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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Με ηελ εξγαζία απηή ζηνρεχνπκε ζηε δηεξεχλεζε ηεο πνηεηηθήο θαη ηδενινγίαο ζηελ 

θππξηαθή ζεαηξηθή γξαθή ηεο πεξηφδνπ 1869-1925, δήηεκα πνπ δελ απαζρφιεζε κέρξη 

ζηηγκήο ηελ έξεπλα, παξά κφλν ζε επίπεδν επηζθνπήζεσλ γξακκαηνινγηθνχ ραξαθηήξα 

ή επθαηξηαθά ζε ζπλάξηεζε κε ηε κειέηε άιισλ ζεκάησλ. Σφζν ε πνηεηηθή φζν θαη ε 

ηδενινγία εμεηάδνληαη σο νη δχν ζεκειηψδεηο θεηκεληθέο παξάκεηξνη θαη εθείλν πνπ 

ελδηαθέξεη θαηά ηελ πξνζέγγηζή ηνπο είλαη πξψηηζηα πψο αιιειεπηδξνχλ θαη έπεηηα 

πψο είλαη δπλαηφ λα αξζξσζνχλ κε άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, φπσο είλαη ιφγνπ ρά- 

ξε, ν δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο.  

ην εηζαγσγηθφ Κεθάιαην νξίδνληαη ην αληηθείκελν θαη ην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη 

αηηηνινγείηαη ε επηινγή ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ. Δπηρεηξείηαη κηα αδξνκεξήο παξνπζίαζε ηεο εμέ- 

ιημεο ηνπ λενειιεληθνχ δξάκαηνο, πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ έληαμε ησλ θεηκέ- 

λσλ ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ ζηελ επξχηεξε λενειιεληθή δξακαηνγξαθία. Σέινο, γίλε- 

ηαη αλαθνξά ζηηο δεζπφδνπζεο ηδενινγηθέο ηάζεηο ζηελ Κχπξν θαηά ηελ πεξίνδν 1869-

1925.  

ην πξψην Κεθάιαην πξνηείλεηαη κηα εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξακάησλ, 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ θξηηηθή εμέηαζε ησλ ζπγγξαθηθψλ εηδνινγηθψλ νλνκάησλ ζε ζπ- 

λάξηεζε κε ηελ εμέιημε ηεο λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο, παξνπζηάδεηαη ε ππφζεζε 

ησλ θεηκέλσλ θαη ζρνιηάδεηαη ε πξφζιεςή ηνπο. ην δεχηεξν Κεθάιαην ζρνιηάδνληαη ε 

κνξθή, ε ιεηηνπξγία ηνπ παξαθεηκέλνπ θαη ε δεζπφδνπζα ηδενινγηθή επέλδπζή ηνπ· 

εμεηάδνληαη, δειαδή, νη ηξφπνη εθθνξάο ησλ παξαθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ (ησλ πξνιφ- 

γσλ, ησλ αθηεξψζεσλ, ησλ ζθεληθψλ νδεγηψλ θιπ.), νη ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη νη επηθνη- 

λσληαθνί ζηφρνη πνπ ππεξεηνχλ.    

ην ηξίην Κεθάιαην εμεηάδνληαη, θαηά εηδνινγηθέο θαηεγνξίεο, φςεηο ηεο αθεγε- 

καηηθήο ζχληαμεο επηθάλεηαο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ (αθεγεκαηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

άμνλεο ζεκαζίαο ηεο αθήγεζεο: επηθνηλσλία, ζχκβαζε, δνθηκαζία). ηφρνο ηεο ζπλε- 

μέηαζεο είλαη λα δηαθαλεί αλ επαιεζεχεηαη ε ππφζεζε εξγαζίαο φηη ε εηδνινγηθή δηα- 

θνξνπνίεζε επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηε δηακφξθσζε ηεο αθεγεκαηηθήο ζχληαμεο, φρη 

απφ ηελ άπνςε ηεο πινθήο θάζε θεηκέλνπ αιιά θπξίσο σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ ζεκαζηαθψλ αμφλσλ ηεο αθήγεζεο. ην ηέηαξην Κεθάιαην αλαιχνληαη 

νη ρσξνρξνληθέο δνκέο θαη ζην πέκπην ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηα δξακαηηθά πξφ- 

ζσπα. Καη ζηα δχν θεθάιαηα αμηνπνηνχληαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία απφ ηε ζεκεησηηθή 

ηνπ δξάκαηνο κε θχξηνπο ζηφρνπο, απφ ηε κηα, ηελ αλάδεημε ηεο πνηεηηθήο ηφζν ηνπ 
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ζθεληθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ φζν θαη ησλ πξνζψπσλ θαη, απφ ηελ άιιε, ηε δηεξεχλεζε 

ηεο ηδενινγηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο.      

ηα δχν ηειεπηαία θεθάιαηα ε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ δνκψλ βά- 

ζνπο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην έθην Κεθάιαην εμεηάδνληαη νη 

ζηνηρεηψδεηο δνκέο ηεο ζεκαζίαο, φπσο αλαδεηθλχνληαη απφ ηε κηθξνζεκαζηνινγηθή α- 

λάιπζε, θαη παξνπζηάδνληαη νη δεζπφδνληεο ζεκαζηαθνί άμνλεο, πνπ απνηεινχλ ηε βά- 

ζε γηα ηελ αλαγσγή ζηηο δεζπφδνπζεο ηζνηνπίεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην δεχηεξν 

κέξνο ηνπ Kεθαιαίνπ. Με ηε ζεκαζηνινγηθή απηή πξνζέγγηζε επηρεηξείηαη ν πξνζδη- 

νξηζκφο ηνπ αμηνινγηθνχ θψδηθα ησλ θεηκέλσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεκαηηθή ηνπο. Σέ- 

ινο, ζην έβδνκν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη ηδενινγηθφ ζπ- 

γθείκελν, ζπλεμεηάδνληαη νη δεζπφδνπζεο ηζνηνπίεο ηνπ ζεαηξηθνχ ιφγνπ κε ηηο νκφ- 

ινγεο ζεκαζηαθέο θαηεγνξίεο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ θαη ζρνιηάδεηαη ε ηδενιν- 

γηθή ιεηηνπξγία ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ. 
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SUMMARY 

With this thesis our objective is to research the poetics and ideology of the Cypriot 

theatre of 1869-1925, a subject that has not been delved upon up to this moment, with 

the exception of literary reviews or on occasion associated with the study of other 

topics. Both poetics and ideology are examined as the two fundamental textual 

parameters and what is of interest throughout their approach is principally how they 

interact with each other and then how they articulate with other semiotic systems, like 

journalistic discourse.  

In the introductory Chapter, the object and the realm of research are defined and the 

choice of the methodological tools which are used for the approach of plays is indicated. 

A broad presentation of the development of modern Greek drama is attempted, which is 

deemed necessary for the integration of the texts of Cypriot theatre in the wider modern 

Greek dramatography. Finally, there is a reference to the major ideological tensions that 

were present in Cyprus from 1869 to 1925. 

In the first Chapter, a generic categorization of the plays is proposed, which is based 

on the review of the authorial generic names in conjunction with the evolution of 

modern Greek dramaturgy, their storyline is presented and their reception is discussed. 

In the second Chapter, the form and function of the paratext, in addition to its major 

ideological investment, are being annotated; the modes of utterance in the paratextual 

elements (e.g. prefaces, dedications, stage directions) are examined, as well as their 

functions and the communicational aims they fulfil.  

In the third Chapter aspects of the surface narrative structure of the plays (narrative 

programs and semantic axes of the narration; communication, contract, test) are being 

studied according to generic classes. The aim of co-examining by generic classes is to 

verify whether generic differentiation affects the formation of the narrative structure too 

and in a decisive manner, not in the case of the plot of each text, but mostly in terms of 

the organisation and the combination of the semantic axes of the narration. In the fourth 

Chapter, the structures of place and time are being analyzed and in the fifth one, 

research is concentrated on the dramatis personae. In both Chapters, the methodological 

tools from the semiotics of drama are used in order to discern the poetics of theatrical 

space and time, as well as of the characters, and to research their ideological function. 

In the last two Chapters the thesis is concentrated on examining the deep structure of 

the theatrical texts. To be more specific, in the sixth Chapter the elementary structures 

of meaning are studied, as they are distinguished by micro-semasiological analysis; then 

major semantic axes that constitute the basis for reduction to the dominant isotopies, in 
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the second part of the Chapter, are being presented. With this semasiological approach 

the determination of the axiological code of the texts in connection to their thematic is 

attempted. In the seventh Chapter the socioeconomic and ideological context of 

dramatic discourse is discussed; its dominant isotopies are correlated with the 

corresponding semantic categories of journalistic discourse and, finally, an interpre- 

tation of the ideological function of the theatrical texts is proposed.  
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Σελ αξρηθή παξφηξπλζε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ ηνπ ηέινπο ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο θαη ησλ αξρψλ ηεο αγγινθξαηίαο νθείισ ζηνλ επφπηε ηεο δηαηξηβήο κνπ 

Δπίθνπξν Καζεγεηή Λεπηέξε Παπαιενληίνπ, ν νπνίνο ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο ζπιιν- 

γήο ηνπ δπζεχξεηνπ πιηθνχ φζν θαη θαηά ηε θάζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο κνπ κε 

βνήζεζε πνηθηιφηξνπα, είηε κε ζπάληα θείκελα είηε κε πιεξνθνξίεο, ράξε ζηηο νπνίεο 

θαηέζηε δπλαηφο ν εληνπηζκφο ησλ θεηκέλσλ ζε βηβιηνζήθεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ ε-  

μσηεξηθνχ, είηε κε εηζεγήζεηο γηα ηελ αξηηφηεξε παξνπζίαζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο έ- 

ξεπλάο κνπ. Γηα φια απηά, θαη επηπιένλ γηα ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσζε κειεηψληαο ηα 

ρεηξφγξαθα ηεο κειέηεο κνπ θαη πξνηείλνληαο ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζή ηεο, ηνλ επρα- 

ξηζηψ ηδηαίηεξα. 

Δπραξηζηίεο νθείισ θαη ζηνπο Καζεγεηέο Γεκήηξε Αγγειάην, Παληειή Βνπηνπξή, 

Διίδα-Άλλα Γειβεξνχδε, Δξαηνζζέλε Καςσκέλν, Μηράιε Πηεξή θαη ζηνλ Δπίθνπξν 

Καζεγεηή Μαξίλν Πνπξγνχξε. Σνλ θ. Γ. Αγγειάην επραξηζηψ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη 

ηηο εηζεγήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία δηεξεχλεζεο ησλ θεηκέλσλ ζε κηα θξίζη- 

κε θάζε ηεο έξεπλάο κνπ˙ νη εηζεγήζεηο απηέο κε βνήζεζαλ ψζηε λα κελ αληηκεησπίζσ 

ηε ζεαηξηθή γξαθή σο ζεξαπαηλίδα ηεο ηζηνξίαο ή ηεο πνιηηηθήο αιιά σο δηαθξηηφ ζε- 

κεησηηθφ ζχζηεκα. ηνλ θ. Μ. Πηεξή εθθξάδσ ηηο επραξηζηίεο κνπ γηα ηηο εηζεγήζεηο 

ηνπ λα πεξηνξηζηεί ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, γηα λα είλαη εθηθηή ε πνηνηηθή εμέηαζή 

ηνπ, θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εξγαζία κνπ νη ηξεηο κείδνλεο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο 

ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε, θαζφηη απηέο δηαθξίλνληαη απφ εγγελή ζεαηξηθφηεηα, πνπ ζπ- 

ρλά δελ εληνπίδεηαη ζηα ίδηα ηα ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ. Δθθξάδσ επίζεο ηελ 

επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ θ. Π. Βνπηνπξή γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηε βηβιη- 

νγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο, ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζή ηεο θαη ηε λεθάιηα 

θξηηηθή επαλεμέηαζε νξηζκέλσλ κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ θαη ζηνλ θ. Δξ. Καςσκέλν 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεκεησηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, πνπ επηρεηξείηαη 

ζε απηή ηε κειέηε· ηελ θ. Διίδα-Άλλα Γειβεξνχδε  θαη ηνλ θ. Μ. Πνπξγνχξε επρα- 

ξηζηψ γηα ηηο εηζεγήζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ηελ ππνζηήξημή ηεο. 

  Ζ θπξηφηεξε δπζθνιία πνπ είρα λα αληηκεησπίζσ, θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπ- 

λάο κνπ, ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ ζπάλησλ θαη δπζεχξεησλ εθδφζεσλ ησλ ζεαηξηθψλ 

θεηκέλσλ, πνπ έγηλε θαηνξζσηφο έπεηηα απφ επίπνλεο πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο ζα απέβαη- 

λαλ κάηαηεο ρσξίο ηελ απνθαζηζηηθή βνήζεηα πξψηα ηνπ θ. Λ. Παπαιενληίνπ. 

Δπραξηζηίεο νθείισ θαη ζηνλ παλνζηνινγηφηαην αξρηκαλδξίηε σθξφλην Μηραειίδε, 

πνπ έζεζε ζηε δηάζεζή κνπ κέξνο ηνπ Αξρείνπ ηνπ Ηεξψλπκνπ Βαξιαάκ, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ρεηξφγξαθα ζεαηξηθά έξγα πνπ, ελψ κέρξη πξφζθαηα ζεσξνχληαλ θεί- 
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κελα ηνπ Κχπξηνπ ινγίνπ, ε ζπλεμέηαζή ηνπο κε ηα δξάκαηα ηνπ Μεηαζηάζηνπ απνδεη- 

θλχεη φηη είλαη φια κεηαθξάζεηο έξγσλ ηνπ Ηηαινχ ζπγγξαθέα (βι. πεξηζζφηεξα ζηελ 

Δηζαγσγή). Γηα ηελ πξνζπκία κε ηελ νπνία κνπ δάλεηζε αξθεηά δπζεχξεηα δξάκαηα 

απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ επραξηζηψ ηνλ πνηεηή θαη ιφγην Φνίβν ηαπξίδε. εκαληηθέο ή- 

ηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ κνπ έδσζε ν αείκλεζηνο πεδνγξάθνο θαη κειεηεηήο ηνπ θππξη- 

αθνχ ζεάηξνπ Γηάλλεο Καηζνχξεο, αθνχ ράξε ζηελ αληδηνηειή βνήζεηά ηνπ κπφξεζα 

λα εληνπίζσ ηε δπζεχξεηε Γεκαξρίηηδα ηνπ Κχξηιινπ Παπιίδε ζηε Βξεηαληθή Βηβιην- 

ζήθε. Υάξε ζηελ άκεζε αληαπφθξηζε ηνπ θ. Μάλνπ Υαξηηάηνπ, ηνλ νπνίν επραξηζηψ 

ζεξκά, εμαζθάιηζα αληίγξαθν ηνπ Εεηηάλνπ ηεο εδνλήο ηνπ Σ. Αλζία. Σέινο, γηα ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ κνπ έδσζαλ ζρεηηθά κε ηνλ ζπγγξαθέα ηεο θσκσδίαο Δπ’ απηνθώξῳ 

Θξαζχβνπιν Μ. Κνξέληε επραξηζηψ ηνλ πξψελ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Δπηζηεκνλη- 

θψλ Δξεπλψλ θ. Κσλζηαληίλν Γηαγθνπιιή, ηε λνκαξρία Υίνπ θαη ηνλ θ. Γηάλλε Κνιά- 

θε (Βηβιηνζήθε «Κνξαήο» Υίνπ).  

Δθηφο απφ ηνπο πην πάλσ, πνπ αληδηνηειψο κνπ πξνζέθεξαλ ηε βνήζεηά ηνπο, ζε- 

καληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ δηεπζχλζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πην θάησ θππξη- 

αθψλ βηβιηνζεθψλ, πνπ κε βνήζεζαλ κε ηελ παξνρή θσηναληηγξάθσλ ή δηεπθνιχλζε- 

σλ γηα ηε θσηνγξάθεζε ησλ θεηκέλσλ, θαη γη’ απηφ εθθξάδσ πξνο φινπο ηηο επραξη- 

ζηίεο κνπ, δειαδή πξνο ηηο Βηβιηνζήθεο ηνπ Κππξηαθνχ Μνπζείνπ, ηνπ Ηδξχκαηνο 

Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ΄, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ θαη 

Πιεξνθνξηψλ, φπσο επίζεο πξνο ηελ Κππξηαθή Βηβιηνζήθε, ηε εβέξεην Βηβιηνζήθε 

ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ θαη ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λεκεζνχ.  

  Αξθεηά απφ ηα θείκελα εληνπίζηεθαλ ζε βηβιηνζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη δηεπζχλ- 

ζεηο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ κε δηεπθφιπλαλ κε ηελ παξνρή θσηναληηγξάθσλ ή 

ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ ησλ δξακάησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη επραξηζηίεο κνπ απεπζχλν- 

ληαη ζηηο  Βηβιηνζήθεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο, ηνπ Θεαηξηθνχ Μνπζείνπ Αζελψλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, θαζψο 

θαη ζηε Βξεηαληθή Βηβιηνζήθε (British Library). Δπίζεο, επραξηζηψ ηηο Γηεπζχλζεηο 

ηνπ Διιεληθνχ Λνγνηερληθνχ θαη Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ (Δ.Λ.Η.Α.), ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Σεθκεξίσζεο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Lille III. 

Σέινο, επραξηζηίεο νθείισ ζηελ αλεςηά κνπ Έιελα Davis, θαζψο θαη ζηε ζχδπγν θαη 

ζηα παηδηά κνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε ζηήξημή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο κνπ.    
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ΤΜΒΟΛΑ ΖΜΔΗΧΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

«»: ζήκα, ζήκεκα  

[κε πιάγηα]: ιέμεκα  

=: ηαπηφηεηα, ηζνδπλακία  

/: δηάδεπμε 

vs: αληίζεζε, ζχδεπμε ή δηάδεπμε  

_ : αληίζεζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκεηή θαη ζηνλ παξνλνκαζηή  

: ζπλεπαγσγή ή κεηαζρεκαηηζκφο  

Α/r(s)/Β  ή  : «έρεη ζρέζε κε νπζία πεξηερνκέλνπ», ζεκαζηαθφο άμνλαο  

/   /: ηάμεκα, ηζνηνπία  

S: ζεκαζηαθφο άμνλαο  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.  Οξηνζεηήζεηο θαη πεξηνξηζκνί. Δπηζθόπεζε ηεο πξνγελέζηεξεο έξεπλαο. 

Σν ζέαηξν, σο έλα ζχλζεην ζεκεησηηθφ ζχζηεκα,
1
 πξνυπνζέηεη κηα πνιπδηάζηαηε 

θαη ζπιινγηθή δηαδηθαζία, πνπ θνξπθψλεηαη θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ζεαηξηθή παξά- 

ζηαζε. Σν ζεαηξηθφ θείκελν, πνπ είλαη κφλν έλα απφ ηα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα,
2
 βξί- 

ζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο εξγαζίαο απηήο, ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ε ηδηάδνπζα ιεη- 

ηνπξγία ηνπ κε βάζε ηελ νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα άιια ινγνηερληθά γέλε. Ζ θα- 

ζαξά θεηκεληθή πξνζέγγηζε ησλ ππφ εμέηαζε δξακάησλ παξαβηάδεηαη κφλν ζηελ πεξί- 

πησζε πνπ νξηζκέλα απφ απηά (γηα ιφγνπο πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα) «επ- 

ηχρεζαλ» λα νινθιεξσζνχλ κε ηε ζθεληθή ηνπο παξνπζίαζε, θαζψο νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ζπρλά θσηίδνπλ ηελ ηδενινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.  

1.1. Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο  

Ζ κειέηε απηή επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε δεηεκάησλ πνηεηηθήο θαη ηδενινγίαο 

ζην θππξηαθφ ζέαηξν ηεο πεξηφδνπ 1869-1925. Μεγάιν κέξνο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ 

ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε είλαη αδχλαην λα δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά, αλ ν κειεηεηήο 

δελ ην ζπζρεηίζεη κε ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο εθείλεο ηεο επνρήο, παξαγλσξί- 

δνληαο ηηο ηδενινγηθέο δπκψζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζηελ θξαηνχζα αγγινζα- 

μνληθή απνηθηνθξαηηθή ηδενινγία θαη ζηνλ αληίκαρν λενειιεληθφ εζληζκφ· πξνθαλψο, ε 

ινγνηερλία θαη ε ηζηνξία (έληνλα ηδενινγηθά θνξηηζκέλεο) «επηζηξαηεχνληαη» γηα ηε 

ζπγθξφηεζε εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα εζληθνχ θξνλήκαηνο, κε ζηφρν λα 

επηβεβαησζεί ε ειιεληθφηεηα ησλ Κππξίσλ. 

Ζ ζπλεμέηαζε ηδενινγίαο θαη ζεαηξηθήο γξαθήο, πνπ απνηειεί θεληξηθφ δεηνχκελν 

ηεο εξγαζίαο απηήο, δελ ζα επηρεηξεζεί κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί πψο «αληαλαθιάηαη» ε 

ηδενινγία ζηα ζεαηξηθά θείκελα. Άιισζηε, ην «ηδενινγηθό θνξηίν»,
3
 σο ζπζηαηηθφ ηνπ 

                                                 
1
 Βι. Ubersfeld (

2
1996: 1977), 20˙ σηήξεο Γεκεηξίνπ, Λεμηθό όξσλ ζεκεηνινγηθήο θαη δνκηθήο αλάιπ- 

ζεο ηεο ηέρλεο, Αζήλα, Καζηαληψηεο, 1978, 176˙ ζην εμήο: Λεμηθό όξσλ ζεκεηνινγηθήο…˙ Elam (2001: 

1980), 74-75˙ Fischer-Lichte (1992: 1983), 13-17˙ F. De Toro (1995: 1987), 3· Ubersfeld (1996), 17-18· 

Patrice Pavis, Essays in the semiology of the theatre. Languages of the stage, Νέα Τφξθε, Performing 

Arts Journal Publications, 
2
1993 (1982), 13, 15· ζην εμήο: Essays in the semiology… Γηα ηε κειέηε ηεο 

Ubersfeld Lire le théâtre (1977), βι. ηε βηβιηνθξηζία ηεο Er. Fischer-Lichte (κε ηελ επθαηξία ηεο αγγιη- 

θήο κεηάθξαζήο ηεο: 1999): Βι. Erica Fischer-Lichte, “How to analyze a play text”, Semiotica 145-1/4 

(2003) 265-276. 
2
 Οξίδνληαο ην ζεκεησηηθφ ζχζηεκα, ε Κ. Μπφθινπλη-Λαγνπνχινπ ζεκεηψλεη: «Σν ζεκείν απνηειεί έλα 

ζηνηρείν ελόο ζπζηήκαηνο παξόκνησλ ζεκείσλ θαη κόλν κέζα ζην ζύζηεκα απηό κπνξεί λα έρεη ζεκαζία». 

Βι. Κάξηλ Μπφθινπλη-Λαγνπνχινπ, «Δηζαγσγή», (ζπιι. ηφκ.) εκεησηηθή θαη θνηλσλία, Αζήλα, 

Οδπζζέαο, 1980, 13.  
3
 Γηα ηε δηαηχπσζε, βι. Παλαγηψηεο Μνπιιάο, Ρήμεηο θαη ζπλέρεηεο. Μειέηεο γηα ηνλ 19

ν
 αηψλα, Αζήλα, 

νθφιεο, 1993, 279· ζην εμήο: Ρήμεηο θαη ζπλέρεηεο… 
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ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, δελ ηαπηίδεηαη κε ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν πνπ αληρλεχεηαη 

ζε εμσινγνηερληθά είδε ιφγνπ,
4
 θαζφηη κε ηε ινγνηερληθή ηνπο κεηάπιαζε ηα ηδενιν- 

γηθά ζηνηρεία κεηαζρεκαηίδνληαη γηα λα «ππεξεηήζνπλ» ηελ θαιιηηερληθή βνχιεζε ηνπ 

δεκηνπξγνχ-ινγνηέρλε.
5
    

Δμίζνπ ζεκαληηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε ζπλεμέηαζε ηεο ηδενινγηθήο 

πθήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ κε δεηήκαηα πνηεηηθήο, ψζηε λα «θσηη- 

ζηνχλ» νη ηξφπνη αιιά θαη ν βαζκφο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ηδενινγηθήο χιεο ζε ινγνηε- 

ρληθά κεηνπζησκέλν θείκελν. Ο φξνο πνηεηηθή
6
 ρξεζηκνπνηείηαη εδψ κε ηε ζεκαζία πνπ 

πξνζδίδεη ζε απηφλ ν Roman Jakobson, ν νπνίνο ζεσξεί φηη «ην θύξην αληηθείκελό ηεο 

είλαη ε εηδνπνηόο δηαθνξά ηνπ έληερλνπ ιόγνπ από ηηο άιιεο ηέρλεο θαη από ηα άιια είδε 

γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο». Ο ίδηνο επηζεκαίλεη φηη ε πνηεηηθή εμεηάδεη πξνβιήκαηα 

γισζζηθήο δνκήο θαη ππνγξακκίδεη φηη απηή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εμέηαζε ηνπ 

έληερλνπ θαη ησλ άιισλ εηδψλ ιφγνπ, αιιά επεθηείλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θαη ζε άιια 

ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα.
7
 

Απφ ηελ άιιε, φπσο επηζεκαίλεη ν Gérard Genette, αληηθείκελν ηεο πνηεηηθήο δελ 

είλαη ην κεκνλσκέλν θείκελν (φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ θξηηηθή), αιιά ην αξρηθείκελν ή 

«ε αξρηθεηκεληθόηεηα ηνπ θεηκέλνπ», ε νπνία νξίδεηαη «σο έλα ζύλνιν γεληθώλ θαηεγνξη- 

                                                 
4
 Αληιψ ηνλ φξν «είδε ιφγνπ» απφ ηελ νκφηηηιε κειέηε ηνπ M.M. Bakhtin. Ο Ρψζνο ζεσξεηηθφο δηα- 

θξίλεη ηα είδε ιφγνπ ζε απιά θαη ζχλζεηα, ππνγξακκίδνληαο φηη «ηα πξσηνγελή είδε ηξνπνπνηνύληαη θαη 

πξνζιακβάλνπλ έλαλ εηδηθό ραξαθηήξα, θαζώο εληάζζνληαη ζηα ζύλζεηα είδε [έλα απφ ηα νπνία είλαη θαη 

ε ινγνηερλία]», ράλνληαο «ηελ άκεζε ζρέζε ηνπο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηηο πξαγκαηηθέο ζπλνκηιίεο 

ησλ αλζξώπσλ». Βι. ζρεηηθά M.M. Bakhtin, Speech genres and other late essays (transl. Vern W. Mc 

Gee, ed. Caryl Emerson and Michael Holquist), ζηηλ, University of Texas Press, 
7
1999 (1986), 60-62˙ 

ζην εμήο: Speech genres…. Γηα ηελ αλάιπζε ηεο πην πάλσ ζεσξίαο ηνπ Bakhtin, βι.  Αγγειάηνο  (1997), 

159-161.  
5
 πσο ζεκεηψλεη ε Άλλα Σδνχκα, ην ινγνηερληθφ θείκελν σο γξαπηφ ζεκεηαθφ ζχζηεκα «νξγαλώλεη 

ζπλεηδεηά ηα ιεθηηθά ζεκεία ζε ζεκαίλνπζα πξαθηηθή». Ζ ίδηα ηνλίδεη φηη ράξε ζε απηή ηε ζπλεηδεηή 

νξγάλσζε «ηα ιεθηηθά ζεκεία ράλνπλ ηελ άκεζε αλαθνξηθόηεηά ηνπο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη από εθεί 

παύοσν να μεηαθέροσν αναλλοίωηα ηο ιδεολογικό ηης ζηίγμα». Βι. Σδνχκα (1991), 21: ζεκ. 15˙ εγψ 

ππνγξακκίδσ.  
6
 ηα πεξηνξηζκέλα φξηα απηήο ηεο κειέηεο δελ ζρνιηάδνληαη ζπζηεκαηηθά νη απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ 

θαηά θαηξνχο γχξσ απφ ηελ πνηεηηθή θαη ηηο πνηθίιεο ζεκαζίεο ηεο. Γηα ηελ επηζθφπεζε απηψλ ησλ 

απφςεσλ, βι. ελδεηθηηθά Alex Preminger-Brogan, T.V.F. [ed.], The new Princeton encyclopedia of poetry 

and poetics, Νέα Τεξζέε, Princeton University Press, 1993, 929-938· ζην εμήο: The new Princeton…· B. 

Tritsmans, «Πνηεηηθή», Maurice Delcroix-Hallyn Fernand, [επ.], Δηζαγσγή ζηηο ζπνπδέο ηεο ινγνηερλίαο. 

Μέζνδνη ηνπ θεηκέλνπ (επ., κηθξ. Η. Ν. Βαζηιαξάθεο), Αζήλα, Gutenberg, 1997 (1987), 15-36˙ ζην εμήο: 

Δηζαγσγή ζηηο ζπνπδέο...· Jonathan Culler, Λνγνηερληθή ζεσξία. Μηα ζπλνπηηθή εηζαγσγή (κηθξ. Καίηε 

Γηακαληάθνπ). Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 2000 (1997), 83-85, 94-96, 189-190· Jean-

Yves Tadié, Ζ θξηηηθή ηεο ινγνηερλίαο ηνλ εηθνζηό αηώλα (κηθξ. Η. Ν. Βαζηιαξάθεο), Αζήλα, Σππσζήησ, 

2001 (1987), 349-416· ζην εμήο: Ζ θξηηηθή ηεο ινγνηερλίαο…· Δξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, Πνηεηηθή, 

Αζήλα, Παηάθεο, 2005, 39-89· P. Pavis (2006), 389-390 (φπνπ θαη βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηελ πνηεηηθή 

ηνπ ζεάηξνπ).  
7
 Βι. Roman Jakobson, Γνθίκηα γηα ηε γιώζζα ηεο ινγνηερλίαο (εηζ., κηθξ. Άξεο Μπεξιήο), Αζήλα, 

Δζηία, 1998, 57-58˙ ζην εμήο: Γνθίκηα… Γηα ηελ ίδηα άπνςε, δειαδή φηη «ε ινγνηερλία παύεη λα έρεη έλα 

πξνλνκηνύρν ξόιν· ή θαιύηεξα: ην πξνλόκηό ηεο δελ είλαη παξά ζηξαηεγηθό: κπνξνύκε λα μεθηλνύκε από ηα 

ινγνηερληθά θείκελα (γηα επεμήγεηνπο ηζηνξηθνύο θαη ζεζκηθνύο ιόγνπο) γηα λα θαηαιήγνπκε ζηε γλσξηκία 

όισλ ησλ θεηκέλσλ», βι. Tzvetan Todorov, «Λνγνηερλία θαη ζεκεησηηθή» (κηθξ. Αξηζηέα Παξίζε), 

πείξα 6 (1977) 178.  
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ώλ – είδε ιόγνπ, ξεηνξηθνί ηξόπνη, ινγνηερληθά είδε – από ηηο νπνίεο αλαδύεηαη θάζε ζπ- 

γθεθξηκέλν ινγνηερληθό θείκελν».
8
 Δπνκέλσο, ε εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε δελ πα- 

ξνπζηάδεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πνηεηηθήο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ 

πνπ εμεηάδνπκε, αιιά ζπληζηά έλα (θαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν) απφ ηα επίπεδά ηεο.   

πλεπψο, ελψ πξσηαξρηθφ δεηνχκελν ζε απηή ηε κειέηε ζα είλαη ε εμέηαζε ηεο 

πνηεηηθήο
9
 κε ελδνθεηκεληθά θξηηήξηα, ε δηεξεχλεζε ζα επεθηαζεί (έβδνκν Κεθάιαην) 

ζηελ πξνζέγγηζε θαη ελφο άιινπ ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηνπ δεκνζην- 

γξαθηθνχ ιφγνπ, κε ζηφρν λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο θαη ην εχξνο ησλ ζρέζεσλ 

ζεάηξνπ-θνηλσλίαο, ηδίσο κέζσ ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ ελδνθεηκεληθψλ ηδενινγηθψλ 

ζηνηρείσλ κε ηα αληίζηνηρα εμσινγνηερληθά, ψζηε λα δηαθαλεί αλ ην θππξηαθφ ζέαηξν 

ηεο πεξηφδνπ 1869-1925 απιψο αλαπαξάγεη ηηο πεξηξξένπζεο ηδενινγηθέο δπκψζεηο θαη 

αληηπαξαζέζεηο ή αλ παξάγεη, ζε θάπνην βαζκφ, θαη ην ίδην ηδενινγία.  

Σέινο, έλαο ηξίηνο ζθνπφο ζηελ εξγαζία απηή είλαη λα εμεηαζηεί ην εξψηεκα αλ ε 

ηδενινγηθή ιεηηνπξγία δηαθνξνπνηείηαη απφ ην έλα ζεαηξηθφ είδνο ζην άιιν, αλ δειαδή 

νξηζκέλα είδε είλαη πεξηζζφηεξν πξφζθνξα γηα θξηηηθή θαη ακθηζβήηεζε ηεο απνηθην- 

θξαηηθήο ηδενινγίαο, ή αθφκε αλ ζε νξηζκέλα είδε ε πνιεκηθή είλαη εκθαλήο θαη ζε 

άιια ιαλζάλνπζα.  

Μία αθφκα κεζνδνινγηθή επηινγή καο είλαη ε εμέηαζε ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ηεο 

πεξηφδνπ πνπ καο απαζρνιεί ζην πιαίζην ηεο εμέιημεο ηνπ επξχηεξνπ λενειιεληθνχ 

ζεάηξνπ, θαηά ην ίδην δηάζηεκα, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηηο ηζηνξίεο ηνπ λενειιε- 

ληθνχ ζεάηξνπ θαη ζε άιιεο εηδηθφηεξεο κειέηεο γχξσ απφ ηα ζεαηξηθά είδε πνπ εμεηά- 

δνπκε. Με άιια ιφγηα, ζηελ εξγαζία καο δελ επηρεηξείηαη ζπζηεκαηηθή ζπλεμέηαζε ησλ 

θππξηαθψλ θεηκέλσλ κε ηα δξάκαηα ηνπ επξχηεξνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ ηεο ίδηαο 

πεξηφδνπ.  

1.2. Σα ρξνληθά όξηα  

 Έλα απφ ηα πιένλ αθαλζψδε δεηήκαηα ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο είλαη απηφ ηεο 

πεξηνδνιφγεζεο.
10

 Ζ επηθέληξσζε ζηελ θππξηαθή «πεξηνρή» ηνπ λενειιεληθνχ ζεά- 

                                                 
8
 Βι. Gérard Genette, Palimpsests. Literature in the second degree (transl. Channa Newman, Claude 

Doubinsky), Νεκπξάζθα, University of Nebraska Press, 1997 (1982), 1˙ ζην εμήο: Palimpsests… 
9
 Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί ελδεηθηηθά θαη ν νξηζκφο ηεο πνηεηηθήο απφ ηνλ M. Angenot σο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αηζζεηηθψλ αξρψλ «πνπ θαζνδεγνύλ έλα ζπγγξαθέα ζην έξγν ηνπ» θαη νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηελ 

«επηινγή αλάκεζα ζε έλα ζύλνιν δπλαηνηήησλ (πθνινγηθώλ, ζεκαηηθώλ, αθεγεκαηηθώλ)». Βι. B. Tri- 

tsmans, «Πνηεηηθή», Maurice Delcroix-Hallyn Fernand, [επ.], Δηζαγσγή ζηηο ζπνπδέο…, 15. 
10

 πσο ζεκεηψλεη ν Κ. Θ. Γεκαξάο, «πξέπεη ινηπόλ λα δερζνύκε ηελ ύπαξμε πεξηόδσλ αιιά ρσξίο 

απνζαθεληζκέλα όξηα: κέζα ζην παιηό βξίζθνληαη ηα ζπέξκαηα ηνπ λένπ, κέζα ζην λέν βξίζθνληαη 

επηβηώζεηο ηνπ παιηνύ». Βι. Κ. Θ. Γεκαξάο, Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Απφ ηηο πξψηεο ξίδεο 

σο ηελ επνρή καο, Αζήλα, Ίθαξνο, 
6
1975 (1947-1948), η΄˙ ζην εμήο Η.ΝΔ.Λ.....Γηα ην ίδην δήηεκα, βι. Π.Γ. 

Μαζηξνδεκήηξεο, Δηζαγσγή ζηε λενειιεληθή θηινινγία, Aζήλα, Παπαδήζεο, 
3
1978 (1974), 23-24· Λίλνο 

Πνιίηεο, Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Αζήλα, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, 
2
1979 
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ηξνπ θαη ε κειέηε ησλ πεξηνδνινγήζεψλ ηνπ πνπ έρνπλ πξνηαζεί κέρξη ζήκεξα κάο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη γίλνληαη απνδεθηέο απφ φινπο ηνπο κειεηεηέο ηέζζεξηο 

πεξίνδνη, ρσξίο σζηφζν (φπσο είλαη θπζηθφ) λα ππάξρεη απφιπηε νκνθσλία γηα ηα 

αθξηβή ηνπο φξηα.
11

 Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πξψηε πεξίνδν πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο απηήο, επηιέγνληαη σο ρξνληθά φξηα ηα έηε 1869-1925. Βέβαηα, ε ζεκαζία ηνπ 

1878 σο ηνκήο
12

 δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, αιιά αλ ε έξεπλά καο μεθηλνχζε απφ ην 

έηνο απηφ, δελ ζα κπνξνχζακε λα εμεηάζνπκε δχν ζεαηξηθά θείκελα, δειαδή ην Ζ 

Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη (1869) ηνπ Γεψξγηνπ ηβηηαλίδε θαη ην Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο 

ζύκαηα ή Σα θαη’ Δπαλζίαλ θαη Αγεζίιανλ (1873) ηνπ Θεφδνπινπ Κσλζηαληηλίδε. Γη’ 

απηφ, ζεσξήζεθε νξζφηεξν ζηε κειέηε απηή λα εμεηαζηνχλ θαη ηα πην πάλσ δξάκαηα 

ηνπ ηέινπο ηεο ηνπξθνθξαηίαο κε αθεηεξηαθφ νξφζεκν ην 1869,
13

 έηνο έθδνζεο ηνπ πην 

πάλσ έξγνπ ηνπ Γ. ηβηηαλίδε.
14

  

Δπηπιένλ, ην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη έρεη ήδε πξνζερζεί γηα ηηο ζεαηξηθέο ηνπ 

αξεηέο, φπσο είλαη «νη ελδηαθέξνληεο δηάινγνη γύξσ από ηα θεληξηθά δηιήκκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ήξσεο», θαη αθφκε σο ην κνλαδηθφ λενειιεληθφ ζεαηξηθφ έξγν ηνχ 

                                                                                                                                               
(1978), 1˙ ζην εμήο Η.ΝΔ.Λ...˙ Π. Μνπιιάο, Ρήμεηο..., 83. Δηδηθφηεξα, γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο 

πεξηνδνιφγεζεο ζηελ ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ, βι. ελδεηθηηθά ηνλ πξφινγν ηνπ Β. Πνχρλεξ 

ζηε κνλνγξαθία ηεο Άλλαο Σακπάθε Σν λενειιεληθό ζέαηξν (18
νο

 -19
νο

 αη.). Δξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Αζήλα, Γίαπινο, 2005, 12-13˙ ζην εμήο: Σν λενειιεληθό ζέαηξν…· Α. Σακπάθε, φ.π., 21-41.  
11 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε πεξίνδνο εθηείλεηαη απφ ηα κέζα ηνπ 19

νπ
 αηψλα κέρξη ην ηέινο ηνπ Α΄ 

Παγθφζκηνπ πνιέκνπ, ε δεχηεξε απφ ην 1918 κέρξη ην 1939, ε ηξίηε απφ ην 1940 κέρξη ην 1960 θαη ε 

ηέηαξηε απφ ην 1960 κέρξη ζήκεξα. Βι. ζρεηηθά Γηάλλεο Καηζνχξεο, «Σν παιηφ ζέαηξν. Ο ζπγγξαθέαο, 

ε παξάζηαζε, ην θνηλφ»: Έλσζε Λνγνηερλψλ Κχπξνπ-Πλεπκαηηθή ηέγε Λεπθσζίαο [εθδ.], Κππξηαθή 

ιoγoηερvία. Οη ξίδεο, Λεπθσζία, 1980, 71-83˙ ηνπ ίδηνπ, «Ζ ζεαηξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Κχπξν»: Αλ- 

ζνινγία θππξηαθήο ινγνηερλίαο: Θέαηξν, Λεπθσζία, Υξ. Αλδξένπ, 1986, ηφκ. Α΄, XIII, 63-69. Σν ίδην 

γεληθά ζρήκα αθνινπζεί θαη ν Μ. Π. Μνπζηεξήο ζηε κειέηε ηνπ Υξνλνινγηθή ηζηνξία ηνπ θππξηαθνύ 

ζεάηξνπ από ησλ αξραηνηάησλ ρξόλσλ κέρξη θαη ηνπ 1986, Λεκεζφο, 1988· ζην εμήο: Υξνλνινγηθή 

ηζηνξία...  
12

 Γηα ηε ζεκαζία ηνπ 1878 σο «πνιπζήκαληεο ηνκήο» (Γ. Κεραγηφγινπ), βι. ελδεηθηηθά: Γηψξγνο 

Κεραγηφγινπ, «Ζ λεφηεξε θππξηαθή ινγνηερλία κέζα ζην πιαίζην ησλ ηζηνξηψλ ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο», Αληί 151 (9 Μαΐνπ 1980) 32˙ Λεχθηνο Εαθεηξίνπ, Ζ λεόηεξε θππξηαθή ινγνηερλία. 

Γξακκαηνινγηθφ ζρεδίαζκα, Λεπθσζία, 1991, 11˙ ζην εμήο: Ν.Κ.Λ.· Γ. Κεραγηφγινπ, «Ζ ζχγρξνλε 

θππξηαθή ινγνηερλία θαη ην πιαίζην ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο: κηα επαξρηαθή, ηνπηθή, πεξηζσξηαθή, 

πεξηθεξεηαθή, αλεμάξηεηε, απηφλνκε, απηνηειήο ή απηνδηάζεηε ινγνηερλία;», Νέα Δπνρή 3/214 (1992) 

19–33˙ ζην εμήο: «Ζ ζχγρξνλε θππξηαθή ινγνηερλία…»˙ Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, «Πνηεηηθέο ηάζεηο 

θαη αλαδεηήζεηο ζηελ Κχπξν», ύγρξνλα Θέκαηα, 68-70 (Ηνχι. 1998-Μάξη. 1999) 297-311 

[=ηνραζηηθέο πξνζαξκνγέο. Γηα ηελ ηζηνξία ηεο επξχηεξεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Αζήλα, Γαβξηειί- 

δεο, 2000, 254˙ ζην εμήο ηνραζηηθέο πξνζαξκνγέο...]˙ Παζράιεο Κηηξνκειίδεο, Κππξηαθή ιoγηoζύvε 

1571-1878. Πξνζσπνγξαθηθή ζεψξεζε. Λεπθσζία, Κέληξν Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, 2002, 42˙ ζην εμήο  

Κππξηαθή ινγηνζύvε... 
13

 Ο Γ. Καηζνχξεο παξαζέηεη πξψην ην ζεαηξηθφ Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ έληππσλ 

θππξηαθψλ ζεαηξηθψλ έξγσλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα: βι. ζρεηηθά Γ. Καηζνχξεο, «Σν παιηφ ζέαηξν. Ο ζπγγξα- 

θέαο, ε παξάζηαζε, ην θνηλφ»: Έλσζε Λνγνηερλψλ Κχπξνπ-Πλεπκαηηθή ηέγε Λεπθσζίαο [εθδ.], Κπ- 

πξηαθή ιoγoηερvία. Οη ξίδεο, Λεπθσζία, 1980, 77˙ ζην εμήο: «Σν παιηφ ζέαηξν...»˙ βι., επίζεο, Καηζνχ- 

ξεο (2005), 64. 
14

 Αο ζεκεησζεί φηη ην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη  ζεσξείηαη απφ ηνλ Γ. Κεραγηφγινπ «σο έλα ζεκαληηθό γηα 

ηε λεόηεξε θππξηαθή ινγνηερλία θαη ηδενινγία  θείκελν [...],  έλα από ηα  παιηόηεξα, αιιά θαη ειάρηζηα δηε- 

ξεπλεκέλα δείγκαηα ηεο λεόηεξεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο θαη ην πξώην ζεαηξηθό ηεο θείκελν». Βι. Γ. Κερα- 

γηφγινπ (1986), 412-413. 
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19
νπ

 αηψλα «πνπ ηνικά λα αλαθεξζεί αλνηρηά θαη όρη απιώο κεηαθνξηθά» ζην αίηεκα 

ηεο εξσηηθήο απηνδηάζεζεο ηεο γπλαίθαο.
15

 Δπνκέλσο, ε επηινγή ηνπ 1869 σο αθεηε- 

ξηαθνχ νξίνπ ηεο εξγαζίαο απηήο δελ είλαη απζαίξεηε, αιιά θξίλεηαη ζεκηηή θαη θηινιν- 

γηθά έγθπξε, δεδνκέλνπ φηη ε ζεκαζία ηεο έθδνζεο ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ ηνπ Γ. ηβη- 

ηαλίδε, ηφζν γηα ηελ θππξηαθή ινγνηερλία (θαη εηδηθφηεξα γηα ην ζέαηξν σο ην πξψην 

έληππν θππξηαθφ ζεαηξηθφ θείκελν) φζν θαη γηα ηελ ηδενινγία (αλ ιάβνπκε ππφςε θαη 

ηελ πξφζιεςε ησλ επαλεηιεκκέλσλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ), είλαη απνδε- 

θηή θαη ηεθκεξησκέλε.  

Ωο ηειηθφ ρξνληθφ φξην ηεο εξγαζίαο επηιέγεηαη ην 1925, αλ θαη απφ ηνπο κειεηεηέο 

ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ πξνηείλεηαη ην 1918 (θαη απφ άιινπο ην 1920). Ζ παξέθθιηζε 

απηή απφ ην γεληθά απνδεθηφ ζρήκα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ ν- 

θείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ εξγαζία δελ ζα ζρνιηάδνληαλ ηα ζεαηξηθά έξγα ηεο πε- 

ληαεηίαο 1920-1925, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα δξάκαηα ηνπ Δπγ. Εήλσλνο, ηεο Ηνπιίαο 

Πεξηζηηάλε, ηνπ Α. Υ. Γαιαλνχ, θαζψο θαη Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο ηνπ Ησάλλε Πε- 

γαζίνπ. πσο ζα ππνζηεξηρηεί ζηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο, απηά ηα ζεαηξηθά θείκελα 

αλήθνπλ νξγαληθά ζηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ, γηαηί κε απηά δελ ζε- 

κεηψλεηαη ξήμε απέλαληη ζηελ παξάδνζε˙ αληίζεηα απνηεινχλ κηα ζπλέρεηα ησλ ηάζε- 

σλ θαη ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ησλ πξνγελέζηεξσλ δξακάησλ. Έηζη, πάιη εθθηλψληαο 

απφ ηα ίδηα ηα θείκελα, πξνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθφ ην φξην ηνπ 1925
16

 θαη 

φρη ηνπ 1918 ή ηνπ 1920, πνπ απνηεινχλ νξηνζεηήζεηο νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηελ εηδηθφηεξε πεξηνρή ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ.   

Ζ πηνζέηεζε ησλ πην πάλσ ρξνλνινγηθψλ νξίσλ γίλεηαη, βέβαηα, κε επίγλσζε ησλ 

ζχλζεησλ θηινινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ελζηάζεσλ γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο πεξηνδν- 

ιφγεζεο, θαζψο θαη ησλ αλαζεσξήζεσλ ησλ δηάθνξσλ ρξνλνινγηθψλ ζρεκάησλ κε βά- 

ζε ηα επξήκαηα θαη ηα πνξίζκαηα  ηεο λεφηεξεο έξεπλαο. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ε κε- 

ιέηε επηθεληξψλεηαη ζηε ζπλεμέηαζε ζεάηξνπ θαη ηδενινγίαο, ε ζπκβαηηθφηεηα ησλ 

νξίσλ πνπ ηίζεληαη είλαη πεξηζζφηεξν έθδειε. Ωζηφζν, ε πεξηραξάθσζε γχξσ απφ 

ζαθψο θαζνξηζκέλα ρξνλνινγηθά φξηα γίλεηαη γηα λα ππνδεισζεί πσο γηα ηε ζπγθε- 

θξηκέλε πεξίνδν ε έξεπλα ήηαλ (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ) πεξηζζφηεξν εμαληιεηηθή, κν- 

ινλφηη είλαη γλσζηφ πσο ζρεηηθά κε ηελ πεξηνδνιφγεζε, φπσο ζεκεηψλεη ν Κ. Θ. Γεκα- 

ξάο, «ε αθξίβεηα όηαλ αρζεί ζην όξηό ηεο αγγίδεη ηελ αλαθξίβεηα» θαη γη’ απηφ «κεγάια 

                                                 
15 

Βι. Θφδσξνο Υαηδεπαληαδήο, Σν ειιεληθό ηζηνξηθό δξάκα. Απφ ην 19
ν
 ζηνλ 20φ αηψλα, Ζξάθιεην, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 2006, 138, 306˙ ζην εμήο Ηζηνξηθό δξάκα... 
16

 Σν 1925 εθδίδεηαη, αλάκεζα ζε άιια ζεαηξηθά έξγα, θαη Ζ κεηξπηά ηνπ Α.Υ. Γαιαλνχ, κηα αιιεγνξηθή 

ζάηηξα ηεο αλάιγεηεο αγγιηθήο δηνίθεζεο ηεο Κχπξνπ. Βι. ζρεηηθά Γ. Καηζνχξεο (2005), 287.  
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πεξηζώξηα εμαζθαιίδνπλ κηα αζθαιέζηεξε πξνζέγγηζε».
17

 Ο ίδηνο κειεηεηήο ηνλίδεη φηη 

δελ ππάξρνπλ «ζαθείο αθεηεξίεο» ζε φια ηα ζέκαηα «όζα αλάγνληαη ζηελ αλζξώπηλε 

ζπλείδεζε», αιιά ζεσξεί αλαγθαίν ηνλ θαζνξηζκφ ρξνλνινγηθψλ νξίσλ: «[...] ε αλάγθε 

ηελ νπνία επηβάιιεη ε ρξήζε ησλ θεηκέλσλ, καο ππνρξεώλεη λα ζεκεηώλνπκε θάπνηεο 

απαξρέο, έζησ θαη ζπκβαηηθά».
18

  

1.3. Ο όξνο κσπριακό θέαηρο
19

  

πσο έρεη δηεπθξηληζηεί πην πάλσ, ζηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε θεηκεληθή θαη φρη 

νη άιιεο πηπρέο ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ (εζνπνηνί, ζθελνζέηεο, ζίαζνη, ζεαηξηθνί ρψξνη 

θιπ.). Έλα πξφζζεην δεηνχκελν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ θππξηαθό 

ζέαηξν είλαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

θππξηαθό, πνπ ήδε έρεη απαζρνιήζεη ηνπο κειεηεηέο νη νπνίνη επηρείξεζαλ λα θαζν- 

ξίζνπλ κε αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ θππξηαθή ινγνηερλία. Έηζη, κε ηνλ νξηζκφ 

απφ ηνλ Γ. Π. αββίδε ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο σο «έξγσλ Κππξίσλ, πνπ δνπλ ζηελ 

Κύπξν, γξακκέλσλ ειιεληθά, είηε ζηελ θνηλή λενειιεληθή είηε ζην θππξηαθό ηδίσκα»
20

 

ηίζεηαη, φπσο έρεη ζεκεηψζεη ν Λ. Εαθεηξίνπ,
21

 «έλα νπζηαζηηθό γξακκαηνινγηθό πξό- 

βιεκα». Με ηελ πηνζέηεζε ηεο άπνςεο ηνπ αββίδε, έλαο αξηζκφο Κππξίσλ ινγν- 

ηερλψλ πνπ δεκηνχξγεζαλ κέξνο ή θαη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπο ζην εμσηεξηθφ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ θππξηαθή ινγνηερλία.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηάθνξεο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά θαηξνχο γχξσ 

απφ ην πην πάλσ γξακκαηνινγηθφ πξφβιεκα,
22

 δελ εμεηάδνπκε κφλν δξάκαηα γξακκέλα 

                                                 
17

 Βι. Κ. Θ. Γεκαξάο, Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγόπνπινο. Ζ επνρή ηνπ-Ζ δσή ηνπ-Σν έξγν ηνπ, Αζήλα, 

Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, 1986, 40˙ ζην εμήο Κ. Παπαξξεγόπνπινο... 
18

 .π., 41.  
19

 ηελ εξγαζία απηή δελ εμεηάδεηαη ην ζέαηξν ζθηψλ. Γηα κηα επηζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζεάηξνπ 

ζθηψλ ζηελ Κχπξν απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, βι. Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, Σν 

ζέαηξν ζθηώλ ηεο Κύπξνπ. Σν θνπθινζέαηξν θαη ε ηαρπδαθηπινπξγία κέζα απφ ηα θείκελα θαη ηηο 

αθεγήζεηο ησλ θαιιηηερλψλ θαη ηνλ ηχπν ηεο επνρήο (1894-2009), Λεπθσζία, Theopress, 2009· ζην εμήο: 

Σν ζέαηξν ζθηώλ… 
20

 Βι. Γ. Π. αββίδεο, «Ζ θππξηαθή ινγνηερλία απφ ειιαδηθή ζθνπηά», Ο Φηιειεύζεξνο, 13 Μαΐνπ 

1979 [= Σν ζπίηη ηεο κλήκεο (επηκ. Μαλ. αββίδεο), Αζήλα, πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ, 1997, 

39].  
21

 Βι. Λεχθηνο Εαθεηξίνπ, Ν.Κ.Λ., 11.  
22

 Βι. Γ. Κεραγηφγινπ, «Ζ ζχγρξνλε θππξηαθή ινγνηερλία»…, 21. Γηα ην ίδην ζέκα, βι. ελδεηθηηθά Π. 

Κηηξνκειίδεο, Κππξηαθή ινγηνζύλε…, 26-27: ν κειεηεηήο πηνζεηεί ηηο απφςεηο ηνπ Κεραγηφγινπ θαη ηηο 

αμηνπνηεί ζε κηαλ επξχηεξε δηεξεχλεζε ηεο θππξηαθήο γξακκαηείαο˙ Λ. Παπαιενληίνπ, «Διιαδηθέο 

ππνδνρέο ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο», Πόξθπξαο 105 (Οθη.-Γεθ. 2002) 422-440. Γηα ην επξχηεξν δή- 

ηεκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θππξηαθήο θαη επξχηεξεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπδε- 

ηήζεσλ θαη αληηπαξαζέζεσλ (πνπ δελ εκπίπηεη ζηα φξηα απηήο ηεο κειέηεο, θαη γη’ απηφ δελ ζρνιηά- 

δεηαη αλαιπηηθά) παξαηίζεηαη πινχζηα βηβιηνγξαθία ζην πην πάλσ δνθίκην ηνπ Γ. Κεραγηφγινπ: φ.π., 33˙ 

Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, «“Κππξηαθή ινγνηερλία” ή “λενειιεληθή ινγνηερλία ηεο Κχπξνπ;”», Ο Φηιειεύζε- 

ξνο, 16 Μαΐνπ 1990· Μ. Πηεξήο, Από ην κεξηηθόλ ηεο Κύπξνπ (1979-1990), Αζήλα Καζηαληψηεο, 1991, 

43-48, 397-402˙ ζην εμήο: Από ην κεξηηθόλ…˙ Π. Βνπηνπξήο, «Δθδνρέο ηνπ θαξπσηαθηζκνχ ζηελ 

“θππξηαθή ινγνηερλία”»: [πιινγηθφο ηφκνο], Δπηζηεκνληθφ ζπκπφζην, Καξπσηάθεο θαη θαξπσηαθηζκόο, 

Αζήλα, Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, 1998, 167-176˙ Γ. 

Αγγειάηνο, «Ο θαλφλαο ηνπ θέληξνπ, νη φςεηο ηεο πεξηθέξεηαο θαη νη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηφπνπ 

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



    

 

20                                                                                                                                                  

 

 

 

ζηα ειιεληθά πνπ δεκνζηεχηεθαλ
23

 απφ Κππξίνπο ζην λεζί ηνπο, αιιά επηπιένλ ζπκπε- 

ξηιακβάλνπκε ζε απηφ ζεαηξηθά θείκελα α) απνδήκσλ Κππξίσλ πνπ θπθινθφξεζαλ ζε 

δηάθνξα θέληξα ηνπ κείδνλνο ειιεληζκνχ ή ζην αζελατθφ θέληξν (ιφγνπ ράξε απφ ηνπο 

Γ. ηβηηαλίδε, Θ. Κσλζηαληηλίδε θαη ηε . Λενληηάδα) θαη β) ζπγγξαθέσλ πνπ δελ ήηαλ 

θππξηαθήο θαηαγσγήο, αιιά έδεζαλ γηα έλα δηάζηεκα ζηελ Κχπξν θαη εθεί δεκνζίεπ- 

ζαλ ην ζεαηξηθφ ηνπο θείκελν (φπσο, π.ρ., νη Ν. Καηαιάλνο, Α. Οηθνλνκίδεο θαη ν Θξ. 

Κνξέληεο). Δπνκέλσο, ην θππξηαθφ ζέαηξν δελ αληηκεησπίδεηαη κέζα ζηα ζηελά – θαη 

ζπρλά αζθπθηηθά – φξηα ηεο Κχπξνπ, αιιά εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην επξχηεξν 

λενειιεληθφ ζέαηξν, ζην νπνίν νξγαληθά αλήθεη.  

1.4. Δπηζθόπεζε ηεο πξνγελέζηεξεο έξεπλαο γύξσ από ην θππξηαθό ζέαηξν ηεο 

πεξηόδνπ 1869-1925  

Απφ ηε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ 

θππξηαθνχ ζεάηξνπ μερσξίδεη αξρηθά (ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ελφο ζχλην- 

κνπ βηβιηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ Κχπξνπ Υξπζάλζε)
24

 ε κειέηε ηνπ Γηάλλε Κα- 

ηζνχξε «Σν παιηφ ζέαηξν ηεο Κχπξνπ»,
25

 ζηελ νπνία ν κειεηεηήο ζεκεηψλεη σο γλσ- 

ξίζκαηα ηεο θππξηαθήο ζεαηξηθήο γξαθήο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, απφ ηε κηα, ηελ «ηζηνξηθή 

ζεαηξηθή δξάζε» θαη ηε «ξνκαληηθή αληίιεςε» θαη, απφ ηελ άιιε, ηηο επηδξάζεηο απφ 

ηνπο Εακπέιην,
26

 Βαζηιεηάδε θαη Βεξλαξδάθε.
27

   

                                                                                                                                               
ζηελ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο», Αληί 681 (26 Φεβξ. 1999) 58-60· Stefanos Constantinides, “Theoretical 

problems in the study of Cypriot literature”, Hellenic Studies 15 (2) (Autumn 2007) 31-41· Lefkios 

Zafeiriou, “About the term Cypriot literature”, φ.π., 43-47· Λ. Παπαιενληίνπ, «“Πξνζηάηεο” θαη 

“θξηηηθνί” ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο», Ο Φηιειεύζεξνο, 18 Ηνπι. 2010· Π. Βνπηνπξήο,  «Ο φξνο (λέν) 

“θππξηαθή ινγνηερλία”: αληηπαξαζέζεηο θαη επηρεηξήκαηα ζην πιαίζην αλνηρηνχ δηαιφγνπ», Ο 

Φηιειεύζεξνο, 22, 29 Απγ. 2010· Λ. Παπαιενληίνπ, «Κππξηαθή ινγνηερλία θαη λενθππξηαθά θαηλφκελα», 

Ο Φηιειεύζεξνο, 17 Οθη. 2010.   
23

 ηελ εξγαζία απηή δελ εμεηάδνληαη θππξηαθά δξάκαηα πνπ δηαζψδνληαη ζε ρεηξφγξαθε κνξθή (ι.ρ. ην 

Ο θαξκαθνπνηόο θαη ρσξηθόο ηνπ Δ. Π. Δπζπκηάδε ή δξακάησλ πνπ ελδερνκέλσο δηαζψδνληαη ζην Αξ- 

ρείν Παχινπ Βαιδαζεξίδε), θαζφηη δελ δηαζέηνπκε γη’ απηά ηνλ απαξαίηεην θηινινγηθφ ζρνιηαζκφ θαη 

ππνκλεκαηηζκφ, γηα ηνλ νπνίν είλαη αλαγθαίεο μερσξηζηέο εξγαζίεο.  
24

 Κχπξνο Υξπζάλζεο, «Κππξηαθή βηβιηνγξαθία δεκνζηεπκέλσλ ζεαηξηθψλ έξγσλ», Πλεπκαηηθή Κύπξνο 

26 (Ννέκβξ. 1962) 49-51.  
25

 Βι. Γ. Καηζνχξεο, «Σν παιηφ ζέαηξν...», 71-83.  
26

 πσο ζεκεηψλεη ν Θ. Γξακκαηάο, «ηόζν ν Η. Εακπέιηνο όζν θαη νη άιινη ιόγηνη ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 

αηώλα ζεσξνύζαλ ην ζέαηξν ζηξαηεπκέλν ζηνλ απειεπζεξσηηθό αγώλα ηνπ γέλνπο», αληίιεςε πνπ κεηαια- 

κπαδεχεηαη αξγφηεξα θαη ζηελ Κχπξν. Βι. ζρεηηθά Θεφδσξνο Γξακκαηάο, Nεoειιεληθό ζέαηξν. Ηζηνξία-

δξακαηνπξγία. Γψδεθα κειεηήκαηα, Αζήλα, Κνπιηνχξα, 1987, 94˙ ζην εμήο Nεoειιεληθό ζέαηξν... 
27

 Γξάθεη ν Θ. Γξακκαηάο: «Με δεδνκέλε πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ ζπγγξαθέα ηελ ηζηνξία θαη ηελ επνρή, ζε 

ζπλδπαζκό ή όρη κε ηε θαληαζία ηνπ, ν Βεξλαξδάθεο επηκέλεη όηη ν ραξαθηήξαο ηνπ δξάκαηνο πξέπεη λα 

είλαη παηξησηηθόο θαη πνιηηηθόο [...]».  Βι. Θ. Γξακκαηάο, φ.π., 96, 99. Βι. επίζεο Γεκήηξηνο Βεξλαξδά- 

θεο, Γξάκαηα. Έθδνζηο λέα. Πνιιαρψο κεηαξξπζκηζζείζα θαη επηδηoξζσζείζα κεηά πξνιεγνκέλσλ, 

ζεκεηψζεσλ, θξίζεσλ θιπ. Σφκνο Α΄ πεξηέρσλ Μαξίαλ Γνμαπαηξή, Μεξόπελ θαη Δπθξνζύλελ, Αζήλε- 

ζηλ, Δθ ησλ ηππνγξαθείσλ ηνπ «Κξάηνπο», 1903, ηδ΄, ηζ˙ ζην εμήο: Γξάκαηα…˙ Ησάλλεο Καβαξλφο, Ζ 

δξακαηηθή πνίεζηο ηνπ Γεκεηξίνπ Ν. Βεξλαξδάθε, Αζήλαη, Δζηία, 1962, ηζη΄, ηδ΄˙ γηα ηνλ αλαιπηηθφ 

ζρνιηαζκφ ηεο ζεαηξηθήο παξαγσγήο ηνπ Γ. Βεξλαξδάθε θαη ησλ απφςεσλ πνπ δηαηχπσζε γχξσ απφ ηε 

ζεσξία ηνπ δξάκαηνο, βι. ελδεηθηηθά Γεκήηξεο πάζεο, «Ο ζεαηξηθφο Βεξλαξδάθεο. Κιαζηθφο ή ξνκα- 

ληηθφο», Λεζβηαθά ΗΑ΄ (1987) 58-88· ζην εμήο: «Ο ζεαηξηθφο Βεξλαξδάθεο…»· Κσλζηαληίλα Γεσξγηάδε, 
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ε κεηαγελέζηεξε κειέηε ηνπ ν Γ. Καηζνχξεο ππνζηεξίδεη πσο είλαη πηζαλφ θάπνηα 

θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα λα εθδφζεθαλ ζε άιια πλεπκαηηθά θέληξα ηνπ ειιεληζκνχ 

(π.ρ. Αζήλα, κχξλε, Κσλζηαληηλνχπνιε) θαη λα καο είλαη άγλσζηα. Πξψην ζεαηξηθφ 

θείκελν είλαη ην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ηνπ Γ. ηβηηαλίδε (Αιεμάλδξεηα, 1869)˙ κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα εθδφζεθαλ άιια δέθα ζεαηξηθά θείκελα, πνπ ζεσξείηαη φηη 

απνηεινχλ κηαλ «ππνινγίζηκε δξαζηεξηόηεηα, αλ ζθεθζεί θαλείο ηελ επνρή, ηε ζηελόηεηα 

θαη ην πλεπκαηηθό επίπεδν ηνπ ηόπνπ». Κχξην γλψξηζκα απηψλ ησλ θεηκέλσλ, φπσο 

ζεκεηψλεη ν ίδηνο κειεηεηήο, είλαη νη θαηαιπηηθέο επηδξάζεηο απφ ηνλ «θιαζηθηζκό [...] 

θαη ηνλ ξνκαληηζκό»,
28

 ελψ δελ δηαθξίλνληαη επηδξάζεηο απφ ην θσκεηδχιιην. Σα πεξηζ- 

ζφηεξα απφ ηα πην πάλσ θείκελα είλαη ηζηνξηθά δξάκαηα, ζηα νπνία ν κχζνο εθδηπιψ- 

λεηαη κέζα ζε κηαλ αηκφζθαηξα «ξνκαληηθήο ππεξβνιήο».  

Γηα ηε ζεαηξηθή παξαγσγή ησλ δχν πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20νχ αηψλα ν Καηζνχξεο 

ζεκεηψλεη ζηελ ίδηα κειέηε φηη απηή είλαη ηζρλή, σζηφζν δηαπηζηψλεη φηη ζηελ εηθνζα- 

εηία απηή γξάθνληαη έξγα πνπ δελ ζπλερίδνπλ «ηελ παιηά αληίιεςε», παξαζέηνληαο ην 

παξάδεηγκα ησλ ζεαηξηθψλ ηνπ Κχξηιινπ Παπιίδε Γεκαξρίηηο (1910) θαη Σα επραξηζηή- 

ξηα (1911), «πνπ καο νδεγνύλ ζε κηα ζάηηξα θαηαζηάζεσλ θαπζηηθή θαη ξεαιηζηηθή πνιύ 

ελδηαθέξνπζα».
29

 Σέινο, ν ίδηνο απνηηκά ζπλνιηθά ηελ θππξηαθή ζεαηξηθή παξαγσγή 

ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε, ππνγξακκίδνληαο βάζηκα φηη: 

  ειιείπεη θαη απφ ηνλ 19
ν
 θαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20

νχ
 αηψλα  

                               ην έξγν-ζηαζκφο, ην ζεαηξνγξάθεκα εθείλν πνπ ζα απνηε-  

                               ινχζε ηε βάζε θαη ηελ απαξρή γηα κηα ηζαγελή εμέιημε ηεο 

                               θππξηαθήο ζεαηξνγξαθίαο.
30

  

 

Δθηφο απφ ηηο πην πάλσ εξγαζίεο ηνπ Καηζνχξε, ζεκαληηθή είλαη ε κειέηε ηνπ Γ. 

Κεραγηφγινπ «Υξνληθφ θαη ινγνηερλήκαηα...», γηαηί ζε απηήλ ηίζεληαη (αλάκεζα ζε 

άιια) θαίξηα εξσηήκαηα θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηνπ θππξηαθνχ ηζηνξη- 

θνχ δξάκαηνο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ο κειεηεηήο ζρνιηάδεη αλαιπηηθά ην ηζηνξηθφ δξάκα ηνπ 

Γ. ηβηηαλίδε Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, «ην πξώην ζεαηξηθό θείκελν ηεο λεόηεξεο θπ- 

πξηαθήο ινγνηερλίαο», ππνγξακκίδνληαο φηη «ε εξσηηθή ηνπ πινθή είλαη αζπγθξάηεηα 

ξνκαληηθή» θαη πσο ν ζεκαηηθφο άμνλαο ηνπ έξγνπ είλαη «ε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηελ 

                                                                                                                                               
«Αθκή θαη παξαθκή ηνπ ζαημπεξηθνχ ηδεψδνπο ζην έξγν ηνπ Γεκεηξίνπ Ν. Βεξλαξδάθε», Παξάβαζηο 9 

(2009) 198-199· ζην εμήο: «Αθκή θαη παξαθκή…»· Άλλα Σακπάθε, «Ζ ζεσξία πεξί ξνκαληηθνχ 

δξάκαηνο θαη ε Μαξία Γνμαπαηξή», Παξάβαζηο, φ.π., 587-611· ζην εμήο: «Ζ ζεσξία πεξί ξνκαληηθνχ 

δξάκαηνο…».  
28

 Γηα ηε ζχδεπμε ηεο ξνκαληηθήο ηάζεο κε ηελ αξραηνιαηξία ζην λενειιεληθφ ζέαηξν ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

βι. ελδεηθηηθά Κπξηαθή Πεηξάθoπ, Οη δξακαηηθνί δηαγσληζκνί ζηελ Αζήλα 1870-1925 (δηδ. δ.), Αζήλα, 

Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίoπ Αζελψλ, Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ, 1996, 42˙ ζην εμήο: Οη 

δξακαηηθνί δηαγσληζκνί.... Πεξηζζφηεξα βι. ζηελ εξγαζία απηή, ζ. 89: ζεκ. 124, 125. 
29

 Γ. Καηζνχξεο, «Ζ ζεαηξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Κχπξν. Δηζαγσγηθά» θαη «Δηζαγσγή: Απφ ηνλ 19
ν
 

αηψλα σο ηα ρξφληα ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ», Αλζνινγία θππξηαθήο ινγνηερλίαο: Θέαηξν, Λεπ- 

θσζία, Υξ. Αλδξένπ, 1986, ηφκ. Α΄, XI–XIII, 63–69.   
30

 .π., 66.  
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[...] μελνθξαηία θαη ζηελ [...] ειιελνθππξηαθή αληίζηαζε». Καηά ηνλ Γ. Κεραγηφγινπ, ζα 

ήηαλ ελδηαθέξνπζα ε ζπλεμέηαζε ηνπ πην πάλσ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ «κε ηελ ππόινηπε 

ζύγρξνλε ειιεληθή ηζηνξηθή-δξακαηηθή παξαγσγή». Με ηε ινγνηερληθή κεηάπιαζε ηζην- 

ξηθψλ γεγνλφησλ ηεο θξαγθνθξαηίαο θαη ηεο ηνπξθνθξαηίαο έρνπκε νπζηαζηηθά, φπσο 

δηαπηζηψλεη ν ίδηνο κειεηεηήο, «ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πξώηνπ 

ινγνηερληθνύ ζηξώκαηνο κεζαησληθήο “κπζνινγίαο” ηνπ θππξηαθνύ ειιεληζκνύ».
31

   

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη απφ ηνλ Κεραγηφγινπ θαη ζην ηζηνξηθφ δξάκα ηνπ Θεφ- 

δνπινπ Κσλζηαληηλίδε Πέηξνο Α΄, βαζηιεύο Κύπξνπ θαη Ηεξνπζαιήκ ή Ζ εθδίθεζηο ηνπ 

Κηαξίσλνο (1874). Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην θείκελν απηφ θαη ζην πην 

πάλσ δξάκα ηνπ Γ. ηβηηαλίδε είλαη, φπσο ζεκεηψλεη ν ίδηνο κειεηεηήο, πσο ην έξγν 

ηνπ Κσλζηαληηλίδε (πνπ απνηειεί κηαλ εμαίξεζε κέζα ζην δεζπφδνλ παηξησηηθφ-

εζλνθεληξηθφ θιίκα ηεο επνρήο) δελ «επεθηείλεη θακηά από ηηο παηξησηηθέο-ειιελν-

θεληξηθέο ηδέεο ηνπ ηβηηαλίδε, αιιά γνεηεύεηαη από ηα ηκήκαηα ηνπ Υξνληθνύ κε λνβε- 

ιηζηηθό θαη δξακαηηθό ελδηαθέξνλ». Αθνινχζσο, ν κειεηεηήο ζρνιηάδεη ηε Γνύιε Κύπξν 

(1890) ηεο Πνιπμέλεο Λντδηάδνο θαη ηελ Κύπξν δνύιε (1895, 1898) (ζε δχν κνξθέο: 

επηθή θαη ζεαηξηθή) ηνπ Ησάλλε Καξαγεσξγηάδε, θείκελα κε θνηλφ ζέκα «ην θαξηεξηθό 

θαη αζίγαζην όξακα ηεο εζληθήο απνθαηάζηαζεο».
32

  

Απφ ζεαηξνινγηθή άπνςε πξνζεγγίδεη ην θππξηαθφ ζέαηξν ν Σάζνο Ληγλάδεο, πνπ 

παξαηεξεί  φηη ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε Κχπξνο πζηεξεί πνιχ «σο πλεπκαηηθή παξνπ- 

ζία» ζε ζχγθξηζε κε άιια θέληξα ηνπ ειιεληζκνχ, φπσο ήηαλ ε Κσλζηαληηλνχπνιε, ε 

κχξλε, ε Αιεμάλδξεηα θαη ηα Δπηάλεζα, εθφζνλ δελ ππήξραλ νη απαξαίηεηεο πξνυπν- 

ζέζεηο γηα πλεπκαηηθή άλζεζε θαη, εηδηθφηεξα, γηα αλάπηπμε ηνπ ζεάηξνπ. Έηζη, φπσο 

ζεκεηψλεη ν κειεηεηήο, «παιαηόηεξν ζέαηξν εθηόο από ην ιατθό ζέακα δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία ζην λεζί».
33

 Ωζηφζν, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο πε- 

ξηφδνπ απηήο γξάθνληαη ηξία ζεαηξηθά θείκελα (Γ. ηβηηαλίδε, Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη: 

1869, Θ. Κσλζηαληηλίδε, Πέηξνο Α΄, βαζηιεύο ηεο Κύπξνπ...: 1874 θαη Θ. Θενραξίδε, 

Πέηξνο ν πγθιεηηθόο: 1875) ζηα νπνία είλαη εκθαλείο νη απφερνη ηνπ ειιαδηθνχ ηζην- 

ξηθνχ δξάκαηνο. Κνηλφ γλψξηζκα ησλ πην πάλσ θεηκέλσλ, φπσο ππνζηεξίδεη ν Ληγλά- 

δεο, είλαη «όηη δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζεαηξηθά κε ηελ απζηεξόηεηα πνπ επηβάιιεη ν 

όξνο» θαη φηη «ε πξόζεζε ηεο ζπγγξαθήο ηνπο» δελ ήηαλ ζεαηξηθή (άπνςε πνπ αδηθεί 

                                                 
31

 Βι. Γ. Κεραγηφγινπ (1986), 413-415. 
32

 .π., 416-419. 
33

 Βι. Σάζνο Ληγλάδεο, «Σν ζέαηξν ζηελ Κχπξν», Αθηή 7 (θαινθαίξη 1991) 294-311. Γηα ηε ζπγθε- 

θξηκέλε αλαθνξά: 294. Γηαθνξεηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ Γ. Καηζνχξε, ν νπνίνο εξεπλψληαο ηνλ θππξηαθφ 

ηχπν ηεο αγγινθξαηίαο απνδεηθλχεη φηη ππήξρε ζηελ Κχπξν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο 

εξαζηηερληθή ζεαηξηθή δξαζηεξηφηεηα (θπξίσο ζηε Λάξλαθα) θαη φρη κφλν ιατθφ ζέαηξν, αθνχ 

αλεβάζηεθαλ ηφηε ειιεληθά θαη επξσπατθά δξάκαηα. Βι. Γηάλλεο Καηζνχξεο, «Σν ζέαηξν ζηε Λάξλαθα 

ζηα πξψηα ρξφληα ηεο Αγγινθξαηίαο (1878–1883)», Αθηή, φ.π., 313-325.  
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ηνπιάρηζην ην θείκελν ηνπ ηβηηαλίδε), θαζφηη εμππεξεηνχζαλ επξχηεξα εζληθνχο ζθν- 

πνχο θαη ιεηηνπξγνχζαλ σο κέζα εζληθνχ θξνλεκαηηζκνχ.
34

 Αο ππνγξακκηζηεί εδψ ε 

δηαθνξεηηθή άπνςε ηνπ Γ. Κεραγηφγινπ (ζηε κειέηε ηνπ «Υξνληθφ θαη ινγνηερλή- 

καηα...»: βι. πην πάλσ), πνπ επηζεκαίλεη φηη ζην δξάκα ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε Πέηξνο 

Α΄... δελ θπξηαξρεί ην εζλνθεληξηθφ-παηξησηηθφ ζηνηρείν.  

ηελ έξεπλα γχξσ απφ ην θππξηαθφ ζέαηξν ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζπκβάιιεη θαη ε παξνπ- 

ζίαζε απφ ηνλ Υξίζην Υαηδεαζαλαζίνπ ηεζζάξσλ θππξηαθψλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ηα 

νπνία κέρξη ζήκεξα ιαλζάλνπλ, παξφιν πνπ δηαζέηνπκε γη’ απηά δηάθνξεο πιεξνθν- 

ξίεο. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ ν κειεηεηήο ζρνιηάδεη ηε ζεκαηνινγία ησλ 

θππξηαθψλ ζεαηξηθψλ έξγσλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα δηαπηζηψλνληαο φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ 

απηά αληινχλ ηελ ππφζεζή ηνπο απφ ηελ παιαηφηεξε θππξηαθή θαη ηελ αξραία ει- 

ιεληθή ηζηνξία «θαη ζηνρεύνπλ ζηελ παξνπζίαζε έλδνμσλ ζηηγκώλ ηνπ παξειζόληνο, 

ώζηε λα [...] εμπςώζνπλ ην εζληθό θξόλεκα». Αθφκε, ππνγξακκίδεη φηη «ην ζέαηξν ηεο 

επνρήο γξαθόηαλ γηα λα δηαβαζηεί παξά γηα λα παηρηεί έρνληαο ηνλ ραξαθηήξα θηινιν- 

γηθήο ελαζρόιεζεο».
35

  

κσο, ε άπνςε ηνπ Υαηδεαζαλαζίνπ φηη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα ζσδφκελα θππξηαθά 

ζεαηξηθά έξγα ηνπ 19
νπ

 αηψλα (ζε αληίζεζε κε ηα ιαλζάλνληα πνπ ζρνιηάδεη ζηελ εξγα- 

ζία ηνπ) «παξαγλσξίδνπλ ηε ζύγρξνλή ηνπο θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα […] θαηαθεύ- 

γνληαο ζε πεξαζκέλα, πξαγκαηηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα ηα νπνία αμηνπνηνύλ» δελ επζηαζεί, 

αλ ιεθζνχλ ππφςε, ιφγνπ ράξε, ηα ξνκαληηθά εξσηηθά δξάκαηα Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο 

ζύκαηα… θαη Γηνκήδεο, θαζφηη ζην πξψην απνηππψλνληαη ακπδξά φςεηο ηεο θππξηαθήο 

θνηλσλίαο ηεο χζηεξεο ηνπξθνθξαηίαο θαη ζην δεχηεξν εληνπίδνληαη νη αληηθιεξηθέο 

αηρκέο ζε βάξνο ηνπ θαζνιηθνχ ηεξαηείνπ ηεο Λεκεζνχ.  

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη απφ ηνλ κειεηεηή νη ζπγγξαθείο θαη νη ηίηινη ησλ ζεα- 

ηξηθψλ θεηκέλσλ πνπ ιαλζάλνπλ: Υξήζηνπ Παπαδφπνπινπ, ΚΑΡΠΑΗΣΗ ΚΟΝΟΤ  (κε 

θεθαιαία ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο), Γεψξγηνπ Γ. Πεηξίδε, Παηξίο θαη έξσο θαη 

Δπγέληνπ Ν. Εήλσλνο, εηξήλ θαη Ο βίνο ελίνηε. Απφ αγγειίεο ηνπ Υξ. Παπαδφπνπινπ 

(1893 θαη 1898) πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο εμάγεηαη ην ζπκπέ- 

                                                 
34

 Βι. Σάζνο Ληγλάδεο, φ.π., 295.  
35

 Βι. Υξίζηνο Υαηδεαζαλαζίνπ, «Σέζζεξα αλέθδνηα θππξηαθά ζεαηξηθά έξγα ηνπ ηέινπο ηνπ 19
νπ 

αηψλα», Αθηή 7 (θαινθαίξη 1991) 326-333˙ ηα παξαζέκαηα ζηε ζ. 326˙ ζην εμήο: «Σέζζεξα αλέθδνηα...». 

Σν θαηλφκελν πνπ ζρνιηάδεη ν Υαηδεαζαλαζίνπ, φηη δειαδή ηα ζεαηξηθά θείκελα γξάθνληαλ γηα λα 

δηαβαζηνχλ θαη φρη λα παξαζηαζνχλ ζηε ζθελή, δελ ήηαλ απνθιεηζηηθά θππξηαθφ. Βι. ελδεηθηηθά ηε 

δηαπίζησζε ηνπ Β. Πνχρλεξ φηη θαηά ηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα ζηνλ επξχηεξν ειιεληθφ ρψξν «ν δξακαηηθόο 

ιόγνο δελ πξαγκαηώλεηαη πάληα [...] ζε ζθεληθή παξάζηαζε, αιιά παξακέλεη αλάγλσζκα ζην ραξηί», θαη 

θάπνηε ηνλ βξίζθνπκε «δηάζπαξην [...] ζε άιια ινγνηερλήκαηα». Βι. Βάιηεξ Πνχρλεξ, Γξακαηνπξγηθέο 

αλαδεηήζεηο. Πέληε κειεηήκαηα. Αζήλα, Καζηαληψηεο, 1995, 149˙ ζην εμήο: Γξακαηνπξγηθέο αλα- 

δεηήζεηο... 
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ξαζκα φηη ην 1893 είρε νινθιεξσζεί ε ζπγγξαθή ηνπ ΚΑΡΠΑΗΣΗ ΚΟΝΟΤ  θαη φηη 

απηφ αλαθεξφηαλ ζην θαπηφ ζέκα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο (θαη άξα ζε έλα ζέκα φρη 

ηζηνξηθφ, πνπ ήηαλ ε δεζπφδνπζα ηφηε ηάζε, αιιά ζε έλα ζχγρξνλν θνηλσληθφ πξφ- 

βιεκα). Αθφκε, είλαη βέβαην πσο κέρξη ην 1898 ν Παπαδφπνπινο δελ θαηάθεξε λα 

εθδψζεη ην ζεαηξηθφ ηνπ θείκελν.
36

  

Γηα ην Παηξίο θαη έξσο ν κειεηεηήο ζεκεηψλεη πσο γξάθηεθε θαη αλεβάζηεθε ην 

1897 (πξνθαιψληαο επεηζφδηα κε απνηέιεζκα λα δηαθνπεί ε παξάζηαζε), θαη είρε ζύγ- 

ρξνλν ζέκα, δειαδή ηε ζπκκεηνρή Κππξίσλ εζεινληψλ ζηνλ αηπρή ειιελνηνπξθηθφ 

πφιεκν ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σέινο, αλέθδνηα παξέκεηλαλ θαη ηα δχν ζεαηξηθά έξγα ηνπ 

Δπγ. Εήλσλνο πνπ ζεκεηψλνληαη πην πάλσ θαη ηα νπνία, φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθά 

ζρφιηα ζηνλ θππξηαθφ ηχπν, ήηαλ θνηλσληθά δξάκαηα (άξα θαη απηά δελ επζπγξακ- 

κίδνληαλ κε ηελ θπξίαξρε ηζηνξηνθξαηία). 

Μεηά ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ πην πάλσ ιαλζαλφλησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ (ηα νπνία δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ νχηε κε ηε δηθή καο έξεπλα), ν Υαηδεαζαλαζίνπ θαηα- 

ιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ηα ηέζζεξα επηθεληξψλνληαη ζε ζχγρξνλα ζέκαηα «με- 

θεύγνληαο από ηα θαζαξά ηζηνξηθά πνπ ζηόρεπαλ ζηελ παξνπζίαζε εξσηθώλ θαη έλδν- 

μσλ ζηηγκώλ ηνπ παξειζόληνο, γηα λα ηνλώζνπλ θαη λα εμπςώζνπλ ην εζληθό θξόλεκα, 

θαη ζεκεηψλεη φηη ζε φια είλαη (ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο) επδηάθξηηε ε ξεαιηζηηθή 

ηάζε. Βέβαηα, ηα ζπκπεξάζκαηα απηά ζα ηεθκεξησζνχλ, φπσο γξάθεη ν ίδηνο κειεηε- 

ηήο, κφλν αλ εληνπηζηνχλ ηα ίδηα ηα θείκελα˙ ηφηε είλαη πηζαλφ, θαηαιήγεη, «ε κειέηε 

ησλ θεηκέλσλ [λα] ζπκβάιεη ζε κηαλ επαλεθηίκεζε θαη αλαζεώξεζε ησλ απόςεσλ πνπ 

επηθξαηνύλ γηα ην [θππξηαθφ] ζέαηξν εθείλεο ηεο επνρήο».
37

   

Ζ θπξηαξρία ησλ ηζηνξηθψλ ζεκάησλ ζηελ θππξηαθή ζεαηξηθή παξαγσγή ηνπ ηέινπο 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηνλίδεηαη θαη απφ ηνλ Λ. Παπαιενληίνπ, πνπ ζεκεηψλεη πσο ε παξαγσγή 

απηή «ζπκβαδίδεη κε ηα ηδεώδε ηνπ ηζηνξηνθξαηνύκελνπ ξνκαληηζκνύ θαη απνβιέπεη λα 

αλαπαξαζηήζεη ηηο ηζηνξηθέο πεξηπέηεηεο ηνπ ηόπνπ». Δηδηθφηεξα, ζρνιηάδνληαη ε ξεηά 

δηαηππσκέλε πξφζεζε ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε λα απνδψζεη κε αθξίβεηα ηα ηζηνξηθά γε- 

γνλφηα ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη, ε ηερληθή ηνπ λεαληθνχ ηζηνξηθνχ δξάκαηνο Ζ ζπλσ- 

                                                 
36

 Αο ζεκεησζεί φηη ιαλζάλεη επίζεο θαη ην ρεηξφγξαθν δξάκα ηνπ Υξ. Παπαδφπνπινπ Ο Σδει Οζκάλ ή 

αη ηξαγηθαί ζθελαί ηνπ 1764, πνπ έκεηλε αλνινθιήξσην, φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηνλ ππφηηηιφ ηνπ 

(δξάκα εηο πξάμεηο πέληε […]. Πξάμηο Α΄). Βι. Γεκήηξηνο Μ. άξξνο, «Καηάινγνο ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ 

ελ Κσλζηαληηλνππφιεη Διιεληθνχ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ», Δπεηεξίο Δηαηξείαο Βπδαληηλώλ πνπδώλ Θ΄ 

(1932) 153· Αλδξέαο νθνθιένπο, Υξήζηνο Παπαδόπνπινο. Λφγηνο-πνηεηήο ηζηνξηνδίθεο, Λεπθσζία,I- 

ntercollege Press, 1999, 16.  
37

 Βι. Υξ. Υαηδεαζαλαζίνπ, «Σέζζεξα αλέθδνηα…», 328-332. Σν παξάζεκα: 332. ηα ιαλζάλνληα ζε- 

αηξηθά θείκελα πνπ αλαθέξεη ν Υαηδεαζαλαζίνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε θσκσδία ηνπ Γηάγθνπ Κι. 

Λαλίηε Ο παξάδεηζνο ηεο Αλαηνιήο, γηα ηελ νπνία γλσξίδνπκε φηη έρεη αλεβαζηεί απφ ηνλ ειιεληθφ ζίαζν 

«Οξθεχο» ην 1903. Μέρξη ζηηγκήο απφ ηε ζρεηηθή καο έξεπλα δελ έρνπλ πξνθχςεη ζηνηρεία γηα δε- 

κνζίεπζε ηεο θσκσδίαο απηήο. Βι. Αιήζεηα, 16 Απξ. 1903.  
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κνζία ηνπ Καηηιίλα ηνπ Δπγ. Εήλσλνο, ε ραιαξή δξάζε ζηε Νεηδηκπέ ηνπ Μ. Φξαγθνχ- 

δε θαη ε ζηγή πνπ ηήξεζε ε θππξηαθή θξηηηθή γηα ηα ππφινηπα θππξηαθά ζεαηξηθά θεί- 

κελα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ο κειεηεηήο μερσξίδεη ηδηαίηεξα ηα ζεαηξηθά θείκελα ηνπ Δπγ. 

Εήλσλνο γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο θαη ζεσξεί ηελ θππξηαθή ζεαηξηθή παξαγσγή ηεο ππφ ε- 

μέηαζε πεξηφδνπ «γεληθά ππνβαζκηζκέλε».
38

  

Δθηφο απφ ηηο πην πάλσ κειέηεο, δελ ιείπνπλ βέβαηα θαη νη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο κε 

αληηθείκελν ηελ εμέιημε ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ. Ο Μ. Π. Μνπζηεξήο ζηε Υξνλνινγηθή 

ηζηνξία ηνπ θππξηαθνύ ζεάηξνπ έρεη ζπγθεληξψζεη πινχζην πιηθφ, πνπ ζα ελδηέθεξε 

πεξηζζφηεξν ηνλ ζεαηξνιφγν, ζρεηηθά κε ην ξεπεξηφξην ησλ ειιαδηθψλ ζηάζσλ θαη (φρη 

ηφζν ζπρλά) ησλ ληφπησλ ζεαηξηθψλ νκάδσλ πνπ αλέβαδαλ παξαζηάζεηο ζην λεζί.
39

  

Πην εκπεξηζηαησκέλε (θαη αλαληίιεθηα εγθπξφηεξε απφ ηε Υξνλνινγηθή Ηζηνξία... 

ηνπ Μνπζηεξή) είλαη ε ζπλζεηηθή ζεψξεζε ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ απφ ηνλ Γηάλλε 

Καηζνχξε, πνπ εθδφζεθε πξφζθαηα ζε δχν ηφκνπο ππφ ηνλ ηίηιν Σν ζέαηξν ζηελ 

Κύπξν.
40

 ηνλ πξψην ηφκν, πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 1860-1939, παξαηίζεληαη ρξήζη- 

κεο πιεξνθνξίεο, αθελφο, γηα ηηο εθδφζεηο ησλ θππξηαθψλ ζεαηξηθψλ έξγσλ θαη, αθεηέ- 

ξνπ, γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ λενειιεληθνχ θαη επξσπατθνχ ζεάηξνπ, φπσο κπνξεί θαλείο 

λα ηε κειεηήζεη κε βάζε ηνπο καθξνζθειείο θαηαιφγνπο ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ 

θαηάξηηζε ν κειεηεηήο.
41

 Ο Καηζνχξεο ππνζηεξίδεη, παξαγλσξίδνληαο ηηο ζεαηξηθέο 

αξεηέο ηνχ Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, φηη θαλέλα απφ ηα ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ 

1878-1899 δελ δηαζέηεη ζθεληθή δνκή.
42

 Καηά ηελ πεξίνδν 1900-1918, φπσο δηαπη- 

ζηψλεη ν κειεηεηήο, ε θππξηαθή ζεαηξηθή παξαγσγή είλαη ηζρλή, σζηφζν ζεκεηψλεηαη 

κηα αηζζεηή πνηνηηθή βειηίσζε θαη ηφηε εκθαλίδεηαη ε θππξηαθή επηζεψξεζε ζηελ Πά- 

θν γλσξίδνληαο κεγάιε επηηπρία.
43

 Σέινο, ν Καηζνχξεο επηζεκαίλεη φηη γχξσ ζηα 1920 

                                                 
38

 Βι. Παπαιενληίνπ (1997), 258-267.  
39

 Βι. Μ. Π. Μνπζηεξήο, Υξνλνινγηθή ηζηνξία... (Γηα ηελ πεξίνδν 1878-1920, βι. 25-82).  
40

 Δχζηνρα ε εξγαζία απηή ζεσξείηαη απφ ηνλ Νάζν Βαγελά σο «κηα ζνβαξή θαη απξνθάιππηε κειέηε, 

βαζηζκέλε ζε ελδειερή έξεπλα» θαη σο «ε πξώηε εκπεξηζηαησκέλε ζπλζεηηθή εξγαζία γηα ην ζέκα [ηνπ 

θππξηαθνχ ζεάηξνπ]», απφ ηνλ Ησζήθ Βηβηιάθε σο πνιχηηκε πεγή αλαθνξάο γηα κειινληηθέο έξεπλεο θαη 

απφ ηνλ Λεπηέξε Παπαιενληίνπ σο «κηα ζπζηεκαηηθή κνλνγξαθία κε ηελ νπνία δηαζώδνληαη πιήζνο 

πιεξνθνξηώλ, νλνκάησλ θαη πεξηζηαηηθώλ θαη θσηίδνληαη πνηθηιόηξνπα ε ζεαηξηθή γξαθή θαη πξάμε ζηελ 

μελνθξαηνύκελε Κύπξν». Βι. Ν. Βαγελάο, «Σν ζέαηξν ζηελ Κχπξν», Σν Βήκα, 13 Απγ. 2006˙ Ησζήθ Βη- 

βηιάθεο, «Γηάλλεο Καηζνχξεο, Σν ζέαηξν ζηελ Κύπξν 1860-1959», Ζ Καζεκεξηλή, 28 Οθη. 2006· Λ. Πα- 

παιενληίνπ, «Γηάλλεο Καηζνχξεο, Σν ζέαηξν ζηελ Κύπξν, η. Α΄: 1860-1939, η. Β΄: 1940-1959, Λεπθσζία, 

2005», Διιεληθά 57.1 (2007) 200-205 [γηα ην παξάζεκα, βι. 205]· Β. Πνχρλεξ, «Γηάλλεο Καηζνχξεο, Σν 

ζέαηξν ζηελ Κύπξν, Α΄1860-1939, Β΄ 1950-1959», Παξάβαζηο 9 (2009) 742-743.  
41

  Καηζνχξεο, (2005), passim.  
42

 .π., 68.  
43

 Πξφθεηηαη γηα ηελ παθίηηθε επηζεώξεζε (1918-1921), πνπ νθείιεηαη ζε πξσηνβνπιία ησλ αδειθψλ 

σηεξάθε θαη Κψζηα Μαξθίδε. Βι. φ.π., 190-194.  
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ην θππξηαθφ ζεαηξηθφ έξγν θάλεη εληνλφηεξε ηελ παξνπζία ηνπ θαη ζπρλά «πξαγκα- 

ηώλεηαη ζθεληθά».
44

   

ε φιεο ηηο πην πάλσ εξγαζίεο γηα ην θππξηαθφ ζέαηξν ηεο πξψηεο πεξηφδνπ 

ηνλίδνληαη σο βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ν θιαζηθηζκφο, ν ξνκαληηζκφο θαη ε ηζηνξην- 

θξαηία. Αθφκε, ηνλίδεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα ζεαηξηθά θείκελα είλαη ηζηνξηθά δξάκαηα 

θαη φηη, θαηά θαλφλα, απηά δελ δηαζέηνπλ ζεαηξηθφηεηα, πνπ ζα δηεπθφιπλε ηε ζθεληθή 

ηνπο παξνπζίαζε. Κνηλφο ηφπνο είλαη επίζεο ε δηαπίζησζε φηη απφ ηα θππξηαθά 

ζεαηξηθά θείκελα απνπζηάδεη ην δηαθεθξηκέλν έξγν-ζηαζκφο. ηελ εξγαζία απηή 

πηνζεηνχληαη νη πην πάλσ δηαπηζηψζεηο (εθηφο απφ εθείλε πνπ ππεξηνλίδεη ηελ θπξη- 

αξρία ηνπ ηζηνξηθνχ δξάκαηνο) θαη ππνζηεξίδεηαη φηη κε ηελ ςχρξαηκε ζηάζκηζε ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ην θππξηαθφ ζέαηξν ηεο πεξηφδνπ 1869-1925 απνδεηθλχεηαη φηη, αλ θαη 

θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο εθδίδνληαη θπξίσο ηζηνξηθά δξάκαηα, ζην ζχλνιφ ηεο ε 

πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ εηδνινγηθή πνηθηιία, δεδνκέλνπ φηη ζε απηή δεκνζηεχν- 

ληαη δξάκαηα πνπ αλήθνπλ ζε 11 δηαθνξεηηθά ζεαηξηθά είδε (δελ ζπλππνινγίδνπκε ηηο 

κείδνλεο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε). Δπνκέλσο, ρσξίο λα ππνηηκάηαη ε 

δεζπφδνπζα ηάζε ηνπ ηζηνξηνθξαηνχκελνπ ξνκαληηζκνχ, ζηελ εξγαζία ζα επηρεηξεζεί 

ε δηεξεχλεζε θαη ησλ ππφινηπσλ παξάιιεισλ ηάζεσλ, πνπ ζπλαξηψληαη άκεζα πξνο 

ηηο εηδνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη επηβάιιεηαη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ εμέιημε ηνπ 

επξχηεξνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ.    

2. Σν επξύηεξν πιαίζην ηνπ λενειιεληθνύ δξάκαηνο 

Θα ήηαλ κεζνδνινγηθά άζηνρν αλ εμεηάδακε ηελ ηδενινγία θαη πνηεηηθή ζην 

θππξηαθφ ζέαηξν ηεο πεξηφδνπ 1869-1925, αγλνψληαο ή παξαγλσξίδνληαο ην επξχηεξν 

πιαίζην ηεο εμέιημεο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ. Ωζηφζν, δελ επηδηψθνπκε ηε 

ζπζηεκαηηθή ζπλεμέηαζε ησλ θππξηαθψλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ κε ηα ππφινηπα νκνεηδή 

θείκελα ησλ άιισλ πεξηνρψλ ηνπ ειιεληζκνχ (κεηξνπνιηηηθνχ θαη κείδνλνο)· ζηφρνο 

καο είλαη ε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε κφλν ησλ πξψησλ κε βάζε ηα δεδνκέλα θαη ηα 

πνξίζκαηα ηεο θηινινγηθήο θαη ζεαηξνινγηθήο έξεπλαο γχξσ απφ ηελ εμέιημε ηνπ λεν- 

ειιεληθνχ ζεάηξνπ ζηα ρξνληθά φξηα πνπ έρνπκε ζέζεη. 

Αλαιπηηθή θαη πεξηγξαθηθή, ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο γεληθεχζεηο θαη ζρεκαηνπνηήζεηο 

θαη γεληθά ζήκεξα μεπεξαζκέλε εμαηηίαο ησλ επξεκάησλ ηεο κεηαγελέζηεξεο έξεπλαο, 

ε δίηνκε Ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνύ ζεάηξνπ ηνπ Νηθφιανπ Η. Λάζθαξε (1938-39) είλαη 

πεξηζζφηεξν ρξήζηκε γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζπάληα θαη δπζεχξεηα 
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 .π., 156, 284.  
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ζεαηξηθά έξγα.
45

 Πεξηζζφηεξν κεζνδηθή ε Ηζηνξία ηνπ Γ. ηδέξε (1951) (ρσξίο σζηφζν 

λα ιείπνπλ απφ απηήλ νη αθξφηεηεο ηνπ καρφκελνπ δεκνηηθηζκνχ)
46

 πεξηέρεη κηαλ πε- 

ξηζζφηεξν ζρεκαηνπνηεκέλε θαη εχιεπηε πεξηγξαθή ηεο εμέιημεο ηνπ λενειιεληθνχ ζε- 

άηξνπ θαηά ηνλ 19
ν
 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20

νχ 
αηψλα, έζησ θαη αλ, κε ηα πνξίζκαηα ηεο κε- 

ηαγελέζηεξεο έξεπλαο, ε πεξηνδνιφγεζε
47

 πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ κειεηεηή έρεη 

αλαζεσξεζεί.
48

 Δμάιινπ απφ ην Νενειιεληθό ζέαηξν ηνπ Μ. Βάιζα (1960), παξά ηελ 

                                                 
45

 Βι. Νηθφιανο Η. Λάζθαξεο, Ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνύ ζεάηξνπ, Αζήλαη, Δθδνηηθφο Οίθνο Μ. Βαζη- 

ιείνπ, 1938, ηφκ. Α΄, Β΄˙ ζην εμήο: Η.Ν.Θ. Γηα κηα απνηίκεζε ηεο ζεκαζίαο αιιά θαη ησλ αδπλακηψλ ησλ 

Ηζηνξηψλ ησλ Ν. Λάζθαξε θαη Γ. ηδέξε, θαζψο θαη γηα κηα πεξηεθηηθή επηζθφπεζε ηεο ζεαηξνινγηθήο 

έξεπλαο ζηελ Διιάδα κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, βι. Γ. πάζεο, «Ηζηνξηνγξαθία ηνπ λεν- 

ειιεληθνχ ζεάηξνπ. Ζ θαηάζηαζε πξαγκάησλ», ύγρξνλα Θέκαηα 35-37 (Γεθ. 1988) 202-206.  Γηα ηε 

ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ σο ζχλζεηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ θαηλνκέλνπ, βι. Θφδσ- 

ξνο Γξακκαηάο, «Γηα κηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ. Μεζνδνινγηθά 

ζρήκαηα θαη εξκελεπηηθέο πξνηάζεηο»: (ζπιι. ηφκ.), Παξάδνζε θαη εθζπγρξνληζκόο…, 543-547. 
46

 Βι. ζρεηηθά Β. Πνχρλεξ, Ο Παιακάο θαη ην ζέαηξν, Αζήλα, Καζηαληψηεο, 1995, 650: ζεκ. 1266˙ ζην 

εμήο: Ο Παιακάο... 
47

 χκθσλα κε ηνλ ηδέξε, κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ επξσπατθνχ λενθιαζηθηζκνχ, ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηνπ 

ειιεληθνχ λενθιαζηθηζκνχ αθνινπζεί ε θάζε ηεο αλαγέλλεζεο θαη απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 κέρξη ην ηέινο 

ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νχ

 αηψλα εθδειψλνληαη νη θάζεηο ηνπ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ λαηνπξαιηζκνύ. 

Σα ηζηνξηθά δξάκαηα θαη νη ηζηνξηθέο ηξαγσδίεο, πάληνηε θαηά ηνλ ίδην, είλαη ην δεζπφδνλ ζεαηξηθφ 

είδνο θαηά ηηο δχν πξψηεο πεξηφδνπο. Ρήμε πξνο ηελ θπξηαξρία ηνπ ηζηνξηθνχ δξάκαηνο εθδειψλεηαη 

θαηά ηε θάζε ηεο αλαγέλλλεζεο (1880 θαη εμήο), θαηά ηελ νπνία θπξηαξρνχλ νη θσκσδίεο (κνλφπξαθηεο 

θαη πνιχπξαθηεο) ην κπζηζηνξεκαηηθφ δξάκα θαη ε παληνκίκα. Σέινο, θαηά ηνλ πξψην λαηνπξαιηζκφ 

έρνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ δξακαηηθνχ εηδπιιίνπ θαη ηνπ θσκεηδπιιίνπ (γχξσ ζηα 1890), ελψ θαηά ηνλ 

δεχηεξν, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890, είλαη θαηαιπηηθή ε επίδξαζε ηνπ Ίςελ ζην 

λενειιεληθφ ζέαηξν: βι. ηδέξεο (
2
1999: 1951), 14, 30, 97, 114, 140, 145, 148, 156. Πξνθαλψο, ε 

απαμησηηθή ζηάζε ηνπ ηδέξε γηα ηελ πξν ηνπ 1880 λενειιεληθή ζεαηξηθή παξαγσγή θαη ε ζχλδεζε ηνπ 

λαηνπξαιηζκνχ κε ην θσκεηδχιιην θαη ην δξακαηηθφ εηδχιιην πνπ πξνηείλεη δελ είλαη ζήκεξα απνδεθηέο. 

Ξεπεξαζκέλε είλαη επίζεο ε άπνςε ηνπ ηδέξε γηα ηελ θπξηαξρία ηνπ ηζηνξηθνχ δξάκαηνο θαη ηεο 

ηξαγσδίαο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. πσο έρεη απνδεηρζεί, ε λενειιεληθή θσκσδία 

εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ην ηζηνξηθφ δξάκα θαη φρη κεηαγελέζηεξα. Βι. ελδεηθηηθά Γ. πάζεο, «Σα 

πξψηα βήκαηα ηεο λενειιεληθήο θσκσδίαο. Ζ αθηηλνβνιία ηνπ Υνπξκνχδε θαη ε παξνπζία ηνπ ζην 

βνπιγαξηθφ ζέαηξν ηνπ 19
νπ

 αηψλα», Ο Πνιίηεο 54 (Οθη. 1982) 76-80: ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο 

ηνπ ν κειεηεηήο επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέιημε ηεο λενειιεληθήο θσκσδίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1830-1860· 

Β. Πνχρλεξ, Γξακαηνπξγηθέο αλαδεηήζεηο..., 146-7: ν Πνχρλεξ ζεκεηψλεη φηη ε ηζηνξηθή ηξαγσδία 

ζπλππάξρεη κε ηελ θνηλσληνθξηηηθή θσκσδία φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν βαιθαληθφ 

ρψξν απφ ην 1750· Θφδσξνο Υαηδεπαληαδήο, Ζ ειιεληθή θσκσδία θαη ηα πξόηππά ηεο ζηνλ 19
ν
 αηώλα, 

Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 2004, 21-23· ζην εμήο: Ζ ειιεληθή θσκσδία…· ηνπ ίδηνπ, 

Ηζηνξηθό δξάκα..., 9. Γηα ην αληίζηνηρν θαηλφκελν ζηελ πεξηνδνιφγεζε ηεο λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο, 

δειαδή ηνλ «κύζν ηεο θξηηηθήο», πνπ επέκελε «λα εκθαλίδεη ην ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα σο θπξίαξρε 

αθεγεκαηηθή θαηεγνξία ηεο πεξηόδνπ 1830-1880», βι. ελδεηθηηθά Βνπηνπξήο (1995), 12. Σέινο, ε 

εκθάληζε ηεο κνλφπξαθηεο θσκσδίαο θαη ηνπ κπζηζηνξεκαηηθνχ δξάκαηνο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, πνπ απφ 

ηνλ ηδέξε ηνπνζεηείηαη ην 1880, πξαγκαηνπνηήζεθε είθνζη ρξφληα λσξίηεξα, γχξσ ζην 1860, αξρηθά 

κέζσ ησλ κεηαθξάζεσλ. Βι. ελδεηθηηθά Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), Β΄ 1, 24-5. ρεηηθά κε ηελ 

πξφζιεςε ηνπ κπζηζηνξεκαηηθνχ δξάκαηνο ν Θ. Υαηδεπαληαδήο ζεκεηψλεη  φηη ην είδνο απηφ, ζε αληί- 

ζεζε κε αξθεηά απφ ηα ππφινηπα, γλψξηζε ηελ απνδνρή ηνπ θνηλνχ, γηαηί «ε πνηεηηθή δηθαηνζύλε πνπ 

θπξηαξρνύζε απαξέγθιηηα ζηηο ιύζεηο ησλ κπζηζηνξεκαηηθώλ δξακάησλ αληαπνθξηλόηαλ ζηηο αλάγθεο κηαο 

αλαζθαινύο κάδαο, πνπ βξηζθόηαλ ζε έλα πξώηκν ζηάδην πνιηηηζκηθήο κεηεμέιημεο». Βι. Υαηδεπαληαδήο 

(2002), ηφκ. Α1, 252. Γεληθφηεξα, γηα ηηο αδπλακίεο ησλ ηζηνξηψλ Λάζθαξε θαη ηδέξε, βι. φ.π., 8. Γηα 

κηα θξηηηθή απνηίκεζε ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ πην πάλσ κειέηε ηνπ Θ. Υαηδεπαληαδή, 

βι. Γεκήηξεο πάζεο, «Ζ ηζηνξηνγξαθία ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ ζε θαηλνχξηα επηζηεκνληθή ηξνρηά», 

Σα Ηζηνξηθά 38 (Ηνχλ. 2003) 248-262· ζην εμήο: «Ζ ηζηνξηνγξαθία…».  
48

 Ο Β. Πνχρλεξ ππνγξακκίδεη φηη «ε εηθόλα ηνπ γξαπηνύ πξνθνξηθνύ (ζθεληθνύ) ιόγνπ, ζε ηξαγσδία θαη 

θσκσδία, είλαη πνιύ πην πινύζηα θαη δηαθνξνπνηεκέλε απ’ ό,ηη καο ην είραλ παξνπζηάζεη ν Λάζθαξεο θαη 

ν ηδέξεο παιαηόηεξα». Βι. Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), ηφκ. Α΄, 14-5. Ο ίδηνο κειεηεηήο επηζεκαίλεη 

ηελ αλάγθε γηα ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ λενειιεληθνχ δξάκαηνο καθξηά απφ ηηο γισζζηθέο θαη 
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επηθέληξσζε ηνπ ζπγγξαθέα ζην θξεηηθφ θαη επηαλεζηαθφ ζέαηξν, απνπζηάδεη, φπσο 

δηαπηζηψζεθε, «ην ηζηνξηθό θαη ζεαηξνινγηθό ελδηαθέξνλ».
49

  

Ζ επηθέληξσζε ηεο θππξηαθήο δξακαηνγξαθίαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηα ηζηνξηθά ζέκαηα 

εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε αληίιεςε πεξί εζληθνχ ζεάηξνπ, πνπ θπξηαξρνχζε φρη κφλν 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν αιιά θαη ζηα Βαιθάληα ηελ πεξίνδν εθείλε. Οη ξίδεο ηεο ηάζεο γηα 

πξνζθφιιεζε ζηελ αξραηνιαηξία αλάγνληαη ζην ζέαηξν θαη ηε δξακαηνπξγία ηνπ δηα- 

θσηηζκνχ,
50

 ρσξίο σζηφζν λα εληνπίδνληαη ζηελ πεξίνδν απηή ηα ζηνηρεία εθηξνπήο 

πνπ εκθαλίζηεθαλ κεηά ην 1830, φπσο ήηαλ ε «απνδπλάκσζε ησλ πξννδεπηηθώλ ζηνη- 

ρείσλ ηεο ζηξνθήο πξνο ηνπο αξραίνπο».
51

  ην πιαίζην ηεο ηδενινγηθήο θαη πνιηηηθήο 

ρεηξαγψγεζεο ηνπ ζεάηξνπ απφ ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ λενειιεληθνχ 

θξάηνπο,
52

 ε ηζηνξηθή ηξαγσδία θαη ζην ηζηνξηθφ δξάκα δηαδξακαηίδνπλ ηνλ ξφιν ηεο 

θαιιηέξγεηαο θαη ηεο εμχκλεζεο «ηνπ εζληθνύ κύζνπ ζην απώηεξν παξειζόλ», αθνχ ην 

                                                                                                                                               
ηδενινγηθέο πξνθαηαιήςεηο ησλ δχν πην πάλσ κειεηεηψλ: βι. φ.π., Β΄1, 31. Αμηνζεκείσηεο είλαη επίζεο 

νη απφςεηο ηεο Άλλαο Σακπάθε, πνπ επηζεκαίλεη θαίξηεο αδπλακίεο ζηηο ηζηνξίεο ησλ Λάζθαξε θαη ηδέ- 

ξε θαη ππνγξακκίδεη φηη «είλαη επηηαθηηθή πιένλ ε αλάγθε λα αλαζπγθξνηεζεί ε δηαρξνληθή θαη νιηθή 

ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνύ ζεάηξνπ». Βι. Άλλα Σακπάθε, Σν λενειιεληθό ζέαηξν…, 33-35. Γηα ην ίδην 

ζέκα, βι. Θφδσξνο Γξακκαηάο, Σν ειιεληθό ζέαηξν ζηνλ 20ό αηώλα. Πνιηηηζκηθά πξφηππα θαη πξσην- 

ηππία, Αζήλα, Δμάληαο, 2002, ηφκ. Α΄, 13, 27-38· ζην εμήο: Σν ειιεληθό ζέαηξν… Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηα 

δεηήκαηα ηεο πεξηνδνιφγεζεο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ, βι. Β. Πνχρλεξ, «Μεζνδνινγηθνί πξνβιεκα- 

ηηζκνί θαη ηζηνξηθέο πεγέο γηα ην ειιεληθφ ζέαηξν ηνπ 18
νπ

 θαη ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Πξννπηηθέο θαη δηαζηά- 

ζεηο, πεξηπηψζεηο θαη παξαδείγκαηα»: Γξακαηνπξγηθέο αλαδεηήζεηο…, 141-344· Anna Tabaki, Le théâtre 

néo- hellénique: genese et formation. Ses composantes sociales, idéologiques et esthétiques (δηδ. δ.), 

Παξίζη, École des Hautes Edutes en Sciences Sociales, 1995, v. 1, 20-37· ζην εμήο: Le théâtre 

néohellénique…· Stratos Constantinidis, Modern Greek theatre. A quest for Hellenism, Β. Καξνιίλα, 

McFarland, 2001, 18, 20-29. Βέβαηα, ζηε κειινληηθή ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνχ δξάκαηνο πξέπεη λα 

αλαζεσξεζεί θαη ε άπνςε ηνπ Λίλνπ Πνιίηε φηη θαηά ηε δεθαεηία 1830-1880 «δύζθνια κπνξνύκε λα 

κηινύκε γηα λενειιεληθή δξακαηνπξγία». Βι. Λίλνο Πνιίηεο, Η.ΝΔ.Λ..., 181.  
49

 Βι. Αληψλεο Γιπηδνπξήο, «Ζ ηζηνξηνγξαθία ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ», Διεπζεξνηππία, 20 Απξ. 

2001. 
50

 Γηα ηελ «αλαθάιπςε» ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηνθξαηίαο ζηνλ ειιεληθφ 18
ν
 αηψλα, βι. 

ελδεηθηηθά Κ. Θ. Γεκαξάο, Nεoειιεληθόο δηαθσηηζκόο, Αζήλα, Δξκήο, 
4
1985 (1977), 134˙ ζην εμήο: 

Nεoειιεληθόο δηαθσηηζκόο... 
51

Γεκήηξεο πάζεο, Ο δηαθσηηζκόο θαη ην λενειιεληθό ζέαηξν, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 

1986, 171˙ ζην εμήο: Ο δηαθσηηζκόο... πσο ζεκεηψλεη ν πάζεο, ε αξραηνιαηξία κεηά ην 1830 νδεγεί 

«ζε επηρείξεζε ηδενινγηθνύ απνπξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζπζθόηηζεο»· ηνπ ίδηνπ: «Σν ζέαηξν», [πιινγηθφ 

έξγν], Διιάδα: Ηζηνξία θαη πνιηηηζκόο, Αζήλα, Μαιιηάξεο-Παηδεία, 1983, η. 10, 14-16· ζην εμήο: «Σν ζέ- 

αηξν…». Γηα ηελ πξψηε κειέηε ηνπ Γ. πάζε, βι ηε βηβιηνθξηζία: Διίδα-Άλλα Γειβεξνχδε, «Νενειιε- 

ληθφ ζέαηξν», Σα Ηζηνξηθά 8 (Ηνχλ. 1988) 196-199.  
52

 Ζ ηδενινγηθή ρεηξαγψγεζε ηνπ ζεάηξνπ (αιιά θαη ηεο πνίεζεο) είλαη εκθαλήο ζηνπο Γηαγσληζκνχο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πνπ έρνπλ δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά απφ ηνλ Π. Μνπιιά θαη αξγφηεξα απφ ηελ 

Κ. Πεηξάθνπ. Βι. Panayiotis Moullas, Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877 

(δηδ. δ.), Αζήλα, Archives Historiques de la Jeunesse Grecque. Secrétariat Général à la Jeunesse, 1989˙ 

ζην εμήο: Les concours poétiques...˙ Κπξηαθή Πεηξάθoπ, Οη δξακαηηθνί δηαγσληζκνί... Γηα ην ίδην ζέκα, 

βι. Διίδα-Άλλα Γειβεξνχδε, «Θεαηξηθά έξγα δεκνζηεπκέλα ζε πεξηνδηθά, 1901-1922», Γηαβάδσ 39 

(Φεβξ. 1981) 34· Elise-Anne Delveroudi, Le répertoire original présenté sur la scène Athénienne 1901-

1922 (δηδ. δ.), Παξίζη, Université de Paris-Sorbonne, 1982, 32· ζην εμήο: Le répertoire original…· 

Kyriaki Petrakou, “Drama competitions in Greece from 1851 to 1950”, Journal of Modern Greek Studies 

25 (2) (October 2007) 225-242· Παλαγηψηεο Μνπιιάο, «Οη αζελατθνί πνηεηηθνί δηαγσληζκνί θαη ην 

ζέαηξν», [πιι. ηφκ.], Παξάδνζε θαη εθζπγρξνληζκόο ζην λενειιεληθό ζέαηξν. Από ηηο απαξρέο σο ηε 

κεηαπνιεκηθή επνρή (επ. Αληψλεο Γιπηδνπξήο, Κσλζηαληίλα Γεσξγηάδε), Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο 

Δθδφζεηο Κξήηεο, 2010, 37-42· ζην εμήο: [ζπιι. ηφκ.], Παξάδνζε θαη εθζπγρξνληζκόο… 
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ζέαηξν θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα έρεη ζπρλά εζηθνδηδαθηηθφ θαη παηξησηηθφ ραξαθηήξα. Ζ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ ζεάηξνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

ηζηνξηθνχ δξάκαηνο, είλαη θνηλή ζε φια ηα βαιθαληθά έζλε, πνπ βξίζθνληαλ ζην ζηάδην 

ηεο εζληθήο ηνπο αθχπληζεο. Δηδηθφηεξα, ζηε λενειιεληθή ηζηνξηθή δξακαηνγξαθία  

δηαθξίλνληαη ηξεηο ζεκαηηθνί θχθινη, ε αξραηφηεηα, ην Βπδάληην θαη ε ειιεληθή 

επαλάζηαζε ηνπ 1821, ην αηζζεηηθφ πξφηππν ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο θαη ην 

ζεκαηηθφ κνηίβν ηεο ηπξαλλνθηνλίαο.
53

    

Ωο βαζηθά κνηίβα ηεο πξψηκεο εγρψξηαο ηζηνξηθήο ηξαγσδίαο ζεκεηψλνληαη ε 

παηξησηηθή εζεινζπζία
54

 θαη ε εξσηθή ηπξαλλνθηνλία, ελψ ππνγξακκίδεηαη φηη ζην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζην ηζηνξηθφ δξάκα θπξηαξρεί ε ηάζε ηνπ ξνκαληηθνύ 

θιαζηθηζκνύ,
55

 κε έξγα γξακκέλα ζε ηακβηθφ ηξίκεηξν ζηίρν θαη ζε αξραηνπξεπή 

θαζαξεχνπζα.
56

 Απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα απηφ ην είδνο, ρσξίο λα εγθαηαιείπεηαη, 

ζπλππάξρεη πηα κε ην παηξησηηθφ δξάκα γηα λα γλσξίζεη πξνο ηα κέζα ηνπ 20
νχ 

αηψλα 

λέα αθκή.
57

  

Παξάιιεια κε ην ηζηνξηθφ δξάκα εμειίζζεηαη ε λενειιεληθή θσκσδία (άιινηε κν- 

                                                 
53

 Πάλησο, ηα ηζηνξηθά δξάκαηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα – ζε φπνην ζεκαηηθφ θχθιν θαη αλ αλήθαλ – γξάθνληαλ 

γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ, φπσο επηζεκαίλεη ν Πνχρλεξ (ζηνλ νπνίν νθείινληαη νη πην πάλσ απφςεηο θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ δξακάησλ ζε ηξεηο ζεκαηηθνχο θχθινπο), «σο κάζεκα εζληθήο ηζηνξίαο, 

παηξηδνγλσζία ηνπ παξειζόληνο πνπ κόλνλ απηό δίλεη ζην παξόλ λόεκα θαη αμηνπξέπεηα θαη ε κειέηε ηνπ 

νδεγεί ζε βαζύηεξε εζληθή απηνγλσζία». Βι. Β. Πνχρλεξ, Ζ ηδέα ηνπ εζληθνύ ζεάηξνπ ζηα Βαιθάληα ηνπ 

19νπ αηώλα. Ηζηνξηθή ηξαγσδία θαη θνηλσληνθξηηηθή θσκσδία ζηηο εζληθέο ινγνηερλίεο ηεο Ννηηναλαην- 

ιηθήο Δπξψπεο, Αζήλα, Πιέζξνλ, 1993, 13, 15, 23, 152-3, 159, 163˙ ζην εμήο: Ζ ηδέα ηνπ εζληθνύ...˙ γηα 

ην παξάζεκα, βι. ζ. 163. Βι. αθφκε Άλλα Σακπάθε, «Ο δηαθσηηζκφο θαη ν ξνκαληηζκφο ζην λενειιε- 

ληθφ ζέαηξν»: (ζπιι. ηφκ.), Νενειιεληθό ζέαηξν (17
νο

-20όο αη.)…, 46· ζην εμήο: «Ο δηαθσηηζκφο…»· Θ. 

Γξακκαηάο, Σν ειιεληθό ζέαηξν…, ηφκ. Α΄, 97. Γηα ηελ θπξίαξρε εζηθνδηδαθηηθή-παηξησηηθή δηάζηαζε 

ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, βι. Θφδσξνο Υαηδεπαληαδήο, «Ζ αλάδπζε ηεο ειιεληθήο ζεαηξη- 

θήο θξηηηθήο ζηνλ νκνγελεηαθφ ηχπν ηνπ 1870»: (ζπιι. ηφκ.), Εεηήκαηα ηζηνξίαο ησλ λενειιεληθώλ γξακ- 

κάησλ. Αθηέξσκα ζηνλ Κ. Θ. Γεκαξά, Θεζζαινλίθε, Σκήκα Φηινινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Α. Π. Θ., 

Παξαηεξεηήο, 1994, 216-217· ζην εμήο: Εεηήκαηα ηζηνξίαο ησλ λενειιεληθώλ γξακκάησλ…· Υξπζφζεκηο 

ηακαηνπνχινπ- Βαζηιάθνπ, Σν ειιεληθό ζέαηξν ζηελ Kσλζηαληηλνύπoιε ην 19° αηώλα, ηφκ. Α', Αζήλα, 

Νένο Κχθινο Κσλζηαληηλνππνιηηψλ, 1994, 184, φπνπ ζεκεηψλεηαη: «Σν ειιεληθό ζέαηξν ηνλ 19
ν
 αηώλα 

αμηνινγηόηαλ από ηε ζπκβνιή ηνπ ή όρη ζηελ εζληθή απηνγλσζία ησλ Διιήλσλ θαη ζηελ εζηθνπνίεζή ηνπο 

ζαλ άηνκα κέζα ζηνλ θνηλσληθό ρώξν [...]. Γη’ απηό θαη έξγα κε ζέκαηα πνπ έζηγαλ αλππέξβιεηεο αμίεο 

ζηειηηεύνληαλ από ηηο ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ, ελώ επαηλνύληαλ όζα πεξηείραλ εζηθά δηδάγκαηα»˙ ζην 

εμήο: Σν ειιεληθό ζέαηξν... 
54

 Σνλ εζληθφ ραξαθηήξα ηνπ ηζηνξηθνχ δξάκαηνο ππνγξακκίδεη ν Γεκήηξηνο Βεξλαξδάθεο επηζεκαίλν-  
ληαο φηη ν δξακαηνγξάθνο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηελ ππφζεζε ηνπ δξάκαηνο «είηε ελ ηῃ θαληαζίᾳ απηνύ 
είηε ελ ηῃ ηζηνξίᾳ». Βι. Γ. Βεξλαξδάθεο, Γξάκαηα …, ηδ΄.   
55

 Γηα ηνλ ξνκαληηθφ θιαζηθηζκφ ζην λενειιεληθφ ζέαηξν, βι. ελδεηθηηθά Υαηδεπαληαδήο (2002), ηφκ. 

Α΄1, 212, φπνπ απνδεηθλχεηαη πεηζηηθά φηη ε απφιπηε δηάθξηζε ησλ δχν ηάζεσλ απφ ηνλ Γ. ηδέξε δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πεξηζζφηεξα γηα ην ίδην ζέκα, βι. Κεθ. Α΄, ζ. 89.  
56

 Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο ηαιάληεπζεο ησλ ζεαηξηθψλ ζπγγξαθέσλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα αλάκεζα ζηνλ 

ξνκαληηζκφ θαη ζηνλ θιαζηθηζκφ είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Γ. Βεξλαξδάθε, ν νπνίνο μεθίλεζε «σο 

ζηαζώηεο» ηνπ ξνκαληηθνχ-ζαημπεξηθνχ δξάκαηνο, αιιά ζηε ζπλέρεηα έγηλε νπαδφο ηνπ Δπξηπίδε θαη 

γεληθφηεξα ηνπ λενθιαζηθηζκνχ. Βι. ζρεηηθά Η. Καβαξλφο, Ζ δξακαηηθή πνίεζηο…, ηδ΄˙ Β. Πνχρλεξ, Ο 

Παιακάο..., 658: ζεκ. 1276.  
57

 Βι. Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ηζηνξηθό δξάκα...., 10, 36, 110, 187.  
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λφπξαθηε
58

 θαη άιινηε ζε πεξηζζφηεξεο πξάμεηο) κε ζηφρνπο εζνγξαθηθνχο θαη εζν- 

πιαζηηθνχο. Γχξσ ζηα 1880 εκθαλίδεηαη ην θσκεηδχιιην κε θεληξηθφ ζεκαηηθφ άμνλα 

«ηελ αληηπαξάζεζε επξσπατθώλ θαη παξαδνζηαθώλ εζώλ θαη ηε ζύγθξνπζε αζηηθνύ θαη 

ιατθνύ ηξόπνπ δσήο θαη ζθέςεο», γηα λα παξαρσξήζεη γξήγνξα ηε ζέζε ηνπ ζε δχν άι- 

ια είδε, ην δξακαηηθφ εηδχιιην θαη ηελ επηζεψξεζε.
59

 Σν δξακαηηθφ εηδχιιην πνπ 

απνηειεί πξντφλ αληίδξαζεο πξνο ην θσκεηδχιιην, είλαη πάληνηε έκκεηξν, πεξηέρεη 

δεκνηηθά ή δεκνηηθνθαλή ηξαγνχδηα, έρεη σο ρψξν δξάζεο ηε καθξηλή νξεηλή επαξρία 

θαη πεξηγξάθεη ζνβαξά γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπρλά ζιηβεξή θαηάιεμε (ρσξίο λα απν- 

θιείνληαη απφ ην είδνο θαη ζπνξαδηθά θσκηθά ζηνηρεία).
60

 ε απηφ ην ζεαηξηθφ είδνο 

εληνπίδνληαη, φπσο δηαπηζηψλνπλ νη κειεηεηέο ηνπ, ε κπζνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηε- 

ηαο
61

 θαη ε εμηδαλίθεπζε ηεο αγξνηηθήο δσήο.
62

                     

                                                 
58

 Δηδηθφηεξα γηα ηηο κνλφπξαθηεο θσκσδίεο, βι. ηδέξεο (
2
1999: 1951), 97-113· Γ. πάζεο, «Σν 

ζέαηξν…», 24· Υξπζφζεκηο ηακαηνπνχινπ-Βαζηιάθνπ «Διιεληθή βηβιηνγξαθία κνλφπξαθησλ έξγσλ 

ηνπ 19νπ αηψλα», Παξάβαζηο, Αζήλα, Ergo, 2002, ηφκ. 4, 87-220· Γεσξγία Λαδνγηάλλε, «Ζ κεηαθξα- 

ζκέλε κνλφπξαθηε θσκσδία ηνπ 19
νπ

 αηψλα»: (ζπιι. ηφκ.), Πξαθηηθά Α΄ Παλειιήληνπ Θεαηξνινγηθνχ 

πλεδξίνπ: Σν ειιεληθό ζέαηξν…, 133-142· ζην εμήο: «Ζ κεηαθξαζκέλε κνλφπξαθηε…»· Υξ. ηα- 

καηνπνχινπ-Βαζηιάθνπ, «Πνιηηηθέο κνλφπξαθηεο θσκσδίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Μηα πξψηε πξνζέγγηζε»: 

(ζπιι. ηφκ.), φ.π., 121-132· Βάιηεξ Πνχρλεξ, Ζ κνξθή ηνπ γηαηξνύ ζην λενειιεληθό ζέαηξν, Αζήλα, 

Αιεμάλδξεηα, 2004, 113, 115, 124· ζην εμήο: Ζ κνξθή ηνπ γηαηξνύ…· Πνχρλεξ (2006) η. Β΄1, 23-24.  
59

 Βι. Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ζ ειιεληθή θσκσδία θαη ηα πξόηππά ηεο ζηνλ 19
ν
 αηώλα, Ζξάθιεην, Παλεπη- 

ζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 2004, 24, 151, 161˙ ζην εμήο: Ζ ειιεληθή θσκσδία...˙ ζρεηηθά κε ηε γισζ- 

ζηθή ζάηηξα σο κηα απφ ηηο δεζπφδνπζεο ηερληθέο ηεο λενειιεληθήο θσκσδίαο, βι. Βάιηεξ Πνχρλεξ, Ζ 

γισζζηθή ζάηηξα ζηελ ειιεληθή θσκσδία ηνπ 19
νπ

 αηώλα. Γισζζνθεληξηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ γέιηνπ απφ 

ηα «Κνξαθηζηηθά» σο ηνλ Καξαγθηφδε, Αζήλα, Παηάθεο, 2001˙ ζην εμήο: Ζ γισζζηθή ζάηηξα...˙ γηα ην 

θσκεηδχιιην, βι. ελδεηθηηθά: ηδέξεο (
2
1999: 1951), 147-154· Μίκεο Βάιζαο, Σν λενειιεληθό ζέαηξν. 

Απφ ην 1453 έσο ην 1900 (εηζαγ., κηθξ. Υαξά Μπαθνληθφια-Γεσξγνπνχινπ), Αζήλα, Δηξκφο, 1994 

(1960), 445-460· ζην εμήο: Νενειιεληθό ζέαηξν...· ηάζεο Γξνκάδνο, Σν θσκεηδύιιην, Αζήλα, Κέδξνο, 

1980, passim: ν κειεηεηήο ζεσξεί ην θσκεηδχιιην «παξαθιάδη ηνπ μεπεξαζκέλνπ ξνκαληηζκνύ ζηελ 

Διιάδα […], ηνπ ιατθηζκνύ, ηεο θπγήο από ηελ πόιε, ηεο επηζηξνθήο ζηελ εμσξατζκέλε αζιηόηεηα ηνπ 

ρσξηνύ θαη ζηελ παξαράξαμή ηεο» (βι. φ.π., 59-60)· Μ. Μ. Παπατσάλλνπ, Σν θσκεηδύιιην, Αζήλα, 

νθφιεο, 1983, 80-94, 100-108· E.-A. Delveroudi, Le répertoire original…, 37-39, 42· Γ. πάζεο, «Σν 

ζέαηξν…», 25-27· Θ. Υαηδεπαληαδήο, Σν θσκεηδύιιην, η. Α', Αζήλα, Eζηία, 
3
2002 (Δξκήο 1981): 

ηδηαίηεξα 33-49, 90-117˙ ζην εμήο: Κσκεηδύιιην…· Ά. Σακπάθε, Σν λενειιεληθό ζέαηξν…, 349, 351-352· 

Πνχρλεξ (2006) η. Β΄1, 341-345· Ρέα Γξεγνξίνπ, Ο Γεκήηξηνο Κνξνκειάο θαη ην λενειιεληθό ζέαηξν ηελ 

ηειεπηαία 25εηία ηνπ 19
νπ

 αηώλα (δηδ. δ.), Θεζζαινλίθε, Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιψλ Σερλψλ, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2009, 236-252· ζην εμήο: Ο Γεκήηξηνο Κνξνκειάο… 
60

 Βι. Θ. Υαηδεπαληαδήο, φ.π. [
3
2002 (Δξκήο 1981)], 146.  

61
 πσο ζεκεηψλεη ν Θ. Υαηδεπαληαδήο, «ηα ιατθά ήζε κπζνπνηνύληαη απξνθάιππηα ζην δξακαηηθό εηδύι- 

ιην, θάζε απόπεηξα θξηηηθήο απόζηαζεο θαη ρηνπκνξηζηηθήο δηάζεζεο εγθαηαιείπεηαη θαη ε αηζζεκαηνινγία 

θπξηαξρεί. Σν ζέαηξν θαιείηαη θαη πάιη λα δείμεη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα όρη ηέηνηα πνπ είλαη, αιιά 

ηέηνηα πνπ ζα έπξεπε λα ήηαλ [...]». Βι. φ.π., 148. Γηα ην «ηδενιόγεκα ηεο σξαηνπνίεζεο ηνπ ππαίζξηνπ 

βίνπ» ζην δξακαηηθφ εηδχιιην, βι. Κψζηαο Γεσξγνπζφπνπινο, «ςεηο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ 1880-

1980», (ζπιι. ηφκ.): Νενειιεληθό ζέαηξν (17
νο

-20όο αη.), 65· ζην εμήο: «ςεηο…». Γηα ην δξακαηηθφ 

εηδχιιην, βι. ελδεηθηηθά: ηδέξεο (
2
1999: 1951), 155-157· E.-A. Delveroudi, Le répertoire original…, 40-

41· Γ. πάζεο, «Σν ζέαηξν…», 27· Μ. Μ. Παπατσάλλνπ, Σν θσκεηδύιιην…, 101· Β. Πνχρλεξ, ρόιηα 

θαη ζρνιαζηηθά. Κξηηηθέο ζηελ αλάιπζε, εξκελεία θαη εθδνηηθή ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, Αζήλα, Παηάθεο, 

2005, 88-9˙ ζην εμήο: ρόιηα...˙ Ά. Σακπάθε, Σν λενειιεληθό ζέαηξν…, 352· Ρ. Γξεγνξίνπ, Ο Γεκήηξηνο 

Κνξνκειάο…, 252-260· αθεηεξία ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηξησηηθνχ δξάκαηνο ζηνλ 20φ αηψλα ζεσξεί ν Β. 

Πνχρλεξ ην δξακαηηθφ εηδχιιην, πνπ ην απνθαιεί θνιθινξηθφ πξντφλ «ηεο αζηηθήο λνζηαιγίαο γηα ηελ 

αγλή δσή ηεο ππαίζξνπ»: βι. Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), Β΄ 1, 359.    
62

 Βι. Ά. Σακπάθε, Σν λενειιεληθό ζέαηξν…, φ.π. Γηα ηνλ απφερν ηνπ δξακαηηθνχ εηδπιιίνπ θαη ηνπ 

θσκεηδπιιίνπ ζηνλ Μεζνπφιεκν θαη ηε κεζνπνιεκηθή νξνινγία απηψλ ησλ εηδψλ, βι. Αξεηή Βαζηιείνπ, 
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Σε ζάηηξα ηεο «εγρώξηαο επηθαηξόηεηαο» αλέιαβε ε επηζεψξεζε, πνπ ζεσξείηαη 

«δηαζηαύξσζε ηνπ ειιεληθνύ θσκεηδπιιίνπ θαη ηεο ειαθξάο επξσπατθήο κνπζηθήο».
63

  

Βέβαηα, ην παηξησηηθφ ζηνηρείν δελ ιείπεη απφ ηελ επηζεψξεζε, αιιά ιεηηνπξγεί πα- 

ξάιιεια κε ηνλ «γλήζην θνηλσληθό ζρνιηαζκό», πνπ απνηειεί ην δεζπφδνλ ραξαθηεξη- 

ζηηθφ ηεο.
64

 Πξνθαλψο, ην παηξησηηθφ ζηνηρείν πιενλάδεη ζηα παηξησηηθά θαη ζηα 

ηζηνξηθά δξάκαηα ησλ δχν πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα κε έθδειν ηδενινγηθφ θαη 

εζηθνδηδαθηηθφ ραξαθηήξα, ζε κηαλ πεξίνδν πνπ ν ειιεληζκφο δνθηκαδφηαλ ιφγσ ηνπ 

καθεδνληθνχ δεηήκαηνο, ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξν- 

θήο.
65

    

Δμάιινπ, ήδε απφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19
νπ

 αηψλα παξαηεξήζεθε, ζχκθσλα 

κε κηαλ εχζηνρε δηαηχπσζε, «θαζνιηθή ξήμε κε ηελ πξνεγνύκελε παξαγσγή ζην είδνο 

ηνπ δξάκαηνο», θαη νη λένη ζπγγξαθείο (ι.ρ. Γξ. Ξελφπνπινο, Γ. Κακπχζεο θ.ά.) επη- 

θέληξσζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ αζηηθή θνηλσλία ε- 

κπινπηίδνληαο ηε λενειιεληθή δξακαηνπξγία κε λέα είδε, φπσο ήηαλ, ιφγνπ ράξε, ην 

αζηηθφ, ξεαιηζηηθφ, ςπρνινγηθφ θαη θνηλσληθφ δξάκα, ε ζνβαξή ή αζηηθή θσκσδία, ην 

εζνγξαθηθφ δξάκα θιπ.
66

  

Αληηπαξαβάιινληαο ηηο δηάθνξεο εηδνινγηθέο θαηεγνξίεο ηνπ επξχηεξνπ λενειιελη-  

θνχ ζεάηξνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ησλ δχν πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νχ

 πξνο ηηο αληί- 

ζηνηρεο θαηεγνξίεο ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ ηεο πεξηφδνπ 1869-1925, θαηαιήγνπκε ζηε 

δηαπίζησζε φηη ζε απηφ ην δηάζηεκα ζηελ Κχπξν δελ έρνπλ γξαθεί δξακαηηθά εηδχιιηα, 

εζνγξαθηθά, ςπρνινγηθά, θνηλσληθά θαη ξεαιηζηηθά δξάκαηα (ηνπιάρηζην κε βάζε ηα 

επξήκαηα ηεο κέρξη ζήκεξα έξεπλαο), ελψ κφιηο πξφζθαηα έρεη εληνπηζηεί έλα 

                                                                                                                                               
Δθζπγρξνληζκόο ή παξάδνζε. Σν ζέαηξν πξφδαο ζηελ Αζήλα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Αζήλα, Μεηαίρκην, 

2005, 122-124· ζην εμήο: Δθζπγρξνληζκόο… 
63

 .π., ζεκ. 60 (Υαηδεπαληαδήο), 149· Άλλα Σακπάθε, φ.π., 352-3 (φπνπ θαη ην παξάζεκα). Βι. επίζεο 

ηελ «Δηζαγσγή ζηελ αζελατθή επηζεψξεζε» ηνπ πξψηνπ: Θ. Υαηδεπαληαδήο, Λίια Μαξάθα (επηκ.), Ζ 

αζελατθή επηζεώξεζε, Αζήλα, Δξκήο, 1977, ηφκ. Α΄1, passim· ζην εμήο:  «Δηζαγσγή ζηελ αζελατθή 

επηζεψξεζε…».  Aπφ ηνλ Μ. Βάιζα ε επηζεψξεζε ζεσξείηαη σο απνηέιεζκα ηνπ εθρπδατζκνχ θαη ηεο 

παξαθκήο ηνπ θσκεηδπιιίνπ. Βι. Μίκεο Βάιζαο, Νενειιεληθό ζέαηξν..., 462. Αληίζεηα, απφ ηνλ Κ. 

Γεσξγνπζφπνπιν ηνλίδεηαη ε ηνικεξή πνιηηηθή ζάηηξα, σο θχξην γλψξηζκα ηεο επηζεψξεζεο, θαη δηα- 

πηζηψλεηαη ην εξεπλεηηθφ θελφ γχξσ απφ ηηο πεγέο θαη ηελ πξνέιεπζή ηεο. Βι. Κ. Γεσξγνπζφπνπινο, 

«ςεηο…», 66. Γηα ηελ επηζεψξεζε, βι. επίζεο ελδεηθηηθά: ηδέξεο (
2
1999: 1951), 158-162· E.-A. 

Delveroudi, Le répertoire original…, 47, 48, 59: ε κειεηήηξηα ζεκεηψλεη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1901-

1922 ην 23.3 % ησλ λενειιεληθψλ ζεαηξηθψλ έξγσλ πνπ αλεβάζηεθαλ ζηελ Αζήλα ήηαλ επηζεσξήζεηο: 

φ.π., 53· Γ. πάζεο, «Σν ζέαηξν…», 27· Β. Πνχρλεξ, Ζ γισζζηθή ζάηηξα.., 144, 159, 181, 408· ηνπ ίδηνπ, 

Αλζνινγία (2006), Β΄ 1, 379-382.   
64

 Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), Β΄ 1, 379.     
65

 Βι. φ.π., 489.  
66

 Βι. ελδεηθηηθά ηδέξεο (
2
1999: 1951), 164-177: ηνλίδνληαη νη ηςεληθέο επηδξάζεηο ζηε λενειιεληθή 

ζεαηξηθή παξαγσγή ηνπ ηέινπο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ· Γ. πάζεο, «Σν ζέαηξν…», 28 

(φπνπ θαη ην παξάζεκα)· Γηψξγνο Πεθάλεο, Σνπία ηεο δξακαηηθήο γξαθήο. Γεθαπέληε κειεηήκαηα γηα ην 

λενειιεληθφ ζέαηξν, Αζήλα, Ίδξπκα Κ. θαη Δι. Οπξάλε, 359, 363, 394· ζην εμήο: Σνπία…· Ά. Σακπάθε, 

Σν λενειιεληθό ζέαηξν…, 260, 276· Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), Β΄2, 533-534: ηνλίδεηαη ε ξεπζηφηεηα 

ηεο νξνινγίαο γχξσ απφ ην αζηηθφ δξάκα.  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



    

 

32                                                                                                                                                  

 

 

 

ρεηξφγξαθν δξάκα (γξ. 1891-1893), ην νπνίν ελδέρεηαη λα είλαη ην κνλαδηθφ θππξηαθφ 

θσκεηδχιιην ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε.
67

 Δπνκέλσο, κπνξεί κε αζθάιεηα λα αλαζε- 

σξεζεί ε άπνςε φηη ζην θππξηαθφ ζέαηξν έρνπκε θπξηαξρία ηνπ ηζηνξηνθξαηνχκελνπ 

ξνκαληηζκνχ θαη εκκνλή ζηνλ αιπηξσηηζκφ, έζησ θαη αλ ηα δηάθνξα είδε θαιιηεξ- 

γνχληαη ζηελ Κχπξν ζρεηηθά φςηκα, αλ ιάβνπκε ππφςε ηνλ ρξφλν εκθάληζήο ηνπο ζην 

ειιαδηθφ θέληξν. Ζ εηδνινγηθή πνηθηιία ζην θππξηαθφ ζέαηξν ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηά- 

δνπκε είλαη αδηακθηζβήηεηε. 

3. Μεζνδνινγία 

Ζ αλαδήηεζε κεζνδνινγίαο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ζεάηξνπ θαη 

ηδενινγίαο ζεσξήζεθε αλαγθαία, γηαηί ε ακέζνδε πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ θαη ν ζπ- 

ζρεηηζκφο ηνπο κε ηελ εμσινγνηερληθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ πεξηξξένπ- 

ζα ηδενινγία νπζηαζηηθά ζα έζεηε εθηφο ζπδήηεζεο ηελ άιιε, εμίζνπ ζεκαληηθή, πα- 

ξάκεηξν ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο, πνπ είλαη απηή ηεο πνηεηηθήο.
68

 Απφ ηελ άιιε, 

θξίζεθε πσο ε αλαδήηεζε ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο γηα εμέηαζε ησλ ζεαηξηθψλ 

θεηκέλσλ ζα έπξεπε λα μεθηλά απφ ηα ίδηα θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηά, ρσξίο λα α- 

πνθιείεηαη ε πηζαλφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθψλ κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ, θαζψο  

εμειίζζεηαη ε έξεπλα.
69

 

                                                 
67

 Πξφθεηηαη γηα ην δξάκα Φαξκαθνπνηόο θαη ρσξηθόο ηνπ Δπακεηλψλδα Πξνθφπε Δπζπκηάδε, απνζπά- 

ζκαηα ηνπ νπνίνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηε ζαηηξηθή εθεκεξίδα Ο Ραγηάο ηνπ Γεψξγηνπ ηαπξίδε (1898)· 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ν Γ. Καηζνχξεο, ην ρεηξφγξαθν πνπ πεξηέρεη νιφθιεξν ην θείκε- 

λν βξίζθεηαη ζην αξρείν ηνπ θηινιφγνπ Αλδξέα Λελαθάθε, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα ην εθδψζεη. Απφ ηελ 

έξεπλα ηνπ Καηζνχξε ζπλάγεηαη φηη ν Δ. Π. Δπζπκηάδεο ήηαλ Κχπξηνο, γελλήζεθε ζηε Λεπθσζία γχξσ 

ζηα 1860 θαη φηη κνξθψζεθε ζηελ Διιεληθή ρνιή (κεηέπεηηα Παγθχπξην Γπκλάζην). Διιείπνπλ σζηφζν 

αξθεηά ζηνηρεία γηα λα έρνπκε κηαλ νινθιεξσκέλε βηνγξάθεζή ηνπ. Καηά ηνλ κειεηεηή, ην Φαξκα- 

θνπνηόο θαη ρσξηθόο είλαη «ην πξώην θσκεηδύιιην πνπ γξάθεηαη ζην λεζί θαη κάιηζηα από Κύπξην» θαη ην 

πξψην ζεαηξηθφ θείκελν ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην θππξηαθφ ηδίσκα. Πξνθαλψο, κειεηψληαο ηα 

απνζπάζκαηα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ Ραγηά, δελ κπνξνχκε λα ακθηζβεηήζνπκε ηελ νξζφηεηα ηεο 

δεχηεξεο παξαηήξεζεο ηνπ Γ. Καηζνχξε, κνινλφηη δηαπηζηψλνπκε φηη απφ ηνπο δηαιφγνπο άιινη είλαη 

γξακκέλνη ζηε λενειιεληθή θνηλή θαη άιινη ζην θππξηαθφ ηδίσκα. Ωζηφζν, γηα λα είκαζηε βέβαηνη φηη ην 

ζπγγξαθηθφ εηδνινγηθφ φλνκα θσκεηδύιιην απνδίδεη φλησο ηελ εηδνινγηθή ηαπηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, 

πξέπεη λα ην έρνπκε νιφθιεξν ζηε δηάζεζή καο γηα λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Σν 

Φαξκαθνπνηόο θαη ρσξηθόο δελ ζρνιηάδεηαη εθηεηακέλα ζηελ εξγαζία απηή, θαζφηη νη πξνζπάζεηέο καο 

γηα λα εμαζθαιίζνπκε αληίγξαθν ηνπ ρεηξνγξάθνπ δελ ηειεζθφξεζαλ. Βι. Γηάλλεο Καηζνχξεο, «Έλα 

άγλσζην θππξηαθφ θσκεηδχιιην θαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ», Άλεπ 35 (ρεηκψλαο 2010) 25-32· ζην εμήο: «Έλα 

άγλσζην…». Γηα ην παξάζεκα, βι. ζ. 25· Ρήλα Υαξαιακπίδνπ-Καηζειιή, Ο Ραγηάο. Ο άλζξσπνο θαη ην 

θχιιν, Λεπθσζία, Ίδξπκα Αλαζηάζηνπ Γ. Λεβέληε, 1989, 41· ζην εμήο: Ο Ραγηάο…· εθ. Ο Ραγηάο, 9 

Απξ., 19 Ηνπι. 1898.  
68

 Μηα ηέηνηα παξάιεηςε νπζηαζηηθά ζα ηζνδπλακνχζε κε κε αμηνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ εξσηήκαηνο κε 

ην νπνίν αζρνιείηαη ε πνηεηηθή, πνπ είλαη «ηη θάλεη έλα ξεκαηηθό κήλπκα έξγν ηέρλεο». Βι. ζρεηηθά 

Roman Jakobson, “Closing statements: Linguistics and poetics” (Sebeok, 1960), 351. Αληιψ ην 

παξάζεκα απφ: Eco (
3
1994: 1976), 415.  

69
 πσο ζεκεηψλεη ν Γεκήηξεο Σδηφβαο, αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ζηε ινγνηερλία δελ ππάξρεη κηα ζρέζε 

εμσηεξηθήο εθαξκνγήο θαη ππνηέιεηαο αιιά κηα εζσηεξηθή αιιειελέξγεηα, κηα δηαξθήο δηάδξαζε Βι. Γ. 

Σδηφβαο, «Ζ εζηθή ηεο παηδαγσγηθήο θαη ην αληίπαιν δένο ηεο ινγνηερληθήο ζεσξίαο», [πιινγηθφο 

ηφκνο], Ζ δσή ησλ ζεκείσλ. Σξίην Παλειιήλην πλέδξην εκεησηηθήο (επηκ. Δξαηνζζέλεο Γ. Καςσκέ- 

λνο, Γξεγφξεο Παζραιίδεο): Διιεληθή εκεησηηθή Δηαηξεία, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Γήκνο Ησαλλη- 

ηψλ: Θεζζαινλίθε, Παξαηεξεηήο, 1996, 357˙ ζην εμήο: Ζ δσή ησλ ζεκείσλ...  
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Ζ ζπλεμέηαζε ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ κε άιια είδε ιφγνπ, φπσο είλαη ν δεκνζην- 

γξαθηθφο ιφγνο, ψζηε λα αλαδεηρηνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κεηαζρεκαηίδεηαη ε η- 

δενινγία ζηα πξψηα, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε, θαη ην θχξην εξψηεκα πνπ πξνέθππηε 

ήηαλ ππφ πνηνπο φξνπο ζα γηλφηαλ απηή ε ζπλεμέηαζε. Κξίζεθε φηη ε επηιεθηηθή 

αμηνπνίεζε νξηζκέλσλ απφ ηα  κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο ζεκεησηηθήο ηνπ δξάκαηνο
70

 

ζα ήηαλ πξφζθνξε γηα ηελ επίιπζε ησλ κεζνδνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ην εγρείξεκα γηα ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά είδε ιφγνπ. 

«Ζ ινγνηερλία σο ιόγνο δηακνξθώλεη ην ζεκαίλνλ θαη ε ζρέζε αλάκεζα ζην θξίζηκν 

βίσκα θαη ζηνλ ιόγν νξίδεη ην έξγν, πνπ είλαη κηα ζημειοδόηηζη», ζεκεηψλεη ν Roland 

Barthes.
71

 Αθνχ, ινηπφλ, ε ινγνηερλία νξίδεηαη σο ζεκεηνδφηεζε, ν ινγνηέρλεο δελ 

έρεη αλαιάβεη λα παξαζηαίλεη ην πξαγκαηηθφ, αιιά λα ην ζεκεηνδνηεί, θαη γη’ απηφ 

ζεσξείηαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηείηαη άιιε κέζνδνο γηα ηελ εμέηαζε ηεο ηδενινγίαο 

σο εμσινγνηερληθήο παξακέηξνπ θαη άιιε γηα ηελ εμέηαζε ηεο ίδηαο σο ζεκεηνινγηθήο 

θαη ζεκαζηνινγηθήο αμίαο κέζα ζην ινγνηερληθφ θείκελν.
72

  

ηφρνο καο ζηελ εξγαζία απηή δελ είλαη ν κεραληζηηθφο εληνπηζκφο ησλ ηδενινγηθψλ 

ζηνηρείσλ ζηα ζεαηξηθά θείκελα (ηα νπνία δελ πξνζεγγίδνληαη σο ληνθνπκέληα ηεο 

πνιηηηθήο ή θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε), θαζφηη ε πξαγκαηη- 

θφηεηα, φηαλ εληάζζεηαη ζην αηζζεηηθφ αληηθείκελν πθίζηαηαη κηαλ «πνιύκνξθε 

θαιιηηερληθή δηεξγαζία».
73

 Δπνκέλσο, φπσο είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε απφ ηελ 

                                                 
70

 Γηα ζρεηηθά πξφζθαηεο απνηηκήζεηο ηεο ζεκεησηηθήο ηνπ δξάκαηνο, βι. Fernando de Toro, “The end of 

theatre semiotics? A symptom of an epistemological shift”, Semiotica 168-1/4 (2008) 109-128· ζην εμήο: 

“The end…” Βι. επίζεο P. Pavis, Essays in the semiology…, 89· Yana Meerzon, “Theatrical semio- 

sphere: Toward the semiotics of theatre today”, Semiotica, φ.π., 1-10· ζην εμήο: “Theatrical semio- 

sphere…”· Patrice Pavis, “The state of current theatre research”, Applied Semiotics 1:3 (1997) 203-230· 

ζην εμήο: “The state…”.  
71

 Βι. Roland Barthes, Μπζνινγίεο. Μάζεκα (κηθξ. Καίηε Υαηδεδήκνπ, Ηνπιηέηηα Ράιιε), Αζήλα, 

Ράππαο, 1979 (1957: Μπζνινγίεο, 1978: Μάζεκα), 208. Δγψ ππνγξακκίδσ˙ ζην εμήο: Μπζνινγίεο... 
72

 Βι. φ.π., 237. Σελ ίδηα άπνςε δηαηππψλεη ν Barthes ζην S/Z: «[...] Ο ιόγνο δελ έρεη θακηά επζύλε 

απέλαληη ζην πξαγκαηηθό [...]. Απηό πνπ απνθαινύκε “πξαγκαηηθό” [...] δελ είλαη ηίπνηε άιιν από 

αλαπαξαζηαηηθόο θώδηθαο ηεο ζεκαζίαο». Βι. Roland Barthes, S/Z (κηθξ. Μαξγαξίηα Κνπιεληηαλνχ), 

Αζήλα, Νήζνο, 2007 (1970), 108. 
73

 Γηα ην παξάζεκα, βι. M. M. Bakhtin, Πξνβιήκαηα ινγνηερλίαο θαη αηζζεηηθήο (κηθξ. Γηψξγνο 

παλφο), Αζήλα, Πιέζξνλ, 1980 (1975), 58˙ ζην εμήο: Πξνβιήκαηα ινγνηερλίαο... πσο ζεκεηψλεη ν P. 

Zima, ε κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ σο ηζηνξηθνχ ληνθνπκέληνπ δελ επηηξέπεη 

ζηνλ κειεηεηή λα αληρλεχζεη ηηο ζχλζεηεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηε ινγνηερλία θαη ηελ ηζηνξία. Βι. Zima 

(2000: 1985), 54. Ζ Άλλα Σδνχκα ζεκεηψλεη φηη ηα ιεθηηθά ζεκεία [πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα ινγνηερληθφ 

θείκελν] ράλνπλ ηελ άκεζε αλαθνξηθφηεηά ηνπο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη απφ εθεί παχνπλ λα κεηα- 

θέξνπλ αλαιινίσηα ην ηδενινγηθφ ηεο ζηίγκα Βι. Σδνχκα (1991), 184, 21. Σνλ κεραληζηηθφ εληνπηζκφ 

ησλ ηδενινγηθψλ ζηνηρείσλ ζηα ινγνηερληθά θείκελα απνξξίπηεη θαη ν M. G. De Ávila ζεκεηψλνληαο φηη 

«ην λα δηαβάδνπκε ηα θείκελα σο ληνθνπκέληα ζηα νπνία ην πνιύ ζπκβαηηθνπνηεκέλν δεισηηθό-αλαθνξηθό 

επίπεδν θπξηαξρεί ζζελαξά παξαθηλεί, όπσο εηπώζεθε, ζην λα ηνπο εξκελεύνπκε σο απνιηζσκέλα κνληέια, 

ζηα νπνία ε έξεπλα ζπλαληά πάληα ην ήδε γλσζηό, ηελ επαλάιεςε ηνπ θώδηθα». Βι. Manuel González De 

Ávila, Κξηηηθή ζεκεησηηθή θαη θξηηηθή ηεο θνπιηνύξαο (κηθξ. Βαζίιεο Αιεμίνπ), Αζήλα, Παπαδήζεο, 

2006 (2002), 202˙ ζην εμήο: Κξηηηθή ζεκεησηηθή… 
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θνηλσληνζεκεησηηθή θαη θνηλσληνθξηηηθή ηεο ινγνηερλίαο,
74

 ζην ινγνηερληθφ θείκελν 

(είηε απηφ επηθξίλεη θαη ππνλνκεχεη ηε δεζπφδνπζα ηδενινγία είηε ηελ εθζεηάδεη) δελ 

αληαλαθιψληαη νη ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο κηαο επνρήο, αιιά κεηαζρεκαηίδνληαη 

θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο λφξκεο ηνπ εθάζηνηε είδνπο, φπσο απηφ είλαη εκθαλέο ζηε 

ιεθηηθή, ηε ζεκαζηνινγηθή θαη ηελ αθεγεκαηηθή δνκή ηνπ· γη’ απηφ, ε αλάδεημε ηεο 

ηδενινγηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο θεηκέλνπ πξνυπνζέηεη ηε δηεξεχλεζε ησλ ζχλζεησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο πην πάλσ δνκέο ηνπ θαη ζην θνηλσληθνπνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ηνπ ζπγθείκελν. 

Δθείλν, ινηπφλ, πνπ καο ελδηαθέξεη δελ είλαη κφλν ε θεηκεληθή νξγάλσζε ησλ 

ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ πνπ εμεηάδνπκε αιιά θαη ε δηεξεχλεζε (ζην ηειεπηαίν Κεθάιαην) 

ησλ ζπλαξηήζεσλ ή ζπλαξζξψζεψλ ηνπο πξνο έλα άιιν είδνο ιόγνπ, δειαδή ηνπ 

δεκνζηνγξαθηθνχ. Ωο κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαξζξψζεσλ 

απηψλ επηιέγνπκε, αθελφο, ηε ζεσξία ηνπ M. M. Bakhtin γηα ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζηα 

είδε ιφγνπ θαη, αθεηέξνπ, ηελ θνηλσληνζεκεησηηθή κέζνδν, ρσξίο βέβαηα λα επηδη- 

ψθνπκε λα εμαληιήζνπκε φιεο ηηο εξκελεπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ απηέο.
75

  

                                                 
74

 Βι. ελδεηθηηθά Zima (2000: 1985), 120-136. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα ινγνηερληθφ 

θείκελν, φπσο ζεκεηψλεη ε Άλλα Σδνχκα, αλαζπλζέηνληαο πξνγελέζηεξεο απφςεηο γχξσ απφ ηελ 

θνηλσληνζεκεησηηθή θαη θνηλσληνθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο (, βι. Σδνχκα: 1991, passim) «ηα 

ηδενινγηθά ιεθηηθά ζεκεία [...] απνβάιινπλ ηελ ηδενινγηθή ηνπο δηάζηαζε κεηαηξεπόκελα έηζη ζε “όξγαλα” 

ησλ πξνζέζεσλ ηνπ θεηκέλνπ». Ζ ίδηα ππνδεηθλχεη φηη νη πξνζεγγίζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ ινγνηερλίαο-

ηδενινγίαο πξέπεη λα απαληνχλ θαη ζην θξίζηκν εξψηεκα «ζε πνην βαζκό ε πξαγκαηηθόηεηα πεξλάεη ζην 

ινγνηέρλεκα θαη πώο πεξλάεη». Τηνζεηψληαο ηελ άπνςε ηνπ Bakhtin φηη ε γιψζζα είλαη θαη ν 

«κεηαθνξέαο» ηεο ηδενινγίαο κέζα ζην ινγνηερληθφ θείκελν, ε ζπγγξαθέαο ζεσξεί φηη ε ινγνηερλία 

είλαη ηαπηφρξνλα αξζξσκέλε ζε δχν επίπεδα: ην γισζζηθφ θαη ην ηδενινγηθφ. Δπνκέλσο, θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα γηα ηε δηπιή άξζξσζε ηνπ θεηκέλνπ ζην επίπεδν ηεο κνξθηθήο ηνπ νξγάλσζεο, δειαδή ηεο 

θεηκεληθήο δηάηαμεο ησλ γισζζηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, θαη ζην επίπεδν ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ αμηνινγηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Απηή κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν «ε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ δηαηάζζεη, δειαδή εθκεηαιιεύεηαη πξνγξακκαηηθά, ηηο 

θεηκεληθέο ή θνηλσληνιεθηηθέο ηνπ εθθνξέο». Βι. Σδνχκα (1991), 21: ζεκ. 154, 25, 30, 85, 141-2, 145.  
75

 Απφ ηε ζεσξία ηνπ M. M. Bakhtin εθθηλεί θαη ν P. Zima ζηε κειέηε ηνπ γηα ηελ θνηλσληνθξηηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο, πνπ έρεη θνηλέο επηζηεκνινγηθέο βάζεηο κε ηελ θνηλσληνζεκεησηηθή. Καηά 

ηνλ Zima, αθεηεξηαθφ ζεκείν ηεο θνηλσληνθξηηηθήο απνηειεί ε ηδέα ηνπ Ρψζνπ ζεσξεηηθνχ φηη θάζε 

θείκελν (ινγνηερληθφ ή κε, πξνθνξηθφ ή γξαπηφ) απνηειεί αληίδξαζε ή απάληεζε ζε άιια θείκελα. Γη’ 

απηφ, ηα ινγνηερληθά είδε βξίζθνληαη ζε έλα δηαινγηθφ ή επηθνηλσληαθφ πιαίζην αλαθνξάο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα εμσινγνηερληθά είδε ιφγνπ. Σν ζπγθείκελν απηφ νξίδεηαη θαη επηζθξαγίδεηαη απφ ηηο 

ηδενινγηθέο ζπγθξνχζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα θνηλσλία (Βι. Zima (2000: 

1985), 44). Δμάιινπ, o Terry Eagleton ζεκεηψλεη φηη ν Bakhtin «κεηαηνπίδεη ηελ πξνζνρή από ην 

αθεξεκέλν ζύζηεκα ηεο γιώζζαο ζηα ζπγθεθξηκέλα εθθσλήκαηα ησλ αηόκσλ κέζα ζε δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθά πιαίζηα αλαθνξάο». Δπνκέλσο, «ην ζεκείν είλαη εζηία δηαπάιεο θαη αληίθαζεο» θαη, σο εθ ηνχ- 

ηνπ, «ε γιώζζα είλαη πεδίν ηδενινγηθήο δηαπάιεο θαη όρη κνλνιηζηθό ζύζηεκα». Βι. Terry Eagleton, Δηζα- 

γσγή ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο (εηζ. Γ. Σδηφβαο, κηθξ. Μηράιεο Μαπξψλαο), Αζήλα, Οδπζζέαο, 
4 

1996 

(1983), 179-180˙ ζην εμήο: Δηζαγσγή... Οη πην πάλσ απφςεηο ηνπ Ρψζνπ ζεσξεηηθνχ θξίλνληαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ζεάηξνπ-ηδενινγίαο ζηελ εξγαζία απηή˙ εηδηθφηεξα, 

πνιχηηκν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν είλαη ε ζεσξία ηνπ γηα ηα είδε ιόγνπ (speech genres). ηελ νκφηηηιε 

κειέηε ηνπ ν Bakhtin πξνηείλεη ηε κειέηε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ σο ηδηαδφλησλ ηχπσλ ζπλνκηιίαο 

(utterance), δηαθξηηψλ απφ άιινπο ηχπνπο, θαη δηαθξίλεη ηα είδε ιφγνπ ζε πξσηνγελή (π.ρ. επηζηνιέο, 

δηάινγνο) θαη ζχλζεηα (π.ρ. ινγνηερληθά θαη επηζηεκνληθά θείκελα) ππνγξακκίδνληαο φηη ηα πξψηα, φηαλ 

ελζσκαηψλνληαη ζηα δεχηεξα, ηξνπνπνηνχληαη πξνζιακβάλνληαο έλαλ εηδηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ράλνπλ 

ηελ αλαθνξηθφηεηά ηνπο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Βι. Μ. Μ. Bakhtin, Speech genres…, 60-
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Δηζεγεηήο ηεο θνηλσληνζεκεησηηθήο κεζφδνπ, ε νπνία ζηε κειέηε ηνπ ζεάηξνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ «αλάιπζε ηνπ ζεαηξηθνύ ζεκείνπ
76

 σο ζπλδεηηθνύ θξίθνπ κε ηελ θνη- 

λσλία, κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο»,
77

 είλαη 

ν A. J. Greimas· ζηε κειέηε ηνπ «εκεησηηθή θαη θνηλσληθή επηθνηλσλία» (1970) 

αλαγλσξίδεη φηη, εθηφο απφ ηε ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κεκνλσκέλνπ θεηκέλνπ, ε 

θνηλσληνζεκεησηηθή κπνξεί λα ζπλεμεηάδεη ηα πνηθίια είδε ιφγνπ (θαη φρη κφλν ηα 

ινγνηερληθά), θαζφηη «όια αλαθέξνληαη ζην ίδην ζεκαίλνλ ζύκπαλ θαη νη κνξθέο ηεο 

θεηκεληθήο ηνπο νξγάλσζεο είλαη ζπγθξίζηκεο».
78

 πσο, φκσο, είλαη γεληθά παξαδεθηφ, 

ζην δηάζηεκα ησλ 40 ρξφλσλ πνπ πέξαζαλ απφ ηφηε, ηε κέζνδν εγθνιπψζεθαλ κειε- 

ηεηέο απφ ηνλ ρψξν ηνπ καξμηζηηθνχ δνκηζκνχ θαη κεηαδνκηζκνχ
79

 θαη θαίλεηαη λα 

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν κέρξη ζήκεξα.
80

  

Σν θχξην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, φπσο ζεκεηψλεη ν Δξ. Καςσκέλνο, κε ηελ θνηλσ- 

ληνζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο είλαη: «πνηεο είλαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηε 

ινγνηερλία θαη ζηηο εμσινγνηερληθέο πεξηνρέο θαη εηδηθόηεξα αλάκεζα ζηε ινγνηερλία θαη 

ζηελ θνηλσλία θαη πνηεο είλαη νη πηζαλέο κεηαμύ ηνπο αξζξώζεηο». Ζ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ γίλεηαη ζε πεδία αλάιπζεο: α) ην ινγνηερληθφ θείκελν, κε κεζφδνπο αλάιπζεο 

απφ ηε ζεκεησηηθή θαη ηε δνκηθή ζεκαζηνινγία· β) ε ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλε θνηλσ- 

λία: κε θνηλσληνινγηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο ηνπ θνηλσληθννηθν- 

                                                                                                                                               
102. Γηα ηε ζεσξία ηνπ Bakhtin ζρεηηθά κε ηα είδε ιφγνπ, βι. αλαιπηηθφηεξα: Αγγειάηνο (1997), 157-

161.  
76

 Με ηνλ φξν ζεαηξηθό ζεκείν ε Μ. Θσκαδάθε αλαθέξεηαη ζηνλ «νιηθό ζεαηξηθό ιόγν», ν νπνίνο 

νξίδεηαη «σο θνξέαο δξακαηηθώλ κνλάδσλ πνπ νξίδνπλ ηε ζπλνρή ηνπ». Θσκαδάθε (1993), 98. Γηα ηνλ 

αλαιπηηθφ νξηζκφ ηνπ ζεαηξηθνχ ζεκείνπ, βι. εδψ, ζεκ. 84· αλαιπηηθφηεξα: F. De Toro (1995: 1987), 

68-74.  
77

 Βι. Θσκαδάθε (1993), 22.  
78

 Βι. Al. Greimas, On meaning. Selected writings in semiotic theory (transl. by Paul Perron and Frank 

Collins), Μηλεάπνιε, University of Minnesota Press, 1987, 188-9· ζην εμήο: On meaning..., 188-9. Ζ 

πξψηε δεκνζίεπζε ηεο κειέηεο “Semiotics and social communication” έγηλε ζηα ηηαιηθά ην 1970 ( 

Annuario 1970, Ηλζηηηνχην Agostino Gemmeli).  
79

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο εξγαζίαο φηη «έλαο ζπλδπαζκόο αλάκεζα ζηε καξμηζηηθή ζεσξία γηα 

ηελ άξζξσζε βάζεο-επνηθνδνκήκαηνο θαη ηηο κεζόδνπο ζεκεησηηθήο αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ ζα κπνξνύζε 

λα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη επηζηεκνινγηθά δόθηκνο», βι. Δξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, «Πξνβιήκαηα κεζφδνπ 

ζε κηα θνηλσληνζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο», Οπηνπία 9 (Ηαλ.-Φεβξ. 1994) 85-94 [=είλαη ην 

πξψην κέξνο ηνπ κειεηήκαηνο: πην θάησ, ζεκ. 81].  
80

 ε πξφζθαηε εξγαζία ηνπο νη Paul Cobley θαη Anti Randviir παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηηο δηάθνξεο 

επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη κεζφδνπο κε βάζε ηηο νπνίεο δηακνξθψζεθε ε θνηλσληνζεκεησηηθή κέζνδνο. 

Δπηπιένλ επηζθνπνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληνζεκεησηηθήο δηεζλψο θαη παξαζέηνπλ πινχζηα βηβιη- 

νγξαθία. Βι. Paul Cobley-Anti Randviir, “Introduction: What is sociosemiotics?”, Semiotica 173-1/4 

(2009) 1-39· ζην εμήο: “Introduction…”. Δηδηθφηεξα, ρξήζηκε ζεσξεί ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσ- 

ληνζεκεησηηθήο ζηε κειέηε ηνπ ζεάηξνπ θαη ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ν P. Pavis: «Έλα άιιν πεδίν πνπ 

πξέπεη λα αλαπηπρζεί είλαη ην είδνο ηεο ζεκεησηηθήο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηδενινγηθά δεηήκαηα θαη εμεηάδεη 

ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ζεκεία ζπλδένληαη κε ην όιν θνηλσληθννηθνλνκηθό θαη πνιηηηζκηθό 

ζπγθείκελν». Βι. P. Pavis, “The state…”. ρεηηθά κε ηε δπζθνιία νξηζκνχ ηεο θνηλσληνζεκεησηηθήο, ηε 

ζπδήηεζε νξηζκψλ ηεο πξνζέγγηζεο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά θαηξνχο, θαη ηηο επηζηεκνινγηθέο ηεο πξν- 

υπνζέζεηο, βι. Anti Randviir, Mapping the world: Towards a sociosemiotic approach to culture (δηδ. 

δ.),Σαξηνχ, Tartou University Press, 2004, 8, 43-46, 53-54, 144.  
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λνκηθνχ επηπέδνπ· θαη γ) νη ηδενινγίεο, θπξίαξρεο θαη ελαιιαθηηθέο. Δπηζηέγαζκα ηεο 

πξνζέγγηζεο, πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηελ ηδενινγία απφ ηε ζεκα- 

ζηνινγηθή αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ θαη φρη αληίζηξνθα, είλαη ε δηαηχπσζε ησλ ζπλαξ- 

ζξψζεσλ ινγνηερλίαο-θνηλσλίαο-ηδενινγίαο.
81

  

Απφ φζα έρνπλ εθηεζεί πην πάλσ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληνζεκεησηηθή κέζνδν, 

δηαθαίλεηαη φηη ε πξνζέγγηζε απηή (πνπ αλαγλσξίδεη φηη ε ινγνηερλία είλαη έλαο 

ηδηάδσλ ηχπνο ιφγνπ θαη, κνινλφηη επεθηείλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ 

ηδενινγία, έρεη σο αθεηεξία θαη ζεκείν αλαθνξάο ηε ινγνηερλία, αθνχ ηειηθφο ζθνπφο 

είλαη ε εξκελεία ηεο) απνηειεί ηελ πην θαηάιιειε κέζνδν γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δε- 

ηεκάησλ πνηεηηθήο θαη ηδενινγίαο ζην θππξηαθφ ζέαηξν ηεο πεξηφδνπ 1869-1925.   

Σελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληνζεκεησηηθήο κεζφδνπ ζηε κειέηε ηνπ ζεάηξνπ πξαγ- 

καηεχεηαη ν  Jean Alter ζηε κνλνγξαθία ηνπ A sociosemiotic theory of theatre (1990). Ο 

κειεηεηήο ηνλίδεη πσο ε ζεσξία απηή ζηνρεχεη ζε κηα θνηλσληνινγηθά πξνζαλαηνιη- 

ζκέλε κειέηε ησλ ζεαηξηθψλ ζεκείσλ θαη ππνζηεξίδεη φηη ε ίδηα επηθεληξψλεηαη φρη 

ηφζν ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα φζν ζηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπγγξαθή ηνπ ζεαηξη- 

θνχ έξγνπ, πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα κηα κνξθή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη κηα κνξ- 

θή επηθνηλσλίαο. Γεληθφηεξα, ππνζηεξίδεη φηη ζην ζέαηξν, φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο 

ηέρλεο, αλαδεηθλχεηαη ε δηάζηαζε κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

ηδενινγίαο, θαη ζεσξεί πσο κε ηε ζεαηξηθή γξαθή ε πξψηε χιε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

απηήο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε απηφλνκν θείκελν κπζνπιαζίαο.  

                                                 
81

 Βι. ζρεηηθά Δξαηνζζέλεο Γ. Καςσκέλνο, «Πξνβιήκαηα κεζφδνπ ζε κηα θνηλσληνζεκεησηηθή πξν- 

ζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο. Παξάδεηγκα αλάιπζεο: Σν θιέθηηθν ηξαγνχδη», Ζ δσή ησλ ζεκείσλ..., 453-

479. Σα παξαζέκαηα: 453, 456, 458, 461. πσο δηεπθξηλίδεη ν κειεηεηήο, πξψηα δηεξεπλψληαη νη 

αξζξψζεηο αλάκεζα ζηελ «θνηλσληθή θαη ηελ ηδενινγηθή πεξηνρή», πνπ αθνξνχλ «ζρέζεηο κεησλπκηθέο 

θαη αξζξώζεηο αηηηαθέο», θαη έπεηηα νη αξζξψζεηο αλάκεζα «ζηελ ηδενινγηθή πεξηνρή θαη ην ινγνηερληθό 

θείκελν». Δπηζηέγαζκα ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε δηαηχπσζε «ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλάξζξσζεο αλάκεζα ζηηο 

ηξεηο ζεηξέο, πνπ ρξεζηκεύεη σο θιεηδί γηα κηα θνηλσληνζεκεησηηθή εξκελεία ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ». 

Βι. φ.π., 462. Γηα κηα εθαξκνγή ηεο θνηλσληνζεκεησηηθήο κεζφδνπ ζηε κειέηε ηνπ λενειιεληθνχ 

ζεάηξνπ, βι., ιφγνπ ράξε, Θφδσξνο Γξακκαηάο, Νενειιεληθό ζέαηξν θαη θνηλσλία. Ζ ζχγθξνπζε ησλ 

λέσλ κε ην ζχζηεκα ζην ειιεληθφ ζέαηξν ηνπ 20νχ αηψλα, Αζήλα, Σππσζήησ, 2001, passim. Γηα 

εθαξκνγέο ηεο θνηλσληνζεκεησηηθήο ζηε κειέηε ηεο λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο, βι. ελδεηθηηθά: Βαζη- 

ιεία Καινθχξε, Ζ ακθηζβήηεζε ζηε κεηαπνιεκηθή πεδνγξαθία (δηδ. δ.), Ησάλληλα, Φηινζνθηθή ρνιή, 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 1999· Γηάλλεο Ζ. Παππάο, «Ο Λνηκόο ηνπ Αληξέα Φξαγθηά. Μηα θνηλσ- 

ληνζεκεησηηθή πξνζέγγηζε. Ζ εηξσλεία, ην γθξνηέζθν θαη ην ρηνχκνξ σο κεραληζκφο ακθηζβήηεζεο», 

Θέκαηα Λνγνηερλίαο 40 (Ηαλ.-Απξ. 2009) 136-159. Πξνθαλψο ην ζεκειηψδεο εξψηεκα γηα ηηο ζρέζεηο 

ινγνηερλίαο-θνηλσλίαο είλαη έλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε καξμηζηηθή θαη ηελ 

θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο. Βι. ελδεηθηηθά Κάξηλ Μπφθινπλη-Λαγνπνχινπ, «Ση είλαη ε 

ζεκεησηηθή;», Γηαβάδσ 71 (15/6/1983) 15-23· P. Zima (2000: 1985), 16-29· Paul Cobley-Anti Randviir, 

“Introduction…”, 13-14, 16-19· Ο Al. Lagopoulos, ζπκβάιινληαο ζηελ επηζηεκνινγηθή ζεκειίσζε ηεο 

θνηλσληνζεκεησηηθήο κεζφδνπ, αλαιχεη δηεμνδηθά ην ζεκειηψδεο εξψηεκα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κπνξεί λα ελζσκαησζεί ε ηζηνξία ζηε ζεκεησηηθή έξεπλα, εμεηάδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ εμσζεκεησηηθψλ 

θαη ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππνδεηθλχεη φηη ν ηζηνξηθφο πιηζκφο κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ 

αλαλέσζε ηεο ζεκεησηηθήο. Βι. Alexandros-Ph. Lagopoulos, “Semiotics and history: A Marxist appro- 

ach”, Semiotica 59-3/4 (1986), 215-244. 
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Δλ ηέιεη, ε θνηλσληνζεκεησηηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Alter ζηεξίδεηαη ζηελ 

άπνςή ηνπ φηη ζηα ζεαηξηθά (φπσο θαη ζηα ππφινηπα ινγνηερληθά) θείκελα πνιχ ζπρλά 

δηαπηζηψλεηαη ακθηζβήηεζε ηεο δεζπφδνπζαο ηδενινγίαο, ηάζε πνπ είλαη δχζθνιν 

κέρξη θαη αδχλαην λα εθδεισζεί ζε άιινπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο (ηδηαίηεξα ζε επνρέο 

μελνθξαηίαο, φπσο είλαη ε ππφ δηεξεχλεζε πεξίνδνο).
82

 Ζ άπνςε απηή, ινηπφλ, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ππφζεζε εξγαζίαο κε ζηφρν λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο «ζπκκφξθσ- 

ζεο» ή κε ησλ Κππξίσλ δξακαηνγξάθσλ ζηε δεζπφδνπζα απνηθηνθξαηηθή ηδενινγία.  

Βέβαηα, ε κειέηε ησλ ζπλαξζξψζεσλ ζεάηξνπ-ηδενινγίαο απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην 

ηεο αλάιπζεο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, γηα ηελ νπνία επηιέγνληαη κεζνδνινγηθέο πξν- 

ζεγγίζεηο απφ ηε ζεκεησηηθή ηνπ δξάκαηνο.
83

 Βαζηθά ζηνηρεία αλάιπζεο γηα κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε (πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ πνηεηηθή ηνπ δξάκαηνο θαη ζηε δηαιεθηηθή ζπ- 

λχθαλζή ηεο κε ηελ ηδενινγία, σο ελδνθεηκεληθή ζεκεηνινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή 

παξάκεηξν) είλαη, αλάκεζα ζε άιια, ην παξαθείκελν ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, ε αθε- 

γεκαηηθή ζχληαμε, ν δξακαηηθφο ρψξνο θαη ρξφλνο, ηα δξακαηηθά πξφζσπα θαη ηα 

κνληέια δξάζεο.
84

  

Δπηπιένλ, ζα επηρεηξεζεί θαη ε παξάιιειε έληαμε ησλ ππφ εμέηαζε θεηκέλσλ ζε έλα 

επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα. πσο ζεκεηψλεη ν Schaeffer, «ην ινγνηερληθό έξγν απνηειεί 

έλα ζύλζεην ζεκεησηηθό αληηθείκελν, πνπ δεκηνπξγείηαη κε βάζε κηα ξεκαηηθή ελέξγεηα 

ζε έλα πιαίζην επηθνηλσλίαο [...] θαη πξαγκαηώλεηαη ζε δύν επίπεδα: ζεκαζηνινγηθό θαη 

ζπληαθηηθό».
85

 Αλαιχνληαο ηελ πην πάλσ επηζήκαλζε ν Γ. Αγγειάηνο ζεκεηψλεη φηη, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ινγνηερληθφ θείκελν εθιακβάλεηαη σο ζχλζεην ζεκεησηηθφ θαη 

                                                 
82

 Βι. Alter (1990), 12, 16, 231-2, 238.  
83

 Γηα κηα ζπλνπηηθή θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεσξηψλ γχξσ απφ ηε ζεκεησηηθή ηνπ ζεάηξνπ 

θαη ηνπ δξάκαηνο, βι. ελδεηθηηθά. F. de Toro, “The end…”, 109-128.  Γηα ηε ζεκεησηηθή θαη άιιεο 

παξεκθεξείο πξνζεγγίζεηο ηνπ δξάκαηνο, βι. ελδεηθηηθά: Pfister (1993: 1977), passim· Ubersfeld (1996: 

1977), passim· Elam (2001: 1980), 123-216· Lichte (1992: 1983), 171-248· Stanton Garner, The absent 

voice. Narrative Comprehension in the theater. Οπξκπάλα θαη ηθάγν, University of Illinois Press, 1989, 

1-58· Alter (1990), 149-174· Elaine Aston-George Savona, Theatre of sign-system. A semiotics of text 

and performance, Λνλδίλν, Routledge, 1991, 15-98· Marvin Carlson, Theories of the theatre. A historical 

and critical survey, from the Greeks to the present, Ίζαθα θαη Λνλδίλν, Cornell University Press, 1993, 

407-410, 490-502, 512-515, 518-523· ζην εμήο: Theories of the theatre…· Θσκαδάθε (1993), 9-149· F. 

De Toro (1995), 5-29, 35-47, 63-93· Πεθάλεο (1999), passim.  
84

 Ζ Μαξίθα Θσκαδάθε ζεκεηψλεη φηη «ην πξόζσπν / εζνπνηόο, ν ρξόλνο, ν ρώξνο, ε πινθή θαη ν ζεαηήο 

ζπλαπαξηίδνπλ ην κνλαδηθό, ζηε ζύιιεςή ηνπ, ζεκείν ηνπ δξακαηηθνύ-ζεακαηηθνύ-αθνπζηηθνύ ιόγνπ ζην 

ππόβαζξν ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ε ινγηθή ηνπ ζπκβόινπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ κεγέζνπο πνπ εθπξνζσπεί». 

Βι. Θσκαδάθε (1993), 98. Δηδηθφηεξα γηα ην πξφζσπν (ήξσα) αμηνζεκείσηε είλαη ε άπνςε ηνπ Roland 

Barthes φηη απηφο «είλαη έλα ζπλδπαζηηθό πξντόλ: ν ζπλδπαζκόο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξόο [...] θαη ιηγόηεξν ή 

πεξηζζόηεξν πνιπζύλζεηνο [...]˙ απηό ην πνιπζύλζεην πξνζδηνξίδεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ήξσα [...]. Σν 

θύξην Όλνκα ιεηηνπξγεί ζαλ ην καγλεηηθό πεδίν ησλ ζεκάησλ˙ παξαπέκπνληαο εηθνληθά ζε έλα ζώκα, 

παξαζύξεη ηε ζεκεηαθή κνξθνινγία ζε έλαλ εμειηθηηθό ρξόλν (βηνγξαθηθό)». Βι. R. Barthes, 

Μπζνινγίεο..., 93. ρεηηθά κε ηε ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ δξακαηηθνχ πξνζψπνπ αμηνζεκείσηε 

είλαη ε ππφδεημε ηεο Μ. Θσκαδάθε φηη «ζηε ζεκεηνινγία ηνπ ζεάηξνπ ην πξόζσπν αλαιύεηαη ζε δπλάκεηο, 

ηδέεο ή ηδενινγίεο θαη ζε ιεηηνπξγίεο». Βι. Μαξίθα Θσκαδάθε, Θεαηξνινγία θαη αηζζεηηθή. Πξνο κηα 

ζεσξία ηεο ελεξγεηαθήο ζεαηξηθφηεηαο, Αζήλα, χγρξνλε Δπνρή, 1995, 102˙ ζην εμήο: Θεαηξνινγία... 
85

 Βι. Schaeffer (2000:1989), 11.  
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επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα, «εθηόο ησλ θεηκεληθώλ δνκώλ ιακβάλνληαη ππόςε θαη κία ή 

πεξηζζόηεξεο από ηηο άιιεο παξακέηξνπο ηνπ επηθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο (ηξόπνη εθθν- 

ξάο, απνδέθηεο, ζηόρνο ηνπ κελύκαηνο)». Με ηε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ εθθνξάο, πνπ 

ζα αμηνπνηεζεί ζηε κειέηε ησλ πξνιφγσλ ησλ θππξηαθψλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, πξνζδη- 

νξίδεηαη αλ ν απνζηνιέαο είλαη πξαγκαηηθφο ή πιαζκαηηθφο, αλ ε εθθνξά είλαη πξαγ- 

καηηθή ή πιαζκαηηθή, θαη αλ ζην θείκελν ρξεζηκνπνηείηαη αθήγεζε ή αλαπαξάζηαζε. 

Με ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ απνδέθηε θαζνξίδεηαη αλ ν ραξαθηή- 

ξαο ηεο απεχζπλζεο είλαη κεηαβαηηθφο ή απηναλαθνξηθφο, αλ ν απνδέθηεο είλαη νξηζκέ- 

λνο ή αφξηζηνο, πξαγκαηηθφο ή πιαζκαηηθφο. Σέινο, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηδησ-  

θφκελνπ ζηφρνπ δηεπθξηλίδεηαη αλ ν ινγνηέρλεο ζηνρεχεη ζε ακηγή πεξηγξαθή ή πιεξν- 

θφξεζε ή ζε έθθξαζε πξνζσπηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη εμεηάδεηαη αλ «ν πξννξηζκόο ηνπ 

θεηκέλνπ [...] δειώλεηαη κε πξνγξακκαηηθό, θαζνδεγεηηθό ηξόπν».
86

   

Ο ζπζρεηηζκφο θεηκεληθήο νξγάλσζεο θαη επηθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θεηκέλνπ 

ζπλδέεηαη θπζηθά θαη κε ηελ εηδνινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ε εμέηαζε ηεο νπνίαο απνηειεί 

έλα απφ ηα θχξηα δεηνχκελα απηήο ηεο εξγαζίαο. Γεδνκέλνπ φηη έλα ινγνηερληθφ θείκε- 

λν «απνηειεί ζύλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε ζεκεησηηθή πξαγκαηηθόηεηα», γξάθεη ν Schae- 

ffer, «ην πξόβιεκα ηεο [εηδνινγηθήο] ηαπηόηεηάο ηνπ δελ ζα κπνξνύζε λα έρεη κόλν κία 

απάληεζε». Πνιχ ρξήζηκε είλαη ε αμηνπνίεζε απφ ηνλ ίδην κειεηεηή ηεο ζεσξίαο ηνπ E. 

D. Hirsch, ν νπνίνο δηέθξηλε ηα εηδνινγηθά νλφκαηα ζε ελδνγελή, δειαδή απηά πνπ ρξε- 

ζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαη ην θνηλφ ηνπο, θαη ζε εμσγελή, δειαδή εθείλα 

πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο ινγνηερλίαο.
87

 Ζ εθαξκνγή ηεο πην πάλσ 

δηάθξηζεο ζηε κειέηε ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ ηεο πεξηφδνπ 1869-1925 (θαη εηδηθφηεξα 

ε ζχγθξηζε ησλ ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ εηδνινγηθψλ νλνκάησλ) αλακέλεηαη λα θσηί- 

ζεη ηφζν ηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ησλ θεηκέλσλ φζν θαη ηελ θεηκεληθή ηνπο νξγά- 

λσζε.  

Αθφκε, εηδνινγηθά νλφκαηα πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή (ε ηξαγσδία, 

ιφγνπ ράξε) ζα κειεηεζνχλ κε αμηνπνίεζε ηεο αθφινπζεο γφληκεο απνξίαο ηνπ 

Schaeffer: 

                          
                         Ση ζπκβαίλεη φηαλ έλαο ζπγγξαθέαο, αο πνχκε ηνπ 20νχ αηψλα, 

                               δαλείδεηαη εηδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ έλα είδνο πνπ έπα- 

                               ςε λα θαιιηεξγείηαη εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, γηα παξάδεηγκα απφ 

                               ηνλ 17
ν
 αηψλα; Σα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζεκαζηνινγηθά 

                                                 
86

 Βι. Αγγειάηνο (1997), 30-33. Γηα ην ίδην δήηεκα, βι. θαη Κάξηλ Boklund-Λαγνπνχινπ, «Ζ θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία ησλ θεηκέλσλ ζηε κεζαησληθή Αγγιία», Ζ δπλακηθή ησλ ζεκείσλ..., 73-94.     
87

 Βι. Schaeffer (2000:1989), 79-81, 146. πσο, εμάιινπ, ζεκεηψλεη ν G. Genette, ν αλαγλψζηεο δελ εί- 

λαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερηεί ην ζπγγξαθηθφ εηδνινγηθφ φλνκα θαη, θπζηθά, κπνξεί λα ην ζεσξήζεη 

άζηνρν. Βι. Genette (1997: 1987), 94-5.  
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                               θαη ζπληαθηηθά) ζπλερίδνπλ λα εθθξάδνπλ ηνπο ίδηνπο εηδνιν- 

                               γηθνχο πξνζδηνξηζκνχο κε εθείλνπο ηνπ 17
νπ

 αηψλα;
88

  

 

Αλ βέβαηα ε ρξήζε ηνπ παξαδνζηαθνχ είδνπο γίλεηαη κε δνπιηθή αλαπαξαγσγή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ,
89

 ηφηε απηφ  νπζηαζηηθά δελ έρεη λα πξνζζέζεη θάηη 

θαηλνχξην. Απηή είλαη φλησο ε πξαγκαηηθφηεηα γηα ην θππξηαθφ ζέαηξν ηεο πξψηεο 

πεξηφδνπ ή κήπσο φρη; Μήπσο ε ξήμε κε ηε ινγνηερληθή παξάδνζε, πνπ παξαηεξείηαη 

ζηε κεηαβαηηθή δεθαεηία 1910-1920 (σο απνηέιεζκα ησλ επηδξάζεσλ απφ ηελ 

επξχηεξε λενειιεληθή θαη απφ ηελ μέλε ινγνηερλία), αθνξά φρη κφλν ηα άιια 

ινγνηερληθά γέλε αιιά θαη ην ζέαηξν θαη αλ λαη, απηή αληαλαθιάηαη θαη ζηνλ εηδνινγη- 

θφ ηνκέα ή, επηπιένλ, ζπλδέεηαη θαη κε ηε ξήμε έλαληη ηεο ηδενινγίαο ηνπ δεζπφδνληνο 

ηζηνξηζκνχ;  

Πξνθαλψο, νη πην πάλσ κεζνδνινγηθέο επηινγέο δελ ζεκαίλνπλ κε θαλέλα ηξφπν ηελ 

πξφζεζε γηα πηνζέηεζε κηαο απαξέγθιηηα «θαζαξήο» ζεκεηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ 

ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ.
90

 Αληίζεηα, ζπλεπάγνληαη ηε ζεψξεζε ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ σο 

ελφο δηθηχνπ ζεκείσλ, θσδίθσλ θαη ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαη φρη «απιώο σο ελόο 

ζπλόινπ ιέμεσλ»,
91

 ψζηε ζην επίθεληξν ηεο θεηκεληθήο δηεξεχλεζεο λα βξίζθνληαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο πνηεηηθήο θαη ηδενινγίαο. Δμάιινπ, ε εηδνινγη- 

θή πξνζέγγηζε ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ δελ είλαη ηδενινγηθά νπδέηεξε˙ αληίζεηα, απφ- 

ηειεί θεληξηθή ζέζε ζε απηή ηελ εξγαζία φηη ε «αλάγλσζε» ηεο πνιηηηθνθνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πξνηείλεηαη κε έλα ζεαηξηθφ θείκελν ζπλαξηάηαη ζε κεγάιν βαζ- 

κφ θαη πξνο ηελ εηδνινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα.  

4. Ζ πεξηξξένπζα αηκόζθαηξα θαη νη δεζπόδνπζεο ηδενινγηθέο ηάζεηο ζηελ Κύπξν 

θαηά ηελ πεξίνδν 1869-1925. 

4.1. Ζ ξνπή πξνο ηελ ηζηνξία   

χκθσλα κε κηα επξέσο απνδεθηή δηαπίζησζε, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 

ζηε ινγνηερλία ηεο θππξηαθήο πεξηθέξεηαο, φπνπ είλαη επδηάθξηηεο νη δεζπφδνπζεο 

ζηελ επξχηεξε λενειιεληθή ινγνηερλία ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηάζεηο θαη ξνπέο, θπξηαξρεί ην 

πλεχκα ηνπ ηζηνξηζκνχ
92

 (ή ηζηνξηνθξαηίαο), ην νπνίν ηείλνπλ λα απνζείζνπλ νη λένη 

                                                 
88

 Schaeffer (2000:1989), 133.  
89

 Βι. Αγγειάηνο (1997), 118.  
90

 Γηα ηε ζπλνπηηθή θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο ζεκεησηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, βι. 

ελδεηθηηθά Mark Fortier, Theory / theatre. An introduction, Λνλδίλν, Routledge, 1999 (1997), 18-29˙ ζην 

εμήο: Theory / theatre...· άββαο Παηζαιίδεο, Θέαηξν θαη ζεσξία. Πεξί ππνθεηκέλσλ θαη δηαθεηκέλσλ, 

Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2004, 90-93· ζην εμήο: Θέαηξν θαη ζεσξία…·  F. De Toro, “The 

end…”, 121. 
91

 Βι. ζρεηηθά Robert Scholes, Semiotics and interpretation, Νηνπ Υάβελ θαη Λνλδίλν, Yale University 

Press, 1982, 110˙ ζην εμήο:  Semiotics...  
92

 Γηα ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ θαη ηηο πνηθίιεο ελλνηνινγηθέο απνρξψζεηο ηνπ, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο 
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ινγνηέρλεο ηεο γεληάο ηνπ 1920.
93

 Ο ηζηνξηζκφο, κε θνξπθαίν εθπξφζσπν ηνλ 

Κσλζηαληίλν Παπαξξεγφπνπιν,
94

 ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ ιανγξαθηζκφ,
95

 φπσο ζα 

δνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα ηεο Δηζαγσγήο.  

ηελ ηζηνξηθή ζθέςε ηνπ Κ. Παπαξξεγφπνπινπ ε ηζηνξηνθξαηία ηαπηίδεηαη, φπσο 

δηαπηζηψζεθε, «κε ηε κλήκε ησλ έλδνμσλ πξνγόλσλ, ηελ έλδνμε εζληθή θαηαγσγή» θαη 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνπο εζληθνχο αγψλεο ηνπ ειιεληζκνχ γηα ηελ παιηγγελεζία ηνπ.
96

 

Δπνκέλσο, ε ηζηνξία, φπσο ππνζηεξίδεη ν Παπαξξεγφπνπινο ζηε κειέηε ηνπ «Πεξί ησλ 

πεξηπεηεηψλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ελ ηνηο θαζ’ εκάο ρξφλνηο» (1878), 

κπνξεί λα απνβεί «αζθαιήο νδεγόο» γηα ηα έζλε θαη ηνπο εγέηεο ηνπο: 

                       Καζ’ ά πνιιάθηο είπνλ πξνο πκάο, άρξη ηνχδε δελ σξίζζε αλ θαη πψο 

  ε ηζηνξία δχλαηαη λα πνδεγεηήζε ηα έζλε θαη ηνπο πνιηηηθνχο απηψλ 

  άλδξαο εηο ην πεξί ηα θαζ’ έθαζηα πξαθηένλ. Πνιινί κάιηζηα, δη’ νχο 

  ιφγνπο άιινηε εμέζεθα θξνλνχζηλ φηη ε ηζηνξία νπδφισο είλαη πεξί ηνχην 

  νδεγφο αζθαιήο. Σν βέβαηνλ φκσο, ην αλακθηζβήηεηνλ, ην παξά πάλησλ 

  νκνινγνχκελνλ είλαη, φηη ην ηνηνχηνλ ή ηνηνχηνλ ελ ηῳ παξειζφληη αμίσκα 

  παληφο έζλνπο επηδξά νπζησδψο εηο ηα ελεζηψηα θαη εηο ηα κέιινληα απηνχ  

  ζπκθέξνληα, κάιηζηα φηαλ ηνχην πεξηπέζε εηο δπζρεξείαο ελ αίο πνιινχο έ- 

  ρεη ηνπο αληηπάινπο, νπ κφλνλ ελ  ηῳ πνιηηηθῲ αιιά θαη ελ ηῳ εζηθῲ θφζκῳ. 

  Καζήθνλ άξα απάλησλ εκψλ λνκίδσ λα αγσληζζψκελ παληί ζζέλεη εηο ην λα  

  αλνξζψζσκελ ην ηζηνξηθφλ ηεο παηξίδνο αμίσκα, νζάθηο βιέπνκελ απηφ αδί- 

  θσο ηαπεηλνχκελνλ θαη εμεπηειηδφκελνλ.
97

   

 

Ήδε είθνζη θαη πιένλ ρξφληα λσξίηεξα, ζηα 1852, ν ππξίδσλ Εακπέιηνο κέκθεηαη 

ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ φηη, αδηαθνξψληαο γηα ηελ ηζηνξία, αθήλνπλ ηνπο μέλνπο λα παξη- 

ζηάλνπλ ην παξειζφλ ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο «ππό ην πξίζκα ησλ πξνιήςεώλ ησλ θαη 

                                                                                                                                               
Harry Ritter, Dictionary of concepts in history, Κνλέθηηθαη, Greenwood Press, 1986, 183· Karl Popper, Ζ 

αλνηρηή θνηλσλία θαη νη ερζξνί ηεο (εηζ., κηθξ. Δηξήλε Παπαδάθε), Αζήλα, Γσδψλε, ηφκ. Α΄: 1980 

(1945), 44-5˙ ηνπ ίδηνπ, The poverty of historicism, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε, Routledge, 2002 (1957), 3˙ 

Γεκήηξεο Γιελφο, «Γεκηνπξγηθφο ηζηoξηζκφο», Δθιεθηέο ζειίδεο ( ρξνλνγξαθία, ζεκεηψζεηο Β. Γ. 

Βαλδψξνο), Αζήλα, ηoxαζηήο, 1971, ηφκ. Α΄, 17, 19, 30· James Chandler, England in 1819. The politics 

of literary culture and the case of romantic historicism. ηθάγν, The Univeristy of Chicago Press, 1998, 4, 

94-151˙ Jacques Le Goff, Ηζηνξία θαη κλήκε (κηθξ. Γηάλλεο Κνπκπνπξιήο), Αζήλα, Νεθέιε, 1998, 148-

230˙ Isaiah Berlin, Σξεηο θξηηηθνί ηνπ δηαθσηηζκνύ. Vico, Hamann, Herder (κηθξ. Γηψξγνο Μεξηηθάο, 

επηκ. Γεξάζηκνο Λπθηαξδφπνπινο), Αζήλα, Κξηηηθή, 2002, 97. 
93

 Βι. ελδεηθηηθά Λ. Παπαιενληίνπ, «Οη ινγνηερληθέο ελαζρνιήζεηο ηνπ Εήλσλα Ρσζζίδε», Νέα Δπνρή 

205 (Ννε.-Γεθ. 1990) 24-25˙ βι., επίζεο, Παπαιενληίνπ (1997), 26.  
94

 Βι. Κ. Θ. Γεκαξάο, «Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγφπνπινο. Ζ αθκή θαη ην ηέινο»: Κσλζηαληίλνο 

Παπαξξεγφπνπινο, Πξνιεγόκελα (επ. Κ. Θ. Γεκαξάο), Αζήλα, Δξκήο, 1970, 19.  
95

 Βι. ελδεηθηηθά Κ. Θ. Γεκαξάο, Nεoειιεληθόο δηαθσηηζκόο..., 22, 298· Βνπηνπξήο (1999), 50-58. Ο Π. 

Βνπηνπξήο δηαπηζηψλεη φηη «νη ζπκπιεξσκαηηθέο έλλνηεο (θηινπαηξία-ηζηνξηζκόο-ιανγξαθηζκόο) 

ζπζηήλνπλ έλα ζύζηεκα αμηώλ ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηε θπζηνγλσκία ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη ζηνηρεηνζεηεί ηελ 

ηδενινγηθή ηνπ ελόηεηα». .π., 55.  
96

 Βι. Κ. Θ. Γεκαξάο, Κ. Παπαξξεγόπνπινο..., 33, 40. ηε κνλνγξαθία απηή ν Γεκαξάο, αλαθεξφκελνο 

ζε κεηάθξαζε ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Καξφινπ ΗΒ΄ ηνπ Βνιηαίξνπ απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Σδηγαξά δηαπηζηψλεη 
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ηελ ηζηνξηθή κλήκε, ελψ ν φξνο ηζηνξηνθξαηία παξαπέκπεη ζε ηδενινγηθή, εζληθή ή θαη πνιηηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο.  
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 Βι. Κ. Παπαξξεγφπνπινο, Πξνιεγόκελα…, 65. Γηα ην ίδην ζέκα, βι. Βι. Κ. Θ. Γεκαξάο, Eιιεληθόο 

ξσκαληηζκόο, Αζήλα, Δξκήο, 1985, 442· ζην εμήο: Διιεληθόο ξσκαληηζκόο….  
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θαηά ηελ θνξάλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπκθεξόλησλ απηώλ» θαη εμαληινχλ ην φπνην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην κέιινλ ηνπ έζλνπο «εηο εθεκεξηδνγξαθηθάο δηαηξηβάο». Αληί- 

ζεηα, θαηά ηνλ ίδην, κφλν κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο κπνξεί ην έζλνο 

λα δηαζθαιίζεη ηε καθξνβηφηεηά ηνπ: 

Σελ ηζηνξίαλ, σο νπξάληνλ κάλλα, σο άξηνλ επηνχζηνλ γεπφκελνη νη θιεηνί  

ιανί, ζψδνληαη θαη εππνξνχζηλ. Ζ ηζηνξία, δνρφο θαη ηξνθφο πάζεο αιεζνχο 

ζνθίαο, παξέρεη θαζεθάζηελ αλεμάληιεηα επεξγεηήκαηα πξνο ηνπο πεξηζάι- 

πνληαο θαη ζεξαπεχνληαο απηήλ. Σν πλεχκα απηήο, πλεχκα δσνγφλνλ απην- 

αιεζείαο θαη αλαθαιχςεσο, εκθηινρσξεί θαη εηο απηά ηα βάζε ηεο Θεφηεηνο, 

εξεπλψλ θαη ηα πάληα πεξηιακπξχλνλ.
98

  

 

ηελ Κχπξν, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, ν ηζηνξηζκφο είλαη απφιπηα ζπλπ- 

θαζκέλνο κε ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο.
99

  ηελ ελίζρπζε 

ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζπλέβαιαλ νη δηάθνξνη ηδενινγηθνί κεραληζκνί, θαη θπξίσο ν 

ηχπνο θαη ε παηδεία. Βέβαηα, ζε κηαλ επνρή θαηά ηελ νπνία κεγάιν κέξνο ηνχ πιεζπ- 

ζκνχ παξέκελε αλαιθάβεην, ε κεηαιακπάδεπζε ησλ δηάθνξσλ ηδενινγηθψλ ζηνηρείσλ 

γηλφηαλ θαη κε άιινπο ηξφπνπο, φπσο νκηιίεο ζε δεκφζηεο ζπγθεληξψζεηο κε ηελ επθαη- 

ξία επεηείσλ ή άιισλ εθδειψζεσλ, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, δηαιέμεηο ζηα αλαγλσζηή- 

ξηα ηεο επνρήο, δεκφζηεο αλαγλψζεηο πνηεκάησλ.  

ηνλ θππξηαθφ ηχπν ηνπ φςηκνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αληρλεχνληαη 

πνιιέο ελδείμεηο ηνπ δεζπφδνληνο ηζηνξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα αλππφγξαθν 

δεκνζίεπκα απφ ηε Φσλή ηεο Κύπξνπ εληνπίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο επίγλσζεο ηεο 

εζληθήο θαηαγσγήο θαη ηεο ζζελαξήο πίζηεο ζηε ζπλέρεηα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο: 

                            
                           Αιιά δψκελ θαη ζα δήζσκελ, δηφηη επηπρψο ην επγελέο εθείλν 

                                 αίκα φπεξ δηαθξίλεη ηελ ειιεληθήλ θπιήλ ησλ ινηπψλ απέκεη- 

                                 λελ εηο ηαο θιέβαο καο˙ δελ απσιέζακελ ηελ ζπλαίζζεζηλ ηεο 

                                 θαηαγσγήο εκψλ, θαη αλ Άγγινο ηηο ζέιε λα δνθηκάζε εθ’ ε- 

                                 κψλ ηελ θαικεξατθήλ γλψκελ, δελ ζα δπλεζή λα ππνζηεξίμε  

                                 ηνλ ζνθφλ Γεξκαλφλ [...].
100

 

 

Ζ ζπλαίζζεζε ηεο εζληθήο θαηαγσγήο ησλ Κππξίσλ θαη ε ζπλαθφινπζε ζπλεηδεην- 

πνίεζε ηεο ειιεληθφηεηάο ηνπο θαιιηεξγείηαη πξψηηζηα απφ ηελ ηζηνξία, ε γλψζε ηεο 

νπνίαο ζεσξείηαη απφ ηνλ Θενθάλε Θενδφηνπ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

παιηγγελεζία ησλ αιχηξσησλ Κππξίσλ. ε ιφγν πνπ εθθψλεζε ν πην πάλσ πνιηηεπηήο 

ην 1894 ζηνλ Κππξηαθό ύιινγν αλέθεξε: 

                         
                         Βαζεία ζπνπδή ηεο ηζηνξίαο, κειέηε ζνβαξά ησλ αξραίσλ Διιήλσλ 

                                                 
98

 Βι. ππξίδσλ Εακπέιηνο, Άζκαηα δεκνηηθά ηεο Διιάδνο. Δθδνζέληα κεηά κειέηεο ηζηνξηθήο πεξί 

κεζαησληθνχ ειιεληζκνχ. Κεξθχξᾳ, Σππνγξαθείνλ Δξκήο, Α. Σεξδάθε θαη Θ. Ρσκαίνπ, 1852, 7· ζην 

εμήο: Άζκαηα δεκνηηθά… 
99 Βι. ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ, Ζ πξώηε πεξίνδνο ηεο αγγινθξαηίαο ζηελ Κύπξν (1878-1914). 

Πνιηηηθφο εθζπγρξνληζκφο θαη θνηλσληθέο αδξάλεηεο, Αζήλα, Παπαδήζεο, 1996, 254.  
100

 Φσλή ηεο Κύπξνπ, 22/3 Απγ. 1892. 
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                              ζπγγξαθέσλ [...] ζα ήζαλ αζθαιή ερέγγπα ηεο εζληθήο εκψλ παιηγ- 

                              γελεζίαο [...]. Γηά λα κνξθψζσκελ εζηθνχο ραξαθηήξαο, δηά λα απν- 

                              θηήζσκελ λνπλ ζεηηθφλ, θξφλεκα πγηέο πξέπεη λα πίλσκελ εθ ηεο Κα- 

                              ζηαιίαο πεγήο, λα δσνγνλνχκεζα ππφ ηεο κπξνβφινπ αχξαο ηνπ αξ- 

                              ραίνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο.
101

 

                           

Ζ κειέηε ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

εζληθνχ κέιινληνο ησλ Κππξίσλ, ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηελ θπθινθνξία ζηελ Κχπξν 

ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1880 ησλ ηζηνξηθψλ ζπγγξακκάησλ ησλ θπξηφηεξσλ εθπξν- 

ζψπσλ ηνπ λενειιεληθνχ ηζηνξηζκνχ (Κ. Παπαξξεγφπνπινο, π. Λάκπξνο, π. Εακπέ- 

ιηνο).
102

 ηηο νκηιίεο ηνπ Κχξηιινπ Βαζηιείνπ,
103

 γηα παξάδεηγκα, φρη κφλν θπξηαξρεί ν 

ηζηνξηζκφο, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε ζην αζελατθφ θέληξν, αιιά ν ξήηνξαο ζπρλά 

εθηξέπεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε έθθξαζε αλεδαθηθψλ κχζσλ γχξσ απφ ηελ 

ειιεληθή ηζηνξία δηαηππψλνληαο ην πιέγκα κεηνλεμίαο έλαληη ηνπ ππέξηεξνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ ζεσξείηαη αμεπέξαζηνο, θαη ππνβάιιεηαη ην ηδενινγηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζπλέρεηαο ηνπ έζλνπο. Πξνβάιιεηαη επίζεο ην φξακα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο 

πνπ ζαγήλεπε ηνπο ππφδνπινπο Κππξίνπο: 

                           
                          Καη ηαχηα ππέξ ηεο ηδέαο εθείλεο, ππέξ ηνπ ηδαληθνχ εθείλνπ 

                                δη’ ὸ ην έζλνο εκψλ θαπράηαη πξνλνκηαθήλ  ππφ ηεο Θείαο  

                                Πξνλνίαο απνζηνιήλ. Οη αηψλεο είλαη κάξηπξεο ηεο απαξε- 

                                γθιίηνπ απηήο πνξείαο [...]. Ο Πξνκεζεχο ειιεληζκφο έρεη 

                                ζείαλ ηελ  θαηαγσγήλ, ν δε ζάλαηνο είλαη κνίξα κφλνλ ησλ 

                                      ζλεηψλ˙ πίπηεη, ην ειιεληθφλ φκσο έζλνο δελ ζλήζθεη˙ ην γέ- 

                                      λνο δελ αθαλίδεηαη [...]. Πεξηζπιιέγεη κφλνλ εαπηφ λέαο αλ- 

                                      ηινχλ δπλάκεηο, φπσο θαη πάιηλ δείμε ηελ δσήλ, ήλ εγθιείεη  

                                      εηο ηα εαπηνχ ζηήζε.
104

 

 

Με απηά θαη άιια ηδενινγηθά ζηνηρεία ζπλπθαίλεηαη ε εζληθή ζεσξία ηεο επνρήο, 

ζεκειησκέλε ζε κηα κεηαθπζηθή ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο, ε νπνία αλαγφηαλ ζε απφιπηε 

θαη πξσηαξρηθή θαζνδεγεηηθή αμία.  

                                                 
101

 Φσλή ηεο Κύπξνπ, 28/9 Ηνπλ. 1894. Γηα ηνλ δηθεγφξν θαη πνιηηεπηή Θενθάλε Θενδφηνπ (1863-1942), 

βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 124· Πξφδξνκνο Πξνδξφκνπ, Κύπξηνη πνιηηεπηέο 1878-1950. Κνηλσληθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο θαη πνιηηηθή ειίη, Λεπθσζία, Αηγαίνλ-Κιείδεο, 2010, 303: ζεκ. 16· ζην εμήο: Κύπξηνη 

πνιηηεπηέο… 
102

 Βι. Αιήζεηα, 21/8 Ηνπι. 1886. 
103

 Ο Κχξηιινο Βαζηιείνπ (1859-1933) δηεηέιεζε αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1916-1933. 

Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 199.  
104

 Βι. Αιήζεηα, 24/5 Ηνπλ. 1891. Θα κπνξνχζε θαλείο λα δηαθξίλεη απερήζεηο απφ ηνλ Αγαζάγγειν ζηελ 

άπνςε ηνπ Κπξ. Βαζηιείνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ειιεληζκνχ απφ ηε Θεία Πξφλνηα. ην θείκελν απηφ ε 

πηψζε ηνπ Βπδαληίνπ παξνπζηάδεηαη σο κέζν επηβνιήο ηεο ζείαο δηθαηνζχλεο, αιιά δηεπθξηλίδεηαη φηη κε 

ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ ν ειιεληζκφο «επηζηξαθήζεηαη λεόζελ πξνο ηελ ράξηλ, θαη έζηαη ηεο πξνηέξαο 

ελδνμόηεξνο, θαη ππ’ απηό ην ηνπ θόζκνπ θξάηνο ὸ δηαθζαξήζεηαη, κέιιεη ν Θεόο ππνηάμεη πάιηλ λέα 

άπεηξα έζλε, θαη πιείζηα ησλ πξώησλ». Βι. Θεφθιεηνο Πνιπείδεο, Οπηαζία ηνπ Μαθαξίνπ Ηεξσλύκνπ 

Αγαζαγγέινπ ηνπ εθ ηεο κνλαδηθήο πόιεσο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ, Δλ Αζήλαηο, Γ. Κακπάζεο-Ν. Γ. 

ηάηθνβηηο, 1877, 8-9˙ ζην εμήο: Οπηαζία… 
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Παξάιιεια, δεκνζηεχκαηα ζηα νπνία πξνβαιιφηαλ ε ακθηζβήηεζε  ηεο ειιεληθφ- 

ηεηαο ησλ Κππξίσλ πξνθαινχζαλ ζπρλά έληνλεο αληηδξάζεηο θαη ηελ απαξαζάιεπηε 

εκκνλή ζε φ,ηη ζα απνδείθλπε θαη ζα ελίζρπε ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα. Έηζη, ε δεκν-

ζίεπζε ησλ ηαμηδησηηθψλ εληππψζεσλ ηεο Esmé Scott-Stevenson ππφ ηνλ ηίηιν Our 

home in Cyprus (1880)
105

 πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ πνιηηεπηή Γ. ηαθαιιή,
106

 πνπ 

δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ηεο Λεκεζνχ Αιήζεηα (10/22 Οθη. 1881) κε ην ςεπδψλπκν 

Ruy Silva έλα άηηηιν πνίεκα ζην νπνίν εθθξάδεη ηελ νξγή ηνπ, γηαηί «θπξία ηηο αγγιίο 

θάπσο πεπαηδεπκέλε / θηππά ηνλ θόζκνλ άδηθα κε γξόλζνπο θαη κε μύινλ», ππνλνψληαο 

ηηο αλζειιεληθέο απφςεηο πνπ ε ζπγγξαθέαο δηαηχπσζε ζην αθήγεκά ηεο. Γεθαηξία 

ρξφληα αξγφηεξα, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θππξηαθέο εθεκεξίδεο ηνπ 1894 αλαδεκνζηεχεηαη 

απφ ηελ εθεκεξίδα ηεο Σεξγέζηεο Ζκέξα ζεκείσκα κε ηίηιν «Αγγιίο πεξί Κχπξνπ», 

ζην νπνίν ςέγεηαη ε ζηάζε ηεο θπξίαο Λέβηο,
107

 πνπ ππνζηήξηδε φηη νη Κχπξηνη δελ 

είλαη Έιιελεο. Σν ζεκείσκα θαηαιήγεη σο εμήο:  

                              
                             Αθνχ ε ινγία Αγγιίο αξλείηαη φηη είκεζα Έιιελεο, δελ καο 

                                    ιέγεη ηνπιάρηζηνλ ηη είκεζα; Καη ην θάησ θάησ δελ καο ιέγεη  

                                    επί ηίλσλ γλσξηζκάησλ βαζηδνκέλε δηακθηζβεηεί ηνλ εζληζκφλ  

                                    καο; Αιι’ ε θπξία Λέβηο, φζνλ ινγία θαη αλ ππνηεζή, δχν  

                                    πξάγκαηα δελ εδηδάρζε θαίλεηαη, ινγηθήλ θαη ηζηνξίαλ.
108

 

 

ηα ιίγα πην πάλσ δείγκαηα είλαη επδηάθξηηε ε ζχδεπμε ηζηνξηζκνχ θαη εζληθήο 

ηδενινγίαο θαη έθδειεο νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αλάπηπμε θαη 

έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ, κνινλφηη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1880 θηφιαο αθνχγνληαλ 

θάπνηεο πην «πξνζγεησκέλεο» θσλέο πνπ θαινχζαλ ζε κηα πην πξαγκαηηζηηθή αλάγλσ- 

ζε ηεο ηζηνξίαο, ζπλνδεπκέλε κε πξάμεηο θαη φρη κφλν κε ιφγηα, ρσξίο σζηφζν νη 

θσλέο απηέο λα ζεκαηνδνηνχλ κηαλ απνθαζηζηηθή ξήμε κε ηε ζηείξα πξνγνλνιαηξία. 

Μφιηο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα έρνπκε ηηο πξψηεο ελδείμεηο ηεο ξήμεο φηαλ ν 

δεδεισκέλνο δεκνηηθηζηήο Μελέιανο Φξαγθνχδεο θαιεί ζε ρεηξαθέηεζε απφ ηνπο 

πξνγφλνπο: 

                                       

                                       Αο ιεπηεξσζνχκε γηα η’ φλνκα ηνπ Θενχ απφ ηνπο Αξραίνπο. 

                                      Φηάλεη πηα ην ληάληεκα θαη ε θεδεκνλία. Δίκεζα ή δελ είκεζα 

                                      άμηνη λα δήζσκελ δίρσο ηελ πξνζηαηεπηηθή ζθηά ηνπ Παξζε- 

                                      λψλα; Α[λ] λαη, ηφηεο αο ρεηξαθεηεζνχκε θη αο ηξαβήμνπκε 

                                      ην δξφκν καο πξνο ηε λέα δσή, πξνο ηνλ θφζκν ηνλ θαηλνχ- 

                                      ξην, πξνο ηελ εζληθή απνζηνιή καο.
109

 

                                                 
105

 Mrs [Esmé] Scott-Stevenson, Our home in Cyprus, Λνλδίλν, Chapman and Hall, 1880: [Αλαηχπσζε: 

Λεπθσζία, Γ. Ν. Καληδειάξεο, 2001]. 
106

 Γηα ηνλ λνκηθφ θαη πνιηηεπηή Γ. ηαθαιιή (1859-1908), βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 396.  
107

 Πξφθεηηαη γηα ηελ E. A. Lewis, πνπ ζηα 1894 εμέδσζε ηηο ηαμηδησηηθέο ηεο εληππψζεηο απφ ηελ 

Κχπξν: βι. E. A. Lewis, A lady’s impressions of Cyprus in 1893, Λνλδίλν, Remington and Company 

Limited, 1894. 
108

 Δπαγόξαο, 7 Οθη. 1894.  
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4.2. Ζ ξνπή πξνο ηε ιανγξαθία  

Οη δχν παξάιιειεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ξνπέο, ηεο ηζηνξηνθξαηίαο θαη ηνπ 

ιανγξαθηζκνχ
110

 (ηνπιάρηζηνλ αξρηθά φηαλ ε ιανγξαθία βξηζθφηαλ ζηα ζπάξγαλα), 

παξά ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, είλαη ζεκηηφ λα εξκελεχνληαη σο ζπληζηψζεο ηνπ ίδηνπ 

θαηλνκέλνπ, ην νπνίν δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ ηζηνξία αιιά ην ζχλνιν ησλ θνηλσ- 

ληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ.
111

 Δηδηθφηεξα, γηα ηα πξψηα βήκαηα ηεο ιαν- 

γξαθίαο ζηελ Κχπξν θαη γηα ηελ επίδξαζε πνπ απηή αζθεί ζηελ θππξηαθή ινγνηερλία 

ησλ αξρψλ ηεο αγγινθξαηίαο ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ Αζαλάζηνπ αθειιάξηνπ 

θαη Γεψξγηνπ Λνπθά.
112

  

Ζ ζπκβνιή ησλ Κππξηαθώλ ηνπ Αζ. αθειιάξηνπ (1854, 1868) ζηε ζεκειίσζε ηεο 

θππξηαθήο ιανγξαθίαο είλαη γεληθά αλαγλσξηζκέλε, ελψ ε κειέηε ηνπ Γ. Λνπθά Φηιν- 

ινγηθαί επηζθέςεηο ησλ ελ ηῳ βίῳ ησλ λεσηέξσλ Κππξίσλ κλεκείσλ ησλ αξραίσλ (1874), 

                                                                                                                                               
109

 Βι. Μ. Γ. Φξαγθνχδεο, «Σν θαθφ θη ε γηαηξεηά ηνπ», Ο Ννπκάο 164 (18 επη. 1905) 1. Bι. ηνπ ίδηνπ: 

«Μηα πξφπνζε», Ο Ννπκάο, 203 (18 Ηνπλ. 1906) 8-9˙ «Δζληθή δσή θαη θηινινγία»: Υξεζηάθεο 

Παπαληθνιάνπ, Κππξηαθόλ εκεξνιόγηνλ 1918. Δλ Λεπθσζίᾳ, ηχπνηο «Λεπθσζίαο», Πεηξίδνπ θαη 

Νηθνιάνπ, 1918, 27-38. ην ηειεπηαίν δεκνζίεπκα ν Μ. Φξαγθνχδεο ηνλίδεη: «ε ζρνιαζηηθή […] 

πξνζήισζε ζηνπο αξραίνπο κνηάδεη ζα κηα κεγάιε εζληθή αξξώζηεηα […]˙ γηα λα πάκε κπξνζηά έπξεπε λα 

πάςνπκε λα θπηάδνπκε πίζσ» (ζ. 37). Πεξηζζφηεξα γηα ην «Δζληθή δσή…», βι. Λ. Παπαιενληίνπ, 

Κππξηαθά πεξηνδηθά (1903-1958), Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2004, 227˙ ζην εμήο: Κππξηαθά 

πεξηνδηθά… Γεληθφηεξα γηα ηα πξψηα βήκαηα ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηελ Κχπξν, βι. ελδεηθηηθά Louisa 

Christodoulidou, Contribution à l’ étude du parcours poétique à Chypre: 1878-1964 – La question de la 

restauration nationale: Mythe ou realité (δηδ. δ.), Παξίζη, Université Paris IV-Sorbonne, 2004, 42-66· ζην 

εμήο: Contribution…· Λνπίδα Υξηζηνδνπιίδνπ, «Σν γισζζηθφ δήηεκα ζηελ Κχπξν»: (ζπιι. ηφκ.), Ο 

ειιεληθόο θόζκνο αλάκεζα ζηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη ζηνλ εηθνζηό αηώλα (επ. Κ. Γεκάδεο), Αζήλα, 

Διιεληθά Γξάκκαηα, 2007, ηφκ. Β΄, 241-260.   
110

 Γηα ηνλ ιανγξαθηζκφ, βι. ελδεηθηηθά Κ. Θ. Γεκαξάο, Η.ΝΔ.Λ., 371, φπνπ ν κειεηεηήο ππνζηεξίδεη φηη 

«ν ξεαιηζκόο θαη ν λαηνπξαιηζκόο έδεημαλ κέζα ζηνλ ειιεληθό πλεπκαηηθό ρώξν επηδόζεηο πνπ ελίζρπαλ 

ηόζν ηνλ ιανγξαθηζκό όζν θαη ηε δεκνηηθή θαη έλα θιαζηθηζηηθό ηδαληθό αξεηήο θαη έλα πλεύκα 

επηζηξνθήο πξνο ηα αξραία πξόηππα». Βι. επίζεο Λ. Πνιίηεο, Η.ΝΔ.Λ., 189˙ MarioVitti, Ηζηνξία ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Αζήλα, Οδπζζέαο, 1978, 252˙ ζην εμήο: Η.ΝΔ.Λ.˙ ηνπ ίδηνπ, Ηδενινγηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο εζνγξαθίαο, Αζήλα, Κέδξνο, 1980, 64-66˙ ζην εμήο:  Ηδενινγηθή ιεηηνπξγία...· 

Βνπηνπξήο (1995), 50-58.  
111

 ρνιηάδνληαο ηε ζρέζε ηζηνξίαο-ιανγξαθίαο ε Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο ζεκεηψλεη φηη ν «ξν- 

καληηζκόο ζηξέθεη ηνλ θαθό ηεο ηζηνξίαο πξνο ην θάζε έζλνο ρσξηζηά αλαδεηώληαο ηηο ξίδεο ηνπ θαη 

εξεπλώληαο ηελ ηδηνκνξθία ηνπ κε βάζε ηε δηάθξηζε: εκείο θαη νη άιινη». ην μεθίλεκά ηεο, θαηά ηε 

ζπγγξαθέα, ε ιανγξαθία απνζθνπνχζε ζηελ «απνθάιπςε ηνπ εθνικού ραξαθηήξα ησλ Διιήλσλ, ηεο 

ςπρήο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ [...]», ε νπνία είλαη «ζπλάξηεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο ςπρήο». Δπνκέλσο, «ε 

ελόηεηα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο [...] ζεκειηώλεηαη από ηνλ Κσλζηαληίλν Παπαξξεγόπνπιν ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηζηνξίαο θαη από ηνλ Νηθόιαν Πνιίηε ζηνλ ηνκέα ηεο ιανγξαθίαο». Βι. Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, Ζ 

ζεσξία ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο, Αζήλα, Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο 

Παηδείαο, 1978, 27, 44-5, 46, 152. Γηα ηελ έλλνηα ηεο «πνιηηηζκηθήο ζπλέρεηαο», βι. θαη Michael 

Herzfeld, Πάιη δηθά καο. Λανγξαθία, Ηδενινγία θαη ε δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο (κηθξ. 

Μαξίλνο αξεγηάλλεο-πξφι. Άιθε Κπξηαθίδνπ-Nέζηoξoο), Αζήλα, Αιεμάλδξεηα, 2002, 25˙ ζην εμήο: 

Πάιη δηθά καο... 
112

 Ο Λ. Παπαιενληίνπ γξάθεη φηη νη Αζαλάζηνο αθειιάξηνο θαη Γεψξγηνο Λνπθάο θαη άιινη «αλαιακ- 

βάλνπλ λα ζπιιέμνπλ ιανγξαθηθό πιηθό από ηελ θππξηαθή ύπαηζξν» θαη «αξθεηνί Κύπξηνη ινγνηέρλεο 

θηινδνμνύλ λα κλεκεηώζνπλ – ζπρλά κε ηζηνξηθέο ή ιανγξαθηθέο πξνζέζεηο – ζηηγκηόηππα από ηελ θππξη- 

αθή ηζηνξία θαη παξάδνζε, αθόκε θαη από ηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα». Βι. Λ. Παπαιενληίνπ (1997), 

27.  
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φπσο γξάθεη ν Herzfeld, γξήγνξα μεράζηεθε, κνινλφηη «αμίδεη πεξηζζόηεξε αλαγλώξηζε 

από εθείλε πνπ είρε».
113

 Ο κειεηεηήο ζρνιηάδεη ηδηαίηεξα ηνλ πξφινγν ηνπ  Φηινινγηθαί 

επηζθέςεηο…, ζηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη έλα φξακά ηνπ, φπνπ πξσηαγσ- 

ληζηεί ν Γεξκαλφο «αηξεζηάξρεο» Φαικεξάηεξ, ν νπνίνο, έπεηηα απφ κηαλ πεξηδηάβαζε 

ζηνλ θππξηαθφ ρψξν, «αλαγθάδεηαη λα παξαδερζεί ηελ ειιεληθόηεηα ηεο Κύπξνπ».
114

  

Πψο φκσο ε εθθνιαπηφκελε ιανγξαθηθή επηζηήκε επηδξά ζηελ θππξηαθή ινγνηε- 

ρλία, θαη εηδηθφηεξα ζην θππξηαθφ ζέαηξν ηεο πξψηεο πεξηφδνπ; Σφζν ε ιανγξαθία φζν 

θαη ε ινγνηερλία θαινχληαη,  ζχκθσλα κε κηαλ άπνςε, «λα ππεξεηήζνπλ  ηνλ αγώλα γηα 

επόδσζε ηνπ εζληθνύ δεηήκαηνο θαη ηαπηόρξνλα λα αλαδείμνπλ ηηο ειιεληθέο ιατθέο ξίδεο 

ηνπ λεζηνύ, αληιώληαο εκπλεύζεηο από ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη παξάδνζε». 
115

 

Δπνκέλσο, ε ηδενινγηθή ζηξάηεπζε ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ ιεηηνπξγεί ηφζν πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ηζηνξηθψλ ζεκάησλ φζν θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εζνγξαθίαο. Έηζη, ε εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ ηδενινγίαο ζην θππξηαθφ ζέαηξν ηεο πε- 

ξηφδνπ 1869-1925 ζα επηρεηξεζεί κε έκθαζε ζηε δεζπφδνπζα ηδενινγία (ηζηνξηζκφο: 

ηζηνξηθά ζέκαηα, κεηαθπζηθή ζεψξεζε ηζηνξίαο, ιανγξαθηζκφο), πνπ εθιακβάλεηαη σο 

«απάληεζε» ζηελ επίζεκε αγγιηθή απνηθηνθξαηηθή ηδενινγία,
116

 ρσξίο λα κέλνπλ 

αζρνιίαζηεο άιιεο ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο 

ηνπ 20
νχ

 αηψλα, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ν θεκηληζκφο.   

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε θαηεπζπληήξηα πξφηαζε εξγαζίαο ζε απηή ηε κειέηε είλαη 

φηη ε αλάγλσζε ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε θσηίδνληαο ηελ 

εηδνινγηθή ηνπο πνηθηιία νθείιεη, αθελφο, λα είλαη απαιιαγκέλε απφ ηηο ζπρλά απα- 

μησηηθέο θξίζεηο θαη γισζζηθέο ή άιιεο πξνθαηαιήςεηο γη’ απηά θαη, αθεηέξνπ, λα 

απνθχγεη ηελ αλεπηζηεκνληθή ππεξηίκεζή ηνπο. Αθφκε, ε ζπλεμέηαζε πνηεηηθήο θαη 

                                                 
113

 Βι. Michael Herzfeld, Πάιη δηθά καο..., 166-7.  
114

 .π., 168. Γηα ηε ζπκβνιή ηνπ Γ. Λνπθά ζηελ θππξηαθή ιανγξαθία θαη ηδενινγία ν Θεφδσξνο Παπα- 

δφπνπιινο ζεκεηψλεη φηη ε πην πάλσ πξαγκαηεία ηνπ επηβεβαίσλε ηελ «επηβίσζηλ ηεο εζλνινγηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο ππνζηάζεσο ηνπ θππξηαθνύ ειιεληζκνύ» παξά ηηο αδηάιεηπηεο ηζηνξηθέο ηνπ πεξηπέηεηεο. Βι. 

Γεψξγηνο Λνπθάο, Φηινινγηθαί επηζθέςεηο ησλ ελ ηῳ βίῳ ησλ λεσηέξσλ Κππξίσλ  κλεκείσλ ησλ αξραίσλ, 

Λεπθσζία, Κππξηνινγηθή Βηβιηνζήθε 2, 
2 
1974 (Αζήλα, 1874), [α].  

115
 Βι. Λ. Παπαιενληίνπ (1997), 27, 30. 

116
 ηελ εξγαζία καο δελ ζηνρεχνπκε ζηε δηεμνδηθή πεξηγξαθή ηεο αγγιηθήο απνηθηνθξαηηθήο ηδενινγίαο 

ζηελ Κχπξν (1869-1925) θαη ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηελ αληίκαρν λενειιεληθφ εζληζκφ· γηα 

ηελ εμέηαζε απηνχ ηνπ είδνπο ζα κπνξνχζε λα απνδεηρηεί γφληκε ε αμηνπνίεζε ηεο κεηα-απνηθηαθήο 

ζεσξίαο (post-colonial theory), πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία καο. ε κηα εξγαζία πνπ ζα 

εληάζζεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πεξηγξάθνπκε πην πάλσ, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί θαη 

ην δήηεκα ηεο ινγνθξηζίαο, θαη ηδίσο (αλ απηή ππήξρε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηφδνπ πνπ καο 

απαζρνιεί) λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζνλ απηή επεξέαδε ηε ζεαηξηθή γξαθή θαη πψο (σο πξνο ηηο 

παξακέηξνπο ηεο πνηεηηθήο θαη ηεο ηδενινγίαο)· κηα ηέηνηα δηεξεχλεζε πξνυπνζέηεη ζπζηεκαηηθή 

εμέηαζε ηφζν ησλ απηνηειψλ εθδφζεσλ φζν θαη ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε 
εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά ηεο επνρήο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα δηεξεπλεζεί αλ είραλ γξαθεί ζην λεζί ζεαηξηθά θείκελα 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα (απηνηειή ή κε) θαη πψο απηά απνθιίλνπλ ή ζπγθιίλνπλ κε ηα ειιεληθά έξγα.   
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ηδενινγίαο πξνυπνζέηεη ηε ζεψξεζε ηεο ηδενινγίαο σο ελδνθεηκεληθήο ζεκεηνινγηθήο 

αμίαο˙ γη’ απηφ, εθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη δελ είλαη ε αλίρλεπζε ησλ ηδενινγηθψλ 

ζηνηρείσλ κέζα ζηα θείκελα αιιά ε ζεκαζηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ δνκψλ βάζνπο ησλ 

ίδησλ ησλ θεηκέλσλ, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη ηζνηνπίεο κε βάζε ηηο νπνίεο ε δηεξεχλεζε 

ζα θαηαιήμεη ζηελ εμέηαζε ησλ ζπλαξζξψζεσλ ζεάηξνπ-ηδενινγίαο-θνηλσλίαο.   

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



 

 

 

ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

«ΔΝ ΔΗΓΔΗ ΓΡΑΜΑΣΟ»: ΣΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ Ζ ΣΤΥΖ ΣΟΤ 

1. Σα ζεαηξηθά θείκελα: εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε, κύζνο, πξόζιεςε 

Ζ πξνηεηλφκελε εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θππξηαθψλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ 

ηεο πξψηεο πεξηφδνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί νξηζηηθή, επεηδή, φπσο έρεη ζεκεησζεί 

ζηελ Δηζαγσγή, αξθεηά θείκελα ιαλζάλνπλ
1
 θαη θαλείο δελ είλαη δπλαηφ λα απνθιείζεη 

εληνπηζκφ θάπνησλ απφ απηά ζην κέιινλ. Βέβαηα, ην θαηλφκελν απηφ δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά θππξηαθφ, αθνχ ν αξηζκφο ησλ ιαλζαλφλησλ ειιεληθψλ δξακάησλ φρη 

κφλν δελ είλαη επθαηαθξφλεηνο, αιιά δπζρεξαίλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζχλζεζε κηαο 

επηζηεκνληθήο ηζηνξίαο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ ηνπ 18
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα.
2
 Χζηφζν, 

κνινλφηη φρη πιήξεο, ε εηθφλα ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ ηεο πξψηεο πεξηφδνπ πνπ δηα- 

ζέηνπκε είλαη επαξθήο ψζηε λα εμαγάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνηεηηθή 

ηνπ θαη γηα ηελ ηδενινγηθή ηνπ ιεηηνπξγία, κε ηελ επίγλσζε φηη απηά ελδέρεηαη ζην 

κέιινλ λα αλαζεσξεζνχλ, ηδίσο αλ εληνπηζηνχλ θάπνηα απφ ηα ιαλζάλνληα θείκελα.  

Δμάιινπ, ζηελ εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε πνπ αθνινπζεί δελ πηνζεηνχληαη αλε- 

πηθχιαθηα ηα εηδνινγηθά νλφκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη νη ζπγγξαθείο γηα ηα 

δξάκαηά ηνπο˙ ιφγνπ ράξε, ε Γνύιε Κύπξνο ηεο Πνιπμέλεο Λντδηάδνο θαηαηάζζεηαη 

ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα (γηα ιφγνπο πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα), κνινλφηη ε ίδηα ε 

ζπγγξαθέαο ραξαθηεξίδεη ην έξγν ηεο δξακαηηθόλ εηδύιιηνλ. Αθφκε, πξηλ απφ ηελ 

παξάζεζε ησλ έξγσλ θάζε εηδνινγηθήο θαηεγνξίαο παξαηίζεηαη κηα ζχληνκε επηζθφ- 

πεζε ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ είδνπο θαη ηεο ηζηνξηθήο ηνπ εμέιημεο ζην πιαίζην ηνπ 

επξχηεξνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ, ψζηε λα δηαθαλεί αλ έρνπκε κηαλ ηαπηφρξνλε εκ- 

θάληζε ηνπ είδνπο ζην ειιαδηθφ θέληξν θαη ζηελ Κχπξν ή αλ ηα ζεαηξηθά θείκελα ζηελ 

ηειεπηαία απνηεινχλ φςηκα δείγκαηα επζπγξάκκηζεο ησλ θχπξησλ ζεαηξηθψλ ζπγγξα- 

θέσλ ζε  απνζηεσκέλεο πιένλ κνξθέο ζεαηξηθήο έθθξαζεο.  

                                                 
1
 Γηα ηα ιαλζάλνληα θππξηαθά ζεαηξηθά έξγα, βι. Υξ. Υαηδεαζαλαζίνπ, «Σέζζεξα αλέθδνηα...», 326-

333· Καηζνχξεο (2005), 65-6, 156, 287-9. 
2
 Βι. Β. Πνχρλεξ, Γξακαηνπξγηθέο αλαδεηήζεηο..., 150, 344. Οκνίσο, ε Άλλα Σακπάθε ζεκεηψλεη φηη «ε 

ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνύ ζεάηξνπ δελ έρεη αθόκε απνηππσζεί ζηελ νιόηεηά ηεο. […] Οη θπξηόηεξεο 

ππάξρνπζεο ηζηνξίεο ηεο λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο όρη κόλν δελ θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ησλ θαηλν- 

κέλσλ, αιιά θαη δελ ζπκθσλνύλ σο πξνο ηελ πεξηνδνιόγεζε ηνπ λενειιεληθνύ ζεάηξνπ». Βι. Άλλα 

Σακπάθε, Σν λενειιεληθό ζέαηξν…, 39. ηελ Αλζνινγία λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο ν Β. Πνχρλεξ 

ζεκεηψλεη φηη νη αλαθαιχςεηο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κηαο ζεηξάο δξακάησλ ηνπ 18
νπ

 θαη 19
νπ

 

αηψλα θαη ε επαλεθηίκεζε παξακειεκέλσλ έξγσλ ησλ ίδησλ αηψλσλ «έρνπλ κεηαβάιεη ηα δεδνκέλα ηεο 

εμέιημεο ηεο λενειιεληθήο δξακαηνγξαθίαο θαη έρνπλ δηακνξθώζεη κηα λέα εηθόλα ηνπ ζπλόινπ ηεο 

λενειιεληθήο δξακαηνινγίαο». Βι. Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006): ηφκ. Α΄, 12-13.  
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1.1. Ηζηνξηθή ηξαγσδία 

ηαλ ην 1875 ν Θεκηζηνθιήο Θενραξίδεο ππέβαιιε ηελ ηξαγσδία ηνπ Πέηξνο ν 

πγθιεηηθόο ζηνλ Βνπηζηλαίν δηαγσληζκφ,
3
 ε λενειιεληθή ηζηνξηθή ηξαγσδία είρε ήδε 

δηαγξάςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εμέιημήο ηεο, κνινλφηη καο ρσξίδεη αθφκε ζρεδφλ 

κηα εηθνζαεηία απφ ην θχθλεην άζκα ηεο, δειαδή ηηο παξαζηάζεηο ηεο Φαύζηαο ηνπ Γ. 

Βεξλαξδάθε ζηελ Αζήλα ην 1893.
4
 πσο έρεη ππνζηεξηρζεί, ε λενειιεληθή ηζηνξηθή 

ηξαγσδία πξνέξρεηαη απφ ηελ παξάδνζε ηνπ γαιιηθνχ θαη ηνπ ηηαιηθνχ θιαζηθηζκνχ 

θαη επηθεληξψλεηαη ζηε κίκεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο. Ζ αξραΐδνπζα 

γιψζζα, ν ηακβηθφο ζηίρνο, ε δηαίξεζε ζε πέληε πξάμεηο θαη ε αξραηνειιεληθή ζεκαην- 

ινγία είλαη ηα θχξηα γλσξίζκαηά ηεο, ελψ αξγφηεξα θεξδίδνπλ ζεκαληηθφ έδαθνο ν 

βπδαληηλφο ζεκαηηθφο θχθινο θαη ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. Βαζηθά ζεκαηηθά κνηίβα 

ηνπ είδνπο εμαθνινπζνχλ λα είλαη, απφ ηελ επνρή ηνπ δηαθσηηζκνχ, ε παηξησηηθή 

εζεινζπζία θαη ε εξσηθή ηπξαλλνθηνλία.
5
  

Οη βπξσληθέο, νη ζηιιεξηθέο θαη νη ζαημπεξηθέο επηδξάζεηο δηαζηαπξψλνληαη κε ηηο 

θιαζηθηζηηθέο θαηαβνιέο, θαη πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα είλαη εκθαλή ζε πνι- 

ιέο ηξαγσδίεο ίρλε ηνπ ξνκαληηζκνχ, φπσο ε παξάβαζε ησλ ελνηήησλ ηνπ ρψξνπ θαη 

ηνπ ρξφλνπ ή ε εηζαγσγή ηεο ηπξαλλνθηνλίαο ζηε ζθελή. Δηδηθφηεξα, ε παξάβαζε ηεο 

ελφηεηαο ηνπ ρψξνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάπηπμε ηεο δξάζεο ζε πνιινχο δηαθνξε- 

ηηθνχο ρψξνπο, απνηειεί ζαημπεξηθή ηερληθή. Σέινο, φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη 

ζε νιφθιεξν ηνλ βαιθαληθφ ρψξν, δεζπφδνπζα ήηαλ ε ηδενινγηθή, πνιηηηθή θαη θνη- 

λσληθή ιεηηνπξγία ηεο ηζηνξηθήο ηξαγσδίαο, θαηά ηε θάζε ηεο αλαδήηεζεο θαη δηακφξ- 

θσζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο επηδίσμεο γηα εζληθή νινθιήξσ- 

ζε. ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ην είδνο νινθιεξψλεη ηελ πνξεία ηνπ ρσξίο βέβαηα λα 

ιείπνπλ δείγκαηά ηνπ θαη ζηνλ 20
φ
 αηψλα.

6
  

                                                 
3
 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο ηξαγσδίαο Πέηξνο ν πγθιεηηθόο ζηνλ 

Βνπηζηλαίν δηαγσληζκφ ηνπ 1875, βι. ζηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ Κεθαιαίνπ (ζζ. 53-54).  
4
 Βι. Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006): ηφκ. Β΄1, 105.  

5
 Γηα ην κνηίβν ηεο ηπξαλλνθηνλίαο ζηα ζεαηξηθά θείκελα ηνπ λενειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ, βι. ελδεηθηη- 

θά Γεκήηξεο πάζεο, «Ζ ακθηζβήηεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ ζεάηξνπ ζην πιαίζην ηνπ λενειιεληθνχ 

δηαθσηηζκνχ»: (ζπιι. ηφκ.), Εεηήκαηα ηζηνξίαο ησλ λενειιεληθώλ γξακκάησλ…, 198.  
6
 Γηα ηε λενειιεληθή ηζηνξηθή ηξαγσδία, βι. αλαιπηηθφηεξα Γεκήηξεο πάζεο, Ο δηαθσηηζκόο..., 9-68˙ 

ηδέξεο (
2
1999: 1951), 31-2˙ Άλλα Σακπάθε, Ζ λενειιεληθή δξακαηνπξγία θαη νη δπηηθέο ηεο επηδξάζεηο 

(18
νο 

-10
νο

 αη.). Μηα ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε, Αζήλα, Ergo, 
2 

2002 (1992), 91, 99, 104˙ ζην εμήο: Ζ 

λενειιεληθή δξακαηνπξγία...˙ Β. Πνχρλεξ, Ζ ηδέα ηνπ εζληθνύ..., 13, 152-3, 159, 162-3˙ Θ. Γξακκαηάο, 

Σν ειιεληθφ ζέαηξν…, ηφκ. Α΄, 110· Άλλα Σακπάθε, Σν λενειιεληθό ζέαηξν..., 293-302˙ Θ. 

Υαηδεπαληαδήο, Ηζηνξηθό δξάκα...., 36, 74, 93˙  Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006): ηφκ. Β΄1, 102-6˙ πεξηζζφ- 

ηεξα γηα ηηο ζεαηξηθέο ζεσξίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φπσο δηαηππψλνληαη ζην αζελατθφ θέληξν θαη νη νπνίεο 

θηλνχληαη κεηαμχ θιαζηθηζκνχ θαη ξνκαληηζκνχ, ελψ ζηελ πξάμε ηεο ζεαηξηθήο γξαθήο θαίλεηαη ζπρλά 

έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν ηάζεσλ, βι. ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Δπζεβίαο Υαζάπε-Υξηζηνδνχινπ, 

Ζ ειιεληθή κπζνινγία ζην λενειιεληθό δξάκα. Απφ ηελ επνρή ηνπ Κξεηηθνχ Θεάηξνπ έσο ην ηέινο ηνπ 
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1.1.1. Θεκηζηνθιήο Θενραξίδεο, Πέηξνο ν Σπγθιεηηθόο. Σξαγσδία εηο πξάμεηο 

πέληε. Λαβνύζα ηνλ έπαηλνλ ελ ηῳ Βνπηζηλαίῳ Γηαγσληζκῲ ηνπ 1875. Δλ Λάξλαθη, 

εθ ηνπ ηππoγξαθείoπ «Ζ Αιβηώλ», 
2
1907 (Δλ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ 

Αηόινπ, 1877). 

χκθσλα κε αλεπηβεβαίσηεο πιεξνθνξίεο,
7
 ν ιφγηνο Θεκηζηνθιήο Θενραξίδεο 

(1830-1886) νινθιήξσζε ηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξηθήο ηξαγσδίαο Πέηξνο ν πγθιεηηθόο 

ην 1875 θαη ηελ ίδηα ρξνληά ηελ ππέβαιε ζηνλ Βνπηζηλαίν δηαγσληζκφ. Γχν ρξφληα αξ- 

γφηεξα, απηφ ην ζεαηξηθφ θείκελν εθδφζεθε απφ ην ηππνγξαθείν «Αίνινο» ζηελ Αζήλα 

ζε βηβιίν κηθξνχ ζρήκαηνο (17 x 12 εθ.). Μεηά ην θείκελν (ζζ. 14-131),
8
 παξαηίζεηαη 

θαηάινγνο ζπλδξνκεηψλ απφ ηε κχξλε, ηελ Σαξζφ, ην Κάηξν, ηελ Αζήλα θαη ηελ 

Κχπξν. Αλάκεζα ζηνπο Κχπξηνπο ζπλδξνκεηέο μερσξίδνπλ νη ιφγηνη Γεψξγηνο Κεπηά- 

δεο, Θεφδνπινο Κσλζηαληηλίδεο, Ηεξψλπκνο Βαξιαάκ θαη ν πνηεηήο Βαζίιεο Μηραε- 

ιίδεο. Ζ δεχηεξε έθδνζε ηνπ έξγνπ έγηλε απφ ηε ζχδπγν ηνπ ζπγγξαθέα ζηε Λάξλαθα 

ην 1907, 21 ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Απηή, ζε έλα ζχληνκν πξνινγηθφ ζεκείσκα, 

δηεπθξηλίδεη φηη ε επαλέθδνζε έγηλε «θαη’ αίηεζηλ πνιιώλ θίισλ ηνπ καθαξίηνπ ζπδύ- 

γνπ» ηεο θαη επραξηζηεί ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ βηβιίνπ (ρσξίο σζηφζν ζηελ έθδνζε 

απηή λα παξαηίζεηαη θαηάινγνο ησλ ζπλδξνκεηψλ).
9
  

Ζ ηζηνξηθή ηξαγσδία Πέηξνο ν πγθιεηηθόο ηνπ Θεκηζηνθιή Θενραξίδε αξζξψλεηαη 

ζε πέληε πξάμεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 27 ζθελέο. Πην εθηεηακέλε είλαη ε Β΄ 

πξάμε, πνπ ππνδηαηξείηαη ζε 11 ζθελέο, ελψ νη ππφινηπεο πξάμεηο πεξηέρνπλ απφ 3 κέρξη 

5 ζθελέο. Πξφθεηηαη γηα πνιππξφζσπν ζεαηξηθφ έξγν κε 14 πξφζσπα, ρνξφ παξζέλσλ 

αηρκαιψησλ, νκάδα Κππξίσλ αγσληζηψλ θαη αληίπαιε νκάδα γεληηζάξσλ. ηηο ηέζζεξηο 

                                                                                                                                              
20νχ αηψλα, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2002, ηφκ. Α΄, 342-363, 490-492˙ ζην εμήο: 

Διιεληθή κπζνινγία... Δηδηθφηεξα, ηε ζχδεπμε θιαζηθηζηηθψλ θαη ξνκαληηθψλ ζηνηρείσλ ζην λενειιε- 

ληθφ ζέαηξν πξαγκαηεχεηαη ν Θ. Υαηδεπαληαδήο, πνπ ππνζηεξίδεη φηη «ζηνπο θόιπνπο ηνπ [Παλεπη- 

ζηεκίνπ Αζελψλ] ζα γίλνπλ νη πην εξσηθέο πξνζπάζεηεο ζύλζεζεο ησλ αληίξξνπσλ ηάζεσλ ζε έλα ζπκπα- 

γή ηδενινγηθό ηζηό». Έηζη, «ζα ζθπξειαηεζεί ην όξακα ηνπ ειιεληθνύ ξνκαληηθνύ θιαζηθηζκνύ». Βι. 

Υαηδεπαληαδήο (2002), ηφκ. Α΄1, 212, 229.   
7
 Βι. Αλδξέαο νθνθιένπο, Θεκηζηνθιήο Υ. Θενραξίδεο: Γάζθαινο, δεκνζηνγξάθνο, ινγνηέρλεο, Λεπ- 

θσζία, Intercollege Press, 2002, 83˙ ζην εμήο: Θεκηζηνθιήο Υ. Θενραξίδεο... Γηα ηε δεκνζηνγξαθηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, βι. Π. Πξνδξφκνπ, Κύπξηνη πνιηηεπηέο…, 295-296.  
8
 Απφ ην θσηναληίγξαθν ηεο 1

εο
 έθδνζεο πνπ δηαζέηνπκε είλαη βέβαην φηη ιείπνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο 

ζειίδεο, αθνχ ν θαηάινγνο ησλ πξνζψπσλ είλαη ειιηπήο. Γηα ηελ ίδηα έθδνζε, βι. ηαπξίδεο, Παπα- 

ιενληίνπ, Παχινπ (2001), 152: ιήκκα 1563˙ Ζιηνχ-Πνιέκε (2006), ηφκ. Α΄,  1064: ιήκκα 562.  
9
 Θεκηζηνθιήο Θενραξίδεο, Πέηξνο ν πγθιεηηθόο. Σξαγσδία εηο πξάμεηο πέληε. Λαβνχζα ηνλ έπαηλνλ 

ελ ηῳ Βνπηζηλαίῳ Γηαγσληζκῲ ηνπ 1875. Δλ Λάξλαθη, εθ ηνπ ηππoγξαθείoπ «Ζ Αιβηψλ», 
2
1907, 1˙ ζην 

εμήο: Πέηξνο ν πγθιεηηθόο... Απφ ηελ έξεπλά καο δηαπηζηψζακε φηη ε 2
ε
 έθδνζε ζψδεηαη ηνπιάρηζηνλ 

ζε δχν αληίηππα, πνπ βξίζθνληαη ζηε εβέξεην Βηβιηνζήθε ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ θαη ζηε 

Βξεηαληθή Βηβιηνζήθε (British Library).  
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πξψηεο πξάμεηο ε ππφζεζε
10

 εθηπιίζζεηαη ζηε Λεπθσζία. ηελ πέκπηε κεηαθεξφκαζηε 

ζηε αιακίλα «κεηαμχ εξεηπίσλ».
11

 Ηζηνξηθφ ππφβαζξν ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε επίζεζε 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ελαληίνλ ηεο Κχπξνπ θαη ε θαηάιεςή ηεο ην 1570-

1571. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζπγγξαθέαο επηθεληξψλεηαη ζηα γεγνλφηα ηνπ θαινθαηξηνχ 

ηνπ 1570, θαηά ην νπνίν έγηλε ε πνιηνξθία θαη ε θαηάιεςε ηεο Λεπθσζίαο. 

Ζ πινθή ηεο ηξαγσδίαο είλαη ζχλζεηε,
12

 θαζφηη ζε απηήλ εληνπίδνληαη ηξία επίπεδα 

δξάζεο˙ ην πξψην (εζληθφ/πνιηηηθφ) αθνξά ηελ πξφζεζε ηνπ Πέηξνπ πγθιεηηθνχ, Κχ- 

πξηνπ νπιαξρεγνχ κε βπδαληηλή θαηαγσγή, λα εθδηθεζεί ηνπο Δλεηνχο θαηαθηεηέο γηα 

ηε δνινθνλία ησλ πξνγφλσλ ηνπ˙ ην δεχηεξν (εξσηηθφ) γχξσ απφ ηελ Αξλάιδα, θφξε 

ηνπ Δλεηνχ άξρνληα Ρνπρηά θαη κλεζηή ηνπ Πέηξνπ, ηελ νπνία δηεθδηθεί θαη ν θίινο ηνπ 

Ρνπρηά Γψξνο, κε ππνθίλεζε θαη ελζάξξπλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ παηέξα ηεο˙ θαη ην ηξίην 

(καγηθφ/κεηαθπζηθφ) πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξάιιειε δξάζε ηνπ κάγνπ Πνδνθαηά- 

ξνπ, ν νπνίνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εκθαλίδεη κέζσ ησλ επηθιήζεψλ ηνπ ηα δαηκφληα 

θαη λα απνθαιχπηεη ζηνλ αλαγλψζηε ή ζεαηή, κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζεο γεγνλφησλ 

πξνγελέζηεξσλ ηνπ ρξφλνπ δξάζεο, πιεξνθνξίεο πνπ αγλννχλ νξηζκέλα πξφζσπα, κε 

απνηέιεζκα ε ηερληθή απηή ηεο δξακαηηθήο εηξσλείαο
13

 λα εληείλεη ην ελδηαθέξνλ γηα 

                                                 
10

 Ο φξνο ππόζεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εξγαζία απηή κε ηελ αξηζηνηειηθή ζεκαζία ηεο πεξηιεπηηθήο 

απφδνζεο ηεο αθεγνχκελεο ηζηνξίαο. Βι. ζρεηηθά Αξηζηνηέιεο, Πεξί πνηεηηθήο (κηθξ. ίκνο Μελάξ- 

δνο), Αζήλα, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Η. Γ. Κνιιάξνπ, 2000, §1455b: 144-7˙ Pavis (2006), 500-501. 

χκθσλα κε ηνλ Pavis (φ.π., 501), «αξκφδεη λα θξαηήζνπκε γηα ηελ ππόζεζε ηε ζεκαζία ηεο ηζηνξίαο πνπ 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο αθήγεζεο, αλεμάξηεηα θαη πξηλ από ηε ζεηξά παξνπζίαζεο, δειαδή ηελ πινθή». 

Με ηελ εμέηαζε ηεο πινθήο επηδηψθεηαη ε επεμεξγαζία ηεο αηηηαθήο ζρέζεο ησλ γεγνλφησλ, «ηεο 

αιιεινζύλδεζεο θαη αιιεινπρίαο ησλ ζπγθξνύζεσλ, ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηα δξακαηηθά 

πξόζσπα ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα ηα ππεξληθήζνπλ». Βι. Pavis (φ.π., 385-6). Γηα ηελ αξηζηνηειηθή ζεψξεζε 

ηεο πινθήο, βι. πεξηζζφηεξα: Sidnell [et. al.] (1994), vol. 1, 42-56. Δλδηαθέξνπζα είλαη επίζεο ε 

πξνζέγγηζε ηεο πινθήο θαη ε ζχγθξηζή ηεο κε ηελ ππφζεζε (κχζν) απφ ηνλ Manfred Pfister. Βι. Pfister 

(
5
2000: 1977), 196-9. Αμηνζεκείσηε είλαη ε άπνςε ησλ  Scholes θαη Klaus φηη ε πινθή είλαη έλα 

«πξνζεθηηθά ππνινγηζκέλν ζρήκα» θαη δηαθέξεη απφ ηελ θαζεκεξηλή θαη «ζπρλά άζθνπε ξνή ηεο θαζε- 

κεξηλήο καο ύπαξμεο». Κχξηα γλσξίζκαηα ηεο πινθήο είλαη ε απφιπηε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπκβά- 

λησλ θαη ε ζθφπηκε επηινγή θαη ηαθηνπνίεζή ηνπο, ψζηε λα εθπιεξσζεί «κηα πνιπζύλζεηε ζεηξά δξα- 

καηηθώλ ζηόρσλ θαη ζεαηξηθώλ ζπλζεθώλ». Δπηπιένλ, ε πινθή δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηα επί ζθελήο 

αλαπαξηζηψκελα γεγνλφηα αιιά θαη ηα κε αλαπαξηζηψκελα (δειαδή φζα εληάζζνληαη ζηνλ ινγφρξνλν 

θαη ηνλ ινγφρσξν)˙ επνκέλσο, ε εμέηαζή ηεο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πεξηγξαθή ηεο 

αιιεινπρίαο ησλ ζπκβάλησλ, αιιά λα επεθηείλεηαη θαη «ζηνπο πνιπζύλζεηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

απηά ηα ζπκβάληα παξνπζηάδνληαη από ην ζελάξην». Βι. Robert Scholes-Carl Klaus, ηνηρεία ηνπ 

δξάκαηνο (κηθξ. Αξηζηέα Παξίζε), Θεζζαινλίθε, Κσλζηαληηλίδεο, 1984 (1969), 90-102. Βι. αθφκε 

Βαγγέιεο Αζαλαζφπνπινο, «ρήκαηα πινθήο ζην κπζηζηφξεκα θαη ζην δξάκα», (ζπιι. ηφκ.), ηέθαλνο. 

Σηκεηηθή πξνζθνξά ζηνλ Βάιηεξ Πνχρλεξ (επ. Ησζήθ Βηβηιάθεο), Αζήλα, Παξάβαζηο, Δπηζηεκνληθφ 

Γειηίν Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Μειεηήκαηα 5, Ergo, 2007, 31-37· ζην 

εμήο: (ζπιι. ηφκ.), ηέθαλνο… 
11

 Βι. Θεκηζηνθιήο Θενραξίδεο, Πέηξνο ν πγθιεηηθόο..., 2.  
12

 Γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ απιήο θαη ζχλζεηεο πινθήο, βι. Robert Scholes-Carl Klaus, φ.π., ζεκ. 10, 

101-2.  
13

 πσο ζεκεηψλεη ν D. C. Muecke, «ε δξακαηηθή εηξσλεία θαίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή, όηαλ όρη κόλν ην 

αθξναηήξην ή ν αλαγλώζηεο αιιά θαη θάπνηνο ζην έξγν γλσξίδεη ηελ άγλνηα ηνπ ζύκαηνο». Ο ίδηνο 

ππνζηεξίδεη φηη απηή ε κνξθή εηξσλείαο είλαη πην δξαζηηθή «όηαλ ην ζύκα δελ μέξεη πσο ηα ιόγηα ηνπ 
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ηελ έθβαζε ηεο αλαπαξηζηψκελεο δξάζεο.  

Σα βαζηθά θίλεηξα ηεο δξάζεο ηνπ Κχπξηνπ νπιαξρεγνχ Πέηξνπ πγθιεηηθνχ είλαη 

ν έξσηάο ηνπ γηα ηελ θφξε ηνπ Δλεηνχ άξρνληα ηεο Κχπξνπ Ρνπρηά θαη ε επηζπκία ηνπ 

λα εθδηθεζεί ηνπο Δλεηνχο, πνπ δνινθφλεζαλ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ. Ζ αγαπεκέλε ηνπ 

Αξλάιδα, ηνλίδνληαο ηελ ειιεληθή θαηαγσγή ηεο κεηέξαο ηεο (πνπ πξνηνχ πεζάλεη έ- 

δσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηεο γηα ηνλ κπζηηθφ αξξαβψλα ηεο θφξεο ηεο κε ηνλ Πέηξν, ελψ 

ν ζχδπγφο ηεο απνπζίαδε), ηνλ θαιεί κάηαηα λα εγθαηαιείςεη ηε θηινηνπξθηθή ηνπ ζηά- 

ζε, αθνχ ν κάγνο Πνδνθαηάξνο, πνπ  αλαζέηεη ζε κηα νκάδα δαηκνλίσλ λα αλαπαξα- 

ζηήζνπλ ηε ζθελή ηεο δνινθνλίαο ηνπ παηέξα θαη ηνπ ζείνπ ηνπ Πέηξνπ απφ ηα εθηειε- 

ζηηθά φξγαλα ηνπ Ρνπρηά κέζα ζηε θπιαθή, ηνλ παξσζεί ζηελ αληηβελεηηθή εθδίθεζε. 

Δμάιινπ, νη πξνζπάζεηεο ησλ Δλεηψλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ Διιή- 

λσλ ηεο Κχπξνπ γηα αληηκεηψπηζε ηεο ζπλερηδφκελεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο απνβαί- 

λνπλ άθαξπεο θαη ε πνιεκηθή αλακέηξεζε ζπλερίδεηαη. ε ιίγν, νη άληξεο ηνπ πγθιε- 

ηηθνχ πςψλνπλ ηελ ηνπξθηθή ζεκαία πάλσ ζηα ηείρε ηεο Λεπθσζίαο θαη θαινχληαη 

απφ ηνπο Σνχξθνπο λα ηνπο εληζρχζνπλ γηα λα αληηκεησπηζηεί ε αληεπίζεζε ηνπ Ρνπ- 

ρηά. Ο Δλεηφο δηνηθεηήο, κνινλφηη αξρηθά αξλείηαη θάζε αλάκεημε ζηε δνινθνλία ησλ 

ζπγγελψλ ηνπ Πέηξνπ, ιίγν αξγφηεξα κνλνκαρψληαο κε ηνλ ίδην παξαδέρεηαη ηελ εζη- 

θή ηνπ απηνπξγία γηα ηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο, ζπιιακβάλεηαη απφ ηνλ αληίπαιφ 

ηνπ θαη θπιαθίδεηαη.  

Οη πχιεο ηεο Λεπθσζίαο αλνίγνπλ θαη αξρίδνπλ λα εηζέξρνληαη ζηελ πφιε νη εηζβν- 

ιείο. Ζ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ πξνζιακβάλεη δξακαηηθή ηξνπή: ζχιιεςε ηεο Αξλάιδαο 

απφ γελίηζαξνπο κε δηαηαγή ηνπ Γψξνπ, απειεπζέξσζε ηνπ Ρνπρηά θαη πξφζεζε ηνπ 

Πέηξνπ λα δεηήζεη απφ ηνλ Μνπζηαθά παζά λα ηνπ παξαδψζεη ηελ Αξλάιδα. Ο Γψξνο 

έρεη εμηζιακηζηεί θαη αξγφηεξα δνινθνλείηαη, ελψ ηαπηφρξνλα ν πγθιεηηθφο (ρσξίο λα 

παχεη λα πηζηεχεη ζηελ επηβίσζε θαη ζπλέρεηα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο) πείζεη ηνπο άληξεο 

                                                                                                                                              
ηαηξηάδνπλ ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ απηόο αγλνεί». Βι. D. C. Muecke, Δηξσλεία (κηθξ. Κψζηαο 

Πχξδαο), Αζήλα, Δξκήο: Ζ Γιψζζα ηεο Κξηηηθήο 10, 1974 (1971), 94. Ζ δξακαηηθή εηξσλεία πξνθχπηεη, 

θαηά ηνλ Manfred Pfister, σο απνηέιεζκα ηεο πιενλεθηηθήο ζέζεο ηνπ ζεαηή (ή αλαγλψζηε), πνπ 

γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηα δξακαηηθά πξφζσπα γχξσ απφ δεηήκαηα πνπ ηα αθνξνχλ άκεζα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ «πξνζηίζεηαη έλα επηπιένλ επίπεδν ζεκαζίαο ηόζν ζηε ιεθηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

πξνζώπσλ όζν θαη ζηε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο επί ζθελήο κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ην λέν απηό επίπεδν 

λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ό,ηη δηαηείλνληαη ηα πξόζσπα απηά» γχξσ απφ ηηο πξνζέζεηο, ηα θίλεηξα ή ηηο 

πξάμεηο ηνπο. Ο  Pfister δηαθξίλεη ηελ εηξσλεία ζε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή. Βι. Pfister (
5
2000: 1977), 55-

7. Αμηνζεκείσηνο είλαη επίζεο ν νξηζκφο ηεο δξακαηηθήο εηξσλείαο πνπ πξνηείλεη ε Κ. Κσζηίνπ: «Ζ 

ηερληθή ζύκθσλα κε ηελ νπνία θάπνηνο δελ θαηαιαβαίλεη θαζόινπ ην λόεκα ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ή αθνύεη, θαη εθείλε όπνπ θάπνηνο δελ θαηαιαβαίλεη ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη, κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ 

κνξθέο ηεο δξακαηηθήο εηξσλείαο [...]». Βι. Καηεξίλα Κσζηίνπ, Δηζαγσγή ζηελ πνηεηηθή ηεο αλαηξνπήο, 

Αζήλα, Νεθέιε, 
2
2005 (2002), 188˙ ζην εμήο:  Πνηεηηθή ηεο αλαηξνπήο... 
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ηνπ, πνπ εθθξάδνπλ ην αληηηπξαλληθφ ηνπο κέλνο, λα αθνπιηζηνχλ θαη λα θχγνπλ απφ 

ηελ πφιε, ηε ζηηγκή  πνπ ν ίδηνο βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε, επεηδή ε Αξλάιδα, πνπ 

ηνλ ζεσξεί δνινθφλν ηνπ παηέξα ηεο, πηέδεηαη απφ ηνλ παζά λα ηνλ πξνζθπλήζεη.  

Έπεηηα, ν Μνπζηαθά παζάο αλαθεξχζζεη ηελ Αξλάιδα «ζχλεπλν» ηνπ ζνπιηάλνπ. Ο 

Ρνπρηάο απηνθηνλεί, ελψ ιίγν αξγφηεξα ν παζάο ζηξεςνδηθεί, θπιαθίδνληαο ηνλ Πέηξν 

θαη δεηψληαο απφ ηνπο εππαηξίδεο λα ηνπ παξαδψζνπλ ηξηάληα παξζέλεο. Μεηά ηελ πα- 

ξάδνζε ησλ λεαλίδσλ, νη Δλεηνί εππαηξίδεο ζαλαηψλνληαη θαη δίλεηαη δηαηαγή λα κεηα- 

θεξζεί ε Αξλάιδα κε ηηο ππφινηπεο θνπέιεο ζηε αιακίλα θαη απφ εθεί ζηελ Κσλ- 

ζηαληηλνχπνιε. Δμάιινπ, ν Πνδνθαηάξνο απειεπζεξψλεη απφ ηε θπιαθή ηνλ Πέηξν θαη 

ηνπ ππφζρεηαη λα  ηνλ βνεζήζεη λα δεη ηελ Αξλάιδα.  

Ζ δξάζε εθηπιίζζεηαη ηψξα ζηα εξείπηα ηεο αιακίλαο, φπνπ ηε ζθελή ηεο ζπλνκη- 

ιίαο ηνπ Πνδνθαηάξνπ κε ηνλ Πέηξν, θαηά ηελ νπνία ν κάγνο απνθαιχπηεη ηελ ειιελη- 

θή ηνπ θαηαγσγή θαη ηελ ηξαγηθή ηνπ ηζηνξία, δηαδέρεηαη κηα νξακαηηθή εηθφλα, ζηελ 

νπνία παξνπζηάδνληαη ηα πάζε ηνπ ειιεληζκνχ θαη ε αλακελφκελε αλάθακςή ηνπ, κεηά 

ηνλ αγψλα ηεο απειεπζέξσζεο. Δμάιινπ, ζε έλα πινίν θαίλεηαη ε Αξλάιδα λα θξαηά 

έλα δαπιφ θαη κε απηφλ λα ην αλαηηλάζζεη. Ο Πέηξνο πλίγεηαη πξνζπαζψληαο λα ηε ζψ- 

ζεη. Οη ζνξνί ησλ δχν λέσλ κεηαθέξνληαη ζηε ζθελή, φπνπ ν Πνδνθαηάξνο απηνθηνλεί. 

Ζ ηξαγσδία ηειεηψλεη κε ηξία πηψκαηα επί ζθελήο.  

Θεκειηψδεο θίλεηξν ηεο δξάζεο θαη ζπλεθηηθφ ζηνηρείν ηεο πινθήο ζηελ ηξαγσδία 

είλαη ε επηζπκία γηα εθδίθεζε, πξψηα ζε επίπεδν δηθαίσζεο γηα ηε δνινθνλία πξνζθη- 

ιψλ πξνζψπσλ (Πέηξνο vs Ρνπρηάο θαη Δλεηνί) ή γηα απνθαηάζηαζε ηεο ηηκήο θαη ηεο 

αμηνπξέπεηαο (Πνδνθαηάξνο vs Ρνπρηάο θαη Δλεηνί). Έπεηηα, ε εθδίθεζε επεθηείλεηαη 

θαη ζην εζληθφ/πνιηηηθφ επίπεδν (δνινθνλία ηνπ Γψξνπ απφ ηνπο άληξεο ηνπ Πέηξνπ γηα 

ηελ εμσκνζία ηνπ) θαη θνξπθψλεηαη σο πξάμε αληίζηαζεο απφ ηελ ειιεληθήο θαηαγσ- 

γήο Αξλάιδα, ε νπνία εθδηθείηαη ηνπο Οζσκαλνχο θαηαθηεηέο κε ηελ αλαηίλαμε ηνπ 

πινίνπ. Σέινο, ε εθδίθεζε πξνζιακβάλεη θαη ηνλ ραξαθηήξα ηδενινγηθήο ππμίδαο γηα 

ηνπο άληξεο ηνπ Πέηξνπ πγθιεηηθνχ, πνπ ζθνπεχνπλ λα γίλνπλ αληάξηεο γηα λα δηεθδη- 

θήζνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο Κχπξνπ.  

ηα πεξηνξηζκέλα φξηα απηήο ηεο εξγαζίαο δελ ζα επηρεηξεζεί κηα εμαληιεηηθή 

δηεξεχλεζε ηεο πξφζιεςεο
14

 θάζε ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, πνπ ζα ζήκαηλε θαη εμέηαζε ηεο 

                                                 
14

 Με ηε ζεσξία ηεο πξφζιεςεο ζεκαηνδνηείηαη ε «απνκάθξπλζε ηεο πξνζνρήο από ηνλ ζπγγξαθέα θαη 

ην θείκελν θαη ε εζηίαζε ζηε ζρέζε θεηκέλνπ-αλαγλώζηε». Ο αλαγλψζηεο πξνζεγγίδεη ηα θείκελα (ή ν 

ζεαηήο ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε) κε έλα νξίδνληα πξνζδνθηώλ, πνπ δελ ζπλίζηαηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Hans 

Robert Jauss, κφλν ζηηο θαζηεξσκέλεο «ινγνηερληθέο λόξκεο θαη αμίεο αιιά θαη ζε επηζπκίεο, αηηήκαηα θαη 

θηινδνμίεο». Ο Jauss ηνλίδεη επίζεο πσο ν νξίδνληαο πξνζδνθηψλ ηεο ινγνηερλίαο δελ ζπληζηά κφλν ζπ- 
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«ηχρεο» ηνπ ζηηο κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ˙ ην εγρείξεκά καο 

πεξηνξίδεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο
15

 θαη ηεο ζεα- 

ηξηθήο πξφζιεςεο, κε βάζε ηεθκήξηα απφ ηνλ θππξηαθφ θαη ειιαδηθφ ηχπν ηεο πεξηφ- 

δνπ 1869-1950, ελψ νη κεηαγελέζηεξεο θξηηηθέο απνηηκήζεηο ζρνιηάδνληαη ζπλνπηηθά 

ζηηο ππνζεκεηψζεηο.
16

  

Σν πξψην ηεθκήξην αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο
17

 απέλαληη ζηνλ Πέηξν πγθιεηηθό  

είλαη ε Κξίζηο ηνπ Βνπηζηλαίνπ πνηεηηθνύ αγώλνο ηνπ 1875. ε απηήλ ππνζηεξίδεηαη φηη 

είλαη δχζθνιε ε αλάιπζε ηνπ δξάκαηνο ιφγσ ηεο έθηαζήο ηνπ (3500 ζηίρνη), πνπ γη’ 

απηφ ζεσξείηαη «παξαπιήζηνλ πξνο αξραίνλ νγθώδεο θαη άηερλνλ κέγαξνλ». Αθνινχζσο, 

ν Θενραξίδεο ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ θαιφο γλψζηεο ηεο ηζηνξίαο ηεο ελεηνθξαηίαο 

ζηελ Κχπξν θαη ζρεηηθψλ δεκσδψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία δελ θαηνλνκάδνληαη. Παξ’ φια 

απηά, ππνζηεξίδεηαη φηη ν πνηεηήο δελ θαηφξζσζε «λα δώζε εηο ην δξάκα, ηνλ ηύπνλ ὸλ ε 

ηέρλε απαηηεί», επεηδή πξνζπαζεί λα ζπγθηλήζεη ηνλ αλαγλψζηε κε ηε ζπζζψξεπζε 

πνιιψλ θαηαζηξνθψλ, ελψ ζα ήηαλ θαιχηεξα λα πξνθαιέζεη ηε ζπγθίλεζε «εθ ηεο 

εμεηθνλίζεσο επγελώλ αηζζεκάησλ θαη εθ ηεο δσεξάο παξαζηάζεσο ησλ ραξαθηήξσλ». 

χκθσλα κε ηελ Κξίζηλ..., ν πνηεηήο επηρεηξεί ηνλ εληππσζηαζκφ ηνπ αλαγλψζηε κηκνχ- 

κελνο ηνλ αίμπεξ (θαη ηδηαίηεξα ηα έξγα ηνπ Άκιεη θαη Μάθβεζ): «εηζάγεη θαληάζκαηα, 

αληζηά λεθξνύο δηά καγηθνύ ύδαηνο σο ν Βίθησξ Οπγθώ ελ ηῃ Λνπθξεηίᾳ Βνξγίᾳ
18

 θαη 

δεηεί δηά ηνύησλ λα θαηαπιήμε ηελ όςηλ θαη ηελ θαληαζίαλ ηνπ ζεαηνύ». Δμάιινπ, σο 

                                                                                                                                              
ληήξεζε εκπεηξηψλ αιιά θαη δεκηνπξγία «λέσλ επηζπκηώλ, αηηεκάησλ θαη ζηόρσλ», άπνςε πνπ καο ελδη- 

αθέξεη ηδηαίηεξα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ηδενινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ. Βι. Robert 

Holub, «Θεσξία ηεο πξφζιεςεο: ε ρνιή ηεο Κσλζηαληίαο», [πιινγηθφο ηφκνο], Από ηνλ θνξκαιηζκό 

ζηνλ κεηαδνκηζκό (επηκ. Raman Selden), Θεζζαινλίθε, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ. Ίδξπκα 

Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε, 2004 (1995), 455-6˙ ζην εμήο:  Από ηνλ θνξκαιηζκό... Υξήζηκεο είλαη, αθελφο, 

ε ζπλνπηηθή θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηεο πξφζιεςεο θαη νη εθαξκνγέο ηεο ζην ζαημπεξηθφ 

δξάκα απφ ηνλ M. Fortier (βι. M. Fortier, Theory / theatre…, 87-100) θαη, αθεηέξνπ, ε πην εθηεηακέλε 

ζπδήηεζε ηεο ζεσξίαο απηήο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξφζιεςε ηφζν ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ φζν θαη ηεο 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο απφ ηνλ P. Pavis (βι. Patrice Pavis, Essays in the semiology…, 69-77) θαη ηνλ M. 

Carlson (Marvin Carlson, Theories of the theatre…, 519-520) · Hans Robert Jauss, Ζ ζεσξία ηεο 

πξόζιεςεο. Σξία κειεηήκαηα (κηθξ. Μίιηνο Περιηβάλνο), Αζήλα, Δζηία, 1995, 86. Γηα ηνλ νξίδνληα 

πξνζδνθηψλ, βι. επίζεο Robert Holub, Ζ ζεσξία ηεο πξόζιεςεο. Μηα θξηηηθή εηζαγσγή (επηκ. Άλλα 

Σδνχκα, κηθξ. Κσλζηαληίλα Σζαθνπνχινπ), Αζήλα, Μεηαίρκην, 2004, 103-120. 
15

 Γηα ηελ αλαγλσζηηθή αληαπφθξηζε, βι. Robert Holub, φ.π., 143.  
16

 Ζ δηεξεχλεζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ κέζσ κηαο δηαθεηκεληθήο δηεξεχλεζεο ηεο θπ- 

πξηαθήο ινγνηερλίαο ησλ κεηαγελέζηεξσλ πεξηφδσλ ζα δηεχξπλε ππεξβνιηθά ηα φξηα απηήο ηεο εξγα- 

ζίαο.  
17

 Γηα ζεαηξηθή πξφζιεςε ηεο ηξαγσδίαο απηήο δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο, αθνχ απηή δελ αλεβάζηεθε 

ζηε ζθελή. Βι. ζρεηηθά Γ. Καηζνχξεο (2005), 64.  
18

 Δλψ νη ζαημπεξηθέο επηδξάζεηο ζηνλ Πέηξν πγθιεηηθό είλαη εκθαλείο, δελ εληνπίδνληαη ζην δξάκα 

απηφ απερήζεηο απφ ηε Λνπθξεηία Βνξγία ηνπ Οπγθψ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ καγηθνχ πγξνχ πνπ ρξεζη- 

κνπνηεί ν Πνδνθαηάξνο (εκθάληζε δαηκνλίσλ θαη λεθξαλαζηάζεηο) δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε ρξήζε ησλ 

δειεηεξίσλ θαη ησλ αληίδνησλ ζην γαιιηθφ δξάκα: εμφλησζε πνηθίισλ αληηπάισλ ηεο Λνπθξεηίαο θαη 

δηάζσζε ηνπ γηνπ ηεο Σδελλάξν, απφ ηνλ νπνίν ηειηθά καραηξψζεθε. Βι. Victor Hugo, Lucretia Borgia: 

Four plays (transl. William Howarth), Ζλ. Βαζίιεην, Methuen, 2004, 210-286.  
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ζεηηθφ γλψξηζκα ηνπ έξγνπ ζεκεηψλεηαη ε δξακαηηθή θαη ζε αξθεηά ζεκεία παξαζηαηη- 

θή ηνπ γιψζζα «δη’ αιιεπαιιήισλ εηθόλσλ απνκηκνπκέλε σρξάλ ηηλα ιάκςηλ ηνπ ζαη- 

θζπεξηθνύ ιόγνπ», παξά ηελ πνιπινγία πνπ δεκηψλεη ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα.
19

   

Μεηά ηε δεχηεξε έθδνζε ηεο ηξαγσδίαο πνπ ζρνιηάδνπκε, δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ θπ- 

πξηαθφ ηχπν δχν αλππφγξαθα ζεκεηψκαηα. ην πξψην ζεκεηψλεηαη φηη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ε ηξαγσδία δελ απέζπαζε ην πξψην βξαβείν ζηνλ Βνπηζηλαίν δηαγσληζκφ είλαη ε 

παξαβίαζε απφ ηνλ Θενραξίδε ηνπ αξηζηνηειηθνχ θαλφλα ηεο ελφηεηαο ηνπ ρψξνπ θαη 

ηνπ ρξφλνπ˙ επηπιένλ, ππνγξακκίδνληαη ηφζν ε θηινπαηξία πνπ απνπλέεη ην έξγν φζν 

θαη νη εκθαλείο ζαημπεξηθέο επηδξάζεηο.
20

 ην δεχηεξν ζεκείσκα ν αλψλπκνο ζρνιην- 

γξάθνο παξαζέηεη ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ, ζρνιηάδεη ηελ θαζαξεχνπζα γιψζζα θαη ην 

κέηξν ηεο ηξαγσδίαο θαη ηεθκεξηψλεη πεηζηηθά ηελ θνηλά απνδεθηή άπνςε πεξί ζαημπε- 

ξηθψλ επηδξάζεσλ ζην δξάκα: 

                          Ζ δε ελ απηῲ [ηῳ έξγῳ] δηά θαληαζκάησλ γελνκέλε ελ ηῃ αξρῂ 

                               απνθάιπςηο εηο ηνλ πγθιεηηθφλ ηνπ εγθιήκαηνο θαηά ηνπ παηξφο  

                               θαη πάππνπ απηνχ, σο θαη ε ιχζηο δηά ηνπ ηξαγηθνχ ζαλάηνπ φισλ   

                              ησλ δξψλησλ ηνπ δξάκαηνο πξνζψπσλ, παξνπζηάδεη ην έξγνλ ελ  

                              κεγάιῃ νκνηφηεηη πξνο ηα ηνπ αίθζπεξ [sic] έξγα θαη ηδίᾳ πξνο ηνλ  

                             Ακιέηνλ.
21

 

 

Απφ ηηο κεηαγελέζηεξεο θξηηηθέο απνηηκήζεηο ηνπ Πέηξνπ πγθιεηηθνύ μερσξίδνπκε ηελ 

άπνςε ηνπ Λνΐδνπ Φηιίππνπ φηη απηφ ην δξακαηηθφ έξγν είλαη ην θαιχηεξν πνπ 

γξάθηεθε απφ Κχπξην θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, ρσξίο σζηφζν λα θηάλεη ην χςνο ησλ ζαη- 

μπεξηθψλ δξακάησλ.
22

  

                                                 
19

 Βι. Κξίζηο ηνπ Βνπηζηλαίνπ Πνηεηηθνύ Αγώλνο ηνπ 1875. Αλαγλσζζείζα ελ ηῃ κεγάιῃ αηζνχζῃ ηνπ ελ 

Αζήλαηο Δζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηῃ 18ῃ Μαΐνπ 1875 ππφ ηνπ εηζεγεηνχ Θ. Αθεληνχιε. Δμεδφζε δαπάλῃ 

ηνπ θηινγελνχο αγσλνζέηνπ. Δλ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Ησάλλνπ Αγγεινπνχινπ, 1875, 46-8˙ ζην 

εμήο: Κξίζηο ηνπ Βνπηζηλαίνπ (1875)... (βι. Παξάξηεκα Β΄: 1.1., 486-488)˙ P. Moullas, Les Concours 

poétiques…, 338˙ ηδέξεο (
2
1999: 1951), 58-60˙ Κπξ. Πεηξάθoπ, Οη δξακαηηθνί δηαγσληζκνί..., 37. ηηο 

εξγαζίεο ησλ Μνπιιά θαη Πεηξάθνπ αλαθέξεηαη σο ηφπνο ηεο πξψηεο έθδνζεο (1877) ε Λάξλαθα αληί 

ηεο Αζήλαο, φπνπ έγηλε απηή.  
20

 Βι. «Γειηίνλ», Νένλ Έζλνο, 3 / 16 Ννεκβξ. 1907 [=Α. νθνθιένπο, Θεκηζηνθιήο Υ. Θενραξίδεο..., 85].  
21

 «Πέηξνο ν πγθιεηηθόο», Δθεκεξίο ηνπ Λανύ, 17 / 30 Ννεκβξ. 1907 [= φ.π., 86-7] (βι. Παξάξηεκα Β΄: 

1.2.2.: 488-489). 
22

 Βι. Λνΐδνο Φηιίππνπ, Σα ειιεληθά γξάκκαηα ελ Κύπξῳ επί ηνπξθνθξαηίαο, Λεπθσζία, 1930, 130. 

Βέβαηα, σο πξνο ην πξψην ζθέινο ηεο, ε γλψκε ηνπ Λ. Φηιίππνπ είλαη ππεξβνιηθά εγθσκηαζηηθή θαη 

αηεθκεξίσηε, ελψ πεξηζζφηεξν ηεθκεξησκέλεο είλαη νη κεηαγελέζηεξεο απφςεηο γχξσ απφ ην δξάκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνλ Κ. Γ. Γηαγθνπιιή ηνλίδεηαη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπ ζπγγξαθέα θαη ε 

θξνλεκαηηζηηθή δηάζηαζε ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, ελψ σο αξλεηηθά ζηνηρεία ζεκεηψλνληαη ην ξνκα- 

ληηθφ θιίκα θαη ε πξνγνλνπιεμία, ην πνκπψδεο χθνο, ε ρξήζε ηεο θαζαξεχνπζαο, ην κειαγρνιηθφ χθνο, 

ε απνπζία ζπλνρήο θαη ζσζηήο ζεαηξηθήο δνκήο. Χζηφζν, φια απηά ηα αξλεηηθά ζηνηρεία αληηζηαζ- 

κίδνληαη απφ ηελ αθππληζηηθή πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα, πνπ επηδηψθεη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο 

αλαγλψζηεο θαηά ηνπ ηνπξθηθνχ δπγνχ. Βι. Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, «Θεκηζηνθιήο Υ. Θενραξίδεο, Κχπξηνο 

ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα», Ο Φηιειεύζεξνο, 1 Οθη. 1985. Δμάιινπ, ν Λ. Παπαιενληίνπ 

ζεσξεί φηη ν Πέηξνο πγθιεηηθόο εληάζζεηαη ζηελ ηάζε ηνπ ηζηνξηνθξαηνχκελνπ ξνκαληηζκνχ θαη «από- 

βιέπεη λα αλαπαξαζηήζεη ηηο ηζηνξηθέο πεξηπέηεηεο ηνπ ηόπνπ». Βι. Παπαιενληίνπ (1997), 258.  
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Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη γηα λα εμεηάζνπκε ηελ πνηεηηθή απηήο ηεο  ηξαγσδίαο θαη γηα 

λα θσηίζνπκε ηελ ηδενινγηθή ηεο ιεηηνπξγία επηβάιιεηαη λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο ηξφ- 

πνπο κε ηνπο νπνίνπο ρεηξίδεηαη ν ζπγγξαθέαο ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν, δεδνκέλνπ φηη 

δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, αιιά αμηνπνηεί θαη ηελ 

ηερληθή ηεο αλαβίσζεο ηνπ παξειζφληνο κε ηε κεηαθπζηθή παξνπζία ησλ δαηκνλίσλ θαη 

ησλ θαληαζκάησλ˙ ε παξαβίαζε ηεο ελφηεηαο ηνπ ρψξνπ (ηείρε Λεπθσζίαο-εξείπηα 

αιακίλαο) δελ είλαη άζρεηε κε ηελ παξάκεηξν ηνπ ρξφλνπ, αθνχ κε ηνλ ρσξφρξνλν ηεο 

αιακίλαο, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εξσηθή ζπζία ηεο Αξλάιδαο, ν ζπγγξαθέαο παξα- 

πέκπεη ζε κηα έλδνμε πξνγελέζηεξε ρξπζή επνρή-νδεγφ γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ άδνμνπ 

θαη νδπλεξνχ παξφληνο.  

1.2. Ηζηνξηθά δξάκαηα  

Σα φξηα κεηαμχ ηζηνξηθήο ηξαγσδίαο θαη ηζηνξηθνχ δξάκαηνο είλαη ξεπζηά θαη δπζδη- 

άθξηηα.
23

 Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν εηδψλ είλαη, θαηά θαλφλα, ε εμχκλεζε ηνπ 

εζληθνχ παξειζφληνο
24

 κέζσ ηεο ζεαηξηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο ηζηνξίαο, ε νπνία ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ηξαγσδίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ αλζξψπνπ σο 

πξσηαξρηθήο αηηίαο ησλ αλαπαξηζηψκελσλ γεγνλφησλ, ζε αληίζεζε κε ην ηζηνξηθφ δξά- 

κα, ζην νπνίν πνιχ ζπρλά πξσηαγσληζηνχλ ζπιινγηθνί δξψληεο ρσξίο πξνζήισζε ζηελ 

ελφηεηα ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ππφζεζεο. πσο δηαπηζηψζεθε, ελψ ζηελ 

ηζηνξηθή ηξαγσδία θπξηαξρεί ε επηθέληξσζε ζην πεπξσκέλν ελφο πξσηαγσληζηή (ιφγνπ 

ράξε, ηνπ Πέηξνπ πγθιεηηθνχ), ζην ηζηνξηθφ δξάκα επηδηψθεηαη ε δξακαηνπνίεζε 

επξχηεξσλ γεγνλφησλ, πνπ αθνξνχλ ζχλνια πξνζψπσλ ή ιαψλ (φπσο, γηα παξάδεηγ- 

κα, ν θππξηαθφο ιαφο ζην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ηνπ Γ. ηβηηαλίδε ή ζηελ Κύπξν 

δνύιε ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε).
25

  

Δθηφο απφ ηελ πην πάλσ νπζηψδε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ηζηνξηθή ηξαγσδία θαη ζην 

ηζηνξηθφ δξάκα, ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλν λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο κνξθνινγηθά 

θξηηήξηα γηα ηε δηάθξηζή ηνπο, επεηδή ν έκκεηξνο ιφγνο θαη ε λενθιαζηθηζηηθή δηαίξεζε 

ηνπ έξγνπ ζε πέληε πξάμεηο είλαη γλσξίζκαηα θνηλά θαη ζηα δχν είδε.
26

 Δπνκέλσο, ε 

                                                 
23

 Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ζηελ «Πεξηγξαθηθή βηβιηνγξαθία» ησλ ειιεληθψλ ηζηνξηθψλ δξακάησλ 

ηνπ Θ. Υαηδεπαληαδή δελ γίλεηαη μερσξηζηή παξάζεζε ησλ ηζηνξηθψλ δξακάησλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ 

ηξαγσδηψλ αιιά εληαία παξνπζίαζή ηνπο. Βι. Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ηζηνξηθό δξάκα...., 253-509.  
24

 Βι. Β. Πνχρλεξ, Ζ ηδέα ηνπ εζληθνύ..., 13· Chrysothemis Stamatopoulou-Vasilakou, “Greek theater in 

southeastern Europe and the eastern Mediterranean from 1810 to 1961”, Journal of Modern Greek 

Studies 25 (2) (October 2007) 273.  
25

 Γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηζηνξηθήο ηξαγσδίαο θαη ηζηνξηθνχ δξάκαηνο, βι. ελδεηθηηθά: Brownstein-

Daubert (1981), 185, 440˙ Alex Preminger-T.V.F. Brogan, The new Princeton encyclopedia of poetry and 

poetics, Πξίλζεηνλ, Princeton University Press, 1993, 536-7˙ ζην εμήο: The new Princeton encyclopedia... 
26

 Βι. ζρεηηθά Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ηζηνξηθό δξάκα..., 74.    
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εμέιημε ησλ δχν πην πάλσ εηδψλ ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ πξαγκαηνπνηείηαη παξάι- 

ιεια, θαζψο απηά επηηεινχλ θνηλή ηδενινγηθή ιεηηνπξγία.
27

 ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηα 

δχν είδε πιένλ είλαη μεπεξαζκέλα ιφγσ ηεο  εκθάληζεο άιισλ δξακαηηθψλ εηδψλ (π.ρ. 

θσκεηδχιιην, επηζεψξεζε, δξακαηηθφ εηδχιιην), ρσξίο σζηφζν λα δηαθφπηεηαη ε παξα- 

γσγή ηνπο ζηελ πξψηε πεληεθνληαεηία ηνπ 20νχ αηψλα.  

1.2.1. Γεώξγηνο ηβηηαλίδεο, Ζ Κύπξνο θαη νη Nαΐηαη, Γξάκα εηο πξάμεηο πέληε. Δλ 

Αιεμαλδξείᾳ, εθ ηνπ ειιεληθνύ ηππνγξαθείνπ «Ζρώ», 1869. (2
ε
 έθδνζε: Γξάκα 

παηξησηηθόλ εθ ηεο ηζηνξίαο ηεο Κύπξνπ. Δηο πξάμεηο πέληε. Λεπθσζία, Δθδν- 

ηηθόο Οίθνο Η. Γ. Καζνπιίδνπ, έθδνζηο Β΄ επηκειεκέλε: 1931).  

Σν ζεαηξηθφ έξγν Ζ Κύπξνο θαη νη Nαΐηαη εθδφζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα ην 1869, φηαλ 

ν Γ. ηβηηαλίδεο ήηαλ 29 εηψλ,
28

 σζηφζν νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν 

ζπγγξαθήο ηνπ είλαη ειάρηζηεο. Αλ ιεθζεί ππφςε φηη, πξηλ απφ ηελ έθδνζε, ην δξάκα 

αλεβάζηεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηνλ Απξίιην ηνπ 1868,
29

 είλαη πηζαλφ φηη ν ζπγγξαθέαο 

νινθιήξσζε ηε ζπγγξαθή ηνπ δξάκαηφο ηνπ ην 1867. Πάλησο, απηφ ην θείκελν έπεηαη 

ηνπ παξαηλεηηθνχ ιφγνπ Μεηξηθή θιεξνλνκία ήηνη πκβνπιαί κεηξόο πξνο ζπγαηέξα, πνπ 

εθδφζεθε ζηελ ίδηα πφιε (φπνπ ν ηβηηαλίδεο εξγάζηεθε σο δεκνζηνγξάθνο) ην 1868.
30

 

Γελ είλαη ηπραίν φηη απηφ ην ηζηνξηθφ δξάκα επαλεθδφζεθε ην 1931, κέζα ζηελ 

εζλεγεξηηθή αηκφζθαηξα ησλ Οθησβξηαλψλ, θαη κάιηζηα κε ηελ πξνζζήθε ζηνλ 

ππφηηηιν ηνπ επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ παηξησηηθόλ [δξάκα], επεηδή πξνθαλψο ν 

εθδφηεο ζέιεζε λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ γηα έλα θείκελν πνπ 

                                                 
27

 Γηα ηελ παξάιιειε εμέιημε ηεο λενθιαζηθηζηηθήο ηξαγσδίαο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ δξάκαηνο, σο επηκέ- 

ξνπο κνξθψλ ηνπ «εζληθνχ ζεάηξνπ», βι. ελδεηθηηθά Άλλα Σακπάθε, Σν λενειιεληθό ζέαηξν…, 163, 

324, 332-3, 341. 
28

 Γελ δηαζέηνπκε κέρξη ζηηγκήο κηα βηνγξαθηθή κειέηε γηα ηνλ δεκνζηνγξάθν, βνπιεπηή, λνκάξρε θαη, 

ηέινο, Γεληθφ Γηνηθεηή Θεζζαιίαο Γεψξγην Ν. ηβηηαλίδε (Λεκεζφο, 1840-Αζήλα, 1920), γηα ηελ νπνία 

απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζε εθεκεξίδεο θαη αξρεία ηεο Αιεμάλδξεηαο, ηεο Αζήλαο θαη ίζσο ζε 

ηνπηθά έληππα ηεο Θεζζαιίαο, φπσο επίζεο θαη αλαδίθεζε ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 

θαη ησλ λνκαξρηψλ Δχβνηαο, Αραΐαο θαη Ήιηδαο, φπνπ ππεξέηεζε ν ζπγγξαθέαο. Βι. Κνπδνπλάξεο 

2005 (397). Χο βνπιεπηήο Καιακπάθαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1890, ν ηβηηαλίδεο αλαδείρζεθε ζε ππέξ- 

καρν ησλ δηθαησκάησλ ησλ εμαζιησκέλσλ αγξνηψλ ηεο Θεζζαιίαο θαη κειέηεζε απφ θνληά ηα πξν- 

βιήκαηά ηνπο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο εηδηθήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ζηηο 

αξρέο ηνπ 1896. Βι. ζρεηηθά Λάδαξνο Αξζελίνπ, Σν έπνο ησλ Θεζζαιώλ αγξνηώλ θαη νη εμεγέξζεηο ηνπο 

1881-1993, Φ.Η.Λ.Ο.. Σξηθάισλ, Σξίθαια, 1994, 39, 40, 108, 293-302.  
29

 Βι. Υαηδεπαληαδήο (2002), ηφκ. Α΄2, 646. Αλ δε απνδεηρηεί φηη ην έξγν Ηνπιία, πνπ ν Ν. Λάζθαξεο 

απνδίδεη ζηνλ Γ. ηβηηαλίδε θαη ην νπνίν αλεβάζηεθε ζηε Εάθπλζν ην 1866 απφ ηνλ ζίαζν Σαβνπιάξε,  

ηαπηίδεηαη κε ην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, ηφηε ν ρξφλνο γξαθήο ηνπ ελ ιφγσ δξάκαηνο είλαη αθφκε 

πξσηκφηεξνο. Βι. Ν. Λάζθαξεο, Η.Ν.Θ., ηφκ. Α΄, 24˙ Θ. Υαηδεπαληαδήο, φ.π., 594. 
30

 Βι.  Ζιηνχ-Πνιέκε (2006), ηφκ. Α΄, 307: ιήκκα 343. Αληίηππα ηνπ βηβιίνπ απηνχ ππάξρνπλ ζηηο 

Βηβιηνζήθεο: Μνλήο Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ ζηελ Πάηκν, Μάλνπ Υαξηηάηνπ (Δ.Λ.Η.Α.) θαη 

Πέηξνπ Βέξγνπ (Αζήλα). Γηα ην Μεηξηθή θιεξνλνκία…, βι. Λ. Γαιάδεο, «Χο ελ πνιπηίκῳ θπςέιῃ ε 

κεηξηθή κνπ θαξδία ελαπεηακίεπζελ…»: Γεψξγηνο ηβηηαλίδεο, Μεηξηθή θιεξνλνκία ήηνη πκβνπιαί 

κεηξόο πξνο ζπγαηέξα (1868)», Μηθξνθηινινγηθά 25 (άλνημε 2009) 23-27. Δπραξηζηψ ηνλ θ. Μάλν 

Υαξηηάην, πνπ κνπ απέζηεηιε απφ ην Δ.Λ.Η.Α. ςεθηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηνπ πην πάλσ βηβιίνπ.  
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αλαθεξφηαλ ζηε κεζαησληθή ηζηνξία ηεο Κχπξνπ θαη ππεξεηνχζε παηξησηηθνχο 

ζθνπνχο.   

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν εθδφζεσλ ηνπ Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη
31

 πξνθχπηεη φηη 

νξηζκέλεο ζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ έθδνζε ηνπ 1869 αθαηξνχληαη απφ ηελ 

έθδνζε ηνπ 1931. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε 2
ε
 έθδνζε παξαιείπεηαη ε ζειίδα αθηέξσζεο 

ζηνλ Γεψξγην Αβέξσθ, φπσο θαη ε επφκελε ζειίδα, ζηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο εθθξάδεη 

ηελ επγλσκνζχλε ηνπ ζηνλ ίδην «θηινγελέζηαηνλ» επεξγέηε.
32

 Πξνθαλψο, ν εθδφηεο ηνπ 

ζεαηξηθνχ έξγνπ ζεψξεζε φηη ε πην πάλσ αθηέξσζε δελ ελδηέθεξε ηνπο Κππξίνπο 

αλαγλψζηεο, θαη γη’ απηφ ηελ αθαίξεζε.  

ην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη κεηαπιάζεηαη ζεαηξηθά ε εμέγεξζε ησλ Κππξίσλ 

ελαληίνλ ησλ Νατηψλ ην Πάζρα ηνπ 1192. Οη θχπξηνη εππαηξίδεο ζπδεηνχλ γηα ηηο ζπλ- 

ζήθεο ηεο πξφζθαηεο ππνδνχισζεο ηνπ λεζηνχ ζηνπο Ναΐηεο θαη γηα ηε δνινθνλία απφ 

ηνπο θαηαθηεηέο ηεο θφξεο ηνπ εππαηξίδε Ηάθσβνπ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε θήκεο δελ 

πξνηίζεηαη λα νξγαλψζεη επαλάζηαζε θαηά ησλ Νατηψλ, εμαηηίαο ηνπ έξσηα ηνπ γηνπ 

ηνπ Γεψξγηνπ γηα ηελ Ηνπιία, αλεςηά ηνπ ηπξάλλνπ ηεο Κχπξνπ Βξαγαδίλνπ. Ζ λέα 

βξίζθεηαη ζε ηξαγηθή ζέζε, γηαηί ν επλννχκελνο ηνπ Βξαγαδίλνπ Δξξίθνο ηελ πνιηνξθεί 

εξσηηθά θαη ν ζείνο ηεο έρεη εμαζθαιίζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δφγε ηεο Βελεηίαο γηα ηνλ 

γάκν ηεο κε ηνλ γην ηνπ, ππφ ηνλ φξν φηη απηφο ζα ιάκβαλε σο πξνίθα νιφθιεξε ηελ 

Κχπξν. Ζ Ηνπιία, απνξξίπηνληαο ηνλ γάκν απηφ, δειψλεη φηη πξνηηκά λα πεζάλεη.  

Απφ ηελ άιιε, ν Ηάθσβνο έρεη απνθαζίζεη λα εγεζεί ην πάζρα επαλάζηαζεο ησλ 

Κππξίσλ θαηά ησλ Νατηψλ επηδηψθνληαο εθδίθεζε, ελψ ν γηνο ηνπ Γεψξγηνο (κνινλφηη 

δελ απνξξίπηεη ηελ εμέγεξζε) δηαθαηέρεηαη απφ αλζξσπηζκφ θαη πξνηίζεηαη λα ζπγρσ- 

                                                 
31

 Καη νη δχν εθδφζεηο ηνπ Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη βξίζθνληαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο 

Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ ζηε Λεπθσζία. Ζ 2
ε
 έθδνζε (1931) βξίζθεηαη θαη ζηελ Κππξηαθή Βηβιην- 

ζήθε.  
32

 Πξφθεηηαη γηα ηνλ Μεηζνβίηε εζληθφ επεξγέηε (1818-1899) πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα ην 

1866 θαη απφ ηφηε, ζχκθσλα κε ηνλ βηνγξάθν ηνπ Θεφδνπιν Κσλζηαληηλίδε, «άξρνληαη εθδεινύκελα ηα 

παηξησηηθά αηζζήκαηα απηνύ». Αμηνζεκείσηε είλαη ε πιεξνθνξία φηη ν Γ. Αβέξσθ «αλεδέρζε ηελ ηδίαηο 

δαπάλαηο έθδνζηλ ζπνπδαίσλ ειιεληθώλ θηινινγηθώλ πξντόλησλ», σζηφζν ζηελ ελ ιφγσ ζχληνκε 

βηνγξαθία δελ παξαηίζεηαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηε ζρέζε ηβηηαλίδε-Αβέξσθ. Γελ απνθιείεηαη 

ν δεχηεξνο λα επηρνξήγεζε ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ. Βι. ζρεηηθά Θεφδνπινο Φ. Κσλζηαληηλίδεο, 

Γεώξγηνο Αβέξσθ. Βηνγξαθία απηνχ ελ ηξηζί γιψζζαηο, ειιεληθῂ, γαιιηθῂ θαη αγγιηθῂ, Δλ Αζήλαηο, εθ 

ηνπ ηππνγξαθείνπ ησλ θαηαζηεκάησλ Αλέζηε Κσλζηαληηλίδνπ, 1896, 9, 11. Βι., επίζεο, Αλαζηάζηνο 

Κ. Υξεζηνκάλνο, Γεώξγηνο Αβέξσθ.  Λόγνο επηκλεκόζπλνο. Δθθσλεζείο ηῃ 26ῃ Μαΐνπ 1902 ελ ηῳ λαῲ 

ηεο Μεηξνπφιεσο, Δλ Αζήλαηο, ηππνγξαθείνλ «Δζηία» Κ. Μάηζλεξ θαη Ν. Καξγαδνχξε, 1902. ηνλ 

ιφγν απηφ ηνλίδεηαη ε θηιαλζξσπηθή δξάζε ηνπ Αβέξσθ γηα αλέγεξζε εθθιεζηψλ, ζρνιείσλ ηφζν ζηελ 

παηξίδα ηνπ, δει. ην Μέηζνβν, φζν θαη ζηελ Αίγππην. πσο θαη ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο, ν Υξεζηνκάλνο 

ηνλίδεη φηη ν Γ. Αβέξσθ ρξεκαηνδφηεζε ηελ έθδνζε δηάθνξσλ θηινινγηθψλ έξγσλ: «Αλεδέρζε ηελ 

ηδίαηο δαπάλαηο έθδνζηλ ζπνπδαίσλ απηῲ δνθνύλησλ θηινινγηθώλ πνλεκάησλ [...]»: .π., 9, 12.  
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ξήζεη ηνλ ηχξαλλν, θαηά ηελ αλακελφκελε πηψζε ηνπ. ην Σξφνδνο ιακβάλεηαη ε 

νξηζηηθή απφθαζε γηα επαλάζηαζε θαη νη επίδνμνη επαλαζηάηεο νξθίδνληαη γηα αγψλα 

κέρξη ζαλάηνπ. ηε Λεπθσζία ν Δξξίθνο θαηαθέξλεη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

έξσηα Γεψξγηνπ-Ηνπιίαο θαη γηα ηελ επηθείκελε ζπλάληεζε ησλ δχν λέσλ. ηαλ απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη, ν Γεψξγηνο καζαίλεη γηα ηνλ γάκν ζθνπηκφηεηαο πνπ επηδηψθεη ν ζεί- 

νο ηεο Ηνπιίαο, θαη απνθιείεη θάζε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ, αθνχ πιεζηάδεη ε 

ψξα ηεο πηψζεο ηνπ ηπξάλλνπ. Πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλάληεζεο, άλδξεο ηνπ 

Βξαγαδίλνπ θηάλνπλ ζηνλ θήπν, ζπιιακβάλνπλ ηνλ Γεψξγην θαη ηνλ νδεγνχλ ζηε 

θπιαθή, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε Ηνπιία ιηπνζπκεί.  

ηελ πέκπηε πξάμε ν Ηάθσβνο αλεζπρεί κήπσο ν Γεψξγηνο ηήξεζε πξνδνηηθή ζηάζε, 

σζηφζν ζχληνκα καζαίλεη φηη εθείλνο βξηζθφηαλ ζηε θπιαθή θαη ιφγσ ησλ εμειίμεσλ 

απνθαζίδεη επίζπεπζε ηεο εμέγεξζεο. Ζ θξνπξά ησλ αλαθηφξσλ ππνρσξεί, ν ηχξαλλνο 

δηαθεχγεη θαη ν Γεψξγηνο απνηξέπεη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηε δνινθνλία ηεο Ηνπιίαο απφ 

έλα ζηαζηαζηή. κσο, ζε ιίγν ε αγαπεκέλε ηνπ, πνπ ήπηε δειεηήξην, εθπλέεη θαη ν 

Γεψξγηνο απηνθηνλεί επί ζθελήο. Σέινο, ν Ηάθσβνο αλαθνηλψλεη φηη ζθφησζε ηνλ 

ηχξαλλν θαη βιέπνληαο ηνλ γην ηνπ λα πεζαίλεη αλαθσλεί φηη πξφζθεξε ζηελ παηξίδα 

βαξχηηκε ζπζία.  

Ζ ζθεληθή δξάζε ζην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη εθηπιίζζεηαη γχξσ απφ δχν 

θεληξηθνχο άμνλεο: ηελ επηζπκία ησλ θαηαθηεκέλσλ Κππξίσλ γηα επαλάζηαζε θαη 

απειεπζέξσζε ηνπ ηφπνπ ηνπο˙ θαη ηελ επηδίσμε ησλ δχν αιινεζλψλ εξσηεπκέλσλ 

λέσλ λα ππεξβνχλ ηα πνηθίια εκπφδηα θαη θπξίσο ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπ ηπξάλλνπ, 

ψζηε λα επηπρήζνπλ καδί εθπιεξψλνληαο ηνπο φξθνπο παληνηηλήο πίζηεο θαη αθνζίσ- 

ζεο. κσο ελψ ν εζληθφο πφζνο γηα εμέγεξζε εθπιεξψλεηαη, ε εξσηηθή ηζηνξία έρεη 

άδνμε έθβαζε κε ηελ απηνθηνλία ησλ δχν λέσλ πνπ, έζησ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, 

παξακέλνπλ πηζηνί ν έλαο ζηνλ άιιν. Βέβαηα, παξά ην πεηζηζάλαην θαη ξνκαληηθφ ηέινο 

ηνπ έξγνπ, δελ κπνξεί λα αγλνεζεί ε ζχδεπμε ηνπ αηηήκαηνο ηεο εζληθήο απνθαηάζηα- 

ζεο κε ηε δηεθδίθεζε ησλ  δηθαησκάησλ ηεο γπλαίθαο.
33

  

Ζ έξεπλα γηα εληνπηζκφ παιαηφηεξσλ θξηηηθψλ ζεκεησκάησλ ή ζρνιίσλ γχξσ απφ ην 

Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη δελ έρεη απνδψζεη θαξπνχο.
34

 Μνινλφηη δελ δηαζέηνπκε ζηνη- 

                                                 
33

 Βι. ζρεηηθά Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ηζηνξηθό δξάκα..., 138˙ ν κειεηεηήο ηνλίδεη φηη ην Ζ Κύπξνο θαη νη 

Ναΐηαη είλαη ην κφλν ζεαηξηθφ έξγν ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνπ ηνικά «λα αλαθεξζεί αλνηρηά θαη όρη απιώο 

κεηαθνξηθά ζην ζέκα ηνπ αηηήκαηνο ηεο εξσηηθήο απηνδηάζεζεο ηεο γπλαίθαο».  
34

 Ζ έξεπλα θάιπςε ηνλ θππξηαθφ ηχπν ηεο πεξηφδνπ 1878-1925. Γελ απνθιείεηαη λα ιαλζάλνπλ θάπνηα 

ζεκεηψκαηα ζε εθεκεξίδεο θαη άιια έληππα ηνπ κείδνλνο ειιεληζκνχ, αθνχ, φηαλ εθδφζεθε ην δξάκα, 

ζηελ Κχπξν δελ ππήξρε αθφκε ηππνγξαθείν νχηε εγρψξηνο ηχπνο. Γελ κπνξέζακε λα εληνπίζνπκε ηελ 

εθεκεξίδα ηεο Αιεμάλδξεηαο Μέκθηο, ηελ νπνία εμέδηδε ν Γεψξγηνο ηβηηαλίδεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηί- 
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ρεία γηα ηελ αλαγλσζηηθή αληαπφθξηζε θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηνπ Ζ Κύπξνο θαη νη 

Ναΐηαη ή ζηα ακέζσο επφκελα ρξφληα, νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηχρε ηνπ ζηε ζθελή θαη 

γεληθφηεξα γηα ηε ζεαηξηθή ηνπ πξφζιεςε είλαη επαξθείο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

πξψηε παξάζηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ ζίαζν Αιεμηάδε ζηελ Αιεμάλδξεηα έλα 

ρξφλν πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ δξάκαηνο.
35

 Δμάιινπ, ν Γ. Καηζνχξεο θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη απηφ παηδφηαλ πην ζπρλά απφ ηα ππφινηπα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα 

ηνπ ηέινπο ηεο ηνπξθνθξαηίαο «θαη γηα πνιιά ρξόληα αθόκα θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 

ζηηο εξαζηηερληθέο ζθελέο ησλ πόιεσλ θαη ησλ ρσξηώλ».
36

 Ζ ζθεληθή επηηπρία ηνπ 

δξάκαηνο κπνξεί εχθνια λα απνδνζεί ζην αληηηπξαλληθφ ζέκα ηνπ, φπσο θαη ζηελ έθδε- 

ιε παηξησηηθή θαη εζλεγεξηηθή πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα, πνπ «δελ δηζηάδεη λα κεηαηξέ- 

ςεη ζε λίθε ηελ ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλε ήηηα ησλ Κππξίσλ από ηνπο Ναΐηεο».
37

  

Χο δείγκα ηεο επκελνχο ππνδνρήο ηνπ δξάκαηνο απφ ην θνηλφ αο ζεκεησζεί ε εξαζη- 

ηερληθή παξάζηαζε πνπ αλεβάζηεθε ζηε Λεπθσζία ην 1889: πσο δηαβάδνπκε ζην ζρφ- 

ιην ηεο Φσλήο ηεο Κύπξνπ, «ην δξάκα ηνύην [...] είδε ην θηιόκνπζνλ ηεο πξσηεπνύζεο 

θνηλόλ κεηά πνιιήο ηεο ζπγθηλήζεσο θαη δσεξώο απηό πιεηζηάθηο ερεηξνθξόηεζελ».
38

 

Μεηαγελέζηεξεο παξαζηάζεηο πξνζιακβάλνπλ ελίνηε θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα θαη 

πιαηζηψλνληαη απφ κνπζηθέο εθδειψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ.
39

 

1.2.2. Θεόδνπινο Κσλζηαληηλίδεο, Πέηξνο Α΄, βαζηιεύο Κύπξνπ θαη Ηεξνπζαιήκ ή 

Ζ εθδίθεζηο ηνπ Κηαξίσλνο. Γξάκα εηο πξάμεηο ηξεηο, Δλ Καΐξῳ, εθ ηνπ ηππνγξα- 

θείνπ Μ.Κ. Ννκηθνύ, 1874. 

                                                                                                                                              
αο ηνπ 1870, φπνπ δελ απνθιείεηαη λα ππάξρνπλ θάπνηα ζεκεηψκαηα γηα ην έξγν. Χζηφζν, ην δξάκα 

έρεη πξνζερζεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο Γ. Καηζνχξεο ππνζηεξίδεη (αδηθψληαο ην θείκελν, 

θαηά ηελ άπνςή καο), πσο απηφ «σο ζεαηξνγξάθεκα δελ έρεη αμία», κνινλφηη επαλεηιεκκέλα αλεβάζηε- 

θε ζηε ζθελή. Αληίζεηα, ν Γ. Κεραγηφγινπ δηαηππψλεη βάζηκα ηελ άπνςε φηη ην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη 

είλαη «έλα ζεκαληηθό γηα ηε λεόηεξε θππξηαθή γξακκαηεία θαη ηδενινγία θείκελν», θαζφηη είλαη ην πξψην 

ζεαηξηθφ θείκελν ηεο λεφηεξεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο. Ο κειεηεηήο ηνλίδεη ηελ εληειψο ειεχζεξε 

πξαγκάηεπζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ ζε έλα δξάκα κε βαζηθνχο άμνλεο ην αληηηπξαλληθφ πλεχκα θαη ην 

ηξαγηθφ εξσηηθφ εηδχιιην. Παξφκνηα, ζεηηθά ζηνηρεία ζην θείκελν εληνπίδεη ν Θ. Υαηδεπαληαδήο, ν 

νπνίνο (εθηφο απφ ηε ζεκαζία ηνπ, σο ηνπ κφλνπ λενειιεληθνχ ζεαηξηθνχ έξγνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα φπνπ 

ηίζεηαη ην αίηεκα ηεο εξσηηθήο απηνδηάζεζεο ηεο γπλαίθαο) ππνγξακκίδεη φηη ζε απηφ πεξηνξίδνληαη νη 

ζθελέο δξάζεο θαη αλαπηχζζνληαη ελδηαθέξνληεο δηάινγνη γχξσ απφ ηα θεληξηθά δηιήκκαηα ησλ 

εξψσλ: αληδηνηειήο παηξησηηζκφο ή πξνζσπηθή εθδίθεζε, εθπιήξσζε ρξένπο πξνο ηελ αλζξσπφηεηα ή 

ην έζλνο, εθπιήξσζε ρξένπο πξνο ηελ παηξίδα ή ηήξεζε ηνπ εξσηηθνχ φξθνπ. Βι. Γ. Καηζνχξεο, «Σν 

παιηφ ζέαηξν...», 78· Γ. Κεραγηφγινπ (1986), 413-4· Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ηζηνξηθό δξάκα..., 138, 306.  
35

 Βι.  Υαηδεπαληαδήο (2002), ηφκ. Α΄2, 646.  
36

 Βι. Γ. Καηζνχξεο (2005), 24. ηελ ίδηα κειέηε θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη παξαζηάζεηο ηνπ 

δξάκαηνο. .π., passim.  
37

 .π., 25.  
38

 Βι. Φσλή ηεο Κύπξνπ, 21/2 Φεβξ. 1889. ην δεκνζίεπκα δελ δίλνληαη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

νκάδα πνπ αλέβαζε ην δξάκα. εκεηψλεηαη φηη ε παξάζηαζε δφζεθε απφ ηελ «επγελή λενιαία ηεο 

εκεηέξαο πόιεσο» κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ εθπαηδεπηεξίσλ ηεο Λεπθσζίαο.  
39

 Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε παξάζηαζε ηνπ 1909 ζηε Λεπθσζία. Βι. ζρεηηθά Κππξηαθόο Φύιαμ, 9 

Μαΐνπ 1909.  
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Σν ζεαηξηθφ απηφ θείκελν εθδφζεθε έλα ρξφλν κεηά απφ ην Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο 

ζύκαηα ή Σα θαη’ Δπαλζίαλ θαη Αγεζίιανλ (κχξλε, 1873). Ο ζπγγξαθέαο αθηεξψλεη ην 

δξάκα ζηνλ «θηιόκνπζνλ θύξηνλ» Θεφδσξν Ρέηξε σο «ηεθκήξηνλ επγλσκνζύλεο θαη 

εηιηθξηλνύο αγάπεο». ηνλ θαηάινγν ησλ ζπλδξνκεηψλ ην φλνκα ηνπ Θεφδσξνπ Ρέηξε 

πξνηάζζεηαη ησλ «ελ Αιεμαλδξείᾳ θαη Καΐξῳ θπξίσλ», θαζψο απηφο είρε πξναγνξάζεη 

300 αληίηππα ηνπ βηβιίνπ, θαη εχινγα ν ζπγγξαθέαο ζέιεζε λα ηνλ επραξηζηήζεη αθη- 

εξψλνληάο ηνπ ην δξάκα ηνπ.
40

 Μνινλφηη δελ δηαζέηνπκε ζηνηρεία γηα ηνλ ρξφλν ζπγ- 

γξαθήο ηνπ θεηκέλνπ, πηζαλφηαηα απηφ γξάθηεθε κεηά ην 1871, φηαλ ν ζπγγξαθέαο 

εγθαηαζηάζεθε ζην Κάηξν, φπνπ ζπλέρηζε «ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα» θαη 

παξάιιεια αζρνιήζεθε κε ηε δεκνζηνγξαθία θαη ηε ινγνηερλία.
41

 

Ζ ππφζεζε ηνπ δξάκαηνο ηνπνζεηείηαη ζηε Λεπθσζία ην 1369.
42

 Ο βαζηιηάο Πέηξνο 

Α΄, αγαπεηφο ζηνλ θππξηαθφ ιαφ θαη κηζεηφο ζηνπο επγελείο πνπ επηδηψθνπλ λα ηνλ 

εθζξνλίζνπλ, αλακέλεηαη λα επηζηξέςεη ζηε Λεπθσζία. Ο ππνθφκεο ηεο Λεπθσζίαο 

Κηαξίσλ, πνπ εμαηηίαο ηεο θπληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ βαζηιηά απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ δηέθπγε ζηελ Αίγππην, έδεζε εθεί κηαλ εηθνζαεηία θαη επέζηξεςε πξφζθαηα, ζεσ- 

ξείηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο επγελείο ηξειφο ή κάγνο, αθνχ δελ ηνλ αλαγλσξίδνπλ. Οη 

ίδηνη ζπδεηνχλ γηα ηε θπιάθηζε ηεο θφξεο ηνπ Κηαξίνλα, ηεο Μαξίαο, επεηδή αξλήζεθε 

λα ππνθχςεη ζηηο εξσηηθέο νξέμεηο ηνπ βαζηιηά, γηα ηνλ ακνηβαίν έξσηα πνπ αλαπηχ- 

ρζεθε αλάκεζα ζηε λέα θαη ζηνλ Λπθνχξγν (γην ηνπ βαζηιηά πνπ ζεσξνχληαλ λεθξφο) 

θαη γηα ηηο θήκεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν Κηαξίσλ, γηα λα απνθχγεη ηε θπιάθηζε θαη 

ηελ αηίκσζε, έπεζε απφ ηα ηείρε θαη ζθνηψζεθε. Έπεηηα, νη αιπζνδεκέλνη επγελείο 

αλαθέξνληαη ζηελ άζηαηε εξσηηθή δσή ηνπ βαζηιηά θαη ηεο βαζίιηζζαο θαη ηνλίδνπλ 

φηη, αλ δνχζε ν γηνο ηνπ Πέηξνπ (ν Πηεηξίλνο), ε δηαδνρή κεηά ηε ζρεδηαδφκελε εθζξφ- 

ληζή ηνπ ζα γηλφηαλ επθνιφηεξα απνδεθηή. 

                                                 
40

 Βι. Θεφδνπινο Κσλζηαληηλίδεο, Πέηξνο Α΄ βαζηιεύο Κύπξνπ θαη Ηεξνπζαιήκ ή Ζ εθδίθεζηο ηνπ 

Κηαξίσλνο. Γξάκα εηο πξάμεηο ηξεηο. Δλ Καΐξῳ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Μ. Κ. Ννκηθνχ, 1874, 5, 135-139. 

Απφ ηελ έξεπλά καο γηα εληνπηζκφ βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Θεφδσξνπ Ρέηξε δελ έρνπλ πξνθχςεη 

νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο βνεζήκαηα: Γ. Η. Κεπηάδεο, Έιιελεο ελ Αηγύ- 

πηῳ ή πγρξόλνπ ειιεληζκνύ εγθαηάζηαζηο θαη θαζηδξύκαηα εζληθά, ελ Αιεμαλδξείᾳ, Η.Κ. Λαγνπδάθεο, 

1892· Ζξαθιήο Λαραλνθάξδεο, Παιαηά θαη λέα Αιεμάλδξεηα, Αιεμάλδξεηα, ηχπνηο Παηξηαξρηθνχ Σππν- 

γξαθείνπ, 1927· πχξνο Κψηηεο, Ζ Αίγππηνο ησλ Διιήλσλ πνπ αγαπήζακε, Αζήλα, Σαμηδεπηήο, 2004· 

Μαλψιεο Γηαινπξάθεο, Ζ Αίγππηνο ησλ Διιήλσλ. πλνπηηθή ηζηνξία ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Αηγχπηνπ 

(πξφι. Δπζχκηνο νπινγηάλλεο), Αζήλα, Καζηαληψηεο, 
2
2006 (2005)· Μαηνχια Σνκαξά-ηδέξε, Οη 

Έιιελεο ηνπ Καΐξνπ, Αζήλα, εθδ. Κέξθπξα, 2007.  
41

 Βι. Φνίβνο ηαπξίδεο, «ηνηρεία γηα ηνλ Θεφδνπιν Φ. Κσλζηαληηλίδε. Πξψηεο δεκνζηνγξαθηθέο 

εθδνηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ Κχπξν», Πλεπκαηηθή Κύπξνο, 343-345 (Ηνχι.- επη. 1989) 112-113˙ ζην 

εμήο: «ηνηρεία...»· Κνπδνπλάξεο (2010), 285-286. Γηα ηνλ ζάλαην ηνπ ζπγγξαθέα ζηε κχξλε, βι. 

Φσλή ηεο Κύπξνπ, 14/27 Ηνπι. 1900. 
42

 Γηα ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν ηνπ δξάκαηνο, βι. Κεραγηφγινπ (1986), 415-6.  
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 ηαλ αξγφηεξα θαηαθζάλεη ν βαζηιηάο, αλαγλσξίδεη αλάκεζα ζηνπο επγελείο ηε Μα- 

ξία, ελψ δπζθνιεχεηαη λα πξνζδηνξίζεη ηη ηνπ ζπκίδεη ε θπζηνγλσκία ηνπ Λπθνχξγνπ. 

Δμάιινπ ν Κηαξίσλ, πξνζπνηνχκελνο ηνλ ηξειφ, δελ δηζηάδεη λα εθζηνκίζεη πβξηζηηθά 

ιφγηα ελαληίνλ ηνπ θαη ν Λπθνχξγνο απνθαιχπηεη φηη ν ππνθφκεο ηνχ έζσζε ηε δσή 

πξηλ απφ είθνζη ρξφληα, πσο κεγάισζε ρσξίο λα γλσξίζεη γνλείο θαη ηψξα δελ μέξεη αλ 

βξίζθεηαη ζηε δσή ν ζσηήξαο ηνπ˙ απφ ηνλ «ηξειφ κάγν» ν δεχηεξνο δεηεί λα ζψζεη ηε 

Μαξία, πνπ αιιηψο ζα πέζαηλε ζε ιίγεο κέξεο. Ο άγλσζηνο, απφ ηελ άιιε, δηεγείηαη 

ζηνλ λέν ηελ ηξαγηθή ηζηνξία ηνπ (δνινθνλία ηεο γπλαίθαο ηνπ απφ ηνλ βαζηιηά εδψ θαη 

είθνζη ρξφληα, θπιάθηζε ηεο θφξεο ηνπ θαη δξαπέηεπζε ηνπ ίδηνπ, απηνεμνξία ηνπ ζηελ 

Αίγππην, επηζηξνθή ζηελ Κχπξν πξηλ απφ έλα ρξφλν, θπιάθηζε θαη απνθπιάθηζε) θαη 

ηνλ πείζεη λα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ γηα ηε δνινθνλία ηνπ βαζηιηά, πξνζθέξνληάο ηνπ σο 

αληάιιαγκα καγηθφ πγξφ, γηα λα ζσζεί ε αγαπεκέλε ηνπ. 

 Έρνληαο πηεη ην καγηθφ πγξφ, πνπ ηεο έδσζε ν Λπθνχξγνο, ε Μαξία ληψζεη θαιχ- 

ηεξα· έπεηηα, ν πξψηνο αλαιακβάλεη λα ζθνηψζεη ηνλ Πέηξν ζην θνηκεηήξην. Σαπηφρξν-

λα, ν βαζηιηάο ζην παιάηη ζπκάηαη ηα εγθιήκαηά ηνπ, θαη ηδηαίηεξα φζα αθνξνχζαλ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ Κηαξίνλα. Αξγφηεξα, ν ίδηνο δέρεηαη κε εγθαξδηφηεηα ηνλ Λπθνχξγν θαη 

ηνπ πξνηείλεη λα γίλεη παηέξαο ηνπ, αθνχ ηνπ ζπκίδεη ηνλ δηθφ ηνπ γην Πηεηξίλν, πνπ ηνλ 

απήγαγαλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα.  

ηελ αξρή ηεο 3
εο

 πξάμεο,  ν Κηαξίσλ  νξγαλψλεη ηελ απαγσγή θαη κεηαθνξά ηνπ βα- 

ζηιηά ζην θνηκεηήξην θαη, φηαλ ηνλ ζπλαληά εθεί, ηνπ ζπκίδεη φζα εγθιήκαηα δηέπξαμε 

ζε βάξνο ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο. Ζ αλαγλψξηζε επέξρεηαη, φηαλ ν ππνθφκεο δείρλεη 

ην θνκκέλν ηνπ απηί ζηνλ βαζηιηά, πνπ έληξνκνο πιεξνθνξείηαη φηη θνληά βξίζθεηαη κε- 

γάινο αξηζκφο επγελψλ κε απεηιεηηθέο δηαζέζεηο, θαη έθπιεθηνο αθνχεη απφ ηνλ Κηαξίν- 

λα φηη ν γηνο ηνπ Πηεηξίλνο (πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ Λπθνχξγν) δεη θαη φηη, αλα- 

ρσξψληαο γηα ηελ εμνξία, ηνλ απήγαγε. Έπεηηα, ν βαζηιηάο πιεξνθνξείηαη φηη ν γηνο ηνπ 

ζα θιεζεί λα επηιέμεη είηε λα δνινθνλήζεη ηνλ παηέξα ηνπ είηε λα ζψζεη ηελ αγαπεκέλε 

ηνπ Μαξία. 

Δλψ, ινηπφλ, ν Λπθνχξγνο ήηαλ έηνηκνο λα δνινθνλήζεη ηνλ βαζηιηά, έλαο ιεπξφο 

δηέπξαμε ηνλ θφλν απαιιάζζνληαο ηνλ λεαξφ απφ ην κίαζκα ηεο παηξνθηνλίαο. Ο Πέ- 

ηξνο μεςπρψληαο απνθαιχπηεη ζηνλ Λπθνχξγν φηη είλαη ν παηέξαο ηνπ, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή ε Μαξία αλαγλσξίδεη ηνλ παηέξα ηεο Κηαξίνλα, ν νπνίνο απηνθηνλεί. Σέινο, νη 

επγελείο επεπθεκνχλ ην λέν βαζηιηθφ δεχγνο, δειαδή ηνλ Πηεηξίλν θαη ηε Μαξία.     

Καη ζην δξάκα απηφ θεληξηθή δξψζα δχλακε είλαη ε εθδίθεζε, ηφζν ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ βαζηιηά θαηά ηεο ζπδχγνπ ηνπ Κηαξίνλα νθίαο (πνπ κε απηφ ηνλ 
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ηξφπν ζέιεζε λα ελαληησζεί ζηνπο επγελείο γηα ηελ εμαθάληζε ηεο ζπδχγνπ ηνπ Διεν- 

λψξαο, γηα ράξε ελφο απφ απηνχο),  φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δξάζεο ηνπ Κηαξίνλα, 

θχξηα επηδίσμε ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε ηηκσξία ηνπ Πέηξνπ γηα ηελ ηξαγηθή πεξηπέηεηα ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ. Ζ πινθή ηνπ δξάκαηνο εθηπιίζζεηαη κέζα ζε αηκφζθαηξα κπζηεξίνπ 

γχξσ απφ δχν πξφζσπα, ηνλ Λπθνχξγν θαη ηνλ Κηαξίνλα, ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα 

ησλ νπνίσλ αγλννχλ νη ππφινηπνη. Αλακθίβνια, ε δχλακε ηνπ δεχηεξνπ ζηεξίδεηαη ζηηο 

γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη γηα ηα άιια πξφζσπα, φπσο θαη ζηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα παξαζθεπάδεη καγηθά θίιηξα. Έηζη, εθκεηαιιεχεηαη ηελ άγλνηα ησλ ππνινίπσλ 

γχξσ απφ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ψζηε λα ηνπο ειέγρεη θαη λα ηνπο έρεη ππφ ηελ εμνπζία 

ηνπ. Δμάιινπ, ν αληίκαρφο ηνπ Πέηξνο, κνινλφηη επηζηξέθεη ζηελ Κχπξν κεηά απφ 

ληθεθφξεο εθζηξαηείεο, θαηαηξχρεηαη απφ ηχςεηο γηα ηα εγθιήκαηά ηνπ θαη πζηεξεί απφ 

ηνλ αληίπαιφ ηνπ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα λα ειέγρεη θαη λα πνδεγεηεί ηα ππφινηπα 

δξακαηηθά πξφζσπα. Σέινο, ην γεγνλφο φηη πνιιά ζπκβάληα (θαη ηδίσο ηα εγθιήκαηα 

θαηά ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Κηαξίνλα) εμηζηνξνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο θαη απφ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφζσπα ζπκβαίλεη γηαηί θάζε πξφζσπν δηεγείηαη ηα γεγνλφηα γηα 

εμππεξέηεζε δηαθνξεηηθνχ επηθνηλσληαθνχ ζθνπνχ (γηα παξάδεηγκα, ν Κηαξίσλ γηα λα 

πεηχρεη ηελ αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηνλ Πέηξν θαη γηα λα πείζεη ηνλ ίδην φηη αιεζεχνπλ 

φζα ηνπ ιέεη γηα ηνλ γην ηνπ).   

Απφ ηελ απνδειηίσζε ηνπ θππξηαθνχ ηχπνπ ηεο πεξηφδνπ 1878-1925 δελ ελ- 

ηνπίδνληαη θξηηηθά ζεκεηψκαηα ή ζρφιηα γηα ηνλ Πέηξν Α΄. Παξάιιεια, απφ ηελ έξεπλα 

ηνπ Γ. Καηζνχξε δελ πξνθχπηεη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ 

δξάκαηνο.
43

 Ζ αδηαθνξία γηα έλα ζεαηξηθφ θείκελν πνπ απνθιίλεη απφ ηε δεζπφδνπζα 

ειιελνθεληξηθή ηάζε, ζχκθσλα κε κηαλ εχζηνρε δηαπίζησζε,
44

 δελ είλαη δπζεμήγεηε.  

1.2.3. Θεόδνπινο Κσλζηαληηλίδεο, Ο Κνπηζνύθ Μερεκέη ή ην 1821 ελ Κύπξῳ. 

Γξάκα ηζηνξηθόλ εηο πξάμεηο πέληε. Δλ Αιεμαλδξείᾳ, εθ ηεο ηππνγξαθίαο «Ζ 

Οκόλνηα» Βηηάιε θαη Μαλνπζάθε, 1888.  

                                                 
43

 ην ίδην ζπκπέξαζκα, ηφζν γηα ηελ έιιεηςε θξηηηθψλ ζεκεησκάησλ φζν θαη γηα ηελ αλππαξμία πιε- 

ξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πηζαλέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηνπ Πέηξνπ Α΄, θαηαιήγεη ν κειεηεηήο ηνπ θππξη- 

αθνχ ηχπνπ Αλδξέαο νθνθιένπο: Βι. Αλδξέαο νθνθιένπο, Θεόδνπινο Φ. Κσλζηαληηλίδεο. Δθπαη- 

δεπηηθφο, δεκνζηνγξάθνο, ινγνηέρλεο, Λεπθσζία, Ηλζηηηνχην Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο Intercolle- 

ge-Γήκνο Λάξλαθαο, 2007, 115˙ ζην εμήο: Θεόδνπινο Φ. Κσλζηαληηλίδεο... 
44

 Ο Γ. Κεραγηφγινπ ζεσξεί ηνλ Πέηξν Α΄… σο ηελ «πξώηε αζθαιή έλδεημε πξόζιεςεο ηνπ Υξνληθνύ 

[ηνπ Λεφληηνπ Μαραηξά] από ηε λεόηεξε ειιεληθή ινγνηερλία». Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε δηαπίζησζε 

ηνπ Κεραγηφγινπ φηη δελ εληνπίδνληαη νη «παηξησηηθέο-ειιελνθεληξηθέο ηδέεο ηνπ ηβηηαλίδε» ζε απηφ ην 

δξάκα, ην νπνίν απνηειεί έηζη «εμαίξεζε ζην γεληθό θιίκα ηνπ ηέινπο ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη ησλ πξώησλ 

δεθαεηηώλ ηνπ 20
νύ

 αηώλα». Βι. Κεραγηφγινπ (1986), 415-6.  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



63 

 

ε αληίζεζε κε ηα δχν πξψηα δξάκαηα ηνπ Κσλζηαληηλίδε ηα νπνία ήηαλ θείκελα 

λεαληθά, ν Κνπηζνύθ Μερεκέη, πνπ εθδίδεηαη 14 ρξφληα κεηά ηνλ Πέηξν Α΄, είλαη έξγν 

ηεο σξηκφηεηαο ηνπ ζπγγξαθέα. Αμηνζεκείσηε είλαη κηα αγγειία πνπ δεκνζηεχζεθε 

ζηηο εθεκεξίδεο άιπηγγα ηνλ Φεβξνπάξην θαη Αιήζεηα ηνλ Μάξηην ηνπ 1887, ιίγνπο 

κήλεο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ δξάκαηνο, κε ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο πιεξνθνξνχζε 

ηνπο αλαγλψζηεο γηα ηελ επκελή ππνδνρή ηήο νπνίαο έηπρε ην έξγν, φηαλ αλεβάζηεθε 

ζηελ Αιεμάλδξεηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1887, επηηπρία πνπ ηνλ ψζεζε λα εθδψζεη ην 

δξάκα ηνπ «κεζ’ ηζηνξηθώλ κάιηζηα ζεκεηώζεσλ θαη κεηά πάζεο πιεξνθνξίαο 

δπλακέλεο λα ξίςε θσο εηο πιείζζ’ όζα θαηά ην 1821 επηζπκβάληα ελ ηῃ παηξίδη ηνπ 

Δπαγόξνπ θαη κε παξαδνζέληα δπζηπρώο εηο ηαο δέιηνπο ηεο Ηζηνξίαο». Σέινο, 

εθθξάδεη ηελ ειπίδα φηη θάζε «θηιόκνπζνο θαη θηιόπαηξηο» ζα πξνζέθεξε ηε 

ζπλδξνκή ηνπ γηα ην «αζζελέο έξγνλ» ηνπ.
45

 Απφ κηαλ αγγειία πνπ δεκνζηεχζεθε ζηε 

άιπηγγα ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ δξάκαηνο είλαη δπλαηφ λα εμαρζεί κε 

αζθάιεηα ην ζπκπέξαζκα φηη ην δξάκα εθδφζεθε ζηα ηέιε Μαξηίνπ ηνπ 1888.
46

 

ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ ζεκεηψλεηαη φηη ν Κσλζηαληηλίδεο είλαη «δηεπζπληήο 

ηδηνζπληεξήηνπ ελ Αιεμαλδξείᾳ ειιεληθνύ ιπθείνπ» θαη πξνηάζζεηαη ε πξνκεησπίδα «ε 

ηζηνξία αδηθεί πνιιάθηο». Ο ζπγγξαθέαο αθηεξψλεη ην έξγν ηνπ απηφ ζηνλ «θηιν- 

γελέζηαην θαη εληηκόηαην θίιν ηνπ Γεώξγην Νανύκ», ν νπνίνο είρε πξναγνξάζεη 200 α- 

ληίηππα ηνπ βηβιίνπ, επηρνξεγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ έθδνζή ηνπ.
47

 Σελ ίδηα ηα- 

θηηθή, φπσο είδακε πην πάλσ, εθάξκνζε ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο αθηεξψλνληαο ηνλ 

Πέηξν Α΄ ζηνλ Θεφδσξν Ρέηξε. Σα ηξαγηθά γεγνλφηα ηνπ Ηνπιίνπ 1821 ζηελ Κχπξν, 

πνπ απνηεινχλ ηε ζεκαηηθή χιε ηνπ δξάκαηνο, ζπλέηεηλαλ ψζηε λα πξνθιεζεί εληνλφ- 

ηεξν ην αλαγλσζηηθφ ελδηαθέξνλ, αιιά θαη λα αλεβαζηεί ην έξγν απηφ ζηε ζθελή (ζε 

αληίζεζε κε ηα δχν άιια ζεαηξηθά έξγα ηνπ Κσλζηαληηλίδε). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε 

Λεπθσζία πξαγκαηνπνηνχληαη ε 2
ε
 (1895) θαη ε 3

ε
 (1927) έθδνζε ηνπ Κνπηζνύθ Με- 

ρεκέη.
48

  

                                                 
45

 Βι. Αιήζεηα, 21/5 Μαξη. 1887. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ραξαθηεξίδνληαο ην δξάκα ηνπ αζζελέο, ν 

ζπγγξαθέαο θαίλεηαη λα έρεη επίγλσζε ησλ ηερληθψλ αδπλακηψλ ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, φπσο άιισζηε θαί- 

λεηαη θαη απφ ηνλ πξφινγφ ηνπ. Ζ ίδηα αγγειία θαη ζηελ εθ. άιπηγμ, 16 Φεβξ. 1887. Γηα ηελ πξν- 

εμαγγειία ηεο πξψηεο έθδνζεο, βι. επίζεο Φσλή ηεο Κύπξνπ, 14/26 Φεβξ. 1887.  
46

 Βι. άιπηγμ, 16 Απξ. 1888.  
47

 Σελ πιεξνθνξία γηα ηελ πξναγνξά 200 αληηηχπσλ απφ ηνλ Γεψξγην Νανχκ αληινχκε απφ ηνλ 

θαηάινγν ζπλδξνκεηψλ: βι. Θεφδνπινο Κσλζηαληηλίδεο, Ο Κνπηζνύθ Μερεκέη ή ην 1821 ελ Κύπξῳ. 

Γξάκα ηζηνξηθφλ εηο πξάμεηο πέληε. Δλ Αιεμαλδξείᾳ, εθ ηεο ηππνγξαθίαο «Ζ Οκφλνηα» Βηηάιε θαη 

Μαλνπζάθε, 1888, 123˙ ζηε ζπλέρεηα: Ο Κνπηζνύθ Μερεκέη... 
48

 Γλσξίδνπκε απφ απηνςία ηηο δχν πξψηεο εθδφζεηο ηνπ έξγνπ˙ αληίηππν ηεο 1
εο

 έθδνζεο ππάξρεη ζην 

Κππξηαθφ Μνπζείν (Λεπθσζία) θαη ηεο 2
εο

 ζηε Βξεηαληθή Βηβιηνζήθε. H 2
ε
 έθδνζε έγηλε απφ ην 

ηππνγξαθείν «Ο Δπαγφξαο» ηνπ Α. Π. Μηραειίδε. Βι. ζρεηηθά Ζιηνχ-Πνιέκε (2006), ηφκ. Γ΄, 2992: 
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Απφ ηελ απνδειηίσζε ηνπ θππξηαθνχ ηχπνπ ηνπ έηνπο 1895 έρεη εληνπηζηεί κηα 

ιαθσληθή αγγειία γηα ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ έξγνπ.
49

 Δπηπιένλ, ηελ ίδηα ρξνληά, 

φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, δεκνζηεχνληαη αξθεηά ζεκεηψκαηα κε αθνξκή παξα- 

ζηάζεηο ηνπ δξάκαηνο, ζηα νπνία ζρνιηάδνληαη ηφζν ε εζνπνηία, θαη γεληθφηεξα ην αη- 

ζζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο παξάζηαζεο, φζν θαη ην πεξηερφκελν θαη ε ηδενινγηθή ιεη- 

ηνπξγία ηνπ δξάκαηνο. Αο ζεκεησζεί φηη ηελ ίδηα ρξνληά, θαηά ηελ νπνία επηθξαηνχζε 

ζηελ Κχπξν αλαβξαζκφο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξα ζπιιαιεηήξηα κε αίηεκα 

ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα, ν Βαζίιεο Μηραειίδεο απαγγέιιεη δεκφζηα έλα 

κέξνο ηνπ πνηήκαηφο ηνπ «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821 ελ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ».

50
    

Ζ 2
ε
 έθδνζε ηνπ Κνπηζνύθ Μερεκέη δελ είλαη παλνκνηφηππε κε ηελ 1

ε
˙ ε αθηέξσζε 

ζηνλ Γεψξγην Νανχκ, ε πξνκεησπίδα, νη εθηελείο ππνζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αξραία ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, ε αλαδεκνζίεπζε απφ ηε γαιιφθσλε εθεκεξίδα  Le 

Phare d’ Alexandrie ηεο είδεζεο γηα ηελ πξψηε παξάζηαζε ηνπ έξγνπ (3 Φεβξ. 1887), 

ην, επίζεο ζε γαιιηθή γιψζζα, απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηνπ Louis Lacroix Iles de la 

Grèce θαη ν θαηάινγνο ησλ ζπλδξνκεηψλ αθαηξνχληαη απφ ηελ έθδνζε ηνπ 1895. 

Δπηπιένλ, ελψ ζηελ 1
ε
 έθδνζε ν θαηάινγνο ησλ πξνζψπσλ ηνπ δξάκαηνο παξαηίζεηαη 

κεηά ηνλ πξφινγν, ζηε 2
ε
 έθδνζε ηνπνζεηείηαη πξηλ απφ απηφλ. Δθηφο απφ ηηο πην πά- 

λσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πεξηθεηκέλνπ, ν εθδφηεο επεκβαίλεη θαη ζην θπξίσο θείκελν α- 

θαηξψληαο ηηο ζθελέο δ΄ έσο ζη΄ ηεο 3
εο

 πξάμεο (άθημε αγγειηαθφξσλ θαη ελεκέξσζε 

ηνπ παζά γηα ηηο επαλαζηαηηθέο θηλήζεηο ζηελ Πάθν, θήξπμε ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ 

θαη κνλφινγνο ηνπ Κνπηζνχθ), ρσξίο λα είκαζηε ζήκεξα ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε αλ ε 

επέκβαζε απηή αληαλαθιά ηε ζπγγξαθηθή πξφζεζε ή αλ έγηλε απζαίξεηα απφ ηνλ 

εθδφηε. 

ηελ πξψηε ζθελή ηνπ δξάκαηνο ν δηνηθεηήο ηεο Κχπξνπ Κνπηζνχθ Μερεκέη αλα- 

ινγίδεηαη ην κέγεζνο ηεο απεηιήο γηα ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, εμαηηίαο ηεο 

ειιεληθήο επαλάζηαζεο πνπ είρε αξρίζεη πξφζθαηα, κε πηζηεχνληαο σζηφζν φηη νη Κχ- 

πξηνη ζα πξνρσξήζνπλ ζε έλνπιε εμέγεξζε (αληίζεηα απφ ηνπο αγάδεο Σαρίξαγα θαη 

Μεηέζαγα). Δμάιινπ, έρνληαο εξσηεπηεί ηελ θφξε ηνπ θνηδακπάζε Υαηδεγεσξγάθε, 

                                                                                                                                              
ιήκκα 752. Βι. επίζεο Ν. Γ. Κπξηαδήο, Κππξηαθή βηβιηνγξαθία, Δλ Λάξλαθη, 1935, 190˙ ζην εμήο: 

Κππξηαθή βηβιηνγξαθία...˙ ηαπξίδεο, Παπαιενληίνπ, Παχινπ (2001), 208: ιήκκα 2197. Γηα ηελ 3
ε
 

έθδνζε ηνπ έξγνπ, βι. Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, Κππξηαθή ινγνηερλία. πκβνιή ζηε δηεξεχλεζε θαη ζπνπδή 

ηεο πεξηφδνπ 1878-1920, Λεπθσζία, 1986, 29˙ ζην εμήο Κππξηαθή ινγνηερλία...˙ Α. νθνθιένπο, 

Θεόδνπινο Φ. Κσλζηαληηλίδεο..., 117, φπνπ θσηνγξαθία ηνπ εμσθχιινπ ηεο έθδνζεο απηήο, ρσξίο 

σζηφζν λα παξέρεηαη ε πιεξνθνξία ζε πνηα βηβιηνζήθε βξίζθεηαη αληίηππφ ηεο. Καηά παξάδνμν ηξφπν, 

ε 3
ε
 έθδνζε δελ θαηαρσξίδεηαη ζηελ Κππξηαθή βηβιηνγξαθία ηνπ Κπξηαδή.  

49
 Βι. Αιήζεηα, 24/6 Γεθ. 1895. 

50
 Βι. άιπηγμ, 4 Ννεκβξ. 1895. 
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αλαξσηηέηαη πψο ζα κπνξέζεη λα ηελ θαηαθηήζεη.  

κσο νη ελδείμεηο γηα επηθείκελε εμέγεξζε ησλ Κππξίσλ ππθλψλνπλ, φπσο επίζεο 

θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ζπλσκνηηθέο θηλήζεηο ζην ζπίηη ηνπ Υαηδεγεσξγάθε θαη γηα ηελ 

αλάιεςε ηεο αξρεγίαο ησλ ζπλσκνηψλ απφ ηνλ Πέηξν, πνπ θεκνινγείηαη φηη είλαη εξσ- 

ηεπκέλνο κε ηελ θφξε ηνπ θνηδακπάζε. Πξάγκαηη, έλα βξάδπ ν αξρηεπίζθνπνο Κππξη- 

αλφο θαηαθζάλεη ζηελ πην πάλσ νηθία, γηα λα επινγήζεη ηνπο αξξαβψλεο ηεο Μαξίαο 

θαη ηνπ Πέηξνπ. Με ηελ επθαηξία απηή, ν ηεξάξρεο δηεθηξαγσδεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ν θππξηαθφο ειιεληζκφο, επηζεκαίλνληαο φκσο φηη είλαη αλαγθαίν λα 

ζηαζκηζηνχλ φια ηα δεδνκέλα, ψζηε λα κελ νδεγεζεί ζε ζθαγή, αλ δελ ππάξρνπλ πη- 

ζαλφηεηεο επηηπρίαο κηαο ελδερφκελεο εμέγεξζήο ηνπ˙ σζηφζν, ζε ιίγε ψξα εγθαηα- 

ιείπεη ηε κεηξηνπαζή ζηάζε ηνπ, έρνληαο πεηζηεί απφ ηα επηρεηξήκαηα ελφο δηαθφλνπ, 

θαη αξρίδεη λα ζπδεηά κε ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο γηα ηε κεζφδεπζε ηεο εμέγεξζεο. - 

κσο, ε ζπγθέληξσζε απηή ηεξκαηίδεηαη άδνμα, γηαηί ζην ζπίηη θαηαθηάλεη ν Κνπηζνχθ 

εμαγξησκέλνο, απεηιεί ηνπο Έιιελεο ηεο Κχπξνπ κε αληίπνηλα θαη ζπιιακβάλεη ηε Μα- 

ξία θαη ηνλ παηέξα ηεο, ηε ζηηγκή πνπ ν Πέηξνο επηηπγράλεη λα δηαθχγεη.   

Σελ επνκέλε, ελψ ζην ζεξάγην ν παζάο ζπζθέπηεηαη κε δηάθνξνπο αμησκαηνχρνπο, 

πξνζάγεηαη πξψηνο ελψπηφλ ηνπ ν αξρηεπίζθνπνο Κππξηαλφο πνπ, κνινλφηη ξαπίδεηαη 

θαη εκπαίδεηαη, δειψλεη απνθαζηζκέλνο λα ζπζηαζηεί γηα ηε ζξεζθεία θαη ηελ παηξίδα 

ηνπ, ηνλίδεη ηελ πίζηε ηνπ ζηελ ηειηθή επηθξάηεζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη αθνχεη ηελ απφ- 

θαζε γηα ηε ζαλαηηθή ηνπ θαηαδίθε κε ςπρξαηκία. Σελ  ίδηα πνηλή επηβάιιεη ν παζάο 

ζηνπο ηξεηο κεηξνπνιίηεο θαη δίλεη ηε δηαηαγή λα νδεγεζνχλ φινη ζηε θπιαθή. ηελ 

ίδηα ζπλεδξία ν παζάο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο επαλαζηαηηθέο θηλήζεηο ζηελ Πάθν θαη 

θεξχζζεη ηνλ ζηξαηησηηθφ λφκν˙ κεηά απφ ηε ιήμε ηεο, ν ίδηνο πιεξνθνξείηαη φηη ε 

Μαξία (πνπ ηψξα βξίζθεηαη ζην ραξέκη ηνπ) αξλείηαη λα ιάβεη ηξνθή θαη φηη ν Πέηξνο 

αλακέλεηαη λα θηάζεη ζηε Λεπθσζία επηθεθαιήο επαλαζηαηψλ.  

ην ραξέκη ε Μαξία απνξξίπηεη κε ζζέλνο ηηο εξσηηθέο δηαρχζεηο ηνπ παζά, πξνθα- 

ιψληαο ηε καλία θαη ηελ νξγή ηνπ. Δμάιινπ, απφ δχν Κχπξηνπο εππαηξίδεο ν αλαγλψ- 

ζηεο (ή ζεαηήο) πιεξνθνξείηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εθηειέζεηο ησλ αξρηεξέσλ 

θαη αθνινχζεζαλ ζθαγέο θαη ιεειαζίεο. Σέινο, κεηά απφ κηα απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα 

ηνπ Πέηξνπ γηα απειεπζέξσζε ηεο Μαξίαο θαη ηνπ παηέξα ηεο, ν λένο δνινθνλείηαη απφ 

ηνπο Σνχξθνπο θαη ε Μαξία απηνθηνλεί. Ο Υαηδεγεσξγάθεο βξίζθεη καξηπξηθφ ζάλαην 

θαη ν Κνπηζνχθ ράλεη ηα ινγηθά ηνπ. Ο παζάο κέζα ζε παξαηζζήζεηο βιέπεη ζην βάζνο 

ηεο ζθελήο ηελ Διιάδα λα ζξαχεη ηηο αιπζίδεο ηεο θαη κπξνζηά ηεο γνλαηηζκέλνπο ηνπο 

Κππξίνπο ηεξάξρεο, πνπ είραλ εθηειεζηεί.     
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Απφ ηηο επαλεηιεκκέλεο ζθεληθέο παξνπζηάζεηο ηνπ Κνπηζνύθ Μερεκέη θαίλεηαη φηη 

ην δξάκα, εμαηηίαο ηνπ ζέκαηφο ηνπ, πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θππξηαθνχ θνηλνχ,
51

 

ζε κηα πεξίνδν πνπ απηφ δηαπλεφηαλ απφ ηνλ αιπηξσηηζκφ θαη ηελ ελσηηθή ηδενινγία. 

Δμάιινπ, γηα ην θείκελν θαζεαπηφ σο αλάγλσζκα δελ εληνπίζηεθαλ θξηηηθά ζεκεη- 

ψκαηα ή άιια ζρφιηα απφ ηελ απνδειηίσζε ηνπ θππξηαθνχ ηχπνπ ησλ εηψλ 1888 θαη 

1895, κνινλφηη  ζηελ εθεκεξίδα άιπηγμ δεκνζηεχεηαη έλα εθηελέο ζρφιην, φρη κε αθνξ- 

κή ηε δεχηεξε έθδνζε αιιά κηα παξάζηαζε ηνπ δξάκαηνο, πνπ δφζεθε απφ ηνλ ζίαζν 

Πέξβειε ζηε Λεκεζφ. ην δεκνζίεπκα απηφ παξνπζηάδεηαη ε ππφζεζε ηνπ ζεαηξηθνχ 

θεηκέλνπ θαη ππνγξακκίδεηαη ε ηφικε κε ηελ νπνία αληηκεηψπηζαλ ηνλ Κνπηζνχθ ηφζν 

ν αξρηεπίζθνπνο Κππξηαλφο φζν θαη ε Μαξία. ρνιηάδεηαη ε «θαζαξεύνπζα όζσ θαη 

εύιεπηνο γιώζζα» ηνπ έξγνπ θαη ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο θαίξηαο γηα ηνλ ειιελη- 

ζκφ ηζηνξηθήο ζηηγκήο, ηελ νπνία δξακαηνπνίεζε ν ζπγγξαθέαο.
52

 

                                                 
51

 Δίλαη αμηνζεκείσηε ε πνηεηηθή δηαζθεπή ηνπ Κνπηζνύθ Μερεκέη απφ ηνλ Γ. Σζηθθίλε ζε έλα 

αθεγεκαηηθφ πνίεκα, «πνπ αλαπηύζζεηαη ζε 1130 νκνηνθαηάιεθηνπο δεθαπεληαζύιιαβνπο ζηίρνπο». Σα 

πιήξε ζηνηρεία ηεο έθδνζεο είλαη: Γαληήι Σζηθθίλεο, Ο Κνπηζνύθ Μερκέη ελ Κύπξῳ ηῳ 1821, ελ 

Αζήλαηο, εθδ. Κ. Γ. Ρψζζνο, 1904. Σν βηβιίν εληνπίζηεθε απφ ηνλ Κ. Γ. Γηαγθνπιιή. πσο δηαπη- 

ζηψλεη ν ίδηνο, ν δηαζθεπαζηήο «ζέβεηαη ηνλ “κύζν” όπσο ηνλ πξαγκαηεύεηαη ν Κσλζηαληηλίδεο θαη […] 

ηίπνηε ην δηθό ηνπ δελ πξνζζέηεη». Βι. Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, Κππξηαθή ινγνηερλία…, 57. Ζ νξζφηεηα ηεο 

άπνςεο ηνπ Γηαγθνπιιή επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ζπλαλάγλσζε ησλ δχν θεηκέλσλ. Ο δηαζθεπαζηήο δελ 

αλαπαξάγεη πηζηά κφλν ηνλ κχζν ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ αιιά θαη ηελ ςπρξή θαζαξεχνπζα γιψζζα 

ηνπ.           
52

 Βι. άιπηγμ, 9 Γεθ. 1895 (= Παξάξηεκα Β΄: 2.4., 491). Δλδηαθέξνλ γηα ην δξάκα απηφ επέδεημαλ 

λεφηεξνη κειεηεηέο, επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε ζχγθξηζή ηνπ κε ηελ πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ 

Β. Μηραειίδε «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821 ελ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ». Ο Γ. Καηζνχξεο ζε δηάθνξεο κειέηεο ηνπ 

ζεσξεί ηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη έλα ειιελνιαηξηθφ ζεαηξηθφ θείκελν, πνπ δελ δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

πνηφηεηά ηνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππεξβνιή θαη ηνλ αθξαίν παηξησηηζκφ. Βι. Γ. Καηζνχξεο, 

«Σν παιηφ ζέαηξν...», 78˙ ηνπ ίδηνπ, Baζίιεο Μηραειίδεο. Ζ δσή, ε πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ, 

Λεπθσζία, Υξ. Αλδξένπ, 
2
2002 (1987), 207˙ ζην εμήο: Baζίιεο Μηραειίδεο...˙ Γ. Καηζνχξεο (2005),67. 

Αληίζεηα απφ ηνλ Καηζνχξε, ν Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο ζεσξεί ηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη σο ην ζεκαληηθφηεξν 

θππξηαθφ ζεαηξηθφ έξγν ηνπ 19
νπ

 αηψλα (κνινλφηη επηζεκαίλεη ηηο «ζεαηξηθέο ηνπ αδπλακίεο» θαη ηελ 

«θαζαξεπνπζηάληθε γιώζζα ηνπ»)˙ σζηφζν δχζθνια ζα κπνξνχζε λα ηεθκεξησζεί ε πνηνηηθή ππεξνρή 

ηνπ δξάκαηνο, ηνπιάρηζην απφ ην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ηνπ Γ. ηβηηαλίδε. Βι. Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, 

Κππξηαθή ινγνηερλία..., 29-30. Δηδηθφηεξα γηα ηε ζρέζε ηνπ δξάκαηνο κε ηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», ν 

Καηζνχξεο δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ν Κνπηζνύθ Μερεκέη ήηαλ έλα δεκηνπξγηθφ εξέζηζκα, αιιά δελ 

επεξέαζε ζνβαξά ηνλ Β. Μηραειίδε, δεδνκέλνπ φηη ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο (ζε αληίζεζε κε ηνλ πνηεηή) 

παξεθθιίλεη απφ ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα θαη θαηαιήγεη ζηνλ αθξαίν εζληθφ θαλαηηζκφ. Βι. Γ. 

Καηζνχξεο, Baζίιεο Μηραειίδεο..., 284. Ο Κ. Γ. Καζίλεο πηνζεηεί ηελ πην πάλσ άπνςε ηνπ Καηζνχξε 

θαη εμεηάδεη ηελ εηδνινγηθή ηαπηφηεηα ηνπ δξάκαηνο, ππνζηεξίδνληαο φηη «ζα ηαίξηαδε λα νλνκαζζεί ην 

έξγν ηζηνξηθή ξνκαληηθή κπζηζηνξία παξά δξάκα». Θεσξεί σζηφζν φηη νξηζκέλεο ζθελέο ηνπ 

δηαθξίλνληαη απφ ζεαηξηθφηεηα θαη θάλεη ιφγν γηα «ελδνκεημία κπζηζηνξηθώλ θαη δξακαηηθώλ 

ζηνηρείσλ» πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ. Ο ίδηνο κειεηεηήο απνδέρεηαη θαη ηεθκεξηψλεη κε ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηελ άπνςε ηνπ Μ. Πηεξή, φηη «ην επηθό πνίεκα έρεη κεγαιύηεξε ζεαηξηθόηεηα από ην δξάκα ηνπ 

Κσλζηαληηλίδε», θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ππφ εμέηαζε ζεαηξηθφ θείκελν έρεη ζήκεξα πηα 

κφλν ηζηνξηθή αμία. Βι. Κ. Γ. Καζίλεο, «Σν 1821 ελ Κχπξῳ. Έλα δξάκα θη έλα έπνο», Γηαζηαπξώζεηο. 

Μειέηεο γηα ηνλ ΗΘ΄ θαη Κ΄ αηψλα, Αζήλα, Υαηδεληθνιήο, 1998, 301-335. Βι. ηδηαίηεξα: 319, 321, 323, 

334˙ ζην εμήο: Γηαζηαπξώζεηο... Γηα ηελ άπνςε ηνπ Μ. Πηεξή, βι. Μ. Πηεξήο, «Αξηζηνηέιεο Βαιασξί- 

ηεο-Βαζίιεο Μηραειίδεο. Ζ έιμε ηνπ κνληέινπ ηνπ “εζληθνχ” πνηεηή», Παξνπζία 3 (ρεηκψλαο 1995) 

13-16˙ ζην εμήο: «Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο-Βαζίιεο Μηραειίδεο...»˙ Πηεξήο [επηκ.] (2001), 160. Σέ- 

ινο, ν Λ. Παπαιενληίνπ ππνζηεξίδνληαο φηη ν Θ. Φ. Κσλζηαληηλίδεο είλαη ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο 
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Δμάιινπ, νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπκε γηα ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηνπ Κνπ- 

ηζνύθ Μερεκέη είλαη επαξθείο θαη ζπρλά αλαιπηηθέο. Ο ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ζηνλ πξφιν- 

γν ηνπ δξάκαηνο αλαδεκνζηεχεη απνζπάζκαηα απφ αηγππηηαθέο εθεκεξίδεο ηνπ Φε- 

βξνπαξίνπ 1887 (Le Phare d’ Alexandrie, Οκόλνηα, Σειέγξαθνο θαη Μεηαξξύζκηζηο), 

φπνπ ζρνιηάδεηαη ε ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ αλεβάζηεθε ζηηο 2 ηνπ ίδηνπ κήλα ζην 

«Αηγππηηαθφλ Πνιπζέακα» ηεο Αιεμάλδξεηαο, ζηελ νπνία ηνλ Κνπηζνχθ ππνδχζεθε ν 

Γεκνζζέλεο Αιεμηάδεο θαη ηε Μαξία ε Δπαγγειία Παξαζθεπνπνχινπ. ηα πην πάλσ 

δεκνζηεχκαηα ηνλίδνληαη ν παηξησηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ δξάκαηνο θαη ε επηηπρία ηεο 

παξάζηαζεο, επηζθξάγηζε ηεο νπνίαο απνηέιεζε ε απνζέσζε ηνπ ζπγγξαθέα επί 

ζθελήο.
53

 Μεηά ηελ επηηπρία ηεο αηγππηηαθήο παξάζηαζεο, ν Κνπηζνύθ Μερεκέη αλεβά- 

ζηεθε ζηελ Κχπξν ζηα ηέιε ηνπ 1887, ιίγνπο κήλεο πξηλ απφ ηελ έθδνζή ηνπ.
54

 Ζ 

ζθεληθή επηηπρία, ηφζν ηεο αηγππηηαθήο φζν θαη ηεο θππξηαθήο παξάζηαζεο, ψζεζε ηνλ 

Θ. Κσλζηαληηλίδε λα εθδψζεη ην δξάκα ηνπ ηελ επφκελε ρξνληά θαη έθηνηε πξαγκαην- 

πνηήζεθαλ επαλεηιεκκέλεο παξαζηάζεηο ηνπ ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Κχπξν
55

. Μάιηζηα, 

ζηελ ηειεπηαία καξηπξνχληαη παξαζηάζεηο κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1950.
56

 Αλ ιάβνπ- 

κε, επίζεο, ππφςε φηη απηφ ζπρλά αλεβαδφηαλ ζηε ζθελή κε ηελ επθαηξία εζληθψλ επε- 

ηείσλ, θαη ηδίσο ελ είδεη κλεκνζχλνπ γηα ηνπο Κχπξηνπο κάξηπξεο ηνπ 1821 θάζε Ηνχιην, 

ε ηδενινγηθή ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ δξάκαηνο είλαη πξνθαλήο.
57

  

                                                                                                                                              
ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο ζηελ Κχπξν θαηά ηα ηέιε ηνπ 19

νπ
 αηψλα, επηζεκαίλεη φηη ζηνλ Κνπηζνύθ 

Μερεκέη (φπσο θαη ζηνλ Πέηξν Α΄) θπξηαξρνχλ νη ππεξβνιέο ηνπ ξνκαληηζκνχ  θαη, απφ ηελ άιιε, 

εληνπίδνληαη δξακαηνπξγηθέο αξεηέο, «όπσο νη δσληαλνί δηάινγνη [...], ε ζθηαγξάθεζε [...] θάπνηε 

νινθιεξσκέλσλ θαη πεηζηηθώλ αλζξώπηλσλ ραξαθηήξσλ, ην πξνζεγκέλν ζηήζηκν ζε νξηζκέλεο ζθελέο 

[...] θαη ε θαιή αλάπιαζε ηνπ ηζηνξηθνύ πιαηζίνπ παιαηόηεξσλ επνρώλ [...]». Βι. Λ. Παπαιενληίνπ, «Θ. 

Φ. Κσλζηαληηλίδεο, Απνκλεκνλεχκαηα δηδαζθάινπ, ηζηνξηθφλ δηήγεκα (Αιεμάλδξεηα 1889), Μηθξνθη- 

ινινγηθά 14 (θζηλ. 2003) 26-29: ην παξάζεκα ζηε ζ. 27.  
53

 Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνύθ Μερεκέη..., ζη΄, δ΄. Γηα ηελ ίδηα παξάζηαζε, βι. άιπηγμ, 29 Ηαλ. 

1887. 
54

 Βι. Φσλή ηεο Κύπξνπ, 7/19 Ννεκβξ. 1887 (= Παξάξηεκα Β΄: 2.2., 490). 
55

 Γελ είλαη δχζθνιν λα εξκελεπηεί ε ζθεληθή επηηπρία ηνπ Κνπηζνύθ Μερεκέη, αλ ιάβνπκε ππφςε έλα 

ζρφιην πνπ δεκνζηεχηεθε ιίγεο κέξεο πξηλ απφ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ζην Παξζελαγσγείν Φαλεξσ- 

κέλεο, ην 1891. ην ζεκείσκα ηνλίδεηαη φηη ην δξάκα ζπγθηλνχζε ηνπο Κππξίνπο, γηαηί ζε απηφ έβιεπαλ 

ηα πάζε ηεο παηξίδαο ηνπο θαη έλησζαλ πεξήθαλνη γηα ηε ζηάζε ηεο Κχπξνπ ην 1821, αθνχ κε απηφ ην 

ζεαηξηθφ θείκελν δηαςεπδφηαλ ε γλψκε φηη νη Κχπξηνη δελ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ην έηνο εθείλν, αιιά 

αθέζεθαλ λα ζθαγνχλ ζαλ πξφβαηα απφ ηνπο Σνχξθνπο. Βι. Φσλή ηεο Κύπξνπ, 22/6 Μαξη. 1891. Γηα 

ην ίδην ζέκα, βι. Δπαγόξαο, 23 Μαξη. 1891. Δμάιινπ, ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

Λεκεζνχ Αιήζεηα δεκνζηεχεηαη έθθιεζε πξνο ηνλ ζηαζάξρε Πέξβειε λα αλεβάζεη ηνλ Κνπηζνύθ 

Μερεκέη, ζπλνδεπφκελε απφ ηε δηαβεβαίσζε φηη «ην ζέαηξνλ ζα πιεξσζή κέρξηο αζθπμίαο». Βι. Αιή- 

ζεηα, 17/29 Ννεκβξ. 1895. Ο ζηαζάξρεο αληαπνθξίζεθε γξήγνξα ζην πην πάλσ αίηεκα, αθνχ αλέβαζε 

ην δξάκα ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1895 θαη κάιηζηα ππνδχζεθε ν ίδηνο «ιακπξώο» ηνλ αξρηε- 

πίζθνπν. Βι. άιπηγμ, 9 Γεθ. 1895 (= Παξάξηεκα Β΄: 2.4., 491).
 

56
 Γηα αλαιπηηθή απνδειηίσζε ησλ παξαζηάζεσλ βι. Γ. Καηζνχξεο (2005), ηφκ. Α΄, 234, 236, 240, 283-

4 θαη ηφκ. Β΄, 227, 229˙ γηα γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ίδην ζέκα, βι. Α. νθνθιένπο, 

Θεόδνπινο Φ. Κσλζηαληηλίδεο..., 116.  
57

 Γηα παξάδεηγκα, ζηα 1906 ην έξγν αλεβάζηεθε θαηά ην κλεκφζπλν ησλ καξηχξσλ ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ 

ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Λνπθά: βι. ζρεηηθά Κππξηαθόο Φύιαμ, 15 Ηνπι. 1906˙ Κύπξηνο, 15 Ηνπι. 
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1.2.4. Πνιπμέλε Λντδηάο, Ζ δνύιε Κύπξνο. Γξακαηηθόλ εηδύιιηνλ. Δλ Λεκεζζῲ 

Κύπξνπ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ «άιπηγγνο», 1890.
58

 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ δχν αληίηππα ηνπ Ζ 

δνύιε Κύπξνο ζηηο δεκφζηεο θππξηαθέο βηβιηνζήθεο
59

 θαη έλα ζηε Βξεηαληθή Βηβιην- 

ζήθε. ην βηβιίν πξνηάζζεηαη πξνινγηθφ ζεκείσκα, φπνπ ε παηδαγσγφο-ζπγγξαθέαο 

ηνλίδεη φηη έγξαςε ην δξάκα ηεο παξαθηλεκέλε απφ παηξησηηθφ δήιν, παξαηλεί ηηο κα- 

ζήηξηέο ηεο λα αγαπνχλ ηελ ππνδνπισκέλε παηξίδα ηνπο θαη λα είλαη πηζηέο ζηνλ Θεφ 

θαη ζεκεηψλεη φηη ε ίδηα ζα αλαθνπθηζηεί, κφλν φηαλ ε Κχπξνο ειεπζεξσζεί. ην 

ηέινο ηνπ πξνιφγνπ δίλεηαη ε πνιχ ζεκαληηθή ρξνλνινγηθή έλδεημε «επνίνπλ ηῃ 12 

Ννεκβξίνπ 1882 ελ Λεκεζζῲ» (εκεξνκελία ζπγγξαθήο ηνπ πξνιφγνπ), πνπ θπζηθά α- 

πνηειεί terminus ante quem γηα ηνλ ρξφλν γξαθήο ηνπ ζεαηξηθνχ απηνχ θεηκέλνπ.
60

 Σν 

εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη γηαηί απηφ εθδίδεηαη νθηψ πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηελ νιν- 

θιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηνπ. Πηζαλφλ ε ζπγγξαθέαο λα αληηκεηψπηδε νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο θαη λα αλέκελε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ εθηχπσζή ηνπ. Δμάιινπ, 

θαίλεηαη φηη ην πξνφξηδε αξρηθά γηα ζρνιηθή ρξήζε ζην Παξζελαγσγείν Λεκεζνχ, ην 

νπνίν δηεχζπλε, θαζφηη ην έξγν αλεβάζηεθε ζηε ζθελή απφ καζήηξηεο ηνπ εθπαηδεπηε- 

ξίνπ δχν θνξέο πξνηνχ εθδνζεί.
61

 

Ζ πξφζεζε ηεο Π. Λντδηάδνο λα εθδψζεη ηε Γνύιε Κύπξν ήηαλ γλσζηή ηνπιάρηζην 

ηξία ρξφληα πξηλ απν ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, φπσο θαίλεηαη απφ έλα ζχληνκν δεκν- 

ζηνγξαθηθφ ζρφιην γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ δξάκαηνο απφ καζήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ ηήο 

ζπγγξαθέσο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1887. Ο ζρνιηνγξάθνο επηζεκαίλεη: «ην δξακάηηνλ 

θαίλεηαη αξθνύλησο επηηπρέο, λνκίδνκελ δε όηη πξνζερώο δεκνζηεύεηαη».
62

 Σελ άλνημε 

ηνπ 1890 ε ζπγγξαθέαο κε αγγειία ηεο ζηνλ θππξηαθφ θαη ζηνλ αζελατθφ ηχπν 

                                                                                                                                              
1906˙ Κύπξηνο, 2 επη. 1906. Δμάιινπ, ζηηο 9 Ηνπιίνπ 1909 έγηλε παξάζηαζε ηνπ ίδηνπ ζεαηξηθνχ κε 

ηελ επθαηξία ησλ απνθαιππηεξίσλ ηεο πξνηνκήο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Κππξηαλνχ απφ ηνλ Κχξηιιν Β΄. 

Βι. Κππξηαθόο Φύιαμ, 4 θαη 11 Ηνπι. 1909· Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ, «Μλήκε 9
εο

 Ηνπιίνπ 1821», Ο Φη- 

ιειεύζεξνο, 10 Ηνπι. 2010.  
58

 ην εμήο: Ζ δνύιε Κύπξνο... 
59

 Γελ θαηέζηε δπλαηφ λα εμαζθαιίζνπκε ην αληίηππν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 

γηαηί,  παξά ηε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηνλ θαηάινγφ ηεο, απηφ δελ αλεπξέζεθε. Απφ ην αληίηππν ηεο Γεκν- 

ηηθήο Βηβιηνζήθεο Λεκεζνχ κάιινλ ιείπνπλ δχν ζειίδεο, γηαηί κεηά ηε ζσδφκελε ηειεπηαία ζειίδα ηνπ 

πξνιφγνπ αθνινπζεί ε ζειίδα 4. ην αληίηππν ηεο Βξεηαληθήο Βηβιηνζήθεο ππάξρνπλ φιεο νη ζειίδεο 

ηνπ πξνιφγνπ, ζηνλ νπνίν πξνηάζζεηαη ε αθηέξσζε ηεο ζπγγξαθέσο ζηε κεηέξα ηεο. 
60

 Βι. Ζ δνύιε Κύπξνο..., 1-3. 
61

 Βι. φ.π., 4. Γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηεο Π. Λντδηάδνο, βι. ελδεηθηηθά Αληψλεο Ηληηάλνο, «ηνηρεία γηα 

ηε βηνγξάθεζε θαη ην έξγν ηεο Πνιπμέλεο Λντδηάδνο»,  Κππξηαθά Γξάκκαηα 63 (επη. 1940) 250- 254 

[= Παξάξηεκα Β΄: 3.5., 492-493]˙ ζην εμήο: «ηνηρεία… Π. Λντδηάδνο»˙ Αζελαΐο Ε. Λαλίηε, «Ζ Πν- 

ιπμέλε Λντδηάο», Διεπζεξία, 19 Μαξη. 1954˙  Κνπδνπλάξεο (2005), 225-6· Δχα Νενθιένπο, «Πνιπμέλε 

Λντδηάο. Μηα εξεπλεηηθή πξφηαζε», Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο ηεο Κππξηαθήο Δηαηξείαο Κππξηαθώλ 

πνπδώλ Ζ΄ (2007) 149-155· ηεο ίδηαο, «Πνιπμέλε Λντδηάο (1855-1942). Μηα πξσηνπφξα αγσλίζηξηα», 

Παξνπζία 16 (Ηνχλ. 2007) 47-56· Κνπδνπλάξεο (2010), 309-310.  
62

 Βι. Αιήζεηα, 21/5 Μαξη. 1887 (= Παξάξηεκα Β΄: 3.1., 491).  
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πιεξνθνξνχζε ηνπο αλαγλψζηεο γηα ηελ πξφζεζή ηεο λα εθδψζεη ην ζεαηξηθφ ηεο 

θείκελν, ειπίδνληαο φηη «πάζα ειιεληθή θαξδία» ζα ζπλέδξακε πξφζπκα γηα ηε δαπάλε 

ηεο έθδνζεο, «ππνβνεζνύζα νύησο, όπσο ζέζσκελ θαη εκείο κηθξόλ ηηλα ιίζνλ εηο ην 

κέγα νηθνδόκεκα ηνπ κέιινληνο ηεο ηιήκνλνο παηξίδνο Κύπξνπ».
63

 Χζηφζν, ε Π. 

Λντδηάο δελ δεκνζηεχεη ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ηεο θαηάινγν ζπλδξνκε- 

ηψλ, φπσο ζπλεζηδφηαλ ηφηε.
64

 

ηελ πξψηε πξάμε ηνπ δξάκαηνο ν βαζηιηάο ηεο Κχπξνπ Ησάλλεο Β΄ εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη Λνπδηληαλνί θαηάθεξαλ λα θξαηήζνπλ ππφδνπιε 

ηελ Κχπξν πάλσ απφ δχν αηψλεο θαη θαιεί ηελ θφξε ηνπ Καξιφηηα λα ηνλ κηκεζεί 

εθαξκφδνληαο ζθιεξέο κεζφδνπο δηαθπβέξλεζεο. Δθείλε δηαθεξχζζεη φηη, αλ αλαιάβεη 

ηελ εμνπζία, ζα δηνηθήζεη κε δηθαηνζχλε ηνπο θαηαθηεκέλνπο θαη επηκέλεη ζηελ  άξλεζή 

ηεο λα πξνρσξήζεη ζε γάκν ζθνπηκφηεηαο κε ηνλ θφκε ηεο Γέλνπαο Λνπδνβίθν. 

  ηε δεχηεξε πξάμε ν Κιενκέλεο, αθφινπζνο ηνπ Ησάλλε Β΄ θαη κλεζηήξαο ηεο Δπ- 

αλζίαο πνπ ήηαλ ππεξέηξηα ηεο Καξιφηηαο, δηεθηξαγσδεί ηα δεηλά ηεο Κχπξνπ θαη ηνλί- 

δεη ηελ απφθαζή ηνπ λα κεηαλαζηεχζεη. Δμάιινπ, ν λφζνο γηνο ηνπ βαζηιηά Ηάθσβνο 

εθθξάδεη ηελ αληηπάζεηά ηνπ γηα ηελ Καξιφηηα θαη ηνλ παηέξα ηνπ, αληηκεησπίδεη κε 

θαρππνςία ηνλ έξσηα Κιενκέλε-Δπαλζίαο θαη, ζεσξψληαο ηνλ Κιενκέλε σο εξσηηθφ 

ηνπ αληίδειν, απνπεηξάηαη αλεπηηπρψο λα ηνλ ζθνηψζεη.  

Έπεηηα ν Ησάλλεο δηαηάζζεη ηε θπιάθηζε ηνπ δεχγνπο ησλ ππεξεηψλ, ραξαθηεξίδν- 

ληάο ηνπο πξνδφηεο, αθνχ ηνπο είρε αθνχζεη λα θαηαθέξνληαη ελαληίνλ ηεο ηπξαλλίαο. Ζ 

Καξιφηηα, πνπ ζεσξεί άδηθε ηε θπιάθηζε ησλ δχν λέσλ, απνθαζίδεη λα απνδερηεί ηνλ 

γάκν κε ηνλ θφκε ηεο Γέλνπαο, ππφ ηνλ φξν λα απνθπιαθηζηνχλ εθείλνη˙ ν φξνο ηεο 

γίλεηαη απνδεθηφο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ν γάκνο ηεο κε ηνλ Λνπδνβίθν. χληνκα ν 

βαζηιηάο πεζαίλεη απφ απνπιεμία θαη γη’ απηφ ν Ηάθσβνο εμνξγηζκέλνο, γηαηί ηψξα ηελ 

Κχπξν θπβεξλά ε Καξιφηηα κε ηνλ ζχδπγφ ηεο, δίλεη δηαηαγή γηα επίζεζε ελαληίνλ ησλ 

αλαθηφξσλ, κε ζθνπφ ηελ αλαηξνπή θαη δνινθνλία ηεο αδειθήο ηνπ.  

ηαλ, ηελ επνκέλε, ε ζηάζε ηνπ Ηάθσβνπ ελαληίνλ ηεο Καξιφηηαο πξαγκαηνπνηείηαη, 

                                                 
63

 Βι. άιπηγμ, 21 Απξ. 1890 (= Παξάξηεκα Β΄: 3.2., 492). Υάξε ζηελ πξφζθαηε έξεπλα είκαζηε ζε 

ζέζε λα γλσξίδνπκε φηη ε Γνύιε Κύπξνο ηππψζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1890 ζε 1000 αληίηππα. Βι. 

Θενδφζεο Ππιαξηλφο, «Δθδνηηθέο πιεξνθνξίεο γηα βηβιία θαη ην πεξηνδηθφ Παιιάδηνλ ηεο Πνιπμέλεο 

Λντδηάδνο», Μηθξνθηινινγηθά 27 (άλνημε 2010) 6-9. Γηα ηελ αζελατθή αγγειία ηεο έθδνζεο, βι. 

Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ 165 (12 Μαΐνπ 1890) 7 [=Θενδφζεο Ππιαξηλφο, «Ζ Πνιπμέλε Λντδηάο θαη ε 

Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ ηεο Καιιηξφεο Παξξέλ», Κππξηαθή Βηβιηνθηιία 13 (άλνημε 2010) 13· ζην εμήο: 

«Ζ Πνιπμέλε Λντδηάο…»: Παξάξηεκα Β΄, 3.3., 492]. 
64

 Ζ ζπγγξαθέαο, απεπζπλφκελε «πξνο ηνπο αμηνηίκνπο θπξίνπο θαη θπξίαο ζπλδξνκεηξίαο», δεηεί ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο, «δηόηη έλεθελ ειιείςεσο ρώξνπ θαη ρξόλνπ» δελ δεκνζηεχεη ηα νλφκαηά ηνπο, παξά ηελ 

νιφςπρή ηνπο ζπκπαξάζηαζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ δξάκαηνο. Βι. Π. Λντδηάο, Ζ δνύιε Κύπξνο..., 26.  
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ε ίδηα απνθαζίδεη λα θαηαθχγεη ζηελ Κεξχλεηα˙ φκσο πξνηνχ αλαρσξήζεη απφ ην αλά- 

θηνξν, εηζέξρεηαη ν Ηάθσβνο κε ζπλνδεία ζηξαηησηψλ, θαηαθέξλεη λα ηεο αξπάμεη ην 

ζηέκκα θαη ζξηακβνινγεί γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξαμηθνπήκαηνο. Ζ ηέσο βαζίιηζζα 

ζπλαληά ηνλ Κιενκέλε θαη ηελ Δπαλζία ζηελ Κεξχλεηα, φπνπ ηελ αλακέλεη ην πιήξσκα 

ελφο πινίνπ γηα λα ηε κεηαθέξεη ζην εμσηεξηθφ. Σν δξάκα ηειεηψλεη κε ηελ επρή ηεο 

βαζίιηζζαο γηα απειεπζέξσζε ηεο Κχπξνπ, πνπ θαιείηαη λα ζρίζεη ην έλδπκα ηεο δνπ- 

ιείαο θαη λα απνπιχλεη ηηο ακαξηίεο κπξνζηά ζηνλ βσκφ ησλ πξνγφλσλ. Έηζη ην λεζί ζα 

ειεπζεξσζεί θαη ζα δνμάδεη γη’ απηφ ηε κεηξνπνιηηηθή Διιάδα.       

Ζ δνύιε Κύπξνο, φπσο θαη πνιιά άιια ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηά- 

δνπκε, δνκείηαη πάλσ ζηε βάζε ησλ δνκηθψλ αληηζέζεσλ μελνθξαηία-ειιεληθφηεηα, ηπ- 

ξαλλία-αληηηπξαλληθφ κέλνο / πφζνο ειεπζεξίαο. Καη εδψ θεληξηθέο δξψζεο δπλάκεηο 

είλαη ν έξσηαο, ν παηξησηηζκφο θαη ε αξρνκαλία. κσο, ε Λντδηάο πζηεξεί ζηε δξακα- 

ηνπξγηθή αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ, αθνχ απφ ην δξάκα ηεο 

ιείπεη θαη ε ζηνηρεηψδεο ζεαηξηθφηεηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα θνκβηθά ζεκεία ηεο πιν- 

θήο (ι.ρ. ν δηραζκφο ηνπ βαζηιηά Ησάλλε αλάκεζα ζηελ αγάπε ηνπ γηα ηνλ Ηάθσβν θαη 

ζην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ Καξιφηηα ή ε απφθαζε ηεο Καξιφηηαο λα παληξεπηεί ελ 

ηέιεη ηνλ Λνπδνβίθν) δελ πξνσζνχληαη κέζσ ηνπ ζεαηξηθνχ δηαιφγνπ ή κνλνιφγνπ, 

αιιά παξνπζηάδνληαη κέζσ ηεο αθήγεζεο ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ, ζε ηέηνην βαζκφ 

πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζεσξήζεη ηε Γνύιε Κύπξν ζεαηξφκνξθν πνίεκα θαη φρη 

δξάκα.
65

   

Δλψ πξφζθαηα εληνπίζηεθε έλα ζχληνκν ζεκείσκα γηα ηε Γνύιε Κύπξν ζηελ 

Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ (1890) (ζην νπνίν ηνλίδεηαη ν παηξησηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

θεηκέλνπ, ρσξίο λα ζρνιηάδνληαη νη αδπλακίεο ηνπ), απφ ηελ απνδειηίσζε ηνπ θππξηα- 

θνχ ηχπνπ ηεο πεξηφδνπ 1878-1925 δελ έρνπλ εληνπηζηεί θξηηηθά ή άιια ζεκεηψκαηα 

ζρεηηθά κε ηε Γνύιε Κύπξν.
66

 ηα 1940 ν Α. Ηληηάλνο δεκνζηεχεη ζηα Κππξηαθά 

Γξάκκαηα κηαλ εξγαζία γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηεο Π. Λντδηάδνο, ζηελ νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη κε απηφ ην δξάκα ε ζπγγξαθέαο βαδίδεη ζηα ρλάξηα ησλ Γ. ηβηηαλίδε, 

Θ. Θενραξίδε θαη Θ. Κσλζηαληηλίδε. Χο νμπδεξθήο θξηηηθφο, νξζά επηζεκαίλεη ηελ 

απνπζία αμηφινγεο ζθεληθήο δξάζεο ζην δξάκα θαη ππνζηεξίδεη φηη πξφζεζε ηεο 

ζπγγξαθέσο ήηαλ  απηφ «λα απνηειέζεη πην πνιύ ηελ απαξρή ελόο ηνπηθνύ παηδηθνύ 

                                                 
65

 Παξφκνηα άπνςε δηαηππψλεη ν Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο ζρνιηάδνληαο ηε ραιαξή δνκή ηνπ έξγνπ, «πνπ 

ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξν σο αλάγλσζκα [...]». Βι. Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, Κππξηαθή ινγνηερλία..., 32. 
66

 Γηα ην ζπλνπηηθφ θξηηηθφ ζεκείσκα ζρεηηθά κε ηε Γνύιε Κύπξν ηεο Πνιπμέλεο Λντδηάδνο, βι. Θ. 

Ππιαξηλφο, «Ζ Πνιπμέλε Λντδηάο…», 13· γηα ην ζεκείσκα, βι. φ.π. θαη Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ 184 (21 

Οθη. 1890) 7 [= Παξάξηεκα Β΄, 3.4., 492]. Γηα ην γεγνλφο φηη Ζ δνύιε Κύπξνο δελ πξνθάιεζε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θππξηαθνχ ηχπνπ, βι. Παπαιενληίνπ (1997), 259.  
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ζεάηξνπ». Σέινο, ν ίδηνο (κνινλφηη δελ ζεσξεί γεληθά ην ινγνηερληθφ έξγν ηεο 

Λντδηάδνο αμηφινγν) δηαηππψλεη ηε ζέζε φηη απηφ πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε ηνπο φξνπο 

θαη ηα θνηλσληθνπνιηηηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε.
67

   

Ζ ζεαηξηθή ηχρε ηεο Γνύιεο Κύπξνπ δελ είλαη εθάκηιιε εθείλεο ησλ δχν άιισλ 

παηξησηηθψλ-ηζηνξηθψλ δξακάησλ, δειαδή ηνπ Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη θαη ηνπ Κνπ- 

ηζνύθ Μερεκέη, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην πξψην δξάκα αλεβάζηεθε πξηλ απφ ηελ έθδν- 

ζή ηνπ, δχν θνξέο ζηε δεθαεηία ηνπ 1880, ελψ ηα δχν άιια έρνπλ παξαζηαζεί 

επαλεηιεκκέλα, φπσο έρεη ζεκεησζεί ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ Κεθα- 

ιαίνπ. Γελ ππάξρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηηο δχν παξαζηάζεηο ηνπ δξάκα- 

ηνο˙ πάλησο, ε κία πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 1887 ζηελ 

αίζνπζα ηνπ Παξζελαγσγείνπ Λεκεζνχ, φπσο ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ αλψλπκν ζρνιην- 

γξάθν ηεο εθεκεξίδαο Αιήζεηα. Ζ παξάζηαζε απηή ήηαλ θαζαξά ζρνιηθή-καζεηηθή, 

αθνχ ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο ππνδχζεθαλ καζήηξηεο ηνπ πην πάλσ ζρνιείνπ.
68

 Αγλν- 

νχκε αλ ε άιιε παξάζηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ή κεηά ην 1887, αλ θαη είλαη πηζα- 

λφηεξν ε πξψηε λα πξαγκαηνπνηήζεθε γχξσ ζηα 1882, αλ ζπλππνινγηζηεί φηη ην έξγν 

γξάθηεθε αξρηθά γηα λα ηθαλνπνηήζεη ζρνιηθέο αλάγθεο. Ζ πεξηνξηζκέλε «ζθεληθή 

δσή» ηνπ δξάκαηνο απηνχ (παξά ην παηξησηηθφ ηνπ ζέκα) είλαη δπλαηφ λα απνδνζεί 

ζηελ έιιεηςε ζεαηξηθφηεηαο πνπ ην ραξαθηεξίδεη.   
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 Βι. Αλη. Ηληηάλνο, «ηνηρεία … Π. Λντδηάδνο», 250- 254. Γηα ηηο απφςεηο πνπ ζρνιηάδνληαη, βι. ζζ. 

252-3.  Ο Γ. Κεραγηφγινπ πνιχ αξγφηεξα ππνζηεξίδεη φηη ε Λντδηάο κε απηφ ην δξακαηηθφ ηεο θείκελν 

«μαλαπηάλεη ην ζεαηξηθό λήκα ηνπ ηβηηαλίδε», θαη εληνπίδεη σο βαζηθφ ζέκα ηνπ έξγνπ ηελ «εληειώο 

ειεύζεξε κεηαθνξά ηεο ζύγθξνπζεο αλάκεζα ζηελ Καξιόηηα θαη ηνλ Ηάθσβν Β Lusignan (± 1438)». 

Θεσξεί σο πεγή ηνπ δξάκαηνο, εθηφο απφ ηελ Κππξηάδα ραξίεζζα ηελ νπνία ξεηά αλαθέξεη ε 

ζπγγξαθέαο, ην Υξνληθό ηνπ Γ. Βνπζηξψληνπ θαη επηζεκαίλεη φηη ζηφρνο ηεο ζπγγξαθέσο είλαη «ην 

ζπκβνιηθό εγθώκην ηεο πηζηήο ζηελ νξζνδνμία Καξιόηηαο» θαη ηεο κεηέξαο ηεο Διέλεο Παιαηνινγίλαο, 

φπσο θαη ε «έκθαζε ζηε ιατθή αληίδξαζε απέλαληη ζηε θζίλνπζα μέλε δπλαζηεία». Βι. Κεραγηφγινπ 

(1986), 417. Δμάιινπ, ν Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο ππεξηνλίδεη ηνλ θξνλεκαηηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ Ζ δνύιε 

Κύπξνο, επηζεκαίλνληαο ηηο παξαηλέζεηο ηεο ζπγγξαθέσο πξνο ηελ «θνξαζηαθήλ λεόηεηα», φπσο απηέο 

δηαηππψλνληαη ζηνλ πξφινγν ηνπ δξάκαηνο, θαη ζεσξψληαο φηη ε επηδίσμε ηνπ εζληθνχ θξνλεκαηηζκνχ 

ππεξεηείηαη θαη απφ ηελ αξραηνπξεπή νλνκαηνινγία ησλ δεπηεξεπφλησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ. Βι. Κ. 

Γ. Γηαγθνπιιήο, Κππξηαθή ινγνηερλία..., 33. Ο Γ. Καηζνχξεο ζρνιηάδεη ην ζπγγξαθηθφ εηδνινγηθφ φλν- 

κα «δξακαηηθφλ εηδχιιηνλ», ππνδεηθλχνληαο νξζά φηη απηφ δελ απνδίδεη ηελ πξαγκαηηθή εηδνινγηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν «δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην ιατθό είδνο πνπ εηζεγήζεθε ν Γ. Κνξνκε- 

ιάο». Ζ νξζφηεηα ηεο άπνςεο ηνπ Καηζνχξε ηεθκεξηψλεηαη, αλ ζπλππνινγηζηνχλ δχν ζεκαληηθά γλσ- 

ξίζκαηα ηεο Γνύιεο Κύπξνπ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ηζηνξηθφ δξάκα, θαη φρη ζην δξακαηηθφ εηδχιιην, 

δειαδή ε αλαπαξάζηαζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ (θαη κάιηζηα εδψ απνκαθξπζκέλσλ ρξνληθά) θαη ε 

πξνβνιή ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ, ελψ νη ηδησηηθέο ηνπο ζηηγκέο απιψο πιαηζη- 

ψλνπλ ηα θαίξηα ζεκεία ηεο ζθεληθήο δξάζεο. Βι. Γ. Καηζνχξεο (2005), 63. Παξφκνηα, «δξακαηηθφλ 

εηδχιιηνλ» νλνκάδεη ν Πνιχβηνο Γεκεηξαθφπνπινο ην ζεαηξηθφ ηνπ έξγν Ο θνπξζάξνο (1905), 

κνινλφηη είλαη ηζηνξηθφ δξάκα. Γη’ απηφ, ν Θ. Υαηδεπαληαδήο e silentio δελ απνδέρεηαη απηφ ην ζπγ- 

γξαθηθφ εηδνινγηθφ φλνκα θαη ραξαθηεξίδεη ην έξγν «έκκεηξν ηξίπξαθην δξάκα». Βι. Θ. Υαηδεπα- 

ληαδήο, Ηζηνξηθό δξάκα..., 410.  
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 Βι. Αιήζεηα, 21/5 Μαξη. 1887.  
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1.2.5. Δπγέληνο Εήλσλ, Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα. Γξάκα εηο πξάμεηο ηέζζαξαο. 

Δλ Λεκεζζῲ Κύπξνπ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ «άιπηγγνο»,1893. 

Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα εθδφζεθε, φηαλ ν ζπγγξαθέαο βξηζθφηαλ αθφκε ζηελ 

εθεβηθή ηνπ ειηθία (ήηαλ κφιηο 17 εηψλ) θαη θνηηνχζε ζην Ππζαγφξεην Γπκλάζην ηεο 

άκνπ.
69

 ρεηηθά κε ηελ έθδνζε απηνχ ηνπ δξάκαηνο δεκνζηεχηεθε έλα ζχληνκν ζρφιην 

ζηελ εθεκεξίδα άιπηγμ. Μεηά απφ κηα ιαθσληθή αλαθνξά ζην ζέκα ηνπ δξάκαηνο, ν 

αλψλπκνο ζρνιηνγξάθνο νκνινγεί φηη αδπλαηεί λα απνθαλζεί «πεξί ηεο επηηπρίαο ηεο 

δξακαηνπνηήζεσο ηνπ ηζηνξηθνύ ηνύηνπ ζπκβάληνο», αιιά ππνζηεξίδεη φηη ν ζπγγξαθέαο 

«θέθηεηαη ηάιαληνλ, όπεξ ελ βξαρεί ζα πνιιαπιαζηαζζή θαη ζα εθπιήμε».
70

 ηνλ πξφιν- 

γν δελ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξφλν γξαθήο ηνπ θεηκέλνπ˙ σζηφζν, είλαη δπλαηφ 

λα ππνζηεξηρηεί φηη απηφο δελ απέρεη πνιχ απφ ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο, αλ ζπλππνινγη- 

ζηεί ε λεαληθή ειηθία ηνπ ζπγγξαθέα.  

Ζ ζθεληθή δξάζε ζην Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα ηνπνζεηείηαη ζηε Ρψκε ην 62 

π.Υ., φηαλ είρε ήδε θαηαζηξσζεί ην ζπλσκνηηθφ ζρέδην ηνπ Καηηιίλα θαη ησλ νπαδψλ 

ηνπ ελαληίνλ ηνπ ππάηνπ Κηθέξσλα, ν νπνίνο ζηφρεπε ζε εμαζθάιηζε απφθαζεο ηεο 

πγθιήηνπ γηα ζαλαηηθή θαηαδίθε ησλ επίδνμσλ ζπλσκνηψλ. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ν 

εξαζηήο ηεο Φνπιβίαο Κφηληνο Κνχξηνο, πνπ απνθάιπςε ζηελ εξσκέλε ηνπ φηη ε 

ζπλσκνηηθή νκάδα ζρεδίαδε δνινθνλία ησλ ππάησλ, ππξπφιεζε ηεο Ρψκεο θαη 

εμαθάληζε ησλ ρξεσζηηθψλ βηβιίσλ. Αξγφηεξα, ν Κηθέξσλ πέηπρε λα απνζπάζεη ηηο 

πην πάλσ πιεξνθνξίεο απφ ηε Φνπιβία, φπσο επίζεο θαη δηάθνξα έγγξαθα, κε ηα 

νπνία απνδεηθλπφηαλ ε ελνρή ηνπ Καηηιίλα θαη ησλ νπαδψλ ηνπ. Βέβαηα ν Κνχξηνο, 

κφιηο πιεξνθνξήζεθε ηελ «πξνδνζία» ηεο Φνπιβίαο, ηε ζπλέιαβε γηα λα δηθαζηεί 

απφ ηνπο ζπλσκφηεο.  

ηε δεχηεξε πξάμε ν Καηηιίλαο θαη ν ζχληξνθφο ηνπ Λέληνπινο δηαπιεθηίδνληαη 

απνθαιχπηνληαο ηηο αξρεγηθέο ηνπο θηινδνμίεο˙ ν πξψηνο, θνβνχκελνο ηε ζχιιεςε 

κεηά ηελ απνθάιπςε ησλ ζπλσκνηηθψλ ηνπ ζρεδίσλ, απνθαζίδεη λα θαηαθχγεη ζηελ 

Δηξνπξία, ελψ ε Φνπιβία πξνζάγεηαη κπξνζηά ζηνπο ζπλσκφηεο θαη ιίγν αξγφηεξα 

καραηξψλεηαη (φρη ζαλάζηκα) απφ ηνλ εξαζηή ηεο.  

ηελ ηξίηε πξάμε ν Κηθέξσλαο αλακέλεη ηνπο επίδνμνπο δνινθφλνπο ζην ζπίηη ηνπ, 

έρνληαο πξνζρεδηάζεη ηε ζχιιεςή ηνπο κε ηελ ηνπνζέηεζε θξνπξψλ ζηα δσκάηηα γχ- 

ξσ απφ ηνλ ζθεληθφ ρψξν. Ζ ζχιιεςε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαη νη 
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 Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 112. Γηα ηελ εζληθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δξάζε ηνπ Δπγ. Εήλσλνο βι. 

Π. Πξνδξφκνπ, Κύπξηνη πνιηηεπηέο…, 135, 150, 279.  
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 Βι. άιπηγμ, 2 Οθη. 1893 (= Παξάξηεκα Β΄: 4.1., 493) 
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ζπλσκφηεο θπιαθίδνληαη, ελψ ν Κηθέξσλαο ζπεχδεη λα εμαζθαιίζεη απφ ηε χγθιεην 

ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε ησλ ζπλσκνηψλ θαη ζηέιιεη ζηξαηφ ζηελ Δηξνπξία ελαληίνλ 

ηνπ Καηηιίλα.  

Αξγφηεξα, ηε ζηηγκή  πνπ ν Κηθέξσλ αλαθνίλσλε ζηνπο ζπιιεθζέληεο ζπλσκφηεο 

ηε ζαλαηηθή ηνπο θαηαδίθε (ηέηαξηε πξάμε), θαηαθζάλεη έλαο αγγειηαθφξνο θαη αλα- 

θνηλψλεη ζηνλ χπαην ηελ ήηηα θαη ηε δνινθνλία ηνπ Καηηιίλα. Μεηά ηε ζρεηηθή ελε- 

κέξσζε ηνπ ιανχ, ν Κηθέξσλ επηζηξέθεη ζηελ νηθία ηνπ, θαζεζπράδεη ηε ζχδπγφ ηνπ 

γηα ηελ ππέξβαζε ησλ θηλδχλσλ θαη ππφζρεηαη ζηε Φνπιβία λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

επηπρία ηεο.    

Απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ θππξηαθνχ ηχπνπ ηεο πεξηφδνπ 1878-1925, πέξα απφ κηαλ 

επηζηνιή απφ ηνλ παηέξα ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα θιεςίηππε επα- 

λέθδνζε ηνπ δξάκαηνο,
71

 έρεη εληνπηζηεί έλα δεκνζίεπκα, φπνπ παξαηίζεληαη αμην- 

ινγηθέο θξίζεηο γχξσ απφ ηε πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα. Ο αλψλπκνο ζρνιηνγξάθνο ηεο 

άιπηγγνο  δελ είλαη βέβαηνο γηα ηελ επηηπρία ηεο δξακαηνπξγηθήο αλάπιαζεο ηνπ ηζην- 

ξηθνχ γεγνλφηνο. Χο ζεηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζεκεηψλνληαη ε γιαθπξφηεηα ηεο 

γιψζζαο, νη ηερληθέο ελαιιαγέο ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ ζθελψλ θαη ε επηηπρήο δηαί- 

ξεζε ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ.
72

  Ζ απνπζία άιισλ ζρνιίσλ θαη θξηηηθψλ θεηκέλσλ γχξσ 

απφ ην έξγν είλαη επεμήγεηε, αλ ιεθζεί ππφςε φηη πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ην πξσηφ- 

ιεην ελφο δεθαεθηάρξνλνπ.  

Οη πιεξνθνξίεο γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηνπ δξάκαηνο είλαη ειιηπείο θαη αιιειν- 

ζπγθξνπφκελεο. ηελ πξφζθαηε εξγαζία ηνπ Γ. Καηζνχξε
73

 γχξσ απφ ην θππξηαθφ ζέα- 

ηξν δελ ζεκεηψλεηαη θακηά παξάζηαζε ηεο πλσκνζίαο ηνπ Καηηιίλα. Χζηφζν, ζην ζπι- 

ινγηθφ έξγν Κύπξηνη ζπγγξαθείο...
74

 ζεκεηψλεηαη φηη ην δξάκα αλεβάζηεθε ζηε άκν θαη 

ζηελ Κχπξν˙ φκσο, ε πιεξνθνξία απηή δελ επηβεβαηψλεηαη νχηε απφ ηα θππξηαθά ζεα- 
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 ηελ επηζηνιή ηνπ ν Νηθφιανο Εήλσλ αλαθέξεη φηη ην έξγν ηνπ γηνπ ηνπ νηθεηνπνηήζεθε παξάλνκα ν 
Εήλσλ Κιενβνχινπ, αιιάδνληαο κφλν ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνλ ηίηιν: Έξσο θαη παηξίο ή 
Ππξπόιεζηο ηεο Ρώκεο. Γξάκα εηο πξάμεηο ηέζζαξαο. Ο παηέξαο ηνπ ζπγγξαθέα θαηαγγέιιεη φηη 
«νπδεκίαλ ιέμηλ ν θύξηνο απηόο κεηέβαιελ από ηνπ πξνιόγνπ κέρξη ηνπ ηέινπο θαη έζεζε ηελ ππνγξαθήλ 
ηνπ σο πνηεηήο θαη κάιηζηα ην αθηέξσζε  θαη εηο ηνλ ελ Καΐξῳ θ. Γ. Ννύγθνβηηο» θαη, ηέινο, επηθπιάζζεη 
ζηνλ εαπηφ ηνπ ην δηθαίσκα γηα πξνζθπγή ζηε δηθαηνζχλε. Βι. άιπηγμ, 12 Απγ. 1895 (= Παξάξηεκα 
Β΄: 4.2., 493). Ο πιήξεο ηίηινο ηεο θιεςίηππεο έθδνζεο είλαη: Εήλσλ Κιενβνχινπ, Έξσο θαη παηξίο ή 
Ππξπόιεζηο ηεο Ρώκεο. Γξάκα εηο πξάμεηο ηέζζαξαο, Αιεμάλδξεηα, 1895. Βι. Ζιηνχ-Πνιέκε (2006), 
ηφκ. Γ΄, 2947, ιήκκα: 342. Ζ πιεξνθνξία γηα ηελ έθδνζε απηή αληιείηαη απφ ηελ εξγαζία ηνπ Δπγέληνπ 
Μηραειίδε, Βηβιηνγξαθία ησλ Διιήλσλ Αηγππηησηώλ (1853-1966), Αιεμάλδξεηα 1965-1966 (ζ. 43) θαη 
δελ νθείιεηαη ζε απηνςία. Απφ ηε κέρξη ζηηγκήο βηβιηνγξαθηθή καο έξεπλα δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 
εληνπηζηεί ε θιεςίηππε απηή έθδνζε. Γηα ηνλ Ε. Κιενβνχινπ, βι. Κύπξηνη ζπγγξαθείο από ηελ 
αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα (θηινινγηθή επνπηεία Ν. Παλαγηψηνπ), Λεπθσζία, Υξ. Αλδξένπ, 1982-1984, 
ηφκ. 2, 494˙ ζην εμήο: Κύπξηνη ζπγγξαθείο…· Π. Πξνδξφκνπ, Κύπξηνη πνιηηεπηέο…, 309.  
72

 Βι. φ.π., ζεκ. 70.  
73

 Βι. Γηάλλεο Καηζνχξεο (2005), 66.  
74 Κύπξηνη ζπγγξαθείο…, ηφκ. 1, 277. 
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ηξνινγηθά κειεηήκαηα ησλ Μνπζηεξή θαη Καηζνχξε νχηε απφ ηηο Ηζηνξίεο ηνπ λενειιε- 

ληθνχ ζεάηξνπ ησλ Λάζθαξε θαη ηδέξε.  

1.2.6. Ησάλλεο Καξαγεσξγηάδεο, Κύπξνο δνύιε. Γξάκα εηο πξάμεηο πέληε, σο 

επνπνηία εθδνζείζα ην πξώηνλ ελ Κύπξῳ. Δλ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ησλ 

θαηαζηεκάησλ Αλέζηε Κσλζηαληηλίδνπ, 1898. 

πσο αλαγξάθεηαη ζην εμψθπιιν, ε Κύπξνο δνύιε (Αζήλα, 1898) είλαη ζεαηξηθή δη- 

αζθεπή ηνπ νκφηηηινπ επηθνχ πνηήκαηνο ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε, πνπ είρε εθδνζεί ηξία 

ρξφληα λσξίηεξα ζηελ Κχπξν.
75

 Ο ζπγγξαθέαο ζηνλ πξφινγν ηεο επνπνηίαο ηνπ πιεξν- 

θνξεί ηνλ αλαγλψζηε φηη ε ζπγγξαθή ηεο άξρηζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1892 θαη νινθιε- 

ξψζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1893 θαη φηη ν ηίηινο παξαπέκπεη ζηε Υίν δνύιε ηνπ πνηεηή θαη 

δαζθάινπ ηνπ, Θεφδσξνπ Οξθαλίδε. Με απνγνήηεπζε ζεκεηψλεη φηη ππέβαιε ην πνηε- 

ηηθφ ηνπ θείκελν ζηελ πξπηαλεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηνλ πνηεηηθφ δηαγσλη- 

ζκφ ηνπ έηνπο 1894, ν νπνίνο φκσο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε.
76

   

 Ο ζπγγξαθέαο άξρηζε ηε δξακαηνπνίεζε ηνπ επηθνχ πνηήκαηνο ζηα 1895, ακέζσο 

κεηά ηελ έθδνζή ηνπ. Μηα πξφρεηξε κνξθή ηεο ζεαηξηθήο δηαζθεπήο ήηαλ ήδε έηνηκε 

ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο γηα ηηο αλάγθεο κηαο πξψηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. ε ζρεηη- 

θφ ζρφιην ηεο άιπηγγνο ππνγξακκίδεηαη «ην πξόρεηξνλ θαη βεβηαζκέλνλ ηεο δξακαην- 

πνηήζεσο» θαη δίλεηαη ε πιεξνθνξία φηη «επηκειέζηεξνλ δξακαηνπνηνύκελνλ ην πνίεκα 

ηνύην (σο πξόθεηηαη λα γείλε [sic]) δύλαηαη ιίαλ εππξνζώπσο λα αλαβηβάδεηαη επί ζθε- 

λήο».
77

 Ζ αζελατθή έθδνζε ηεο ζεαηξηθήο δηαζθεπήο ηνπ επηθνχ πνηήκαηνο αλαθνηλψλε- 

ηαη ζηνλ θππξηαθφ ηχπν ηνλ επηέκβξην ηνπ 1898.
78

   

 Ζ ζχγθξηζε ηεο επηθήο κνξθήο κε ηελ έκκεηξε ζεαηξηθή δηαζθεπή θαηαδεηθλχεη φηη 

ν ζπγγξαθέαο δελ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ ππφζεζε.
 79

  ηε ζεαηξηθή κνξθή δελ ππάξρεη 

(φπσο είλαη θπζηθφ άιισζηε) ε πνηεηηθή επίθιεζε ζηε κνχζα θαη νη εθηεηακέλεο πεξη- 

γξαθέο ηνπίσλ. πνπ ν Καξαγεσξγηάδεο ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ πεξηγξαθή, ηελ ελζσ- 

καηψλεη ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο πεξηνξίδνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο ζε κεγάιν βαζκφ. Γεληθά, 

ηα εθηεηακέλα αθεγεκαηηθά θαη πεξηγξαθηθά κέξε αθαηξνχληαη θαη ελζσκαηψλνληαη 

ζπκππθλσκέλα ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο. Ζ κφλε ζθελή πνπ πξνζηίζεηαη ζην ζεαηξηθφ 
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 Γηα ηελ έθδνζε ηεο επνπνηίαο (1895), βι. άιπηγμ, 16 επη. 1895.  
76

 Βι. Ησάλλεο Καξαγεσξγηάδεο, Κύπξνο δνύιε. Μία ζειίο ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο ππφ ηνπο Ναΐηαο. 

Πνίεκα επηθφλ εηο άζκαηα πέληε. Δλ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Δξβέξηνπ Δ. Κιαξθ, 

1895, γ΄˙ ζην εμήο:  Κύπξνο δνύιε. Πνίεκα επηθφλ... 
77

 Βι. άιπηγμ, 16 Γεθ. 1895 (= Παξάξηεκα Β΄: 7.1., 499). 
78

 Βι. Αιήζεηα, 3 επη. 1898 (= Παξάξηεκα Β΄: 7.2., φ.π.). 
79

 Γηα ηε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηεο επηθήο θαη ζεαηξηθήο κνξθήο ηνπ Κύπξνο δνύιε, σο δεηνχκελν ηεο 

θηινινγηθήο έξεπλαο γχξσ απφ ηελ θππξηαθή ινγνηερλία ηνπ 19
νπ

 αηψλα, βι. Γ. Κεραγηφγινπ (1986), 
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θείκελν, ρσξίο φκσο λα ηξνπνπνηείηαη ε εμέιημε ηεο ππφζεζεο, είλαη ην ζηηγκηφηππν κε 

ηνπο αγξφηεο-θξνπξνχο ζην ζπήιαην ηεο Σακαζνχ. Ζ ζθελή απηή (κε έληνλα θσκηθά 

ζηνηρεία πνπ καξηπξνχλ ζαημπεξηθή επίδξαζε) πξνηάζζεηαη ηεο ζπλάληεζεο ηνπ 

αξρηεπηζθφπνπ Ησάλλε Β΄ κε ηνπο επίδνμνπο Κχπξηνπο επαλαζηάηεο.
80

 Πξνθαλψο, ε 

πξνζζήθε ηεο ζθελήο απηήο έγηλε κε ζηφρν λα  πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεαηψλ ζε 

ελδερφκελεο παξαζηάζεηο ηνπ δξάκαηνο. Δμάιινπ, ε αξραΐδνπζα γισζζηθή κνξθή ηεο 

επνπνηίαο δηαηεξείηαη θαη ζηε ζεαηξηθή δηαζθεπή παξά ηελ αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ 

νκεξηθψλ ηχπσλ κε απινχζηεξεο ιέμεηο.  

Γεληθά, κε ηε δηαζθεπή ηεο επηθήο ζε ζεαηξηθή κνξθή ην θείκελν δελ βειηηψλεηαη αη- 

ζζεηηθά. ρη κφλν ζηε ζεαηξηθή κνξθή δελ έρνπκε εκβάζπλζε ζηνπο ραξαθηήξεο, αιιά 

ζε απηήλ παξαιείπνληαη ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο γχξσ απφ ηα πξφζσπα, πνπ ππάξρνπλ 

ζην έπνο. Άιισζηε, ε θπξηφηεξε αξεηή ηεο επηθήο κνξθήο, πνπ είλαη ε πεξηγξαθή ην- 

πίσλ, πεξηνξίδεηαη αηζζεηά ζην δξάκα.  

Ο ρξφλνο δξάζεο ζηελ Κύπξν δνύιε είλαη ε άλνημε ηνπ 1192 κ.Υ., κε άιια ιφγηα ζην 

δξάκα έρνπκε ζεαηξηθή αλάπιαζε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ Κππξίσλ λα απνζείζνπλ ηελ 

ηπξαλλία ησλ Νατηψλ. Σν ίδην ζέκα, φπσο έρεη ζεκεησζεί ζηελ Δλφηεηα 1.2.1. απηνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ, πξαγκαηεχεηαη ν Γ. ηβηηαλίδεο ζην ηζηνξηθφ ηνπ δξάκα Ζ Κύπξνο θαη νη 

Ναΐηαη.
81

 Πξηλ επηρεηξεζεί κηα ζπλνπηηθή ζπλεμέηαζε ηεο ζεκαηηθήο δνκήο ησλ δχν 

ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, ζα πξνεγεζεί ε παξνπζίαζε ησλ θχξησλ ζεκείσλ ηεο ππφζεζεο 

θαη ηεο πινθήο ηνπ Κύπξνο δνύιε.   

Ζ πξψηε πξάμε αξρίδεη ζε κηα δαζψδε πεξηνρή θνληά ζηνλ Μαραηξά, φπνπ ν Κχ- 

πξηνο Ηάθσβνο, κεηακθηεζκέλνο ζε κηθξέκπνξν, ζπλαληά ηνλ Ναΐηε ηππφηε  θαη «πξν- 

ζηάηελ ηεο θνηλήο αζθαιείαο» Γνθξέδν θαη ηνλ πξνεηδνπνηεί φηη νη κέξεο ησλ λέσλ 

δπλαζηψλ ζην λεζί είλαη κεηξεκέλεο. πλαληψληαο αξγφηεξα ηνλ εγνχκελν ηεο κνλήο 

Μαραηξά Νείιν, ν Ηάθσβνο πιεξνθνξεί ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ φηη έρεη θαηαζηξσζεί ζρέ- 

δην γηα εμέγεξζε ησλ Κππξίσλ ηε κέξα ηνπ Πάζρα, πξηλ απφ ηελ νπνία ζα γηλφηαλ 

ζχζθεςε ησλ επαλαζηαηψλ ζε έλα ζπήιαην ηεο Σακαζνχ. Έπεηηα απφ ηε ζπλάληεζε 

                                                 
80

 Βι. Ησάλλεο Καξαγεσξγηάδεο, Κύπξνο δνύιε. Γξάκα εηο πξάμεηο πέληε, σο επνπνηία εθδνζείζα ην 

πξψηνλ ελ Κχπξῳ. Δλ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ησλ θαηαζηεκάησλ Αλέζηε Κσλζηαληηλίδνπ, 

1898, 26-7˙ ζην εμήο: Κύπξνο δνύιε. Γξάκα... 
81

 Ο ζπγγξαθέαο ζηνλ πξφινγν ηεο επηθήο κνξθήο ηνπ έξγνπ δελ απνθξχπηεη ην γεγνλφο φηη πξηλ απφ 
ηνλ ίδην επεμεξγάζηεθε ζεαηξηθά ην ίδην ζέκα ν Γ. ηβηηαλίδεο: «Σν ζέκα ηνύην θαη έηεξνλ ηεο Κύπξνπ 
ηέθλνλ, ν θίιηαηνο εκίλ Γεώξγηνο Ν. ηβηηαλίδεο, δηά ηνπ γλσζηνύ ηνηο πάζη γιαθπξνύ θαη πνηεηηθνύ 
απηνύ θαιάκνπ ιίαλ επηηπρώο επεμεξγάζζε εηο δξάκα Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, όπεξ πνιιάθηο επί ζθελήο 
δηδαρζέλ επέζπαζελ απηῲ θαη δηθαίσο, επεπθεκίαο θαη ζηεθάλνπο». Βι. ζρεηηθά Ησάλλεο Καξαγε- 
σξγηάδεο, Κύπξνο δνύιε. Πνίεκα επηθφλ..., γ΄. 
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απηή ν Νείινο ππνδέρεηαη ηνλ κνλαρφ Ηγλάηην, πνπ επέζηξεςε απφ ην Βπδάληην, ρσξίο 

λα κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη βνήζεηα γηα ηελ αληίζηαζε ηεο Κχπξνπ θαηά ησλ Νατηψλ.  

 Λίγεο κέξεο αξγφηεξα πξαγκαηνπνηείηαη κπζηηθά, θνληά ζηα εξείπηα ηεο αξραίαο 

Σακαζνχ, ζχζθεςε ησλ επίδνμσλ επαλαζηαηψλ, θαηά ηελ νπνία ν αξρηεπίζθνπνο Ησ- 

άλλεο επινγεί ηελ επηθείκελε εμέγεξζε, ππνδεηθλχνληαο φκσο φηη πξέπεη λα επηδησρζεί 

ε επηθξάηεζε ηεο δηθαηνζχλεο, θαη φρη ε εθδίθεζε. Ο Ηάθσβνο, εθθξάδνληαο ηελ πεπνί- 

ζεζή ηνπ φηη κε ηε βνήζεηα ηεο ζείαο πξφλνηαο ην ειιεληθφ έζλνο ζα επηβηψζεη αλά 

ηνπο αηψλεο, επεμεγεί ην ζρέδην γηα πεξηθχθισζε ηεο Λεπθσζίαο. 

Δμάιινπ ζην Πέιια-Παΐο, φπνπ βξίζθεηαη ην αλάθηνξν ησλ θαηαθηεηψλ, ν αξρεγφο 

ηνπο Γνπίδνο ζεσξεί αδηθαηνιφγεην ηνλ επαλαζηαηηθφ αλαβξαζκφ ησλ Κππξίσλ. Απφ 

ηα εθηειεζηηθά ηνπ φξγαλα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζπλσκνηηθέο ελέξγεηέο ηνπο, θαιείηαη 

θαη πείζεηαη λα εθδψζεη δηάηαγκα γηα ηε ζχιιεςε ησλ πξσηνζηαηψλ, ζεσξψληαο ηε 

ρξήζε βίαο σο ηε κφλε δηέμνδν γηα αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. Χζηφζν, ε θφξε ηνπ 

Γνπίδνπ Λνπίδα εθθξάδεη ηελ επηζπκία λα ζσζεί ν Ηάθσβνο, κε ηνλ νπνίν είλαη εξσ- 

ηεπκέλε. Γη’ απηφ, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηέξα ηεο, εηδνπνηεί ηνλ αγαπεκέλν ηεο φηη 

δελ πξφθεηηαη λα ζπιιεθζεί, αξθεί βέβαηα λα κελ επηηεζεί ελαληίνλ ησλ Νατηψλ. Ο Ηά- 

θσβνο φκσο, ζέηνληαο πάλσ απφ ηνλ έξσηα ηελ παηξίδα, απνθαζίδεη λα πξνρσξήζεη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ επαλαζηαηηθνχ ζρεδίνπ ησλ Κππξίσλ. 

ηελ πέκπηε πξάμε ε ζθεληθή δξάζε εθηπιίζζεηαη ηε κέξα ηνπ Πάζρα έμσ απφ ην 

θξνχξην ηεο Λεπθσζίαο. Ο Ηάθσβνο, απνξξίπηνληαο δειεαζηηθή πξφηαζε ηνπ Γνπίδνπ, 

φρη κφλν δελ θαηαζέηεη ηα φπια, αιιά ζπλερίδεη γηα κεξηθέο κέξεο λα πνιεκά καδί κε 

ηνπο άληξεο ηνπ γηα αλαηξνπή ηνπ ηπξάλλνπ θαη εθδίσμε ησλ θαηαθηεηψλ. Ζ ζχγθξνπ- 

ζε νινθιεξψλεηαη κε λίθε ησλ Διιήλσλ, κνινλφηη ν Ηάθσβνο πιεγψλεηαη θαη (πξνβιέ- 

πνληαο φηη ζχληνκα ζα πεζάλεη) νξακαηίδεηαη ηελ αλάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο «εηο 

βάζνο αηώλσλ». Αθνινχζσο, ν ίδηνο ππνγξάθεη ζπλζήθε κε ηνπο Ναΐηεο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία εθείλνη ζα άθελαλ ηελ Κχπξν ειεχζεξε, αξθεί λα έθεπγαλ έλνπινη απφ 

απηήλ. Σέινο, ηνλ Ηάθσβν επηζθέπηεηαη ε αγαπεκέλε ηνπ Λνπίδα, κεηακθηεζκέλε ζε 

ηππφηε, θαη (κεηά ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε) απνθαιχπηεη φηη, κφιηο πιεξνθνξήζεθε 

ηνλ θξίζηκν ηξαπκαηηζκφ ηνπ, ήπηε δειεηήξην. ρη πνιχ αξγφηεξα ε θνπέια πεζαίλεη 

κέζα ζηελ αγθαιηά ηνπ Ηάθσβνπ, πνπ απνραηξεηά ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ιέγνληαο φηη 

πεζαίλεη επηπρηζκέλνο θαη, επίζεο, εθπλέεη επί ζθελήο.  

πσο είλαη θαλεξφ, ε πινθή ηεο Κύπξνπ δνύιεο βαζίδεηαη ζηε ζπλάξηεζε ηπξαλλία-

εθδίθεζε θαη ζηε δπλακηθή αληίζεζε έξσηαο-θηινπαηξία, πνπ απνηεινχλ θνηλφ ηφπν 

ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δξάκαηα πνπ εμεηάδνπκε. Βέβαηα, ζην δξάκα απηφ ε πινθή δελ 
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είλαη ζχλζεηε, θαζφηη ην δεζπφδνλ επίπεδν δξάζεο είλαη ην πνιηηηθφ/παηξησηηθφ, ελψ ην 

εξσηηθφ επίπεδν ππνηνλίδεηαη θαη αλαδεηθλχεηαη αληηζηηθηηθά, ρσξίο ν ζπγγξαθέαο λα 

επηηπγράλεη ηε δξακαηνπξγηθή ηνπ νινθιήξσζε. Αληίζεηα, ζην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη 

ηα δχν επίπεδα αλαδεηθλχνληαη εμίζνπ εκθαηηθά θαη ε πινθή ηνπ δξάκαηνο είλαη 

πεξηζζφηεξν ζχλζεηε.  

Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο ζεκαηηθήο δνκήο ησλ δχν πην πάλσ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ θα- 

ηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ζηα δχν εληνπίδεηαη ην ζέκα ηνπ έξσηα κεηαμχ 

αιινεζλψλ (Ηάθσβνο-Λνπίδα ζηελ Κύπξν δνύιε θαη Γεψξγηνο-Ηνπιία ζην Ζ Κύπξνο θαη 

νη Ναΐηαη), αλ θαη ην ζηνηρείν ηνπ εξσηηθνχ ηξηγψλνπ εληνπίδεηαη κφλν ζην δξάκα ηνπ 

ηβηηαλίδε (Ηνπιία, Γεψξγηνο, Δξξίθνο). Σα θίλεηξα ηεο εθδίθεζεο είλαη παξφκνηα θαη 

ζηα δχν θείκελα, σζηφζν ην δξάκα ηνπ ηβηηαλίδε ππεξηεξεί σο πξνο ηε δξακαηνπξγη- 

θή νινθιήξσζε ηνπ ηξαγηθνχ δηιήκκαηνο έξσηαο-θηινπαηξία, ε ππέξβαζε ηνπ νπνίνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Καξαγεσξγηάδε σο δεδνκέλε, ρσξίο λα αλαπαξίζηαηαη επί ζθε- 

λήο.  

Απφ ηελ άπνςε ησλ ραξαθηήξσλ, ε Ηνπιία νινθιεξψλεηαη πεηζηηθφηεξα απφ ηνλ 

ηβηηαλίδε θαη απνηειεί έλα απφ ηα ζπάληα γπλαηθεία δξακαηηθά πξφζσπα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ζε νιφθιεξν ην ειιεληθφ ζέαηξν, πνπ δηεθδηθεί αλχςσζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο 

ηεο γπλαίθαο. Αληίζεηα, ε Λνπίδα ζην δξάκα ηνπ Καξαγεσξγηάδε παξακέλεη έλα αλνιν- 

θιήξσην δξακαηηθφ πξφζσπν. 

Σέινο, ζηα δχν ζεαηξηθά θείκελα ν ρξνλφηνπνο
82

 ηεο ζπλσκνηηθήο ζπλάληεζεο, πνπ 

πξνεγείηαη ηεο εμέγεξζεο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ: ζηελ Κύπξν δνύιε ε ζπ- 

λάληεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπειιψδνπο λχρηαο θνληά ζηα εξείπηα 

ηεο αξραίαο Σακαζνχ, κε φινπο ηνπο ζπλεηξκνχο ηεο αξραίαο ρξπζήο επνρήο πνπ απηά 

αλαθαινχλ, θαη ηνπο επαλαζηάηεο επινγεί ν αξρηεπίζθνπνο Ησάλλεο. Αληίζηνηρα, ζην Ζ 

Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη νη ζπλσκφηεο ζπλαληψληαη πνιχ αξγά ηε λχρηα ζηνλ ιπκπν θαη 

ε ζπγθέληξσζή ηνπο επηζθξαγίδεηαη κε ηελ επινγία ησλ επαλαζηαηψλ απφ ηνλ αξρηεπί- 

ζθνπν Φψηην. Δπνκέλσο, ε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηνπ ρξνλφηνπνπ ηεο ζπλσκνηηθήο ζπ- 

                                                 
82

 Υξεζηκνπνηψ ηνλ φξν ρξνλόηνπνο κε ηε ζεκαζία πνπ πξνζδίδεη ζε απηφλ ν Ρψζνο ζεσξεηηθφο M. 

Bakhtin. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη «ζε εηδηθνύο ζπλδπαζκνύο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ 

ρξόλνπ, όπσο απηέο πξαγκαηώζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αθεγεκαηηθέο κνξθέο». Βι. ζρεηηθά Michael 

Holquist, Dialogism. Bakhtin and his world, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε, Roudledge, 
5
2000 (1990), 

109˙ζην εμήο: Dialogism...  Καηά ηνλ Bakhtin, «ζηε ινγνηερλία θαη ζηελ ηέρλε, νη ηνπηθνί θαη ρξνληθνί 

πξνζδηνξηζκνί είλαη αδηαρώξηζηνη θαη πάληνηε πξνζδηνξίδνληαη από αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα». Τπάξρνπλ 

δηάθνξα είδε ρξνλφηνπσλ πνπ κπνξεί λα εληνπηζηνχλ ζην ίδην ινγνηερληθφ έξγν θαη είλαη δπλαηφ λα 

δηεξεπλεζεί ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Βι. M. M. Bakhtin, The dialogic imagination. Four Essays by M. M. 

Bakhtin (transl. Caryl Emerson, Michael Holquist), ζηηλ, University of Texas Press, 
12

2000 (1981), 

243˙ ζην εμήο: The dialogic imagination... 
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γθέληξσζεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζα επηρεηξεζεί ζηε ζπλέρεηα ηεο εξ- 

γαζίαο απηήο (Κεθ. Γ΄, Δλφηεηα: 2.4.1.3.). 

  Γεληθά, παξά ηηο ζεαηξηθέο αδπλακίεο πνπ είλαη εκθαλείο ζην Ζ Κύπξνο θαη νη  

Ναΐηαη, ην ζεαηξηθφ απηφ θείκελν ππεξηεξεί αηζζεηά ζε ζχγθξηζε κε ηελ Κύπξν δνύιε, 

δεδνκέλνπ φηη ζην έξγν ηνπ ηβηηαλίδε ε ζεαηξηθφηεηα είλαη εκθαλέζηεξε (εληνλφηεξεο 

ζπγθξνχζεηο, πην παξαζηαηηθφο δηάινγνο, θαιχηεξε θαη πεηζηηθφηεξε ραξαθηεξνινγηθή 

αλάιπζε ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ). Δπνκέλσο, κνινλφηη ν Καξαγεσξγηάδεο αλαθέ- 

ξεη ξεηά ζην πξνινγηθφ ζεκείσκα ηνπ δξάκαηφο ηνπ ην δξάκα ηνπ ηβηηαλίδε, δελ 

θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη δξαζηηθά απφ ην θείκελν ηνπ νκφηερλνχ ηνπ, αλ θαη ην ρξε- 

ζηκνπνηεί σο «ηδενινγηθό πξόηππν».
83

 

Ο ζπγγξαθέαο ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ δξάκαηφο ηνπ πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλψ- 

ζηε φηη απνθάζηζε λα αλαδεκνζηεχζεη απηνχζηα ηελ «Ηζηνξηθήλ πξνεηζαγσγήλ ηνπ 

πνηήκαηνο», πνπ είρε πξνηαρζεί ζηελ έθδνζε ηεο νκφηηηιεο επνπνηίαο (1895), θαη λα πα- 

ξαζέζεη δχν θξηηηθά ζεκεηψκαηα γηα ην έξγν εθείλν.
84

 ηα ζεκεηψκαηα απηά (πνπ είλαη  

εγθσκηαζηηθά) ηνλίδεηαη ε θαιιηέπεηα, ν παηξησηηζκφο θαη ε πςηπεηήο θαληαζία ηνχ 

ζπγγξαθέα, φπσο θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ γηα αιεζνθαλή αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

Βέβαηα, ε Κύπξνο δνύιε δελ είλαη άξηην ζεαηξηθφ θείκελν, φρη κφλν γηαηί ν ζπγγξα- 

θέαο δελ πέηπρε λα πξνζδψζεη ζεαηξηθφηεηα ζηα αλαπαξηζηψκελα ηζηνξηθά γεγνλφηα, 

αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ άθακπηνπ γισζζηθνχ νξγάλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπλάξηεζε 

κε ηνλ πεξηηηφ ξεηνξηθφ θφξην πνπ πεξηνξίδεη ηε δξαζηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ ησλ δξακα- 

ηηθψλ πξνζψπσλ. Καηά ηνλ Αληψλε Ηληηάλν, «ε δξακαηνπνίεζε ηνπ πνηήκαηνο Κύπξνο 

δνύιε δελ δηθαηνινγεί νπνηαδήπνηε αιιαγή γλώκεο γηα ηε ινγνηερληθή ηνπ αμία».
85

  

  Ζ Κύπξνο δνύιε, εμαηηίαο ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη απφ ηελ άπνςε ηεο 

δξακαηηθήο δνκήο θαη ελ γέλεη ηνπ ρακεινχ βαζκνχ αλαπαξαζηαζηκφηεηαο πνπ ηε ρα- 

ξαθηεξίδεη, δελ επηχρεζε ζηε ζθελή, γηαηί κάιινλ ε παξάζηαζε ηνπ Γεθεκβξίνπ 1895, 

                                                 
83

Σελ άπνςε απηή δηαηχπσζε ν Γ. Κεραγηφγινπ δηεπθξηλίδνληαο φηη θαη ζηελ Κύπξν δνύιε ε παηξηδν- 

ιαηξία «εθθξάδεηαη ηόζν κε θππξνθεληξηθνύο όξνπο [...] όζν θαη κε ηα επξύηεξα κεγαιντδεαηηθά θιηζέ ηνπ 

αιύηξσηνπ ειιεληζκνύ ηεο πεξηθέξεηαο [...]». Βι. Κεραγηφγινπ (1986), 417-8.   
84

Πξφθεηηαη γηα θξηηηθφ ζεκείσκα πνπ δεκνζίεπζε ν Άγγινο δηθαζηήο W. E. Grigsby ζηελ εθεκεξίδα  

The Owl (12 επη. 1895) θαη γηα επηζηνιή εκεξνκελίαο 8 Φεβξ. 1896 απφ ηνλ χλδεζκν Διιήλσλ 

πνπδαζηψλ ηνπ Παξηζηνχ. Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο, Κύπξνο δνύιε. Γξάκα..., 9-13.  
85

Αληψλεο Ηληηάλνο, «ηνηρεία γηα ηε βηνγξάθεζε θαη ην έξγν ηνπ πνηεηή Η. Καξαγεσξγηάδε (1845; - 

1928)»,  Κππξηαθά Γξάκκαηα 81-82 (Μάξη.-Απξ. 1942) 214-218. Γηα ηελ άπνςε πνπ ζρνιηάδεηαη: βι. ζ. 

216˙ ζην εμήο: «ηνηρεία γηα ηε βηνγξάθεζε…». Ο Γ. Κεραγηφγινπ ζεσξεί ην δξάκα απηφ πνιχ 

ιηγφηεξν δξαζηηθφ απφ ηα έξγα ι.ρ. ηνπ Γ. ηβηηαλίδε ή ηεο Π. Λντδηάδνο (παξά ηε ζρεηηθά κεγάιε 

έθηαζή ηνπ) θαη ππνγξακκίδεη ην ηδενινγηθφ ηξίπηπρν: παηξηδνιαηξία, κεγαιντδεαηηζκφο, αληηηπξαλληθφ 

κέλνο/ δχλακε ιατθήο νξκήο, πνπ εληνπίδεηαη ζε απηφ. Βι. Κεραγηφγινπ (1986), 417-8.   
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ζηελ νπνία έγηλε αλαθνξά πην πάλσ,
86

 ήηαλ θαη ε κνλαδηθή ηνπ δξάκαηνο. ηνλ 

θππξηαθφ ηχπν δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα παξαζηάζεηο κεηά ην 1898, φηαλ εθδφζε- 

θε ε ζεαηξηθή δηαζθεπή. Πηζαλφηαηα ην θπξηφηεξν εκπφδην γηα ηε ζεηηθή ππνδνρή ηνχ 

δξάκαηνο απφ ην ζεαηξφθηιν θνηλφ ήηαλ ε ςπρξή θαη άθακπηε γιψζζα, ζε ζπλάξηεζε 

κε ην αξραηνπξεπέο κέηξν, δειαδή ηνλ νκνηνθαηάιεθην δαθηπιηθφ εμάκεηξν. Ίζσο δελ 

είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη, απφ ηα ππφινηπα ηζηνξηθά δξάκαηα, ηελ θαιχηεξε ζθεληθή 

ηχρε είραλ κε έκκεηξα δξάκαηα (φπσο ην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη θαη ν Κνπηζνύθ 

Μερεκέη).  

1.2.7. Μ. Γ. Φξαγθνύδεο, Νεηδηκπέ (δξάκα ζε ηξεηο πξάμεηο), πεξ. Ννπκάο 163 (11 επη. 

1905) 4-6˙ 164 (18 επη. 1905) 8-11˙ 165 (25 επη. 1905) 10-11. 

πσο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δξάκαηα πνπ εμεηάδνπκε, έηζη θαη ε Νεηδηκπέ είλαη θεί- 

κελν λεαληθφ, θαζψο ν Μελέιανο Φξαγθνχδεο ην έγξαςε ζε ειηθία 25 πεξίπνπ εηψλ,
87

 

αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε πξσηνζηαηήζεη ζηελ ίδξπζε ελφο εξαζηηερληθνχ ζεαηξηθνχ 

νκίινπ ζηε Λεκεζφ, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ ήηαλ απφ ηα πξψηα πνπ πιεξνθνξήζεθαλ ηε 

ζπγγξαθή ηνπ δξάκαηνο.
88

 Ζ ελεξγφο αλάκεημε ηνπ Μ. Φξαγθνχδε ζηα ζεαηξηθά πξάγ- 

καηα ηεο πφιεο ζπλέηεηλε ψζηε, κεηά ηε ζπγγξαθή ηνπ ζεαηξηθνχ ηνπ θεηκέλνπ, απηφ λα 

αλεβαζηεί ζηε ζθελή ην 1896, έηνο πνπ απνηειεί terminus ante quem γηα ηε ζπγγξαθή 

ηεο Νεηδηκπέ. Σν δξάκα δεκνζηεχηεθε ην 1905 (επεμεξγαζκέλν ζε κηα δεχηεξε κνξθή, 

φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα) ζην πεξηνδηθφ Ννπκάο, ζην νπνίν ν Φξαγθνχδεο (πνπ εχ- 

ζηνρα ζεσξείηαη «εηζεγεηήο ηνπ δεκνηηθηζκνύ» ζηελ Κχπξν)
89

 δεκνζίεπε θαηά θαηξνχο 

πνηήκαηα θαη κειέηεο, δεδνκέλνπ φηη ην εθθξαζηηθφ απηφ φξγαλν ηνπ δεκνηηθηζκνχ
90

 

εμέθξαδε απφιπηα θαη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο ζρεηηθά κε ην γισζζηθφ δήηεκα.  

Δπηπιένλ, ε δηεξεχλεζε ηεο αζαθνχο αλαθνξάο ηνπ Νηθ. Κι. Λαλίηε ζε νηθεηνπνίε- 

ζε ηεο Νεηδηκπέ απφ άιιν δεκηνπξγφ, πνπ «[ηελ] απήγαγε θαη ηελ παξνπζίαζελ σο ηδηθήλ 

ηνπ»,
91

 καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ν Μ. Φξαγθνχδεο ππέβαιε ην δξάκα, κε εια- 

θξψο δηαθνξνπνηεκέλν ηίηιν, ζηνλ Λαζζάλεην Γηαγσληζκφ. Πάλησο, ζηνλ θαηάινγν 

                                                 
86

 Βι. άιπηγμ, 16 Γεθ. 1895. 
87

 Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 453-4˙ Γεψξγηνο Φξαγθνχδεο, Ηζηνξία θαη γελεαινγία ηεο κεγάιεο θππξηαθήο 

νηθνγέλεηαο Φξαγθνύδε, Αζήλαη, ηχπνηο Ν. Απαηζίδε, 1939, 36.  
88

 Βι. Νηθφιανο Λαλίηεο, «Αλακλήζεηο», Κππξηαθά Γξάκκαηα 175 (Ηαλ. 1950) 77-78. Γηα ηηο πιεξνθν- 

ξίεο πνπ παξαηίζεληαη: ζ. 77 (= Παξάξηεκα Β΄: 8.6., 503). 
89

 Βι. Λ. Παπαιενληίνπ (1997), 58.   
90

 Γηα ηνλ Ννπκά σο εθθξαζηηθφ φξγαλν ησλ δεκνηηθηζηψλ, βι. Γ. Υ. Καινγηάλλεο, Ο Ννπκάο θαη ε 

επνρή ηνπ (1903-1931). Γισζζηθνί θαη ηδενινγηθνί αγψλεο, Αζήλα, Δπηθαηξφηεηα, 1984. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε Νεηδηκπέ δεκνζηεχεηαη ζηνλ Ννπκά ηελ ηξίηε ρξνληά ηεο θπθινθνξίαο ηνπ, δειαδή 

θαηά ηελ «εξσηθή πεξίνδν» ηνπ εληχπνπ απηνχ, φπσο ηελ απνθαιεί ν Καινγηάλλεο. Βι. αλαιπηηθφηεξα: 

ζζ. 74-111, 271-278.  
91

 Βι. Ν. Λαλίηεο, «Αλακλήζεηο»…,  77.  
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ησλ δξακαηηθψλ έξγσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνπο δξακαηηθνχο δηαγσληζκνχο ηνπ Παλε- 

πηζηεκίνπ Αζελψλ, φπσο θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Κπξηαθή Πεηξάθνπ,
92

 πεξηιακβάλεηαη 

ην ζεαηξηθφ θείκελν Νεθηβέ, ην νπνίν ππνβιήζεθε ζηνλ Λαζζάλεην Γηαγσληζκφ ηνπ 

1896 (δειαδή ηε ρξνληά θαηά ηελ νπνία πηζαλφηαηα γξάθεηαη, θαη ζίγνπξα αλεβάδεηαη, 

ε Νεηδηκπέ). πσο ζεκεηψλεη ε κειεηήηξηα, ε Νεθηβέ είλαη ηζηνξηθφ δξάκα ζε πέληε 

πξάμεηο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ «γισζζηθέο ππεξβνιέο ςπραξηθνύ είδνπο, ζε κία θαηά ηα 

άιια νκαιή δεκώδε».
93

  

Απφ ηε κειέηε ηεο Κξίζεσο ηνπ Λαζζάλεηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ 1896 θαη ηελ αληηπα- 

ξαβνιή ησλ απνζπαζκάησλ ηεο Νεθηβέ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζε απηήλ, κε ην θείκελν ηεο 

Νεηδηκπέ δηαπηζηψλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα ην ίδην δξάκα. Με άιια ιφγηα, ν ζπγγξαθέαο 

ππέβαιε ην θείκελφ ηνπ ζηνλ Λαζζάλεην κε ηνλ ηίηιν Νεθηβέ. Δμάιινπ, ε πιεξνθνξία 

πνπ παξαζέηεη ε Πεηξάθνπ φηη πξφθεηηαη γηα ηζηνξηθφ δξάκα ζε πέληε πξάμεηο ειέγρεηαη 

σο αλαθξηβήο, αθνχ ζηελ Κξίζηλ...
94

 ν ηίηινο ηνπ δξάκαηνο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εηδν- 

ινγηθή έλδεημε «δξάκα ηζηνξηθό ζε πξάμεηο ηξεηο», πνπ ζηε δεκνζίεπζε ηνπ Ννπκά κε- 

ηαβάιιεηαη ζε «δξάκα ζε ηξεηο πξάμεηο». Δπνκέλσο, εθηφο απφ ηνλ Πέηξν πγθιεηηθό 

ηνπ Θεκηζηνθιή Θενραξίδε (πνπ κέρξη ηψξα ζεσξνχληαλ σο ην κνλαδηθφ θππξηαθφ 

ζεαηξηθφ θείκελν πνπ ππνβιήζεθε ζηνπο δξακαηηθνχο δηαγσληζκνχο ηνπ Παλεπηζηεκί- 

νπ Αζελψλ), θαη έλα δεχηεξν έξγν ππνβάιιεηαη ζηε δνθηκαζία ησλ δηαγσληζκψλ απ- 

ηψλ.
95

  

Ζ ζθεληθή δξάζε ζηε Νεηδηκπέ εθηπιίζζεηαη ζηα Ησάλληλα ην 1821. Ζ λεαξή Σνπξ- 

θάια Νεηδηκπέ απνθαιχπηεη ζηε ληαληά ηεο ηνλ έξσηά ηεο γηα ηνλ Φξάγθν αμησκαηηθφ 

Καξέηην, πνπ αλέιαβε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Αιή παζά, αλεζπρψληαο 

φηη κπνξεί λα πξνθιεζεί ε αληίδξαζε ησλ νκνεζλψλ ηεο. Μνινλφηη ε ππεξέηξηα ζεσξεί 

φηη ην ηφικεκα ηεο θπξίαο ηεο αληηβαίλεη πξνο ηνπο ηεξνχο θαλφλεο ηνπ Κνξαλίνπ, πεί- 

ζεηαη λα επηδψζεη κήλπκα ηεο θνπέιαο πξνο ηνλ αγαπεκέλν ηεο γηα ζπλάληεζή ηνπο θαη 

παξαθαιεί λα απνδεηρζνχλ αβάζηκνη νη θφβνη ηεο γηα ηξαγηθή θαηάιεμε ηεο ζρέζεο.  

Αξγφηεξα, άζρεκα πξναηζζήκαηα δηαθαηέρνπλ ηε Νεηδηκπέ, ε νπνία σζηφζν ζπεχδεη 

λα ζπλαληήζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο θαη απνξξίπηεη ηελ πξφηαζή ηνπ γηα εξσηηθέο πεξη- 

πηχμεηο θνληά ζηε ιίκλε, ηελ νπνία ζηνηρεηψλνπλ νη ςπρέο φισλ εθείλσλ πνπ ν Αιή 

                                                 
92

Βι. Κ. Πεηξάθoπ, Οη δξακαηηθνί δηαγσληζκνί..., 338.  
93

 .π., 140.  
94

Λαζζάλεηνο Γξακαηηθόο Αγώλ, Κξίζηο αλαγλσζζείζα ελ ηῃ κεγάιῃ αηζνχζῃ ηνπ Δζληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ ηῃ 21ῃ Απξηιίνπ 1896 ππφ ηνπ εηζεγεηνχ ππξ. Π. Λάκπξνπ, Δλ Αζήλαηο, Δθ ηνπ 

ηππνγξαθείνπ ηεο Δζηίαο, 1896, 55˙ ζην εμήο: Λαζζάλεηνο... 
95

 Βι. Λεσλίδαο Γαιάδεο, «Γηα κηα θππξηαθή ζπκκεηνρή ζηνλ Λαζζάλεην Γξακαηηθφ Αγψλα ηνπ 

1896», Μηθξνθηινινγηθά 23 (άλνημε 2008) 17-18.  
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παζάο έπλημε ζηα λεξά ηεο. Μάιηζηα, ε ίδηα είδε απφ ην παξάζπξν ηνλ πληγκφ ηεο Φξν- 

ζχλεο θαη άιισλ θνξαζίδσλ. Γη’ απηφ, ζπκθσλνχλ ζην κέιινλ λα ζπλαληψληαη ζην 

ζπίηη ηεο Νεηδηκπέ. 

ην κεηαμχ, ηα πξσηνπαιίθαξα ηνπ Αιή ζπδεηνχλ γηα ηελ πεξηθχθισζε ησλ 

Ησαλλίλσλ απφ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα, πνπ βξηζθφηαλ ζε εμέιημε, θαη ελνρινχληαη 

απφ ηελ αλεθηηθή ζηάζε ηνπ παζά απέλαληη ζην δεχγνο ησλ αιιφζξεζθσλ εξαζηψλ˙ 

θνβνχκελνη δνινθνλία ηνπο απφ εθείλνλ, απνθαζίδνπλ λα πξνδψζνπλ ηε Νεηδηκπέ ζηνλ 

θαδή θαη κεηά λα πξνζρσξήζνπλ ζην ηνπξθηθφ ζηξαηφπεδν. ηελ επφκελε ζθελή ε 

λεαξή Σνπξθάια ζπλαληά ηνλ Καξέηην θαη πιεξνθνξείηαη απφ απηφλ φηη ν Αιή παζάο 

ηνχ αλέζεζε ηελ αξρεγία ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ, ρσξίο λα ελνριείηαη απφ ηε εξσηηθή 

ζρέζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα, απξνζδφθεηα κπαίλεη ζην δσκάηην ν θαδήο θαη, βιέπνληαο 

ηηο εξσηηθέο πεξηπηχμεηο ηνπ δεχγνπο, ππνδεηθλχεη ζηνλ Καξέηην φηη πξέπεη είηε λα 

εμηζιακηζηεί είηε λα ζαλαησζεί θαη απνδέρεηαη ην αίηεκά ηνπ λα ηνπ δνζεί ρξφλνο κηαο 

εκέξαο γηα λα απνθαζίζεη. Μεηά ν Φξάγθνο αμησκαηηθφο νδεγείηαη ζηε θπιαθή. 

ηελ ηξίηε πξάμε ν θαδήο, αθνχ πιεξνθνξείηαη φηη ν Καξέηηνο απέδξαζε κε ηε βνή- 

ζεηα αλδξψλ ηνπ Αιή, απνθαζίδεη λα κελ ελαληησζεί ζηε βνχιεζε ηνπ παζά θαη λα 

επηηχρεη ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ηεο Νεηδηκπέ. Ο Καξέηηνο, πεξηνξηζκέλνο γηα 

πξνζηαζία ζε έλα θξνχξην, δεηά κε επηζηνιή απφ ηνλ Αιή παζά λα κεξηκλήζεη γηα α- 

πειεπζέξσζε ηεο Νεηδηκπέ θαη ιακβάλεη αξλεηηθή απάληεζε. Οξγηζκέλνο θαη αθνχγν- 

ληαο ηνλ φριν πνπ θαηεπζπλφηαλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο Νεηδηκπέ, θσλάδεη απφ ην 

παξάζπξν φηη δέρεηαη λα εμηζιακηζηεί, γηα λα παληξεπηεί ηελ θνπέια. Χζηφζν, θαλείο 

δελ ηνπ δίλεη ζεκαζία θαη, κεηά απφ ηελ απαγγειία ηεο θαηεγνξίαο απφ ηνλ θαδή, ε 

Νεηδηκπέ ζαλαηψλεηαη κέζα ζε έλα ιάθθν.  

Οη πξψηεο ελδείμεηο ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο γηα ηε Νεηδηκπέ πεξηέρνληαη 

ζηελ Κξίζηλ ηνπ Λαζζάλεηνπ δξακαηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ 1896. Καηά ηνπο θξηηέο, ν 

πνηεηήο απέηπρε λα δψζεη έλα νινθιεξσκέλν δξάκα, παξά ηηο θαζαξά πνηεηηθέο αξεηέο 

ηνπ θεηκέλνπ, θαη «δελ θαηώξζσζε λα πιέμε ηελ ππόζεζηλ εηο δξάκα, παξέζρε δε κάιινλ 

ζθελάο άλεπ πνιιήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, εξσηηθόλ εηδύιιηνλ κόλνλ ζθηαγξαθίαλ δξακα- 

ηηθήλ έρνλ». Γηα αλάπηπμε ηεο πινθήο θαη γηα εκβάζπλζε ζηνπο ραξαθηήξεο δελ κπνξεί 

λα γίλεη ιφγνο. Σν δξακαηηθφ απηφ θείκελν, ζχκθσλα κε ηνπο θξηηέο, ζηεξείηαη αιεζν- 

θάλεηαο. Άμηα δηεξεχλεζεο είλαη ε άπνςε πνπ δηαηππψλεηαη ζηε ζπλέρεηα φηη ε ππφζεζε 

ηεο Νεηδηκπέ έρεη βάζε ηζηνξηθή, ζηεξηδφκελε «επί ηεο πεξί ηνπ έξσηνο ηνπ Καξέηηνπ θαη 
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ηεο ραλνύκηζζαο Γθηνπιζνύκ δηεγήζεσο ηνπ Άγγινπ Smart Hughes».
96

 ρεηηθά δηαηππψ- 

λεηαη ε απνξία γηαηί ν πνηεηήο άιιαμε ην φλνκα Γθηνπιζνχκ
97

 ζε Νεηδηκπέ.
98

 Γελ θαί- 

λεηαη απίζαλν ν Μ. Φξαγθνχδεο λα είρε δηαβάζεη ηα θείκελα ηνπ Hughes, αλ ιεθζεί 

ππφςε φηη ν ίδηνο, πέξα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη δεκνζηνγξαθηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία 

θαη παξάιιεια κε ην ινγνηερληθφ ηνπ έξγν, αζρνιήζεθε θαη κε ηε κεηάθξαζε ινγνηε- 

ρληθψλ θεηκέλσλ απφ ηα αγγιηθά θαη ηα γαιιηθά.
99

  

Απφ ηε ζπλαλάγλσζε ηεο Νεηδηκπέ κε ηελ «Ηζηνξία ηεο Γθειηζέκ» πξνθχπηεη φηη ζην  

δξάκα ηνπ Μ. Γ. Φξαγθνχδε αληρλεχνληαη ηα θνκβηθά ζεκεία ηεο πινθήο, φπσο απηά 

εληνπίδνληαη ζην ηαμηδησηηθφ αθήγεκα ηνπ T. S. Hughes, ρσξίο σζηφζν λα ιείπνπλ νη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θείκελα: Γηα παξάδεηγκα, ν Άγγινο πεξηεγεηήο ζεκεηψλεη, 

απφ ηε κηα, φηη ε ζχιιεςε ηνπ δεχγνπο απφ ηνπο Σνχξθνπο έγηλε χζηεξα απφ πξνδνζία 

ελφο Δβξαίνπ, πνπ είρε πξνεγνπκέλσο δεηπλήζεη κε ηνπο αιιφζξεζθνπο εξαζηέο θαη, 

απφ ηελ άιιε, φηη νη Σνχξθνη νδεγψληαο ηελ θνπέια ζηνλ ρψξν ηνπ ιηζνβνιηζκνχ 

απνθάιπςαλ ην πξφζσπφ ηεο θαη ην εμέζεζαλ ζε δεκφζηα ζέα˙ κεηά ηε δηαπφκπεπζε 

θαη ηνλ βαζαληζκφ ηεο απφ ηνλ ηνπξθηθφ φριν, ε Γθειηζέκ δέρεηαη ην ζαλαηεθφξν 

πιήγκα απφ έλαλ Αιβαλφ.
100

   

Χζηφζν, αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηεθκεξησζεί ρσξίο θακηά ακθηβνιία φηη ν Μ. Φξα- 

γθνχδεο αμηνπνίεζε σο πεγή γηα ην δξάκα ηνπ ηελ «Ηζηνξία ηεο Γθειηζέκ» ηνπ T. S. 

Hughes, κπνξνχκε κε βεβαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν Αιή παζάο ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Γνπκά (πνπ ν ζπγγξαθέαο ήηαλ ζε ζέζε λα δηαβάδεη ηα έξγα ηνπ ζην γαιιηθφ πξσηφ- 

ηππν) είλαη κηα απφ ηηο πεγέο ηνπ, πξψηα γηαηί ζην αθήγεκα απηφ ην φλνκα ηεο εξσίδαο 

ηαπηίδεηαη κε ην φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Φξαγθνχδεο (Nekibé-Νεηδηκπέ) θαη έπεηηα 

                                                 
96

 Βι. Λαζζάλεηνο..., 58.  
97

 Ζ ελ ιφγσ εξσηηθή ηζηνξία εληνπίδεηαη ζην ηζηνξηθφ αθήγεκα Σν δηακάληη ησλ Ησαλλίλσλ. Αιή παζάο 

1741-1822, φπνπ ην φλνκα ηεο εξσίδαο είλαη Γθειηζέκ θαη γίλεηαη ιφγνο γηα εγθπκνζχλε ηεο πξηλ απφ ηε 

ζχιιεςε, δηαπφκπεπζε θαη ζαλάησζή ηεο. Γηα ηελ ηχρε ηνπ Καξέηηνπ ζεκεηψλεηαη φηη κεηαθέξζεθε 

αηρκάισηνο ζην Αξγπξφθαζηξν. Βι. Οπίιιηακ Πιφκαξ, Σν δηακάληη ησλ Ησαλλίλσλ. Αιή παζάο 1741-

1822, Αζήλα, Γσδψλε, 2004 (1970), 242-3. Φπζηθά, απνθιείεηαη λα απνηειεί ην αθήγεκα απηφ πεγή ηεο 

Νεηδηκπέ, αθνχ δεκνζηεχζεθε αξθεηά ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μ. Φξαγθνχδε.  Μηα απφ ηηο πεγέο 

ηνπ Πιφκαξ είλαη ην πεξηεγεηηθφ αθήγεκα ηνπ T. S. Hughes Travels in Greece and Albania. Βι. Σν 

δηακάληη..., 305.  
98

 Βι. Λαζζάλεηνο…, 54-58 (= Παξάξηεκα Β΄: 8.1.: 499-501). 
99

 Γηα ηε δεκνζηνγξαθηθή δξάζε ηνπ Μ. Γ. Φξαγθνχδε, βι. ελδεηθηηθά Κνπδνπλάξεο (2005), 454˙ 

Κνπδνπλάξεο (2010), 625-626· Π. Πξνδξφκνπ, Κύπξηνη πνιηηεπηέο…, 299, 306· γηα ην κεηαθξαζηηθφ έξγν 

ηνπ, βι. Λ. Παπαιενληίνπ, Λνγνηερληθέο κεηαθξάζεηο ηνπ κείδνλνο ειιεληζκνύ: Μηθξαζία, Κχπξνο, 

Αίγππηνο 1880-1930, Βηβιηνγξαθηθή κειέηε, Θεζζαινλίθε, Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 1998, 42-44, 

60, 65, 69, 160, 342˙ ζην εμήο: Λνγνηερληθέο κεηαθξάζεηο... Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ηνπ 

Παπαιενληίνπ πξνθχπηεη φηη ν Φξαγθνχδεο κεηέθξαζε θείκελα ησλ A. Dumas, É. Zola, W. Shakespeare, 

J. M. Edmonds.  
100

 Βι. Thomas Smart Hughes, Travels in Greece and Albania, Λνλδίλν, Henry Colburn and Richard 

Bentley, 1830, vol. 2, 40-43.   
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γηαηί ηα θνκβηθά ζεκεία ηεο πινθήο (κε εμαίξεζε ηηο αγαζηέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ παζά 

θαη ησλ αγάδσλ ηνπ, πνπ δελ ππάξρνπλ ζην θππξηαθφ θείκελν) δελ δηαθέξνπλ. Δπηπξφ- 

ζζεηα, ν Γάιινο ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη ηελ αληίδξαζε ηνπ Καξέηηνπ, κεηά ηε ζαλά- 

ησζε ηεο αγαπεκέλεο ηνπ: απφδξαζε απφ ηνλ πχξγν ζηνλ νπνίν βξηζθφηαλ ππφ ηε 

θξνχξεζε ηνπ Θαλάζε Βάγηα, ηχθισζε απφ κηαλ έθξεμε, πξνζρψξεζε ζην ειιεληθφ 

ζηξαηφπεδν, φπνπ πιένλ έδεζε πεξηθξνλεκέλνο θαη μεραζκέλνο˙ ν Φξαγθνχδεο παξα- 

θνινπζεί ηνλ ήξσα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ εθιηπαξεί ηνπο Σνχξθνπο απφ ην θξνχξην, ζην 

νπνίν βξίζθεηαη έγθιεηζηνο, λα κε ζαλαηψζνπλ ηελ αγαπεκέλε ηνπ θαη είλαη έηνηκνο γη’ 

απηφ λα εμηζιακηζηεί.
101

 

Με αθνξκή ηηο παξαζηάζεηο ηνπ δξάκαηνο θαηά ηε δηεηία 1896-1897  δεκνζηεχνληαη 

ζηνλ θππξηαθφ ηχπν, αλάκεζα ζε άιια, δχν αμηνζεκείσηα θξηηηθά ζεκεηψκαηα γηα ην 

έξγν. Σν πξψην ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ιπκπν Κέξθε (= Δπγέλην Εήλσλα). ε απηφ 

δίλεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ δξάκαηνο, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη απφ ην δεκνζηεπκέλν 

ζηνλ Ννπκά θείκελν, σο πξνο ην εμήο ζεκείν: Καηά ηε ζπλάληεζε θνληά ζηε ιίκλε, ε 

Νεηδηκπέ «ηξπθά ιηπόζπκνο εηο ηαο αγθάιαο ηνπ εξαζηνύ ηεο». ηε ζπλέρεηα, εκθαλί- 

δεηαη ην θάληαζκα ηεο θπξα-Φξνζχλεο
102

 θαη δηαθφπηεη ηελ επηπρία ηνπο. Σν θάζκα ιέ- 

εη ζηνπο δχν λένπο ηα πην θάησ ιφγηα:  

                       Φχγεηε γξήγνξ’ απ’ εδψ∙ αθνχζηε ηε Φξνζχλε   
                            εηλ’ ην ζηνηρεηφ ηεο πνπ κηιά∙ γξήγνξα ηξαβερζήηε  

                                  λα κε ζαο πηάζσ ζηε ζειεηά, π’ σο ηψξα έρσ πηαζκέλεο  

                                  θαη ζέξλσ εηο ηνλ θάηαζπξν ιαηκφ ηνπο ζαλ ην θξίλν  

                                  δεθάμε αγγεινθάκσηεο γηα λεθξηθή πνκπή κνπ.  

 

Μεηά απφ απηά ηα ιφγηα «έληξνκνλ ην δεύγνο απέξρεηαη ίλα ζπλερίζε αιινύ ηελ 

επδαηκνλίαλ ηνπ». ην θείκελν ηνπ Ννπκά, σζηφζν, δελ έρνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ 

θαληάζκαηνο ηεο Φξνζχλεο. Απιψο, ε ίδηα ε Νεηδηκπέ, πνπ είδε ηε ζαλάησζε ηεο 

θνπέιαο, δελ ήζειε λα κείλεη εθεί θαη κε ηελ επηκνλή ηεο έπεηζε ηνλ Καξέηην λα 

θχγνπλ, γηα λα ζπλαληεζνχλ κηαλ άιιε κέξα ζην ζπίηη ηεο. Δπνκέλσο, έρνπκε έλα 

ηεθκήξην φηη ν Φξαγθνχδεο ζην δηάζηεκα κέρξη ην 1905 ηξνπνπνίεζε ην θείκελφ ηνπ 

θαη αθαίξεζε ην ζηηγκηφηππν ηεο εκθάληζεο ηνπ θαληάζκαηνο. Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 

απνζπαζκάησλ ηεο Νεηδηκπέ, πνπ αλαδεκνζηεχνληαη ζηελ Κξίζηλ ηνπ Λαζζάλεηνπ, κε 

ην θείκελν ηνπ Ννπκά (1905) ζπκπεξαίλνπκε φηη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ δξάκαηνο 

                                                 
101

 Βι. Alexandre Dumas, Père, Ali Pacha (deuxième partie): Crimes Célèbres, Παξίζη, Administration 

de Librairie, v. 8, 1842, 120-121.    
102

 Ζ κνξθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρεη ππφςε ηνπ ν Δπγέληνο Εήλσλ ηαπηίδεηαη κε ηε κνξθή πνπ έρνπλ 

ππφςε ηνπο νη θξηηέο ηνπ Λαζζάλεηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 1896, επεηδή ζηελ Κξίζηλ... ζεκεηψλεηαη: «[...] 

Σελ ζπλέληεπμηλ δηαθόπηεη επηθαηλόκελνλ ην θάζκα ηεο Φξνζύλεο». Βι. Λαζζάλεηνο..., 56.  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



84 

 

έγηλαλ θαη άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ.
103

 

Δμάιινπ, ν Δπγ. Εήλσλ επηζεκαίλεη φηη ην δξάκα παξνπζηάδεη αδπλακίεο θαη ειιεί- 

ςεηο, θαη ηδίσο «ραιαξόηεηα πεξί ηελ δξάζηλ», ζεσξψληαο επηηπρεκέλε ηε ζθελή θαηά 

ηελ νπνία ν Καξέηηνο δειψλεη φηη πξνηηκά λα εμηζιακηζηεί, θηάλεη λα απειεπζεξσζεί ε 

Νεηδηκπέ. Σέινο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ίδηνπ ζρνιηαζηή, ην έξγν ζα είρε κεγαιχηεξε 

αμία, αλ ν πνηεηήο ην παξνπζίαδε σο επηθνιπξηθφ πνίεκα˙ επηπιένλ, ν ίδηνο ππνγξακκί- 

δεη ηελ πνηεηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ θαη ζεκεηψλεη φηη ην θείκελν δελ δηαζέηεη ζεαηξηθφηεηα 

ζε επαξθή βαζκφ, ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί άξηην δξάκα.
104

  

Αληίζεηα, ν Λληο (Νηθφιανο Κι. Λαλίηεο) ζε δεκνζίεπκά ηνπ ζηελ Αιήζεηα,
105

 π- 

πεξβάιινληαο, ζεσξεί ηε Νεηδηκπέ σο ην θαιχηεξν απφ ηα δξάκαηα πνπ γξάθηεθαλ 

ζηελ Κχπξν, κέρξη ηφηε. Ο ίδηνο ππνγξακκίδεη ηνλ ιπξηζκφ ηνπ θεηκέλνπ, αιιά ππνζηε- 

ξίδεη φηη ζα έπξεπε ζηε ζθελή ηεο ιίκλεο λα ππάξμεη κεγαιχηεξε «πάιε αηζζεκάησλ», 

αθνχ, φπσο δηαπηζηψλεη, ζχγθξνπζε βηψλεη κφλν ν Καξέηηνο, ζηελ ςπρή ηνπ νπνίνπ 

ζπγθξνχνληαη ζξεζθεία θαη έξσηαο. Δπηπιένλ, ν ζρνιηαζηήο ζεσξεί αξλεηηθή ηελ εκθά- 

ληζε ηνπ θαληάζκαηνο ηεο Φξνζχλεο πάλσ ζηε ζθελή θαη ππνζηεξίδεη φηη ζα ήηαλ θα- 

ιχηεξα αλ θαηά ηε ζπδήηεζε εγείξνληαλ απφ ηε Νεηδηκπέ θάπνηνη ελδνηαζκνί, πνπ α- 

πέξξεαλ απφ ηε κλήκε φζσλ ππέθεξε ε ηξαγηθή εξσίδα κέρξη ηνλ πληγκφ ηεο ζηε ιίκλε 

ησλ Ησαλλίλσλ.
106

 πσο κπνξνχκε λα θξίλνπκε απφ ηε κνξθή ηεο Νεηδηκπέ πνπ 

                                                 
103

 Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ κνλφινγν ηνπ θαδή ( 3ε ζθελή ηεο 3
εο

 πξάμεο) εληνπίδνληαη (αλάκεζα ζε 

άιιεο) νη πην θάησ δηαθνξέο: Δ! ηη λα γίλε˙ ν Παζζάο αθνύ ην ζέιε, αο γίλε / ην πςειό ηνπ 

ζέιεκα.(1896) - Δ! ηη λα γίλε˙ ν Παζζάο αθνύ ην ζέιε, αο γίλε / ην ζεβαζηό ηνπ ζέιεκα (1905), [...] Ζ 

άιιε όκσο κέλεη / ζηα ρέξηα κνπ θαη γξήγνξα ζηελ θαηαδίθε πξέπεη / λα πάε ε ηεξόζπιε (1896) -  Ζ άιιε 

όκσο κέλεη / ζηα ρέξηα κνπ θαη γξήγνξα ζηελ θαηαδίθε αο πάεη / γηα λα δνζή έλα κάζεκα [...] (1905).  
104

 Βι. ιπκπνο Κέξθεο [=Δπγέληνο Εήλσλ], «Θεαηξηθή Ζρψ», άιπηγμ, 22 Φεβξ. 1897 (=Παξάξηεκα Β΄: 

8.4., 501-502). Γηα ην ςεπδψλπκν ιπκπνο Κέξθεο, βι. Νίθνο Παλαγηψηνπ θαη Παχινο Παξαζθεπάο, 

«Κππξηαθά θηινινγηθά ςεπδψλπκα», Φηινινγηθή Κύπξνο (1984) [πξνζάξηεκα] [= Λεπθσζία, 1984], 22˙ 

ζην εμήο: «Κππξηαθά … ςεπδψλπκα»…  
105

 Βι. [Λληο], «Μ. Γ. Φξαγθνχδε Νεηδηκπέ, δξάκα ζε πξάμεηο ηξεηο», Αιήζεηα, 27/11 Μαξη. 1897 (= 

Παξάξηεκα Β΄: 8.5., 502-503). 
106

 Αλ απνκαθξπλζνχκε απφ ηελ αλαγλσζηηθή αληαπφθξηζε ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία γξάθηεθε ε Νε- 

ηδηκπέ, αμηνζεκείσηεο είλαη νη απφςεηο ηνπ Γ. Καηζνχξε, πνπ δηαπηζηψλεη φηη ην δξάκα παξνπζηάδεη 

θπξίσο «πνηεηηθό ελδηαθέξνλ» θαη «δηαζέηεη επαηζζεζία θαη πνηεηηθόηεηα όρη ζπλεζηζκέλε γηα ηελ Κύπξν 

ηνπ ηέινπο ηνπ 19
νπ

 αηώλα». Ο ίδηνο κειεηεηήο ζεκεηψλεη φηη ην ηαιέλην ηνπ Μ. Φξαγθνχδε είλαη 

«πεξηζζόηεξν πνηεηηθό θαη ιηγόηεξν ζεαηξηθό» θαη ππνγξακκίδεη ηηο έληνλεο επηδξάζεηο απφ ηνλ Βαια- 

σξίηε θαη ηελ Κπξά Φξνζύλε, θαζψο θαη ηε δεκνηηθή γιψζζα ζηελ νπνία είλαη γξακκέλε ε Νεηδηκπέ, 

ζε κηαλ επνρή  πνπ (ζηελ Κχπξν ηνπιάρηζην), θαηά θαλφλα, ηα ζεαηξηθά θείκελα γξάθνληαλ ζηελ θαζα- 

ξεχνπζα. Βι. Γ. Καηζνχξεο (2005), 67. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Μ. Φξαγθνχδεο αληέδξαζε έληνλα 

φηαλ δηάβαζε ζηνλ ηχπν, αλάκεζα ζε άιια, φηη ε Νεηδηκπέ είλαη γξακκέλε «κεη’ επηκειείαο εηο ακηγή 

θαζαξεύνπζαλ [...] (Αιήζεηα, 23/4 Φεβξ. 1897) (= Παξάξηεκα Β΄: 8.2., 501) θαη αλαγθάζηεθε ζηελ ε- 

πφκελε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο λα δηακαξηπξεζεί ηνλίδνληαο φηη «από ηελ πξώηε σο ηελ ηειεπηαία ιέμε 

ε Νεηδηκπέ είλαη γξακκέλε εηο ακηγή δεκνηηθήλ». Βι. Αιήζεηα, 30/11 Φεβξ. 1897 (= Παξάξηεκα Β΄: 8.3., 

φ.π.). Δμάιινπ, ε Νεηδηκπέ (καδί κε ην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ηνπ Γ. ηβηηαλίδε) είλαη ηα κφλα 

θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πεξηγξαθηθή 

Βηβιηνγξαθία, πνπ δεκνζηεχεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο κνλνγξαθίαο ηνπ Θ. Υαηδεπαληαδή γηα ην 

ειιεληθφ ηζηνξηθφ δξάκα. Αθνχ ραξαθηεξίδεη ην έξγν «ζηνηρεηώδεο ζεαηξνγξάθεκα κε επζύγξακκε 
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δεκνζηεχηεθε ζηνλ Ννπκά ην 1905, ν Μ. Φξαγθνχδεο έιαβε ππφςε ηνπ ηηο ππνδείμεηο 

ηνπ Λληο θαη αθαίξεζε απφ ην θείκελν ηε ζθελή ηεο εκθάληζεο ηνπ θαληάζκαηνο αθή- 

λνληαο θάπνηεο αλαθνξέο ζηνπο θφβνπο ηεο λεαξήο Σνπξθάιαο γηα πηζαλή εκθάληζε 

ησλ βξηθνιάθσλ.
107

 Γπζηπρψο, επί ηνπ παξφληνο ηνπιάρηζηνλ, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηε- 

ηα γηα ζχγθξηζε ηεο πξψηεο κνξθήο ηεο Νεηδηκπέ (± 1896) κε ηε δεχηεξε (θαη ηειηθή) 

πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ Ννπκά ην 1905.
108

  

πσο ζεκεηψζεθε πην πάλσ, ε ελεξγφο αλάκεημε ηνπ Μ. Φξαγθνχδε ζηα ζεαηξηθά 

δξψκελα ηεο Λεκεζνχ ζπλέηεηλε ψζηε, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ δξάκαηνο ζηνλ Λαζζάλεη- 

ν δξακαηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ 1896, απηφ λα αλεβαζηεί ζηε ζθελή ζε παξαζηάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο ζηάζνπο Θέζπηο θαη Π. Υξηζηνθνξίδε, ηνπο πξψηνπο κή- 

λεο ηνπ 1897.
109

 ηελ Αιήζεηα
110

 γίλεηαη ιφγνο γηα «εμαηξεηηθή επηηπρία» ησλ παξα- 

ζηάζεσλ, πνπ κάιινλ πξέπεη λα νθεηιφηαλ ηφζν ζηελ απιή δεκνηηθή γιψζζα φζν θαη 

ζην δεκνθηιέο ηζηνξηθφ ζέκα ηεο Νεηδηκπέ.  

1.2.8. Ησάλλεο Καξαγεσξγηάδεο, Ο αεηόο ή Ioπζηηvηαλόο θαη Θενδώξα. Γξάκα εηο 

πξάμεηο ηέζζαξαο. Δλ Λεκεζζῲ Κύπξνπ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ηεο «Διεπζεξίαο», 

1913.  

ηηο βηβιηνγξαθηθέο εξγαζίεο, εθηφο απφ ηελ έθδνζε ηνπ 1913, ζεκεηψλεηαη θαη κηα 

πξψηε έθδνζε ηνπ δξάκαηνο (1898), ε νπνία κέρξη ζηηγκήο ιαλζάλεη.
111

 Οη πξνζπάζεηεο 

γηα εληνπηζκφ ηεο πξψηεο έθδνζεο θαζίζηαληαη δπζρεξέζηεξεο, δεδνκέλνπ φηη απφ ν- 

ξηζκέλνπο κειεηεηέο ζεκεηψλεηαη σο ρψξνο έθδνζεο φρη ε Λεκεζφο,
112

 αιιά ε Αζή- 

                                                                                                                                              
κνλνζήκαληε πινθή», ν κειεηεηήο επηζεκαίλεη φηη απηφ δηαζέηεη έλα αμηνπξφζεθην ραξαθηεξηζηηθφ, 

δειαδή ηε «ρσξίο αθξόηεηεο θαη γισζζνπιαζηηθνύο πεηξακαηηζκνύο θαζαξή δεκνηηθή ηνπ δηαιόγνπ ηνπ» 

θαη ππνδεηθλχεη ηε «ρακειόθσλε έλζηαζε ηνπ Φξαγθνύδε ζηελ πξνλνκηαθή αληηκεηώπηζε ηνπ άληξα ζε 

πεξηπηώζεηο εξσηηθώλ ζθαλδάισλ», ε νπνία είλαη ζεκαληηθή, αλ ιάβεη ππφςε ηνπ θαλείο φηη κφιηο ηφηε 

ην θεκηληζηηθφ θίλεκα άξρηζε λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ. Βι. Θ. Υαηδεπαληαδήο,  Ηζηνξηθό 

δξάκα..., 408.  
107

 Μ. Γ. Φξαγθνχδεο, Νεηδηκπέ (δξάκα ζε ηξεηο πξάμεηο), πεξ. Ννπκάο 163 (11 επη. 1905) 6. 
108

 ηνλ Καηάινγν Υεηξνγξάθσλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο δελ πεξηιακβάλεηαη ε Νεηδηκπέ, αλ θαη 

ππάξρνπλ πνιιά άιια ρεηξφγξαθα δξακάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ Λαζζάλεην δηαγσληζκφ απφ ην 

1898 κέρξη ην 1910.  Βι. Κπξ. Πεηξάθνπ, Οη δξακαηηθνί δηαγσληζκνί…, 346.  
109

 Βι. άιπηγμ, 25 Ηαλ. 1897˙ άιπηγμ, 15 Φεβξ. 1897˙ Αιήζεηα, 20/4 Μαξη. 1897.  
110

 Αιήζεηα, φ.π.˙ Γ. Καηζνχξεο (2005), 65. 
111

 Ο Κπξηαδήο θαηαρσξεί ηελ έθδνζε ηνπ 1898 σο εμήο: Ηνπζηηληαλόο θαη Θενδώξα. Γξάκα. Λεκεζφο, 

1898. Βι. Ν. Γ. Κπξηαδήο, Κππξηαθή βηβιηνγξαθία…, 189˙ βι., επίζεο, Λ. Παπαιενληίνπ Ζ θππξηαθή 

ινγνηερλία ζηνλ ηύπν (1879-1925). Βηβιηνγξαθηθή θαηαγξαθή, Λεπθσζία, 1993, 122˙ ηαπξίδεο, 

Παπαιενληίνπ, Παχινπ (2001), 174˙ Ζιηνχ-Πνιέκε (2006), ηφκ. Γ΄, 3305 (ζηελ ηειεπηαία εξγαζία  

ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή ε Κππξηαθή βηβιηνγξαθία ηνπ Κπξηαδή).   
112

 Σελ πιεξνθνξία ηνπ Κπξηαδή γηα έθδνζε απηνχ ηνπ δξάκαηνο ζηε Λεκεζφ, θαη φρη ζηελ Αζήλα (ην 

1898), θαίλεηαη φηη αλαπαξάγεη ν Κχπξνο Υξπζάλζεο, ν νπνίνο ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηεο εξγαζίαο 

ηνπ ζεκεηψλεη: «πνιιά βηβιία δελ ηα είδακε, αιιά ηα βηβιηνγξαθήζακε από παξαπνκπέο». Βι. Κχπξνο 

Υξπζάλζεο, «Κππξηαθή βηβιηνγξαθία δεκνζηεπκέλσλ ζεαηξηθψλ έξγσλ», Πλεπκαηηθή Κύπξνο 26 

(Ννέκβξ. 1962) 50. ηελ εξγαζία ηνπ Υξπζάλζε δίλεηαη ιαλζαζκέλα σο ηφπνο έθδνζεο ηνπ 1913 ε 

Λεπθσζία θαη φρη ε Λεκεζφο.   
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λα.
113

 Δπηπιένλ, ν Καξαγεσξγηάδεο ζηελ «Ηζηνξηθή Πξνεηζαγσγή» ηνπ δξάκαηφο ηνπ, 

ρσξίο λα αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηελ έθδνζε ηνπ 1898, δίλεη ζηνλ αλαγλψζηε ηελ εληχ- 

πσζε φηη ε ζπγγξαθή ηνπ ζεαηξηθνχ ηνπ θεηκέλνπ νινθιεξψζεθε ην 1909: «Ζ ηε ζύιιε- 

ςηο θαη εμεξγαζία ηνπ δξάκαηνο εγέλεην ελ Παξηζίνηο θαη Vichy θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 

κήλαο ηνπ 1909».
114

 Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ν Αλη. Ηληηάλνο, ζε εξγαζία ηνπ γηα 

ηε βηνγξάθεζε θαη ην έξγν ηνπ πνηεηή Ησάλλε Καξαγεσξγηάδε, αλαθέξεηαη ζηελ έθδν- 

ζε ηνπ 1913 θαη δελ θάλεη κλεία ηεο έθδνζεο ηνπ 1898.  πγθεθξηκέλα, γξάθεη:  

                              ηα 1913 εκθαλίδεηαη [ελλνεί ν Καξαγεσξγηάδεο] κε ην 
                                     ηεηξάπξαθην δξακαηηθφ έξγν Ο αεηόο ή Ηνπζηηληαλόο θαη 

                                     Θενδώξα. Δθδφηεο ηνπ ήηαλ ν γλσζηφο ηεο επνρήο ζηελ 

                                     θππξηαθή ζθελή Αζελαίνο εζνπνηφο Ξελνθψλ Ζζαΐαο 

                                     θη έηζη θαίλεηαη πσο είρε παξνπζηαζζεί θη απφ ζθελήο  

                                     ζηε Λεκεζφ.
115

  

 

Δπνκέλσο, αλ δελ εληνπηζηεί ε πξψηε έθδνζε ηνπ δξάκαηνο, ε θηινινγηθή έξεπλα  

είλαη πξνηηκφηεξν λα πεξηνξηζηεί ζηελ εμέηαζε ηεο έθδνζεο ηνπ 1913, παξά λα ζεσξεί 

ηελ έθδνζε απηή σο κηα δεχηεξε επεμεξγαζία εθείλεο ηνπ 1898, ρσξίο λα ππάξρνπλ γη’ 

απηφ αδηάζεηζηα ηεθκήξηα θαη, ηδίσο, ρσξίο ηε βεβαηφηεηα ηεο απηνςίαο.     

Ζ πξψηε ζθελή ηνπ δξάκαηνο εθηπιίζζεηαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν. ηνλ ηππφδξνκν ηνπ 

Βπδαληίνπ νη Πξάζηλνη θαη νη Βέλεηνη ζπδεηνχλ θαη δηαπιεθηίδνληαη ζρεηηθά κε ηελ 

εζσηεξηθή θαηάζηαζε, ελψ δηαδίδεηαη ε θήκε γηα ζπλσκνζία ελαληίνλ ηνπ απηνθξάην- 

ηνξα Ηνπζηηληαλνχ. Δμάιινπ, ζηελ Καξρεδφλα ν ζηξαηεγφο Βειηζάξηνο αλαινγίδεηαη ην 

κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο πνπ πξνθάιεζαλ νη Βάλδαινη ζηελ απηνθξαηνξία, πιεξνθν- 

ξείηαη γηα ηε ζπλσκνζία ζηελ πξσηεχνπζα θαη θαιείηαη απφ ηνλ απηνθξάηνξα λα δεηή- 

ζεη απφ ηνλ ζηξαηφ επαλαβεβαίσζε ηνπ φξθνπ πίζηεσο ζηελ απηνθξαηνξηθή εμνπζία. 

Αθνινχζσο, ν ζθεληθφο ρψξνο κεηαβάιιεηαη: ζην ζηξαηφπεδν ησλ Βαλδάισλ ν αξρε- 

γφο ηνπο Γέικεξνο βιέπεη ζε φξακα δηαδνρηθά ηα θαληάζκαηα ηνπ Αλλίβα, ηνπ Μηιηη- 

άδε, ηνπ Θεκηζηνθιή θαη ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, πνπ ηνλ κέκθνληαη γηα βαξβα- 

ξφηεηα θαη (κε εμαίξεζε εθείλν ηνπ Αλλίβα) ηνλίδνπλ φηη δελ ζα θαζπζηεξήζεη ε αλά- 

ζηαζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. 

Έπεηηα ν Ηνπζηηληαλφο πιεξνθνξεί ηνπο απιηθνχο γηα ηε λίθε ηνπ ζηξαηεγνχ Βειηζά- 

                                                 
113

 Ο Γ. Καηζνχξεο θαηαρσξεί ηελ εμήο βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: Ησάλλεο Καξαγεσξγηάδεο, Ηνπζηηλη- 

αλόο θαη Θενδώξα. Γξάκα εηο πξάμεηο πέληε. Δλ Αζήλαηο, 1898. Ζ θαηαρψξεζε απηή ζπλνδεχεηαη απφ 

ηελ πην θάησ ππνζεκείσζε: «Σελ έθδνζε δελ ηελ εληόπηζα. Πάλησο, ν Η. Καξαγεσξγηάδεο έγξαςε θαη ην 

Ο αεηόο ή Ioπζηηvηαλόο θαη Θενδώξα ζηα 1913». Βι. Καηζνχξεο (2005), 66.  
114

 Βι. Ησάλλεο Καξαγεσξγηάδεο, Ο αεηόο ή Ioπζηηvηαλόο θαη Θενδώξα. Γξάκα εηο πξάμεηο ηέζζαξαο. 

Δλ Λεκεζζῲ Κχπξνπ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ηεο «Διεπζεξίαο», 1913 (1898), γ΄. 
115

 Βι. Αληψλεο Ηληηάλνο, «ηνηρεία γηα ηε βηνγξάθεζε θαη ην έξγν ηνπ πνηεηή Η. Καξαγεσξγηάδε (1845; 

- 1928)»,  Κππξηαθά Γξάκκαηα 81-82 (Μάξη.-Απξ. 1942) 214-218. 
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ξηνπ θαηά ησλ βαξβάξσλ θαη δηαηππψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα απαγνξεχζεη ηηο δηάθνξεο 

αηξέζεηο, ελψ νη Πξάζηλνη θαη νη Βέλεηνη ζπλεδξηάδνπλ γηα ηελ θαηάιπζε ηεο θαχιεο 

ηπξαλλίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, νη Πξάζηλνη εθδειψλνπλ ηε ζπκπάζεηά 

ηνπο γηα ηνλ απηνθξάηνξα, ζε αληίζεζε κε ηνπο Βέλεηνπο πνπ ηνλ ζεσξνχλ ππαίηην γηα 

φια ηα δεηλά ηνπ θξάηνπο. Αθνινχζσο, ε δξάζε επαλαηνπνζεηείηαη ζην αλάθηνξν, φπνπ 

ζπδεηνχλ δχν αμησκαηηθνί ζρεηηθά κε ηε θπιάθηζε ηνπ Βειηζάξηνπ σο ζπλσκφηε, γηα 

ηελ εηζβνιή ησλ Γφηζσλ ελαληίνλ ηνπ Βπδαληίνπ θαη γηα ηελ άξλεζε ηνπ πην πάλσ 

ζηξαηεγνχ λα απνδερηεί ηε ράξε πνπ ηνπ απέλεηκε ν απηνθξάηνξαο.  

   ηε θπιαθή ν Βειηζάξηνο ζθέθηεηαη φηη άδηθα πάζρεη θαη απνπέκπεη ηφζν ηνλ δεζκν- 

θχιαθα, πνπ ηνπ αλαθνηλψλεη ηελ απνθπιάθηζή ηνπ, φζν θαη ηνλ ίδην ηνλ απηνθξάηνξα, 

πνπ θεχγεη ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη παξαζχξζεθε απφ αηζρξνχο απινθφιαθεο. ηελ αξρή 

ηεο ηέηαξηεο πξάμεο, πιεξνθνξνχκαζηε απφ δχν ηπκβσξχρνπο ηνλ ζάλαην ηνπ Βειηζά- 

ξηνπ. Αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνθξαηνξηθνχ θπλεγηνχ, ε θφξε ηνπ εθιηπφ- 

ληνο απνπεηξάηαη απνηπρεκέλα λα ζθνηψζεη ηνλ Ηνπζηηληαλφ θαη, αθνχ απνθαιχπηεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηεο, απηνθηνλεί, ελψ ν απηνθξάηνξαο κέκθεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηε δπζηπρί- 

α πνπ πξνθάιεζε.  

 πσο επηζεκαίλεη ν Αλη. Ηληηάλνο, ν Καξαγεσξγηάδεο ζην δξάκα Ο αεηφο… δνθί- 

καζε αλεπηηπρψο λα κηκεζεί «ηε ζαημπεξηθή ηερλνηξνπία», θαη γη’ απηφ νη ζθελέο ηνπ 

έξγνπ είλαη πνιχ ζχληνκεο θαη «δηαδέρνληαη ζρεδόλ απλεπζηί ε κηα ηελ άιιε». Καηά ηνλ 

ίδην θξηηηθφ, ε ινγνηερληθή θαη δξακαηηθή αμία θαη απηνχ θαη ησλ άιισλ ζεαηξηθψλ 

θεηκέλσλ ηνπ ίδηνπ ινγίνπ είλαη πεξηνξηζκέλε.
116

 Ζ ζθεληθή ηχρε ηνπ δξάκαηνο δελ 

ήηαλ θαιχηεξε, θαζφηη δελ έρνπλ εληνπηζηεί πιεξνθνξίεο ζηνλ θππξηαθφ ηχπν ηεο επν- 

ρήο γηα αλέβαζκά ηνπ ζηε ζθελή. Σν γεγνλφο απηφ δελ καο εθπιήζζεη, αλ ιεθζεί ππφςε 

φηη ν Καξαγεσξγηάδεο ρεηξίδεηαη ηνλ ρξνλφηνπν αληηζεαηξηθά, κε δηζηάδνληαο λα 

θαηαζηξαηεγήζεη ηελ αξηζηνηειηθή ελφηεηα ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο δξάζεο, θαη 

επνκέλσο νπνηνδήπνηε εγρείξεκα γηα αλέβαζκα ηνπ δξάκαηφο ηνπ ζα πξνζέθξνπε ζε 

αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο.  

1.3. Ρνκαληηθά εξσηηθά δξάκαηα
117

  

Απφ ηνλ ηίηιν ηνπ δξάκαηνο ηνπ Θεφδνπινπ Κσλζηαληηλίδε Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο 

ζύκαηα ή Σα θαη’ Δπαλζίαλ θαη Αγεζίιανλ ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα εηθάζεη φηη πξφθεη- 

                                                 
116

 Βι. φ.π.,  217-8 (= Παξάξηεκα Β΄: 10.1.,504). 
117

 Σα φξηα αλάκεζα ζηα εξσηηθά θαη ηζηνξηθά δξάκαηα ηνπ ξνκαληηζκνχ είλαη ξεπζηά θαη δπζδηάθξηηα. 

Σα δχν ζεαηξηθά θείκελα πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ξνκαληηθψλ εξσηηθψλ δξακάησλ έρνπλ 

ππφζεζε ζχγρξνλε, δειαδή ν ρξφλνο ηεο κπζνπιαζίαο δελ απέρεη αηζζεηά απφ ηνλ ρξφλν γξαθήο ηνπο. 

Δμππαθνχεηαη φηη ηα γεληθά γλσξίζκαηα ησλ ξνκαληηθψλ δξακάησλ πνπ ζρνιηάδνληαη εδψ αληρλεχνληαη 

ζηα ξνκαληηθά δξάκαηα, είηε απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα εξσηηθά είηε ζηα ηζηνξηθά.  
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ηαη γηα έλα εξσηηθφ δξάκα – θαη κάιηζηα κε ηξαγηθή θαηάιεμε – αθνχ γίλεηαη ιφγνο 

γηα «ζύκαηα ηνπ έξσηνο». Ο Γ. ηδέξεο ζπλδέεη ην ξνκαληηθφ δξάκα κε ηηο ηξεηο ηά- 

ζεηο ηνπ λενειιεληθνχ ζεαηξηθνχ ξνκαληηζκνχ, δειαδή ηε βπξσληθή, ηε ζηιιεξηθή θαη 

ηε ζαημπεξηθή,
118

 ζρήκα πνπ ακθηζβεηείηαη απφ ηελ Άλλα Σακπάθε ε νπνία, πηνζεηψ- 

ληαο παιαηφηεξεο ζρεηηθέο απφςεηο ηνπ Κ. Θ. Γεκαξά θαη άιισλ κειεηεηψλ, ππνδεη- 

θλχεη φηη ε πξψηε ζπγθξνηεκέλε ξνκαληηθή ζεσξία πεξί ζεάηξνπ, πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, νθείιεηαη ζηνλ Αιέμαλδξν Ρίδν Ραγθαβή κε ην δξάκα ηνπ 

Φξνζύλε, πνπ δεκνζηεχεηαη ην 1837. ην δξάκα πξνηάζζεηαη έλαο πξφινγνο ζε δηα- 

ινγηθή κνξθή αλάκεζα ζηνλ πνηεηή θαη ηνλ ινγηφηαην,
119

 ζηνλ νπνίν ζπδεηνχληαη θαη 

ακθηζβεηνχληαη απφ ηνλ πξψην νη θαλφλεο ηνπ θιαζηθηζκνχ.
120

  

Δμάιινπ, ηα πξνιεγφκελα πνπ πξνηάζζεη ν Γεκήηξηνο Βεξλαξδάθεο ζηε Μαξία 

Γνμαπαηξή (1858) κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ, ζχκθσλα κε κηαλ άπνςε,
121

 έλα δεχηεξν 

καληθέζην ηνπ ξνκαληηθνχ δξάκαηνο ζηελ Διιάδα, απερψληαο, φπσο δηαπηζηψζε- 

θε,
122

 ηε γεξκαληθή ξνκαληηθή ζεσξία ηνπ δξάκαηνο. Ο πνηεηήο αληηπαξαβάιιεη ηελ 

αξραία ηξαγσδία πξνο ην ξνκαληηθφ δξάκα, επηζεκαίλνληαο φηη ε πξψηε κνηάδεη κε 

«ζάιαζζαλ γαιεληώζαλ», ελψ ην δεχηεξν, φληαο φκνην κε «ζάιαζζαλ θιπδσληδνκέ- 

λελ», «απεηθνλίδεη κάιινλ ην βίαηνλ ησλ αλζξσπίλσλ παζώλ». Καηά ηνλ Βεξλαξδά- 

θε, νη ππνζέζεηο ησλ έξγσλ ηεο «ξσκαληηθήο δξακαηηθήο θηινινγίαο» κπνξνχλ λα 

αλαδεηνχληαη «είηε ελ ηῃ θαληαζίᾳ […] είηε ελ ηῃ ηζηνξίᾳ». Χο πξφηππν γηα κίκεζε 

πξνηείλεηαη ε δξακαηνπξγηθή ηέρλε ηνπ αίμπεξ θαη φρη ηνπ ίιιεξ ή ηνπ Γθαίηε, ελψ 

ε «εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζπκκεηξία» ηεο θιαζηθηζηηθήο γαιιηθήο ηξαγσδίαο ζεσ- 

                                                 
118

 Βι. ηδέξεο (
2
1999: 1951), 31.  

119
 Ο ινγηφηαηνο [= «Δθείλνο»] θαηαηάζζεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ ζηνπο ξνκαληηθνχο, θαζφηη ζηα δξάκαηά 

ηνπ, πνπ έρνπλ ηξηπιάζηα έθηαζε απφ ηελ θαλνληθή, δελ δηζηάδεη λα αλακείμεη ην θσκηθφ κε ην ηξαγηθφ 

ζηνηρείν θαη δελ θξνληίδεη λα ηεξεί ηηο ηξεηο αξηζηνηειηθέο ελφηεηεο. Καηά ηνλ ίδην, νη ξνκαληηθνί είλαη 

«απνζηάηαη ζξαζείο, αθεληάδνληεο πξνο πάληα ραιηλόλ θαη’ αξέζθεηαλ θαληαζίαο ηδηνηξόπνπ […]». Απφ 

ηελ άιιε, ν πνηεηήο [= «Δγψ»] αληηπαξαζέηεη ηε θηινλνκία ησλ «θιαζηθψλ» ζηε κεηαξξπζκηζηηθή ηάζε 

θαη ηε «δηακαξηύξεζηλ» ησλ «ξνκαληηθώλ». Βι. Αιέμαλδξνο Ρίδνο Ραγθαβήο, Άπαληα ηα θηινινγηθά, η. 

Γ΄: Γξακαηηθή πνίεζηο, Δλ Αζήλαηο, ηχπνηο «Διιεληθήο Αλεμαξηεζίαο», 1874, 219-235. Σα παξαζέκαηα: 

228-229, 234. Γηα ηνλ αλαιπηηθφ ζρνιηαζκφ ηνπ πξνιφγνπ πνπ πξνηάζζεη ν Ραγθαβήο ζην δξάκα ηνπ 

Φξνζχλε, βι. ελδεηθηηθά: Κ. Θ. Γεκαξάο, ΗΝΔΛ, 276-7· ηνπ ίδηνπ, Διιεληθόο ξσκαληηζκόο…, 150-156· 

Βνπηνπξήο (1993), 63-64· Ά. Σακπάθε, «Ο δηαθσηηζκφο…», 54· Λίηζα Υαηδνπνχινπ, Αιέμαλδξνο Ρίδνο 

Ραγθαβήο. Μαξηπξία ιφγνπ, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 1999, 49-54· Δ. Υαζάπε-Υξηζηνδνχινπ, Ζ 

ειιεληθή κπζνινγία…, 344-345· Θ. Υαηδεπαληαδήο (2002), 206-207· ηνπ ίδηνπ, Ηζηνξηθό δξάκα…, 52-54.  
120

 Ά. Σακπάθε, Σν λενειιεληθό ζέαηξν…, 328.  
121

 .π., 272.  
122

 πσο ζεκεηψλεη ν Γ. πάζεο, πνπ ζεσξεί ηα «Πξνιεγφκελα…» σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

θείκελα «ζηε ζεηξά ηεο ζεσξίαο ηνπ δξάκαηνο ζηνλ ειιεληθό 19
ν
 αηώλα», ζε απηά «αλαγλσξίδεηαη ε 

απήρεζε από ηηο απόςεηο ησλ γεξκαλώλ ζεσξεηηθώλ ηνπ ζεάηξνπ, έηζη όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ ζην 

ηέινο ηνπ 18
νπ

 –αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηώλα» θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο ζρεηηθέο απφςεηο ηνπ A. W. Schlegel. Βι. 

Γ. πάζεο, «Ο ζεαηξηθφο Βεξλαξδάθεο…», 59-60.  
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ξείηαη «αλππόθνξνο».
123

  

Βέβαηα, ζηα λενειιεληθά ξνκαληηθά δξάκαηα θαηά θαλφλα εληνπίδεηαη ε ζχδεπμε 

ξνκαληηζκνχ-θιαζηθηζκνχ,
124

 γλσζηή σο «θιαζηθνξξσκαληηζκόο», «ξνκαληηθόο θια- 

ζηθηζκόο» ή σο «θιαζηθίδσλ ξνκαληηζκόο κε πνηθίιεο δηαζηξσκαηώζεηο».
125

 ηα 

ξνκαληηθά εξσηηθά δξάκαηα ζπρλά δηαηεξείηαη «ην ζρήκα ησλ πέληε πξάμεσλ ηεο 

θιαζηθίδνπζαο δξακαηνπξγίαο θαη νη δξακαηνπξγηθέο ηερληθέο ηεο»,
126

 ελψ ηα ξνκαληη- 

θά ζηνηρεία εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε ζεκαηηθή, φπνπ θπξηαξρεί «ε ζύδεπμε δύν επη- 

πέδσλ, δειαδή ηνπ εζληθνύ-ηζηνξηθνύ κε ην αηνκηθό-πξνζσπηθό (έξσηεο, θηινδνμίεο, 

ίληξηγθεο)».
127

 Ο αηνκηθηζκφο, ε έκθαζε ζηε θαληαζία θαη ε πιεζσξηθή ζπλαηζζεκα- 

ηηθή εμνκνιφγεζε αληρλεχνληαη εδψ, φπσο θαη ζην επξσπατθφ θίλεκα ηνπ ξνκαληη- 

ζκνχ.
128

 ηα λενειιεληθά ξνκαληηθά δξάκαηα ν αηνκηθηζκφο ζπλδέεηαη κε ηε δηάζηα- 

ζε ηνπ θαιιηηέρλε απφ ηελ θνηλσλία θαη ηε ζπλαθφινπζε αληαξζία ηνπ, ε θαληαζία 

ηφζν κε ηελ αλάπιαζε ηνπ παξειζφληνο φζν θαη κε ηελ αηνκηθή πνξεία ηνπ ήξσα, ε- 

λψ ε ζπλαηζζεκαηηθή εμνκνιφγεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ απνγνήηεπζε, ηε κειαγρνιία, 

ηνλ καξαζκφ.  

1.3.1. Θεόδνπινο Κσλζηαληηλίδεο, Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα ή Τα θαη’ Δπαλ- 

ζίαλ θαη Αγεζίιανλ. Γξάκα εηο πξάμεηο ηξεηο. Δλ κύξλῃ, ηύπνηο Νηθνιάνπ Α. Γα- 

κηαλνύ, 1873.
129

  

Σν πξσηφιεην ζεαηξηθφ θείκελν Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα ή Σα θαη’ Δπαλζίαλ θαη 

Αγεζίιανλ, γξακκέλν απφ ηνλ Θ. Κσλζηαληηλίδε ζε ειηθία 26 ρξφλσλ, κέρξη πξφζθαηα 

ήηαλ γλσζηφ κφλν σο ηίηινο ζηηο βηβιηνγξαθηθέο εξγαζίεο θαη ζηηο ηζηνξηθέο επηζθνπή- 

                                                 
123

 Βι. Γ. Βεξλαξδάθεο, «Πξνιεγφκελα πεξί εζληθνχ ειιεληθνχ δξάκαηνο θαη ηδίσο ηνπ παξφληνο», 

Γξάκαηα…, δ΄-μζη΄. Σα παξαζέκαηα: ζ΄, ηζη΄, ιγ΄, ιδ΄. Γηα ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ «Πξνιεγνκέλσλ…», βι. 

ελδεηθηηθά Γ. πάζεο, φ.π., 58-64· Ά. Σακπάθε, «Ο δηαθσηηζκφο…», 55· Κ. Γεσξγηάδε, «Αθκή θαη 

παξαθκή…», 198-199· Ά. Σακπάθε, «Ζ ζεσξία πεξί ξνκαληηθνχ δξάκαηνο…», 587-611.  
124

 πσο ππνδεηθλχεη ν Γεκαξάο, φηαλ ν Ραγθαβήο ην 1837 «εμαλίζηαηαη ηάρα ελαληίνλ ησλ θιαζηθη- 

ζηηθώλ θαλόλσλ θαη δηεθδηθεί ηε ξσκαληηθή ειεπζεξία, νπζηαζηηθά ζθηακαρεί, γηαηί νύηε παξάδνζε ηέηνηα 

βξίζθεη ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία νύηε δηδαζθαιία». Βι. Κ. Θ. Γεκαξάο, Διιεληθόο ξσκαληηζκόο…, 200. 

      
125

 Σνλ φξν θιαζηθνξξσκαληηθόο νθείινπκε ζηνλ Α. Ρ. Ραγθαβή: Βι. ηέθαλνο Κνπκαλνχδεο, πλαγσ- 

γή λέσλ ιέμεσλ. Τπφ ησλ ινγίσλ πιαζζεηζψλ απφ ηεο Αιψζεσο κέρξη ησλ θαζ’ εκάο ρξφλσλ. Αζήλα, 

Δξκήο, 1998, 547· ζην εμήο: πλαγσγή… Με ηνλ φξν ξνκαληηθόο θιαζηθηζκόο ν Κ. Θ. Γεκαξάο 

αλαθέξεηαη ζηε ζχδεπμε ηεο «λνζηαιγηθήο ζηξνθήο πξνο ηελ αξραηόηεηα» κε «πνιιά ζηνηρεία θαζαξά 

ξσκαληηθά». Βι. Κ. Θ. Γεκαξάο, ΗΝΔΛ, 271. Γηα έλα ζρνιηαζκφ ηεο ρξήζεο ησλ φξσλ απηψλ, βι. 

Γηψξγνο Βεινπδήο, Μνλά-δπγά. Γέθα λενειιεληθά κειεηήκαηα, Αζήλα, Γλψζε, 1992, 107, 259: ζεκ. 

26. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ξνκαληηθφ θιαζηθηζκφ ζην ζέαηξν, βι. ελδεηθηηθά Θ. Υαηδεπαληαδήο (2002), 

212˙ ν δεχηεξνο νθείιεηαη ζηνλ Β. Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), ηφκ. Β΄1, 159. 
126

 Βι. Β. Πνχρλεξ, φ.π., 157.  
127

 Βι. Β. Πνχρλεξ, ρόιηα..., 33. 
128

 Βι. ελδεηθηηθά Lilian Furst, Ζ πξννπηηθή ηνπ ξνκαληηζκνύ. Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ξνκαληηθψλ 

θηλεκάησλ ζηελ Αγγιία, ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία (κηθξ. Κιεηψ χξκα), Αζήλα, Φπρνγηφο, 2001, 42, 

85, 99, 240, 299.  
129

 ην εμήο: Γύν εηζέηη... 
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ζεηο ηνπ θππξηαθνχ ζεάηξνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα.
130

 Ο εληνπηζκφο ηνπ θεηκέλνπ ζηε 

Βηβιηνζήθε ηνπ Θεαηξηθνχ Μνπζείνπ Αζελψλ έγηλε δπλαηφο ράξε ζε δχν πξφζθαηα 

δεκνζηεπκέλεο βηβιηνγξαθηθέο εξγαζίεο, ηνλ «Καηάινγν ζεαηξηθψλ έξγσλ ζηε κχξ- 

λε 1800-1922» ηεο Υξπζφζεκεο ηακαηνπνχινπ-Βαζηιάθνπ θαη ηελ Διιεληθή Βηβιη- 

γξαθία ησλ Ζιηνχ-Πνιέκε, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε παιαηφηεξε πιεξνθνξία, δεκνζη- 

επκέλε απφ ηε Γεσξγία Λαδνγηάλλε (1982), πνπ παξέκεηλε αλαμηνπνίεηε γηα πεξηζζφ- 

ηεξν απφ δχν δεθαεηίεο.
 131  

 

Πάλησο, κέρξη ζηηγκήο ηνπιάρηζηνλ, δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ λα ζπλδένπλ 

ηελ έθδνζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ κε παξακνλή ηνπ ζπγγξαθέα ζηε 

κχξλε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870, κνινλφηη είλαη επηβεβαησκέλε ε δηακνλή ηνπ 

ζπγγξαθέα ζηελ ίδηα πφιε – φπνπ θαη πεζαίλεη – ζην δεχηεξν ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1890,
132

 νχηε γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πφιε απηή ζην απηφγξαθν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ 

Θ. Κσλζηαληηλίδε, πνπ θπιάζζεηαη ζην Κξαηηθφ Αξρείν.
133

 Σπρφλ κεηάβαζε ηνπ λεα- 

ξνχ ηφηε Κσλζηαληηλίδε ζηε κχξλε κε ζθνπφ ηελ εθηχπσζε ηνπ δξάκαηφο ηνπ πξέπεη 

λα ήηαλ ζχληνκε, δεδνκέλνπ φηη ζηνλ θαηάινγν ζπλδξνκεηψλ ηνπ βηβιίνπ δελ ζπγθαηα- 

ιέγνληαη ζπλδξνκεηέο απφ ηελ πφιε απηή, ζηνηρείν πνπ καο επηηξέπεη λα εηθάζνπκε φηη 

δελ είλαη πηζαλφ λα πξνεγήζεθε ηεο εθδφζεσο καθξά παξακνλή ηνπ ζπγγξαθέα ζηε 

κχξλε.
134

 Απφ ην ηππνγξαθείν Νηθνιάνπ Α. Γακηαλνχ εθδίδεηαη ην ίδην έηνο (1873) ν 

                                                 
130 Βι. Γ. Καηζνχξεο, «Σν παιηφ ζέαηξν...», 77˙ ηαπξίδεο, Παπαιενληίνπ, Παχινπ (2001), 208˙ 

Καηζνχξεο (2005): 26. 
131

 Ζ Βαζηιάθνπ ζεκεηψλεη φηη ην ελ ιφγσ ζεαηξηθφ θείκελν βξίζθεηαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Θεαηξηθνχ 

Μνπζείνπ θαη παξαπέκπεη ζηε βηβιηνγξαθηθή εξγαζία ηεο Γεσξγίαο Λαδνγηάλλε-Σδνχθε Αξρέο ηνπ 

λενειιεληθνύ ζεάηξνπ, απφ φπνπ θαίλεηαη φηη αληιεί ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Βι. Υξπζφζεκε ηακαην- 

πνχινπ-Βαζηιάθνπ «Καηάινγνο ζεαηξηθψλ έξγσλ ζηε κχξλε 1800-1922. Πξσηφηππα-κεηαθξάζεηο», 

Σν ζέαηξν ζηελ Καζ’ εκάο Αλαηνιή: Κσλζηαληηλνχπνιε-κχξλε, Πνιχηξνπνλ, 2006, 297-364˙ ζην 

εμήο: Καζ’ εκάο Αλαηνιή...˙ Γεσξγία Λαδνγηάλλε-Σδνχθε, Αξρέο ηνπ λενειιεληθνύ ζεάηξνπ (Βηβιην- 

γξαθία ησλ έληππσλ εθδφζεσλ 1637-1879), Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 1982, 76˙ ζην εμήο: 

Αξρέο... Γηα απηή ηελ εξγαζία, βι. ηε βηβιηνθξηζία: Γ. πάζεο, «Πξνβιήκαηα ζεαηξηθήο βηβιηνγξαθί- 

αο», Σα Ηζηνξηθά 1 (επη. 1983) 212-220. ηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία ησλ Ζιηνχ-Πνιέκε δίλεηαη ε 

επηπξφζζεηε πιεξνθνξία φηη αληίηππν ηνπ Γύν εηζέηη... βξίζθεηαη θαη ζηε Μνλή Ησάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ 

ζηελ Πάηκν: βι. ζρεηηθά Πφπε Πνιέκε, Διιεληθή βηβιηνγξαθία 1864-1900. Δηζαγσγή, ζπληνκνγξαθίεο, 

επξεηήξηα, Αζήλα, Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ηζηνξηθφ Αξρείν, 2006, 53˙ Ζιηνχ-Πνιέκε (2006), ηφκ. 

Α΄, 667. Δπραξηζηνχκε ηε Γηεχζπλζε ηνπ Θεαηξηθνχ Μνπζείνπ Αζελψλ, πνπ καο επέηξεςε λα θσ- 

ηνγξαθήζνπκε ην αληίηππν ηνπ ππφ εμέηαζε δξάκαηνο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2006. Βι. ζρεηηθά Λεσλίδαο 

Γαιάδεο, «Γχν δπζεχξεηα ζεαηξηθά έξγα», Μηθξνθηινινγηθά 21 (άλνημε 2007) 20-22˙ βι. επίζεο ηελ 

αλαδεκνζίεπζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο: Αλδξέαο νθνθιένπο, Θεόδνπινο Φ. Κσλζηαληηλίδεο…, 258-260. 
132

 Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 204. Ζ παξακνλή ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε ζηε κχξλε θαηά ηε δεχηεξε 

πεληαεηία ηνπ 1890 δελ ήηαλ ζπλερήο, φπσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ κηαλ επηζηνιή πνπ 

ζηέιιεη ν ζπγγξαθέαο ζηελ εθεκεξίδα Αιήζεηα ζρεηηθά κε ηνπο Κππξίνπο εζεινληέο πνπ έιαβαλ κέξνο 

ζηνλ αηπρή πφιεκν ηνπ 1897. Ο θνινθψλαο ηεο επηζηνιήο έρεη σο εμήο: «αο αζπάδνκαη / ν θίινο ζαο / 

Θ. Φ. Κσλζηαληηλίδεο / Δλ Αιεμαλδξείᾳ ηῃ 28ῃ Μαΐνπ 1897». Βι. Αιήζεηα, 29/10 Ηνπλ. 1897. Γηα ηνλ 

ζάλαην ηνπ ζπγγξαθέα ζηε κχξλε, βι. Φσλή ηεο Κύπξνπ, 14/27 Ηνπι. 1900.  
133

 Βι. Α. νθνθιένπο, Θεόδνπινο Φ. Κσλζηαληηλίδεο..., 262-7.  
134

 Βι. Θεφδνπινο Κσλζηαληηλίδεο, Γύν εηζέηη…, 110-111. Οη ζπλδξνκεηέο είλαη απφ ηε Λάξλαθα, ην 

Πνξη-άηλη θαη ην Κάηξν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε έλα ζχληνκν ζεκείσκα κε ηίηιν «Σν ελ Αιε- 
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πξψηνο ηφκνο ηεο Υξεζηνκαζείαο θνξαζηαθήο ηεο απθνχο Λενληηάδνο.
135

 Αμίδεη, 

ινηπφλ, λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη δχν ζπγγξαθείο γλσξίδνληαλ πξνζσπηθά θαη αλ ε 

έθδνζε ηνπ ζεαηξηθνχ πξσηνιείνπ ηνπ λεαξνχ Κσλζηαληηλίδε ππνβνεζήζεθε απφ ηελ 

ψξηκε θαη παζίγλσζηε παηδαγσγφ, πνπ ήδε είρε ππεξεηήζεη αξθεηά ρξφληα ηελ εθπαί- 

δεπζε ζηε κχξλε.
136

  

πσο απνδεηθλχεηαη ζηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ Κεθαιαίνπ, ν ζπγγξαθέαο ζηεξίδεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζην κπζηζηφξεκα Θέξζαλδξνο (1847) ηνπ Δπακεηλψλδα Φξαγθνχδε 

γηα λα γξάςεη ην δξάκα ηνπ˙ φρη κφλν παξαθνινπζεί πηζηά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πινθή 

ηνπ πξνηχπνπ ηνπ, αιιά δελ δηζηάδεη λα αληηγξάςεη θαη απηνχζηα ρσξία απφ απηφ.  

ηε Λάξλαθα ηνπ 1870 ν έκπνξνο Φηινθηήηεο Αξγπξηάδεο επηζπκεί λα εθδηθεζεί ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο θαηά πνιχ λεφηεξήο ηνπ Δπαλζίαο, πνπ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή αξλήζεθε 

λα ηνλ παληξεπηεί, γηα ράξε ηνπ λεαξνχ πνηεηή Αγεζίιανπ, κε ηνλ νπνίν ήδε ήηαλ αξ- 

ξαβσληαζκέλε. Χζηφζν, ν ρξενθνπεκέλνο έκπνξνο, επηδηψθνληαο λα ιχζεη  ηα νηθνλν- 

κηθά ηνπ πξνβιήκαηα κε ηελ πξνίθα ηεο λέαο, επηκέλεη λα ηελ παληξεπηεί, θαη γη’ απηφ 

πξνζθέξεη ζηνλ θίιν ηνπ Μπξσλίδε ακνηβή, γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα εμνπδεηεξψζεη ηνλ 

Αγεζίιαν, ελψ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξνπο ππεξέηεο ηνπ κε ζθνπφ λα επηηχρεη 

ηελ παξάηαζε ηεο παξακνλήο ηνπ λένπ ζηελ Πάθν θαη ηελ εμαπάηεζε ηεο Δπαλζίαο. 

Αλαζέηεη, ινηπφλ, ηελ ππεμαίξεζε κηαο επηζηνιήο ηεο λέαο πξνο ηνλ αγαπεκέλν ηεο 

ζηελ άπηζηε ππεξέηξηα ηεο Δπαλζίαο Υαξίθιεηα. ηαλ απηή νινθιεξψλεη ηελ εμαπά- 

ηεζε ηεο θπξίαο ηεο, ε ηειεπηαία δειψλεη θαηεγνξεκαηηθά ζηνπο γνλείο ηεο φηη δελ 

πξφθεηηαη λα ζηέξμεη ζε γάκν ηεο κε ηνλ Φηινθηήηε, φπνηα πνηλή θαη αλ ηεο επηβάινπλ, 

θαη φηη πξνηηκά ηνλ ζάλαην.  

ηε δεχηεξε πξάμε ν Νηθφιανο ζρεδηάδεη λα εκπνδίζεη ηνλ θίιν ηνπ Αγεζίιαν, πνπ 

επέζηξεςε απφ ηελ Πάθν, λα πεξηδηαβάζεη ζηελ πφιε, γηα λα κπνξέζεη πξψηα ν ίδηνο λα 

δηαδψζεη φηη ν Φηινθηήηεο είλαη θαηαρξεσκέλνο. Πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπ ζηελ έπαπιε 

ηνπ θίινπ ηνπ, ν Αγεζίιανο εθθξάδεη ηελ απειπηζία ηνπ, επεηδή δελ είλαη πιένλ δεθηφο 

ζην ζπίηη ηεο Δπαλζίαο θαη, σο πνηεηήο, απνζηξέθεηαη ηελ θνηλσλία, εμαηηίαο ηεο 

                                                                                                                                              
μαλδξείᾳ Λχθεηνλ ηνπ Θεφδ. Φ. Κσλζηαληηλίδνπ», πνπ δεκνζηεχεηαη ζην Ζκεξνιόγηνλ θόθνπ, δελ γί- 

λεηαη θακηά αλαθνξά γηα παξακνλή ηνπ ζπγγξαθέα ζηε κχξλε ζηα λεαληθά ηνπ ρξφληα. Βι. Κσλζηα- 

ληίλνο Φ. θφθνο, Δζληθόλ εκεξνιόγηνλ ρξνλνγξαθηθόλ, θηινινγηθόλ θαη γεινηνγξαθηθόλ ηνπ έηνπο 1897, 

ελ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ησλ θαηαζηεκάησλ Αλέζηε Κσλζηαληηλίδνπ, 1897, 262-4˙ βι. επίζεο 

Φ. ηαπξίδεο, «ηνηρεία...», 110-122.  
135

 Βι. Ζιηνχ-Πνιέκε (2006), ηφκ. Α΄, 732: ιήκκα 708.  
136

 Βι. ζρεηηθά Ζιίαο Σδνχθιαο, «απθψ Λενληηάο: ε κεγάιε Κππξία παηδαγσγφο θαη ινγία ηνπ πεξα- 

ζκέλνπ αηψλα», Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο ηεο Κππξηαθήο Δηαηξείαο Ηζηνξηθώλ πνπδώλ, ηφκ. Β΄ (1994) 

243-274. Βι. ηδηαίηεξα: 242-252˙ ζην εμήο: «απθψ Λενληηάο...».  
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δηαθζνξάο πνπ ηε καζηίδεη. Καηά ηε ζπλάληεζε, θαιεί ηνλ θίιν ηνπ λα αλαπνιήζνπλ ηα 

παηδηθά ηνπο ρξφληα, φηαλ αλαινγίδνληαλ ην έλδνμν παξειζφλ ηεο Κχπξνπ θαη εχρνληαλ 

επηπρέζηεξν κέιινλ γηα ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε παηξίδα ηνπο. Δμάιινπ, δεηεί λα κάζεη 

απφ ηνλ Νηθφιαν γηαηί δελ είλαη πηα δεθηφο απφ ηνπο νηθείνπο ηεο αγαπεκέλεο ηνπ θαη 

πιεξνθνξεί ηνλ θίιν ηνπ πσο ε απνηπρία ηεο εκπνξηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

Πάθν νθεηιφηαλ ζηηο δφιηεο ελέξγεηεο ηνπ Φηινθηήηε. Σνλ ελεκεξψλεη αθφκε γηα ηελ 

πεξηδηάβαζή ηνπ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Κχπξνπ (κεηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ηελ Πά- 

θν) θαη ηνλίδεη φηη ηδηαίηεξα ηνλ ζπγθιφληζε ε πιαηεία ηνπ ζεξαγίνπ, γηαηί ζπκήζεθε ηηο 

ζθαγέο ηνπ Ηνπιίνπ 1821, ελψ ζηε αιακίλα αλαινγίζηεθε ηελ πεξαζκέλε δφμα ηνπ 

ηφπνπ θαη  ζηελνρσξήζεθε γηα ηελ αδηαθνξία ησλ ζχγρξνλσλ Κππξίσλ γηα ηα δεηλά ηεο 

παηξίδαο ηνπο. Λίγν πξνηνχ νινθιεξσζεί ε ζπλνκηιία ησλ δχν θίισλ, έξρεηαη ν ππεξέ- 

ηεο ηνπ Αγεζίιανπ θαη εθκπζηεξεχεηαη ζηνλ Νηθφιαν ηα δνινθνληθά ζρέδηα ηνπ Φηιν- 

θηήηε ζε βάξνο ηνπ θίινπ ηνπ.  

Αξγφηεξα ν Μπξσλίδεο  πιεξνθνξεί ηνλ ρξενθνπεκέλν έκπνξν φηη νη γνλείο ηεο Δπ- 

αλζίαο έρνπλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηνλ γάκν ηνπ κε ηελ θφξε ηνπο θαη πξνηεί- 

λεη λα πιαζηνγξαθεζεί κηα επηζηνιή, ηελ νπνία ππνηίζεηαη φηη ζα ζηείιεη ν Αγεζίιανο 

ζηελ Δπαλζία δηακελχνληαο φηη δελ ηελ αγαπά πηα. Δμάιινπ, ε Δπαλζία, πνπ βξίζθεηαη 

ζε νηθηξή θαηάζηαζε, παξαθαιεί ηελ ππεξέηξηά ηεο νθία λα δηαβηβάζεη ζηνλ αγαπεκέ- 

λν ηεο κήλπκα παληνηηλήο αθνζίσζεο, ελψ αξγφηεξα ε Υαξίθιεηα ηεο παξαδίδεη ηελ 

πιαζηνγξαθεκέλε επηζηνιή ηνπ Αγεζίιανπ. Μφιηο ηε δηαβάδεη, ράλεη ηηο αηζζήζεηο ηεο˙ 

φκσο νη γνλείο ηεο δελ αληηιακβάλνληαη εμαξρήο ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα (ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ε θφξε ηνπο έρεη ηξειαζεί) δελ μέξνπλ πψο λα ηε 

βνεζήζνπλ.  

Δλψ ινηπφλ φινη είλαη απειπηζκέλνη, ζην ζπίηη θηάλεη ν Αγεζίιανο, ηνλ νπνίν 

αδπλαηεί λα αλαγλσξίζεη ε Δπαλζία, παξά ηηο απεγλσζκέλεο ηνπ πξνζπάζεηεο. ε ιίγν  

ε Δπαλζία απηνθηνλεί πέθηνληαο απφ ην παξάζπξν ζηε ζάιαζζα˙ ν αγαπεκέλνο ηεο ηελ 

αλαζχξεη λεθξή, γηα λα ηελ αθνινπζήζεη θαη ν ίδηνο ιίγν αξγφηεξα ζηνλ ζάλαην. Μεηά 

ηελ ηξαγηθή απηή ζθελή, αθνινπζνχλ νη αζηπλνκηθέο αλαθξίζεηο θαη ε ζχιιεςε ηεο 

Υαξίθιεηαο θαη ηνπ Μπξσλίδε, σο ζπλεξγψλ ηνπ Φηινθηήηε, ν νπνίνο επίζεο νδεγείηαη 

ζηε θπιαθή. Αίηεκα ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ Νηθφιανπ, πνπ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηε ζεία 

δηθαηνζχλε, είλαη λα ηηκσξεζνχλ παξαδεηγκαηηθά νη έλνρνη.   

ην Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα... εθηπιίζζεηαη, θαηά ην κπζηζηνξεκαηηθφ ηνπ 

πξφηππν, ε εξσηηθή ηζηνξία ησλ δχν ηξαγηθψλ λέσλ, εληαγκέλε ζηνλ ρσξφρξνλν ηεο 

ηνπξθνθξαηνχκελεο Κχπξνπ θαη κέζα ζε έλα πιαίζην αδξάλεηαο θαη νιηγσξίαο ησλ Κπ- 
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πξίσλ. Απφ ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ θαίλεηαη φηη κφλν ε Δπαλζία είρε πξνβιέςεη κε 

αθξίβεηα ηελ ηξνπή πνπ ζα έπαηξλαλ ηα γεγνλφηα, θαζψο εμαξρήο εθθξάδεη ηε βεβαηφ- 

ηεηα φηη, ιφγσ ηεο ζηάζεο ησλ γνλέσλ ηεο, ν αξξαβψλαο ηεο ζα θαηαιήμεη ζε αδηέ- 

μνδν θαη ζηνλ ζάλαηφ ηεο. Σα άιια πξφζσπα θαίλεηαη φηη ππεξεθηηκνχλ ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο λα επεξεάζνπλ ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ: ε αηζηνδνμία ηνπ Νηθφιανπ θαη ηνπ 

Γεψξγηνπ γηα επηπρή θαηάιεμε ηεο πεξηπέηεηαο ηνπ Αγεζίιανπ απνδεηθλχεηαη αλεδα- 

θηθή. Δμάιινπ, ν Αγεζίιανο πφηε θάκπηεηαη ππφ ην βάξνο ηεο απαηζηνδνμίαο, πφηε 

πξφζθαηξα αλαζαξξεί. Ζ αληηπαξάζεζε ηεο θαηξνζθνπηθήο θαη ρξεζηκνζεξηθήο 

ζεψξεζεο ηνπ γάκνπ πξνο ηνλ αγλφ έξσηα θαη ηε δέζκεπζε γηα παληνηηλή πίζηε δίλεηαη 

κέζα ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ηζηνξηθηζηηθήο νπηηθήο, αθνχ πξνβιέπεηαη φηη ζα 

αλαζηεζεί ν Δπαγφξαο θαη ζα επηηηκήζεη ηνπο Κππξίνπο γηα ηελ παζεηηθή ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηε καθξνρξφληα δνπιεία. Σν ιακπξφ παξειζφλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα 

ηνπο ζπγρξφλνπο θαζνδεγεηηθά, ψζηε λα απαιιαγνχλ απφ ην άζιην παξφλ.     

Ζ αληηπαξαβνιή ηνπ πξσηφιεηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε πξνο 

ηνλ Θέξζαλδξν
137

 ηνπ Δπακεηλψλδα Φξαγθνχδε κάο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζην 

Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα... είλαη εκθαλέο ην εγρείξεκα ηνπ  ζπγγξαθέα λα κεηα- 

πνηήζεη ζηνηρεία ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο θαη ηεο ζεκαηηθήο χιεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο 

θαη πξνθαλέο ην γεγνλφο φηη αληηγξάθεη απηνχζηα απνζπάζκαηα απφ απηφ. Μπνξνχκε, 

σζηφζν, λα ζεσξήζνπκε ην Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα… δηαζθεπή ηνπ Θέξζαλδξνπ ή 

κήπσο βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα θαηλφκελν ινγνθινπήο;  

Απφ ηελ άπνςε ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο, ζηα δχν θείκελα εληνπίδνληαη δηάθνξνη 

θνηλνί ηφπνη ηεο ινγνηερλίαο ηνπ ξνκαληηζκνχ: ε ηξαγηθή ηζηνξία δχν εξσηεπκέλσλ 

λέσλ (ηνπ Θέξζαλδξνπ θαη ηεο Διέλεο ζηνλ Θέξζαλδξν, ηνπ Αγεζίιανπ θαη ηεο Δπ- 

αλζίαο ζην Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα...) πνπ, εμαηηίαο ηεο άξλεζεο ησλ γνλέσλ ησλ 

λεαλίδσλ λα εγθξίλνπλ ηνλ γάκν ηνπο θαη ηεο επηκνλήο ηνπο λα ηηο παληξέςνπλ κε 

κεγαιχηεξνπο θαη πινπζηφηεξνπο άληξεο, νδεγνχληαη ζηνλ ζάλαην: ζην κπζηζηφξεκα ε 

Διέλε δειεηεξηάδεηαη απφ ηελ θακαξηέξα ηεο (πνπ είρε δσξνδνθεζεί γη’ απηφ απφ ηνλ 
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 Γηα ηνλ Θέξζαλδξν, βι. ελδεηθηηθά: Μαξίλα Κνθθηλίδνπ, Δπακεηλώλδα Φξαγθνύδε, Ο Θέξζαλδξνο. 

Απφπεηξα πξνζέγγηζεο [αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία] Θεζζαινλίθε, Σκήκα Φηινινγίαο ΑΠΘ, 

1993, passim˙ ζην εμήο: Θέξζαλδξνο…˙ Λίηζα Υαηδνπνχινπ, «Μεηαμχ Κχπξνπ, Δπηαλήζνπ θαη 

Αζελψλ. Ρνκαληηζκφο θαη ηδενινγία ζηνλ Θέξζαλδξν ηνπ Δπακεηλψλδα Φξαγθνχδε», Αθηή 23 

(θαινθαίξη 1995) 313-330˙ Γ. Κεραγηφγινπ, «Απφ ηα Έξσηνο απνηειέζκαηα ηνπ Ησάλλε Καξαηδά σο 

ηνλ Θέξζαλδξν ηνπ Δ. Φξαγθνχδε: ζηηο απαξρέο ηεο λενειιεληθήο θαη ηεο λεφηεξεο θππξηαθήο 

πεδνγξαθίαο», εκείν 4 (1996) 115-136 (θαη ηδηαίηεξα 130-136)˙ ζην εμήο: «Απφ ηα Έξσηνο απνηειέ- 

ζκαηα»…˙ Φνίβνο ηαπξίδεο, «Δπακεηλψλδαο Η. Φξαγθνχδεο: Παξνπζίαζε-Αλζνιφγεζε»: [πιινγηθφ 

έξγν], Ζ Παιαηόηεξε Πεδνγξαθία καο. Απφ ηηο αξρέο ηεο σο ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν, Αζήλα, 

νθφιεο, 1996, ηφκ. Γ΄, 322-332˙ Λ. Παπαιενληίνπ, «Δηζαγσγή», Δπακεηλψλδαο Φξαγθνχδεο, Ο 

Θέξζαλδξνο θαη άιια αθεγήκαηα, Αζήλα, Νεθέιε, 2002, 7-27˙ ζην εμήο: «Δηζαγσγή»… 
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ππνςήθην κλεζηήξα ηεο), ελψ ζην ζεαηξηθφ θείκελν ε Δπαλζία απηνθηνλεί ιφγσ ησλ 

δφιησλ ελεξγεηψλ ηνπ Φηινθηήηε, πνπ ρξεζηκνπνίεζε σο βνεζφ ηνπ ηελ άπηζηε ππεξέ- 

ηξηα ηεο θνπέιαο Υαξίθιεηα. Παξάιιεια, ν Θέξζαλδξνο (ξνκαληηθφο ηδενιφγνο, νδνη- 

πφξνο θαη, ελ ηέιεη, ηξαγηθφο απηφρεηξαο) αληηζηνηρεί κε ην δξακαηηθφ πξφζσπν ηνπ 

Αγεζίιανπ πνπ, σο ξνκαληηθφο πνηεηήο θαη ηδενιφγνο, νξακαηίδεηαη ηελ αλαρψξεζή 

ηνπ απφ ηελ θνηλσλία, θαη ηελ επηπρία καδί κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ έμσ απφ ηελ ηχξβε 

ηεο πφιεο, επηζθέπηεηαη δηάθνξα κέξε ηεο Κχπξνπ, αλαινγίδεηαη ηελ αξραία ηεο δφμα 

θαη ηελ νηθηίξεη γηα ην άζιην παξφλ ηεο, ζπγθινλίδεηαη επηζθεπηφκελνο ηνλ ρψξν ηεο 

ζθαγήο ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ 1821 ζηε Λεπθσζία, θαη ζην ηέινο απηνθηνλεί, κεηά ηελ 

απηνρεηξία ηεο αγαπεκέλεο ηνπ.
138

      

Βέβαηα, νη πην πάλσ αληηζηνηρίεο (απφ ηε ζηηγκή πνπ απαληψληαη ζε κηα πιεηάδα ιν- 

γνηερληθψλ θεηκέλσλ ηνπ ξνκαληηζκνχ) δελ απνηεινχλ επαξθείο θαη αδηακθηζβήηεηεο 

ελδείμεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο λα ηεθκεξηψλεηαη φηη ην Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα... 

είλαη δηαζθεπή ηνπ Θέξζαλδξνπ.   

Απφ ηελ άπνςε ηνπ ρξνλφηνπνπ, ε δξάζε ζηα δχν πην πάλσ θείκελα ηνπνζεηείηαη 

ζηε Λάξλαθα, κε ηε δηαθνξά φηη ζηνλ Θέξζαλδξν, κέζσ ηεο επηζηνιηθήο κνξθήο ηνπ 

αθεγήκαηνο, πεξηγξάθεηαη ε αλαρψξεζε ηνπ ήξσα ζηελ Διιάδα, γηα λα ιάβεη κέξνο 

ζηνλ Αγψλα, ελψ ε πεξηεγεηηθή πνξεία ηνπ Αγεζίιανπ πεξηνξίδεηαη εληφο Κχπξνπ 

(κέρξη ηελ Πάθν). Πξνθαλψο, ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο ζηνλ Θέξζαλδξν ηαπηίδεηαη κε ηηο 

αξρέο ηεο επαλάζηαζεο (1821-1823), ελψ ζην θείκελν ηνπ Κσλζηαληηλίδε ε ζθεληθή 

δξάζε εθηπιίζζεηαη ζηα 1870, δειαδή ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηνλ ρξφλν γξαθήο ηνπ 

δξάκαηνο. 

Χζηφζν, εθηφο απφ ηηο αληηζηνηρίεο ζηα επίπεδα ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο θαη ησλ η- 

δενινγηθψλ ζπλδειψζεσλ ηνπ ρξνλφηνπνπ (πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ θνηλνί 

ηφπνη ηνπ ξνκαληηζκνχ) ππάξρνπλ άιιεο επηθαλεηαθέο ελδείμεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα απνπξνζαλαηνιηζηεί θαη λα ζεσξήζεη φηη ην ππφ εμέηαζε ζεαηξηθφ 

θείκελν απνηειεί δηαζθεπή
139

 ηνπ Θέξζαλδξνπ. Απφ ηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε θαη αληη- 

                                                 
138

 Γηα ηε ζχγθξηζε ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο, ηεο ππφζεζεο θαη ηεο πινθήο ησλ δχν θεηκέλσλ πξβι. Μ. 

Κνθθηλίδνπ, Θέξζαλδξνο…, 60-63˙ Γ. Κεραγηφγινπ, «Απφ ηα Έξσηνο απνηειέζκαηα»…, 132-133˙ Λ. 

Παπαιενληίνπ, «Δηζαγσγή», 9-10˙ Λ. Γαιάδεο, «Μηα ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ Θέξζαλδξνπ», Μηθξνθη- 

ινινγηθά 23 (άλνημε 2008) 11-12· ζην εμήο: «Μηα ζεαηξηθή δηαζθεπή…». Απφ ηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε 

ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη δελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ην Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα… 

δηαζθεπή ηνπ Θέξζαλδξνπ, φπσο είρακε ππνζηεξίμεη ζην πην πάλσ άξζξν καο.  
139

 πσο ζεκεηψλεη ν Patrice Pavis, ε δηαζθεπή «είλαη ε κεηαθνξά ή κεηαηξνπή ελόο έξγνπ, ελόο είδνπο 

ζε έλα άιιν (π.ρ. ελόο κπζηζηνξήκαηνο ζε ζεαηξηθό έξγν). Ο κύζνο δηαηεξείηαη (πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν 

πηζηά) θάπνηε κε αμηνζεκείσηεο απνθιίζεηο». Ο ίδηνο κειεηεηήο ζεσξεί ηε δηαζθεπή «κεηαγξαθή πνπ 

πξνζαξκόδεη ην θείκελν ζηα λέα ζπκθξαδόκελα ηεο επαλαπξόζιεςήο ηνπ». Βι. Pavis (2006), 88-9.  
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παξαβνιή ηνπ δξάκαηνο θαη ηνπ κπζηζηνξήκαηνο θαηαιήγεη θαλείο ζην αζθαιέο ζπκπέ- 

ξαζκα φηη ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο ελζπλείδεηα κεηαηξέπεη απνζπάζκαηα ηνπ πξνηχπνπ 

ηνπ ζε ζεαηξηθή κνξθή, ρσξίο λα δηζηάδεη ζε αξθεηά ζεκεία λα αλαπαξάγεη πηζηά (αιιά 

πάληα ηκεκαηηθά) φρη κφλν ηελ αθεγεκαηηθή, αιιά θαη ηε ιεθηηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ, 

επηθέξνληαο ηηο αλαγθαίεο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Απφ ηελ άιιε 

φκσο, παξά ηελ αλαπαξαγσγή αξθεηψλ απνζπαζκάησλ ηνπ Θέξζαλδξνπ, ν ζεαηξηθφο 

ζπγγξαθέαο δελ δηαζθεπάδεη, δειαδή δελ κεηαηξέπεη ζε ζεαηξηθή κνξθή ην κπζηζηνξε- 

καηηθφ ηνπ πξφηππν ζπζηεκαηηθά θαη ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπ.
140

  

Θα ήηαλ ρξήζηκν ζε μερσξηζηή κειέηε λα γίλεη εμαληιεηηθή θαηαγξαθή ησλ δηάθν- 

ξσλ απνζπαζκάησλ, πνπ ν Κσλζηαληηλίδεο αληηγξάθεη απφ ηνλ Δπ. Φξαγθνχδε, θαη 

εμέηαζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ επηθέξεη θάπνηε ζηα απνζπάζκαηα ηνπ κπζηζηνξή- 

καηνο ηα νπνία νηθεηνπνηείηαη.  Δλδεηθηηθά ζεκεηψλνληαη εδψ ιίγα παξαδείγκαηα:
141

 Σν 

πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο ηεο Διέλεο πξνο ηελ Δπαλζία, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε 

γλσξηκία ηεο κε ηνλ Θέξζαλδξν (ζ. 61), ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απηνχζην απφ ηνλ 

Κσλζηαληηλίδε (κε ειάρηζηεο επεκβάζεηο) ζηνλ κνλφινγν ηεο Δπαλζίαο (ζθελή ζ΄: 

πξάμε Α΄) (ζζ. 35-6), φπνπ πεξηγξάθεηαη ε αληίζηνηρε πξψηε γλσξηκία ηεο κε ηνλ 

Αγεζίιαν. ηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ Γ΄ Μέξνπο ηνπ Θέξζαλδξνπ, ε Διέλε γξάθεη ζηελ 

Δπαλζία φηη κεηά ηελ απφθαζε ηνπ παηέξα ηεο λα ηελ παληξέςεη κε άιινλ «ν ζάλαηνο 

ηα ζηήζε ηεο θαηέιαβε» (ζ. 139)˙ κε ηα ίδηα ιφγηα δηεθηξαγσδεί ηελ θαηάζηαζε, ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη, ε Δπαλζία ζηελ ππεξέηξηά ηεο νθία (1
ε
 ζθελή: πξάμε Γ΄) (ζζ. 82-

83). Παξφκνηα, ηα ιφγηα ηεο Διέλεο ζρεηηθά κε ηε γλσξηκία ηεο κε ηνλ Θέξζαλδξν (ζ. 

132) αληηγξάθνληαη απφ ηνλ Κσλζηαληηλίδε γηα λα απνδνζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο 

Δπαλζίαο, πνπ αλαπνιεί ηηο πξψηεο ηεο ζηηγκέο καδί κε ηνλ Αγεζίιαν (ζ. 83). Αθφκε 

θαη ηα ηειεπηαία ιφγηα ηεο Δπαλζίαο πξνηνχ πεζάλεη (ζζ. 91-2) αληηγξάθνληαη απφ ηνλ 

Θέξζαλδξν (ζ. 138). Σέινο, δελ αθήλεη αζπγθίλεην ηνλ λεαξφ Κσλζηαληηλίδε ε ξνκα- 

ληηθή πεξηπιάλεζε ηνπ Θέξζαλδξνπ ζηα δηάθνξα κέξε ηεο Κχπξνπ θαη ν ζπγθινληζκφο 
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 χκθσλα κε ηε Linda Hutcheon, ηα θχξηα γλσξίζκαηα ηεο δηαζθεπήο είλαη ηα εμήο: α) ε ξεηή δηα- 

ηχπσζε απφ ηνλ δηαζθεπαζηή ηεο πξφζεζήο ηνπ λα κεηαθέξεη ην θείκελν-πεγή ζε έλα δηαθνξεηηθφ ιν- 

γνηερληθφ είδνο˙ β) ην θείκελν-πεγή δελ αληηγξάθεηαη απηνχζην, αιιά κεηαθέξεηαη ζην λέν είδνο κε 

ηξνπνπνηήζεηο˙ γ) ελψ, κε ηε δηαζθεπή, ε κνξθή ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ αιιάδεη, ην πεξηερφκελν δηαηε- 

ξείηαη, ρσξίο δξαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Βι. Linda Hutcheon, A theory of adaptation, Νέα Τφξθε, Rou- 

tledge, 2006, 3, 10. Παξφκνηα νξίδεη ηε δηαζθεπή ε Julie Sanders, ε νπνία ππνδεηθλχεη ηηο πνιχπινθεο 

δηαθεηκεληθέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ ηφζν αλάκεζα ζην θείκελν-πεγή θαη ζηε δηαζθεπή ηνπ, φζν θαη 

αλάκεζα ζηηο δηαζθεπέο κεηαμχ ηνπο. Βι. Julie Sanders, Adaptation and appropriation, Ομθφξδε, Rou- 

tledge, 
2
2006 (2007), 18, 24.  

141
 Δληφο παξελζέζεσλ ζεκεηψλνληαη νη παξαπνκπέο ζηα εμήο έξγα: Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Γύν εηζέηη... 

θαη Δπ. Φξαγθνχδεο, Ο Θέξζαλδξνο... 
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ηνπ φηαλ βξέζεθε ζηελ Αγία νθία ηεο Λεπθσζίαο θαη ζηνλ ρψξν ηνπ καξηπξίνπ ησλ 

ζθαγηαζζέλησλ θαη απαγρνληζζέλησλ ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ 1821 (κέξνο Α΄: ζζ. 42-7),
142

 

ψζηε αληηγξάθεη ην ζρεηηθφ απφζπαζκα ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο (ζζ. 58-9). 

Δπνκέλσο, ν Κσλζηαληηλίδεο αληηγξάθεη δηάθνξα απνζπάζκαηα απφ ηνλ Θέξζαλδξν 

άιινηε απηνχζηα (ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο) θαη άιινηε κε ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο 

(θπξίσο ζην ξεκαηηθφ πξφζσπν). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αληηγξαθή νιφθιεξνπ ηνπ 

απνζπάζκαηνο (θαη ηεο ζρεηηθήο εθηεηακέλεο ππνζεκείσζεο), φπνπ ν Θέξζαλδξνο 

γξάθεη ζηνλ θίιν ηνπ Γεκήηξην γηα ηνλ ζπγθινληζκφ πνπ έλησζε, φηαλ επηζθέθζεθε ηελ 

Αγία νθία ηεο Λεπθσζίαο θαη ηνλ ρψξν ηνπ καξηπξίνπ ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ 1821, θαη ε 

ελζσκάησζή ηνπ ζηνλ δηάινγν κεηαμχ Αγεζίιανπ θαη ηνπ θίινπ ηνπ Νηθφιανπ. Ζ 

νηθεηνπνίεζε κηθξφηεξσλ ή κεγαιχηεξσλ απνζπαζκάησλ απφ ηνλ Θέξζαλδξν 

εληνπίδεηαη θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία ηνπ  Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα..., φπνπ ν 

επηζηνιηθφο ιφγνο ηεο Διέλεο θαη ηνπ Θέξζαλδξνπ δηνρεηεχεηαη ζηνλ δξακαηηθφ 

κνλφινγν ή δηάινγν ηεο Δπαλζίαο θαη ηνπ Αγεζίιανπ. 

Χζηφζν, παξά ηελ εμάξηεζε ηνπ δξάκαηνο απφ ην κπζηζηνξεκαηηθφ ηνπ πξφηππν, 

δελ ιείπνπλ απφ απηφ γλσξίζκαηα πνπ δελ απαληψληαη ζην δεχηεξν, φπσο είλαη ε 

αλάκεημε ηνπ θσκηθνχ κε ην ηξαγηθφ ζηνηρείν θαη ε δηαγξαθή ζεκαηηθψλ ξφισλ πνπ 

απνηεινχλ θνηλνχο ηφπνπο ζηελ θσκσδία (φπσο είλαη νη σηαθνπζηέο, ν ηδηνηειήο θίινο 

θιπ.). Μνινλφηη ινηπφλ κηα δηαζθεπή δελ ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ην αξρηθφ θείκελν θαη 

ε ηξνπνπνίεζε ηεο αθεγεκαηηθήο θαη ζεκαηηθήο δνκήο ηνπ δεχηεξνπ (ζε κηθξφ βαζκφ) 

είλαη ζπρλφ θαηλφκελν, ε ζέζε πνπ ππνζηεξίδεηαη εδψ είλαη  φηη ην Γύν εηζέηη ηνπ 

έξσηνο ζύκαηα… δελ είλαη δηαζθεπή ηνπ Θέξζαλδξνπ,
143

 θαζφηη ζην ζεαηξηθφ θείκελν 

δελ αλαπαξάγεηαη ην ζπλνιηθφ πεξίγξακκα ηεο ππφζεζεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, αιιά 

ζπξξάπηνληαη δηάθνξα απνζπάζκαηά ηνπ θαη εληάζζνληαη ζε κηα λέα ππφζεζε, ζηελ 

νπνία αλαπαξάγνληαη νη θνηλνί ηφπνη ηνπ φςηκνπ ξνκαληηζκνχ.     

1.3.2. Ησάλλεο Πεηξίδεο, Ο Γηνκήδεο. Γξάκα εηο πξάμεηο πέληε. πληαρζέλ ηῳ 1869. 

Δλ Λεκεζῲ, 1882.  

Διάρηζηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπκε ηφζν γεληθφηεξα γηα ηε δσή ηνπ 

                                                 
142

 Ο Παληειήο Βνπηνπξήο ζεκεηψλεη φηη ε «ζπγθεθξηκέλε εκβόιηκε αθήγεζε» είλαη «ην πην ελδηαθέξνλ 

από ινγνηερληθή άπνςε κέξνο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο» θαη ππνζηεξίδεη βάζηκα φηη ζπληζηά κία απφ ηηο 

πεγέο ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1821 ελ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ» ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε. Βι. Π. Βνπηνπξήο, 

«Βαζίιεο Μηραειίδεο. Έλαο άγλσζηνο εζληθφο πνηεηήο», Κνλδπινθόξνο 8 (2009) 154-157· ζην εμήο: 

«Βαζίιεο Μηραειίδεο…». Γηα ην ίδην δήηεκα, βι. Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, «Ο πνηεηήο Β. Μηραειίδεο 

θαη ε παξαπιαλεηηθή επηζηήκε», Μηθξνθηινινγηθά 28 (θζηλ. 2010) 30-36· ζην εμήο: «Ο πνηεηήο…».  
143

 Σν δήηεκα απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζε κηα μερσξηζηή κειέηε, αθνχ πξψηα δηεξεπλεζεί ε 

ζεσξεηηθή ηνπ πηπρή: πψο νξίδεηαη ε δηαζθεπή, πνηα είλαη ηα φξηά ηεο, πνηεο νη ηξνπηθφηεηεο θαη πνηεο 

νη ιεηηνπξγίεο ηεο.  
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Ησάλλε Πεηξίδε, φζν θαη εηδηθφηεξα γηα ηε ζπγγξαθή θαη ηελ έθδνζε ηνπ δξάκαηνο Ο 

Γηνκήδεο, πνπ δελ είλαη ην κφλν ινγνηερληθφ θείκελν ηνπ ζπγγξαθέα. Οη πηζαλφηεηεο 

γηα εχξεζε πεξηζζφηεξσλ εξγνβηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ Η. Πεηξίδε είλαη πεξην- 

ξηζκέλεο, δεδνκέλνπ φηη έδεζε θαηά ηελ χζηεξε ηνπξθνθξαηία (1842-1873), φηαλ ζηελ 

Κχπξν ήηαλ αλχπαξθηνο αθφκε ν ηχπνο. Βέβαην είλαη φηη ην ππφ εμέηαζε ζεαηξηθφ 

θείκελν γξάθηεθε ην 1869 (φπσο ζεκεηψλεηαη ζηελ πξψηε εζσηεξηθή ζειίδα ηνπ 

βηβιίνπ) θαη εθδφζεθε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζπγγξαθέα ζηε Λεκεζφ ην 1882.
144

 Γελ 

γλσξίδνπκε ζε πνην ηππνγξαθείν ηεο Λεκεζνχ έγηλε ε έθδνζε, αθνχ ζην κνλαδηθφ 

αληίηππν, πνπ θπιάζζεηαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Κππξηαθνχ Μνπζείνπ, δελ ππάξρεη ε 

ζρεηηθή έλδεημε θαη κάιινλ έρεη ραζεί νξηζηηθά ε ζειίδα ηίηινπ.
145

  

ηνλ Γηνκήδε ν ρξφλνο ηνπ κπζνπιαζηαθνχ παξφληνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν 

γξαθήο (1869) θαη ε δξάζε ηνπνζεηείηαη ζηε Λεκεζφ. ην Πξψην Μέξνο
146

 ν Γεψξγηνο 

πξνηξέπεη ηε ζχδπγφ ηνπ Θεαλψ, ηψξα πνπ έρεη ιήμεη ε Κξεηηθή Δπαλάζηαζε (1866-

1869), λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ ηχρε ηνπ αδειθνχ ηεο Γηνκήδε, πνπ πνιέκεζε σο 

εζεινληήο ζηε κεγαιφλεζν. Καηά ηνλ Γεψξγην, κε ηελ ελδερφκελε επηζηξνθή ηνπ ζηελ 

Κχπξν ν Γηνκήδεο κάιινλ ζα αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο, εμαηηίαο ηεο αληηηνπξθηθήο 

δξάζεο ηνπ θαη ιφγσ ησλ δηαθνξψλ πνπ είρε κε ηνλ αληεξαζηή ηνπ Δχβνπιν, πνπ κε ηηο 

ξαδηνπξγίεο ηνπ ηνλ εμαλάγθαζε λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ αγαπεκέλε ηνπ Γίξθε, 

εμαδέιθε ηνπ Γεψξγηνπ.  

Δμάιινπ, ν ηεξέαο Λαπξέληηνο θαζεζπράδεη ηνλ Δχβνπιν, πνπ ήηαλ λφζνο γηνο ηνπ 

ηεξέα θαη εθπξνζψπνπ ηνπ αξρηεξέα ηεο Λεκεζνχ Γνκέληθνπ, φηη (έζησ θαη αλ ε 

Γίξθε δελ έπαπζε λα αγαπά ηνλ Γηνκήδε) ν ίδηνο έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο ππνζηήξη- 

μεο ηνπ παλίζρπξνπ παηέξα ηνπ. Έπεηηα ν ηξάηηνο εηζεγείηαη φηη κε ηελ αλάκεημε ηνπ 

Γνκέληθνπ είλαη δπλαηφ λα ζπθνθαληεζεί ν λένο εζεινληήο θαη λα εθδησρζεί απφ ην 

λεζί σο ηαξαμίαο θαη αζεβήο. Ζ Γίξθε, αλήζπρε εμαηηίαο ηεο επηθείκελεο επηζηξν- 

                                                 
144

 Βι. Ησάλλεο Πεηξίδεο, Ο Γηνκήδεο. Γξάκα εηο πξάμεηο πέληε. πληαρζέλ ηῳ 1869. Δλ Λεκεζῲ, 1882, 

3˙ ζην εμήο: Ο Γηνκήδεο...˙ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ ζπγγξαθέα, βι. 

Κνπδνπλάξεο (2005), 348.  
145

 ηηο βηβιηνγξαθηθέο θαηαρσξίζεηο ν ηίηινο δίλεηαη αθξηβψο φπσο έρεη ζεκεησζεί πην πάλσ. ηελ 

Κππξηαθή βηβιηνγξαθία ηνπ Κπξηαδή δίλεηαη σο ρξφλνο έθδνζεο ην 1869, κάιινλ απφ παξαλφεζε ηεο 

θξάζεο «ζπληαρζέλ ηῳ 1869»: βι. Ν. Γ. Κπξηαδήο, Κππξηαθή βηβιηνγξαθία..., 1935, 193˙ βι. επίζεο  

ηαπξίδεο, Παπαιενληίνπ, Παχινπ (2001), 335: ιήκκα 3812˙ Ζιηνχ-Πνιέκε (2006), ηφκ. Α΄, 381: 

ιήκκα 348 θαη ηφκ. Β΄, 1538: ιήκκα 567. ηε Βηβιηνγξαθία Ζιηνχ-Πνιέκε (πνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

έθδνζε βαζίδεηαη ζηελ Κππξηαθή βηβιηνγξαθία ηνπ Κπξηαδή) δίλεηαη ε εληχπσζε φηη έγηλαλ δχν 

εθδφζεηο ηνπ δξάκαηνο, φκσο εθ ησλ πξαγκάησλ θάηη ηέηνην, γηα ηελ ψξα ηνπιάρηζην, είλαη αδχλαην λα 

επηβεβαησζεί.  
146

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα ν ππφηηηινο «δξάκα εηο πξάμεηο 

πέληε», ζηε ζπλέρεηα ε δηαίξεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζε κέξε θαη φρη ζε πξάμεηο. Βι. Η. Πεηξίδεο, Ο 

Γηνκήδεο..., 5.  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



98 

 

θήο ηνπ Γηνκήδε, ειπίδεη λα ηνλ ζπλαληήζεη, αθνχ αθφκε ηνλ αγαπά κε πάζνο, ελψ  ν 

Γνκέληθνο θαη ν Λαπξέληηνο ζπδεηνχλ ηξφπνπο εμνπδεηέξσζήο ηνπ. 

Ο Γηνκήδεο, ιίγεο ψξεο κεηά ηελ επηζηξνθή ζην λεζί ηνπ, ληψζεη δπζηπρηζκέλνο, 

γηαηί δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ν ζθνπφο ηνπ λα πεζάλεη γηα ηελ επαλαζηαηεκέλε Κξήηε 

θαη ν έξσηάο ηνπ γηα ηε Γίξθε θαηέιεμε άδνμα. Θπκάηαη αθφκε ην ζπλνηθέζην Δχ- 

βνπινπ-Γίξθεο πνπ δηαιχζεθε φηαλ έγηλε γλσζηφ φηη ν γακπξφο ήηαλ λφζνο γηνο ηνχ 

Γνκέληθνπ. Υαξαθηεξίδνληαο ηνλ θιεξηθφ απηφ θσηνζβέζηε θαη ζπθνθάληε, δείρλεη 

κε ηε ζηάζε ηνπ φηη δελ έπαςε λα αγαπά ηε Γίξθε˙ γη’ απηφ, ε Θεαλψ αλαιακβάλεη λα 

ηελ πξνζεγγίζεη θαη λα ηε ζπκβνπιέςεη λα κελ ηνλ πξνδψζεη.  

Αθνινχζσο ν Λαπξέληηνο επηζθέπηεηαη ηνλ Γηνκήδε θαη ζπθνθαληεί ηε Γίξθε 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γνκέληθνπ. Απηφ πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε ηνπ λένπ, ν 

νπνίνο θαηεγνξεί ηνπο ηεξείο γηα ζθιεξφηεηα θαη ηδηνηέιεηα, αλ θαη πηζηεχεη φηη ε 

Γίξθε ηνλ είρε πξνδψζεη. Ζ λέα βαζαλίδεηαη απφ ηχςεηο γηα ηα ιάζε ηεο, αλαθνηλψλεη 

ηε ζπλεηδεηή επηινγή ηεο λα πεζάλεη γηα ηνλ έξσηά ηεο θαη αξγφηεξα ζπλαληά ηνλ 

επλννχκελν ηνπ Γνκέληθνπ ηξάηην, ν νπνίνο ηεο εμνκνινγείηαη ηνλ έξσηά ηνπ θαη 

παξαδέρεηαη φηη απηφο έζηεηιε ην γξάκκα, ζην νπνίν ηελ πιεξνθνξνχζε γηα ηελ 

θαηαγσγή ηνπ Δχβνπινπ πιαζηνγξαθψληαο ηελ ππνγξαθή ηνπ Γηνκήδε. 

Πξνθαλψο, ν Δχβνπινο αηζζάλεηαη απνηξνπηαζκφ, γηαηί έκαζε φηη γελλήζεθε απφ 

ηελ εμψγακε ζρέζε ηεο κεηέξαο ηνπ κε ηνλ Γνκέληθν θαη ληψζεη επηπιένλ ηχςεηο, 

επεηδή, κνινλφηη ν Γηνκήδεο ηνπ έζσζε ηε δσή ζηελ Κξήηε, εθείλνο ζρεδίαδε λα ηνλ 

ζθνηψζεη. Γη’ απηφ, απνξξίπηεη απνθαζηζηηθά ηελ ππφδεημε ηνπ ηξάηηνπ λα 

δνινθνλήζεη ηνλ Γηνκήδε ν νπνίνο κνλνινγεί ζην λεθξνηαθείν, ρσξίο λα αληηιακβά- 

λεηαη ηελ παξνπζία ηνπ Δχβνπινπ˙ ζπκάηαη ην έλδνμν παξειζφλ ηεο Κχπξνπ, ην 

ζπγθξίλεη κε ην άδνμν παξφλ ηεο θαη νξακαηίδεηαη ηελ απειεπζέξσζή ηεο, κε ηε 

βνήζεηα ηεο Διιάδαο. Αθνινχζσο, απφ ηνλ ππεξέηε ηνπ πιεξνθνξείηαη φηη ε Γίξθε 

έρεη πεζάλεη θαη αλαξσηηέηαη κήπσο επζχλεηαη γηα ηελ απηνθηνλία ηεο, εθθξάδνληαο 

ηελ απφθαζή ηνπ λα ηεξκαηίζεη θαη απηφο ηε δσή ηνπ˙ φκσο ην ζρέδην απηφ καηαηψ- 

λεηαη απφ ηνλ ηξάηην, πνπ ηνλ ζθνηψλεη.    

ην Πέκπην Μέξνο ν Γνκέληθνο θαη ν Λαπξέληηνο έρνπλ κπξνζηά ηνπο ηξία 

πηψκαηα, ηνπ Γηνκήδε, ηεο Γίξθεο θαη ηνπ Δχβνπινπ. Ο Γνκέληθνο, κνινλφηη 

γλσξίδεη ηηο ζπλζήθεο ηεο δνινθνλίαο ηνπ Γηνκήδε, επηρεηξεί λα απνδψζεη ηνλ ζάλαηφ 

ηνπ ζε απηνθηνλία θαη δελ είλαη πξφζπκνο λα εληαθηάζεη ηνπο λεθξνχο, παξά ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Γεψξγηνπ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ λα ηνλ πείζνπλ γηα ην αληίζεην. 

Χζηφζν, ζε ιίγν απφ ηνλ Φιψξν πιεξνθνξνχληαη φινη ηε ζχιιεςε ηνπ ηξάηηνπ, σο 
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δνινθφλνπ ηνπ Γηνκήδε, θαη επνκέλσο ακέζσο ν Γνκέληθνο κεηαβάιιεη ηε ζηάζε ηνπ 

απφ θφβν κήπσο απνθαιπθζεί θαη ε δηθή ηνπ απηνπξγία. Εεηψληαο απφ ηε Θεαλψ λα 

ιππεζνχλ ηνλ θνληά θαη λα κελ εθδηθεζνχλ, απνθαζίδεη λα γίλεη θαλνληθά ε ηαθή ησλ 

ηξηψλ λεθξψλ.   

Δπνκέλσο, ζηνλ Γηνκήδε ε πινθή δνκείηαη ζε δχν επίπεδα, δειαδή ηεο ηξαγηθήο 

εξσηηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο εξσηθήο-παηξησηηθήο δξάζεο. Χζηφζν, δελ ζα ήηαλ δπλαηφ 

λα ππνζηεξηρηεί φηη ζε απηφ ην ζεαηξηθφ θείκελν ε πινθή είλαη ζχλζεηε, επεηδή ε 

εξσηθή-παηξησηηθή δξάζε δίλεηαη κφλν κέζα απφ ηνλ ινγφρσξν θαη ηνλ ινγφρξνλν, κε 

άιια ιφγηα κέζσ ησλ δηεγήζεσλ ηνπ θεληξηθνχ ήξσα, ζε αληίζεζε κε ηελ εξσηηθή 

ηζηνξία, πνπ ιακβάλεη ρψξα επί ζθελήο. Δμάιινπ, θνκβηθφ ζεκείν ηεο εμέιημεο ησλ 

δξσκέλσλ είλαη ην εξσηηθφ ηξίγσλν πνπ δεκηνπξγείηαη γχξσ απφ ηε Γίξθε (Γηνκήδεο, 

Δχβνπινο, ηξάηηνο), επεηδή ζε απηφ νθείιεηαη ε ηξαγηθή εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, θα- 

ζψο νη δχν αληεξαζηέο ηνπ Γηνκήδε ιεηηνπξγνχλ σο βνεζνί ηνπ Γνκέληθνπ, πνπ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ν βαζηθφο αληίκαρνο ηνπ ήξσα.   

Απφ ηελ απνδειηίσζε ηνπ θππξηαθνχ ηχπνπ ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε δελ έρεη 

επηζεκαλζεί νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε ή θξηηηθφ ζεκείσκα γχξσ 

απφ ην δξάκα απηφ. Απφ ηνπο λεφηεξνπο κειεηεηέο, ν Μ. Π. Μνπζηεξήο απνθαίλεηαη 

ιαθσληθά φηη ην δξάκα «ζηεξείηαη αμίαο».
147

 Αλ θαλείο επηθεληξσζεί ζηελ νκνινγνπ- 

κέλσο θνηλφηππε εξσηηθή ξνκαληηθή ηζηνξία πνπ εθηπιίζζεηαη ζην δξάκα απηφ, ζα 

κπνξνχζε λα επηθξνηήζεη ηελ πην πάλσ άπνςε. Χζηφζν, αλ ν κειεηεηήο επηθεληξσζεί 

ζηελ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ, ππάξρνπλ ελδηαθέξνπζεο φςεηο πνπ ζα κπν- 

ξνχζαλ λα θσηηζηνχλ, φπσο, ιφγνπ ράξε, ηφζν ε ζεκαηνπνίεζε ηεο εζεινληηθήο ζπκκε- 

ηνρήο ησλ Κππξίσλ ζηνλ Κξεηηθφ Αγψλα (ζε έλα ζεαηξηθφ πνπ γξάθεηαη φηαλ αθφκε ηα 

γεγνλφηα είλαη λσπά) θαη ηνπ πφζνπ ηνπο γηα εζληθή απνθαηάζηαζε, φζν θαη ε αλειέεηε 

αληηθιεξηθή θξηηηθή. Αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην δξάκα απηφ γξάθηεθε θαηά ηελ χζηεξε 

ηνπξθνθξαηία (1869) θαη δεκνζηεχηεθε ιίγν κεηά ηελ έλαξμε ηεο αγγινθξαηίαο ζηελ 

Κχπξν, είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ε ηφικε κε ηελ νπνία ζρνιηάδνληαη ηα πην πάλσ 

δεηήκαηα.  

Βέβαηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε θξάγθηθε νλνκαηνινγία ησλ θιεξηθψλ θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπο ζην δξάκα, ε αληηθιεξηθή θξηηηθή δελ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ νξζφ- 

δνμνπ θιήξνπ, αιιά αθνξά ηε ζπρλά πξνθιεηηθή ζηάζε ηνπ θαζνιηθνχ ηεξαηείνπ, πνπ ε 

παξνπζία θαη ε δξάζε ηνπ ήηαλ αηζζεηή ζηε Λεκεζφ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

                                                 
147

 Βι. Μ. Π. Μνπζηεξήο, Υξνλνινγηθή ηζηνξία..., 23.  
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Πάλησο αλάκεζα ζηνλ ρξφλν γξαθήο (1869) θαη έθδνζεο (1882) ηνπ δξάκαηνο καξηπ- 

ξνχληαη αξθεηέο δηελέμεηο θαη έξηδεο κεηαμχ ησλ θαζνιηθψλ κνλαρψλ θαη ηνπ νξζφδν- 

μνπ θιήξνπ θαη ιανχ ηεο πφιεο θαη, επνκέλσο, πηζαλφηαηα ζηνλ Γηνκήδε απνηππψ- 

λνληαη νη ηεηακέλεο απηέο ζρέζεηο.
148

 

1.4. Παηξησηηθά δξάκαηα  

Μνινλφηη ην παηξησηηθφ δξάκα ζπληζηά μερσξηζηφ είδνο, ζπρλά είλαη πνιχ δχζθνιν 

λα δηαθξηζεί απφ ην ηζηνξηθφ δξάκα. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ πξψηνπ απφ ην δεχηεξν 

είλαη φηη, θαηά θαλφλα, αληιεί ην πεξηερφκελφ ηνπ απφ επίθαηξα γεγνλφηα εζληθήο ζε- 

καζίαο ή απφ γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε ρξφλν φρη πνιχ απνκαθξπζκέλν απφ ηνλ 

ρξφλν γξαθήο ηνπ δξάκαηνο. Γηαθξίλνληαη δχν πεξίνδνη ηνπ λενειιεληθνχ παηξησηηθνχ 

δξάκαηνο˙ ζηελ πξψηε πεξίνδν (19
νο

 αηψλαο) γξάθνληαη δξάκαηα κε ζέκαηα απφ ηελ 

ειιεληθή επαλάζηαζε θαη απφ ηελ επαλάζηαζε ζηελ Κξήηε ηνπ 1886, ελψ ζηε δεχηεξε 

(αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα) νη δξακαηνγξάθνη αληινχλ ηα ζέκαηά ηνπο απφ ην καθεδνληθφ 

δήηεκα θαη ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο.
149

 Σν παηξησηηθφ δξάκα βξίζθεηαη ζηελ αθκή 

ηνπ θαηά ηελ πξψηε εηθνζαεηία ηνπ 20νχ αηψλα, εμππεξεηψληαο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηδενινγηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαη θιείλνληαο ηνλ θχθιν ηνπ απφηνκα κεηά ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή.
150

 

Ο ξνκαληηθφο ηζηνξηνθξαηνχκελνο εζληζκφο, ν κεγαιντδεαηηζκφο, ην επηθαηξηθφ 

ζηνηρείν θαη ε πνιηηηθή δηάζηαζε είλαη ηα θχξηα γλσξίζκαηα ησλ παηξησηηθψλ δξα- 

κάησλ ηφζν ηεο πξψηεο φζν θαη ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ, θαζφηη ε δεζπφδνπζα ηδεν- 

ινγηθή ηνπο ζηφρεπζε ήηαλ λα «ηνλώζνπλ ην εζληθό θξόλεκα ζε κηα πεξίνδν 

                                                 
148

 πσο ζεκεηψλεη ν Ξελνθψλ Φαξκαθίδεο, ζηε Λεκεζφ ππήξρε παιαηφ θαζνιηθφ κνλαζηήξη ζηα 

εξείπηα ηνπ νπνίνπ νηθνδνκήζεθε λέν, ην “Santa Caterina”, ην 1872. Ο ίδηνο κειεηεηήο αλαθέξεηαη ζε 

επεηζφδην κεηαμχ θαζνιηθψλ θαη νξζνδφμσλ έμσ απφ ην κνλαζηήξη (1876) θαη ζε πξνπαγαλδηζηηθή 

δξάζε γηα πξνζειπηηζκφ ησλ ιηλνβάκβαθσλ ηεο επαξρίαο Λεκεζνχ (1880). Βι. Ξελνθψλ Φαξκαθίδεο, 

Ηζηνξία ηεο Λεκεζνύ. Μεηά ιανγξαθηθψλ θαη ηνπνγξαθηθψλ ζεκεηψζεσλ θαη δηαθφξσλ γεγνλφησλ απφ 

ηεο ηδξχζεσο απηήο κέρξη ηνπ 1897. Δλ Λεκεζῲ, 1942, 35, 40, 45. Βι., επίζεο, Δπζηάζηνο Παξαζθεπάο-

Παιαίκαρνο, Παιαηαί αλακλήζεηο. Ζ Λεκεζφο θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, Λεκεζφο, Καλάιη 9.86, 1996, 35. 

149
 Βι. Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006),  ηφκ. Β΄1,  41 θαη ηφκ. Β΄ 2, 488-9.  

150
 Βι. ζρεηηθά Θ. Υαηδεπαληαδήο, «Δηζαγσγή ζηελ αζελατθή επηζεψξεζε…», 117-8· E.-A. Delveroudi, 

Le répertoire original…, 57-59, 62: θχξηεο πεγέο έκπλεπζεο ζην παηξησηηθφ δξάκα είλαη, φπσο 

δηαπηζηψλεη ε κειεηήηξηα, ην καθεδνληθφ δήηεκα, ε ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη νη Βαιθαληθνί 

πφιεκνη: φ.π., 58· Δι.-Α. Γειβεξνχδε, «Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ παηξησηηθνχ αηζζήκαηνο ζηε ζεαηξηθή 

παξαγσγή ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα»: Γ. Θ. Μαπξνγνξδάηνο-Υξ. Υαηδεησζήθ [επηκ.], Βεληδειηζκόο θαη 

αζηηθόο εθζπγρξνληζκόο, Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 1988, 287-314˙ ζην εμήο: «Ζ 

θαιιηέξγεηα ηνπ παηξησηηθνχ αηζζήκαηνο...»˙ ηδέξεο (
2
1999: 1951), 258-265, φπνπ παξαηίζεηαη 

θαηάινγνο παηξησηηθψλ δξακάησλ, ρσξίο γεληθφηεξν ζρνιηαζκφ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξαηήξεζε ηνπ 

ηδέξε πσο, απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα, ζηα δξάκαηα απηά θαιιηεξγνχληαλ ν θαλαηηζκφο θαη ελ ηέιεη 

ιεηηνπξγνχζαλ σο κέζα ηδενινγηθήο πφισζεο (ζ. 265)˙ Κ. Πεηξάθoπ, Οη δξακαηηθνί δηαγσληζκνί..., 57, 

191˙ ε Πεηξάθνπ ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηε ζπκβνιή ησλ δξακαηηθψλ δηαγσληζκψλ (θαη ηδίσο ηνπ Ρνηζίιδεηνπ 

θαη ηνπ Παληειίδεηνπ) ζηελ ππεξπαξαγσγή παηξησηηθψλ δξακάησλ θαηά ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 

20
νχ 

αηψλα˙ Θ. Γξακκαηάο, Σν ειιεληθό ζέαηξν…, ηφκ. Β΄, 161-164· Αξεηή Βαζηιείνπ, Δθζπγρξν- 

ληζκόο…, 87-8˙ Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), φ.π.˙ Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ηζηνξηθό δξάκα..., 180-182.  
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αιπηξσηηζκνύ».
151

 Ζ Δι.-Α. Γειβεξνχδε δηαθξίλεη ζην παηξησηηθφ δξάκα δχν ηάζεηο: 

ηελ αληηηπξαλληθή, πνπ θηλείηαη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ δηαθσηηζκνχ (19
νο

 αηψλαο), 

θαη ηε κεγαιντδεαηηθή, πνπ εθθξάδεη ηελ «επηζπκία γηα απνθαηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο 

ελόηεηαο ηνπ ειιεληζκνύ» (ηέιε 19
νπ

 θαη αξρέο 20
νχ 

αηψλα).
152

 Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα 

είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παηξησηηθψλ δξακάησλ πνπ πξνηείλεη ε κειεηήηξηα κε 

βάζε κνξθνινγηθά θξηηήξηα. Έηζη, δηαθξίλεη ηξεηο θαηεγνξίεο παηξησηηθψλ δξακά- 

ησλ, εθείλα πνπ ζπγγελεχνπλ κε ην δξακαηηθφ εηδχιιην, ηα ζπκβνιηθά θαη ηηο ηζηνξηθέο 

ζθελνγξαθίεο. Κχξηα γλσξίζκαηα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είλαη ε πξνβνιή ηεο απφ- 

ιπηεο ππνηαγήο ζην ηξίπηπρν «παηξίο, ζξεζθεία, νηθνγέλεηα», ε πίζηε ζηελ παξέκβαζε 

ηεο Θείαο Πξφλνηαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αξεηήο θαη ηνπ δηθαίνπ θαη ν 

καληρατζηηθφο ππεξηνληζκφο ηεο «βαλαπζόηεηαο θαη παλνπξγίαο ησλ ερζξώλ». Απφ ηελ 

άιιε, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπκβνιηθψλ παηξησηηθψλ δξακάησλ είλαη ε ρξήζε 

ηεο πξνζσπνπνίεζεο θαη ησλ ζπκβφισλ γηα ζθεληθή παξνπζίαζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Σέινο, νη ηζηνξηθέο ζθελνγξαθίεο (ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη, φπσο ππνζηεξίδνπκε, ην 

Πεξηθνπαί δξάκαηνο ηνπ Ν. Καηαιάλνπ) «είλαη πξνζπάζεηεο γηα πηζηή δξακαηνπνίεζε 

ηεο ηζηνξίαο θαη ζηέθνληαη καθξηά από ηε κεινδξακαηηθή πινθή αιιά θαη από ηηο πξνζσ- 

πνπνηήζεηο. Δίλαη γξακκέλεο ζε πξόδα θαη ζε ιηηή θαζνκηινύκελε γιώζζα».
153

  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα φξηα κεηαμχ ηζηνξηθνχ θαη παηξησηηθνχ δξάκαηνο είλαη 

ξεπζηά θαη ζπρλά ζπγθερπκέλα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηελ Κχπξν ην παηξησηηθφ δξάκα 

θαιιηεξγείηαη φςηκα (θαη απνθιεηζηηθά θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν ηνπ επξχηεξνπ 

λενειιεληθνχ παηξησηηθνχ δξάκαηνο), φηαλ θάπνηνη ζπγγξαθείο απαγθηζηξψλνληαη απφ 

ηελ πξνζήισζε ζην απψηεξν ή εγγχηεξν ηζηνξηθφ παξειζφλ θαη επηρεηξνχλ λα 

αλαπιάζνπλ ζηα δξάκαηά ηνπο ζηηγκηφηππα απφ ηα ηξέρνληα εζληθά δεηήκαηα. Βέβαηα, 

ην επηθαηξηθφ-παηξησηηθφ ζηνηρείν αθεαπηφ δελ ζπληζηά επαξθέο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα 

ηνπ παηξησηηθνχ δξάκαηνο, ηδίσο φηαλ ππνηάζζεηαη ζε άιιεο δεζπφδνπζεο ηάζεηο 

(ιφγνπ ράξε ζε κηα θπξίαξρε εξσηηθή ηζηνξία ή ζηελ ππεξπξνβνιή ηνπ καθξηλνχ 

ρξπζνχ παξειζφληνο ζε αληίζηημε πξνο ην άζιην παξφλ).   

                                                 
151

 Βι. Αξ. Βαζηιείνπ, φ.π., 88.  
152

 Βι. Δι.-Α. Γειβεξνχδε, «Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ παηξησηηθνχ αηζζήκαηνο...», 288.  Γηα ην ίδην ζέκα, βι. 

ηεο ίδηαο, «Θέαηξν…», 377-379.  
153

 Βι. φ.π. (1
ν
), 292-7. Σν παξάζεκα ζηε ζ. 297. Γηα ηελ θάκςε ηνπ παηξησηηθνχ δξάκαηνο, βι. Διίδα-

Άλλα Γειβεξνχδε, «Ζ ςπραγσγία ζηα ρξφληα ηεο επηζηξάηεπζεο»: (ζπιι. ηφκ.), Δλ έηεη...1878, 1922, 

Αζήλα, Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο 2008, 247-248: «Όζν γηα ην 

παηξησηηθό δξάκα, αλ ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε κε κηα αληίζηνηρε επνρή πξνζδνθηώλ, απηή ηνπ Μαθεδνλη- 

θνύ θαη ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ, ζα παξαηεξήζνπκε ηε δηαθνξά: ελώ θαηά ηελ πξώηε θαη ζηηο αξρέο 

ηεο δεύηεξεο δεθαεηίαο ηνπ αηώλα νη ιατθέο θπξίσο ζθελέο ηξνθνδνηνύληαη κε κεγάιν αξηζκό 

παηξησηηθώλ δξακάησλ, ζηε ζπλέρεηα ην θαηλόκελν δελ επαλαιακβάλεηαη κε αλάινγε έληαζε».  
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1.4.1. Νηθόιανο Καηαιάλνο, «Πεξηθνπαί δξάκαηνο», 1900. 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ ηίηιν, απηφ ην θείκελν είλαη έλα απφζπαζκα, δεκνζηεπκέλν 

ζηελ εθεκεξίδα Δπαγόξαο κε ηε δηεπθξηληζηηθή ζεκείσζε φηη κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

απνζπάζκαηνο «πξσηνηύπνπ δξάκαηνο» ηνπ Ν. Καηαιάλνπ
154

 θαη ηνπ παλεγπξηθνχ πνπ 

εθθσλήζεθε απφ ηνλ ίδην ηελ 25
ε 

Μαξηίνπ ηνπ 1900, ε ζχληαμε επηδηψθεη λα παξάζρεη 

ζηνλ αλαγλψζηε «ηδέαλ ηηλά ηεο θηινινγηθήο εζπεξίδνο» γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο επε- 

ηείνπ.
155

 Δηδηθφηεξα, ζεκεηψλεηαη φηη ην δεκνζηεπκέλν απφζπαζκα ππφ ηνλ ηίηιν «Θχ- 

κηνο Βιαράβαο» πξνέξρεηαη απφ ηε 2
ε
 πξάμε ελφο δξάκαηνο ηνπ Ν. Καηαιάλνπ, γηα ην 

νπνίν δελ δίλνληαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο.  

χκθσλα κε ηνλ Γ. Καηζνχξε,  ην απφζπαζκα γξάθηεθε γχξσ ζηα 1888. Ο ίδηνο 

κειεηεηήο δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη «πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε θάπνηα επηθύιαμε γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκό ηνπ έξγνπ σο πξσηνηύπνπ» θαη ππνδεηθλχεη φηη «γηα ηελ εμαγσγή αζθαιώλ 

ζπκπεξαζκάησλ γύξσ από ην ζέκα απηό» ζα πξέπεη λα αληηπαξαβάινπκε ην απφζπαζκα 

«κε ηνλ Δπζύκην Βιαράβα ηνπ Παλαγηώηε νύηζνπ θαη ηελ Παξακνλή ηεο ειιεληθήο 

επαλαζηάζεσο [sic] ηνπ Α. Ρ. Ραγθαβή».
156

  Πάλησο, απφ ηε ζπλαλάγλσζε ησλ δχν πην 

πάλσ έκκεηξσλ δξακάησλ κε ην «Πεξηθνπαί δξάκαηνο» ηνπ Ν. Καηαιάλνπ θαηαιή- 

γνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη, πέξα απφ ηελ παξφκνηα πξνεπαλαζηαηηθή αηκφζθαηξα, ζην 

εκηηειέο ζεαηξηθφ θείκελν ν ζπγγξαθέαο νχηε παξαθνινπζεί νχηε αλαπαξάγεη ηελ ππφ- 

ζεζε θαη ηελ πινθή ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ηνπ νχηζνπ θαη ηνπ Ραγθαβή. Γελ πθί- 

ζηαηαη δειαδή εδψ ζρέζε εμάξηεζεο ηνπ «Πεξηθνπαί…» απφ ηα δχν άιια δξάκαηα, κε 

ηε κνξθή πνπ ηελ  έρνπκε, ιφγνπ ράξε, δηαπηζηψζεη αλάκεζα ζην Γύν εηζέηη ηνπ έξσ- 

ηνο ζύκαηα… θαη ζηνλ Θέξζαλδξν.
157

 

ηελ αξρή ηνπ απνζπάζκαηνο ν παιηφο αγσληζηήο Θχκηνο Βιαράβαο, κεηακθηε- 

ζκέλνο ζε κνλαρφ, θηάλεη ζηε κνλή ηνπ γέξνληα Γξεγφξηνπ Κσλζηαληά, γηα λα δηαπη- 

ζηψζεη αλ ν αλήιηθνο γηνο ηνπ Γψγνο, πνπ βξίζθεηαη εθεί, είλαη αληάμηνο ηεο πξνγνλη- 

θήο αγσληζηηθήο παξάδνζεο. Ο έθεβνο, θαηεπζπλφκελνο πξνο ηε Μνλή, δελ μερλά φηη 
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 Γηα ηελ πνιχπιεπξε (εζληθή, πνιηηηθή, δεκνζηνγξαθηθή) δξάζε ηνπ Ν. Καηαιάλνπ, βι. ελδεηθηηθά 

Π. Πξνδξφκνπ, Κύπξηνη πνιηηεπηέο…, 279, 303, 326.  
155

 Βι. Δπαγόξαο, 31 Μαξη. 1900, φπνπ θαη ε πιεξνθνξία γηα ην έηνο γξαθήο (1888).  
156

 Βι. Γ. Καηζνχξεο, «Γχξσ απφ έλα ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Νηθφιανπ Καηαιάλνπ», Πξαθηηθά ηνπ Σξίηνπ 

Γηεζλνύο Κππξνινγηθνύ πλεδξίνπ (επηκ. Ησάλλεο Θενραξίδεο), Λεπθσζία 2001, 83-88. Ζ ζρεηηθή 

αλαθνξά ζηε ζ. 85. Αο ζεκεησζεί φηη ν αθξηβήο ηίηινο ηνπ δξάκαηνο ηνπ Α. Ρ. Ραγθαβή είλαη Ζ 

παξακνλή θαη φρη Ζ παξακνλή ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο.  
157

 Βι. Παλαγηψηεο νχηζνο, Ο Δπζύκηνο Βιαράβαο ή Ζ αλάζηαζηο ηνπ ειιεληθνύ γέλνπο. Σξαγσδία εηο 

πέληε πξάμεηο θαη κεηά ρνξψλ. Δλ Αζήλαηο, εθ ηεο ηππνγξαθίαο Ν. Αγγειίδνπ, 1851, passim˙ 

Αιέμαλδξνο Ρίδνο Ραγθαβήο, Ζ παξακνλή. Γξάκα εηο πξάμεηο πέληε: Άπαληα ηα θηινινγηθά, ηφκνο Γ΄. 

Γξακαηηθή πνίεζηο. Δλ Αζήλαηο, ηχπνηο «Διιεληθήο Αλεμαξηεζίαο», 1874, 5-217˙ Θ. Υαηδεπαληαδήο, 

Ηζηνξηθό δξάκα...., 268, 286, φπνπ παξαηίζεληαη πεξηιήςεηο ησλ δχν δξακάησλ θαη πεξηεθηηθά ζρφιηα 

γχξσ απφ ηελ πινθή θαη ηε ζεκαηηθή ηνπο.  
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ην ζχκβνιν ηεο εκηζειήλνπ επηθάζεηαη βαξχ ζηνλ ζφιν ηεο Αγίαο νθίαο θαη ππνθέξεη, 

φηαλ αλαινγίδεηαη ηα δεηλά ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. 

Αξγφηεξα ν Κσλζηαληάο απεπζπλφκελνο ζηνλ Θχκην Βιαράβα, πνπ απέβαιε ην 

κνλαρηθφ έλδπκα, ηνλίδεη ηνλ άξξεθην δεζκφ πνπ ζπλδέεη έζλνο θαη εθθιεζία, ε νπνία 

δηέζσζε ηνλ ειιεληζκφ απφ ηελ εθβαξβάξσζε θαη ηνλ αθαληζκφ.  Μηα νκάδα γεληηζά- 

ξσλ επηρεηξεί λα ζθνηψζεη ηνλ γέξνληα, ηε ζηηγκή πνπ έλαο αγγειηνθφξνο αλαγγέιιεη 

ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο θαη πξνβιέπεη φηη απφ ηνπο ηάθνπο ζα εγεξζνχλ φζνη 

αδηθήζεθαλ. Γη’ απηφ, ν ίδηνο θαιεί ηνπο Σνχξθνπο λα θχγνπλ, γηα λα κελ ζακπσζνχλ 

απφ ηελ αίγιε θαη λα κε ζπληξηβνχλ απφ ην βαξχ θαη ραιχβδηλν πέικα ηνπ δνμαζκέλνπ 

παξειζφληνο. Πξνζζέηεη  φηη ζεζπέζην θσο ζειαγίδεη απφ ηε Λαχξα θαη φηη ν Γεξκαλφο 

Παηξψλ επινγεί ην εζληθφ ιάβαξν, θαζψο νη Έιιελεο νξθίδνληαη γηα αγψλα κέρξη 

ζαλάηνπ. Σέινο, ν Γξεγφξηνο Κσλζηαληάο αγγίδεη ηε ζεκαία, ιέγνληαο φηη απηή γελλή- 

ζεθε απφ ηελ ηέθξα ηνπ παξειζφληνο, πσο ζα είλαη ζεβαζηή ζηνπο αηψλεο θαη φηη ππφ 

ηε ζθηά ηεο ζα αλαπαχεηαη θπιή κεγάιε θαη έλδνμε θαη ζα παξακείλεη αηψληνο κάξηπ- 

ξαο ηνπ κεγαιείνπ ηεο αλζξσπφηεηαο.
158

   

1.4.2. Ηνπιία Πεξηζηηάλε, Φηινπαηξία θαη έξσο. Γξάκα εηο πξάμεηο ηέζζαξαο. Δλ 

Λεπθσζίᾳ (Κύπξνπ). Σύπνηο «Θεζζαινλίθεο», 1921.   

ην δξάκα ηεο Η. Πεξηζηηάλε
159

 Φηινπαηξία θαη έξσο θπξηαξρνχλ ην παηξησηηθφ θαη 

ην εξσηηθφ ζηνηρείν˙ ην πξψην ζπζζσξεχεηαη θπξίσο ζηνλ δηεγεηηθφ ρψξν θαη ρξφλν (ή 

ινγφρσξν θαη ινγφρξνλν αληίζηνηρα),
160

 ελψ ην δεχηεξν πξνβάιιεηαη ζην πξνζθήλην 

θαη ζηνλ αλαπαξαζηαηηθφ (ή δξακαηηθφ) ρψξν θαη ρξφλν, ζε αληίζεζε κε ην Ο δξαπέηεο 

δηδάζθαινο ηνπ Η. Πεγαζίνπ, φπνπ ην παηξησηηθφ ζηνηρείν θπξηαξρεί ζε φια ηα επίπεδα 
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 Δθηφο απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ πην πάλσ απνζπάζκαηνο ζην Αλαγλσζηήξην ηεο Λεπθσζίαο «Αγάπε ηνπ Λανχ» 

ην 1900, δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα άιιεο παξνπζηάζεηο ηνπ ζηε ζθελή. Ο Γ. Καηζνχξεο ζεσξεί πηζαλφ λα 

αλεβάζηεθε ζηνλ Πχξγν ηεο Ζιείαο, ρσξίο λα έρεη εληνπίζεη ζηνηρεία γηα παξαζηάζεηο ηνπ αιινχ. Βι. φ.π., ζεκ. 

156, 84. Δμάιινπ, ζρεηηθά κε ην θείκελν θαζεαπηφ, ν ίδηνο κειεηεηήο νξζά επηζεκαίλεη φηη απφ ην απφζπαζκα δελ 

είλαη δπλαηφ λα έρνπκε «ζαθή γλώζε ηεο ππόζεζεο ηνπ έξγνπ», δεδνκέλνπ φηη ζηηο πέληε ζθελέο, απφ ηηο νπνίεο 

απνηειείηαη, θπξηαξρεί ν κνλφινγνο˙ απηέο, θαηά ηνλ κειεηεηή, είλαη καθξέο, θνπξαζηηθέο θαη αληηζεαηξηθέο. 

Σέινο, ν ίδηνο  ππνγξακκίδεη φηη ην θείκελν είλαη «εκπνηηζκέλν από ηνλ άθξαην ξνκαληηζκό θαη παηξησηηζκό ηνπ 19νπ 

αηώλα, πνπ δελ αξλείηαη νύηε ηελ ππεξβνιή νύηε ηε δηόγθσζε», ζε κηαλ επνρή πνπ ζηελ Αζήλα είρε θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηνπ ην θσκεηδχιιην θαη ην δξακαηηθφ εηδχιιην. .π., 87. Χζηφζν, ην «Πεξηθνπαί» πξνζθέξεηαη γηα 

ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ππφ εμέηαζε θείκελα, θπξίσο σο πξνο ηελ ηδενινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία.  
159

 Ζ Ηνπιία Πεξηζηηάλε (1897-1989) ήηαλ θφξε ηνπ ζπγγξαθέα Ηεξψλπκνπ Πεξηζηηάλε (1874-1918). 

Βι. ζρεηηθά Αξηζηείδεο Λ. Κνπδνπλάξεο, Μεξηθαί παιαηαί νηθνγέλεηαη ηεο Κύπξνπ, Λεπθσζία, 1972, 

79-80˙ Ρήλα Καηζειιή, άβαο Υξίζηεο-Ο αιιηώηηθνο. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ, Λεπθσζία, Λανγξαθηθφο 

κηινο Κεξχλεηαο, 2004, ηφκ. Α΄, 156-7˙ ζην εμήο: . Υξίζηεο...˙ Κνπδνπλάξεο (2005), 344.  
160

 Γηα ηνπο φξνπο ινγόρσξνο θαη ινγόρξνλνο, βι. Μαξίθα Θσκαδάθε (1993), 120, 132˙ Β. Πνχρλεξ, 

Από ηε ζεσξία ηνπ ζεάηξνπ ζηηο ζεσξίεο ηνπ ζεαηξηθνύ. Δμειίμεηο ζηελ επηζηήκε ηνπ ζεάηξνπ ζην ηέινο 

ηνπ 20νχ αηψλα, Αζήλα, Παηάθεο, 2003, 382˙ ζην εμήο: Από ηε ζεσξία ηνπ ζεάηξνπ... Αο ζεκεησζεί φηη 

ν Πνχρλεξ πξνηηκά ηνλ φξν ινγνρώξνο αληί ηνπ ινγόρσξνο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Θσκαδάθε. Γηα κηα 

αλαιπηηθφηεξε πξαγκάηεπζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ζηε ζεαηξηθή γξαθή, βι. 

ελδεηθηηθά Ubersfeld,  (
2
1996: 1977), 113-184.  
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ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ.  

Ο ρξφλνο γξαθήο ηνπ παηξησηηθνχ δξάκαηνο πνπ εμεηάδνπκε δελ απέρεη απφ ηνλ 

ρξφλν έθδνζήο ηνπ (θαινθαίξη ηνπ 1921) παξά ιίγνπο κήλεο θαη κάιινλ πξέπεη λα ηνπν- 

ζεηεζεί ζην πξψην εμάκελν ηνπ ίδηνπ έηνπο. Αλ ιεθζεί ππφςε φηη ν κπζνπιαζηαθφο 

ρξφλνο εθηείλεηαη απφ ην 1919 κέρξη ην 1921, θαζφηη ε πξσηαγσλίζηξηα αγσληά γηα ηνλ 

Γηάλλε πνπ ιείπεη ζηνλ πφιεκν γηα ηξίην ζπλερή ρξφλν, ηεθκαίξεηαη φηη είλαη αδχλαην 

ην θείκελν λα είρε γξαθεί πξηλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 1921.
161

  

 Απφ ηε ζεκείσζε πνπ επηηάζζεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ πξνζψπσλ, φπνπ αλαθέξεηαη 

φηη ην έξγν αλεβάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Κεξχλεηα «ππέξ ησλ νξθαλώλ θαη ησλ 

ρεξώλ ηνπ Μηθξαζηαηηθνύ πνιέκνπ ελ κελί Μαΐῳ 1921»,
162

 ζε ζπλδπαζκφ κε επαξθείο 

ελδνθεηκεληθέο αλαθνξέο, είλαη δπλαηφ λα ππνζηεξηρηεί φηη ν ηζηνξηθφο ρξφλνο ζηνλ 

νπνίν αλαθέξεηαη ην δξάκα είλαη ην δηάζηεκα 1919-1921, δειαδή πξφθεηηαη γηα έλα  

επηθαηξηθφ-παηξησηηθφ ζεαηξηθφ θείκελν, ζην νπνίν ζεκαηνπνηείηαη ε Μηθξαζηαηηθή 

Δθζηξαηεία (έζησ θαη ζην επίπεδν ηνπ δηεγεηηθνχ ρξφλνπ θαη ρψξνπ), ελψ απηή 

βξηζθφηαλ ζε εμέιημε.  

Ζ δξάζε ηνπνζεηείηαη ζε έλα παξαιηαθφ ρσξηφ ηεο Διιάδαο, φπνπ γλσξίδνληαη ν 

Γηάλλεο θαη ε Γψξα, εξσηεχνληαη θαη απνθαζίδνπλ λα παληξεπηνχλ. Οη γνλείο  ηεο λέαο 

ζπγθαηαηίζεληαη, ρσξίο νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε κε ηελ θφξε ηνπο (ζηνηρείν εζνγξαθη- 

θφ πνπ ζεκαίλεη ηνλ ππνβαζκηζκέλν ξφιν ηεο γπλαίθαο, ζην πιαίζην κηαο θνηλσλίαο 

παηξηαξρηθήο). κσο, μαθληθά ν Γηάλλεο δηαθφπηεη ηηο πξνεηνηκαζίεο ηνπ γάκνπ θαη 

αλαθνηλψλεη ηελ αλαβνιή ηνπ, γηαηί ν ίδηνο είρε επηζηξαηεπηεί θαη ζα αλαρσξνχζε γηα 

ην κηθξαζηαηηθφ κέησπν. Καηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ, ε Γψξα κέκθεηαη ηελ παηξίδα γηα 

ηνλ αλαγθαζηηθφ ρσξηζκφ απφ ηνλ αγαπεκέλν ηεο, κνινλφηη αξγφηεξα κεηαληψλεη γηα ηε 

ζηάζε ηεο.  

Σξία ρξφληα αξγφηεξα, ελψ ε Γψξα είλαη απειπηζκέλε, γηαηί δελ έρεη θαλέλα κήλπκα 

απφ ηνλ Γηάλλε, μαθληθά καζαίλεη απφ  ηε κεηέξα ηεο φηη εθείλνο ζθνηψζεθε ζηε κάρε. 

Ζ θνπέια απνπεηξάηαη λα απηνθηνλήζεη, αιιά ηε δηαζψδεη ν αγαπεκέλνο ηεο, πνπ (παξά 

ηελ εμαγγειία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ) επέζηξεθε εθείλε ηε ζηηγκή απφ ηνλ πφιεκν.  

Αλ εμαηξεζεί ην θξηηηθφ ζεκείσκα πνπ δεκνζηεχηεθε ζηε Νέα Δπνρή ηνπ Γηάλλε 

ηαπξηλνχ-Οηθνλνκίδε ην 1921 (δειαδή ηε ρξνληά πνπ εθδφζεθε ην δξάκα), δελ έρνπλ 
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 Βι. ηελ αξρή ηεο 3
εο

 πξάμεο: Ηνπιία Πεξηζηηάλε, Φηινπαηξία θαη έξσο. Γξάκα εηο πξάμεηο ηέζζαξαο. 

Μεηά θσκηθνχ παηγλίνπ «Μία παξεμήγεζηο» θαη κνλνιφγνπ «Ο Πηζεθίδεο», Δλ Λεπθσζίᾳ (Κχπξνπ). 

Σχπνηο «Θεζζαινλίθεο», 1921, 18˙ ζην εμήο: Φηινπαηξία...   
162

 Βι. Η. Πεξηζηηάλε, Φηινπαηξία..., 3.     
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εληνπηζηεί άιια ζεκεηψκαηα γηα ην θείκελν απηφ ζηνλ θππξηαθφ ηχπν ηεο επνρήο.
163

 Ο 

Οηθνλνκίδεο ζεσξεί ην Φηινπαηξία θαη έξσο εηδχιιην, επηζεκαίλεη φηη ε λεαξή ζπγγξα- 

θέαο ζα κπνξνχζε λα απνθχγεη ηνπο «ξσκαληηθώηαηνπο κνλνιόγνπο, αλ εγλώξηδε θαιιί- 

ηεξα ηελ δξακαηνγξαθηθή ζπληαγή ηεο επνρήο ηεο» θαη ζρνιηάδεη ην γεγνλφο φηη ε ίδηα 

αλακεηγλχεη ζην θείκελν ηχπνπο ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο θαζαξεχνπζαο, κε έρνληαο κηα 

θαηαζηαιαγκέλε άπνςε γχξσ απφ ην γισζζηθφ δήηεκα.
164

   

ρεηηθά πινπζηφηεξεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ ηχρε απηνχ ηνπ 

ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ επί ζθελήο. ην ζχληνκν ζεκείσκα, ζην νπνίν ε ζπγγξαθέαο 

πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλψζηε φηη ην δξάκα ηεο αλεβάζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1921,
165

 

ζεκεηψλνληαη θαη ηα νλφκαηα ησλ «δηδαμάλησλ εξαζηηερλώλ», δειαδή ησλ εζνπνηψλ 

ηεο πξψηεο απηήο παξάζηαζεο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ θαη ε ίδηα ε λεαξή ζπγγξα- 

θέαο, πνπ ππνδχζεθε ηνλ ξφιν ηεο Γψξαο. Ζ παξάζηαζε δφζεθε απφ ηνλ κηιν Δξαζη- 

ηερλψλ «Αξηζηνθάλεο» θαη, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ έρεη απνδειηηψζεη ε Ρήλα 

Καηζειιή, ην δξάκα αλεβάζηεθε κε πξσηνβνπιία ησλ Αλδξέα Δπζπκηάδε, Ηεξψλπκνπ 

Πεξηζηηάλε (παηέξα ηεο ζπγγξαθέσο) θαη άββα Υξίζηε˙ ηελ παξάζηαζε πξνιφγηζε ν 

κεηξνπνιίηεο Κεξχλεηαο, ζπληειψληαο έηζη ζηε ζπγθέληξσζε ελφο φρη επθαηαθξφλε- 

ηνπ γηα ηελ επνρή πνζνχ, κε ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκάησλ ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ 

πνιέκνπ. Ζ κεηαγελέζηεξε ζθεληθή ηχρε ηνπ δξάκαηνο δελ θαίλεηαη λα ήηαλ θαιή, αλ 

θξίλνπκε απφ ηε κία κφλν παξάζηαζή ηνπ ζην Γίθσκν, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1947, γεγν- 

λφο πνπ είλαη δπλαηφ λα απνδνζεί ηφζν ζηηο εγγελείο αδπλακίεο ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη 

ζηνλ επηθαηξηθφ ηνπ ραξαθηήξα.
166

    

1.4.3. Ησάλλεο Πεγαζίνπ, Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο. Μαθεδνληθόλ δξάκα εηο εμ κη- 
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 ηνπο κεηαγελέζηεξνπο κειεηεηέο ην δξάκα ήηαλ γλσζηφ κφλν σο ηίηινο, γη’ απηφ θαη δελ παξέρν- 

ληαη πάληνηε απφ απηνχο ηα αθξηβή ζηνηρεία ηεο έθδνζεο. Ζ Υξπζάλζε Εηηζαία δίλεη σο ηίηιν ηνπ 

δξάκαηνο ην αλαθξηβέο Παηξησηηζκόο θαη έξσο, ππεξηνλίδνληαο εμάιινπ ην γεγνλφο «όηη κηα γπλαίθα 

ζηελ Κύπξν, έγξαςε θαη ηύπσζε ηξία ζεαηξηθά έξγα πξηλ από κηζόλ αηώλα». Βι. Υξπζάλζε Εηηζαία, 

Κύπξηεο ινγνηέρληδεο, Θεζζαινλίθε, 1972, 34. Γηαθνξεηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ Λεχθηνπ Εαθεηξίνπ πνπ, 

ζηα 1980 ζεσξψληαο ρακέλν ην ζεαηξηθφ θείκελν πνπ εμεηάδνπκε, θαη ρσξίο λα απνζησπά ην γεγνλφο 

φηη ε Η. Πεξηζηηάλε αζρνιήζεθε ζνβαξά κε ηε ζπγγξαθή ζεαηξηθψλ έξγσλ, ζεκείσλε φηη «θη αλ 

ηξέθνληαο ηελ θξπθή ειπίδα θάπνηε λα βξεζνύλ αληίηππα ησλ πην πάλσ βηβιίσλ, είλαη ακθίβνιν αλ ζα 

έρνπκε λα θάλνπκε κε ζεαηξηθά έξγα πνπ ζα κπνξνύζαλ θάπσο λα ζηαζνύλ [...]». Δθ ησλ πξαγκάησλ, ε 

ππφζεζε ηνπ Λ. Εαθεηξίνπ επηβεβαηψλεηαη θαη κε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ, ελφο πξσηφ- 

ιεηνπ δξάκαηνο ηεο εηθνζηηεηξάρξνλεο ηφηε ζπγγξαθέσο, κε ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα (φπσο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, ε ακήραλε θαηάηκεζή ηνπ ζε ζθελέο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ππεξβνιηθά ζχλην- 

κεο). Βι. Λεχθηνο Εαθεηξίνπ, «Οη παιηέο ινγνηέρληδεο ηεο Κχπξνπ», Έλσζε Λνγνηερλψλ Κχπξνπ- 

Πλεπκαηηθή ηέγε Λεπθσζίαο [εθδ.], Κππξηαθή ιoγoηερvία. Οη ξίδεο, Λεπθσζία, 1980, 64.  
164

 Βι. γ η-λνο [=Γηάλλεο ηαπξηλφο-Οηθνλνκίδεο], «Κξηηηθά ζεκεηψκαηα», Νέα Δπνρή 5 (1 Ννεκβξ. 

1921) 68 (= Παξάξηεκα Β΄: 12.1., 511-512).  
165

 Βι. Η. Πεξηζηηάλε, Φηινπαηξία..., 3.  
166

 Βι. Ρ. Καηζειιή, . Υξίζηεο..., ηφκ. Α΄, 156-7˙ Γ. Καηζνχξεο (2005), 230˙ ηνπ ίδηνπ, Σν ζέαηξν ζηελ 

Κύπξν. Β΄:1940-1959, Λεπθσζία, 2005, 149˙ ζην εμήο: Γ. Καηζνχξεο (2005): ηφκ. Β΄.  
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θξάο πξάμεηο. Ζ ζθελή ελ έξξαηο. Δλ Λεπθσζίᾳ Κύπξνπ, εθδόηεο Κ. Γ. Ρώζνο, 

ηύπνηο «Θεζζαινλίθεο», 1921.  

Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ παηξησηηθψλ δξακάησλ 

πνπ αληινχλ ην ζέκα ηνπο απφ ηνλ καθεδνληθφ αγψλα θαη ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο. 

Χο terminus post quem γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ην έηνο 1913, 

πνπ απνηειεί ην ηειηθφ φξην ηνπ κπζνπιαζηαθνχ παξφληνο. Μάιινλ ε ζπγγξαθή ηνπ 

δξάκαηνο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κεηά ην 1915,
167

 φηαλ ν ζπγγξαθέαο επηζηξέθεη ζηελ 

Κχπξν χζηεξα απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ζηε εξβία, σο κέινο ηεο απνζηνιήο ηνπ ειιελη- 

θνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ζηηο αξρέο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ.
168

 Πξνθαλψο, ε ζπγ- 

γξαθή ηνπ δξάκαηνο απηνχ είρε νινθιεξσζεί ην 1919 θαη ακέζσο κεηά ππνβιήζεθε 

ζηνλ Α΄ Φηινινγηθφ Γηαγσληζκφ πνπ πξνθεξχρζεθε απφ ηνλ αξρηεπίζθνπν Κχξηιιν ην 

1918, ζηνλ νπνίν θαη βξαβεχηεθε.
169

 Ζ πξνθήξπμε ηνπ πην πάλσ δηαγσληζκνχ έγηλε κε 

ηελ επθαηξία ησλ Παγθχπξησλ αζιεηηθψλ αγψλσλ θαη αθνξνχζε ηζηνξηθέο κνλνγξαθίεο 

γχξσ απφ ηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, δξάκαηα, δηεγήκαηα θαη πνηήκαηα παηξησηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ «έρνληα αληηθείκελνλ, εη δπλαηόλ, ήξσαο Κππξίνπο».
170

 ηελ πξνθήξπμε 

θαζνξηδφηαλ σο ηειεπηαία εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή έξγσλ ε 20
ή
 Μαξηίνπ 1919. 

Χζηφζν, έπεηηα απφ έλα ρξφλν δελ είραλ αλαθνηλσζεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσ- 
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 Πξηλ απφ ηε ζπγγξαθή ηνπ δξάκαηνο ν Η. Πεγαζίνπ είρε γξάςεη ην αθήγεκα «Ο δξαπέηεο 

δηδάζθαινο», πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Κππξηαθόλ εκεξνιόγηνλ ηνπ Π. Υ. Παπαδφπνπινπ κε ηνλ ραξα- 

θηεξηζηηθφ ππέξηηηιν «Αλακλήζεηο εθ ηεο Μαθεδνλίαο». ην αθήγεκα (πνπ θέξεη ηε ρσξνρξνληθή 

έλδεημε Δλ Καξαβᾲ, 4/10/1917) θαη ην νπνίν ππεξηεξεί αηζζεηά απφ ην νκφηηηιν δξάκα, ε πξσηνπξφ- 

ζσπε αθήγεζε εθθέξεηαη απφ ηνλ Αζελαίν πεξηεγεηή Υαηδεκηράιε, θίιν ηνπ δαζθάινπ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζε απηφ δίλεηαη κε ζπλνπηηθφ θαη αληηξεηνξηθφ ηξφπν (ζε αληίζεζε κε ηηο ξεηνξηθέο 

εμάξζεηο ηνπ παηξησηηθνχ δξάκαηνο) ε φιε πεξηπέηεηα ηνπ δξαπέηε δαζθάινπ. Απφ ηε ζπλαλάγλσζε ησλ 

δχν θεηκέλσλ, ν αλαγλψζηεο δηαπηζηψλεη φηη ηα δξψκελα ησλ δχν πξψησλ πξάμεσλ ιείπνπλ απφ ην 

αθήγεκα, ζην νπνίν ε ηξνθνδνζία ησλ αληαξηψλ απνδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ δάζθαιν, θαη φρη θαη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα δίλνληαη ηα γεγνλφηα ηεο 3
εο

 (θπιάθηζε θαη απφδξαζε δαζθάινπ) θαη 

ηεο 6
εο

 πξάμεο (πεξηήγεζε ζηηο απειεπζεξσκέλεο πηα έξξεο θαη ζπλάληεζε ηνπ δαζθάινπ κε ηνλ 

Σνχξθν δηθαζηή, πνπ ηνλ θαηαδίθαζε ζε ζάλαην). Βι. Ησάλλεο Πεγαζίνπ, «Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο»: 

Πάλνο Υ. Παπαδφπνπινο, Κππξηαθόλ εκεξνιόγηνλ ηνπ έηνπο 1918. Σῃ ζπλεξγαζίᾳ Κππξίσλ 

ινγνγξάθσλ, Λεπθσζία Κχπξνπ, ηππνγξαθείν «Θεζζαινλίθε», 1918, 30-33. 
168

 Βι. Ησάλλεο Πεγαζίνπ, «Ζ βηνγξαθία κνπ», Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο ηεο Κππξηαθήο Δηαηξείαο 

Ηζηνξηθώλ πνπδώλ, ηφκ. Γ΄ (1996), Λεπθσζία, 1997, 216-218˙ ζην εμήο: «Ζ βηνγξαθία κνπ...». 
169

 Βι. ζρεηηθά πεξ. Απόζηνινο Βαξλάβαο (Λεπθσζία), έηνο Γ΄, 81 (15.12.1921) 167˙ Η. Πεγαζίνπ, φ.π., 

221˙ Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ, [εηζαγ., επηκ.], Τπόδνπινη ειεπζεξσηαί αδειθώλ αιπηξώησλ. Δπηζηνιέο, 

πνιεκηθά εκεξνιφγηα θαη αληαπνθξίζεηο Κππξίσλ εζεινληψλ απφ ηελ Ήπεηξν θαη ηε Μαθεδνλία ηνπ 

1912-1913, Λεπθσζία, Κέληξν Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, 1999, 200-201. Δηδηθφηεξα, γηα ην «Φηινιν- 

γηθφλ Γηαγψληζκα», βι. Λ. Παπαιενληίνπ (1997), 30-31. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηε ζεκαζία απηνχ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ακθηζβήηεζε ν Μελέιανο Φξαγθνχδεο, πξνβιέπνληαο φηη ζα απνηχρεη «όπσο απέηπραλ νη 

Λαζζάλεηνη θαη νη Βνπηζηλαίνη θαη νη ηόζνη πνηθηιώλπκνη θηινινγηθνί δηαγσληζκνί ησλ Αζελώλ» θαη 

ππνζηεξίδνληαο φηη απφ απηφλ δελ ζα «πξνβάιεη νξηζκέλσο ν Κύπξηνο πνηεηήο [...]». Βι. Αιήζεηα, 22 

Ννεκβξ. 1918. Σελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ βι. επίζεο ζηελ εθεκεξίδα Φσλή ηεο Κύπξνπ, 17/30 

Ννεκβξ. 1918.   
170

 Βι. Αιήζεηα, φ.π. Γηα ηα έξγα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκφ, βι. Φσλή ηεο Κύπξνπ, 6/19 Απξ. 

1919.  
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ληζκνχ, φπσο ζπλάγεηαη απφ επηζηνιή ελφο ελδηαθεξφκελνπ αλψλπκνπ επηζηνινγξάθνπ 

ζηε Φσλή ηεο Κύπξνπ.
171

 Δλ ηέιεη, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ νινθιεξψζεθε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1921.
172

 

ιεο νη ζθελέο ηεο 1
εο

 πξάμεο ηνπ δξάκαηνο δηαδξακαηίδνληαη ζε έλα δεκνηηθφ 

ζρνιείν ησλ εξξψλ θαηά ηε δηεηία 1906-1907, φηαλ βξίζθνληαλ ζε εμέιημε ζπγθξνχ- 

ζεηο κεηαμχ Βνπιγάξσλ θαη Διιήλσλ αληαξηψλ ζηε Μαθεδνλία. Δθεί ν δάζθαινο ζπλα- 

ληηέηαη κε κηα δαζθάια απφ ηελ Καβάια θαη ζπλελλννχληαη γηα ην ζεκείν ζην νπνίν 

εθείλνο ζα παξέδηδε ηξφθηκα ζηνπο Έιιελεο αληάξηεο, δηνξγαλψλνληαο πεξίπαην ησλ  

καζεηψλ ηνπ ζηελ πεξηνρή, γηα λα κελ ηνλ ππνςηαζηνχλ νη Σνχξθνη.  

ηε 2
ε
 πξάμε ν δάζθαινο (πνπ γίλεηαη αληηιεπηφο απφ έλαλ Σνχξθν ρσξηθφ) θηάλεη 

καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζην βνπλφ θαη παξαδίδεη ηα ηξφθηκα ζηνπο αληάξηεο. Αθνινπ- 

ζνχλ (ζηελ 3
ε
 πξάμε) ε ζχιιεςε θαη ε θπιάθηζή ηνπ, κεηά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζε- 

θαλ ζηηο αξρέο απφ ηνλ δηεξρφκελν Σνχξθν, ε πξνζαγσγή ηνπ ζην δηθαζηήξην, ε θαηα- 

δίθε ηνπ ζε ζάλαην, ε απφδξαζε θαη (ζηελ 4
ε
 πξάμε) ε άθημή ηνπ ζηελ Αζήλα.  

Αλάκεζα ζηελ 4
ε
 θαη 5

ε
 πξάμε κεζνιαβεί έλα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη ρξφλσλ, δειαδή 

ε 5
ε
 πξάμε ηνπνζεηείηαη ζηα 1913, ιίγν πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ εξξψλ. Γη- 

εθηξαγσδνχληαη νη απάλζξσπεο ζπλζήθεο ηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο, ελψ ελ ηέιεη θπ- 

θινθνξνχλ θήκεο γηα πξνέιαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, πνπ βξηζθφηαλ πνιχ θνληά 

ζηηο έξξεο. ηελ 6
ε
 θαη ηειεπηαία πξάμε ηνπ δξάκαηνο νη έξξεο έρνπλ πηα απειεπ- 

ζεξσζεί. ηελ πφιε θηάλεη έλαο πεξηεγεηήο, πνπ παξαθνινπζεί ηηο ελζνπζηψδεηο 

εθδειψζεηο ησλ θαηνίθσλ  θαη ζε ιίγν ζπλαληηέηαη κε ηνλ δάζθαιν (πνπ είρε επηζηξέςεη 

ζηελ πφιε ηνπ), γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη είραλ γλσξηζηεί πξνεγνπκέλσο ζηελ 

Αζήλα. Σέινο, ν δάζθαινο ζπλαληά ηνλ Σνχξθν δηθαζηή, πνπ ηνλ θαηαδίθαζε ζε ζάλα- 

ην, θαη απνθαζίδεη λα κελ ηνλ εθδηθεζεί.   

ηνλ Γξαπέηε δηδάζθαιν δελ ππάξρεη ελφηεηα ρξφλνπ, αθνχ νη ηέζζεξηο πξψηεο 
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 Βι. Φσλή ηεο Κύπξνπ, 14/27 Μαξη. 1920. ρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο ηεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, βι. Φσλή ηεο Κύπξνπ, 15/28 Μαΐνπ 1921· απηή νθεηιφηαλ, αθελφο, 

ζε παξάηαζε πνπ δφζεθε γηα ηελ ππνβνιή πεξηζζφηεξσλ θεηκέλσλ, θαη αθεηέξνπ, ζηελ ππξθαγηά πνπ 

θαηέζηξεςε κεγάιν κέξνο ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο αξθεηά απφ ηα έξγα πνπ 

ππνβιήζεθαλ θάεθαλ. Αθφκε άιιαμε ε ζχλζεζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο, αθνχ ν Γπκλαζηάξρεο 

Γνπθάθεο θαηέζεζε ηελ εληνιή πνπ έιαβε σο πξφεδξφο ηεο. 
172

 ηε Βηνγξαθία κνπ ηνπ Ησάλλε Πεγαζίνπ δηαβάδνπκε: «Πξν δηεηίαο [παξφλ: ην 1921] πξνεθεξύρζε 

ππό ηεο Α. Μαθαξηόηεηνο θηινινγηθόο δηαγσληζκόο κεηαμύ ησλ Κππξίσλ. Τπέβαινλ εηο ηνλ δηαγσληζκόλ 

ηνύην ην ππ’ εκνύ ζπληαρζέλ δξάκα Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο θαη ηα ελ ηῃ Φσλῂ ηεο Κύπξνπ 

δεκνζηεπζέληα δηεγήκαηα ηνπ Διιελνηνπξθηθνύ πνιέκνπ». Βι. ζρεηηθά Η. Πεγαζίνπ, «Ζ βηνγξαθία 

κνπ...», 221. ε αλαθνίλσζε ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Κπξίιινπ (10 Γεθεκβξίνπ 1921) γλσζηνπνηνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ: «Σν ρξεκαηηθόλ έπαζινλ ηνπ θηινινγηθνύ δηαγσλίζκαηνο εκώλ 

απελεκήζε εηο ηνπο θ.θ. Ηεξώλπκνλ Κ. Πεξηζηηάλελ, Η. Πεγαζίνπ ηαηξόλ θαη Ξελνθώληα Φαξκαθίδελ 

δηδάζθαινλ, σλ ηα έξγα εδεκνζηεύζεζαλ θαη είλαη ππ’ όςηλ ηνπ θνηλνύ. [...]». Βι. Απόζηνινο Βαξλάβαο, 

Έηνο Γ΄, 81 (15 Γεθ. 1921) 167.  
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πξάμεηο ηνπνζεηνχληαη ζηα 1906 θαη νη δχν ηειεπηαίεο ζηα 1913. Ζ πινθή είλαη κάιινλ 

ραιαξή, γηαηί ν ζπγγξαθέαο δελ επηθεληξψλεηαη ζε νξηαθέο θαη βαξπζήκαληεο ζηηγκέο 

ηεο δσήο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ, αιιά επηρεηξεί λα απεηθνλίζεη ζηηγκηφηππα ηνπ καθε- 

δνληθνχ αγψλα. Έηζη, ηα πξφζσπα είλαη πεξηζζφηεξν θνξείο ηδεψλ παξά δσληαλεκέλεο 

ππάξμεηο. ην παηξησηηθφ απηφ δξάκα, πνπ ε έθηαζε ηνπ κπζνπιαζηαθνχ παξφληνο ζε 

κηα επηαεηία ην θάλεη λα ζπγγελεχεη κε κπζηζηνξεκαηηθφ δξάκα, νη ζπγθξνχζεηο (ζε 

κεγάιν βαζκφ) δελ επηηεινχληαη αλάκεζα ζε πξφζσπα, αιιά αλάκεζα ζε αληίκαρα έζλε 

θαη πνιηηηζκνχο.
173

  

1.5. Θεαηξόκνξθνη δηάινγνη   

1.5.1. απθώ Λενληηάο, Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί αξκόδηαη εηο παξζελαγσγεία, ή 

Σπλέδξηνλ ησλ επείξσλ θαη Σπλδηάιεμηο ηνπ ρνξνύ ησλ κνπζώλ επί ηνπ Διηθώλνο, 

κύξλε, ηππνγξαθείνλ ηεο «Ακαιζείαο», 1871. 

Σα δχν ζεαηξηθά θείκελα πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεαηξφκνξθσλ δηα- 

ιφγσλ (Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί... ηεο . Λενληηάδνο θαη Μεηξπηά ηνπ Α. Υ. Γαιαλνχ) 

δελ εκπεξηέρνπλ επαξθή ζηνηρεία ζεαηξηθφηεηαο, αλ ιεθζεί ππφςε, αθελφο, φηη ην έξγν 

ηεο πξψηεο δνκείηαη κε καθξνχο κνλνιφγνπο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ πνπ αθεγνχληαη 

ή επηρεηξεκαηνινγνχλ επί ζθελήο, ελψ ε ζθεληθή δξάζε είλαη ππνηππψδεο, θαη αθε- 

ηέξνπ, φηη ην ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ δεχηεξνπ δελ ππνδηαηξείηαη ζε ζθελέο νχηε πεξηέρεη 

ζθεληθέο νδεγίεο ή ελδνθεηκεληθέο ρσξνρξνληθέο ελδείμεηο.  

Ο Γ. ηδέξεο εληάζζεη ην Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί... ηεο . Λενληηάδνο ζην παηδηθφ 

ζέαηξν, επηζεκαίλνληαο φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα παξαθνινπζήζεη θαλείο ηελ εμέιημε 

ηνπ είδνπο απηνχ ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, αθνχ δελ έρνπλ δηαζσζεί πιεξν- 

θνξίεο γη’ απηφ.
174

 πσο ηεθκεξηψλεηαη ζηελ εξγαζία ππνδνκήο ηεο Γ. Λαδνγηάλλε Σν 

παηδηθό ζέαηξν ζηελ Διιάδα,
175

 ε . Λενληηάο ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο 

                                                 
173

 Σν ππφ εμέηαζε παηξησηηθφ δξάκα αλεβάζηεθε επαλεηιεκκέλα ζηε ζθελή θαηά ηε δεθαεηία 1921-

1931, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ θππξηαθφ ηχπν πνπ έρνπλ απνδειηησζεί απφ ηνλ Γ. 

Καηζνχξε. πσο ζεκεηψλεη ν κειεηεηήο, Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο ιφγσ ηνπ παηξησηηθνχ ηνπ ζέκαηνο 

παηδφηαλ ζπρλά ζηηο εξαζηηερληθέο παξαζηάζεηο ησλ ρσξηψλ, πνπ «ήηαλ ζπλπθαζκέλεο κε ηηο εζληθέο 

επεηείνπο [...] αιιά θαη θάπνηεο άιιεο ηνπηθέο γηνξηέο θαη ελδηέθεξαλ νιόθιεξε ηελ θνηλόηεηα πνπ 

παξαθνινπζνύζε ζύζζσκε». Βι. Γ. Καηζνχξεο (2005), 233, 235-6, 240. Χζηφζν, αληίζεηα απφ ηελ 

επλντθή ζθεληθή ηχρε ηνπ, ην παηξησηηθφ απηφ δξάκα δελ πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ηεο θξηηηθήο. Απφ 

ηελ απνδειηίσζε ηξηψλ εθεκεξίδσλ ηεο δηεηίαο 1921-1922 (Αιήζεηα, άιπηγμ θαη Φσλή ηεο Κύπξνπ) 

δελ έρνπκε εληνπίζεη ζεκεηψκαηα ή εθηελέζηεξεο θξηηηθέο γχξσ απφ ην δξάκα. Αο ζεκεησζεί φηη ν Η. 

Πεγαζίνπ ήηαλ ηαθηηθφο ζπλεξγάηεο ηεο Φσλήο ηεο Κύπξνπ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910, 

δεκνζηεχνληαο πνιεκηθά απηνβηνγξαθηθά αθεγήκαηα θαη ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο απφ ηε εξβία ηεο 

επνρήο ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ.  
174

 Βι. ηδέξεο (
2
1999: 1951), 207: ζεκ. 13. Γηα απηφ ην ζεαηξηθφ θείκελν, βι. επίζεο Υ. νινκσλίδεο, 

Σν ζέαηξν ζηε κύξλε (1657-1922), Αζήλα, 1954, 330. 
175

 Βι. Γεσξγία Λαδνγηάλλε, Σν παηδηθό ζέαηξν ζηελ Διιάδα, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 1998, 

61·ζην εμήο: Σν παηδηθό ζέαηξν… Απνηηκψληαο ηελ πλεπκαηηθή παξνπζία ηεο . Λενληηάδνο ζηε κχξ- 
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ζπγγξαθείο λενειιεληθψλ παηδηθψλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ θαη, επνκέλσο, ε παιαηφηεξε 

άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Γεκήηξηνο Κακπνχξνγινπ (κε ην βηβιίν ηνπ Μύζνη 

θαη δηάινγνη πξνο ρξήζηλ ησλ αλήβσλ, 1881) είλαη ν πξφδξνκνο ηνπ λενειιεληθνχ παη- 

δηθνχ ζεάηξνπ,
176

 δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ Δπζεβία Υαζάπε-Υξηζηνδνχινπ ζεσξεί ην θείκελν ζεαηξφκνξθν δηάινγν γηα 

ζρνιηθή ρξήζε θαη ε Υξπζφζεκηο ηακαηνπνχινπ-Βαζηιάθνπ ηνλίδεη ηνλ αιιεγνξηθφ 

ραξαθηήξα θαη ηελ παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ.
177

  Δπνκέλσο, επεηδή ε ζπγγξαθέαο 

αληιεί ην ζέκα ηεο απφ ηε κπζνινγία θαη απεπζχλεηαη ζε λένπο ζρνιηθήο ειηθίαο, ζα 

κπνξνχζακε ίζσο λα εληάμνπκε ηα θείκελά ηεο ζηελ θαηεγνξία ηνπ κπζνινγηθνχ 

λεαληθνχ ζεαηξφκνξθνπ δηαιφγνπ θαη φρη δξάκαηνο, αθνχ απηά δελ δηαζέηνπλ ζε- 

αηξηθφηεηα.
178

  

Δμάιινπ, ζηε Μεηξπηά ηνπ Α. Υ. Γαιαλνχ πξνζσπνπνηείηαη ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη 

παξνπζηάδεηαη σο αλάιγεηε κεηξηά πνπ θαηαδπλαζηεχεη ηα νξθαλά, δειαδή ηνλ θππξη- 

αθφ ιαφ, ρσξίο σζηφζν ε αιιεγνξηθή πξνζσπνπνίεζε λα θηάλεη κέρξη ηα φξηα ηεο ζά- 

ηηξαο. Ο ξεηνξηθφο ηξφπνο ηεο αιιεγνξίαο
179

 ζηε ζεαηξηθή γξαθή κπνξεί λα πξνζιάβεη 

ηε κνξθή ηεο πξνζσπνπνίεζεο, ηεο παξσδίαο θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζην αγσληζηη- 

θφ-πξνπαγαλδηζηηθφ ζέαηξν.
180

 πσο έρεη ζεκεησζεί,
181

 ζε πνιιά αιιεγνξηθά ζεαηξηθά 

έξγα ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο  Αλαγέλλεζεο δεζπφδνπλ ππνθηλψληαο ηε δξάζε δηάθνξεο 

αθεξεκέλεο έλλνηεο, φπσο ε δηθαηνζχλε, ε ειεπζεξία, ν έξσηαο θ.ά.  

Δλψ γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζεαηξηθά  θείκελα πνπ εμεηάδνπκε ζπλήζσο εηθάδνπ- 

κε ηνλ ρξφλν γξαθήο, ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαιφγσλ ηεο Λενληηάδνο ηνλ γλσξίδνπκε κε 

αθξίβεηα, ράξε ζηνλ πξφινγν ηεο ζπγγξαθέσο. πσο ζεκεηψλεη ε Λενληηάο, θαη νη δχν 

                                                                                                                                              
λε, ε κειεηήηξηα ζεκεηψλεη φηη ε ζπγγξαθέαο «είλαη  παηδαγσγόο κε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ παηδηθή ινγν- 

ηερλία» ηφζν γηα ην πξσηφηππν φζν θαη γηα ην κεηαθξαζηηθφ ηεο έξγν. Βι. φ.π., 68.  
176

 Βι. Υάξεο αθειιαξίνπ, Ηζηνξία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. Διιεληθή θαη παγθφζκηα, Αζήλα, 

Φηιηππφηεο, 
5
1987, 314-315. 

177
 Βι. ζρεηηθά Δπζεβία Υαζάπε-Υξηζηνδνχινπ, Διιεληθή κπζνινγία…, ηφκ. Α΄, 473-4˙ Υξπζφζεκηο 

ηακαηνπνχινπ-Βαζηιάθνπ, Καζ’ εκάο Αλαηνιή..., 292-295. 
178

 πσο ζεκεηψλεη ε ζπγγξαθέαο ζηνλ πξφινγφ ηεο, νη δηάινγνη δελ «έρνπζη ηελ ηερληθήλ εθείλελ 

πινθήλ θαη ζύλζεζηλ θαη ηα νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιεζνύο δξάκαηνο» θαη κάιινλ «θέξνπζη κόλνλ 

ηελ κνξθήλ θαη ηνλ εμσηεξηθόλ ηύπνλ δξακαηηθήο παξαζηάζεσο, θαζόζνλ εηζίλ εζνπνηίαη ηηλέο θαη 

πξνζσπνπνηήζεηο δξακαηηθῲ πσο ηῳ ηξόπῳ παξηζηαλόκελαη ππό ησλ καζεηξηώλ». Βι. «Πξφινγνο», . 

Λενληηάο, Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί..., ε΄.  
179

 ηε δπζθνιία λα δνζεί έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο αιιεγνξίαο αλαθέξεηαη ε Καηεξίλα 

Κσζηίνπ, ππνγξακκίδνληαο φηη ε ζχγρξνλε θξηηηθή ηε ζεσξεί «σο ηδηαίηεξε κέζνδν έθθξαζεο θάπνηαο 

έλλνηαο κέζσ άιιεο, όπνπ ππάξρνπλ δύν επίπεδα ζεκαζίαο˙ αλάκεζά ηνπο δεκηνπξγείηαη κηα αληηζηνηρία 

κε ζρέζεηο ιεπηνκεξεηώλ». Βι. Κ. Κσζηίνπ,  Πνηεηηθή ηεο αλαηξνπήο..., 101-2. 
180

 Ζ αιιεγνξία σο πξνζσπνπνίεζε αξρψλ ή αθεξεκέλσλ ελλνηψλ αληρλεχεηαη ζηε δξακαηηθή ζεσξία 

ηνπ A. Schlegel θαη ηνπ George Bernard Shaw. Βι. ζρεηηθά Oscar Lee Brownstein, Daubert Darlene, 

Analytical sourcebook of concepts in dramatic theory, Κνλέθηηθαη, Greenwood Press, 1981, 187, 406˙ 

ζην εμήο:  Concepts in dramatic theory... Γηα ηελ παξσδία θαη ην αγσληζηηθφ-πξνπαγαλδηζηηθφ ζέαηξν, 

βι.  Pavis (2006), 30.   
181

 Βι. Μαξίθα Θσκαδάθε, Θεαηξνινγία..., 97.  
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ζεαηξφκνξθνη δηάινγνη γξάθηεθαλ κε ζθνπφ λα αλεβαζηνχλ απφ ηηο ηειεηφθνηηεο καζή- 

ηξηέο ηεο, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηειηθψλ ηνπο εμεηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξψηνο 

ζεαηξφκνξθνο δηάινγνο (πλέδξηνλ ησλ επείξσλ) γξάθηεθε
182

 θαη αλεβάζηεθε ην 1870 

θαη ν δεχηεξνο (πλδηάιεμηο ηνπ ρνξνύ ησλ κνπζώλ επί ηνπ Διηθώλνο) ην 1871 ζην 

Παξζελαγσγείν ηεο Αγίαο Φσηεηλήο ζηε κχξλε, ην νπνίν ε Λενληηάο δηεχζπλε θαηά 

ηελ πεξίνδν 1863-1877.
183

 Φαίλεηαη φηη ην αλέβαζκα ζηε ζθελή ησλ δηαιφγσλ ζεκείσ- 

ζε επηηπρία, αθνχ ε Λενληηάο γξάθεη φηη κεηά απφ απηέο παξαθηλήζεθε απφ δηαθφξνπο 

λα εθδψζεη ηα δξακαηηθά ηεο θείκελα ζηα ηέιε ηνπ 1871: 

                        Σαχηα σο ελ πξνιφγῳ εζηνράζζελ αλαγθαίνλ ίλα πξνηάμσ ελ ηαχηῃ 
                             ηῃ δηά ηνπ ηχπνπ εθδφζεη ησλ «Γξακαηηθψλ παξαζηάζεσλ», αο απε- 

                             θάζηζα λα εθδψζσ εηο θσο παξνηξπλζείζα, σο είπνλ θαη ελ ηῃ αγγε- 

                             ιίᾳ, εθ ηε ηεο επκελνχο επηδνθηκαζίαο, εο έηπρνλ παξά ηε ησλ ινγίσλ  

                             εληαχζα θαη ησλ ινηπψλ θηινθάισλ θαη θηινκνχζσλ κπξλαίσλ, θαη  

                             εθ ηεο επεπθεκήζεσο ηεο δεκνζηνγξαθίαο, θαη εθ ησλ πξνηξνπψλ ησλ  

                             πνιιαρφζελ αγαζψλ θίισλ.
184

  

 

1.5.1.1. «Ζ πξώηε δξακαηηθή παξάζηαζηο ή πλέδξηνλ ησλ ηεζζάξσλ επείξσλ 

Αζίαο, Δπξώπεο, Αθξηθήο θαη Ακεξηθήο κεηά ηεο κηθξάο Διιάδνο» 

Ζ ζπγγξαθέαο ζην πξνινγηθφ ηεο ζεκείσκα ππνγξακκίδεη φηη ζην θείκελφ ηεο 

ζπκππθλψλνληαη νη δηάθνξεο γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ νη καζήηξηεο απφ ηα δηάθνξα 

καζήκαηά ηνπο. Κάζε ήπεηξνο εμεγεί ηη ζπλεηζέθεξε ππέξ ηεο επδαηκνλίαο ηνχ 

αλζξψπνπ θαη δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο γηα ηε ζεκαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

έλλνηαο απηήο. Ο επαξθέζηεξνο νξηζκφο ηεο επδαηκνλίαο πξνηείλεηαη απφ ηελ Διιάδα, 

πνπ βξαβεχεηαη. Ζ ζπγγξαθέαο, αθνινχζσο, δηεπθξηλίδεη φηη ε φιε «δξακαηηθή παξά- 

ζηαζηο ζπληίζεηαη εθ κηαο πξάμεσο πεξαηνπκέλεο εηο δύν ζθελάο»:
185

 1. πδήηεζε ησλ 

επείξσλ θαη θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ηνπο απφ ηε γξακκαηέα, 2. Δκθάληζε ηεο 

Διιάδαο θαη ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο.    

ηελ 1
ε
 ζθελή νη ηέζζεξηο ήπεηξνη, πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνλ εθηεηακέλν ηίηιν ηνπ 

δηαιφγνπ, έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηε κχξλε κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Γεο, ε νπνία 

                                                 
182

 Σν γεγνλφο φηη νη ζεαηξφκνξθνη δηάινγνη γξάθηεθαλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζθεληθήο ηνπο 

παξνπζίαζεο ζεκεηψλεηαη απφ ηε ζπγγξαθέα ξεηά: «Σαύηα δηαλννπκέλε ζπλέιαβνλ ελ λῳ πξώηνλ, θαηά 

ηελ δεπηέξαλ πεξίνδνλ ηεο εθ ηνπ Παξζελαγσγείνπ απνιύζεσο καζεηξηώλ [1870], ην ππ’ απηώλ 

παξαζηαζέλ  δξακαηηθῲ ηῳ ηξόπῳ “πλέδξηνλ ησλ επείξσλ” [...]˙ θαη δεύηεξνλ θαηά ην ιήμαλ ήδε 

ζρνιηθόλ έηνο [1871], ηξίηνλ απνιπνκέλσλ καζεηξηώλ, δηελνήζελ θαη εζρεδίαζα ηελ ππ’ απηώλ δηαδξα- 

καηηζζείζαλ “πλδηάιεμηλ ηνπ ρνξνύ ησλ Μνπζώλ επί ηνπ Διηθώλνο” [...]». Βι. «Πξφινγνο», . Λεν- 

ληηάο, Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί..., δ. Δγψ ππνγξακκίδσ.  
183

 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γχξσ απφ ηε δσή θαη ην έξγν ηεο . Λενληηάδνο, βι.  Ζι. Σδνχθιαο, 

«απθψ Λενληηάο...». Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππεξεζία ηεο ζην Παξζελαγσγείν Αγ. Φσηεηλήο ζηε 

κχξλε ζηηο ζζ. 250-252.  
184

 Βι. . Λενληηάο, Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί...,  ζη΄.  
185

 Βι. φ.π., ε΄.  
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απνθαιχπηεη φηη ηα αίηηα ηεο αζπκίαο ηεο είλαη ε θαθνδαηκνλία ηνπ αλζξψπνπ θαη ε 

ηδηνηέιεηα πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο ησλ ζπγαηέξσλ ηεο, δειαδή ησλ επείξσλ. Γη’ απηφ, 

δεηά απφ εθείλεο λα ζπδεηήζνπλ ην δήηεκα ηεο επδαηκνλίαο. 

Πξψηε παίξλεη ηνλ ιφγν ε Αζία, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε ίδηα ζπληέιεζε ζηελ 

επδαηκνλία ηνπ αλζξψπνπ, θαη ζεσξεί φηη πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμή ηεο είλαη ε 

άλεηε δσή θαη ε εδππάζεηα. Ζ Γε δηαθσλεί θαη θαιεί, γηα λα ηνπνζεηεζεί ζρεηηθά κε ην 

ίδην δήηεκα, ηελ Δπξψπε πνπ, απφ ηε κηα, ηνλίδεη φηη ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη πξνζέθεξε ζηελ αλζξσπφηεηα ηφζν ην ειιεληθφ 

πλεχκα φζν θαη ηε ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία θαη, απφ ηελ άιιε, ηαπηίδεη ηελ επδαηκνλία 

κε ηελ επηδίσμε ηνπ ζπκθέξνληνο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ.  

ηε ζπλέρεηα, ε Αθξηθή απαξηζκεί ηνπο βαζηθνχο ζηαζκνχο ηεο δηθήο ηεο πξνζθν- 

ξάο ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ θαη ππνζηεξίδεη φηη «ε επδσία θαη ε εππάζεηα είλαη ε 

επδαηκνλία ηνπ αλζξώπνπ». Ζ γε εθθξάδεη ηελ απνγνήηεπζή ηεο απφ απηφ ηνλ νξηζκφ 

θαη εχρεηαη ε Ακεξηθή λα πεη θάηη θαιχηεξν γηα ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ηειεπηαία 

ήπεηξνο επαίξεηαη γηα ηνλ πινχην ηεο, θακαξψλεη γηα ην πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ζεσξεί φηη ν άλζξσπνο θαηαθηά ηελ επδαηκνλία φηαλ εμαζθεί ειεχζεξα ηηο ζσκαηη- 

θέο θαη πλεπκαηηθέο ηνπ δπλάκεηο. Σέινο, ε ίδηα εηζεγείηαη (θαη ε πξφηαζή ηεο γίλεηαη 

απνδεθηή) λα θιεζεί ζην ζπλέδξην ε Διιάδα, γηα λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηεο πεξί 

επδαηκνλίαο.  

Ζ Διιάδα θηάλεη ζηνλ ρψξν ηνπ ζπλεδξίνπ θαη δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο κε αλαθν- 

ξέο ζην έξγν Διιήλσλ θηινζφθσλ θαη ζενιφγσλ. Τπνζηεξίδεη φηη πξνυπφζεζε ηεο επ- 

δαηκνλίαο είλαη ε απηνγλσζία θαη φηη ν άλζξσπνο γηα λα επηπρήζεη μαλά πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ηνλ δξφκν ηνπ Υξηζηνχ, θαη παξάιιεια ηνπ ζσθξαηηθνχ απηνειέγρνπ˙ 

ζπλεπψο γίλεηαη επδαίκσλ, φηαλ είλαη αιεζήο θηιφζνθνο θαη πξαγκαηηθφο ρξηζηηαλφο. 

Ζ Γε ηθαλνπνηείηαη απφ ηε γλσκνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

ζπλεδξίνπ, θαιεί ηε γξακκαηέα λα απαγγείιεη πξνο ηηκή ηεο κχξλεο έλα πνίεκα κε 

ζέκα ηε γέλλεζε ηνπ Οκήξνπ.  

ε απηφ ηνλ ζεαηξφκνξθν δηάινγν δελ ππάξρεη ζηνηρεηψδεο αθεγεκαηηθή αθν- 

ινπζία, αθνχ ν δηάινγνο ησλ επείξσλ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην θηινζνθηθφ δήηεκα 

ηνπ νξηζκνχ ηεο επδαηκνλίαο κε ηξφπν ζηαηηθφ θαη ρσξίο θαλέλα ζηνηρείν ζεαηξηθφ- 

ηεηαο. Τπνηππψδεο πινθή θαη ζηαηηθφηεηα εληνπίδνληαη θαη ζηνλ δεχηεξν δηάινγν, ηε 

«πλδηάιεμηλ ηνπ ρνξνχ ησλ κνπζψλ επί ηνπ Διηθψλνο». 
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1.5.1.2. «Ζ δεπηέξα δξακαηηθή παξάζηαζηο ή ζπλδηάιεμηο ησλ κνπζώλ επί ηνπ 

Διηθώλνο κεηά ηεο Αζελάο πεξί ηνπ ηίο εζηίλ ε αιεζήο θαη ηειεία ζνθία ηνπ 

αλζξώπνπ. Απόληνο ηνπ Απόιισλνο θαη ηεο Δξαηνύο, θαη πξνεδξεπνύζεο ηεο 

πξεζβπηέξαο απαζώλ ησλ Μνπζώλ Κιεηνύο». 

πσο ζεκεηψλεη ε ζπγγξαθέαο ζηνλ επίηηηιν ηεο εηζαγσγήο, ε δεχηεξε δξακαηηθή 

παξάζηαζε ζπλίζηαηαη ζε ζπλδηάιεμε ηεο Αζελάο θαη ησλ κνπζψλ, πνπ πξαγκαηνπνη- 

είηαη ζηνλ Διηθψλα, θαη ην ζέκα ηεο είλαη «ηηο εζηίλ ε αιεζήο θαη ηειεία ζνθία ηνπ 

αλζξώπνπ». Γηεπθξηλίδεη φηη θαη ζε απηφ ην δξακαηηθφ θείκελν ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πξνζσπνπνίεζε, φρη φκσο αςχρσλ (φπσο ζην πλέδξηνλ ησλ επείξσλ) αιιά κπζν- 

ινγηθψλ νληνηήησλ, δειαδή ησλ κνπζψλ θαη ηεο Θεάο Αζελάο.
186

 Οη κνχζεο κειαγ- 

ρνινχλ εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηνπ Απφιισλα θαη απνθαζίδνπλ λα θαιέζνπλ ηελ 

Αζελά ζηνλ Διηθψλα, γηα λα δηνξγαλψζνπλ κηα ζπδήηεζε, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξά- 

ζνπλ ηελ αζπκία ηνπο. Απνθαζίδεηαη λα πξνεδξεχζεη ε Κιεηψ, σο ε πξεζβχηεξε απφ 

ηηο κνχζεο.  

ηελ 1
ε
 ζθελή ηνπ δηαιφγνπ νη κνχζεο θαινχλ  ηελ Αζελά λα έιζεη ζηνλ Διηθψλα 

θαη ηελ ππνδέρνληαη κε ελζνπζηαζκφ, φηαλ απηή εκθαλίδεηαη ζε ιίγν. Ζ ζεά αλαθέξε- 

ηαη εηδηθά ζηνλ έλα θαη κνλαδηθφ Θεφ, πνπ έζηεζε ηελ θαζέδξα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

ζηελ Διιάδα θαη δίδαμε ζηνπο αλζξψπνπο ηελ αιεζηλή αξεηή, ελψ νη κνχζεο νκν- 

ινγνχλ φηη νη Έιιελεο κε ηε θαληαζία ηνπο πξνζσπνπνίεζαλ ηηο ηέρλεο θαη ηηο επη- 

ζηήκεο θαη επηλφεζαλ ηηο ίδηεο, φπσο αθξηβψο  πξνζσπνπνίεζαλ ηε ζνθία θαη ηε θξφ- 

λεζε θαη επηλφεζαλ ηελ Αζελά.  

Αθνινχζσο, ε Κιεηψ πξνηείλεη λα πεξηζηξαθεί ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην δήηεκα 

ηεο αιεζνχο ζνθίαο ηνπ αλζξψπνπ, αξρίδεη λα εθζέηεη ηη πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν ε 

επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο, ηεο νπνίαο ε ίδηα είλαη πξνζηάηηδα, θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέ- 

ξαζκα φηη ε επηζηήκε απηή παξέρεη ηέηνηα εζηθή θαη δηαλνεηηθή σθέιεηα, ψζηε ρσξίο 

απηήλ θαλέλαο δελ κπνξεί λα γίλεη ζνθφο θαη λα είλαη επηπρηζκέλνο. Έπεηηα, παίξλνπλ 

ηνλ ιφγν νη ππφινηπεο κνχζεο θαη εμεγνχλ ηη πξνζθέξεη ζηελ αλζξσπφηεηα ε ηέρλε ή 

επηζηήκε πνπ πξνζηαηεχνπλ.  

Αθνχγνληαο φζα είπαλ νη κνχζεο, ε Αζελά θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη θακηά 

ηέρλε ή επηζηήκε απφ κφλε ηεο δελ θαζηζηά ηνλ άλζξσπν ζνθφ ή ηέιεην θαη αλαξσ- 

ηηέηαη πνχ βξίζθεηαη ην κπζηήξην ηεο ηέιεηαο ζνθίαο. Τπνζηεξίδεη φηη γηα λα γίλεη 

ζνθφο ν άλζξσπνο δελ είλαη αξθεηφ λα έρεη γλψζε αιιά θαη αξεηή. Κνξσλίδα φισλ 

                                                 
186

 .π., α΄ (ε ζειηδαξίζκεζε ηνπ δεχηεξνπ δηαιφγνπ είλαη μερσξηζηή).   
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ησλ αξεηψλ ζεσξεί ηελ επζέβεηα, φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζσθξνζχλε θαη ηε θηια- 

δέιθεηα. Χο κφλε αιεζηλή ζξεζθεία ε ίδηα απνδέρεηαη ηε ρξηζηηαληθή, γη’ απηφ θαη 

βαπηίζηεθε (φπσο θαη νη Έιιελεο έγηλαλ ρξηζηηαλνί). Σέινο ηνλίδεη φηη νη ζχγρξνλνη 

Έιιελεο νθείινπλ λα θξνληίζνπλ γηα ηελ εζηθή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη δηεπ- 

θξηλίδεη φηη, γηα λα ην πεηχρνπλ, πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πνιπηέιεηα θαη ηνπο 

θαηαζηξνθηθνχο ζπξκνχο˙ εθθξάδεη αθφκε ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο, γηαηί πνιινί πινχζη- 

νη πνιίηεο πξνζθέξνπλ ρξήκαηα γηα ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ.  

  Ζ ζπλδηάιεμε νινθιεξψλεηαη κε έλα χκλν πξνο ηελ Διιελίδα Υξηζηηαλή. Κάζε 

κειινληηθή κεηέξα θαιείηαη λα ζπδεχμεη ηελ αξραία ειιεληθή παξάδνζε κε ηε ρξηζηη- 

αληθή δηδαζθαιία θαη κε απηά ηα ζηνηρεία λα γαινπρήζεη θαη λα αλαζξέςεη ηνπο 

λένπο.
187

         

ε αληίζεζε κε πνιιά απφ ηα άιια θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ 1869-

1925, νη Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί ηεο . Λενληηάδνο έρνπλ πξνζερζεί θαη ζρνιηαζηεί 

απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο. Ο Γ. ηδέξεο ακθηβάιιεη αλ κε ηέηνηνπο θνπξαζηηθνχο 

δηαιφγνπο ζηελ θαζαξεχνπζα ήηαλ δπλαηφ λα  αιιάμεη πξαγκαηηθά φςε ην Παξζε- 

λαγσγείν ηεο κχξλεο.
188

 Απφ ηνπο λεφηεξνπο κειεηεηέο ηνλίδεηαη ν δηδαθηηθφο θαη 

εζνπιαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ζεαηξφκνξθσλ δηαιφγσλ θαη ππνγξακκίδεηαη ν αιιε- 

γνξηθφο ηνπο ραξαθηήξαο.
189

   

1.5.2. Α. Υ. Γαιαλόο, Ζ κεηξπηά. Γξάκα εηο θππξηαθήλ δηάιεθηνλ. Λάξλαθα, 

ηύπνηο Υεηκσλίδε, 1925.  

Οη βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Αδάκν Υ. Γαιαλφ (1876-1939)
190

 είλαη ιη- 

                                                 
187

 Ζ βαζχηαηε ζξεζθεπηηθφηεηα δελ εληνπίδεηαη κφλν ζην Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί ηεο . Λενληηάδνο 

αιιά θαη ζην πνηεηηθφ ηεο έξγν. Βι., ιφγνπ ράξε, ην πνίεκά ηεο «Οπδακνχ ζάλαηνο˙ παληαρνχ δσή»  

πνπ γξάθηεθε κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ ηεο: Όκεξνο [κχξλεο] Β΄, Ζ΄ (1874) 340-346.  
188

 Βι.  ηδέξεο, 
2
1999 (1951), 207: ζεκ. 13.  

189
 Ζ Δπζεβία Υαζάπε-Υξηζηνδνχινπ ζπζρεηίδεη ηνπο ζεαηξηθνχο δηαιφγνπο κε ην παηδαγσγηθφ έξγν 

ηεο Λενληηάδνο, θαζψο ν ζθνπφο ηεο ζπγγξαθήο ηνπο ήηαλ δηδαθηηθφο θαη εζνπιαζηηθφο, ελψ ε Υξ. 

ηακαηνπνχινπ-Βαζηιάθνπ ππνγξακκίδεη ηνλ αιιεγνξηθφ ραξαθηήξα ηνπ δηαιφγνπ «πλέδξηνλ ησλ 

επείξσλ...» θαη ζεκεηψλεη φηη ην θείκελν απηφ είλαη «γξακκέλν ππό κνξθή πνπ πξνζνκνηάδεη πεξηζ- 

ζόηεξν ζε θηινζνθηθό, ζξεζθεπηηθό θαη πνιηηηθό δνθίκην, παξά ζε ζεαηξηθό έξγν, θαη παξαγεκηζκέλν θα- 

ζώο είλαη κε γλώζεηο γεσγξαθηθέο, θνηλσληθέο θαη θηινζνθηθέο γηα πξνθαλείο εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο 

[...], πζηεξεί θαηάθσξα ζε ζεαηξηθόηεηα». Ζ δεχηεξε κειεηήηξηα ππνδεηθλχεη φηη ζηε «πλδηάιεμηλ ησλ 

κνπζψλ επί ηνπ Διηθψλνο» δεζπφδεη ε ειιελνπξέπεηα θαη ζεκεηψλεη φηη απηφ ην ζεαηξηθφ θείκελν είλαη 

«θιύαξν, κε πιαηεηαζκνύο θαη κνλόηνλεο επαλαιήςεηο, κε επηηεδεπκέλν ιεμηιόγην θαη έληνλν δηδαθηηζκό 

ζρεηηθά κε ηνλ ρξηζηηαληζκό [θαη] ηε ρξεζηκόηεηα ηεο ηζηνξίαο [...]» ππνζηεξίδνληαο φηη γη’ απηφ ζπκίδεη 

πνηκεληθφ δξάκα. Βι. Δπ. Υαζάπε-Υξηζηνδνχινπ, Διιεληθή κπζνινγία..., 473-4˙ Υξ. ηακαηνπνχινπ-

Βαζηιάθνπ, Καζ’ εκάο Αλαηνιή…, 292-295.   

      
190

 Σν πξαγκαηηθφ φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ήηαλ Υαηδεαδάκνο Υξηζηνθφξνπ. «Ξαθληθά ζε ειηθία 50 εηώλ 

[1925] άξρηζε λα εθδίδεη βηβιία ζε θππξηαθή δηάιεθην κε ην ςεπδώλπκν Α. Υ. Γαιαλόο». Βι. [πιινγηθφ 

έξγν], Ζ Άρλα. Γεληθή επηζθφπεζε (επ. Κπξ. Υαηδεησάλλνπ), Λεπθσζία, πλεξγαηηθφ Σακηεπηήξην 

Άρλαο, 1994, 199-200. Γηα ην γελεαινγηθφ δέλδξν ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζπγγξαθέα, βι. [πιινγηθφ 

έξγν], Άρλα. Γελεαινγηθφ δέληξν θαη άιια ζρεηηθά (επ. Κπξ. Υ. Βάζηιαο), Λάξλαθα, χλδεζκνο 
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γνζηέο θαη κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ εληνπηζηεί πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηε ζπγγξαθή 

θαη έθδνζε ηεο Μεηξπηάο. Γλσζηφο θπξίσο σο πνηεηάξεο, δεκνζίεπζε ηα ζεαηξηθά ηνπ 

θείκελα ζε ψξηκε ειηθία, αληίζεηα απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο Κχπξηνπο ζεαηξηθνχο 

ζπγγξαθείο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ εξγαζία απηή.
191

 πσο έρεη επηζεκαλζεί, ηα θείκελα 

(πνηεηηθά θαη ζεαηξηθά) ηνπ Α. Υ. Γαιαλνχ δελ έρνπλ κειεηεζεί κέρξη ζηηγκήο˙ 

εμάιινπ, κφλν κε κηα ζπζηεκαηηθή εξγνβηνγξαθηθή κειέηε είλαη δπλαηφ λα θαιπ- 

θζνχλ ηα ζεκαληηθά θελά πνπ ζα δπζρεξάλνπλ έλα ελδερφκελν εγρείξεκα γηα ζπλν- 

ιηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεαηξηθψλ θαη άιισλ θεηκέλσλ ηνπ.
192

 

Ο ζεαηξφκνξθνο δηάινγνο αξρίδεη κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ νξθαλψλ ελαληίνλ ηεο κε- 

ηξηάο ηνπο: φηη δειαδή ηα εγθαηαιείπεη λεζηηθά θαη κφλν φηαλ βξεζνχλ κπξνζηά ζε 

μέλν θφζκν πξνζπνηείηαη πσο ηα θξνληίδεη˙ φηη ζπκπεξηθέξεηαη κε δφιν θαη ζθιεξφ- 

ηεηα, θαη γη’ απηφ ηα παηδηά αλαινγίδνληαη πσο ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα βξνπλ ηελ εζπ- 

ρία ηνπο κεηαλαζηεχνληαο. Ζ θξίζε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ φρη κφλν δελ εθηνλψλε- 

ηαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο ςχρξαηκεο γεηηφληζζαο, αιιά ηα νξθαλά θνξντδεχνπλ ηε 

κεηξηά γηα ηελ αιαδνλεία ηεο, παξαθαιψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ Θεφ λα ηελ ηηκσξήζεη 

φπσο ηεο αμίδεη, ελψ εθείλε ηα θαηεγνξεί γηα αραξηζηία. Ζ γεηηφληζζα, επηξξίπηνληαο 

ηελ επζχλε γηα ηε δηέλεμε ζηε κεηξηά, ζπκβνπιεχεη ηελ αλάιγεηε γπλαίθα είηε λα 

                                                                                                                                              
Αρλησηψλ Λνλδίλνπ, 1995, 124-5. ε πξφζθαηε εξγαζία ηεο Γ. Κσλζηαληίλνπ θαηαγξάθνληαη άγλσ-  

ζηεο κέρξη ηψξα βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπγγξαθέα. Βι. Γέζπνηλα Κσλζηαληίλνπ, «Α. Υ. 

Γαιαλφο: Πίζσ απφ έλα ςεπδψλπκν», Άλεπ 36 (άλνημε 2010) 25-32. Ζ κειεηήηξηα κάιινλ βεβηαζκέλα 

ζεσξεί φηη ην δξάκα Ο δέζκηνο γεσξγόο ελδέρεηαη λα γξάθηεθε ην 1918 (βι. πην θάησ, ζεκ. 192).  
191

 Βι. Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, Οη πνηεηάξεδεο ηεο Κύπξνπ. Πξνιεγφκελα –Βην-Βηβιηνγξαθία (1936-1976) 

(δηδ. δ), Θεζζαινλίθε, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 1976, 38, ζεκ. 2˙ ηνπ ίδηνπ, Κύπξηνη 

ιατθνί πνηεηέο, Λεπθσζία, Υξ. Αλδξένπ, 1982-1983, ηφκ. 1, 75-6˙ [πιινγηθφ Έξγν], Μεγάιε Κππξηαθή 

Δγθπθινπαίδεηα, Λεπθσζία, Φηιφθππξνο, 1985, ηφκ. 3, 341. 
192

 Βι. Καηζνχξεο (2005), 286-7: ζεκ. 378, 290: ζεκ. 397, 292· ηνπ ίδηνπ, «Έλα άγλσζην…», 30, 32: 

ζηελ εξγαζία απηή ν Καηζνχξεο αλαθέξεη ην αρξνλνιφγεην ρεηξφγξαθν ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ Α. Υ. 

Γαιαλνχ Ο δέζκηνο γεσξγόο, ην νπνίν εληνπίζηεθε ζηα θαηάινηπα ηνπ Κχπξνπ Υξπζάλζε θαη εθδφζεθε 

απφ ηνλ Κ. Γ. Γηαγθνπιιή. Έρνληαο ππφςε καο ην δεκνζηεπκέλν θείκελν θαη φρη ην ρεηξφγξαθν, δηαπη- 

ζηψλνπκε φηη ε άπνςε ηνπ Καηζνχξε πσο ζην δξάκα απηφ έρνπκε ρξήζε ηνπ θππξηαθνχ ηδηψκαηνο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. πσο θαίλεηαη ζην εμήο παξάδεηγκα, ε γιψζζα ηνπ δξάκαηνο 

είλαη ε λενειιεληθή θνηλή, ελνθζαικηζκέλε κε ηχπνπο ηφζν απφ ηελ θαζαξεχνπζα φζν θαη απφ ην 

θππξηαθφ ηδίσκα: «Σνπο ηόθνπο κελ ελλνηάδεζαη· άλσ πνπ ηα ηξηάληα / πνηέ δελ εινγάξηαζα. Όπσο πεξ- 

λνύκελ πάληα. Καη ππνζήθε ζα γελή δη’ όινλ ζνπ ην θηήκα, / δηά λα εμαζθαιηζζεί ην ηεξόλ καο ρξήκα. / 

Αθόκα θαη ην ζπίηη ζνπ ζα κπεη ζηελ ππνζήθε, / ηνπο ηόθνπο κόλνλ ζα κεηξάο, δελ ζα πιεξώλεηο λνίθη». 

Δμάιινπ, κηα ελδνθεηκεληθή αλαθνξά ζηνλ θνκκνπληζκφ («Γελ βιέπεηε ηη έγηλελ έμσ ζηα άιια κέξε, / 

αθκάδεη ν θνκκνπληζκόο […]») καο επηηξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε  φηη ην θείκελν γξάθηεθε κεηά ην 1917, 

αιιά  δελ ππάξρνπλ ηεθκήξηα πνπ ζα καο επέηξεπαλ λα ζπκπεξάλνπκε κε αζθάιεηα φηη απηφ γξάθηεθε 

πξηλ απφ ην 1925· σο εθ ηνχηνπ, απηφ δελ ζρνιηάδεηαη αλαιπηηθά ζε απηή ηελ εξγαζία. Βι. Κ. Γ. 

Γηαγθνπιιήο, «Έλα αλέθδνην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Αδάκνπ Υξ. Γαιαλνχ», Δπεηεξίδα ηνπ Κέληξνπ 

Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλώλ, ηφκ. XXVII, Λεπθσζία, 2001, 415 (παξάζεκα 1), 425 (παξάζεκα 2). Ο ίδηνο 

κειεηεηήο ζε πξφζθαηε εξγαζία ηνπ ππνζηεξίδεη φηη Ο δέζκηνο γεσξγόο γξάθηεθε κεηαμχ ησλ εηψλ 

1922-1932. Βι. Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, «“Ο δέζκηνο γεσξγφο” ηνπ Αδάκνπ Υξηζηνθφξνπ Γαιαλνχ», 

Μηθξνθηινινγηθά 28 (θζηλ. 2010) 41-43. Γηα ην ίδην ζέκα, βι. Λ. Γαιάδεο, «Γηα ηνλ Γέζκην γεσξγό ηνπ 

Α. Υ. Γαιαλνχ», Μηθξνθηινινγηθά 28 (θζηλ. 2010) 43-47.  
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ζπκπεξηθεξζεί ζηνξγηθά ζηα νξθαλά είηε λα δψζεη ζε απηά ηελ  ειεπζεξία ηνπο˙ εθείλε 

φκσο δειψλεη πσο ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ην δηθφ ηεο ζπκθέξνλ θαη επηκέλεη φηη ηα 

παηδηά νθείινπλ λα ηελ ππαθνχλ ηπθιά. Αθφκε ηα θαιεί λα κάζνπλ γηα ηελ θαηαγσγή 

ηεο θαη λα ζθεθηνχλ πσο, αλ ηα εγθαηαιείςεη, δελ ζα βξεζεί θαλείο λα ηα πξνζηαηεχζεη.       

 Έηζη, ηα νξθαλά απνθαζίδνπλ λα πξνζθχγνπλ ζηε δηθαηνζχλε. Καηά ηελ αθξνακα- 

ηηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, απφ ηε κηα, ε κεηξηά θαηεγνξεί ηα νξθαλά 

γηα αγλσκνζχλε θαη γηα ζπλερή επίθιεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο κάλαο, ηελ νπνία πνηέ 

δελ μερλνχλ, θαη απφ ηελ άιιε, ν δηθεγφξνο ησλ παηδηψλ αλαθέξεη φηη απαίηεζε ησλ 

πειαηψλ ηνπ είλαη λα θχγεη θαη λα ηα αθήζεη ήζπρα, γηαηί αλ επηκέλεη λα αξλείηαη, ζα 

απαηηήζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο, πνπ ε ίδηα θαηαρξάζηεθε. Ο δηθαζηήο απνθαίλεηαη φηη 

δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε ζπκβίσζε κεηξηάο θαη νξθαλψλ θαη γη’ απηφ εθείλε πξέπεη 

λα ηα εγθαηαιείςεη ηελ ίδηα κέξα. Ζ κεηξηά δειψλεη φηη δελ απνδέρεηαη ηε δηθαζηηθή 

απφθαζε θαη φηη ζα ππνβάιεη έθεζε ζηελ Αγγιία, φπνπ πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ 

ακεξφιεπηνη δηθαζηέο. 

ηελ Αγγιία ηα νξθαλά ηνλίδνπλ φηη εκπηζηεχνληαη γηα δηθεγφξν ηνπο ηνλ Θεφ, γηαηί 

φινο ν θφζκνο ην μέξεη πσο ην δίθαην είλαη κε ην κέξνο ηνπο. Ο αξρηδηθαζηήο επαλα- 

ιακβάλεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη απηά έρνπλ δίθαην θαη, φηαλ καζαίλεη απφ ηνλ δηθεγφ- 

ξν φηη ν παηέξαο ησλ νξθαλψλ ρξενθφπεζε θαη μεληηεχηεθε αθήλνληάο ηα ζηε κεηξηά 

γηα λα ηα κεγαιψζεη, πξνηείλεη λα αλαδεηεζεί απηφο κε ζρεηηθή αγγειία ζε εθεκεξίδεο. 

ρη πνιχ αξγφηεξα ν παηέξαο εληνπίδεηαη θαη νδεγείηαη ζην δηθαζηήξην. Δπραξηζηεί 

φινπο φζνη ηαιαηπσξήζεθαλ θαηά ηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία, αθφκε θαη ηε κεηξηά πνπ 

κεγάισζε ηα παηδηά ηνπ, γη’ απηφ θαη πηζηεχεη φηη πξέπεη λα είλαη ζεβαζηή ζηα νξθαλά. 

Σέινο, ε κεηξηά δειψλεη φηη είλαη έηνηκε λα θαισζνξίζεη ηνλ παηέξα ησλ νξθαλψλ θαη 

φηη γηα ην ραηίξη ηνπ είλαη έηνηκε λα κνηξαζηεί φ,ηη έρεη ζην ζπίηη ηεο κε ηα παηδηά, 

ρσξίο λα δηεθδηθεί πηα ηίπνηε απφ απηά.  

Ζ κεηξπηά δελ δηαζέηεη παξά ζηνηρεηψδε ζεαηξηθφηεηα, αθνχ ηα δξακαηηθά πξφζσπα 

δελ απνηεινχλ παξά θεξέθσλα ηδεψλ, ε ζθεληθή δξάζε είλαη ππνηππψδεο θαη ε πινθή 

απιντθή. Ο ζπγγξαθέαο κε ηε ρξήζε ηεο πξνζεγκέλεο ζαηηξηθήο αιιεγνξίαο, ρσξίο λα 

μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο ζψθξνλνο εππξέπεηαο, παξνπζηάδεη κέζσ ηεο δπζηπρίαο ησλ 

νξθαλψλ ηα δεηλά ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, εμαηηίαο ηεο αλάιγεηεο ζηάζεο ηεο κεηξηάο, 

δειαδή ηεο Αγγιίαο, ελψ ε κάλα ησλ παηδηψλ (πνπ δελ εκθαλίδεηαη ζηηο δνκέο επηθά- 

λεηαο ηνπ ζεαηξφκνξθνπ δηαιφγνπ) είλαη βέβαηα ε Διιάδα. Σέινο, ην ζχκβνιν ηεο δπ- 

γαξηάο παξαπέκπεη ζηε δηαβφεηε αγγιηθή δηθαηνζχλε, πνπ ε απνηθηνθξαηηθή δχλακε 

εθάξκνδε θαηά ην δνθνχλ γηα εμππεξέηεζε ησλ ηδηνηειψλ ηεο ζπκθεξφλησλ. Γη’ απηφ, 
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ν θππξηαθφο ιαφο, δηά ζηφκαηνο ησλ νξθαλψλ, ηελ θαιεί είηε λα ζεβαζηεί ηα δίθαηά ηνπ 

είηε λα απνδψζεη ζε απηφλ ηελ ειεπζεξία: 

  Ή λα θξαηήο ηεδ δπαξθάλ ηδηαη κε ηαηο δθπν ζνπ θνχθηεο 
ή λα καο θήζεο ήζπρνπο λα πάεο πνηδηεί πνχξηεο. 

Μελίζθ’ ν θφζκνο μεζηηθφο πνπ ηεο παξαμεληαίο ζνπ  

ηδηαη θαηαγλψλλεη ζ’ ν ηνπληάο κε ηνχληαηο πνλεξθαίο ζνπ.
193

  

1.6. Αζηηθά δξάκαηα  

1.6.1. Νίθνο Θ. Αλησληάδεο [= Νίθαο Αληώληνο], Αλαηνιή θαη Γύζηο. Γξακάηηνλ 

εηο κίαλ πξάμηλ. Δλ Λεπθσζίᾳ- Κύπξνπ, Δθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ηεο «Διεπζεξίαο», 

1913.  

Κχξην γλψξηζκα ηνπ κνλφπξαθηνπ απηνχ είλαη φηη, αλ θαη δηαδξακαηίδεηαη ζηελ 

ειιεληθή επαξρία, ηα πξφζσπα ηνπνζεηνχληαη ζε έλα εκηαζηηθφ πεξηβάιινλ θαη αληηκε- 

ησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη δηιήκκαηα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ θαη ζε έλα 

αζηηθφ πεξηβάιινλ.  

Ζ έθδνζε ηνπ δξάκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ν θηιφ- 

ινγνο Νίθνο Θ. Αλησληάδεο (1879-1939) εμέδηδε ηηο εθεκεξίδεο Ο Αλάπνδνο (1912-

1913) θαη Αηώλ (1913-1914).
194

 Ο ρξφλνο γξαθήο ηνπ Αλαηνιή θαη Γύζηο δελ είλαη 

δπλαηφ λα απέρεη αηζζεηά απφ ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζήο ηνπ, φπσο κπνξεί ν αλαγλψ- 

ζηεο λα ζπκπεξάλεη απφ ηελ ελδνθεηκεληθή αλαθνξά ζηνλ αηπρή πφιεκν ηνπ 1897, 

φπνπ ζθνηψζεθε ν παηέξαο ηεο Άλλαο. Αλ ιεθζεί ππφςε φηη θαηά ην κπζνπιαζηαθφ 

παξφλ ε πξσηαγσλίζηξηα είλαη 17 ρξφλσλ θαη φηη, φηαλ πέζαλε ν παηέξαο ηεο ήηαλ 

λήπην (αθνχ αλέιαβε ν Γεκνζζέλεο λα ηε κεγαιψζεη), ν ελδνθεηκεληθφο παξνληηθφο 

ρξφλνο ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ δξάκαηνο.
195

   

                                                 
193

 Βι. Α. Υ. Γαιαλφο, Ζ κεηξπηά. Γξάκα εηο θππξηαθήλ δηάιεθηνλ, Λάξλαθα, ηχπνηο Υεηκσλίδε, 1925, 

3-15, 7. Γηαηεξψ ηελ νξζνγξαθία ηεο έθδνζεο ρσξίο δηνξζψζεηο. Γελ έρνπλ εληνπηζηεί πιεξνθνξίεο γηα 

αλέβαζκα ζηε ζθελή ηεο Μεηξπηάο· κάιινλ έλα ηέηνην εγρείξεκα ζα πξνζέθξνπε ζε πνιιέο δπζθν- 

ιίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε ζηνηρεηψδνπο ζεαηξηθφηεηαο ζε απηφ ην θείκελν. πσο ζεκεηψλεη 

ν Γ. Καηζνχξεο, «νη εζνγξαθηθέο δνθηκέο ηνπ Α. Υ. Γαιαλνύ δελ επηύρεζαλ ηδηαίηεξα ζηηο εξαζηηερληθέο 

ή επαγγεικαηηθέο ζθελέο»˙ ν ίδηνο κειεηεηήο δελ θαηαγξάθεη θακηά πιεξνθνξία γηα παξάζηαζε ηεο 

Μεηξπηάο. Βι. Καηζνχξεο (2005), 213, ζεκ. 115. Απηφ ην ζεαηξηθφ θείκελν δελ πξνθάιεζε ην ελδη- 

αθέξνλ ηεο θξηηηθήο, φηαλ εθδφζεθε. Απφ ηνπο λεφηεξνπο κειεηεηέο, ν Γ. Καηζνχξεο ηνλίδεη φηη ε αμία 

ηνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη απφ ηα πξψηα ζεαηξηθά ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ην θππξηαθφ 

ηδίσκα. Βι. φ.π., 286-7, ζεκ. 378. Ο κειεηεηήο αλαθέξεη ηνπο ηίηινπο άιισλ ζεαηξηθψλ έξγσλ πνπ 

έγξαςε ν Α. Υ. Γαιαλφο κεηά ην 1925 θαη δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ε πεξίπησζε απηνχ ηνπ πνηεηάξε 

θαη ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα πξέπεη λα κειεηεζεί δηεμνδηθφηεξα: 286-7, ζεκ. 378 θαη 290, ζεκ. 397· ηνπ 

ίδηνπ, «Έλα άγλσζην…», 32, ζεκ. 23: ζηελ εξγαζία απηή ν Καηζνχξεο αλαζεσξεί ηελ παιαηφηεξε 

άπνςε πνπ είρε ππνζηεξίμεη ζηηο πξνεγνχκελεο εξγαζίεο ηνπ, φηη δειαδή ε Μεηξπηά είλαη ην πξψην 

ζεαηξηθφ θείκελν ζε θππξηαθφ ηδίσκα, κεηά ηνλ πξφζθαην εληνπηζκφ θαη ηελ αλακελφκελε έθδνζε ηνπ 

δξάκαηνο ηνπ Δ. Π. Δπζπκηάδε Φαξκαθνπνηόο θαη ρσξηθόο (βι. θαη Δηζαγσγή, ζ. 32: ζεκ. 67).  
194

 Γηα πεξηζζφηεξα βηνγξαθηθά ζηνηρεία, βι. εθ. Πάθνο, 30 Ννεκβξ. 1939, αξ. 437˙ Άληεο Πεξλάξεο, 

«Νίθνο Θ. Αλησληάδεο», πεξ. Πάθνο 8 (Αχγ. 1939) 339-340˙ ηνπ ίδηνπ, «Νίθνο Θ. Αλησληάδεο», 

Θέκαηα Κξηηηθήο 1 (1966) 19-22˙ Κύπξηνη ζπγγξαθείο..., ηφκ. 1, 71˙ Κνπδνπλάξεο (2005), 33.   
195

 Βι. Ν. Θ. Αλησληάδεο, Αλαηνιή θαη Γύζηο..., 15.  
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Ζ ζθεληθή δξάζε ζην Αλαηνιή θαη Γύζηο εθηπιίζζεηαη ζε έλα ρσξηφ ηεο Διιάδαο, 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ππνζηαηηθφ ηνπ κεζήιηθα Γεκνζζέλε, ζην νπνίν πξφζθαηα 

έρεη επηζηξέςεη ν αδειθφο ηνπ Πέηξνο απφ ηε Γαιιία, φπνπ έδεζε σο κπνέκ. ην 

ππνζηαηηθφ δεη, εθηφο απφ ηνπο ππεξέηεο, ε δεθαεθηάρξνλε Άλλα, θφξε ελφο Κξεηη- 

θνχ πξφζθπγα πνπ ζθνηψζεθε ζηνλ αηπρή πφιεκν ηνπ 1897˙ ε ίδηα πηνζεηήζεθε απφ 

ηνλ ζπκπνιεκηζηή ηνπ παηέξα ηεο, Γεκνζζέλε, ηνλ νπνίν ε θνπέια ζεσξνχζε πξαγ- 

καηηθφ ηεο ζείν.  

πσο ήηαλ θπζηθφ, ε επηζηξνθή ηνπ Πέηξνπ ζην ππνζηαηηθφ πξνθαιεί αλαζηάησ- 

ζε ηφζν ζηε ζπληεξεηηθή θνηλσλία ηνπ ρσξηνχ, πνπ δπζθνιεχεηαη λα απνδερζεί ηελ 

άζσηε δσή ηνπ, φζν θαη ζηνλ Γεκνζζέλε, πνπ ηνλ κέκθεηαη γηα ηε θαηαζπαηάιεζε 

ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο. Ζ Άλλα, πνπ ηνλ εξσηεχεηαη, απνξξίπηεη σο απαξάδεθηε ηελ 

πηζαλφηεηα λα παληξεπηεί ηνλ Γεκνζζέλε (φπσο ηεο ππέδεημε γηα λα ηε δνθηκάζεη ν 

Πέηξνο), γηαηί ζεσξεί απαξάδεθηε γηα ηα ειιεληθά ήζε κηα ηέηνηα ζρέζε.   

Αξγφηεξα απνθαιχπηεηαη φηη ν Γεκνζζέλεο δελ είλαη πξαγκαηηθφο ζείνο ηεο Άλλαο 

θαη δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο παηέξα θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζαλάηνπ 

ηνπ. Ο γηαηξφο, ζηελφο θίινο ηνπ Γεκνζζέλε, ηνλ πξνηξέπεη λα παληξεπηεί ηελ Άλλα˙ 

σζηφζν, ν ηειεπηαίνο, κνινλφηη παξαδέρεηαη φηη ζπρλά βιέπεη ηελ θνπέια φρη ζαλ 

«θφξε» ηνπ, αιιά σο επηζπκεηή γπλαίθα θαη ληψζεη γη’ απηφ ηχςεηο, απνξξίπηεη ηελ 

πξφηαζε ηνπ θίινπ ηνπ κε ηε ζθέςε πσο έλα ηέηνην γεγνλφο ζα ζρνιηαδφηαλ αξλεηηθά 

απφ ηελ θιεηζηή θνηλσλία ηεο επαξρίαο. Αθφκε απνθαιχπηεη ζηνλ γηαηξφ φηη δηαπί- 

ζησζε ακνηβαία εξσηηθή έιμε αλάκεζα ζηελ Άλλα θαη ζηνλ Πέηξν θαη δελ απνθξχ- 

πηεη ηε δήιηα ηνπ γηα ηε ζρέζε απηή, ηνλίδνληαο φηη δελ ζα επηηξέςεη ζηνλ αδειθφ ηνπ 

λα παληξεπηεί ηελ θνπέια, γηαηί έηζη εθείλνο ζα κνιχλεη φ,ηη κε ηφζνπο θφπνπο ν ίδηνο 

δηακφξθσζε.  

Γηα ηελ απνηξνπή, ινηπφλ, ελφο ελδερφκελνπ γάκνπ ηνπ Πέηξνπ θαη ηεο Άλλαο, ν 

γηαηξφο θαη ν Γεκνζζέλεο απνθαζίδνπλ λα ζηείινπλ ηνλ πξψην ζηελ Ακεξηθή, παξά 

ηηο έληνλεο αληηξξήζεηο ηνπ. Μάιηζηα, ε απνθάιπςε ησλ εξσηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ Πέ- 

ηξνπ κε κηα παληξεκέλε κπισλνχ ψζεζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ Γεκνζζέλε λα επη- 

κέλεη ζηελ αλαρψξεζε ηνπ αδειθνχ ηνπ απφ ηελ Διιάδα. κσο, πνιχ γξήγνξα αλα- 

ζεσξεί ξηδηθά ηηο απφςεηο ηνπ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο αθνχζεη κηα ζπδήηεζε κεηαμχ 

ηνπ Πέηξνπ θαη ηεο Άλλαο, θαηά ηελ νπνία δηαπίζησζε φηη ε θνπέια γλψξηδε πσο ν 

ίδηνο δελ ήηαλ ζείνο ηεο θαη φηη επηζπκνχζε λα αθνινπζήζεη ηνλ αδειθφ ηνπ ζην εμσ- 

ηεξηθφ. Γη’ απηφ, ν Γεκνζζέλεο απνθαζίδεη λα ζπγθαηαλεχζεη ζηνλ γάκν ηνπ Πέηξνπ 

θαη ηεο Άλλαο θαη λα κεηαλαζηεχζεη ν ίδηνο ζηελ Ακεξηθή, αλαιακβάλνληαο ηελ εξγα- 

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



118 

 

ζία πνπ πξνφξηδε γηα ηνλ αδειθφ ηνπ.  

Χο πνιχ θαιφο γλψζηεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ δξακαηηθνχ ιφγνπ (κεηέθξαζε 

αξραίεο ηξαγσδίεο) ν ζπγγξαθέαο ζπκππθλψλεη ηε ζθεληθή δξάζε κέζα ζε ηέζζεξηο-

πέληε ψξεο, εθαξκφδνληαο ηελ ηξηπιή αξηζηνηειηθή ελφηεηα ρψξνπ, ρξφλνπ θαη 

ππνζέζεσο θαη δίλνληαο έλα δξάκα κε πςειφ δείθηε ζεαηξηθφηεηαο, πνπ κφλν ζε 

ειάρηζηα ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηεί. 

Μέζα ζην πεξηνξηζκέλν απηφ ρξνληθφ πιαίζην ε πινθή εθηπιίζζεηαη γχξσ απφ ηε 

ζχγθξνπζε ηνπ λένπ πξνο ην παιαηφ (πξβι. ηνλ ηίηιν Αλαηνιή-Γύζηο), ε νπνία ελζαξ- 

θψλεηαη απφ ηα αληίκαρα δξακαηηθά πξφζσπα κέζα ζην απζηεξά ζπληεξεηηθφ πεξη- 

βάιινλ ηεο ειιεληθήο επαξρίαο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα.
196

     

1.6.2. Παύινο Βάιδαο [=Παύινο Βαιδαζεξίδεο], Μάξηνο. Θεαηξηθόλ έξγνλ εηο 

πξάμεηο ηξεηο. Λάξλαμ, ηύπνηο «Φηινθαιίαο», 1913.   

ηνλ Μάξην ηνπ Παχινπ Βαιδαζεξίδε
197

 αληρλεχνληαη ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηνπ 

αζηηθνχ δξάκαηνο·
198

 επνκέλσο, καδί κε ην Αλαηνιή θαη Γύζηο, είλαη (ηνπιάρηζηνλ κε 

βάζε ηηο κέρξη ηψξα γλψζεηο καο) ηα πξψηα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηνπ είδνπο 

απηνχ. Ζ ζεκαηνγξαθία ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ, ν ςπρνινγηθφο ξεαιηζκφο, ε ςπρνιν- 

γηθή αλάιπζε θαη ηα ζηνηρεία λαηνπξαιηζκνχ, ε γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε θαη νη ειεχζε- 

ξεο εξσηηθέο ζρέζεηο, ην ελδηαθέξνλ γηα ην μερσξηζηφ άηνκν είλαη γλσξίζκαηα ηεο 

                                                 
196

 χκθσλα κε ην ιαθσληθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ ζπγγξαθέα, ην δεκνζηεπκέλν ζεαηξηθφ ηνπ θείκε- 

λν «ζεσξείηαη ρεηξόγξαθνλ δηά ηελ από ζθελήο δηδαζθαιίαλ». Βι. φ.π., 2. Παξά ηε ξεηά δηαηππσκέλε 

ζπγγξαθηθή πξφζεζε ην κνλφπξαθην απηφ λα αλεβαζηεί ζηε ζθελή, δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο εληνπηζηεί 

πιεξνθνξία γηα νπνηαδήπνηε παξάζηαζε ηνπ έξγνπ. Πψο είλαη δπλαηφ λα εμεγεζεί ε θαθή ζθεληθή ηχρε 

ελφο θεηκέλνπ κε πςειφ δείθηε ζεαηξηθφηεηαο, ην νπνίν ζεσξείηαη «ίζσο ην πην άξηην ζεαηξνγξάθεκα ηεο 

επνρήο [ηνπ]»; πσο ζεκεηψλεη ν Γ. Καηζνχξεο, «δηαζέηεη έλα κύζν πνπ αλειίζζεηαη κε θπζηθόηεηα θαη, 

ην θπξηόηεξν, πξνζπαζεί λα δηαγξάςεη θάπνηνπο ραξαθηήξεο. Αθόκε είλαη γξακκέλν ζε ζηξσηή, δεκνηηθή 

γιώζζα όρη ζπλεζηζκέλε γηα ηελ επνρή». Βι. Καηζνχξεο (2005), 157. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ζηα 

βηνεξγνγξαθηθά ζεκεηψκαηα πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηνλ ηχπν, ιίγεο κέξεο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Ν. Αλησλη- 

άδε, φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξα ζεκεηψκαηα ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ ζπγγξαθέα δελ αλαθέ- 

ξεηαη θαλ σο ηίηινο ην Αλαηνιή θαη Γύζηο, ελψ πξνβάιιεηαη ην κεηαθξαζηηθφ θαη δεκνζηνγξαθηθφ έξγν 

ηνχ ίδηνπ. Ζ πεληρξή έσο αλχπαξθηε αλαγλσζηηθή πξφζιεςε ηνπ δξάκαηνο θαη ε αδηαθνξία γηα ηε 

ζθεληθή ηνπ νινθιήξσζε δελ απνθιείεηαη λα νθείινληαη, αθελφο, ζην γεγνλφο φηη απηφ απνθιίλεη απφ ηε 

δεζπφδνπζα ηδενινγία ηεο επνρήο, δειαδή ηελ φςηκε θαη παξσρεκέλε  ηζηνξηνθξαηία, δεδνκέλνπ φηη ζην 

πξνζθήλην πξνβάιινληαη ζηηγκέο ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ, ελψ ε κνλαδηθή αλα- 

θνξά ζε δεηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ βίνπ (αηπρήο πφιεκνο ηνπ 1897) δελ γίλεηαη γηα ηδενινγηθνχο ζθνπνχο, 

αιιά γηα λα θσηηζηεί ην παξειζφλ ηεο θεληξηθήο εξσίδαο˙ αθεηέξνπ, ε ξήμε κε ηα παηξνπαξάδνηα 

απζηεξά ήζε ηεο επαξρίαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Πέηξν, δελ ζα γηλφηαλ εχθνια απνδεθηή απφ 

ηε ζπληεξεηηθή θππξηαθή θνηλσλία ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα. 
197

 Πέξα απφ ηηο κειέηεο ηνπ Λ. Παπαιενληίνπ θαη ηεο Ηαθσβίδνπ-Andrieu, γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο 

ζηε ζπλέρεηα, ρξήζηκα είλαη ηα βηνγξαθηθά θαη εξγνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ Παχιν Βαιδαζεξίδε πνπ 

παξαηίζεληαη ζηα εμήο βνεζήκαηα: Κύπξηνη πγγξαθείο..., ηφκ. 1, 94-5˙ Κνπδνπλάξεο (2005), 43-4· 

Κνπδνπλάξεο (2010) 60.  
198

 Γηα ην αζηηθφ δξάκα, βι. ελδεηθηηθά ηδέξεο (
2
1999) (1951), 164-177˙ Μ. Λπγίδνο, Σν λενειιεληθφ 

πιάη ζην παγθφζκην…, ηφκ. Α΄, 128, 141-142· Β. Πνχρλεξ, Γξακαηνπξγηθέο αλαδεηήζεηο..., 346˙ ηνπ 

ίδηνπ, Ο Παιακάο..., 443˙ Γ. Λαδνγηάλλε, Δπί ζθελήο…, 93-94· Ρέα Γξεγνξίνπ, «Ο πξσηνπφξνο 

Γεκήηξεο Κνξνκειάο», Σν Βήκα, 26/07/1998˙ Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), ηφκ. Β΄1, 76. 
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αζηηθήο επξσπατθήο εζνγξαθίαο (ή βνπιεβάξηνπ). Σα λενειιεληθά αζηηθά δξάκαηα, 

ζηα νπνία εληνπίδνληαη ηα πην πάλσ γλσξίζκαηα, δηαθξίλνληαη ζε έξγα κε ζέζε 

(ζέαηξν ηδεψλ)
199

 θαη ζε έξγα ηνπ θσκηθνχ βνπιεβάξηνπ· κνινλφηη ζηα πεξηζζφηεξα 

απφ απηά θπξηαξρεί ν αζηηθφο ρψξνο, νξηζκέλα εθηπιίζζνληαη ζε εμσαζηηθφ ρψξν 

(επαξρηαθφ πεξηβάιινλ ή αζελατθφ-κηθξναζηηθφ). πρλά ηα πξφζσπα ζηα αζηηθά 

δξάκαηα κεηαηξέπνληαη ζε θεξέθσλα ησλ ηδεψλ ηνπ ζπγγξαθέα θαη ε δξάζε ζε απηά 

είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε.
200

 

Ο Μάξηνο είλαη έλα ζεαηξηθφ θείκελν ζην νπνίν ζπρλά ηα πξφζσπα (ζρεδφλ φινη 

θαιιηηέρλεο) εθθξάδνπλ ηελ αηζζεηηθή θνζκνζεσξία ηνπ Βαιδαζεξίδε. Δμάιινπ, ν 

εμσαζηηθφο ρψξνο ζηνλ νπνίν εθηπιίζζεηαη ε δξάζε δελ απνηειεί έλδεημε 

απαγνξεπηηθή γηα ηελ έληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζην αζηηθφ δξάκα, δεδνκέλνπ φηη ηα 

πξφζσπα αλήθνπλ ζηελ αζηηθή ηάμε θαη εθθξάδνπλ ηελ ηδενινγία ηεο.
201

 Ζ 

ςπρνγξάθεζε ηνπ μερσξηζηνχ αηφκνπ, ηνπ Μάξηνπ, πνπ δηαηείλεηαη φηη έρεη ππεξβεί 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζενπνηεί ηε ζέιεζε, φπσο θαη ε ειεχζεξε εξσηηθή πεξηδηάβαζή 

ηνπ αλάκεζα ζηε Μάγδα θαη ηε Λεπθή (ε δεχηεξε δέθα ρξφληα κεγαιχηεξή ηνπ θαη 

παληξεκέλε, κε δχν παηδηά) είλαη ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη βξηζθφκαζηε πηα 

καθξηά απφ ηνλ ξνκαληηζκφ θαη ηνλ ηδενινγηθφ ζπληεξεηηζκφ, είηε ηνπ ηζηνξηθνχ 

δξάκαηνο είηε ηνπ δξακαηηθνχ εηδπιιίνπ, θαη θηλνχκαζηε κέζα ζηα φξηα ηνπ αζηηθνχ 

δξάκαηνο, φπνπ ζπρλά νη παξαδνζηαθέο αμίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαξρηαθή 

εζνγξαθία ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε θαη νη απερήζεηο ηνπ αηζζεηηζκνχ είλαη 

επδηάθξηηεο.  

Ο Μάξηνο γξάθηεθε ην 1912
202

 θαη εθδφζεθε ηνλ επφκελν ρξφλν ζηε Λάξλαθα. 

Δίλαη ην πξψην βηβιίν πνπ εμέδσζε ν ινγνηέρλεο ζε ειηθία 20 κφιηο ρξφλσλ θαη έρεη φ- 

ια ηα γλσξίζκαηα ελφο πξσηφιεηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν πνηεηήο νινθιήξσζε ηηο 

                                                 
199

 Γηα ην ζέαηξν ηδεψλ, «πνπ επηιέγεη ηνλ ξεαιηζκό σο έθθξαζε θαη επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο», βι. ελδεηθηηθά Athanasios Blessios, Le “Théâtre d’ Idées” en Grèce 

de 1895 à 1922 (δηδ. δ.), Παξίζη, Université Paris IV, 1996, passim· Γηψξγνο Πεθάλεο, Σνπία…, 350· 

Διίδα-Άλλα Γειβεξνχδε, «Βεληεηηζκφο ή “έξγα κε ζέζε”»: (ζπιι. ηφκ.) Εεηήκαηα ηζηνξίαο ησλ λενει- 

ιεληθώλ γξακκάησλ…, 220· Βάιηεξ Πνχρλεξ, «Εεηήκαηα νξνινγίαο ζην λενειιεληθφ ζέαηξν», Παξά- 

βαζηο 9 (2009) 359-363· ζην εμήο: «Εεηήκαηα νξνινγίαο…».  
200

 Γηα απηά ηα γλσξίζκαηα ηνπ αζηηθνχ δξάκαηνο, βι. Αξ. Βαζηιείνπ, Δθζπγρξνληζκόο..., 75, 79-80, 

82. Γηα ηίηινπο ησλ πξψησλ λενειιεληθψλ αζηηθψλ δξακάησλ (ηέιε 19
νπ

 θαη αξρέο 20νχ αηψλα), βι. Γ. 

Πεθάλεο, φ.π., 359-361.  
201

 πσο εχζηνρα επηζεκάλζεθε, απηά ηα δξακαηηθά πξφζσπα αλήθνπλ ζηελ πςειή γαιινκαζή ηάμε 

θαη δελ δηζηάδνπλ ζπρλά λα ρξεζηκνπνηνχλ γαιιηθέο ιέμεηο. Βι. Άλλα-Οιβία Ηαθσβίδνπ-Andrieu, 

Παύινο Βαιδαζεξίδεο (1892-1972). Έλαο κχζηεο ινγνηέρλεο, Λάξλαθα, Γήκνο Λάξλαθαο, 1999, 11˙ 

ζην εμήο: Παύινο Βαιδαζεξίδεο... 
202

 Γηα ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν γξαθήο ηνπ δξάκαηνο, βι. Λ. Παπαιενληίνπ, «Παχινο 

Βαιδαζεξίδεο, έλαο ειάζζσλ ινγνηέρλεο ηνπ αηζζεηηζκνχ θαη ηνπ λενζπκβνιηζκνχ», Νέα Δπνρή 231-

232 (1995) 32, 39 (ζεκ. 8).  
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εγθχθιηέο ηνπ ζπνπδέο ην 1915 ζηελ Κέξθπξα ζε ειηθία 23 εηψλ, αθνχ αλαγθάζηεθε 

γηα ιφγνπο πγείαο λα ηηο δηαθφςεη πξνεγνπκέλσο ζηε Λεπθσζία.
203

 Δπνκέλσο, είλαη 

πνιχ πηζαλφ έλα κέξνο ηνπ δξάκαηνο λα είρε γξαθεί ζηελ Κέξθπξα θαη λα αθνινχζεζε 

ε έθδνζή ηνπ ζηε γελέηεηξα ηνπ πνηεηή.  

ην Πξψην Μέξνο ηνπ δξάκαηνο ν Μάξηνο βξίζθεηαη καδί κε θίιεο ηεο Μάγδαο, πνπ 

έιεηπε γηα έλα ρξφλν ζην εμσηεξηθφ, ζην εμνρηθφ ηεο ζπίηη. ε παξαηήξεζε ησλ γπλαη- 

θψλ φηη ν Μάξηνο δελ ηηκά ηηο παιηέο αμίεο, ν ίδηνο αληηηείλεη φηη ζεσξεί σο ππέξηαηε 

αμία ηε ζέιεζε θαη ηζρπξίδεηαη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζή- 

καηα φπσο ζέιεη. Μεηά απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ Μάξηνπ (πνπ επηδίδεηαη ζηε ζπγγξαθή 

δηεγεκάησλ) απφ ην εμνρηθφ, ε Μάγδα (λέα πνηήηξηα απνγνεηεπκέλε απφ ηελ ηέρλε) 

ππνζηεξίδεη πσο ε εθθεληξηθφηεηα ηνπ λένπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ εμαηξεηηθή νκνξθηά 

ηνπ θαη εθθξάδεη ηελ πξφζεζε λα ηνλ ππνβάιεη ζε κηα δνθηκαζία. Ζ νηθνδέζπνηλα 

ινηπφλ απνθαιχπηεη ζηε Λεπθή φηη δελ επηδηψθεη λα ππνθχςεη ζηνλ έξσηα ηνπ Μάξηνπ, 

αιιά πξνηίζεηαη λα ππνθξηζεί φηη αληαπνθξίλεηαη, κε ζηφρν λα ηνλ ηαπεηλψζεη θαη λα 

ηνλ αλαγθάζεη λα αιιάμεη ηηο ηδέεο ηνπ. κσο, ε Λεπθή ππνζέηεη φηη ε θίιε ηεο ζα απν- 

ηχρεη, επεηδή ν Μάξηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη θαη λα θαζππνηάζζεη κε ηε ινγηθή 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ˙ ε Μάγδα αλαξσηηέηαη αλ ηειηθά εθείλνο είλαη ππνθξηηήο θαη ζέ- 

ιεη λα παξνπζηάδεηαη σο ππεξάλζξσπνο.    

ε ιίγν, ν Μάξηνο επηζηξέθεη θαη, αθνχ ηζρπξίδεηαη φηη έρεη ηε δχλακε λα κεηαηξέπεη 

ηα δπζάξεζηα γεγνλφηα ζε επράξηζηα θαη λα κεηαβάιιεη ηνλ πφλν ζε εδνλή, εμνκνιν- 

γείηαη ηνλ έξσηά ηνπ ζηε Μάγδα, ε νπνία ζθφπηκα ηνλ αθήλεη λα ειπίδεη ζηε ζεηηθή ηεο 

αληαπφθξηζε. Αξγφηεξα, ελψ ν Μάξηνο δέρεηαη ζην πεξηβφιη ηνπ ηνλ ζπλνκήιηθν θίιν 

ηνπ Νίθν, έλαλ εηθνζάρξνλν πνηεηή, θαη ζπδεηνχλ γχξσ απφ ηελ πνίεζε, έξρεηαη ε 

Μάγδα, πνπ απηή ηε θνξά δελ αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζηελ εξσηηθή πνιηνξθία ηνπ 

νηθνδεζπφηε. 

Έπεηηα, ε Μάγδα απνθαιχπηεη φηη ε επηζπκία ηεο λα ηαπεηλψζεη ηνλ Μάξην ζπλπ- 

πήξρε κε ηελ αγάπε, αλ θαη εθείλνο δελ κπφξεζε λα θαηαλνήζεη ηε ζηάζε ηεο. Απφ ηελ 

άιιε, ν πξσηαγσληζηήο νκνινγεί φηη ε αγάπε ηνπ γηα ηε Μάγδα ήηαλ εγθεθαιηθή, ελψ 

ε Λεπθή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ εξσηηθή ηνπ εμνκνιφγεζε θαη, ηέινο, θαηά παξάδνμν 

ηξφπν ηζρπξίδεηαη φηη, αλ θαη ηνλ απαξλήζεθαλ νη αγαπεκέλεο ηνπ, ν ίδηνο αηζζάλεηαη 

ληθεηήο θαη επηπρηζκέλνο.    

Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ φηη ε πινθή ηνπ ζεαηξηθνχ απηνχ θεηκέλνπ είλαη ππνηππψδεο 

                                                 
203

 Βι. Άλλα-Οιβία Ηαθσβίδνπ-Andrieu, Παύινο Βαιδαζεξίδεο..., 6. ηε ζ. 27 ηεο ίδηαο κειέηεο ν 

αλαγλψζηεο κπνξεί λα δεη θσηνγξαθία ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ βαπηίζεσο ηνπ Βαιδαζεξίδε.  
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θαη πσο ηα δξακαηηθά πξφζσπα είλαη θεξέθσλα ησλ ηδεψλ ηνπ λεαξνχ ζπγγξαθέα, πνπ 

παξνπζηάδεηαη έληνλα επεξεαζκέλνο απφ ηνλ αηζζεηηζκφ.
204

 Ζ δηαθεξπγκέλε δπλαηφηε- 

ηα ηνπ Μάξηνπ γηα ππέξβαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη γηα απφιπην έιεγρν ησλ αλζξψ- 

πηλσλ αδπλακηψλ κέζσ ηεο ζέιεζεο δελ δηθαηψλεηαη κε ηε δξακαηηθή αλαπαξάζηαζε 

θαη παξακέλεη έλα ιεθηηθφ ππξνηέρλεκα. Δπνκέλσο, ε ζεκαζία ηνπ Μάξηνπ δελ έγθεηηαη 

ζηελ αλαπαξαζηαζηκφηεηά ηνπ, αιιά ζην γεγνλφο φηη είλαη έλα απφ ηα πξψηα θππξηαθά 

αζηηθά δξάκαηα.  

Ζ δηαθεξπγκέλε απφ ηνλ πξσηαγσληζηή ηνπ δξάκαηνο ακθηζβήηεζε ησλ παξαδν- 

ζηαθψλ αμηψλ θαη ε ζεψξεζε ηεο ζέιεζεο σο ηεο ππέξηαηεο αμίαο είλαη κία απφ ηηο 

βαζηθέο ζέζεηο ηνπ αηζζεηηζκνχ ν νπνίνο, φπσο έρεη επηζεκαλζεί,
205

 εκπλέεηαη απφ ηνλ 

ακνξαιηζκφ. Δπηπιένλ, ηα θχξηα ζέκαηα ηνπ αηζζεηηζκνχ, δειαδή ε αλία, ν θνξεζκφο, 

ε «αλαθάιπςε ηνπ σξαίνπ κέζα ζην δηεθζαξκέλν» θ.ά. εληνπίδνληαη ζην δξάκα ηνπ Π. 

Βαιδαζεξίδε, κε ην νπνίν ζεκαηνδνηείηαη ε ξήμε πξνο ηνλ ηδεαιηζκφ ηεο θππξηαθήο 

ξνκαληηθήο δξακαηνγξαθίαο θαη απνηππψλεηαη πξψηκα (γηα ηα θππξηαθά δεδνκέλα) «ε 

δηάβξσζε ησλ ηδαληθώλ».  

Ζ εγθεθαιηθή ζεψξεζε ηνπ έξσηα απφ ηνλ Μάξην (πνπ έρεη ηα γλσξίζκαηα ελφο 

αηζζεηή)
206

 ζπληζηά έλα αθφκε απφ ηα δεζπφδνληα ζέκαηα ηνπ αηζζεηηζκνχ, θαζψο α- 

πνκαθξπλφκαζηε πηα απφ ηε ξνκαληηθή δξακαηνγξαθία, φπνπ θπξηαξρνχζε «ε αλαδή- 

ηεζε ηνπ ηδεαηνύ έξσηα» θαη ε «ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε ησλ θαηαζηάζεσλ».
207

 Δπηπιένλ, 

ε εμαηξεηηθή νκνξθηά ηνπ πξσηαγσληζηή, θαη θπξίσο ε εληχπσζε ηνπ ππεξάλζξσπνπ 

πνπ δίλεη ζηα ππφινηπα δξακαηηθά πξφζσπα, ζπλδένληαη κε ηηο απερήζεηο ησλ Fr. Nie- 

                                                 
204

 Γηα ηνπο απφερνπο ηνπ αηζζεηηζκνχ ζην ινγνηερληθφ έξγν ηνπ Π. Βαιδαζεξίδε, βι. φ.π., 10. Αμη- 

νζεκείσην είλαη επίζεο θαη ην εθηεηακέλν άξζξν ηνπ ζπγγξαθέα «Ζ ηέρλε» πνπ δεκνζηεχεηαη ζε ηξεηο 

ζπλέρεηεο ζην Νένλ Έζλνο (8 κέρξη 22 Φεβξ. 1920). ε απηφ ν Βαιδαζεξίδεο απνξξίπηεη ηνλ ξεαιηζκφ 

θαη δηαηππψλεη μεθάζαξα ηελ πξνηίκεζή ηνπ γηα ηνλ αηζζεηηζκφ θαη ηνλ ζπκβνιηζκφ. Γηα ραξαθηεξη- 

ζηηθά απνζπάζκαηα απφ ην άξζξν απηφ, βι. Παξάξηεκα Β΄: 9.1., 503-504.  
205

 Βι. Διέλε Αξακπαηδίδνπ, Θέκαηα ηνπ αηζζεηηζκνύ ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία (1893-1912) (δηδ. δ.), 

Σνκέαο ΜΝΔ, Σκήκα Φηινινγίαο ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε, 2002, 7, 11, 13˙ ζην εμήο: Δι. Αξακπαηδίδνπ, 

Θέκαηα ηνπ αηζζεηηζκνύ… 
206

 πσο ζεκεηψλεη ν R.V. Johnson, ν αηζζεηήο «παξνπζηάδεηαη ζαλ εμεδεηεκέλνο εππαηξίδεο […] λα 

πεξηζηνηρίδεηαη από αηζέξηεο γπλαηθείεο ππάξμεηο πνπ ηνλ ζαπκάδνπλ» θαη «έρεη ηελ ηάζε λα βιέπεη ηε δσή 

όρη σο κάρε αιιά σο ζέακα». ην δξάκα ηνπ Π. Βαιδαζεξίδε ν Μάξηνο αληηκεησπίδεη κε αληηξνκαληηθή 

ςπρξαηκία ηελ εξσηηθή απφξξηςε ηεο Μάγδαο θαη ηεο Λεπθήο˙ δειαδή έρνπκε ηελ πεξίπησζε ελφο 

αηζζεηή ν νπνίνο «κόλνλ παξακέλνληαο ακέηνρνο κπνξεί […] λα εθηηκήζεη ηε δσή σο ζεαηήο˙ είλαη ζεα- 

ηήο αθόκε θαη ησλ δηθώλ ηνπ ζπγθηλήζεσλ». Βι. Robert Vincent Johnson, Αηζζεηηζκόο (κηθξ. Διέλε 

Μνζρνλά), Αζήλα, Δξκήο, 1973 (1969), 19, 33-4.  
207

 Δι. Αξακπαηδίδνπ, Θέκαηα ηνπ αηζζεηηζκνύ…, 16. ε άιιν ζεκείν ηεο δηαηξηβήο ηεο ε κειεηήηξηα 

ζεκεηψλεη γηα ηηο ζρέζεηο ξνκαληηζκνχ-αηζζεηηζκνχ: «Ο αηζζεηηζκόο απνηειεί ηε δηαζηξνθή ηνπ ξνκα- 

ληηθνύ ηδεώδνπο˙ ν ηδεαιηζκόο πνπ ππήξμε ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ξνκαληηζκνύ έρεη παξαρσξήζεη ηε 

ζέζε ηνπ ζηελ πιήξε απώιεηα ησλ ηδαληθώλ. [ηνλ αηζζεηηζκφ] ε έλλνηα ηεο ακαξηίαο παύεη πηα λα 

απνηειεί ην αληίπαινλ δένο ηεο αξεηήο θαη ελζσκαηώλεηαη σο δνκηθόο άμνλαο ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ  

θαηλνύξηνπ ηδεώδνπο». .π., 29.  
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tzsche θαη G. D’ Annunzio ζηνλ ειιεληθφ αηζζεηηζκφ.
208

  

Χζηφζν, ζα ήηαλ άζηνρν λα ππνζηεξηρζεί φηη ζηνλ Μάξην… αληρλεχνληαη ληηζετθά 

δηαθείκελα πνπ νθείινληαη ζηε ζπγγξαθηθή πξφζεζε ηνπ εηθνζάρξνλνπ Βαιδαζεξίδε. 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηνχ ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ ζπκβαίλεη φ,ηη δηαπηζηψλεη ν Π. 

Βνπηνπξήο ζρεηηθά κε ηηο ληηζετθέο επηδξάζεηο ζηελ επξχηεξε λενειιεληθή ινγνηερλία, 

ππνγξακκίδνληαο πσο, «αληίζεηα κε ό,ηη πηζηεύεηαη», απηέο «ππήξμαλ κεηξεκέλεο». Ο ίδη- 

νο ζεκεηψλεη φηη ην ζέκα ηνπ ππεξαλζξψπνπ θαη «ηνπ πξνηθηζκέλνπ κε μερσξηζηέο ηδηό- 

ηεηεο αηόκνπ» ζπληζηά «θνηλό ινγνηερληθό ηόπν θαη ηδενιόγεκα ηεο κεηά ην 1897 πεξηό- 

δνπ» θαη φηη «δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ίδην ην ληηζετθό έξγν».
209

 

 Γεληθφηεξα, θαη πέξα απφ ηελ εκβιεκαηηθή θπζηνγλσκία ηνπ πξσηαγσληζηή, ε α- 

πνπζία απφ ηνλ Μάξην νπνησλδήπνηε λχμεσλ γηα ηα νμχηαηα θνηλσληθννηθνλνκηθά δε- 

ηήκαηα ησλ αξρψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ζηελ Κχπξν είλαη κία αθφκε έλδεημε φηη ην δξά- 

κα απηφ εληάζζεηαη ζην ζέαηξν ηνπ αηζζεηηζκνχ, θαζψο ζηε ινγνηερλία ηνπ θηλήκα- 

ηνο απηνχ, φπσο ζεκεηψλεη ν Απ. αρίλεο, «θαηαιήγνπκε ζε έλαλ απζηεξό δηαρσξηζκό ή, 

θαιύηεξα, ζε έλαλ πιήξε απνρσξηζκό ηεο ινγνηερλίαο από ηα εζηθά θαη θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα˙ ζ’ έλαλ απνθιεηζκό ηνπ ινγνηέρλε από ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία 

δεη».
210

         

Ο ίδηνο ν Βαιδαζεξίδεο δελ θηινδνμνχζε λα αλεβαζηεί ζηε ζθελή ν Μάξηνο, γηαηί 

ζηνλ θαηάινγν ησλ πξνζψπσλ ηνπ δξάκαηνο επηηάζζεη ην εμήο ιαθσληθφ ζεκείσκα: 

«Απαγνξεύεηαη ην αλέβαζκα ηνπ έξγνπ ζηε ζθελή». Ζ επηζπκία ηνπ ζπγγξαθέα έγηλε 

ζεβαζηή, αλ ιεθζεί ππφςε φηη δελ εληνπίδεηαη θακηά παξάζηαζε ηνπ έξγνπ, φπσο έρεη 

απνδεηρζεί απφ ηε ζρεηηθή έξεπλα.
211

 

                                                 
208

 Ζ Δι. Αξακπαηδίδνπ επηζεκαίλεη φηη ν Ηηαιφο ινγνηέρλεο «είρε απήρεζε ζηνπο Έιιελεο αηζζεηηζηέο, 

επεηδή κε ηα έξγα ηνπ θνηλώλεζε θαη ηε ζεκαηηθή νπζία ηνπ ληηζετθνύ ζηνραζκνύ». Σέινο, πξνζδηνξίδεη 

ηε βαζχηεξε νπζία ηνπ ληηζετθνχ ππεξάλζξσπνπ κε ηα πην θάησ ιφγηα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

γξαθεί θαη γηα ηνλ Μάξην ηνπ Π. Βαιδαζεξίδε: «Πίζσ από ηε κνξθή ηνπ θπξίαξρνπ άληξα αλαδύεηαη ν 

άλζξσπνο σο πξόηππν ήξσα, θαη πίζσ από ηελ αδηαθνξία ηνπ γηα εζηθέο αμίεο […] θξύβεηαη ε επηζπκεηή 

αλαιγεζία ηνπ ππεξάλζξσπνπ […]».Βι. φ.π., 149. Οη κεηαθξάζεηο ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ηνπ αηζζεηηζκνχ 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν αξρίδνπλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

  θαη ππθλψλνπλ θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20
νχ

 

αηψλα. Βι. ζρεηηθά  Β. Πνχρλεξ, Ζ πξόζιεςε ηεο γαιιηθήο δξακαηνπξγίαο ζην λενειιεληθό ζέαηξν (17
νο

-

20
όο

 αηώλαο). Μηα πξψηε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 1999, 123, 132· ζην εμήο: 

Ζ πξόζιεςε ηεο γαιιηθήο… 
209

 Βι. Παληειήο Βνπηνπξήο, Αγαπεκέλε κνπ Εαξαηνύζηξα. Παιακάο-Νίηζε, Αζήλα, Καζηαληψηεο, 2006,  

129-130· ζην εμήο: Αγαπεκέλε κνπ Εαξαηνύζηξα...·Διηζάβεη Κνηδηά, «Γηαθξίλνληαο. Νίηζε θαη Παια- 

κάο», Καζεκεξηλή, 24 Ηνπλ. 2007. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο ληηζετθέο επηδξάζεηο ζην λενειιεληθφ ζέαηξν ηεο 

δεθαεηίαο 1900-1910, βι. ελδεηθηηθά Γ. Πεθάλεο, Σνπία…, 336-340.  
210

 Βι. Απφζηνινο αρίλεο, Ζ πεδνγξαθία ηνπ αηζζεηηζκνύ, Αζήλα, Δζηία, 1981, 9.  
211

 Βι. Παχινο Βάιδαο [=Παχινο Βαιδαζεξίδεο], Μάξηνο. Θεαηξηθφλ έξγνλ εηο πξάμεηο ηξεηο. Λάξλαμ, 

Σχπνηο «Φηινθαιίαο», 1913, 4˙ Γ. Καηζνχξεο (2005), ηφκ. Α΄, Β΄, passim. Παξφκνηα, θαη ε 

αλαγλσζηηθή πξφζιεςε ηνπ δξάκαηνο δελ είλαη δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηε ζεαηξηθή, θαζψο δελ δηαζέ- 

ηνπκε θξηηηθά ζρφιηα ή ζεκεηψκαηα απφ ηνλ ηχπν ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία δεκνζηεχηεθε. Μφιηο 
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1.6.3. Υξ. Κ. Πεξηζηηαλίδεο, «Ζ απάηε», πεξ. Αξκνλία 30 (30 επη. 1914) 7. 

Ο δεκνζηνγξάθνο θαη πνηεηήο Υξίζηνο Πεξηζηηαλίδεο (1898-1930) δεκνζίεπζε ζην 

πεξηνδηθφ Αξκνλία ηνλ ζεαηξηθφ δηάινγν «Ζ απάηε»,
212

 πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ 

ην ζέκα ηεο εμαπάηεζεο ησλ αζηψλ γνλέσλ κηαο λέαο απφ ηνλ επίδνμν θησρφ γακπξφ 

γηα εμαζθάιηζε πινχζηαο πξνίθαο. Ο δηάινγνο απηφο, ν Μάξηνο ηνπ Π. Βαιδαζεξίδε 

θαη ην Αλαηνιή θαη Γύζηο ηνπ Ν. Αλησληάδε ζεκαηνδνηνχλ κηα ζηξνθή απφ παιαηφ- 

ηεξα δξακαηηθά είδε, φπσο ε ηξαγσδία θαη ην ηζηνξηθφ δξάκα, ζην αζηηθφ δξάκα 

(φςηκε, πάλησο, αλ ιεθζεί σο θξηηήξην αλαθνξάο ε αληίζηνηρε ζηξνθή ζηελ Διιάδα, 

πνπ εθδειψζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19
νπ

 αηψλα), θαη εηδηθφηεξα ζε 

πεξηζηαηηθά απφ ηελ ηδησηηθή δσή ησλ αλζξψπσλ, ρσξίο ηελ θαηαιπηηθή ηδενινγηθή 

θφξηηζε ηνπ παξειζφληνο ή ηε κε αζψα εμηδαλίθεπζε ηνπ εμσαζηηθνχ ρψξνπ.  

1.6.4. Γηάγθνο Πηεξίδεο, Οη λαπαγνί. Μνλόπξαρην δξάκα. Έθδνζε «θέςεο», 

ηππνγξαθηθά θαηαζηήκαηα Καζηκάηε & Ησλά, Αιεμάληξεηα [sic], 1921.  

Ο κεηαθνξηθφο ηίηινο ηνπ κνλφπξαθηνπ ηνπ Γηάγθνπ Πηεξίδε (1897-1970)
213

 Οη 

λαπαγνί
214

 παξαπέκπεη ζηηο απνηπρίεο ησλ κειψλ κηαο μεπεζκέλεο κηθξναζηηθήο 

                                                                                                                                              
ζρεηηθά πξφζθαηα, απηφ ην ζεαηξηθφ θείκελν ζρνιηάζηεθε απφ ηνλ Λ. Παπαιενληίνπ, ν νπνίνο 

ζεκεηψλεη φηη ν Μάξηνο είλαη ην πξψην βηβιίν πνπ εμέδσζε ν Π. Βαιδαζεξίδεο ζε ειηθία 20 εηψλ θαη 

δηαπηζηψλεη φηη «ην θείκελν απηό, παξά ηηο αδπλακίεο ηνπ (απηζαλόηεηεο ζηελ πινθή, εγθεθαιηθόηεηα, 

έιιεηςε δξακαηηθόηεηαο), παξνπζηάδεη κεξηθέο αξεηέο˙ είλαη γξακκέλν ζε απιή, ξένπζα δεκνηηθή γιώζζα 

θαη ζε δσληαλό δηάινγν[...]». Καηά ηνλ ίδην, «ν πξσηαγσληζηήο ηνπ έξγνπ [...] έιθεηαη από ηελ νκνξθηά, 

ζηνράδεηαη θαη ξεκβάδεη, εξσηνηξνπεί κε ηελ πνίεζε θαη ηελ ηέρλε γεληθόηεξα. Αο ζεκεησζεί όηη είλαη ην 

πξώην θππξηαθό ζεαηξηθό έξγν κε θαζαξά εξσηηθό ζέκα, αθνύ ε θππξηαθή ζεαηξηθή παξαγσγή είρε λα 

παξνπζηάζεη σο ηόηε κεξηθά (ζπλήζσο κέηξηα) ηζηνξηθά δξάκαηα θαη κεξηθέο αλεπηηπρείο απόπεηξεο γηα 

ζπγγξαθή θσκσδίαο». Σέινο, ν Λ. Παπαιενληίνπ ζεκεηψλεη φηη ην ζεαηξηθφ Μάξηνο δηθαηνινγεκέλα 

πέξαζε απαξαηήξεην απφ ηελ θξηηηθή. Βι. Λ. Παπαιενληίνπ, «Παχινο Βαιδαζεξίδεο, έλαο ειάζ- 

ζσλ...», 32-33, 38. Ζ έιιεηςε δξακαηηθφηεηαο θαη γεληθφηεξα ζεαηξηθφηεηαο δελ ζπληζηνχλ, θαηά ηελ 

άπνςή καο, αδπλακία ηνπ θεηκέλνπ, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε ππνηππψδεο δξάζε είλαη έλα απφ ηα γλσ- 

ξίζκαηα ηεο ινγνηερλίαο ηνπ αηζζεηηζκνχ: Βι. Βάιηεξ Πνχρλεξ, Ο Κσλζηαληίλνο Υξεζηνκάλνο σο 

δξακαηνγξάθνο. Ο αηζζεηηζκφο θαη ν αηζζεζηαζκφο ζην λενειιεληθφ ζέαηξν ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα καο, 

Αζήλα, Καζηαληψηεο, 1997, 160, 164˙ Δ. Αξακπαηδίδνπ, Θέκαηα ηνπ αηζζεηηζκνύ…, 140: «Όια όζα 

ζπκβαίλνπλ εδώ παίξλνπλ απιώο εξεζίζκαηα από ηνλ ππαξθηό ρώξν, αθνύ ε νπζηαζηηθή δξάζε 

εθηπιίζζεηαη κέζα ζην κπαιό απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ». Πάλησο, αλ ζπλππνινγίζνπκε φηη ην πξψην 

αμηνζεκείσην λενειιεληθφ δξάκα ηνπ αηζζεηηζκνχ, πνπ είλαη Σα ηξία θηιηά ηνπ Κ. Υξεζηνκάλνπ 

(1907) [βι. Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), ηφκ. Β΄2, 707-727], δεκνζηεχεηαη κφιηο έμη ρξφληα λσξίηεξα 

απφ ηνλ Μάξην, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη απηφ ην ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ Π. Βαιδαζεξίδε δελ 

είλαη κφλν ην πξψην θππξηαθφ αζηηθφ δξάκα αιιά θαη έλα απφ ηα πξψηα δείγκαηα ησλ (κε φςηκσλ ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε) απερήζεσλ ηνπ αηζζεηηζκνχ ζηελ θππξηαθή ινγνηερλία. 
212

 Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 346.  
213 Βι. φ.π., 358· Κνπδνπλάξεο (2010), 490-491. πσο ζεκεηψλεη ν Γεκήηξεο Γαζθαιφπνπινο, ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920 ν Γ. Πηεξίδεο είρε γξάςεη αθφκε έλα ζεαηξηθφ θείκελν, κε ηίηιν Οη άιινη δεζκνί, «πνπ 

αλεβάζηεθε από ηνλ ζίαζν Βεάθε-Νέδεξ». Δπηπιένλ, δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ζε απηή ηελ παξάζηαζε «αλαθέξεηαη 

θαη ε παξσδία πνπ δεκνζηεύηεθε ηελ πξσηνρξνληά ηνπ 1924 ζην ζαηηξηθό αιεμαλδξηλό πεξηνδηθό Εηδάλην». Βι. 

Γεκήηξεο Γαζθαιφπνπινο, πκπαζεηηθή κειάλε. Θέκαηα, ζπγγξαθείο, έξγα λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Αζήλα, 

Δξκήο, 1999, 58, 63: ζεκ. 24. 
214 Σν λεαληθφ απηφ ζεαηξηθφ θείκελν δελ πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ηεο θξηηηθήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλά 

καο ζηα πεξηνδηθά ηεο Αιεμάλδξεηαο Γξάκκαηα θαη Νέα Εσή, φπνπ ν Γ. Πηεξίδεο δεκνζίεπε δηεγήκαηα θαη άιια 

θείκελά ηνπ· ζε απηά δελ έρνπλ εληνπηζηεί θξηηηθά ζεκεηψκαηα γηα ην κνλφπξαθηφ ηνπ Οη λαπαγνί. Ζ έξεπλα ζηα 

πεξηνδηθά απηά έγηλε κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ «Κνζκφπνιηο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Γηα ηα 
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νηθνγέλεηαο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζπζζσξεπκέλεο αιιά ρσξίο δξακαηηθή ζπ- 

κπχθλσζε θαη ζθεληθή νηθνλνκία. Ζ καηαίσζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ άλεξγνπ Διπηδνθφ- 

ξνπ γηα έλα ζσηήξην ηαμίδη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην λαπάγην κηαο εξσηηθήο ζρέζεο ηεο α- 

δειθήο ηνπ Φσηεηλήο, ζπλζέηνπλ ηελ απνηεικαησκέλε θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ ηα 

πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο.   

1.6.5. Δπγέληνο Ν. Εήλσλ, Ο δηθεγόξνο, comédie εηο πξάμεηο ηξεηο, Λεκεζόο- 

Κύπξνπ, 1923.  

Μνινλφηη Ο δηθεγόξνο αλεβάζηεθε ζηε ζθελή ζηηο αξρέο ηνπ 1923 θαη δεκνζηεχ- 

ηεθε ζε βηβιίν ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ, γξάθηεθε έληεθα ρξφληα λσξίηεξα, 

ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ Σαιηάλνπ, πνπ δεκνζηεχηεθαλ κε ηελ επθαηξία ηεο 

πξψηεο παξάζηαζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ζίαζν Μαξίθνπ.
215

 Πξφθεηηαη γηα έξγν αηζζε- 

ηά αξηηφηεξν απφ ην πξψην ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ ζπγγξαθέα, αθνχ ην γξάθεη ζε ειηθία 

36 εηψλ, 19 πεξίπνπ ρξφληα χζηεξα απφ ηελ εθεβηθή πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα. Θεαηξη- 

θφ θείκελν απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε, δελ ζπκίδεη ζε ηίπνηα 

ηελ πξψηε θαη πξψηκε απφπεηξα ηνπ ζπγγξαθέα λα γξάςεη δξάκα θαη απνηειεί έλα απφ 

ηα δείγκαηα ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ απφ ηελ ηζηνξηνθξαηία, θαη εηδηθφηεξα απφ ην 

ξνκαληηθφ ηζηνξηθφ δξάκα, θαζψο ηψξα γξάθεη έλα αζηηθφ δξάκα, είδνο πνπ ζηνλ επ- 

ξχηεξν ειιεληθφ ρψξν εκθαλίζηεθε ήδε κηα πεληεθνληαεηία λσξίηεξα.
216

  

Βέβαηα, ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ζηνλ ππφηηηιν ηνπ εμσθχιινπ ην εηδν- 

ινγηθφ φλνκα «comédie εηο πξάμεηο ηξεηο». Μηα πξψηε εληχπσζε είλαη φηη ν φξνο απηφο 

ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί κε ηνλ ειιεληθφ φξν αζηηθή θσκσδία, ππφζεζε πνπ θαίλεηαη 

λα εληζρχεηαη απφ ηε ζεκείσζε ηνπ ζπγγξαθέα: «Τπόζεζηο ζύγρξνλνο. Ζ ζθελή εηο ηαο 

Αζήλαο».
217

 Αλ ιάβνπκε, αθφκα, ππφςε καο φηη νη δχν απφ ηηο ηξεηο πξάμεηο ηνπ έξγνπ 

                                                                                                                                              
Γξάκκαηα δηεξεπλήζεθε ην έηνο 1921 θαη γηα ηε Νέα Εσή ε πεξίνδνο 1921-1927. Δπηπιένλ, δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί θξηηηθά ζεκεηψκαηα γηα ην ίδην ζεαηξηθφ θείκελν απφ ηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

γχξσ απφ ην έξγν ηνπ Γηάγθνπ Πηεξίδε. Βι. Αι. Εήξαο θαη Λ. Παπαιενληίνπ, «Δξγνγξαθία Γηάγθνπ 

Πηεξίδε: κηα πξψηε θαηαγξαθή», Μηθξνθηινινγηθά 27 (άλνημε 2010) 30-33.  
215

 Βι. Σαιηάλνο, «Ο δηθεγόξνο», Φσλή ηεο Κύπξνπ, 3 Μαξη. 1923˙ ζην εμήο: «Ο δηθεγόξνο»...˙ Λ. 

Παπαιενληίνπ (1997), 263. Γηα ηελ πξψηε παξάζηαζε ηνπ δξάκαηνο, πνπ πξνεγήζεθε ηεο δεκνζίεπζήο 

ηνπ, βι. Καηζνχξεο (2005), 248, ζεκ. 242.  
216

 Πξνδξνκηθφ έξγν ηνπ είδνπο ζεσξείηαη ν Βαζηιηθόο ηνπ Αληψληνπ Μάηεζε (1859). Σν αζηηθφ δξάκα 

αλζεί ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Βι. ελδεηθηηθά  Μήηζνο Λπγίδνο, Σν λενειιε- 

ληθό πιάη ζην παγθόζκην…, ηφκ. Α΄, 39-43· Aliki Bacopoulou-Halls, Modern Greek theater: roots and 

blossoms, Αζήλα, Diogenis, 1982, 60-61· ζην εμήο: Modern Greek…· A. Tabaki, Le théâtre néohellé- 

nique…, 254-255· Γ. Πεθάλεο, Σνπία…, 68· Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), ηφκ. Β΄1, 76, 81. Ο Αζαλάζηνο 

Μπιέζηνο εμεηάδεη δηεμνδηθά ην δήηεκα ηεο εηδνινγηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Βαζηιηθνύ, εληνπίδνληαο ζην 

δξάκα γλσξίζκαηα ηεο θσκσδίαο. Βι. Αζαλάζηνο Γ. Μπιέζηνο, Μειέηεο λενειιεληθήο δξακαηνινγίαο, 

Αζήλα, Παπαδήζεο, 2007, 127-168· ζην εμήο: Μειέηεο… 
217

 Βι. Δπγέληνο Ν. Εήλσλ, Ο δηθεγόξνο, comédie εηο πξάμεηο ηξεηο, Λεκεζφο-Κχπξνπ, 1923, 9˙ ζην εμήο: 

Ο δηθεγόξνο... 
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δηαδξακαηίδνληαη ζε έλα ζαιφλη (ε 3
ε
 ζηνλ θήπν ηνπ ίδηνπ ζπηηηνχ) ζα κπνξνχζακε λα 

ζεσξήζνπκε ην έξγν θσκσδία ζαινληνύ (comédie de salon). Καηά ηνλ Patrice Pavis, ε 

θσκσδία ζαινληνχ είλαη έλα έξγν «πνπ δείρλεη ζπλήζσο ηα πξόζσπα λα ζπδεηνύλ ζε έλα 

αζηηθό ζαιόλη. Σν θσκηθό είλαη απνθιεηζηηθά ιεθηηθό, ηδηαηηέξσο ιεπηό, κε δεηνύκελν ην 

επθπνιόγεκα ή ηε θσλή ηνπ ζπγγξαθέα. Ζ δξάζε πεξηνξίδεηαη ζε αληαιιαγή ηδεώλ, 

επηρεηξεκάησλ ή θαθνινγηώλ επράξηζηα δηαηππσκέλσλ».
218

 ηνλ Γηθεγόξν εληνπίδνληαη 

φια ηα πην πάλσ γλσξίζκαηα ηεο θσκσδίαο ζαινληνχ, φρη κφλν γηαηί ε ζθεληθή δξάζε 

εθηπιίζζεηαη ζην ζαιφλη ελφο αζηηθνχ ζπηηηνχ,
219

 αιιά επηπιένλ γηαηί ην θσκηθφ ζηνη- 

ρείν πξνθχπηεη, ιφγνπ ράξε, απφ ηε δηαθσκψδεζε ηνπ θαζαξεπνπζηάληθνπ δεκνζην- 

γξαθηθνχ ιφγνπ ή απφ ηελ αληαιιαγή ιεπηψλ εηξσληθψλ ππνλννπκέλσλ αλάκεζα ζηα 

πξφζσπα (ηδίσο αλάκεζα ζηα μαδέιθηα Λίλα θαη Νφληα). Δμάιινπ, ε ζθεληθή δξάζε 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ γχξσ απφ ην θεληξηθφ δήηεκα ηεο 

ππεξάζπηζεο ηνπ ηέθαλνπ απφ ηνλ Παχιν, κνινλφηη ε ελνρή ηνπ ήηαλ επηβεβαησκέλε. 

Δπνκέλσο, Ο δηθεγόξνο εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ αζηηθνχ δξάκαηνο, θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ ππνθαηεγνξία ηεο αζηηθήο θσκσδίαο ή αζηηθνχ βνπιεβάξηνπ. Βέβαηα, 

ζα κπνξνχζε θαλείο λα εληάμεη ηνλ Γηθεγόξν ζην είδνο ηεο ζνβαξήο θσκσδίαο,
220

 αλ 

ιεθζεί ππφςε φηη «ζηε δξακαηνγξαθία ηνπ πξώηνπ κηζνύ ηνπ 20
νύ 

αηώλα ππάξρεη κηα 

ζρεηηθή ραιαξόηεηα θαη αζηάζεηα ζηελ νξνινγία ησλ εηδώλ», φπσο ζεκεηψλεη ν Β. 

Πνχρλεξ. Ο κειεηεηήο δηεπθξηλίδεη φηη ν γαιιηθφο φξνο comédie «δελ αληηζηνηρεί 

αθξηβψο ζηνλ ειιεληθφ φξν “θσκσδία” θαη εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη «πξόθεηηαη γηα 

αζηηθή θσκσδία» δηαθξίλνληάο ηελ απφ ην αζηηθφ δξάκα, ην νπνίν «δελ απνθιείεη θαη 

ην ηξαγηθό θηλάιε».
221

 Χζηφζν, ε έληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ηνπ 

αζηηθνχ δξάκαηνο, ππνθαηεγνξία ηήο νπνίαο είλαη ε αζηηθή θσκσδία, πξνηείλεηαη γηα 

λα θαηαδεηρζεί φηη Ο δηθεγόξνο έρεη πνιχ πεξηζζφηεξα θνηλά ζηνηρεία κε ηνλ Μάξην ηνπ 

Βαιδαζεξίδε, παξά κε ηηο θσκσδίεο ηνπ Κχξηιινπ Παπιίδε ή ηνπ Γεψξγηνπ ηαπξίδε, 

ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη, αθελφο, εκθαλέζηεξε θαη νμχηεξε ε ζαηηξηθή ζηειίηεπζε 

                                                 
218

 Βι. Pavis (2006), 287.  Γηα ην ίδην ζέκα, βι. Μ. Λπγίδνο, Σν λενειιεληθό πιάη ζην παγθόζκην…, ηφκ. 

Α΄, 227-230.  
219

 ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ζθεληθνχ ρψξνπ ηνπ ζαινληνχ ζηηο αζηηθέο θσκσδίεο γξάθεη ν Θ. Υαηδε- 

παληαδήο: «Ο πην αμηόπηζηνο δείθηεο ηεο απμεκέλεο πξνζπκίαο ησλ Διιήλσλ θσκσδηνγξάθσλ λα πηνζε- 

ηήζνπλ  ηελ επξσπατθή αζηηθή εζνγξαθία, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1870 θαη 1880 ζα κπνξνύζε ελδερνκέλσο λα 

ζεσξεζεί ε εληππσζηαθή αύμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αζηηθνύ ζαινληνύ, σο ρώξνπ αλάπηπμεο ηεο δξάζεο ησλ 

έξγσλ ηνπο, θαη θπξίσο ε εθπιεθηηθή έθηαζε πνπ δίλνπλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ζθεληθνύ απηνύ, ζηελ αξρή θάζε πξάμεο ηνπο». Βι. Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ζ ειιεληθή θσκσδία..., 139.   
220

 O Pavis δηαθξίλεη ηελ ειαθξά απφ ηε ζνβαξή θσκσδία: ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξψηεο είλαη ε ρξεζηκν- 

πνίεζε ηεο θάξζαο θαη δηάθνξσλ νπηηθψλ θσκηθψλ ζηνηρείσλ, ελψ ζηε δεχηεξε ρξεζηκνπνηνχληαη 

«επθπνινγήκαηα, ππαηληγκνί, ινγνπαίγληα θαη θαηαζηάζεηο άθξσο “πλεπκαηώδεηο”». Βι. Pavis (2006), 

288.  
221

 Βι. Πνχρλεξ (2006), Β΄2, 533-4· ηνπ ίδηνπ, «Εεηήκαηα νξνινγίαο…», 363-365. 
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λννηξνπηψλ θαη θαηαζηάζεσλ ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ 

αηψλα ζηελ Κχπξν, θαη αθεηέξνπ, ε 

αμηνπνίεζε ηεο θάξζαο θαη άιισλ νπηηθψλ θσκηθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ηξφπν πνπ πξνζη- 

δηάδεη ζηελ ειαθξά θσκσδία.      

πσο ζεκεηψλεη ν ζπγγξαθέαο, «ε ππόζεζηο [ηνπ δξάκαηνο] είλαη ζύγρξνλνο» θαη «ε 

ζθελή [δηαδξακαηίδεηαη] εηο ηαο Αζήλαο»,
222

 ελδείμεηο πνπ, ζε ζπλάξηεζε κε παξεκθεξή 

θεηκεληθά ζηνηρεία,
223

 καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ελδνθεηκεληθφο ρξνλφηνπνο 

είλαη ε Αζήλα ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910. Ζ ζθεληθή δξάζε εθηπιίζζεηαη ζην 

ζαιφλη ηεο αζηηθήο νηθνγέλεηαο ηνπ επηηπρεκέλνπ δηθεγφξνπ Μαξάλνπ. Οη ηξεηο πξψηεο 

ζθελέο ηεο 1
εο

 πξάμεο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηα γελέζιηα ηεο δεθανθηάρξνλεο θφξεο 

ηνπ Λίλαο, ελψ ηαπηφρξνλα ηελ νηθνγέλεηα απαζρνιεί ην δήηεκα ηεο δίθεο ελφο ζπγγε- 

ληθνχ ηνπο πξνζψπνπ, ηνπ ηέθαλνπ, ε ππεξάζπηζε ηνπ νπνίνπ αλαηέζεθε ζηνλ λεαξφ 

δηθεγφξν θαη βνεζφ ηνπ Μαξάλνπ, Παχιν.  

ηαλ θηάλεη ζην ζπίηη ν Παχινο γηα λα επρεζεί ζηε Λίλα, δηαπηζηψλεη κε έθπιεμε 

φηη εθεί βξίζθεηαη θαη ν παηέξαο ηνπ, ν θ. Λειήο, πνπ δειψλεη ηελ αληίζεζή ηνπ 

απέλαληη ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηνλίδεη ηελ πξνζήισζή ηνπ ζηηο αμίεο ηνπ πα- 

ξειζφληνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο πνπ αθνινχζεζε, ζρνιηάδεηαη ην δήηεκα ηεο 

δίθεο ηνπ ηέθαλνπ, ελφο εχπνξνπ λένπ πνπ ζπλδέζεθε ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο νηθνγέ- 

λεηάο ηνπ κε κηαλ επηπφιαηε γπλαίθα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηηκσξήζεθε απφ ηνπο νηθείνπο 

ηνπ κε ζηέξεζε θάζε νηθνλνκηθήο παξνρήο. Απφ ηε ζηηγκή εθείλε δηαηαξάρηεθαλ νη 

ζρέζεηο ηνπ δεχγνπο θαη ε θνπέια δηέζπξε ηνλ ηέθαλν σο δηεθζαξκέλν θαη θιέθηε. ην 

ηέινο ηεο 1
εο

 πξάμεο ν αλαγλψζηεο δηαπηζηψλεη ηελ ακνηβαία εξσηηθή έιμε αλάκεζα 

ζηνλ Παχιν θαη ηε Λίλα.   

Έπεηηα, ε ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε δσή ηνπ Λειή ζηελ επαξρία θαη 

ζηελ απξνζπκία ηνπ λα ελζηεξληζηεί ηηο λέεο ηδέεο θαη λα εγθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα. 

Αθνινχζσο, απηφο απνθαιχπηεη ζηελ θπξία Μαξάλνπ φηη ν γηνο ηνπ είλαη εξσηεπκέλνο 

κε ηελ θφξε ηεο θαη ηεο πξνηείλεη λα παληξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο. Ζ κεηέξα ηεο Λίλαο, 

                                                 
222

 Βι. Δπγ. Ν. Εήλσλ, Ο δηθεγόξνο..., 9. 
223

 Μηα ηέηνηα θεηκεληθή έλδεημε είλαη ε αλαθνξά ηνπ Λειή, ελφο κεζφθνπνπ επαξρηψηε θηεκαηία, ζην 

ειεθηξηθφ ηξακ. Αξρηθά δειψλεη φηη ε ηειεπηαία θνξά πνπ επηζθέθζεθε ηελ Αζήλα ήηαλ ηξία ρξφληα 

λσξίηεξα θαη έπεηηα ηνλίδεη πσο κφλν φηαλ είλαη αλάγθε επηζθέπηεηαη ηελ πξσηεχνπζα, γηαηί ζα 

πξνηηκνχζε λα κελ αιινησζεί ην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πξφνδν. Σέινο, 

ζρνιηάδνληαο ηηο πξνεγνχκελεο επηζθέςεηο ηνπ (ηέζζεξηο-πέληε κέζα ζε κηαλ εηθνζηπεληαεηία), ιέγεη: 

«Έθπγα απνγνεηεπκέλνο, άιιαμαλ όια κε ηνλ θαηξό, ελώ εγώ είρα κείλε ν ίδηνο γηαηί ηνλ θαηξόλ ηνλ 

θξάηεζαλ ζθηρηά δεκέλνλ νη αλακλήζεηο κνπ. Σν πηζηεύεηε; Πεξηνδηθώο έθιαςα γηα ην πνιύ θσο πνπ 

εύξα ηεο λύρηεο ζηελ Αζήλα, γηα ηεο αθαθίεο ηεο νδνύ ηαδίνπ πνπ έθνςαλ θαη εζύκσζα, κε γειάζεηε, κε 

ηα ειεθηξηθά ηξακ...» (Βι. φ.π., 24. Δγψ ππνγξακκίδσ). πλππνινγίδνληαο φηη ην ειεθηξηθφ ηξακ ιεη- 

ηνχξγεζε ζηελ Αζήλα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ελδνθεη- 

κεληθφ-κπζνπιαζηαθφ παξφλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν γξαθήο ηνπ έξγνπ (1912).   
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κνινλφηη επηθπιαθηηθή, απνδέρεηαη εηζήγεζε ηνπ Λειή λα δνθηκάζνπλ ηα αηζζήκαηα 

ηεο θφξεο ηεο γηα ηνλ Παχιν. Απφ ηε δνθηκαζία απηή ν Λειήο ζπκπεξαίλεη  φηη  ε Λίλα 

είλαη εξσηεπκέλε κε ηνλ λεαξφ δηθεγφξν, θαη γη’ απηφ ζπεχδεη λα κηιήζεη ζηνλ παηέξα 

ηεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε θνπέια, πιεξνθνξνχκελε απφ ηε κεηέξα ηεο γηα ηελ πξφηα- 

ζε γάκνπ ηνπ Παχινπ, εθπιήζζεηαη θαη δεηεί ρξφλν γηα λα ην ζθεθηεί.  

Οη γνλείο ηεο Λίλαο θαίλεηαη λα κελ απνξξίπηνπλ ην ελδερφκελν ηνπ γάκνπ ηεο κε 

ηνλ Παχιν, σζηφζν ε μαθληθή έιεπζε ηνπ λεαξνχ θαη ε ζπδήηεζή ηνπ κε ηνλ Μαξάλν 

επηθέξνπλ ξηδηθή αλαηξνπή ηεο θαηάζηαζεο. Καηά ηε ζπδήηεζε, ν Παχινο δειψλεη φηη 

δελ επηζπκεί λα αλαιάβεη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ηέθαλνπ, γηαηί εθείλνο νκνιφγεζε ηελ 

ελνρή ηνπ, κε απνηέιεζκα ν Μαξάλνο λα εθλεπξηζηεί θαη λα ραξαθηεξίζεη ηνλ λεαξφ 

ππάιιειφ ηνπ αγλψκνλα θαη αράξηζην, ελψ ε Λίλα  πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη λα αλαιά- 

βεη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ γηα ράξε ηεο.  

Ο Παχινο, ελ ηέιεη, απνθαζίδεη λα ππεξαζπίζεη ηνλ ηέθαλν. Σελ επφκελε κέξα 

έξρεηαη ζην ζπίηη ν μάδειθνο ηεο Λίλαο, Νφληαο, θαη πιεξνθνξεί ηνλ Μαξάλν φηη ν 

ππάιιειφο ηνπ έραζε ηε δίθε γηαηί, αλ θαη αξρηθά αγφξεπζε πεηζηηθά ππέξ ηνπ πειάηε, 

αξγφηεξα έραζε ηελ απηνθπξηαξρία ηνπ θαη νκνιφγεζε πσο φζα έιεγε ήηαλ ςέκαηα. Ο 

Μαξάλνο, ληψζνληαο απνγνεηεπκέλνο θαη πξνδνκέλνο, απνθαζίδεη φηη ε θφξε ηνπ δελ 

ζα παληξεπηεί ηνλ Παχιν ν νπνίνο, αθνχγνληαο φζα ηνπ πξνζάπηεη ν εξγνδφηεο ηνπ, 

δεηεί ζπγγλψκε θαη ηνλίδεη φηη πάληα ππεξάλσ φισλ ζέηεη ηελ αιήζεηα, πνπ είλαη γηα 

ηνλ ίδην ε ππέξηαηε αμία. Σέινο, ν Παχινο πξνηείλεη ζηε Λίλα λα ηνλ αθνινπζήζεη ζηελ 

επαξρία θαη, φηαλ εθείλε αξλείηαη, αλαρσξεί καδί κε ηνλ παηέξα ηνπ.  

Ζ πινθή ζηνλ Γηθεγόξν δελ είλαη ζχλζεηε θαη ηα γεγνλφηα εθηπιίζζνληαη κέζα ζην 

πιαίζην κηαο αμηνπξφζεθηεο ελφηεηαο ρψξνπ θαη ρξφλνπ. Ζ εξσηηθή ηζηνξία θαη ηα 

δηαδξακαηηδφκελα ζην δηθεγνξηθφ γξαθείν δηαπιέθνληαη, ρσξίο λα ζπληζηνχλ κηα ζχλ- 

ζεηε αιιεινπρία ζπκβάλησλ θαη θαηαζηάζεσλ. Οη δπλακηθέο αληηζέζεηο αιήζεηα-ςεχ-

δνο, άζηπ-επαξρία, αγλφο έξσηαο-γάκνο ζθνπηκφηεηαο θπξηαξρνχλ, απνηειψληαο ηνπο 

θεληξηθνχο άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο εθηπιίζζεηαη ε πινθή ηνπ δξάκαηνο.  

Αληίζεηα απφ ηνλ Μάξην ηνπ Π. Βαιδαζεξίδε, Ο δηθεγόξνο δελ πέξαζε απαξαηήξε- 

ηνο˙ ζρνιηάζηεθε ηφζν ζηελ επνρή θαηά ηελ νπνία εθδφζεθε, φζν θαη αξγφηεξα. Με ηελ 

επθαηξία ηεο πξψηεο παξάζηαζεο ηνπ δξάκαηνο δεκνζηεχνληαη δχν ζεκεηψκαηα, ην έλα 

ζηε Φσλή ηεο Κύπξνπ θαη ην άιιν ζηνλ Κήξπθα. ηελ πξψηε εθεκεξίδα δεκνζηεχεηαη 

έλα εγθσκηαζηηθφ ζρφιην, ζην νπνίν ηνλίδεηαη φηη απηφ ην ζεαηξηθφ θείκελν (γξακκέλν 

ζηελ Αζήλα ζηα 1912) είλαη «πλεπκαηηθόλ απνθύεκα κηαο πςειήο θαη δπλαηήο θαληα- 

ζίαο» θαη φηη ε ιχζε, κε ηελ νπνία νινθιεξψλεηαη ε ππφζεζε, είλαη «αξίζηε» θαη αληί- 
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ζεηε απ’ φ,ηη πξνζδνθνχζε ην θνηλφ. ηε ζπλέρεηα, επηζεκαίλεηαη φηη «δη’ όινπ ηνπ έξ- 

γνπ δηήθνπζη θαη αλαπηύζζνληαη επηηπρέζηαηα πνιιαί ηδέαη, νίαη ε ηνπ έξσηνο, ε ηνπ 

γάκνπ, ε ηνπ λνκηθνύ επαγγέικαηνο νίαλ απαηηεί ε δηθαηνζύλε θαη νίαλ ε θνηλσλία 

[...]».
224

   

ηνλ Κήξπθα, εμάιινπ, δεκνζηεχεηαη έλα εμίζνπ εγθσκηαζηηθφ αιιά πην εθηεηακέλν 

θξηηηθφ ζεκείσκα ηνπ Κχξνπ Σξηηνθηίδε, ιίγεο κέξεο κεηά ην ςεπδψλπκν ζρφιην ηνπ 

Σαιηάλνπ. Ο Σξηηνθηίδεο εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη Ο δηθεγόξνο είλαη έλα αξηζηνχξγεκα 

θαη πσο ιφγσ ηεο κεηξηνθξνζχλεο ηνπ ζπγγξαθέα ην έξγν παξέκεηλε «από εηώλ» αλέθ- 

δνην. Υαξαθηεξίδεη ην δξάκα ζπλαξπαζηηθφ θαη ππνζηεξίδεη φηη ην δηαπλέεη κεγάιε θαη 

πςειή έκπλεπζε. ηε ζπλέρεηα, ην παξαιιειίδεη κε ην νκφηηηιν έξγν ηνπ E. Brieux, 

πνπ είρε αλεβαζηεί ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1922 ζην Παξίζη,
225

 θαη επηθεληξψλεη ηνλ ζρν- 

ιηαζκφ ηνπ ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ λεαξνχ δηθεγφξνπ Παχινπ, πνπ βίσζε επψδπλα ηε 

ζχγθξνπζε, απφ ηε κηα, αλάκεζα ζηηο δεζκεχζεηο απέλαληη ζηνλ Μαξάλν θαη ζηελ ππφ- 

ζρεζε πνπ έδσζε ζηελ θφξε ηνπ θαη, απφ ηελ άιιε, ζηε ζπλείδεζή ηνπ, πνπ ηνπ 

ππαγφξεπε λα ζέζεη ππεξάλσ φισλ ηελ αιήζεηα. Τπνγξακκίδεηαη φηη ζην ηέινο επηθξά- 

ηεζε ε θσλή ηεο ζπλείδεζεο θαη ε δχλακε ηεο αιήζεηαο, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξα- 

θεί ε θνηλσληθή ζέζε, ην επαγγεικαηηθφ κέιινλ θαη ν έξσηαο ηνπ λεαξνχ δηθεγφξνπ. 

Σέινο, επηρεηξνχληαη παξαιιειηζκνί κε ην νκφηηηιν έξγν ηνπ Γάιινπ ζεαηξηθνχ ζπγ- 

γξαθέα Brieux θαη επηζεκαίλεηαη φηη ζην έξγν εθείλν ν δηθεγφξνο, αληίζεηα απφ ηνλ 

Παχιν, πέηπρε ηελ αζψσζε ηεο εξσίδαο, παξαζπξκέλνο απφ ηα ιεγφκελά ηνπ θαη 

πηζηεχνληαο σο αιήζεηεο φζα έιεγε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ.
226

    

Σν 1930 (πάιη κε αθνξκή αλέβαζκα ηνπ έξγνπ ζηε ζθελή) ν Λνχεο Γ. Λνπίδνο δηα- 

ηππψλεη αμηνζεκείσηεο παξαηεξήζεηο, φρη κφλν γηα ηελ παξάζηαζε αιιά θαη γηα ην ίδην 

                                                 
224

 Βι. Σαιηάλνο, «Ο δηθεγόξνο»... (= Παξάξηεκα Β΄: 15.1., 512-513). 
225

 Πξφθεηηαη γηα ηνλ Γάιιν ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα  θαη αθαδεκατθφ Eugène Brieux (1858-1932), έλα απφ 

ηα δξάκαηα ηνπ νπνίνπ είλαη ε ηξίπξαθηε θσκσδία Ο δηθεγόξνο: L'avocat (1922). Γελ είλαη βέβαην αλ ν 

Δπγ. Εήλσλ είρε ππφςε ηνπ ην πην πάλσ ζεαηξηθφ θείκελν. ηελ απνδειηίσζε ησλ ινγνηερληθψλ 

κεηαθξάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1880-1930, πνπ έγηλε απφ ηνλ Λ. Παπαιενληίνπ, δελ πεξηιακβάλεηαη ην 

φλνκα ηνπ πην πάλσ Γάιινπ ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα. Βι. Λ. Παπαιενληίνπ, Λνγνηερληθέο κεηαθξάζεηο..., 

190-201. Απφ ηε ζπλαλάγλσζε ησλ δχν ζεαηξηθψλ έξγσλ δηαπηζηψλνπκε φηη ζην γαιιηθφ θείκελν 

ππάξρεη ην ζεκαηηθφ κνηίβν ηνπ εξσηηθνχ ηξηγψλνπ, ην νπνίν απνηειεί θαη ηελ αηηία ηεο δνινθνλίαο: ε 

Λνπίδ, ζηελ 5
ε
 ζθελή ηεο 3

εο 
πξάμεο, παξαδέρεηαη φηη ε ίδηα ζθφησζε ηνλ ζχδπγφ ηεο, γηα λα πξνιάβεη 

ηε δνινθνλία ηνπ δηθεγφξνπ Martigny, κε ηνλ νπνίν ήηαλ εξσηεπκέλε. Δμάιινπ, ζην γαιιηθφ θείκελν 

νη ιεπηνκέξεηεο γχξσ απφ ηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο θαη νη ζρεηηθέο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ 

παξνπζηάδνληαη κε έκθαζε ζην κπζνπιαζηαθφ παξφλ θαη είλαη ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηεο ζθεληθήο δξάζεο˙ 

αληίζεηα, ζην θππξηαθφ θείκελν ε ππφζεζε ηνπ ηέθαλνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ινγφρσξν. Δπνκέλσο, 

εθηφο απφ ην θεληξηθφ ζέκα ηεο δενληνινγίαο ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο, δελ εληνπίδνληαη άιιεο 

ζεκαηηθέο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα δχν θείκελα. Βι. Eugène Brieux, L'avocat. Comédie en trois actes. 

Παξίζη, Librairie Stock, Delamain et Boutelleau, 
2
1922, 58, 96-104.   

226
 Βι. Κ. Σξηηνθηίδεο, «Κξηηηθαί ζεκεηψζεηο: Ο δηθεγόξνο», Κήξπμ, 24/9 Μαξη. 1923 (= Παξάξηεκα: 

15.3., 513-514).  
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ην θείκελν. Παξαηεξεί φηη ν Δπγ. Εήλσλ, δηθεγφξνο ν ίδηνο, καο παξνπζηάδεη «ηελ ςπρν- 

ινγηθήλ θαηάζηαζηλ θάζε δηθεγόξνπ, όηαλ γλσξίδε όηη ν πειάηεο ηνπ είλαη έλνρνο θαη ελ 

ηνύηνηο είλαη ππνρξεσκέλνο, σο εθ ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ, λα ηνλ ππεξαζπηζζή». Ο ίδηνο 

ζρνιηνγξάθνο ζεκεηψλεη φηη είλαη ζαπκάζηνο θαη ςπρνινγεκέλνο ν δηάινγνο κεηαμχ 

Μαξάλνπ θαη Παχινπ Λειή, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε δίθε. Βξίζθεη, αθφκε, αιεζν-  

θαλέο ην ηέινο ηνπ έξγνπ θαη θαηαιήγεη ζεκεηψλνληαο: «Ο Δπγέληνο Εήλσλ ήην έλαο 

πξνζεθηηθόο ςπρνιόγνο θαη ε comédie ηνπ απηή δελ ήην έλα ηπραίνλ ζεαηξηθόλ έξγνλ, αι- 

ιά πεξηείρε θαη δηδαθηηθώηαηα πνξίζκαηα».
227

 Με ηελ επθαηξία ηεο ηειεπηαίαο παξάζηα- 

ζεο ηνπ δξάκαηνο (ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1935) πξναλαγγέιιεηαη ζηνλ ηχπν  φηη ν Γηάγθνο 

Ζιηάδεο ζα πξνιφγηδε ηελ παξάζηαζε κε κηα «εηζήγεζηλ εηο ην έξγνλ».
228

 

πσο θαίλεηαη, ινηπφλ, ε αλαγλσζηηθή πξφζιεςε ηνπ δξάκαηνο ππνβνεζήζεθε ζε 

κέγηζην βαζκφ απφ ηελ θαιή ηχρε πνπ είρε ην ίδην, θαηά ηε ζθεληθή ηνπ παξνπζίαζε. 

Έρεη ήδε ζεκεησζεί φηη ε πξψηε παξάζηαζε ηνπ Γηθεγόξνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έμη 

πεξίπνπ κήλεο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ, ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ηνπ 1923. Ο ίδηνο ν 

ζπγγξαθέαο κεηά ηνλ θαηάινγν ησλ πξνζψπσλ ηνπ ζεαηξηθνχ ηνπ έξγνπ, πνπ πξνηάζ- 

ζεη ζην θείκελν, παξαζέηεη ηα νλφκαηα ησλ εζνπνηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ πξψηε 

παξάζηαζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Θίαζν Αιέθνπ Γνλίδε θαη Πεξηθιή 

Γαβξηειίδε.
229

  

Σν 1930 ην έξγν αλεβάζηεθε ζηε Λεκεζφ απφ νκάδα εξαζηηερλψλ ζηε κλήκε ηνπ 

ζπγγξαθέα, πνπ πέζαλε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, θαη ε παξάζηαζε κεηαθέξζεθε θαη ζε 

άιιεο πφιεηο.
230

 ηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία εληνπίδνπκε πιεξνθνξίεο γηα δχν δηαθνξε- 

ηηθέο παξαζηάζεηο ζηε κλήκε ηνπ ζπγγξαθέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 5 Απξηιίνπ 1930 

                                                 
227

 Βι. Διεπζεξία, 18 Ηνπλ. 1930. 
228

 Βι. Παξαηεξεηήο, 26 Γεθ. 1935. Απφ ηνπο λεφηεξνπο κειεηεηέο, o Λ. Παπαιενληίνπ, επηζθνπψληαο 

ηα θπξηφηεξα θξηηηθά ζεκεηψκαηα γχξσ απφ ηνλ Γηθεγόξν, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο απηφ είλαη 

απφ ηα ειάρηζηα ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ κε αμηψζεηο θαη φηη θαζνδεγεί «ηελ θξηηηθή λα 

επηδεηήζεη θαη λα επηθξνηήζεη ηελ εηδνινγηθή θαη ζεκαηηθή δηεύξπλζε ηεο ζεαηξηθήο γξαθήο (θσκσδία, 

θνηλσληθό δξάκα)». Βι. Λ. Παπαιενληίνπ (1997), 263-267. Σν παξάζεκα ζηε ζ. 267. Δμάιινπ, ν Γ. Κα- 

ηζνχξεο αλαγλσξίδνληαο ηηο αξεηέο απηνχ ηνπ δξάκαηνο, ππνζηεξίδεη φηη είλαη ελδερφκελν ην Βίνο ελί- 

νηε ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα, δξάκα πνπ ιαλζάλεη, «λα έρεη θάπνηα αμία, αλ ππνινγίζνπκε ηηο ζθεληθέο αξε- 

ηέο ηνπ κεηαγελέζηεξνπ έξγνπ ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα Ο δηθεγόξνο». Αθφκε, ζεηηθφηεξε είλαη ε αμηνιφγεζε 

ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ίδην κειεηεηή, φηαλ ζεκεηψλεη ηελ πξψηε παξάζηαζή ηνπ, ιίγνπο κήλεο πξηλ απφ ηελ 

έθδνζή ηνπ, ην 1923: «Ο δηθεγόξνο είλαη έλα από ηα θαιύηεξα δείγκαηα ηήο, έηζη θη αιιηώο, ηζρλήο 

θππξηαθήο ζεαηξνγξαθίαο ηεο επνρήο». Χο θεληξηθφ ζέκα ηνπ έξγνπ, ν Καηζνχξεο ζεκεηψλεη «ην εζηθό 

πξόβιεκα πνπ ηίζεηαη ζηνλ δηθεγόξν, όηαλ ππεξαζπίδεηαη έλαλ έλνρν» θαη ηνλίδεη φηη ν ζπγγξαθέαο 

ρεηξίδεηαη ην ζέκα απηφ «κε επάξθεηα, θαη θπξίσο κε ζεαηξηθή νηθνλνκία πνπ ππνδήισλε θαιή γλώζε ηνπ 

ζεάηξνπ [...]».Βι. Καηζνχξεο (2005), 157, 248 (ζεκ. 242), 293.  
229

 Βι. επίζεο θαη ην ζπλνπηηθφ ζρφιην γηα ηελ πξψηε παξάζηαζε ηνπ Γηθεγόξνπ ζηνλ Κήξπθα: «Ο 

δηθεγόξνο, κηα ιεπηή θνκεληί, ππεξήξεζε θαη θαηερεηξνθξνηήζε, ν δε ζπγγξαθεύο εθιήζε επαλεηιεκκέλσο 

επί ηεο ζθελήο θαη εγέλεην αληηθείκελνλ ζεξκώλ εθδειώζεσλ εθ κέξνπο ηνπ θνηλνύ»: Κήξπμ, 17/2 Μαξη. 

1923 (= Παξάξηεκα Β΄: 15.2, 513).  
230

 Βι. Καηζνχξεο (2005), 215 (ζεκ. 127), 248.  
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζέαηξν Υαηδεπαχινπ θηινινγηθφ κλεκφζπλν ηνπ Δπγ. Εήλσλνο 

θαη αθνινχζεζε παξάζηαζε ηνπ Γηθεγόξνπ απφ εξαζηηέρλεο, ηνπο Π. Πνηακίηε, Μ. 

Μνξίδε, Θ. Μηθειιίδε θ.ά.
231

 Ζ δεχηεξε παξάζηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε δχν κήλεο 

αξγφηεξα (14 Ηνπλίνπ 1930). ε ζρεηηθφ ζεκείσκά ηνπ ν Λνχεο Γ. Λνπίδνο ζρνιηάδεη 

ηελ εζνπνηία θαη αμηνινγεί γεληθά ηελ πνηφηεηα ηεο παξάζηαζεο. ηε ζπλέρεηα, επηρεη- 

ξεί ζρνιηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ (βι. ηηο απφςεηο ηνπ πην πάλσ, φπνπ γίλεηαη ιφγνο 

γηα ηελ αλαγλσζηηθή πξφζιεςε ηνπ έξγνπ).
232

 Μηα ηειεπηαία παξάζηαζε (αλ εμαηξεζεί 

ε παξνπζίαζε ηνπ δξάκαηνο ππφ κνξθή ζεαηξηθνχ αλαινγίνπ πνπ έγηλε πξφζθαηα)
233

 

δίλεηαη ζην ζέαηξν Γηνξδακιή ηεο Λεκεζνχ ην 1935 απφ ηνλ ζίαζν Απνζηνιίδε-Ραπηφ-

πνπινπ
234

 θαη έθηνηε δελ εληνπίδνληαη άιιεο παξαζηάζεηο. 

1.6.6. Υξηζηόδνπινο Υξηζηνδνπιίδεο, «Ζ κνηξαία ζηηγκή», Αβγή 2 (Μάεο 1924) 

30-33.  

Ζ δξακαηηθή ζθελή Ζ κνηξαία ζηηγκή ηνπ  θξηηηθνχ  θαη  πξσηεξγάηε ηνπ ινγνηερλη- 

θνχ πεξηνδηθνχ Αβγή Υξ. Υξηζηνδνπιίδε (1903-1942),
235

 κνινλφηη είλαη εμαηξεηηθά ζχ- 

ληνκε, καο ελδηαθέξεη, θαζφηη ζε απηήλ εληνπίδεηαη ε κνξθή ηεο ρεηξαθεηεκέλεο γπ- 

λαίθαο, φπσο θαη ζηα ππφινηπα αζηηθά δξάκαηα πνπ εμεηάδνπκε. 

Θέκα ηεο Μνηξαίαο ζηηγκήο είλαη ην εξσηηθφ ηξίγσλν πνπ νδεγεί ζηελ απηζηία θαη 

ζηε δηάιπζε ηνπ γάκνπ. ην πξψην κέξνο ηεο ζθελήο νη εξαζηέο Παχινο θαη Διέλε 

ζπδεηνχλ κε πνηνλ ηξφπν ζα πιεξνθνξήζεη ε θνπέια ηνλ ζχδπγφ ηεο Φάλε γηα ηελ 

απφθαζή ηεο λα ηνλ εγθαηαιείςεη θαη λα αθνινπζήζεη ηνλ εξαζηή ηεο. πκθσλνχλ φηη 

κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ηελ ηξνπή ησλ πξαγκάησλ ζην αλαπφδξαζην ηεο κνίξαο θαη 

ζηε δχλακε ηνπ έξσηα. Ζ έιεπζε ηνπ Φάλε, ζην δεχηεξν κέξνο, πξνθαιεί ακεραλία 

ζηνπο δχν εξαζηέο, ε νπνία απνδίδεηαη θαη ζην ζεκεηνινγηθφ επίπεδν, θαζψο ν ιφγνο 

                                                 
231

 Βι. Διεπζεξία, 9 Απξ. 1930˙ βι., επίζεο, Κξίησλ Σνξλαξίηεο, «Δηο κλήκελ ηνπ Δπγελίνπ Εήλσλνο», 

Αιήζεηα, 9 θαη 19 Απξ. 1930 (= Παξάξηεκα Β΄: 15.4., 514). ε εηζαγσγηθφ ζεκείσκα πνπ πξνηάζζεηαη 

ζην θείκελν ηνπ Σνξλαξίηε δίλεηαη ε πιεξνθνξία φηη ε παξάζηαζε ηνπ Γηθεγόξνπ εληάρζεθε ζε 

Πνιηηηθφ Μλεκφζπλν πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Θέαηξν Υαηδεπαχινπ απφ ηνλ χιινγν ηεο «Λεκεζηαλήο 

Νενιαίαο». Πξηλ απφ ηελ παξάζηαζε κίιεζε γηα ηνλ ζπγγξαθέα ν Κξ. Σνξλαξίηεο θαη απαγγέιζεθαλ 

πνηήκαηά ηνπ. ηελ εηζήγεζε ηνπ Σνξλαξίηε δελ γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηνλ Γηθεγόξν, πέξα απφ 

ηελ αθφινπζε επηζήκαλζε: «Ίζσο όηαλ [ν Δπγ. Εήλσλ] πεξηέγξαθε ηνλ ηύπνλ ηνπ Μαξάλνπ εηο ηελ Α΄ 

θελήλ ηεο Γ΄ πξάμεσο ηνπ απνςηλνύ έξγνπ λα κε εθαζξέθηηδε παξά κνλάρα ηνλ εαπηό ηνπ».     
232

Βι. Διεπζεξία, 18 Ηνπλ. 1930. 
233

 Ζ παξνπζίαζε ηνπ Γηθεγόξνπ ππφ κνξθή ζεαηξηθνχ αλαινγίνπ ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία 

Θεαηξηθήο Αλάπηπμεο Λεκεζνχ (ΔΘΑΛ) θαη ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν ηεο πφιεο ζηηο 12/12/2008. Βι. 

εθ. Πνιίηεο, 12 Γεθ. 2008˙ Ο Φηιειεύζεξνο, 12 Γεθ. 2008. 
234

 Βι. Παξαηεξεηήο, 1 Ηαλ. 1936 (= Παξάξηεκα Β΄: 15.5, 514). 
235

 Πεξηζζφηεξα γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Υξ. Υξηζηνδνπιίδε, βι. ζηηο εξγαζίεο: Μ. Πηεξήο, «Ο 

Καβάθεο θαη ε Κχπξνο», Ο Κύθινο 19-20 (Γελ.-Απξ. 1986) 20-21˙ Λ. Παπαιενληίνπ, «Υξηζηφδνπινο 

Υξηζηνδνπιίδεο: ν άγλσζηνο θξηηηθφο θαη ινγνηέρλεο», Νέα Δπνρή 191-192 (Ηνχι.-Οθη. 1988) 88-95˙  

Παπαιενληίνπ (1997), passim˙ Κνπδνπλάξεο (2005), 487· Κνπδνπλάξεο (2010), 672· Π. Πξνδξφκνπ, 

Κύπξηνη πνιηηεπηέο…, 300.  
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ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ πεξηνξίδεηαη, ελψ αληίζεηα απμάλνληαη αηζζεηά νη ζθελη- 

θέο νδεγίεο. Ζ Διέλε, ηέινο, αλαθνηλψλεη ζηνλ Φάλε ηελ απφθαζή ηεο λα ηνλ εγθαηα- 

ιείςεη, θαη θεχγεη απφ ην ζπίηη καδί κε ηνλ Παχιν.
236

   

Δπνκέλσο, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ζε θαλέλα απφ ηα ππφινηπα δξάκαηα ηεο πεξηφ- 

δνπ πνπ εμεηάδνπκε (θαη ηδίσο ζε θαλέλα απφ ηα αζηηθά δξάκαηα) δελ εληνπίδεηαη ην 

ζέκα ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο ζπδπγηθήο ζηέγεο απφ ηε γπλαίθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζε 

απηή ηε δξακαηηθή ζθελή απνηππψλεηαη κε πξψηκε ηφικε θαη, φπσο έρεη ππνζηεξη- 

ρζεί, κε ηξφπν πνπ ζπκίδεη «ελ κέξεη ην παξάδεηγκα ηεο Νόξαο ηνπ Ibsen»,
237

 ην αίηεκα 

ηεο γπλαίθαο γηα θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε.
238

   

1.6.7. Σεύθξνο Αλζίαο, «Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο», πεξ. Φιόγα [πάξηεο] 2 (Φεβξ. 

1925) 17-34. 

Απφ ηε ρξνλνινγηθή έλδεημε πνπ ζεκεηψλεη ν Σ. Αλζίαο ζην ηέινο ηνπ κνλφπξα- 

θηνπ Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο θαίλεηαη φηη απηφ γξάθηεθε ην 1924, ιίγνπο κήλεο πξηλ 

απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζην πεξηνδηθφ Φιόγα πνπ έγξαθε εμ νινθιήξνπ θαη εμέδηδε ν 

ζπγγξαθέαο ζηε πάξηε, φπνπ εξγάζηεθε σο δεκνδηδάζθαινο (1924-1925).
239

 Ο δε- 

ηηάλνο ηεο εδνλήο είλαη έλα πξσηφιεην ζεαηξηθφ θείκελν θαη ν ζπγγξαθέαο ζα αζρνιε- 

ζεί ζπζηεκαηηθφηεξα κε ηε ζεαηξηθή γξαθή έπεηηα απφ κηα δεθαεηία (1935-1941), ζε 

κηαλ πεξίνδν πνπ δελ εκπίπηεη ζηα φξηα απηήο ηεο εξγαζίαο.
240

  

Ζ έληαμε ηνπ Εεηηάλνπ ηεο εδνλήο ζηελ θαηεγνξία ηνπ αζηηθνχ δξάκαηνο (θαη 

εηδηθφηεξα ζηα έξγα κε ζέζε) βαζίδεηαη ζε ελδνθεηκεληθά θξηηήξηα˙ πάλησο, ε ππφζεζε 

εξγαζίαο φηη ην κνλφπξαθην απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θσκσδία απνξξίπηεηαη, 

                                                 
236

 Ζ εξσίδα απνδίδεη ηελ απφθαζή ηεο ζε «άγλσζηεο δπλάκεηο». ηελ θαηαιεθηηθή ζθεληθή νδεγία 

δηαβάδνπκε: «Τπαθνύνληαο ζε κηα άγλσζηε δύλακε θ’ ε ίδηα δίρσο λα ηελ μέξε, θάλεη ην βήκα πνπ ζπάδεη 

όια ηα λήκαηα, πνπ ’ηαλ πιεγκέλα γύξσ ηεο θ’ ειεύηεξε βγαίλεη. Κιείεη γηα πάληα ηελ πόξηα πίζσ ηεο, 

αδίζηαρηα θαη κε ζίγνπξν ρέξη, ζαλ λα ηελ έζπξσρλε κηα αλώηεξε δύλακε, όηαλ ήξζε ην πιήξσκα ηνπ 

ρξόλνπ». Βι. Υξ. Υξηζηνδνπιίδεο, «Ζ κνηξαία ζηηγκή», Αβγή 2 (Μάεο 1924) 33. Δγψ ππνγξακκίδσ.  
237

 Βι. Λ. Παπαιενληίνπ, Κππξηαθά πεξηνδηθά…, 36. Ζ Νφξα, θεληξηθφ πξφζσπν ζην πίηη ηεο θνύθιαο 

ηνπ Ibsen, εγθαηαιείπεη ηνλ ζχδπγφ ηεο. πσο ζεκεηψλεη ν Ν. Παπαλδξένπ, φηαλ ην δξάκα αλεβάζηεθε 

ζηελ Διιάδα ην 1899, «ην θεκηληζηηθό κήλπκα ηνπ έξγνπ πξνθάιεζε δξηκύηαηεο θξηηηθέο». Βι. Νηθεθφξνο 

Παπαλδξένπ, Ο Ίςελ ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ πξψηε γλσξηκία ζηελ θαζηέξσζε (1890-1910). Αζήλα, 

Κέδξνο, 1983, 37˙ ζην εμήο: Ο Ίςελ… Γηα ηελ πξφζιεςε ηεο ηςεληθήο δξακαηνπξγίαο ζην λενειιεληθφ 

ζέαηξν, βι. αθφκε ελδεηθηηθά Θ. Γξακκαηάο, Σν ειιεληθό ζέαηξν…, ηφκ. Α΄, 374-390.  
238

 Γηα ην ζέκα ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο ζηε λενειιεληθή δξακαηνπξγία ησλ δχν πξψησλ δεθαεηη- 

ψλ ηνπ 20νχ αηψλα, βι. ελδεηθηηθά Θφδσξνο Γξακκαηάο, «Σν θνηλσληθφ θαη εξγαηηθφ δξάκα ζην λεν- 

ειιεληθφ ζέαηξν (1900-1922)», Πνιηηηζηηθή 12 (Γεθ. 1984) 55-56. Γηα ην ίδην ζέκα, ζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο ηςεληθέο επηδξάζεηο ζηε λενειιεληθή δξακαηνπξγία, βι. Γεσξγία Λαδνγηάλλε, «Θπζηαζκέλεο γπλαί- 

θεο ζην ειιεληθφ δξάκα»: (ζπιι. ηφκ.), ηέθαλνο…, 647-670. 
239

 Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 30-31˙ γηα ην πεξηνδηθφ Φιόγα, βι. Λάκπξνο Βαξειάο θαη Αγγειηθή 

Λνχδε, «Σν πεξηνδηθφ Φιόγα (1925) ηνπ Σεχθξνπ Αλζία», Μηθξνθηινινγηθά 8 (2000) 20-22˙ Λ. 

Παπαιενληίνπ, Κππξηαθά πεξηνδηθά…, 174. 
240

 Βι. Φ. ηαπξίδεο, Λ. Παπαιενληίνπ , . Παχινπ (2001), 102-108.  
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δεδνκέλνπ φηη εδψ δελ έρνπκε «επηπρή ιύζε»,
241

 απφ ηε ζηηγκή πνπ ν πξσηαγσληζηήο 

Αιθφλζνο, απνηπγράλνληαο λα θαηαθηήζεη θαη έπεηηα λα ηαπεηλψζεη ηε λεαξή καζή- 

ηξηά ηνπ Αζελά, νκνινγεί:  

                          εκεηψλσ ινηπφλ θαη εγψ ζην παζεηηθφ κνπ κηα πεξηθξφλεζε. 

                               Κη φκσο είκαη ηθαλνπνηεκέλνο. Γνθίκαζα θαη ηελ εδνλή ηεο 

                               απνηπρίαο.
242

 

 

Ζ δξάζε ζηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο είλαη ππνηππψδεο θαη εμαξρήο πξνθαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ πξσηαγσληζηή, πνπ είλαη θεξέθσλν ησλ ηδεψλ ηνπ ζπγγξαθέα, ρσξίο λα απν- 

κέλεη θαλέλα πεξηζψξην απξφνπηεο κεηαβνιήο ζηε ζπκπεξηθνξά απηνχ ηνπ δξακαηη- 

θνχ πξνζψπνπ, θαζψο ζηαζεξή επηδίσμή ηνπ είλαη πξψηα ε θαηάθηεζε θαη ακέζσο 

κεηά ν εμεπηειηζκφο θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο γπλαίθαο. Απηέο θαη άιιεο θαηαβνιέο ηνπ 

αηζζεηηζκνχ ζην κνλφπξαθην, ε ζεκαηνινγία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ (ζαιφλη αζηηθνχ 

ζπηηηνχ ζηελ Αζήλα), νη ειεχζεξεο εξσηηθέο ζρέζεηο ηνπ πξσηαγσληζηή κε πνιιέο 

εξσκέλεο θαη κε ηελ ππεξέηξηά ηνπ, ε λαηνπξαιηζηηθή απνγχκλσζε ηνπ έξσηα απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν εθηφο απφ εθείλν ηεο ζαξθηθήο απφιαπζεο θαη ε επηθέ- 

ληξσζε ζην εμαηξεηηθφ άηνκν (κνπζηθφο πνπ ζπρλά αηζζάλεηαη φηη ε κάδα δελ ηνλ 

θαηαλνεί θαη ηεξεί απέλαληί ηνπ ερζξηθή ζηάζε), είλαη ελδείμεηο πνπ καο νδεγνχλ ζηελ 

πηνζέηεζε ηεο ζέζεο φηη Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο είλαη αζηηθφ δξάκα.  

ηελ πξψηε ζθελή ηνπ κνλφπξαθηνπ ν κνπζηθφο Αιθφλζνο ππνδέρεηαη ζην ζπίηη 

ηνπ ηνλ δσγξάθν θίιν ηνπ Νάζν, ζηνλ νπνίν κηιά γηα ηηο εξσκέλεο ηνπ θαη γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο πξνζεγγίδεη: ακέζσο κεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο εξσηηθήο ηνπο 

αληαπφθξηζεο, ηηο εμεπηειίδεη θαη ηηο απσζεί, ζεσξψληαο φηη ε θαιιηηερληθή απφιαπζε 

ελφο πξάγκαηνο ηειεηψλεη ακέζσο κεηά ην άγγηγκά ηνπ. Ζ ηειεπηαία γλσξηκία ηνπ 

Αιθφλζνπ είλαη ε Αζελά, ηελ νπνία πνιηνξθεί θαη έλαο κπαθάιεο. Αθνινπζνχλ νη 

επηζθέςεηο δχν εξσκέλσλ, ζηηο νπνίεο ν πξσηαγσληζηήο ζπκπεξηθέξεηαη θπληθά, θαη 

νκνινγψληαο φηη ληψζεη εδνλή φηαλ βιέπεη ηηο γπλαίθεο λα ππνηάζζνληαη θαη λα είλαη 

δπζηπρηζκέλεο, ηηο αλαγθάδεη λα θχγνπλ εμνπζελσκέλεο. Ζ Αζελά είλαη ε ηξίηε επη- 

ζθέπηξηα ηελ νπνία ν Αιθφλζνο επηρεηξεί λα νδεγήζεη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε. Σε 

ζπλάληεζε δηαθφπηεη ν κπαθάιεο, πνπ επίζεο πνιηνξθεί ηελ θνπέια, θαη έξρεηαη γηα 

λα ειέγμεη ηη ζπκβαίλεη αλάκεζα ζηνπο δχν. Μεηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ, ν Αιθφλζνο 

                                                 
241

 Γηα κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ γχξσ απφ ην επηπρέο ηέινο, σο θχξην γλψξηζκα ηεο 

θσκσδίαο, βι. Moelwyn Merchant, Κσκσδία (κηθξ. Αξηζηέα Παξίζε): Ζ Γιψζζα ηεο Κξηηηθήο 19, 

Αζήλα, Δξκήο, 1980 (1972), 11-18˙ φπσο εμάιινπ ζεκεηψλεη ν P. Pavis, «παξαδνζηαθά ε θσκσδία 

νξίδεηαη από ηξία θξηηήξηα, πνπ ηελ αληηπαξαζέηνπλ ζηελ ηξαγσδία: ην πξόζσπό ηεο είλαη ηαπεηλήο 

θαηαγσγήο, ε ιύζε είλαη επηπρήο, πξννξηζκόο ηεο είλαη λα μεζπάζεη ν ζεαηήο ζηα γέιηα». Βι. Pavis 

(2006), 283.  
242

 Βι. Σεχθξνο Αλζίαο, Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο, πεξ. Φιόγα 2 (Φεβξ. 1925) 34. 
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ζπλερίδεη λα πνιηνξθεί ηελ Αζελά, ε νπνία παξ’ φια απηά δελ πέθηεη ζηελ παγίδα ηνπ 

θαη θεχγεη, ηε ζηηγκή πνπ έξρεηαη ν Νάζνο. Απηφο πιεξνθνξεί ηνλ θίιν ηνπ φηη ε 

Αζελά πξφθεηηαη λα αξξαβσληαζηεί ηνλ κπαθάιε θαη, ηέινο, ν Αιθφλζνο παξαδέρεηαη 

ήηηα, ππνζηεξίδνληαο φηη ε κεγαιχηεξε εδνλή είλαη ν εμεπηειηζκφο ηεο γπλαίθαο.  

Γέθα ρξφληα κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ, Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο αλεβάδεηαη ζηελ Κχπξν 

απφ ηνλ ζίαζν ησλ Απνζηνιίδε-Νέδεξ-Ραπηφπνπινπ
243

 θαη, κε απηή ηελ επθαηξία, δεκν- 

ζηεχνληαη ζηνλ θππξηαθφ ηχπν θξηηηθά ζρφιηα, ηφζν γηα ηελ παξάζηαζε φζν θαη γηα ην 

ζεαηξηθφ θείκελν. ε έλα ζχληνκν αλψλπκν ζρφιην, πνπ δεκνζηεχεηαη κε ηελ αθνξκή 

ηεο παξάζηαζεο ηνπ κνλφπξαθηνπ, ζεκεηψλεηαη φηη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ν Σ. Αλζίαο 

παξνπζηαδφηαλ ελψπηνλ ηνπ θππξηαθνχ θνηλνχ σο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο. Ο αλψλπκνο 

ζρνιηνγξάθνο ζεσξεί ην κνλφπξαθην «αξθεηά ξεαιηζηηθό» θαη επηζεκαίλεη φηη ζε απηφ ν 

ζπγγξαθέαο «παξνπζηάδεη ζε αδξέο γξακκέο ηνλ ζύγρξνλν εθθπιηζκό, πνιύ ζπλεζηζκέ- 

λνλ ηδίσο ζηνλ θαιιηηερληθόλ θόζκνλ θαη πξνβάιιεη πνιιά εξσηήκαηα επάλσ ζηεο θαη- 

λνύξγηεο ηάζεηο ηεο δσήο, πξν πάλησλ όζνλ αθνξά ην ζεμνπαιηζηηθόλ [sic] πξόβιε- 

κα».
244

    

Παξά ηηο επηθπιάμεηο ηνπ γηα ηνλ εθηεηακέλν πξφινγν θαη γηα ηελ ππνηππψδε δξάζε 

ηνπ δξάκαηνο, ν Άληεο Πεξλάξεο απνηηκά κε ζεηηθέο θξίζεηο ην έξγν ζεκεηψλνληαο, 

απφ ηε κηα, φηη «ν θ. Αλζίαο έρεη ζην έξγν ηνπ έλα δηάινγν ηόζνλ ελαξγή θαη θσηεηλό, πνπ 

αληηθαζηζηά ζ’ έλα κεγάιν κέξνο ηελ πξαγκαηηθή δξάζε, ώζηε λα κε δεκηώλεηαη θαζόινπ 

ή ζρεδόλ θαζόινπ ην δξακαηάθη κε ηελ έιιεηςε ηνπ δεύηεξνπ ραξαρηεξηζηηθνύ», θαη απφ 

ηελ άιιε, φηη ν ζπγγξαθέαο θαηαθέξλεη «λ’ αλαιύζεη κηα πξνζσπηθόηεηα, έζησ θη’ αλ ε 

πξνζσπηθόηεηα απηή ζηέθεη θάπσο έμσ από ηα ζπλεζηζκέλα πιαίζηα». Σέινο, ν Α. 

Πεξλάξεο, ππεξβάιινληαο, δηαηππψλεη ηελ  άπνςε (πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ απνδεηθλχε- 

ηαη εζθαικέλε) φηη Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο «απνηειεί κηα θαιή απαξρή ηεο θππξηαθήο 

δξακαηνγξαθίαο», επεηδή «ηα δξακαηηθά γπκλάζκαηα ηεο πεξαζκέλεο γεληάο δελ κπνξνύ- 

λε λα ινγαξηαζηνύλε θαη Τν γαιάδην ινπινύδη ηνπ Νηθνιαΐδε ζρεδόλ ηίπνηε δε ιέγεη».
245

 

Γηαθνξεηηθέο είλαη νη απφςεηο πνπ δηαηππψλεη γηα ηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο ν πνηεηήο 

Λεπηέξεο Γηαλλίδεο, ν νπνίνο ζηελ αξρή ηνπ πξσηνζέιηδνπ εθηελνχο ζεκεηψκαηφο ηνπ 

ππνγξακκίδεη φηη ην δξάκα γξάθηεθε κηα δεθαεηία λσξίηεξα θαη ππνζηεξίδεη φηη ζε απ- 

ηφ δελ ππάξρεη αιεζνθάλεηα νχηε «ινγηθή θαη θπζηθή ζπκκεηξία». Δηδηθφηεξα, ζεσξεί 
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 Βι. Καηζνχξεο (2005), 262. 
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 Βι. [Αλψλπκνο], «Θεαηξηθφλ γεγνλφο. Έξγνλ Κππξίνπ ινγνηέρλνπ απφ ηεο ζθελήο ηνπ ζηάζνπ Απν- 

ζηνιίδε-Νέδεξ-Ραπηφπνπινπ», Πξσηλή, 13 Ηνπι. 1935 (= Παξάξηεκα Β΄: 16.1, 514-515).  
245

 Βι. Άληεο Πεξλάξεο, «Θεαηξηθά. Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο», Πξσηλή, 17 Ηνπι. 1935 (= Παξάξηεκα Β΄: 

16.2., 515-516).  
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φηη ν Αιθφλζνο είλαη δηαλνεηηθφ θαηαζθεχαζκα ηνπ ζπγγξαθέα. Αθνινχζσο, ν ίδηνο 

ζεκεηψλεη φηη «ε έθηαζηο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδε έλα ζεαηξηθό έξγν, απηή ε νπζία ηεο 

δσήο, ιείπεη από ηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο πνπ δελ αληηπξνζσπεύεη παξά κνλάρα έλα ηύπν 

δεκηνπξγεκέλν όρη από ηε δσή θαη κεηαθεξκέλνλ ζηε ζθελή, κα δεκηνπξγεκέλνλ από ηε 

θαληαζία ηνπ ζπγγξαθέσο ζύκθσλα κε σξηζκέλεο ηνπ ζθέςεηο». Έλα άιιν κεηνλέθηεκα, 

θαηά ηνλ Γηαλλίδε, είλαη φηη «ε ζέζηο» ηνπ δξάκαηνο δελ πεγάδεη κέζα απφ ηε ζθεληθή 

δξάζε, αιιά δηαηππψλεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ ήξσα. Δθηφο απφ ηα πην πάλσ αξλεηηθά 

ζηνηρεία, ν ζρνιηνγξάθνο επηζεκαίλεη θαη κηαλ αξεηή ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, φηη δεια- 

δή ν δηάινγνο είλαη «ζπκκεηξηθόο θαη θαηαλεκεκέλνο κε πνιιή αλαινγία».
246

  

Δλνριεκέλνο απφ ηελ αξλεηηθή θξηηηθή ηνπ Λ. Γηαλλίδε, ν Σ. Αλζίαο δεκνζηεχεη έλα 

ζεκείσκα ζην νπνίν, αλ θαη νκνινγεί φηη απνηεινχλ κεηνλεθηήκαηα ηνπ κνλφπξαθηνπ 

ηφζν ην γεγνλφο φηη δίλεηαη ε ςπρνγξαθία ελφο αλζξψπνπ ζε κία κφλν πξάμε, φζν θαη ε 

κεγάιε έθηαζε ηνπ πξνιφγνπ, ζηνλ νπνίν «ζπεύδεη λα θαηαηνπίζεη ακέζσο ην ζεαηή γηα 

ην ραξαθηήξα θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ ήξσα», απνξξίπηεη ηελ άπνςε ηνπ Γηαλλίδε πεξί 

ππνηππψδνπο δξάζεσο θαη ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη δξάζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, αλ 

ιεθζεί ππφςε φηη ην δξάκα ηνπ είλαη κνλφπξαθην˙ αθφκε, αληηθξνχεη ηε γλψκε πσο ν 

ηχπνο ηνπ Αιθφλζνπ ζηεξείηαη αιεζνθάλεηαο, παξαπέκπνληαο ζην ηςεληθφ ζέαηξν, φ- 

πνπ έλα δξακαηηθφ πξφζσπν δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα «κε βάζε κηαλ νκάδα 

ζπγγεληθώλ ηύπσλ», θαη ππνζηεξίδνληαο φηη «ηέρλε δελ ζα πεη θσηνηππία». Γηα ηνλ ίδην 

ραξαθηήξα ν Σ. Αλζίαο γξάθεη φηη είλαη «παξκέλνο από ηνπο θαιιηηερληθνύο θύθινπο ηεο 

Αζήλαο» θαη πσο είλαη έλαο ηχπνο «πνπ αεδίαζε ηελ πζηεξνβνπιία θαη ην ξσκαληηζκό ηεο 

γπλαίθαο, δνθίκαζε ηόζεο απνγνεηεύζεηο θπλεγώληαο ηνλ έξσηά ηεο θαη έθηαζε ζην ζε- 

κείν λα ηελ εθδηθείηαη βαζαλίδνληαο όζεο ππνθύπηνπλ – αθνύ επείζζεθε πσο ε πξαγκαηη- 

θώηεξε θαη θπζηθώηεξε κνξθή ηνπ έξσηα είλαη ε ζαξθηθή έλσζε».
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1.7. Κσκσδίεο
248
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 Βι. Λεπηέξεο Γηαλλίδεο, «Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο», Νένο Κππξηαθόο Φύιαμ, 18 Ηνπι. 1935 (=Πα- 

ξάξηεκα Β΄: 16.3., 516-517).  
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 Βι. Σ. Αλζίαο, «Παξαηεξήζεηο γηα ηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο», Πξσηλή, 20 Ηνπι. 1935 (= Παξάξηεκα 

Β΄: 16.4., 517-518).  
248

 Οη αξρέο ηεο λενειιεληθήο θσκσδίαο (αλ δελ ζπλππνινγηζηεί ε θξεηηθή θσκσδία ηνπ 17
νπ

 αηψλα) 

ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο κειεηεηέο ζηελ πεξίνδν ηνπ δηαθσηηζκνχ. Ζ Άλλα Σακπάθε ζεκεηψλεη φηη, 

θαηά ηελ πεξίνδν απηή, νη Νενέιιελεο γλσξίδνπλ ηελ θσκσδία σο αλάγλσζκα (θπξίσο απφ κεηαθξά- 

ζεηο ηνπ Γθνιληφλη θαη ηνπ Μνιηέξνπ). Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ Γθνιληφλη ζηελ Διιάδα, βι. ελδεηθηηθά 

Γ. πάζεο, Ο δηαθσηηζκόο..., 199-214· Β. Πνχρλεξ, Γξακαηνπξγηθέο αλαδεηήζεηο..., 346-350· Ρέα Γξε- 

γνξίνπ, «Νέα ζηνηρεία γηα ηε δηάδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γθνιληφλη ζηελ Διιάδα», Μαληαηνθόξνο 39-40 

(1995) 77-94· A. Tabaki, Le théâtre néohellénique…, 409-422· Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ζ ειιεληθή θσκσ- 

δία..., 13-21· Β. Πνχρλεξ, Μλείεο..., 151-2· Ά. Σακπάθε, Ζ λενειιεληθή δξακαηνπξγία..., 133· Ρέα Γξε- 

γνξίνπ, «Ζ ζπκβνιή ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζεάηξνπ ζηελ θαζηέξσζε ησλ θσκσδηψλ ηνπ Κάξιν 

Γθνιληφλη ζην ειιεληθφ ζέαηξν ηνπ 19
νπ

 αηψλα», [πιινγηθφο ηφκνο], Εεηήκαηα ηζηνξίαο ηνπ 
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1.7.1. Αληώληνο Γ. Οηθνλνκίδεο, Τα λεύξα κνπ. Κσκσδία πξσηόηππνο εηο πξάμηλ: 

εθ. Τξηθ-Τξαθ, 17 Απξ.-29 Μαΐνπ 1896. 

Απφ ηνλ Αληψλην Γ. Οηθνλνκίδε
249

 δεκνζηεχνληαη ζε ζπλέρεηεο ζηε βξαρχβηα 

                                                                                                                                              
λενειιεληθνύ ζεάηξνπ. Μειέηεο αθηεξσκέλεο ζηνλ Γεκήηξε πάζε (επηκ. Νηθεθφξνο Παπαλδξένπ-Έθε 

Βαθεηάδε), Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 2007, 117-134· ζην εμήο: Εεηήκαηα ηζην- 

ξίαο… Δμεηάδνληαο ηε ζπκβνιή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Οηθνλφκνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ θπξηφηεξσλ 

αληηιήςεσλ «γύξσ από ηελ εζηθόηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο θσκσδίαο σο είδνπο ζηελ ειιεληθή 

παηδεία», ε ίδηα κειεηήηξηα γξάθεη: «Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ απόςεσλ πεξί εζληθήο θσκσδίαο, 

έλλνηα πνπ εηζήγαγε πξώηνο θαη κε επηηπρή ηξόπν ν Κ. Οηθνλόκνο κέζα από κηα κεηάθξαζε, ηνλ 

Φηιάξγπξν ηνπ Μνιηέξνπ, ζθξάγηζε θπξηνιεθηηθά ηνλ 19
ν
 αηώλα». Βι. Ά. Σακπάθε, Σν λενειιεληθό 

ζέαηξν..., 185-6. Απφ ηηο πην πξφζθαηεο εξγαζίεο γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ Μνιηέξνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, 

βι. ελδεηθηηθά Β. Πνχρλεξ, Ζ πξόζιεςε ηεο γαιιηθήο…, 36-61· A. Tabaki, φ.π., 394-408· Γ. πάζεο, «Ζ 

ηζηνξηνγξαθία…», 260-262· Θ. Υαηδεπαληαδήο, φ.π., passim. ηελ εμέιημε ηνπ είδνπο απηνχ θαηά ηνλ 

19
ν
 αηψλα εληνπίδνληαη ε θσκσδία εζψλ θαη ε αζηηθή θσκσδία, ε ζαηηξηθή ή θνηλσληνθξηηηθή 

θσκσδία, ε κνλφπξαθηε θσκσδία θαη ην θσκεηδχιιην, ελψ ζηα ηέιε ηνπ αηψλα θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα λα κεηαθεξζεί ζηε λενειιεληθή θσκσδηνγξαθία «ε αηκόζθαηξα ηνπ γαιιηθνύ βνπιεβάξηνπ 

θαη ηεο ειαθξηάο θάξζαο». Βι. Κ. Θ. Γεκαξάο, Η.ΝΔ.Λ., 249-250· Μ. Λπγίδνο, Σν λενειιεληθό πιάη ζην 

παγθόζκην…, ηφκ. Α΄, 43-64· Mario Vitti, Η.ΝΔ.Λ., Αζήλα, Οδπζζέαο, 1978, 142, 246· Ά. Σακπάθε, Ζ 

λενειιεληθή δξακαηνπξγία..., 146 (φπνπ θαη ην παξάζεκα)· Διίδα-Άλλα Γειβεξνχδε, Ο Αιέμαλδξνο 

νύηζνο, ε πνιηηηθή θαη ην ζέαηξν, Αζήλα, Πνξεία, 1997, 32-33· ζην εμήο: Ο Αιέμαλδξνο νύηζνο…· Ά. 

Σακπάθε, «Ο δηαθσηηζκφο…», 56-57. Ο Θ. Υαηδεπαληαδήο ζεσξεί σο έξγν ζηαζκφ, κε ην νπνίν θάλεη 

ηελ εκθάληζή ηεο ε παλειιήληα θσκσδία ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηα Κνξαθηζηηθά (1813) ηνπ 

Ηαθσβάθε Ρίδνπ-Νεξνπινχ. Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ζ ειιεληθή θσκσδία..., 21-2, 71, 139. Καηά ηελ 

πεξίνδν 1833-1862, φπσο ζεκεηψλεη ν Β. Πνχρλεξ, παξαηεξείηαη ε αθκή ηεο πνιηηηθήο ή θνηλσ- 

ληνθξηηηθήο θσκσδίαο, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε ζάηηξα ηνπ ινγηνηαηηζκνχ, ησλ ληνπηνιαιηψλ θαη ησλ 

μελφγισζζσλ ζηνηρείσλ. Βι. Β. Πνχρλεξ, Ζ ηδέα ηνπ εζληθνύ..., 188-9, 191˙ ηνπ ίδηνπ, Αλζνινγία 

(2006), ηφκ. Β΄1, 342-3. Ο ίδηνο ζεκεηψλεη φηη ζηε δεθαεηία ηνπ 1860 εκθαλίδεηαη ε κνλφπξαθηε 

θσκσδία, είδνο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε «λα παίδεηαη κεηά από ηελ θαλνληθή παξάζηαζε έλα 

αζηείν κνλόπξαθην». Βι. Πνχρλεξ, φ.π. (2006), 310-311. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Πνχρλεξ ηνλίδεη ηε 

κεγάιε επηηπρία ηνπ είδνπο, αθνχ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζηηγκήο 700 πξσηφηππεο θαη κεηαθξαζκέλεο 

κνλφπξαθηεο θσκσδίεο, πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Γηα ηηο ζπλζήθεο 

δεκηνπξγίαο ηεο κνλφπξαθηεο θσκσδίαο, βι. επίζεο ηδέξεο (
2
1999: 1951),  97-114.  Παξάιιεια κε 

ηελ εμέιημε ηεο κνλφπξαθηεο θσκσδίαο, θαηά ηε δεθαεηία 1870-1880 νη Έιιελεο θσκσδηνγξάθνη 

πηνζεηνχλ ηελ επξσπατθή αζηηθή εζνγξαθία θαη «σο θύξηνο ρώξνο εμέιημεο ηεο ζθεληθήο δξάζεο 

επηιέγεηαη ην ζαιόλη ελόο αζηηθνύ ζπηηηνύ». Βι. Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ζ ειιεληθή θσκσδία..., 139. Σειεπ- 

ηαίνη ζηαζκνί ζηελ εμέιημε ηεο λενειιεληθήο θσκσδίαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα είλαη ην  θσκεηδχιιην θαη ε 

επηζεψξεζε. Βι. Γεκήηξεο πάζεο, «Ζ ειιεληθή θσκσδία ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα», Θεαηξηθά 

Σεηξάδηα 9 (Ηαλ. 1984) 3-5· Aliki Bacopoulou-Halls, Modern Greek…, 91, 93-95· Θ. Υαηδεπαληαδήο, 

φ.π., 151˙ Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), ηφκ. Β΄1, 343˙ ηδέξεο (
2
1999), 140˙  Θ. Γξακκαηάο, Σν ειιεληθό 

ζέαηξν…, ηφκ. Α΄, 112-113· ηφκ. Β΄, 121-139· Ά. Σακπάθε, Ζ λενειιεληθή δξακαηνπξγία..., 146. Καηά 

ηελ πεξίνδν 1901-1922 ε θσκσδία ήηαλ έλα απφ ηα πξνζθηιέζηεξα είδε ζην ξεπεξηφξην ηνπ αζελατθνχ 

ζεάηξνπ (19.3 % ησλ λενειιεληθψλ ζεαηξηθψλ έξγσλ πνπ αλεβάζηεθαλ ήηαλ θσκσδίεο): Βι. E.-A. 

Delveroudi, Le répertoire original…, 53.  
249

 Οη βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπκε γηα ηνλ Αληψλην Γ. Οηθνλνκίδε είλαη ειιηπείο. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Αλδξέα νθνθιένπο ζην Κξαηηθφ Αξρείν ηεο Κππξηαθήο Γεκν- 

θξαηίαο, ν Οηθνλνκίδεο, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηε Υίν, έθηαζε ζην λεζί ην 1896 σο κέινο ζεαηξηθήο 

νκάδαο θαη ήηαλ ηφηε 35 εηψλ, πέηπρε λα πάξεη άδεηα γηα ηελ έθδνζε ζαηηξηθήο εθεκεξίδαο απφ ηνλ 

δηνηθεηή Λάξλαθαο θαη άξρηζε λα εθδίδεη ην Σξηθ-Σξαθ ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Απφ ηνλ Ηνχλην ε 

εθεκεξίδα εθηππψλεηαη ζηε Λεπθσζία θαη αλαζηέιιεη νξηζηηθά ηελ έθδνζή ηεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1896. Βι. Αλδξέαο νθνθιένπο, πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ θππξηαθνύ ηύπνπ, ηφκ. Β΄: 1890-1900, 

Λεπθσζία, Intercollege Press, 1998, 32-42˙ ζην εμήο: πκβνιή… Πάλησο, δηαζηαπξψλνληαο ηελ 

πιεξνθνξία πνπ άληιεζε ν Α. νθνθιένπο απφ επηζηνιή ηνπ Γηνηθεηή Λάξλαθαο C. Delaval Cobham, 

φηη ν Α. Γ. Οηθνλνκίδεο ήηαλ κέινο ζηάζνπ πνπ είρε ηφηε πξφζθαηα θηάζεη ζηελ Κχπξν, κε ηα ζηνηρεία 

πνπ παξαζέηεη ν Γ. Καηζνχξεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ζηάζσλ ζηελ Κχπξν, θαηαιήγνπκε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη πηζαλφηαηα ν ζπγγξαθέαο ήηαλ κέινο ηνπ ζηάζνπ Κ. . Πέξβειε, πνπ έκεηλε ζην 

λεζί απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1896 θαη ζηνπο εζνπνηνχο ηνπ νπνίνπ ζπγθα- 

ηαιέγεηαη ην φλνκά ηνπ. Αλακθίβνια, ε ζεαηξηθή γξαθή ηνπ Α. Γ. Οηθνλνκίδε, παξά ηα κεηνλεθηήκαηά 
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ζαηηξηθή εθεκεξίδα Σξηθ-ηξαθ (1896),
250

 πνπ εμέδηδε ν ίδηνο, δχν κνλφπξαθηεο θσκσ- 

δίεο (Σα λεύξα κνπ θαη Ο κπνλακάο), ζηηο νπνίεο αλαπαξάγνληαη νη θνηλνί ζεκαηηθνί 

ηφπνη ηνπ είδνπο θαη (αληίζεηα απφ φ,ηη ζπκβαίλεη ζηα ππφινηπα δεκνζηεχκαηα ηεο ε- 

θεκεξίδαο) παξαθάκπηνληαη ηα θιέγνληα θνηλσληθννηθνλνκηθά δεηήκαηα ηνπ λεζηνχ. 

Οη θσκσδίεο απηέο, φπσο έρεη δηαθαλεί ηφζν απφ ηελ πξνγελέζηεξε ζεαηξνινγηθή θαη 

θηινινγηθή έξεπλα, φζν θαη απφ ηε δηθή καο δηεξεχλεζε, πέξα απφ ηελ φπνηα αξρηθή 

αλαγλσζηηθή αληαπφθξηζε φηαλ δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ ηχπν, δελ θαίλεηαη λα απαζρφ- 

ιεζαλ αξγφηεξα ηελ θξηηηθή νχηε αλεβάζηεθαλ ζηε ζθελή.   

Σν είδνο ηεο κνλφπξαθηεο θσκσδίαο πνπ, φπσο είδακε, γλψξηζε ηδηαίηεξε αλάπηπ- 

με ζηελ Διιάδα ηνλ 19
ν
 αηψλα, έρεη δηεξεπλεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (ηδηαίηεξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα).
251

 Αμηνζεκείσηε είλαη ε δηαπίζησζε ηεο Γεσξγίαο Λαδνγηάλλε φηη 

νη κνλφπξαθηεο θσκσδίεο γξάθνληαλ θπξίσο γηα παξάζηαζε θαη φρη γηα αλάγλσζε θαη 

φηη απηέο (είηε κεηαθξαζκέλεο είηε πξσηφηππεο), ζπληζηψληαο «κηα ξσγκή ζηε θηινιν- 

γηθή παηξησηηθή θαη αξραηνηξνπηθή ζθελή», έθεξλαλ «ηελ ηζνξξνπία ζηε ξνκαληηθή 

κειαγρνιία ησλ εξώσλ ησλ ηζηνξηθώλ ηξαγσδηώλ».
252

  

ηελ θσκσδία Σα λεύξα κνπ ε ππνηππψδεο πινθή βαζίδεηαη ζηε ζχγθξνπζε αλά- 

κεζα ζηε θηιάξεζθε Αζπαζία θαη ζηνλ ζχδπγφ ηεο Αληψλην (παξφκνην είλαη ην ζέκα 

ηεο θσκσδίαο Μπακ-κπνπκ ηνπ Γ. ηαπξίδε). Δθείλε, θζνλψληαο φζεο είραλ ηελ 

νηθνλνκηθή άλεζε λα αθνινπζνχλ πηζηά ηε κφδα, κε ζεαηξηληζκνχο, πξνζπνηεηά 

λεχξα θαη εηθνληθή ιηπνζπκία εθβηάδεη ηνλ άληξα ηεο γηα λα ηεο αγνξάζεη θαηλνχξην 

θφξεκα. Δθείλνο, κε ηε βνήζεηα ηνπ ππεξέηε ηνπ, πξνζπνηείηαη φηη έρεη ζπλάςεη 

εξσηηθέο ζρέζεηο κε κηα Γεξκαλίδα, πξνθαιεί έηζη ηε δήιηα ηεο Αζπαζίαο θαη, ηέινο, 

αθνχ πεηπραίλεη λα ηελ πείζεη λα πάςεη λα αθνινπζεί εθβηαζηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπ 

κε ηνπο πξνζπνηεηνχο ηεο εθλεπξηζκνχο, απνθαιχπηεη ην ςέκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε.  

Σν θσκηθφ ζηνηρείν ζηε κνλφπξαθηε απηή θσκσδία δελ πξνθχπηεη κφλν απφ ηε 

δηαγξαθή ησλ αληίζεησλ ραξαθηήξσλ ηεο ζπάηαιεο θαη απηάξεζθεο ζπδχγνπ θαη ηνπ 

ηζηγθνχλε ζπδχγνπ θαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο θάξζαο (φπσο ζπκβαίλεη ζην Μπακ-

κπνπκ), αιιά επηπξφζζεηα απνξξέεη απφ ηε δξακαηηθή εηξσλεία, πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

                                                                                                                                              
ηεο, θαλεξψλεη ζπγγξαθέα πνπ γλσξίδεη ηα κπζηηθά ηεο ζθελήο. Βι. φ.π., 34˙ Καηζνχξεο (2005), 48. 

Γηα ηελ αλαρψξεζε ηνπ Α. Γ. Οηθνλνκίδε απφ ηελ Κχπξν κε πξννξηζκφ ηε κχξλε, ζηηο αξρέο Οθησ- 

βξίνπ 1896, βι. Νένλ Έζλνο, 12/24 Οθη. 1896.  
250

 ην ζαηηξηθφ απηφ έληππν αλαθέξεηαη, αλάκεζα ζε άιια, ν Λ. Παπαιενληίνπ ζρνιηάδνληαο γεληθφ- 

ηεξα ηε ζεκαηνγξαθία θαη ηηο γισζζηθέο επηινγέο ζηνλ θππξηαθφ ζαηηξηθφ ηχπν ηνπ φςηκνπ 19
νπ

 αηψλα: 

Λ. Παπαιενληίνπ, «αηηξηθή πνίεζε ηνπ 19
νπ

 αηψλα», Ο Φηιειεύζεξνο, 15 Μαξη. 2009.   
251

 Γηα ην απμεκέλν ηα ηειεπηαία ρξφληα εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ κνλφπξαθηε θσκσδία, 

βι. ελδεηθηηθά Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ζ ειιεληθή θσκσδία…, 105-6.  
252

 Βι. Γ. Λαδνγηάλλε, «Ζ κεηαθξαζκέλε κνλφπξαθηε…», 133-142. Οη αλαθνξέο ζηηο ζζ. 133 θαη 140.  
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δχν επίπεδα: πξνζπνηεηφο λεπξηθφο θινληζκφο ηεο ζπδχγνπ θαη πξνζπνηεηή ζχλαςε 

εξσηηθήο ζρέζεο απφ ηνλ ζχδπγν. Απφ απηή ηελ άπνςε, ζε πιενλεθηηθή ζέζε βξίζθν- 

ληαη ν ππεξέηεο θαη νη αλαγλψζηεο-ζεαηέο, θαζψο παξαθνινπζνχλ ην παηγλίδη ηεο 

εμαπάηεζεο αλάκεζα ζηνπο ζπδχγνπο.     

1.7.2. Αληώληνο Γ. Οηθνλνκίδεο, Ο κπνλακάο. Κσκσδία πξσηόηππνο εηο πξάμηλ: 

εθ. Τξηθ-Τξαθ, 8 Ηνπλ.- 6 Ηνπι. 1896. 

Οη ζπδπγηθέο ζρέζεηο θαη εηδηθφηεξα ε δεινηππία, σο αηηία ηεο δηαηάξαμήο ηνπο, εί- 

λαη ην ζέκα ηεο αηζζεηά θαηψηεξεο θσκσδίαο Ο κπνλακάο, ζηελ νπνία ε θαρππνςία 

ηνπ ππεξέηε σζεί ηνλ αθέληε ηνπ Λεσλίδα Λενληφθαξδν λα ππνςηαζηεί φηη ε ζχδπγφο 

ηνπ είρε ζθνπφ λα ηνλ απαηήζεη κε έλα ρξπζνρφν, πνπ ζα ζπλαληνχζε ζην ζπίηη ηνπο. 

Μέζα απφ κηα ζεηξά θσκηθψλ παξεμεγήζεσλ απνθαιχπηεηαη φηη ε κπζηηθή ζπλάληεζε 

ηεο Αηθαηεξίλεο είρε δηεπζεηεζεί κφλν γηα ηελ παξαγγειία ελφο δψξνπ, κε ην νπνίν ζα 

έθαλε έθπιεμε ζηνλ ζχδπγφ ηεο. Σν ζεαηξηθφ θείκελν νινθιεξψλεηαη κε ην επηκχζην 

φηη ηίπνηα δελ πξέπεη λα θάλνπλ νη γπλαίθεο ελ αγλνία ηνπ ζπδχγνπ ηνπο. 

1.7.3. Θξαζύβνπινο Κνξέληεο, Δπ’ απηνθώξῳ. Κσκσδία έκκεηξνο εηο πξάμηλ κίαλ: 

Πελληαίο. αηπξηθνί ζηίρνη, Δλ Λεπθσζίᾳ, ηύπνηο «Φσλήο ηεο Κύπξνπ», 1901, 47-77. 

Ζ θσκσδία Δπ’ απηνθώξῳ ηνπ Θξαζχβνπινπ Μ. Κνξέληε,
253

 γηα ηε δσή ηνχ 

νπνίνπ (φπσο επίζεο θαη γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ Κχπξν) δελ γλσξίδνπκε ζρεδφλ 

ηίπνηα,
254

 αξζξψλεηαη ζε 12 ζθελέο. Πξσηαγσληζηηθφ δεχγνο είλαη ε Μαξία, απφ 

                                                 
253

 Ζ θσκσδία Δπ’ απηνθώξῳ, πνπ καο ήηαλ γλσζηή κφλν σο ηίηινο απφ ηε βηβιηνγξαθία ηνπ Κπξηαδή 

θαη απφ ζπλνπηηθέο αλαθνξέο ηνπ Κ. Γ. Γηαγθνπιιή, εληνπίζηεθε πξφζθαηα απφ ηνλ Λ. Παπαιενληίνπ 

ζηελ Κππξηαθή θαη ζηε Βξεηαληθή Βηβιηνζήθε. Ζ θσκσδία δελ εθδφζεθε απηνηειψο, αιιά εληάρζεθε 

ζην βηβιίν ηνπ Θξ. Κνξέληε  Πελληαίο. αηπξηθνί ζηίρνη (1901). Βι. Ν. Γ. Κπξηαδήο, Κππξηαθή βηβιην- 

γξαθία…, 190, 273. Ο ηίηινο ηνπ δεχηεξνπ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά βηβιίνπ ηνπ Θξ. Κνξέληε δελ είλαη 

ηίρνη ζαηπξηθνί (φπσο ηνλ παξαδίδεη ν Κπξηαδήο), αιιά Πελληαίο. αηπξηθνί ζηίρνη, ηφκ. Α΄· Κ. Γ. 

Γηαγθνπιιήο, Κππξηαθή ινγνηερλία…, 29, 45.  
254

 Ζ κνλαδηθή πιεξνθνξία πνπ δηαζέηνπκε έσο ηψξα γηα ηνλ Θξ. Μ. Κνξέληε είλαη φηη ην 1902, σο 

θάηνηθνο Μεξζίλαο, ππνγξάθεη κηαλ επηζηνιή δηακαξηπξίαο ελαληίνλ ηνπ Α. Σαζνγιίδε ν νπνίνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ςεπδψλπκν, απνθαινχζε ζε δεκνζίεπκά ηνπ ηνλ Κχπξην κεγαινεπηρεηξεκαηία ηήο πφ- 

ιεο Κσλζηαληίλν Μαπξνκκάηε σο «κέινο νζλείσλ εηαηξεηώλ, πξνδόηελ θαη αξλεζίζξεζθνλ». Βι. Νένλ 

Έζλνο, 19 Φεβξ. 1902. πζρεηίδνληαο απηή ηελ πιεξνθνξία κε ηα απηναλαθνξηθά ζηνηρεία πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο αθηεξψζεηο ησλ βηβιίσλ ηνπ Κνξέληε Πελληαίο… (1901) θαη Ξάλζσ… (1902), ηα νπνία 

εθδφζεθαλ απφ ην ηππνγξαθείν ηεο εθεκεξίδαο Φσλή ηεο Κύπξνπ ζηε Λεπθσζία, θαη ζην εθηεηακέλν 

ζεαηξφκνξθν πνίεκα «Δγψ ζηνλ παξάδεηζνλ» (Πελληαίο…, 5-34) ζπγθεληξψλνπκε ηηο πην θάησ 

αλεπηβεβαίσηεο πιεξνθνξίεο, πνπ ζπληζηνχλ εξεπλεηηθά δεηνχκελα θαη ππνζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ 

επηζηεκνληθή βηνγξάθεζε ηνπ ζπγγξαθέα: α) Ο Θξ. Μ. Κνξέληεο γελλήζεθε ζηε Υίν (κε θαηαβνιέο απφ 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Κεθαινληά) θαη κνξθψζεθε ζην Γπκλάζην ηνπ λεζηνχ· β) Αλάκεζα 

ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη νη Λέιηνο, Η. Κάθαξεο, Κσλζηαληηλίδεο, Αιηκνλάθεο θαη Πα- 

ηξψλαο· γ) Ο Κνξέληεο δηέκελε ζηε Μεξζίλα θαη εξγάζηεθε γηα έλα δηάζηεκα σο ππάιιεινο ζε έλα 

λαπινκεζίηε· δ) ν ζπγγξαθέαο απνηππψλεη κε έκθαζε ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ηνπ Κ. Μαπξνκκάηε, ελφο 

απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο κεγαιέκπνξνπο θαη βηνκεράλνπο ηεο επαξρίαο Αδάλσλ (βι. «Δγψ ζηνλ παξά- 

δεηζνλ», Πελληαίο…, 10-12, 28). Δπνκέλσο, κέρξη ηψξα δελ δηαζέηνπκε θακηά έλδεημε φηη ν Κνξέληεο 

έδεζε ζηελ Κχπξν· γη’ απηφ, ε άπνςε ηνπ Κ. Γηαγθνπιιή φηη ν Κνξέληεο «δεκηνύξγεζε ζηε Λεπθσζία» 

ηα θείκελά ηνπ (βι. Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, Κππξηαθή ινγνηερλία..., 45) θαη ε πιεξνθνξία πνπ νθείινπκε 

ζηνλ ίδην εξεπλεηή φηη ν ζπγγξαθέαο ήηαλ δάζθαινο, πνπ εξγάζηεθε γηα έλα δηάζηεκα ζηελ Κχπξν, δελ 
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αζηηθή νηθνγέλεηα ηεο Μεξζίλαο, θαη ν άλεξγνο λένο γηαηξφο Φνπθαξάο, πνπ είρε 

πξφζθαηα πεξαηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Αζήλα. ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ζθελέο ηήο 

θσκσδίαο πεξηγξάθνληαη νη ζπρλέο θξπθέο επηζθέςεηο ηνπ Φνπθαξά ζην πινχζην 

ζπίηη ηεο Μαξίαο θαη απνηππψλεηαη ν θφβνο ηνπ κήπσο αλαθαιπθζεί απφ ηνπο γνλείο 

ηεο. Παξάιιεια, ζαηηξίδεηαη ν κηκεηηζκφο πνπ θπξηαξρεί ζηε Μεξζίλα θαη εηδηθφηεξα 

ε γαιινκαλία ησλ αζηψλ ηεο πφιεο.  

Με ηελ άθημε ηεο κεηέξαο ηεο Μαξίαο ζην ζπίηη (5
ε
 ζθελή), ν Φνπθαξάο θξχβεηαη 

θαη ε λέα καζαίλεη έθπιεθηε απφ ηε κεηέξα ηεο γηα έλα ζπλνηθέζην κε έλαλ πινχζην 

έκπνξν· θπζηθά, απνξξίπηεη απηή ηελ πξφηαζε, ππνγξακκίδνληαο φηη επηζπκεί λα πα- 

ληξεπηεί επηζηήκνλα (6
ε
 ζθελή). Έπεηηα, ν ζείνο ηεο Μαξίαο θαηαθζάλεη ζην ζπίηη 

καδί κε ηνλ ππνςήθην γακπξφ. Σε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα πξνζφληα ηεο δηαθφπηεη ν 

ππεξέηεο (ζθ. 9), πνπ πιεξνθνξεί ηνπο παξηζηακέλνπο φηη έλαο δηθαζηηθφο θιεηήξαο 

θαηαδεηεί έλα γηαηξφ, πνπ θξχβεηαη ζην ζπίηη, κε ηελ θαηεγνξία φηη κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζηε Μεξζίλα απφ ηελ Αζήλα, δηέκελε ζε μελνδνρείν, αξλνχκελνο 

σζηφζν λα πιεξψζεη ηνλ μελνδφρν. Δλψ ε κεηέξα ηεο Μαξίαο νξθίδεηαη φηη δελ 

ππάξρεη θαλείο άιινο ζην ζπίηη, ε παξνπζία ηνπ γηαηξνχ εθεί απνθαιχπηεηαη απφ ηνλ 

ππεξέηε, πνπ ελεκεξψλεη ηνπο ππφινηπνπο φηη ε λέα ηνλ είρε θξχςεη ζην δσκάηηφ ηεο. 

Ζ θσκσδία νινθιεξψλεηαη (ζθ. 10-12) κε ηε ιηπνζπκία κεηέξαο θαη θφξεο θαη ηε 

                                                                                                                                              
είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ απνδεθηέο, εθηφο αλ ηεθκεξησζνχλ κε αδηάζεηζηα ζηνηρεία. Πάλησο, ε έθδνζε 

ησλ δχν βηβιίσλ ηνπ Κνξέληε ζηε Λεπθσζία (πηζαλφηαηα κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ Κ. Μαπξνκκάηε)  δελ απνθιείεηαη λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ηα 

εθδψζεη ζηε Μεξζίλα. Αο ζεκεησζεί φηη ζηελ πφιε απηή δελ είρε εθδνζεί θαλέλα ειιεληθφ βηβιίν ζην 

δηάζηεκα 1864-1900, ηνπιάρηζηνλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δπξεηήξην ηεο 

Διιεληθήο βηβιηνγξαθίαο ησλ Ζιηνχ θαη Πνιέκε. Βι. Π. Πνιέκε, Διιεληθή βηβιηνγξαθία 1864-1900. 

Δηζαγσγή, ζπληνκνγξαθίεο, επξεηήξηα, Αζήλα, Δ.Λ.Η.Α., 2006, 72. πλεπψο, ε έξεπλα γηα ηε βηνγξά- 

θεζε ηνπ Θξ. Μ. Κνξέληε επηβάιιεηαη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ παξάιιειε δηεξεχλεζε ηεο ελδηαθέξνπζαο 

ηζηνξίαο ηνχ Κ. Μαπξνκκάηε (1831;-1903), πνπ μεθίλεζε απφ ηε αιακηνχ ηεο Πάθνπ γηα λα γίλεη έλαο 

απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο Μ. Αζίαο ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Βι. άιπηγμ, 21 Οθη. 

1889· Νένλ Έζλνο, 22/4 Οθη. 1893· [Αλψλπκνο], «Ηεξά κλεκφζπλα εθ ηνπ έμσ ειιεληζκνχ: Κσλζη. 

Μαπξνκκάηεο», Κσλζη. Φ. θφθνο, Δζληθόλ εκεξνιόγηνλ ηνπ έηνπο 1905, Δλ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξα- 

θείνπ ησλ θαηαζηεκάησλ Αλέζηε Κσλζηαληηλίδνπ, 1905, 241-243· Κνπδνπλάξεο (2005), 255· Λ. Γαιά- 

δεο, «Τπνζέζεηο εξγαζίαο θαη εξεπλεηηθά δεηνχκελα γηα ηε βηνγξάθεζε ηνπ Θξαζχβνπινπ Μ. Κνξέληε, 

ζπγγξαθέα ηεο κνλφπξαθηεο θσκσδίαο Δπ’ απηνθώξῳ (1901)», Μηθξνθηινινγηθά 27 (άλνημε 2010) 9-15. 

Απφ ηε κέρξη ηψξα δηεξεχλεζή καο πξνθχπηεη φηη ζηα Γεκνηνιφγηα ηεο Υίνπ δελ ππάξρεη εγγξαθή ζην 

φλνκα Θξαζχβνπινο Κνξέληεο. Απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ λνκνχ Υίνπ, ηελ νπνία επραξηζηνχκε, 

έρνπκε πιεξνθνξεζεί φηη ππάξρεη ε εγγξαθή Κνξέληεο φισλ ηνπ Δκκαλνπήι (1872-1947). Δμάιινπ, ηα 

νλφκαηα ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ Υίνπ, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ν ζπγγξαθέαο, είλαη πξαγκαηηθά. 

Βι. Έθζεζηο ησλ ελ ηνηο δεκνζίνηο ζρνιείνηο Υίνπ πεπξαγκέλσλ  θαηά ηα ζρνιηθά έηε 1893-1900, Δλ Υίῳ, 

εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Κ. Α. Γακηαλνχ, 1901, 116, 176, 260. Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη ζηνπο 

απνθνίηνπο ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1895-1896 ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν Νηθφιανο Μ. 

Κνξξέληεο, πνπ δελ απνθιείεηαη λα ήηαλ αδειθφο ηνπ Θξαζχβνπινπ, αλ θαη ην δηπιφ ξ ζην επψλπκν δελ 

καο επηηξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε θάηη ηέηνην κε βεβαηφηεηα  (φ.π., 166). 
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ζχιιεςε ηνπ Φνπθαξά. ηαλ ε κεηέξα ζπλέξρεηαη, επηξξίπηεη επζχλεο γηα φ,ηη έγηλε 

ηφζν ζηελ θφξε ηεο φζν θαη ζηνλ ππεξέηε.  

1.7.4. Κύξηιινο Παπιίδεο, Ζ δεκαξρίηηο. Κσκσδία εηο πξάμηλ κίαλ, ρ.ρ., 1910. 

Ο ζπγγξαθέαο ζηνλ ππφηηηιν ηεο Γεκαξρίηηδνο (θσκσδία εηο πξάμηλ κίαλ) θαζνξί- 

δεη κε ζαθήλεηα ην είδνο, ζην νπνίν εληάζζεηαη ην δξάκα ηνπ˙ πξφθεηηαη γηα κνλφπξα- 

θηε θσκσδία. Γηα ην είδνο ηεο πνιηηηθήο κνλφπξαθηεο θσκσδίαο
255

 (ζην νπνίν εηδη- 

θφηεξα εληάζζεηαη Ζ δεκαξρίηηο) δηαηππψζεθε ε ελδηαθέξνπζα άπνςε φηη ηα θείκελα 

πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ σο ηεθκήξηα θνηλσληθψλ καξηπ- 

ξηψλ, σο κέζα δηαθίλεζεο ηδεψλ θαη απφςεσλ θαη σο ληνθνπκέληα θαηαλφεζεο πνιη- 

ηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη (απφ ζεαηξνινγηθή άπνςε) «σο έλα είδνο ζεαηξηθνύ έξγνπ πνπ 

ζπλελνύκελν ζπνλδπισηά ζα εμειηρζεί αξγόηεξα ζηε κνξθή ηεο ειιεληθήο επηζεώ- 

ξεζεο».
256

   

Δπηπιένλ, φπσο ζα δηαθαλεί ζηε ζπλέρεηα, ζηε Γεκαξρίηηδα εληνπίδεηαη ην ζηνηρείν 

ηεο γισζζηθήο ζάηηξαο πνπ, σο γισζζνθεληξηθή ζηξαηεγηθή ηεο λενειιεληθήο θσκσ- 

δίαο, δηεξεπλήζεθε ήδε δηεμνδηθά. Απφ ηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηνπ πην πάλσ ζηνη- 

ρείνπ δηαθάλεθε φηη κε ηε ρξήζε ηεο θαζαξεχνπζαο ζε αξθεηέο θσκσδίαο ζπρλά ζα- 

ηηξίδεηαη ε θελνινγία ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ θαη ςέγεηαη ε θαπιφηεηα, ηερληθή πνπ 

εθαξκφδεηαη θαη απφ ηνλ Κχξηιιν Παπιίδε ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεθινγηθνχ ιφγνπ 

ηνπ Ζιηζηάδε.
257

  

Ζ δπζεχξεηε απηή θσκσδία
258

 εθδφζεθε ζηα ηέιε ηνπ 1910 κάιινλ ζηε Λεπθσζία 

(ζην εμψθπιιν δελ ζεκεηψλεηαη ηφπνο έθδνζεο). Γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο Γεκαξρίηηδαο 

έρεη εληνπηζηεί ε πην θάησ δεκνζηνγξαθηθή αγγειία: «Ο ελ Λεπθσζίᾳ δηδάζθαινο θ. 

                                                 
255

 πσο ζεκεηψλεη ε Διίδα-Άλλα Γειβεξνχδε, ηνλ δξφκν γηα ηελ πνιηηηθή θσκσδία αλνίγεη ν Αι. 

νχηζνο, «ηνπο λεσηεξηζκνύο ηνπ νπνίνπ αμηνπνηνύλ» νη Μ. Υνπξκνχδεο θαη Γ. Βπδάληηνο. Ζ ίδηα δηα- 

δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί αλ νη κεηαγελέζηεξνη ζπγγξαθείο πν- 

ιηηηθψλ θσκσδηψλ (π.ρ. νθνθιήο Καξχδεο, Γεψξγηνο νπξήο) κηκνχληαη ηνλ νχηζν ή «αλ εθθξάδνπλ 

πξάγκαηη, ζε αληηζηνηρία κε εθείλνλ, ηελ επηθαηξόηεηα ηεο επνρήο ηνπο». Βι. Δ.-Ά. Γειβεξνχδε, Ο 

Αιέμαλδξνο νύηζνο…, 108-109. Γηα ην ίδην ζέκα, βι. ελδεηθηηθά: ηεο ίδηαο, «Οη πνιηηηθέο θσκσδίεο 

ηεο επνρήο ηνπ Σξηθνχπε»: (ζπιι. ηφκ.), Ο Υαξίιανο Σξηθνύπεο θαη ε επνρή ηνπ…, 657-698· Αζ. Μπιέ- 

ζηνο, Μειέηεο…, 169-170. 
256

 Γηα ηελ άπνςε απηή, βι. Υξπζφζεκηο ηακαηνπνχινπ-Βαζηιάθνπ, «Πνιηηηθέο κνλφπξαθηεο 

θσκσδίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Μηα πξψηε πξνζέγγηζε»: (ζπιι. ηφκ.), Πξαθηηθά Α΄ Παλειιήληνπ 

Θεαηξνινγηθνχ πλεδξίνπ: Σν ειιεληθό ζέαηξν…, 121-132. Γηα ηνλ πνιηηηθφ ζρνιηαζκφ επίθαηξσλ 

δεηεκάησλ θαη «ηνλ δεκόζην ζαηηξηζκό πξνζώπσλ θαη ζεζκώλ ηεο επηθαηξόηεηαο» σο βαζηθά γλσξί- 

ζκαηα ηεο επηζεψξεζεο, βι. ελδεηθηηθά Θ. Υαηδεπαληαδήο, «Δηζαγσγή ζηελ αζελατθή επηζεψξε- 

ζε…», 62, 101· Aliki Bacopoulou-Halls, Modern Greek…, 93-95· Θ. Γξακκαηάο, Σν ειιεληθό 

ζέαηξν…, ηφκ. Α΄, 115· ηφκ. Β΄, 93-121.  
257

 Γηα ηε γισζζηθή ζάηηξα ζηε λενειιεληθή θσκσδία, βι. ελδεηθηηθά Β. Πνχρλεξ, Ζ γισζζηθή ζά- 

ηηξα…, 21, 146, 184· Γ. πάζεο, «Πξφινγνο», Σεηξάδηα Δξγαζίαο 20 (2008) 8-9.  
258

 Αληίηππν ηεο Γεκαξρίηηδαο ππάξρεη ζηε Βξεηαληθή Βηβιηνζήθε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. 

Λεσλίδαο Γαιάδεο, «Γχν δπζεχξεηα ζεαηξηθά έξγα», Μηθξνθηινινγηθά 21 (άλνημε 2007) 20-22˙ ζην 

εμήο: «Γχν δπζεχξεηα ζεαηξηθά...». 
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Κ. Ν. Παπιίδεο εμέδσθε κηθξάλ κνλόπξαθηνλ θσκσδίαλ ππό ηνλ ηίηινλ Γεκαξρί- 

ηηο».
259

 Μνινλφηη δελ έρνπλ εληνπηζηεί ζηνλ θππξηαθφ ηχπν ηεο επνρήο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ ρξφλν γξαθήο ηνπ κνλφπξαθηνπ, ππάξρνπλ ελδνθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ καο 

επηηξέπνπλ λα εηθάζνπκε κε αζθάιεηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξνληθφ φξην κεηά απφ ην ν- 

πνίν γξάθηεθε απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα απφ ηηο πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο ηνπ επί- 

δνμνπ δεκάξρνπ Ζιηζηάδε είλαη λα θηίζεη «ελ απέξαληνλ θαη επξύρσξνλ θξελνθνκείνλ, 

όρη ζαλ απηό ην κηθξόλ  πνπ έθηηζελ ε Κπβέξλεζηο, ε νπνία εθάλε ηόζνλ εγσηζηήο, αθνύ 

κόλνλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο επξνλόεζε».
260

 Ζ αλέγεξζε ηνπ ςπρηαηξείνπ, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ν ζπγγξαθέαο, νινθιεξψζεθε ην 1908 θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ δελ ππεξέ- 

βαηλε ηνπο ηεηξαθφζηνπο ηξνθίκνπο.
261

 Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ πνιη- 

ηηθή θσκσδία ε ζηειίηεπζε ησλ θαθψο ερφλησλ επηηπγράλεηαη κε αλαθνξέο ζε ηξέρν- 

ληα δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο (θαη άξα ν κπζνπιαζηαθφο πνιχ ζπρλά παξαπέκπεη 

επζέσο ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν), είλαη ζεκηηφ λα ζεσξήζνπκε ην 1908 σο terminus 

post quem γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Γεκαξρίηηδαο. Με δεδνκέλε κάιηζηα θαη ηε κηθξή 

έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ, δελ απνθιείεηαη απηφ λα γξάθηεθε ην ίδην έηνο (1910), θαηά ην 

νπνίν δεκνζηεχηεθε. Αο ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ε ελαζρφιεζε ηνπ Κχξηιινπ 

Παπιίδε κε ηε δεκνζηνγξαθία αξρίδεη ηαπηφρξνλα κε ηε ζπγγξαθή ησλ θσκσδηψλ 

ηνπ, ζηηο νπνίεο ν ζπγγξαθέαο δελ δηζηάδεη λα παξσδήζεη ηφζν ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ 

φζν θαη ηνλ πνιηηηθφ ιφγν, αληιψληαο πιηθφ απφ ηελ ηξέρνπζα εηδεζενγξαθία.  

ηελ 1
ε
 ζθελή ηεο Γεκαξρίηηδαο ν Δπήζεο Ζιηζηάδεο απνθαζίδεη λα κελ ππνζηεξί- 

μεη θαλέλαλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο θαη λα ππνβάιεη θαη ν ίδηνο ππνςεθηφ- 

ηεηα, ππνινγίδνληαο ζηε ιατθή ππνζηήξημε, επεηδή ππνζέηεη φηη ρσξίο ηνλ ίδην ε πα- 

ηξίδα ηνπ ζα ππέθεξε πνιιά δεηλά θαη, εμάιινπ, λνκίδεη φηη θαη ζηελ Αζήλα αθφκε, 

κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ζα κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηα χπαηα πνιηηηθά αμηψκαηα. π- 

ληάζζνληαο ην πξνεθινγηθφ ηνπ πξφγξακκα, θάλεη πάκπνιια ιάζε˙ έηζη, απνδεηθλχ- 

νληαη νη πεξηνξηζκέλεο ηνπ γλψζεηο θαη ζαηηξίδνληαη ηφζν ε εγσπάζεηα, φζν θαη ε πα- 

ζνινγηθά αλεδαθηθή ηνπ αξρνκαλία.  

ηε 2
ε
 ζθελή ν Ζιηζηάδεο πιεξνθνξεί ηνλ ππεξέηε ηνπ πλέζην φηη δηεθδηθεί ηε 

                                                 
259

 Αιήζεηα, 1 Ηαλ. 1911. Ζ δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο είδεζεο, ζηηο αξρέο ηνπ 1911, καο επηηξέπεη λα 

εηθάζνπκε φηη ε έθδνζε ηεο Γεκαξρίηηδαο έγηλε ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. Ο ζπγγξαθέαο 

απηήο ηεο θσκσδίαο Κχξηιινο Παπιίδεο (1870-1950) δελ ήηαλ απιψο δηδάζθαινο αιιά παξάιιεια 

πξσηνπφξνο ζπλδηθαιηζηήο θαη δεκνζηνγξάθνο. Τπφ ηελ ηειεπηαία ηνπ ηδηφηεηα, ήηαλ ζηελφο ζπλεξ- 

γάηεο ηεο εθεκεξίδαο Φσλή ηεο Κύπξνπ˙ απφ ην 1912 αλαιακβάλεη ηε δηεχζπλζε ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο, 

«πνπ ηελ εθδίδεη αλειιηπώο θαη κε κεγάιε θξνληίδα κέρξη ην ζάλαηό ηνπ ην 1950». Βι. Α. νθνθιένπο, 

πκβνιή Β΄…, 231. Βι., επίζεο, Κνπδνπλάξεο (2005), 338· Κνπδνπλάξεο (2010), 464-465.  
260

 Βι. Κχξηιινο Παπιίδεο, Ζ δεκαξρίηηο. Κσκσδία εηο πξάμηλ κίαλ, ρ.ρ., 1910, 5-6.  
261

 Βι. [πιινγηθφ έξγν], Μεγάιε Κππξηαθή Δγθπθινπαίδεηα, Λεπθσζία, Φηιφθππξνο, 1984, ηφκ. 1, 217.  
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δεκαξρία. Δθείλνο ζεσξεί φηη, ζηελ πξνρσξεκέλε ειηθία πνπ βξίζθεηαη ν θχξηφο ηνπ, 

δελ ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηα δεκαξρηαθά θαζήθνληα, σζηφζν δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηνλ απνηξέςεη, ηε ζηηγκή πνπ (δηαηειψληαο ζε πιήξε ζχγρπζε θαη δηα- 

ζηξεβιψλνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα) ζεσξνχζε φηη ήηαλ ήδε δήκαξρνο, πξνηνχ δηε- 

μαρζνχλ νη εθινγέο. Έηζη, πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ην ζπίηη, ν Ζιηζηάδεο δί-  

λεη νδεγία ζηνλ ππεξέηε ηνπ λα ηνηρνθνιιήζεη ην πξνεθινγηθφ ηνπ πξφγξακκα ζε δηά- 

θνξα ζεκεία ηεο πφιεο θαη ηνλ πξνζηάδεη λα πεη ζηνλ ινγνγξάθν Γελδξνιίβαλν Κν- 

ζνξλίδε λα ηνλ πεξηκέλεη κέρξη λα επηζηξέςεη.  

ηελ 3
ε
 θαη ηειεπηαία ζθελή ηεο θσκσδίαο θηάλεη ζην ζπίηη ηνπ Ζιηζηάδε ν Κν- 

ζνξλίδεο θαη, ζπδεηψληαο κε ηνλ πλέζην κέρξη λα επηζηξέςεη ν θχξηφο ηνπ, «γλσ- 

καηεχεη» φηη ν ηειεπηαίνο πάζρεη απφ κηα ρξφληα θαη αλίαηε λφζν, ηε δεκαξρίηηδα, 

ρσξίο ν ίδηνο λα ιππάηαη γη’ απηφ, αθνχ έηζη ζα κπνξνχζε λα πσιήζεη πεξηζζφηεξνπο 

ιφγνπο. Δπηζηξέθνληαο, ν Ζιηζηάδεο δεηεί απφ ηνλ ινγνγξάθν λα ηνπ γξάςεη έλαλ 

αξραηνπξεπή ιφγν. Ο Κνζνξλίδεο παξνπζηάδεη ακέζσο έηνηκν ιφγν πνπ γξάθηεθε γηα 

άιιε πεξίζηαζε (θαη δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά έλα ζπκπίιεκα απνζπαζκάησλ απφ 

αξραίνπο ζπγγξαθείο, άζρεησλ θπζηθά κε ηα πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ Κππξίσλ)˙ 

ν αθειήο επίδνμνο δήκαξρνο ηνλ αγνξάδεη θαη αξρίδεη λα ηνλ εθθσλεί.  

 Χζηφζν ζε ιίγν, ν Ζιηζηάδεο πιεξνθνξείηαη γηα ηελ ήηηα ηνπ ζηηο εθινγέο (πα- 

ξεξκελεχνληαο ζηελ αξρή ηελ πιεξνθνξία, εμαηηίαο ηεο ακάζεηάο ηνπ θαη ζξηακβν- 

ινγψληαο γη’ απηφ)˙ φηαλ φκσο πξνζγεηψλεηαη, απνδίδεη ηελ ήηηα ηνπ ζε ιάζνο ή 

θαιπνλνζεία θαη εθθξάδεη ηελ ειπίδα λα ληθήζεη ζηηο επφκελεο εθινγέο. Ο πλέζηνο 

απνγνεηεπκέλνο αλαξσηηέηαη αλ ην αθεληηθφ ηνπ ζα είλαη άξξσζην κέρξη ηφηε.    

ηε Γεκαξρίηηδα (κηαλ νθηαζέιηδε κνλφπξαθηε θσκσδία) δελ ππάξρεη παξά ζηνη- 

ρεηψδεο πινθή, θαζφηη ε εμέιημε ησλ γεγνλφησλ πξνσζείηαη κε ηελ ηερληθή ησλ 

θσκηθψλ παξεμεγήζεσλ, πνπ νθείινληαη ζηελ πεξηνξηζκέλε κφξθσζε ησλ δξψλησλ 

πξνζψπσλ. Αθφκε, κε ηε γισζζηθή ζάηηξα ςέγνληαη ν παξσρεκέλνο θαζαξεπνπ- 

ζηαληζκφο θαη ε εμαπάηεζε ηνπ ιανχ απφ φζνπο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ (ή 

λα πξνζπνηνχληαη φηη γλσξίδνπλ) ηελ θαζαξεχνπζα ή ηελ αξραΐδνπζα.
262

   

                                                 
262

 Βι. ζρεηηθά Λ. Γαιάδεο, «Γχν δπζεχξεηα ζεαηξηθά...», 22. Ζ δεκαξρίηηο, γλσζηή ζηνπο κειεηεηέο 

κέρξη πξφζθαηα κφλν σο ηίηινο, δελ θαίλεηαη λα είρε απαζρνιήζεη ηελ θξηηηθή νχηε θαηά ηνλ ρξφλν 

έθδνζήο ηεο. Δμάιινπ, ην δξάκα δελ αλεβάζηεθε ζηε ζθελή. Παξ’ φια απηά, ρσξίο λα ππεξηηκάηαη ε 

ζεκαζία ηνπ ζεαηξηθνχ απηνχ θεηκέλνπ, πξέπεη λα εθηηκεζεί ε ηνικεξή ζάηηξα θαηαζηάζεσλ θαη 

λννηξνπηψλ ζηελ Κχπξν ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ 

αηψλα˙ δελ απνθιείεηαη ν ζπγγξαθέαο ζην πξφζσπν ηνπ 

Ζιηζηάδε ή ηνπ Κνζνξλίδε λα ήζειε λα πιήμεη ζπγθεθξηκέλνπο ζαηηξηθνχο ζηφρνπο, ππφζεζε πνπ ε 

βαζηκφηεηά ηεο εθθξεκεί λα απνδεηρηεί απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ ηνπ Κχξηι- 

ινπ Παπιίδε. Αο ζεκεησζεί εδψ φηη ν Κ. Παπιίδεο αξζξνγξαθνχζε ζηε Φσλή ηεο Κύπξνπ κε ην 

ςεπδψλπκν Σίκσλ. Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 338.   
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1.7.5. Κύξηιινο Παπιίδεο, Τα επραξηζηήξηα. Κσκσδία εηο πξάμεηο δύν. [Δλ 

Λεπθσζίᾳ-Κύπξνπ], 1911. 

ε αληίζεζε κε ηε Γεκαξρίηηδα, ζηα Δπραξηζηήξηα ζεκεηψλεηαη ν ηφπνο έθδνζεο 

(Λεπθσζία), φρη φκσο ζηε ζειίδα ηίηινπ, αιιά ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ.
263

 Απφ ηελ 

απνδειηίσζε ηνπ θππξηαθνχ ηχπνπ ησλ εηψλ 1911 θαη 1912 δελ έρεη εληνπηζηεί θακηά 

δεκνζηνγξαθηθή θαηαρψξηζε ηεο έθδνζεο, νχηε θαη ζηε Φσλή ηεο Κύπξνπ, ηελ νπνία 

δηεχζπλε απφ ην 1912 ν Κ. Παπιίδεο. Δθηφο, ινηπφλ, απφ ην έηνο έθδνζεο ηεο θσκσ- 

δίαο (1911) δελ δηαζέηνπκε νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία πνπ ζα καο επέηξεπαλ λα εηθά- 

ζνπκε ηνλ ρξφλν γξαθήο ηεο θαη, ζηελ πεξίπησζή ηεο, δελ είλαη δπλαηφ ε ηαθηηθή ηεο 

δεκνζίεπζεο επραξηζηεξίσλ λα ρξνλνινγεζεί κε επαθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξαγκα- 

ηηθνχ ρξφλνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηνλ ηχπν γηα δεθαεηίεο δεκνζηεχνληαλ ηέηνηεο αγγε- 

ιίεο. ηα Δπραξηζηήξηα, πξνθαλψο, ζαηηξίδεηαη ε ζπλήζεηα ησλ Κππξίσλ γηαηξψλ ήδε 

απφ ηηο αξρέο ηεο αγγινθξαηίαο λα αλαζέηνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηε δεκνζίεπζε 

επραξηζηεξίσλ πξνο ηνπο ίδηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξείραλ, αθνχ απαγνξεπ- 

φηαλ απφ ηνλ λφκν ε δηαθήκηζε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.
264

  

Χζηφζν, θαη ζηελ θσκσδία απηή ν δεκνζηνγξάθνο-ζπγγξαθέαο (πέξα απφ ην θε- 

ληξηθφ ζέκα ησλ επραξηζηεξίσλ) δελ παξαιείπεη ηηο αλαθνξέο ζηνλ εμσθεηκεληθφ-

πξαγκαηηθφ ρξφλν, πνπ απνηεινχλ ελδείμεηο ζεκαληηθέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο 

terminus post quem γηα ηνλ ρξφλν γξαθήο ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

1
ε
 ζθελή ηεο δεχηεξεο πξάμεο ν δεκνζηνγξάθνο θ. Αθαηκάθηεο βξίζθεηαη ζε αδηέμν- 

δν, γηαηί δελ μέξεη κε ηη λα γεκίζεη ηηο δχν ζηήιεο ηνπ λένπ θχιινπ ηεο εθεκεξίδαο 

ηνπ: 

                        Βεβαίσο εκπνξψ λα ηαο γεκίζσ κε εηδήζεηο αμηνιφγνπο, θαη δελ  
                              κνπ ιείπνπλ ηνηαχηαη θαη κάιηζηα πεξηζπνχδαζηνη. Δηκπνξψ [sic] 

                              βεβαίσο λα γξάςσ φηη εληφο νιίγνπ άξρεηαη ε ζηξψζηο ηνπ ζηδε- 

                              ξνδξφκνπ Λεπθσζίαο-Λάξλαθνο θαη ε επηζθεπή ηνπ ιηκέλνο Κπ- 

                              ξπλείαο, σο επίζεο φηη ειεθηξνθσηίδεηαη ε Λεπθσζία θαη φηη ηελ  

                              πξνζερή εβδνκάδα νξηζηηθψο ηίζεηαη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηνπ Με- 

                              ηξνπνιηηηθνχ Μεγάξνπ ελ Κπξελείᾳ [...]
265

 

 

ην πην πάλσ απφζπαζκα, απφ ηε κηα, είλαη επδηάθξηηεο νη ζαηηξηθέο αηρκέο ηνπ ζπγ- 

γξαθέα, κε ζηφρν ηε ζηειίηεπζε ηεο αδηαθνξίαο ηεο απνηθηνθξαηηθήο θπβέξλεζεο γηα 

                                                 
263

 Βι. Κχξηιινο Παπιίδεο, Σα επραξηζηήξηα. Κσκσδία εηο πξάμεηο δχν, [Δλ Λεπθσζίᾳ-Κχπξνπ], 1911, 

12˙ ζην εμήο: Σα επραξηζηήξηα... 
264

 Βι. Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, Κππξηαθή ινγνηερλία..., 52. Δπραξηζηήξηα εληνπίδνληαη ζηνλ θππξηαθφ ηχπν 

απφ ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο εθηχπσζεο εθεκεξίδσλ ζην λεζί, φπσο θαίλεηαη απφ ην αθφινπζν παξά- 

δεηγκα: «Κύξηε πληάθηα, Σαο απείξνπο κνπ επραξηζηίαο εθθξάδσ ηῳ ηαηξῲ θ. Ν. Θ. Γέξβῃ, όζηηο θαηώξ- 

ζσζε λα ειεπζεξώζε ηελ ζύδπγόλ κνπ δηά ηνπ εκβξπνπιθνύ θνηινπνλνύζαλ επί ηξία εκεξνλύθηηα». Βι. 

Φσλή ηεο Κύπξνπ, 6/18 Ηνπλ. 1887.  
265

 Βι. Κ. Παπιίδεο, Σα επραξηζηήξηα..., 9.  
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ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, δεδνκέλνπ φηη (κε εμαίξεζε ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηεο 

Λεπθσζίαο, πνπ πινπνηήζεθε ην 1912)
266

 ηα ππφινηπα έξγα γηα ρξφληα απνηεινχζαλ 

αληηθείκελν δεκφζηαο ζπδήηεζεο θαη νξηζκέλα απφ απηά δελ πινπνηήζεθαλ πνηέ (γηα 

παξάδεηγκα, ε Λάξλαθα πνηέ δελ ζπλδέζεθε ζηδεξνδξνκηθά κε ηε Λεπθσζία, ελψ ε 

θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζηελ Κχπξν άξρηζε ην 1905). Απφ ηελ άιιε, 

αλ ιεθζεί ππφςε φηη νη αιιεπάιιειεο ζπζθέςεηο γηα ηελ αλέγεξζε κεηξνπνιηηηθνχ 

κεγάξνπ ζηελ Κεξχλεηα έγηλαλ ην 1910,
267

 ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα Δπρα- 

ξηζηήξηα γξάθηεθαλ ζηα 1911, δειαδή ηε ρξνληά θαηά ηελ νπνία δεκνζηεχηεθαλ.      

ηνλ κνλφινγν κε ηνλ νπνίν αξρίδεη ε θσκσδία ν λένο γηαηξφο Κελνθέθαινο, έρν- 

ληαο πξφζθαηα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Δπξψπε, ηζρπξίδεηαη φηη έρεη εηδη- 

θεπηεί ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο Ηαηξηθήο θαη πσο κπνξεί λα γηαηξέςεη θάζε αξξψ- 

ζηηα, αθφκε θαη ηηο επαγγεικαηηθέο λφζνπο. Αλεζπρεί σζηφζν, γηαηί νη ηθαλφηεηέο ηνπ 

δελ έγηλαλ γλσζηέο ζην θνηλφ, θαη γη’ απηφ ζρεδηάδεη λα θαηαθχγεη ζηε κέζνδν ηεο 

δεκνζίεπζεο επραξηζηεξίσλ ζηνλ ηχπν, αλ θαη δελ ήηαλ πάληα εχθνιν λα εμαζθαιη- 

ζηνχλ απηά απφ ηνπο ηαζέληεο πειάηεο ηνπ. Γελ δηζηάδεη, ινηπφλ, λα πξνρσξήζεη ζηε 

δεκνζίεπζε πιαζηψλ επραξηζηεξίσλ, κνινλφηη δελ παξαγλσξίδεη ηελ νηθνλνκηθή 

αθαίκαμε πνπ ζπλεπάγεηαη ε θαηαρψξηζή ηνπο ζηνλ ηχπν.  

 Έπεηηα, ν λένο γηαηξφο γλσκαηεχεη φηη ν ππεξέηεο ηνπ, Γειάζηνο, πνπ δηεθδηθεί 

ηνπο απιήξσηνπο κηζζνχο ηνπ, πάζρεη απφ ηε λφζν ησλ ππεξεηψλ, δειαδή ηελ  

πιενλεμία, θαη επηκέλεη φρη κφλν λα ηνπ ρνξεγήζεη ην ζρεηηθφ θάξκαθν, αιιά θαη λα 

εμαζθαιίζεη απφ ηνλ ίδην επραξηζηήξην. Δθκεηαιιεπφκελνο ηε καηαηνδνμία ηνπ αθε- 

ληηθνχ ηνπ, ν Γειάζηνο ζπγθαηαλεχεη ζηε δεκνζίεπζε ηνπ επραξηζηεξίνπ κε αληάι- 

ιαγκα δηπιαζηαζκφ ηνπ κηζζνχ ηνπ. Έπεηηα, ζην ηαηξείν ηνπ Κελνθέθαινπ θαηαθζά- 

λνπλ ν ζαγκαηνπνηφο Ολίδεο θαη ε ζχδπγφο ηνπ, πνπ είραλ ππνζηεί ηξνθηθή δειε- 

ηεξίαζε. Ο γηαηξφο ρνξεγεί θαη ζηνπο δχν ηε ζπληαγή πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηελ αζζέ- 

λεηα ησλ ξαπηψλ θαη εμαζθαιίδεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζρεηη- 

θνχ επραξηζηεξίνπ.  

ηε 2
ε
 πξάμε ν ζθεληθφο ρψξνο είλαη ην γξαθείν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Αθαηκάθηε, ν 

νπνίνο δπζθνιεχεηαη λα εμαζθαιίζεη χιε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ θχιινπ ηεο εθεκεξίδαο. Γελ κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί ζπαλίδνπλ νη δηαθε- 

κίζεηο («εηδνπνηήζεηο») θαη γηα πνην ιφγν θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηηο εθεκεξίδεο 

                                                 
266

 Βι. Αγλή Μηραειίδε, Υώξα, ε παιηά Λεπθσζία, Λεπθσζία, 
2
1985 (1977), 99.  

267
Βι. Ρ. Καηζειιή, . Υξίζηεο..., 84. Αο ζεκεησζεί φηη ην έξγν πινπνηήζεθε, αθνχ παξήιζε κηα δεθα- 

εηία.   
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απέκεηλαλ ηα επραξηζηήξηα ησλ αζζελψλ πξνο ηνπο γηαηξνχο θαη άιισλ πξνο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ. Ζ έιεπζε ηνπ Κελνθέθαινπ ζην δεκνζηνγξαθηθφ γξαθείν 

αλαθνπθίδεη ηνλ Αθαηκάθηε πνπ, πξνζπνηνχκελνο έιιεηςε ρψξνπ, εμαζθαιίδεη δηπιά- 

ζην πνζφ γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ επραξηζηεξίσλ, ρσξίο βέβαηα λα γιηηψλεη απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή δηαζηξνθή ηνπ γηαηξνχ, πνπ γλσκαηεχεη φηη πάζρεη απφ ηελ επαγγει- 

καηηθή λφζν ησλ δεκνζηνγξάθσλ, δειαδή ηελ αγπξηεία θαη ηε δεκαγσγία.  

Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Κελνθέθαινπ, ζην γξαθείν ηνπ Αθαηκάθηε ζπλσζηί- 

δνληαη δηάθνξνη γηα δεκνζίεπζε επραξηζηεξίσλ. Ζ δηαθσκψδεζε ηεο αλαμηφηεηαο ηνπ 

Κελνθέθαινπ θνξπθψλεηαη, φηαλ δίλεη γηα δεκνζίεπζε έλα πιαζηφ επραξηζηήξην, κε 

ην νπνίν ν Ολίδεο θαη ε ζχδπγφο ηνπ ηνλ επραξηζηνχζαλ, επεηδή θαη εθείλνο θαη ε 

απνζαλνχζα ζχδπγφο ηνπ «εζώζεζαλ εθ βεβαίνπ ζαλάηνπ» [!], ρσξίο λα γλσξίδεη φηη ε 

θπξία Ολίδνπ ιακβάλνληαο ην θάξκαθν πνπ ηεο ρνξήγεζε είρε ήδε πεζάλεη θαη (ην 

ρεηξφηεξν) φηη ζηελ ίδηα έθδνζε ζα δεκνζηεπφηαλ έλα επραξηζηήξην ηνπ Ολίδε γηα 

φζνπο ζα παξεπξίζθνληαλ ζηελ θεδεία ηεο γπλαίθαο ηνπ, πνπ ζα γηλφηαλ ηελ επνκέλε. 

Μνινλφηη, φπσο θαη ε Γεκαξρίηηο, ηα Δπραξηζηήξηα δελ είλαη έλα άξηην ζεαηξηθφ 

έξγν, πζηεξψληαο θπξίσο απφ ηελ άπνςε ηεο πινθήο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ πε- 

ξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλε θαη ζχλζεηε αλ ν ζπγγξαθέαο αλέιπε ζε κεγαιχηεξν βάζνο 

ηηο αδπλακίεο ηνπ θνκπνγηαλλίηε γηαηξνχ θαη ηνπ θηιάξγπξνπ δεκνζηνγξάθνπ, κε πα- 

ξάζεζε ίζσο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ επεηζνδίσλ, ε δίπξαθηε απηή θσκσδία είλαη 

έλα δξαζηηθφ θείκελν πνπ ζηειηηεχεη θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνινγίαο ηεο αγγινθξα- 

ηίαο.
268

     

1.7.6. Ηνπιία Πεξηζηηάλε, Μία παξεμήγεζηο, θσκηθόλ παίγληνλ, 1921. 

Σν εμαηξεηηθά ζχληνκν «θσκηθφλ παίγληνλ» Μία παξεμήγεζηο, πνπ ε Ηνπιία Πεξη- 

ζηηάλε εμέδσζε ζην ίδην βηβιίν καδί κε ην Φηινπαηξία θαη έξσο, δελ απνηειεί παξά έλα  

                                                 
268

 πσο ε Γεκαξρίηηο, έηζη θαη ηα Δπραξηζηήξηα δελ αλεβάζηεθαλ ζηε ζθελή. Χζηφζν, αληίζεηα απφ 

ηελ πξψηε θσκσδία, πνπ κέρξη πξφζθαηα δελ ήηαλ πξνζηηή ζηνπο κειεηεηέο, ε δεχηεξε ζρνιηάζηεθε ε- 

δψ θαη κηαλ εηθνζαεηία απφ ηνλ Κ. Γ. Γηαγθνπιιή κε δεκνζίεπκά ηνπ ζηνλ εκεξήζην ηχπν. Μεηά απφ 

κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε δσή θαη ζην έξγν ηνπ Κχξηιινπ Παπιίδε, ν κειεηεηήο εμεγεί ηη ήηαλ ηα 

επραξηζηήξηα θαη γηαηί απνηεινχζαλ δηαδεδνκέλε ηαθηηθή ζηελ Κχπξν, θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο 

αγγινθξαηίαο. Αθνινχζσο, ππνζηεξίδεη φηη ζηφρνο ηνπ ζπγγξαθέα ήηαλ, γξάθνληαο ηα Δπραξηζηήξηα, 

«λα δηαθσκσδήζεη ηνπο γηαηξνύο εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ απηό ην κέζν πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 

[ελλνεί ηα επραξηζηήξηα]» θαη εχζηνρα επηζεκαίλεη φηη ε ζάηηξα ηνπ Παπιίδε δελ ζηξέθεηαη κφλν 

ελαληίνλ ησλ γηαηξψλ αιιά θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ, «ελώ ζα κπνξνύζαλ λα θαιύςνπλ ηηο ζηήιεο 

ησλ εθεκεξίδσλ ηνπο κε εηδήζεηο γηα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη άιια πξνβιήκαηα ηνπ ηόπνπ, πξνηηκνύλ λα 

γεκίδνπλ ηνπο ρώξνπο ησλ εθεκεξίδσλ κε ηέηνηα θεξδνθόξα επραξηζηήξηα».  Δπηπιένλ, ν Γηαγθνπιιήο, 

ζρνιηάδνληαο ηε γιψζζα θαη ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, δηαπηζηψλεη, αθελφο, φηη απηφ δηαβάδεηαη επράξηζηα 

«κηα θαη είλαη γξακκέλν ζε απιή θαζαξεύνπζα γιώζζα» κε εμαίξεζε ηα ιφγηα ιατθψλ ραξαθηήξσλ, φπσο 

είλαη ιφγνπ ράξε ν Ολίδεο, θαη αθεηέξνπ, επηζεκαίλεη φηη «ην έξγν είλαη δηαπνηηζκέλν κε ιεπηή εηξσλεία 

θαη ρηνύκνξ, γεγνλόο πνπ πξνδίδεη ραξηζκαηηθό θαη ηαιαληνύρν δεκηνπξγό». Βι. Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, «Κχ- 

ξηιινο Κ. Παπιίδεο», εθ. Ο Αγώλ, 30 Ηαλ. 1986 [= Κππξηαθή ινγνηερλία..., 52-4].  
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ζεαηξφκνξθν δηάινγν αλάκεζα ζε κηαλ θπξία θαη ζηελ ππεξέηξηά ηεο γχξσ απφ κηαλ 

παξεμήγεζε, πνπ ζα ζχκηδε πεξηζζφηεξν αθειέο παηδηθφ παηρλίδη. Παξ’ φια απηά, ην 

ζεαηξηθφ απηφ παηρλίδη παξνπζηάζηεθε δχν θνξέο ζηε ζθελή. ηελ πξψηε παξάζηαζε 

αλαθέξεηαη ε ίδηα ε ζπγγξαθέαο ζεκεηψλνληαο: «Σν πξώηνλ δηδαρζέλ από ζθελήο ελ 

Κπξελείᾳ Κύπξνπ θαηά κήλα Ηνύληνλ 1921»,
269

 δίλνληαο κάιηζηα θαη ηα νλφκαηα ησλ 

εξαζηηερλψλ εζνπνηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξάζηαζε (ε ίδηα ππνδχζεθε ηελ 

ππεξέηξηα Μαξγαξψ). Ζ δεχηεξε παξάζηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1926.
270

 

1.7.7. Ηνπιία Πεξηζηηάλε, Ο Πηζεθίδεο, θσκηθόο κνλόινγνο, 1921.  

Αθφκε κηθξφηεξνο ζε έθηαζε είλαη Ο Πηζεθίδεο, ηνλ νπνίν ε Πεξηζηηάλε δεκνζηεχεη 

επίζεο ζην ίδην βηβιίν, καδί κε ην Φηινπαηξία θαη έξσο. Πξφθεηηαη γηα έλα κνλφινγν 

γχξσ απφ ηελ αζρήκηα ηνπ Πηζεθίδε, ηα πεηξάγκαηα ησλ αλζξψπσλ ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ζθέθηεηαη λα απηνθηνλήζεη, ηελ αδηαθνξία ησλ γπλαηθψλ γηα 

ηνλ ίδην θαη, ελ ηέιεη, ηελ απφθαζή ηνπ λα πάςεη λα δεηεί ηε ζπκπάζεηα ησλ άιισλ, 

ειπίδνληαο φηη κε ηνλ πινχην (πνπ άξρηζε σο έκπνξνο λα απνθηά) ζα θέξδηδε ηελ 

επηζπκεηή ζπκπάζεηα, αθνχ νη άιινη ηξφπνη πνπ δνθίκαζε δελ απέδσζαλ. Ο κνλφινγνο 

απηφο αλεβάζηεθε ζηε ζθελή «ππό ηνπ εξαζηηέρλνπ Γεκ. Καιεκέξε, ελ Κπξελείᾳ θαηά 

κήλα Μάηνλ ηνπ 1921».
271

  

1.7.8. Γεώξγηνο ηαπξίδεο, Μπακ-κπνπκ. Κσκσδία πξσηόηππνο μεθαξδηζηηθή. 

Δηο πξάμηλ. Δλ Λεπθσζίᾳ (Κύπξνπ), ηππνγξαθείνλ «Αη Μνύζαη», 1921.  

ρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηεο θσκσδίαο Μπακ-κπνπκ ηνπ δαζθάινπ θαη δεκνζηνγξά- 

θνπ Γεψξγηνπ ηαπξίδε-Ραγηά (Κεξχλεηα, 1870-1923)
272

 γξάθεη ε κειεηήηξηα ηεο δσ- 

ήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Ρήλα Καηζειιή: 

                    Σν 1921 [ν Γ. ηαπξίδεο] μαλαηνικά εθδνηηθή πεξηπέηεηα.  

                         Σνχηε ηε θνξά είλαη ε κνλφπξαθηε θσκσδία Μπακ-κπνπκ  

                         πξσηφηππνο, μεθαξδηζηηθή, πνπ είρε αλεβαζηεί απφ ην Λατθφ  

                         Κέληξν ηελ πεξαζκέλε ρξνληά. Σν βηβιίν είλαη 21Υ14 εθαην- 

                         ζηά θαη έρεη 16 εζσηεξηθέο ζειίδεο. Σππσκέλν ζην ηππνγξα- 

                         θείν Αη Μνύζαη ζηε Λεπθσζία, ηηκάηαη ζειηλίνπ.
273

 

 

Σν Μπακ-κπνπκ δελ είλαη πξσηφιεην˙ ν Γ. ηαπξίδεο ήδε απφ ην 1893, είρε εθδψ- 

ζεη ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Παικνί, θαηά ηελ ηξηεηία 1907-1909 ηε ζεηξά πνηεκάησλ Σα 

πξόζηηκα ζε ηξία ηεχρε, θαη ηελ πεξίνδν 1898-1923 (θαηά δηαζηήκαηα) εμέδηδε ηε 

                                                 
269

 Ηνπιία Πεξηζηηάλε, Φηινπαηξία θαη έξσο. Γξάκα εηο πξάμεηο ηέζζαξαο. Μεηά θσκηθνχ παηγλίνπ 

«Μία παξεμήγεζηο» θαη κνλνιφγνπ «Ο Πηζεθίδεο», Δλ Λεπθσζίᾳ (Κχπξνπ). Σχπνηο «Θεζζαινλίθεο», 

1921, 32. Βι. επίζεο Ρ. Καηζειιή, . Υξίζηεο..., ηφκ. Α΄, 157.  
270

 Καηζνχξεο (2005), 235.  
271

 Βι. φ.π., 230.  
272

 Γηα πεξηζζφηεξα βηνγξαθηθά ζηνηρεία, βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 409-410˙ εηδηθφηεξα γηα ηνλ ζάλαην 

ηνπ ζπγγξαθέα, βι.  Ρ. Καηζειιή, . Υξίζηεο..., ηφκ. Α΄, 232.  
273

Βι. Ρ. Υαξαιακπίδνπ-Καηζειιή, Ο Ραγηάο…, 232. 
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ζαηηξηθή εθεκεξίδα Ραγηάο.
274

 Δπνκέλσο, ε θσκσδία απηή είλαη έλα απφ ηα ηειεπηαία 

θείκελα ηνπ ζπγγξαθέα, ν νπνίνο είρε επηδνζεί γηα ρξφληα ζηελ επηθαηξηθή ζάηηξα 

πξνζψπσλ θαη θαηαζηάζεσλ ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο.
275

  

Ζ ζθεληθή δξάζε αξρίδεη κε ηνλ κνλφινγν ηνπ Δπζχκηνπ Λάδνπ, πνπ δηαηππψλεη 

δηάθνξα παξάπνλα γηα ηε ζχδπγφ ηνπ θαη παξαδέρεηαη φηη δπζθνιεχεηαη λα ηεο επη- 

βιεζεί. Δθθξάδεη αθφκε δπζθνξία γηα ην γεγνλφο φηη, κνινλφηη ν ίδηνο εξγάδεηαη 

ζθιεξά, εθείλε ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ θαιισπηζκφ ηεο αθαηκάζζνληάο ηνλ νηθνλνκηθά. 

ηε ζπλέρεηα, ν ηαιαηπσξεκέλνο ζχδπγνο (έπεηηα απφ θσκηθέο παξεμεγήζεηο) θαηεπ- 

ζχλεηαη ζηελ αγνξά, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ αθειή ππεξέηε ηνπ ηάζε.  

ην κεηαμχ, ε ζαξαληάρξνλε θηιάξεζθε ζχδπγνο ηνπ Λάδνπ Μαξίλα, κεηά ηνλ 

πξσηλφ θαιισπηζκφ ηεο, έρεη ηελ ςεπδαίζζεζε φηη είλαη πνιχ λεφηεξε, θαη γη’ απηφ 

ζρνιηάδεηαη εηξσληθά απφ ηελ ππεξέηξηά ηεο ρσξίο λα ην παίξλεη είδεζε. Αθνινχζσο, 

κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ππεξέηε απφ ηελ αγνξά αξρίδεη λα ηνλ πεηξάδεη ν γηνο ηνπ 

Λάδνπ θαη λα ηνλ ηξνκάδεη, ελψ ε ππεξέηξηα ηεο νηθνγέλεηαο πξνζζέηεη ηα δηθά ηεο 

πεηξάγκαηα.  

Αξγφηεξα, ν ηάζεο απνθαζίδεη λα θάκεη θάηη γηα λα θαηαπνιεκήζεη ηηο θνβίεο 

ηνπ, θαη γη’ απηφ πεξπαηά κε πξφηαμε ησλ ρεηξψλ θσλάδνληαο «κπακ-κπνπκ», φπσο 

ηνπ ππέδεημαλ θαθεληξερψο νη δχν λένη πνπ ηνλ πείξαδαλ. Ζ δηαθσκψδεζε ηνπ ππεξέ- 

ηε γίλεηαη θαη κε ην εξγαιείν ηεο γισζζηθήο ζάηηξαο, αθνχ ζηε ζπλέρεηα δηαβάδνληαο 

εθεκεξίδα παξαλνεί ηα γξαθφκελα θαη βξίδεη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Σέινο, δελ παξα- 

κέλνπλ ακέηνρνη ζηνλ εκπαηγκφ ηνπ ηάζε αθφκε θαη ν Λάδνο κε ηε γπλαίθα ηνπ, κε 

απνηέιεζκα ν άηπρνο ππεξέηεο λα ηξέμεη γηα λα μεθχγεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

ζεαηψλ.  

Παξά ηα ζηνηρεία ζεαηξηθφηεηαο πνπ εληνπίδνληαη ζε απηή ηελ θσκσδία, ε θχξηα 

αδπλακία ηεο είλαη ε έιιεηςε ζπλεθηηθήο πινθήο, θαζψο ν ζπγγξαθέαο δελ επηθε- 

ληξψλεηαη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε (ζπάηαιε θαη θηιάξεζθε ζχδπγνο ζε αληίζεζε κε 

ηνλ ηζηγθνχλε θαη ζπληεξεηηθφ άληξα ηεο) νχηε ηελ επεμεξγάδεηαη δξακαηνπξγηθά 

επαξθψο, αιιά θαηαιήγεη ζε κηα δηαθσκψδεζε ηνπ ππεξέηε, ρξεζηκνπνηψληαο ην 
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 .π., 27, 33, 95, 235.  
275

 Αμίδεη ηδηαίηεξα λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ηνπ ν ζπγγξαθέαο παξαζέηεη 

θαηαιφγνπο ηφζν ησλ εθδνζέλησλ φζν θαη ησλ αλέθδνησλ έξγσλ ηνπ. ηα ηειεπηαία ζπγθαηαιέγνληαη 

νη θσκσδίεο Μαζηξν-ηέθαο ν Βαξδαιαπνύκπαο θαη  Ο ςεπηνγηαηξόο θαη ην δξάκα Ο θαπεηάλ Σξάθθαο. 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπιιέμεη ε Ρ. Καηζειιή, ηα ρεηξφγξαθα ησλ πην πάλσ ζεαηξηθψλ 

θεηκέλσλ κάιινλ είλαη απίζαλν λα εληνπηζηνχλ, γηαηί αξθεηά απφ ηα θαηάινηπα ηνπ ζπγγξαθέα (ηφζν 

αληίηππα ηεο ζαηηξηθήο ηνπ εθεκεξίδαο Ο Ραγηάο φζν θαη ρεηξφγξαθά ηνπ) ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 

ζπγγελείο ηνπ σο πξνζάλακκα! Βι. Ρ. Υαξαιακπίδνπ-Καηζειιή, φ.π., 255.  
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εξγαιείν ηεο θάξζαο.
276

  

1.7.9. Ησάλλεο Καξαγεσξγηάδεο, Αηιαληίο. Κσκσδία ιπξηθή εηο πξάμεηο ηξεηο, Δλ 

Λεπθσζίᾳ, 1923. 

ηελ πεξίπησζε ηεο θσκσδίαο Αηιαληίο, ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ζε εηζαγσγηθφ 

ζεκείσκά ηνπ «Σνηο θίινηο αλαγλψζηαηο» δίλεη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξφλν 

γξαθήο ηεο. εκεηψλεη, ινηπφλ, φηη ιίγα ρξφληα πξηλ απφ ην 1900 επηλφεζε ηελ αξρηθή 

ηδέα γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ δξάκαηνο θαη πσο απηφ νινθιεξψζεθε ηνπο πξψηνπο κήλεο 

ηνπ 1910 ζηε Γαιιία. Σελ αξθεηά θαζπζηεξεκέλε εθηχπσζε ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ 

(15 πεξίπνπ ρξφληα χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηνπ) ν Καξαγεσξ- 

γηάδεο απνδίδεη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο, θαη θπξίσο ζε πξνβιήκαηα πνπ είρε κε ηελ φ- 

ξαζή ηνπ.
277

 Αμηνζεκείσηε είλαη, εμάιινπ, ε πιεξνθνξία φηη ε 1
ε
 πξάμε δεκνζηεχ- 

ηεθε ζην πεξηνδηθφ Απγή ηνπ Κ. Γ. Διεπζεξηάδε, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1911.
278

  

Ακεραλία πξνθαιεί ζηνλ αλαγλψζηε ην εηδνινγηθφ φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ζπγγξαθέαο γηα ην ζεαηξηθφ ηνπ θείκελν, δειαδή ν φξνο ιπξηθή θσκσδία, πνπ δελ 

είλαη δφθηκνο. Ζ ζέζε πνπ ππνζηεξίδεηαη εδψ είλαη φηη ζα κπνξνχζε γηα ην ίδην δξάκα 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθά ν φξνο κνπζηθή κπζνινγηθή θσκσδία, γηαηί, απφ ηε 

κηα, ηφζν ν ρνξφο, φζν θαη δηάθνξα πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο ηξαγνπδνχλ παίδνληαο 
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 Δθηφο απφ θάπνηεο ζπλνπηηθέο λχμεηο ηεο Ρ. Καηζειιή, δελ δηαζέηνπκε άιια θξηηηθά ζεκεηψκαηα 

γχξσ απφ ηελ θσκσδία Μπακ-κπνπκ. Ζ κειεηήηξηα  επηζεκαίλεη φηη ε πινθή ηνπ έξγνπ είλαη ππνηππψ- 

δεο θαη «ηε κνηξάδνληαη πέληε πξόζσπα»: «Ο ζύδπγνο παξαπνληέηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πξαγκάησλ θαη 

ε ζύδπγνο ελδηαθέξεηαη γηα ηε κόδα, ελώ ν γηνο ηξνκάδεη ηνλ παιαβό ππεξέηε μεθσλίδνληαο “κπακ-

κπνπκ”». Γηαπηζηψλεη, ζηε ζπλέρεηα, φηη ν δηάινγνο είλαη έκκεηξνο θαη γξακκέλνο ζηελ θαζαξεχνπζα. 

Χζηφζν, ε ηειεπηαία άπνςε ηεο Καηζειιή  (γηα ηε ρξήζε ηεο θαζαξεχνπζαο απφ ηνλ ζπγγξαθέα) δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ βάζε ηεο γιψζζαο ηεο θσκσδίαο είλαη ε νκηινχκελε δεκν- 

ηηθή, κνινλφηη ζπρλά ν ηαπξίδεο εληάζζεη ζην θείκελφ ηνπ θαη ινγηφηεξνπο ηχπνπο. Βι. Ρ. Υαξαια- 

κπίδνπ-Καηζειιή, Ο Ραγηάο..., 232. Γηα παξάδεηγκα ζην πην θάησ απφζπαζκα απαληψληαη γισζζηθνί 

ηχπνη ηεο θαζαξεχνπζαο, ε ζχληαμε σζηφζν είλαη θαζαξά δεκνηηθή: «Πεληρξόλ βαιάληηόλ κνπ πόζνλ 

πάιηλ ζα ηξνκάμεο / εηο ησλ πσιεηώλ ηαο ηόζαο ιπζζαιέαο αθαηκάμεηο! / Πόζαο πάιηλ εγρεηξήζεηο ζα 

δερζήο γηα ηελ θνθίλα / πνπ πινπζίσο ζα γεκίζε ην θειιάξη ηεο Μαξίλαο!» Πξνθαλψο, νη ππνγξακκη- 

ζκέλεο θξάζεηο δελ είλαη ιφγηεο: Βι. Γεψξγηνο ηαπξίδεο, Μπακ-κπνπκ. Κσκσδία πξσηφηππνο μεθαξδη- 

ζηηθή. Δηο πξάμηλ, Δλ Λεπθσζίᾳ (Κχπξνπ), Σππνγξαθείνλ «Αη Μνχζαη», 1921, 4. ε άιια ζεκεία ηνπ 

θεηκέλνπ ν ζπγγξαθέαο δελ δηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηχπνπο ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ. Δμάιινπ, 

ε θσκσδία Μπακ-κπνπκ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνγελέζηεξε έξεπλα (Καηζειιή, Καηζνχξεο), 

αλεβάζηεθε ζηε ζθελή ηξεηο θνξέο, δειαδή ην 1920 (έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ έξγνπ), ην 

1923 θαη ην 1925. Ο Γ. Καηζνχξεο (αληιψληαο ηελ πιεξνθνξία απφ ηε κειέηε ηεο Καηζειιή Ο Ραγηάο. 

Ο άλζξσπνο θαη ην θχιιν) γξάθεη φηη «ζηα 1920 έλα Λατθό Κέληξν [ζηελ Κεξχλεηα] έπαημε ην Μπακ-

κπνπκ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη ζαηηξηθνύ πνηεηή Γεώξγηνπ ηαπξίδε-Ραγηά». Οη άιιεο δχν παξαζηάζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ επαξρία Λεπθσζίαο. Βι. Μ. Π. Μνπζηεξήο, Υξνλνινγηθή Ηζηνξία…, 88˙ Ρ. 

Υαξαιακπίδνπ-Καηζειιή, φ.π., 232˙ Καηζνχξεο (2005), 229, 233.  
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 Βι. Ησάλλεο Καξαγεσξγηάδεο, Αηιαληίο. Κσκσδία ιπξηθή εηο πξάμεηο ηξεηο. Δλ Λεπθσζίᾳ(Κύ- 

πξνπ), εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ «Αη Μνχζαη» Γ.Υ. Τςειάληνπ, 1923, 5˙ ζην εμήο: Αηιαληίο... 
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 Βι. Γηάλλεο Καηζνχξεο (2005), 286: ζεκ. 377˙ πεξ. Απγή Γ΄, 13-16 (31 Απγ. 1911) 9-14. ηελ Απγή 

δεκνζηεχεηαη ε 1
ε
 πξάμε ηεο θσκσδίαο, πνπ δελ δηαθέξεη θαζφινπ απφ ην θείκελν ηεο έθδνζεο ηνπ 

1923. Δπραξηζηψ ηνλ θ. Μάλν Υαξηηάην πνπ κνπ απέζηεηιε απφ ην Δ.Λ.Η.Α. αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ 

ζειίδσλ ηνπ πεξηνδηθνχ. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο Βηβιηνζήθεο ζηηο νπνίεο ππάξ- 

ρνπλ ηεχρε ηνπ πεξ. Απγή, βι. Λ. Παπαιενληίνπ, Κππξηαθά πεξηνδηθά..., 152-154.    
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δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα θαη, απφ ηελ άιιε, ε ππφζεζε εθηπιίζζεηαη ζηε κπζηθή 

Αηιαληίδα θαη αλάγεηαη «εηο ιίαλ παξσρεκέλνπο ρξόλνπο».
279

 Σν είδνο ηεο κπζνιν- 

γηθήο θσκσδίαο, φπσο επηζεκαίλεη ν Θ. Υαηδεπαληαδήο, αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ζην 

δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ε ελζσκάησζε ζε απηφ δηάθνξσλ ηξαγνπδηψλ νθεη- 

ιφηαλ ζηελ επηδίσμε γηα αχμεζε ηεο ζεακαηηθφηεηαο, θαη ζπλεπψο ηεο εκπνξηθήο επη- 

ηπρίαο ηνπ.
280

 Βέβαηα, φηαλ έγξαθε ν Καξαγεσξγηάδεο ηελ Αηιαληίδα, ην είδνο απηφ 

δελ ήηαλ πηα πξνζθηιέο ζηνπο ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο. Δμάιινπ, ε Αηιαληίο δελ ζα 

κπνξνχζε κε θαλέλα ηξφπν λα ζεσξεζεί θσκεηδχιιην, γηαηί ζε απηήλ δελ ππάξρεη ε 

δεζπφδνπζα ζην είδνο εθείλν εζνγξαθηθή ηάζε,
281

 νχηε βέβαηα ν Καξαγεσξγηάδεο 

(πνπ γξάθεη θαη απηφ ην έξγν ηνπ ζε ςπρξή θαζαξεχνπζα) ελδηαθέξεηαη λα αμηνπνη- 

ήζεη δεκηνπξγηθά είηε ηελ θνηλή λενειιεληθή είηε ηα ηνπηθά ηδηψκαηα.
282

 

Ο ζπγγξαθέαο ηνπνζεηεί ηε ζθεληθή δξάζε ηεο θσκσδίαο ζηελ Αηιαληίδα, ηελ 

νπνία ηαπηίδεη κε ηελ Ακαζνχληα, θαη κε ηε κέζνδν ηνπ αλαρξνληζκνχ ζπκθχξεη ηελ 

αξθεηά κεηαγελέζηεξε παξνπζία ησλ Φνηλίθσλ ζηελ Κχπξν κε ηνλ 20
φ 

πξνρξηζηηα- 

ληθφ αηψλα.
283

 Μεηά ηα παξάπνλα ελφο θπλεγνχ γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ Αηιαληίδα 

(βαξηά θνξνινγία, θνκκαηηθέο δηακάρεο θαη θαλαηηζκφο ηνπ ιανχ), ε θφξε ηνπ ηα- 

ζία Άγξαπιηο παξαθαιεί ηελ Άξηεκε λα ηε βνεζήζεη, γηαηί είλαη εξσηεπκέλε κε ηνλ 

Άγε. Χζηφζν, γηα θαθή ηχρε ησλ δχν λέσλ, ν κελ ηαζίαο αλήθεη ζην θφκκα ησλ 

λεθεινθνθθπγηψλ, ελψ ν παηέξαο ηνπ Άγε ζην αληίπαιν θφκκα ησλ θνινπξηψλ, θαη 

γη’ απηφ ν ηαζίαο επηιέγεη σο γακπξφ γηα ηελ θφξε ηνπ ηνλ Ρηγίλν, ηνλ νπνίν ε ίδηα 

αξλείηαη λα παληξεπηεί. Δμάιινπ, νη νπαδνί ησλ δχν αληίπαισλ θνκκάησλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο παλεγπξηνχ, πξνβαίλνπλ ζε αληεγθιήζεηο.   

ηε 2
ε
 πξάμε ν Φνίληθαο θπβεξλήηεο ηεο Αηιαληίδαο Φαξέο ζρνιηάδεη ηε ζηάζε 

ηνπ ιανχ, ππνγξακκίδνληαο φηη απηφο είλαη επεξέζηζηνο θαη πξνζεισκέλνο ζηε ζξε- 

                                                 
279

 Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο,  Αηιαληίο..., 5.  
280

Βι. Θ. Υαηδεπαληαδήο, Διιεληθή θσκσδία..., 127-128. Ο κειεηεηήο επηζεκαίλεη φηη βαζηθά 

γλσξίζκαηα ηεο κπζνινγηθήο θσκσδίαο ήηαλ ν κεγαιντδεαηηζκφο θαη ν γισζζηθφο αξρατζκφο (ζηνηρεία 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη ηε ζεαηξηθή γξαθή ηεο Αηιαληίδνο, θαηά ηελ άπνςή καο) θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζεκεηψλεη: «Ζ κόλε αλάκλεζε ζην ειιεληθό ζέαηξν ηνπ γαιιηθνύ βσληβίι έκνηαδε λα ζπγθεληξώλεηαη, 

θαηά ηηο επόκελεο δεθαεηίεο, ζηα δσεξά ηξαγνπδάθηα κε ηα νπνία πξνηθίδνληαλ από έλα ζεκείν θαη πέξα 

νη πεξηζζόηεξεο παξαζηάζεηο ησλ ληόπησλ ζηάζσλ [...]».  
281

 Γηα ηα δχν νπζηψδε γλσξίζκαηα ηνπ θσκεηδπιιίνπ (εζνγξαθηθή ηάζε θαη κνπζηθφ ζέαηξν), βι.  

ελδεηθηηθά Γηάλλεο ηδέξεο, «Σν θσκεηδχιιην», Νέα Δζηία 926 (Φεβξ. 1966) 165-178· Μ. Λπγίδνο, Σν 

λενειιεληθό πιάη ζην παγθόζκην…, ηφκ. Α΄, 47, 70-71· Θ. Υαηδεπαληαδήο, Σν θσκεηδύιιην..., ηφκ. Α΄, 

34-62· Θ. Γξακκαηάο, Σν ειιεληθό ζέαηξν…, ηφκ. Α΄, 113-114· ηφκ. Β΄, 94. Γηα ηελ αληίιεςε φηη «ε 

θηώρεηα ηαπηίδεηαη κε ηα αγλά ιατθά ήζε, ηελ θαιή ηύρε θαη ηειηθά ηελ επηπρία», ε νπνία αλαπηχζζεηαη 

ζε αξθεηά θσκεηδχιιηα, βι. Αζαλάζηνο Μπιέζηνο, Κξάηνο, θνηλσλία θαη έζλνο ζηε λενειιεληθή 

ινγνηερλία. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1890 σο ην 1930, Αζήλα, νθφιεο, 2008, 45: ζεκ. 68. 
282

 Βι. Θ. Υαηδεπαληαδήο, φ.π., 50.  
283

 Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο,  Αηιαληίο..., 5, 9.  
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ζθεία θαη ζηνλ εζληζκφ ηνπ. Ο ίδηνο αλεζπρεί γηα ηελ έληαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

δχν αληίπαισλ θαηξηψλ, ρσξίο φκσο λα απνθαζίδεη παξέκβαζε ζηηο δηελέμεηο ηνπο, 

αθφκε θαη φηαλ νη θνινπξίεο κεηά απφ επίζεζε εθδηψθνπλ απφ ηελ αθξφπνιε ηνχο 

λεθεινθνθθπγίεο, νη νπνίνη θαηεγνξνχληαλ γηα παηξηδνθαπειία, εθκεηάιιεπζε ηεο 

ζξεζθείαο θαη εμαπάηεζε ηνπ ιανχ.  

Αθνινπζεί ζπλεδξίαζε ησλ λεθεινθνθθπγηψλ γηα ην δήηεκα ηεο θαηάιεςεο ηεο 

αθξφπνιεο απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ γάκν ηεο 

Άγξαπιεο κε ηνλ Άγε, ρσξίο ε θνπέια λα έρεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηέξα ηεο. ηνλ 

γάκν απηφ ν ζπγγξαθέαο αθηεξψλεη νιφθιεξε ηελ 5
ε
 ζθελή. Δληειψο απξνζδφθεηα ν 

ηαζίαο δίλεη ηελ επρή ηνπ ζηνπο λενλχκθνπο θαη ε θσκσδία ηειεηψλεη κε έλα 

γακήιην ηξαγνχδη.  

 Γελ απνθιείεηαη ζηελ Αηιαληίδα λα εκπεξηέρνληαη ζηνηρεία αιιεγνξίαο, φπσο 

ππνζηήξημε ν Αληψλεο Ηληηάλνο.
284

 Ζ άπνςε απηή ηεθκεξηψλεηαη κφλν αλ ππνζέζνπκε 

φηη νη Φνίληθεο θπβεξλήηεο ηεο Αηιαληίδαο αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο Άγγινπο απνηθην- 

θξάηεο, πνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαηαπίεδαλ ηνλ θππξηαθφ ιαφ, θαη φηη ε ζχγθξνπ- 

ζε ησλ δχν αληίκαρσλ παξαηάμεσλ παξαπέκπεη ζην πεξίθεκν αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα, 

πνπ ηαιάληζε ηελ Κχπξν θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20
νχ

 αηψλα.  

1.7.10. Ηνπιία Πεξηζηηάλε, Οη επηζηήκνλεο, 1923 [=Ηνπιία Πεξηζηηάλε, Ζ θόκεζζα 

δεηηάλα. Γξάκα εηο πξάμεηο εμ. Μεηά θσκσδίαο Οη επηζηήκνλεο εηο πξάμεηο δύν, Δλ 

Λεπθσζίᾳ Κύπξνπ, Σύπνηο «Θεζζαινλίθεο» Γ. Υ. Κπξηαθίδνπ, 1923, 37-51] 

Ζ Ηνπιία Πεξηζηηάλε εθαξκφδεη ζηελ έθδνζε ηνπ δεχηεξνπ βηβιίνπ ηεο ηελ ίδηα 

πξαθηηθή πνπ αθνινχζεζε ζην πξψην˙ δειαδή, φπσο ζηνλ ίδην ηφκν καδί κε ην Φηιν- 

παηξία θαη έξσο (1921) δεκνζηεχεη έλα ζχληνκν θσκηθφ παίγλην θαη έλαλ θσκηθφ κν- 

λφινγν, έηζη εθδίδεη ζηνλ ίδην ηφκν ηελ Κόκεζζα δεηηάλα θαη ηελ θσκσδία Οη επηζηή- 

κνλεο, πνπ δελ είλαη δίπξαθηε (φπσο ζεκεηψλεη ε ζπγγξαθέαο ζηνλ ππφηηηιφ ηεο), 

αιιά έρεη θαζ’ φια ηε δνκή κηαο κνλφπξαθηεο θσκσδίαο ζε ηξεηο ζθελέο. Δλψ φκσο 

ηα θσκηθά ζηηγκηφηππα είραλ αλεβαζηεί ζηε ζθελή (Κεξχλεηα, 1921) ιίγν πξηλ απφ 

ηελ έθδνζή ηνπο, γηα ηελ θσκσδία καξηπξείηαη κία παξάζηαζε νθηψ ρξφληα κεηά ηελ 

έθδνζή ηεο.
285

  

Θέκα ηεο θσκσδίαο Οη επηζηήκνλεο (ζηελ νπνία εληνπίδνληαη ζηνηρεία 

ζεαηξηθφηεηαο, ιφγνπ ράξε ε εηξσλεία, ε ηερληθή ηνπ σηαθνπζηή θαη ν ζεκαηηθφο 

ξφινο ηνπ άλεξγνπ λένπ επηζηήκνλα) είλαη ν ηπρνδησθηηζκφο δχν λέσλ επηζηεκφλσλ, 

ελφο γηαηξνχ θαη ελφο δηθεγφξνπ, νη νπνίνη επηρεηξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ηελ άζιηα 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, εμαζθαιίδνληαο πινχζηα πξνίθα. Ο πάκπινπηνο ηξαπε- 

                                                 
284

 Βι. Αλη. Ηληηάλνο, «ηνηρεία γηα ηε βηνγξάθεζε…», 218 (= Παξάξηεκα Β΄: 13.1., 512). 
285

 Βι. Καηζνχξεο (2005), 236.  
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δίηεο Αξγχξεο εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ, γηαηί ε θφξε ηνπ Διελίηζα, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηεο, ζα επηζηξέςεη ζην ζπίηη. Με ηε λεαξή θνπέια γλσξί- 

δεηαη, θαηά ηελ επηζηξνθή ηεο, ν λεαξφο γξακκαηέαο ηνπ παηέξα ηεο Άγγεινο πνπ, 

ζαπκάδνληαο ηελ νκνξθηά ηεο, ππνζέηεη φηη πνηέ δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη δεθηφο απφ 

ηελ νηθνγέλεηά ηεο σο γακπξφο, εμαηηίαο ηεο θηψρεηαο ηνπ. 

Δμάιινπ ν Αξγχξεο εθθξάδεη ηελ επηζπκία λα βξεη έλαλ άμην ζχδπγν γηα ηελ θφξε 

ηνπ, ελψ ν έξσηαο ηνπ Άγγεινπ γηα ηελ ίδηα θνξπθψλεηαη. ε ιίγν θαηαθηάλεη ν λένο 

δηθεγφξνο Βαηξαρίδεο, γηα λα ιάβεη απάληεζε ζε κηα γξαπηή πξφηαζε γάκνπ πνπ είρε 

απνζηείιεη, σζηφζν θεχγεη άπξαθηνο ιφγσ ηεο απφθαζεο ηνπ πινχζηνπ ηξαπεδίηε λα 

κελ δψζεη ακέζσο απάληεζε ζηνλ επίδνμν γακπξφ. Άπξαθηνο θεχγεη απφ ην ίδην ζπίηη 

θαη ν πξνηθνζήξαο γηαηξφο Κνπλνππηδάθεο.  

Μεηά ηελ αλαρψξεζε ησλ δχν λέσλ επηζηεκφλσλ, ν Άγγεινο εμνκνινγείηαη ηνλ 

έξσηά ηνπ ζηελ Διελίηζα, ε νπνία ηνλ δηαβεβαηψλεη φηη θαη ε ίδηα ηνλ αγαπά, θαη ζε 

ιίγν εμαζθαιίδνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηέξα ηεο γηα ηνλ γάκν. Αθνινχζσο, 

επηζηξέθνπλ νη δχν πξνηθνζήξεο θαη ζπδεηψληαο δηαπηζηψλνπλ φηη δηεθδηθνχλ ηελ 

ίδηα θνπέια. Γη’ απηφ, αξρίδνπλ λα ινγνκαρνχλ, ρσξίο λα γλσξίδνπλ φηη ηε θηινληθία 

ηνπο παξαθνινπζεί ν Αξγχξεο ν νπνίνο, δηαπηζηψλνληαο ηηο ηδηνηειείο ηνπο πξνζέζεηο, 

ηνπο πιεξνθνξεί φηη ε θφξε ηνπ αξξαβσληάζηεθε.
286

   

 

1.8. Μπζηζηνξεκαηηθό δξάκα  

1.8.1. Ηνπιία Πεξηζηηάλε, Ζ θόκεζζα δεηηάλα. Γξάκα εηο πξάμεηο εμ. Μεηά θσ- 

κσδίαο «Οη επηζηήκνλεο» εηο πξάμεηο δύν. Δλ Λεπθσζίᾳ Κύπξνπ, ηύπνηο «Θεζζα- 

ινλίθεο» Γ. Υ. Κπξηαθίδνπ, 1923.  

Δθηφο απφ ην δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο εηδνινγηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Ζ θό- 

κεζζα δεηηάλα, ν επαξθήο αλαγλψζηεο ηνπ δξάκαηνο αλαξσηηέηαη αλ απηφ είλαη πξσ- 

ηφηππν θείκελν ηεο Ηνπιίαο Πεξηζηηάλε ή κήπσο απνηειεί δηαζθεπή ή κεηάθξαζε ή 

παξάθξαζε μέλνπ (κάιινλ γαιιηθνχ) ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ. Γηα ηε δηεξεχλεζε απηνχ 

ηνπ αθαλζψδνπο εξσηήκαηνο απαηηείηαη επίπνλε θαη, ίζσο, καθξνρξφληα έξεπλα. Οη 

ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ηνλ κειεηεηή λα ππνζέζεη φηη Ζ θόκεζζα δεηηάλα δελ είλαη 

πξσηφηππε δεκηνπξγία ηεο Η. Πεξηζηηάλε είλαη, απφ ηε κηα, ε γαιιηθή νλνκαηνινγία 

ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ θαη ε εθηχιημε ηεο πινθήο ζηε Γαιιία, ζε έλα ρψξν καθξηά 

απφ ηελ θππξηαθή θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα˙ απφ ηελ άιιε, ην δξάκα απηφ, 

                                                 
286

 Γηα ην ζεκαηηθφ κνηίβν ηνπ γάκνπ ζηε λενειιεληθή θσκσδία ηνπ 19
νπ

 αηψλα, βι. ελδεηθηηθά Κσλζηα- 

ληίλα Ρηηζάηνπ, «Μαζήκαηα γάκνπ κέζα απφ ηηο θσκσδίεο ηνπ Αλησλίνπ Αλησληάδε ζηνλ χζηεξν 19
ν
 

αηψλα»: (ζπιι. ηφκ.), Παξάδνζε θαη εθζπγρξνληζκόο…, 51-60.  
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κνινλφηη γξακκέλν ην 1923 (δειαδή φηαλ ε ζπγγξαθέαο ήηαλ 26 εηψλ), ππεξηεξεί 

αηζζεηά απφ ην πξνεγνχκελν (Φηινπαηξία θαη έξσο, 1921). Γελ είλαη δπλαηφ ζε δχν 

ρξφληα θαη ρσξίο άιια ελδηάκεζα ζεαηξηθά θείκελα, ε ζπγγξαθέαο λα είρε ππεξβεί ζε 

ηφζν κεγάιν βαζκφ ηηο εκθαλείο αηέιεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ πξψηνπ ηεο δξάκαηνο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Φηινπαηξία θαη έξσο ε δηαίξεζε ζε ζθελέο γίλεηαη ακήρα- 

λα, κε απνηέιεζκα απηέο λα είλαη πνιιέο θαη κε ππεξβνιηθά κηθξή έθηαζε. Δμάιινπ, ηα 

πξφζσπα θηλνχληαη ζε έλα ρψξν ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ πνπ δηαγξάθεηαη αφξηζηα, ελψ 

ε αλαπαξάζηαζε ηνπ ρξφλνπ είλαη επηθαλεηαθή θαη πξνδίδεη πξσηφιεηα ζεαηξηθή γξα- 

θή. Σα γλσξίζκαηα απηά δελ εληνπίδνληαη ζηελ Κόκεζζα δεηηάλα, πνπ ππεξηεξεί ζε 

ηέηνην βαζκφ απφ ην πξψην ζεαηξηθφ θείκελν ηεο Η. Πεξηζηηάλε, ψζηε λα αλαξσηηέηαη 

θαλείο αλ πξφθεηηαη γηα έξγν ηεο ίδηαο ζπγγξαθέσο. Βέβαηα, κε ηηο πην πάλσ ελδείμεηο 

δελ είλαη δπλαηφ λα ηεθκεξησζεί ε ππφζεζε φηη ε Κόκεζζα δεηηάλα δελ είλαη πξσηφ- 

ηππν θείκελν ηεο Ηνπιίαο Πεξηζηηάλε˙ απηφ ζα ήηαλ δπλαηφ, κφλν αλ εληνπηζηεί ε ζπ- 

γθεθξηκέλε ινγνηερληθή ή άιιε πεγή ηνπ δξάκαηνο θαη δηεξεπλεζνχλ νη ζρέζεηο ησλ 

δχν θεηκέλσλ κε ηα εξγαιεία ηεο ζπγθξηηηθήο θηινινγίαο.  

Ζ έληαμε ηεο Κόκεζζαο δεηηάλαο ζηελ εηδνινγηθή θαηεγνξία ηνπ κπζηζηνξεκα- 

ηηθνχ δξάκαηνο, πνπ πξνηείλεηαη ζηε κειέηε απηή, βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ησλ θπ- 

ξηφηεξσλ γλσξηζκάησλ ηνπ είδνπο ζην θείκελν, φπσο είλαη νη πεξηπέηεηεο πνπ εμηζην- 

ξνχληαη επηθά, ρσξίο ελδηαθέξνλ γηα ηελ πχθλσζε ηνπ ελδνθεηκεληθνχ δξακαηηθνχ 

ρξφλνπ
287

 (ζην δξάκα απηφ απφπεηξα πληγκνχ ζηνλ εθνπάλα ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο 

θφξεο ηνπ Αξκάλδνπ απφ ηνλ αδειθφ ηνπ Ρηράξδν θαη θπιάθηζε ηνπ ίδηνπ ζην ππφγεην 

ηνπ πχξγνπ ηνπ), ην ζεκαηηθφ κνηίβν ηνπ ρακέλνπ παηδηνχ θαη ζπδχγνπ, νη αλαγλσξί- 

ζεηο ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ (θφξεο-κάλαο, θφξεο θαη κάλαο κε ηνλ παηέξα θαη ζχ- 

δπγν αληίζηνηρα) θαη ην επράξηζην ηέινο, πνπ επέξρεηαη κεηά ηηο αιιεπάιιειεο αλα- 

γλσξίζεηο θαη ηελ απηνθηνλία ηνπ εζηθνχ απηνπξγνχ ησλ δηάθνξσλ εγθιεκάησλ, γηα λα 

απνθχγεη ηε ζχιιεςε απφ ηελ αζηπλνκία.  

Ζ αθκή ηνπ κπζηζηνξεκαηηθνχ δξάκαηνο ζηελ Διιάδα ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ Γ. η- 

δέξε ζηελ πεξίνδν 1880-1887, φηαλ πηα ην θνηλφ ζηαδηαθά παχεη λα ελδηαθέξεηαη γηα 

                                                 
287

 Σε ζρέζε κπζηζηνξεκαηηθνχ δξάκαηνο θαη αθεγεκαηηθήο πεδνγξαθίαο εμεηάδεη ν Β. Πνχρλεξ, 

ζεκεηψλνληαο πσο, αλ θαη πνιιά απφ ηα δείγκαηα ηνπ είδνπο είλαη δξακαηνπνηήζεηο πεδνγξαθεκάησλ, 

ππάξρνπλ θαη πξσηφηππα κπζηζηνξεκαηηθά δξάκαηα. ρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ είδνπο ζηελ Δπξψπε ν 

ίδηνο ζεκεηψλεη φηη ηε ζηηγκή πνπ νη ειιεληθέο ζθελέο αλέβαδαλ κπζηζηνξεκαηηθά δξάκαηα, ην είδνο 

γλψξηδε ζηε Γαιιία θαη ζηελ Αγγιία πησηηθή ηάζε. Βι. Β. Πνχρλεξ, ρόιηα..., 73, 86. Γηα πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ φξνπ κπζηζηνξεκαηηθό δξάκα, βι. Ησάλλα Παπαγεσξγίνπ, «Οη 

απνθιίλνπζεο εξσίδεο ηνπ κπζηζηνξεκαηηθνχ δξάκαηνο σο αθεηεξία δηαιφγνπ γηα ηνλ ξφιν ηεο 

γπλαίθαο (1871-1879)», [πιινγηθφο ηφκνο], Εεηήκαηα ηζηνξίαο…, 135-6, ζεκ. 3.  
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ηηο ηζηνξηθέο ηξαγσδίεο θαη ζπγθηλείηαη «από ηηο ξνκαληηθέο πεξηπέηεηεο, ηηο αλαγλσξί- 

ζεηο, ηα ρακέλα παηδηά, ηηο απξνζηάηεπηεο παξζέλεο θαη εμηδαληθεύεη ηνπο ιατθνύο ήξσ- 

εο». Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε παξαηήξεζε ηνπ ίδηνπ κειεηεηή φηη πνιχ ιίγα πξσ- 

ηφηππα κπζηζηνξεκαηηθά δξάκαηα γξάθηεθαλ ζηελ Διιάδα θαη πσο θαη απηά ηα ιίγα 

«έρνπλ ήξσεο Γάιινπο θαη γίλνληαη [=δηαδξακαηίδνληαη] ζηελ πςειή θνηλσλία».
288

 

Λακβάλνληαο ππφςε απηή ηελ επηζήκαλζε, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη, θαη αλ 

αθφκε ην Κόκεζζα δεηηάλα δελ είλαη κεηάθξαζε, ε ζπγγξαθέαο πξέπεη λα ζηεξί- 

ρηεθε ζε θάπνην (κάιινλ γαιιηθφ) πξφηππν.
289

   

Ζ ζεηηθή ππνδνρή ηνπ κπζηζηνξεκαηηθνχ δξάκαηνο ζηελ Διιάδα απνδίδεηαη απφ 

ηνλ Θ. Υαηδεπαληαδή ζηελ «πνηεηηθή δηθαηνζύλε πνπ θπξηαξρνύζε απαξέγθιηηα ζηηο 

ιύζεηο ησλ κπζηζηνξεκαηηθώλ δξακάησλ θαη αληαπνθξηλόηαλ ζηηο αλάγθεο κηαο αλα- 

ζθαινύο κάδαο», κε απνηέιεζκα απφ ην 1875 κέρξη ην 1890 ην είδνο απηφ λα απνηειεί 

«ηε βάζε ηνπ δξακαηνινγίνπ όισλ ησλ εγρώξησλ ζηάζσλ».
290

 Δπνκέλσο, φηαλ ην 1923 

δεκνζηεχεηαη ε Κόκεζζα δεηηάλα, είραλ ήδε παξέιζεη ηξεηο δεθαεηίεο απφ ηελ παξα- 

θκή ηνπ είδνπο ζηελ Δπξψπε, ελψ ζηελ Διιάδα απηφ γλψξηδε άλζηζε κέρξη ηηο αξρέο 

ηνπ 20
νχ 

αηψλα.    

Ζ έθδνζε ηεο Κόκεζζαο δεηηάλαο δχν ρξφληα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Φηινπαηξία 

θαη έξσο, φηαλ ε Η. Πεξηζηηάλε ήηαλ 26 ρξφλσλ, είλαη ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη φηη 

πηζαλφηαηα ν ρξφλνο γξαθήο ηεο δελ είλαη δπλαηφ λα είλαη πξνγελέζηεξνο απφ ην έηνο 

δεκνζίεπζεο ηνπ πξψηνπ δξάκαηνο ηεο ζπγγξαθέσο (1921), επεηδή (παξά ηηο ζνβαξέο 

αδπλακίεο θαη απηνχ ηνπ θεηκέλνπ) ε ζεαηξηθή γξαθή ηεο Πεξηζηηάλε παξνπζηάδεηαη 

αηζζεηά βειηησκέλε ζε ζχγθξηζε κε ην πξσηφιεηφ ηεο.    

   Οη πξψηεο ζθελέο ηνπ δξάκαηνο εθηπιίζζνληαη ζηνλ πχξγν ηνπ ζπλεηνχ θφκε 

Αξκάλδνπ, ζην Παξίζη, φπνπ θαηαθζάλεη ν ηπρνδηψθηεο αδειθφο ηνπ Ρηράξδνο κε 

ζθνπφ λα ηνπ δεηήζεη ρξήκαηα. Μεηά ηελ νξηζηηθή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, ν ά- 

ζσηνο απνρσξεί κε απεηιέο, ελψ ε ζχδπγνο ηνπ Αξκάλδνπ, Λνπίδα, ππνζηεξίδεη φηη 

εθείλνο είλαη επηθίλδπλνο θαη δηαθσλεί κε ηελ απζηεξή ζηάζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 

   Ζ 2
ε 

πξάμε ηνπ δξάκαηνο δηαδξακαηίδεηαη θνληά ζηνλ εθνπάλα, φπνπ ν Ρηράξ- 

                                                 
288

 Βι. Γ. ηδέξεο, 
2
1999 (1951), 140-145. Γηαθνξεηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ Β. Πνχρλεξ πνπ ηνπνζεηεί 

ηελ εκθάληζε ηνπ κπζηζηνξεκαηηθνχ δξάκαηνο λσξίηεξα, ζηε δεθαεηία ηνπ 1860. Β. Πνχρλεξ, Ζ κνξθή 

ηνπ γηαηξνύ…, 114.  
289

 Αο ζεκεησζεί φηη ε Κόκεζζα δεηηάλα δελ είλαη ην κνλαδηθφ θππξηαθφ ζεαηξηθφ θείκελν κε «γαιιηθή 

ππφζεζε». ην Σζηγγάληθν ξνκάληδν ηεο Ίξκαο Γθιάζδλεξ, ην νπνίν δελ εκπίπηεη ζηελ πεξίνδν πνπ 

εμεηάδνπκε, ε ζθεληθή δξάζε δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα «ηζηγγάληθν ρσξηό θνληά ζην Παξίζη» (πξάμεηο Α΄ 

θαη Γ΄) θαη ζε κηα γθαξζνληέξα ζην θέληξν ηεο ίδηαο πφιεο (Β΄ πξάμε). Βι. Ίξκα Γθιάζδλεξ, Σζηγγάληθν 

ξνκάληδν. Γξάκα ζε κέξε ηξία. Κχπξνο, 1938, 5, 27.  
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 Θ. Υαηδεπαληαδήο (2002), ηφκ. Α΄1, 248-252.  
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δνο, κε ζηφρν λα νηθεηνπνηεζεί ηελ ηεξάζηηα πεξηνπζία ηνπ αδειθνχ ηνπ,  αλαζέηεη ηε 

ζχιιεςε ηνπ Αξκάλδνπ θαη ηε δνινθνλία ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο θφξεο ηνπ ζε ιεζηέο, 

νη νπνίνη ζε ιίγεο ψξεο ζέηνπλ ην ζρέδην ζε εθαξκνγή, δέλνληαο θαη θηκψλνληαο ηελ 

θφξε ηνπ Ραυκφλδνπ Λνπθία, ελψ ξίρλνπλ ηε κεηέξα ηεο ζηνλ πνηακφ. Απξνζδφθεηα 

ν βαξψλνο Αιβέξηνο απειεπζεξψλεη ηε Λνπθία, ηελ νπνία είραλ ζην κεηαμχ εγθαηα- 

ιείςεη δεκέλε νη ιεζηέο, ελψ φινη ππνζέηνπλ φηη ε κεηέξα ηεο πλίγεθε.  

   Σηο ίδηεο ψξεο ν Αξκάλδνο ζηνλ πχξγν ηνπ αλεζπρεί, γηαηί ε ζχδπγνο θαη ε θφξε 

ηνπ θαζπζηέξεζαλ λα γπξίζνπλ. Αθνινπζεί ε βίαηε ζχιιεςή ηνπ απφ ηνπο ιεζηέο, 

ηνπο νπνίνπο έπεηηα ζθφησζε ν Ρηράξδνο φρη γηα λα ηνλ ζψζεη, φπσο ππέζεζε ν ίδηνο, 

αιιά γηα λα κελ ππάξρεη θαλέλαο κάξηπξαο ηνπ εγθιήκαηφο ηνπ. Αθνινχζσο, ν ε- 

γθιεκαηίαο αλαθνηλψλεη ζηνλ αδειθφ ηνπ, πνπ ηνλίδεη ηελ πίζηε ηνπ ζηελ απφδνζε 

ηεο ζείαο δηθαηνζχλεο, ηελ απφθαζή ηνπ λα ηνλ θπιαθίζεη ζην ππφγεην ηνπ πχξγνπ 

ηνπ. ρεδφλ ηαπηφρξνλα, ζην ζπίηη ηνπ βαξψλνπ Αιβέξηνπ, πνπ έζσζε ηε δσή ηήο 

Λνπθίαο, ζρνιηάδεηαη ε πεξίεξγε εμαθάληζε ηνπ θφκε Αξκάλδνπ, ηελ ίδηα κέξα πνπ 

δηαπξάρζεθε ην έγθιεκα ζηνλ εθνπάλα. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηχρε ηνπ παηέξα ηεο 

δεηεί θαη ε Λνπθία, ρσξίο λα κπνξεί θαλείο λα ηε δηαθσηίζεη. 

  Σα δηαδξακαηηδφκελα ζηελ 5
ε
 πξάμε ζπκβαίλνπλ δεθαπέληε ρξφληα κεηά ηε 

δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο απφ ηνλ Ρηράξδν θαη ηνπο ζπλεξγνχο ηνπ. Ζ Λνπίδα έρνληαο 

ζσζεί σο εθ ζαχκαηνο, φηαλ ηελ έξημαλ νη ιεζηέο ζηνλ εθνπάλα, αλαγθάζηεθε λα 

γίλεη δεηηάλα γηα λα επηβηψζεη. Μνλνινγψληαο, αλαξσηηέηαη αλ επέδεζαλ ν ζχδπγνο 

θαη ε θφξε ηεο θαη δπζθνξεί, θαζψο ζθέθηεηαη φηη ζηνλ πχξγν ηνπο δεη ν Ρηράξδνο 

δηαζπαζίδνληαο ηελ πεξηνπζία ηνπ αδειθνχ ηνπ. ε ιίγν ηελ πιεζηάδεη ε θφξε ηεο 

Λνπθία καδί κε ηνλ γην ηνπ ζσηήξα ηεο Αιβέξηνπ Ραυκφλδν, ρσξίο βέβαηα λα αλα- 

γλσξίδνληαη˙ ηε ζηηγκή πνπ απνκαθξχλεηαη, ε «δεηηάλα» αθνχεη ηε Λνπθία λα κηιά 

γηα ηε κεηέξα ηεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο εμαθάληζήο ηεο θαη ππνςηάδεηαη φηη απηή δελ 

απνθιείεηαη λα είλαη ε θφξε ηεο. Μεηά ηε ιεπηνκεξή εμηζηφξεζε ηεο πεξηπέηεηαο απφ 

ηε Λνπίδα, κεηέξα θαη θφξε αγθαιηάδνληαη επηπρηζκέλεο θαη ε πξψηε δίλεη ηελ επρή 

ηεο γηα ηνλ γάκν ηνπ παηδηνχ ηεο κε ηνλ Ραυκφλδν.  

ηελ ηειεπηαία πξάμε ε ζθεληθή δξάζε κεηαθέξεηαη ζηνλ πχξγν ηνπ Αξκάλδνπ, 

φπνπ ν ηειεπηαίνο βξίζθεηαη θπιαθηζκέλνο ζε έλα ππφγεην. Δθεί ηνλ επηζθέπηεηαη ν 

αδειθφο ηνπ θαη, έπεηηα, αξλνχκελνο λα ηνλ απνθπιαθίζεη, θαηεπζχλεηαη ζηελ θε- 

ληξηθή αίζνπζα ηνπ πχξγνπ, φπνπ εμνκνινγείηαη φηη ληψζεη ηχςεηο γηα φ,ηη έθαλε ζε 

βάξνο ηνπ αδειθνχ ηνπ. Λίγν αξγφηεξα, πιεξνθνξείηαη φηη ν πχξγνο έρεη πεξηθπθισ- 

ζεί απφ ηελ αζηπλνκία πνπ ηνλ θαηαδεηεί θαη ακέζσο, κεηά ηε ζχληαμε ελφο ζεκεηψ- 
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καηνο, απηνθηνλεί. Με ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ζθελή, ν αλαθξηηήο θαη ν εηζαγγειέαο 

βξίζθνπλ ην ζεκείσκα ηνπ Ρηράξδνπ, ζην νπνίν είρε ζεκεηψζεη ζε πνην κέξνο βξη- 

ζθφηαλ θπιαθηζκέλνο ν αδειθφο ηνπ. Αθνινπζεί ε απειεπζέξσζε ηνπ Αξκάλδνπ θαη 

ε ζθελή ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο θφξεο ηνπ. Σέινο, φινη επραξηζηνχλ 

ηνλ Θεφ γηα ηελ αίζηα έθβαζε πνπ είρε ε πεξηπέηεηά ηνπο.     

Βέβαηα, δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα αλακέλεη ηε ζθεληθή επηηπρία
291

 ηεο Κόκεζζαο 

δεηηάλαο, έρνληαο ππφςε ην θξηηηθφ ζεκείσκα ηνπ Ησάλλε πθνπηξή πνπ δεκνζηεχ- 

ηεθε ην 1923, δειαδή ηε ρξνληά δεκνζίεπζεο ηνπ δξάκαηνο. Ο θξηηηθφο ζπζηήλεη ζηε 

ζπγγξαθέα πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ θαη πξνο ην (πεξηνξηζκέλν έζησ) αλαγλσζηηθφ θνη- 

λφ ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη πξνο «ηελ αλεθηηθσηέξαλ θαιαηζζεζίαλ θαη ηελ ζηνηρεησδε- 

ζηέξαλ θηινινγηθήλ αμηνπξέπεηαλ», θαη ππνζηεξίδεη φηη ζα έπξεπε θαλείο λα αλαζεκα- 

ηίδεη ηε ζηηγκή πνπ ε ηππνγξαθία έθηαζε ζηελ Κχπξν, «αλ επξόθεηην θάζε γιπθαλάια- 

ηνλ ςπρσθειέο θαη επνηθνδνκεηηθόλ δηά ηα κηθξά παηδία παξακπζάθη λα κεηαβάιιεηαη 

εηο δξάκα (;) εμάπξαθηνλ-παξ’ νιίγνλ λα εηπώ εμακελίηηθνλ [...]».
292

  

Χζηφζν, πνιχ ζπρλά ε ζθεληθή επηηπρία ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ δελ εμαξηάηαη απν- 

θιεηζηηθά απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζεαηξηθήο γξαθήο ή ηε δξακαηνπξγηθή ηνπ αξηηφ- 

ηεηα, αιιά θαζνξίδεηαη θαη απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο δεζπφδνπζαο ηδενινγίαο κηαο 

επνρήο ή θαη ηνπ ζπξκνχ, απφ ηηο νπνίεο επεξεάδνληαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ κέζνπ 

ζεαηή. Πάλησο, παξά ηε ζθεληθή επηηπρία ηνπ δξάκαηνο, ε απζηεξή αιιά εχζηνρε θαη 

δίθαηε θξηηηθή ηνπ πθνπηξή, ζχκθσλα κε κηαλ άπνςε, απνζάξξπλε ηε λεαξή ζπγγξα- 

θέα, κε απνηέιεζκα λα κελ γξάςεη άιιν ζεαηξηθφ θείκελν.
293

    

1.9. Παξακπζόδξακα 

Απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ (1919) ηνπ Ν. Νηθνιαΐδε έρνπλ 

πξνηαζεί δηάθνξα εηδνινγηθά νλφκαηα (φπσο νλεηξφδξακα θαη παξακπζφδξακα),
294
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 Απφ ηε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Γ. Καηζνχξε πξνθχπηεη φηη Ζ θόκεζζα δεηηάλα «επηχρεζε» θαηά ηελ 

πεξίνδν 1930-1939 λα αλεβαζηεί ζηε ζθελή ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ. Ο κειεηεηήο ζπγθα- 

ηαιέγεη απηφ ην ζεαηξηθφ έξγν ζηα «ιατθά κειό θαη ζηα έξγα πνπ είραλ έλα ζαθέο θνηλσληθό κήλπκα», ηα 

νπνία επαλεκθαλίδνληαη δπλακηθά «κεηά ην 1931, κε ηελ εκθάληζε ησλ ζπληερληώλ θαη ησλ αξηζηεξώλ 

ζσκαηείσλ ζηα ρσξηά». Βι. Καηζνχξεο (2005), 235-240.  
292

 Βι. Ησάλλεο πθνπηξήο, «Ηνπιίαο Η. Πεξηζηηάλε, Ζ θόκεζζα δεηηάλα. Γξάκα εηο πξάμεηο εμ. Μεηά 

θσκσδίαο «Οη επηζηήκνλεο» εηο πξάμεηο δχν, Δλ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ, Σχπνηο «Θεζζαινλίθεο» Γ. Υ. 

Κπξηαθίδνπ, 1923», Κππξηαθά Υξνληθά 1 (1923) 278-279 (= Παξάξηεκα Β΄: 14.1., 512).  
293

 ηελ θξηηηθή απηή ηνπ πθνπηξή απνδίδεη ε Ρήλα Καηζειιή ην γεγνλφο φηη, κεηά ηελ Κόκεζζα 

δεηηάλα ε ζπγγξαθέαο δελ έγξαςε θαλέλα άιιν ζεαηξηθφ θείκελν: «Ζ Ηνπιία ζα ηππώζεη αθόκα έλα 

ζεαηξηθό [...] γηα ην νπνίν ν πθνπηξήο ζα γξάςεη απζηεξόηαηε θξηηηθή, κε απνηέιεζκα ε ζπγγξαθέαο λα 

κελ ηνικήζεη λα μαλαγξάςεη ζέαηξν». Βι. Ρήλα Καηζειιή, . Υξίζηεο…, 157.  
294

 Ολεηξφδξακα ζεσξείηαη ην Γαιάδην ινπινύδη απφ ηνπο Β. Βαζηιεηάδε θαη η. Καξαθάζε, ελψ ε 

Δπγελία Παιαηνιφγνπ-Πεηξψλδα ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθά ηνλ φξν παξακπζφδξακα: Βι. ηαχξνο 

Καξαθάζεο, Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Νίθνπ Νηθνιαΐδε, Αζήλαη, Πξαθηνξείνλ Πλεπκαηηθήο πλεξγαζίαο, 

1953, 37˙ ζην εμήο: Ζ δσή θαη ην έξγν...˙ Δπγελία Παιαηνιφγνπ-Πεηξψλδα, Νίθνο Νηθνιαΐδεο, ν Κύπξη- 
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ελψ ν ζπγγξαθέαο ην θαηαηάζζεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ έκκεηξνπ ιπξηθνχ δξάκαηνο. 

Γηα ην ηειεπηαίν είδνο ν Patrice Pavis ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθά ηνλ φξν πνηεηηθφ 

δξάκα θαη ζεκεηψλεη φηη «θζάλεη ζηελ θνξύθσζή ηνπ θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα κε 

ηνπο Μαιαξκέ, Ρεληέ, Μαίηεξιηλγθ θαη Υόθκαλζηαι», δειαδή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ 

ζπκβνιηζκφ. Ο ίδηνο κειεηεηήο πξνζζέηεη φηη απηφ ην δξακαηηθφ είδνο «πεξηιακβάλεη 

κηαλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο δξάζε, ε δε πινθή ηνπ δελ έρεη άιιε ιεηηνπξγία από ην λα 

επηλνεί ζηηγκέο ιπξηθώλ ζηάζεσλ» θαη ππνγξακκίδεη φηη ε ζχδεπμε ηνπ ιπξηθνχ θαη ηνπ 

δξακαηηθνχ ζηνηρείνπ «πξνμελεί απνδηνξγάλσζε ηεο ηξαγηθήο ή ηεο δξακαηηθήο κνξ- 

θήο»˙ επηπιένλ, ζεκεηψλεη φηη ε κνπζηθή δελ είλαη κηα εμσηεξηθή επέλδπζε ηνπ θεηκέ- 

λνπ, αθνχ ην θείκελν «“κνπζηθνπνηείηαη” κε κηα ζεηξά κνηίβσλ, ιόγσλ θαη πνηεκάησλ, 

ηα νπνία έρνπλ αμία θαζεαπηά θαη όρη ζε ζρέζε κε [...] ηε δξακαηηθή δνκή».
295

  

Σα πην πάλσ γλσξίζκαηα ηνπ ιπξηθνχ (ή πνηεηηθνχ δξάκαηνο) αληρλεχνληαη ζην 

Γαιάδην ινπινύδη ηνπ Ν. Νηθνιαΐδε, ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο ηνπ νπνίνπ είλαη έθδειε ε 

ζεκαζία ηεο κνπζηθήο, φρη σο απιήο επέλδπζεο ησλ δηαιφγσλ, αιιά σο κέζνπ γηα λα 

πξνθιεζνχλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα ζηελ ςπρή ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή. Έηζη, ζηηο εη- 

ζαγσγηθέο ζθεληθέο νδεγίεο ηνπ έξγνπ ν ζπγγξαθέαο ππνδεηθλχεη φηη πξέπεη λα απν- 

δνζεί κνπζηθά ε «αίζζεζε ηεο ζηγήο» θαη ρνξεπηηθά ε «αίζζεζε ηεο κειαγρνιίαο». ηε 

2
ε
 ζθελή ηεο 1

εο
 πξάμεο «είλαη ηόζε εζπρία, πνπ αθνύεηαη ην άζκα ηεο Γαιήλεο. Όινη 

ζηέθνπλ εθζηαηηθνί», θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο 2
εο 

πξάμεο, απφ ηε κηα, ππνδεηθλχεηαη φηη 

πξέπεη λα αλαπαξαζηαζνχλ κνπζηθά «ηα απγηλά θειατδεηά» θαη, απφ ηελ άιιε, πξνηεί- 

λεηαη ε «νξρεζηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ελαιιαγώλ ησλ πξσηλώλ ρξσκάησλ». Σέινο, 

ζηελ 3
ε
 πξάμε ν ζπγγξαθέαο ζπζηήλεη ηε «κνπζηθή απόδνζε [ησλ] ζιηβεξώλ ζηνρα- 

ζκώλ».
296

 Δλζπλείδεηα, ινηπφλ, ν ζπγγξαθέαο πξνζδίδεη πξνεμάξρνληα ξφιν ζηε κνπ- 

ζηθή, ε νπνία απνηειεί νπζηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο δξακαηηθήο δνκήο ηνπ ζεαηξηθνχ ηνπ 

θεηκέλνπ, πνπ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα πάξεη ζηε ζθελή ηε κνξθή ηεο φπεξαο.  

Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ζηα 1910, φπσο ζεκεηψλεη ν ηξ. Σζίξθαο, ελψ ήηαλ 

πηα δηακνξθσκέλν ην πξνζρέδην ηνπ δξάκαηνο, ν Ν. Νηθνιαΐδεο δέρηεθε κηα πξφηαζε 

απφ κνπζηθφ λα γξάςεη ην ιηκπξέην γηα νπεξέηα θαη επηρείξεζε λα γξάςεη πάλσ ζηελ 

                                                                                                                                              
νο. Μηα δσή ζαλ παξακχζη, Λεπθσζία, 1980, 65-69˙ Βαζίιεο Βαζηιεηάδεο, «Αληρλεχνληαο ηνλ 

απηναλαθνξηθφ ιφγν ζην πεδνγξαθηθφ έξγν ηνπ Νίθνπ Νηθνιαΐδε. Μηα πξφηαζε αλάγλσζεο», 

[πιινγηθφ έξγν], Παιαηόηεξνη θαη λεόηεξνη γηα ηνλ Νίθν Νηθνιαΐδε, Λεπθσζία, Δλ Σχπνηο, 2003, 27-8˙ 

ζην εμήο: Παιαηόηεξνη θαη λεόηεξνη... 
295

 Βι. Pavis (2006), 95.  
296

 Βι. Νίθνο Νηθνιαΐδεο, Ζ απνθαηάζηαζε ησλ πάλησλ, Λπξηθή ηξηινγία: Σν γαιάδην ινπινύδη (ην 

πξψην κέξνο ηεο ηξηινγίαο). Λπξηθφ δξάκα έκκεηξν ζε ηξεηο πξάμεηο θαη κηα δηάκεζε ζθελή: 1907-

1914, Κχπξνο, 1919, 12, 17, 39, 69˙ ζην εμήο: Σν γαιάδην ινπινύδη... 
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αξρηθή ηνπ ηδέα, σζηφζν γξήγνξα δηαπίζησζε φηη ην θείκελφ ηνπ δελ αληαπνθξηλφηαλ 

ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηνπ είραλ δνζεί θαη ζπλέρηζε λα ην γξάθεη ζηε κνξθή ηνπ 

δξάκαηνο.
297

 Απφ ηε ζεκαληηθή απηή πιεξνθνξία γηα ην εγρείξεκα ηνπ ζπγγξαθέα λα 

δψζεη ζην δξάκα ηνπ ηε κνξθή ηεο νπεξέηαο δηαπηζηψλνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν εη- 

δνινγηθφ φλνκα (ιπξηθφ δξάκα)
298

 ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα κε πιήξε επί- 

γλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.  

Δπνκέλσο, ην Γαιάδην ινπινύδη, ζην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο ηνπ επξχηεξνπ λενειιε- 

ληθνχ ζεάηξνπ, είλαη δπλαηφ, απφ ηε κηα, λα ζπλεμεηαζηεί κε ζεαηξηθά έξγα ησλ ηε- 

ιεπηαίσλ ρξφλσλ ηνπ 19
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα πνπ γξάθνληαη ππφ ηελ 

επίδξαζε ηνπ ζπκβνιηζκνχ, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ην Γαρηπιίδη ηεο κάλαο ηνπ Γηάλλε 

Κακπχζε ή ε Σξηζεύγελε ηνπ Κ. Παιακά,
299

 θαη απφ ηελ άιιε, λα ζπζρεηηζηεί κε ηε 

ξνκαληηθή ζεσξία γηα ηε κείμε ησλ εηδψλ.
300

 

Μνινλφηη, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα πηνζεηεζεί ην ζπγγξαθηθφ εηδνινγηθφ φλνκα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ν φξνο ιπξηθό δξάκα έρεη επηθξαηήζεη λα ζεκαίλεη 

ηα ζεαηξηθά έξγα κε δεζπφδνληα κνπζηθφ θαη νξρεζηηθφ ραξαθηήξα, ζηε κειέηε απηή 

ππνζηεξίδεηαη πσο ην Γαιάδην ινπινύδη δηαζέηεη ηα θχξηα γλσξίζκαηα ηνπ παξακπζν- 

δξάκαηνο, φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί ήδε απφ ηελ Δπγ. Παιαηνιφγνπ-Πεηξψλδα, ηνλ Γ. 

Φηιίππνπ-Πηεξίδε θαη άιινπο κειεηεηέο, θαη ζπλεπψο κπνξεί λα εληαρζεί ζε απηή ηελ 

εηδνινγηθή θαηεγνξία. Άιισζηε, ην παξακπζφδξακα (κε θχξηα γλσξίζκαηα ηελ θπξη- 

αξρία ηνπ καγηθνχ ζηνηρείνπ θαη ησλ θαληαζηηθψλ πξνζψπσλ, πνπ είλαη πξνηθηζκέλα 

κε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο θαη ηδηφηεηεο) είλαη είδνο πνπ ζπρλά, θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, 

πξνζιάκβαλε ηε κνξθή ιπξηθνχ δξάκαηνο, φπεξαο θαη κπαιέηνπ, φπσο ζεκεηψλεη ν P. 

                                                 
297

 Βι. ηξαηήο Σζίξθαο, Ο δηεγεκαηνγξάθνο Νίθνο Νηθνιαΐδεο (επηκ. Λ. Παπαιενληίνπ), Λεπθσζία, Δλ 

Σχπνηο, 2003, 105˙ ζην εμήο: Ο δηεγεκαηνγξάθνο Ν. Νηθνιαΐδεο... 
298

 Αο ζεκεησζεί φηη ν ηαχξνο Καξαθάζεο ππνζηεξίδεη φηη ν Ν. Νηθνιαΐδεο «θηινδόμεζε λα γξάςεη έλα 

κνπζηθό δξάκα» θαη ζεσξεί φηη ην Γαιάδην ινπινύδη «είλαη έλα ιηκπξέην έηνηκν» θαη φηη απφ έλα κνπζη- 

θφ ζα κπνξνχζε λα αλεβαζηεί σο κειφδξακα. Βι. ηαχξνο Καξαθάζεο, Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Νίθνπ 

Νηθνιαΐδε, Αζήλαη, Πξαθηνξείνλ Πλεπκαηηθήο πλεξγαζίαο, 1953, 68, 79.  
299

 Βι. Λ. Πνιίηεο, ΗΝΔΛ, 261-3. Δηδηθφηεξα, γηα ην Γαρηπιίδη ηεο κάλαο, βι.  ηδέξεο (
2
1999: 1951), 

169˙ Μ. Βάιζαο,  Νενειιεληθό ζέαηξν..., 468-9. Γηα ηνλ ζπκβνιηζκφ ζην λενειιεληθφ ζέαηξν, βι. 

ελδεηθηηθά Αξ. Βαζηιείνπ, Δθζπγρξνληζκόο…, 130-134· Γ. Πεθάλεο, Σνπία…, 283-285.  
300

 Ο Ν. Μαπξέινο ζπλδέεη ηε ξνκαληηθή ζεσξία γηα ηε κείμε ησλ εηδψλ κε ηελ εηδνινγηθή θαηεγνξία 

ηνπ πνηεηηθνχ θαη κνπζηθνχ δξάκαηνο. Ο κειεηεηήο ζεκεηψλεη φηη νη φξνη ιπξηθό θαη πνηεηηθό δξάκα α- 

παζρνινχλ απφ ην 1894 ηνλ Νηθφιαν Δπηζθνπφπνπιν, πνπ εληνπίδεη ζε απηά «ηελ ππέξβαζε ησλ θαλό- 

λσλ ηνπ θιαζηθηζηηθνύ ζεάηξνπ, θαζώο ηα έξγα απηά δελ πξννξίδνληαη γηα λα παηρηνύλ ζην ζέαηξν», θαη 

παξαηεξεί φηη ζε απηά παξακειείηαη ε δξακαηηθή δξάζε θαη ε αλάιπζε ησλ ραξαθηήξσλ, αθνχ δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ αλάδεημε ηεο πνηεηηθφηεηαο θαη ηεο κνπζηθφηεηαο. Σέινο, αμηνζεκείσηε είλαη ε δηάθξηζε 

ησλ δχν φξσλ, φπσο γξάθεη ν Ν. Μαπξέινο: «Από ηε ρξήζε ησλ όξσλ θαίλεηαη όηη [ν Δπηζθνπφπνπινο] 

απνδίδεη ηνλ όξν ιπξηθό δξάκα ζε όπεξεο, όπσο ηνπ Wagner, ελώ ηνλ όξν πνηεηηθό δξάκα γηα θαζαξά 

δξακαηηθά έξγα σο θείκελα». Βι. Νηθφιανο Μαπξέινο, Οη θνζκνπνιίηεο θαη νη θνπζηαλεινθόξνη: Σν 

ειιελφγισζζν θξηηηθφ έξγν ηνπ Νηθφιανπ Δπηζθνπφπνπινπ (δηδ. δ.), Λεπθσζία,  Σκήκα Βπδαληηλψλ 

θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, 2001, 216-7.  
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Pavis.
301

    

1.9.1. Νίθνο Νηθνιαΐδεο, Ζ απνθαηάζηαζε ησλ πάλησλ. Λπξηθή ηξηινγία: Τν 

γαιάδην ινπινύδη (ην πξώην κέξνο ηεο ηξηινγίαο). Λπξηθό δξάκα έκκεηξν ζε ηξεηο 

πξάμεηο θαη κηα δηάκεζε ζθελή: 1907-1914. Κύπξνο, 1919. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ (αληίζεηα κε πνιιά απφ ηα ππφινηπα θπ- 

πξηαθά δξάκαηα ησλ αξρψλ ηεο αγγινθξαηίαο) ππάξρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο, ηφζν 

γηα ηνλ ρξφλν γξαθήο, φζν θαη γηα ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο εθδφζεθε απηφ. χ- 

κθσλα κε καξηπξία ηνπ ίδηνπ ηνπ Ν. Νηθνιαΐδε, ηελ νπνία δηαζψδεη ν ηξ. Σζίξθαο, ν 

ζπγγξαθέαο εκπλεχζηεθε ην δξάκα ηνπ ζηελ Κχπξν γχξσ ζην 1900, φηαλ δηάθνξνη 

ζίαζνη αλέβαδαλ ζην λεζί θσκεηδχιιηα ηνπ Κφθθνπ θαη ηνπ Κνξνκειά. Απφ ηφηε 

άξρηζε λα ζρεδηάδεη ην Γαιάδην ινπινύδη θαη άξρηζε λα ην γξάθεη ην 1907. Με ηελ 

έλαξμε ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ, φηαλ πηα είρε νινθιεξσζεί ην δξάκα, νη 

Σνχξθνη ζπλέιαβαλ ηνλ ζπγγξαθέα ζηε πξία θαη θαηαθξάηεζαλ αλάκεζα ζε άιια, 

θαη ην ρεηξφγξαθν ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ, κε απνηέιεζκα λα αλαγθαζηεί λα ην μα- 

λαγξάςεη. 
302

 Ζ έθδνζε ηνπ δξάκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κχπξν ην 1919.
303

  

                                                 
301

 Βι. Pavis (2006), 371-2˙ βι. επίζεο Β. Πνχρλεξ, Ο Παιακάο..., 215: ν κειεηεηήο ππνγξακκίδεη σο 

βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ παξακπζνδξάκαηνο ηελ απνπζία απφ απηφ ηεο «ξεαιηζηηθήο πηζαλνθάλεηαο».  
302

 Βι. ηξ. Σζίξθαο, Ο δηεγεκαηνγξάθνο Ν. Νηθνιαΐδεο..., 105.    
303

 Σηο πιεξνθνξίεο απηέο ζπλνςίδεη ν Λ. Παπαιενληίνπ, επηζθνπψληαο ηελ πξνγελέζηεξε ζρεηηθή 

έξεπλα ζηελ «Δηζαγσγή» ηνπ ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Νίθνο Νηθνιαΐδεο ν Κύπξηνο (1884-1956) (2007). 

χκθσλα κε ηνλ κειεηεηή, ν ζπγγξαθέαο αξρίδεη λα γξάθεη ην ζεαηξηθφ ηνπ θείκελν ην 1907 θαη, κεηά 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα (1908), ζπλερίδεη λα ην επεμεξγάδεηαη. Με ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ 

Παγθφζκηνπ πνιέκνπ, φηαλ πηα είρε νινθιεξσζεί ην δξάκα, νη Σνχξθνη ζπιιακβάλνπλ ηνλ ζπγγξαθέα 

ζηε πξία θαη θαηαθξαηνχλ, αλάκεζα ζε άιια, θαη ην ρεηξφγξαθν ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ, κε 

απνηέιεζκα λα αλαγθαζηεί λα ην μαλαγξάςεη. Ζ έθδνζε ηνπ δξάκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Κχπξν 

ην 1919˙ ν Παπαιενληίνπ, αληιψληαο ζηνηρεία απφ πξνγελέζηεξν δεκνζίεπκα ηνπ Μ. Γηαινπξάθε 

(Δπηζεώξεζηο Λόγνπ θαη Σέρλεο, 6 Ηνπλ. 1970: 297), ζεκεηψλεη φηη ν Νηθνιαΐδεο, εθδίδνληαο ην πξψην 

ηνπ βηβιίν, έρεη σο πξφηππν ηελ πνιπηειή έθδνζε ηνπ Αιαθξνΐζθησηνπ ηνπ Άγγ. ηθειηαλνχ (1909), θαη 

γη’ απηφ, φρη κφλν πηνζεηεί ην κεγάιν ζρήκα εθείλνπ ηνπ βηβιίνπ, αιιά δίλεη θαη «εληνιέο ζηνλ η. 

Πάξγα λα ηνλ πξνκεζεύζεη από ηελ Αιεμάλδξεηα έλα παξόκνην αιιά πην θηελό ραξηί [...]». Βι. Λ. 

Παπαιενληίνπ, «Δηζαγσγή. Νίθνο Νηθνιαΐδεο, ν άλζξσπνο θαη ην έξγν ηνπ»: [πιινγηθφ έξγν], Νίθνο 

Νηθνιαΐδεο ν Κύπξηνο (1884-1956). Μηα επαλεθηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ (επηκ. Λ. Παπαιενληίνπ), Αζήλα, 

Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Δθδφζεηο Βηβιηφξακα, 2007, 10-11, 

14, 33. Σελ εθηχπσζε ηνπ βηβιίνπ αλέιαβε ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο, φπσο ζεκεηψλεη ε Διέλε Βνΐζθνπ, 

«ρξεζηκνπνηώληαο κηα πεηακέλε ηππνγξαθηθή κεραλή ζηε Λεπθσζία», θαη δεηψληαο ηε ζπλδξνκή ηνπ 

Μειή Νηθνιαΐδε, ζχκθσλα κε καξηπξία ηνπ ηειεπηαίνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ηξ. Σζίξθαο. Βι. 

Διέλε Βνΐζθνπ, Καη αύξην Νίθνο Νηθνιαΐδεο. Έλαο ζηαζκφο ζηε ινγνηερλία καο, Αζήλα, 1983,  196˙ 

ζην εμήο: Καη αύξην Ν. Νηθνιαΐδεο...· ηξ. Σζίξθαο, Ο δηεγεκαηνγξάθνο Ν. Νηθνιαΐδεο..., 99. ηε 

κειέηε ηεο Βνΐζθνπ παξαηίζεηαη θσηνγξαθία ηνπ εμσθχιινπ ηνπ βηβιίνπ, ην νπνίν δελ δηαζψδεηαη ζην 

αληίηππν ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Λεκεζνχ. Ζ πξψηε ζσδφκελε ζειίδα ηνπ αληηηχπνπ ηεο Γεκν- 

ηηθήο Βηβιηνζήθεο Λεκεζνχ είλαη ιεπθή θαη κάιινλ έρνπλ θαηαζηξαθεί νη δχν πξνεγνχκελεο ζειίδεο 

(εμψθπιιν θαη εζσηεξηθή ζειίδα ηίηινπ). Αληίηππα ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ ζψδνληαη ζηελ Δζληθή Βηβιην- 

ζήθε ηεο Διιάδνο θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Δ.Λ.Η.Α. Γλσξίδσ απφ απηνςία ην αληίηππν ηεο Γεκνηηθήο 

Βηβιηνζήθεο Λεκεζνχ. ηνλ εθηελή ηίηιν (πέξα απφ ηνλ ηίηιν ηνπ δξάκαηνο θαη ην ζπγγξαθηθφ 

εηδνινγηθφ φλνκα) δίλεηαη ε πιεξνθνξία φηη ην δξάκα απηφ είλαη ην πξψην κηαο «ιπξηθήο ηξηινγίαο», κε 

ηνλ γεληθφ ηίηιν Ζ απνθαηάζηαζε ησλ πάλησλ (ε νπνία σζηφζν δελ νινθιεξψζεθε πνηέ), θαη επηηάζ- 
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ηηο εθηελείο εηζαγσγηθέο ζθεληθέο νδεγίεο ηνπ παξακπζνδξάκαηνο ν ζπγγξαθέαο 

παξαζέηεη ιεπηνκεξείο ελδείμεηο γηα ηνλ ηφπν θαη ηε ζθελνζεζία. Βξηζθφκαζηε ζηνλ 

πχξγν ηεο Γιπθηάο Μειαγρνιίαο θαη ηεο Ήζπρεο Αγάπεο, πνπ ηνλ βαξαίλεη κηα θα- 

ηάξα, δειαδή λα κελ αθνπζηεί ζ’ απηφλ γέιην ή θειάεδεκα πνπιηνχ, ελψ παιαηφηεξα 

ε ραξά θπξηαξρνχζε ζε εθείλν ην κέξνο. Ο θιεηδνθξάηνξαο ηνπ πχξγνπ αλαθνηλψλεη 

φηη ζε ιίγν πξφθεηηαη λα αλαρσξήζεη απφ εθεί γηα πνιινζηή θνξά έλαο αθφκε λένο, 

ζηαικέλνο απφ ηε ξήγηζζα, κε απνζηνιή λα βξεη θαη λα θέξεη ην γαιάδην ινπινχδη, 

θαη φηη αλ ηα θαηαθέξεη, ζε αληίζεζε κε φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο, ζα ηελ παληξεπ- 

ηεί.  

Έπεηηα, ζηε ζθελή εκθαλίδεηαη ε ρηιηφρξνλε γξηά θαη ηνλίδεη φηη ηα ζηνηρεηά 

θπξηαξρνχλ ζπλερψο ζε απηφ ηνλ πχξγν, ηνλ νπνίν εγθαηέιεηςε ε ραξά, φηαλ ε ξήγηζ- 

ζα θαη ηδηνθηήηξηά ηνπ αγάπεζε έλαλ πνηεηή, αιιά απηφο ηελ εγθαηέιεηςε. Απφ ηφηε, 

εθείλε ζξελνχζε κεξφλπρηα, πξνθαιψληαο ηελ νξγή ηεο λεξάηδαο, ε νπνία θαηαξά- 

ζηεθε φζνπο δνπλ ζηνλ πχξγν λα κελ ραξνχλ μαλά, αιιά λα δνπλ κέζα ζηνλ πφλν θαη 

ζηε κειαγρνιία. Ζ κφλε πνπ εμαηξείηαη απφ ηελ θαηάξα είλαη ε γξηά θαη κφλε έρεη ηε 

δχλακε λα γειά˙ ζε απηήλ αλαζέηεη ε λεξάηδα λα ζπκάηαη θαη λα ζξελεί γηα ηελ πξνγε- 

λέζηεξε ραξνχκελε δσή, πνπ ζα επηζηξέςεη κφλν φηαλ ζα θηάζεη ζηνλ πχξγν ην 

γαιάδην ινπινχδη.  

ηελ επφκελε ζθελή ε ξήγηζζα Ξαλζή απνραηξεηά ηνλ Αληξεησκέλν, δειαδή ηνλ 

λέν ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε απνζηνιή ηεο εχξεζεο ηνπ γαιάδηνπ ινπινπδηνχ, θαη ηνπ 

ππφζρεηαη πσο, αλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηελ απνζηνιή ηνπ, ζα ηνπ ραξίζεη ηνλ 

ζξφλν. Με πεξίζθεςε ε γξηά πξνζεχρεηαη λα επηηχρεη απηφο ν λένο φ,ηη δελ θαηάθεξαλ 

νη πξνεγνχκελνη ζαξάληα, θαη έηζη ηζάξηζκεο ξήγηζζεο γέξαζαλ θαη πέζαλαλ παξζέ- 

λεο.  

ηηο αλαιπηηθέο ζθεληθέο νδεγίεο, πνπ πξνηάζζνληαη ζηε 2
ε
 πξάμε, ζεκεηψλεηαη 

φηη ν ηφπνο είλαη ηψξα ν πχξγνο ηεο ραξάο θαη ησλ παζψλ, κε άιια ιφγηα ν πξννξη- 

ζκφο ηνπ Αληξεησκέλνπ. Φηάλνληαο εθεί, ν λένο αθνχεη ραξνχκελεο θσλέο αλζξψπσλ 

πνπ δηαζθεδάδνπλ. Απφ κηα θνπέια καζαίλεη φηη ηνλ πχξγν απηφ εμνπζηάδεη ε Μεια- 

ρξηλή Κεξά, αιιά δελ θαηαθέξλεη λα κάζεη πνχ ζα βξεη ην γαιάδην ινπινχδη. Καηά ηε 

ζπλάληεζε ηνπ Αληξεησκέλνπ κε ηε Μειαρξηλή, απηή θαηαθέξλεη λα ηνλ ζαγελεχζεη, 

κε απνηέιεζκα εθείλνο λα ιεζκνλήζεη γηα ιίγν ηελ Ξαλζή. Χζηφζν, παξά ηελ πξν- 

                                                                                                                                              
ζεηαη ε έλδεημε 1907-1914, πνπ αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γξαθήο ηνπ δξά- 

καηνο, κεηά ηελ θαηάζρεζε ηνπ ρεηξνγξάθνπ ηνπ.    
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ζπάζεηα ηεο επίβνπιεο γπλαίθαο λα μεράζεη ν Αληξεησκέλνο κηα γηα πάληα ηε ξή- 

γηζζά ηνπ, εθείλνο ζε ιίγν ηε ζπκάηαη θαη πξνζπαζεί απεγλσζκέλα λα θχγεη, έζησ θαη 

ρσξίο λα έρεη βξεη ην γαιάδην ινπινχδη˙ ζπλαληά, βέβαηα, ηελ αληίδξαζε ησλ πλεπκά- 

ησλ ηνπ πχξγνπ ηεο ραξάο.  

ηελ 3
ε
 πξάμε ν ζθεληθφο ρψξνο είλαη πάιη ν πχξγνο ηεο Μειαγρνιίαο, φπνπ ε 

Ξαλζή καδί κε ηε γξηά θαη πνιινχο άιινπο αλακέλνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ Αληξεησ- 

κέλνπ. Ζ ξήγηζζα απειπηζκέλε εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη πνηέ δελ ζα επηζηξέςεη ν 

λένο, πνπ έιεηπε γηα ζαξάληα κέξεο, ελψ ε γξηά εθθξάδεη αληίζεηε άπνςε. Πξάγκαηη, 

ζε ιίγν απηφο επηζηξέθεη, παξαδέρεηαη φηη δελ κπφξεζε λα θέξεη πίζσ ην γαιάδην 

ινπινχδη, δηεγείηαη ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ, ηνλίδεη φηη ηνλ βνήζεζε λα επηζηξέςεη ην γεγν- 

λφο φηη δελ μέραζε ηελ νκνξθηά ηεο ξήγηζζαο θαη δεηά απφ ηελ Ξαλζή λα ηνλ θπια- 

θίζεη ζην ππφγεην ηνπ πχξγνπ. κσο, εθείλε ηνλ πξνζθσλεί σο αξξαβσληαζηηθφ ηεο 

θαη ε γξηά απνθαίλεηαη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν επέζηξεςε ε ραξά ζηνλ ηφπν. Σέινο, ε 

Ξαλζή θαη ν Αληξεησκέλνο παίξλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηνπο ζξφλνπο ηνπ πχξγνπ, ν λένο 

αηζζάλεηαη φηη ην γαιάδην ινπινχδη αλζίδεη κέζα ηνπ θαη ε γξηά ηνλίδεη φηη ε δσή είλαη 

ην χςηζην αγαζφ.            

Παξά ηηο επηθπιάμεηο νξηζκέλσλ κειεηεηψλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ζθεληθήο 

παξνπζίαζεο ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ, ην δξάκα αλεβάζηεθε κε επηηπρία απφ ηνλ Αη- 

κίιην Βεάθε ζην ζέαηξν Λνύλα Παξθ ηεο Αιεμάλδξεηαο ην 1923, πξνθαιψληαο «ελ- 

ζνπζηαζκό αιιά θαη επηθξίζεηο».
304

 Αμηνζεκείσηε είλαη ε δηαθσλία πνπ δηαηππψλεη ν 

Γ. Καηζνχξεο ζρεηηθά κε πξνγελέζηεξε εθηίκεζε ηνπ Α. Πεξλάξε φηη ην έξγν «ζθε- 

ληθά δελ ζηέθεηαη θαζόινπ», άπνςε πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ επζηαζεί, ζχκθσλα κε 

ηνλ κειεηεηή, απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο φρη κέηξηνο ζθελνζέηεο ηφικεζε λα ην αλεβά- 

ζεη ζηε ζθελή θαη κάιηζηα κε επηηπρία,
305

 ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Σίκνο Μαιάλνο, 

θαηαζέηνληαο έηζη κηαλ πνιχηηκε πξνζσπηθή καξηπξία. πσο ζεκεηψλεη ν Αιεμαλδξη- 

λφο θξηηηθφο, ν Νηθνιαΐδεο αλέιαβε ηφζν ηε ζθελνγξαθία, ηελ ελδπκαηνινγία θαη ηε 

κνπζηθή επέλδπζε ηνπ έξγνπ φζν θαη ηε ζθελνζεζία, αξλνχκελνο ζηνλ Βεάθε «θάζε 

αλάκεημε ζηε δηδαζθαιία ηνπ έξγνπ ηνπ». ηε ζπλέρεηα, ν Σ. Μαιάλνο αλαθέξεη φηη ην 

έξγν άξεζε, ρσξίο φκσο λα ελζνπζηάζεη ην θνηλφ, ππνγξακκίδνληαο σζηφζν φηη «π- 

πήξμε ην θαιιηηερληθό γεγνλόο εθείλνπ ηνπ θαινθαηξηνύ», δεδνκέλνπ φηη παίρζεθε ηέζ- 

                                                 
304

 Γηα ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο αληηδξάζεηο ηνπ θνηλνχ, βι. Δι. Βνΐζθνπ, 

Καη αύξην Ν. Νηθνιαΐδεο..., 198˙ ζρεηηθά κε ηελ αιιεινγξαθία Βεάθε-Νηθνιαΐδε, φηαλ ν δεχηεξνο 

βξηζθφηαλ ζηε Λεκεζφ θαη έθηηαρλε ηα ζθεληθά γηα ηελ παξάζηαζε, βι. Γηψξγνο Φηιίππνπ-Πηεξίδεο, 

«Ο Νίθνο Νηθνιαΐδεο ζαλ πνηεηήο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο»,  Παιαηόηεξνη θαη Νεόηεξνη..., 70.  
305

 Βι. Γ. Καηζνχξεο (2005), 314: ζεκ. 474. Γηα ηελ άπνςε ηνπ Πεξλάξε πνπ ζρνιηάδεη ν Καηζνχξεο, 

βι. εθ. Πξσηλή, 17 Ηνπι. 1935.  
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ζεξηο θνξέο, «θη απηό ζεσξήζεθε ξεθόξ ζηελ Αιεμάλδξεηα, όπνπ θαη ηα ζπνπδαηόηεξα 

έξγα ηνπ μέλνπ ξεπεξηνξίνπ ζπάληα επαλαιακβάλνληαλ».
306

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ δίλνληαη ζηνλ θππξηαθφ 

ηχπν, φπνπ αλαδεκνζηεχνληαη ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα απφ αιεμαλδξηλέο εθεκεξίδεο. 

ηα ζεκεηψκαηα απηά ηνλίδεηαη ν πινχηνο ησλ ζθεληθψλ, πνπ θηινηερλήζεθαλ απφ 

ηνλ ζπγγξαθέα, ε πνιχ θαιή απφδνζε ησλ εζνπνηψλ θαη ε επηζπκία γηα αλέβαζκα ηνπ 

δξάκαηνο ζηελ Κχπξν.
307

 Χζηφζν, ην ηφικεκα ηνπ Βεάθε θαίλεηαη φηη δελ είρε ζπλέ- 

ρεηα, γηαηί δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ άιιεο παξαζηάζεηο ζηελ Κχπξν ή ζε άιιεο πεξην- 

ρέο ηνπ κείδνλνο ειιεληζκνχ.  

Σν Γαιάδην ινπινύδη ζρνιηάζηεθε κε αξθεηά θξηηηθά ζεκεηψκαηα, ηφζν θαηά ηελ 

επνρή πνπ εθδφζεθε φζν θαη αξγφηεξα, θαη γη’ απηφ ρσξίο ππεξβνιή είλαη δπλαηφ λα 

ζεσξεζεί φηη πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ηεο θξηηηθήο φζν θαλέλα άιιν ζεαηξηθφ θείκε- 

λν ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε. Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ, ην δξάκα 

ζρνιηάδεηαη ζε θξηηηθά ζεκεηψκαηα απφ ηνπο Μίκε Βάιζα, άββα Υξίζηε, Μειή Νη- 

θνιαΐδε θαη Γ. Θ. ηαπξφπνπιν.  

Ο Μ. Βάιζαο εθθξάδεη ηελ έθπιεμή ηνπ, γηαηί απηφ ην ζεαηξηθφ θείκελν απέθιηλε 

απφ ηνλ ζπξκφ ηεο παηξησηηθήο δξακαηνγξαθίαο ηνπ κεζνπνιέκνπ. Τπνζηεξίδεη φηη ν 

Νηθνιαΐδεο θαίλεηαη έληνλα επεξεαζκέλνο απφ ηνλ ζπκβνιηζκφ, επηζεκαίλεη θάπνηεο 

αδπλακίεο ζην κέηξν, κνινλφηη αλαγλσξίδεη ηελ πνηεηηθή αμία ηνπ έξγνπ, θαη ηνλίδεη 

ηηο δξακαηνπξγηθέο ηνπ αξεηέο, φπσο είλαη ε πξφθιεζε ηνπ αδηάπησηνπ δξακαηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη ε «άξηηα ζθεληθή δηάηαμε». Αξλεηηθή ζεσξεί ν θξηηηθφο ηε «ζπρλή 

ελαιιαγή πνιιώλ πξνζώπσλ», ελψ σο ζεκαληηθφηεξε δξακαηνπξγηθή αξεηή ζεσξεί ηε 

ιχζε ηνπ δξάκαηνο θαη θαηαιήγεη κε ηελ εχζηνρε άπνςε φηη ην Γαιάδην ινπινύδη δελ 

κπνξεί λα θξηζεί κφλν απφ ηελ αλάγλσζε, αθνχ «γηα έλα ηέηνην δεκηνύξγεκα ην κόλν 

θξηηήξην είλαη ε ζθελή».
308

  

Δμάιινπ, ν Κχπξηνο ιφγηνο . Υξίζηεο ηνλίδεη ηε ζχδεπμε ιπξηθνχ θαη δξακαηηθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ην δξάκα, θαη επηζεκαίλεη ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε ν 

ζπγγξαθέαο απφ ηα θππξηαθά παξακχζηα θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Τπνγξακκίδεη φηη 

ε βαζηθή αξεηή ηνπ δξάκαηνο είλαη «ε νκνξθηά θαη ε δύλακε ζηελ πεξηγξαθή θαη ζην 

δσγξάθηζκα» θαη ζεσξεί φηη ν δξακαηνγξάθνο αλαπαξηζηά κε ηδηαίηεξε επηηπρία ηνλ 

ζθεληθφ ρψξν, ελψ ππνζηεξίδεη φηη κεηνλεθηήκαηά ηνπ είλαη ηφζν ε δπζαλαινγία 

                                                 
306

 Βι. Σίκνο Μαιάλνο, Αλακλήζεηο ελόο Αιεμαλδξηλνύ, Αζήλα, Μπνπθνπκάλεο, 1971, 96-99.  
307

 Βι. άιπηγμ, 31 Απγ. 1923˙ Φσλή ηεο Κύπξνπ, 19/1 επη. 1923.  
308

 Βι. Μ. Βάιζαο, «Ν. Νηθνιαΐδε, Σν Γαιάδην Λνπινύδη», Γξάκκαηα  41 (Οθη.-Γεθ.1919) 274-277 

(=Παξάξηεκα Β΄: 11.2., 505-509).  
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δηαιφγνπ θαη δξάζεο ζηελ Α΄ πξάμε φζν θαη ην «ππεξβνιηθά εύθνιν θαη νιόηεια 

απξνεηδνπνίεην παξάδνκα ηεο Μειαρξηλήο ζηνλ Αληξεησκέλν». Γηαθξίλεη, φπσο θαη ν 

Βάιζαο, θάπνηεο αδπλακίεο ζην κέηξν θαη ηε ζηηρνπξγία θαη (αληίζεηα απφ εθείλνλ) 

ζεσξεί πσο ε ιχζε ηνπ δξάκαηνο δελ είλαη αιεζνθαλήο. Παξφια απηά, ν θξηηηθφο ην- 

λίδεη ηνλ πξσηνπνξηαθφ, φπσο ηνλ ζεσξεί, ραξαθηήξα ηνπ δξάκαηνο (θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο πνίεζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ζεάηξνπ), ζπγθξίλνληαο ην Γαιάδην ινπινύδη κε ηε 

κέηξηα πνηφηεηα ηεο θππξηαθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ηεο επνρήο. πσο ζεκεηψλεη 

ε Ρ. Καηζειιή, ζρνιηάδνληαο απηέο ηηο απφςεηο ηνπ . Υξίζηε, θαίλεηαη πσο παξά ηηο 

επαηλεηηθέο θξίζεηο, ν Κχπξηνο ιφγηνο δελ είλαη ελζνπζηαζκέλνο απφ ην Γαιάδην ινπ- 

ινύδη, «κηα θαη έρεη δηαβαζκέλν ην πξσηόηππν [sic] από ην νπνίν εκπλεύζηεθε ν ζπγ- 

γξαθέαο, ην Γαιάδην πνπιί ηνπ Βέιγνπ δξακαηνπξγνύ Maurice Maeterlinck, πνπ είλαη 

θαηά παξαζάγγαο θαιύηεξν».
309

   

ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπκβφισλ ηνπ δξάκαηνο επηθεληξψλεηαη ν Μειήο Νη- 

θνιαΐδεο, πνπ ζεσξεί φηη ην βαζχηεξφ ηνπ λφεκα είλαη ε αλαπαξάζηαζε «ηεο αλώηε- 

ξεο ςπρηθήο δύλακεο θαη ηεο πιαηύηεξεο ζθέςεο θαη αίζζεζεο θαη, επηπιένλ, ηεο γλώζεο 

πνπ νδεγεί ζηελ “σξαία πάιε”». Τπνζηεξίδεη, απφ ηε κηα, φηη ν πχξγνο ηεο ιχπεο θαη 

ηνπ πφλνπ ζπκβνιίδεη «ηελ απειπηζκέλε αληίιεςε ηεο δσήο πνπ ππνδνπιώλεη ηελ 

αλζξώπηλε ςπρή», θαη απφ ηελ άιιε, φηη ν πχξγνο ηεο εδνλήο παξαπέκπεη ζηελ 

«εθνύζηα ππνδνύισζε ζηε θηελώδε αληίιεςε ηεο δσήο», ελψ ζεσξεί φηη ν Αληξεησκέ- 

λνο «είλαη ν άλζξσπνο ηεο κεγάιεο θαη δπλαηήο ζέιεζεο, πνπ ζπάδεη ηηο αιπζίδεο θαη ηεο 

κηαο θαη ηεο άιιεο ζθιαβηάο». Σέινο, ν Μ. Νηθνιαΐδεο ζεκεηψλεη φηη νιφθιεξν ην δξά- 

κα «είλαη έλα ζύκβνιν ηεο κεγάιεο αθύπληζεο πνπ ζα ζπληξίςεη ηε κνηξνιαηξία θαη ηελ 

αλεζηθόηεηα θαη ζα ηηο αληηθαηαζηήζεη κε ηνλ θαζαξό λνπ θαη ηελ θαζαξή θαξδηά».
310

  

Θεηηθά απνηηκά ην Γαιάδην ινπινύδη θαη ν Γ. Θ. ηαπξφπνπινο, αθνχ επηζεκαίλεη ηε 

«ζνθή δηάηαμε» ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ θαη ηελ πινχζηα έθθξαζε, «αθόκε θαη αλ ν 

ζπγγξαθέαο κηιά γηα γλσζηά πξάγκαηα». Τπεξηηκψληαο ηελ αμία ηνπ δξάκαηνο, ν 

κειεηεηήο ππνζηεξίδεη φηη απηφ «είλαη ην κόλν ειιεληθό έξγν πνπ πςώλεηαη ζε κεγάια 

ηδαληθά, καθξπά από ηε λνζηαιγία πξνο θάπνηα ηαπεηλά πεξαζκέλα “ξσκεώλ ζπγγξα- 

θέεδσλ” πνπ καο δείρλνπλ ζηα κάηηα ηεο Δπξώπεο σο ιείςαλα δηαιπζείζεο ιεζηνζπκ- 

                                                 
309

 Βι. άβαο Υξίζηεο, «Νίθνπ Νηθνιαΐδε, Σν γαιάδην ινπινύδη», Ζρώ ηεο Κύπξνπ 15, 27 Ηνπλ. 1920 

(=Παξάξηεκα Β΄: 11.4., 510-511)˙ Ρ. Καηζειιή, . Υξίζηεο..., ηφκ. Α΄, 219˙ Παπαιενληίνπ (1997), 250.  
310

 Βι. Μ.Π.Ν. [=Μειήο Νηθνιαΐδεο], «Νίθνπ Νηθνιαΐδε, Σν γαιάδην ινπινύδη», Γξάκκαηα 40 (Ηνχι.-

επη. 1919) 162-165 [= εθ. Ζρώ ηεο Κύπξνπ, 3 Οθη. 1919]. Βι. Παξάξηεκα Β΄: 11.1., 504-505). Βι. 

επίζεο Παπαιενληίνπ, φ.π.  
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κνξίαο».
311

  

Αξλεηηθή είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ε θξηηηθή πνπ δεκνζίεπζε ην 1927 ν Γιαχθνο 

Αιηζέξζεο ζην πεξηνδηθφ Νέα Εσή ηεο Αιεμάλδξεηαο γηα ην Γαιάδην ινπινύδη, πνπ ην 

ζεσξεί «αθαζόξηζην ζηνλ αιινπξόζαιιν ζπκβνιηζκό ηνπ έκκεηξν ιπξηθό δξάκα» θαη 

πξψην κέξνο κηαο ηξηινγίαο, πνπ ν ίδηνο ζεσξνχζε φηη δχζθνια ζα κπνξνχζε λα επη- 

ηεπρζεί. Υαξαθηεξίδεη ην δξάκα «πξσηόπεηξν θαη λεαληθό» θαη ζεσξεί φηη δελ είλαη 

άμην αλάιπζεο, θαζφηη «θαη σο κνξθή δελ ηθαλνπνηεί, έλεθα ησλ ακέηξεησλ ραζκσ- 

δηώλ θαη ησλ ζηηρνπξγηθώλ ιαζώλ ηνπ, παξόιν πνπ δηαλζίδεηαη θαη κε κνλαδηθά επξή- 

καηα ζηίρσλ».
312

 Σηο πην πάλσ απφςεηο ππνζηεξίδεη ν Αιηζέξζεο θαη ζε άξζξν ηνπ πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 1935 ζηε Νέα Δζηία, πξνζζέηνληαο εδψ φηη ην ζέκα θαη ε ηερληθή ζην 

Γαιάδην ινπινύδη «ζπκίδνπλ ηα νλεηξνδξάκαηα ηνπ Γηάλλε Κακπύζε θαη ν Αληξεη- 

σκέλνο ηνπ Νηθνιαΐδε ζαλ λα δσληαλεύεη ηνλ Αξήγηαλν».
313

  

Χζηφζν, εθηφο απφ ηελ θνηλή ζηα δχν δξάκαηα
314

 παξακπζηαθή αηκφζθαηξα θαη ηηο 

επηκέξνπο ζεκαηηθέο νκνηφηεηεο, αλάκεζα ζε απηά ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Κνηλή είλαη ζε απηά ηα θείκελα ε αλάζεζε ελφο άζινπ ζηνπο πξσηαγσληζηέο, ηεο εχ- 

ξεζεο ηνπ γαιάδηνπ ινπινπδηνχ ζην δξάκα ηνπ Νηθνιαΐδε θαη ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 

«πεληάκνξθεο Αθξνδίηεο»
315

 ζηνλ εκηηειή
316

 Αξήγηαλν ηνπ Γ. Κακπχζε. Δπηπιένλ, ε 

αξρηθή θαηάζηαζε δπζθνξίαο ζπκβνινπνηείηαη ζηα δχν θείκελα κε παξφκνην ηξφπν, 

ρψξα ηεο Μειαγρνιίαο ζην Γαιάδην ινπινύδη, «κελεμεδέληα ρώξα πνπ ν ρεηκώλαο ηελ 

πιαθώλεη»
317

 ζην δξάκα ηνπ Κακπχζε, φπσο επίζεο θνηλή είλαη ε επηδίσμε γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο. 

Δμάιινπ, ζην Γαιάδην ινπινύδη δελ εληνπίδνληαη νχηε ε νκφθπιε εξσηηθή έιμε, 

                                                 
311

 Βι. Γ. Θ. ηαπξφπνπινο, «Σν γαιάδην ινπινύδη», Λύξα 11-12 (Ννέκβξ.-Γεθ. 1919) 298-304. Σα 

παξαζέκαηα: 300, 303 (= Παξάξηεκα Β΄: 11.3., 509-510). 
312

 Γι. Αιηζέξζεο, «Νίθνο Νηθνιαΐδεο», Νέα Εσή, ηφκ. 14: 1 (Γελ.-Φιεβ. 1927) 3 (= Παξάξηεκα Β΄: 

11.5., 511).  
313

 Γι. Αιηζέξζεο, «Νίθνο Νηθνιαΐδεο», Νέα Δζηία 208 (15 Απγ. 1935) 819-823. Σν παξάζεκα ζηε ζει. 

819 (=Παξάξηεκα Β΄: 11.6., 511). Σελ ίδηα ρξνληά ν Ά. Πεξλάξεο δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ην Γαιάδην 

ινπινύδη «ζρεδόλ ηίπνηα δελ ιέεη». Βι. Πξσηλή, 17 Ηνπι. 1935.  
314

 Γηα ηνλ Αξήγηαλν, βι. Γηάλλεο Κακπχζεο, Άπαληα (επηκ. Γ. Βαιέηαο), Αζήλα, Πεγή, 1972, 323-

365[= Ο Αξήγηαλνο: Ο Ννπκάο Θ΄ (1911): 419-423, 447-8, 454-456, 478-480, 482-3, 501-3, 524-6, 547-

550, 566-8˙ ζην εμήο: Ο Αξήγηαλνο… (νη παξαπνκπέο ζηνλ Ννπκά)˙ Γ. Κ. Καηζίκπαιεο, Βηβιηνγξαθία 

Γηάλλε Κακπύζε, Αζήλα, 1960, 7˙ Θεφδσξνο Γξακκαηάο, Σν ζεαηξηθό έξγν ηνπ Γηάλλε Κακπύζε, 

Γηάλλελα, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 1984, 106-113. Γηα ηα ληηζετθά κνηίβα ζηνλ 

Αξήγηαλν, βι. Π. Βνπηνπξήο, Αγαπεκέλε κνπ Εαξαηνύζηξα…, 129. 
315

 Βι. Γ. Κακπχζεο, Ο Αξήγηαλνο…, 566.  
316

 πσο ζεκεηψλεη ν Π. Γ. Σαγθφπνπινο, ν Κακπχζεο δελ πξφιαβε λα νινθιεξψζεη ην δξάκα ηνπ: «Σν 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ Αξήγηαλνπ δεκνζηεύηεθε ζην Ννπκά (Αύγνπζηνο έσο Ορηώβξεο 1911) από αλέθδν- 

ην ρεηξόγξαθό ηνπ πνπ κνπ ην ράξηζε ε κάλλα ηνπ καδί κε κεξηθά άιια. Σν δξάκα αξρηλεζκέλν [sic], θαηά 

ηε ζεκείσζε πνπ βξηζθόηαλ ζην ρεηξόγξαθν, ζην Μόλαρν 1/13.12. [18]98 απόκεηλε αηέιεησην». Βι. Π. Γ. 

Σαγθφπνπινο, «Γηάλλεο Κακπχζεο. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ», Ο Ννπκάο 771 (Φιεβ. 1923) 90.  
317

 Βι. Γ. Κακπχζεο, Ο Αξήγηαλνο…, 454-5.  
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εμαηηίαο ηεο νπνίαο ν Αξήγηαλνο θπιαθίδεηαη θαη ν αλήιηθνο βαζηιηάο κειαγρνιεί θαη 

νδεγείηαη ζηνλ καξαζκφ, νχηε ε δαηκνληθή θαη θαληβαιηθή κνξθή ηεο γξηάο κάγηζ- 

ζαο.
318

 ην πθνινγηθφ επίπεδν, ην θαηεξγαζκέλν, πςειφ θαη ζεκλφ χθνο ηνπ θππξηα- 

θνχ παξακπζνδξάκαηνο βξίζθεηαη ζηνπο αληίπνδεο ηνπ αθαηέξγαζηνπ θαη ζπρλά ελν- 

θζαικηζκέλνπ κε επδηάθξηηα θσκηθά ζηνηρεία χθνπο ηνπ Αξήγηαλνπ. Δπνκέλσο, δελ 

είλαη δπλαηφ λα ηεθκεξησζεί φηη ν Ν. Νηθνιαΐδεο, γξάθνληαο ην Γαιάδην ινπινύδη, 

δηαιέγεηαη ελζπλείδεηα κε ηνλ Αξήγηαλν ηνπ Γ. Κακπχζε.  

Αξγφηεξα, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950, αμηνζεκείσηεο απφςεηο γηα ην Γαιάδην 

ινπινύδη δηαηππψλνληαη απφ ηνλ η. Καξαθάζε θαη απφ ηνλ ηξ. Σζίξθα (νη απφςεηο 

ηνπ δεχηεξνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο κφιηο ην 2003, φηαλ εθδφζεθε ε αλνιν- 

θιήξσηε κειέηε ηνπ Ο δηεγεκαηνγξάθνο Νίθνο Νηθνιαΐδεο). Ο Καξαθάζεο ζεσξεί ην 

ζεαηξηθφ θείκελν πνπ εμεηάδνπκε νλεηξφδξακα, εληνπίδεη ζε απηφ ηε ζχδεπμε ξνκαληη- 

ζκνχ θαη ζπκβνιηζκνχ, ππνγξακκίδεη φηη πξφζεζε ηνπ Νηθνιαΐδε ήηαλ λα γξάςεη έλα 

κνπζηθφ δξάκα θαη ζεσξεί φηη, παξά ηηο αηέιεηέο ηνπ, ην Γαιάδην ινπινύδη «καο πα- 

ξνπζηάδεη θηόιαο έλα ζπγγξαθέα κεζησκέλν, κε πεγαία πνηεηηθή θαη δξακαηηθή ηδηνθπία 

πνπ, κ’ όιν ην αθειέο ηνπ ζέκαηνο, εθδειώλεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ θαη ηα ηδαληθά ηνπ». Ο 

ίδηνο κειεηεηήο, ζρνιηάδνληαο ηελ πξνγελέζηεξε άπνςε ηνπ Μ. Βάιζα φηη πξφηππν ηνπ 

Νηθνιαΐδε ήηαλ ην Γαιάδην πνπιί ηνπ Maeterlinck, ππνζηεξίδεη φηη νη νκνηφηεηεο αλά- 

κεζα ζηα δχν δξάκαηα είλαη κφλν εμσηεξηθέο θαη ζεσξεί φηη είλαη ιάζνο λα ζεσξήζνπ- 

κε φηη ν Κχπξηνο ζπγγξαθέαο δέρηεθε επηδξάζεηο απφ απηφ ην δξάκα ηνπ Βέιγνπ ζεα- 

ηξηθνχ ζπγγξαθέα.
319

 

ηε κειέηε ηνπ «Σν Γαιάδην ινπινύδη ήηνη Ζ αγάπε ηεο δσήο» ν ηξ. Σζίξθαο ζέηεη 

αξρηθά ην εξψηεκα γηαηί ν Ν. Νηθνιαΐδεο λα δεκνζηεχζεη ζην πξψην ηνπ βηβιίν έλα 

έκκεηξν ζεαηξηθφ θείκελν, ηε ζηηγκή πνπ ήδε ήηαλ έλαο αλαγλσξηζκέλνο δηεγεκαην- 

γξάθνο. Ο κειεηεηήο απνδίδεη απηή ηελ επηινγή ηνπ ζπγγξαθέα πξψηα ζην γεγνλφο 

φηη ζην Γαιάδην ινπινύδη δηαηππψλεηαη ην ειπηδνθφξν κήλπκα γηα απνθαηάζηαζε ησλ 

αμηψλ ηεο εηξήλεο, ηεο ραξάο θαη ηεο δσήο, κεηά ηε ιήμε ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ πν- 

ιέκνπ, θαη έπεηηα ζηελ άπνςε φηη απηφ ην δξάκα «θαζξεθηίδεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ 

[Ν. Νηθνιαΐδε] πνιύ πην παξαζηαηηθά από νπνηνδήπνηε δηήγεκά ηνπ», αθνχ ν ζπγγξα- 

θέαο αθηέξσζε ζε απηφ ηα πξψηα δέθα ρξφληα ηεο ινγνηερληθήο ηνπ πνξείαο.   

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ζρνιηαζκφο απφ ηνλ Σζίξθα ηεο άπνςεο, πνπ πξψηνο 

                                                 
318

 .π., 455, 556-8. Ζ ρηιηφρξνλε γξηά ζην Γαιάδην ινπινύδη δελ είλαη δαηκνληθή νχηε θαληβαιηθή 

κνξθή.  
319

 Βι. η. Καξαθάζεο, Ζ δσή θαη ην έξγν...,  67-68, 75-77.  
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δηαηχπσζε ν Μ. Βάιζαο, φηη γηα ην Γαιάδην ινπινύδη ν ζπγγξαθέαο είρε σο πξφηππν 

ην Γαιάδην πνπιί ηνπ Maeterlinck˙ ν κειεηεηήο παξαζέηεη καξηπξία ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν ζπγγξαθέαο εμνξγηδφηαλ φηαλ ηνπ έιεγαλ φηη ην δξάκα ηνπ ζχκηδε ην πην πά- 

λσ βειγηθφ ζεαηξηθφ θείκελν. Αθφκε, αλαθέξεηαη ζε ζπλάληεζε ησλ δχν ζπγγξαθέσλ 

ζην Κάηξν, θαηά ηελ νπνία ν Νηθνιαΐδεο είπε ζηνλ Maeterlinck φηη δελ δηάβαζε πνηέ 

ην Γαιάδην πνπιί θαη φηη πεγή ηνπ είλαη ην ηξαγνχδη ηνπ ηξαβνγηψξγε απφ ην θσκεη- 

δχιιην ηνπ Γεκεηξίνπ Κφθθνπ Ζ ιύξα ηνπ γεξν-Νηθόια (1891), ην νπνίν ν ζπγγξα- 

θέαο είρε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζεη γχξσ ζηα 1900 ζηελ Κχπξν καδί κε άιια 

θσκεηδχιιηα πνπ αλέβαδαλ ειιαδηθνί ζίαζνη ζην λεζί. κσο, πέξα απφ ην ζεκαηηθφ 

κνηίβν ηεο κάηαηεο αλαδήηεζεο ηεο ραξάο ζε καθξηλά κέξε, ελψ απηή ελδέρεηαη λα 

βξίζθεηαη δίπια καο, ην Γαιάδην ινπινύδη βξίζθεηαη πνιχ καθξηά απφ ηελ επηδίσμε 

ηεο αλαπαξάζηαζεο «ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξώπσλ» πνπ θπξηαξρεί ζην θσ- 

κεηδχιιην.
320

 Δπνκέλσο, ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ηνπ Γεκεηξίνπ Κφθθνπ (αλ ιεη- 

ηνχξγεζε σο πεγή ηνπ Νηθνιαΐδε) κάιινλ δελ απνηέιεζε ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα 

πξψην έλαπζκα γηα ηε ζχιιεςε ηεο αξρηθήο ηδέαο ηνπ δξάκαηνο.  

Βέβαηα, κνινλφηη ν Σζίξθαο δελ θαίλεηαη λα ακθηζβεηεί ηελ πην πάλσ δηαβεβαίσ- 

ζε ηνπ Νηθνιαΐδε, ππνζηεξίδεη φηη ν ηειεπηαίνο γλψξηδε πνιχ θαιά έλα άιιν θείκε- 

λν ηνπ Maeterlinck, δειαδή ηνλ Θάλαην ηνπ Σηληαγθίι, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηα δχν 

πξψηα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ εξάπηνλ (1909), ζην νπνίν ν Νηθνιαΐδεο δεκνζίεπζε 

ηφηε ζπλεξγαζίεο ηνπ. Ζ άπνςε ηνπ Σζίξθα είλαη φηη ε επίδξαζε ηνπ πην πάλσ 

θεηκέλνπ ζηελ πξψηε πξάμε ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ είλαη εκθαλήο. Σέινο, ν ίδηνο 

κειεηεηήο ζεκεηψλεη φηη είλαη επδηάθξηηεο ζην ππφ εμέηαζε ζεαηξηθφ θείκελν παιακη- 

θέο θαη ζαημπεξηθέο επηδξάζεηο θαη φηη νη θχξηνη ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ δηαγξάθνληαη 

κε ηφζε επηηπρία, ψζηε ζα κπνξνχζαλ «λα ζπλερίζνπλ ηελ ύπαξμή ηνπο [...] κέζα ζε 

θάπνηα λνπβέιια».
321

  

                                                 
320

 Θ. Υαηδεπαληαδήο, Σν θσκεηδύιιην..., ηφκ. Β΄, 190. ην ηξαγνχδη ηνπ ηξαβνγηψξγε, πνπ αλαθέξεη ν 

Σζίξθαο θαη κε ην νπνίν ηειεηψλεη ε Λύξα ηνπ γεξν-Νηθόια, ν ήξσαο ζπλνδεπφκελνο απφ ην παηδί ηνπ 

μεθηλά γηα κηαλ επίπνλε πνξεία πξνο αλαδήηεζε ηεο ραξάο, πνπ δελ ηε βξίζθεη νχηε ζε άιιεο ρψξεο 

νχηε ζε παιάηηα, ψζπνπ ηέινο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε ραξά βξίζθεηαη πνιχ θνληά ηνπ, δειαδή ζηα παηδηά 

ηνπ. Βι. φ.π., 242-243. 
321

 Βι. ηξ. Σζίξθαο, Ο δηεγεκαηνγξάθνο Ν. Νηθνιαΐδεο..., 99-107.  Αμηνζεκείσηεο είλαη νη απφςεηο πνπ 

δηαηππψλνληαη γηα ην Γαιάδην ινπινύδη αξγφηεξα (1968) απφ ηνλ Κχπξην πεδνγξάθν Γ. Φηιίππνπ-

Πηεξίδε ν νπνίνο, απφ ηε κηα, ππνζηεξίδεη φηη απηφ είλαη «έλα έξγν πνηεηηθνύ ζπκβνιηζκνύ κε θπξίαξρε 

ηδέα ηνλ αγώλα ηνπ θαινύ θαη ησλ αγλώλ αηζζεκάησλ ελάληηα ζην θαθό θαη ζηα πάζε, πνπ ππνβηβάδνπλε 

ηε δσή ζε θαηάζηαζε ρπδαηόηεηαο» θαη απνπλέεη κηαλ αηκφζθαηξα παξακπζηνχ˙ απφ ηελ άιιε, 

δηαηππψλεη ηελ άπνςε (παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην αληίζεην) φηη ην δξάκα είλαη 

επεξεαζκέλν απφ ην ζέαηξν ηνπ Maeterlinck, θαη φηη ζπκίδεη ην έξγν ηνπ Σν γαιάδην πνπιί. Βι. 

Παιαηόηεξνη θαη λεόηεξνη..., 63-78. Σν παξάζεκα ζηε ζ. 71.  Αληίζεηα, ε Δι. Βνΐζθνπ, αλαπαξάγνληαο 

θπξίσο απφςεηο άιισλ κειεηεηψλ, ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη θακηά ζρέζε αλάκεζα ζην Γαιάδην 
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Δπηζθνπψληαο ηηο πην πάλσ θξηηηθέο απνηηκήζεηο ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ δηαπη- 

ζηψλνπκε φηη (εθηφο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εηδνινγηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ) 

ηνπο θξηηηθνχο έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ην δήηεκα ηνπ πηζαλνχ δηαιφγνπ πνπ 

επηρεηξεί ν ζπγγξαθέαο κε άιια ζεαηξηθά θείκελα.
322

 Πάλησο, απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ 

Γαιάδηνπ πνπιηνύ ηνπ Maeterlinck (πνπ απφ πνιινχο, φπσο έρεη ζεκεησζεί πην πάλσ, 

έρεη ζεσξεζεί σο πξφηππν ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ) δηαπηζηψλεηαη φηη, αλ εμαηξεζεί 

ην θεληξηθφ ζχκβνιν ηεο επηπρίαο (γαιάδην πνπιί-γαιάδην ινπινχδη), πνπ ζην ηέινο 

δελ εληνπίδεηαη,
323

 θαηά ηα άιια, ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θεί- 

κελα. Δίλαη, ινηπφλ, βέβαην φηη ν Νηθνιαΐδεο δελ αλαπαξάγεη ηε δξακαηηθή δνκή ηνπ 

Γαιάδηνπ πνπιηνύ, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δξάκαηνο απηνχ δελ 

παξνπζηάδεηαη λα ιακβάλεη ρψξα ζηνλ θφζκν ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά 

κέζα ζην φλεηξν δχν παηδηψλ, ηνπ Σπιηχι θαη ηεο Μπηχι, φπνπ ηα πάληα εκςπρψ- 

λνληαη θαη πξνζσπνπνηνχληαη (ιφγνπ ράξε ε δάραξε, ην ςσκί, ηα δέληξα, ηα δψα)˙ 

αληίζεηα, ζην Γαιάδην ινπινύδη νχηε ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηνπ νλείξνπ νχηε 

δεζπφδεη ε παηδηθή φξαζε ηνπ θφζκνπ, ε νπνία πξνζσπνπνηεί ηα πάληα. Δπνκέλσο, 

ελψ ην Γαιάδην πνπιί εχζηνρα κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ νλεηξνδξακά- 

ησλ, ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ σο νλεηξνδξάκαηνο θξίλεηαη άζηνρνο. 

Σέινο, αλάκεζα ζηα δχν πην πάλσ ζεαηξηθά θείκελα ππάξρεη θαη άιιε ζεκαληηθή 

δηαθνξά, πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο δνκέο βάζνπο. Καη ζηα δχν νη ζπγγξαθείο επηθεληξψ- 

λνληαη ζηε δηάδεπμε επηπρία-δπζηπρία, σζηφζν απφ ηνλ Βέιγν ζπγγξαθέα απηή πα- 

ξνπζηάδεηαη δηαιεθηηθά, ελψ απφ ηνλ Κχπξην νκφηερλφ ηνπ καληρατζηηθά. Ο Maete- 

                                                                                                                                              
πνπιί θαη ζην Γαιάδην ινπινύδη. Βι. Δι. Βνΐζθνπ, Καη αύξην Ν. Νηθνιαΐδεο..., 203. Δπηπιένλ, εθηφο απφ 

ηε κειέηε ηεο Δπγελίαο Παιαηνιφγνπ-Πεηξψλδα, ζηελ νπνία δίλεηαη ε πεξίιεςε θαη άιιεο πιεξνθν- 

ξίεο γηα ην Γαιάδην ινπινύδη, θαίξηεο είλαη νη επηζεκάλζεηο ηνπ Βαζίιε Βαζηιεηάδε ν νπνίνο, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ Σζίξθα, ππνζηεξίδεη φηη «ν καγηθόο θόζκνο ηνπ νλεηξνδξάκαηνο δελ κπνξεί λα εθθξάζεη 

ηελ πνιππινθόηεηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο»˙ επηζεκαίλεη αθφκε φηη «νη κνλνδηάζηαηεο ράξηηλεο θηγνύξεο 

ησλ εξώσλ [φπσο είλαη ηα πξφζσπα ζην Γαιάδην ινπινύδη] απνδεηθλύνληαη απιντθέο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζύλζεην ραξαθηήξα ησλ πξαγκαηηθώλ αλζξώπσλ». Βι. Β. Βαζηιεηάδεο, «Αληρλεχνληαο ηνλ απηναλαθν- 

ξηθφ ιφγν ζην πεδνγξαθηθφ έξγν ηνπ Νίθνπ Νηθνιαΐδε. Μηα πξφηαζε αλάγλσζεο», Παιαηόηεξνη θαη 

λεόηεξνη..., 28.  
322

 Γηα ην δήηεκα απηφ, βι. Lefteris Papaleontiou, “Cypriot litterateurs in Egypt”, Hellenic Studies vol. 

15: no.2 (Autumn 2007) 184. 
323

 ην Γαιάδην πνπιί ηνπ Maeterlinck ε Βαιαληδηά ιέεη ζηνλ Σπιηχι: «Καιά, ην μέξσ, ςάρλεηο γηα ην 

γαιάδην πνπιί, δειαδή ην κεγάιν κπζηηθό ησλ πξαγκάησλ θαη ηεο επηπρίαο, πνπ γη’ απηό νη άλζξσπνη 

θάλνπλ αθόκα πην ζθιεξή ηε ζθιαβηά καο». Βι. Μσξίο Μαίηεξιηλθ, Σν γαιάδην πνπιί. Ολεηξνθαληαζία 

ζε έμη πξάμεηο (κηθξ. Πέηξνο Υάξεο), Αζήλα, Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο 

Παηδείαο-Ίδξπκα ρνιήο Μσξαΐηε, 1982, 68. Αληίζηνηρα, ζην Γαιάδην ινπινύδη ηνπ Ν. Νηθνιαΐδε ην 

ζθνηάδη ηεο δπζηπρίαο θαη ηεο κειαγρνιίαο ζα δηαιπζεί κφλν «όηαλ ζα ’ξζε ζηνλ πύξγν ην ινύινπδν η’ 

ακάξαλην... / ην γαιάδην ινπινύδη... / ...θαη μαλαδώζνπλ νη ραξέο / ηα γέινηα, ηα ηξαγνύδηα. Καη 

θειατδίζνπλ ηα πνπιηά / ζηελ εκεξηλή ηε δόμα». Βι. Ν. Νηθνιαΐδεο, Σν γαιάδην ινπινύδη..., 22-3. Δγψ 

ππνγξακκίδσ.  
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rlinck παξνπζηάδεη αξηζηνηερληθά ηε ζρεηηθφηεηα ησλ δχν θαηαζηάζεσλ θαη δελ ακθη- 

ζβεηεί ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ησλ δχν ζηελ αλζξψπηλε δσή: 

Γηαηί πξέπεη λα ζαο πσ πσο νη Γπζηπρίεο θαηνηθνχλ ζ’ έλα γεηηνληθφ 

άληξν, πνπ επηθνηλσλεί κε ην πεξηβφιη ησλ Δπηπρηψλ θαη είλαη ρσξη- 

ζκέλν απ’ απηφ κφλν κε θάηη πνπ κνηάδεη κε αηκφ ή κε ιεπηή θνπξηί- 

λα, θη ν αέξαο πνπ θπζάεη απ’ ηηο θνξθέο ηεο Γηθαηνζχλεο ή απφ ηα  

βάζε ηεο Αησληφηεηαο ηε ζεθψλεη θάζε ζηηγκή... Σψξα πξέπεη λα νξ- 

γαλσζνχκε θαη λα πάξνπκε κεξηθέο πξνθπιάμεηο. Γεληθά, νη Δπηπρίεο 

είλαη πάξα πνιχ θαιέο, σζηφζν κεξηθέο είλαη πην επηθίλδπλεο θαη πην 

δφιηεο απφ ηηο πην κεγάιεο Γπζηπρίεο.
324

 

 

Ο Νηθνιαΐδεο, αληίζεηα, παξνπζηάδεη ηνπο πχξγνπο ηεο κειαγρνιίαο θαη ηεο ραξάο 

(πνπ απνδίδνπλ κεησλπκηθά ηε δηάδεπμε επηπρία-δπζηπρία) λα βξίζθνληαη ζε κεγάιε 

απφζηαζε θαη λα απνηεινχλ ην επίθεληξν δχν θφζκσλ δηαθξηηψλ θαη εθ δηακέηξνπ 

αληίζεησλ.  

Δμάιινπ, δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε σο αβάζηκε ηελ άπνςε πνπ δηαηχπσζε ν 

ηξ. Σζίξθαο φηη ζην Γαιάδην ινπινύδη εληνπίδνληαη απφερνη απφ ηνλ Θάλαην ηνπ 

Σηληαγθίι, αλ θαη  ζε απηφ ην δξάκα ηνχ Maeterlinck εληνπίδεηαη ε εθηαιηηθή θαη αλα- 

πφηξεπηε πνξεία πξνο ηνλ πξφσξν ζάλαην, κέζα ζε αηκφζθαηξα ηξφκνπ θαη απφιπηεο 

ππνηαγήο ζηελ αφξαηε βαζίιηζζα, ελψ ζην θείκελν ηνπ Νηθνιαΐδε (ζην νπνίν ε 

πινθή είλαη εκθαλψο πεξηζζφηεξν ζχλζεηε) ε αξρηθή θαηάζηαζε δπζθνξίαο κεηαζρε- 

καηίδεηαη ζε θαηάζηαζε επθνξίαο. Χζηφζν, ην ζχκβνιν ηνπ δαηδαιψδνπο πχξγνπ, θαη 

γεληθφηεξα ε ζθνηεηλή ηνπηνγξαθία πνπ παξαπέκπεη ζηε δπζηπρία, είλαη νκνηφηεηεο 

αλάκεζα ζηα δχν θείκελα, πνπ πηζαλφηαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ν Νηθνιαΐδεο επεξεά- 

ζηεθε απφ ηε ζεαηξηθή γξαθή ηνπ Βέιγνπ δξακαηνπξγνχ.
325

 

1.10. Μπζνινγηθό δξάκα 

Σν δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ζεκάησλ απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία ζην λενειιεληθφ 

δξάκα έρεη δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά απφ ηελ Δπζεβία Υαζάπε-Υξηζηνδνχινπ. Ζ κειε- 

ηήηξηα εληάζζεη ηα δξάκαηα κε ζέκα αληιεκέλν απφ ηε κπζνινγία ζηελ θαηεγνξία 

ησλ αξραηφκπζσλ δξακάησλ, σζηφζν ζηε κειέηε καο ηα αληίζηνηρα θππξηαθά δξάκα- 

ηα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κπζνινγηθψλ δξακάησλ,
326

 γηα λα δηαθξηζνχλ απφ 

                                                 
324

 Βι. Μ. Μαίηεξιηλθ, φ.π., 85. Γηα κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε ηνπ Γαιάδηνπ πνπιηνύ, βι. ελδεηθηηθά Μ. 

Λπγίδνο, Σν λενειιεληθό πιάη ζην παγθόζκην…, ηφκ. Α΄, 184-185.  
325

 Βι. Maurice Maeterlinck, «Ο ζάλαηνο ηνπ Σηληαγθίι», εξάπηνλ 1(Ηαλ. 1909) 7-13· 2 (Φεβξ. 1909) 

53-63· The death of Tintagiles and other plays (transl. Alfr. Sutro), Λνλδίλν, Duckworth & Co, 1924, 

89-126˙ Γ. Καηζίκπαιεο, Διιεληθή βηβιηνγξαθία Μσξίο Μαίηεξιηλθ, Αζήλα, 1962, 10· Λ. Παπαιενληί- 

νπ, Λνγνηερληθέο κεηαθξάζεηο…, 89. Βι. αθφκε Edward Thomas, Maurice Maeterlinck, Γνπάηηθηο: 

Μνληάλα, Kessinger Publishing, 2004, 88-91 (πεξίιεςε θαη ζρφιηα γηα ηνλ Θάλαην ηνπ Σηληαγθίι). 
326

 Ο φξνο (κνινλφηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηηο ζεαηξνινγηθέο κειέηεο) δελ είλαη αδφθηκνο. Βι., 

γηα παξάδεηγκα, ηε ρξήζε ηνπ ζηε κειέηε ηνπ ηλδηθνχ ζεάηξνπ, φπνπ ζεκαίλεη ζεαηξηθά έξγα ζηα νπνία 
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άιια ζεαηξηθά θείκελα κε ζέκα αληιεκέλν απφ ηελ αξραία ειιεληθή ή ξσκατθή ηζην- 

ξία (ι.ρ. απφ ηε πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα).
327

  

Βέβαηα ε αμηνπνίεζε ζεκαηηθήο χιεο απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία ζην θππξηαθφ 

ζέαηξν δελ αξρίδεη κε ηελ Αξπαγή ηεο Διέλεο ηνπ Α. Υ. Γαιαλνχ (1925) αιιά πνιχ 

λσξίηεξα, κε ην Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί... (1871) ηεο . Λενληηάδνο, θείκελν πνπ ε- 

ληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεαηξφκνξθσλ δηαιφγσλ, θαη ζπλεπψο δελ εμεηάδεηαη 

ζε απηή ηελ ελφηεηα, επεηδή ζε απηφ ηα κπζνινγηθά ζπκθξαδφκελα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο ζε ζηαηηθή απαγγειία παξάιιεισλ κνλνιφγσλ, πνπ απέ- 

ρνπλ απφ ηε ζθεληθή δξάζε˙ κε άιια ιφγηα, ζηα ζεαηξηθά θείκελα ηεο Λενληηάδνο δελ 

έρνπκε δξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία θαη αλαπαξάζηαζε ελφο κχζνπ, γλσζηνχ ήδε απφ 

ηελ ειιεληθή κπζνινγηθή παξάδνζε.                                                                    

1.10.1. Α. Υ. Γαιαλόο, Ζ αξπαγή ηεο Διέλεο, 1925: Α. Υ. Γαιαλόο, Ζ κεηξπηά. 

Γξάκα εηο θππξηαθήλ δηάιεθηνλ-Ζ αξπαγή ηεο Διέλεο. Γξάκα εηο πνίεζηλ. Λάξ- 

λαθα, ηύπνηο Υεηκσλίδε, 1925, 17-35.  

Θέκα ηνπ δξάκαηνο είλαη ε αξπαγή ηεο Διέλεο απφ ηνλ Πάξε, πνπ πξνθάιεζε ηνλ 

Σξσηθφ πφιεκν. Δθ πξψηεο φςεσο, ην θείκελν παξνπζηάδεη θνηλά γλσξίζκαηα κε ηε 

Μεηξπηά: πνηεηηθφ δξάκα, κε ππνδηαίξεζε ζε ζθελέο, ππνηππψδεο ζεαηξηθφηεηα, πα- 

ξά ηελ χπαξμε εδψ ιίγσλ ζθεληθψλ νδεγηψλ.  

 Αλ ιάβνπκε ππφςε ην πεξηερφκελν ηνπ ζεαηξηθνχ απηνχ θεηκέλνπ, κπνξνχκε κε 

αζθάιεηα λα ην ζεσξήζνπκε κπζνινγηθφ δξάκα, θαζφηη ν ζπγγξαθέαο αληιεί απφ ηε 

γλσζηή κπζνινγηθή παξάδνζε ηνπ ηξσηθνχ θχθινπ˙ αλαθέξεηαη ζε έλα πξνθεηηθφ 

                                                                                                                                              
αμηνπνηείηαη ζεκαηηθή χιε αληιεκέλε απφ ηε κπζνινγία. Βι. Ananda Lal [ed.], The Oxford companion 

to Indian theatre, Νέν Γειρί, Oxford University Press, 2004, 4, 5, 13.  
327

 Ζ Δ. Υαζάπε-Υξηζηνδνχινπ ζεκεηψλεη σο πξψην ζεκαληηθφ ζηαζκφ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

κπζνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζην λενειιεληθφ δξάκα ην θξεηηθφ θαη επηαλεζηαθφ ζέαηξν ηνπ 17
νπ

 αηψλα θαη 

επηζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίνδν ηνπ δηαθσηηζκνχ, θαηά ηελ νπνία θπξηαξρεί ν θιαζηθηζκφο, «νη Νενέιιε- 

λεο δξακαηνπξγνί επηιέγνπλ ηνπο πξνο δξακαηνπνίεζε κύζνπο από ην αξραίν ειιεληθό θαη κπζνινγηθό 

παξειζόλ ππό ηελ επίδξαζε ησλ επηξξνώλ ηεο επξσπατθήο παηδείαο ηνπο». Σελ επνρή απηή γξάθνληαη 

δηάθνξα αληηηπξαλληθά δξάκαηα, ζηα νπνία είλαη επδηάθξηηνη νη απφερνη ηνπ γαιιηθνχ ζεάηξνπ. Γηα ηα 

αληηηπξαλληθά ζεαηξηθά έξγα ηεο πεξηφδνπ ηνπ δηαθσηηζκνχ, βι. ελδεηθηηθά Γ. πάζεο, Ο δηαθσηη- 

ζκόο..., 32-46. Αξγφηεξα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ξνκαληηζκνχ, φπσο επηζεκαίλεη ε Υξηζηνδνχινπ, ε 

ζηξνθή πξνο ηε κπζνινγία γίλεηαη ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ γαιιηθνχ θιαζηθηζκνχ θαη ηνπ ηηαιηθνχ λεν- 

θιαζηθηζκνχ. Ζ θχξηα επηδίσμε ησλ Διιήλσλ δξακαηνπξγψλ είλαη ε δεκηνπξγία εζληθνχ δξάκαηνο, θαη  

ζε απηφ νθείιεηαη ην γεγνλφο φηη ε ζεαηξηθή γξαθή ζπρλά θαζίζηαηαη ζεξαπαηλίδα ηεο δεζπφδνπζαο ηφηε 

ηδενινγίαο, πνπ ζηφρεπε ζηελ εζληθή νινθιήξσζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. Σέινο, ε Δ. Υαζάπε-

Υξηζηνδνχινπ ζεκεηψλεη φηη ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20
νχ 

αηψλα «νη ζπγγξαθείο, πνπ αληινύλ ηελ 

έκπλεπζή ηνπο από ηνλ αξραίν ειιεληθό κύζν, εμαθνινπζνύλ λα γξάθνπλ ηα έξγα ηνπο ζε θαζαξεύνπζα 

(θαη θάπνηνη ζε ηακβηθό ζηίρν) αθνινπζώληαο ηηο ηζρύνπζεο κέρξη ηόηε ζπκβάζεηο», ελψ αξραηφκπζα έξγα 

ζηε δεκνηηθή αξρίδνπλ λα γξάθνληαη ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νχ

 αηψλα. Βι. Δ. Υαζάπε-

Υξηζηνδνχινπ, Ζ ειιεληθή κπζνινγία..., ηφκ. Α΄, 247-9, 321-2, 490, 492-3, 725-6. 
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φλεηξν ηεο Δθάβεο, πξνηνχ γελλήζεη ηνλ Πάξε, ζηελ παξάδνζε ηνπ βξέθνπο ζε 

βνπθφιν γηα λα ην κεγαιψζεη, ζηελ ελειηθίσζή ηνπ θαη ηελ αλαρψξεζή ηνπ γηα ηε 

πάξηε, ζηελ αξπαγή ηεο Διέλεο θαη ηε κεηαθνξά ηεο ζηελ Σξνία θαη, ηέινο, ζηηο 

πνιεκηθέο πξνεηνηκαζίεο ηνπ Μελέιανπ θαη ηνπ Αγακέκλνλα πνπ νδήγεζαλ ζηελ  

έλαξμε ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ.   

1.11. Κνηλσληθή ζάηηξα 

1.11.1. Αλσλύκνπ, «Ο γεξν-Νηθόιαο θαη ν κπαξπα-Γεκήηξεο [sic] κε ηα παηδηά 

ηνπ». Κνηλσληθή επηζθόπεζηο, εθ. Σάιπηγμ, 5 Ηνπλ.-24 Ηνπι. 1893.  

Ο ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί γηα ην θείκελφ ηνπ ηνλ ππφηηηιν «θνηλσληθή επη- 

ζθφπεζηο», πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί, φπσο κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε, κε ηελ 

επηζεψξεζε. Ζ αλππαξμία, σζηφζν, ζην θείκελν έκκεηξσλ ηκεκάησλ (ηξαγνπδηψλ) θαη 

ελφο αθεγεηή πνπ λα ζπλδέεη ηα δηαινγηθά κέξε δελ καο επηηξέπεη λα εληάμνπκε ην 

θείκελν ζε απηφ ην ζεαηξηθφ είδνο.
328

 Δπνκέλσο, ζα ήηαλ θαιχηεξα λα εληαρζεί ζηελ 

εηδνινγηθή θαηεγνξία ηεο ζάηηξαο, επεηδή ν ζηφρνο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη λα ζηειηηεχ 

ζεη ηνλ πηζεθηζκφ θαη λενπινπηηζκφ ησλ Κππξίσλ, ζηα πξψηα ρξφληα ηεο αγγινθξαηί- 

αο.   

πσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξνγελέζηεξε έξεπλα, νη ζάηηξεο, πνπ εκθαλίδνληαη 

ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα θαη «παξνπζηάδνληαη ζε δηαινγηθή θαη δξακαηηθή κνξ- 

θή», «δελ είλαη έξγα κε θάπνηα δξακαηνπξγηθή νηθνλνκία, απιώο είλαη δηαινγηθέο ζάηη- 

ξεο ζε κνξθή δξακαηηθνύ έξγνπ».
329

 Ζ δηαπίζησζε απηή ηζρχεη απφιπηα θαη γηα ην ππφ 

εμέηαζε θείκελν, θαζψο δελ δηαζέηεη ζεαηξηθφηεηα θαη δξακαηνπξγηθή νηθνλνκία. Οπ- 

ζηαζηηθά, απνηειεί κηα δηεπζέηεζε ζε δηαινγηθή κνξθή ηεο θαηαγγειίαο ηνπ γξάθνληνο 

ελαληίνλ ηεο ζηάζεο ησλ Κππξίσλ λα παξαζχξνληαη, ρσξίο ελδνηαζκνχο θαη αληηζηά- 

ζεηο, ζηνλ άθξηην κηκεηηζκφ θαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ δπηηθψλ εζψλ, εγθαηαιείπνληαο 

ηε ρξηζηηαληθή ηνπο παξάδνζε θαη ηελ ειιεληθφηεηά ηνπο. Γελ απνθιείεηαη (αλ ην 

                                                 
328

 Ζ επηζεψξεζε εκθαλίδεηαη σο είδνο ην 1894 θαη ε αθκή ηεο ηνπνζεηείηαη απφ ην 1905 κέρξη ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Βι. ελδεηθηηθά Θ. Υαηδεπαληαδήο, «Δηζαγσγή ζηελ αζελατθή επηζεψξε- 

ζε…», 7-32· Διίδα-Άλλα Γειβεξνχδε, «Θέαηξν»: (ζπιι. ηφκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νύ αηώλα. Οη 

απαξρέο 1900-1922, Αζήλα, Βηβιηφξακα, 1999, ηφκ. Α΄2, 374-375· ζην εμήο: «Θέαηξν…». πσο ζεκεη- 

ψλεη ν Β. Πνχρλεξ, «ε επηζεώξεζε είλαη κηα κεηεμέιημε ηνπ θσκεηδπιιίνπ κέζα ζε έλα λέν πιαίζην, πην 

θνζκνπνιίηηθν (όπσο είλαη ην βσληβίι θαη ην βαξηεηέ), έρεη αλνηρηή δνκή θαη αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο 

λνύκεξα, ή ραιαξά ζπλδεόκελα κε κηα ππνηππώδε ππόζεζε, ηα νπνία ζπρλά ηα ζπλδπάδεη θαη ηα ζπ- 

λαξκνινγεί έλαο “θνκπέξ” (compère, παξνπζηαζηήο). Βι. Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), ηφκ. Β΄1, 379. 

Γηα ηηο αληηδξάζεηο απέλαληη ζηε ζαηηξηθή ηάζε ηεο επηζεψξεζεο, πνπ νδήγεζε ζε κηα πξνζσξηλή 

εμαθάληζε ηνπ είδνπο απφ ην δξακαηνιφγην ησλ αζελατθψλ ζηάζσλ θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, βι. Θ. 

Υαηδεπαληαδήο, Σν θσκεηδύιιην..., η. Α', 149. Ο Ν. Παπαλδξένπ ππνγξακκίδεη φηη ην λέν ζεαηξηθφ είδνο 

ηεο επηζεψξεζεο «βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηε γεληθόηεξε αλάγθε ζηξνθήο ζηε ζύγρξνλε 

πξαγκαηηθόηεηα». Βι. Ν. Παπαλδξένπ, Ο Ίςελ…, 144: ζεκ. 1.  
329

 Βι. Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), ηφκ. Α΄, 407. 
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θείκελν δελ αλήθεη ζηνλ ζπληάθηε ηεο άιπηγγνο η. Υνπξκνχδην,
330

 πνπ είλαη ην 

πηζαλφηεξν, ρσξίο σζηφζν λα είκαζηε ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζνπκε ηελ εηθαζία απηή) ν 

ζπγγξαθέαο λα επηιέγεη ηελ αλσλπκία, επεηδή γξάθεη κε ζηφρν λα ςέμεη θαη λα 

ζαηηξίζεη θαηαζηάζεηο πνπ νπσζδήπνηε ζα ελνρινχζαλ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ.  

Δπνκέλσο, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζάηηξα είλαη ζπλπθα- 

ζκέλε κε ηελ επηθαηξφηεηα, θαη φηη κε ην ζπγθεθξηκέλν δξακαηηθφ είδνο αζθείηαη 

θξηηηθή
331

 θαη αλ ζπλππνινγηζηεί φηη ζην «Ο γεξν-Νηθφιαο θαη ν κπαξπα-Γεκήηξεο κε 

ηα παηδηά ηνπ» εληνπίδνληαη φια ηα πην πάλσ γλσξίζκαηα, ην δξακαηηθφ απηφ θείκελν 

εληάζζεηαη ζην είδνο ηεο θνηλσληθήο ζάηηξαο.
332

 ε απηφ δελ απνηειεί ζαηηξηθφ ζηφρν 

ε απνηθηνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο Κχπξνπ, αιιά ν κηκεηηζκφο θαη ην πιέγκα κεηνλε- 

μίαο ησλ Κππξίσλ έλαληη ηνπ αγγινζαμνληθνχ ηξφπνπ δσήο.  

Σν «Ο γεξν-Νηθφιαο θαη ν κπαξπα-Γεκήηξεο κε ηα παηδηά ηνπ» έρεη επηθαηξηθφ 

ραξαθηήξα, θαζψο ζρνιηάδνληαη ζε απηφ νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη ε λννηξνπία ησλ 

Κππξίσλ, ιίγα ρξφληα κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηεο αγγινθξαηίαο ζην λεζί. ε απηή ηελ 

«θνηλσληθή επηζθφπεζε» ρξεζηκνπνηείηαη ε λενειιεληθή θνηλή γιψζζα, ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλνληαη πνιινί ηχπνη ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ.  

Ζ ζθεληθή δξάζε εθηπιίζζεηαη ζε κηαλ πφιε ηεο Κχπξνπ (κάιινλ ζηε Λεπθσζία), 

φπνπ επηζηξέθεη χζηεξα απφ ρξφληα ζπλερνχο παξακνλήο ζηε κχξλε ν γεξν-Νηθφιαο˙ 

ηνλ θαισζνξίδεη έλαο παιηφο ηνπ γλψξηκνο, ν κπαξκπα-Γεκήηξεο. Ο πξψηνο γειά κε 

ηηο αιιαγέο πνπ δηαπηζηψλεη θαη ν δεχηεξνο επραξηζηεί ηνλ Θεφ γη’ απηέο, γηαηί έηζη νη 

Κχπξηνη βγήθαλ απφ ηε ζθιαβηά θαη άξρηζαλ λα δνπλ ζαλ άλζξσπνη. Ο Γεκήηξεο εθ- 

θξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζην λεζί, 

ρσξίο φκσο λα απνθξχπηεη φηη εμαηηίαο ηεο αθξίβεηαο ηα ρξήκαηα γξήγνξα εμαλεκί- 

δνληαη. Δμαίξεη επίζεο ην γεγνλφο φηη χζηεξα απφ ηελ έιεπζε ησλ Άγγισλ νη Κχπξηνη 

εμεπγελίζηεθαλ θαη ππνγξακκίδεη φηη ηψξα ζπρλά επηζθέπηνληαη ηελ Κχπξν ζίαζνη θαη 

πσο έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε επξσπατθή κφδα (θπξίσο ε γαιιηθή) κέζσ Αζελψλ.  

Ο Νηθφιαο δελ επηθξνηεί ηελ μελνκαλία ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, ππνζηεξίδεη φηη ζηελ  

                                                 
330

 Ο ηπιηαλφο Υνπξκνχδηνο (1850-1937) δηεχζπλε ηε άιπηγγα απφ ην 1884 κέρξη ην 1901. Βι. Α. 

νθνθιένπο, πκβνιή…, ηφκ. Α΄, 212· Κνπδνπλάξεο (2010), 665. 
331

 Βι. Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), ηφκ. Β΄1, 207.  
332

 ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί γηαηί ην ππφ εμέηαζε ζεαηξηθφ θείκελν δελ εληάζζεηαη ζηηο 

θσκσδίεο. πσο ζεκεηψλεη ε Κ. Κσζηίνπ, ε ζάηηξα δηαθξίλεηαη απφ ηελ θσκσδία, αθελφο, επεηδή ζηελ 

πξψηε, ζε αληίζεζε κε ηε δεχηεξε, δελ ππάξρεη νπζηαζηηθά επεμεξγαζκέλε πινθή, θαη αθεηέξνπ, επεηδή 

ε ζάηηξα δελ νινθιεξψλεηαη κε επηπρέο ηέινο: «[...] ε θσκσδία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ έθβαζε, εθόζνλ 

έρεη ζθνπό ηελ θάζαξζε ηεο θνηλσλίαο από ην θαθό, κέζσ ηεο εηξσλείαο, ηνπ ζαξθαζκνύ θαη ηεο 

θαξηθαηνύξαο».  Βι. Κ. Κσζηίνπ, Πνηεηηθή ηεο αλαηξνπήο..., 54-57. Σν παξάζεκα ζηε ζ. 56.  
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Αζήλα, φπσο επίζεο θαη ζε άιιεο κεγαινππφιεηο ηνπ κείδνλνο ειιεληζκνχ, δελ παξα- 

ηεξείηαη ην θαηλφκελν απηφ θαη ηνλίδεη φηη είλαη έθπιεθηνο απφ ηελ αιαδνλεία ησλ 

Κππξίσλ. Ο ζπλνκηιεηήο ηνπ επηκέλεη φηη ηψξα απηνί έρνπλ θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν, 

ελψ εθείλνο θαπηεξηάδεη εηξσληθά απηή ηελ εληχπσζε, ππνδεηθλχνληαο φηη νη θάηνηθνη 

ηνπ λεζηνχ δνπλ ζηνλ «Παξάδεηζν ηεο Αλαηνιήο» πνπ ηνπο ππνζρέζεθαλ νη θαηαθηε- 

ηέο. Σέινο, νη δχν ζπλνκηιεηέο απνθαζίδνπλ λα πεξηέιζνπλ ην λεζί, γηα λα δηαπηζηψζεη 

θαη ν Νηθφιαο ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ.  

Καηά ηελ πεξηδηάβαζε, ν Νηθφιαο θαπηεξηάδεη ηνλ λενπινπηηζκφ ησλ Κππξίσλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ άκαμεο, ηε ζηηγκή πνπ ην νδηθφ δίθηπν ηνπ λεζηνχ βξηζθφηαλ ζε άζιηα 

θαηάζηαζε˙ σζηφζν, ν ζπλνκηιεηήο ηνπ ππνζηεξίδεη φηη έρεη απηέο ηηο απφςεηο, επεηδή 

έδεζε γηα πνιιά ρξφληα ζε ρσξηά ηεο Σνπξθίαο θαη αγλννχζε φηη ζε ιίγν ε Κχπξνο ζα 

δηέζεηε ζηδεξφδξνκν. Καηά ηελ πεξηήγεζε, ν Νηθφιαο δηαπηζηψλεη φηη νη Κχπξηνη ληχ- 

λνληαη θξάγθηθα, ζεσξεί φηη δελ είλαη ζσζηφ απηνί λα κηκνχληαη δνπιηθά ηνπο Άγγινπο 

θαη ηνπο θαηεγνξεί γηα πηζεθηζκφ.  

ε ιίγν εκθαλίδεηαη ν γηνο ηνπ Γεκήηξε, πνπ ζπνχδαζε μέλεο γιψζζεο ζηε Βεξπηφ. 

Ο γεξν-Νηθφιαο ζαηηξίδεη ηηο θηλήζεηο θαη ηελ φιε εκθάληζε ηνπ λεαξνχ, αιιά ν 

παηέξαο ηνπ θαπρηέηαη φηη ην παηδί ηνπ αθνινπζεί ηνλ ζπξκφ θαη πσο είλαη πεξηδήηεηνο 

θάζε βξάδπ ζηηο ζπλαλαζηξνθέο. Δπηπιένλ, ν Νηθφιαο δηαπηζηψλνληαο φηη ην παηδί ηνπ 

ζπλνκηιεηή ηνπ ληχλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αγγιηθή κφδα, ζεσξεί ην εμεδεηεκέλν ληχ- 

ζηκν σο κηα πξνζπάζεηα εμαπάηεζεο ησλ άιισλ, αθνχ ε νηθνγέλεηα ηνπ Γεκήηξε είλαη 

θησρή. 

Έπεηηα, νη δχν πξσηαγσληζηέο θαηεβαίλνπλ απφ ηελ άκαμα γηα λα γλσξίζεη ν Νη- 

θφιαο ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ. Ο γηνο ηνπ Γεκήηξε είλαη πεξήθαλνο γηα ηελ 

αγγινζαμνληθή ηνπ κφξθσζε θαη ππνηηκά ηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Ο γεξν-Νηθφιαο ππνδεηθλχεη ζηνλ ζπλνδνηπφξν ηνπ φηη ην παηδί ηνπ είλαη 

πνιχ καθξηά απφ ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία θαη ηελ ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε, αιιά 

εθείλνο αληηηείλεη φηη νη ηδέεο ηνπ γεξν-Νηθφια νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη είλαη 

ηνπξθναλαζξεκκέλνο. Ο Νηθφιαο απαληά φηη θαη ζηε κχξλε ππάξρνπλ πινχζηνη, αιιά 

δελ είλαη ηφζν θαληαζκέλνη νχηε πηζεθίδνπλ, φπσο νη Κχπξηνη. Δμεγεί φηη εθείλν πνπ 

θαηαδηθάδεη είλαη ηε ζηάζε ησλ Κππξίσλ λα παξαζχξνληαη απφ ηνλ ζπξκφ, βιάπηνληαο 

ην νηθνλνκηθφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη παξαγλσξίδνληαο ηε ζξεζθεία θαη ην έζλνο ηνπο. 

Σέινο, ζπκπεξαίλεη φηη φινη θξάγθεςαλ ζηελ Κχπξν θαη εχρεηαη λα κελ θαηαζηξαθνχλ, 

φπσο έπαζε κηα άιιε πνιηηεία, ηελ νπνία δελ θαηνλνκάδεη. 
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1.12. Πνηεηηθά θείκελα κε εγγελή ζεαηξηθόηεηα  

1.12.1. Γηεξεύλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζεαηξηθόηεηαο 

 πσο έρεη ήδε ζεκεησζεί, πνιιά απφ ηα ζεαηξηθά θείκελα πνπ εμεηάδνληαη ζε 

απηή ηε κειέηε δελ δηαζέηνπλ ζηνηρεηψδε ζεαηξηθφηεηα. Αληίζεηα, νη κείδνλεο πνηεηη- 

θέο ζπλζέζεηο ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε («Δλάηε Ηνπιίνπ 1821 ελ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ», 

«Υηψηηζζα» θαη «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο»), κνινλφηη δελ είλαη γξακκέλεο ζε 

ζεαηξηθή κνξθή, δηαθξίλνληαη γηα ηε ζεαηξηθφηεηά ηνπο. Δπνκέλσο, ε επηινγή γηα ηε 

ζπλεμέηαζε ησλ πνηεηηθψλ απηψλ ζπλζέζεσλ κε ηα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηεο 

πεξηφδνπ 1869-1925 δελ είλαη απζαίξεηε, αιιά επηβάιιεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ θαη 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ πξνγελέζηεξε έξεπλα.  

χκθσλα κε πνιινχο κειεηεηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ ζεάηξνπ, ε έλλνηα ηεο ζεαηξηθφ- 

ηεηαο είλαη ξεπζηή θαη νη αληηιήςεηο γχξσ απφ απηήλ κεηαβάιινληαη απφ επνρή ζε 

επνρή.
333

 Χζηφζν, παξά ηηο δπζθνιίεο ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ ηεο έλλνηαο 

απηήο, αξθεηνί (θαη ηδίσο νη κειεηεηέο ηεο ζεκεησηηθήο ηνπ ζεάηξνπ) ηνλίδνπλ φηη ε 

ζεαηξηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ δξακαηηθνχ θεηκέλνπ ζηε 

ζθελή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Jean Alter ππνζηεξίδεη φηη «ε ζεαηξηθόηεηα ζπλαξηάηαη 

πξνο ηε θύζε ηνπ ζεάηξνπ σο κηαο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνύ» θαη φηη απηή ππάξρεη 

ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο απφ ην θείκελν (φρη θαη’ αλάγθελ 

γξακκέλν ζε ζεαηξηθή κνξθή) ζηελ παξάζηαζε. Δμάιινπ, ε Ubersfeld ζεκεηψλεη φηη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα ζεαηξηθφηεηα ζε έλα θείκελν, φηαλ ζε απηφ ελππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα λα αλαπαξαζηαζεί ζηε ζθελή,
334

 ελψ ν Keir Elam
 
 ζπλδέεη ηελ έλλνηα 

κε θάζε ζπζηαηηθφ ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο (έλα απφ ηα νπνία είλαη ην θείκελν), 

                                                 
333

 Βι. Roland Barthes, Essais critiques, Παξίζη, Seuil, 2004 (1964), 44-45˙ P. Pavis, Essays in the 

semiology…, 81· Β. Πνχρλεξ, Ο Παιακάο..., 447˙ Ubersfeld (1996), 83˙ Βάιηεξ Πνχρλεξ, Από ηε 

ζεσξία ηνπ ζεάηξνπ..., 285˙ Thomas Postlewait and Tracy C. Davis, «Theatricality: an introduction”, 

Tracy Davis-Thomas Postlewait [ed.], Theatricality, Κέηκπξηηδ, Cambridge University Press, 2003, 1-

40˙ ζην εμήο: Theatricality… Δηδηθφηεξα, γηα ηε ξεπζηφηεηα ηνπ φξνπ ζεαηξηθόηεηα, βι. ζ. 1· . Παηζα- 

ιίδεο, Θέαηξν θαη ζεσξία…, 93, 121. Γηα ηηο δηάθνξεο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ γχξσ απφ ην πεξηε- 

φκελν ηνπ φξνπ ζεαηξηθόηεηα θαηά ηελ εηθνζαεηία 1970-1990, βι. ελδεηθηηθά Marvin Carlson, 

“Resistance to theatricality”, Substance 98/99, vol. 31 (2002) 238-250. Γηα ηε ζπλεμέηαζε ηεο 

ζεαηξηθφηεηαο ζηε κπζηζηνξηνγξαθία θαη ηε δξακαηνπξγία, βι. Β. Αζαλαζφπνπινο, «ρήκαηα πιν- 

θήο…», 31-32. 
334

 Σηο απφςεηο ησλ Alter θαη Ubersfeld πηνζεηεί ε Μ. Θσκαδάθε πνπ ζεκεηψλεη: «Ζ έληαζε ηεο 

αηζζεηηθήο δπλακηθήο εληνπίδεηαη ζην ελ γέλεη δηαινγηθό θιίκα ησλ ζηηρνκπζηώλ αιιά θαη ησλ κνλνιόγσλ 

ελόο ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ. Δπνκέλσο, ε αηζζεηηθή δπλακηθή θαηαιήγεη ζηε ζεαηξηθόηεηα, βαζηθό ραξαθηε- 

ξηζηηθό ηνπ δξακαηηθνύ θεηκέλνπ πνπ ηείλεη λα κεηαβιεζεί ζε ζέακα». Ζ ίδηα πξνζζέηεη φηη «νη αηζζε- 

ηηθέο κνξθέο ζην ζέαηξν δεκηνπξγνύληαη από ζεκεηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο 

παξακέηξνπο: ην θείκελν θαη ηελ παξάζηαζε. Σόζν ην πξώην όζν θαη ε δεύηεξε επαθίεληαη ζην ζεκειηώ- 

δεο ζηνηρείν ηεο κηκήζεσο, ε νπνία ζην ζέαηξν δηέπεηαη από ην παξάδνμν ηεο κεηαιιάμεσο ηνπ πξαγκα- 

ηηθνύ ζε θαληαζηηθό θαη ηνπ θαληαζηηθνύ ζε πξαγκαηηθό». Βι. Μ. Θσκαδάθε, Θεαηξνινγία..., 26, 78.  
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πνπ απνηειεί έλα δίθηπν ζεκαζηψλ.
335

    

Ο P. Pavis ζεκεηψλεη φηη ε ζεαηξηθφηεηα είλαη έλλνηα πηζαλψο δηακνξθσκέλε ζηε 

γαιιηθή γιψζζα κε βάζε ην πξφηππν ηνπ αλάινγνπ δεχγνπο ινγνηερλία /ινγνηερληθφ- 

ηεηα. Ο ίδηνο νξίδεη ηε ζεαηξηθφηεηα σο «ό,ηη ζηελ παξάζηαζε ή ην δξακαηηθό θείκελν 

ζπληζηά ην ηδηαηηέξσο ζεαηξηθό (ή ζθεληθό)». Χζηφζν, ζηε ζπλέρεηα, δελ δίλεη έλα ζα- 

θή νξηζκφ ηεο έλλνηαο αθνχ, φπσο γξάθεη, «δεδνκέλεο ηεο πιεζώξαο ησλ ρξήζεσλ ηνπ 

όξνπ “ζεαηξηθόηεηα”, δελ είλαη δπλαηόλ παξά λα επηζεκάλνπκε νξηζκέλνπο ζπλεηξ- 

κνύο, πνπ απνδεζκεύεη απηόο ν όξνο». Αθνινχζσο, ν κειεηεηήο ζρνιηάδεη ην πεξηε- 

ρφκελν πνπ πξνζδίδεη ν R. Barthes ζηελ έλλνηα ηεο ζεαηξηθφηεηαο: θαηά ηνλ Γάιιν 

ζεκεηνιφγν, ζεαηξηθφηεηα ππάξρεη ζε έλα θείκελν φηαλ απηφ παξέρεη ηελ θαηάιιειε 

γξαπηή αθνξκή γηα ηελ νηθνδφκεζε επί ζθελήο «κηαο ππθλόηεηαο ζεκείσλ θαη 

αηζζήζεσλ».
336

  

Ο Pavis πξνζπαζεί επίζεο λα νξίζεη ην πεδίν ηεο ζεαηξηθφηεηαο θαη λα πξνζδη- 

νξίζεη αλ απηή πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζην επίπεδν ησλ ζεκάησλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ 

πνπ πεξηγξάθεη ην θείκελν (εμσηεξηθνί ρψξνη, παξνπζίαζε ησλ πξνζψπσλ) ή ζηε 

κνξθή έθθξαζεο, δειαδή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην θείκελν ζηνλ 

εμσηεξηθφ θφζκν. Υσξίο λα απαληά ζην πην πάλσ θξίζηκν εξψηεκα, γξάθεη φηη, ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε, ζεαηξηθό ζεκαίλεη ρσξηθφ, νπηηθφ, εθθξαζηηθφ θαη ππνζηεξίδεη φηη 

«απηή ε θαηαμησκέλε ρξήζε ηεο ζεαηξηθόηεηαο γίλεηαη αξθεηά ζπρλά ζήκεξα, αιιά ηειη- 

θά κε θνηλόηνπν θαη ειάρηζηα νξζό ηξόπν», ελψ, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ζεαηξηθό 

ζεκαίλεη ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν ηεο ζεαηξηθήο εθθνξάο. Χζηφζν, νη επηζεκάλζεηο απηέο 

γίλνληαη ζε έλα αθεξεκέλν επίπεδν, ρσξίο επεμεγήζεηο πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηελ πην 

πάλσ δηάθξηζε πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή. Σέινο, ν κειεηεηήο γξάθεη φηη «ε ζεαηξηθό- 

ηεηα δελ παξνπζηάδεηαη πηα σο πνηόηεηα ή νπζία ζπλπθαζκέλε κε έλα θείκελν ή κηα 

θαηάζηαζε, αιιά σο πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ ζθεληθνύ εξγαιείνπ, εηο ηξόπνλ ώζηε ηα ζπ- 

ζηαηηθά ηεο αλαπαξάζηαζεο λα αμηνπνηνύληαη ακνηβαία θαη λα δηαζπνύλ ηε γξακκηθό- 

ηεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ ιόγνπ».
337

   

Δμάιινπ, απφ ηνπο Thomas Postlewait and Tracy C. Davis ηνλίδεηαη φηη ζην επίθε- 

ληξν ηεο ζεκεησηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζεάηξνπ βξίζθεηαη έλα κνληέιν αλάιπζεο, πνπ 

ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ δξακαηηθνχ θεηκέλνπ θαη ηεο παξά- 

ζηαζεο, θαη ζεσξείηαη φηη ην δξακαηηθφ θείκελν απνηειεί ηελ πεγή πνπ θαζνξίδεη ηνπο 

                                                 
335

 Βι. Alter (1990), 155˙ Ubersfeld (1996), 83˙ Elam (2001:1980), 34.  
336

 Βι. Roland Barthes, φ.π., ζεκ. 333.  
337

 Βι. Pavis (2006), 205.  
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πνηθίινπο δπλεηηθνχο θψδηθεο ηεο ζθεληθήο ηνπ πξαγκάησζεο.
338

  

Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ απφςεσλ γχξσ απφ ην δήηεκα πνπ εμε- 

ηάδνπκε πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο δηάθνξνπο κειεηεηέο ππνζηεξίδεηαη πσο ζηα θείκελα 

κε πςειφ δείθηε ζεαηξηθφηεηαο ελππάξρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (ρσξνρξν- 

ληθέο ελδείμεηο, πξφζσπα, δξακαηηθή δνκή θαη επεμεξγαζκέλε πινθή) πνπ θαζηζηνχλ 

ηα θείκελα αλαπαξαζηάζηκα. Απηή ε γεληθά απνδεθηή άπνςε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κε- 

ιέηε καο σο ππφζεζε εξγαζίαο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ζεαηξηθφηεηαο ζηηο ηξεηο κείδν- 

λεο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε. 

 Δηδηθφηεξα, είλαη αμηνζεκείσηε ε νκνθσλία ησλ κειεηεηψλ ηεο «Δλάηεο Ηνπιίνπ 

1821 ελ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ» (1895) ζρεηηθά κε ηελ θπξίαξρε ζε απηή ηελ πνηεηηθή 

ζχλζεζε ζεαηξηθφηεηα. Απφ ηνπο παιαηφηεξνπο κειεηεηέο
339

 ηνλίζηεθε ε ζχδεπμε ησλ 

επηθψλ θαη ησλ δξακαηηθψλ ζηνηρείσλ, ελψ απφ ηνπο λεφηεξνπο δηεξεπλήζεθε ζε κε- 

γαιχηεξν βάζνο ην δξακαηηθφ ζηνηρείν ζε ζπλάξηεζε, απφ ηε κηα, κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ δηαιφγνπ θαη, απφ ηελ άιιε, κε ηε ζθελνζεηηθή νξγάλσζε ηνπ πνηήκαηνο.
340

 

                                                 
338

 Βι. Th. Postlewait and Tr. C. Davis, Theatricality…, 23.  
339

 Βι. Βαζίιεηνο Σαηάθεο, «Β. Μηραειίδεο», Κππξηαθά Γξάκκαηα, 62 (Αχγ. 1940) 80˙ Παχινο Κξηλαί- 

νο, «Βαζίιεο Μηραειίδεο», φ.π., 86˙ Κψζηαο Πξνπζήο, «Σν ηεχρνο ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε», φ.π., 111.  
340

 Απφ ηνλ Γ. Καηζνχξε ππνγξακκίδεηαη ε θπξηαξρία ηνπ δξακαηηθνχ ζηνηρείνπ ζην πνίεκα θαη ζεκεη- 

ψλεηαη, εηδηθφηεξα γηα ηε ζθελή ηεο εθηέιεζεο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Κππξηαλνχ, φηη ν πνηεηήο «πξνζπα- 

ζεί θαη θαηαθέξλεη λα ζηήζεη κηα δξακαηηθή αλζξώπηλε ζθελή κε ιηηά κέζα». Αμηνζεκείσηε είλαη 

επίζεο ε ππνγξάκκηζε απφ ηνλ Μ. Πηεξή ηνπ ραξαθηήξα ηεο ζχλζεζεο ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ» σο δξακα- 

ηηθήο. Βι. Βι. Γ. Καηζνχξεο, Baζίιεο Μηραειίδεο. Ζ δσή, ε πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ, Λεπθσζί- 

α, Υξ. Αλδξένπ, 
2
2002 (1987), 354 (ε ππνγξάκκηζε είλαη δηθή κνπ)˙ζην εμήο: Baζίιεο Μηραειίδεο...˙ Μ. 

Πηεξήο, Από ην κεξηηθόλ…, 349-356. Σελ πην πάλσ άπνςε ηνπ Μ. Πηεξή πηνζεηεί ν Κ. Γ. Καζίλεο θαη 

ηελ ηεθκεξηψλεη κε ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο. Ο κειεηεηήο, κεηά ηελ παξάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

δξάκαηνο Κνπηζνύθ Μερεκέη ηνπ Θεφδνπινπ Κσλζηαληηλίδε θαη ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο ηνπ Β. 

Μηραειίδε «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821 ελ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ», ζρνιηάδεη ην δήηεκα ησλ πεγψλ θαη εμεηάδεη 

εηδνινγηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δχν θείκελα: Τπνζηεξίδεη φηη, κνινλφηη ζε κεξηθά ζεκεία ηνπ 

δξάκαηνο ηνπ Κσλζηαληηλίδε ππάξρεη ζεαηξηθφηεηα, ζε άιια έρνπκε απιψο «δηαινγηθή δηάηαμε ηεο 

ύιεο», πνπ αθεαπηή δελ ζπληζηά ζέαηξν. Καηαιήγεη δηαηππψλνληαο ηε γλψκε φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε 

«κηα ελδνκεημία κπζηζηνξηθώλ θαη δξακαηηθώλ ζηνηρείσλ». Απφ ηελ άιιε, γηα ηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ» ππν- 

γξακκίδεη φηη, παξφιν πνπ ζπρλά ην πνίεκα απηφ απνθαιείηαη «επηθφ», απηφ δηαθξίλεηαη γηα ηα 

δηαινγηθά ηνπ κέξε. πσο παξαηεξεί ν ίδηνο, «ε ππόζεζε ηνπ πνηήκαηνο δέλεηαη, θνξπθώλεηαη θαη ιύεηαη 

κε ην δξακαηηθό κέζν ηνπ δηαιόγνπ». Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ, ν κειεηεηήο 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «ην επηθό πνίεκα έρεη κεγαιύηεξε ζεαηξηθόηεηα από ην δξάκα ηνπ 

Κσλζηαληηλίδε. Δμάιινπ, δελ είλαη θαζόινπ ηπραίν πνπ ε “9
ε
 Ηνπιίνπ” αλεβάζζεθε πνιιέο θνξέο ζηε 

ζθελή σο ζεαηξηθό έξγν ρσξίο νπζηώδεηο κεηαβνιέο». Βι. Κ. Γ. Καζίλεο, Γηαζηαπξώζεηο..., 301-335. Γηα 

ηηο αλαθνξέο θαη ην παξάζεκα, βι. ζζ. 321-323. Δπηπιένλ, ν Μ. Πηεξήο επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέηαζε 

ηεο ζθελνζεηηθήο νξγάλσζεο ηνπ πνηήκαηνο, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ ζην ζέκα ηνπ θσηηζκνχ 

ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ». Ο θσηηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ κειεηεηή, εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο: 

«είηε σο θπξηνιεθηηθή κλεία ή σο κεηαθνξηθό ζέκα ζηνλ ιόγν θάπνησλ πξνζώπσλ ηνπ έξγνπ είηε σο 

ζθεληθόο θσηηζκόο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα από ηνλ αθεγεηή ηνπ πνηήκαηνο». Δηδηθφηεξα, γηα 

ηνλ ζθεληθφ θσηηζκφ ν κειεηεηήο παξαηεξεί φηη «απηόο πξνζδηνξίδεη ην ρξνληθό πιαίζην ηνπ θάζε 

επεηζνδίνπ [...] θαη έξρεηαη λα ηνλίζεη θαη απηόο ηελ ελόηεηα ρώξνπ θαη ρξόλνπ πνπ εμππαθνύεη όιε ε 

πνηεηηθή ζύλζεζε: ηα δξώκελα ηνπ έξγνπ πεξηνξίδνληαη ρξνληθά ζε κία κόλν κέξα, ηελ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821 

θαη ζε έλαλ νξηζκέλν ρώξν, ηε Λεπθσζία». Ο Μ. Πηεξήο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ζαθήο πξφζεζε 

ηνπ πνηεηή ήηαλ λα «αληαπνθξηζεί ζηνπο λενθιαζηθνύο θαλόλεο πεξί ηξαγσδίαο» θαη ππνζέηεη φηη ν 

ζηφρνο ηνπ ίδηνπ ήηαλ λα ζπλζέζεη ην έξγν ηνπ «θαηά ην πξόηππν ηεο κνξθήο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο». Ο 
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Δπηπιένλ, ε ζεαηξηθφηεηα ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ» απνξξέεη θαη απφ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε  

έκκεζσλ ζθεληθψλ νδεγηψλ. πσο απνδεηθλχνπκε ζε πξφζθαηε κειέηε,
341

 ν  Β. Μη- 

ραειίδεο ελζσκαηψλεη ζην θείκελφ ηνπ φιεο εθείλεο ηηο ελδείμεηο γηα ηνλ ρψξν, ηνλ 

ρξφλν θαη ηα πξφζσπα ηηο νπνίεο έλαο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο ζπλήζσο παξνπζηάδεη 

ππφ ηε κνξθή ζθεληθψλ νδεγηψλ (δηδαζθαιηψλ). ε απηή ηε κειέηε ε εμέηαζε ησλ 

έκκεζσλ ζθεληθψλ νδεγηψλ
342

 βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο φηη ν δείθηεο ζεαηξη- 

θφηεηαο ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1821» είλαη πςειφο θαη φηη απηφ νθείιεηαη ζην επίηεπγκα 

ηνπ Β. Μηραειίδε λα εγθαηαζπείξεη ζην πνηεηηθφ ηνπ θείκελν ηηο απαξαίηεηεο γηα κηα 

ζεαηξηθή  παξάζηαζε ζθεληθέο νδεγίεο.    

Οη ζθεληθέο νδεγίεο ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο φληαο ζην ζχλνιφ ηνπο έκκεζεο (δεια- 

δή ελζσκαησκέλεο ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν, ρσξίο λα δηαθξίλνληαη απφ απηφλ), είηε αλη- 

ρλεχνληαη ζηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή είηε εληνπίδνληαη ζηνλ ιφγν ησλ πξνζψπσλ, έρνπλ 

εμεηαζηεί απφ ηελ άπνςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζην πιαίζην ησλ θχξησλ ζεκεησηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ πνηήκαηνο, δειαδή ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ πξνζψπσλ.   

                                                                                                                                              
ίδηνο κειεηεηήο ππνγξακκίδεη ηε ζπλεηδεηή πξφζεζε ηνπ Μηραειίδε λα γξάςεη έλα έξγν «πνπ λα 

ζπληεξεί βαζηθέο δξακαηνπξγηθέο θαη ζθεληθέο ζπκβάζεηο ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο». Μ. Πηεξήο, Από ην 

κεξηηθόλ..., 280-285. Σε «ζθεληθή θαη δξακαηνπξγηθή θξνληίδα» ηνπ πνηεηή ππνγξακκίδεη ν Λ. Παπαιε- 

νληίνπ θαη ππνζηεξίδεη φηη απηή ε κέξηκλα ιεηηνπξγεί σο κέζν γηα λα δακαζηεί ε «εζληθή έμαξζε πνπ 

ζπλεπάγεηαη έλα ηέηνην ζέκα». Βι. Λ. Παπαιενληίνπ, «Κππξηαθή ηδησκαηηθή πνίεζε: Απφ ηνλ άγλσζην 

πνηεηή ηνπ 16
νπ

 αηψλα έσο ηνλ Β. Μηραειίδε θαη ηνλ Κ. Μφληε», Δπεηεξίδα ηνπ Κέληξνπ Δπηζηε- 

κνληθώλ Δξεπλώλ, XXVIII, Λεπθσζία, 2002, 291˙ ζην εμήο: «Κππξηαθή ηδησκαηηθή πνίεζε…». Βι. ηνπ 

ίδηνπ, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821 ζε θππξηαθά ινγνηερληθά θείκελα ηνπ 19

νπ
 αηψλα», Ζ εκεξηλή, 3 Απγ. 1995, 

φπνπ ν κειεηεηήο ζπζρεηίδεη ηελ ππφ εμέηαζε πνηεηηθή ζχλζεζε κε άιια νκφζεκα θππξηαθά ινγνηε- 

ρληθά θείκελα θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη «“Σν ηξανύδηλ ηνπ Σδππξηαλνύ”, όπσο ην νλόκαδε ν 

ίδηνο ν πνηεηήο, απνηειεί ην πην αμηόινγν θείκελν πνπ γξάθηεθε γηα ην ζέκα πνπ εμεηάδνπκε». Ο Μ. 

Πηεξήο ππνζηεξίδεη φηη ν Β. Μηραειίδεο αμηνπνίεζε ηα δηδάγκαηα πνπ απνθφκηζε απφ ηε κειέηε ηεο 

πνίεζεο ηνπ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε, γηα λα ζπιιάβεη θαη λα γξάςεη ηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ». Ο κειεηεηήο 

ζεσξεί φηη ε ηερληθή λα νξίδεηαη «ν ρώξνο θαη ε αηκόζθαηξα ζε πνιινύο ζηίρνπο» έρεη ηελ θαηαβνιή ηεο 

ζηνλ Βαιασξίηε. ην ζεκείν απηφ, ν κειεηεηήο επηζεκαίλεη φηη ν Γιαχθνο Αιηζέξζεο επεζήκαλε ήδε 

απφ ην 1957 ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα πξννίκηα ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ» θαη ηεο Κπξα-Φξνζύλεο, 

ζεκεηψλνληαο επίζεο φηη ε επηζήκαλζε εθείλε δελ αμηνπνηήζεθε απφ ηε κεηαγελέζηεξε θξηηηθή. Βι. Μ. 

Πηεξήο, «Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο-Βαζίιεο Μηραειίδεο...», 13-16˙ Πηεξήο [επηκ.] (2001), 160.  

Γηεξεπλψληαο ην δήηεκα ησλ πεγψλ ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1821», κε επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηε 

ζθελή ηεο εθηέιεζεο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ θαη ησλ κεηξνπνιηηψλ, ν Παληειήο Βνπηνπξήο δηαηππψλεη ηελ 

άπνςε φηη «ε ζθελή απηή […] δελ έρεη θακηά απνιύησο αληηζηνηρία κε ηελ ςπρξή αθήγεζε ηνπ Γ. 

Κεπηάδε […] νύηε κε ηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε […]», φπσο ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ 

πξνγελέζηεξε θξηηηθή· γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ζθελήο απηήο, φπσο ππνζηεξίδεη κειεηεηήο, ν Β. Μηρα- 

ειίδεο «αμηνπνίεζε δεκηνπξγηθά» σο «αθεγεκαηηθό πξόηππό ηνπ» ηελ νκφζεκε εκβφιηκε ππνζεκείσζε 

απφ ηνλ Θέξζαλδξν ηνπ Δπ. Φξαγθνχδε. Βι. Π. Βνπηνπξήο, «Βαζίιεο Μηραειίδεο…», 155· βι. επίζεο 

πην πάλσ, ζε απηή ηελ εξγαζία, ζ. 96: ζεκ. 142.  
341

 Leonidas Galazis, “Implicit stage directions in the “9
th

 July 1821 in Nicosia”, by Vassilis Mi- 

chailides”, Hellenic Studies vol. 15: no.2 (Autumn 2007) 139-160˙ ζην εμήο: “Implicit stage dire- 

ctions…”.  
342

 Έκκεζεο είλαη νη ζθεληθέο νδεγίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ ιφγν ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ ή 

ηνπ αθεγεηή, ρσξίο λα δηαθξίλνληαη απφ απηφλ. Αλαιπηηθφηεξα βι. πην θάησ, ζεκ. 368, φπνπ παξα- 

ηίζεηαη θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία˙ βι. επίζεο Κεθάιαην Β΄ απηήο ηεο εξγαζίαο, Δλφηεηα 7. 
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Δλψ ινηπφλ νη ζθεληθέο νδεγίεο
343

 πνπ ζεκαίλνπλ ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ, απφ 

ην βξάδπ ηεο 8
εο

 Ηνπιίνπ κέρξη ην κεζεκέξη ηεο επφκελεο κέξαο, θαηαλέκνληαη ζηνλ 

ιφγν ηνπ αθεγεηή, νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο γηα ηνλ ππφινηπν κπζνπιαζηαθφ ρξφλν 

αληρλεχνληαη ζηνλ ιφγν ησλ πξνζψπσλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ Κνπηζνχθ Μερκέη. Χζηφ- 

ζν, ε ηειεπηαία έκκεζε ζθεληθή νδεγία πνπ αθνξά ηνλ ρξφλν εθθέξεηαη απφ ηνλ 

αθεγεηή: «ύζηεξα πνπ ην βνύηηεκαλ ηνπ ήιηνπ λάθθνλ ώξαλ /ηέιεηα πηνλ, όηη ηδη έθακελ 

αξθήλ λα ζνπξνππηάδεη», παξνπζηάδνληαη ελψπηνλ ηνπ παζά πξνεζηνί θαη ηεξείο κε 

αίηεκα λα πάξνπλ ηηο ζνξνχο ησλ λεθξψλ, γηα λα ηηο εληαθηάζνπλ, αίηεκα πνπ απνξξί- 

πηεηαη κε ζθαηφηεηα απφ ηνλ αλψηαην Σνχξθν αμησκαηνχρν, ν νπνίνο απνθαζίδεη λα 

παξακείλνπλ ηα πηψκαηα άηαθα, γηα ηξεηο κέξεο (561-570: 160).
344

  

Γεληθά, νη αλαθνξέο ησλ πξνζψπσλ ζην παξφλ ηεο δξάζεο κε ηε ρξήζε ρξνληθψλ 

δεηθηψλ είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο αλαθνξέο ηνπ αθεγεηή.  Ηδηαίηεξα ζεκα- 

ληηθέο είλαη νη αλαθνξέο ζην κπζνπιαζηαθφ παξφλ, πνπ αληρλεχνληαη ζηνλ ιφγν ηνπ 

Κνπηζνχθ Μερκέη. Δλψ ε ξνή ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ αξρή ηεο εκέξαο κέρξη θαη ην κε- 

ζεκέξη, φπσο είδακε πην πάλσ, απνδίδεηαη κε ζθεληθέο νδεγίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή, νη ρξνληθνί δείθηεο πνπ ζεκαίλνπλ ην δηάζηεκα απφ ην κεζε- 

κέξη κέρξη ην ζνχξνππν ελζσκαηψλνληαη ζηνλ ιφγν ηνπ παζά. Μέζσ ηεο ηερληθήο 

απηήο ν πνηεηήο πξνβάιιεη κε έκθαζε ηε ζπνπδή κε ηελ νπνία ήζειε ν αλψηαηνο 

Σνχξθνο αμησκαηνχρνο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εθηειέζεηο, θαη παξάιιεια ηνλ ε- 

θλεπξηζκφ θαη ηελ αλεζπρία ηνπ, φζν ην ζρέδηφ ηνπ βξηζθφηαλ αθφκε ζε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο. 

Δμάιινπ, αλ επηθεληξσζνχκε ζην ζεκεησηηθφ ζχζηεκα ηνπ ρψξνπ, δηαπηζηψλνπκε 

φηη ε δξάζε εθηπιίζζεηαη ηφζν ζε αλνηρηνχο φζν θαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο θαη δνκεί- 

ηαη κε βάζε ηηο αληηζέζεηο: αξρηεπηζθνπή vs ζεξάγην (θαη ηνπο επηκέξνπο θιεηζηνχο 

ρψξνπο ησλ δχν απηψλ θηηξίσλ, κε ηηο πνιιαπιέο ζπλδειψζεηο πνπ αλαθαινχλ) θαη 

πξναύιην εθθιεζίαο Αγίνπ Ησάλλε vs αλνηρηόο ρώξνο κπξνζηά από ην ζεξάγην (φπνπ 

θαη ηα πνηθίια ζθεληθά αληηθείκελα πνπ παξαπέκπνπλ ζηε ζπζία θαη ην καξηχξην).  

ηνλ ρψξν ηεο αξρηεπηζθνπήο επηθεληξψλεηαη ε αθήγεζε, χζηεξα απφ ηελ επηθή 

εηζαγσγή θαη ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ κε αλαπαξηζηψκελσλ επξχηεξσλ γεσ- 

                                                 
343

 Δθεμήο (θαηά ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ ηξηψλ πνηεηηθψλ ζπλζέζεσλ ηνπ Β. Μηραειίδε) κε ηνλ φξν 

ζθεληθέο νδεγίεο ζα ελλννχληαη κφλν νη έκκεζεο.    
344

 Οη πξψηνη αξηζκνί ζεκαίλνπλ ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο θαη ν ηειεπηαίνο ηε ζειίδα ηεο πην 

θάησ έθδνζεο, ζηελ νπνία γίλνληαη εθεμήο φιεο νη παξαπνκπέο ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821»: Βαζίιεο 

Μηραειίδεο, Άπαληα, Λεπθσζία, Δθδφζεηο Υξ. Αλδξένπ, 
2
2002 (1987).  
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γξαθηθψλ πεξηνρψλ. Σν δσκάηην ηνπ αξρηεπηζθφπνπ είλαη ρψξνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

πεξηζπιινγή θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο αλππνρψξεηεο ζηάζεο ηνπ. ε αληίζεζε 

κε ηνλ ρψξν ηνπ δσκαηίνπ, γηα ηνλ νπνίν δελ εληνπίδνπκε ζθεληθέο νδεγίεο, ν ρψξνο 

ηεο εθθιεζίαο παξνπζηάδεηαη κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: δξακαηηθή πξνζεπρή ηνπ 

αξρηεπηζθφπνπ, ζπγρψξεζε απφ ηνλ ιαφ ζηνλ ρψξν ηνπ θπξίσο λανχ, θαζψο θαη ηξαγη- 

θή πξνζθχλεζε ηνπ εηθνλίζκαηνο ηεο Παλαγίαο, κε ηελ νπνία πξννηθνλνκείηαη ε 

ζπζία ηνπ ηεξάξρε.  

Σν ζεξάγην, θέληξν ηεο ηνπξθηθήο θαηαθηεηηθήο δχλακεο, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφ- 

ηεξα. Έλαο πξψηνο επηκέξνπο εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ ζεξαγηνχ είλαη ε θεληξηθή, φπσο 

κπνξεί λα θαληαζηεί ν αλαγλψζηεο, αίζνπζα. Δθεί πξαγκαηνπνηείηαη ε θξίζηκε ζπλε- 

δξία ηνπ παζά κε ηνπο αγάδεο ηε λχρηα ηεο 8
εο

 Ηνπιίνπ (19-20: 137) θαη ην επφκελν 

πξσί ε αλάθξηζε ηνπ αξρηεπηζθφπνπ θαη ησλ κεηξνπνιηηψλ (115-200: 141-144]), κεηά 

ηελ νπνία νδεγνχληαη ζηε θπιαθή. ηνλ ίδην ρψξν εθηπιίζζεηαη θαη ε αλάθξηζε ηνπ 

βνζθνχ Γεκήηξε (211-290: 145-147) ν νπνίνο, κεηά ηελ ςεπδνκαξηπξία ηνπ, νδεγεί- 

ηαη μαλά ζην θειί ηνπ. Δπνκέλσο, κνινλφηη ζηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή δελ πξνζδην- 

ξίδεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηεο θπιαθήο, ζηνλ ζθεληθφ ρψξν απηή ζα κπνξνχζε λα 

ζεκαίλεηαη απφ κία ή δχν παξάπιεπξεο εμφδνπο ηεο θεληξηθήο αίζνπζαο ηνπ ζεξαγηνχ, 

ελψ κηα άιιε ζχξα ζα ζήκαηλε ηελ είζνδν ζην θηίξην απφ ηελ απιή, θαη γεληθφηεξα 

ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο.  

Ζ θπιαθή, πνπ είλαη έλαο αθφκε εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ ζεξαγηνχ, έρεη δχν εη- 

ζφδνπο (εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή). Θα κπνξνχζε ν αλαγλψζηεο λα θαληαζηεί φηη ε 

θπιαθή δελ είλαη έλα μερσξηζηφ θηίξην, πίζσ απφ ην ζεξάγην, αιιά απνηειεί έλα 

ηκήκα ηνπ, αλ θξίλεη απφ ηε ζπνπδή κε ηελ νπνία ν γηνο ηνπ Κηφξνγινπ δηέθπγε απφ 

ηελ πίζσ πφξηα (ηελ ίδηα δειαδή απ’ φπνπ εηζήιζε), φηαλ δηαπίζησζε πσο θάπνηνο 

επηρεηξνχζε λα αλνίμεη ηελ άιιε θαη λα εηζέιζεη (355-360: 150). Καη νη ηέζζεξηο 

αξρηεξείο είλαη θπιαθηζκέλνη ζην ίδην θειί (207: 144), πνπ ήηαλ «ζηελνθνπεκέλν» θαη 

είρε απφ ηε κεξηά ηνπ πεξηβνιηνχ κηα ζηδεξέληα πφξηα, απφ ηελ νπνία αθνπγφηαλ «ε 

ζπληπζηά ηδη ε ρακειή θσλή ηνπο» (301-305: 148). Δθεί έλαο Σνχξθνο απεζηαικέλνο 

ηνπ Κνπηζνχθ Μερκέη θαηαβάιιεη κηαλ χζηαηε πξνζπάζεηα λα ηαπεηλψζεη ηνπο αξρηε- 

ξείο θαη, φηαλ απνηπγράλεη, ζηέθεη γηα ιίγν ζε κηα γσληά ηνπ θειηνχ, πξνηνχ θχγεη 

απνγνεηεπκέλνο (387-390: φ.π.). ηνλ ίδην ρψξν νη αξρηεξείο γνλαηίδνπλ θιαίγνληαο 

θαη πξνζεχρνληαη (391-400: 153), πξηλ νδεγεζνχλ γηα ηειεπηαία θνξά ζηελ αίζνπζα 

ηνπ ζεξαγηνχ, γηα λα ηνπο δνζεί κηα ηειεπηαία επθαηξία λα ζσζνχλ ζπκβηβαδφκελνη 

(401-410: φ.π.).  
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ρεηηθά κε ηε ζθεληθή αλαπαξάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο, ελψ ζηελ πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ Β. Μηραειίδε ην πξναχιην ηνπ ζεξαγηνχ 

πξνβάιιεηαη σο θαίξηνο ρψξνο δξάζεο, ζην νκφζεκν δξάκα ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε 

Κνπηζνύθ Μερεκέη απηφ ππνηνλίδεηαη θαη εληνπίδεηαη κφλν ζηνλ ινγφρσξν, θαζφηη ν 

ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο ελαιιάζζεη ηελ ηζηνξία ηεο εθηέιεζεο ησλ Κππξίσλ αξρηεξέσλ 

κε ηελ εξσηηθή ηζηνξία ηνπ Κνπηζνχθ Μερκέη, δίλνληαο έκθαζε ζηε δεχηεξε. Αληί- 

ζεηα, ε έκθαζε πνπ δίλεη ν αθεγεηήο ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ…» ζηνλ ρψξν δξάζεο θαη ην 

πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνπο άιινπο ρψξνπο είλαη δείθηεο ζεαηξηθφηεηαο.  

Δμάιινπ, ελψ ζηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή δελ αληρλεχνληαη πνιιέο αλαθνξέο ζηνλ 

δηεγεηηθφ ρψξν, ζηνλ ιφγν ησλ πξνζψπσλ απηέο είλαη πεξηζζφηεξεο˙ ν κε αλαπαξη- 

ζηψκελνο ρψξνο ιεηηνπξγεί θαη γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο δξάζεο ηνπο, 

αιιά θαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηνπ δξάκαηνο.  

Δμεηάδνληαο ην ζεκεησηηθφ ζχζηεκα ησλ πξνζψπσλ, δηαπηζηψλνπκε φηη, φπσο 

είλαη θπζηθφ, νη πεξηζζφηεξεο ζθεληθέο νδεγίεο αλαθέξνληαη ζηνπο αληίκαρνπο Κππξη- 

αλφ θαη Κνπηζνχθ Μερκέη. Με ηελ επψδπλε πνξεία ηνπ αξρηεπηζθφπνπ πξνο ηε ζπζία 

ζπλδένληαη νη πην θάησ έκκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο ηνπ αθεγεηή: απφξξηςε ηεο πξφ- 

ηαζεο ηνπ Κηφξνγινπ γηα δηαθπγή, αθνχ κέλεη ζθπθηφο θαη ζθεθηηθφο, γηα ιίγε ψξα 

(41-2: 138), δξακαηηθή πξνζεπρή ζηελ εθθιεζία, ιχπε, ζπληξηβή, θιάκα, απνραηξεηη- 

ζκφο πξνο ηνλ θφζκν θαη ηελ εθθιεζία, ρινκάδα (78-90: 140), άγξηα καηηά θαη ζπκφο, 

κφιηο αληίθξηζε ηα εθηειεζηηθά φξγαλα ηνπ Κνπηζνχθ Μερκέη πνπ ήιζαλ λα ηνλ 

ζπιιάβνπλ (92-100: 141), θαηαζηξνθή κπζηηθψλ εγγξάθσλ ζην δσκάηηφ ηνπ πξηλ απφ 

ηε ζχιιεςε (106-7: 141), παξακνλή ζηε θπιαθή καδί κε ηνπο ηξεηο κεηξνπνιίηεο 

(300-304: 148), άκεζε θαη απνθαζηζηηθή αληίδξαζε θαη άξλεζε γηα ζπκβηβαζκφ παξά 

ηα γιπθφινγα ηνπ Σνχξθνπ απεζηαικέλνπ (380-384: 152), βίαηε πξνζαγσγή ηνπ καδί 

κε ηνπο ηξεηο κεηξνπνιίηεο ζηνλ ρψξν ηνπ καξηπξίνπ, φπνπ ζηήζεθαλ δεκέλνη (445-

450), χζηαηε πξνζεπρή κε ηα κάηηα πςσκέλα πξνο ηνλ νπξαλφ, ιίγν πξηλ απφ ηελ 

εθηέιεζε (531-534: 158), ηδξψηαο ζην πξφζσπφ ηνπ απφ ηελ ππεξβνιηθή δέζηε, απαγ- 

ρνληζκφο (537-540: 158).  

Απφ ηελ άιιε, ηνλ Σνχξθν δηνηθεηή ηεο Κχπξνπ, σο βαζηθφ ππνθείκελν ηεο δξά- 

ζεο, πιαηζηψλνπλ ηα άβνπια (θαηά θαλφλα) εθηειεζηηθά ηνπ φξγαλα. Καηά ηελ πξν- 

ζαγσγή ηνπ αξρηεπηζθφπνπ ελψπηφλ ηνπ, κε έλα ηνπ λεχκα θαιεί έλα ζηξαηηψηε θαη 

ηνλ δηαηάζζεη λα θιεηδσζνχλ φιεο νη πχιεο ηεο Λεπθσζίαο (121-130: 142), ελψ αξγφ- 

ηεξα, κεηά ηελ πεξήθαλε απάληεζε ηνπ Κππξηαλνχ, κε ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο ηφληδε 

ηε δηαρξνληθφηεηα ηεο ξσκηνζχλεο, ν Μνπζειίκ δελ δπζθνιεχεηαη λα εκθαλίζεη έλα 
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ήπην πξνζσπείν, πξνζπαζψληαο κε έλα γιπθχ βιέκκα λα θαινπηάζεη ηνλ Κχπξην ηε- 

ξάξρε (191-2: 144). Χζηφζν, ε ζηαζεξή απφξξηςε απφ ηνλ Κππξηαλφ ηεο πξφηαζεο 

ηνπ Κνπηζνχθ γηα ζπκβηβαζκφ θαη πξνδνζία εμνξγίδεη θαη ηνλ παζά θαη ηνπο παξεπξη- 

ζθφκελνπο αγάδεο, πνπ εκβξφληεηνη πξνζπαζνχλ λα θξχςνπλ ηελ ληξνπή ηνπο (201-

210:144).  

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αλψηαηνπ Σνχξθνπ αμησκαηνχρνπ λα ππνθξίλεηαη θαη λα 

γιπθνκηιά γηα εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ηειεζθνξεί ζηε ζθελή ηεο αλάθξηζεο 

ηνπ Γεκήηξε θαη ηεο ςεπδνκαξηπξίαο ηνπ (287-290: 147). ηαλ φκσο ν ίδηνο απεπζχ- 

λεηαη ζε Σνχξθνπο πθηζηάκελνχο ηνπ, ν ιφγνο ηνπ είλαη επηηαθηηθφο θαη δηαηαθηηθφο, 

ρσξίο λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα αληηιφγνπ (φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε 

νξηζκέλσλ αγάδσλ πνπ ππνζηήξηδαλ φηη δελ έπξεπε λα εθηειεζηνχλ φινη νη πξνγξακ- 

κέλνη) (296: φ.π.). Μηα καηηά ηνπ είλαη αξθεηή, γηα λα δέζνπλ νη ζηξαηηψηεο θαη λα 

κεηαθέξνπλ ζηνλ ρψξν ηεο εθηέιεζεο ηνπο αξρηεξείο (445-447: 155), ελψ αξγφηεξα 

απνξξίπηεη κε αλαιγεζία ηελ έθθιεζε ησλ ηεξέσλ θαη ησλ πξνθξίησλ λα δνζνχλ νη 

ζνξνί ησλ λεθξψλ γηα ηαθή (551-560: 160).  

   Δπνκέλσο, ε ζεαηξηθφηεηα ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1921» είλαη αδηακθηζβήηεηε. πσο έρεη 

απνδεηρηεί, ζε απηή ηελ πνηεηηθή ζχλζεζε εληνπίδνληαη έκκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο 

(ηφζν ζηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή φζν θαη ζηνλ ιφγν ησλ πξνζψπσλ) πνπ ε πνζφηεηα θαη 

ε πνηφηεηά ηνπο θαζηζηνχλ ην πνηεηηθφ θείκελν αλαπαξαζηάζηκν, ζε αληίζεζε κε πνι- 

ιά θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, πνπ δχζθνια ζα κπνξνχζε λα επηρεη- 

ξεζεί ζηηο κέξεο καο ε ζθεληθή ηνπο παξνπζίαζε. Ζ επίκνλε επηθέληξσζε ηνπ αθεγε- 

ηή ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν δξάζεο ηνπ κπζνπιαζηαθνχ παξφληνο θαη ε ζνθή ελαι- 

ιαγή αθήγεζεο θαη δηαιφγνπ πξνζδίδνπλ ζηελ πνηεηηθή ζχλζεζε ην γλψξηζκα ηνπ 

ελαξγνχο θαη δξαζηηθνχ ιφγνπ, πνπ είλαη πνηεηηθφο θαη ηαπηφρξνλα ζεαηξηθφο.     

ηελ πεξίπησζε ηεο «Υηψηηζζαο» (1895), απφ ηνπο παιαηφηεξνπο κειεηεηέο 
345

 

ηνλίδεηαη θπξίσο ν επηθνιπξηθφο ραξαθηήξαο ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο, ρσξίο λα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεαηξηθφηεηά ηεο. Απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο εξεπλεηέο ππν- 

γξακκίδεηαη ε ζπγγέλεηα ηνπ πνηήκαηνο κε ηελ πνηεηάξηθε παξάδνζε θαη ε «ζπλάληε- 

ζε» ηνπ Β. Μηραειίδε κε ηελ πνίεζε ηνπ Αιέμαλδξνπ νχηζνπ.
346

  

                                                 
345

 Βι. Γηάλλεο Λεχθεο, «Βαζίιεο Μηραειίδεο, ν πνηεηήο ηεο Κχπξνπ», Κππξηαθά Γξάκκαηα, 62 (Αχγ. 

1940) 1-61˙ ζην εμήο: «Βαζίιεο Μηραειίδεο...»˙ Γιαχθνο Αιηζέξζεο, «Βαζίιεο Μηραειίδεο», Κππξηα- 

θά Γξάκκαηα, φ.π., 68-81˙ Αληψλεο Ηληηάλνο, «Πξφινγνο ζηελ Δθινγή από ηα πνηήκαηα ηνπ Βαζίιε 

Μηραειίδε, Λεπθσζία-Κχπξνο, 1942: Πηεξήο [επηκ.] (2001), 111-115. 
346

 Ο Γ. Καηζνχξεο ππνζηεξίδεη φηη «Ζ Υηψηηζζα» παξνπζηάδεη «θάπνηα ζεκαηηθή ζύκπησζε κε ηελ 

πνηεηάξηθε έκπλεπζε. Ζ ππόζεζή ηνπ (κηα θόξε ηεο Υίνπ, ύζηεξα από ηελ θαηαζηξνθή ηεο παηξίδαο ηεο ην 

1822, πνπιηέηαη ζε έλαλ Σνύξθν αμησκαηηθό ηεο Λεκεζνύ, γηα λα δξαπεηεύζεη θαηόπηλ από ην ραξέκη ηνπ 
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Δμάιινπ, ε ζεαηξηθφηεηα ζε απηφ ην θείκελν δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο ζπ- 

ζηεκαηηθήο ελζσκάησζεο έκκεζσλ ζθεληθψλ νδεγηψλ ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν, αιιά θαη 

ηεο δξακαηηθήο εηξσλείαο
347

 πνπ δεζπφδεη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ. πσο αλαιχε- 

ηαη δηεμνδηθφηεξα ζηα επφκελα Κεθάιαηα, κε ηηο έκκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο πξνβάι- 

ιεηαη ε δηάζηαζε αλάκεζα ζην θαίλεζζαη θαη ζην είλαη, ε νπνία ζην ζεκεηνινγηθφ επί- 

πεδν αληηζηνηρεί κε ηηο κεηακθηέζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελδπκαηνινγηθνχ θψδηθα 

σο κέζνπ θαζππφηαμεο αιιά θαη εμαπάηεζεο.  

Απφ ηε κειέηε ησλ έκκεζσλ ζθεληθψλ νδεγηψλ ζηε «Υηψηηζζα», δηαπηζηψλνπκε 

φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αλαθέξνληαη ζηα δξψληα πξφζσπα. Με ηνπο ιηηνχο 

ρξνληθνχο δείθηεο, πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή, απνδίδεηαη ε παξέιεπζε 

ησλ επηά εκεξψλ, πνπ ζπληζηνχλ ην κπζνπιαζηαθφ παξφλ: «ιηνβνπηηήκαηα ’λνπ αβ- 

βάηνπ» (13: 162),
348

 «ήξηελ ε Πέθηε ηδαη πξηλ ζηγξάζεη» (291: 166), «γύξηζε κέξα» 

(371: 168), «ήξηελ ην δείιηο» (381: φ.π.) θαη «βνπηηά ν ήιηνο ηδη ε ξθα εθάλελ» (391: 

φ.π.). Καηά παξφκνην ηξφπν, ηφζν γηα ηνλ ζθεληθφ ρψξν ηνπ ηνπξθηθνχ ζπηηηνχ ζηε 

Λεκεζφ θαη γηα ηνλ ινγφρσξν ηνπ παηξηθνχ ζπηηηνχ ηεο Διέλεο ζηε Υίν, φζν θαη γηα 

ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, αθηεξψλνληαη ιίγεο ζθεληθέο νδεγίεο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε 

έκθαζε κε ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ζηηο δηδαζθαιίεο ην παξάζπξν σο ζχκβνιν ειπί- 

                                                                                                                                              
κε ηε βνήζεηα κηαο Κύπξηαο γξηάο θαη ηνπ αδειθνύ ηεο, θαη λα θύγεη από ηελ Κύπξν), δελ δηαθέξεη θαη 

πνιύ ι.ρ. από ην πνηεηάξηθν “Σα θξηθηά εξσηηθά πάζε θαη ε απνθάιπςηο αδειθνύ θαη αδειθήο ηνπ Γεκή- 

ηξε θαη ηεο Πελειόπεο εθ ηεο λήζνπ Κξήηεο...” ηνπ Υ. Μ. Άδηλνπ (1933)». Βι. Γ. Καηζνχξεο, Baζίιεο 

Μηραειίδεο…, 350. Ο Λ. Παπαιενληίνπ, ηεθκεξηψλνληαο παιαηφηεξε άπνςε ηνπ Αλη. Ηληηάλνπ, ππνδεη- 

θλχεη φηη κεηξηθφ πξφηππν ηνπ Β. Μηραειίδε ππήξμε ε Σνπξθνκάρνο Διιάο ηνπ Αιέμαλδξνπ νχηζνπ. 

Ο κειεηεηήο αλαθέξεηαη ζηα κεηξηθά γλσξίζκαηα ηεο Σνπξθνκάρνπ Διιάδνο θαη ζρνιηάδεη ηα ζεκεία 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηα κε ηε Υηώηηζζα. Τπνζηεξίδεη φηη εθείλν πνπ ελδηα- 

θέξεη θπξίσο ηνλ Κχπξην πνηεηή είλαη λα δψζεη ην δξάκα κηαο λέαο ρσξίο ξεηνξείεο. Σα πνιεκηθά θαη 

πνιηηηθά γεγνλφηα, ζχκθσλα κε ηνλ Λ. Παπαιενληίνπ, πεξλνχλ ζε δεχηεξν πιάλν θαη «ζην πξνζθήλην 

ηνπνζεηείηαη ν πάζρσλ άλζξσπνο». Καη ζηε «Υηψηηζζα» ν πνηεηήο εθαξκφδεη ηελ ίδηα ηερληθή φπσο θαη 

ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ», θαζψο, φπσο ζεκεηψλεη ν ίδηνο, «ηα πεξηζηαηηθά θσηίδνληαη κέζα από ηελ νπηηθή 

γσλία ησλ δξώλησλ πξνζώπσλ, ελώ ν ιόγνο ηνπ εμσηεξηθνύ αθεγεηή πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά θαη αθνξά 

θπξίσο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζθεληθνύ πιαηζίνπ, ηελ εκθάληζε θαη ηηο θηλήζεηο ησλ εξώσλ». Ο 

απηνπεξηνξηζκφο, ινηπφλ, ηνπ αθεγεηή θαη ε πξηκνδφηεζε ηνπ ιφγνπ ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ κέζα 

ζην πιαίζην ηεο αμηνζεκείσηεο ζθεληθήο νηθνλνκίαο ζπληζηνχλ δείθηεο ζεαηξηθφηεηαο. Βι. Λ. Παπα- 

ιενληίνπ, «Μηα “ζπλάληεζε” ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε κε ηνλ Αιέμαλδξν νχηζν», Μηθξνθηινινγηθά 3 

(Άλνημε 1998) 17-20 [=ηνραζηηθέο πξνζαξκνγέο..., 57-66]. Ο κεηξηθφο ηχπνο ηεο «Υηψηηζζαο» δηεξεπ- 

λήζεθε απφ ηνλ Π. Βνπηνπξή, πνπ ππνζηεξίδεη φηη «ην κεηξηθό πξόηππν [ηνπ πνηήκαηνο] δελ είλαη νύηε ε 

Σνπξθνκάρνο Διιάο ηνπ νύηζνπ νύηε ηα Απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Κεπηάδε» θαη ζεσξεί φηη πηζαλφηαηα 

απηφ είλαη ν Βόζπνξνο ελ Βνξπζζέλεη ηνπ Αιέμαλδξνπ Μαπξνθνξδάηνπ.  Βι. Π. Βνπηνπξήο, «Βαζίιεο 

Μηραειίδεο…», 160-161. Γηα κηα δηαθνξεηηθή άπνςε ζρεηηθά κε ην ίδην ζέκα, βι. Λ. Παπαιενληίνπ, 

«Ο πνηεηήο…», 30-36.  
347

 Γηα ηε δξακαηηθή εηξσλεία, βι. ζην Κεθάιαην απηφ, ζζ. 50-51, ζεκ. 13.  
348

 Οη παξαπνκπέο ζηε «Υηψηηζζα» γίλνληαη φπσο ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ…». Βι. ζεκ. 344. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν γίλνληαη, ζηε ζπλέρεηα, νη παξαπνκπέο ζην πνίεκα «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο».  
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δαο θαη δηαθπγήο απφ ηνλ εμηζιακηζκφ.
349

 Απφ ηελ άιιε, νη εμσηεξηθνί ρψξνη ζπλδε- 

ιψλνπλ ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηε βία, φπσο θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821».  

Με ηηο εθηεηακέλεο ζθεληθέο νδεγίεο, πνπ ππνκλεκαηίδνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαηά- 

ζηαζε θαη ηε δξάζε ησλ πξνζψπσλ, ηφζν νη δχν εμηζιακηζκέλεο γπλαίθεο φζν θαη ε 

δεηηάλα Υαηδεκαξία αλαδεηθλχνληαη ζε νινθιεξσκέλα δξακαηηθά πξφζσπα, θαη φρη 

ζε θεξέθσλα ηνπ εμσθεηκεληθνχ πνηεηή.
350

 Απφ ηελ άιιε, ε άγλνηα ηεο πξαγκαηηθφ- 

ηεηαο απφ ηνλ κπέε θαη ηηο ζθιάβεο ηνπ ζπηηηνχ ηνπ δεκηνπξγνχλ, κέζσ ηεο ηερληθήο 

ηεο δξακαηηθήο εηξσλείαο,
351

 ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεζπφδνπζα ζεαηξηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ ζηε «Υηψηηζζα».  

ρεηηθά κε ηελ ηξίηε πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ Β. Μηραειίδε «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπι- 

ιήο, Σδνλήο θαη Καθνπιιήο» (1903) έρνπλ δηαηππσζεί ζπγθξνπφκελεο απφςεηο.
352

 

Απφ ηε κειέηε ησλ θξηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ θεηκέλνπ πξνθχπηεη φηη νη απφςεηο γηα 

ηε ινγνηερληθφηεηα θαη ηελ πνηεηηθή ηνπ αμία δηίζηαληαη: νη παιαηφηεξνη κειεηεηέο 

ηνλίδνπλ πσο ην πνίεκα δελ έρεη νπνηαδήπνηε ινγνηερληθή αμία, κνινλφηη αμίδεη λα 

πξνζερζνχλ ηα θνηλσληθνπνιηηηθά δεηήκαηα πνπ ζεκαηνπνηνχληαη ζε απηφ˙ αληίζεηα, 

νη λεφηεξνη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ην θείκελν είλαη έλα ζεκαληηθφ ζαηηξηθφ πνίεκα 

θαη ηνλίδνπλ ηε ινγνηερληθή ηνπ αμία, φπσο επίζεο θαη ηε ζεαηξηθφηεηά ηνπ. 

Γηαινγηθφ αθεγεκαηηθφ ζηηρνχξγεκα κηθξήο πνηεηηθήο αμίαο ζεσξεί ν Γηάλλεο Πα- 

παδφπνπινο ην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο...», επηζεκαίλνληαο φηη ζην πνίεκα δηαηπ- 

πψλνληαη θξηθηά παξάπνλα γηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο Κχπξνπ, ηελ ηνθνγιπθία, 

ηελ αξραηνθαπειία θαη ηνλ νηθνλνκηθφ καξαζκφ ηνπ λεζηνχ. Σε ζηηρνπξγία ηνπ πνηή- 

καηνο ηε ραξαθηεξίδεη «θνηλόηαηε» θαη «πεδόηαηε», «έλα είδνο δεκνζηνγξαθίαο [...]», 

αιιά επηζεκαίλεη φηη «θάπνπ-θάπνπ αλαθαίλεηαη ε ζαηηξηθή θαη ιπξηθή δηάζεζε ηνπ 

πνηεηή».
353

  

                                                 
349

 Ζ εκθαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παξαζχξνπ ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο εληνπίδεηαη ζηα πην θάησ ζεκεία ηνπ 

πνηήκαηνο: «Δπηύο αλλνίεη ηδαη πνζζεπάδεη / ’πό ’λαλ πνξηίλ ηνπ παλαζπξθνύ / πνπ παλσζθηόλ ηεο ηδη 

αλαζηελάδεη / ζγνηαλ ηελ αληδέιηζζαλ κηα Σνπξθνύ (21-24: 162), «ηξηβηηδηαζκέλ’ ε Σνπξθνύ ζζπθηή / 

ζσξεί π’ αππέζζσ πνπ ην θαθάζηλ» (292-3) θαη «ηδείλεο πόζζσ πνπ ην θαθάζηλ / ζσξνύλ ηελ ζηξάηαλ 

ηδαη θαξηεξνύλ» (383-4).  
350

 Βι. Β. Μηραειίδεο, «Ζ Υηψηηζζα», φ.π., ζεκ. 344: 15-16, 24, 26, 27-30, 31, 33-50 (162), 141-150, 

161-180, 205-6 (165), 291-295 (166),  311-4, 331-4 (167),  391-400 (168).  
351

 Ζ δξακαηηθή εηξσλεία θνξπθψλεηαη ζηηο ζηξ. 22, 28, 31, 33-36, φ.π., 165-7, φπνπ ε δηάζηαζε 

αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ζηελ άγλνηα δηεπξχλεηαη, κε απνηέιεζκα ηα ζπλαηζζήκαηα ραξάο πνπ εθθξάδεη 

ν κπέεο λα ερνχλ ζρεδφλ θσκηθά θαη ν ίδηνο λα αλαδεηθλχεηαη ζε κηα θσκηθνηξαγηθή θηγνχξα.  
352

 Γηα ηηο απφςεηο απηέο, βι. επίζεο Λ. Παπαιενληίνπ, «Ο ζαηηξηθφο Βαζίιεο Μηραειίδεο», Κνλδπιν- 

θόξνο 5 (2006) 178 ˙ ζην εμήο: «Ο ζαηηξηθφο…».  
353

 Βι. Γηάλλεο Παπαδφπνπινο, «Γχξσ απφ ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε», Κππξηαθά 

Γξάκκαηα, 224 (Φεβξ. 1954) 65-67˙ ηνπ ίδηνπ, «Έλα αλέθδνην πνίεκα ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε», 

Πλεπκαηηθή Κύπξνο 44 (Μάηνο 1964) 207-209 (φπνπ θαη ην παξάζεκα). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Γ. 

Παπαδφπνπινο εληφπηζε ην απηφγξαθν θείκελν ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λεκεζνχ, ζηελ νπνία ην 

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



181 

 

Δπνκέλσο, ε ινγνηερληθή αμία θαη ε ζεαηξηθφηεηα ηνπ πνηήκαηνο, πνπ αλαδεηθλχν- 

ληαη απφ ηνπο λεφηεξνπο κειεηεηέο,
354

 ηεθκεξηψλνληαη, αλ ν αλαγλψζηεο πξνζκε- 

ηξήζεη ηελ αίζζεζε αθεγεκαηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ππάξρεη ζην πνίεκα θαη ηε 

ζεαηξηθή απνζηαζηνπνίεζε ηνπ αθεγεηή απφ ηα πξφζσπα, πνπ είλαη ζπρλά εηξσληθή. 

Δπηπιένλ, θαη ζε απηή ηελ πνηεηηθή ζχλζεζε ν Β. Μηραειίδεο ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκα- 

                                                                                                                                              
ράξηζε ν γηαηξφο Υξηζηφθνξνο Σνξλαξίηεο ην 1953.   
354

 Σηο απφςεηο ηνπ Γ. Παπαδφπνπινπ γηα πεξηνξηζκέλε ινγνηερληθή αμία ηνπ πνηήκαηνο ζπκκεξίδεηαη ν 

Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο (πνπ επηκειήζεθε ηελ πξψηε έθδνζή ηνπ ην 1985). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Γηαγθνπι- 

ιήο ζεκεηψλεη φηη «πξόθεηηαη κάιινλ γηα ζηηρνύξγεκα κε κηθξή κόλν ινγνηερληθή αμία», επεηδή ιείπνπλ 

απφ απηφ νη εηθφλεο, ε παξαζηαηηθφηεηα θαη ε δξακαηηθφηεηα. Ζ κνλαδηθή αμία πνπ αλαγλσξίδεη ζην 

πνίεκα αθνξά ηε δνκή ηνπ: «[...] δελ λνκίδσ λα ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα αξλείηαη ηελ αμία ηνπ έξγνπ σο 

ζύιιεςε θαη δνκή»˙ σζηφζν, δηεπθξηλίδεη φηη, θαηά ηε γλψκε ηνπ, ν πνηεηήο αζηφρεζε ζηελ επέλδπζε 

θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο πνηεηηθήο ηδέαο. Βι. Βαζίιεο Μηραειίδεο, Ρσκηόο θαη Σδνλ Πνπιιήο, Σδνλήο θαη 

Καθνπιιήο (εηζ., ζρ. Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο), Λεπθσζία, Βηβιηνζήθε Κππξίσλ Λατθψλ Πνηεηψλ, 1985, 9. 

Αμίδεη, σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ζε κεηαγελέζηεξν δεκνζίεπκά ηνπ ν Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο, εμεηάδνληαο 

ηελ νλνκαηνινγία ζην ίδην θείκελν, ππνζηεξίδεη φηη ηφζν ε ππφζεζε φζν θαη ηα νλφκαηα είλαη θαληα- 

ζηηθά, ζηνηρείν πνπ πξνυπνζέηεη ηελ νμπκέλε θαιιηηερληθή βνχιεζε ηνπ πνηεηή. Βι. Κ. Γ. Γηαγθνπι- 

ιήο, «Δπηζηξνθή ζην αθεγεκαηηθφ πνίεκα ηνπ Β. Μηραειίδε “Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο, Σδνλήο θαη 

Καθνπιιήο”»,  Πλεπκαηηθή Κύπξνο 310-312 (Οθη.-Γεθ. 1986) 270-273. Αληίζεηα απφ ηηο πην πάλσ απα- 

μησηηθέο γηα ηε ινγνηερληθφηεηα ηνπ ππφ εμέηαζε πνηεηηθνχ θεηκέλνπ απφςεηο, ν Γ. Αγγειάηνο επηθε- 

ληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δχν κείδνλεο πνηεηέο (Γ. νισκφο 

θαη Β. Μηραειίδεο) απνηππψλνπλ κέζσ ηεο ζάηηξαο ην αλάιγεην πξφζσπν ηεο αγγιηθήο «πξνζηαζίαο». 

Ο κειεηεηήο ππνζηεξίδεη φηη «ην εύξεκα ηνπ θσλνγξάθνπ απνθηά θεληξηθό ξόιν ζην πνίεκα ηνπ Β. 

Μηραειίδε». πσο επηζεκαίλεη, «ην θαίξην δήηεκα, πνπ ζέηεη κέζσ ηεο αθεγεκαηηθήο ζθελνζεζίαο ηνπ ην 

πνίεκα, είλαη ε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηεο Πξνζηαζίαο γηα ηελ απόζβεζε ηεο (επηθίλδπλεο) ειιεληθήο 

γιώζζαο, γηα ηε κνπκηνπνίεζή ηεο». Υσξίο λα πξνρσξεί ζε εγθσκηαζηηθέο θξίζεηο γηα ην πνίεκα, ν 

κειεηεηήο δελ ακθηζβεηεί ηε ινγνηερληθή ηνπ αμία (θαη κάιινλ ηε ζεσξεί δεδνκέλε), αθνχ ην ζπγθξί- 

λεη κε δείγκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ Γ. νισκνχ.  Βι. Γ. Αγγειάηνο, «ςεηο ηεο ζάηηξαο ζηα Δπηάλεζα θαη 

ηελ Κχπξν: Γ. νισκφο θαη Β. Μηραειίδεο», Πεξίπινπο 46-47 (Ηνχι. 1998-Φεβξ. 1999) 102-106 [=  

Πηεξήο [επηκ.] (2001), 177-181]. Σν παξάζεκα ζηε ζ. 179. «εκαληηθό ζαηηξηθό πνίεκα» ζεσξεί ν Μ. 

Πηεξήο ην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο...»: βι.  Βι. Μ. Πηεξήο, «Αλαθνξά ζηα απηφγξαθα ηνπ Βαζίιε 

Μηραειίδε θαη ν ιαλζάλσλ ζηίρνο  ηεο “9
εο

 Ηνπιίνπ”», Καζεκεξηλή, 8 Ηνπι. 2001 [=Μ. Πηεξήο, φ.π., 

188], ελψ αθφκε πεξηζζφηεξν εγθσκηαζηηθά είλαη ηα ζρφιηα πνπ δηαηππψλεη γηα ην ίδην ν πνηεηήο 

Κψζηαο Βαζηιείνπ, πνπ ζεσξεί φηη ε θξηηηθή ην αδίθεζε. Αθφκε, ηνλίδεη φηη ην πνίεκα δελ πξέπεη λα 

πξνζεγγηζηεί κε ηα αηζζεηηθά θξηηήξηα ηνπ 21
νπ

 αηψλα, αιιά κε ηα θξηηήξηα ηεο επνρήο πνπ γξάθηεθε, 

θαη, επηζθνπψληαο ηηο θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο γχξσ απφ απηφ, ππνδεηθλχεη φηη κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

«άξρηζε λα επηδεηθλύεηαη θάπνην ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν, ζην επίπεδν ελόο ζεβαζκνύ ηνπιάρηζηνλ» 

(ελλνεί ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ Μ. Πηεξή θαη Γ. Αγγειάηνπ πνπ ζρνιηάζηεθαλ πην πάλσ). Χο πνηεηηθά 

επξήκαηα ηεο ζχλζεζεο ν Κ. Βαζηιείνπ ζεκεηψλεη ηα θαζφληα κε ηηο αξραηφηεηεο, ηνλ θσλνγξάθν κε 

ηελ ερνγξαθεκέλε θππξηαθή δηάιεθην, ηελ απξνζδφθεηε παξέκβαζε ηνπ Σζάκπεξιαηλ θαη ηελ επίζθε- 

ςε ησλ δχν θίισλ ζην μελνδνρείν. πλνςίδνληαο ηα βαζηθά πξνηεξήκαηα πνπ ηνλ σζνχλ λα ζεσξεί ην 

«Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο...» σο έλα αμηφινγν πνίεκα θαη δείγκα ηεο ψξηκεο πνηεηηθήο γξαθήο ηνπ Β. 

Μηραειίδε, ν Κ. Βαζηιείνπ γξάθεη: «Ο “Ρσκηόο” έρεη ην πεξίγξακκα θαη ηελ νπζία, ην ζθξίγνο θαη ην 

ξίγνο ελόο πιαησληθνύ δηαιόγνπ˙ κε ηελ πιαζηηθόηεηα ησλ δηαιόγσλ ηνπ, ηελ αβίαζηε εζνγξαθία, ηελ 

απιή ζθελνγξαθία, ηελ ελαιιαγή (ή ηαύηηζε) ηνπ δξακαηηθνύ κε ην θσκηθό, ηε ξένπζα γιώζζα θαη ηελ 

πεγαία ζεαηξηθόηεηα-ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνύζαλ, ζηα ρέξηα ελόο άμηνπ ζθελνζέηε, λα δώζνπλ κηα 

ζπλαξπαζηηθή παξάζηαζε».  Βι. Βαζίιεο Μηραειίδεο, Ο Ρσκηόο (Ρσκηόο θαη Σδηνλ Πνπιιήο, Σδηνλήο 

θαη Καθνπιιήο). Μηα αλάγλσζε απφ ηνλ Κψζηα Βαζηιείνπ, Λεπθσζία, Δθδφζεηο «Αηγαίνλ», 2003, 10-

36. Γηα ηα παξαζέκαηα, βι. ζζ. 10, 14,  16,  36.  Δγψ ππνγξακκίδσ. Σέινο, ν Λ. Παπαιενληίνπ δηεξεπλά 

ηηο ηξνπηθφηεηεο ηεο ζάηηξαο ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο...». πσο παξαηεξεί, «νη δύν θεληξηθνί 

αθεγεκαηηθνί ραξαθηήξεο απνξξνθνύλ κέξνο από ηα ζαηηξηθά βέιε ηνπ πνηεηή, αθνύ εθηίζεληαη ζηα κάηηα 

ηνπ αλαγλώζηε κε ηα ιόγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο ή κε ηα δηνγθσκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο». Σελ 

ηξνπηθφηεηα ηεο έκκεζεο ζάηηξαο αμηνπνηεί ν πνηεηήο, φπσο ζεκεηψλεη ν Παπαιενληίνπ, κε ην εχξεκα 

ηνπ θσλνγξάθνπ: Ο κειεηεηήο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» 

«παξακέλεη αμεπέξαζην ζαηηξηθό πνίεκα γηα ηα θππξηαθά δεδνκέλα», παξά ηηο επηκέξνπο αδπλακίεο ηνπ. 

Βι. Λ. Παπαιενληίνπ, «Ο ζαηηξηθφο…», 183-4.  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



182 

 

ηηθά ηελ ηερληθή ηεο ελζσκάησζεο θαη ζηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή θαη ζηνλ ιφγν ησλ 

πξνζψπσλ έκκεζσλ ζθεληθψλ νδεγηψλ θαηά ηξφπν πνπ θαλεξψλεη ηε ζχδεπμε ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ κε ην δξακαηηθφ ζηνηρείν θαη ηελ επίκνλε ζθελνζεηηθή θξνληίδα ηνπ 

πνηεηή. 

Οη πεξηζζφηεξεο ζθεληθέο νδεγίεο εληνπίδνληαη ζηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή, φπνπ νη 

ρξνληθνί θαη ηνπηθνί δείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ππνδεηγκαηηθή ιηηφηεηα, ελψ νη 

ελδείμεηο πνπ αθνξνχλ ηε δξάζε, ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δξψλησλ πξνζψ- 

πσλ θπξηαξρνχλ. ηνπο πξψηνπο 196 ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ ζθελη- 

θψλ νδεγηψλ παξνπζηάδνληαη εχγισηηα θαη εηξσληθά νη πνηθίιεο δηαθνξέο (εζληθέο, 

πνιηηηθέο, θνηλσληθέο) πνπ ρσξίδνπλ ηνπο ζπλνδνηπφξνπο Καθνπιιή θαη Σδνλή˙
355

  

ζηνπο ζηίρνπο 197-345 ε ζθελνζεηηθή κέξηκλα ηνπ πνηεηή εζηηάδεηαη ζηελ ππαίζξηα 

έθζεζε ησλ θππξηαθψλ αξραηνηήησλ θαη ζηελ αθξφαζε ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ ζην 

Λνλδίλν.
356

 ηνπο ζηίρνπο 351-578, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε επίζθεςε ησλ ζπλνδνηπφξσλ 

ζην μελνδνρείν Υημ Ληκ Πημ, κε ηηο ζθεληθέο νδεγίεο πξνβάιιεηαη ν ελδπκαηνινγηθφο 

θψδηθαο σο κέζν πξφζθαηξεο θάιπςεο ηεο θαηαγσγήο ηνπ Καθνπιιή, θαζψο θαη ε 

ηθαλφηεηά ηνπ γηα δηαθψηηζε ησλ επηθαλψλ Άγγισλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ, νη νπνίνη 

επηδεηθλχνπλ πξνζπνηεηή θαηαλφεζε θαη ζπκπάζεηα.
357

  

ηηο αηζζεηά ιηγφηεξεο ζθεληθέο νδεγίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ιφγν ησλ πξνζψ- 

πσλ θπξηαξρνχλ νη αλαθνξέο ζε  ζθεληθά αληηθείκελα (ζηα θαζφληα, ζηα θνζκήκαηα 

θαη ζε άιια αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζηνλ θσλνγξάθν) ηα νπνία, πξνζιακβάλνληαο  
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 Ο Σδνλήο απνιακβάλεη αλέκεια ην ηαμίδη πξνο ηε Μ. Βξεηαλία: «Καη ηνλ Σδνλήλ επξίζθεη / σζάλ 

ηνκάηα θόθθηλνλ θη εθάζεηνπλ ζηελ πιώξε / θη εηξίγθεξλελ νπίζθη» (30-32: 196), «Πεγαίλεη, βξίζθεη ηνλ 

Σδνλήλ θη είρελ κεδέ ζαιάηα / θαη άιιαζζελ ηα όθθαηξα πνηά κε ηα γεκάηα». (125-6: 199). Αληίζεηα, ν 

Καθνπιιήο ηαιαηπσξείηαη ζε θάζε ιηκάλη, γηαηί δελ αλαγλσξίδεηαη ην δηαβαηήξηφ ηνπ νχηε γίλεηαη 

δεθηφ ην θππξηαθφ λφκηζκα: «Κη εθεί πνπ ζπδεηνύλε / βγάιιεη ζειίληα ν Καθνπιιήο λα δώζεη λα γιηηώζεη 

/ Σνπ ιελ: - Δίλαη θππξαίηθα απηά θαη δελ πεξλνύλε» (85-7: 198), «Κη εθεί δελ ηνλ αθήθαλε λα θάκεη νπδέ 

βήκα / θη εηο ην βαπόξη, ν θνπθαξάο, εζηξάθε θη εβιαζηήκα» (99-100: φ.π.), «Δληνύηνηο, βγαίλνπλε θη εθεί 

θη νη θύιαθεο θξαηνύλε / ηνλ Καθνπιιήλ θαη ειεύζεξνλ αθήλνπλ ηνλ Σδνλήλ / θαη παζαπόξηη πάξαζη εθεί 

θαη πάιηλ ηνπ δεηνύλε […]» (111-114: 198-9).   
356

 Ο Σδνλήο βξίζθεη θαηάιιειν κέξνο θαη ηνπνζεηεί ηηο αξραηφηεηεο, εηνηκάδεη θαη ηαρπδξνκεί πξν- 

ζθιήζεηο (197-203: 202) θαη ην απφγεπκα ηεο επνκέλεο ην «θνξεηόλ θππξηαθόλ κνπζείνλ» αξρίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ θνζκνζπξξνή απνδίδεηαη παξαζηαηηθά: «[…] κεγάιε θόζκνπ ζπξξνή, / ιόξδνη, 

βαξώλνη, ζηξαηεγνί, / θόληαη θαη πξέζβεηο θη ππνπξγνί, / όινο ν ρώξνο ν θελόο έιαβε ζάξθα θαη δσή / θη 

εβαξπζηέλαδελ ε γε, / εβιέπαλ όινη κε ραξάλ / όια η’ αξραία ζηελ ζεηξάλ» (205-213: 202). Έπεηηα, ε 

αθήγεζε εζηηάδεηαη ζηνλ Σδνλή θαη ζηελ αγφξεπζή ηνπ (219-222: 202), ζηελ επίδεημε ησλ δηάθνξσλ 

εθζεκάησλ (225-237: 203) θαη ζηελ εκθαηηθή επεμήγεζε ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ν Σδνλήο ερνγξάθε- 

ζε ηελ θππξηαθή δηάιεθην, ζθνπεχνληαο λα πξνρσξήζεη ζηελ εκπνξηθή ηεο εθκεηάιιεπζε κε ηε κεηά- 

δνζε θαη δεκφζηα αθξφαζε απφ ηνλ θσλνγξάθν (239-264: 203-4), ε νπνία αξγφηεξα ήηαλ ηδηαίηεξα 

επηηπρήο, παξά ηε κεκνλσκέλε αληίδξαζε ηνπ Σζάκπεξιαηλ (273-301: 204), (306-341: 206). Σν πιήζνο, 

ηα άλζε, ηα ρεηξνθξνηήκαηα, νη φκνξθεο θπξίεο (342-351: 207), πνπ ελζνπζηάδνπλ ηνλ Καθνπιιή, 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ν πνηεηηθφο ιφγνο ηνπ Β. Μηραειίδε είλαη ηαπηφρξνλα θαη ζεαηξηθφο.  
357

 Ο Καθνπιιήο αλαγθάδεηαη λα θνξέζεη θξάθν, θαπέιν, γάληηα θαη γξαβάηα, γηα λα γίλεη δεθηφο ζην 

μελνδνρείν (360-363: 207). πλνκηιεί κε έλαλ «πνδάην επγελή» (372: 207) θαη κε δχν θπξίεο «ςειήο 

πεξησπήο» (479-562: 211-3).  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



183 

 

ζπκβνιηθέο δηαζηάζεηο, παξαπέκπνπλ ζηελ αξραηνθαπειία θαη ζηνλ επηρεηξνχκελν 

αθειιεληζκφ ησλ Κππξίσλ.
358

 Ζ έθζεζε ησλ ίδησλ ζθεληθψλ αληηθεηκέλσλ ζηε 

ζπλέρεηα δελ δηαθέξεη απφ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε˙ ην εηεξφθιεην θνηλφ, ε δίσξε 

αγφξεπζε ηνπ Σδνλή, ε πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ ηνπ ππαίζξηνπ κνπζείνπ, ε αθξφα- 

ζε ησλ ερνγξαθεκέλσλ απνζπαζκάησλ, ηα ρεηξνθξνηήκαηα θαη νη επηδνθηκαζίεο, ζα 

κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ζε κηα ζθεληθή παξνπζίαζε ηνπ πνηήκαηνο κε ηελ ηερληθή 

ηνπ «ζεάηξνπ ελ ζεάηξῳ»,
359

 πνπ ζπληζηά έλαλ επηπξφζζεην δείθηε ζεαηξηθφηεηαο, ηνλ 

νπνίν δελ έρνπκε εληνπίζεη ζηηο δχν άιιεο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε.  

1.12.2. Βαζίιε Μηραειίδε, «Δλάηε Ηνπιίνπ 1821 ελ Λεπθσζίᾳ Κύπξνπ» (1895)
360

 

Ζ αθεγεκαηηθή δνκή ηεο «Δλάηεο Ηνπιίνπ 1821...» θαη ησλ άιισλ δχν κεηδφλσλ 

πνηεηηθψλ ζπλζέζεσλ ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε κπνξεί λα αλαιπζεί ζε ζεαηξηθέο ζθε- 

λέο, θαζφηη θαη νη ηξεηο δηέπνληαη απφ εγγελή ζεαηξηθφηεηα. Ήδε (φπσο ζα δνχκε 

δηεμνδηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα) ε πξαθηηθή απηή εθαξκφζηεθε ζηηο ζεαηξηθέο δηαζθεπέο 

ηεο «Δλάηεο Ηνπιίνπ 1821...» θαη ηεο «Υηψηηζζαο».   

ην επηθφ πξννίκην ηεο «Δλάηεο Ηνπιίνπ 1821...» (ζη. 1-20) ν πνηεηήο πεξηγξάθεη 

ηελ έλαξμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο θαη ηνλ αληίθηππν πνπ είρε απηή ζηελ Κχ- 

πξν. Αθνινχζσο, πεξηγξάθεηαη ε λχρηα ηεο 8
εο

 Ηνπιίνπ 1821 ζηε Λεπθσζία (απφιπηε 

εζπρία, θαλείο δελ θπθινθνξνχζε ζηνπο δξφκνπο θαη απφ ψξα ζε ψξα αλακελφηαλ λα 

μεζπάζεη ε ζπκθνξά, ελψ νη Σνχξθνη ζην ζεξάγην είραλ κηα θξίζηκε ζπλεδξίαζε).   

ηελ 1
ε
 ζθελή ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο (ζη. 21-70) ν Κηφξνγινπ κεηαβαίλεη κεηά ηα 

κεζάλπρηα κε πξνθπιάμεηο ζηελ αξρηεπηζθνπή. Πξνζπαζεί λα πείζεη ηνλ Κππξηαλφ λα 

θχγεη κε πξννξηζκφ ηε Λάξλαθα, φπνπ κπνξεί λα βξεη πξνθχιαμε ζηα επξσπατθά 

πξνμελεία ηεο πφιεο. ηε ζπλέρεηα, ελεκεξψλεη ηνλ αξρηεπίζθνπν γηα έλα θηξκάλη πνπ 

έιαβε ηελ πξνεγνχκελε λχρηα ν Μνπζειίκαγαο θαη γηα ηελ έθηαθηε ζπλεδξία πνπ α- 

θνινχζεζε ζην ζεξάγην. Δίλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη φηη ε εθηέιεζή ηνπ είλαη ζίγνπξε, 

γη’ απηφ πξέπεη λα θχγεη ακέζσο, αλ ζέιεη λα ζσζεί. Ο Κππξηαλφο απνξξίπηεη ηελ εη- 
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 Βι. ζη. 136-8, 141-2: 199, 184: 201, 225, 229, 239: 203, 348-351: 207.  
359

 Ο φξνο «ζέαηξν ελ ζεάηξῳ» ζεκαίλεη φηη «ην θνηλό παξαθνινπζεί κηα παξάζηαζε ζηελ νπνία έλα 

θνηλό εζνπνηώλ παξαθνινπζεί επίζεο κηα παξάζηαζε»: Pavis (2006), 217-8.  
360

 Γεδνκέλνπ φηη ην δήηεκα ηεο ρξνλνιφγεζεο ησλ πνηεηηθψλ ζπλζέζεσλ ηνπ Β. Μηραειίδε έρεη 

δηεξεπλεζεί απφ ηελ πξνγελέζηεξε έξεπλα, δελ θξίλεηαη ζθφπηκν ζηελ εξγαζία απηή λα επαλαιεθζνχλ 

ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βι. «Νέα θαηάηαμε θαη 

ρξνλνιφγεζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε»: Γ. Καηζνχξεο, Baζίιεο Μηραειίδεο..., 289-296 

θαη 302-305.  
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ζήγεζε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, επηιέγνληαο λα ζπζηαζηεί γηα ηνλ ιαφ ηνπ, θαη έηζη 

εθείλνο απνρσξεί κε πξνθπιάμεηο.  

Ζ 2
ε
 ζθελή (ζη. 71-114) δηαδξακαηίδεηαη ιίγεο ψξεο αξγφηεξα, δειαδή μεκεξψ- 

καηα αββάηνπ (9 Ηνπιίνπ 1821). Ο αξρηεπίζθνπνο πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία, πξνζεχ- 

ρεηαη θαη δεηά ζπγρψξεζε απφ ηνλ ιαφ, θαζψο πξναηζζάλεηαη φηη πιεζηάδεη ε ζηηγκή 

ηνπ καξηπξίνπ ηνπ. Μφιηο βγαίλεη απφ ηελ εθθιεζία, εκθαλίδνληαη κπξνζηά ηνπ 

Σνχξθνη ζηξαηηψηεο νη νπνίνη ηνλ πιεξνθνξνχλ φηη έρνπλ δηαηαγή λα ηνλ ζπιιάβνπλ. 

Σνπο δεηάεη λα ηνλ πεξηκέλνπλ γηα ιίγν˙ ζε απηφ ην δηάζηεκα αλεβαίλεη γξήγνξα ζην 

δσκάηηφ ηνπ θαη θαηαζηξέθεη θάπνηα έγγξαθα. Όζηεξα αθνινπζεί ηνπο Σνχξθνπο 

ζηξαηηψηεο, ηνλίδνληαο φηη ε εθηέιεζή ηνπ είλαη άδηθε. 

Ο ζθεληθφο ρψξνο ζηελ 3
ε
 ζθελή (ζη. 115-200) είλαη ε αίζνπζα ηνπ ζεξαγηνχ, φ- 

πνπ βξίζθεηαη ην δηνηθεηήξην. Δθεί ν Μνπζειίκαγαο θαη νη αγάδεο αλαθξίλνπλ ηνπο 

ηξεηο κεηξνπνιίηεο. Ο παζάο ηνχο θαηεγνξεί φηη καδί κε ηνλ αξρηεπίζθνπν παξέζπξαλ 

ηνλ θππξηαθφ ειιεληζκφ ζε επαλάζηαζε, ελψ ζε ιίγν, πξνηνχ νινθιεξψζεη απηφ ην 

θαηεγνξεηήξην ν Κνπηζνχθ, ν αξρηεπίζθνπνο πξνζάγεηαη ελψπηφλ ηνπ. Σφηε, κε δηα- 

ηαγή ηνπ αλψηαηνπ Σνχξθνπ αμησκαηνχρνπ, ιακβάλνληαη απζηεξά κέηξα πεξην- 

ξηζκνχ θαη επηηήξεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Λεπθσζίαο.  

Αθνινχζσο, ν Κνπηζνχθ αλαθνηλψλεη ζηνλ αξρηεπίζθνπν ηελ απφθαζε ηνπ ζνπι- 

ηάλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξρηεξέσλ θαη ησλ πξνθξίησλ ηνπ λεζηνχ, πνπ θαηεγν- 

ξνχληαλ φηη, απφ ηε κηα, ζπκκεηείραλ ζηηο πξνεηνηκαζίεο ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ ειιελη- 

ζκνχ γηα επαλάζηαζε θαη, απφ ηελ άιιε, πξνεηνίκαδαλ εμέγεξζε ζηελ Κχπξν. Ο 

αξρηεπίζθνπνο αξλείηαη νπνηαδήπνηε αλάκεημε ησλ Κππξίσλ ζε φζα ηνπο πξνζάπην- 

ληαη θαη απαληά κε ζζέλνο ζηελ εθθξαζκέλε απφ ηνλ παζά επηζπκία γηα νινθιεξσ- 

ηηθφ αθαληζκφ ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, δηαηππψλνληαο ηελ αθιφλεηε πίζηε ηνπ ζηε 

δηαρξνληθή επηβίσζε ηνπ ειιεληζκνχ κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ. Σέινο, ν ίδηνο δελ πα- 

ξαζχξεηαη απφ ηελ χζηαηε παξειθπζηηθή ηαθηηθή ηνπ παζά θαη δειψλεη φηη είλαη 

έηνηκνο γηα ηε ζπζία. 

ηελ 4
ε
 ζθελή (ζη. 201-300) ν Κνπηζνχθ Μερκέη θαη νη αγάδεο παξακέλνπλ 

έθπιεθηνη απφ ηε ζζελαξή θαη ζαξξαιέα ζηάζε ηνπ αξρηεπηζθφπνπ. Αθνινπζεί ε 

θπιάθηζε ησλ αξρηεξέσλ ζην ίδην θειί. Μφλνη πηα νη Σνχξθνη ζθέθηνληαη φηη πξέπεη 

λα εμαζθαιίζνπλ καξηπξία γηα φζα θαηεγνξνχζαλ ηνπο αξρηεξείο, θαη έηζη θαινχλ 

ελψπηφλ ηνπο ηνλ Γεκήηξε, έλαλ αγαζφ βνζθφ, ν νπνίνο εμαλαγθάδεηαη κε ζθαηφ 

ηξφπν λα ςεπδνκαξηπξήζεη θαη ακέζσο θπιαθίδεηαη. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 
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βνζθνχ, νη αλψηεξνη Σνχξθνη αμησκαηνχρνη αξρίδνπλ λα ζπδεηνχλ γηα ηηο ζρεδηαδφκε- 

λεο πξνγξαθέο θαη αξγφηεξα απνρψξεζαλ γηα ηε κεζεκβξηλή πξνζεπρή.  

ηε θπιαθή ηνπ ζεξαγηνχ, φπνπ θξαηνχληαη νη αξρηεξείο, δηαδξακαηίδεηαη ε 5
ε
 

ζθελή ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ...» (ζη. 301-400). Σν θειί ησλ ηεζζάξσλ αξρηεξέσλ έρεη κηαλ 

εμσηεξηθή πφξηα θαη έηζη ν παληνγλψζηεο-σηαθνπζηήο αθεγεηήο αθνχεη ηα ιφγηα πνπ 

δηακείβνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο. ηελ πξψηε εηθφλα ν Κππξηαλφο ππνδεηθλχεη ζηνπο 

κεηξνπνιίηεο φηη ηψξα δελ είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα θαηαινγηζκφ επζπλψλ ζε 

εθείλνπο πνπ δηέλεηκαλ επαλαζηαηηθέο πξνθεξχμεηο θαη φηη ην κφλν πνπ πξέπεη λα 

ηνπο πξνβιεκαηίδεη είλαη ε κνίξα ηνπ θππξηαθνχ ειιεληζκνχ, κεηά ηηο ζθαγέο. ηε 

δεχηεξε εηθφλα, κεηά ηελ απνηπρεκέλε δεχηεξε πξνζπάζεηα ηνπ Κηφξνγινπ γηα 

δηαθπγή ηνπ αξρηεπηζθφπνπ, θηάλεη ζηε θπιαθή έλαο απεζηαικέλνο ηνπ παζά κε 

δφιηνπο ζθνπνχο θαη κάηαηα επηρεηξεί λα ηαπεηλψζεη ηνπο ηεξάξρεο. Μεηά ηελ απνρψ- 

ξεζε ηνπ Σνχξθνπ, νη αξρηεξείο γνλαηίδνπλ θαη πξνζεχρνληαη γηα ηνπο πνιεκηζηέο 

ζηελ Διιάδα θαη γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο.  

ηελ 6
ε
 ζθελή (401-524) νη Σνχξθνη αμησκαηνχρνη, κεηά ηελ πξνζεπρή ηνπο ζην 

ηδακί, επηζηξέθνπλ ζην ζεξάγην κε ζθνπφ λα απνπεξαηψζνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ζθαγψλ. Γηα εθθνβηζκφ ηνπ αξρηεπηζθφπνπ θαινχληαη, αλαθξίλνληαη θαη απαγρνλίδν- 

ληαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ν αξρηδηάθνο θαη ν γξακκαηηθφο ηνπ. Έπεηηα, νη ηέζζε- 

ξηο αξρηεξείο πξνζάγνληαη ζην ζεξάγην, φπνπ ν Μνπζειίκαγαο ηνπο αλαθνηλψλεη φηη 

φια είλαη έηνηκα γηα ηελ εθηέιεζε˙ ν αξρηεπίζθνπνο απνξξίπηεη κε παξξεζία ηελ χζηα- 

ηε παξειθπζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ παζά, ν νπνίνο ακέζσο πξνζηάδεη ηνπο ζηξαηηψηεο 

ηνπ λα πξνζαγάγνπλ ηνπο αξρηεξείο ζηνλ ρψξν ηεο εθηέιεζεο, έμσ απφ ην ζεξάγην.   

Αθνινχζσο, ν παζάο απεπζπλφκελνο ζηνπο αγάδεο, αλαθνηλψλεη φηη ζα πξαγκαην-  

πνηνχληαλ ηελ ίδηα κέξα νη ζθαγέο ησλ αξρηεξέσλ θαη ηελ επνκέλε ζα άξρηδαλ νη ε- 

θηειέζεηο ησλ πξνθξίησλ ηνπ ηφπνπ. Χζηφζν, ν Κηφξνγινπ ζέιεη λα δηαρσξίζεη ηε 

δηθή ηνπ ζηάζε: ζπκίδεη ζηνλ Μερκέη πσο ππνζρέζεθε ζηνλ αξρηεπίζθνπν φηη δελ ζα 

ηνλ απνθεθαιίζεη θαη φηη ηψξα πξφθεηηαη λα αζεηήζεη ηελ ππφζρεζή ηνπ. Ο παζάο κε 

θπληζκφ θαη ζνθηζηηθά επηρεηξήκαηα ηζρπξίδεηαη φηη δελ αζεηεί ηελ ππφζρεζή ηνπ, ελψ 

ν Κηφξνγινπ δηαηππψλεη ηελ άπνςε πσο, εμαηηίαο ησλ δησγκψλ θαη ησλ ζθαγψλ, ελδέ- 

ρεηαη νη Έιιελεο ηεο Κχπξνπ λα ζειήζνπλ λα πξνβνχλ ζε αληίπνηλα.  

Σνλ ιφγν παίξλεη κεηά ν Μεηέζαγαο, πνπ εηζεγείηαη λα αλαβιεζεί ε εθηέιεζε ησλ 

αξρηεξέσλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη Σνχξθνη αμησκαηνχρνη λα δηαβνπιεπηνχλ ςχρξαηκα, 

αιιά θαη γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε ελδειερέζηεξεο έξεπλεο γηα εληνπηζκφ νπιηζκνχ, θαη 

ηφηε λα πξνρσξήζνπλ πεξηζζφηεξν βέβαηνη ζηηο εθηειέζεηο. Ο Κνπηζνχθ Μερκέη 
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απαληά φηη δελ ππάξρεη θακηά πηζαλφηεηα λα αληηδξάζνπλ νη απεηξνπφιεκνη Κχπξηνη, 

ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπ λεζηνχ ηνπο κε ηελ Σνπξθία θαη ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Αί- 

γππην. Σέινο, θαζεζπράδεη ηνπο αγάδεο θαη ηνπο θαιεί λα πξνρσξήζνπλ ζηνλ ρψξν 

ηεο εθηέιεζεο, γηαηί είλαη αξγά πηα.   

ηελ 7
ε
 ζθελή ηεο «9

εο
 Ηνπιίνπ...» ε ζθεληθή δξάζε κεηαθέξεηαη ζηνλ αλνηρηφ 

ρψξν έμσ απφ ην ζεξάγην, δειαδή ζηνλ ρψξν ηεο εθηέιεζεο, φπνπ θηάλνπλ νη Σνχξθνη 

αμησκαηνχρνη, κεηά απφ δηαηαγή ηνπ Μνπζειίκαγα. Δθεί βξίζθνληαη ήδε απαγρνλη- 

ζκέλνη ν αξρηδηάθνο θαη ν γξακκαηηθφο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ. Αθφκε, ήηαλ έηνηκε κηα 

άιιε αγρφλε ζηε «ζπθακηά», ελψ γχξσ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνο ν κνπζνπικαληθφο 

φρινο. ε αληίζεζε κε απηνχο, φζνη Σνπξθνθχπξηνη βξίζθνληαλ ζηνλ ρψξν ήηαλ 

ζησπεινί θαη ζθεθηηθνί. Σφηε ν Κνπηζνχθ Μερκέη δηαηάζζεη θαη νδεγνχλ θνληά ζηελ 

αγρφλε ηνλ Κππξηαλφ, ν νπνίνο πςψλεη ην βιέκκα ηνπ ζηνλ νπξαλφ θαη πξνζεχρεηαη 

ζηνλ Θεφ λα ιππεζεί ηνλ ειιεληζκφ. Σέινο, ν δήκηνο απαγρνλίδεη ηνλ αξρηεπίζθνπν, 

ελψ αθνινπζεί ν απνθεθαιηζκφο ησλ κεηξνπνιηηψλ θαη ηνπ βνζθνχ Γεκήηξε.  

Δίλαη πηα απφγεπκα θαη φινη θεχγνπλ απφ ηελ πιαηεία ζεξαγίνπ, ελψ νη ζνξνί ησλ 

λεθξψλ παξακέλνπλ άηαθεο. ε ιίγν, κεηά ηε δχζε ηνπ ήιηνπ θαη κφιηο αξρίδεη λα 

βξαδηάδεη, πεγαίλνπλ ζηνλ παζά ηεξείο θαη πξνεζηνί θαη ηνλ παξαθαινχλ λα ηνπο 

επηηξέςεη λα θεδεχζνπλ ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο άιινπο εθηειεζζέληεο. κσο, ν Κνπ- 

ηζνχθ Μερκέη δελ ζπγθαηαηίζεηαη. Αληίζεηα, δειψλεη φηη ζα αθήζεη ηα πηψκαηα εθεί 

άηαθα γηα ηξεηο εκέξεο.   

Γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο, 

πνπ ηθαλνπνηνχζε ζε πςειφ βαζκφ ηνλ νξίδνληα πξνζδνθηψλ ησλ δεθηψλ ηεο, απηή 

αλεβάζηεθε επαλεηιεκκέλα ζηε ζθελή
361

 (φπσο αληίζηνηρα γλψξηζαλ ζθεληθή 

επηηπρία ην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ηνπ Γ. ηβηηαλίδε θαη ην Κνπηζνύθ Μερεκέη ηνπ Θ. 

Κσλζηαληηλίδε). Δηδηθφηεξα, ε ζθεληθή «ζηαδηνδξνκία» ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1821» ε- 

γθαηληάζηεθε κε δχν δεκφζηεο αλαγλψζεηο απνζπαζκάησλ ηνπ πνηήκαηνο απφ ηνλ ίδην 

ηνλ πνηεηή.   

Ζ πξψηε δεκφζηα αλάγλσζε κέξνπο ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1821» έγηλε απφ ηνλ Β. 

Μηραειίδε ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ 1895, έηνο θαηά ην νπνίν ν πνηεηήο νινθιήξσζε ηε 

                                                 
361

 Ζ έθηαζε θαη ε δηάξθεηα ηεο πξφζιεςεο ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ...» δελ είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηνχλ δηεμν- 

δηθά ζε απηή ηελ εξγαζία. Μηα κεζνδηθή πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη επη- 

ζθφπεζε ηεο θξηηηθήο γχξσ απφ ην πνίεκα, δηεξεχλεζε ησλ ζεαηξηθψλ δηαζθεπψλ ηνπ, αμηνιφγεζε 

ζεκαληηθψλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, ζπγθξφηεζε ηνπ δηαθεηκέλνπ κε πξνζδηνξηζκφ ησλ απερήζεσλ 

ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο ζηε ζχγρξνλε θππξηαθή ινγνηερλία θαη κειέηε ησλ πηζαλψλ ζπλαξηήζεψλ ηεο 

κε ηελ πξνθνξηθή ινγνηερλία ή ηελ πνηεηάξηθε παξάδνζε. Οη βάζεηο γηα κηα ηέηνηα ζπλζεηηθή πξνζέγ- 

γηζε έρνπλ ήδε ηεζεί απφ ηνπο δηάθνξνπο κειεηεηέο ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ ηνπ Β. Μηραειίδε.  
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ζχλζεζε ηνπ πνηήκαηνο. Ζ απαγγειία πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ 

ζεαηξηθνχ έξγνπ Φαηδώξα ηνπ Victorien Sardou, πξνθαιψληαο ελζνπζηαζκφ ζην θη- 

ιφηερλν θνηλφ ηεο Λεκεζνχ. ρφιην γηα ηελ αλάγλσζε δεκνζηεχεη ν ηπιηαλφο Υνπξ- 

κνχδηνο ζηελ εθεκεξίδα άιπηγμ (4 Ννεκβξίνπ 1895),
362

 φπνπ δηαβάδνπκε:  

                          Σελ δε παξειζνχζαλ Κπξηαθήλ επαλειήθζε ην σξαηφηαηνλ 
                                έξγνλ ηνπ Γάιινπ δξακαηνπξγνχ αξδνχ Φαηδώξα [...]. Πξν 

                                ηεο παξαζηάζεσο  ν αμηφινγνο παξ’ εκίλ  πνηεηήο θ. Βαζίιεη- 

                                νο Μηραειίδεο απήγγεηιε πξσηφηππφλ ηη πνίεκα ελ ηῃ θππξηα- 

                                θῂ δηαιέθηῳ, ηηηινθνξνχκελνλ «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 1821 ελ Κχ- 

                                πξῳ», σξαηφηαηνλ, πνιιάο θέξνλ ελ απηῲ εγθαηεζπαξκέλαο πνη- 

                                εηηθάο ηδέαο, θαηαρεηξνθξνηεζείζαο, εμ ψλ ηηλαο παξαζέηνκελ  

                                θάησζη [...].»
363

 

 

ε ειηθία 60 εηψλ, ν πνηεηήο απαγγέιιεη εθ λένπ ηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», θαηά ηα 

απνθαιππηήξηα ηνπ κλεκείνπ ηνπ Κππξηαλνχ, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ παξα- 

ζέηεη ν Υνπξκνχδηνο ζηελ έθδνζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ 1911.
364

  Ο Υξ. . Υνπξκνχδηνο 

αθήλεη λα λνεζεί φηη πξνεγνπκέλσο έγηλαλ θαη άιιεο αλαγλψζεηο (φρη θαη’ αλάγθελ 

απφ ηνλ πνηεηή), πνπ ελζνπζίαζαλ ην θνηλφ. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αλάγλσζε ηνπ 

1909, γξάθεη: «Σν πνίεκα αλεγλώζζε πξό ηηλνο ελ Λεκεζῲ θαη ελ Λεπθνζίᾳ [sic] από 

ζθελήο, πξν δηεηίαο, επί ηνηο απνθαιππηεξίνηο ηνπ κλεκείνπ ηνπ Κππξηαλνύ, πξνθα- 

ιέζαλ βαζείαλ ηελ ζπγθίλεζηλ ηνπ αθξναηεξίνπ θαη ηπρόλ ησλ ελζνπζησδεζηάησλ θξί- 

ζεσλ ηνπ παγθππξίνπ ηύπνπ, απνθαιέζαληνο ηνλ πνηεηήλ “Μηζηξάι” ηεο Κύπξνπ».
365

  

Δθηφο απφ ηηο δεκφζηεο αλαγλψζεηο ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ...», αμηνζεκείσηεο είλαη ηφζν 

νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο
366

 φζν θαη νη ζεαηξηθέο δηαζθεπέο 

                                                 
362

 Βι. Μ. Πηεξήο, «Υξνλνιφγην Βαζίιε Μηραειίδε»: Πηεξήο  [επηκ.] (2001), 30. 
363

  Βι. άιπηγμ, 4 Ννεκβξ. 1895. 
364

 Βι. Μ. Πηεξήο, φ.π., ζεκ. 362, 34.  
365

 Βι. Υξ. . Υνπξκνχδηνο, «Αληί Πξνιφγνπ»: Β. Μηραειίδεο, Πνηήκαηα (εηζαγ. Νίθνο Οξθαλίδεο), 

Λεπθσζία, Δθδφζεηο Κ. Δπηθαλίνπ, 1998 (θσηνκεραληθή αλαηχπσζε ηεο 1
εο

 έθδνζεο: 1911), 13˙ ζην 

εμήο: Β. Μηραειίδεο, Πνηήκαηα (1998: 1911). Γηα ηηο δχν δεκφζηεο απαγγειίεο ηνπ πνηήκαηνο, βι. 

επίζεο Κ. Βαζηιείνπ, «Δηζαγσγή. Απφ ηελ Αζζελή ιύξα ηνπ 1882 ζηα Πνηήκαηα ηνπ 1911 θαη ζηα 

θσλζηαληηλάηα»: Βαζίιε Μηραειίδε, Πνηήκαηα. Ζ έθδνζε ηνπ 1911. Μηα αλάγλσζε απφ ηνλ Κψζηα 

Βαζηιείνπ, Λεπθσζία, Αηγαίνλ, 2007, 38-9, 74˙ ζην εμήο: Β. Μηραειίδεο, Πνηήκαηα (2007: 1911)… 
366

 Ο Γ. Καηζνχξεο αλαθέξεηαη ζε παξάζηαζε πνπ έγηλε ηνλ Μάξηην ηνπ 1947 ζην Διιεληθφ Γπκλάζην 

Ακκνρψζηνπ, κε δηδαζθαιία ηνπ θηινιφγνπ Γ. Αλαγλσζηφπνπινπ, δηαζθεπήο ηνπ πνηήκαηνο πνπ, ζχκ- 

θσλα κε καξηπξία ηνπ Θενδφζε Νηθνιάνπ, έγηλε απφ ηνλ Κπξηάθν Υαηδεησάλλνπ. Βι. Καηζνχξεο 

(2005) Β΄, 125. Ο Καηζνχξεο αληιεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηε κειέηε ηνπ Κψζηα Κχξξε, Ζ 

ηζηνξία ηεο Μέζεο Δθπαηδεύζεσο Ακκνρώζηνπ, Λεπθσζία-Κχπξνο, 1967, 130· Θενδφζεο Νηθνιάνπ, «Ζ 

9
ε
 Ηνπιίνπ 1821»: Πηεξήο [επηκ.] (2001), 189-190. Ο Καηζνχξεο ζεκεηψλεη φηη «θαηά ηε δεθαεηία 1945-

1955 δελ ιείπνπλ νη ζεαηξηθέο δηαζθεπέο θαη παξαζηάζεηο ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ». Ο ίδηνο κειεηεηήο γξάθεη γηα 

κηα παξάζηαζε δηαζθεπήο ηνπ πνηήκαηνο, πνπ έγηλε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1950: «Σνλ ίδην κήλα 

παξνπζηάζηεθε ζηελ Όαζε Λεπθσζίαο, άγλσζην από πνηνπο, ην έξγν Ζ ηξαγσδία ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ 1821 

ηνπ Θ. Ξελόπνπινπ. Πξνθαλώο, πξόθεηηαη γηα κηα από ηηο πνιιέο δηαζθεπέο πνπ έγηλαλ ηεο “9
εο

 Ηνπιίνπ 

ηνπ 1821” ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε, πνπ δείρλεη θαη ηε ζεαηξηθόηεηα πνπ έρεη ην εμαηξεηηθό απηό αθεγεκα- 

ηηθό πνηεηηθό έξγν». Ο κειεηεηήο δίλεη σο παξαδείγκαηα δηαζθεπψλ ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ...» ηηο ζρεηηθέο 

εξγαζίεο ησλ Κ. Υαηδεησάλλνπ, Κ. Υξπζάλζε θαη Α. Γ. Κνχξνπ. Παξάζηαζε ζθελψλ απφ ην ίδην 

πνίεκα καξηπξείηαη θαη ζην Παγθχπξην Γπκλάζην ην 1952. Αθφκε, ζηα 1954 πξαγκαηνπνηείηαη δεχηεξε 
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ηεο. Πάλησο, ην δήηεκα ησλ ζεαηξηθψλ δηαζθεπψλ ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ...» παξακέλεη 

αλνηρηφ, γηαηί δελ απνθιείεηαη (εθηφο απφ ηηο δηαζθεπέο ησλ Κπξ. Υαηδεησάλλνπ, Α. 

Κνχξνπ θαη Μ. Πηεξή πνπ ζρνιηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) ζην κέιινλ λα εληνπηζηνχλ θαη 

άιιεο.
367

 

Απφ ηε ζπλεμέηαζε ησλ ηξηψλ ζεαηξηθψλ δηαζθεπψλ ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1821...», ζε 

ζπλάξηεζε κε ην αξρηθφ θείκελν ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο, πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα, ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε απφ ηνλ Βαζίιε Μηραειίδε ζην 

πνίεκά ηνπ επαξθψλ έκκεζσλ ζθεληθψλ νδεγηψλ,
368

 ηερληθή πνπ, φπσο έρεη ζεκεησζεί 

ζηελ Δλφηεηα 1.12. απηνχ ηνπ Κεθαιαίνπ, ζπληζηά ζεκαληηθφ δείθηε ζεαηξηθφηεηαο 

ηνπ πνηήκαηνο θαη ε νπνία θσηίδεηαη απφ ηε δηεξεχλεζε  ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ απφ 

ηνπο δηαζθεπαζηέο ησλ έκκεζσλ (ελδνθεηκεληθψλ) ζθεληθψλ νδεγηψλ ηνπ πνηεηηθνχ 

θεηκέλνπ ζε άκεζεο. 

Ζ ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ Κπξ. Υαηδεησάλλνπ ππνδηαηξείηαη ζε πέληε εηθφλεο. 

Αθνινπζψληαο πηζηά ηε δξακαηηθή δνκή ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ, ν δηαζθεπαζηήο κεηα- 

ζρεκαηίδεη ηηο έκκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζπαξκέλεο ζε απηφ, 

είηε παξακέλνληαο πξνζθνιιεκέλνο ζηα ζεκαηλφκελά ηνπο (απηφ ζπκβαίλεη, θαηά 

θαλφλα, ζηηο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηα δξακαηηθά πξφζσπα) είηε εκπινπηίδνληαο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο (ζπρλά ζηηο πεξηγξαθέο ρψξσλ, φπσο ιφγνπ ράξε, ηεο θεληξηθήο αί- 

ζνπζαο ηνπ ζεξαγηνχ). Ζ πην πάλσ ηαθηηθή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ επηινγηθή Δηθφλα 

                                                                                                                                              
παξάζηαζε ηεο «9

εο
 Ηνπιίνπ ηνπ 1821» ζην Διιεληθφ Γπκλάζην Ακκνρψζηνπ, πάιη ζε δηδαζθαιία ηνπ 

Γ. Αλαγλσζηφπνπινπ θαη ζθεληθά απφ ηνλ καζεηή Γ. θνηεηλφ. Βι. Καηζνχξεο (2005), ηφκ. Β΄, 131, 

146, 152, 159, 284. Μηα δεχηεξε ζεαηξηθή δηαζθεπή ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1821...» απφ ηνλ Αλδξέα Κνχξν 

παξνπζηάζηεθε επί ζθελήο ζην Παγθχπξην Γπκλάζην ζηα 1960. Βι. Πλεπκαηηθή Κύπξνο 1 (Οθη. 1960) 

21-29˙ Μηράιεο Πηεξήο [επηκ.] (2001),  216. Απφ ηηο κεηαγελέζηεξεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηεο «9
εο

 

Ηνπιίνπ» μερσξίδεη γηα ηελ πνηφηεηά ηεο ε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ απφ ην Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζε ζθελνζεζία ηνπ Μ. Πηεξή (επίζεκε πξψηε: 9 Ηνπιίνπ 2001). Ζ πξνζέγγηζε 

απηή, φπσο ζεκεηψλεη ν ζθελνζέηεο, δηαθέξεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζεαηξηθέο δηαζθεπέο, δεδνκέλνπ 

φηη «είλαη ε πξώηε θνξά, πνπ ηα δύν κεγάια επηθνιπξηθά πνηεηηθά έξγα “9
ε
 Ηνπιίνπ 1821” θαη “Υηώ- 

ηηζζα” αληηκεησπίδνληαη σο πνηεηηθό δίπηπρν θαη παξνπζηάδνληαη σο εληαία δξακαηηθή ζύλζεζε». Βι. Μ. 

Πηεξήο, φ.π. 
367

 πσο ζεκεηψλεη ν Μ. Πηεξήο, «θαηά θαηξνύο έρνπλ γίλεη θαη άιιεο παξαζηάζεηο είηε ηεο «Δλάηεο 

Ηνπιίνπ» (θπξίσο) είηε ηεο «Υηώηηζζαο» (ιηγόηεξν), ζηεξηγκέλεο ζε δηαζθεπέο νη νπνίεο δελ έρνπλ δεκν- 

ζηεπηεί». Βι. φ.π., 218. Δθηφο απφ ηε δηεμνδηθή δηεξεχλεζε ησλ ζεαηξηθψλ δηαζθεπψλ ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 

1821», ζε κηα κειινληηθή εξγαζία ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ θαη άιια ζεαηξηθά θείκελα πνπ 

αμηνπνηνχλ ην ίδην ζεκαηηθφ πιηθφ, φπσο είλαη, ι.ρ., ηα νκφηηηια ηζηνξηθά δξάκαηα Δζλνκάξηπξαο Κπ- 

πξηαλόο ησλ Ηάθσβνπ Κπζξεψηε (1979) θαη Κχπξνπ Υξπζάλζε (1993). Γεληθφηεξα, γηα ην δήηεκα ησλ 

ζεαηξηθψλ δηαζθεπψλ πεδψλ θαη πνηεηηθψλ θεηκέλσλ βι. Έξε ηαπξνπνχινπ, «Νενειιεληθή πεδνγξα- 

θία θαη πνίεζε ζηε ζθελή»: (ζπιι. ηφκ.), Παξάδνζε θαη εθζπγρξνληζκόο…, 479-486. 
368

 Έκκεζεο θαινχληαη νη ζθεληθέο νδεγίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην θείκελν, ελψ άκεζεο είλαη φζεο 

παξαηίζεληαη είηε ζηελ αξρή θάζε πξάμεο ή ζθελήο είηε παξεκβάιινληαη ζε δηάθνξα ζεκεία αλάκεζα 

ζηνπο δηαιφγνπο ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ, ρσξίο λα απνηεινχλ νξγαληθφ κέξνο ηνπο. Βι. ζρεηηθά 

Pfister (
5 

2000: 1977), 15-16˙ Alter (1990), 165-168˙ Ubersfeld (1996), 29-31˙ Πεθάλεο (1999), 213˙ Β. 

Πνχρλεξ, Από ηε ζεσξία ηνπ ζεάηξνπ..., 74˙ Δηδηθφηεξα γηα ηηο έκκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο ζηελ «9
ε
 

Ηνπιίνπ 1821...», βι. L. Galazis, “Implicit stage directions…”, 139-160.  
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Δ΄, φπνπ ν δηαζθεπαζηήο μεθεχγεη εληειψο απφ ην αξρηθφ θείκελν θαη κεηαθέξεη ηνλ 

αλαγλψζηε-ζεαηή ζηελ παξνληηθή πξφζιεςε ηνπ ζθεληθνχ ρψξνπ (πξνηνκή Κππξηα- 

λνχ ζηελ απιή ηεο αξρηεπηζθνπήο), κε πξνθαλή ζηφρν λα εμάξεη ηε δηαρξνληθή αμία 

ηεο ζπζίαο ηνπ Κχπξηνπ αξρηεξέα.
369

 

Πεξηζζφηεξν αδέζκεπηα δηαζθεπάδεη ηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» ν Αλδξέαο Κνχξνο, ν 

νπνίνο δελ δηζηάδεη λα αλαδηαηάμεη ηηο ζηξνθέο ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο ή θαη λα ζπξ- 

ξάςεη ζηίρνπο απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζθελη- 

θψλ νδεγηψλ ζε αξθεηά ζεκεία δελ «πξνδίδεη» ηηο ζθελνζεηηθέο ππνδείμεηο ηνπ πνηε- 

ηή, φπσο αληρλεχνληαη ζηηο έκκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο, σζηφζν ζε θάπνηεο πεξηπηψ- 

ζεηο ν δηαζθεπαζηήο παξαβηάδεη ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν «αξθνληηθά ληπκέλνο Σνύξθνο», πνπ εηζέξρεηαη ζηε θπιαθή κε ζηφρν λα 

θάκςεη ην αγσληζηηθφ θξφλεκα ηνπ αξρηεπηζθφπνπ, δελ κπνξεί λα είλαη απιψο έλαο 

δεζκνθχιαθαο (φπσο ππνδεηθλχεη ν δηαζθεπαζηήο ζηε ζθεληθή ηνπ νδεγία)˙
370

 εμάι- 

ινπ, ζηε δηαζθεπή ηνπ Α. Κνχξνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αληηθαηαζηαζεί ε ππφδεημε ηνπ 

πνηεηή φηη, πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο γηα ηε ζαλάησζή ηνπο, νη αξρηεξείο 

πξνζάγνληαη δέζκηνη ζηελ θεληξηθή αίζνπζα ηνπ ζεξαγηνχ, κε ηε ζθεληθή νδεγία 

«κπαίλεη ζηε θπιαθή ν Μνπζειίκ κε ζηξαηηώηεο».
371

 Γεληθφηεξα, ε παξαβίαζε ηεο 

δξακαηηθήο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνλ πην πάλσ δηαζθεπαζηή, κέζσ ηεο αλαδηάηα- 

μεο ζθελψλ, δελ θαίλεηαη λα βειηηψλεη ηνλ δείθηε παξαζηαζηκφηεηαο ηνπ αξρηθνχ 

θεηκέλνπ, πνπ (έηζη θη αιιηψο) δελ ρξεηάδεηαη ηελ επηθνπξία κηαο ζεαηξηθήο δηαζθεπήο 

γηα λα αλαδεηρηεί.   

Πην ζχλζεηε απφ ηηο δχν πην πάλσ είλαη ε ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ Μ. Πηεξή, ν 

νπνίνο  ζηε «δξακαηηθή πξνζαξκνγή» ηνπ αληηκεησπίδεη ηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» θαη ηε 

«Υηψηηζζα» «σο πνηεηηθό δίπηπρν», θαη παξνπζηάδεη απηέο ηηο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο 

«σο εληαία δξακαηηθή ζύλζεζε», πνπ εκπινπηίδεηαη θαη απφ άιια πνηήκαηα ηνπ Β. 

Μηραειίδε γξακκέλα ζηελ θππξηαθή δηάιεθην.
372

 πσο ζεκεηψλεη ν δηαζθεπαζηήο, 

ζηφρνο ηνπ είλαη ε παξάιιειε εθδίπισζε δχν δηαθνξεηηθψλ κχζσλ, δειαδή ηεο πν- 
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 Βι. Κπξηάθνο Υαηδεησάλλνπ, Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 1821 ελ Κύπξῳ. Γξάκα εηο θππξηαθήλ δηάιεθηνλ. 

Πνίεκα Βαζίιε Μηραειίδε, Ακκφρσζηνο, 1960, 31.  
370

 Βι. Αλδξέαο Κνχξνο, Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821. Γηαζθεπή δηά ην ζέαηξνλ, Λεπθσζία, Έθδνζηο Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, ρ.ρ., 14: Πξβι. Β. Μηραειίδεο, «Ζ Δλάηε Ηνπιίνπ 1821 ελ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ»: Άπαληα, 

Λεπθσζία, Δθδφζεηο Υξ. Αλδξένπ, 2002, ζηξ. 37, 152˙ ζην εμήο: Άπαληα... 
371

 Βι. Α. Κνχξνο, φ.π., 15: πξβι. Βαζίιεο Μηραειίδεο, φ.π., ζηξ. 42, ζ. 153.  
372

 Βι. Βαζίιεο Μηραειίδεο, Ζ Ρσκηνζύλε ελ θπιή ζπλόηδηαηξε ηνπ θόζκνπ. Γξακαηηθή πξνζαξκνγή 

Μηράιεο Πηεξήο, Λεπθσζία, 2001: Πηεξήο [επηκ.] (2001), 216-240. Σν παξάζεκα ζηε ζ. 216. Γελ 

ζρνιηάδεηαη ζην ζεκείν απηφ ην ηκήκα ηεο δηαζθεπήο ηνπ Μ. Πηεξή πνπ αθνξά ηε «Υηψηηζζα», 

δεδνκέλνπ φηη ν ζρνιηαζκφο απηφο ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο.  
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ξείαο «ηνπ Κππξηαλνύ πξνο ηε ζπζία [...] θαη ηεο Υηώηηζζαο πξνο ηελ ειεπζεξία»,
373

 φρη 

κέζσ ηεο παξαηαθηηθήο ζχλδεζήο ηνπο, αιιά ηεο ζπλχθαλζεο, κε ηελ νπνία επηηπγ- 

ράλεηαη ε δξακαηνπξγηθή ζπλνρή ηεο δηαζθεπήο. Ο Μ. Πηεξήο δηαζθεπάδεη ηηο δχν 

κείδνλεο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε δεκηνπξγηθά, ρσξίο σζηφζν λα πξνρσ- 

ξεί ζε απζαίξεηεο θαη κε αιεζνθαλείο επεκβάζεηο ζηε ζθελνζεηηθή πξφζεζε ηνπ 

πνηεηή. Λφγνπ ράξε, νη ζθεληθέο νδεγίεο πνπ γξάθεη ν δηαζθεπαζηήο γηα ηνλ βνζθφ 

Γεκήηξε (δειαδή φηη ηξαγνπδά παίδνληαο ην «πηδθηαύιηλ ηνπ» κέζα ζηε θπιαθή), 

κνινλφηη δελ ππάξρνπλ ζην αξρηθφ θείκελν, απνηεινχλ κηα επηηπρεκέλε ζθεληθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο πξνγελέζηεξεο δσήο ηνπ βνζθνχ, φπσο ηε δηεγείηαη ν ίδηνο ζηνλ 

Κνπηζνχθ Μερκέη.
374

  

Αμηνπξφζεθηνο είλαη, ηέινο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Μ. Πηεξήο αμηνπνηεί ηηο έκκε- 

ζεο ζθεληθέο νδεγίεο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο ηηο κεηαζρεκαηίδεη 

κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο νη Κπξ. Υαηδεησάλλνπ θαη Α. Κνχξνο, αιιά θαηά θαλφλα 

κεηαθέξεη απηνχζηνπο ηνπ ζηίρνπο ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1821» θαη ηνπο ηνπνζεηεί κέζα ζε 

αγθχιεο, ππνδεηθλχνληαο έηζη φηη ιεηηνπξγνχλ σο ζθεληθέο νδεγίεο, θαη θπζηθά δελ 

εθθέξνληαη απφ ηα δξψληα πξφζσπα, θαηά ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε. Με ηε κέζνδν 

απηή απνδεηθλχεηαη έκπξαθηα ν πςειφο δείθηεο ζεαηξηθφηεηαο ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέ- 

λνπ, πνπ εκπεξηέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο ρσξνρξνληθνχο θαη ραξαθηεξνινγηθνχο δεί- 

θηεο, ψζηε βάζηκα ζεσξείηαη απφ ηνλ Μ. Πηεξή πνηεηηθή θαη ηαπηφρξνλα δξακαηηθή 

ζχλζεζε.  

1.12.3. Βαζίιε Μηραειίδε, «Υηώηηζζα», 1895. 

ηε «Υηψηηζζα» ην κπζνπιαζηαθφ παξφλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ρξφλν ηεο ζθελη- 

θήο δξάζεο καδί κε ηε δηάξθεηα ησλ ελδηάκεζσλ εμσζθεληθψλ ελεξγεηψλ ησλ δξακα- 

ηηθψλ πξνζψπσλ, εθηείλεηαη ζε κία βδνκάδα (θαινθαίξη 1822)˙ ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 

1821» ην ίδην ζπκππθλψλεηαη ζε έλα εηθνζηηεηξάσξν (8-9 Ηνπιίνπ 1821), θνξηηζκέλν 

κε δξακαηηθή έληαζε. Απφ ηελ άπνςε ηνπ ρψξνπ, ελψ ν ζθεληθφο ρψξνο ηεο «Υηψ- 

ηηζζαο» είλαη εληαίνο (ην ζπίηη ηνπ Σνχξθνπ κπέε), ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» ηα γεγν- 

λφηα δηαδξακαηίδνληαη ζην ηξίγσλν αξρηεπηζθνπή-ζεξάγην-πιαηεία ζεξαγίνπ.  

Σν ηζηνξηθφ πιαίζην απηήο ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο είλαη νη ζθαγέο πνπ δηέπξαμαλ 

νη Σνχξθνη ζηε Υίν ηνλ Απξίιην ηνπ 1822 θαη ε ππφζεζε δηαδξακαηίδεηαη ην θαιν- 

θαίξη ηεο ίδηαο ρξνληάο ζηε Λεκεζφ, φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ θάπνηνη απφ ηνπο δηαζσ- 
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 Βι. Μ. Πηεξήο, φ.π.  
374

 Πξβι. Β. Μηραειίδεο, Άπαληα…, ζηξ. 25, 146 θαη Β. Μηραειίδεο, Ζ Ρσκηνζύλε ελ θπιή..., 230.  
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ζέληεο.
375

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε ζπλνπηηθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ν πνηεηήο 

δηεπθξηλίδεη φηη πεγή ηεο έκπλεπζήο ηνπ απνηέιεζε κηα δηήγεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Κχδα γηα ηα ηξαγηθά γεγνλφηα ηνπ 1822. χκθσλα κε απηή ηε δηήγεζε, κεηά ηηο 

ζθαγέο νη Σνχξθνη κεηέθεξαλ Υηψηηζζεο ζηε Λεκεζφ θαη ηηο πνπινχζαλ. «Έλαο δε 

κπέεο εμαθνπζηόο πινύζηνο έθεξε κίαλ Υηώηηζζαλ θαη εθάζεηνπλ εηο ην ζπίηη ηεο Μα- 

ξνπδίηζαο [...] θαη θαηόπηλ ήιζελ ν αδειθόο ηεο κε ην θαξάβη θαη ηελ έθιεςε θξπθά θαη 

έθπγελ».
376

  

Λφγσ ηεο ελφηεηαο ρψξνπ πνπ ππάξρεη ζηε «Υηψηηζζα», κηα ζεαηξηθή δηαζθεπή 

ηεο ζα κπνξνχζε λα δνκεζεί ζε κία πξάμε, κε ηέζζεξηο επηκέξνπο ζθελέο. ηελ 1
ε
 

(ζη. 1-200) ν αθεγεηήο αλαθέξεηαη ζηα ηξαγηθά γεγνλφηα ηνπ Ηνπιίνπ 1821, κεηά απφ 

ηα νπνία νη θαηαθηεηέο κεηέθεξαλ ζηελ Κχπξν αξθεηνχο Αξβαλίηεο γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο ηάμεο. Καη ελψ αθφκε ε κλήκε ησλ θξηθηψλ γεγνλφησλ ήηαλ λσπή, ην απφγεπκα 

ελφο αββάηνπ ζηελ Αγία Νάπα ηεο Λεκεζνχ κηα γξηά δεηηάλα ζηεθφηαλ έμσ απφ έλα 

ζπίηη θαη παξαθαινχζε ηελ νηθνδέζπνηλα λα ηεο δψζεη ρξήκαηα. Σφηε απφ έλα 

παξάζπξν μεπξφβαιε κηα παλέκνξθε λεαξή Σνπξθάια θαη δηέηαμε ηηο ζθιάβεο λα ηε 

θέξνπλ κέζα. ηαλ νη ζθιάβεο απνρψξεζαλ, ε λεαξή άξρηζε λα θιαίεη, αζπάζηεθε 

ηνλ ζηαπξφ, νκνιφγεζε φηη είλαη ρξηζηηαλή απφ ηε Υίν θαη φηη νλνκάδεηαη Διέλε. Ζ 

γξηά ζηε ζπλέρεηα δήηεζε λα κάζεη πψο θαη απφ πνηνπο εμηζιακίζηεθε ε θνπέια.  

 πσο δηεγήζεθε ε Διέλε, εκέξα ηνπ θαθνχ ήηαλ ε Σξίηε˙ πνιινί απφ θφβν 

έκεηλαλ θιεηζκέλνη ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ιίγνη πήγαλ ζηηο δνπιεηέο ηνπο, γηαηί είραλ 

πξνεγεζεί ην Πάζρα ζθαγέο (ελλνείηαη ην Πάζρα ηνπ 1822, 12-13 Απξηιίνπ).
377

 

Δθείλε ηε κέξα απφ ην ζπίηη έιεηπαλ ν παηέξαο θαη ν αδειθφο ηεο, ελψ έμσ βξίζθν- 

ληαλ νη Σνχξθνη έηνηκνη γηα λα πξνβνχλ ζε βηαηνπξαγίεο. Ζ ίδηα κε ηε κεηέξα ηεο 

βξίζθνληαλ θιεηδσκέλεο ζην ζπίηη, φπσο ηνπο ππέδεημαλ νη άληξεο. Αθνινχζεζε ε 

ζχιιεςε ηεο Διέλεο, ε αηρκαισζία θαη ε κεηαθνξά ηεο ζηε Λεκεζφ, παξά ηελ απε- 

γλσζκέλε πξνζπάζεηα ηνπ αδειθνχ ηεο γηα ηε δηάζσζή ηεο. Σέινο, κεηά ηελ εμηζηφ- 

ξεζε ηεο ηξαγηθήο ηζηνξίαο, ε Διέλε παξαθαιεί ηε γξηά δεηηάλα λα πξνζπαζήζεη λα 

ηε ζψζεη θαη εθείλε δεζκεχεηαη λα θάκεη φ,ηη κπνξεί. 
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 Πεξηζζφηεξα γηα ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο «Υηψηηζζαο», βι. Γ. Λεχθεο, «Βαζίιεο Μηραειίδεο...», 

32-33˙ Βαζίιεηνο θπξφεξαο, «Ζ θαηαζηξνθή ηεο Υίνπ», [πιινγηθφ έξγν], Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ 

έζλνπο, Αζήλα, Δθδνηηθή Αζελψλ, 1975, ηφκ. ΗΒ΄, 244-245˙ Γ. Καηζνχξεο, Baζίιεο Μηραειίδεο..., 350˙ 

Γηψξγνο Γεσξγήο, «ηε δίλε ηεο επαλάζηαζεο. Ζ Υηψηηζζα ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε»: Ζ Αθξνδίηε 

ηαμηδεύεη κε ηε θίγγα. Κχπξνο-Υίνο: Γηαρξνληθέο ζρέζεηο, Αζήλα, Καζηαληψηεο, 2000, 43-50˙ Πηεξήο 

[επ.] (2001), 67-72. 
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 Β. Μηραειίδεο, Πνηήκαηα (1998: 1911), 34˙ ηνπ ίδηνπ, Πνηήκαηα (2007: 1911), 119.  
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 Βι. Υξηζηφθνξνο Πιάησλνο Καζηάλεο, «Ζ ζθαγή ηεο Υίνπ», Πηεξήο [επηκ.] (2001), 67-8.  
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ηε 2
ε
 ζθελή (ζη. 201-280) ν Αιή-κπέεο επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηνπ καδί κε ηελ Ατζέ 

θαη βιέπνληαο ηελ Διέλε ζηελνρσξεκέλε, αλαξσηηέηαη γηα ηελ αηηία ηεο αζπκίαο ηεο, 

ηε ζηηγκή πνπ έρεη φιεο ηηο αλέζεηο ζηε δηάζεζή ηεο. Σε δηαβεβαηψλεη φηη δνπλ νη 

ζπγγελείο ηεο θαη έπεηηα ηεο ζπζηήλεη ηελ Ατζέ, πνπ εγθαηέιεηςε ην ραξέκη ελφο αγά 

θαη αλαδεηνχζε πξνζηαζία.    

Σν απφγεπκα ηεο Πέκπηεο ε γξηά δεηηάλα έξρεηαη ζην ζπίηη ηνπ κπέε θαη ζπλαληά 

ηελ Διέλε, θνκίδνληαο επράξηζην κήλπκα: φηη ν αδειθφο ηεο ήξζε ζηε Λεκεζφ θαη φηη 

καδί ηνπ ζρεδίαζαλ ηε θπγάδεπζή ηεο. Σν θαξάβη είλαη ήδε έηνηκν. Σεο ιέεη αθφκα, ην 

επφκελν βξάδπ λα είλαη έηνηκε, γηαηί ζα ηεο θέξεη ξνχρα λαπηηθά γηα λα κεηακθηεζηεί 

θαη κεηά λα ηελ αθνινπζήζεη, γηα λα πάλε ζηελ παξαιία, φπνπ ζα επηβηβαδφηαλ ζην 

θαξάβη. ζε ψξα δηακείβνληαη απηά, ε Ατζέ θξπθαθνχεη˙ γη’ απηφ, κεηά ηελ νξκεηηθή 

ηεο είζνδν ζηνλ ζθεληθφ ρψξν, παξαθαιεί ηε δεηηάλα λα θέξεη δχν ζηνιέο, απνθαιχ- 

πηνληαο φηη θαη απηή είλαη Διιελίδα ρξηζηηαλή απφ ηε Υίν (3
ε
 ζθελή: ζη. 281-320).  

ηελ 4
ε
 ζθελή (ζη. 321-420) νη δχν λέεο αξρίδνπλ λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηε 

κεγάιε ζηηγκή ηεο θπγάδεπζεο θαη ηεο ζσηεξίαο ηνπο. ηαλ επηζηξέθεη ν κπέεο θαη 

βιέπεη ηελ Διέλε ραξνχκελε, ηεο ππφζρεηαη λα ζηείιεη επηζηνιή κε ζθνπφ λα κάζεη 

γηα ηνπο γνλείο ηεο, θηάλεη λα ηνλ αγαπά θαη λα είλαη επηπρηζκέλε. Σεο εχρεηαη αθφκε 

λα είλαη εμίζνπ ραξνχκελε θαη ην επφκελν βξάδπ, ελψ εθείλε απαληά ππαηληθηηθά πσο 

κφλν ν Θεφο γλσξίδεη πνηνο ζα ραίξεηαη ηφηε.  

Σελ επνκέλε νη δχν εμηζιακηζκέλεο Υηψηηζζεο ζηέθνληαη κε αγσλία πίζσ απφ έλα 

παξάζπξν θαη πεξηκέλνπλ εθείλνπο πνπ ζα ηηο ζψζνπλ. Μεηά ηε δχζε ηνπ ήιηνπ, ε 

γξηά θηάλεη θαη δίλεη ξνχρα ζηηο δχν θνπέιεο γηα λα κεηακθηεζηνχλ, ππνδεηθλχνληαο 

φηη έπξεπε λα βηαζηνχλ. Μφιηο ληχλνληαη, βγαίλνπλ θαη ζε ιίγν βξίζθνληαη ζηε Με- 

ηξφπνιε, φπνπ ζπλαληνχλ ηνλ αδειθφ ηεο Διέλεο καδί κε άιινπο λαχηεο. Οη δχν 

θνπέιεο επραξηζηνχλ ηε γξηά Υαηδεκαξία θαη κε ηε βνήζεηα ησλ λαπηψλ επηβηβά- 

δνληαη ζηε βάξθα˙ έηζη, αξρίδεη ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπο. Απφ 

ηελ άιιε, ε γξηά ραίξεηαη πνπ θαηάθεξε λα βνεζήζεη γηα ηε δηάζσζε ησλ δχν λεαξψλ 

Διιελίδσλ.  

 «Ζ Υηψηηζζα» δελ αλεβάζηεθε δεθάδεο θνξέο ζηε ζεαηξηθή ζθελή, φπσο 

ζπλέβεθε κε ηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821». ε παξαζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1940 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ Άληε Πεξλάξε, πνπ είρε ήδε αλεβαζηεί 
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ζηε ζθελή απφ παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ Πάθν ην 1935.
378

 Μνινλφηη ε 

δηαζθεπή δεκνζηεχηεθε αλψλπκα ην 1958 ζην πεξηνδηθφ Ο Κόζκνο ηνπ Παηδηνύ (ζε 

ηεχρνο πνπ ιαλζάλεη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε), ν ίδηνο ν δηαζθεπαζηήο ήδε απφ ην 1935 

είρε δψζεη ηελ πιεξνθνξία φηη ε παξάζηαζε ηεο ρξνληάο εθείλεο βαζίζηεθε ζε δηθή 

ηνπ δηαζθεπή.
379

 

πσο έρεη ζεκεησζεί πην πάλσ, ν Μ. Πηεξήο δηαζθεπάδεη ζε έλα εληαίν δίπηπρν ηελ 

«9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» θαη ηε «Υηψηηζζα». Οη έκκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο ηεο δεχηεξεο 

πνηεηηθήο ζχλζεζεο είηε κεηαθέξνληαη απηνχζηεο (κέζα ζε αγθχιεο) είηε κεηαζρε- 

καηίδνληαη ζε άκεζεο. Ζ απηνχζηα κεηαθνξά ηεο έκκεζεο ζθεληθήο νδεγίαο εμππε- 

ξεηεί ηνλ δηαζθεπαζηή ζε ζεκεία φπνπ δελ παξεκβαίλεη θαζφινπ θαη αθνινπζεί ηε 

ζθελνζεηηθή γξακκή ηνπ πνηεηή, φπσο ζεκαίλεηαη απφ ην θείκελφ ηνπ (π.ρ. ε Ατζέ πνπ 

θξπθαθνχεη θαη ακέζσο κεηά απνθαιχπηεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο ζηε γξηά Υαηδεκαξία). 

Δμάιινπ, νη άκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο ζε ζεκεία φπνπ ν δηα- 

ζθεπαζηήο ρξεζηκνπνηεί ηε δεκηνπξγηθή ηνπ θαληαζία θαη πξνρσξεί ζε ζθελνζεηη- 

θέο πξνηάζεηο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζην ίδην ην θείκελν (ι.ρ. ε εκθάληζε ηεο πξνζσπν- 

πνηεκέλεο Διιάδαο κε ηε κνξθή ηεο αλεξάδαο, ιίγν πξηλ ηελ απειεπζέξσζε θαη ιχ- 

ηξσζε ησλ δχν εμηζιακηζκέλσλ γπλαηθψλ, ή ε ρξεζηκνπνίεζε ρνξνχ πνπ απνραηξεηά 

ηελ Διέλε θαη ηελ Άλλα).    

1.12.4. Βαζίιε Μηραειίδε, «Ρσκηόο θαη Σδνλ Πνπιιήο», 1903. 

Αληίζεηα απφ ηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» θαη ηε «Υηψηηζζα», ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ 

Πνπιιήο» ν Β. Μηραειίδεο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αξηζηνηειηθή ελφηεηα ηνπ ρψξνπ 

θαη ηνπ ρξφλνπ, πεξηγξάθνληαο ην πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη ησλ θεληξηθψλ εξψσλ απφ ηελ 

Κχπξν ζην Λνλδίλν κε ηξφπν πνπ πξνζηδηάδεη ζην κπζηζηνξεκαηηθφ δξάκα.  

Σν αθεγεκαηηθφ απηφ πνίεκα δνκείηαη ζε ηέζζεξηο ζθελέο. ηελ 1
ε
 (ζη. 1-242), 

πνπ εθηπιίζζεηαη κεηαμχ Βεξπηνχ, Ρφδνπ, Υίνπ θαη κχξλεο, ν Άγγινο Σδνλ Πνπι- 

ιήο θαη ν Διιελνθχπξηνο θίινο ηνπ Καθνπιιήο αλαρσξνχλ απφ ηελ Κχπξν θαη 
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 Βι. Άληεο Πεξλάξεο, «Σν παηδηθφ ζέαηξν», πεξ. Πάθνο Α΄: 2 (Οθη. 1935) 68˙ ηνπ ίδηνπ, Υηώηηζζα, 

δηαζθεπή ηνπ νκψλπκνπ πνηήκαηνο ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε (1935): πεξ. Ο Κόζκνο ηνπ Παηδηνύ Β: 3 

(Μάξη. 1958) 73-83˙ Μ. Π. Μνπζηεξήο, Υξνλνινγηθή ηζηνξία..., 116˙ Καηζνχξεο (2005), ηφκ. Β΄, 57, 

72-3. Γελ θαηέζηε δπλαηφ λα εληνπίζνπκε ην πεξηνδηθφ Ο Κόζκνο ηνπ Παηδηνύ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε δηα- 

ζθεπή ηνπ Α. Πεξλάξε δελ ζρνιηάδεηαη. ηελ Κππξηαθή Βηβιηνζήθε, φπνπ ππάξρνπλ ηα πξψηα ηεχρε 

ηνπ πεξηνδηθνχ, δελ δηαζψδεηαη ην ηεχρνο 3.  
379

 Βι. Νίθνο Παλαγηψηνπ, Βηβιηνγξαθία Άληε Πεξλάξε (1922-1980), Λεπθσζία, 1982, 26, 80-8. [Πξν- 

ζάξηεκα ζην: Νίθνο Παλαγηψηνπ, Νίθε Λαδάθε-Φηιίππνπ, Νίθνο Οξθαλίδεο, Άληεο Πεξλάξεο: Δπηινγή 

από ην έξγν θαη βηβιηνγξαθία ηνπ, Λεπθσζία, 1982]. πσο ζεκεηψλεη ν Ν. Παλαγηψηνπ, ε πιεξνθνξία 

φηη ε ζεαηξηθή δηαζθεπή ηεο «Υηψηηζζαο» έγηλε απφ ηνλ Άληε Πεξλάξε ζπλάγεηαη απφ ην δεκνζίεπκά 

ηνπ ζην πεξ. Πάθνο (βι. φ.π.) «αιιά θαη από ζρεηηθή ζεκείσζε ηνπ ίδηνπ ζε πξνζσπηθό ηνπ αληίηππν, πνπ 

θαηέρνπκε». Σν παξάζεκα ζηε ζ. 26.  
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θηάλνπλ ζην Βεξνχηη, πξψην ηνπο ζηαζκφ, κε πξννξηζκφ ην Λνλδίλν.  Μεηά ηνλ έιεγ- 

ρν ησλ δηαβαηεξίσλ, ν Καθνπιιήο θπιαθίδεηαη, γηαηί ην θππξηαθφ ηνπ δηαβαηήξην δελ 

αλαγλσξίδεηαη, θαη αθνινχζσο ν θξνπξφο δεηάεη απφ ηνλ θπιαθηζκέλν λα πιεξψζεη 

γηα λα ηνλ απειεπζεξψζεη, ψζηε λα κελ ράζεη ην πινίν πνπ ζε ιίγν απέπιεε. Σνλ ζπκ- 

βνπιεχεη λα αιιάμεη δηαβαηήξην, γηαηί ζα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα θαη ζηα άιια κέξε 

πνπ ζα ζειήζεη λα απνβηβαζηεί.  

Όζηεξα απφ ηελ απνθπιάθηζή ηνπ, ν Καθνπιιήο επηζηξέθεη ζην πινίν θαη ζπλα- 

ληά ηνλ Άγγιν ζπληαμηδηψηε ηνπ. Καηεγνξεί ηνπο Άγγινπο θαηαθηεηέο, επεηδή ηα δηα- 

βαηήξηα ησλ Κππξίσλ δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο άιιεο ρψξεο. ηαλ ην πινίν θηάλεη 

ζηε Ρφδν, γίλεηαη μαλά έιεγρνο δηαβαηεξίσλ θαη ν Καθνπιιήο επηρεηξεί λα πιεξψζεη 

ηνπο θξνπξνχο γηα λα ηνπ επηηξαπεί λα θαηεβεί ζην λεζί, αιιά ιακβάλεη αξλεηηθή 

απάληεζε θαη έηζη (αληίζεηα απφ ηνλ Σδνλή) παξακέλεη ζην πινίν. Σα ίδηα παζαίλεη 

θαη ζηνλ επφκελν πξννξηζκφ, πνπ ήηαλ ε Υίνο, ελψ ζηε κχξλε θαηαθέξλεη λα απνβη- 

βαζηεί θαη λα δηαζθεδάζεη κε ηνλ θίιν ηνπ, ν νπνίνο ζην κεηαμχ είρε απνηαζεί ζην 

ηεισλείν ηεο πφιεο, γηα λα δειψζεη ηα θηβψηηα πνπ κεηέθεξε. 

Δλψ ζπλερίδνπλ ην ηαμίδη ηνπο γηα ηελ Αγγιία, ν Καθνπιιήο ξσηά ηνλ Σδνλή γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ θηβσηίσλ θαη ιακβάλεη ηελ απάληεζε πσο πξφθεηηαη γηα αξραηφηεηεο 

ηηο νπνίεο απέθηεζε θάλνληαο αλαζθαθέο ζε δηάθνξα κέξε ηεο Κχπξνπ γηα δχν ρξφ- 

ληα. Ο Κχπξηνο ςέγεη ηελ πξάμε ηνπ Άγγινπ θίινπ ηνπ, επηζεκαίλνληαο φηη νη αξραηφ- 

ηεηεο δελ πξέπεη λα εθπαηξίδνληαη, θαη νηθηίξεη ηελ Κχπξν πνπ (θνληά ζηηο άιιεο 

ζπκθνξέο) βξήθε θαη ηνπο Διγίλνπο λα ηελ εθκεηαιιεχνληαη. Ο Σδνλήο απνθαιχπηεη 

αθφκε ζηνλ Καθνπιιή φηη ζε έλα απφ ηα θηβψηηα βξίζθεηαη έλαο θσλνγξάθνο, κε ηνλ 

νπνίν είρε ερνγξαθήζεη ηελ θππξηαθή δηάιεθην, επεηδή πξνβιέπεη φηη απηή ζην κέι- 

ινλ δελ ζα νκηιείηαη θαη ζα θαληάδεη φπσο ηα αξραία ειιεληθά. ηελ εξψηεζε ηνπ 

πξψηνπ πψο ζα ζπκβεί απηφ, ν Σδνλήο απαληά φηη, κε ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη 

Άγγινη επφπηεο ζηα ζρνιεία, νη Κχπξηνη ζα κηινχλ πηα αγγιηθά, εγθαηαιείπνληαο ηε 

δηάιεθηφ ηνπο. Ο Καθνπιιήο θαθίδεη ηε ζηάζε ησλ θαηαθηεηψλ θαη ηνλίδεη πσο θαλείο 

δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηη ζα γίλεη ζηελ Κχπξν χζηεξα απφ δηαθφζηα ρξφληα, ππνδεη- 

θλχνληαο φηη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ησλ Άγ- 

γισλ.  

 Έπεηηα, ν Σδνλήο αλαθνηλψλεη ζηνλ Καθνπιιή φηη ζθνπεχεη λα ελνηθηάζεη έλα 

κέξνο ζην Λνλδίλν θαη λα εθζέζεη ηηο αξραηφηεηεο, δηαθεκίδνληαο ζηνλ ηχπν ηελ επ- 

θαηξία πνπ ζα έρνπλ νη Άγγινη λα ηηο ζαπκάζνπλ, αιιά θαη λα αθνχζνπλ απφ ηνλ 

θσλνγξάθν ηα δείγκαηα ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ πνπ ν ίδηνο απαζαλάηηζε. Μάιηζηα 
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νη επηζθέπηεο ζα πιεξψλνπλ είζνδν, θαη γη’ απηφ πξνβιέπεη φηη ην εγρείξεκά ηνπ απηφ 

ζα ζηεθζεί κε επηηπρία.     

ηε 2
ε
 ζθελή (ζη. 243-365), φηαλ νη δχν θίινη έρνπλ θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, 

ν Σδνλήο βξίζθεη θαηάιιειν κέξνο γηα ηελ έθζεζή ηνπ θαη ζηέιιεη πξνζθιήζεηο ζε 

δηάθνξνπο πνιηηηθνχο θαη άιια ζεκαίλνληα πξφζσπα. Έηζη, αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ην «θνξεηφ θππξηαθφ κνπζείν» θαη ην επηζθέπηνληαη ππνπξγνί, ιφξδνη θαη άιινη. Ο 

Σδνλήο πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία θάζε εθζέκαηνο, εληππσζηάδνληαο ηνπο παξεπξηζθνκέ- 

λνπο κε ηηο γλψζεηο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ θσλνγξάθν, απφ ηνλ 

νπνίν αθνχγεηαη ζε θππξηαθή δηάιεθην ζρφιην ησλ Κππξίσλ γηα ζπδήηεζε πνπ έγηλε 

ζηε Βνπιή ησλ ιφξδσλ ζρεηηθά κε ηελ Κχπξν, θαηά ηελ νπνία ν Σζάκπεξιαηλ κίιεζε 

ελαληίνλ ησλ Κππξίσλ. Σα ιφγηα πνπ αθνχγνληαη ζην ζπιιαιεηήξην απνηεινχλ ζρνιη- 

αζκφ δειψζεσλ πνπ έθαλε ν Τπνπξγφο Απνηθηψλ Σζάκπεξιαηλ ζην Αγγιηθφ Κνηλν- 

βνχιην ζηηο 13/26 Μαΐνπ 1902.
380

 Δλψ ην αθξναηήξην αθνχεη ηνλ θσλνγξάθν θαη ζαπ- 

κάδεη ηα ιεγφκελα, ν Σζάκπεξιαηλ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζά ηνπο θσλάδεη λα αληηθαηα- 

ζηήζνπλ ακέζσο ηνλ θχιηλδξν. κσο, επεηδή ην θνηλφ δεηνχζε επίκνλα λα αθνχζεη 

κέρξη ηέινπο, ν Σδνλήο ζέηεη μαλά ηνλ θσλνγξάθν ζε ιεηηνπξγία θαη αθνχγνληαη φια 

ηα παξάπνλα ηνπ πιήζνπο.  

Μεηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ερνγξαθεκέλνπ απνζπάζκαηνο, αθνχγνληαη ρεηξνθξν- 

ηήκαηα θαη επεπθεκίεο γηα ηνλ Σδνλή, ν νπνίνο ζε ιίγν επηβάιιεη ηε ζησπή θαη ζέηεη 

μαλά ζε ιεηηνπξγία ηνλ θσλνγξάθν, γηα λα αθνχζεη ην πιήζνο ηνλ δεχηεξν δηάινγν. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπδήηεζε αλάκεζα ζε δχν γεσξγνχο πνπ δηεθηξαγσδνχλ ηε δεηλή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη Κχπξηνη αγξφηεο, θαζψο πθίζηαληαη ηελ άγξηα 

εθκεηάιιεπζε θαη θνξνινγία απφ ηνπο Άγγινπο. ηαλ ηειεηψλεη θαη απηφ ην ερνγξα- 

θεκέλν απφζπαζκα, ην θνηλφ πάιη εθδειψλεη ηελ επαξέζθεηά ηνπ πξνο ηνλ Σδνλή θαη 

ηε ζπκπάζεηά ηνπ γηα ηνπο Κχπξηνπο αγξφηεο. Ο Καθνπιιήο εθθξάδεη ηνλ ζαπκαζκφ 

ηνπ γηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θνηλνχ θαη γηα ηε γελλαηνδσξία ηνπ θαη καζαίλεη απφ ηνλ 

Σδνλή φηη ηελ επνκέλε ζα πήγαηλαλ ζε έλα μελνδνρείν, ην Οηέι ηε Φέιηκ Πημ, φπνπ 

ζχρλαδε ε αξηζηνθξαηία.  
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 Κχξηα ζεκεία ησλ δειψζεψλ ηνπ Σζάκπεξιαηλ ήηαλ: 1. φηη νη Κχπξηνη αδηαθνξνχλ γηα ηηο 

αξραηφηεηέο ηνπο θαη δελ θάλνπλ ηίπνηε γηα λα ηηο πξνζηαηέςνπλ δηαθσλψληαο κε ζρεηηθά λνκνζεηηθά 

κέηξα ησλ Άγγισλ, 2. φηη ε πιεξσκή ησλ 93 000 ιηξψλ απνηειεί πθηζηάκελε ππνρξέσζε ησλ Κππξίσλ 

θαη 3. φηη ν πφζνο ηεο έλσζεο κε ηελ Διιάδα δελ είλαη θαζνιηθφ αίηεκα ηνπ θππξηαθνχ ειιεληζκνχ. 

Μεηά ηηο δειψζεηο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Κχπξν ζπιιαιεηήξηα θαηαδίθεο ησλ πην πάλσ 

δειψζεσλ. Βι. Φίιηνο Εαλλέηνο, Ηζηνξία ηεο λήζνπ Κύπξνπ. Απφ ηελ αγγιηθή θαηνρή κέρξη ην 1912, 

Λεπθσζία, Δθδφζεηο Δπηθαλίνπ, 
2
1997 (1912), ηφκ. Γ΄, 495-499. 
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Σελ επνκέλε, νη δχν θίινη ληχλνληαη επίζεκα θαη πεγαίλνπλ ζην μελνδνρείν (3
ε
 

ζθελή, ζη. 366-579). Μεηά ην γεχκα, ηνπο πιεζηάδεη έλαο επγελήο θαη αξρίδεη λα ηνπο 

ππνβάιιεη δηάθνξεο εξσηήζεηο. Πξψηα ξσηάεη ηνλ Καθνπιιή γηα ηνλ ηφπν θαηαγσγήο 

ηνπ θαη εθείλνο απαληά φηη είλαη απφ ηνλ «ιεπθφ ειέθαληα», φπσο απνθαινχζαλ ηελ 

Κχπξν νη Άγγινη, ραξαθηεξίδνληαο ηελ αγγιηθή θαηνρή θφιαζε θαη πξνβάιινληαο κε 

έκθαζε ηελ ειιεληθή ηνπ εζληθφηεηα. Ο Άγγινο επγελήο δείρλεη φηη θαηαιαβαίλεη θαη 

παξαδέρεηαη φηη ε Κχπξνο ππνθέξεη απφ άδηθε θνξνινγία. Ο Καθνπιιήο απαληά φηη 

γηα ηνλ θφξν απηφ νη Κχπξηνη έζηεηιαλ πξεζβεία ζηελ Αγγιία ε νπνία, σζηφζν, 

γχξηζε άπξαθηε ζην λεζί. Ο ίδηνο αλαθέξεηαη αθφκε ζηε κεηάβαζε απφ ηελ ηνπξθν- 

θξαηία ζηελ αγγινθξαηία, ιέγνληαο φηη νη Κχπξηνη πνπιήζεθαλ ζαλ θηήλε, σο απνηέ- 

ιεζκα ηεο κπζηηθήο δηπισκαηίαο. Αθνινχζσο, αλαθέξεηαη ζηηο δειψζεηο ηνπ Σζά- 

κπεξιαηλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη Κχπξηνη γλψξηδαλ εμαξρήο φηη ν θφξνο ππνηέιεηαο 

ζα πιεξσλφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο θαη φρη απφ ηελ Αγγιία (δειψζεηο ηνπ 1902), θαη ππν- 

ζηεξίδεη φηη φζν θαη αλ θαλείο θαηαπνιεκά ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ αιήζεηα, απηέο ζην 

ηέινο επηθξαηνχλ θαη επηβάιινληαη. 

Ο άγλσζηνο επγελήο ζπγραίξεη ηνλ Καθνπιιή θαη ηνλ ζπκβνπιεχεη λα θξνληίζεη λα 

γίλνπλ γλσζηά φζα είπε ζηνλ αγγιηθφ ιαφ θαη λα κελ αξθνχληαη νη Κχπξηνη ζε ηνπηθά 

ζπιιαιεηήξηα θαη δηακαξηπξίεο. Αθφκε λα κελ πεξηνξίδνληαη ζε ππνβνιή παξαπφλσλ 

ζηνπο Άγγινπο ππνπξγνχο, γηαηί έηζη ηα πξνβιήκαηά ηνπο δελ γίλνληαη επξχηεξα γλσ- 

ζηά ζηελ αγγιηθή θνηλή γλψκε.  

 Έπεηηα, νη δχν θίινη βιέπνπλ φηη ηνπο πιεζηάδνπλ δχν θπξίεο. Ο Καθνπιιήο κηιά 

ζε απηέο γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηε Λεκεζφ θαη γηα ηελ αγγιηθή δηνίθεζε ηνπ 

λεζηνχ, ηνλίδνληαο ηνλ δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σνλί- 

δεη αθφκε φηη, παξά ηα δεηλά ηεο θαηνρήο, ε Κχπξνο εμαθνινπζεί λα δεη, ειπίδνληαο 

φηη ε Βξεηαλία ζα ζηέξμεη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο εζληθνχο πφζνπο ησλ Κππξίσλ. Μηιά 

αθφκε γηα ην Σξφνδνο, ζην νπνίν νη Άγγινη είραλ εγθαηαζηήζεη ηε ζεξηλή ηνπο δηνίθε- 

ζε. Σέινο, νη δχν θπξίεο επραξηζηνχλ ηνλ Κχπξην ζπλνκηιεηή ηνπο θαη απνκαθξχλν- 

ληαη.  

Ζ 4
ε
 θαη ηειεπηαία ζθελή (ζη. 580-640) δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα ππαίζξην ρψξν ηνπ 

Λνλδίλνπ, φπνπ ηελ επνκέλε ν Σδνλήο επαλαιεηηνπξγεί ηελ έθζεζε ησλ θππξηαθψλ 

αξραηνηήησλ. Σν θνηλφ πξψηα ζαπκάδεη ηηο θππξηαθέο αξραηφηεηεο θαη κεηά δεηά λα 

αθνχζεη απφ ηνλ θσλνγξάθν ηελ θππξηαθή δηάιεθην. Ο Σδνλήο πξφζπκα ηνλ ζέηεη ζε 

ιεηηνπξγία θαη αθνχγεηαη κηα λέα ζπλνκηιία. Πξφθεηηαη γηα έλα δηάινγν αλάκεζα ζε 

δχν αγαλαθηηζκέλνπο Κππξίνπο. Ο νγδνληάρξνλνο Εήζηκνο πεγαίλεη ζηε Λεπθσζία, 
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γηαηί θιήζεθε απφ ηνλ θνξνεηζπξάθηνξα γηα λα πιεξψζεη ρξέε ησλ πξνγφλσλ ηνπ. 

Αθφκε παξαπνληέηαη γηα ηνλ ζπρλφ θαη ζρνιαζηηθφ έιεγρν απφ ηνπο δαζνθχιαθεο γηα 

μχια πνπ κεηέθεξε απφ ην δάζνο, κε ζθνπφ λα ηα πνπιήζεη.  

Με δξηκχηεηα θαηεγνξείηαη ε αγγιηθή θαηνρηθή θπβέξλεζε φηη φζα εηζπξάηηεη απφ 

ηε θνξνινγία δελ ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ, αιιά απηά θαηαιή- 

γνπλ ζηα ηακεία ηεο αγγιηθήο θπβέξλεζεο. Ο ζπλνκηιεηήο ηνπ Εήζηκνπ Νηθνιήο 

παξαηεξεί φηη ηελ ίδηα ηαθηηθή αθνινχζεζαλ φινη νη θαηαθηεηέο ηεο Κχπξνπ, πνπ επη- 

δίσθαλ λα αξπάμνπλ φ,ηη κπνξνχζαλ θαη λα θχγνπλ. Σέινο, εθθξάδεη ηελ πίζηε ηνπ 

ζηε ζεία δηθαηνζχλε ιέγνληαο φηη, φπσο δελ έκεηλε θαλέλαο θαηαθηεηήο ζηελ Κχπξν 

γηα πάληα, έηζη θη απηνί ζα θχγνπλ, αθνχ είλαη πεξαζηηθνί απφ ην λεζί.   

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηηο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηρα- 

ειίδε ε ζεαηξηθφηεηα είλαη εγγελήο, φρη ηφζν εμαηηίαο ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ζηηο ηξεηο, φζν σο απνηέιεζκα α) ηεο αμηνζαχκαζηεο αθεγεκαηηθήο νη- 

θνλνκίαο θαη ηνπ αληηξεηνξηθνχ ιφγνπ ησλ αθεγεηψλ, β) ηεο ζπζηεκαηηθήο ελζσκά- 

ησζεο ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν έκκεζσλ ζθεληθψλ νδεγηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεησ- 

ηηθά ζπζηήκαηα ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ρψξνπ θαη ησλ πξνζψπσλ θαη θαηαδεηθλχνπλ ηε 

ζθελνζεηηθή κέξηκλα ηνπ πνηεηή, θαη γ) ηεο απνζηαζηνπνίεζεο ησλ αθεγεηψλ απφ ηα 

δηαδξακαηηδφκελα, ε νπνία ζηε «Υηψηηζζα» επηηπγράλεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

δξακαηηθήο εηξσλείαο, ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» κε ηνλ ξεηνξηθφ ηξφπν ηεο 

ζάηηξαο θαη ηελ ηερληθή ηνπ «ζεάηξνπ ελ ζεάηξῳ» θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» κε ηνλ 

ρακειφθσλν θαη αλζξψπηλν ηφλν ηεο ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλεο αθεγεκαηηθήο θσ- 

λήο, ε νπνία σζηφζν δελ εθηξέπεηαη ζε θήξπγκα θπιεηηθνχ κίζνπο.  

2. Σα εηδνινγηθά νλόκαηα ησλ θππξηαθώλ ζεαηξηθώλ θεηκέλσλ (1869-1925) 

2.1. Δλδνγελή θαη εμσγελή εηδνινγηθά νλόκαηα 

πσο έρεη επηζεκάλεη ν J.-M. Schaeffer, ε εηδνινγηθή ηαμηλνκηθή ηαπηφηεηα ελφο 

ινγνηερληθνχ έξγνπ «κεηαβάιιεηαη ζπλερώο κέζα ζηελ ηζηνξία, αθνύ ε πξόζιεςή ηνπ 

εμαξηάηαη από ηνπο θαηά επνρέο αλαγλώζηεο ηνπ» θαη, επνκέλσο, απηή «είλαη πάληνηε 

αλνηρηή».
381

 Έηζη, ε δηεξεχλεζε ησλ εηδνινγηθψλ νλνκάησλ, φπσο επηρεηξήζεθε πην 

πάλσ, εθθηλψληαο απφ ηελ «εηδνινγία ηνπ ζπγγξαθέα» πξνρψξεζε ζηελ «εηδνινγία ηνπ 

αλαγλώζηε» θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απνδείρηεθε ην βάζηκν ηεο πηζαλφηε- 

ηεηαο, φπσο ζεκεηψλεη ν Schaeffer, «ε απόθιηζε κεηαμύ ηνπ ζπγγξαθηθνύ εηδνινγηθνύ 

θαζεζηώηνο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ αλαγλσζηηθνύ θαζεζηώηνο ηνπ [...] λα είλαη πνιύ 

                                                 
381

 Βι. Schaeffer (2000: 1989), 11.  
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κεγάιε».
382

 Δμάιινπ, φπσο ππνδεηθλχεη ν J. Hawthorn, νη εηδνινγηθέο ζπκβάζεηο δελ 

αθνξνχλ κφλν ηελ πνηεηηθή ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, αιιά ζπλδένληαη επηπιένλ «κε 

ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, ηόζν ηδενινγηθά όζν θαη ζηνλ βαζκό πνπ αληαλαθινύλ ηηο 

πξαγκαηηθέο ζρέζεηο ζπγγξαθέα-αλαγλώζηε».
383

 Δπνκέλσο, ν αλαγλψζηεο πξνζιακβά- 

λεη ηα είδε σο «ζύλνια ζπκβάζεσλ θαη πξνζδνθηώλ».
384

  

Πξνθαλψο, ε εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θππξηαθψλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ηεο 

πεξηφδνπ 1869-1925, πνπ πξνηείλεηαη πην πάλσ, δελ είλαη κνλαδηθή νχηε βέβαηα δε- 

ζκεπηηθή γηα άιινπο αλαγλψζηεο, πνπ ίζσο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ άιια θξηηήξηα.
385

 Ζ 

πξφηαζε ησλ εηδνινγηθψλ νλνκάησλ γηα ηα δξάκαηα πνπ εμεηάδνπκε (φηαλ δελ πηνζε- 

ηείηαη ην ζπγγξαθηθφ εηδνινγηθφ φλνκα) έρεη γίλεη κε ελδνθεηκεληθά θξηηήξηα, δειαδή 

ηα δξάκαηα «αληηκεησπίδνληαη ζηελ θεηκεληθή ηνπο δηάζηαζε».
386

  

πσο έρνπκε ζεκεηψζεη ζηελ Δηζαγσγή (Δλφηεηα 3: Μεζνδνινγία), γηα ηελ εηδν- 

ινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εμεηαδφκελσλ ζεαηξηθψλ έξγσλ αμηνπνηήζεθε ε δηάθξηζε 

ησλ εηδνινγηθψλ νλνκάησλ ηνπ E. D. Hirsch ζε ελδνγελή εηδνινγηθά νλόκαηα, δειαδή 

απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαη ην θνηλφ ηνπο, θαη ζε εμσγελή 

εηδνινγηθά νλόκαηα, πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο ινγνηερλίαο.
387

 

Βέβαηα, ε εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά 

πξνυπφζεζε ηεο εξκελεπηηθήο ηνπο πξνζέγγηζεο, πνπ ζα ήηαλ ιάζνο λα πεξηνξηζηεί 

ζηελ αλίρλεπζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα. Καηά ηνλ Hirsch, γξάθεη ν Jonathan 

Culler, ε εξκελεία ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ «εμαξηάηαη από ηε δηάθξηζε αλάκεζα 

ζην λόεκα πνπ ελππάξρεη ζην θείκελν (γηαηί ν ζπγγξαθέαο ην έβαιε εθεί) θαη ζηε 

ζεκαζία πνπ πξνζηίζεηαη ζε απηό».
388

  

                                                 
382

 Βι. φ.π., 145-8˙ αμηνζεκείσηνο είλαη επίζεο ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ Hawthorn ζρεηηθά κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απφ δηαδνρηθέο γεληέο αλαγλσζηψλ, «θαζώο ηα 

έξγα επαλαηαμηλνκνύληαη εηδνινγηθά θαη θαζώο ε ηδέα ηνύ ζε ηη ζπλίζηαηαη κηα ζπγθεθξηκέλε εηδνινγηθή 

θαηεγνξία κεηαβάιιεηαη». Βι. Jeremy Hawthorn, Ξεθιεηδώλνληαο ην θείκελν. Μηα εηζαγσγή ζηε ζεσξία 

ηεο ινγνηερλίαο (κηθξ. Μαξία Αζαλαζνπνχινπ), Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 
2
1995 

(1993: 1987), 86˙ ζην εμήο: Ξεθιεηδώλνληαο... 
383

 Βι. J. Hawthorn, φ.π., 89. Ο ίδηνο κειεηεηήο επηζεκαίλεη φηη ε εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε «κπνξεί 

λα πξνεγείηαη ή λα έπεηαη ηεο ζπγγξαθήο ελόο έξγνπ». Βι. φ.π., 90.  
384

 Jonathan Culler, Λνγνηερληθή ζεσξία. Μηα ζπλνπηηθή εηζαγσγή (κηθξ. Καίηε Γηακαληάθνπ), Ζξά- 

θιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 2000: 1997, 99˙ ζην εμήο: Λνγνηερληθή ζεσξία... 
385

 πσο ζεκεηψλεη ν T. Todorov, «έλα έξγν ελδέρεηαη λα αλήθεη ζε δηαθνξεηηθά είδε, αλάινγα κε ην αλ 

θξίλεηαη ζεκαληηθό ην έλα ή ην άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηεο δνκήο ηνπ». Βι. Tzvetan Todorov, Πνηεηηθή 

(κηθξ. Αγγέια Καζηξηλάθε), Αζήλα, Γλψζε, 1989 (1973), 112˙ ζην εμήο: Πνηεηηθή...˙ γηα ηηο «ζρέζεηο 

“πνιιαπιήο έληαμεο” [πνπ] θαιύπηνπλ πάζεο θύζεσο εηδνινγηθέο θαηεγνξίεο θαη νλόκαηα», βι. Αγγε- 

ιάηνο (1997), 28.  
386

 Βι. Αγγειάηνο, φ.π., 36.  
387

 Βι. Schaeffer (2000: 1989), 79-81, 146˙ Αγγειάηνο, φ.π., 42. 
388

 Βι. Jonathan Culler, Απνδόκεζε. Θεσξία θαη θξηηηθή κεηά ηνλ δνκηζκφ (επηκ. Άλλα Σδνχκα, κηθξ. 

Απφζηνινο Λακπξφπνπινο), Αζήλα, Μεηαίρκην, 2006 (1982), 107-108· ζην εμήο: Απνδόκεζε…· Ο 
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Δπνκέλσο, ν ζπζρεηηζκφο ηνπ εηδνινγηθνχ ραξαθηεξηζκνχ πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ 

ζπγγξαθέα γηα ην ζεαηξηθφ ηνπ θείκελν κε ηηο κεηαγελέζηεξεο εηδνινγηθέο θαηεγνξη- 

πνηήζεηο ηεο ηζηνξίαο ή θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ ζεάηξνπ, πνπ βαζίδνληαη ζε ελδνθεηκεληθά 

θξηηήξηα, καο ελδηαθέξεη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εξκελεπηηθήο ηνπ πξνζέγγηζεο.  

ε κηα πξψηε θαηεγνξία εηδνινγηθψλ νλνκάησλ, φπνπ ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ είδνπο 

απφ ηνλ ζπγγξαθέα ζπκπίπηεη κε ηηο κεηαγελέζηεξεο εηδνινγηθέο νκαδνπνηήζεηο εληάζ- 

ζνληαη νη θσκσδίεο ηνπ Κ. Παπιίδε Γεκαξρίηηο θαη Δπραξηζηήξηα θαη ην Μπακ-κπνπκ 

ηνπ Γ. ηαπξίδε-Ραγηά, ην «καθεδνληθφλ δξάκα» ηνπ Η. Πεγαζίνπ Γξαπέηεο δηδά- 

ζθαινο, ε ηξαγσδία Πέηξνο πγθιεηηθόο ηνπ Θ. Θενραξίδε θαη ην ηζηνξηθφ δξάκα 

Κνπηζνύθ Μερεκέη ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε. Απφ ηε κειέηε ηεο δξακαηηθήο δνκήο θαη 

γεληθφηεξα ηεο θεηκεληθήο νξγάλσζεο ησλ πην πάλσ δξακάησλ, απνδεηθλχεηαη φηη ε 

αλαγλσζηηθή πξφζιεςε ηνπ είδνπο ζπκπίπηεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε ζπγγξαθηθή 

πξφζεζε.  

Αληίζεηα, ν ζπγγξαθηθφο εηδνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο, ηεο Γνύιεο Κύπξνπ σο δξα- 

καηηθνχ εηδπιιίνπ, ηεο Αηιαληίδνο σο ιπξηθήο θσκσδίαο, ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ σο 

ιπξηθνχ δξάκαηνο θαη ηνπ Γηθεγόξνπ σο comédie (δεχηεξε θαηεγνξία), δελ ζπκπίπηεη 

κε ηελ αλαγλσζηηθή πξφζιεςε ηεο εηδνινγηθήο ηαπηφηεηαο απηψλ ησλ ζεαηξηθψλ 

θεηκέλσλ.  

Σφζν ε Αηιαληίο ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε 
389

φζν θαη ην Γαιάδην ινπινύδη ηνπ Ν. 

Νηθνιαΐδε 
390

 εληάζζνληαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηνπο ζην ιπξηθφ ζέαηξν, επηινγή πνπ 

ζεκαίλεη ηελ πξφζεζή ηνπο λα πξνζδψζνπλ ζηε κνπζηθή πξνεμάξρνληα ξφιν˙ θαη ζηα 

δχν ζεαηξηθά θείκελα (ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζην Γαιάδην ινπινύδη) εληνπίδνληαη ζθε- 

ληθέο νδεγίεο εηδηθά γηα ηε κνπζηθή, πνπ δελ απνηειεί απιψο επέλδπζε, αιιά ζπλδέεηαη 

νξγαληθά κε ηε δξακαηηθή ηνπο δνκή. πλεπψο, κνινλφηη ε Αηιαληίο εληάζζεηαη ζηε 

γεληθφηεξε θαηεγνξία ησλ θσκσδηψλ θαη ην Γαιάδην ινπινύδη ζηα παξακπζνδξάκαηα, 

ε επηινγή ησλ ζπγγξαθέσλ λα εληάμνπλ ηα έξγα ηνπο ζην ιπξηθφ ζέαηξν δελ θξίλεηαη 

άζηνρε, αθνχ φπσο έρεη ζεκεησζεί πην πάλσ (βι. ηηο απφςεηο ησλ Todorov θαη Αγγειά- 

ηνπ) δελ είλαη αζέκηην ην ελδερφκελν ηεο έληαμεο ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα είδε, αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιιαπιά θξηηήξηα έληαμεο. Έηζη, 

πηνζεηνχληαη ηα εμσγελή εηδνινγηθά νλφκαηα κπζνινγηθφ δξάκα γηα ηελ Αηιαληίδα θαη 

                                                                                                                                              
Hirsch ζεσξεί φηη ε εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ, αθελφο, δελ κπνξεί λα κελ ιακβάλεη ππφςε ηελ αξρηθή 

πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα, θαη αθεηέξνπ, δελ είλαη δπλαηφ λα απνθιείεη ην «κεηαβιεηό επίπεδν ζεκαζίαο» 

πνπ απνξξέεη απφ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ πξφζιεςε. Βι. Robert Holub, «Δξκελεπηηθή», Raman Selden 

[επηκ.], Από ηνλ θνξκαιηζκό…, 389-394.  
389

 Βι. πην πάλσ: Δλφηεηα 1.7.9. 
390

 Βι. Δλφηεηα 1.9. 
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παξακπζφδξακα γηα ην Γαιάδην ινπινύδη, κε θξηηήξην ηε δξακαηηθή δνκή θαη ηελ 

ηδηάδνπζα αθνινπζία ησλ ιεηηνπξγηψλ ζηα δχν έξγα.  

Σέινο, γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ αλαιπζεί πην πάλσ (βι. Δλφηεηα 1.6.5.) δελ πηνζεηεί- 

ηαη ην ζπγγξαθηθφ εηδνινγηθφ φλνκα, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Δπγ. Εήλσλ γηα ηνλ Γηθεγό- 

ξν˙ ε έληαμή ηνπ ζηελ θαηεγνξία ηνπ αζηηθνχ δξάκαηνο πξνηείλεηαη, επεηδή ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηφ θαη ζηα ζεαηξηθά θείκελα πνπ εληάζζνληαη ζηηο 

ππφ εμέηαζε θσκσδίεο. 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία ησλ εηδνινγηθψλ νλνκάησλ πεξηιακβάλνληαη νη αζαθείο ππφ- 

ηηηινη, πνπ δελ ζεκαίλνπλ παξά ηελ έληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζην ζεαηξηθφ γέλνο. Πην ζπ- 

γθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη νη ππφηηηινη δξακάηηνλ, ζεαηξηθόλ έξγνλ, δξάκα, παξα- 

ζηάζεηο δξακαηηθαί. Γηα ηελ εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ, πνπ 

είλαη θαη ηα πεξηζζφηεξα, ρξεζηκνπνηνχληαη εμσγελή εηδνινγηθά νλφκαηα. 

Βέβαηα, νη ηξεηο κείδνλεο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε, πνπ εμεηάδνληαη 

ζηελ εξγαζία απηή, αδηακθηζβήηεηα είλαη αθεγεκαηηθά πνηήκαηα θαη δελ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηνλ Β. Μηραειίδε ε ζπγγξαθηθή πξφζεζε λα γξάςεη ζεαηξηθά θείκελα. 

Χζηφζν, κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ζεαηξηθφηεηαο, πνπ είλαη εγγελήο ζε 

απηά θαη κάιηζηα ζε πνιχ πςειφ βαζκφ (βι. πην πάλσ: Δλφηεηα 1.12.), ηα πνηήκαηα 

απηά αλαιχνληαη σο ζεαηξηθά θείκελα. Σφζν ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», φζν ζηε «Υηψ- 

ηηζζα» θαη ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο...», ηζρχεη φ,ηη δηαπηζηψλεη ν G. Genette 

ζρνιηάδνληαο ηελ πξνζέγγηζε ησλ νκεξηθψλ επψλ ζηελ Πνηεηηθή ηνπ Αξηζηνηέιε, 

δειαδή φηη ζε απηά «ν δξακαηηθόο ηξόπνο ππεξέρεη έλαληη ηνπ αθεγεκαηηθνύ», αθνχ «ν 

πνηεηήο παξεκβαίλεη θαηά ην ειάρηζην δπλαηό ζην πνίεκά ηνπ σο αθεγεηήο θαη [...] 

γίλεηαη «κηκεηήο» (δειαδή δξακαηνπξγόο), ηδηόηεηα ηελ νπνία κπνξεί λα απνθηήζεη 

έλαο επηθόο πνηεηήο, εθόζνλ αθήλεη όζν ην δπλαηόλ ζπρλόηεξα ηνλ ιόγν ζηνπο 

ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ ηνπ [...]».
391

    

2.2. Από ηελ εηδνινγηθή αλάιπζε ζηελ ηζηνξηθή πξννπηηθή. Σν θππξηαθό ζέαηξν 

ηεο πεξηόδνπ 1869-1925 θαη ην επξύηεξν λενειιεληθό ζέαηξν: αλάκεζα ζηε 

ξνκαληηθή εμηδαλίθεπζε θαη ζηελ θξηηηθή πξνζγείσζε.  

Σν ηζηνξηθφ δξάκα θπξηαξρεί ζην θππξηαθφ ζέαηξν ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ιεηηνπξγεί 

ηδενινγηθά κέζα ζηα ζπκθξαδφκελα ηνπ ηζηνξηζκνχ˙ σζηφζν, ε άπνςε φηη ε ζεαηξηθή 

γξαθή παξακέλεη πξνζθνιιεκέλε ζε παξσρεκέλεο δξακαηηθέο θφξκεο θαη ζε ηζηνξηθά 

ζέκαηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ηελ  εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνί- 

                                                 
391

 Βι. Gérard Genette, Δηζαγσγή ζην αξρηθείκελν (κηθξ. Μήλα Παηεξάθε-Γαξέθε), Αζήλα, Δζηία, 

2001 (1979), 24-25. Δγψ ππνγξακκίδσ.  
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εζε ησλ δξακάησλ ηεο πεξηφδνπ 1869-1925 πνπ έρεη πξνεγεζεί, απνδεηθλχεηαη φηη, 

κνινλφηη αξθεηά απφ απηά είλαη ηζηνξηθά δξάκαηα, ζην ζχλνιφ ηνπο θαηαηάζζνληαη ζε 

δεθαηξείο εηδνινγηθέο θαηεγνξίεο.  

Δθηφο απφ ηελ εηδνινγηθή πνηθηιία, είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ 

πξψηε εηθνζηπεληαεηία ηνπ 20
νχ

 αηψλα, απφ ηε κηα, γξάθνληαη ζαηηξηθέο θσκσδίεο θαη 

αζηηθά δξάκαηα, ζηα νπνία είλαη εκθαλήο ε απνκάθξπλζε απφ ηε δεζπφδνπζα 

ηζηνξηνθξαηία θαη, απφ ηελ άιιε, ζηα ίδηα ζεαηξηθά θείκελα αληρλεχνληαη νη ηάζεηο 

άιινηε ηνπ αηζζεηηζκνχ θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ Νίηζε (γηα παξάδεηγκα ζηνλ Μάξην 

ηνπ Π. Βαιδαζεξίδε) ή νη απφερνη ηνπ ηςεληθνχ ζεάηξνπ (ζηε ζχληνκε ζθελή ηνπ Υξ. 

Υξηζηνδνπιίδε) θαη άιινηε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζάηηξαο (ιφγνπ ράξε ζηηο 

θσκσδίεο ηνπ Κχξηιινπ Παπιίδε). Σνλ ηζηνξηζκφ θαη ηε ξνκαληηθή εμηδαλίθεπζε 

δηαδέρεηαη ε θξηηηθή πξνζγείσζε ζε ηξέρνληα δεηήκαηα ηνπ παξφληνο. Σψξα ε ζεαηξη- 

θή γξαθή ζπλεπηθνπξείηαη πφηε απφ ηε ζάηηξα θαη πφηε απφ ηελ αιιεγνξία, γηα λα 

ζρνιηάζεη πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα, ελψ δεμηψλεηαη ζπρλφηεξα δηάθνξεο ηά- 

ζεηο ηνπ επξσπατθνχ ζεάηξνπ, έζησ θαη κε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε.  

Μέρξη ην 1900 ε αλαγλσζηηθή πξφζιεςε ηεο επξσπατθήο δξακαηνπξγίαο είρε σο 

κνλαδηθά θαλάιηα είηε ηηο κεηαθξάζεηο απηνηειψλ ζεαηξηθψλ έξγσλ πνπ θπθινθνξνχ- 

ζαλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ κείδνλνο ειιεληζκνχ είηε ηηο κεηαθξάζεηο ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ 

πνπ δεκνζηεχνληαλ ζε πεξηνδηθά ηνπ ίδηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, αξθεηά απφ ηα νπνία 

θπθινθνξνχζαλ θαη ζηελ Κχπξν. κσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα,
392

 κεηά ην 1900 δεκνζηεχνληαη αξθεηέο κεηαθξάζεηο μέλσλ ζεαηξηθψλ έξγσλ 

(θπξίσο επξσπατθψλ) ζηνλ θππξηαθφ ηχπν θαη ε επαθή ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ 

(πεξηνξηζκέλνπ βέβαηα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο) ήηαλ ακεζφηεξε. Ξερσξηζηή είλαη ε πε- 

ξίπησζε ηνπ Ηεξψλπκνπ Βαξιαάκ, ηφζν γηα ηηο κεηαθξάζεηο ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ πνπ 

δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ ν Κόζκνο, φζν θαη γηα ηηο αλέθδνηεο κεηαθξάζεηο δξακάησλ 

ηνπ P. Metastasio˙ νη ηειεπηαίεο, πνπ βξίζθνληαη ζην αξρείν ηνπ θαη κέρξη πξφζθαηα 

απνδίδνληαλ ζηνλ ίδην σο πξσηφηππα δξάκαηα, έρνπλ ηαπηηζηεί κε δξάκαηα ηνπ Ηηαινχ 

ζπγγξαθέα.
393

 

                                                 
392

 Απφ ηε βηβιηνγξαθία ησλ ινγνηερληθψλ κεηαθξάζεσλ πνπ έγηλε απφ ηνλ Λ. Παπαιενληίνπ 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1900-1925 δεκνζηεχζεθαλ ζηνλ θππξηαθφ ηχπν κεηαθξάζεηο απφ 

ζεαηξηθά έξγα ησλ A. Dumas, Racine, Coppée, Shakespeare, Metastasio, Goldoni, Molière, Strindberg, 

O. Wilde θ. ά. Οη κεηαθξάζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ θαηά ηελ εηθνζαεηία 1880-1900 ήηαλ ειάρηζηεο. Βι. 

Λ. Παπαιενληίνπ, Λνγνηερληθέο κεηαθξάζεηο..., passim. 
393

 Σν κεηαθξαζηηθφ έξγν ηνπ Ηεξ. Βαξιαάκ αμίδεη λα εμεηαζηεί ζε μερσξηζηή εξγαζία. Δπίζεο, ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα ζπγθεληξσζνχλ ηφζν νη δεκνζηεπκέλεο φζν θαη νη ρεηξφγξαθεο κεηαθξάζεηο ηνπ θαη λα 

εθδνζνχλ κε ηνλ αλαγθαίν θηινινγηθφ ζρνιηαζκφ. Γηα ηηο δεκνζηεπκέλεο κεηαθξάζεηο ηνπ Βαξιαάκ, 

βι. Λ. Παπαιενληίνπ,  Κππξηαθά πεξηνδηθά..., 155-7. Οη ζεαηξηθέο ζθελέο Ο Ζξαθιήο ελ ακθόδῳ θαη Ο 
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κσο, παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε εηδνινγηθή πνηθηιία, ζην θππξηαθφ ζέαηξν ηεο 

πεξηφδνπ 1869-1925 δελ εληνπίδνληαη δηάθνξα άιια ζεαηξηθά είδε πνπ γξάθνληαη ηα 

ίδηα ρξφληα ζην ειιαδηθφ θέληξν, φπσο ην ξεαιηζηηθφ-θνηλσληθφ, ην ςπρνινγηθφ, ην 

λαηνπξαιηζηηθφ δξάκα, ην δξάκα ηνπ θαιιηηέρλε θαη ηνπ επηζηήκνλα, ελψ κε ηελ αλα- 

κελφκελε δεκνζίεπζε ηνπ δξάκαηνο Φαξκαθνπνηόο θαη ρσξηθόο ελδέρεηαη λα απνδεη- 

ρζεί φηη έρνπκε ην κνλαδηθφ θππξηαθφ θσκεηδχιιην ηεο πεξηφδνπ.
394

 Αθφκε, ε φπνηα 

πξφζιεςε ηεο επξσπατθήο δξακαηνπξγίαο πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε ζεαηξηθνχο ζπγγξα- 

θείο παιαηφηεξσλ επνρψλ θαη θηάλεη κέρξη ηνλ αηζζεηηζκφ, ελψ ζεκαληηθνί ζεαηξηθνί 

ζπγγξαθείο πνπ έγηλαλ ηδηαίηεξα γλσζηνί ζην ειιαδηθφ θέληξν θαηά ηηο πξψηεο δεθα- 

εηίεο ηνπ 20
νχ

 αηψλα, φπσο ν Δξξίθνο Ίςελ,
395

 ν Αχγνπζηνο ηξίληκπεξγθ, ν Γθέξραξη 

Υάνππηκαλ θαη ν Υέξκαλ νχληεξκαλ,
396

 δελ επεξεάδνπλ δξαζηηθά ην θππξηαθφ ζέ- 

αηξν ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε. 

Καίξην, ινηπφλ, πξνβάιιεη ην εξψηεκα αλ ηα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξη- 

φδνπ 1869-1925 έρνπλ, πέξα απφ ηε γξακκαηνινγηθή ηνπο ζεκαζία, ινγνηερληθή αμία 

θαη αλ ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα ζέζε ζε κηα ζπλζεηηθή ηζηνξία ηνπ λενει- 

ιεληθνχ ζεάηξνπ ή γεληθφηεξα ζηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Αλακθη- 

ζβήηεηα, αξθεηά απφ ηα δξάκαηα απηά, φπσο είλαη, ιφγνπ ράξε, ηα θείκελα ηνπ Η. 

Καξαγεσξγηάδε, ηεο Η. Πεξηζηηάλε, ηνπ Γ. ηαπξίδε θαη ηνπ Η. Πεγαζίνπ, είηε γηαηί 

νξηζκέλα απφ απηά είλαη πξσηφιεηα είηε γηαηί άιια είλαη γξακκέλα ζε ιφγηα γιψζζα ή 

επεηδή πζηεξνχλ απφ ηελ άπνςε ηεο δξακαηνπξγηθήο αλάπηπμεο θαη νινθιήξσζεο, δελ 

έρνπλ ζέζε ζε κηα ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ. Χζηφζν, αξθεηά απφ ηα ππφινη- 

πα ζεαηξηθά θείκελα, κνινλφηη αλάκεζα ζε απηά δελ ππάξρεη έλα θνξπθαίν επίηεπγκα, 

                                                                                                                                              
Ησζήθ αλαγλσξηδόκελνο δελ αλήθνπλ ζηνλ Κχπξην ιφγην. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αληηπαξαβνιή 

ησλ πην πάλσ θεηκέλσλ κε ηα κεηαθξαζκέλα απφ ηνλ Παλ. Μαηαξάγθα δξάκαηα ηνπ Μεηαζηάζηνπ Ο 

Ζξαθιήο πξν ησλ δύν νδώλ θαη Ζ αλαγλώξηζηο ηνπ Ησζήθ. Βι. Πέηξνο Μεηαζηάζηνο, Ζ αλαγλώξηζηο ηνπ 

Ησζήθ θαη Ο Ζξαθιήο πξν ησλ δύν νδώλ (κηθξ. Π. Μαηαξάγθαο), ελ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ 

Νηθνιάνπ Ρνπζνπνχινπ 1880. Αληίηππν ηνπ βηβιίνπ ππάξρεη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλε- 

πηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σν ίδην αλακέλεηαη λα απνδεηρηεί θαη γηα ηα ρεηξφγξαθα ζεαηξηθά θείκελα 

πνπ ζψδνληαη ζην αξρείν ηνπ Η. Βαξιαάκ, αλ ζε κηα εηδηθή εξγαζία ηαπηηζηνχλ κε ηα ηηαιηθά πξσ- 

ηφηππα. Γηα ηηο ρεηξφγξαθεο κεηαθξάζεηο ζεαηξηθψλ έξγσλ ηνπ Metastasio, πνπ κέρξη πξφζθαηα ζεσ- 

ξνχληαλ πξσηφηππα ζεαηξηθά θείκελα ηνπ Ηεξ. Βαξιαάκ, βι. Καηζνχξεο (2005), 156.  
394

 Βι. Πνχρλεξ, Αλζνινγία, ηφκ. Β΄1, 7-10˙ ηφκ. Β΄2, 439-440· γηα ην δξάκα Φαξκαθνπνηόο θαη 

ρσξηθόο, βι. Δηζαγσγή, ζ. 32: ζεκ. 67· Κεθ. Α΄, ζ. 116: ζεκ. 193.  
395

 Δμαίξεζε απνηειεί ε ζχληνκε ζεαηξηθή ζθελή ηνπ Υξ. Υξηζηνδνπιίδε «Ζ κνηξαία ζηηγκή», ε νπνία, 

φπσο ζεκεηψλεη ν Λ. Παπαιενληίνπ, «αλαθέξεηαη ζε έλα ηςεληθό ηξίγσλν θαη απνδίδεηαη κε θπζηθνύο 

δηαιόγνπο θαη δξακαηηθή έληαζε». Βι. Λ. Παπαιενληίνπ, Κππξηαθά πεξηνδηθά…, 36. Γηα ην ζεαηξηθφ 

θείκελν ηνπ Υξηζηνδνπιίδε, βι. πεξ. Αβγή 2 (Μάηνο 1924) 30-33. Οη ηςεληθέο επηδξάζεηο ζην θππξηαθφ 

ζέαηξν είλαη εληνλφηεξεο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν.  
396

 Βι. Πνχρλεξ, Αλζνινγία, ηφκ. Β΄2, 446-451. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, παξά ην γεγνλφο φηη νη Κχπξηνη 

ζεαηξηθνί ζπγγξαθείο ηεο πεξηφδνπ δελ δηαιέγνληαη κε ηελ ηςεληθή δξακαηνπξγία, ν θνξπθαίνο δξα- 

καηνπξγφο απαζρφιεζε έληνλα ηελ θππξηαθή ινγνηερληθή θξηηηθή. Βι. Παπαιενληίνπ (1997), 321-4.   
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ζα κπνξνχζαλ λα θεξδίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο λενειιεληθήο δξακαηνπξ- 

γίαο.  

3. πκπεξάζκαηα 

πλνςίδνληαο, κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη απφ ηε κηα ζην θππξηαθφ ζέαηξν 

ησλ αξρψλ ηεο αγγινθξαηίαο εληνπίδεηαη ε δεζπφδνπζα ηάζε ηνπ ηζηνξηζκνχ, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηξαγσδία θαη ην ηζηνξηθφ δξάκα, πνπ θπξηάξρεζαλ ζην λεζί κέρξη ηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. πλήζσο, ε δξακαηηθή δνκή ησλ έξγσλ απηψλ ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπλχθαλζε ηνπ πφζνπ γηα εθδίθεζε ελαληίνλ ησλ θαηαθηεηψλ θαη απειεπζέξσζε ηνπ 

λεζηνχ κε κηα ηξαγηθή εξσηηθή ηζηνξία. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη, 

κέζσ ηεο ππνβνιήο ησλ ζεαηξηθψλ ηνπο θεηκέλσλ ζηνπο Γξακαηηθνχο Γηαγσληζκνχο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηξεηο ζπγγξαθείο επηδίσμαλ λα δνθηκάζνπλ ηηο δπλάκεηο 

ηνπο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ αζελατθνχ θέληξνπ.      

Δμάιινπ, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα δεκνζηεχνληαη ζεαηξηθά θείκελα πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηε δεζπφδνπζα ηδενινγηθή θαη εηδνινγηθή ηάζε. Μνινλφηη εμαθνινπζνχλ λα 

γξάθνληαη ηζηνξηθά θαη παηξησηηθά δξάκαηα, φπσο άιισζηε θαη ζην ειιαδηθφ θέληξν, 

εθδίδνληαη λέα γηα ηα θππξηαθά δεδνκέλα είδε, ιφγνπ ράξε αζηηθά δξάκαηα, ζαηηξηθέο 

θσκσδίεο θαη άιια, ζηα νπνία είλαη εκθαλείο νη ηάζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ, αθελφο, λα 

ηνπνζεηεζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζηα ηξέρνληα ηφηε θνηλσληθνπνιηηηθά δεηήκαηα, 

άιινηε άκεζα θαη άιινηε κε ηνλ ηξφπν ηεο αιιεγνξίαο, θαη αθεηέξνπ, λα ρξεζηκν- 

πνηήζνπλ ηε δσληαλή γιψζζα ηνπ ιανχ. 

Γελ ζα ήηαλ νξζφ βέβαηα λα απνζησπεζεί φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα εμεηαδφκελα 

δξάκαηα είλαη θείκελα λεαληθά θαη γξακκέλα ζην πεξηζψξην άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 

(ζπλήζσο εθπαηδεπηηθψλ ή δεκνζηνγξαθηθψλ) ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο, αξθεηνί απφ ηνπο 

νπνίνπο εγθαηαιείπνπλ ηε ζπγγξαθή ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ γηα λα επηδνζνχλ, ζηελ 

ψξηκή ηνπο ειηθία, ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Θα ήηαλ δπλαηφ, φκσο, ηφηε ζηελ θαηά 

βάζε αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ, κε ην εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ θαη ηηο εγγελείο αδπλακίεο γηα χπαξμε ζηνηρεηψδνπο πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηε- 

ηαο, λα δηακνξθσζεί έζησ θαη έλαο νηνλεί επαγγεικαηίαο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο; Αλ 

ιεθζεί ππφςε αθφκε φηη ζηελ θππξηαθή πεδνγξαθία ηεο ίδηαο πεξηφδνπ μερσξίδνπλ 

αηζζεηά απφ ηελ ππφινηπε παξαγσγή κφλν ηα δηεγήκαηα ηνπ Ν. Νηθνιαΐδε, ηφηε 

θσηίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ην επίηεπγκα ηνπ Β. Μηραειίδε λα γξάςεη ηηο ηξεηο ππφ 

εμέηαζε πνηεηηθέο ηνπ ζπλζέζεηο, φρη κφλν ππεξβαίλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

επνρήο ηνπ αιιά θαη ηα ίδηα ηα ζηεγαλά ησλ ινγνηερληθψλ γελψλ, αθνχ ζηα θείκελά 

ηνπ απηά ν επηθφο ηξφπνο ζπλπθαίλεηαη κε ηνλ ιπξηθφ θαη ηνλ δξακαηηθφ θαη δεζπφδεη 
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ε ζεαηξηθφηεηα ζε πςειφηεξν θαη δξαζηηθφηεξν βαζκφ απφ ηα πεξηζζφηεξα θππξηαθά 

ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε.    
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ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΣΑ ΚΤΠΡΙΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣΑ (1869-1925):  

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Σν παξαθείκελν ελόο ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη «ηνλ ηίηιν, ηνλ θαηάινγν 

πξνζψπσλ, ηηο ζθεληθέο ελδείμεηο ρψξνπ θαη ρξφλνπ, ηηο ζθελνγξαθηθέο πεξηγξαθέο, 

ηηο δηδαζθαιίεο γηα ηελ ππφθξηζε ηνπ εζνπνηνχ (θηλεζηνινγία, γεηηλίαζε), αιιά επίζεο 

θάζε άιιν ζπλνδεπηηθφ ιφγν, φπσο ε αθηέξσζε, ν πξφινγνο ή ην πξννίκην»,
1
 όπσο 

επίζεο θαη ηνλ θαηάινγν ζπλδξνκεηώλ (ζηηο παιαηόηεξεο εθδόζεηο). Ζ κειέηε ηνπ 

παξαθεηκέλνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε, από ηε κηα, γηα λα δηεξεπλεζνύλ νη ζπγγξαθηθέο 

πξνζέζεηο θαη, από ηελ άιιε, γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκόο επίηεπμεο ησλ πξνζέζεσλ 

απηώλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ νξίδνληα πξνζδνθηώλ ηνπ αλαγλώζηε. Βέβαηα, ε εξκε- 

λεπηηθή πξνζέγγηζε δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα ηαπηηζηεί κε ηελ αλίρλεπζε 

ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα, εγρείξεκα πνπ ζα έζεηε εθηόο δηεξεύλεζεο ηόζν ην 

ίδην ην θείκελν, όζν θαη ηελ αλαγλσζηηθή αληαπόθξηζε απέλαληη ζε απηό. Δπνκέλσο, 

ε κειέηε ησλ όςεσλ ηνπ παξαθεηκέλνπ ζηα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα, ρσξίο λα 

εγθαηαιείπεη ηελ αλαδήηεζε «απηνχ πνπ ήζειε λα πεη ν ζπγγξαθέαο», ζα επηθεληξσ- 

ζεί, όπσο ππνδεηθλύεη ν Umberto Eco, αθελόο, ζηε δηεξεύλεζε απηνύ πνπ ην ίδην ην 

παξαθείκελν ιέεη «σο πξνο ηε ζπκθξαζηηθή ηνπ ζπλεθηηθφηεηα θαη ηελ πεξίζηαζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ζεκεηνδφηεζεο ζηα νπνία αλαηξέρεη» θαη, αθεηέξνπ, ζηελ αλαδήηεζε 

«απηνχ πνπ βξίζθεη ν απνδέθηεο [=αλαγλώζηεο] σο πξνο ηα δηθά ηνπ ζπζηήκαηα ζεκα- 

ζηνδφηεζεο ή θαη σο πξνο ηηο επηζπκίεο, ηηο παξνξκήζεηο, ηηο πξναηξέζεηο ηνπ».
2
 

Υξήζηκα εξγαιεία γηα ηε κειέηε ησλ παξαθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ ζην θππξηαθά 

ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηόδνπ 1869-1925 είλαη ε κνλνγξαθία ηνπ Gérard Genette 

Seuils (1987) θαη ε κειέηε ηνπ Jean-Marie Schaeffer Qu’ est-ce qu ’un genre litte- 

raire? (1989).
3
 Ο Genette, αθνύ δηεπθξηλίδεη όηη επηθεληξώλεηαη ζηε ζπγρξνληθή 

πξνζέγγηζε ηνπ παξαθεηκέλνπ, νξίδεη ην ηειεπηαίν σο έλα είδνο ιόγνπ πνπ είλαη 

αθεαπηνύ επηθνπξηθό θαη απνηειείηαη από εηεξόθιεηα ζηνηρεία, θαζώο πάληνηε ιεη- 

ηνπξγεί γύξσ από ην θπξίσο θείκελν. ην παξαθείκελν, θαηά ηνλ G. Genette, ζπρλά 

αληρλεύνληαη νη πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα ή ηνπ εθδόηε θαη εληνπίδνληαη νη αηζζε- 

                                                 
1
 Βι. Pavis (2006), 368.  

2
 Βι. Umberto Eco, Σα φξηα ηεο εξκελείαο (κηθξ. Μαξηάλλα Κνλδύιε), Αζήλα, Γλώζε, 

2
1994 (1990), 

34-35˙ ζην εμήο: Σα φξηα... 
3
 Υξεζηκνπνηώ ηελ αγγιηθή κεηάθξαζε ηεο κνλνγξαθίαο ηνπ G. Genette, πνπ θπθινθόξεζε ην 1997 

ππό ηνλ ηίηιν Paratexts. Thresholds of interpretation θαη ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ηεο κειέηεο ηνπ J.-

M. Schaeffer. Γηα ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ δύν εθδόζεσλ, βι. πληνκνγξαθίεο.  
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ηηθέο ή ηδενινγηθέο πηπρέο ηνπ θεηκέλνπ.
4
 Βέβαηα, νη πηπρέο απηέο δελ είλαη αληρλεύ- 

ζηκεο κόλν ζηνπο πξνιόγνπο ή ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο αιιά πνιύ ζπρλά θαη ζηα 

ζπλνπηηθόηεξα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, όπσο είλαη νη αθηεξώζεηο θαη νη ηίηινη.    

Δμάιινπ, ν Schaeffer ζην δεύηεξν Κεθάιαην ηεο κειέηεο ηνπ, εμεηάδνληαο ην ιν- 

γνηερληθό έξγν σο ζύλζεην ζεκεησηηθό αληηθείκελν, πξνηείλεη κηαλ επηθνηλσληαθή 

κέζνδν αλάιπζεο, ε νπνία απνδεηθλύεηαη ηδηαίηεξα γόληκε γηα ηε κειέηε ησλ παξα- 

θεηκεληθώλ ζηνηρείσλ (ηδηαίηεξα ησλ αθηεξώζεσλ θαη ησλ πξνιόγσλ). Με ηελ εθαξ- 

κνγή ηεο κεζόδνπ απηήο ζα δηεξεπλεζνύλ ην επίπεδα εθθνξάο θαη πξννξηζκνύ θαη ζα 

ζρνιηαζηεί ν επηδησθόκελνο ζηόρνο ζηηο αθηεξώζεηο θαη ζηνπο πξνιόγνπο ησλ θππξη- 

αθώλ ζεαηξηθώλ θεηκέλσλ (1869-1925). Καηά ηε κειέηε ηνπ επηπέδνπ εθθνξάο θα- 

ζνξίδεηαη αλ ν πνκπφο ή εθθσλεηήο είλαη πξαγκαηηθόο, πιαζκαηηθόο ή ππνθξηλόκε- 

λνο, δηεπθξηλίδεηαη αλ ε εθθνξά είλαη ζνβαξή, πιαζκαηηθή ή παηγληώδεο θαη, ηέινο, 

εμεηάδνληαη νη ηξνπηθόηεηεο ηεο εθθνξάο (πεξηγξαθή, αθήγεζε, αλαπαξάζηαζε). Σν 

επίπεδν πξννξηζκνύ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ Schaeffer κε ηελ έλλνηα ηεο απεύζπλ- 

ζεο, πνπ πξνζδηνξίδεη «ηνλ πφιν ηνπ απνδέθηε πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε ξεκα- 

ηηθή ελέξγεηα». ηελ πεξίπησζε απηή, ν κειεηεηήο θάλεη ιόγν γηα κελύκαηα κε πξν- 

ζδηνξηζκέλν θαη απξνζδηόξηζην παξαιήπηε. Σέινο, αλαιύεηαη ν επηδησθόκελνο, κε 

ηελ εθάζηνηε επηθνηλσληαθή πξάμε, ζηόρνο.
5
  

1. Οι ηίηλοι 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ηίηινπ ζε θάζε ινγνηερληθό θείκελν είλαη πνηθίιεο. πσο έρεη 

δηαπηζησζεί, ελίνηε νη ηίηινη «παξέρνπλ έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ ελδείμεσλ γηα ην πεξηε- 

ρφκελν ηνπ έξγνπ», παξαπέκπνπλ ζε πξνγελέζηεξα θείκελα, «αληαλαθινχλ ηε ζεκαηη- 

θή ή ηε ζπκβνιηθή ηνπ» ή πξνθαινύλ ακεραλία ζηνλ αλαγλώζηε, θαη θάπνηε ζπληεί- 

λνπλ ώζηε λα αλαδπζεί ζηελ επηθάλεηα «ε πνιχ αθεξεκέλε βαζηά δνκή νιφθιεξνπ 

ηνπ θεηκέλνπ».
6
 Ζ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηνπ ηίηινπ είλαη, θαηά ηνλ G. Genette, 

αμηνζεκείσηε από ηε ζηηγκή πνπ απηόο «απεπζχλεηαη ζε πνιχ πεξηζζφηεξνπο απφ φ- 

ζνπο ζα δηαβάζνπλ ην βηβιίν».
7
 Ο ίδηνο κειεηεηήο πξνηείλεη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ηίηισλ κε θξηηήξην ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο, νη νπνίεο είλαη: πξνζδηνξηζκόο ηεο 

ηαπηόηεηαο ηνπ θεηκέλνπ, πεξηγξαθή, ζπλδήισζε θαη δηαθήκηζε. Δλδηαθέξνπζεο 

θξίλνληαη ε πεξηγξαθηθή θαη ε ζπλδεισηηθή ιεηηνπξγία, ελώ νη άιιεο δύν, σο απην- 

                                                 
4
 Βι. Genette (1997: 1987), 11-12.  

5
 Schaeffer (2000: 1989), 85-100. Σν παξάζεκα ζηε ζ. 95˙ Αγγειάηνο (1997), 30-31.  

6
 Βι. G. Jacques, «Ο έληηηινο ιόγνο», Maurice Delcroix-Hallyn Fernand, [επ.], Δηζαγσγή ζηηο ζπνπ- 

δέο..., 239-247. Ο κειεηεηήο αλαιύεη ηηο απόςεηο πνπ δηαηύπσζε ν L. Hoeck ζηε κειέηε ηνπ Pour une 

sémiotique du titre (1973).  
7
 Βι. Genette (1997: 1987), 75. 
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λόεηεο ζε θάζε ηίηιν, δελ ζρνιηάδνληαη εδώ.   

Ο Genette, αλαιύνληαο ηελ πεξηγξαθηθή ιεηηνπξγία ησλ ηίηισλ, ηνπο δηαθξίλεη ζε 

ζεκαηηθνύο θαη ξεκαηηθνύο. Θεκαηηθνί θαινύληαη νη ηίηινη πνπ παξαπέκπνπλ ζην 

ζέκα θαη ζην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ. Γηα ηελ πξνζέγγηζή ηνπο είλαη απαξαίηεηε ε 

ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε, κε βάζε ηελ νπνία είλαη δπλαηό λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ νη 

ηίηινη απηνί ζε θπξηνιεθηηθνύο, ζπλεθδνρηθνύο, κεηαθνξηθνύο ή ζπκβνιηθνύο θαη 

εηξσληθνύο. Δμάιινπ, νη ξεκαηηθνί ηίηινη είηε πξνζιακβάλνπλ ηε κνξθή ηνπ εηδνιν- 

γηθνύ πξνζδηνξηζκνύ είηε εθθέξνληαη κε παξαεηδνινγηθνύο πξνζδηνξηζκνύο. Άιινη 

ξεκαηηθνί ηίηινη είλαη απνκαθξπζκέλνη από θάζε εηδνινγηθή πεξηγξαθή, ραξαθηε- 

ξίδνληαο ην θείκελν από κηα πεξηζζόηεξν κνξθνινγηθή θαη ηπραία άπνςε. Οη ξεκαηη- 

θνί ηίηινη, αληίζεηα από ηνπο ζεκαηηθνύο, αλαθέξνληαη ζηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ, θαη 

όρη ζην ζέκα ή ζην πεξηερόκελό ηνπ.
8
 Ο κειεηεηήο, βέβαηα, δελ απνθιείεη ηελ πηζα- 

λόηεηα θάπνηνη ηίηινη λα είλαη κεηθηνί, δειαδή απηνί λα αλαθέξνληαη ηαπηόρξνλα θαη 

ζηε κνξθή θαη ζην ζέκα ή θαη ζην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ, αξρίδνληαο πνιύ ζπρλά 

από εηδνινγηθό πξνζδηνξηζκό θαη θαηαιήγνληαο ζε ζεκαηηθό. Σέινο, ε ζπλδεισηηθή 

ιεηηνπξγία, κνινλόηη εληνπίδεηαη ζπρλόηεξα ζε ζεκαηηθνύο-κεηαθνξηθνύο ηίηινπο, 

κπνξεί λα αληρλεπζεί ζε νπνηνλδήπνηε ηίηιν, αλάινγα κε ηε ζπγγξαθηθή πξόζεζε ή 

θαη ην είδνο ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλαγλώζηε.
9
    

Καηεγνξηνπνηώληαο ηνπο ηίηινπο ησλ ζεαηξηθώλ θεηκέλσλ πνπ εμεηάδνπκε κε βά- 

ζε ηελ πην πάλσ ηαμηλνκία ηνπ G. Genette, δηαπηζηώλνπκε όηη νη πεξηζζόηεξνη από 

απηνύο είλαη ζεκαηηθνί θαη πσο ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο εληάζζνληαη ζηελ ππνθαηεγν- 

ξία ησλ θπξηνιεθηηθώλ ηίηισλ. ε απηνύο ζπλήζσο δίλνληαη ηα νλόκαηα ή νη ηδηόηε- 

ηεο ησλ πξσηαγσληζηώλ (π.ρ. Μάξηνο, Νεηδηκπέ, Ο δηθεγφξνο, Ζ Υηψηηζζα, Ρσκηφο 

θαη Σδνλ Πνπιιήο, Σδηνλήο θαη Καθνπιιήο) θαη ζπαληόηεξα νη δξώζεο δπλάκεηο πνπ 

θπξηαξρνύλ ζηηο δνκέο βάζνπο ηνπ δξάκαηνο (π.ρ. Φηινπαηξία θαη έξσο). Από ηνπο 

ζεκαηηθνύο-θπξηνιεθηηθνύο ηίηινπο αμηνζεκείσηνη είλαη νη ηίηινη ησλ δξακάησλ ηνπ 

Θ. Κσλζηαληηλίδε, πνπ είλαη θαη νη ηξεηο δηαηππσκέλνη ζε δηαδεπθηηθνί κνξθή. ην 

έλα ζθέινο ηεο δηάδεπμεο δίλνληαη ηα νλόκαηα ησλ πξσηαγσληζηώλ (ή Σα θαη’ 

                                                 

8
 .π., 76, 82, 86-87, 93. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν G. Genette πξνηείλεη ηε δηαίξεζε ησλ ηίηισλ ζε 

ζεκαηηθνύο θαη ξεκαηηθνύο αμηνπνηώληαο ηνπο γισζζνινγηθνύο όξνπο ζέκα (thème), δειαδή ην αληη- 

θείκελν γηα ην νπνίν κηιά θάπνηνο, θαη ξήκα (rhème), δειαδή ηα ιόγηα πνπ ιέεη θάπνηνο γηα ην αληη- 

θείκελν. Βι. ό.π., 78. Γηα ηε ζπλάξηεζε thème-rhème, βι. Joseph Courtés, Analyse sémiotique du di- 

scours, Παξίζη, Hachette, 1991, 75˙ ζην εμήο: Analyse sémiotique... 
9
 Βι. Genette (1997: 1987), 89-90.  
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Δπαλζίαλ θαη Αγεζίιανλ, Πέηξνο Α΄ βαζηιεχο Κχπξνπ θαη Ηεξνπζαιήκ, Ο Κνπηζνχθ 

Μερεκέη) θαη ζην άιιν ζπλνπηηθέο δηαηππώζεηο γύξσ από ην ζέκα, πνπ δελ είλαη 

άζρεηεο κε ηηο δνκέο βάζνπο ησλ ηξηώλ δξακάησλ (Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα, ή Ζ 

εθδίθεζηο ηνπ Κηαξίσλνο, ή Σν 1821 ελ Κχπξῳ).  

Αηζζεηά ιηγόηεξνη είλαη νη ζεκαηηθνί-κεηαθνξηθνί ηίηινη, άιινηε θνξηηζκέλνη 

ζπκβνιηθά (ι.ρ., Αλαηνιή θαη Γχζηο ή ην Γαιάδην ινπινχδη), άιινηε αιιεγνξηθά (π.ρ. 

Ζ κεηξπηά, πνπ απνηειεί κηα ζαηηξηθή αιιεγνξηθή πξνζσπνπνίεζε ηεο αλάιγεηεο 

απνηθηνθξαηηθήο δύλακεο) θαη θάπνηε εηξσληθά (όπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ ηίηιν Γεκαξ- 

ρίηηο). πλεθδνρηθόο είλαη κόλν ν ηίηινο Μπακ-κπνπκ, γηαηί παξαπέκπεη ζε κέξνο 

κόλν ηεο (ππνηππώδνπο έζησ) πινθήο ηνπ έξγνπ.  

Ακηγείο ξεκαηηθνί ηίηινη δελ έρνπλ εληνπηζηεί, σζηόζν ππάξρνπλ δύν κεηθηνί, 

δειαδή ην Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί αξκφδηαη εηο παξζελαγσγεία, ή πλέδξηνλ ησλ 

επείξσλ θαη πλδηάιεμηο ηνπ ρνξνχ ησλ κνπζψλ επί ηνπ Διηθψλνο ηεο . Λενληηάδνο 

θαη ν ηίηινο «Σν ηξανύδηλ ηνπ Σδππξηαλνύ» πνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Αλη. Ηληηάλν, 

ρξεζηκνπνηνύζε ν Β. Μηραειίδεο γηα ηελ πνηεηηθή ηνπ ζύλζεζε «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821 

ελ Λεπθσζίᾳ Κύπξνπ». Σν πξώην ζθέινο ηνπ ηίηινπ ηεο Λενληηάδνο (Παξαζηάζεηο 

δξακαηηθαί αξκφδηαη εηο παξζελαγσγεία...) είλαη επδηάθξηηα ξεκαηηθό, γηαηί παξαπέ- 

κπεη ζηε κνξθή ηνπ έξγνπ (δξακαηηθή, αθνύ πξόθεηηαη γηα παξαζηάζεηο) θαη ζηελ 

αλακελόκελε επηθνηλσληαθή αμηνπνίεζή ηνπο: θαηάιιεινη απνδέθηεο είλαη νη καζή- 

ηξηεο ηνπ Παξζελαγσγείνπ θαη ηα νηθεία ηνπο πξόζσπα. Σν δεύηεξν ζθέινο (...ή 

πλέδξηνλ ησλ επείξσλ θαη πλδηάιεμηο ηνπ ρνξνχ ησλ κνπζψλ επί ηνπ Διηθψλνο) 

είλαη κεηθηό, αθνύ παξαπέκπεη ζηε δξακαηηθή κνξθή ηνπ θεηκέλνπ (ζπλέδξηνλ/ 

ζπλδηάιεμηο), θαη ηαπηόρξνλα πεξηέρεη κηαλ ππαηληθηηθή δηαηύπσζε ζρεηηθά κε ην 

ζέκα ηνπ ζεαηξόκνξθνπ δηαιόγνπ (ζπλέδξην επείξσλ / ζπλδηάιεμε Μνπζώλ).  

ηελ πεξίπησζε ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ...» ηνπ Β. Μηραειίδε, από ηε κηα, έρνπκε ηνλ 

ιόγην ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο πνπ, όπσο ππνζηεξίδεη ν Αλη. Ηληηάλνο,
10

 νθείιεηαη ζηνπο 

ιόγηνπο θίινπο ηνπ πνηεηή. Ο ηίηινο απηόο («Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821 ελ Λεπθσζίᾳ 

Κύπξνπ») παξαπέκπεη κε αθξίβεηα ζην ρσξνρξνληθό πιαίζην ησλ γεγνλόησλ πνπ 

απνηεινύλ ην θεληξηθό ζέκα ηεο πνηεηηθήο ζύλζεζεο θαη ζα κπνξνύζε λα παξαιιειη- 

                                                 
10

 Βι. Αλη. Ηληηάλνο, «“Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 1821 ελ Λεπθσζίᾳ (Κύπξνπ)”», Κππξηαθά Γξάκκαηα 67 

(Γελάξεο 1941) 345-350 [=Πηεξήο [επηκ.] (2001), 105-109]. Γηα ηελ αλαθνξά πνπ ζρνιηάδεηαη, βι. ζ. 

105. Γηα ην ίδην δήηεκα ν Κπξ. Ησάλλνπ παξαζέηεη δύν πξνθνξηθέο καξηπξίεο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ν ηίηινο «Σν ηξανύδηλ ηνπ Σδππξηαλνύ» «ζπλεζηδφηαλ ζην θηιηθφ θαη ζην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ηνπ Β. 

Μηραειίδε». Σόζν ν Αξ. Κνπδνπλάξεο όζν θαη ν απόγνλνο ηνπ πνηεηή Μηράιεο Κηίζηεο δηαβεβαηώ- 

λνπλ όηη «κε ηνλ ίδην ηίηιν αλέθεξαλ ην ζπλζεηηθφ […] πνίεκα θαη ζπγγεληθά πξφζσπα» ηνπ πνηεηή.  

Βι. Κπξηάθνο Ησάλλνπ, «Γηα ηνπο ηίηινπο ησλ ηδησκαηηθώλ πνηεκάησλ ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε», Μη- 

θξνθηινινγηθά 25 (άλνημε 2009) 41, ζεκ. 2.  
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ζηεί κε άιινπο παξόκνηνπο ηίηινπο ηζηνξηθώλ δξακάησλ: γηα παξάδεηγκα, Ζ Κχπξνο 

θαη νη Ναΐηαη, ή …Σν 1821 ελ Κχπξῳ. Από ηελ άιιε, ν ζπγγξαθηθόο ηίηινο «Σν 

ηξανύδηλ ηνπ Σδππξηαλνύ» είλαη κεηθηόο (ξεκαηηθόο θαη ζεκαηηθόο). Με ηε ιέμε 

«ηξανύδηλ» έρνπκε αλαθνξά ζηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ (πνηεηηθή θαη ηαπηόρξνλα αθε- 

γεκαηηθή) θαη κε ην θύξην όλνκα «ηνπ Σδππξηαλνύ» δίλεηαη ην θεληξηθό ζέκα ηνπ 

πνηήκαηνο.  

Από ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηίηισλ κε βάζε ηελ ηαμηλνκία ηνπ G. Genette 

θαηαδεηθλύεηαη όηη ζηνπο ζεκαηηθνύο θπξηνιεθηηθνύο ηίηινπο είλαη επδηάθξηηε ε ηδεν- 

ινγηθή ηνπο επέλδπζε, αθνύ κε απηνύο ζεκαίλεηαη εμαξρήο ε ζπγγξαθηθή πξόζεζε 

γηα αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο κε παηξησηηθνύο ζηόρνπο, όπσο δειώλεηαη ζαθέζηε- 

ξα ζηνπο ππόηηηινπο
11

 (π.ρ. παηξησηηθόλ, καθεδνληθόλ δξάκα).  

2. Οι αθιερώζεις 

πσο ζεκεηώλεη ν G. Genette, νη αθηεξώζεηο βηβιίσλ από ηνπο ζπγγξαθείο ηνπο ή 

ζπαληόηεξα άιινπο (ι.ρ. εθδόηεο ή ζπγγεληθά πξόζσπα) είηε έρνπλ ηε κνξθή ζπλν- 

πηηθώλ/επηγξακκαηηθώλ δηαηππώζεσλ είηε είλαη γξακκέλεο σο ζύληνκεο αθηεξσκα- 

ηηθέο επηζηνιέο πξνο ηνπο απνδέθηεο ηεο αθηέξσζεο ή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, 

ζην ίδην βηβιίν ππάξρνπλ θαη νη δύν κνξθέο αθηέξσζεο.
12

 Δθηόο από ηε κνξθνινγία 

ησλ αθηεξώζεσλ, ν κειεηεηήο εμεηάδεη αλ απηέο δεκνζηεύνληαη ζηελ αξρή ή ζην ηέ- 

ινο ηνπ βηβιίνπ θαη πξνηείλεη όηη ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα εμεηάζεη θαλείο αλ ζηηο ε- 

παλεθδόζεηο νη αθηεξώζεηο δηαηεξνύληαη, ηξνπνπνηνύληαη ή απαιείθνληαη. Αθόκε, 

πξνζεγγίδεη ηηο αθηεξώζεηο από επηθνηλσληαθή άπνςε θαη δηεξσηάηαη πνηνο αθηεξώ- 

λεη (όρη πάληα ν ζπγγξαθέαο), ζε πνηνλ (ζε ζεκαίλνληα δεκόζηα πξόζσπα ή ζε νη- 

θεία θαη όρη επξύηεξα γλσζηά, ζε λεθξνύο, ζε ηδέεο ή ζε αθεξεκέλεο έλλνηεο). 

Σέινο, εηζεγείηαη δηεξεύλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αθηεξώζεσλ κε πξαγκαηνινγηθά 

θαη ζεκαζηνινγηθά θξηηήξηα θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θείκελν ζην νπνίν πξνηάζζν- 

ληαη ή, ζπαληόηεξα, επηηάζζνληαη.
13

 

Φπζηθά, δελ ππάξρνπλ αθηεξώζεηο ζε όια ηα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξη- 

όδνπ 1869-1925. Απηέο ιείπνπλ από ην ζύλνιν ησλ δξακάησλ πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζε 

εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά, ελώ ζηηο απηνηειείο εθδόζεηο έρνπκε αθηεξώζεηο ζηα κηζά 

ζρεδόλ ζεαηξηθά θείκελα (έμη από ηα έληεθα δξάκαηα πνπ θέξνπλ αθηεξώζεηο εθδό- 

                                                 
11

 Οη ππόηηηινη (αλ θαη εληάζζνληαη ζην παξαθείκελν) δελ εμεηάδνληαη ζην Κεθάιαην απηό, δεδνκέλνπ 

όηη ζρνιηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην Α΄(Δηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε). 
12

 Genette (1997: 1987), 118-9.  
13

 .π., 129-135.  
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ζεθαλ ηνλ 19
ν
 αηώλα).

14
  

Από ηελ άπνςε ηεο κνξθήο, ζε θαλέλα θείκελν δελ εληνπίδεηαη ρξήζε απνθιεη- 

ζηηθά ηεο αθηεξσκαηηθήο επηζηνιήο, δειαδή ζε όια ρξεζηκνπνηείηαη ε επηγξακκαηη- 

θή αθηέξσζε, είηε ζε πεδό είηε ζε έκκεηξν ιόγν. Παξάιιεια κε ηηο επηγξακκαηηθέο 

αθηεξώζεηο, ρξεζηκνπνηνύληαη αθηεξσκαηηθέο επηζηνιέο ζε δύν δξάκαηα, ζην Ζ Κχ- 

πξνο θαη νη Ναΐηαη (1869) ηνπ Γ. ηβηηαλίδε θαη ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη (1888) ηνπ 

Θ. Κσλζηαληηλίδε.
15

 Έπεηηα, εμεηάδνληαο ζε πνην ζεκείν ηνπ βηβιίνπ δεκνζηεύνληαη 

νη αθηεξώζεηο, δηαπηζηώλνπκε όηη απηέο ηνπνζεηνύληαη ακέζσο κεηά ηε ζειίδα 

ηίηινπ, κε εμαίξεζε ηελ αθηέξσζε ηνπ Μπακ-κπνπκ από ηνλ Γ. ηαπξίδε ζηνλ εξαζη- 

ηέρλε εζνπνηό Κ. Φπζεληδίδε, πνπ δεκνζηεύεηαη ζην ηέινο. Δμάιινπ, από ηε ζπγθξη- 

ηηθή εμέηαζε ηεο πξώηεο κε επόκελεο εθδόζεηο ζε όζα έξγα εθδόζεθαλ πεξηζζόηεξεο 

από κία θνξά, δηαπηζηώλεηαη όηη νη αθηεξώζεηο δελ εκθαλίδνληαη ζηηο επαλεθδόζεηο. 

ηε δεύηεξε έθδνζε ηνπ Πέηξνπ πγθιεηηθνχ (1907) ππάξρεη ε ηδηάδνπζα αθηέξσζε 

από ηε ρήξα ηνπ πνηεηή ζηνλ επεξγέηε ηεο νηθνγέλεηαο Αλη. Θενδόηνπ, ελώ δελ είλαη 

βέβαην αλ ζηελ πξώηε έθδνζε ππήξρε αθηέξσζε.
16

  Σέινο, απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο 

είλαη δεκόζηνη άλδξεο (πνιηηηθνί, επεξγέηεο, ρνξεγνί ησλ εθδόζεσλ), νηθεία γηα ηνπο 

ζπγγξαθείο πξόζσπα (ζπγγελείο ή θίινη) θαη, ζε κία πεξίπησζε  (Αηιαληίο ηνπ Η. Κα- 

ξαγεσξγηάδε), ε Κύπξνο.  

Δθηόο από ηηο πην πάλσ δηαπηζηώζεηο, ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπκε κε ηελ εθαξκνγή   

ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ G. Genette, ε επηθνηλσληαθή αλάιπζε ησλ αθηεξώζεσλ κε βά- 

ζε ηε ζεσξία ηνπ Schaeffer θαηαδεηθλύεη όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ν εθθσλεηήο, 

δειαδή ν πνκπόο ηεο αθηέξσζεο, είλαη πξαγκαηηθόο θαη ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζπγγξαθέα 

(εμαίξεζε απνηειεί ε αθηέξσζε ζηε 2
ε
 έθδνζε ηνπ Πέηξνπ πγθιεηηθνχ, όπνπ ν 

πξαγκαηηθόο εθθσλεηήο ηαπηίδεηαη κε ηε ρήξα ηνπ ζπγγξαθέα). Ζ εθθνξά είλαη ζν- 

βαξή ζε όιεο ηηο αθηεξώζεηο, όπνπ θπξηαξρεί ε ηξνπηθόηεηα ηεο πεξηγξαθήο, κε ηελ 

νπνία απαξηζκνύληαη ηα γλσξίζκαηα θαη νη αξεηέο ηνπ απνδέθηε ηεο αθηέξσζεο. Γελ 

έρνπκε θακηά πεξίπησζε ακηγνύο ρξήζεο ηεο αθήγεζεο. Απηή ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

πεξηγξαθή ζηηο αθηεξσκαηηθέο επηζηνιέο (Κνπηζνχθ Μερεκέη θαη Κχπξνο θαη Ναΐηαη) 

θαη ζηε ζπλνπηηθή αθηέξσζε πνπ πξνηάζζεηαη ζηε Γνχιε Κχπξν ηεο Π. Λντδηάδνο.  

                                                 
14

 ην εμήο κε ηνλ όξν ζεαηξηθά θείκελα ζα ελλννύληαη όζα θέξνπλ αθηεξώζεηο.  
15

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηε 2
ε
 έθδνζε θαη ησλ δύν δξακάησλ πνπ έγηλε ζηε Λεπθσζία ηόζν νη 

ζπλνπηηθέο αθηεξώζεηο όζν θαη νη αθηεξσκαηηθέο επηζηνιέο απαιείθζεθαλ.  
16

 Από ην αληίγξαθν ηεο 1
εο 

έθδνζεο πνπ έρνπκε εμαζθαιίζεη ιείπνπλ νη πξώηεο ζειίδεο θαη, επνκέ- 

λσο,  δελ γλσξίδνπκε αλ ζε απηέο ππήξρε αθηέξσζε.  
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ηηο πεξηζζόηεξεο αθηεξώζεηο θύξηνη ζηόρνη ηνπ πνκπνύ είλαη λα εθθξάζεη ηελ 

επγλσκνζύλε ηνπ πξνο έλα θηιόκνπζν επεξγέηε, πνπ επηρνξήγεζε γελλαηόδσξα ηελ 

έθδνζε, θαη λα εμάξεη ηε θηινπαηξία ηνπ απνδέθηε ηεο αθηέξσζεο, πξνβάιινληαο 

έηζη θαη ηε δεζπόδνπζα ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ δξάκαηνο ε νπνία ηαπηηδόηαλ κε 

ηνλ παηξησηηθό θξνλεκαηηζκό. ε άιιεο αθηεξώζεηο νη ζπγγξαθείο ζηνρεύνπλ είηε ζε 

έθθξαζε ηεο αγάπεο ηνπο ζε νηθεία πξόζσπα είηε ζηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ ζαπκα- 

ζκνύ ηνπο γηα πνιηηηθνύο είηε, γεληθόηεξα, ζε ππνγξάκκηζε ηεο θηινπαηξίαο ηνπο.  

Ζ θηινπαηξία θαη ε γελλαηνδσξία ησλ απνδεθηώλ ηεο αθηέξσζεο ηνλίδνληαη ζηηο 

αθηεξσκαηηθέο επηζηνιέο νη νπνίεο πξνηάζζνληαη ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα ησλ Γ. ηβη- 

ηαλίδε θαη Θ. Κσλζηαληηλίδε πνπ ζεκεηώλνληαη πην πάλσ. Ο πξώηνο ηνλίδεη ηηο πα- 

ηξησηηθέο πξάμεηο ηνπ Γ. Αβέξσθ θαη δηεπθξηλίδεη όηη ζεώξεζε «ειιεληθφλ θαζήθνλ» 

λα αθηεξώζεη «ην επηειέο [...] ηεο γξαθίδνο [ηνπ] πξντφλ, έρνλ θπξίσο ζέκα ηελ θηιν- 

παηξίαλ» ζηνλ κεγάιν επεξγέηε. Παξόκνηα, ν δεύηεξνο ππνδεηθλύνληαο έκκεζα ηνλ 

παηξησηηθό ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ ηνπ «δη’ νχ εθηπιίζζεηαη κία αηκαηεξά ζειίο ηεο πν- 

ιππαζνχο ηδίαο ειιεληθσηάηεο παηξίδνο [ηνπ]», εμαίξεη ηε θηινπαηξία θαη ηε θηιό- 

κνπζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Γ. Νανύκ: «Πξνθεηκέλνπ πεξί θηινπάηξηδνο ή θηινκνχζνπ 

έξγνπ, ην φλνκά ζνπ θαηέρεη πάληνηε ηελ πξψηελ ζέζηλ».
17

 

3. Οι  επιγραθές (μόηο)   

Δπηγξαθέο πξνηάζζνληαη κόλν ζε δύν από ηα εμεηαδόκελα ζεαηξηθά θείκελα, δε- 

ιαδή ζηε Γνχιε Κχπξν ηεο Π. Λντδηάδνο θαη ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη ηνπ Θ. Κσλ- 

ζηαληηλίδε. Καη ζηα δύν δξάκαηα ε επηγξαθή παξαηίζεηαη ζην εμώθπιιν, πάλσ από 

ηηο ελδείμεηο ρώξνπ θαη ρξόλνπ ηεο έθδνζεο. ηε δεύηεξε έθδνζε ηνπ Κνπηζνχθ 

Μερεκέη (1895) ην παξάζεκα απαιείθεηαη. Καλέλαο από ηνπο δύν ζπγγξαθείο δελ ζε- 

κεηώλεη ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί σο κόην. Από ηε ζρε- 

ηηθή δηεξεύλεζε πξνθύπηεη όηη ε Λντδηάο αληιεί από ην Έξγα θαη εκέξαη ηνπ Ζζί- 

νδνπ, ελώ άγλσζηε παξακέλεη ε πεγή ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε. 

Ζ Λντδηάο, πνπ δελ απνθξύπηεη ηνλ παηδαγσγηθό ραξαθηήξα ηνπ δξάκαηόο ηεο, 

ρξεζηκνπνηεί ην εμήο παξάζεκα από ην πην πάλσ πνηεηηθό έξγν ηνπ Ζζηόδνπ:  

Εἰ κεν ζμικρὸν ἐπί ζμικρὸν καηαθεῑο, καί θαμὰ  
  ηοῦη’ ἒρδοις ηάχα κεν καὶ ηὸ μέγα γένοιηο. 18 

 

Πξνθαλώο, ζην απόζπαζκα απηό ηνλίδεηαη ε αμία ηεο επηκνλήο θαη ηεο εξγαηηθό- 

ηεηαο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε θάζε πξνζπάζεηαο ζε όια ηα επίπεδα ηεο αλζξώπηλεο 

                                                 
17

 Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη..., [5]˙ Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Ο Κνπηζνχθ Μερεκέη..., [5].  
18

 Βι. Ζζίνδνο, Έξγα θαη εκέξαη, ζη. 361-2: (κηθξ. π. Φίιηππαο), Αζήλα, Πάππξνο, 1975, 58.  
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δσήο θαη δξαζηεξηόηεηαο. κσο, όπσο πξνθύπηεη από ηε ζπλαλάγλσζή ηεο κε ηνλ 

πξόινγν ηνπ δξάκαηνο, ζηελ επηγξαθή ηεο Γνχιεο Κχπξνπ δεζπόδεη ε απηναλαθνξη- 

θή ζεκαζηνδόηεζε. ην πξνινγηθό ηεο ζεκείσκα ε ζπγγξαθέαο δηεγείηαη όηη ζε 

όξακά ηεο ε Κύπξνο ηελ πξνέηξεςε λα ζξελήζεη κε ηελ ηέρλε ηεο πνίεζεο ηα βάζα- 

λά ηεο. Ζ ίδηα αθνινπζεί ηελ ππόδεημε, αιιά ζπλεηδεηνπνηεί όηη πζηεξεί από πνιιέο 

απόςεηο ην πνηεηηθό ηεο θείκελν, θαη γη’ απηό ζεκεηώλεη: «Αη πξνζθηιείο αλαγλψζηξη- 

αη θαη αλαγλψζηαη [sic] έρνληεο ππ’ φςεη ην “καδ’ δύναμιν ἔρδειν” ζέινπζη 

ζπγρσξήζεη ηαο ηνπ πνηήκαηφο κνπ ειιείςεηο, αο δελ εξπζξηψ πνηνχζα γλσζηάο».
19

 Ζ 

θξάζε “καδ’ δύναμιν ἔρδειν” πξνέξρεηαη πάιη από ην Έξγα θαη εκέξαη:  «Καδ’ 

δύναμιν δ’ ἔρδειν ἱέρ’ ἀθανάηοιζι θεοῖζι» (= Πξφζθεξε δψξα ζηνπο 

ζενχο θαηά ηε δχλακή ζνπ).
20

 Δπνκέλσο, ε ζπγγξαθέαο κέζσ ησλ παξαζεκάησλ από 

ηελ εζηόδεηα πνίεζε πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ηελ επηείθεηα ηνπ αλαγλώζηε, πνπ 

πξνηξέπεηαη έκκεζα λα ζεσξήζεη όηη κε ην δξάκα ηεο ε ίδηα πξνζθέξεη ό,ηη κπνξεί, 

παξά ηηο αδπλακίεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο.  

Ζ επηγξαθή πνπ επηιέγεη ε Λντδηάο γηα ην δξάκα ηεο, εθηόο από ηελ απηναλαθν- 

ξηθή ηεο ιεηηνπξγία, δελ απνθιείεηαη λα απνηειεί θαη κηα ζπγγξαθηθή ππόδεημε πξνο 

ηνλ αλαγλώζηε, ώζηε λα πξνζέμεη ηνλ δεζπόδνληα δηδαθηηθό (θαη, επνκέλσο, ηδεν- 

ινγηθό) ραξαθηήξα ηνπ δξάκαηνο, δεδνκέλνπ όηη κε ηα παξαζέκαηά ηεο παξαπέκπεη 

ζε έλα θαηεμνρήλ δηδαθηηθό πνηεηηθό θείκελν.
21

 Γελ είλαη, βέβαηα, ηπραίν ην γεγνλόο 

όηη ε ζπγγξαθέαο πξνηξέπεη ηελ «θνξαζηαθή λεφηεηα» λα θπιάμεη ην έξγν ηεο σο 

«κηθξφλ παηξησηηθφλ εγθφιπηνλ», κέρξη ηε ζηηγκή πνπ «ε Κχπξνο ζα θαζίζε εθ δεμηψλ 

ησλ ειεπζέξσλ ιαψλ».
22

  

Δμάιινπ, ε επηγξαθή πνπ πξνηάζζεη ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο ζηνλ Κνπηζνχθ 

Μερεκέη (Ζ ηζηνξία αδηθεί πνιιάθηο), κνινλόηη δελ θαηέζηε δπλαηό κέρξη ζηηγκήο λα 

απνδνζεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεγή, ελδέρεηαη λα απνηειεί παξάθξαζε κηαο άπνςεο πνπ 

δηαηππώλεη ν Ησάλλεο Πεξβαλόγινπ ζηνλ πξόινγν ηεο κεηάθξαζεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο 

επαλαζηάζεσο θαη αλαγελλήζεσο ηνπ Γ. Γεξβίλνπ. Ο κεηαθξαζηήο, ζρνιηάδνληαο 

πξνγελέζηεξεο ηζηνξηθέο πξαγκαηείεο γηα ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε, ζεκεηώλεη όηη 

«δπζηπρψο θαη ελ ηαηο ησλ Διιήλσλ θαη ελ ηαηο ησλ μέλσλ ζπγγξαθαίο ε ηζηνξηθή 

αιήζεηα πνιιάθηο παξεκνξθψζε». ηε ζπλέρεηα, ν ίδηνο ηνλίδεη ηελ επηηαθηηθή αλα- 

                                                 
19

 Π. Λντδηάο, Ζ δνχιε Κχπξνο..., 2.  
20

 Βι. Ζζίνδνο, ό.π., ζεκ. 18, ζη. 336, 56.  
21

 Γηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ησλ πξνκεησπίδσλ, βι. Genette (1997: 1987), 156-160.  
22

 Βι. Π. Λντδηάο, ό.π., ζεκ. 19, 2-3.  
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γθαηόηεηα λα ζπγγξαθεί «ηζηνξία αιεζήο θαη ζνβαξά, ηζηνξία αληαμία ησλ κεγάισλ 

γεγνλφησλ, ηα νπνία εθζέηεη».
23

  

Βέβαηα, ρσξίο ηε ζπλεμέηαζε κε ηνλ πξόινγν ηνπ Κνπηζνχθ Μερεκέη, είλαη αδύλα- 

ην λα θαηαλνεζεί πιήξσο ην λόεκα ηεο επηγξαθήο. ε απηόλ ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο 

αθεγείηαη ην πεξηερόκελν κηαο ζπλνκηιίαο πνπ είρε κε ηνλ γηαηξό Παύιν Βαιζακά- 

θε είθνζη ρξόληα λσξίηεξα (δειαδή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1860). Ο δεύηεξνο ηόληζε 

ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ όηη νη λεόηεξνη μέλνη ηζηνξηθνί αδίθεζαλ πνιύ ηνπο Κππξίνπο, 

γηαηί δελ απέδσζαλ ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα ζρεηηθά κε ηα γεγνλόηα ηνπ Ηνπιίνπ 1821 

ζηελ Κύπξν: «[...] ελ νπδεκηᾲ ηζηνξίᾳ είδνλ πηζηήλ πεξηγξαθήλ ησλ φζσλ ζπλέβεζαλ 

ελ Κχπξῳ κεηά ηξεηο ζρεδφλ κήλαο απφ ηεο ελδφμνπ ηεο αλαζηάζεσο ηνπ έζλνπο εκψλ 

εκέξαο [...]». Αθνινύζσο, ν Βαιζακάθεο ππνγξακκίδεη όηη, αλ ήηαλ λεόηεξνο, ζα 

πξνζπαζνύζε κε δεκνζηεύκαηά ηνπ λα δηαιύζεη ηελ ηζηνξηθή πιάλε πνπ ηόζν αδίθε- 

ζε ηνπο Κππξίνπο. Δπνκέλσο, ε επηγξαθή αθνξά εηδηθά ηελ αδηαθνξία ησλ ηζηνξηθώλ 

λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ηεο Κύπξνπ θαηά ηελ 

ειιεληθή επαλάζηαζε θαη λα δηαιύζνπλ ηελ πιάλε γηα ηε δήζελ παζεηηθή ζηάζε ησλ 

Κππξίσλ˙ επηπιένλ, ζπλδέεηαη κε ηε δηαπηζησκέλε από ηνλ Η. Πεξβαλόγινπ (θαη από 

άιινπο) δηαζηξέβισζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο γύξσ από ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 

1821.
24

 

4. Οι σποζέλιδες ζημειώζεις 

Αλ θαη νη ππνζέιηδεο ζεκεηώζεηο, θαηά θαλόλα, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηεθκε- 

ξίσζε ηνπ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ, ζπαληόηεξα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζε ινγνηερληθά 

θείκελα θαη ζπρλά πεξηέρνπλ, όπσο ζεκεηώλεη ν G. Genette, ηζηνξηθέο αλαθνξέο, γε- 

σγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ή άιια εμσινγνηερληθά πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία, ρσξίο λα 

απνθιείεηαη ε πηζαλόηεηα νη ππνζεκεηώζεηο ζε θάπνηα ινγνηερλήκαηα, απνηειώ- 

                                                 
23

 Βι. Γ. Γ. Γεξβίλνο, Ηζηνξία ηεο επαλαζηάζεσο θαη αλαγελλήζεσο ηεο Διιάδνο. Μεηαθξαζζείζα από 

ηνπ πξσηνηύπνπ ππό Ησάλλνπ Πεξβαλόγινπ, Αζήλεζη, Δθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Υ. Ν. Φηιαδειθέσο, 

1864, ηόκ. Α΄, ζη΄. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο παξαζέηεη (αλάκεζα ζε άιια) 

απόζπαζκα από ηε ζ. 248 ηεο πην πάλσ Ηζηνξίαο ζην ηέινο ηνπ δξάκαηόο ηνπ, ππό ηνλ ηίηιν «ρεηηθά 

ηῃ ππνζέζεη ηνπ δξάκαηνο απνζπάζκαηα δηαθόξσλ ηζηνξηθώλ». Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Ο Κνπηζνχθ 

Μερεκέη..., 113-4.  
24

 Πάλησο, ην ελδηαθέξνλ ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε γηα ηελ ηζηνξία (θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

παηξίδαο ηνπ) ηνλίδεηαη ζην πξννίκηό ηνπ ζηελ έθδνζε ηεο Ηζηνξίαο ηνπ αξρηκαλδξίηε Κππξηαλνύ. 

ηνλ πξόινγν απηό πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλώζηε όηη δεκνζίεπζε πνιιά θεθάιαηα ηεο ηζηνξίαο ηεο 

Κύπξνπ ζην πεξηνδηθό ηεο Αιεμάλδξεηαο Κέθξσς. εκεηώλεη δε όηη, επεηδή επέζηξεςε ζηελ Κύπξν, 

ην έξγν ηνπ παξέκεηλε εκηηειέο. Βι. Θεόδνπινο Κσλζηαληηλίδεο [επηκ.], Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ. 

πγγξαθείζα κελ ελ έηεη 1778 ππφ ηνπ Αξρηκαλδξίηνπ Κππξηαλνχ Κππξίνπ. Νπλ δε βειηησζείζα θαηά ην 

ιεθηηθόλ θαη ζπλνςηζζείζα ππό Θενδνύινπ Κσλζηαληηλίδνπ. Δθδίδνηαη ππό Π. Οπζκηάλε, Δλ 

Λάξλαθη Κύπξνπ, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Σ. Μαζθάιθε θαη αο, 1880, 5.  
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ληαο κέξνο ηεο κπζνπιαζίαο, λα είλαη πιαζκαηηθέο.
25

 εκεηώζεηο εληνπίδνληαη ζε 

πέληε από ηα εμεηαδόκελα ζεαηξηθά θείκελα (Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα ή Σα θαη’ 

Δπαλζίαλ θαη Αγεζίιανλ, Ζ δνχιε Κχπξνο, Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα, Ο δξαπέηεο 

δηδάζθαινο, Αηιαληίο). Γεληθά, κε ηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο νη ζπγγξαθείο επηρεη- 

ξνύλ λα πιαηζηώζνπλ κε αλαθνξέο ζηα πξαγκαηηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα ηε ζθεληθή 

δξάζε ησλ πξνζώπσλ, απνβιέπνληαο ζηελ αιεζνθάλεηα, ζηνλ παηξησηηθό θξνλεκα- 

ηηζκό θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο αξραίαο δόμαο, ηόζν ζηελ Κύπξν όζν θαη ζηνλ 

επξύηεξν ειιεληθό ρώξν. 

ηηο ζεκεηώζεηο κε ηζηνξηθό πεξηερόκελν δηαθξίλνληαη νη αλαθνξέο ζην θνηληθηθό 

όλνκα ηεο Λεκεζνύ (Αηιαληίο, ζ. 9) θαη ζηε ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα (Ζ ζπλσκνζία 

ηνπ Καηηιίλα, ζζ. 21-2), ελώ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλαθνξά ζηε «ζα- 

λνχζαλ ιακπξφηεηα ηεο Κχπξνπ» ζην ξνκαληηθό δξάκα Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκα- 

ηα... Ο Θ. Κσλζηαληηλίδεο, αληηγξάθνληαο κε ειάρηζηεο κεηαβνιέο ζην ιεθηηθό ηε 

ζρεηηθή ζεκείσζε από ηνλ Θέξζαλδξν ηνπ Δπ. Φξαγθνύδε, πξνβάιιεη ηηο δηαρξν- 

ληθέο πεξηπέηεηεο ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Κύπξνπ θαη ηνλ νηθηίξεη γηα ηε δεηλή ηνπ ζέζε 

ζην παξόλ: 

                        [...] ην κελ [...] γαπξηώλ όηη παξαδίδεη εηο ηαο επεξρνκέλαο γελεάο  

                             κέγα κέξνο  ηεο ζαλνύζεο ιακπξόηεηνο ηεο Κύπξνπ, ην δε  

                             θάκπηεη ηνπο γηγαληώδεηο θιάδνπο ηνπ ππό ην βάξνο ησλ εηώλ 

  θαη δηά ηνπ κειαγρνιηθνύ ςηζπξηζκνύ ησλ θύιισλ ηνπ ζξε- 

                             λεί ηελ ηάιαηλαλ Κύπξνλ.
26

      

 

   εκεηώζεηο γηα ην έλδνμν πξνρξηζηηαληθό παξειζόλ ηεο Κύπξνπ εληνπίδνληαη ζηε 

Γνχιε Κχπξν ηεο Π. Λντδηάδνο, ε νπνία παξαπέκπεη ηνλ αλαγλώζηε ζηνλ Δπαγφξα 

ηνπ Ηζνθξάηε, ππνβάιινληαο έηζη ηε ζύγθξηζε ηεο παιηάο ρξπζήο επνρήο κε ην  

                                                 
25

 Βι. Genette (1997: 1987), 332-4.  
26

 Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα..., 58.  πσο θαίλεηαη από ηε ζύγθξηζε ηνπ 

πην πάλσ απνζπάζκαηνο κε ην αληίζηνηρν απόζπαζκα από ηνλ Θέξζαλδξν, πνπ παξαηίζεηαη ζηε 

ζπλέρεηα, ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο δηαηεξεί ηε ζύληαμε θαη ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ νηθεηνπνηείηαη, 

κνινλόηη είηε αληηθαζηζηά νξηζκέλεο θξάζεηο κε άιιεο είηε δηαηεξεί ηηο ιέμεηο θαη ηξνπνπνηεί ηνλ 

γξακκαηηθό ηύπν ή ηελ θαηάιεμή ηνπο. Τπνγξακκίδνληαη νη θξάζεηο πνπ ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζί- 

ζηαληαη από άιιεο: [...] ηεο ζλεμάζεο ιακπξφηεηνο ηεο Κχπξνπ ην δε θάκπηεη ηνπο γηγαληψδεηο θιάδνπο 

ηνπ ππφ ην βάξνο ηεο ηπξαλλίαο θαη δηά ηνπ κειαγρνιηθνχ ςηζπξηζκνχ ησλ θχιισλ ηνπ ζξελεί ηαο κε 

αίκα πνηηζζείζαο ξίδαο ηνπ». Βι. Δπ. Φξαγθνύδεο, Ο Θέξζαλδξνο..., 42. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, πέξα 

από ηελ πην πάλσ ζεκείσζε ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ, ν Κσλζηαληηλίδεο αληηγξάθεη από ηνλ Θέξζαλ- 

δξν έλα από ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ παξαζέηεη ζην αθήγεκα απηό ν Δπ. Φξαγθνύδεο: πξβι. Θ. 

Κσλζηαληηλίδεο, ό.π., 51 θαη  Δπ. Φξαγθνύδεο, ό.π., 94-5. Σν ίδην δεκνηηθό ηξαγνύδη δεκνζηεύεηαη 

θαη από ηνλ Αζαλάζην αθειιάξην ζηα Κππξηαθά ππό ηνλ ηίηιν «Άζκα αλώλπκνλ». Τπάξρνπλ γισζ- 

ζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν θείκελα (θαη γεληθά ζην θείκελν ησλ Κππξηαθψλ ππάξρνπλ πεξηζζό- 

ηεξνη ηύπνη ηνπ θππξηαθνύ ηδηώκαηνο). Ο αθειιάξηνο ζε ππνζεκείσζε γηα ην δεκνηηθό απηό ηξαγνύ- 

δη ζεκεηώλεη: «Δλ ηῳ άζκαηη ηνχηῳ ππάξρνπζη πνιιά δεηθλχνληα φηη ελ Κππξηαθῂ κελ γιψζζῃ απηφ ε- 

πνηήζε, αιι’ ίζσο νπρί ελ Κχπξῳ». Βι. Αζαλάζηνο αθειιάξηνο, Σα Κππξηαθά. Ήηνη γεσγξαθία, ηζην- 

ξία θαη γιώζζα ηεο λήζνπ Κύπξνπ από ησλ αξραηνηάησλ ρξόλσλ κέρξη ζήκεξνλ. Σόκνο δεύηεξνο: Ζ 

ελ Κχπξῳ γιψζζα, ελ Αζήλαηο, ηύπνηο θαη αλαιώκαζη Π. Γ. αθειιαξίνπ, 1891, 144-5.                                                  
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νδπλεξό παξόλ θαη θαιώληαο έκκεζα ζε δηεθδίθεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ λεζηνύ.   

Ωζηόζν, νη πεξηζζόηεξεο ζεκεηώζεηο ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηε Γνχιε Κχπξν 

αλαθέξνληαη ζηε κεζαησληθή πεξίνδν, θαη εηδηθόηεξα ζηε θάζε ηεο ύζηεξεο θξαγθν- 

θξαηίαο. Δίλαη αμηνζεκείσην όηη ζηηο ζεκεηώζεηο απηέο ε Π. Λντδηάο δελ απνθξύπηεη 

όηη κία από ηηο πεγέο ηεο είλαη ε Κππξηάο Υαξίεζζα ηνπ αξρηεπηζθόπνπ πλαίνπ Κσλ- 

ζηάληηνπ
27

 θαη δελ απνθεύγεη ηα ζπλνπηηθά ραξαθηεξνινγηθά ζρόιηα πνπ ζα κπνξνύ- 

ζαλ λα ελζσκαησζνύλ είηε ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο είηε ζηνλ ιόγν ησλ δξώλησλ 

πξνζώπσλ. Έηζη, ν επίδνμνο κλεζηήξαο ηεο Καξιόηηαο πεξηγξάθεηαη σο «ειίζηνο θαη 

βιαμ» θαη ν Ηάθσβνο σο «θαθφο δαίκσλ ηεο Κχπξνπ» θαη «άξπαμ ηνπ ζηέκκαηνο ηεο 

αδειθήο ηνπ».
28

 

Δμάιινπ, ζηα παηξησηηθά δξάκαηα, όπσο έρεη ζεκεησζεί ζην Κεθάιαην Α΄, ζπλή- 

ζσο ηα ζέκαηα αληινύληαη από πξόζθαηνπο εζληθνύο αγώλεο, πνπ δελ απέρνπλ αη- 

ζζεηά από ηνλ ρξόλν γξαθήο ηνπο. ηνλ Γξαπέηε δηδάζθαιν ν πεξηεγεηήο πνπ πεξη- 

δηαβάδεη  ζηηο έξξεο, ιίγν κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπο, πιεξνθνξείηαη όηη πνιύ 

θνληά βξίζθνληαη ζακκέλνη έμη ζθαγηαζζέληεο από ηνπο Βνπιγάξνπο. ηε κνλαδηθή 

ζεκείσζε ηνπ δξάκαηνο ν ζπγγξαθέαο πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλώζηε: «Δμ σλ εηο ν 

αείκλεζηνο Παπαπαχινπ, πξψελ θαζεγεηήο ηνπ Παγθππξίνπ [Γπκλαζίνπ]».
29

   

Δθηόο από ηηο ππνζέιηδεο ζεκεηώζεηο πνπ πεξηέρνπλ ηζηνξηθέο αλαθνξέο, ππάξ- 

ρνπλ άιιεο, αηζζεηά ιηγόηεξεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επεμήγεζε ζεκείσλ ηνπ 

δηαιόγνπ ή γηα ζπκπιήξσζε ησλ ζθεληθώλ νδεγηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γνχιε 

Κχπξν, όηαλ ν Ηάθσβνο ιέεη όηη ζηε θπιαθή βξίζθεηαη ην ζύκα ηνπ κε ηνλ αγαπεκέλν 

ζύληξνθό ηνπ, ε ζπγγξαθέαο δηεπθξηλίδεη ζε ππνζεκείσζή ηεο: «Δλλνεί ηνλ Κιενκέ- 

λελ θαη ηελ Δπαλζίαλ, ψλ ηελ απειεπζέξσζηλ επέηπρελ ε Καξιφηηα θαηά ηελ εκέξαλ 

                                                 
27

 Γξάθνληαο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Κύπξνπ από ηνλ Ρηράξδν Λενληόθαξδν θαη ηελ παξάδνζή ηεο 

ζηνπο Ναΐηεο, ε Λντδηάο ζεκεηώλεη: «Σν Ηζηνξηθφλ ηνχην κέξνο ειήθζε εθ ηεο Χαριέσσης Κσπριάδος 

ηνπ Αγ. πλαίνπ Κππξίνπ Μειεηίνπ ηξίηνπ, είρνκελ δε, πνηνχζαη, ππ’ φςεη πάζαο ηαο πεξί Κχπξνπ 

Ηζηνξίαο». Βι. Π. Λντδηάο, Ζ δνχιε Κχπξνο..., 8. ηελ πην πάλσ πεγή δίλεηαη επίζεο ζπλνπηηθά ην 

ηζηνξηθό ηεο αλάιεςεο ηεο βαζηιείαο ηνπ λεζηνύ από ηελ Καξιόηηα θαη ηεο αλαηξνπήο ηεο από ηνλ 

αδειθό ηεο Ηάθσβν: «Ο Οίθνο ησλ Λνπζηληάλσλ εθξάηεζε ησλ ζθήπηξσλ ηεο Βαζηιείαο ηεο Κχπξνπ 

κέρξη ηνπ Ηαθψβνπ ηνπ Νφζνπ [...] Ησάλλεο ν Γ΄ ηειεπηψλ εγθαηέιεηπε δηάδνρνλ ηεο Βαζηιείαο ηελ 

ζπγαηέξα απηνχ Καξιφηηαλ [...]. [...] Αιι’ ν αδειθφο απηήο λφζνο Ηάθσβνο [...] επαλέζηε ηῃ αδειθῂ, 

θαζήξεθελ απηήλ ηεο αξρήο [...] [θαη] Βαζηιεχο ηεο Νήζνπ αληί ηεο αδειθήο αλαγνξεχεηαη [...]». Βι. 

Κσλζηάληηνο, Αξρηεπίζθνπνο πλαίνπ, «Κππξηάο ραξίεζζα θαη επίηνκνο»: Πεξηγξαθή ηεο Ηεξάο, εβα-

ζκίαο θαη Βαζηιηθήο Μνλήο ηεο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ ηεο θαη κέγα ερνχζεο ην αηδέζηκνλ, δηά ηνλ 

ηζηνξήζαληα απηήλ Απφζηνινλ Λνπθάλ ηνλ Δπαγγειηζηήλ, ηνπ Κχθθνπ επηθεκηδνκέλεο, θαηά ηελ λήζνλ 

Κχπξνλ, Δλεηίεζηλ, Παξά Νηθνιάῳ Γιπθεί ηῳ εμ Ησαλλίλσλ, 1819, 151˙ ζην εμήο: Κππξηάο ραξίεζζα … 

Γηα ην ίδην ζέκα, βι. Γ. Κεραγηόγινπ (1986), 417, ζεκ. 1.  
28

 Βι. Π. Λντδηάο, ό.π., 9, 21-2.  
29

 Η. Πεγαζίνπ, Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο..., 35. Πξόθεηηαη γηα ηνλ θηιόινγν Λεσλίδα Παπαπαύινπ από 

ηε ηάηηζηα (1866-1913).  
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ησλ γάκσλ ηεο». Αθόκε, ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ Ηάθσβνπ σο «κπζαξνχ θαη θαχινπ» 

ηεθκεξηώλεηαη θαη επεμεγείηαη κε ηελ πην θάησ ζεκείσζε: «Ο Ηάθσβνο δψληνο έηη 

ηνπ παηξφο ηνπ αληεπνηείην ηνλ ζξφλνλ, δη’ φ θαη εθπιαθίζζε ππ’ απηνχ. Απεκαθξχλεην 

δε ηεο Κχπξνπ, αθνχ εδσξνθνξείην πνιπηξφπσο ππφ ηνπ παηξφο, θαη επαλήξρεην 

νζάθηο ήην ειπίο θαη ηνπ κηθξίζηνπ θέξδνπο». Από ηελ άιιε, επεμεγώληαο ηε 

ζπλνπηηθή ζθεληθή νδεγία «Καξιφηηα ελ απνζηξνθῂ», ε ζπγγξαθέαο ζεκεηώλεη: 

«Απνζηξνθή ελ ηῃ πνηήζεη ιέγεηαη, φηαλ νκηιή ηηο πξνο πξφζσπνλ απφλ ή ζαλφλ, σο 

πξνο παξφλ».
30

 

5. Οι πρόλογοι 

Με εμαίξεζε ηα δξάκαηα ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε Ο αεηφο ή Ηνπζηηληαλφο θαη Θεν- 

δψξα (1913) θαη Αηιαληίδα (1923), ζηα ππόινηπα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηεο 

πεξηόδνπ 1900-1920 δελ πξνηάζζεηαη πξόινγνο. Οη ππόινηπνη επηά πξόινγνη αλή- 

θνπλ ζε δξάκαηα ηνπ 19
νπ

 αηώλα. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ εηζαγσγηθώλ απηώλ θεηκέλσλ 

εθαξκόδνληαη, από ηε κηα, ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ηνπ Schaeffer θαη ηνπ 

Genette θαη, από ηελ άιιε, ε ιεηηνπξγηθή κέζνδνο ηνπ Genette, πνπ ήδε έρεη αμην- 

πνηεζεί γηα ηε κειέηε ησλ αθηεξώζεσλ θαη ησλ αθηεξσκαηηθώλ επηζηνιώλ. 

πσο πξνθύπηεη από ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, ζε όινπο ηνπο πξνιόγνπο ε 

εθθώλεζε δηεθπεξαηώλεηαη από ηνλ πξαγκαηηθό ζπγγξαθέα, δειαδή εληάζζνληαη 

ζηνπο απζεληηθνύο ζπγγξαθηθνύο πξνιόγνπο (authorial authentic), ζύκθσλα κε ηελ 

ηππνινγία ηνπ Genette. Με άιια ιόγηα, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ν ζπγγξαθέαο δελ 

κεηαβηβάδεη ην κήλπκα ζε έλα θαληαζηηθό πξόζσπν, αιιά ην εθπέκπεη ππό ηελ πξαγ- 

καηηθή ηνπ ηδηόηεηα ζε ππαξθηνύο ή ζε δπλεηηθά ππαξθηνύο απνδέθηεο .
31

  

Ζ πξάμε ηεο εθθνξάο είλαη ζνβαξή, θαζόηη ν πξαγκαηηθόο ζπγγξαθέαο αλαιακ- 

βάλεη ηε κεηαβίβαζε ησλ κελπκάησλ ρσξίο ρξήζε ζηνηρείσλ κπζνπιαζίαο, ζηνπο 

πεξηζζόηεξνπο πξνιόγνπο. ε δύν από απηνύο (δειαδή ζηε Γνχιε Κχπξν ηεο Π. 

Λντδηάδνο θαη ζηε πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα ηνπ Δπγ. Εήλσλνο) ν «πξαγκαηηθφο εθθσ- 

λεηήο θάλεη πιαζκαηηθή εθθνξά» θαη, όπσο ζεκεηώλεη ν Schaeffer, απηή είλαη «ε 

πεξίπησζε ηνπ είδνπο ηεο απηνκπζνπιαζίαο: ν πξαγκαηηθφο ζπγγξαθέαο, ηαπηηζκέλνο κε 

ην ζπγγξαθηθφ φλνκά ηνπ, αλαιακβάλεη έλα πιαζκαηηθφ αθήγεκα».
32

 ηνλ πξόινγν ηεο 

Γνχιεο Κχπξνπ ε πξαγκαηηθή ζπγγξαθέαο αξρηθά επεμεγεί πώο έγξαςε ην δξάκα ηεο, 

ελώ ζηε ζπλέρεηα, αθεγνύκελε έλα όξακα πνπ είδε, ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία κπζνπια- 

                                                 
30

 Βι. Π. Λντδηάο, Ζ δνχιε Κχπξνο..., 18-21.  
31

 Βι. Genette (1997: 1987), 181˙ Schaeffer (2000: 1989), 85. 
32

 Βι. Schaeffer, ό.π., 86.  
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ζίαο. Γηεγείηαη όηη κηα λύρηα ζεθώζεθε έληξνκε θαη είδε ηε δνύιε Κύπξν λα θαιεί 

απεγλσζκέλα ηε κεγάιε κεηέξα, δειαδή ηελ Διιάδα, θαη λα εθθξάδεη ζε απηήλ ην 

παξάπνλό ηεο, αθνύ ηα παηδηά ηεο νιηγσξώληαο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα βάζαλά ηεο. 

Σέινο, πξηλ ραζεί κέζα ζην ζθνηάδη, ε Κύπξνο παξαθαιεί ηελ πνηήηξηα λα θιάςεη ηα 

βάζαλά ηεο. Έηζη, έγξαςε «ελ είδεη δξάκαηνο» ηε Γνχιε Κχπξν.
33

   

Δμάιινπ, ζηε πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα ν πξαγκαηηθόο ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη κηαλ 

αηθλίδηα θαη εμσινγηθή κεηαθνξά ηνπ ζην ζείν βνπλό ησλ κνπζώλ, ηνλ Διηθώλα. Αξ- 

ρηθά, δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηίπνηα. ε ιίγν, όκσο, βιέπεη λα ηειείηαη κπξν- 

ζηά ηνπ κία κπζηαγσγία, δειαδή νη κνύζεο ηηκνύλ κε ζηεθάληα ηνπο κεγάινπο πνηεηέο 

ηεο αξραηόηεηαο. Σν ζέακα απηό πξνθαιεί ζηνλ ζπγγξαθέα ηελ έληνλε επηζπκία λα 

«απνηειέζε κέξνο ηεο αζαλάηνπ εθείλεο ρνξείαο», λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε ηνπο πνηε- 

ηέο θαη λα αθνύεη ην ππέξνρν ηξαγνύδη ησλ Μνπζώλ. Γη’ απηό, δεηάεη βνήζεηα από ηηο 

κνύζεο, ώζηε λα κπνξέζεη λα ππεξβεί «ηαο απ’ απηψλ δηαρσξηδνχζαο [απηόλ] απνθξή- 

κλνπο θνξπθάο θαη λα αλέιζε κέρξηο απηψλ». Ωζηόζν, νη ζξήλνη θαη νη ηθεζίεο ηνπ δελ 

ηειεζθνξνύλ, θαζώο νη Μνύζεο αδηαθνξνύλ θαη νη πνηεηέο γεινύλ εηξσληθά. Ζ ζηάζε 

απηή εμνξγίδεη ηνλ λεαξό πνηεηή, θαη ηόηε ν Αηζρύινο ηνλ ιππάηαη θαη ηνπ ππνδεη- 

θλύεη κε λόεκα ηελ Ηηαιία. Έηζη, ν ζπγγξαθέαο ελζαξξύλεηαη θαη εθδίδεη ην «πφλεκά 

ηνπ», «ππέξ νὺ επηθαιείηαη ηελ επκελή άκα θαη επηεηθή ηνπ αλαγλψζηνπ θξίζηλ».
34

 

ηνπο πην ζύληνκνπο πξνιόγνπο (π.ρ. ζηνλ Πέηξν πγθιεηηθφ ηνπ Θ. Θενραξίδε, 

ζηνλ Πέηξν Α΄... ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε θαη ζηελ Κχπξν δνχιε ηνπ Η. Καξαγεσξγη- 

άδε) ε ηξνπηθόηεηα εθθνξάο
35

 πνπ θπξηαξρεί είλαη ε ππνηππώδεο αθήγεζε γύξσ από 

ηηο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο γξάθηεθε ην έξγν. ηνπο ππόινηπνπο πξνιόγνπο εληνπί- 

δεηαη ν ζπλδπαζκόο πεξηγξαθήο θαη αθήγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ πξόινγν ηνπ 

Κνπηζνχθ Μερεκέη ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο, από ηε κηα, αθεγείηαη ην πεξηζηαηηθό ηεο 

ζπλάληεζήο ηνπ ζηε Λάξλαθα κε ηνλ γηαηξό Παύιν Βαιζακάθε είθνζη ρξόληα λσξί- 

ηεξα, πνπ ηνλ ώζεζε λα γξάςεη ην ηζηνξηθό ηνπ δξάκα θαη, από ηελ άιιε, πεξηγξά- 

θεη ηελ νηθηξή θαηάζηαζε ηεο Κύπξνπ, αληηπαξαβάιινληάο ηελ πξνο ην έλδνμό ηεο 

παξειζόλ.
36

 ηνλ πξόινγν ηνπ Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί... ηεο . Λενληηάδνο έρνπκε 

ζπλδπαζκό αθήγεζεο θαη πεξηγξαθήο, κε επδηάθξηηε ππεξνρή ηεο πξώηεο. Ζ ζπγγξα- 

θέαο παξαζέηεη πξώηα ό,ηη ηελ παξαθίλεζε λα γξάςεη ην δξακαηηθό ηεο έξγν, αθνινύ- 

ζσο αλαιύεη ην ζέκα ηνπ θαη κεηά αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ. Έπεηηα εμεγεί γηα 

                                                 
33

 Π. Λντδηάο, Ζ δνχιε Κχπξνο…, 1-3.  
34

 Δπγ. Εήλσλ, Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα..., 3-4.  
35

 Γηα ηηο ηξνπηθόηεηεο εθθνξάο, βι. Schaeffer (2000: 1989), 89-95.  
36

 Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνχθ Μερεκέη...,  α΄-η΄.  
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πνην ιόγν πξνρώξεζε ζηελ έθδνζή ηνπ.
37

 Σέινο, ζηνλ πξόινγν ηεο πλσκνζίαο ηνπ 

Καηηιίλα ε αθήγεζε ηεο αλάβαζεο ηνπ ζπγγξαθέα ζηνλ Διηθώλα ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ηνπίνπ, ησλ κνπζώλ, ησλ εκηζέσλ θαη ησλ κεγάισλ πνηεηώλ ηεο 

αξραηόηεηαο.
38

 

Μνινλόηη, πξνθαλώο, απνδέθηεο
39

 ζε όινπο ηνπο πξνιόγνπο ησλ ππό εμέηαζε ζε- 

αηξηθώλ θεηκέλσλ είλαη νη αλαγλώζηεο ζην ζύλνιό ηνπο (απξνζδηόξηζηνη παξαιή- 

πηεο, θαηά ηνλ Schaeffer), ζε νξηζκέλνπο από απηνύο ν ζπγγξαθέαο θξίλεη ζθόπηκν λα 

απεπζπλζεί ζε κηαλ εηδηθόηεξε νκάδα αλαγλσζηώλ (πξνζδηνξηζκέλνη παξαιήπηεο). 

Αλ θαη ζε θαλέλαλ από ηνπο πξνιόγνπο δελ εληνπίδεηαη αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ελόο 

ή πεξηζζόηεξσλ παξαιεπηώλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνιόγνπ ηεο Γνχιεο Κχπξνπ ηεο 

Π. Λντδηάδνο ε ζπγγξαθέαο, ρσξίο λα παξαγλσξίδεη ην ζύλνιν ησλ δπλεηηθώλ αλα- 

γλσζηώλ, απεπζύλεηαη ηδηαίηεξα πξνο ηελ «θνξαζηαθή λεφηεηα», πξνβάιινληαο κε 

απηό ηνλ ηξόπν ηνλ παηδαγσγηθό ραξαθηήξα ηνπ δξάκαηόο ηεο. Αθόκε, είλαη αμηνζε- 

κείσην όηη ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο ζην ζπλνπηηθό πξνινγηθό ζεκείσκά ηνπ, πνπ πξν- 

ηάζζεη ζηνλ Πέηξν Α΄..., δηαρσξίδεη ηνπο δπλεηηθνύο αλαγλώζηεο ηνπ δξάκαηνο ζε 

επαξθείο θαη κε θαη απεπζύλεη ζε θάζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθό κήλπκα: «Παξαθαιψ 

ηνπο δπλακέλνπο λα θξίλσζη ην πφλεκά κνπ λα ψζηλ απζηεξνί εηο ηαο θξίζεηο ησλ, ηνπο 

δε κε, λα ψζηλ, εάλ δχλαληαη, επηεηθείο».
40

  

Δμάιινπ, ρσξίο ηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ησλ πξνιόγσλ ζα ήηαλ αδύλαην λα πξν- 

ζδηνξηζηνύλ νη ζπγγξαθηθέο επηδηώμεηο, κνινλόηη ζε θακηά πεξίπησζε απηέο δελ πξν- 

δηαγξάθνπλ ή πξνδηθάδνπλ νπνηαδήπνηε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεαηξηθώλ θεη- 

κέλσλ. Ο G. Genette δηαθξίλεη νθηώ ιεηηνπξγίεο ησλ πξνιόγσλ, πνπ βέβαηα δελ ελην- 

πίδνληαη πάληα όιεο αιιά ζε πνηθίινπο ζπλδπαζκνύο ή ελδερνκέλσο θαη κόλεο, αλά- 

ινγα κε ην είδνο θαη ηε ζέζε θάζε πξνιόγνπ ζην ζρήκα ηεο επηθνηλσληαθήο ηππν- 

ινγίαο πνπ εηζεγείηαη ν ίδηνο.
41

 Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη: ε πξόθιεζε ηεο εύλνηαο 

ηνπ αλαγλώζηε (captatio benevolentiae), ε εκθαηηθή παξάζεζε ησλ σθειεηώλ πνπ ζα 

                                                 
37

 πσο ζεκεηώλεη ε Γ. Λαδνγηάλλε, ε . Λενληηάο ζηνλ πξόινγν ηνπ ζεαηξηθνύ ηεο βηβιίνπ «ππν- 

ζηεξίδνληαο ηε δηθή ηεο άπνςε γηα ηελ αμία ηεο πξσηφηππεο παξαγσγήο ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ γηα παη- 

δηά, εθθξάδεη ηελ αληίζεζή ηεο ζε κηα ζπλήζεηα πνπ ππάξρεη ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο [=κύξλεο]: ηεο 

ζθεληθήο πξνηίκεζεο μέλσλ θεηκέλσλ». Βι. Γ. Λαδνγηάλλε, Σν παηδηθφ ζέαηξν…, 68.  
38

 Βι. . Λενληηάο, Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί..., γ΄-ζη΄˙ Δπγ. Εήλσλ, Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα..., 3-4.  
39

 Βι. Genette (1997: 1987), 194-5˙ Schaeffer (2000: 1989), 95-99. 
40

 Βι. Π. Λντδηάο, Ζ δνχιε Κχπξνο…, 2-3˙ Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Πέηξνο Α΄..., 7. Ζ Λντδηάο γξάθεη, 

απεπζπλόκελε ζηηο καζήηξηέο ηεο: «Καη ήδε, σ πξνζθηιήο θνξαζηαθή λεφηεο! – Πξνο πκάο απν- 

ηεηλνκέλε ηνλίδσ ηνλ ππέξ παηξίδνο ζηφλνλ κνπ. – Φπιάμαηε, σο κηθξφλ παηξησηηθφλ εγθφιπηνλ ην πνίε- 

κα ηνχην, φπεξ ηνζνχηνλ επνζείηε λα έρεηε, θαη δηά ηεο επζεβείαο πκψλ πξνο ηα πάηξηα, αλαθνπθίζαηε 

ηελ δνχιελ Κχπξνλ [...]». Π. Λντδηάο, ό.π. 
41

 Γηα ηελ ηππνινγία ησλ πξνιόγσλ κε θξηηήξην ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο ιεηηνπξγία, βι. Genette 

(1997: 1987), 181.  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



219 

 

πξνθύςνπλ από ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ (auxesis ή amplificatio), ε επηδίσμε ηεο 

αιεζνθάλεηαο, ε παξάθιεζε γηα επηείθεηα απέλαληη ζηηο αδπλακίεο ηνπ θεηκέλνπ 

(excusatio propter infirmitatem), ν ζρνιηαζκόο ηνπ ηίηινπ, ε ππόκλεζε όηη ην θείκελν 

πνπ αθνινπζεί είλαη κπζνπιαζηαθό, ε δηαηύπσζε ησλ ζπγγξαθηθώλ πξνζέζεσλ θαη ν 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ ινγνηερληθνύ είδνπο ζην νπνίν αλήθεη ην θείκελν πνπ αθνινπ- 

ζεί.
42

 

Ζ πξόθιεζε ηεο επλντθήο ζηάζεο (captatio benevolentiae) ηνπ αλαγλώζηε επηδηώ- 

θεηαη ζηελ Κχπξν δνχιε ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε. Ο ζπγγξαθέαο πξνεμαγγέιιεη ζηνλ 

πξόινγό ηνπ όηη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαδεκνζηεπηνύλ επκελείο θξηηηθέο γηα ην δξάκα 

ηνπ. Ζ ίδηα ιεηηνπξγία εληνπίδεηαη ζηνλ πξόινγν ηεο πλσκνζίαο ηνπ Καηηιίλα, όπνπ 

ν ζπγγξαθέαο, πεξηγξάθνληαο ηε θαληαζηηθή αλάβαζή ηνπ ζηνλ Διηθώλα, επηδηώθεη 

λα απνθηήζεη ηελ εύλνηα ηνπ αλαγλώζηε, αθνύ εθθξάδεη ηελ επηζπκία λα κπνξνύζε 

λα ζπλαλαζηξαθεί κε ηνπο ζεζπέζηνπο πνηεηέο θαη ανηδνύο, θαη εμαζθαιίδεη ηε ζπ- 

γθαηαβαηηθή, έζησ, «επινγία» ηνπ Αηζρύινπ γηα λα γξάςεη ην έξγν ηνπ (ζ. 4). Σέινο, 

ηελ εύλνηα ηνπ αλαγλώζηε επηδηώθεη λα εμαζθαιίζεη ν Η. Καξαγεσξγηάδεο ζηνλ 

πξόινγν ηεο Αηιαληίδαο, ηνλίδνληαο ηελ αμία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ γηα ηνλ αλαγλώζηε: 

«Ζ ππφζεζηο ηεο Αηιαληίδνο εη θαη αλαγνκέλε εηο ιίαλ παξσρεκέλνπο ρξφλνπο πνιχ 

εκψλ αθεζηψηαο, ελέρεη θαη ηηλαο ππνζήθαο πνηάο ηηλνο θαη δη’ εκάο απηνχο σθειείαο, 

πηζαλψο δε θαη ηέξςηλ ηηλά».
43

  

Ζ εκθαηηθή παξάζεζε ησλ σθειεηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ αλάγλσζε ηνπ 

δξάκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ ξεηνξηθνύ ηξόπνπ ηεο απμήζεσο (amplificatio) εληνπίδε- 

ηαη ζηελ Ηζηνξηθή Πξνεηζαγσγή πνπ πξνηάζζεη ν Η. Καξαγεσξγηάδεο ζηελ Κχπξν 

δνχιε:  

                               Αλαληηξξήησο ε ζειίο αύηε εζηί κία ησλ δπζηπρεζηέξσλ 

      αιιά θαη ησλ σξαηνηέξσλ θαη δηδαθηηθσηέξσλ. Ση σξαη- 

      όηεξνλ θαη δηδαθηηθώηεξνλ ή ην ζέακα ιανύ ζξαύνληνο ηεο  

      δνπιείαο ηαο πέδαο θαη σο εηο άλζξσπνο εμεγεηξνκέλνπ θαη  

      παηάζζνληνο ηνπο απελείο απηνύ ηπξάλλνπο;  

 

ηε ζπλέρεηα ν Καξαγεσξγηάδεο ζεκεηώλεη όηη ην «πςειόλ» απηό ζέκα ζπλάξπαζε 

θαη ηνλ ίδην. Άξα, ππνδεηθλύεη όηη ν αλαγλώζηεο δηαβάδνληαο ην δξάκα ηνπ ζα 

                                                 
42

 Βι. ό.π., 196-224. Αμηνζεκείσηε είλαη, επίζεο, ε δηαπίζησζε ηνπ Π. Μαζηξνδεκήηξε όηη «νη 

ζπγγξαθείο, κε ηνπο πξνιφγνπο ηνπο, επηρεηξνχλ κηα δηφινπ επθαηαθξφλεηε εξγαζία: αλαθέξνληαη ζηηο 

δπζθνιίεο θαη ζηα πξνβιήκαηά ηνπο, πξνιεηαίλνπλ ην έδαθνο ψζηε ε επαθή ηνπ αλαγλψζηε κε ην θείκελν 

λα είλαη νκαιή θαη γφληκε». Βι. Παλαγηώηεο Μαζηξνδεκήηξεο, Πξφινγνη λενειιεληθψλ κπζηζηνξε- 

κάησλ (1830-1930), Αζήλα, Γόκνο, 1985, 17˙ ζην εμήο: Πξφινγνη… 
43

 Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο, Κχπξνο δνχιε..., 3˙ Δπγ. Εήλσλ, πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα..., 4˙ Η. 

Καξαγεσξγηάδεο, Αηιαληίο..., 5. 
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σθειεζεί θαη εζηθά θαη αηζζεηηθά.
44

  

Παξόκνηα, ε . Λενληηάο ζηνλ πξόινγν ηνπ Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί... παξνπζηά- 

δεη θιηκαθσηά ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο σθειήζεθαλ θαη όζνη  παξαθνινύζεζαλ 

ηελ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη νη ίδηεο νη καζήηξηεο, πνπ ππνδύζεθαλ ηνπο 

δηάθνξνπο ξόινπο. Ζ ηέξςε θαη ε αλαςπρή ήηαλ δεδνκέλε θαη γηα ηνπο ζεαηέο θαη 

γηα ηηο εζνπνηνύο, πνπ επηπιένλ είραλ ηελ επθαηξία λα σθειεζνύλ θαη πλεπκαηηθά 

εκπινπηίδνληαο ηηο γλώζεηο ηνπο από ηελ «πλεπκαηηθήλ ησλ εμεηάζεσλ ηξάπεδαλ».  

Ωο εθ ηνύηνπ, νη δξακαηηθέο παξαζηάζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηεύρζεθαλ νη πην 

πάλσ ζηόρνη, ζεσξνύληαη από ηε ζπγγξαθέα «δξακαηνπξγήκαηα έρνληα ην εδχ ηῳ 

σθειίκῳ ζπγθεθξακέλνλ» θαη «ζπκνηεξπή επηδφξπηα [...] ηα εθιεθηφηεξα ησλ πξντφ- 

λησλ ηεο θαζ’ φινλ ηνλ ζρνιηθφλ βίνλ δηαλνεηηθήο θαη εζηθήο θαιιηεξγείαο ηνπ πλεχ- 

καηφο ησλ [ησλ καζεηξηώλ]».
45

  

Ζ ίδηα ιεηηνπξγία εληνπίδεηαη ζηνλ πξόινγν ηεο Γνχιεο Κχπξνπ, όπνπ ε Π. Λντ- 

δηάο απαξηζκεί ηηο σθέιεηεο πνπ ζα πξνθύςνπλ γηα ηελ θνξαζηαθή λεόηεηα θαη ηνπο 

ππόινηπνπο αλαγλώζηεο από ηελ αλάγλσζε ηνπ έξγνπ ηεο: θαιεί ηηο καζήηξηεο λα 

θπιάμνπλ ην δξάκα ηεο σο κηθξό «παηξησηηθφλ εγθφιπηνλ»˙ ηηο παξαθηλεί λα επηδεί- 

μνπλ επζέβεηα θαη παηξησηηζκό θαη λα αλαθνπθίζνπλ έηζη ηελ παηξίδα ηνπο˙ ηηο 

πξνηξέπεη, επίζεο, λα αλαζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο ρξηζηηαληθά˙ αθόκε θαληάδεηαη ηελ 

εκέξα πνπ ζα απειεπζεξσζεί ε Κύπξνο θαη ηηο θαιεί λα ηε κλεκνλεύζνπλ ηόηε. 

Δπνκέλσο, κε ηηο πην πάλσ πξνηξνπέο ε ζπγγξαθέαο πξνβάιιεη ηνλ εζνπιαζηηθό θαη 

παηδαγσγηθό ραξαθηήξα ηνπ δξάκαηόο ηεο.
46

 

Ζ επηδίσμε ηεο αιεζνθάλεηαο είλαη έθδειε ζηνπο πξνιόγνπο δύν ηζηνξηθώλ 

δξακάησλ, όπνπ νη ζπγγξαθείο ππνδεηθλύνπλ ζηνλ αλαγλώζηε όηη θύξηνο ζθνπόο 

ηνπο ήηαλ ε δξακαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο, ρσξίο πξόζεζε γηα 

θαιθίδεπζή ηεο κε ζηνηρεία κπζνπιαζίαο, αλ θαη από ηελ αλάγλσζε ησλ ζεαηξηθώλ  

ηνπο θεηκέλσλ δελ θαίλεηαη λα παξακέλνπλ πηζηνί ζηηο πξνινγηθέο δηαθεξύμεηο ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο ζηνλ πξόινγν ηνπ Κνπηζνχθ Μερεκέη 

πξνζπαζεί λα πείζεη ηνλ αλαγλώζηε ηνπ όηη κνλαδηθόο ζθνπόο ηνπ είλαη λα απνθα- 

ηαζηήζεη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα γύξσ από ηα γεγνλόηα ηνπ Ηνπιίνπ 1821 ζηελ Κύπξν:  

[...] ώζηε ζπλ ηῳ ρξόλῳ πξντόληη εδπλήζελ λα ζρεκαηίζσ αθξηβή 

 ηδέαλ πεξί ησλ ηόηε δηαηξεμάλησλ θαη λα ζπγγξάςσ ην αλά ρεί- 

ξαο ηζηνξηθόλ δξάκα κνπ, ελ ῳ νπδέ γξακκή εραξάρζε πιεηόηεξνλ  

                                                 
44

 Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο, Κχπξνο δνχιε..., 7.  
45

 Βι. . Λενληηάο, Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί..., γ΄-δ΄.  
46

 Π. Λντδηάο, Ζ δνχιε Κχπξνο…, 2-3.  
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ηνπ δένληνο ράξηλ επηδείμεσο, νπδέ ζθελή θαληαζηώδεο πξνζεηέ- 

ζε ράξηλ δξακαηηθήο νηθνλνκίαο. Ίζσο ην έξγνλ κνπ είλε [sic]  

μεξόλ˙ αιι’ εάλ απεθάζηδνλ [...] λα αλαβώ ηνλ Πήγαζνλ θαη λα  

επηρεηξήζσ πηήζηλ θνβνύκαη ή όηη  ζα πθηζηάκελ πηώζηλ ρείξνλα  

ηεο ηνπ Ηθάξνπ, ή όηη εηο ηα ύςε ζ’ απεθόπηεην ην λήκα ησλ ηζην- 

ξηθώλ ζεκεηώζεώλ κνπ [...].  

 

Όζηεξα ν ζπγγξαθέαο ζεκεηώλεη όηη θαηαρξεζηηθά νλόκαζε ην έξγν ηνπ δξάκα, 

γηαηί ζηελ νπζία πξόθεηηαη γηα ηζηνξηθέο ζεκεηώζεηο ζε δηαινγηθή κνξθή κε ζηόρν 

λα κάζνπλ νη αλαγλώζηεο ή νη ζεαηέο ηελ αιήζεηα γύξσ από ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Κύπξνπ ζηελ ειιεληθή επαλάζηαζε. Βέβαηα, παξά ηελ πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα 

επηηύρεη ηελ αιεζνθάλεηα, ζην έξγν ηνπ εληνπίδνληαη ν αλαρξνληζκόο θαη νη ξνκαληη- 

θέο ππεξβνιέο.
47

 Πην κεηξηνπαζήο είλαη ν Η. Καξαγεσξγηάδεο ζηνλ πξόινγν ηνπ 

δξάκαηόο ηνπ Ο αεηφο ή Ηνπζηηληαλφο θαη Θενδψξα, αθνύ ηνλίδεη πσο, γξάθνληαο ην 

δξάκα ηνπ, παξέκεηλε πηζηόο ζηελ ηζηνξηθή αιήζεηα θαη εθηξάπεθε από απηή κόλν 

ζε θάπνηα επεηζόδηα. Ωζηόζν, όπσο ζα δηαθαλεί ζην Κεθάιαην Γ΄, θαη ζην δξάκα 

απηό εληνπίδεηαη ην ζηνηρείν ηνπ αλαρξνληζκνύ˙ αθόκε, ζε πνιιά ζεκεία ηνπ ε 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ρξόλνπ δελ είλαη αιεζνθαλήο.
48

  

Ζ παξάθιεζε γηα επηείθεηα απέλαληη ζηηο αδπλακίεο ησλ θεηκέλσλ (excusatio pro- 

pter infirmitatem) απνηειεί θνηλό ηόπν ζηνπο πξνιόγνπο πνπ εμεηάδνπκε. ηελ 

Ηζηνξηθή Πξνεηζαγσγή ηεο Κχπξνπ δνχιεο ν Η. Καξαγεσξγηάδεο δεηεί ηελ θαηα- 

λόεζε ηνπ αλαγλώζηε γηα ηηο αδπλακίεο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ. Μνινλόηη ν ζπγγξαθέαο 

αλαδεκνζηεύεη ζεηηθέο θξίζεηο γηα ην δξάκα ηνπ, έκκεζα δεηεί ηελ επηείθεηα ηνπ 

αλαγλώζηε, αθνύ δελ δηεθδηθεί, όπσο ηζρπξίδεηαη, ηελ πζηεξνθεκία: «νπδεκίαλ ην 

παξάπαλ αμηνχληεο πνηεηηθήλ δάθλελ» [...] «...εζειήζακελ νπρί λα αλαβψκελ ηνλ Διη- 

θψλα, […] αιιά θαζεδφκελνη παξά ηνπο πξφπνδαο απηνχ λ’ αλαπλεχζσκελ ηελ 

δσνπνηφλ θαη αηζεξηψδε εθείλελ αχξαλ ηελ εθ ησλ αζαλάησλ απηνχ θνξπθψλ επηπλεχ- 

νπζαλ». Δμάιινπ, γηα ηε ρξήζε ηνπ δαθηπιηθνύ εμάκεηξνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

νκνηνθαηαιεμία ν Καξαγεσξγηάδεο ζεκεηώλεη όηη, αλ ζεσξεζεί όηη ην έθαλε από 

ηδηνηξνπία, απνδέρεηαη ηελ θαηεγνξία, έζησ θαη αλ επέηπρε «γιίζρξαλ ηηλά, θξείηηνλα 

πάλησο ξπζκηθήλ ηνπ ιφγνπ παξάζηαζηλ».
49

  

ηηο αδπλακίεο ηνπ δξάκαηόο ηνπ αλαθέξεηαη ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ πξνιόγνπ ηνπ 

                                                 
47

 Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνχθ Μερεκέη..., ε΄-ζη΄.  
48

 Γξάθεη ν Η. Καξαγεσξγηάδεο: «Μεηά ηελ ηζηνξηθήλ ηαχηελ ζθηαγξαθίαλ επηηξαπείησ εκίλ λα είπσκελ, 

φηη ελ ηῃ εμεξγαζίᾳ ηνπ δξάκαηνο πξνέβεκελ πηζηψο επφκελνη ηῃ ηζηνξίᾳ θαη δελ εμεηξάπεκελ απηήο 

νπζησδψο, εθηφο δηά ηελ νηθνλνκίαλ ηνπ δξάκαηνο ελ ηηζηλ επεηζνδίνηο». Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο, Ο 

αεηφο..., γ΄.  
49

 Η. Καξαγεσξγηάδεο, Κχπξνο δνχιε..., 7-8.  
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Κνπηζνχθ Μερεκέη ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο. πλεηδεηνπνηεί όηη ην θείκελό ηνπ «είλαη 

μεξφλ» θαη ηνλίδεη όηη «ν γξάθσλ δελ είλαη Όκεξνο». Οκνινγεί όηη θαηαρξεζηηθά 

νλόκαζε δξάκα ην έξγν ηνπ, γηαηί γλσξίδεη ηε βαξύηεηα ηεο ιέμεο, θαη γξάθεη:   

«Πνηεηηθψλ δαθλψλ νπθ εθηέκελ αιι’ νχηε ηελ ειαρίζηελ θηινινγηθήλ αμίσζηλ έρσ». 

Δμάιινπ, ηε ζθεληθή επηηπρία ηνπ ζεαηξηθνύ  ηνπ θεηκέλνπ απνδίδεη ζηελ παηξησηηθή 

ηνπ ππόζεζε θαη όρη ζηε δξακαηηθή ηνπ ηέρλε, θαηαιήγνληαο ζηελ παξαδνρή ηνπ 

γεγνλόηνο όηη, αθνύ ην θηιόκνπζν θνηλό ηεο Αιεμάλδξεηαο έδσζε ζεκαζία ζην έξγν 

ηνπ, πνπ ήηαλ πξντόλ ηνπ «αζζελνχο ηνπ θαιάκνπ», δέρηεθε κε επγλσκνζύλε ό,ηη ηνπ 

πξνζθέξζεθε γηα ηε δόμα θαη ηελ ηηκή ηεο παηξίδαο ηνπ.
50

  

Παξόκνηα, ε . Λενληηάο αλαγλσξίδεη όηη ηα ζπλζέκαηά ηεο δελ έρνπλ ηα ραξα- 

θηεξηζηηθά ηνπ πξαγκαηηθνύ δξάκαηνο, παξά κόλν ηε δηαινγηθή κνξθή, θαη είλαη 

πξνζσπνπνηήζεηο «δξακαηηθῲ πσο ηῳ ηξφπῳ παξηζηαλφκελαη». Ζ ίδηα εθθξάδεη ηελ 

ειπίδα ην αλαγλσζηηθό ηεο θνηλό λα επηδείμεη επηείθεηα: «Δπειπηζηψ φζελ [...] φηη θαη 

ην παλειιήληνλ [...] ζήζεη επκελή ηελ επ’ απηνχ ςήθνλ ηνπ, ελζπκνχκελνλ ην πξνγν- 

ληθφλ εκψλ αμίσκα “Καδ’ δχλακηλ ἒξδεηλ ἱεξ’ ἀζαλάηνηζη ζενῖζη”».
51

 

  Δμάιινπ, ε καζήηξηα ηεο . Λενληηάδνο Π. Λντδηάο έρεη επίγλσζε ησλ αδπλακη- 

ώλ ηεο Γνχιεο Κχπξνπ θαη ηηο απνδίδεη ελ κέξεη ζηελ νηθηξή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ε Κύπξνο:  

                        Ούηε πνηεηηθήο δάθλεο αμηνί ην παξόλ πνίεκά κνπ νύηε μέλνλ  

ηπγράλεη ησλ ζπλήζσλ παξαπησκάησλ˙ νύηε ελ πνηε δπλαηόλ  

ε θαιιηπιόθακνο Μνύζα εθ ηνπ θπαλείνπ θαη ειεπζέξνπ νπξα- 

λνύ ηεο Αηηηθήο ππό ηνλ λπλ δνθεξόλ ηεο δνύιεο Κύπξνπ λα ςάι- 

ιε εύκνιπνλ. 

 

Ζ ζπγγξαθέαο, παξαζέηνληαο ηνλ εζηόδεην ζηίρν πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε . Λενληηάο 

ζηνλ πξόινγό ηνπ Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί, εθθξάδεη ηε βεβαηόηεηα όηη νη αλαγλώ- 

ζηεο, έρνληαο ππόςε ην «θαδ’ δχλακηλ έξδεηλ», «ζέινπζη ζπγρσξήζεη ηαο ηνπ πνηήκα- 

ηφο [ηεο] ειιείςεηο, αο δελ εξπζξηά πνηνχζα γλσζηάο».
52

  

Σέινο, αθελόο, ν δεθαεθηάρξνλνο ην 1893 Δπγέληνο Εήλσλ, εθδίδνληαο πξώηκα ηε 

πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα, αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επηθαιεζηεί ηελ επκελή θαη 

επηεηθή θξίζε ηνπ αλαγλώζηε˙ αθεηέξνπ, ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο ζηνλ πξόινγν ηνπ 

                                                 
50

 Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνχθ Μερεκέη..., ε΄-η΄.  
51

 Βι. . Λενληηάο, Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί..., ε΄. Ζ θξάζε “θαδ’ δχλακηλ ἒξδεηλ” πξνέξρεηαη από ηνλ 

ζηίρν 336 ηνπ πνηήκαηνο Έξγα θαη εκέξαη: «Καδ’ δχλακηλ δ’ ἒξδεηλ ἱέξ’ ἀζαλάηνηζη ζενῖζη» (=Πξό- 

ζθεξε δώξα ζηνπο ζενύο θαηά ηε δύλακή ζνπ). Βι. Ζζίνδνο, Έξγα θαη εκέξαη, ζη. 336 (κηθξ. π. 

Φίιηππαο), Αζήλα, Πάππξνο, 1975, 56. Δίλαη πνιύ πηζαλό ε Π. Λντδηάο λα άληιεζε ην πην πάλσ 

παξάζεκα από ηνλ πξόινγν ηεο Λενληηάδνο, ηελ νπνία γλώξηδε πξνζσπηθά, δεδνκέλνπ όηη δηεηέιεζε 

καζήηξηά ηεο ζην Παξζελαγσγείν ηεο Αγίαο Φσηεηλήο, ζηε κύξλε. Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 225.   
52

 Π. Λντδηάο, Ζ δνχιε Κχπξνο…, 1-2.  
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δξάκαηόο ηνπ Πέηξνο Α΄... (1874), πνπ δεκνζηεύηεθε έλα ρξόλν κεηά ην πξσηόιεην 

Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα..., θαιεί όζνπο δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θξίλνπλ ην 

«πφλεκά ηνπ» λα «ψζηλ, εάλ δχλαληαη, επηεηθείο».
53

   

Δλώ, όπσο θαίλεηαη πην πάλσ, πνιινί από ηνπο δξακαηνγξάθνπο αηζζάλνληαη ηελ 

αλάγθε λα επηθαιεζηνύλ ηελ επηείθεηα ησλ αλαγλσζηώλ (αλάγθε όρη πξνζπνηεηή, αλ 

ιεθζνύλ ππόςε, από ηε κηα, ε λεαληθή ειηθία ησλ πεξηζζόηεξσλ θαη, από ηελ άιιε, 

ην γεγνλόο όηη θαλέλαο από ηνπο ζπγγξαθείο πνπ εμεηάδνπκε δελ πέηπρε λα δώζεη 

έλα ζεαηξηθό έξγν πνπ άληεμε ζηνλ ρξόλν, ώζηε λα πξνθαιεί θαη ζηηο κέξεο καο ην 

αλαγλσζηηθό ελδηαθέξνλ), είλαη ιηγόηεξνη εθείλνη πνπ ζρνιηάδνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ 

δξάκαηόο ηνπο ζηα πξνινγηθά ηνπο θείκελα.  

Ο Η. Καξαγεσξγηάδεο, γηα παξάδεηγκα, δελ απνθξύπηεη ηελ νθεηιή ηνπ ζηνλ παλε- 

πηζηεκηαθό δάζθαιό ηνπ Θεόδσξν Οξθαλίδε. Έηζη, ζηελ «Ηζηνξηθή Πξνεηζαγσγή» 

ηνπ δξάκαηόο ηνπ Κχπξνο δνχιε, ηελ νπνία αλαδεκνζηεύεη από ην νκόηηηιν επηθό 

πνίεκα (1895), δηεπθξηλίδεη όηη έδσζε ζην έξγν ηνπ ηνλ πην πάλσ ηίηιν «επφκελνο ηῳ 

αζαλάηῳ πνηεηῄ, θίιῳ θαη δηδαζθάιῳ [ηνπ], ηεο Χίοσ δούλης». Δμάιινπ, ε . Λεν- 

ληηάο, ζρνιηάδνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ηεο Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί, ηαπηόρξνλα 

επηρεηξεί θαη ηνλ εηδνινγηθό πξνζδηνξηζκό ηνπ θαη θαιεί ηνπο αλαγλώζηεο λα κελ 

αλακέλνπλ όηη ζα δηαβάζνπλ έλα δξάκα κε επεμεξγαζκέλε θαη ζύλζεηε πινθή. Αληί- 

ζεηα, ε Π. Λντδηάο, ζρνιηάδνληαο ηνλ ηίηιν Ζ δνχιε Κχπξνο, πξνηηκά λα ηνλ ζπζρε- 

ηίζεη κε ην πεξηερόκελν ηνπ δξάκαηόο ηεο θαη όρη κε ηε κνξθή ηνπ: «Δπνίεζα ελ είδεη 

δξάκαηνο ηελ Δούλην Κύπρον, ήηηο παξίζηεζηλ ελαξγψο ηελ απφ θχιιεο εηο Υά- 

ξπβδελ πεξηπεζνχζαλ δνπιείαλ».
54

  

Πέξα από ηελ εηδνινγηθή έλδεημε, πνπ ππάξρεη ζε νξηζκέλνπο από ηνπο ππόηη- 

ηινπο ησλ ζεαηξηθώλ θεηκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη, δύν ζπγγξαθείο επηδηώθνπλ λα ζρν- 

ιηάζνπλ ην εηδνινγηθό όλνκα πνπ επέιεμαλ γηα ην δξάκα ηνπο. Δθηόο από ηε . 

Λενληηάδα, παξόκνηα ηαθηηθή αθνινπζεί ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο ζηνλ πξόινγν ηνπ 

Κνπηζνχθ Μερεκέη, ζεκεηώλνληαο όηη νλόκαζε θαηαρξεζηηθά ην έξγν ηνπ ηζηνξηθό 

δξάκα θαη ππνδεηθλύνληαο όηη πξόθεηηαη γηα ηζηνξηθέο ζεκεηώζεηο ζε δηαινγηθή 

κνξθή.
55

 

Βέβαηα, νύηε ηα ζπγγξαθηθά εηδνινγηθά νλόκαηα νύηε ηα ζρόιηα ησλ δξακαην- 

γξάθσλ γύξσ από απηά νύηε νη ζπγγξαθηθέο πξνζέζεηο, πνπ δηαηππώλνληαη ζηνπο 

                                                 
53

 Βι. Δπγ. Εήλσλ, Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα..., 3˙ Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Πέηξνο Α΄..., 7.  
54

 Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο, Κχπξνο δνχιε..., 8˙ . Λενληηάο, Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί..., ε΄˙ Π. Λντδηάο, 

Ζ δνχιε Κχπξνο…, 2.  
55

 Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνχθ Μερεκέη...,  ζη΄.  
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πξνιόγνπο πνπ εμεηάδνληαη, είλαη δεζκεπηηθά γηα ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

θεηκέλσλ.
56

 Από ηελ άιιε, ζα ήηαλ αζύγγλσζην λα απνζησπεζνύλ ή λα κελ ιεθζνύλ 

ππόςε ηα πην πάλσ παξαθεηκεληθά ζηνηρεία σο ζεκαζηνδνηήζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ 

λα θσηίζνπλ ηόζν ηελ πνηεηηθή, όζν θαη ηελ ηδενινγία ησλ θεηκέλσλ. Δηδηθόηεξα, ζε 

κηαλ επαξθή αλάγλσζε ηνπ Κνπηζνχθ Μερεκέη δελ είλαη δπλαηό λα απνζησπεζεί όηη, 

αθελόο, ζηόρνο ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε ήηαλ κε απηό ην δξάκα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο έλαληη όισλ εθείλσλ πνπ 

ηζρπξίδνληαλ όηη ε Κύπξνο δελ είρε ελεξγό ζπκκεηνρή ζηελ ειιεληθή επαλάζηαζε 

ηνπ 1821 θαη, αθεηέξνπ, όηη πξόθεηηαη γηα έλα «έξγν κε ζέζε».  

Δμάιινπ, ζε άιια ηζηνξηθά δξάκαηα, όπσο ε Κχπξνο δνχιε ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε 

θαη Ζ δνχιε Κχπξνο ηεο Π. Λντδηάδνο, κέζσ ηεο πξνβνιήο ηνπ αγώλα ηνπ θππξηαθνύ 

ιανύ ελαληίνλ ηεο ηπξαλλίαο θαη ηεο δνπιείαο θαηά ηνλ ύζηεξν κεζαίσλα, πξόζεζε 

ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη λα ππεξεηήζνπλ ζηόρνπο παηδαγσγηθνύο θαη παηξησηηθνύο. 

Παηδαγσγηθή είλαη θπξίσο ε ζηόρεπζε ηεο . Λενληηάδνο, κε έκθαζε ζηελ ειιελν- 

ρξηζηηαληθή κόξθσζε ησλ Διιελίδσλ, ρσξίο σζηόζν λα πξνβάιιεηαη ζηνπο ζεαηξό- 

κνξθνπο δηαιόγνπο ηεο ην αληηηπξαλληθό ζηνηρείν, πνπ θπξηαξρεί ζηα θππξηαθά ηζην- 

ξηθά δξάκαηα ηνπ 19
νπ

 αηώλα. Σέινο, εηδηθόηεξα ζηνλ πξόινγν ηνπ Πέηξνπ πγθιε- 

ηηθνχ, ν Θ. Θενραξίδεο δελ πεξηνξίδεηαη λα ζεκεηώζεη όηη επηδηώθεη λα δηεθηξαγσ- 

δήζεη ηα γεγνλόηα ηεο θαηάιεςεο ηεο Κύπξνπ από ηνπο Σνύξθνπο (1571), αιιά 

επηθαιείηαη ηε γλώκε ησλ αλαγλσζηώλ θαηά πόζν κπόξεζε λα αλαπαξαζηήζεη επηηπ- 

ρώο ηελ ηζηνξία ηνπ Πέηξνπ πγθιεηηθνύ, «άλεπ ηεο ηεξήζεσο ησλ ηνπ Αξηζηνηέινπο 

θαλφλσλ».
57

 

6. Οι καηάλογοι ζσνδρομηηών 

 Ζ δεκνζίεπζε βηβιίσλ κε ζπλδξνκεηέο, ήηαλ κηα ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζηνλ ει- 

ιεληθό ρώξν από ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα, απνηειώληαο γηα 

δεθαεηίεο ηελ θύξηα κέζνδν ρξεκαηνδόηεζεο ησλ εθδνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
58

 

                                                 
56

 Καηά ηνλ Π. Μαζηξνδεκήηξε, ν πξόινγνο ζπληζηά κηα «ζίγνπξε αθεηεξία γηα ηελ εξκελεπηηθή 

πξνζπάζεηα» ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ηνπ θξηηηθνύ ηεο ινγνηερλίαο, θαζόηη ζε απηόλ πεξηέρνληαη «ηα ζεκεία 

εθείλα ζηα νπνία ν δεκηνπξγφο θξίλεη πσο πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε ζεκαζία», θαη γη’ απηό «ν πξφιν- 

γνο καο θέξλεη πιεζηέζηεξα πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ, απ’ φ,ηη νπνηαδήπνηε άιιε θξηηηθή 

παξνπζίαζε θαη απνηίκεζε ηνπ έξγνπ». Βι. Π. Μαζηξνδεκήηξεο, Πξφινγνη…, 19.  
57

 Βι. Θ. Θενραξίδεο, Πέηξνο πγθιεηηθφο…, 1. Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνιόγσλ πνπ 

πξνηείλεη ν Π. Μαζηξνδεκήηξεο, ν πξόινγνο απηήο ηεο ηζηνξηθήο ηξαγσδίαο εληάζζεηαη ζηελ 

«θαηεγνξία πξνινγηθψλ ζεκεησκάησλ […] ζηα νπνία ζίγνληαη αηζζεηηθά πξνβιήκαηα θαη απφςεηο». Βι. 

Π. Μαζηξνδεκήηξεο, ό.π., 36.  
58

 Σν ζύζηεκα ησλ ζπλδξνκώλ, όπσο ζεκεηώλεη ν Κ. Θ. Γεκαξάο ήηαλ κηα από ηηο κνξθέο ρξεκαηνδν- 

ηεκέλεο έθδνζεο: «ν ζπγγξαθέαο ζα αλαγγείιεη, ζπλήζσο κε έλα έληππν, ηελ πξφζεζή ηνπ λα εθδψζεη 

έλα έξγν, θαη ζα θαιέζεη ην θνηλφ λα γξαθζεί γηα ηελ έθδνζε· ε πιεξσκή, θαηά θαλφλα, γίλεηαη κεηά ηελ 
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πρλά, ζύκθσλα κε ηνλ Φ. Ζιηνύ, «ε ζπλδξνκή παχεη λα απνηειεί απνθιεηζηηθά κηα 

εκπνξηθή δηαδηθαζία θαη παίξλεη ηε κνξθή ελφο νηνλεί επεξγεηηζκνχ». Από ηα ζηνηρεία 

πνπ παξαζέηεη ν ίδηνο, θαίλεηαη όηη θαηά ηελ πεξίνδν 1749-1821 ιεηηνύξγεζε θαη 

ζηελ Κύπξν ην ζύζηεκα ησλ ζπλδξνκώλ, ελώ από ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο 

κέρξη ην 1832 ην ζύζηεκα απηό, όπσο ήηαλ θπζηθό, γλώξηζε θάκςε.
59

 

Καηάινγνη ζπλδξνκεηώλ δεκνζηεύνληαη ζε πέληε από ηα θππξηαθά δξάκαηα ηεο 

πεξηόδνπ 1869-1925, ελώ γηα άιια δύν ππάξρνπλ πεηζηηθέο ελδείμεηο όηη εθδόζεθαλ 

κε ηε κέζνδν ησλ ζπλδξνκώλ, ρσξίο σζηόζν ηα νλόκαηά ηνπο λα δεκνζηεύνληαη ζηηο 

ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ. Από ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, ε κέζνδνο απηή 

εγθαηαιείπεηαη, όπσο άιισζηε θαη ζηνλ επξύηεξν ειιεληθό ρώξν.
60

  

Ζ κειέηε ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο κε θξηηήξην ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ησλ 

ζπλδξνκεηώλ θαηαδεηθλύεη όηη από ηηο θππξηαθέο πόιεηο ζπρλόηεξα νη ζπλδξνκεηέο 

είλαη από ηε Λεκεζό θαη ηε Λάξλαθα˙ δελ έρνπκε ζπλδξνκεηέο από ηε Λεπθσζία θαη 

ηηο ππόινηπεο πόιεηο. πνξαδηθά ζεκεηώλνληαη θάπνηνη ζπλδξνκεηέο από ρσξηά ηεο 

Κύπξνπ, ελώ ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο Καζ’ εκάο θαη Μέζεο Αλαηνιήο πνιινί 

ζπλδξνκεηέο είλαη νκνγελείο από ηε κύξλε, ην Κάηξν θαη ηελ Αιεμάλδξεηα. Οη 

ζπλδξνκεηέο από ηελ Αζήλα ή άιιεο πεξηνρέο ηεο θπξίσο Διιάδαο είλαη ιηγόηεξνη. 

Βέβαηα, κεγάινο αξηζκόο ζπλδξνκεηώλ εθηόο Κύπξνπ είλαη θππξηαθήο θαηαγσγήο 

θαη πξνέξρνληαη από ηνλ επξύηεξν θύθιν ησλ ίδησλ ησλ ζπγγξαθέσλ (ιόγνπ ράξε, 

από ην πεξηβάιινλ ηεο . Λενληηάδνο, πνπ έδεζε θαη δίδαμε ζηε κύξλε, ή ηνπ Θ. 

Κσλζηαληηλίδε ζηελ Αιεμάλδξεηα, όπνπ ν ζπγγξαθέαο δηεύζπλε ηδηόθηεην Λύθεην). 

πλήζσο, ζηνπο θαηαιόγνπο ησλ πέληε θππξηαθώλ δξακάησλ πξνηάζζνληαη είηε 

ηα νλόκαηα ησλ ζπλδξνκεηώλ πνπ, πξναγνξάδνληαο κεγάιν αξηζκό αληηηύπσλ, επη- 

ρνξεγνύζαλ νπζηαζηηθά ηελ έθδνζε είηε ηα νλόκαηα αλώηεξσλ αμησκαηνύρσλ. Έηζη, 

ζηνλ «Καηάινγν ησλ αμηνηίκσλ ζπλδξνκεηώλ» ηνύ Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί… πξώ- 

                                                                                                                                            
έθδνζε, αιιά βεβαίσο ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πξνθαηαβνιψλ». Βι. Κ. Θ. Γεκαξάο, Νενειιεληθφο 

δηαθσηηζκφο…, 30. Πεξηζζόηεξα βι., ό.π., 33· ηνπ ίδηνπ, Διιεληθφο ξσκαληηζκφο…, 92-93.  
59

 Φίιηππνο Ζιηνύ, Ηζηνξίεο ηνπ ειιεληθνχ βηβιίνπ, Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, 

2005, 112, 114, 189. Πεξηζζόηεξα γηα ηα βηβιία κε ζπλδξνκεηέο βι. ζηηο κειέηεο ηνπ ίδηνπ: «Βηβιία 

κε ζπλδξνκεηέο I. Σα ρξόληα ηνπ Γηαθσηηζκνύ (1749-1821)», Ο Δξαληζηήο 12 (1975) 101-179 [= ό.π., 

123-194]· «Βηβιία κε ζπλδξνκεηέο (1749-1821). Νέα ζηνηρεία»,  Ο Δξαληζηήο 16 (1980) 285-295 

[=ό.π., 195-206]· «Βηβιία κε ζπλδξνκεηέο ΗΗ. Από ηα ρξόληα ηεο Δπαλάζηαζεο έσο ην 1832», Ο 

Δξαληζηήο 22 (1999) 172-240 [= ό.π., 217-278]. Βι. επίζεο Πόπε Πνιέκε (επηκ.), Γηά ηνπ γέλνπο ηνλ 

θσηηζκφλ. Αγγειίεο πξνεπαλαζηαηηθώλ εληύπσλ (1734-1821) από ηα θαηάινηπα ηνπ Φίιηππνπ Ζιηνύ, 

Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε, 2008, δ΄-θδ΄. 
60

 Σα δξάκαηα ζηα νπνία δεκνζηεύεηαη θαηάινγνο ζπλδξνκεηώλ είλαη: . Λενληηάο, Παξαζηάζεηο 

δξακαηηθαί, 1871˙ Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα..., 1873˙ ηνπ ίδηνπ, Πέηξνο Α΄..., 

1874˙ Θ. Θενραξίδεο, Πέηξνο ν πγθιεηηθφο, 1877˙ Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Ο Κνπηζνχθ Μερεκέη..., 1888. 

Πεηζηηθέο ελδείμεηο όηη εθδόζεθαλ κε ηε κέζνδν ησλ ζπλδξνκεηώλ ππάξρνπλ γηα ηα δξάκαηα Ο 

Γηνκήδεο (1882) ηνπ Ησ. Πεηξίδε θαη Ζ δνχιε Κχπξνο (1890) ηεο Π. Λντδηάδνο. 
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ην δεκνζηεύεηαη ην όλνκα ηνπ επηζθόπνπ κύξλεο, πνπ πξναγόξαζε 10 αληίηππα, 

ελώ ζηνλ αληίζηνηρν θαηάινγν ηνπ Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα... ην όλνκα ηνπ 

αζηνύ ηεο Λάξλαθαο Πίνπ Οπζκηάλε,
61

 πνπ πξναγόξαζε 25 αληίηππα (θαη ζηνλ νπνίν 

αθηεξώλεηαη ην δξάκα), δεκνζηεύεηαη κεηά ηα νλόκαηα ησλ ππνπξνμέλσλ δηάθνξσλ 

ρσξώλ ζηε Λάξλαθα. Βέβαηα, είλαη αδύλαην λα γίλεη θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε
62

 

ησλ ζπλδξνκεηώλ ησλ πέληε εθδόζεσλ πνπ εμεηάδνληαη, επεηδή καο είλαη άγλσζηα ηα 

επαγγέικαηα ησλ πεξηζζόηεξσλ ζπλδξνκεηώλ θαη, γεληθόηεξα, ν εληνπηζκόο 

πιεξνθνξηώλ γηα θαζέλαλ από απηνύο, ζηηο πιείζηεο πεξηπηώζεηο, είλαη αδύλαηνο.  

Οη Κύπξηνη δξακαηνγξάθνη, όπσο ζπλεζηδόηαλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ 

θαη κείδνλνο ειιεληζκνύ,
63

 γλσζηνπνηνύζαλ ηελ πξόζεζή ηνπο λα εθδώζνπλ ην έξγν 

ηνπο κε ηε κέζνδν ησλ ζπλδξνκεηώλ, δεκνζηεύνληαο ζρεηηθή αγγειία ζηνλ ηύπν. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο πξνεμαγγέιιεη ηελ έθδνζε ηνπ Κνπηζνχθ Μερεκέη 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1887, ζεκεηώλνληαο όηη ε ζθεληθή επηηπρία ηνπ έξγνπ ηνπ 

(Αιεμάλδξεηα, 1887) ηνλ ελζάξξπλε ώζηε λα πξνρσξήζεη ζε έθδνζε ηνπ δξάκαηνο 

«κεζ’ ηζηνξηθψλ κάιηζηα ζεκεηψζεσλ θαη κεηά πάζεο πιεξνθνξίαο δπλακέλεο λα ξίςε 

θσο εηο πιεηζζ’ φζα θαηά ην 1821 επηζπκβάληα ελ ηῃ Παηξίδη ηνπ Δπαγφξνπ θαη κε 

παξαδνζέληα δπζηπρψο έηη εηο ηαο δέιηνπο ηεο Ηζηνξίαο. Ζ ηηκή ηνπ βηβιίνπ ηνχηνπ 

θηινθάισο εθηεηππσκέλνπ, σξίζζε εηο θξάγθα πέληε, πιεξσηέα άκα ηῃ παξαιαβῂ 

απηνχ». ηε ζπλέρεηα ν ζπγγξαθέαο εθθξάδεη ηελ ειπίδα όηη θάζε «θηιφκνπζνο» θαη 

«θηιφπαηξηο» δελ ζα αξλεζεί ηε ζπλδξνκή ηνπ, από ηε ζηηγκή πνπ ην δξάκα γλώξηζε 

ζθεληθή επηηπρία, θαη ζηα δεκνζηνγξαθηθά ζρόιηα γηα ηελ παξάζηαζε δεηήζεθε λα 

αλεβαζηεί γηα δεύηεξε θνξά. Σελ αγγειία ππνγξάθεη ν ζπγγξαθέαο θαη αθνινπζεί ην 

ζρόιην από ηε ύληαμε ηεο εθεκεξίδαο: «Σν αμηφινγνλ αιεζψο δη’ εκάο ηνχην 

βηβιίνλ εθηππνχηαη ελ Λεηςίᾳ, έζηαη δε ρξπζνδεκέλνλ θαη κεηά 5 σξαίσλ εηθφλσλ 

ηζηνξηθψλ».
64

 Μειεηώληαο ηνλ θαηάινγν ζπλδξνκεηώλ ηνπ Κνπηζνχθ Μερεκέη δηαπη- 

                                                 
61

 Ο Πίνο Οπζκηάλεο (1842-1902) ήηαλ απζηξηαθήο θαηαγσγήο, γελλήζεθε θαη έδεζε ζηε Λάξλαθα 

«επί καθξά έηε δηαηειέζαο πξάθησξ ηεο απζηξηαθήο αηκνπινΐαο “Λφυδ”». Βι. Δπαγφξαο, 19 Γεθ. 1902. 
62

 Βι. Φ. Ζιηνύ, ό.π., ζεκ. 59, 116. πσο είλαη θπζηθό, ζπλδξνκεηέο ησλ πέληε θππξηαθώλ ζεαηξηθώλ 

θεηκέλσλ (βι. ζεκ. 60) εγγξάθνληαη θαη νξηζκέλνη από ηνπο ίδηνπο ηνπο δξακαηνγξάθνπο. Λόγνπ ρά- 

ξε, νη Θ. Θενραξίδεο, Η. Καξαγεσξγηάδεο θαη Γ. ηβηηαλίδεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ζπλδξν- 

κεηώλ ηνπ Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα... θαη νη Θ. Κσλζηαληηλίδεο θαη . Λενληηάο είλαη ζπλδξν- 

κεηέο ηνπ Πέηξνπ πγθιεηηθνχ.  
63

 Βι. Φ. Ζιηνύ, ό.π., 218.  
64

 Βι.  άιπηγμ, 16 Φεβξ. 1887. 
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ζηώλνπκε όηη ε πην πάλσ αγγειία δελ βξήθε απήρεζε ζηνλ θππξηαθό ρώξν, θαζόηη ν 

θαηάινγνο θέξεη ηνλ ηίηιν «πλδξνκεηαί εμ Αηγύπηνπ».
65

  

Ο Γηνκήδεο ηνπ Η. Πεηξίδε θαη Ζ δνχιε Κχπξνο ηεο Π. Λντδηάδνο, όπσο έρεη 

ζεκεησζεί πην πάλσ, εθδόζεθαλ κε ηε κέζνδν ησλ ζπλδξνκώλ, ρσξίο σζηόζν λα 

δεκνζηεύεηαη ζηα βηβιία απηά θαηάινγνο ζπλδξνκεηώλ. Οη αλαγλώζηεο ηνπ Γηνκήδε 

πιεξνθνξνύληαη όηη ην έξγν εθδόζεθε κε ηε κέζνδν ησλ ζπλδξνκεηώλ, κνινλόηη ηα 

νλόκαηά ηνπο δελ δεκνζηεύνληαη: «Εεηνχκελ ζπγγλψκελ δηά ηα παξεηζθξήζαληα ιάζε˙ 

επίζεο δε θαη δηά ηελ κε δεκνζίεπζηλ ησλ νλνκάησλ ησλ θ.θ. ζπλδξνκεηψλ».
66

 Σελ 

ίδηα ηαθηηθή εθαξκόδεη ε Π. Λντδηάο, πιεξνθνξώληαο ηνπο αλαγλώζηεο όηη πνιινί 

αληαπνθξίζεθαλ ζηελ αγγειία πνπ δεκνζίεπζε γηα εγγξαθή ζπλδξνκεηώλ ζηελ 

Γνχιε Κχπξν: 

                        πγγλώκελ αηηνύκεζα, δηόηη έλεθελ ειιείςεσο ρξόλνπ 

                         θαη ρώξνπ δελ δεκνζηεύνληαη θαηά ηελ εκεηέξαλ επη- 

                         ζπκίαλ ηα νλόκαηα πκώλ εηο αλάκλεζηλ ηεο δηά ζπλ- 

                         δξνκήο εθζύκνπ ππνζηεξίμεσο πκώλ, δη’ ήο εθηππνύ- 

                         ηαη ηόδε ην εηδύιιηνλ. Απεθδερνκέλε ηελ πκεηέξαλ 

                         ζπγγλώκελ αλαγξάθνκελ ώδε πξνο εγθαξδίσζηλ 

                       ησλ ιπζηηειέζηεξνλ εκώλ δηαηξηβόλησλ πεξί ηα πάηξηα, 

                        όηη, όπνπ εθπθινθόξεζελ ε εκεηέξα αγγειία, εθεί  

                        θαη ελεγξάθεζαλ πιείζηνη, πζηέξεζαλ δε εθείλνη εηο  

                        νπο έλεθα ηεο απνζηάζεσο θαη ηεο ειιείςεσο θαηαι- 

                       ιήινπ πξνο εγγξαθήλ αληηπξνζώπνπ δελ εγλώζζε ε 

                       αγγειία.
67

  

 

 

ηελ αγγειία, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηνύζε ζην θνηλό ηελ πξόζεζή ηεο λα εθδώζεη ηε 

Γνχιε Κχπξν, ε Π. Λντδηάο πξνβάιιεη ηνλ παηξησηηθό ραξαθηήξα ηνπ δξάκαηόο ηεο 

θαη ππνλνεί όηη ε εγγξαθή ζπλδξνκεηώλ ζε απηό ζπληζηά παηξησηηθή πξάμε: «[...] 

Διπίδσ φηη πάζα ειιεληθή θαξδία ζα κνη παξάζρε ηελ ζπλδξνκήλ ηεο πξνζχκσο δηά 

ηελ δαπάλελ ηεο εθηππψζεσο, ππνβνεζνχζα νχησο, φπσο ζέζσκελ θαη εκείο κηθξφλ 

ηηλα ιίζνλ εηο ην κέγα νηθνδφκεκα ηνπ κέιινληνο ηεο ηιήκνλνο Παηξίδνο Κχπξνπ».
68

 

 Δθηόο από ηα βηβιία πνπ θπθινθόξεζαλ κε πξνεγγξαθή ζπλδξνκεηώλ ρσξίο ηε 

δεκνζίεπζε θαηαιόγνπ, όπσο ζεκεηώλεη ν Φ. Ζιηνύ, «ππάξρνπλ επίζεο βηβιία γηα ηα 

νπνία πξνθεξχρζεθε δεκφζηα ζπλδξνκή, αιιά ηα νπνία ηειηθψο δελ θπθινθφξεζαλ».
69

 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ην ΚΑΡΠΑΗΣΗ ΚΟΝΟΤ ηνπ Υξ. Παπαδόπνπ- 

                                                 
65

 Αμίδεη αθόκε λα ζεκεησζεί όηη ηειηθά ε έθδνζε ηνπ Κνπηζνχθ Μερεκέη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Λεηςία, όπσο αξρηθά πξνγξακκαηίζηεθε, αιιά ζηελ Αιεμάλδξεηα, ίζσο γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο. Βι. 

άιπηγμ, 16 Απξ. 1888, όπνπ ε είδεζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ.  
66

 Η. Πεηξίδεο, Ο Γηνκήδεο..., 72.  
67

 Π. Λντδηάο, Ζ δνχιε Κχπξνο..., 26. 
68

 Βι. άιπηγμ, 21 Απξ. 1890.  
69

 Βι. Φ. Ζιηνύ, Ηζηνξίεο ηνπ ειιεληθνχ βηβιίνπ…, 218.  
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ινπ.
70

 Με αγγειία ηνπ ν ζπγγξαθέαο πιεξνθνξεί ην θνηλό όηη ην δξάκα απνηειείηαη 

από 3 πξάμεηο, θαη πξνζδηνξίδεη ην ζέκα ηνπ: «Δλ ηῳ δξάκαηί κνπ ηνχηῳ εθηφο ησλ 

πξσηαγσληζηνχλησλ πξνζψπσλ αλειίζζεηαη πηζηψο ε αγγιηθή πνηληθή δηθνλνκία θαηά 

ηνπο ελ Κχπξῳ ελ ηζρχη δηαηεινχληαο ζεζκνχο θαη δξψζηλ ελ ηνχηῳ άπαζαη αη αλψηεξαη 

δηνηθεηηθαί θαη δηθαζηηθαί αξραί ηεο λήζνπ Κχπξνπ». ηε ζπλέρεηα, ν ίδηνο δεηεί ηε 

ζπλδξνκή ηνπ θνηλνύ γηα ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ: «Δπηθαινχκαη ηελ ζπλδξνκήλ ησλ 

θηινκνχζσλ Κππξίσλ σο θαη παληφο κνπζνηξαθνχο ππέξ ηεο δαπάλεο ηεο εθδφζεσο 

απηνχ, άηε πξνθεηκέλνπ πεξί έξγνπ αθνξψληνο ηελ πεξηθιεή λήζνλ Κχπξνλ [...]».
71

 

 πσο ζηελ πην πάλσ αγγειία, έηζη θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πξνζθιήζεηο γηα 

εγγξαθή ζπλδξνκεηώλ, νη ζπγγξαθείο επηθαινύληαη, από ηε κηα, ηα θηιόκνπζα αη- 

ζζήκαηα ησλ αλαγλσζηώλ θαη, από ηελ άιιε, ηνλ παηξησηηζκό ηνπο, ππνδεηθλύνληαο 

κε απηό ηνλ ηξόπν όηη εθιακβάλνπλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζεαηξηθνύ ηνπο θεηκέλνπ όρη 

κόλν σο έλα εθδνηηθό γεγνλόο αιιά θαη σο θνηλσληθή πξάμε κε ηδενινγηθό πεξηερό- 

κελν. Δπνκέλσο, νη «θηινγελείο, θηιφκνπζνη θαη θηινπάηξηδεο» ζπλδξνκεηέο δελ επεξ- 

γεηνύλ κόλν ηνλ ζπγγξαθέα, αιιά εληζρύνπλ έκκεζα ηε δνύιε παηξίδα ηνπο. 

7. Οι ζκηνικές οδηγίες  

Αληίζεηα από όιεο ηηο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο παξαθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζε πνηθίια είδε θεηκέλσλ (ινγνηερληθώλ θαη κε), νη ζθεληθέο νδεγίεο 

γξάθνληαη εηδηθά γηα ην ζεαηξηθό θείκελν θαη απνηεινύλ νπζηαζηηθό ζπζηαηηθό ηεο 

ζεαηξηθόηεηαο θαη αλαπαξαζηαζηκόηεηάο ηνπ, θαζώο είλαη «ζεκεηψζεηο πνπ πξνζηί- 

ζεληαη ζην θείκελν ελφο [ζεαηξηθνύ] έξγνπ, κε ζθνπφ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

παξνπζίαζή ηνπ, νη νπνίεο δελ είλαη εκθαλείο ζηνλ δηάινγν. Αλαθέξνληαη ζηνλ ζθελη- 

θφ δηάθνζκν, ζηνπο ξπζκνχο ή ζηηο ππνθξηηηθέο ελαιιαγέο, ζπλεζέζηεξα φκσο ζηε 

κεηαθίλεζε ησλ εζνπνηψλ επί ζθελήο».
72

  

Δπνκέλσο, ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο (ή δηδαζθαιίεο)
73

 απνθξπζηαιιώλνληαη νη ζπγ- 

γξαθηθέο ππνδείμεηο γηα ηε ζθελνζεηηθή γξακκή ζε κηαλ ελδερόκελε παξάζηαζε ηνπ 

                                                 
70

 Βι. θαη Δηζαγσγή, ζ. 23-24. 
71

 Βι.  άιπηγμ, 6 Ηνπι. 1898.  
72

 Βι. Phyllis Hartnoll-Peter Found [επηκ.], Λεμηθφ ηνπ ζεάηξνπ (κηθξ. Νίθνο Υαηδόπνπινο), Αζήλα, 

Νεθέιε, 2000 (1992), 607.  
73

 Ζ Pascale Aebischer ππνδεηθλύεη όηη ν όξνο δηδαζθαιία είλαη επξύηεξνο από ηνλ όξν ζθεληθή νδε- 

γία· ζηηο δηδαζθαιίεο, ππό ηελ επξεία έλλνηα, πεξηιακβάλνληαη νη ηίηινη ησλ ζεαηξηθώλ θεηκέλσλ, νη 

θαηάινγνη πξνζώπσλ, νη ελδείμεηο ησλ πξάμεσλ, ζθελώλ, εηθόλσλ θιπ. Δπηπιένλ, εμεηάδεη ηε ιεη- 

ηνπξγία ησλ δηδαζθαιηώλ: αθελόο, δηεπθνιύλνπλ ηνλ αλαγλώζηε, πνπ αλαπιάζεη κε ηε θαληαζία ηνπ 

ηνλ δξακαηηθό θόζκν· αθεηέξνπ, πξνηείλνπλ ζηνλ ζθελνζέηε θαη ζηνλ εζνπνηό ηξόπνπο γηα ην αλέ- 

βαζκα ηνπ δξάκαηνο ζηε ζθελή. Βι. Pascale Aebischer, “Didascalia and speech in the dramatic text”, 

Journal of Dramatic Theory and Criticism XVII: 2 (Spring 2003) 25-44. Γηα ηηο απόςεηο πνπ 

ζρνιηάδνληαη, βι. ζζ. 28, 32, 35.  
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έξγνπ θαη, όπσο έρεη δηαπηζησζεί, ζπληζηνύλ δεπηεξεύνλ θείκελν κε ξόιν κεηαγισζ- 

ζηθό.
74

 Ωζηόζν, όπσο ππνδεηθλύεη ν David Birch,
75

 νη ζθεληθέο νδεγίεο δελ πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη πεξηζσξηαθά, σο παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, από ηε ζηηγκή πνπ ζπλπ- 

θαίλνληαη κε ην ζεαηξηθό θείκελν θαη αθνξνύλ ηα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα ηνπ ρώ- 

ξνπ, ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ πξνζώπσλ. Ζ θαίξηα ζεκαζία ησλ ζθεληθώλ νδεγηώλ ηόζν 

γηα ηελ αλαγλσζηηθή πξόζιεςε θαη εξκελεία όζν θαη γηα ηε ζθεληθή παξνπζίαζε 

ελόο ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ ηνλίδεηαη από ηνλ Γάιιν θηιόζνθν Denis Diderot (1713-

1784), πνπ ππνζηεξίδεη όηη «ζε απηέο απνθαιχπηεηαη ε εηθφλα [ηνπ θόζκνπ] πνπ έρεη 

ζην κπαιφ ηνπ ν ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο ηε ζηηγκή πνπ γξάθεη θαη πνπ ζα ήζειε λα δεη 

ζηε ζθελή ζε κηαλ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ». Καηά ηνλ ίδην, κε ηηο ζθεληθέο νδεγίεο ν 

ζπγγξαθέαο ππνδεηθλύεη ζηνλ αλαγλώζηε θαη δπλεηηθό ζεαηή ηη πξέπεη λα αλακέλεη 

από ηνπο εζνπνηνύο.
76

  

Αθνξώληαο εηδηθά ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηνπ ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ ζε παξάζηαζε θαη 

πεξηέρνληαο άκεζα ζπγγξαθηθά ζρόιηα γηα ηε ζεκαζηνδόηεζε ηνπ θεηκέλνπ, νη 

ζθεληθέο νδεγίεο, ζύκθσλα κε ηνλ Jean Alter, δελ είλαη απόιπηα δεζκεπηηθέο νύηε γηα 

ηνλ αλαγλώζηε νύηε γηα ηνλ ζθελνζέηε, επεηδή, θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκα- 

ηηζκνύ ηνπο ζηε ζθεληθή πξάμε, άιιεο από απηέο απαιείθνληαη θαη άιιεο δελ πηνζε- 

ηνύληαη απόιπηα.
77

 Βέβαηα, νη ζθεληθέο νδεγίεο δελ αθνξνύλ κόλν ηηο ζπλζήθεο ηεο 

ζθεληθήο αλαπαξάζηαζεο ελόο ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ, αιιά ζεκαίλνπλ, όπσο ζεκεηώ- 

λεη ε Anne Ubersfeld, θαη ηηο ρσξνρξνληθέο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο πξαγκαηώλεηαη ε 

εθθνξά ηνπ ιόγνπ από ηα δξακαηηθά πξόζσπα.
78

 

Ζ A. Ubersfeld θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζθεληθέο νδεγίεο ζε εμσηεξηθέο θαη εζσηεξη- 

θέο. Οη πξώηεο δηαθξίλνληαη από ην θπξίσο ζεαηξηθό θείκελν, αθνύ ζεκεηώλνληαη ζην 

πεξηζώξην ηνπ ιόγνπ ησλ πξνζώπσλ (είηε παξαηίζεληαη ζηελ αξρή θάζε πξάμεο ή 

ζθελήο είηε παξεκβάιινληαη ζηνλ κνλόινγν ή δηάινγν), όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ελώ 

νη δεύηεξεο ελζσκαηώλνληαη ζηνλ ιόγν πνπ εθθέξνπλ ηα δξακαηηθά πξόζσπα, ρσξίο 

λα μερσξίδνπλ από απηόλ.
79

 Δμάιινπ, από ηνλ Manfred Pfister πξνηείλεηαη ε δηάθξηζε 
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 Pavis (2006), 92.  
75

 Βι. David Birch, The language of drama. Critical theory and practice, Λνλδίλν, Macmillan, 1991, 

11.  
76

 Βι. Sidnell [et. al.] (1994), v. 2, 68. Σν παξάζεκα πξνέξρεηαη από ηo Discours sur la poésie dra- 

matique (1758) ηνπ D. Diderot.  
77

 Alter (1990), 166.  
78

 Βι. Ubersfeld (1996), 29-31. 
79

 .π. Σελ άπνςε ηεο Ubersfeld ζρνιηάδεη ν Γ. Πεθάλεο, πνπ επηζεκαίλεη όηη γηα ηηο ζθεληθέο νδε- 

γίεο πνπ αληρλεύνληαη ζηνλ ιόγν ησλ πξνζώπσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν όξνο εζσθεηκεληθέο ή ελδν- 

θεηκεληθέο ζθεληθέο νδεγίεο. Βι. Πεθάλεο (1999), 185· ηνπ ίδηνπ, Σνπία…, 79. 
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ησλ ζθεληθώλ νδεγηώλ ζε άκεζεο (extra-dialogic), πνπ ηαπηίδνληαη κε ηηο εμσηεξηθέο, 

θαηά ηε δηάθξηζε ηεο Ubersfeld, θαη έκκεζεο (intra-dialogic, implicit), πνπ ηαπηίδν- 

ληαη κε ηηο εζσηεξηθέο. Ο M. Pfister ζηελ αμηόινγε κειέηε ηνπ The theory and 

analysis of drama (1977) ππνδεηθλύεη όηη νη έκκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο εληνπίδνληαη 

θπξίσο ζην θιαζηθό δξάκα θαη ζηα ζεαηξηθά έξγα ηνπ αίμπεξ. Ο ίδηνο κειεηεηήο 

πξαγκαηεύεηαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζθεληθώλ νδεγηώλ (θαη ησλ δύν θαηεγνξηώλ), πνπ 

αλαθέξνληαη είηε ζηα δξακαηηθά πξόζσπα είηε ζηα νπηηθά θαη αθνπζηηθά ζπκθξα- 

δόκελα ηεο ζεαηξηθήο αλαπαξάζηαζεο. ζεο από απηέο αλαθέξνληαη ζηα δξακαηηθά 

πξόζσπα είλαη δπλαηό λα αθνξνύλ ηνλ ηόπν θαη ηνλ ρξόλν θαηά ηνπο νπνίνπο 

πξαγκαηνπνηνύληαη ε είζνδνο ζηε ζθελή θαη ε έμνδόο ηνπο, ην αλάζηεκα θαη ηε  

θπζηνγλσκία  ηνπο, ηηο κάζθεο θαη ηα θνζηνύκηα, ηηο ρεηξνλνκίεο θαη ηελ έθθξαζε, ηα 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία ηεο νκηιίαο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πξνζώπσλ. Δμάιινπ, 

όζεο από απηέο αλαθέξνληαη ζηα νπηηθναθνπζηηθά ζπκθξαδόκελα είλαη δπλαηόλ λα 

αθνξνύλ ηε ζθελή, ηνλ θσηηζκό, ηνπο ήρνπο, ηα εηδηθά εθθέ θαη ηελ αιιαγή ζθελήο ή 

πξάμεο.
80

 

Οη ζθεληθέο νδεγίεο, δεδνκέλνπ όηη ζηελ εξγαζία απηή πηνζεηείηαη ε ζέζε ηνπ D. 

Birch γηα ηε ιεηηνπξγηθή ζρέζε ησλ ζθεληθώλ νδεγηώλ κε ην ζεαηξηθό θείκελν, δελ ζα 

εμεηαζηνύλ κόλν από κνξθνινγηθή άπνςε (βι. εδώ ζηε ζπλέρεηα), αιιά ζα αμηνπνηε- 

ζνύλ γηα ηε κειέηε ησλ ρσξνρξνληθώλ δνκώλ θαη ησλ δξακαηηθώλ πξνζώπσλ (βι. 

Κεθ. Γ΄ θαη Δ΄). Με ηε κνξθνινγηθή πξνζέγγηζε, πνπ έρεη θαζαξά θαηλνκελνινγηθό 

ραξαθηήξα, ζα θαηεγνξηνπνηεζνύλ νη ζθεληθέο νδεγίεο ζηα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκε- 

λα (1869-1925) αλάινγα κε ηελ ηππνγξαθηθή κνξθή, ηελ έθηαζή ηνπο, ηε ζπρλόηεηα 

εκθάληζήο ηνπο, ην εύξνο ηεο ρξήζεο ηνπο θαηά είδνο, κε βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ηνπ Pfister, θαη ηα ζεκεία ηνπ θπξίσο ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ ζηα νπνία παξεκβάιινληαη, 

αιιά ζε απηό ην ζηάδην δελ ζα επηρεηξεζεί ζεκαζηνινγηθή πξνζέγγηζή ηνπο.   

 πσο είλαη θπζηθό, ε παξαθεηκεληθή ιεηηνπξγία ησλ ζθεληθώλ νδεγηώλ δελ 

ζεκαίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε όια ηα ζεαηξηθά θείκελα πνπ εμεηάδνπκε. ηα πε- 

ξηζζόηεξα νη εηζαγσγηθέο ζθεληθέο νδεγίεο (ζηελ αξρή θάζε πξάμεο θαη πνιύ ζπρλά 

ζηελ αξρή ησλ ζθελώλ) ηππώλνληαη κε κηθξόηεξν κέγεζνο γξακκάησλ, ελώ ζπαληό- 

ηεξα γξάθνληαη κε πιάγηα. Οη ππόινηπεο, πνπ παξεκβάιινληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

θεηκέλνπ, θαηά θαλόλα ηίζεληαη εληόο παξελζέζεσλ, άιινηε κε πιάγηα ή όξζηα θαη 

                                                 
80

 Pfister (
5
2000: 1977), 15-16. Γηα ην ίδην ζέκα, βι. επίζεο Pavis (2006), 348-350. ηελ εξγαζία απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κεζνδνινγηθό εξγαιείν ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζθεληθώλ νδεγηώλ ζε άκεζεο θαη 

έκκεζεο από ηνλ Μ. Pfister. 
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ζπαληόηεξα κε πην έληνλα καύξα γξάκκαηα.  

Καηά θαλόλα, νη εηζαγσγηθέο ζθεληθέο νδεγίεο είλαη πην εθηεηακέλεο από ηηο 

ππόινηπεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνχ, όπνπ ν Ν. 

Νηθνιαΐδεο πξνηάζζεη ζε θάζε πξάμε κία ζειίδα κε εθηεηακέλεο εηζαγσγηθέο ζθε- 

ληθέο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ελδείμεηο γηα ηνλ ηόπν, ηε ζθελνζεζία θαη ηα δξακα- 

ηηθά πξόζσπα. Δθηεηακέλεο είλαη, επίζεο, νη εηζαγσγηθέο ζθεληθέο νδεγίεο ζε πξάμεηο 

θαη ζθελέο ζεαηξηθώλ θεηκέλσλ ζηα νπνία νη ζπγγξαθείο δελ ζπλπθαίλνπλ ηηο δηδα- 

ζθαιίεο κε ην θπξίσο θείκελν ζε πςειό βαζκό. Έηζη, ζηνλ Πέηξν πγθιεηηθφ, ζηελ 

Κχπξν Γνχιε, ζηνλ Πέηξν Α΄... θαη ζηνλ Αεηφ... νη εηζαγσγηθέο ζθεληθέο νδεγίεο έρνπλ 

έθηαζε από 10 κέρξη 20 αξάδεο. Αληίζεηα, ε εηζαγσγηθή ζθεληθή νδεγία ζηελ 1
ε
 

πξάμε ηνπ Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη είλαη ιαθσληθόηαηε.
81

  

κσο, νη αλαιπηηθέο εηζαγσγηθέο ζπγγξαθηθέο ζεκεηώζεηο θαη ππνδείμεηο γηα ηε 

ζθεληθή παξνπζίαζε ηνπ δξάκαηνο δελ ζπληζηνύλ δείθηε ζεαηξηθόηεηαο, αλ ε ζπ- 

ρλόηεηα ρξήζεο ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ ζθεληθώλ νδεγηώλ ζην θπξίσο ζεαηξηθό 

θείκελν είλαη πεξηνξηζκέλε. Από ηελ άπνςε απηή, ζε κηα πξώηε θαηεγνξία θεηκέλσλ 

ηελ νπνία απνηεινύλ νη κείδνλεο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε θαη ε Με- 

ηξπηά ηνπ Α.Υ. Γαιαλνύ δελ εληνπίδνληαη άκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο. Ωζηόζν, ελώ ζηε 

Μεηξπηά είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη νη έκκεζεο, ζηα ππό εμέηαζε θείκελα ηνπ Μηραειίδε, 

όπσο έρεη ηεθκεξησζεί αλαιπηηθά ζην θεθ. Α΄, ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ έκκεζσλ 

ζθεληθώλ νδεγηώλ είλαη πςειή θαη, σο εθ ηνύηνπ, ε ζεαηξηθόηεηά ηνπο είλαη 

αδηακθηζβήηεηε.
82

  

ε κηα δεύηεξε θαηεγνξία ζεαηξηθώλ θεηκέλσλ (όπσο είλαη Ο Γηνκήδεο, Ζ θφκεζζα 

δεηηάλα, ε Νεηδηκπέ θαη ην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη) νη άκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε θεηδώ θαη ζπλπθαίλνληαη κε ηηο έκκεζεο. Δίλαη αθόκε αμηνζε- 

κείσην όηη ζην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Γ. ηβηηαλίδε ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ άκεζσλ 

ζθεληθώλ νδεγηώλ απμάλεηαη ηδηαίηεξα ζηηο δύν ηειεπηαίεο ζθελέο, όπνπ ν ξπζκόο ηεο 

ζθεληθήο δξάζεο είλαη πην έληνλνο θαη γνξγόο.
83

 

Σα ζεκεία ηνπ θπξίσο ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ, ζηα νπνία παξεκβάιινληαη νη ζθελη- 

θέο νδεγίεο, πνηθίιινπλ. ε αξθεηά έκκεηξα δξάκαηα, όπσο είλαη, ιόγνπ ράξε, ηα 

θείκελα ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε ή Ζ δνχιε Κχπξνο ηεο Π. Λντδηάδνο θ.ά., νη νδεγίεο 

παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζε ζηίρνπο, όρη όκσο θαη αλάκεζα ζηηο ιέμεηο θάζε ζηίρνπ. 
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 Βι. Ν. Νηθνιαΐδεο, Σν Γαιάδην ινπινχδη..., 12, 38, 67˙ Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη..., 1.  
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 Δηδηθόηεξα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ έκκεζσλ ζθεληθώλ νδεγηώλ ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821...» ηνπ Β. 

Μηραειίδε, βι. ηελ εξγαζία καο: L. Galazis, “Implicit stage directions…”, 139-160.  
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 Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, ό.π., ζεκ. 81, 62-4.  
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Αθόκε αξαηόηεξε είλαη ε θαηαλνκή ησλ ζθεληθώλ νδεγηώλ ζηνλ Πέηξν πγθιεηηθφ 

ηνπ Θ. Θενραξίδε θαη ζηελ Αξπαγή ηεο Διέλεο ηνπ Α. Υ. Γαιαλνύ, αθνύ εδώ απηέο 

παξεκβάιινληαη κόλν αλάκεζα ζε ελόηεηεο ζηίρσλ. Δμαίξεζε απνηειεί ην Γαιάδην 

ινπινχδη ηνπ Ν. Νηθνιαΐδε, ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο παξεκβάιιεη ζπρλόηεξα ηηο δη- 

δαζθαιίεο είηε ζην αξηζηεξό πεξηζώξην ησλ ζηίρσλ είηε αλάκεζα ζηηο ιέμεηο ελόο 

ζηίρνπ. Δπνκέλσο, κνινλόηη ην έξγν απηό είλαη ην πξσηόιεην ηνπ ζπγγξαθέα, δελ 

παύεη λα απνηειεί δείγκα επεμεξγαζκέλεο ζεαηξηθήο γξαθήο – κε θξηηήξην αλαθν- 

ξάο πάληνηε ηα ππόινηπα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηόδνπ 1869-1925.  

Βέβαηα, ζηα ππόινηπα ζεαηξηθά θείκελα πνπ είλαη γξακκέλα ζε πξόδα (π.ρ. Κνπ- 

ηζνχθ Μερεκέη, Αλαηνιή θαη Γχζηο, Μάξηνο θ. ά.) νη ζπγγξαθείο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 

παξεκβάιινπλ ηηο ζθεληθέο νδεγίεο ζε όπνηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θξίλνπλ ζθόπηκν, 

δειαδή κεηά ην όλνκα ηνπ νκηινύληνο πξνζώπνπ ή αλάκεζα ζηα ιόγηα ηνπ ή ζην 

ηέινο ηεο πξόηαζεο ή ηεο αηάθαο. Γη’ απηό, δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλόο όηη ζηα 

πεξηζζόηεξα ζεαηξηθά θείκελα πξόδαο πνπ εμεηάδνπκε ν δείθηεο ζεαηξηθόηεηαο εί- 

λαη πςειόηεξνο ζε ζύγθξηζε κε ηα έκκεηξα δξάκαηα ηεο ίδηαο πεξηόδνπ, όπνπ νη 

πεξηνξηζκνί θαη νη δεζκεύζεηο ηεο έκκεηξεο ζεαηξηθήο γξαθήο δελ είλαη εύθνιν λα 

μεπεξαζηνύλ από ηνπο ζπγγξαθείο. ε αληίζεζε κε απηνύο, ν πνηεηήο Β. Μηραε- 

ιίδεο, ρσξίο λα γξάθεη εθ πξνζέζεσο ζεαηξηθά θείκελα, πέηπρε λα ππνθαηαζηήζεη ηελ 

παληειή απνπζία άκεζσλ ζθεληθώλ νδεγηώλ ζηηο κείδνλεο πνηεηηθέο ηνπ ζπλζέζεηο, 

ζπλπθαίλνληαο ζηνλ πνηεηηθό ηνπ ιόγν επαξθή αξηζκό έκκεζσλ, κε απνηέιεζκα ηα 

θείκελά ηνπ λα είλαη αθόκε θαη ζήκεξα όρη κόλν αλαγλώζηκα, αιιά θαη παξαζηά- 

ζηκα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα πεξηζζόηεξα «εθ ζπγγξαθηθήο πξνζέζεσο» ζεαηξηθά 

θείκελα ηεο πεξηόδνπ πνπ εμεηάδνπκε έρνπλ κόλν ηζηνξηθή θαη γξακκαηνινγηθή αμία 

θαη δελ πξνθαινύλ πηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλσζηηθνύ ή ηνπ ζεαηξόθηινπ θνηλνύ.
84

  

8. σμπεράζμαηα  

Από ηε κνξθνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ησλ παξαθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ 

ζηα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηόδνπ 1869-1925, πνπ έρεη πξνεγεζεί, δηα- 

θαίλεηαη ε δεζπόδνπζα ηδενινγηθή επέλδπζή ηνπο, θαζόηη κε ηε ρξήζε ηνπο ε έθδν- 

ζε πνιιώλ από ηα εμεηαδόκελα δξάκαηα παξνπζηάδεηαη όρη κόλν σο έλα εθδνηηθό 

                                                 
84

 Αμίδεη εδώ λα ζεκεησζεί όηη ε ππεξνρή ησλ κεηδόλσλ πνηεηηθώλ ζπλζέζεσλ ηνπ Β. Μηραειίδε από 

ηα ππόινηπα ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηόδνπ 1869-1925 σο πξνο ηε ζεαηξηθόηεηα θαη παξαζηαζη- 

κόηεηα απνηειεί έλα εύγισηην παξάδεηγκα γηα ηε δηάδεπμε αλάκεζα ζηελ πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα  

(intentio auctoris) θαη ζηελ πξόζεζε ηνπ έξγνπ (intentio operis), ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν U. Eco. ε 

θακηά πεξίπησζε, ε πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα δελ κπνξεί λα δεζκεύεη ηελ θνηλόηεηα ησλ αλαγλσζηώλ, 

πνπ εξκελεύεη ηα θείκελα κέζα από κηα «πνιχπινθε ζηξαηεγηθή αιιειεπηδξάζεσλ». Βι. U. Eco, Σα 

φξηα..., 138.  
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γεγνλόο, αιιά θαη σο κηα πξάμε επξύηεξεο ζεκαζίαο, ελίνηε πνιηηηθήο θαη θνηλσ- 

ληθήο. 

ε πνιινύο από ηνπο ηίηινπο ησλ δξακάησλ ππνδειώλεηαη ε ζπγγξαθηθή πξόζε- 

ζε γηα αλάπιαζε ηεο ηζηνξίαο κε θαζαξά ηδενινγηθνύο θαη παηξησηηθνύο ζηόρνπο, ζε 

κηα πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ εζληζκνύ θαη ηνπ αιπηξσηηζκνύ ζηελ Κύπξν. Ζ δεζπό- 

δνπζα ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηεο ζεαηξηθήο γξαθήο πξνβάιιεηαη θαη ζηηο αθηεξώ- 

ζεηο, πνπ εληνπίδνληαη ζπλήζσο ζε δξάκαηα ηνπ 19
νπ

 αηώλα, όπνπ εμαίξνληαη ε 

γελλαηνδσξία θαη ε θηινπαηξία ησλ ρνξεγώλ ηεο έθδνζεο· ε δεύηεξε πξνβάιιεηαη σο 

κέζν αγώλα, είηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο ππέξ ηνπ θππξηαθνύ 

ειιεληζκνύ είηε γηα ηελ ηόλσζε ηνπ εζληθνύ θξνλήκαηνο, κε απώηεξν ζηόρν ηνλ ηεξ- 

καηηζκό ηεο μελνθξαηίαο ζην λεζί.  

ηνπο πξνιόγνπο ησλ ζεαηξηθώλ θεηκέλσλ, όπνπ αληρλεύνληαη νη πνηθίιεο ιεη- 

ηνπξγίεο, κε βάζε ηελ ηαμηλνκία ηνπ Genette, ζπρλόηεξα δηαηππώλεηαη, αθελόο, ε επη- 

δίσμε ησλ ζπγγξαθέσλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ επκελή ζηάζε ηνπ αλαγλώζηε (captatio 

benevolentiae), ν νπνίνο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη κε επηείθεηα ηηο ηπρόλ αδπλακίεο 

ηνπ δξάκαηόο ηνπο, θαη αθεηέξνπ, ε επηζπκία ηνπο λα επηηύρνπλ κηαλ αιεζνθαλή αλα- 

παξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο, έζησ θαη αλ ηειηθά, είηε ιόγσ ησλ ξνκαληηθώλ ππεξβνιώλ 

είηε ιόγσ ησλ αλαρξνληζκώλ, ε ζπγγξαθηθή πξόζεζε δελ πινπνηείηαη. Δμάιινπ, ζπγ- 

γξαθείο όπσο νη Θ. Κσλζηαληηλίδεο θαη Η. Καξαγεσξγηάδεο, εθζέηνπλ ζηνπο πξνιό- 

γνπο ηνπο ηελ ηζηνξηθή ύιε πνπ απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ δξάκαηόο 

ηνπο, ππεξηνλίδνληαο ηελ ηδενινγηθή θαη παηξησηηθή ηνπο πξόζεζε θαη ππνηάζζνληαο 

πξνγξακκαηηθά, όπσο ηνπιάρηζην νη ίδηνη δειώλνπλ, θάζε ζπγγξαθηθή θηινδνμία.  

Παξόκνηα ιεηηνπξγνύλ θαη νη ζεκεηώζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηα ζεαηξηθά θείκελα, 

αθνύ πιαηζηώλνπλ ηε ζθεληθή δξάζε κε ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη αλαθνξέο ζε εμσ- 

ζθεληθά θαη εμσθεηκεληθά πξόζσπα θαη πξάγκαηα. Από ηελ άιιε, ηόζν από ηνπο 

θαηαιόγνπο ησλ ζπλδξνκεηώλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζηηο ζεαηξηθέο εθδόζεηο όζν θαη  

από ηηο ζρεηηθέο αγγειίεο γηα πξνζέιθπζε ησλ ζπλδξνκεηώλ πνπ δεκνζηεύνληαλ ζηηο 

εθεκεξίδεο ή ζε πεξηνδηθά θαίλεηαη όηη νη ζπγγξαθείο εθιάκβαλαλ ηελ έθδνζε ηνπ 

δξάκαηόο ηνπο όρη απιώο σο γεγνλόο θηινινγηθήο ζεκαζίαο, αιιά θαη σο πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή πξάμε κε ηδενινγηθό πεξηερόκελν θαη παηξησηηθή δηάζηαζε.  

Σέινο, ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο, πνπ βξίζθνληαη ζην κεηαίρκην θεηκέλνπ θαη παξα- 

θεηκέλνπ, απνθξπζηαιιώλνληαη νη ζπγγξαθηθέο πξνζέζεηο γύξσ από ηε δπλαηόηεηα 

ζθεληθήο παξνπζίαζεο ησλ δξακάησλ. Ζ ζπλύθαλζε ησλ ζθεληθώλ νδεγηώλ κε ην 

θπξίσο ζεαηξηθό θείκελν είλαη ζε άιια δξάκαηα πεξηζζόηεξν πξνζεγκέλε θαη ζύλ- 
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ζεηε θαη ζε άιια (ζηα πεξηζζόηεξα) πξσηνβάζκηα θαη εμαηξεηηθά ραιαξή. Δπνκέλσο, νη 

πεξηζζόηεξνη δξακαηνγξάθνη ηεο πεξηόδνπ απηήο δελ γξάθνπλ θείκελα κε εγγελή 

ζεαηξηθόηεηα, θαη σο πξνο απηό δελ δηαθνξνπνηνύληαη από κηα πιεηάδα νκόηερλώλ ηνπο 

ηνπ επξύηεξνπ ειιεληθνύ ρώξνπ, πνπ έγξαθαλ ηα ζεαηξηθά ηνπο θείκελα πξώηηζηα γηα 

αλάγλσζε, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηδενινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία. 
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ΣΡΙΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΦΕΙ ΣΗ ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ  

ΣΧΝ ΘΕΑΣΡΙΚΧΝ ΚΕΙΜΕΝΧΝ  

 

1. Μεζνδνινγηθέο νξηνζεηήζεηο  

ην Κεθάιαην απηφ δελ επηρεηξνχκε λα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά φιεο ηηο πηπρέο 

ηεο αθεγεκαηηθήο  ζχληαμεο ησλ θππξηαθψλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ηεο πεξηφδνπ 1869-

1925.
1
 Πεξηνξηδφκαζηε ζηε ζπλεμέηαζε ησλ αθεγεκαηηθψλ εθθσλεκάησλ

2
 πνπ αλη- 

ρλεχνληαη ζε απηά, κε ζηφρν ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ πξνγξακ- 

κάησλ θαη ησλ αμφλσλ ζεκαζίαο, πάλσ ζηνπο νπνίνπο αξζξψλεηαη ε αθήγεζε (επη- 

θνηλσλία, ζχκβαζε, δνθηκαζία), θαη επηιέγνπκε λα εμεηάζνπκε ηηο φςεηο ηεο αθε- 

γεκαηηθήο ζχληαμεο θαηά ζεαηξηθά είδε, ψζηε λα απνδεηρηεί αλ επζηαζεί ε ππφζεζε 

εξγαζίαο φηη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ είδνπο επηθέξεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε 

απηήλ.   

Ζ κειέηε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ αθεγεκαηηθψλ αθνινπζηψλ ζην θππξηαθφ ζέα- 

ηξν (1869-1925) βαζίδεηαη ζηε κεζνδνινγία ηνπ A. J. Greimas,
3
 ν νπνίνο, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ κεηαζρεκαηηζηηθψλ κνληέισλ ηεο αθήγεζεο, αμηνπνίεζε ηε Μνξθνιν- 

γία ηνπ παξακπζηνύ ηνπ Vladimir Propp.
4
 Ο Ρψζνο κειεηεηήο δηεπθξηλίδεη φηη κε ηνλ 

                                                 
1
 Δπνκέλσο, πεξηνξηδφκαζηε ζηελ «αθεγεκαηηθή ζχληαμε επηθάλεηαο». Γηα ηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε 

(syntaxe narrative), βι. ελδεηθηηθά Greimas (2005: 1966), 176-178, 192-202· Tzvetan Todorov, 

Πνηεηηθή (κηθξ. Αγγέια Καζηξηλάθε), Αζήλα, Γλψζε, 1989 (1973), 91-105· Nicole Everaert-Desmedt, 

Sémiotique du récit, Βξπμέιιεο, De Boeck Université, 
3
2000 (1981), 56-71˙ ζην εμήο:  Sémiotique du 

récit...· A. J Greimas-J. Courtés, Sémiotique…, 381-383· Απφζηνινο Μπελάηζεο, Τν ζεκεησηηθό ηεηξά- 

γσλν. χγρξνλεο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ινγνηερλία, Αζήλα, Δπηθαηξφηεηα, 1994, 17· ζην εμήο: 

Τν ζεκεησηηθό…· Δξαηνζζέλεο Γ. Καςσκέλνο, «Μεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

αθήγεζεο», Νενειιεληθή Παηδεία 9 (Απξ.-Ηνχλ. 1987) 11-24· ηνπ ίδηνπ, Αθεγεκαηνινγία. Θεσξία θαη 

κέζνδνη αλάιπζεο ηεο αθεγεκαηηθήο πεδνγξαθίαο, Αζήλα, Παηάθεο, 
2
2003, 120-131, 152-164˙ ζην 

εμήο: Αθεγεκαηνινγία... 
2
 Όπσο ζεκεηψλεη ν A. J Greimas, «Αλ ζεσξήζνπκε ην αθήγεκα ζαλ έλα νιηθό εθθώλεκα (énoncé 

global) ην νπνίν παξάγεη θαη αλαθνηλώλεη έλαο αθεγεηήο, ηόηε ζα ήηαλ δπλαηό λ’ απνζπλζέζνπκε απηό ην 

νιηθό εθθώλεκα ζε κηα αθνινπζία αθεγεκαηηθώλ εθθσλεκάησλ (énoncés narratives) παξαζεηηθά 

ζπλδεδεκέλσλ (βι. ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Propp)». Βι. A. J. Greimas, «Οη ζπληειεζηέο, νη ηειεζηέο θαη ηα 

ζρήκαηα»: Claude Bremond [et al.], Θεσξία ηεο αθήγεζεο (κηθξ. Αγγέια Κνπθνχ θ.ά.), Αζήλα, 

Δμάληαο, 1991, 159· ζην εμήο: «Οη ζπληειεζηέο ...». 
3
 Απφ ηε ζεσξία ηνπ Greimas γηα ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε επηθάλεηαο, ζηελ εξγα- 

ζία απηή ρξεζηκνπνηνχληαη επηιεθηηθά εθείλα ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ θξίλνληαη ρξήζηκα γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ πνπ εμεηάδνπκε. 
4
 Γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ A. J. Greimas, βι. ελδεηθηηθά Paul Ricoeur, Time and narrative 

(transl. Kathleen McLaughlin and David Pellayer), ηθάγν, The University of Chicago Press, 1985 

(1984), ηφκ. 2, 44-60˙ ζην εμήο: Time and narrative...˙ Jean-Yves Tadié, Ζ θξηηηθή ηεο ινγνηερλίαο…, 

326-333· Απ. Μπελάηζεο, Σν ζεκεησηηθφ…, 15-19· Δξ. Καςσκέλνο, «Ζ “δνκηθή ζεκαληηθή” κεηά ηνλ 

Greimas: Κξηηηθφο απνινγηζκφο-πξννπηηθέο», Διιεληθή εκεησηηθή Δηαηξία, Άλζξσπνο ν ζεκαίλσλ. 

Σφκ. 1: Λόγνο θαη ηδενινγία. IV Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο εκεησηηθήο Δηαηξείαο, Θεζζα- 

ινλίθε, Παξαηεξεηήο, 1996, 13-34˙ ζην εμήο: «Ζ “δνκηθή ζεκαληηθή” κεηά ηνλ Greimas…»· . Πα- 
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φξν ιεηηνπξγία ελλνεί «ηελ ελέξγεηα ελόο δξώληνο πξνζώπνπ, πνπ νξίδεηαη από ηελ 

άπνςε ηεο ζεκαζίαο ηεο γηα ηελ πνξεία ηεο δξάζεο».
5
 

Ο Greimas ζηε Γνκηθή ζεκαζηνινγία, ζρνιηάδνληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ 

απφ ηνλ Propp, επηζεκαίλεη φηη απηή «ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπύθλσζε ησλ ζπληαγκαηηθώλ 

κνλάδσλ ηεο αθήγεζεο ζε θαζνξηζκέλεο ζεκαζηαθέο κνλάδεο» θαη πξνηείλεη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Ρψζνπ κειεηεηή, κε ζηφρνπο ηελ εμέηαζε ησλ 

ζπλαξηήζεσλ αλάκεζα ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαζρεκαηηζηηθψλ 

κνληέισλ ηεο ζεκαζίαο. Αθφκε, ν Ληζνπαλφο γισζζνιφγνο δηαηππψλεη ην αίηεκα γηα 

απινχζηεπζε ηνπ επξεηεξίνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ κέζσ ηεο δπαδηθήο ηνπο νξγάλσζεο, 

ψζηε απηφ λα γίλεηαη θαηαλνεηφ σο κηα απιή δνκή.
6
 

Ωο εθ ηνχηνπ, ν Greimas εηζεγείηαη θαηεγνξίεο αθεγεκαηηθήο αλάιπζεο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο, δειαδή ηε ζχκβαζε ή ζπκθσλία (contrat), ηελ επηθνη- 

λσλία (communication) θαη ηε δνθηκαζία (épreuve), νη νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη ζην 

αθεγεκαηηθφ κνληέιν ηνπ θεηκέλνπ, φπνπ, «θσδηθνπνηείηαη ν ηύπνο νξγάλσζεο ησλ 

δηαρξνληθώλ δνκώλ».
7
 Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ, φηαλ έρνπκε ηε ζπλάξηεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ εληνιή-απνδνρή, ελψ παχεη λα πθίζηαηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπληειείηαη 

παξάβαζε ηεο απαγφξεπζεο.
8
 Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα πξνζιάβεη ηξεηο κνξθέο, 

δειαδή ηε κεηάδνζε κελχκαηνο, ηε κεηάδνζε δχλακεο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο επηζπκίαο, θαη ελδέρεηαη λα είλαη είηε ζεηηθή (απνζηνιή-ιήςε) είηε 

αξλεηηθή (πθαξπαγή-ζηέξεζε). Με άιια ιφγηα, ε επηθνηλσλία ζπληειείηαη βαζηζκέλε 

ζηηο ηξνπηθφηεηεο ηεο γλψζεο, ηεο δπλαηφηεηαο θαη ηεο βνχιεζεο.
9
 Ζ δνθηκαζία είλαη 

έλα ζπληαγκαηηθφ ζρήκα πέληε ιεηηνπξγηψλ (εληνιή vs απνδνρή, ζχγθξνπζε vs επη- 

ηπρία, ζπλέπεηα) θαη δηαθξίλεηαη ζε ηξία είδε: ηελ πξνθαηαξθηηθή δνθηκαζία ραξα- 

                                                                                                                                              
ηζαιίδεο, Θέαηξν θαη ζεσξία…, 91.  
5
 Αλεμάξηεηα απφ πνηνπο θαη πψο επηηεινχληαη νη ιεηηνπξγίεο, πνπ ν αξηζκφο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλνο 

θαη ε αθνινπζία ηνπο πάληνηε ε ίδηα, απηέο ζπληζηνχλ «ηα ζεκειηώδε ζπζηαηηθά κέξε» ηνπ καγηθνχ 

παξακπζηνχ. Ο V. Propp απαξηζκεί ηηο 31 ιεηηνπξγίεο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ, αλαπηχζζεη ην πεξη- 

ερφκελφ ηνπο θαη ηηο νξίδεη ζπλνπηηθά· απηέο είλαη: απνπζία, απαγφξεπζε, παξάβαζε, δηεξεχλεζε, εθ- 

ρψξεζε, εμαπάηεζε, ζπλελνρή, δνιηνθζνξά, έιιεηςε, κεζνιάβεζε, έλαξμε ηεο αληελέξγεηαο, αλαρψ- 

ξεζε, πξψηε ιεηηνπξγία ηνπ δσξεηή, αληίδξαζε ηνπ ήξσα, ιήςε ηνπ καγηθνχ κέζνπ, ηαμίδη κε νδεγφ, 

πάιε, ζεκάδεκα, λίθε, εμάιεηςε ηεο δπζηπρίαο ή ηεο έιιεηςεο, επηζηξνθή, θαηαδίσμε, δηάζσζε, κε α- 

λαγλσξίζηκε άθημε, αβάζηκεο απαηηήζεηο, δχζθνιν πξφβιεκα, ιχζε, αλαγλψξηζε, μεζθέπαζκα, κεηα- 

κφξθσζε, ηηκσξία, γάκνο. Βι. Vladimir Propp, Μνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ. Ζ δηακάρε κε ηνλ Κισλη 

Λεβί-ηξσο θαη άιια θείκελα (κηθξ. Αξηζηέα Παξίζε), Αζήλα, Καξδακίηζαο, 1991, 27, 31-72˙ ζην 

εμήο: Μνξθνινγία... 
6
 Βι. Greimas (2005: 1966), 341-343.  

7
 Απφζηνινο Μπελάηζεο, Ζ πνηεηηθή κπζνινγία ηνπ Τάζνπ Λεηβαδίηε (δηδ. δ.), Αζήλα, Δπηθαηξφηεηα, 

1991, 38˙ ζην εμήο: Ζ πνηεηηθή κπζνινγία… 
8
 Greimas (2005: 1966), 346-350, 368-372.  

9
 Ό.π., 368-370˙ Απ. Μπελάηζεο, Ζ πνηεηηθή κπζνινγία..., 40-41.  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



237 

 

θηεξηζκνύ, θαηά ηελ νπνία ν ήξσαο απνδέρεηαη ηελ εληνιή θαη απνθηά βνεζφ, ηελ 

θύξηα δνθηκαζία, φηαλ ν ήξσαο απνθαζίδεη λα δξάζεη, αγσλίδεηαη θαη εμαιείθεη ηε 

ζηέξεζε, θαη ηε δνμαζηηθή δνθηκαζία (ή δνθηκαζία δηθαίσζεο) κε ηελ νπνία επη- 

ηπγράλεηαη ε αλαγλψξηζε θαη αληακνηβή ηνπ ήξσα.
10

  

ε θάζε «αθεγεκέλε ηζηνξία» ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο ζεκαζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

δειαδή ηα ππνθείκελα (δξψληα πξφζσπα θαη δξψζεο δπλάκεηο) θαη ηα θαηεγνξήκαηα 

(ιεηηνπξγίεο θαη ηδηφηεηεο ηνπ ππνθεηκέλνπ). Όζα ππνθείκελα αληηζηνηρνχλ ζε πξαγ- 

καηηθά πξφζσπα, φπσο επεμεγεί ν Δξ. Καςσκέλνο, «αλάγνληαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν 

αξηζκό δξακαηηθώλ ξόισλ, πνπ είλαη: Υπνθείκελν vs Αληηθείκελν, Πνκπόο vs Γέθηεο, 

Βνεζόο vs Αληίκαρνο». Οη ξφινη απηνί δελ εληνπίδνληαη πάληνηε φινη ζηα αθεγε- 

καηηθά θείκελα.
11

 Ζ M. Bal ζεσξεί ηε ζρέζε Τπνθεηκέλνπ-Αληηθεηκέλνπ σο ηε ζε- 

καληηθφηεξε θαη ππνδεηθλχεη φηη ην ππνθείκελν είλαη ζπλήζσο πξφζσπν ή πξνζσ- 

πνπνηεκέλν δψν, θαη φρη πξάγκα. Σν ππνθείκελν, θαηά ηνλ Greimas, επελδχεηαη απφ 

ην αληηθείκελν κε κηα αμία θαη, ζηε ζπλέρεηα, επηδηψθεη λα πινπνηήζεη ηελ επηζπκία 

ηνπ πνπ ζπλδέεηαη κε απηήλ. Δπνκέλσο, φπσο γξάθεη, «ην ππνθείκελν θαζνξίδεηαη 

ζεκαζηνινγηθά από ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ αμία», ε νπνία απνηειεί νπζηψδεο ζπζηαηηθφ 

ζε θάζε αθήγεζε.
12

 Δμάιινπ ην αληηθείκελν, κπνξεί λα είλαη ν πινχηνο, ε εμνπζία, ε 

γλψζε, ε αγάπε, ε επηπρία, κηα δίθαηε θνηλσλία θιπ. Ο Γέθηεο ηαπηίδεηαη ζπλήζσο κε 

ην Τπνθείκελν θαη ηνλ δηαθαηέρεη κηα επηζπκία, ελψ ν Πνκπφο ζπλήζσο αλαιακβάλεη 

ηνλ ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή, δηαζέηνληαο ηελ αλαγθαία δχλακε γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο πην πάλσ επηζπκίαο.
13

  

                                                 
10

 Greimas (2005: 1966), 349. Όπσο ππνδεηθλχεη ν Paul Ricoeur, ν Greimas εθιακβάλεη ηελ αθήγεζε  

ζην ζπληαγκαηηθφ επίπεδν «σο κηα δηαδηθαζία πνπ εθηπιίζζεηαη από ηε δηαθνπή ηνπ ζπκθώλνπ-ζπκ-

βνιαίνπ σο ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δηαιπκέλνπ ζπκθώλνπ-ζπκβνιαίνπ». Σνλίδνληαο ηνλ θαίξην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε δνθηκαζία, ν Ricoeur ζπκπεξαίλεη φηη «όιεο νη δξακαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο αθήγεζεο 

είλαη δπλαηό λα εξκελεπζνύλ σο ε αληηζηξνθή κηαο αξρηθήο θαηάζηαζεο [...] ράξηλ κηαο ηειηθήο θαηά- 

ζηαζεο, πνπ ηελ αληηιακβαλόκαζηε σο ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο». Βι. Paul Ricoeur, Ζ αθεγεκαηηθή 

ιεηηνπξγία (κηθξ. Βαγγέιεο Αζαλαζφπνπινο), Αζήλα, Καξδακίηζαο, 1990 (1979), 43-44˙ ζην εμήο: Ζ 

αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία... Δμάιινπ, ε Mieke Bal ζεκεηψλεη φηη ζην ζηξνπθηνπξαιηζηηθφ αθεγεκαηηθφ 

κνληέιν ηνπ Greimas ην αθεηεξηαθφ ζεκείν είλαη ε ηειενινγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ηεο αθήγεζεο˙ «ηα δξώληα πξόζσπα έρνπλ έλα ζθνπό θαη θηινδνμνύλ λα ηνλ πινπνηήζνπλ». 

Βι. Bal Mieke, Narratology. Introduction to the theory of narrative, Σνξφλην, University of Toronto 

Press, 
3
1997 (1985), 196-7˙ ζην εμήο: Narratology... 

11
 Βι. Δξ. Καςσκέλνο, Αθεγεκαηνινγία…,151-3.  

12
 Βι. A. J. Greimas, On meaning..., 87, 105.  

13
 Γηα ηελ αλάιπζε απηή, βι. Bal Mieke, Narratology..., 197. Ζ ίδηα κειεηήηξηα, επηζεκαίλνληαο φηη 

ζπλήζσο ην Τπνθείκελν πξνζθξνχεη ζε πνιιέο δπζθνιίεο (πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

επηζπκίαο ηνπ), ζρνιηάδεη ηε ζρέζε Βνεζνχ-Αληίκαρνπ. «Κάζε βνεζόο», ζεκεηψλεη, «ζπληζηά αλαγθαία 

αιιά όρη επαξθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηζπκίαο. Οη αληίκαρνη πξέπεη λα εμνπδεηεξσζνύλ ν 

έλαο κεηά ηνλ άιινλ, αιιά κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ δηαζθαιίδεη αίζηα γηα ην ππνθείκελν έθβαζε˙ αλά πάζα 

ζηηγκή, έλαο λένο αληίκαρνο κπνξεί λα εκθαληζηεί», κε απνηέιεζκα λα εληείλεηαη ην αλαγλσζηηθφ ελδη- 

αθέξνλ. Βι. φ.π., 202-203.  
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Βέβαηα, επηιέμακε ηε ζεσξία ηνπ Greimas γηα ηελ πξνζέγγηζε φςεσλ ηεο αθεγε- 

καηηθήο νξγάλσζεο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, θαζφηη έρεη απνδεηρζεί φηη απηή (παξά 

ηελ θξηηηθή πνπ ηεο αζθήζεθε)
14

 ζπληζηά ρξήζηκν εξγαιείν, ηδίσο φηαλ ν ζθνπφο ηνπ 

κειεηεηή είλαη λα επηθεληξσζεί ζηε ζεκαζηνινγηθή επέλδπζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο αθήγεζεο, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζπλεμέηαζε πνηεηηθήο θαη ηδενινγίαο.
15

 Καηά ηε 

κειέηε θάζε ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ πηνζεηήζεθε ε πνξεία πξνζέγγηζεο ηνπ ζπληαγ- 

καηηθνχ άμνλα˙ δειαδή α) έγηλε κεηαγξαθή ησλ κελπκάησλ ηνπ θεηκέλνπ ζε θαηεγν- 

ξήκαηα (ιεηηνπξγίεο θαη ηδηφηεηεο) θαη ζηα αληίζηνηρα ππνθείκελα˙ β) θαηαγξάθεθαλ 

νη άκεζεο δηπνιηθέο ζπλαξηήζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ˙ γ) νη ζπλαξηήζεηο απηέο αλάρζε- 

θαλ ζε ζχλζεηεο δνκέο ζεκαζίαο (επηθνηλσλία, ζχκβαζε, δνθηκαζία) θαη δ) πξνζδη- 

νξίζηεθαλ ηα αθεγεκαηηθά πξνγξάκκαηα ησλ θχξησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ.
16

 Σέ- 

ινο, απφ ηε κειέηε ησλ πην πάλσ δεδνκέλσλ θαηαιήμακε ζε ζπζρεηηζκνχο θαη παξα- 

ηεξήζεηο θαηά ζεαηξηθφ είδνο ή θαηά παξεκθεξή είδε.   

Δπνκέλσο, δελ εμεηάδνπκε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ αθεγεκαηηθνχ κνληέινπ
17

 ησλ 

ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ (θαζψο δελ πξνρσξνχκε ζηηο δνκέο βάζνπο)· πεξηνξηδφκαζηε 

                                                 
14

 Βι., γηα παξάδεηγκα, ηελ άπνςε ηνπ G. Prince ν νπνίνο, κνινλφηη αλαγλσξίδεη φηη ε ζεσξία ηνπ Grei- 

mas θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ «ζπληζηά ηελ πην ζύλζεηε θαη θηιόδνμε ίζσο αθεγεκαηνινγηθή πξνζέγ- 

γηζε ηεο αθήγεζεο», ζεκεηψλεη σο αδπλακίεο ηεο ηελ αλππαξμία «ηζρπξνύ εκπεηξηθνύ ππόβαζξνπ» θαη 

ην γεγνλφο φηη «δίλεη ειάρηζηε πξνζνρή ζηε ρξνληθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο». Βι. Geralde Prince, «Α- 

θεγεκαηνινγία»: Raman Selden (επ.), Από ηνλ θνξκαιηζκό..., 170. Γηαθνξεηηθή άπνςε δηαηππψλεη γηα 

ην ίδην δήηεκα ν Δξ. Καςσκέλνο· ζρνιηάδνληαο ηελ έληνλε θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηε ζεσξία ηνπ 

Greimas απφ ηνλ Claude Bremond, πνπ ζεσξνχζε φηη απηή είλαη ζηαηηθή θαη αληζηνξηθή, ν κειεηεηήο 

ππνζηεξίδεη φηη «“ην κνληέιν αρξνληθήο νξγάλσζεο” ηνπ Greimas δελ έρεη λα θάλεη κε ην πξόβιεκα ηεο 

ηζηνξηθόηεηαο ηνπ ινγνηερληθνύ θαηλνκέλνπ. Αλαθέξεηαη ζην ζύζηεκα αμηώλ πνπ επελδύεηαη ζηελ αθε- 

γεκαηηθή δξάζε, ε νπνία εμειίζζεηαη ζε ηόπν θαη ρξόλν». Σέινο, ν Καςσκέλνο ππνγξακκίδεη φηη «κηα 

νπηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλίρλεπζε ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ θσδίθσλ πνπ ελππάξρνπλ 

ζην θείκελν, δειαδή ζηελ αλίρλεπζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ αληίζηνηρε θνηλσλία θαη ηνλ 

πνιηηηζκό κέζα ζηνλ νπνίν παξάγεηαη, δύζθνια ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί αληζηνξηθή». Βι. Douwe 

Fokkema- Elroud Ibsch, Θεσξίεο ινγνηερλίαο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα (κηθξ. Γ. Παξίζεο, επ. Δξ. Καςσ- 

κέλνο), Αζήλα, Παηάθεο, 
4
2000 (1975), 117-118: ζεκ.: 9.  

15
 Όπσο ππνζηεξίδεη, ι.ρ., ν Δξ. Καςσκέλνο (εθθξάδνληαο κηα γεληθά παξαδεθηή άπνςε), ε εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ ηεο ζεκαζηαθήο αλάιπζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ζηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο πξνζθέξεηαη ηδη- 

αίηεξα, αλ ν ζηφρνο ηνπ κειεηεηή είλαη λα αλαδείμεη «ην ελππάξρνλ ζύζηεκα αμηώλ» θαη λα επηρεηξήζεη 

«κηα ηδενινγηθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ». Βι. Δξ. Καςσκέλνο, Αθεγεκαηνινγία..., 113.  
16

 Βι. Δξ. Καςσκέλνο, «Ζ “δνκηθή ζεκαληηθή” κεηά ηνλ Greimas…», 20-23. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζην Κεθάιαην απηφ δελ εμεηάδνληαη ηα κνληέια δξάζεο, πνπ απνηεινχλ έλα απφ ηα αληηθείκελα ηνπ 

Κεθ. Δ΄, θαη νη δξψζεο δπλάκεηο πνπ, σο ζπζηαηηθφ ησλ δνκψλ βάζνπο, αλαιχνληαη ζην Κεθ. η΄. 
17

 Σν αθεγεκαηηθφ κνληέιν ηνπ Greimas έρεη ήδε αμηνπνηεζεί ζηε κειέηε ηνπ ζεάηξνπ (αξραίνπ, λεφ- 

ηεξνπ θαη ζχγρξνλνπ), φρη κφλν δηεζλψο αιιά θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, κε γφληκα απνηειέζκαηα. Γηα ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ην κνληέιν ηνπ Greimas θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζε ζεαηξηθά θείκελα, βι. 

ελδεηθηηθά: Σειέκαρνο Μνπδαηζάθηο, Ζ δηαιεθηηθή ηεο ζεαηξηθήο ζύληαμεο. Μνληέια δξάζεο θαη 

πξφζσπα ζηνλ Αγακέκλνλα ηνπ Αηζρχινπ, Αζήλα, Νεθέιε, 1986, 302-304˙ ζην εμήο: Ζ δηαιεθηηθή...˙ 

Pfister (
5
2000: 1977), 315-335˙ Elam (2001: 1980), 245, 249-250˙ Ν. Μπεδαληάθνο, Τν αθεγεκαηηθό 

κνληέιν ηνπ Greimas..., 13-18. Απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, βι. ηηο εθαξκνγέο ηνπ ίδηνπ αθεγε- 

καηηθνχ κνληέινπ ζηε κειέηε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ δξάκαηνο απφ ηνπο Μνπδαηζάθη θαη Μπεδαληάθν 

(φ.π.)˙ βι., επίζεο, Απ. Μπελάηζεο, «Μηα ζεκεησηηθή ζθελνζεζία: Ο Πνπνιάξνο ηνπ Ξελφπνπινπ», 

Σεκεησηηθή θαη θείκελν. Πνηεηηθφο, ζαηηξηθφο θαη ζεαηξηθφο ιφγνο, Αζήλα, Δπηθαηξφηεηα, 2000, 155-
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ζηελ αλάιπζε ηεο αθεγεκαηηθήο ζύληαμεο επηθάλεηαο, πνπ είλαη «κηα ζύλζεηε δνκή» ε 

νπνία ζπληζηά «ελεξγνπνίεζε ηεο αθεγεκαηηθήο ζύληαμεο βάζνπο», θαη έρεη σο κνλάδα 

βάζεο ην αθεγεκαηηθό πξόγξακκα.
18

 Απηφ ζεκαηνπνηείηαη ζην θείκελν κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο (π.ρ. ε επηζπκία γηα απφθηεζε ηεο ειεπζεξίαο σο απφδξαζε, επαλάζηαζε 

θιπ.) θαη πξνζιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα (π.ρ. ε απφδξαζε κπνξεί λα είλαη 

απφ ηε θπιαθή, απφ κηα πιεθηηθή εξγαζία θιπ.).
19

 

2.πγθξηηηθή εμέηαζε ηεο αθεγεκαηηθήο ζύληαμεο θαηά ζεαηξηθά είδε 

2.1. Ιζηνξηθή ηξαγωδία, ηζηνξηθά θαη παηξηωηηθά δξάκαηα 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ιεηηνπξγηψλ ζηα ηζηνξηθά θαη παηξησηηθά δξάκαηα θαη 

ζηελ ηζηνξηθή ηξαγσδία ηνπ Θ. Θενραξίδε πξνθχπηεη φηη δελ είλαη δπλαηφλ απηέο λα 

ππαρζνχλ ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ γηα φια ηχπν αθεγεκαηηθήο ζχληαμεο.
20

 Υξεζηκν- 

πνηψληαο σο κεζνδνινγηθφ θξηηήξην ηε ζχγθξηζε ηεο αξρηθήο κε ηελ ηειηθή θαηάζηα- 

ζε ζε θάζε ζεαηξηθφ θείκελν, θαηαιήγνπκε ζε κηα ηππνινγία ηεο αθεγεκαηηθήο 

ζχληαμεο βαζηζκέλε ζηε δηαπίζησζε φηη «θάζε θείκελν βαζίδεηαη ζε έλα γεληθό κεηα- 

ζρεκαηηζκό, πνπ απνθαιύπηεηαη όηαλ θαλείο ζπγθξίλεη ηηο δύν πην πάλσ θαηαζηά- 

ζεηο».
21

 Μνινλφηη ζε θάζε θείκελν ππάξρνπλ θαη άιινη ελδηάκεζνη δηαδνρηθνί κεηα- 

ζρεκαηηζκνί θαηαζηάζεσλ, κε ηε ζπλεμέηαζε αξρηθήο θαη ηειηθήο θαηάζηαζεο απνδί- 

δεηαη ην πεξίγξακκα ηεο πινθήο
22

 θαη αληρλεχνληαη νη ηπρφλ νκνηφηεηεο σο πξνο ηνπο 

άμνλεο ηεο πνηεηηθήο θαη ηεο ηδενινγίαο. Δπνκέλσο, ηα ζεαηξηθά θείκελα ηεο πην πάλσ 

εηδνινγηθήο θαηεγνξίαο εληάζζνληαη ζε έμη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο.  

2.1.1. Από ηε ζπιινγηθή επηζπκία γηα εθδίθεζε ηωλ θαηαθηεηώλ έωο ηε 

δνμαζηηθή δνθηκαζία 

                                                                                                                                              
168˙ ζην εμήο: Σεκεησηηθή θαη θείκελν...˙ ηνπ ίδηνπ, «Ο ζεκεησηηθφο δξακαηηθφο ρψξνο: έλα παηγλίδη ηεο 

ηξέιαο θαη ηεο θξνληκάδαο», Θεαηξνγξαθίεο 8 (άλνημε 2002) 6-13.  
18

 Γηα απηέο ηηο επεμεγήζεηο, βι. Απ. Μπελάηζεο, «Ζ αιιειελέξγεηα θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ δνκψλ 

βάζνπο/επηθαλείαο ζην ινγνηερληθφ θείκελν», Ζ δσή ησλ ζεκείσλ…, 346-7.   
19

 Βι. Νηθφιανο Μπεδαληάθνο, Τν αθεγεκαηηθό κνληέιν ηνπ Greimas θαη νη ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε, 

Αζήλα, Ηλζηηηνχην ηνπ Βηβιίνπ-Α. Καξδακίηζαο, 2004, 22-23˙ ζην εμήο: Τν αθεγεκαηηθό κνληέιν ηνπ 

Greimas...  
20

 Δθεμήο κε ηνλ φξν αθεγεκαηηθή ζύληαμε ελλννχκε κφλν ηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε επηθάλεηαο.  
21

 N. Everaert-Desmedt, Sémiotique du récit…, 21-22.  
22

 Όπσο ζεκεηψλεη ν T. Todorov, «ε ειάρηζηε νινθιεξσκέλε πινθή ζπλίζηαηαη από ην πέξαζκα από κηαλ 

ηζνξξνπία ζε κηαλ άιιε. Μηα ηδεώδεο αθήγεζε αξρίδεη από κηα θαηάζηαζε ζηαζεξή πνπ κηα νπνηαδήπνηε 

δύλακε έξρεηαη λα ηε δηαηαξάμεη. Δπαθνινπζεί κηα θαηάζηαζε αζηάζεηαο κε ηε δξάζε κηαο δύλακεο πνπ 

θαηεπζύλεηαη κε ηελ αληίζεηε θνξά, ε ηζνξξνπία απνθαζίζηαηαη […]. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη φηη ελδέρεηαη 

«έλα αθήγεκα «λα κελ παξνπζηάδεη παξά έλα κέξνο απηνύ ηνπ πεξάζκαηνο». ε απηή ηελ πεξίπησζε 

«κπνξεί λα πεξηγξάθεη κόλν ην πέξαζκα από κηαλ ηζνξξνπία ζε κηαλ αζηάζεηα θαη αληηζηξόθσο». Βι. 

Tzvetan Todorov, «Ζ γξακκαηηθή ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ» (κηθξ. Θαλάζεο Νάθαο), Σπείξα 5 (Γεθ. 

1976) 76-77, 84.   
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ηνλ πξψην απηφ ηχπν αθεγεκαηηθήο ζχληαμεο ε ζπληαγκαηηθή αθνινπζία αξρίδεη 

κε ην αίζζεκα δπζθνξίαο θαη αγαλάθηεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ δξψληνο πξνζψπνπ, δεια- 

δή ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, θαη ηειεηψλεη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο εξσηθήο ηδηφηεηαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο δξάζεο κέζσ ηεο δνθηκαζίαο πνπ νινθιεξψλεηαη επηηπρψο (δνμα- 

ζηηθή δνθηκαζία).
23

 Ο ηχπνο απηφο εληνπίδεηαη ζην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ηνπ Γ. 

ηβηηαλίδε, ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό ηνπ Θ. Θενραξίδε, ζηε Γνύιε Κύπξν ηεο Π. 

Λντδηάδνο θαη ζηελ Κύπξν δνύιε ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε.  

ην ηζηνξηθφ δξάκα ηνπ Γ. ηβηηαλίδε ε αξρηθή θαηάζηαζε ηεο δπζπξαγίαο ηνπ 

θππξηαθνχ ειιεληζκνχ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ ζρεδίσλ γηα επαλάζηαζε θαηά ησλ 

Νατηψλ δηαπιέθεηαη κε ηνλ κε απνδεθηφ, γηα ιφγνπο θνηλσληθήο θαη εζληθήο δηαθν- 

ξεηηθφηεηαο, έξσηα ηνπ Κχπξηνπ Γεψξγηνπ γηα ηελ αλεςηά ηνπ ηπξάλλνπ Ηνπιία. Οη 

ιεηηνπξγίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην πξψην κέξνο ηνπ θεηκέλνπ αλάγνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ηεο επηθνηλσλίαο, θαη εηδηθφηεξα αθνξνχλ ηελ ηξνπηθφηεηα ηεο γλψζεο 

(δηαβίβαζε κελχκαηνο ηνπ δνχθα ηεο Βελεηίαο γηα έγθξηζε ηνπ γάκνπ ηεο Ηνπιίαο κε 

ηνλ γην ηνπ, δφιηα εθκαίεπζε ηνπ κπζηηθνχ ηεο Ηνπιίαο γηα ηνλ έξσηά ηεο απφ ηνλ 

αληίκαρν ηνπ Γεψξγηνπ Δξξίθν, θαη αλαθνίλσζε ηεο ζχιιεςεο θαη θπιάθηζεο ηνπ 

Γεψξγηνπ, γεγνλφο πνπ απνδείθλπε φηη δελ ήηαλ πξνδφηεο).  

Κνκβηθφ ζεκείν ηεο πινθήο απνηεινχλ νη δχν ζεηηθέο ζπκβάζεηο πνπ εληνπίδνληαη 

ζηε ζπλέρεηα ηεο ζπληαγκαηηθήο αθνινπζίαο˙ απφ ηε κηα, ε Ηνπιία θαη ν Γεψξγηνο 

δίλνπλ φξθν γηα ακνηβαία εξσηηθή πίζηε κέρξη ζαλάηνπ θαη, απφ ηελ άιιε, νη Κχπξηνη 

εππαηξίδεο νξθίδνληαη λα πνιεκήζνπλ γηα απαιιαγή ηεο Κχπξνπ απφ ηελ ηπξαλλία. ε 

έλα ηξίην κέξνο έρνπκε ηε ζχδεπμε επηθνηλσλίαο (θαη εηδηθφηεξα ηεο ηξνπηθφηεηαο ηνπ 

ζέισ) κε ηε δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ. Σε ξήμε αλάκεζα ζηνλ Γεψξγην θαη ηνλ παηέ- 

ξα ηνπ θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ ππεξεζληθνχ αλζξσπηζκνχ απφ ηνλ πξψην αθνινπζεί ε 

ππέξβαζε ηνπ δηιήκκαηνο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ λένπ ζηελ αληηηπξαλληθή εμέγεξζε. 

Με ηελ απηνθηνλία ησλ δχν λέσλ επηβεβαηψλεηαη ε εξσηηθή ηνπο πίζηε θαη νινθιε- 

ξψλεηαη ε ηειεπηαία θάζε ηεο δνμαζηηθήο δνθηκαζίαο. 

ηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό ε επηζπκία γηα εθδίθεζε θαηά ησλ Δλεηψλ θαηαθηεηψλ ηεο 

Κχπξνπ είλαη κελ ζπιινγηθή, αιιά ν Θ. Θενραξίδεο πξνβάιιεη σο αληηπξνζσπεπηηθφ 

εθθξαζηή ηεο έλα μερσξηζηφ άηνκν, ηνλ Πέηξν πγθιεηηθφ, πνπ σο ππνθείκελν ηεο 

                                                 
23

 Βι. Greimas (2005:1966), 349˙ Δξ. Γ. Καςσκέλνο, Αθεγεκαηνινγία..., 123. Όπσο ζεκεηψλεη ν Κα- 

ςσκέλνο, ε δνθηκαζία «απνθαιύπηεηαη σο έλαο κεζάδσλ [...] ηθαλόο λα κεηαζρεκαηίζεη ηε δνκή από αξ- 

λεηηθή ζε ζεηηθή».  
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δξάζεο δηαθαηέρεηαη απφ ηελ επηζπκία λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο Σνχξθνπο εηζβνιείο, 

παξά ηε δηαθσλία ηεο αξξαβσληαζηηθηάο ηνπ Αξλάιδαο. Σελ αξρηθή απηή θαηάζηαζε, 

ζηελ νπνία θπξηαξρεί ε ηξνπηθφηεηα ηεο επηζπκίαο, δηαδέρεηαη ε επίθιεζε ησλ δαηκν- 

λίσλ απφ ηνλ κάγν Πνδνθαηάξν θαη ε αλαπαξάζηαζε εθ κέξνπο ηνπο ηεο δνινθνλίαο 

ησλ πξνγφλσλ ηνπ Πέηξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε γλψζε ηεο καγηθήο ηέρλεο κεηα- 

ζρεκαηίδεηαη ζε δχλακε θαη νδεγεί ζηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο.  

Σν επφκελν θνκβηθφ ζεκείν ηεο πινθήο είλαη ε λίθε ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ κε 

ηε βνήζεηα ηνπ Πέηξνπ, ν νπνίνο είρε εμαζθαιίζεη ππφζρεζε ησλ Σνχξθσλ γηα παξν- 

ρή πξνλνκίσλ ζηνπο Έιιελεο Κππξίνπο (ζχκβαζε). Αθνινπζεί ε θπιάθηζε ηνπ Ρνπ- 

ρηά, πνπ είρε δψζεη εληνιή ζηελ θφξε ηνπ λα απαξλεζεί ηνλ αληίκαρφ ηνπ Πέηξν θαη 

λα παληξεπηεί ηνλ έκπηζην θίιν ηνπ Γψξν. Όκσο, ε Αξλάιδα παξαβηάδεη ηελ εληνιή 

(αξλεηηθή ζχκβαζε), αηρκαισηίδεηαη απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη απνξξίπηεη ην ελδερφ- 

κελν παξάδνζήο ηεο ζηηο νξέμεηο ηνπ ζνπιηάλνπ αζφξπβα, ζηαζεξά θαη ελδφκπρα 

(δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ). Σέινο, ν Μνπζηαθά παζάο ζηξεςνδηθεί, παξαβηάδνληαο 

ηελ ππφζρεζε γηα παξνρή πξνλνκίσλ ζηνπο Κππξίνπο (αξλεηηθή ζχκβαζε), ε Αξλάι- 

δα ζπζηάδεηαη θαη απνθηά ηελ εξσηθή ηδηφηεηα (δνμαζηηθή δνθηκαζία), ελψ επηβεβαη- 

ψλεηαη ε εξσηηθή πίζηε ηνπ Πέηξνπ, πνπ πλίγεηαη αλαδεηψληαο ηε ζνξφ ηεο αγαπεκέ- 

λεο ηνπ ζηε ζάιαζζα.  

Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο αξρηθήο κε ηελ ηειηθή θαηάζηαζε πξνθχπηεη ε δηαπίζησζε 

φηη ε θηινηνπξθηθή ζηάζε ηνπ θεληξηθνχ ππνθεηκέλνπ ηεο δξάζεο κεηαζρεκαηίδεηαη, 

δεδνκέλνπ φηη ην ίδην (παξά ηελ πξφζθαηξε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο εηζβνιείο) ελ ηέ- 

ιεη ηαπηίδεηαη κε ηελ Αξλάιδα, πνπ ζπζηάδεηαη γηα ηελ ηηκή ηεο. Απφ απηή ηελ άπνςε, 

ε εξσίδα απηή είλαη κηα κνξθή δπλακηθήο γπλαίθαο, πνπ κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε 

ηελ Ηνπιία ζην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ηνπ Γ. ηβηηαλίδε.  

ηε Γνύιε Κύπξν ηεο Π. Λντδηάδνο ε αθεγεκαηηθή αθνινπζία νξίδεηαη, αθελφο, 

απφ ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ αληηηπξαλληθνχ κέλνπο θαη ηεο επηζπκίαο γηα εθδίθεζε 

ησλ θαηαθηεηψλ θαη, αθεηέξνπ, απφ ηελ νηνλεί δνμαζηηθή δνθηκαζία ηεο Καξιφηηαο, ε 

νπνία, παξά ηελ ήηηα ηεο, δηθαηψλεηαη γηα ηελ ππεξήθαλε, δίθαηε, απνθαζηζηηθή θαη  

θηιειιεληθή ζηάζε ηεο έλαληη ηνπ αληίκαρνχ ηεο, θπληθνχ θαη θαηξνζθφπνπ Ηάθσβνπ. 

ην δξάκα απηφ δεζπφδεη ε θαηεγνξία ηεο ζχκβαζεο, αξλεηηθήο φηαλ ε Καξιφηηα 

πξφζθαηξα δελ ζπκθσλεί λα παληξεπηεί  ηνλ δνχθα ηεο αβνΐαο Λνπδνβίθν, θαη φηαλ 

ε ίδηα δελ ζπκθσλεί λα θπιαθηζηνχλ νη Κχπξηνη αθφινπζνη ηνπ παιαηηνχ, Δπαλζία θαη 

Κιενκέλεο, ρσξίο δίθε. Γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ απνθπιάθηζε ησλ δχν λέσλ ε Καξ- 

ιφηηα ζπγθαηαηίζεηαη λα παληξεπηεί ηνλ δνχθα (ζεηηθή ζχκβαζε). Θεηηθέο ζπκβά- 
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ζεηο εληνπίδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα: δηαηαγή ηνπ Ηάθσβνπ γηα θαηάιεςε ηνπ αλαθηφ- 

ξνπ θαη αλαηξνπή ηεο εηεξνζαινχο αδειθήο ηνπ˙ δηαηαγή ηεο Καξιφηηαο ζηνπο ππν- 

ζηεξηθηέο ηεο γηα αλαδήηεζε θαηαθπγίνπ ζηελ Κεξχλεηα˙ φξθνο ακνηβαίαο πίζηεο θαη 

αθνζίσζεο απφ ηνλ Ηάθσβν θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ. Με ηε ζπληαγκαηηθή αθνινπ- 

ζία ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπκβάζεσλ δίλεηαη ε δξακαηηθή ζχγθξνπζε θαη ην εγρεί- 

ξεκα ηνπ αληίκαρνπ ηεο Καξιφηηαο γηα αλαηξνπή ηεο απφ ηελ εμνπζία.  

ηελ Κύπξν δνύιε ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε ε ιατθή επηζπκία γηα εμέγεξζε θαη εθδί- 

θεζε ησλ Νατηψλ ππνδαπιίδεηαη απφ ηελ άηεγθηε επίδεημε δπλάκεσο ησλ ηπξάλλσλ 

(αξλεηηθή επηθνηλσλία: δνινθνλίεο θαη απφπεηξα βηαζκνχ). Ζ επηζπκία ηνπ θεληξηθνχ 

ήξσα ηνπ δξάκαηνο Ηάθσβνπ γηα απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο ηνπ θαη ν έξσηάο ηνπ 

γηα ηελ θφξε ηνπ αξρεγνχ ησλ Νατηψλ Γνπίδνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηελ πινθήο 

ηνπ δξάκαηνο. Ο ήξσαο παξακέλεη ζηαζεξά πξνζεισκέλνο ζηνλ αγψλα, ρσξίο σζηφ- 

ζν λα πξνδίδεη ηνλ έξσηά ηνπ, θαη αθνχ δηέξρεηαη επηηπρψο απφ ηα ηξία ζηάδηα ηεο 

δνθηκαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνξξίπηεη ηελ απνλνκή ράξηηνο θαη ηελ παξνρή ζε- 

καληηθνχ αμηψκαηνο, κε αληάιιαγκα λα πείζεη ηνπο Κχπξηνπο επαλαζηάηεο λα θαηα- 

ζέζνπλ ηα φπια (δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ), πξνσζείηαη απηφβνπια ζηελ πξσηνπν- 

ξία ηεο κάρεο θαη πεζαίλεη γηα ηελ παηξίδα ηνπ (θχξηα δνθηκαζία) θαη, ηέινο, δηθαηψ- 

λεηαη γηα ηελ πξάμε ηνπ, φρη κφλν απφ ηνπο ζηξαηηψηεο θαη ηνλ θππξηαθφ ιαφ αιιά θαη 

απφ ηελ αγαπεκέλε ηνπ Λνπίδα. Ζ ηειεπηαία, έρνληαο πξναπνθαζίζεη λα πεζάλεη ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο ζην πεδίν ηεο κάρεο, απηνθηνλεί, θαη έηζη 

θεξδίδεη καδί κε εθείλνλ ηελ αλαγλψξηζε γηα ηελ πίζηε ζηελ αμία ηεο αληδηνηεινχο α- 

γάπεο (δνμαζηηθή δνθηκαζία).    

2.1.2. Αλάκεζα ζηελ αηνκηθή επηζπκία γηα εθδίθεζε θαη ζηελ αξλεηηθή ζύκβαζε  

ηνλ Πέηξν Α΄... ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε ε επηζπκία γηα εθδίθεζε ηνπ αηζρξνχ θαη 

εξσηηθά άπηζηνπ βαζηιηά απνδίδεηαη ζην αληη-ππνθείκελν
24

 θαη αληίκαρν ηνπ Πέηξνπ 

Κηαξίνλα. ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ δξάκαηνο, πίζσ απφ ηε θαηλνκεληθή εππείζεηα 

απέλαληη ζηνλ βαζηιηά (θαίλεζζαη), θξχβνληαη νη κπζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαηξνπή 

ηνπ (είλαη). Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αληηηπξαλληθψλ ζρεδίσλ ηνπ, ν αληίκαρνο ρξεζη- 

κνπνηεί ηε δχλακε ηνπ καγηθνχ πγξνχ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ θαηέρεη γηα ηα ππφινηπα 

                                                 
24

 Γηα ην αληη-ππνθείκελν (anti-sujet), βι.  A. G. Greimas, Maupassant. The semiotics of text (transl. Pa- 

ul Perron), Άκζηεξληακ, John Benjamins Publishing Company, 1988, 87, 152˙ ζην εμήο: Mau- 

passant…˙ Nicole Everaert-Desmedt, Sémiotique du Récit..., 42, 52: Ζ ζπγγξαθέαο δηεπθξηλίδεη φηη «ζε 

έλα θείκελν είλαη δπλαηό λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα ππνθείκελα πνπ νη επηδηώμεηο ηνπο 

ζπγθξνύνληαη». Ζ ίδηα επηζεκαίλεη φηη έλα αληη-ππνθείκελν είλαη πάληνηε αληίκαρν ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ππνθείκελν, σζηφζν δελ είλαη φινη νη αληίκαρνη αληη-ππνθείκελα.  
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πξφζσπα, ηα νπνία δηαηεινχλ ζε άγλνηα θαη πιάλε.  

Δπνκέλσο, ν Κηαξίσλ θηλεί απφ ζέζεσο ηζρχνο ηα λήκαηα ηεο εμέγεξζεο, έρνληαο 

εμαζθαιίζεη γη’ απηφ σο βνεζφ ηνλ γην ηνπ Πέηξνπ Πηεηξίλν (γλσζηφ σο Λπθνχξγν), 

ηνπ νπνίνπ γηα ρξφληα είραλ ραζεί ηα ίρλε. Ωζηφζν, κεηά απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο 

κεηαμχ ηνπ αληη-ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ βνεζνχ ηνπ, πνπ πξνλννχζε δνινθνλία ηνπ 

ππνθεηκέλνπ απφ ηνλ ηειεπηαίν (πξάμε πνπ ζα ζπληζηνχζε παηξνθηνλία), ηελ ηειεπ- 

ηαία ζηηγκή δηαθφπηεηαη ε δνθηκαζία ηνπ Πηεηξίλνπ θαη ε δνινθνλία πξαγκαηνπνηεί- 

ηαη απφ ηξίην πξφζσπν, ελψ είρε πξνεγεζεί ε αλαγλψξηζε ηνπ παξ’ νιίγνλ παηξνθηφ- 

λνπ απφ ηνλ παηέξα ηνπ. Απηφ ην ζεαηξηθφ θείκελν νινθιεξψλεηαη κε κηα λέα ζχκ- 

βαζε, θαζφηη ην αληη-ππνθείκελν νξθίδεηαη λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα γηα πεξαηηέξσ 

εθδίθεζε ηνπ ήδε λεθξνχ βαζηιηά θαη απηνθηνλεί. Ζ νπζηαζηηθά αλαληαπφδνηε θαη 

αξλεηηθή απηή ζχκβαζε επηζθξαγίδεη ην ηέινο ηνπ δξάκαηνο, κνινλφηη ζηα παηδηά 

ησλ λεθξψλ αληίκαρσλ επηθπιάζζεηαη επηπρέο ηέινο (γάκνο θαη αλάξξεζε ζηνλ βα- 

ζηιηθφ ζξφλν).   

2.1.3. Από ηελ αξρηθή θαηάζηαζε εθεζπραζκνύ ηνπ ηπξάλλνπ ζηελ επίδεημε 

άηεγθηεο δύλακεο  

Απηφο ν ηχπνο αθεγεκαηηθήο ζχληαμεο αληρλεχεηαη ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη ηνπ Θ. 

Κσλζηαληηλίδε. Ζ αξρηθή θαηάζηαζε εθεζπραζκνχ ηνπ παζά θαη ηνπ έξσηά ηνπ γηα 

κηαλ αιινεζλή ζην ηέινο κεηαζρεκαηίδεηαη, επεηδή ν καηλφκελνο δηνηθεηήο ηεο Κχ- 

πξνπ αζειγεί ζηε ζνξφ ηεο λεθξήο πηα Μαξίαο, πνπ αξλήζεθε λα ελδψζεη ζηηο εξσ- 

ηηθέο ηνπ επηζπκίεο, θαη δίλεη νδεγίεο γηα αηκαηεξή εθδίθεζε φζσλ ζπκκεηείραλ ζηηο 

επαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο ησλ Κππξίσλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1821. Ζ πινθή ηνπ δξάκαηνο 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε απηέο ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο. Ο αξρηθά ακέξηκλνο παζάο 

πείζεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο γηα επηθείκελε εμέγεξζε ησλ Κππξίσλ είλαη βάζηκεο (θν- 

ξείο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη νη αγάδεο θαη αγγειηαθφξνη απφ δηάθνξα κέξε ηεο Κχ- 

πξνπ). Δπνκέλσο, δίλνληαη δηαηαγέο αξρηθά γηα ζχιιεςε ηνπ θεξφκελνπ σο αξρεγνχ 

ησλ επαλαζηαηψλ θαη αξξαβσληαζηηθνχ ηεο Μαξίαο Πέηξνπ, θαη αξγφηεξα γηα ζχιιε- 

ςε ησλ ζπλσκνηψλ, θήξπμε ζηξαηησηηθνχ λφκνπ θαη ζηήζηκν αγρνλψλ κπξνζηά απφ 

ην ζεξάγην (ζεηηθέο ζπκβάζεηο).  

Αθνινπζεί ε δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Κππξηαλνχ, πνπ δηα- 

ηππψλεη ηελ αθιφλεηε απφθαζή ηνπ λα ζπζηαζηεί, παξά ηηο δειεαζηηθέο πξνηάζεηο 

ηνπ παζά λα ζσζεί, απαξλνχκελνο ηελ πίζηε ηνπ. Παξάιιεια, κεηά ηε ζπκθσλία ηνπ 

Μνπζηαθά κε ηνλ θπιαθηζκέλν πξφθξηην Υαηδεγεσξγάθε γηα δηάζσζε ηεο νηθνγέ- 

λεηάο ηνπ (ζεηηθή ζχκβαζε), παξαθνινπζνχκε ηε δνθηκαζία ηεο Μαξίαο, ε νπνία 
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απνξξίπηεη ηελ εξσηηθή εμνκνιφγεζε ηνπ Κνπηζνχθ θαη έπεηηα απηνθηνλεί (δνθηκα- 

ζία πξνθαηαξθηηθή, θχξηα θαη δνμαζηηθή). Ο παξάθξσλ πηα ηχξαλλνο αλαδεηεί δηέμν- 

δν ζηελ επίδεημε δχλακεο ζε βάξνο ησλ Κππξίσλ επαλαζηαηψλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

ηφζν ν αξρηεπίζθνπνο φζν θαη νη ππφινηπνη ηεξάξρεο θαη πξφθξηηνη είραλ εθηειεζηεί.  

2.1.4. Η απαγνξεπκέλε εξωηηθή ζρέζε ηωλ αιινθύιωλ θαη αιινζξήζθωλ θαη ε 

θαηαζηνιή ηεο δηά ιηζνβνιηζκνύ 

Ζ εξσηηθή ζρέζε κεηαμχ αιινζξήζθσλ, πνπ απφ ηνλ Κνπηζνχθ ζεσξείηαη ζεκηηή, 

ζηε Νεηδηκπέ πξνθαιεί ηελ νξγή ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ησλ Ησαλλίλσλ. ε 

απηφ ηνλ ηχπν αθεγεκαηηθήο ζχληαμεο δεζπφδεη ε ηξνπηθφηεηα ηεο επηζπκίαο. Οη δχν 

αιιφζξεζθνη εξσηεπκέλνη λένη (Καξέηηνο θαη Νεηδηκπέ) ζπλαληψληαη, παξά ηα απ- 

ζηεξά απαγνξεπηηθά κνπζνπικαληθά ζέζκηα, θαη εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα 

παληνηηλή εξσηηθή αθνζίσζε (αξρηθή θαηάζηαζε). Δπίζεο, ε ηξνπηθφηεηα ηεο δχλα- 

κεο θαη ηεο επηβνιήο δηαδξακαηίδεη ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο, αθνχ 

ε λέα ζπιιακβάλεηαη επ’ απηνθψξσ ζε εξσηηθέο πεξηπηχμεηο κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο, 

θπιαθίδνληαη μερσξηζηά θαη κεηά ε θνπέια ζαλαηψλεηαη δηά ιηζνβνιηζκνχ (επηθνη- 

λσλία: ζχγθξνπζε κεηαμχ επηζπκίαο θαη δχλακεο).  

πλεπψο, ε αξρηθή θαηάζηαζε κεηαζρεκαηίδεηαη, θαη κε ηε ζαλάησζε ηεο λεαξήο 

Σνπξθνπνχιαο απνθαζίζηαηαη ε κνπζνπικαληθή εζηθή ηάμε. Σν αθεγεκαηηθφ κνληέ- 

ιν ηνπ δξάκαηνο νξίδεηαη απφ ηελ αξρηθή εθδήισζε ηεο «απαγνξεπκέλεο» επηζπκίαο 

θαη ηελ ηειηθή θαηίζρπζε ηεο άινγεο θαη παξνξκεηηθήο δχλακεο ηνπ πιήζνπο πνπ 

ζαλάησζε ηε Νεηδηκπέ, παξά ηελ απνδνρή ηνπ εμηζιακηζκνχ απφ ηνλ Καξέηην 

πξνθεηκέλνπ λα ζψζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ.  

2.1.5. Η απνηξνπή ηεο ζπλωκνζίαο θαη ε ελίζρπζε ηεο λόκηκεο εμνπζίαο 

Ζ επηζπκία γηα απνζφβεζε ηεο θεκνινγνχκελεο ζπλσκνζίαο θαη γηα πξνζηαζία 

ησλ λφκηκσλ ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο είλαη ε αξρηθή θαηάζηαζε ζηε Σπλσκνζία ηνπ Καηη- 

ιίλα ηνπ Δπγ. Εήλσλνο. ην δξάκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ε αθεγεκα- 

ηηθή θαηεγνξία ηεο κεηάδνζεο κελχκαηνο (επηθνηλσλίαο), θαζφηη ε δξάζε πξνσζείηαη 

κέζσ ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ δηθηχνπ πιεξνθνξηνδνηψλ, ην νπνίν δηαζέηνπλ θαη νη 

ζπλσκφηεο θαη, ζε κεγαιχηεξν αθφκε βαζκφ, νη θνξείο ηεο λφκηκεο εμνπζίαο.  

Σν θχξην ππνθείκελν ηεο δξάζεο, δειαδή ν Κηθέξσλαο, εμαζθαιίδεη πνιχηηκε 

βνεζφ, ε νπνία παξέρεη νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμχθαλζε ηεο ζπλσκνζίαο θαη 

δηέξρεηαη κε επηηπρία ηα ηξία ζηάδηα ηεο δνθηκαζίαο, κε θίλδπλν λα ζθνησζεί. ηε 

ζπλέρεηα, ε πινθή δνκείηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ζεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη κεηάδνζεο 

κελπκάησλ απφ ηηο δχν αληίκαρεο παξαηάμεηο θαη θαηαιήγεη ζηε ζχιιεςε ησλ ζπλσ- 
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κνηψλ, εθηφο απφ ηνλ Καηηιίλα πνπ είρε δηαθχγεη ζηελ Δηξνπξία, φπνπ εηηήζεθε απφ 

ηηο δπλάκεηο ηνπ θξάηνπο. Ζ ιχζε ηνπ δξάκαηνο επηζθξαγίδεηαη κε ηε δνμαζηηθή δνθη- 

καζία˙ απφ ηε κηα, αλαγλσξίδεηαη ε απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ηνπ Κηθέξσλα γηα ηελ 

απνζφβεζε ηεο ζπλσκνζίαο θαη, απφ ηελ άιιε, δελ παξαγλσξίδεηαη ε πνιχηηκε βνή- 

ζεηα ηεο Φνπιβίαο, πνπ δηέηξεμε ηνλ έζραην θίλδπλν γηα λα ππεξεηήζεη ηνπο λφκηκνπο 

ζεζκνχο ηνπ ξσκατθνχ θξάηνπο. 

Δμάιινπ, ζην ηζηνξηθφ δξάκα Ο αεηόο ή Ioπζηηvηαλόο θαη Θενδώξα ηνπ Η. Καξα- 

γεσξγηάδε, έλα θείκελν αλνηθνλφκεην ρσξίο ελφηεηα ρψξνπ θαη ρξφλνπ θαη ρσξίο 

ζπλεθηηθή πινθή, πνπ πξνζθέξεηαη θπξίσο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δνκψλ βάζνπο θαη 

ηνπ ηδενινγηθνχ/αμηνινγηθνχ θψδηθα, εληνπίδνληαη δχν παξάιιεια αθεγεκαηηθά πξν- 

γξάκκαηα: ε απφθξνπζε ησλ ερζξηθψλ εηζβνιψλ ζηα ζχλνξα ηνπ Βπδαληίνπ θαη ε α- 

ληηκεηψπηζε ηεο θεκνινγνχκελεο ζπλσκνζίαο ησλ Βέλεησλ γηα αλαηξνπή ηνπ Ηνπ- 

ζηηληαλνχ. Ο ζεκαληηθφηεξνο βνεζφο ηνπ ππνθεηκέλνπ (απηνθξάηνξα) ζπθνθαληεί- 

ηαη σο επίδνμνο ζπλσκφηεο, θπιαθίδεηαη θαη κεηά απνξξίπηεη ηφζν ηελ απνλνκή 

ράξηηνο φζν θαη ηελ παξάθιεζε ηνπ απηνθξάηνξα γηα ζπγρψξεζε. ηελ ελ πνιινίο 

εηνηκφξξνπε αθεγεκαηηθή ζχληαμε ηνπ δξάκαηνο απηνχ, ζηελ νπνία ηα λήκαηα ηεο 

πινθήο παξακέλνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ αζχλδεηα, δίλεηαη έκκεζα ε εηθφλα ηεο ε- 

λίζρπζεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο κε ηηο ζπιιήςεηο θαη ηηο αλαθξίζεηο ησλ ζπλσκν- 

ηψλ, φπσο θαη κε ηηο δεκφζηεο αληεγθιήζεηο ησλ νπαδψλ ηνπο.  

2.1.6. Από ηελ επηθίλδπλε απνζηνιή (ηξνθνδνζία αληαξηώλ) κέρξη ηε δνμαζηηθή 

δνθηκαζία θαη ηελ ππέξβαζε ηνπ εζληθηζκνύ   

ην παηξησηηθφ δξάκα Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο ηνπ Η. Πεγαζίνπ εληνπίδεηαη ε αξ- 

ρηθή θαηάζηαζε ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ αληαξηψλ, πνπ δελ ππάξρεη ζηα ππφινηπα δξά- 

καηα ηεο πξψηεο εηδνινγηθήο θαηεγνξίαο πνπ εμεηάδνπκε. Οη δχν βαζηθνί άμνλεο 

ζεκαζίαο πάλσ ζηνπο νπνίνπο δνκείηαη ην ζεαηξηθφ απηφ θείκελν είλαη ε δνθηκαζία 

θαη ε επηθνηλσλία. Ο θεληξηθφο ήξσαο, ζηελ αξρή, νινθιεξψλεη επηηπρψο ηελ παξά- 

δνζε ησλ ηξνθίκσλ ζηνπο Έιιελεο αληάξηεο, παξά ηα απζηεξά κέηξα ησλ ηνπξθη- 

θψλ δπλάκεσλ θαηνρήο ζηε Μαθεδνλία (δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ). Ζ θχξηα δνθη- 

καζία αθνινπζεί φηαλ ν δάζθαινο ζπιιακβάλεηαη αξγφηεξα απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη 

θαηνξζψλεη σζηφζν λα απνδξάζεη.  

Ζ επηθνηλσλία ζηνλ Γξαπέηε δηδάζθαιν ιεηηνπξγεί φρη κφλν σο κέζν κεηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηα δξψληα πξφζσπα, αιιά θαη σο δίαπινο πιεξνθφξεζεο γηα 

ην εξσηθφ θαηφξζσκα ηνπ δαζθάινπ ζε φιεο ηνπ ηηο ιεπηνκέξεηεο, φπσο επίζεο θαη 

γηα ηε δίθε ηνπ, πνπ δελ παξνπζηάδνληαη νινθιεξσκέλα επί ζθελήο. ην ηέινο ηνπ 
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δξάκαηνο, θνξπθψλεηαη θαη νινθιεξψλεηαη ε δνθηκαζία ηνπ θχξηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο 

δξάζεο. Όρη κφλν επηβεβαηψλεηαη ε εξσηθή ηνπ ηδηφηεηα, αιιά πξνβάιιεηαη θαη ην 

αλεμίθαθν ήζνο ηνπ, φηαλ ππεξβαίλεη ηελ πξνζσπηθή εκπάζεηα θαη ην θπιεηηθφ κίζνο, 

δειψλνληαο φηη δελ επηζπκεί λα εθδηθεζεί ηνλ Σνχξθν δηθαζηή πνπ ηνλ είρε θαηαδη- 

θάζεη ζε ζάλαην. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε ηειηθή θαηάζηαζε ζηνλ Γξαπέηε δηδάζθαιν 

κπνξεί λα αληηπαξαβιεζεί κε ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη, φπνπ 

ηελ ηειεπηαία ιέμε έρεη ην θπιεηηθφ κίζνο, θαζψο θαη κε ηε ζθελή ηνπ ιηζνβνιηζκνχ 

ηεο Νεηδηκπέ απφ ην έμαιιν πιήζνο, αθνχ κε ηε ζαλαηηθή εθηέιεζε ηεο θνπέιαο απν- 

ηξέπεηαη ε «εηζβνιή» ηεο θπιεηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ θιεη- 

ζηή κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ησλ Ησαλλίλσλ.  

2.2. Ρνκαληηθά εξωηηθά δξάκαηα: από ηε δνθηκαζία ηνπ αληδηνηεινύο έξωηα 

ζηελ ηξαγηθή επηβεβαίωζε ηεο εξωηηθήο πίζηεο  

ηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε ησλ δχν ξνκαληηθψλ εξσηηθψλ δξακάησλ (Γύν εηζέηη 

ηνπ έξσηνο ζύκαηα... ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε θαη Γηνκήδεο ηνπ Η. Πεηξίδε) εληνπί- 

δνληαη πνηθίιεο ζπκβάζεηο, πνπ απνηεινχλ θνηλνχο ηφπνπο ζηε ινγνηερλία ηνπ ξνκα- 

ληηζκνχ (εξσηηθά ηξίγσλα, αλεδαθηθή εμηδαλίθεπζε, αλνινθιήξσηνη έξσηεο, απην- 

θηνλίεο θιπ.). Απφ ηε κηα, ε αθεγεκαηηθή δνκή ζην Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα... 

είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλχθαλζεο ηξηψλ αθεγεκαηηθώλ πξνγξακκάησλ,
25

 δειαδή ηεο 

επηδίσμεο ηνπ απνηπρεκέλνπ κεζφθνπνπ εκπφξνπ θαη πξνηθνζήξα Φηινθηήηε λα 

παληξεπηεί ηελ Δπαλζία˙ ηεο ζηαζεξήο απφθαζεο ηεο λέαο απηήο λα πεζάλεη, παξά λα 

πξνδψζεη ηνλ έξσηά ηεο γηα ηνλ λεαξφ πνηεηή Αγεζίιαν˙ θαη ηεο επηδίσμεο ηνπ 

Αγεζίιανπ λα απνηξέςεη ηελ θαηάθηεζε ηεο αγαπεκέλεο ηνπ απφ ηνλ αληίκαρφ ηνπ 

θαη, παξάιιεια, λα ηνλ εθδηθεζεί γηα ηηο δφιηεο κεζνδεχζεηο ηνπ. Απφ ηελ άιιε, ζηνλ 

Γηνκήδε ην αθεγεκαηηθφ πξφγξακκα ηνπ θεληξηθνχ ππνθεηκέλνπ ηεο δξάζεο, λα ππεξ- 

βεί ηα εκπφδηα θαη λα παληξεπηεί ηελ αγαπεκέλε ηνπ Γίξθε, ηειηθά δελ πινπνηείηαη 

εμαηηίαο ηεο αλαζηαιηηθνχ αθεγεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ αληεξαζηή ηνπ Δχβνπ- 

ινπ, πνπ επεδίσθε λα ηνλ εμνπδεηεξψζεη κε θάζε ηξφπν. ην ηέινο, ην κφλν αθεγεκα- 

ηηθφ πξφγξακκα πνπ πινπνηήζεθε ήηαλ (φπσο θαη ζην Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα...) 

ε κέρξη ζαλάηνπ πξνζήισζε ησλ λέσλ ζηνλ ακνηβαίν έξσηά ηνπο.  

                                                 
25

 Σν αθεγεκαηηθφ πξφγξακκα (NP) νξίδεηαη σο «ε ελέξγεηα κε ηελ νπνία έλα ππνθείκελν επηδηώθεη λα 

κεηαζρεκαηίζεη κηα θαηάζηαζε» θαη ζπληζηά ζπζηαηηθή κνλάδα ηνπ αθεγεκαηηθνχ κνληέινπ. Βι. Nicole 

Everaert-Desmedt, Sémiotique du récit..., 57. Βι. επίζεο A. J. Greimas, On meaning..., 95˙ A. J 

Greimas-J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Παξίζη, Hachette Livre 

2003 (1993), 297-8˙ ζην εμήο: Sémiotique...˙ Απ. Μπελάηζεο, Σεκεησηηθή θαη θείκελν..., 169-170.  
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Ζ αξρηθή θαηάζηαζε, ζε αληίζεζε κε ηελ ηειηθή, παξνπζηάδεηαη δηαθνξνπνηεκέλε 

ζε θαζέλα απφ ηα δχν δξάκαηα: αθελφο, επηζηξνθή ηνπ Γηνκήδε απφ ηελ Κξήηε, φπνπ 

πνιέκεζε ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866, θαη δπζθνξία γηα ηελ απνηπρία ηνπ λα απνθηή- 

ζεη ην αληηθείκελν ηεο εξσηηθήο ηνπ επηζπκίαο θαη, αθεηέξνπ, ζπλάληεζε ηνπ πξνηθν- 

ζήξα Φηινθηήηε κε ηνπο ππεξέηεο θαη βνεζνχο ηνπ θαη κεζφδεπζε ελεξγεηψλ γηα ε- 

μνπδεηέξσζε ηνπ αληίκαρνχ ηνπ. Δμάιινπ, θαη ζηα δχν δξάκαηα θαηαιεθηηθφ ζεκείν 

ηεο αθεγεκαηηθήο ζχληαμεο είλαη ε ζχιιεςε ησλ ελφρσλ, πνπ νδήγεζαλ ζηνλ ηξαγη- 

θφ ζάλαην ησλ εξσηεπκέλσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, λέσλ θαη ην αίηεκα γηα παξαδεηγ- 

καηηθή ηηκσξία ηνπο. Ωζηφζν, θαη ζηα δχν θείκελα ε απφδνζε ηεο δηθαηνζχλεο πξν- 

βάιιεηαη σο επηηαθηηθφ αίηεκα θαη φρη σο ζπληειεζκέλε θαηάζηαζε.  

ηνλ Γηνκήδε ε δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ ηεο εξσίδαο αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ 

αξλείηαη λα παληξεπηεί ηνλ Δχβνπιν, παξά ηελ αξρηθή απνδνρή ηεο πξφηαζεο γάκνπ 

(αξλεηηθή ζχκβαζε). Ζ θχξηα δνθηκαζία εθδειψλεηαη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ Γηνκή- 

δε απφ ηελ Κξήηε: ε Γίξθε ληψζεη ηχςεηο, φηαλ αληηθξίδεη ηνπο αληεξαζηέο ηνπ, αγσ- 

ληά, νκνινγεί ηνλ παξάθνξν έξσηά ηεο γηα ηνλ Γηνκήδε θαη παξαινγίδεηαη. Ζ εξσηθή 

ηδηφηεηα ηεο λέαο επηβεβαηψλεηαη κε ηελ απηνθηνλία ηεο. ην ίδην ζεαηξηθφ θείκελν 

δνθηκάδεηαη θαη ν Γηνκήδεο: ηνικά θαη ραξαθηεξίδεη ηνλ ηεξέα Γνκέληθν σο ζπληεξε- 

ηηθφ θαη θσηνζβέζηε (δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ) θαη απνθαζίδεη, πξνζεισκέλνο 

ζηνλ έξσηά ηνπ γηα ηε Γίξθε, λα ηελ αθνινπζήζεη ζηνλ ηάθν κεηά ηελ απηνθηνλία 

ηεο. Όκσο, ε δνινθνλία ηνπ απφ ηνλ δεχηεξν αληεξαζηή ηνπ ηξάηην καηαηψλεη ηελ 

επηβεβαίσζε ησλ πξνζέζεψλ ηνπ, θαη ζπλεπψο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δνμαζηηθήο 

δνθηκαζίαο.  

ηελ αξρή ηεο ζπληαγκαηηθήο αθνινπζίαο ζην Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα... 

εληνπίδνληαη δηαδνρηθέο ζεηηθέο ζπκβάζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ ην αληη-ππνθείκελν (δε- 

ιαδή ν Φηινθηήηεο) κεζνδεχεη δφιηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ αληίκαρνχ 

ηνπ θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο πξνίθαο πνπ δηέζεηε ε Δπαλζία. Έπεηηα, κεηά ηε δνθηκαζία 

ραξαθηεξηζκνχ ηεο εξσίδαο (ζηαζεξή απφθαζή ηεο λα πεζάλεη, παξά λα πξνδψζεη 

ηνλ αξξαβψλα ηεο κε ηνλ Αγεζίιαν), κέζσ ηεο αθεγεκαηηθήο θαηεγνξίαο ηεο επη- 

θνηλσλίαο παξνπζηάδνληαη ε πξνψζεζε ησλ δφιησλ ζρεδίσλ ηνπ αληη-ππνθεηκέλνπ 

απφ ηνπο βνεζνχο ηνπ θαη ε παξάιιειε αληίκαρε δξάζε ησλ βνεζψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ 

Νηθνιάνπ θαη Γεψξγηνπ. Ζ θχξηα δνθηκαζία ηεο εξσίδαο επέξρεηαη φηαλ δηαβάδεη ηελ 

πιαζηνγξαθεκέλε επηζηνιή ηνπ Αγεζίιανπ, κε ηελ νπνία ν λένο ηελ πιεξνθνξνχζε 

φηη δελ ηελ αγαπά πηα, θαη γη’ απηφ απνθαζίδεη λα πεζάλεη, έρνληαο απνιέζεη νξηζηηθά 

ηε ινγηθή ηεο, θαη, σο εθ ηνχηνπ, αδπλαηψληαο λα πξνζιάβεη ηα απεγλσζκέλα κελχ- 
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καηα ηνπ Αγεζίιανπ γηα ηελ εξσηηθή ηνπ αθνζίσζε. Με ηελ απηνθηνλία ηεο Δπαλζίαο 

θαη ηνπ Αγεζίιανπ επηζθξαγίδεηαη ε εξσηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη νινθιεξψλεηαη ε δν- 

μαζηηθή δνθηκαζία.  

2.3.  Παηξηωηηθό θαη αζηηθό δξάκα: από ηελ ακνηβαία εξωηηθή έιμε (απξν- 

θάιππηε ή ζπγθαιπκκέλε) έωο ηε δνθηκαζία θαη ην επηπρέο ηέινο. 

Σφζν ζην κνλφπξαθην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη Γύζηο ηνπ Ν. Αλησληάδε φζν θαη 

ζην παηξησηηθφ δξάκα Φηινπαηξία θαη έξσο ηεο Η. Πεξηζηηάλε, ζε αληίζεζε κε ηα 

ηζηνξηθά θαη ηα εξσηηθά δξάκαηα πνπ έρνπλ εμεηαζηεί πην πάλσ, ν έξσηαο ησλ εξψσλ, 

παξά ηα πξφζθαηξα εκπφδηα θαη ηηο δνθηκαζίεο, ζην ηέινο επηθπξψλεηαη κέζσ ηνπ 

γάκνπ. ην ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ Αλησληάδε, πνπ είλαη εκθαλψο πην αμηφινγν, κε πην 

ζχλζεηε πινθή θαη πςειφηεξν δείθηε ζεαηξηθφηεηαο, ε εξσηηθή ζρέζε ππνθεηκέλνπ-

αληηθεηκέλνπ είλαη αξρηθά ζπγθαιπκκέλε θαη απνθαιχπηεηαη, θαζψο παξάιιεια εμε- 

ιίζζεηαη ε ζχγθξνπζε ηνπ Πέηξνπ (ππνθεηκέλνπ) κε ηνλ αδειθφ ηνπ Γεκνζζέλε 

(αληη-ππνθείκελν), ζχγθξνπζε πνπ ζην επίπεδν βάζνπο είλαη αληηπαξάζεζε ησλ πα- 

ιηψλ αμηψλ πξνο ηηο λέεο αληηιήςεηο θαη λννηξνπίεο. Αληίζεηα, ζην παηξησηηθφ δξάκα 

ηεο Πεξηζηηάλε ε εξσηηθή ζρέζε ησλ δχν λέσλ είλαη εμαξρήο πξνθαλήο θαη 

δηαθφπηεηαη απφ ηελ αλαγθαζηηθή απνπζία ηνπ Γηάλλε ζηνλ πφιεκν. Πινθή 

απινχζηεξε, ζπγθξνχζεηο ιηγφηεξεο θαη κε κηθξφηεξε έληαζε πξνζδίδνπλ ζην θείκελν 

απηφ ηα γλσξίζκαηα ηεο αθεινχο θαη κάιινλ επηθαλεηαθήο ζεαηξηθήο γξαθήο.     

ην Αλαηνιή θαη Γύζηο ε αξρηθή θαηάζηαζε (επηζηξνθή ηνπ «άζσηνπ» αδειθνχ 

ζηελ ειιεληθή επαξρία, κεηά απφ κηα πεξίνδν κπνέκηθεο δσήο θαη δηαζπάζηζεο ηεο 

παηξηθήο πεξηνπζίαο ζην εμσηεξηθφ) κεηαζρεκαηίδεηαη θαη αληηζηξέθεηαη ζην ηέινο: ν 

«θξφληκνο» αδειθφο απνθαζίδεη λα εθπαηξηζηεί θαη απνδέρεηαη ηνλ γάκν ηνπ αληίκα- 

ρνχ ηνπ κε ην αληηθείκελν ηεο δηθήο ηνπ εξσηηθήο επηζπκίαο. Μεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ νξίδνπλ ηελ αθεγεκαηηθή δνκή, αξρηθφ ζεκείν ηεο πινθήο ζπλη- 

ζηά ε απφξξηςε απφ ηελ Άλλα ηνπ ελδερνκέλνπ λα παληξεπηεί ηνλ Γεκνζζέλε, πνπ 

ηελ είρε κεγαιψζεη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηεο, γηαηί έλαο ηέηνηνο γάκνο ζα α- 

ληέβαηλε πξνο ηηο παξαδεδνκέλεο αμίεο θαη ηα ειιεληθά ήζε (δνθηκαζία ραξαθηεξη- 

ζκνχ). Αληίζεηα, ν Γεκνζζέλεο, κνινλφηη αξρηθά απνξξίπηεη ην ελδερφκελν λα πα- 

ληξεπηεί ηελ Άλλα, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηαθνξάο ζηελ ειηθία αιιά θαη ηεο νηνλεί 

ζπγγέλεηαο, ζην ηέινο πείζεηαη λα πξνηείλεη γάκν ζηελ θνπέια. Ωζηφζν, ε εμέιημε 

απηή απνηξέπεηαη, κεηά απφ αιιεινθαηεγνξίεο κεηαμχ ησλ αληηκάρσλ θαη χζηεξα απφ 

ηελ θχξηα δνθηκαζία ηεο εξσίδαο, πνπ απέξξηςε θαηεγνξεκαηηθά ην ελδερφκελν λα 

παληξεπηεί ηνλ Γεκνζζέλε ν νπνίνο, ηελ ίδηα ζηηγκή καζαίλνληαο ηηο πξνζέζεηο ηεο, 
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απνθάζηζε λα ππνρσξήζεη θαη λα εθπαηξηζηεί. Δπνκέλσο, κε απηή ηελ αληηξνκαληηθή 

ιχζε, ην Αλαηνιή θαη Γύζηο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ξνκαληηθά ηζηνξηθά θαη εξσηηθά 

δξάκαηα, φπνπ ε εξσηηθή πίζηε επηζθξαγίδεηαη κε ηελ απηνρεηξία.  

ην Φηινπαηξία θαη έξσο ε αξρηθή ζπλάληεζε ησλ δχν λέσλ θαη ε εχθνιε εμα- 

ζθάιηζε ηεο έγθξηζεο ησλ γνλέσλ ηεο Γψξαο γηα ηνλ γάκν ηνπο πξνδίδεη πξσηφιεηα 

ζεαηξηθή γξαθή. Σελ αλαβνιή ηνπ γάκνπ ιφγσ ηεο επηζηξάηεπζεο ηνπ Γηάλλε αθν- 

ινπζεί ε δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ ηεο εξσίδαο, πνπ αξρηθά ακθηζβεηεί ηηο αμίεο ηεο 

παηξίδαο θαη ηεο πίζηεο ελ νλφκαηη ησλ νπνίσλ ζα πνιεκνχζε ν αγαπεκέλνο ηεο, αιιά 

πνιχ ζχληνκα, κε απηνθξηηηθή δηάζεζε, ζπλαηζζάλεηαη ηελ ηεξφηεηά ηνπο. Αξγφηεξα, 

ε πιεξνθνξία φηη ν αγαπεκέλνο ηεο ζθνηψζεθε νδεγεί ηελ εξσίδα ζηελ απφθαζε λα 

απηνθηνλήζεη (θχξηα δνθηκαζία)˙ ηελ απηνθηνλία απνηξέπεη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ν 

Γηάλλεο πνπ επηζηξέθεη ζψνο απφ ην κέησπν, θαη αθνινπζεί ε ακνηβαία αλαγλψξηζε 

ησλ δχν λέσλ. ην ηέινο, ε εξσίδα δηθαηψλεηαη γηα ηελ εξσηηθή ηεο πίζηε θαη ν ήξσαο 

παξαζεκνθνξείηαη γηα ηελ πνιεκηθή ηνπ δξάζε (δνμαζηηθή δνθηκαζία).  

2.4. Μπζηζηνξεκαηηθό δξάκα: από ηε δηαζάιεπζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζη- 

θήο ηάμεο 

ηελ Κόκεζζα δεηηάλα ηεο Η. Πεξηζηηάλε, απφ ηε κηα, δεζπφδεη ε ηξνπηθφηεηα ηεο 

δχλακεο θαη, απφ ηελ άιιε, κέζσ ηεο αθνινπζίαο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπκβάζεσλ 

πνπ πξνζηδηάδεη ζην είδνο ηνπ κπζηζηνξεκαηηθνχ δξάκαηνο, πξνσζείηαη ην ζρέδην ηνπ 

αληη-ππνθεηκέλνπ (Ρηράξδνπ) γηα εμνπδεηέξσζε ηνπ αληίκαρνπ αδειθνχ ηνπ. Δίλαη, 

ινηπφλ, επδηάθξηηα ζε απηφ ην δξάκα ηα ζηνηρεία αζηπλνκηθήο πινθήο. Ζ επηζηξνθή 

ηνπ «άζσηνπ» αδειθνχ (Ρηράξδνπ) ζηνλ παηξηθφ πχξγν, κεηά ηε δηαζπάζηζε κεγάινπ 

κέξνπο ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο, δηαηαξάζζεη ηελ εζπρία ηνπ «θξφληκνπ» αδειθνχ 

Αξκάλδνπ (αξρηθή θαηάζηαζε). Ο ηειεπηαίνο απνξξίπηεη ην αίηεκα ηνπ αδειθνχ ηνπ 

γηα ρνξεγία ρξεκάησλ (αξλεηηθή ζχκβαζε), κε απνηέιεζκα ν «άζσηνο» αδειθφο λα 

εθπνλήζεη ζρέδην γηα εθδίθεζε θαη βίαηε νηθεηνπνίεζε ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο πνπ 

απέκεηλε.  

Με ηε ζεηηθή ζχκβαζε, πνπ αθνινπζεί, ην αληη-ππνθείκελν αλαζέηεη ζηνπο βνε- 

ζνχο ηνπ (ιεζηέο) ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ γηα εθδίθεζε. Δπεηδή απηφ δελ ζηέθεηαη 

κε απφιπηε επηηπρία, ε ζχδπγνο θαη ε θφξε ηνπ Αξκάλδνπ απνρσξίδνληαη θαη ίδηνο 

θπιαθίδεηαη ζην ππφγεην ηνπ πχξγνπ ηνπ. Μεηά ηελ πάξνδν αξθεηψλ εηψλ, αθνινπ- 

ζεί ε ζπλάληεζε, ε ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο θφξεο ηνπ έγθιεηζηνπ 

θφκε θαη ε κεηξηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηνλ γάκν ηεο Λνπθίαο κε ηνλ γην ηνπ δεχγνπο, 

πνπ ηε δηέζσζε θαη ηελ αλέζξεςε. Έηζη, ε αξρηθή θαηάζηαζε ηεο δηεθδηθεηηθήο θαη 
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επηζεηηθήο έιεπζεο ηνπ «άζσηνπ» αδειθνχ κεηαζρεκαηίδεηαη, αθνχ απηφο παξαδίδε- 

ηαη ζηελ αζηπλνκία, νη γηα ρξφληα απνρσξηζκέλνη ζχδπγνη αλαγλσξίδνληαη θαη ε πεξη- 

πέηεηα έρεη αίζηα έθβαζε.  

Δπνκέλσο, ε πιενλάδνπζα δχλακε ηεο βίαο απνδεηθλχεηαη αλίζρπξε απέλαληη ζηε 

δχλακε ηνπ δηθαίνπ. Ζ δηθαηνζχλε ζην ηέινο απνθαζίζηαηαη κέζσ κηαο ζεηξάο ζπ- 

κπηψζεσλ, απφ ηηο νπνίεο ιείπεη ε αιεζνθάλεηα. Καηά ηξφπν ειάρηζηα πεηζηηθφ, ην 

έγθιεηζην ππνθείκελν ηεο δξάζεο θαηνξζψλεη λα επηθξαηήζεη ζην αληη-ππνθείκελφ 

ηνπ, πνπ αξρηθά δηαζέηεη κηαλ νκάδα ηθαλψλ βνεζψλ θαη αξγφηεξα έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ ην ζχλνιν ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο.  

2.5.Μπζνινγηθό δξάκα: ην δπζνίωλν πξνθεηηθό όλεηξν θαη ε επαιήζεπζή ηνπ 

ηελ Αξπαγή ηεο Διέλεο ηνπ Α. Υ. Γαιαλνχ, έλα άηερλν απφ θάζε άπνςε κπζνιν- 

γηθφ δξάκα, νη πεξηπέηεηεο δηνρεηεχνληαη ζηνλ ινγφρσξν θαη ζηνλ ινγφρξνλν, κε απν- 

ηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηείηαη κε έκθαζε ε θαηεγνξία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζηηο ηξεηο 

ηεο ηξνπηθφηεηεο (γλσξίδσ, κπνξψ, ζέισ). Μνινλφηη ε δνθηκαζία γηα ηελ επηινγή ηήο 

σξαηφηεξεο ζεάο απφ ηνλ Πάξε απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηεο πινθήο, απηή απνδίδεηαη 

απφ ηνλ ζπγγξαθέα κε ξερφ ηξφπν θαη ρσξίο ηδηαίηεξε δξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία.  

Ζ ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ δξάκαηνο (απφθαζε γηα πξαγκαηνπνίεζε ηεο Σξσηθήο 

εθζηξαηείαο) είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηεο αξρηθήο (πξνθεηηθφ φλεηξν ηεο Δθάβεο φηη ην 

παηδί πνπ ζα γελλνχζε ζα πξνθαινχζε ηελ θαηαζηξνθή ηεο Σξνίαο). Αθεηεξηαθφ 

ζεκείν ηεο πινθήο είλαη ε εγθαηάιεηςε ηνπ λενγέλλεηνπ ζην δάζνο, ζε κηαλ απέιπη- 

δα θαη κάηαηε πξνζπάζεηα (αθνχ ην παηδί δηαζψδεηαη) λα απνηξαπεί ε επαιήζεπζε ηεο 

ρξεζκνινγηθήο πξφβιεςεο.  

Μεηά απφ ρξφληα (ζην δξάκα απηφ δελ ππάξρεη ε ζηνηρεηψδεο ζθεληθή νηθνλνκία), 

ν Πάξεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γία σο θξηηήο γηα λα απνθαλζεί πνηα είλαη ε σξαηφηεξε 

ζεά, γλσκαηεχεη ππέξ ηεο Αθξνδίηεο θαη αλαρσξεί γηα ηελ εχξεζε ηεο σξαηφηεξεο 

γπλαίθαο. Ζ θχξηα δνθηκαζία ηνπ ήξσα θαηαιήγεη επηηπρψο, αθνχ ν ίδηνο ζπλαληά ηελ 

Διέλε ηεο πάξηεο, πνπ ζπγθαηαλεχεη ζην εξσηηθφ ηνπ θάιεζκα (ζεηηθή ζχκβαζε).  

Ζ αξπαγή ηεο νκνξθφηεξεο γπλαίθαο θαη ε κεηαθνξά ηεο ζηελ Σξνία κπνξεί γηα 

ηνλ ήξσα λα ζπληζηά δνμαζηηθή δνθηκαζία (επηηέιεζε άζινπ απφ ηνλ ήξσα), αιιά 

ηαπηφρξνλα απνηειεί αθεηεξηαθφ ζεκείν ηεο δπλακηθήο ζχγθξνπζεο γηα απνθαηά- 

ζηαζε ηφζν ηεο ζπδπγηθήο ηηκήο φζν θαη ηνπ θχξνπο ηεο αληίκαρεο εζλφηεηαο.  

2.6. Θεαηξόκνξθνη δηάινγνη 

ηνπο ζεαηξφκνξθνπο δηαιφγνπο Σπλέδξηνλ ησλ επείξσλ θαη Σπλδηάιεμηο ηνπ ρνξνύ 

ησλ κνπζώλ επί ηνπ Διηθώλνο ηεο . Λενληηάδνο ππάξρεη ε ζηνηρεηψδεο κφλν αθεγε- 
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καηηθή αθνινπζία, θαζφηη ηα θείκελα απηά πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ θηινζνθηθά 

δεηήκαηα. Δμαηηίαο ηεο ζηαηηθφηεηαο θαη ηεο αληηζεαηξηθφηεηαο ησλ δηαιφγσλ απηψλ, 

θξίλεηαη φηη ζα ήηαλ άζηνρν ην εγρείξεκα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αθεγεκαηηθήο ζχ- 

ληαμεο, πνπ νχησο ή άιισο, ζα απέδηδε πεληρξά απνηειέζκαηα.  

Ο αιιεγνξηθφο ζεαηξφκνξθνο δηάινγνο Ζ κεηξπηά ηνπ Α. Υ. Γαιαλνχ, αμηνπξφ- 

ζεθηνο γηα ην ζηνηρείν ηεο αιιεγνξηθήο ζάηηξαο, θαη φρη βέβαηα γηα ηηο νπνηεζδήπνηε 

άιιεο ζεαηξηθέο αξεηέο, ηηο νπνίεο κάηαηα ζα αλαδεηνχζε θαλείο, δελ δηαθξίλεηαη νχηε 

γηα ζχλζεηε πινθή νχηε γηα πνιχπινθε αθεγεκαηηθή δνκή. Σελ αξρηθή θαηάζηαζε 

δπζθνξίαο θαη δπζαλαζρέηεζεο ησλ νξθαλψλ (δειαδή ηνπ θππξηαθνχ ιανχ) απέλαληη 

ζηελ αλάιγεηε κεηξηά ηνπο (Αγγιία) δηαδέρεηαη ε πεηζκαηηθή άξλεζε ηεο ηειεπηαίαο 

λα επηδείμεη επαηζζεζία θαη λα ζεβαζηεί ηα δηθαηψκαηά ηνπο.  

Γη’ απηφ, ηα νξθαλά αλαγθάδνληαη λα πξνζθχγνπλ ζηε δηθαηνζχλε, αλαζέηνληαο 

ηελ ππεξάζπηζή ηνπο ζε δηθεγφξν (ζεηηθή ζχκβαζε). Ζ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 

είλαη θαηαδηθαζηηθή γηα ηε κεηξηά, ε νπνία, σζηφζν, ππνβάιιεη έθεζε ζε αγγιηθφ 

δηθαζηήξην. Δλψπηνλ ησλ Άγγισλ δηθαζηψλ ε κεηξηά δεζκεχεηαη κφλν πξνθνξηθά φηη 

εθεμήο ζα ζεβφηαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ νξθαλψλ.  

Με ηελ αθειή απηή αθεγεκαηηθή δνκή, πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηηο ζηνηρεηψδεηο πξνυ- 

πνζέζεηο γηα ηε ζπγγξαθή ελφο ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, ν ζπγγξαθέαο δελ ζηειηηεχεη 

κφλν ηελ αλαιγεζία ηεο απνηθηνθξαηηθήο δχλακεο, αιιά απνθαιχπηεη ππαηληθηηθά ηε 

κνλνκέξεηα θαη ηελ ηδηνηέιεηα ηεο αγγιηθήο δηθαηνζχλεο, ηδίσο φηαλ έλαο απφ ηνπο 

δηαδίθνπο είλαη Άγγινο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε Μεηξπηά κπνξεί λα ζπλεμεηαζηεί κε 

νκφζεκα θείκελα απφ ηελ θππξηαθή πνηεηάξηθε παξάδνζε, απφ ηελ νπνία άιισζηε 

πξνέξρεηαη ν Α. Υ. Γαιαλφο.  

2.7. Αζηηθά δξάκαηα: από ηελ θαηάζηαζε επδαηκνλίαο ζηελ αδπλακία ηνπ ήξωα 

λα επηηειέζεη ηνλ θύξην άζιν θαη λα επηηύρεη ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ αληακνηβή 

ε αληίζεζε κε άιιεο θαηεγνξίεο δξακάησλ, ζηα θππξηαθά αζηηθά δξάκαηα ηεο 

πεξηφδνπ 1869-1925 εληνπίδεηαη έλαο θνηλφο ηχπνο αθεγεκαηηθήο ζχληαμεο, πνπ νξί- 

δεηαη απφ κηαλ αξρηθή θαηάζηαζε επδαηκνλίαο, ηελ νπνία δηαδέρεηαη ε αλάζεζε ηεο 

δνθηκαζίαο ζηνλ ήξσα. Καη ζηα ηέζζεξα ζεαηξηθά θείκελα, πνπ εμεηάδνληαη πην θάησ, 

ν ήξσαο αδπλαηεί λα δηεθπεξαηψζεη κε επηηπρία ηελ θχξηα δνθηκαζία,
26

 κε απνηέιε- 

                                                 
26

 Βι. ζρεηηθά Greimas (2005:1966), 361-364· γηα ην ίδην ζέκα ν Απ. Μπελάηζεο ζεκεηψλεη φηη «ε 

ηξηκεξήο άξζξσζε [...] κε άμνλα ηηο ηξεηο δνθηκαζίεο δελ είλαη θαλόλαο απαξάβαηνο. Σπρλά ζπλαληνύκε 

ζπγρώλεπζε ησλ ηξηώλ δνθηκαζηώλ ζε κηα. Κάπνηε κεξηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα παξαιείπνληαη θαη λα 

ελλννύληαη». Βι. Απ. Μπελάηζεο, Ζ πνηεηηθή κπζνινγία..., 42.  
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ζκα ην αδηέμνδν θαη ηε δηαθνπή ηεο εξσηηθήο ηνπ ζρέζεο, θαη ζπλεπψο ην αηπρέο 

ηέινο, ην νπνίν δηαθέξεη ξηδηθά απφ ηελ ηξαγηθή θαη πεηζηζάλαηε ιχζε ησλ ξνκαληη- 

θψλ ηζηνξηθψλ θαη εξσηηθψλ δξακάησλ πνπ έρνπκε εμεηάζεη.  

Ζ πινθή ζηνλ Μάξην ηνπ Π. Βαιδαζεξίδε αξρίδεη θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηε- 

γνξία ηεο επηθνηλσλίαο, θαη εηδηθφηεξα ηε δηαθήξπμε ηνπ ππνθεηκέλνπ (Μάξηνπ) φηη 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη θαη λα ραιηλαγσγεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε ηελ ηζρπξή 

ηνπ ζέιεζε. Ωζηφζν, παξά ηελ θαηαιεθηηθή ζξηακβνινγία ηνπ ήξσα, απφ ηελ ίδηα ηελ 

ηξνπή ησλ γεγνλφησλ δελ επαιεζεχνληαη νη ηζρπξηζκνί ηνπ, αθνχ ηνλ έξσηά ηνπ (ηνλ 

νπνίνλ ν ίδηνο, εθ ησλ πζηέξσλ, παξνπζηάδεη σο εγθεθαιηθφ) απνξξίπηνπλ δχν γπλαί- 

θεο, ε Μάγδα θαη ε Λεπθή.   

Σελ αξρηθή θαηάζηαζε επδαηκνλίαο (πξνεηνηκαζίεο γηα ην πηθ-ληθ ηεο επνκέλεο) 

δηαδέρεηαη ν ηζρπξηζκφο ηνπ ήξσα φηη κπνξεί λα ειέγρεη θαη λα θαηαπλίγεη ηα ζπλαη- 

ζζήκαηά ηνπ κέζσ ηεο ηζρπξήο ηνπ ζέιεζεο. Αθεηεξηαθφ ζεκείν ηεο πινθήο είλαη ε 

επηζπκία ηνπ αληη-ππνθεηκέλνπ (δειαδή ηεο Μάγδαο) λα ππνβάιεη ζε δνθηκαζία ηνλ 

Μάξην, γηα λα δηαπηζηψζεη αλ απηφο πξάγκαηη έρεη ηε δχλακε λα εθαξκφζεη φ,ηη δηα- 

θεξχζζεη θαη γηα λα ηνλ ηαπεηλψζεη. Δπνκέλσο, δελ απνξξίπηεη ηελ εξσηηθή πξφηαζε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ (δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ) θαη ηνλ σζεί ζηελ θχξηα δνθηκαζία, θα- 

ηά ηελ νπνία ππαλαρσξεί θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ εξσηηθή ηνπ εμνκνιφγεζε. 

Αξγφηεξα, ν Μάξηνο ηζρπξίδεηαη φηη ε «αγάπε» ηνπ γηα ηε Μάγδα είλαη εγθεθαιηθή 

θαη θαηαζθεπαζκέλε. Όκσο ε εξσηθή ηνπ ηδηφηεηα δελ απνδεηθλχεηαη, θαη ζην δξάκα 

απηφ δελ ππάξρεη δνμαζηηθή δνθηκαζία, επεηδή ν ήξσαο δελ θαηφξζσζε λα απνδείμεη 

ην βάζηκν ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ. Δπνκέλσο, ε ιχζε ηνπ δξάκαηνο επηζθξαγίδεηαη κε 

κηα δπλακηθή αληίζεζε αλάκεζα ζην θαίλεζζαη (αίζζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ φηη λίθεζε 

θαη θαηέθηεζε ηελ επηπρία) θαη ζην είλαη (απνηπρία ηνπ ππνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζεη ην 

αληη-ππνθείκελν). Ζ αληίζεζε απηή αληηζηνηρεί πξνο ηε δηάδεπμε ιέγεηλ-πξάηηεηλ, 

φπνπ ν ιφγνο θαζίζηαηαη κέζν εμαπάηεζεο.  

Ζ ηζνηνπία ηεο εμαπάηεζεο εληνπίδεηαη θαη ζηελ Απάηε ηνπ Υξ. Πεξηζηηαλίδε. 

Όκσο, ελψ ζηνλ Μάξην, ππνθείκελν θαη αληη-ππνθείκελν αιιεινεμαπαηψληαη, ζην 

ζχληνκν απηφ ζεαηξηθφ θείκελν ην ππνθείκελν (Γηψξγνο) απνθξχπηεη ηελ ηαπεηλή ηνπ 

θαηαγσγή απφ ην αληηθείκελν (Μαξία), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηφο ζηελ αζηηθή 

νηθνγέλεηά ηεο. Μεηά ηελ απνθάιπςε ηεο εμαπάηεζεο ην ππνθείκελν απνηπγράλεη λα 

θαηαθηήζεη ην αληηθείκελν, επεηδή θαη ην ίδην ην αληηθείκελν αδπλαηεί λα ππεξβεί, 

φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ Γηθεγόξν ηνπ Δπγ. Εήλσλνο, ηα ζηεξεφηππα ηεο θνηλσληθήο ηνπ 

ηάμεο.  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



253 

 

Καη ζηνλ Γηθεγόξν ε ζθεληθή δξάζε αξρίδεη κε θαηάζηαζε επδαηκνλίαο, δειαδή κε 

ηελ γηνξηαζηηθή αηκφζθαηξα ησλ γελεζιίσλ ηεο Λίλαο, ησλ επρψλ θαη ηεο πξνζθνξάο 

δψξσλ. ην δξάκα απηφ, πνπ είλαη πην αμηφινγν απφ ηα ππφινηπα αζηηθά δξάκαηα, ε 

ζχλζεηε πινθή πεξηέρεη δχν άμνλεο: ηελ ππφζεζε ηνπ ηέθαλνπ θαη ηε δηαδηθαζία 

ππεξάζπηζήο ηνπ, θαη ηνλ έξσηα ηνπ Παχινπ γηα ηε Λίλα. Αθνινχζσο, νη δχν λένη 

δνθηκάδνληαη, απφ ηε κηα, γηα λα απνδεηρηνχλ νη ηθαλφηεηεο ηνπ πξψηνπ ζηνλ ηνκέα 

ηεο δηθεγνξίαο θαη, απφ ηελ άιιε, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε δεχηεξε ήηαλ εξσηεπκέλε 

κε ηνλ λεαξφ δηθεγφξν.  

Ζ δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Παχινπ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ απηφο ηειηθά 

απνδέρεηαη λα ππεξαζπίζεη ζην δηθαζηήξην ηνλ ηέθαλν, παξά ηνπο αξρηθνχο ελδνηα- 

ζκνχο ηνπ. Ωζηφζν, ν λεαξφο δηθεγφξνο, πεπεηζκέλνο εμαξρήο γηα ηελ ελνρή ηνχ 

«πειάηε» ηνπ, δελ πεηπραίλεη ηελ αζψσζή ηνπ (θχξηα δνθηκαζία), θαη έηζη πξνθαιεί 

ηελ νξγή ηνπ παηέξα ηεο Λίλαο, πνπ καηαηψλεη ηνλ γάκν θαη ηνλ απνπέκπεη απφ ην 

ζπίηη ηνπ. Ζ απνηπρία ηνπ ππνθεηκέλνπ (Παχινπ) λα δηέιζεη επηηπρψο φια ηα ζηάδηα 

ηεο δνθηκαζίαο επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηελ έθβαζε ηεο δνθηκαζίαο ηνπ αληηθεηκέ- 

λνπ (Λίλαο). Μεηά ηε δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ (ακθηηαιάληεπζε θαη αβεβαηφηεηα), 

ε λεαξή θνπέια αδπλαηεί λα απεγθισβηζηεί απφ ηηο παηξηθέο ππνδείμεηο θαη έηζη εγθα- 

ηαιείπεη ηνλ λέν δηθεγφξν (θχξηα δνθηκαζία). πλεπψο, ε αξρηθή θαηάζηαζε επθν- 

ξίαο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θαηάζηαζε δπζθνξίαο,
27

 πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δπλακηθή 

αληίζεζε κεηαμχ επηζπκίαο θαη νθεηιήο.   

ηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο ηνπ Σ. Αλζία, ζεαηξηθφ θείκελν αηζζεηά θαηψηεξν απφ 

ηνλ Γηθεγόξν, δεζπφδεη ν αληηξνκαληηθφο θπληζκφο ηνπ ππνθεηκέλνπ (Αιθφλζνπ), πνπ 

επηδηψθεη ηελ ηαπείλσζε ησλ γπλαηθψλ κέζσ ηεο εξσηηθήο θαηάθηεζεο. Μεηά απφ 

νξηζκέλεο επηηπρίεο, αδπλαηεί λα ηαπεηλψζεη ηελ ηειεπηαία γπλαίθα, θαη γη’ απηφ 

νκνινγεί ήηηα. Καη ζε απηφ, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα αζηηθά δξάκαηα, ε εξσηηθή 

ζρέζε δελ παξνπζηάδεηαη σο ηεξή θαη απαξαβίαζηε αμία, αιιά ηεξκαηίδεηαη κε κεγάιε 

επθνιία θαη ρσξίο ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο πνπ είδακε ζηα ξνκαληηθά δξάκαηα.  

2.8. Κωκωδίεο θαη θνηλωληθή ζάηηξα    

Ζ αθεγεκαηηθή δνκή ησλ θππξηαθψλ θσκσδηψλ πνπ εμεηάδνπκε δελ είλαη δπλαηφ 

λα αλαρζεί ζε έλα εληαίν ηχπν θαη, επνκέλσο, απηή πεξηγξάθεηαη κε θξηηήξην ηε ζπ- 

λεμέηαζε αξρηθήο θαη ηειηθήο θαηάζηαζεο. ε κηα πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη 

θσκσδίεο ζηηο νπνίεο ε αξρηθή θαηάζηαζε δπζθνξίαο δηαηεξείηαη κέρξη ηέινπο, ζε κηα 

                                                 
27

 Βι. A. J Greimas-J. Courtés, Sémiotique..., 112, 136.  
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δεχηεξε εθείλεο ζηηο νπνίεο ε αξρηθή θαηάζηαζε δπζθνξίαο κεηαζρεκαηίδεηαη ζην 

ηέινο ζε θαηάζηαζε επθνξίαο, θαη ζε κηα ηξίηε εθείλεο ζηηο νπνίεο θαη ε αξρηθή θαη ε 

ηειηθή θαηάζηαζε είλαη επράξηζηεο (επθνξία, επδαηκνλία).
28

 

2.8.1. Η κέρξη ηέινπο δηαηήξεζε ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο δπζθνξίαο  

ηελ θσκσδία Μπακ-κπνπκ ηνπ Γ. ηαπξίδε θαη ζηε ζεαηξφκνξθε θνηλσληθή 

ζάηηξα «Ο γεξν-Νηθφιαο θαη ν κπαξπα-Γεκήηξεο κε ηα παηδηά ηνπ...», πνπ απνδί- 

δεηαη ζηνλ η. Υνπξκνχδην, ε ιχζε δελ είλαη (φπσο ζπκβαίλεη θαηά θαλφλα ζηηο 

θσκσδίεο) επράξηζηε, ρσξίο βέβαηα λα είλαη ηξαγηθή. ην πξψην θείκελν, αξρηθά ν 

ήξσαο εθθξάδεη ηε δπζθνξία ηνπ θαη κεκςηκνηξεί γηα ηε ζπάηαιε θαη απαηηεηηθή 

ζχδπγφ ηνπ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη λα αμηνπνηεί δπλακηθά ην ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ 

γηα ηθαλνπνίεζε ηεο θηιαξέζθεηάο ηεο. Ζ αθεγεκαηηθή θαηεγνξία ηεο επηθνηλσλίαο 

θπξηαξρεί θαη ζηε ζπλέρεηα, γηαηί φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο επηδεηθλχνπλ ηελ ππε- 

ξνρή ηνπο κε ηα πεηξάγκαηα ζε βάξνο ηνπ αθεινχο ππεξέηε, πνπ δελ θαηαθέξλεη λα 

απεγθισβηζηεί απφ ηνλ αζθπθηηθφ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

Αλακθίβνια ζηελ πην πάλσ θσκσδία ηνπ Γ. ηαπξίδε ε πινθή είλαη ραιαξή θαη, 

γη’ απηφ, δελ κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη ζε απηήλ νινθιεξσκέλε θαη πεξηεθηηθή 

αθεγεκαηηθή δνκή. Ζ αξρηθή θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ησλ δχν ζπδχγσλ παξακέλεη 

αλεθκεηάιιεπηε, θαη ν ζπγγξαθέαο ηελ εγθαηαιείπεη γηα λα επηθεληξσζεί ζην πάζεκα 

ηνπ ππεξέηε, ρσξίο λα επαλέιζεη θαη λα αλαπηχμεη ηηο θσκηθέο θαηαζηάζεηο γχξσ απφ 

ηηο ζρέζεηο ηνπ δεχγνπο. 

ηελ θνηλσληθή ζάηηξα «Ο γεξν-Νηθφιαο θαη ν κπαξπα-Γεκήηξεο κε ηα παηδηά   

ηνπ...» ε ζηνηρεηψδεο αθεγεκαηηθή ζχληαμε δνκείηαη ζηε βάζε δχν αθεγεκαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ: αθελφο, ν Νηθφιαο (ππνθείκελν) επηδηψθεη λα απνδείμεη φηη νη Κχπξη- 

νη θηλδπλεχνπλ λα θαηαζηξαθνχλ εμαηηίαο ηνπ πηζεθηζκνχ θαη ηεο άθξηηεο ππνηαγήο 

ζηε θξάγθηθε λννηξνπία θαη κφδα θαη, αθεηέξνπ, ν Γεκήηξεο (αληη-ππνθείκελν) ζεσ- 

ξεί φηη φια φζα ςέγεη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ είλαη ελδείμεηο πξνφδνπ, εθζπγρξνληζκνχ θαη 

εμεπγεληζκνχ ησλ Κππξίσλ.  

Όκσο, κνινλφηη κε εηζήγεζε ηνπ Γεκήηξε νη δχν ζπλνκηιεηέο πεξηέξρνληαη ηελ 

Κχπξν γηα λα δηαπηζηψζνπλ πνηνο απφ ηνπο δχν έρεη δίθαην, ζην ηέινο ε δηάζηαζε απφ- 

ςεσλ δελ γεθπξψλεηαη. Δπηπιένλ ν Νηθφιαο, βιέπνληαο ηνλ λενπινπηηζκφ, ηνλ κηκεηη- 

ζκφ θαη ηα αγγιφθηια αηζζήκαηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Γεκήηξε, θαηεγνξεί 

γεληθά ηνπο Κππξίνπο φηη  παξαζχξνληαη απφ ηνλ ζπξκφ, παξαγθσλίδνληαο ηε ζξεζθεί- 

                                                 
28

 Αο ζεκεησζεί φηη δελ ζρνιηάδνληαη ν Πηζεθίδεο θαη ην Μία παξεμήγεζηο ηεο Η. Πεξηζηηάλε, θείκελα 

πνπ δελ αληέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε αθεγεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ή θξηηηθή.  
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α θαη ηνλ εζληζκφ ηνπο. Έρνληαο ηελ ηειεπηαία ιέμε, ν ίδηνο εχρεηαη λα κελ θαηαζηξα- 

θνχλ νη ζπκπαηξηψηεο ηνπ απφ ηε μελνκαλία ηνπο. 

ε απηή ηελ θνηλσληθή ζάηηξα ε ζθεληθή δξάζε είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο ν ζπγ- 

γξαθέαο επηθεληξψλεηαη ζηελ αληηπαξάζεζε ηδεψλ θαη επηρεηξεκάησλ. Ωζηφζν, ζην 

ηέινο δελ κεηαζρεκαηίδεηαη θακηά θαηάζηαζε, αθνχ ηφζν ην ππνθείκελν φζν θαη ην 

αληη-ππνθείκελν δηαηεξνχλ ηηο απφςεηο ηνπο, αλ θαη είλαη εκθαλέο φηη ε ζπγγξαθηθή 

πξφζεζε είλαη λα πξνβιεζνχλ νη αξλεηηθέο φςεηο ηνπ «εθζπγρξνληζκνχ» ηεο Κχπξνπ 

ζηηο αξρέο ηεο αγγινθξαηίαο. 

2.8.2. Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο δπζθνξίαο ζε θαηάζηαζε 

επθνξίαο βάζηκεο ή αλεδαθηθήο 

ηελ Αηιαληίδα ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε θαη ζηα Δπραξηζηήξηα ηνπ Κ. Παπιίδε 

εληνπίδεηαη έλαο θνηλφο ηχπνο αθεγεκαηηθήο ζχληαμεο, πνπ νξίδεηαη απφ ηε κεηάβα- 

ζε απφ ηελ αξρηθή δπζάξεζηε ζηελ ηειηθή επράξηζηε θαηάζηαζε. Ωζηφζν, ζηελ πξψ- 

ηε θσκσδία ε επράξηζηε θαηάζηαζε αθνξά έλαλ κφλν απφ ηνπο άμνλεο ηεο αθεγεκα- 

ηηθήο δνκήο, γηαηί ν ζπγγξαθέαο δελ νινθιεξψλεη δξακαηνπξγηθά ηνπο ππφινηπνπο, 

ελψ ζηε δεχηεξε ε ηειηθή θαηάζηαζε είλαη αλακθίβνια επράξηζηε γηα ην αληη-ππνθεί-

κελν, ηε ζηηγκή πνπ ν αλαγλψζηεο αγλνεί ηελ έθβαζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ πξνγξάκκα- 

ηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ.  

Ζ βαξηά θνξνινγία θαη ν θαλαηηζκφο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ απφ ηα δχν αληίπαια 

θφκκαηα πνπ ηνλ εθκεηαιιεχνληαη ζπληζηνχλ ηελ αξρηθή θαηάζηαζε δπζθνξίαο ζηελ 

Αηιαληίδα. ηελ πινθή ηεο θσκσδίαο δηαθξίλνληαη ηξία επίπεδα, ην αηνκηθφ (ε Άγξαπ- 

ιε εξσηεχεηαη ηνλ Άγε θαη επηζπκεί λα ηνλ παληξεπηεί), ην θνκκαηηθφ (ζχγθξνπζε ησλ 

θνκκάησλ: Κνινπξίεο vs Νεθεινθνθθπγίεο) θαη ην πνιηηεηαθφ (ζχκβαζε: ζπκθσλία 

αξρφλησλ λα παξαθνινπζνχλ απφ καθξηά ηε ζχγθξνπζε ησλ δχν αληίπαισλ θαηξηψλ), 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξία δηαθξηηά αθεγεκαηηθά πξνγξάκκαηα. Απφ απηά, πινπνηείηαη 

κφλν ν γάκνο, ελψ ηα ππφινηπα δελ αλαπηχζζνληαη επαξθψο απφ ηνλ ζπγγξαθέα θαη, 

επνκέλσο, ε ηειηθή θαηάζηαζε επθνξίαο αθνξά ην έλα κφλν απφ ηα αθεγεκαηηθά πξν- 

γξάκκαηα. 

ηα Δπραξηζηήξηα ηνπ Κ. Παπιίδε ε αξρηθή θαηάζηαζε ηαπηίδεηαη κε ην αίζζεκα 

δπζθνξίαο ηνπ πξσηαγσληζηή, δειαδή ηελ αλεζπρία ηνπ θνκπνγηαλλίηε γηαηξνχ γηα 

ηελ πεληρξή πειαηεία ηνπ. Σν ππνθείκελν ηεο δξάζεο επηλνεί έλαλ επθάληαζην ηξφπν 

γηα εμαζθάιηζε πειαηείαο: ηε δεκνζίεπζε επραξηζηεξίσλ ζηηο εθεκεξίδεο. Αθνινπζεί 

ε πξψηε ζχκβαζε, φηαλ ν ππεξέηεο ηνπ «γηαηξνχ» ζπλαηλεί ζηε δεκνζίεπζε ελφο επ- 

ραξηζηεξίνπ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ γηα ηε δήζελ ίαζε κηαο αλχπαξθηεο αζζέλεηαο. Ζ 
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δνιηφηεηα θαη ε ακάζεηα ηνπ Κελνθέθαινπ απνθαιχπηνληαη, φηαλ ρνξεγεί θάξκαθα 

πνπ αξγφηεξα απνδεηθλχνληαη φρη απιψο επηβιαβή αιιά θαη κνηξαία γηα ηνπο αζζελείο, 

θαη παξάιιεια πξνρσξεί ζε ζπκθσλίεο κε απηνχο γηα δεκνζίεπζε επραξηζηεξίσλ 

(ζεηηθέο ζπκβάζεηο).  

Πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή είλαη ε δξάζε ηνπ αληη-ππνθεηκέλνπ, δειαδή ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ Αθαηκάθηε, πνπ απνθαζίδεη λα εθκεηαιιεπηεί ηνλ γηαηξφ γηα ηελ αχ- 

μεζε ησλ εζφδσλ ηεο εθεκεξίδαο ηνπ. Γη’ απηφ, πεηπραίλεη λα πείζεη ην ππνθείκελν λα 

θαηαβάιεη ηηκή δηπιάζηα απφ ηελ θαλνληθή γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ επραξηζηεξίσλ, θαη 

δέρεηαη λα πάξεη απφ εθείλνλ έλα θάξκαθν γηα ίαζε απφ ηελ επαγγεικαηηθή λφζν ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ. ην ηέινο, πινπνηείηαη ην αθεγεκαηηθφ πξφγξακκα ηνπ αληη-ππν-

θεηκέλνπ (επηζπκία γηα νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο εθεκεξίδαο), ελψ δελ είλαη βέβαην φηη 

ην ίδην αλακέλεηαη λα ζπκβεί θαη κε ην ππνθείκελν (αχμεζε ηεο πειαηείαο θαη άξα ησλ 

εζφδσλ ηνπ).  

Ζ ζπληαγκαηηθή αθεγεκαηηθή αθνινπζία ζηα Δπραξηζηήξηα δνκείηαη κε ηελ ελαι- 

ιαγή ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζπκβάζεσλ αλάκεζα ζε πξφζσπα πνπ θηλνχληαη απφ 

επηειή θίλεηξα θαη ηδηνηέιεηα (εμάιινπ γη’ απηφ ζαηηξίδνληαη). Απφ ηε δνκή απηή ιεί- 

πεη ε πινθή (ππφ ηελ απζηεξή ηεο έλλνηα), πνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί ίζσο κε ηελ 

αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ θσκηθψλ παζεκάησλ ηνπ γηαηξνχ θαη ηελ εθηελέζηεξε 

ζηειίηεπζε ηεο ηδηνηέιεηαο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ.  

2.8.3. Η αξρηθή θαηάζηαζε επθνξίαο αλαιινίωηε κέρξη ηέινπο  

ηνπο Δπηζηήκνλεο ηεο Η. Πεξηζηηάλε θαη ζηε Γεκαξρίηηδα ηνπ Κ. Παπιίδε ε αξρηθή 

θαηάζηαζε επδαηκνλίαο δηαηεξείηαη κέρξη ην ηέινο, κνινλφηη ζηε δεχηεξε θσκσδία ε 

πξφζιεςε ηεο θαηάζηαζεο σο ζεηηθήο δελ βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα, αιιά 

απνηειεί ζχκπησκα ηεο αζζέλεηαο ηνπ επίδνμνπ δεκάξρνπ. ηφρνο ηεο πνιηηηθήο ζάηη- 

ξαο ηνπ Παπιίδε είλαη ε αξρνκαλία θαη ε απνζηαζηνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ απφ ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ ιανχ, ελψ ε ακπδξφηεξε θνηλσληθή ζάηηξα ηεο Η. 

Πεξηζηηάλε ζηνρεχεη ηνλ θαηξνζθνπηζκφ θαη ηελ ηδηνηέιεηα κηαο κεξίδαο άλεξγσλ 

επηζηεκφλσλ. 

Ζ επηζηξνθή ηεο λεαξήο θφξεο απφ ην νηθνηξνθείν ζην ζπίηη ηεο, κεηά ηελ νιν- 

θιήξσζε ηεο εγθχθιηαο κφξθσζήο ηεο, πξνθαιεί επθνξία ζην νηθνγελεηαθφ ηεο πεξη- 

βάιινλ. Μεηά απφ απηή ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ε πινθή ζηνπο Δπηζηήκνλεο ζηεξίδεηαη 

ζε ηξία αθεγεκαηηθά πξνγξάκκαηα. Κνηλφ αληηθείκελν επηζπκίαο είλαη ε Διελίηζα θαη 

κλεζηήξεο ν γξακκαηέαο ηνπ παηέξα ηεο Άγγεινο (ππνθείκελν), έλαο άλεξγνο δηθεγφ- 

ξνο (αληη-ππνθείκελν 1) θαη έλαο άλεξγνο γηαηξφο (αληη-ππνθείκελν 2). Τπνθηλεηήο 
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(destinateur)
29

 ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη ν αγλφο θαη αληδηνηειήο έξσηάο ηνπ γηα ηε λέα, 

ελψ ηα δχν αληη-ππνθείκελα σζνχληαη απφ ηελ πξνηθνζεξία ζηελ θαηάζηξσζε ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο. ην ηέινο, πινπνηείηαη ην πξφγξακκα ηνπ ππνθεη- 

κέλνπ εμαηηίαο ηεο απνθαζηζηηθήο ζηάζεο ηνπ παηέξα ηεο λέαο, πνπ ζπιιακβάλεη επ’ 

απηνθψξσ ηα δχν αληίκαρα αληη-ππνθείκελα λα εξίδνπλ πνην ζα θαηαθηήζεη εξσηηθά 

ηελ θφξε ηνπ. Ζ ηειηθή επηπρήο θαηάιεμε (επηθξάηεζε ηνπ αγλνχ έξσηα ζε βάξνο ηεο 

πξνηθνζεξίαο) ζα κπνξνχζε λα είρε πξνεηνηκαζηεί δξακαηνπξγηθά κε πην άξηην ηξφπν, 

αλ ε ζχγθξνπζε ησλ αληη-ππνθεηκέλσλ δελ ήηαλ κφλν ιεθηηθή θαη, θπξίσο, αλ ζηε 

ζχγθξνπζε εκπιεθφηαλ θαη ην ππνθείκελν κέζσ κηαο ζεηξάο θαηαζηάζεσλ θαη, ελδε- 

ρνκέλσο, ηεο αθεγεκαηηθήο θαηεγνξίαο ηεο δνθηκαζίαο, πνπ δελ αμηνπνηείηαη ζε απηή 

ηελ θσκσδία.  

Δμάιινπ, ε ζπληαγκαηηθή αθεγεκαηηθή αθνινπζία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επε- 

μεξγαζία ησλ ιεηηνπξγηψλ ζηε Γεκαξρίηηδα είλαη ππνηππψδεο, δεδνκέλνπ φηη ζε απηή 

ηε κνλφπξαθηε θσκσδία αληρλεχεηαη έλα κφλν αθεγεκαηηθφ πξφγξακκα, πνπ ζπ- 

λίζηαηαη ζηελ επηδίσμε ηνπ ππνθεηκέλνπ (Ζιηζηάδε) λα εθιεγεί δήκαξρνο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, πξνρσξεί ζε ζπκθσλία γηα ηελ αγνξά ελφο αξραηνπξεπνχο 

ιφγνπ άζρεηνπ κε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ θππξηαθνχ ιανχ (ζεηηθή ζχκβαζε), 

ηνλ νπνίν απαγγέιιεη ρσξίο ελδνθεηκεληθνχο απνδέθηεο. Έηζη, ην πξνεθινγηθφ ηνπ 

κήλπκα παξακέλεη νπζηαζηηθά αλεπίδνην.  

Ζ κεηαθνξηθή αζζέλεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, πνπ παξαπέκπεη ζηελ αλεδαθηθή ηνπ επη- 

ζπκία λα εθιεγεί δήκαξρνο, ην θαζηζηά αλίθαλν λα πξνζιάβεη νξζά ηα κελχκαηα πνπ 

εθπέκπνληαη ζηνλ πεξίγπξφ ηνπ. Έηζη, αθελφο, αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηελ είδεζε γηα 

ηελ εθινγηθή ηνπ ήηηα θαη, αθεηέξνπ, ζην ηέινο ηεο θσκσδίαο δηαθαηέρεηαη απφ ηελ 

αλεδαθηθή πξνζδνθία γηα λίθε ζηηο πξνζερείο εθινγέο. Ζ παζνινγηθή ππεξαηζην- 

δνμία ηνλ θαζηζηά αλίθαλν λα δηαρσξίζεη ηελ επηζπκία απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη, 

επνκέλσο, ε επθνξία πνπ ηνλ δηαθαηέρεη δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ αμηνιχπεηε θα- 

ηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 

                                                 
29

 Ο πνκπφο ή ππνθηλεηήο (destinateur) είλαη ζπλήζσο κηα αμία, κηα ηδέα ή έλα πξφζσπν. Τπνθηλεί 

θάπνηνλ ή θάπνηνπο ζηελ αλαδήηεζε ελφο πξνζψπνπ ή κηαο αμίαο. Βι. πην αλαιπηηθά: Greimas (2005: 

1966), 314-318˙ A. J. Greimas-J. Courtés, Sémiotique..., 94-95˙ Joseph Courtés, Analyse sémiotique..., 

249.  
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2.9. Παξακπζόδξακα: ε δνμαζηηθή δνθηκαζία ηνπ ήξωα, παξά ηελ απνηπρία ηνπ 

λα επηηειέζεη ηνλ άζιν  

Αληίζεηα απ’ φ,ηη ζπκβαίλεη ζηηο πην πάλσ θσκσδίεο, ζηηο νπνίεο ε αθεγεκαηηθή 

δνκή είλαη απνηέιεζκα ηεο ελαιιαγήο ζπκβάζεσλ θαη επηθνηλσλίαο, ζην παξακπζφ- 

δξακα ηνπ Ν. Νηθνιαΐδε Τν γαιάδην ινπινύδη δεζπφδνπζα είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο δνθη- 

καζίαο. Ζ αξρηθή θαηάζηαζε κειαγρνιίαο γηα ηε καθξφρξνλε εμαθάληζε ηεο ραξάο απφ 

ηνλ πχξγν ζην ηέινο κεηαζρεκαηίδεηαη, ρσξίο ηελ επηηέιεζε ηνπ άζινπ πνπ αλέιαβε ν 

βνεζφο ηνπ ππνθεηκέλνπ.  

Σν παξακπζφδξακα αξρίδεη κε ηηο αιιεινζπγθξνπφκελεο θήκεο γηα ηελ αδπλακία 

ππέξβαζεο ηεο κειαγρνιίαο θαη ηεο επαλφδνπ ηεο ραξάο ζηνλ πχξγν. ε κηα αθφκε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ απαιιαγή απφ ηε δπζάξεζηε θαηάζηαζε, ην ππνθείκελν (ξήγηζζα 

Ξαλζή) αλαζέηεη ζηνλ Αληξεησκέλν (βνεζφ) ηελ επηηέιεζε ελφο άζινπ, δειαδή ηελ 

εχξεζε θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ γαιάδηνπ ινπινπδηνχ, πνπ ζα ζεκαηνδνηνχζε ηελ 

επηζηξνθή ηεο ραξάο ζην βαζίιεηφ ηεο. Ο βνεζφο απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο (δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ) θαη, ζε α- 

ληάιιαγκα, ην ππνθείκελν ηνχ ππφζρεηαη γάκν (ζχκβαζε).  

Όηαλ ν βνεζφο θηάλεη ζηνλ πχξγν ηεο ξήγηζζαο Μειαρξηλήο, πξφζθαηξα ππνηάζ- 

ζεηαη ζηε γνεηεία ηεο, αιιά ε κλήκε ηεο Ξαλζήο ηνλ βνεζά λα κελ ππνθχςεη ζηα 

ζέιγεηξα θαη λα απνξξίςεη ηελ εξσηηθή πξφζθιεζε ηεο πξψηεο. Παξ’ φια απηά, 

απνηπγράλεη λα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ θχξηα δνθηκαζία, αθνχ επηζηξέθεη ζηνλ 

πχξγν ρσξίο ην γαιάδην ινπινχδη. Ωζηφζν, κνινλφηη ν άζινο δελ επηηειέζηεθε, ην 

ππνθείκελν αλαγλσξίδεη ηελ εξσηθή ηδηφηεηα ηνπ βνεζνχ θαη ηνλ επηβξαβεχεη, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ν ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ην γαιάδην ινπινχδη βξίζθεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ 

θφζκν ηνπ αλζξψπνπ. Δπνκέλσο, ε δνμαζηηθή δνθηκαζία ζπληειείηαη, φρη σο απνηέιε- 

ζκα ηεο ζεακαηηθήο επηηέιεζεο κηαο εμαηξεηηθά δχζθνιεο απνζηνιήο, αιιά σο θαηα- 

ζηάιαγκα γλψζεο θαη ζνθίαο πνπ ν ήξσαο απνθφκηζε, επηρεηξψληαο λα ηε θέξεη ζε 

πέξαο. Απηή αθξηβψο ε ζνθία αλαγλσξίδεηαη απφ ην ππνθείκελν, πνπ ζεσξεί ηνλ βν- 

εζφ ηνπ άμην λα θπβεξλήζεη ην βαζίιεην, ζην νπνίν επαλήιζε ε ραξά.  

2.10. Οη κείδνλεο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε 

2.10.1. «9
ε
 Ινπιίνπ 1821»: ε δνθηκαζία ηνπ ήξωα αλάκεζα ζε δύν αληη-ππνθείκελα  

Ζ πνηεηηθή ζχλζεζε αξρίδεη κε κηα δπλακηθή αληίζεζε αλάκεζα ζην θαίλεζζαη θαη 

ζην είλαη: πίζσ απφ ηελ εηδπιιηαθή εηθφλα ηεο θαινθαηξηλήο λχθηαο θαη ηελ απφιπηε 

ζηγή θξχβεηαη ν ηξφκνο θαη ιαλζάλεη ν επεξρφκελνο φιεζξνο, σο απνηέιεζκα ηεο απφ- 

θαζεο ηεο ηνπξθηθήο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ λα θαηαπλίμεη, ζηε γέλεζή ηεο, θάζε επα- 
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λαζηαηηθή θίλεζε, ή αθφκε θαη πξφζεζε. Μεηά ηελ αξρηθή απηή θαηάζηαζε, ην ππν- 

θείκελν (αξρηεπίζθνπνο Κππξηαλφο) απνξξίπηεη ηελ πξφηαζε ηνπ αληη-ππνθεηκέλνπ 

θαη ηαπηφρξνλα πνκπνχ (ππνθηλεηή)
30

 Κηφξνγινπ λα δηαθχγεη. Ζ δηπιή ηδηφηεηα ηνπ 

Κηφξνγινπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απηφο, αθελφο, θαηαζηξψλεη αθεγεκαηηθφ πξφ- 

γξακκα (δηαθπγή ηνπ αξρηεπηζθφπνπ γηα λα απνθχγεη ηε ζχιιεςε θαη ηελ εθηέιεζε), 

πνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ επηδίσμε ηνπ Κππξηαλνχ λα παξακείλεη θαη λα αληηκεησ- 

πίζεη θαηά πξφζσπν ηνπο δηψθηεο ηνπ γηα ράξε ηνπ ιανχ ηνπ, θαη, αθεηέξνπ, ππνθηλεί 

ηνλ ήξσα λα δξάζεη, ππνβάιινληάο ηνλ έηζη ζε δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ην ππνθείκελν δελ απνδέρεηαη λα πινπνηήζεη ην αθεγεκαηηθφ πξφγξακκα 

ηνπ πνκπνχ, εκθαλίδεηαη ην δεχηεξν αληη-ππνθείκελν (ν παζάο ηεο Κχπξνπ Κνπηζνχθ 

Μερκέη), πνπ δηαηάζζεη ηελ άκεζε ζχιιεςε ηνπ αξρηεπηζθφπνπ θαη ηνλ απνθιεηζκφ 

ηεο Λεπθσζίαο, ζε κηα πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηνπ δηθνχ ηνπ αθεγεκαηηθνχ πξν- 

γξάκκαηνο, πνπ είλαη ε απνηξνπή πηζαλήο εμέγεξζεο ζην λεζί κέζσ ηεο εμφλησζεο 

ησλ ηεξαξρψλ θαη ησλ πξνθξίησλ. Απφ ην ζεκείν απηφ αξρίδεη ε θχξηα δνθηκαζία ηνπ 

ήξσα. 

Ζ θχξηα δνθηκαζία ηνπ αξρηεπηζθφπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο θάζεηο. ηελ 

πξψηε, ην ππνθείκελν αλαθξίλεηαη απφ ην δεχηεξν αληη-ππνθείκελν θαη απνξξίπηεη ν- 

πνηαδήπνηε πηζαλφηεηα ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο θαηαθηεηέο, ελψ ν βνζθφο Γεκήηξεο, 

έλαο αληηήξσαο, ππνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθήο ηνπ δνθηκαζίαο. ηε δεχηεξε 

θάζε, ην πξψην αληη-ππνθείκελν (Κηφξνγινπ) επηρεηξεί εθ λένπ λα πείζεη ηνλ αξρηε- 

πίζθνπν λα δξαπεηεχζεη, απνζηέιινληαο σο βνεζφ ηνλ γην ηνπ, αιιά θαη πάιη ην 

εγρείξεκα απνβαίλεη άθαξπν. ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε, ην ππνθείκελν, απφ ηε 

κηα, αληηθξίδεη ηηο ζνξνχο ησλ πξνθξίησλ, αξρηεξέσλ θαη άιισλ θιεξηθψλ, πνπ είραλ 

ήδε ζθαγηαζηεί θαη, απφ ηελ άιιε, ρσξίο λα θινλίδεηαη απφ ην θξηθηφ ζέακα, απνξ- 

ξίπηεη θαη ηηο ηειεπηαίεο ηαπεηλσηηθέο πξνηάζεηο ηνπ παζά γηα ηε «ζσηεξία» ηνπ. 

Ύζηεξα απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θχξηαο δνθηκαζίαο, ην ππνθείκελν, 

κνινλφηη είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαθχγεη, παξακέλεη αηαιάληεπην κέρξη ηέινπο θαη 

ζαλαηψλεηαη απφ ηνπο δεκίνπο κε απαγρνληζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζπληειείηαη ε δν- 

μαζηηθή δνθηκαζία θαη αλαγλσξίδεηαη ε εξσηθή ηδηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ωζηφζν, νη 

                                                 
30

  Όπσο επεμεγεί ν Δξ. Καςσκέλνο, «νη ξόινη ηνπ Πνκπνύ θαη ηνπ Γέθηε θαηαλέκνληαη (θαη αλαθαηα- 

λέκνληαη) αλάκεζα ζηα πξόζσπα, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο αθήγεζεο. Έλα γλώξηζκα απηήο ηεο δξακα- 

ηηθήο θαηεγνξίαο είλαη όηη ζπρλά ζπκθύξεηαη κε ηηο άιιεο [...]». Βι. Δξ. Καςσκέλνο, Αθεγεκαηνινγία..., 

166. Γηα ην ίδην ζέκα βι. ελδεηθηηθά A. J. Greimas, On meaning…, 112-113· A. J. Greimas- J. Courtés, 

Sémiotique..., 4· N. Everaert-Desmedt, Sémiotique du récit…, 39.  
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ηειεπηαίνη ζηίρνη ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1821» δελ αθνξνχλ εηδηθά ηε δνμαζηηθή δνθηκαζία 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, αιιά ηελ άξλεζε ηνπ δεχηεξνπ αληη-ππνθεηκέλνπ (Κνπηζνχθ Με- 

ρκέη) λα εγθξίλεη ηελ ηαθή ησλ ζθαγηαζζέλησλ θαη απαγρνληζζέλησλ αξρηεξέσλ θαη 

πξνθξίησλ. Δπνκέλσο, ν πνηεηήο επηιέγεη λα ηνλίζεη ηελ άηεγθηε θαη θπληθή επηβνιή 

ηεο δχλακεο θαη ηνπ ηξφκνπ, θαη γεληθφηεξα ηελ θαηίζρπζε ηεο κηζαιινδνμίαο θαη ηνπ 

θπιεηηθνχ κίζνπο.       

 Όπσο είλαη θαλεξφ, ην ζπληαγκαηηθφ ζρήκα ηεο δνθηκαζίαο αλαπηχζζεηαη ζε φιε 

ζρεδφλ ηελ έθηαζε ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1821». Αλ ιεθζεί κάιηζηα ππφςε φηη «ε δνθη- 

καζία δίλεη έκθαζε ζηελ πνιεκηθή δνκή ηνπ αθεγήκαηνο»,
31

 είλαη δπλαηφ λα ππν- 

ζηεξηρηεί φηη, κε ηε δεζπφδνπζα ρξήζε ηεο ζε απηή ηελ πνηεηηθή ζχλζεζε, πξνθχ- 

πηνπλ ηφζν ην δξακαηηθφ ζηνηρείν, πνπ απνξξέεη απφ ηε δπλακηθή ζχγθξνπζε ησλ δχν 

αληίκαρσλ αληη-ππνθεηκέλσλ, φζν θαη ε εγγελήο ζεαηξηθφηεηα σο γλψξηζκα νιφθιε- 

ξνπ ηνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν, κνινλφηη δελ έρεη γξαθεί ζε ζεαηξηθή κνξθή, δηαζέηεη ηα 

θπξηφηεξα γλσξίζκαηα ελφο δξάκαηνο. 

2.10.2. «Η Υηώηηζζα»  

Δλψ ζηελ «9ε Ηνπιίνπ 1821» ν απηφθιεηνο βνεζφο (Κηφξνγινπ) ιεηηνπξγεί ζηελ 

νπζία (έζησ θαη αθνχζηα) σο αληη-ππνθείκελν, πνπ κάηαηα επηρεηξεί λα απνπξνζαλα- 

ηνιίζεη ην ππνθείκελν απφ ην αθεγεκαηηθφ ηνπ πξφγξακκα, ζηε «Υηψηηζζα» βνεζφο 

είλαη κηα δεηηάλα πνπ θαιείηαη λα ζψζεη δχν εμηζιακηζκέλεο θνπέιεο απφ ηε Υίν, ηελ 

Διέλε θαη ηελ Άλλα. Δλψ, ινηπφλ, ζηε «Υηψηηζζα» ν άζινο αλαηίζεηαη ζηε Υαηδεκα- 

ξία απφ ηηο δχν λεαξέο, ζηελ «9ε Ηνπιίνπ 1821» ην ίδην ην ππνθείκελν αλαζέηεη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ ηνλ άζιν (ζπζία γηα ηνλ ιαφ ηνπ, γηα ην ειιεληθφ έζλνο θαη ηε ρξηζηηαληθή 

ηνπ πίζηε) θαη ηνλ επηηειεί ηξαγηθά κφλνο θαη νπζηαζηηθά ρσξίο βνεζφ.  

Ζ αξρηθή θαηάζηαζε πνπ εληνπίδεηαη ζηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε ηεο «Υηψηηζζαο» 

απνηειεί άκεζε ζπλέρεηα ηεο ηειηθήο θαηάζηαζεο ζηελ αληίζηνηρε ζχληαμε ηεο «9
εο

 

Ηνπιίνπ 1821»: κεηά ηηο ζθαγέο θαηά ηνλ κήλα απηφ, ζηε Λεκεζφ θηάλνπλ Αξβαλίηεο, 

εληεηαικέλνη λα αλαιάβνπλ ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηελ θαηαηξνκνθξάηεζε ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο. Δπνκέλσο, ζηνπο πξψηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο 

θπξηαξρεί ε κλήκε ησλ θξηθηψλ γεγνλφησλ ηεο Λεπθσζίαο, έλα ζρεδφλ ρξφλν έπεηηα 

απφ απηά.   

                                                 
31

 Βι. A. J. Greimas, Maupassant…, 164, 174˙ J. Courtés, Analyse sémiotique..., 95˙ A. J Greimas- J. 

Courtés, Sémiotique..., 131˙ Απ. Μπελάηζεο, Σεκεησηηθή θαη θείκελν..., 170-171. 
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Ζ πινθή ηεο «Υηψηηζζαο» αλαπηχζζεηαη κέζα ζε αηκφζθαηξα ηξφκνπ θαη κε ηνλ 

ζπλδπαζκφ απνθάιπςεο θαη απφθξπςεο ηεο πξαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ δξψλησλ 

πξνζψπσλ. Πξψην θνκβηθφ ζεκείν ηεο πινθήο είλαη ε απνθάιπςε απφ ηελ εμηζια- 

κηζκέλε Διέλε ηεο πξαγκαηηθήο ηεο ηαπηφηεηαο (αθεγεκαηηθή θαηεγνξία ηεο επηθνη- 

λσλίαο, θαη εηδηθφηεξα ηξνπηθφηεηα ηεο γλψζεο). Αθνινχζσο, κεηά απφ παξάθιεζε 

ηεο Διέλεο, ε δεηηάλα δεζκεχεηαη λα θάκεη φ,ηη κπνξεί γηα λα ηελ απειεπζεξψζεη (ζε- 

ηηθή ζχκβαζε). ε απηφ ηε ζεκείν έρνπκε ηαπηφρξνλα ηελ πξνθαηαξθηηθή δνθηκαζία 

ραξαθηεξηζκνχ, θαζφηη ε εξσίδα (Υαηδεκαξία) απνθαζίδεη λα δξάζεη κε φιεο ηεο ηηο 

δπλάκεηο, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ παξάθιεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη λα ζπληειέζεη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ επηδίσμε 

γηα απειεπζέξσζε απφ ηνλ εγθιεηζκφ ζην ζπίηη ηνπ Σνχξθνπ κπέε θαη γηα επάλνδν 

ζηνλ ρξηζηηαληζκφ.  

Ζ θχξηα δνθηκαζία αλαπηχζζεηαη ζε δχν θάζεηο: ζπλάληεζε ηεο εξσίδαο κε ηνλ 

αδειθφ ηεο Διέλεο, ελεκέξσζή ηνπ θαη ζπκθσλία γηα κεηακθίεζε ηεο θνπέιαο, άθημή 

ηεο ζην ιηκάλη γηα αλαρψξεζε απφ εθεί θαη ζσηεξία. Έηζη, ν αδειθφο αλαιακβάλεη 

ηνλ ξφιν ηνπ βνεζνχ ηεο εξσίδαο. Μεηά ηελ ελεκέξσζε ηεο λεαξήο θνπέιαο γηα ηηο 

πην πάλσ εμειίμεηο θαη ηελ απνθάιπςε ηεο πξαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Ατζέ (επίζεο 

ρξηζηηαλήο απφ ηε Υίν), αθνινπζεί ε ζεηηθή ζχκβαζε: εληνιή ηεο εξσίδαο λα είλαη 

έηνηκεο γηα λα κεηακθηεζηνχλ κε αλδξηθά λαπηηθά ξνχρα, νχησο ψζηε λα δηαθχγνπλ κε 

αζθάιεηα, θαη αθφκε λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο γηα λα κελ απνθαιπθζεί ην 

ζρέδην ηεο απφδξαζεο. ηε δεχηεξε θάζε, εθηπιίζζεηαη επηηπρψο ν αγψλαο ηεο εξσ- 

ίδαο (άθημή ηεο ζην ζπίηη ηνπ κπέε κε ηα λαπηηθά ξνχρα,
32

 κεηακθίεζε ησλ δχν γπλαη- 

θψλ, πνξεία ησλ ηξηψλ κέρξη ηε κεηξφπνιε θαη αλαρψξεζε).  

                                                 
32

 Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα πξνζερζεί ην ζεκαηηθφ κνηίβν ηεο κεηακθίεζεο θαη ε δπλακηθή αληίζεζε 

θάιπςε vs απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ. Δπνκέλσο, ν ελδπκαηνινγηθφο θψδη- 

θαο ζηε «Υηψηηζζα» ζεκαίλεη, αθελφο, ηελ αθνχζηα πξνζρψξεζε ησλ δχν γπλαηθψλ ζηνλ κσακεζα- 

ληζκφ (ηνπξθηθά ξνχρα) θαη, αθεηέξνπ, ηελ απφθξπςε ηεο επίθηεηεο (θαη κηζεηήο γηα ηηο ίδηεο) κνπ- 

ζνπικαληθήο ηαπηφηεηαο (λαπηηθά ξνχρα), πνπ ζπληζηά παξάιιεια θαη απφθξπςε ηνπ γπλαηθείνπ θχ- 

ινπ. Γηα ηηο πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο ηεο κεηακθίεζεο ή παξέλδπζεο, βι. Μαίξε Μηθέ, Μεηακθηέζεηο ζηε λε- 

νειιεληθή πεδνγξαθία (19
νο

, 20
όο

 αηώλαο), Αζήλα, Κέδξνο, 2001.  Όζα ζεκεηψλεη ε κειεηήηξηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο παξελδπζίαο ηεο Αλδξνλίθεο ζηελ Ζξσίδα ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο ηνπ ηέθαλνπ 

Ξέλνπ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο «Υηψηηζζαο»: «Όηαλ ε Αλδξνλίθε αηρκαισηίδεηαη θαη εμαλα- 

γθάδεηαη λα θνξέζεη ηε ζηνιή ηεο Οζσκαλίδαο, ζεσξεί όηη κηα παξόκνηα έλδπζε είλαη ε ρεηξόηεξε αηηκία 

πνπ κπνξεί λα ηεο ζπκβεί. […] Ζ αιιαγή ησλ ξνύρσλ ζεκαίλεη γηα ηελ Αλδξνλίθε εμύβξηζε ηεο ζξεζθείαο 

θαη ηνπ ηδαληθνύ ηεο παηξίδαο. Ο μέλνο εαπηόο πνπ ελδύεηαη είλαη ό,ηη αληηκάρεηαη πεξηζζόηεξν ζηε δσή 

ηεο». Γηα ηε κεηακθίεζε ηεο Αλδξνλίθεο κε αλδξηθά ξνχρα ε Μ. Μηθέ ζεκεηψλεη: «Πξόθεηηαη γηα αγώλα 

επηβίσζεο, γηα αλαγθαηόηεηα δσηηθή, θαη θαηά ζπλέπεηα ε πεξελδπζία ηεο όρη κόλν δελ θαηαδηθάδεηαη, 

αιιά εθθηλεί θαη ηελ αθεγεκαηηθή κεραλή […]». Βι. φ.π., 107, 114-5. Δμάιινπ, ν Γ. Πεθάλεο ζεσξεί ηε 

κεηακθίεζε σο «κηα ηζρπξή εζηία ζεαηξηθόηεηαο, [πνπ] πεξηγξάθεηαη κε άκεζεο ή έκκεζεο ζθεληθέο νδεγί- 

εο θαη πξνεηνηκάδεη ην θείκελν γηα ηελ επηθείκελε παξάζηαζή ηνπ». Βι. Γ. Πεθάλεο, Τνπία…, 136.  
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Σέινο, νη δχν θνπέιεο αλαγλσξίδνπλ ηελ εξσηθή ηδηφηεηα ηεο δεηηάλαο θαη δε- 

ζκεχνληαη λα πξνζεχρνληαη γη’ απηήλ (δνμαζηηθή δνθηκαζία). Πξνθαλψο, ε δνθηκαζία 

θαηαιακβάλεη θεληξηθή ζέζε ζηελ αθεγεκαηηθή δνκή ηεο «Υηψηηζζαο», φπσο ζπκ- 

βαίλεη θαη ζηελ αληίζηνηρε ζπληαγκαηηθή αθνινπζία ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1821». Ωζηφζν, 

ελψ ζηε δεχηεξε πνηεηηθή ζχλζεζε ν ήξσαο, κεηά ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ άζινπ θαη 

ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ θάζεσλ ηεο δνθηκαζίαο, νδεγείηαη ζηε ζαλαηηθή εθηέιεζε, 

ζηελ πξψηε ν άζινο ηεο εξσίδαο ζπλίζηαηαη, απφ ηε κηα, ζηελ επηβίσζε ησλ δχν 

εμηζιακηζκέλσλ γπλαηθψλ, παξά ηε ξηςνθίλδπλε κεηάβαζε απφ ην ζπίηη ζην ιηκάλη, 

θαη, απφ ηελ άιιε, ζηελ επάλνδφ ηνπο ζηελ εζλφηεηα θαη ηε ζξεζθεία ηνπο.  

Δμάιινπ, ε δνθηκαζία ζηα δχν πην πάλσ θείκελα δηαθέξεη θαη απφ ηελ άπνςε ηεο 

δξακαηηθήο έληαζεο θαη θφξηηζεο. ηελ «9ε Ηνπιίνπ 1821» ν δνθηκαδφκελνο ήξσαο 

γλσξίδεη κε ηνλ πην επψδπλν ηξφπν ηε ζθιεξφηεηα ηεο αληίκαρεο δηνίθεζεο ηνπ ηνπξ- 

θνθξαηνχκελνπ λεζηνχ (ζχιιεςε, αλάθξηζε, δφιηα θαη παξειθπζηηθή ηαθηηθή, θπιά- 

θηζε, ζαλάησζε), ελψ ζηε «Υηψηηζζα» ε αλψλπκε δεηηάλα, πνπ δηεθπεξαηψλεη ηε δν- 

θηκαζία, θηλείηαη αλάκεζα ζηα φξγαλα ηεο ηάμεο, ρσξίο λα πξνθαιεί ηηο ππνςίεο ηνπο. 

Γη’ απηφ, ππνζηεξίδνπκε φηη ζηελ «9ε Ηνπιίνπ 1821» εληνπίδεηαη ε καξηπξηθή δνθηκα- 

ζία ηνπ μερσξηζηνχ θαη επψλπκνπ άλδξα, πνπ κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ δηαζψδεη ην θχξνο 

ηνπ αιιά θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ ιανχ ηνπ, ελψ ζηε «Υηψηηζζα» θαηέρεη θεληξηθφ 

ξφιν ε επηφηεξε δνθηκαζία ηεο θησρήο θαη αλψλπκεο γπλαίθαο, πνπ απνδεηθλχεηαη 

εμίζνπ δπλακηθφο θνξέαο ησλ αμηψλ γηα ηηο νπνίεο ζπζηάζηεθε ν Κππξηαλφο. 

2.10.3. «Ρωκηόο θαη Σδνλ Πνπιιήο…»    

 Αληίζεηα απφ ηηο δχν πην πάλσ πνηεηηθέο ζπλζέζεηο, ζηελ αθεγεκαηηθή δνκή ηνχ 

«Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» δελ εληνπίδεηαη ε θαηεγνξία ηεο δνθηκαζίαο. Δδψ 

είλαη δεζπφδνπζα ε θαηεγνξία ηεο επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο νπνίαο θαηαγγέιιεηαη ε 

αλάιγεηε αγγιηθή πνιηηηθή, ε εμαζιίσζε ησλ Κππξίσλ αγξνηψλ θαη ε αξραηνθαπειί- 

α. ην θείκελν αληρλεχνληαη θαη νη ηξεηο ηξνπηθφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο (γλψζε, δπ- 

λαηφηεηα, επηζπκία). 

Σν πνίεκα αξρίδεη ζεαηξηθά, ρσξίο πξννηκηαθνχο ζηίρνπο, θαη ν αθεγεηήο παξα- 

ρσξεί εμαξρήο ηνλ ιφγν ζηνπο δχν ζπληαμηδηψηεο. Ζ αξρηθή θαηάζηαζε (έιεγρνο 

δηαβαηεξίσλ ζην Βεξνχηη θαη κε αλαγλψξηζε ηνπ θππξηαθνχ δηαβαηεξίνπ ηνπ Κα- 

θνπιιή) πξννησλίδεηαη ηηο ινηπέο πεξηπέηεηεο ηνπ Κχπξηνπ ηαμηδηψηε κέρξη ηελ άθημε 

ζην Λνλδίλν: ηφζν ζε απηφ ηνλ ζηαζκφ, φζν θαη ζηνπο επφκελνπο (Ρφδνο, Υίνο, κχξ- 

λε), εμαλαγθάδεηαη λα θαηαβάιεη πξφζηηκν θαη λα δσξνδνθήζεη ηνπο αξκφδηνπο π- 

παιιήινπο, ψζηε λα ηνπ επηηξαπεί λα ζπλερίζεη ην ηαμίδη κε ηνλ Άγγιν θίιν ηνπ, πνπ 
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παξέκελε αλελφριεηνο.  

Σν αθεγεκαηηθφ πξφγξακκα ηνπ Σδνλ Πνπιιή, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζθνπφ ηνπ 

ηαμηδηνχ ηνπ, ήηαλ ε θεξδνζθνπηθή δηνξγάλσζε ζην Λνλδίλν ηεο ππαίζξηαο έθζεζεο 

ησλ θππξηαθψλ αξραηνηήησλ, ηηο νπνίεο ν ίδηνο νηθεηνπνηήζεθε, θαη ηαπηφρξνλα ηεο 

δεκφζηαο αθξφαζεο ησλ δεηγκάησλ ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ, πνπ ερνγξάθεζε. Ο 

ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ν Καθνπιιήο ζπληαμηδεχεη κε ηνλ Άγγιν θίιν ηνπ δελ δηαηπ- 

πψλεηαη ζηηο δνκέο επηθάλεηαο ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ. Ωζηφζν, ν αλαγλψζηεο αλη- 

ρλεχεη ην ιαλζάλνλ αθεγεκαηηθφ πξφγξακκα ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, πνπ είλαη ε ππν- 

ζηήξημε ησλ δηθαίσλ ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, ηφζν απέλαληη ζηνλ ζπληαμηδηψηε ηνπ φζν 

θαη απέλαληη ζηνπο Άγγινπο ζπλνκηιεηέο ηνπ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ν Καθνπιιήο 

ιεηηνπξγεί σο αληη-ππνθείκελν ηνπ Σδνλ Πνπιιή, κνινλφηη ν δεχηεξνο δελ δηζηάδεη, 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ην ρξεκαηηθφ ηνπ θέξδνο, λα ππεξεηήζεη ην αθεγεκαηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ αληίκαρνχ ηνπ, φηαλ κεηαδίδεη ηα ερνγξαθεκέλα δείγκαηα ηεο θππξηα- 

θήο δηαιέθηνπ, πξνζέρνληαο κφλν ην γισζζηθφ ηνπο έλδπκα θαη ρσξίο λα δίλεη ζεκα- 

ζία ζην αληηβξεηαληθφ πεξηερφκελφ ηνπο. Θα ιέγακε, ινηπφλ, φηη ηα δχν απηά πξφζσ- 

πα απνηεινχλ αλζξσπνκνξθηθή απεηθφληζε ηεο δηάδεπμεο αλάκεζα ζηελ θεξδνζθνπία 

θαη ηνλ ηδενινγηθφ αγψλα, πνπ αληρλεχεηαη ζηηο δνκέο βάζνπο ηνπ θεηκέλνπ. 

Οη επηδηψμεηο, ινηπφλ, ηνπ Σδνλ Πνπιιή πινπνηνχληαη ρσξίο δπζθνιίεο, θαζψο ε 

έθζεζε ησλ θππξηαθψλ αξραηνηήησλ θαη ε δεκφζηα αθξφαζε ησλ ερνγξαθεκέλσλ 

δεηγκάησλ ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ ζεκεηψλνπλ εκπνξηθή επηηπρία. Πξφθεηηαη, σζηφ- 

ζν, γηα επηηπρία θαζαξά επηθαλεηαθή, ε ζεκαζία ηεο νπνίαο είλαη πεξηνξηζκέλε, αλ 

ιεθζεί ππφςε ε δξαζηηθφηεηα ηνπ ηδενινγηθνχ αγψλα πνπ δηεμάγεη ν Καθνπιιήο: 

θαηαδίθε ηεο αξραηνθαπειίαο, ακθηζβήηεζε ηεο πξφβιεςεο ηνπ Σδνλ γηα ηελ εμαθά- 

ληζε ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ θαη απξνθάιππηε κνκθή θαηά ηεο βξεηαληθήο πνιη- 

ηηθήο ζηελ Κχπξν. Δμάιινπ, θαίλεηαη φηη ν ελδνθεηκεληθφο αθεγεηήο-πνηεηήο κεξν- 

ιεπηεί ππέξ ηνπ Κχπξηνπ ηαμηδηψηε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ερνγξαθεκέλα δείγκαηα 

ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ έρνπλ ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ην νπνίν ηαπηίδεηαη ζε κεγά- 

ιν βαζκφ κε ηηο απφςεηο ηνπ Καθνπιιή, σο εθθξαζηή ησλ ηδεψλ θαη ησλ νξακάησλ 

ηνπ θππξηαθνχ ιανχ. Σφζν ηα θαηαδηθαζηηθά ζρφιηα γηα ηηο απαξάδεθηεο δειψζεηο 

ηνπ Σζάκπεξιαηλ φζν θαη ε θξηηηθή ηεο βξεηαληθήο πνιηηηθήο, πνπ αλακεηαδίδνληαη 

απφ ηνλ θσλνγξάθν, ηαπηίδνληαη κε ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Καθνπιιή.  

Ζ θαηαδίθε ηεο θαηξνζθνπηθήο πνιηηηθήο ησλ Άγγισλ, αιιά θαη ηεο θεξδνζθν- 

πηθήο ηαθηηθήο ηνπ Σδνλ Πνπιιή, είλαη εκθαλήο ζηελ ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ πνηεηη- 

θνχ θεηκέλνπ. Οη ηειεπηαίεο ιέμεηο, κε ηηο νπνίεο ηνλίδεηαη ν εθήκεξνο θαη παξνδηθφο 
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ραξαθηήξαο ηεο αγγινθξαηίαο ζην λεζί, δελ εθθέξνληαη απφ ην αληη-ππνθείκελν αιιά, 

κέζσ ηεο ηερληθήο ηνπ εγθηβσηηζκέλνπ ερνγξαθεκέλνπ δηαιφγνπ, δηαηππψλνληαη απφ 

έλαλ εμαζιησκέλν αγξφηε. Έηζη, κε ηελ πξνβνιή ηεο παξνδηθφηεηαο ηεο αγγιηθήο 

θαηάθηεζεο ππνδειψλεηαη πφζν κάηαηα θαη αλψθεια ην ππνθείκελν θαπειεχηεθε ηηο 

θππξηαθέο αξραηφηεηεο θαη ηε γιψζζα ηνπ ηφπνπ, νη νπνίεο, αληίζεηα, είλαη αμίεο 

δηαρξνληθέο.  

3. πκπεξάζκαηα 

Ζ ππφζεζε εξγαζίαο, φηη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ είδνπο ζπλεπηθέξεη ζεκαληηθή δηα- 

θνξνπνίεζε ζηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ πνπ εμεηάδνπκε, ε- 

παιεζεχεηαη. Ωζηφζν, ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαγσγή ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ, γηα 

θάζε δξακαηηθφ είδνο, κνληέιν αθεγεκαηηθήο ζχληαμεο ζα νδεγνχζε ζηε ζρεκα- 

ηνπνίεζε θαη δελ ζα απέδηδε ηηο νπζηψδεηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ, αθφκε θαη 

αλάκεζα ζηα δξάκαηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Άιισζηε, φπσο ζεκεηψζακε ζηελ εηζα- 

γσγή απηνχ ηνπ Κεθαιαίνπ, ε ζπλεμέηαζε ηεο αθεγεκαηηθήο ζχληαμεο απνζθνπνχζε 

ζηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ αμφλσλ ζεκαζί- 

αο, πάλσ ζηνπο νπνίνπο αξζξψλεηαη ε αθήγεζε (επηθνηλσλία, ζχκβαζε, δνθηκαζία).  

ηα ηζηνξηθά δξάκαηα πνπ έρνπκε εμεηάζεη θνηλφ αθεγεκαηηθφ πξφγξακκα ησλ 

δηάθνξσλ ππνθεηκέλσλ είλαη, θαηά θαλφλα, ε εθδίθεζε ησλ θαηαθηεηψλ (σο ζπιιν- 

γηθφ αίηεκα) θαη ε απφζεηζε ηεο δνπιείαο. Γηαθνξνπνηεκέλε εληνπίδεηαη ε επηδίσμε 

απηή ζηελ ηξαγσδία Πέηξνο Α΄... ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε, φπνπ εληνπίδεηαη ε αηνκηθή 

επηζπκία γηα εθδίθεζε ηνπ βαζηιηά. Παξάιιεια, ζηελ ίδηα εηδνινγηθή θαηεγνξία 

εληνπίδεηαη ην αθεγεκαηηθφ πξφγξακκα γηα ηε ζχλαςε γάκνπ κεηαμχ αιινθχισλ. Σα 

δεχγε Γεψξγηνο-Ηνπιία (Γ. ηβηηαλίδεο, Κύπξνο θαη Ναΐηαη), Ηάθσβνο-Λνπίδα (Η. 

Καξαγεσξγηάδεο, Κύπξνο δνύιε), θαη Πέηξνο-Αξλάιδα (Θ. Θενραξίδεο, Πέηξνο 

Σπγθιεηηθόο), ζηα νπνία ν άλδξαο είλαη Έιιελαο ηεο Κχπξνπ θαη ε γπλαίθα φρη κφλν 

πξνέξρεηαη απφ ηελ μέλε εζλφηεηα πνπ θαηέρεη ην λεζί, αιιά είλαη ζπγγελήο ηνπ 

μέλνπ ηπξάλλνπ, θαηαιήγνπλ ζηνλ ηξαγηθφ ζάλαην θαη φρη ζηνλ γάκν, σο απνηέιεζκα 

ηεο αληίκαρεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλδξψλ, πνπ επηδηψθνπλ ηελ εθδίθεζε θαη ηελ 

απαιιαγή ηνπ ηφπνπ απφ ηελ μελνθξαηία.  

Ζ δηάδεπμε /αγψλαο γηα εθδίθεζε θαηά ησλ αιιφθπισλ θαηαθηεηψλ/ θαη /έξσηαο 

γηα κηαλ αιιφθπιε/ απνδίδεηαη, ζην επίπεδν ησλ δνκψλ επηθάλεηαο, κε ηελ θαηάι- 

ιειε αμηνπνίεζε ηεο δνθηκαζίαο. Ζ δνμαζηηθή δνθηκαζία ζηα ξνκαληηθά ηζηνξηθά 

δξάκαηα (αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζηα εξσηηθά) ηαπηίδεηαη νπζηαζηηθά κε ηελ ηξαγηθή 

επηβεβαίσζε ηεο εξσηηθήο πίζηεο, πνπ επηζθξαγίδεηαη κε ηνλ ζάλαην ηνπ δεχγνπο, 
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ζπλήζσο «δη’ απηνρεηξίαο». Ζ εξσηηθή ζρέζε κεηαμχ αιινθχισλ άιινηε ζεσξείηαη 

ζεκηηή θαη επηηξεπηή, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη ηνπ Θ. Κσλζηα- 

ληηλίδε, δξάκα ζην νπνίν ε δχλακε ηεο εμνπζίαο δελ γλσξίδεη θαλέλα εζηθφ θξαγκφ, 

θαη άιινηε αζέκηηε, αλίεξε θαη απαξάδεθηε, φπσο ζπκβαίλεη ζηε Νεηδηκπέ ηνπ Μ. 

Φξαγθνχδε. ην πξψην ζεαηξηθφ θείκελν, κε ηελ απηνθηνλία ηεο Μαξίαο επηβεβαηψ- 

λεηαη ε εξσηηθή ηεο πίζηε ζηνλ Πέηξν˙ θαη ζην δεχηεξν, κε ηνλ ιηζνβνιηζκφ ηεο Νε- 

ηδηκπέ, απνηξέπεηαη ν αλίεξνο γηα ην κνπζνπικαληθφ πιήζνο γάκνο.
33

 

Αληίζεηα απφ φ,ηη ζπκβαίλεη ζηα ξνκαληηθά ηζηνξηθά θαη εξσηηθά δξάκαηα, ζην 

παηξησηηθφ δξάκα ηεο Η. Πεξηζηηάλε Φηινπαηξία θαη έξσο θαη ζην αζηηθφ δξάκα ηνπ 

Ν. Αλησληάδε Αλαηνιή θαη Γύζηο ε εξσηηθή ζρέζε, αλ θαη κέζα απφ εκπφδηα, νδε- 

γείηαη ζε επηπρή θαηάιεμε θαη ζηνλ γάκν. Δμάιινπ, ζηα αζηηθά δξάκαηα (γξακκέλα 

ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα), αλ εμαηξέζνπκε ην πην πάλσ δξάκα ηνπ 

Αλησληάδε, εληνπίδεηαη ην αδηέμνδν ηεο εξσηηθήο ζρέζεο, ην νπνίν φκσο δελ 

θαηαιήγεη ζηελ απηνρεηξία. Σφζν ζηνλ Μάξην ηνπ Π. Βαιδαζεξίδε φζν θαη ζηνλ 

Γηθεγόξν ηνπ Δπγ. Εήλσλνο ν έξσηαο θαη ν γάκνο δελ είλαη ηεξέο θαη απαξαβίαζηεο 

αμίεο. Ζ εξσηηθή ζρέζε απνθνξηίδεηαη ζηα δξάκαηα απηά απφ ηνλ πεηζηζάλαην 

ξνκαληηζκφ θαη δελ παξνπζηάδεηαη εμηδαληθεπκέλε.  

ηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε ησλ θσκσδηψλ ε εξσηηθή ζρέζε θαη ν γάκνο, κνιν- 

λφηη δελ ιείπνπλ παληειψο, δελ θαηαιακβάλνπλ δεζπφδνπζα ζέζε. Γη’ απηφ, δελ είλαη 

ηπραία ε απνπζία ηνπ ζεκαζηαθνχ άμνλα ηεο δνθηκαζίαο απφ ηηο θππξηαθέο θσκσδίεο 

πνπ εμεηάζηεθαλ. Οη ζπρλά ζαηηξηθνί ζηφρνη ησλ θεηκέλσλ απηψλ ππεξεηνχληαη, α- 

θελφο, κέζσ ηεο εκθαλψο πην ραιαξήο πινθήο πνπ δηαζέηνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

ππφινηπα ζεαηξηθά θείκελα θαη, αθεηέξνπ, κε ηε ζχδεπμε θαηαζηάζεσλ πνπ εκπί- 

πηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζχκβαζεο. Δίλαη αθφκε αμηνζεκείσηεο νη 

ηειηθέο θαηαζηάζεηο ησλ θσκσδηψλ ηνπ Κ. Παπιίδε, πνπ κνινλφηη θαηλνκεληθά πξν- 

ζηδηάδνπλ ζην είδνο ηεο θσκσδίαο, νπζηαζηηθά δελ είλαη επράξηζηεο, αιιά ηηο πξν- 

ζιακβάλνπλ ιαλζαζκέλα σο ηέηνηεο ηα δξψληα πξφζσπα πνπ απνηεινχλ ζαηηξηθφ 

ζηφρν ηνπ ζπγγξαθέα. 

                                                 
33

 Σν ζέκα ηεο εξσηηθήο επηζπκίαο θαη ησλ εξσηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ αιινθχισλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

εζληθή ηαπηφηεηα ζηελ Διιάδα ηνπ 19
νπ

 αηψλα έρεη δηεξεπλήζεη ε Μαίξε Μηθέ. Ζ κειεηήηξηα επηθε- 

ληξψλεηαη ζην παξάδεηγκα ησλ ζρέζεσλ ησλ Διιήλσλ κε ηνπο Φξάγθνπο θαηαθηεηέο θαη ππνζηεξίδεη 

φηη «νη αλαπαξαζηάζεηο [ηεο εξσηηθήο επηζπκίαο] δηαθξίλνληαη γηα ηνλ ηζηνξηθό ηνπο ραξαθηήξα θαη έηζη, 

θαζώο νη ηξόπνη ηεο εξσηηθήο επηζπκίαο δηαθνξνπνηνύληαη ζε ρώξν θαη ρξόλν θαη αιιάδνπλ νη ηξόπνη 

εθδήισζήο ηεο, ε εξσηηθή επηζπκία ηζηνξηθνπνηείηαη, δελ ζεσξείηαη κεηαθπζηθό ηδενιόγεκα αιιά, αληίζε- 

ηα, εληάζζεηαη ζε έλα ζύζηεκα πνιηηηθήο θαη ζπληζηά κηα πξαθηηθή ζεκαζηνδόηεζεο». Βι. Μαίξε Μηθέ, 

Έξσο (αλη)εζληθόο. Δξσηηθή επηζπκία θαη εζληθή ηαπηφηεηα ηνλ 19
ν
 αηψλα, Αζήλα, Πφιηο, 2007, 30˙ 

ζην εμήο: Έξσο (αλη)εζληθόο… 
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Αληίζεηα απφ ηηο θσκσδίεο, ζηελ «9ε Ηνπιίνπ 1821» θαη ζηε «Υηψηηζζα» ηνπ Β. 

Μηραειίδε ε θαηεγνξία ηεο δνθηκαζίαο θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν. Ο πνηεηήο κε αμηνζε- 

κείσηε νηθνλνκία αξθείηαη ζηε δνθηκαζία ηνπ Κππξηαλνχ θαη ηεο δεηηάλαο Υαηδεκα- 

ξίαο, ρσξίο λα εηζάγεη ζηελ αθεγεκαηηθή δνκή ησλ δχν ζπλζέζεσλ παξάιιειε εξσ- 

ηηθή δνθηκαζία, φπσο έρεη εληνπηζηεί, ιφγνπ ράξε, ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα. Καη ζηα 

δχν πην πάλσ πνηεηηθά θείκελα νη άμνλεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζχκβαζεο ππε- 

ξεηνχλ νπζηαζηηθά ηελ πξνψζεζε ηεο δνθηκαζίαο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο εξσηθήο η- 

δηφηεηαο ησλ πξσηαγσληζηψλ. 

Απφ ηελ άιιε, ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο» θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ε επηθνη- 

λσλία κε ηηο ηξεηο ηξνπηθφηεηέο ηεο (γλψζε, δπλαηφηεηα, επηζπκία). Πιενλαζηηθή 

είλαη ε επέλδπζε ηεο δπλαηφηεηαο ζην πξφζσπν ηνπ Άγγινπ Σδνλ Πνπιιή, πνπ 

επηηπγράλεη ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε φρη κφλν ησλ αξραηνηήησλ ηεο Κχπξνπ, 

αιιά θαη ηεο δσληαλήο γιψζζαο ησλ θαηνίθσλ ηεο. Δμάιινπ, ν Καθνπιιήο εκθαλί- 

δεηαη ηθαλφηεξνο ζηνλ ηδενινγηθφ αγψλα θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο γηα ηε 

δηεθδίθεζε ησλ δηθαίσλ ηνπ ιανχ ηνπ.  
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ΣΕΣΑΡΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΕ ΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΜΑΣΙΚΟ ΧΩΡΟ 

1. Οη ηξνπηθόηεηεο ηνπ ρξόλνπ ηεο κπζνπιαζίαο  

Κφνζμ βκχνζζια ηδξ εεαηνζηήξ αθήβδζδξ είκαζ, υπςξ ζδιεζχκεζ δ Mieke Bal, υηζ 

ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθδβδιαηζηήξ πνάλδξ είκαζ ιζα ζεζνά βεβμκυηςκ ή ηαηαζηάζεςκ, 

πμο πνμηαθμφκηαζ ή αζχκμκηαζ απυ ηα δναιαηζηά πνυζςπα ηαζ ιεηααζαάγμκηαζ ζημοξ 

ακαβκχζηεξ πςνίξ ηδ δζαιεζμθάαδζδ αθδβδηή.
1
 οκεπχξ, μ εκδμηεζιεκζηυξ πνυκμξ 

ηδξ εεαηνζηήξ ιοεμπθαζίαξ είκαζ, ηαηά ημκ Peter Szondi, πάκημηε ημ πανυκ, πςνίξ 

αέααζα αοηυ κα ζοκεπάβεηαζ ηδ ζηαηζηυηδηα ημο δνάιαημξ, ηαευηζ δ αθθαβή ηςκ 

δναιαηζηχκ ηαηαζηάζεςκ πνμηφπηεζ απυ ηδκ πανμοζίαζδ δζαδμπζηχκ πανμκηζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ. «Καζώο ην παξόλ έρεη πιένλ παξέιζεη, επηθέξεη ηελ αιιαγή θαη έλα λέν 

παξόλ πξνθύπηεη από ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηε λέα θαη ηελ παιαηόηεξε θαηάζηαζε». 

Έηζζ ζημ δνάια μ πνυκμξ εηηοθίζζεηαζ ςξ ιζα απυθοηα βναιιζηή αημθμοεία ζημ 

πανυκ.
2
  

Ακηζηείιεκμ ηδξ δζενεφκδζδξ πμο εα αημθμοεήζεζ δεκ είκαζ δ ακίπκεοζδ ζηα 

ηοπνζαηά εεαηνζηά ηείιεκα ηδξ πενζυδμο 1869-1925 ακαθμνχκ ζημκ ελςηεζιεκζηυ 

πνυκμ. Με άθθα θυβζα, δεκ εα επζπεζνδεεί εκημπζζιυξ δεζηηχκ πμο ζδιαίκμοκ ημκ 

πνυκμ ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ αζςιέκδξ ειπεζνίαξ, ημκ ζζημνζηυ πνυκμ ηαζ βεκζηυηενα 

ημκ πναβιαηζηυ ή θοζζηυ πνυκμ.
3
 Ακηίεεηα, δ δζενεφκδζδ αοηή επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ 

ακαπανάζηαζδ ημο πνυκμο ςξ εκδμηεζιεκζημφ ζδιεζςηζημφ ζοζηήιαημξ, υπζ ιε ηδ 

ιέεμδμ ηδξ παναηαηηζηήξ πενζβναθήξ ηςκ ηεζζάνςκ πνμκζηχκ επζπέδςκ ημο δνάια- 

ημξ (ιοεμπθαζζαηυ πανυκ, πνυκμξ ηδξ πθμηήξ, πνμκμθμβζηυξ πνυκμξ, ζζημνζηυξ πνυ- 

κμξ),
4
 πμο δεκ εα απμηάθοπηε ηζξ ηνμπζηυηδηεξ ημο ιοεμπθαζζαημφ πνυκμο, αθθά μο- 

ζζαζηζηά εα ηαηέθδβε ζηδ εεχνδζδ ημο πνυκμο ςξ ελςηεζιεκζηήξ παναιέηνμο. Δπμ- 

ιέκςξ, ζημ επίηεκηνμ ηδξ πνμζέββζζδξ ημο εεαηνζημφ πνυκμο ημπμεεηείηαζ μ πνυκμξ 

ηδξ πθμηήξ, δδθαδή «ε απνιύησο ζηξαηεγηθή [...] αθνινπζία, ε δηάηαμε κε ηελ νπνία 

                                                 
1
 Βθ. Bal Mieke, Narratology..., 9. Γζα ημ ίδζμ γήηδια, αθ. επίζδξ Stanton Garner, The absent voice. 

Narrative comprehension in the theater, Οονιπάκα ηαζ ζηάβμ, University of Illinois Press, 1989, 

passim˙ ζημ ελήξ: The absent voice... 
2
 Peter Szondi, Theory of the modern drama, Μζκκεάπμθζξ, University of Minnesota Press, 1987 

(1965), 9˙ ζημ ελήξ: Theory... Βθ., επίζδξ, Pfister (
5
2000: 1977), 275.  

3
 Γζα ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζημκ πνυκμ ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ ηαηδβμνίεξ ημο πνυκμο, 

αθ. P. Ricoeur, Time and narrative…, ηυι. 1, 177˙ ηυι. 2, 5, 62, 65˙ ηυι. 3, 138. 
4
 Βθ. Elam (2001: 1980), 9, 144.  
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ηα γεγνλόηα δείρλνληαη ή εμηζηνξνύληαη», πμο ηαοηίγεηαζ ιε «ηνλ ηξόπν δηάξζξσζεο 

ηεο δξακαηηθήο πιεξνθνξίαο ζην πιαίζην ηνπ παξαζηαζηαθνύ ρξόλνπ».
5
  

Βέααζα, υπςξ ζδιεζχκεζ δ Vimala Herman, εηηυξ απυ ημ πανυκ ηαηά ημ μπμίμ 

εηηοθίζζεηαζ μ δζάθμβμξ ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ, βζα ηδ δυιδζδ εκυξ εεαηνζημφ 

ηεζιέκμο είκαζ απαναίηδηα ηαζ ηα δφμ άθθα πνμκζηά επίπεδα, δδθαδή ημ πανεθευκ ηαζ 

ημ ιέθθμκ, ηα μπμία ακαδμιμφκηαζ απυ ημκ ακαβκχζηδ ιε αάζδ ηζξ πνμκζηέξ ακαθμ- 

νέξ πμο πενζέπμκηαζ ζημκ θυβμ ηςκ πνμζχπςκ.
6
 Δπμιέκςξ, βζα ηδ δδιζμονβία ηoο 

ιοεμπθαζζαημφ πνυκμο ημο δνάιαημξ ζοκοθαίκμκηαζ μ πνυκμξ ημο θυβμο ηςκ πνμζχ- 

πςκ (discourse time) ηαζ μ θμβυπνμκμξ ή δζδβδηζηυξ πνυκμξ. Ο θυβμξ ηςκ πνμζχπςκ, 

ηαηά ηδκ Α. Ubersfeld, «είλαη δηάζπαξηνο από ζεκαίλνληα ηνπ ρξόλνπ, πιεξνθνξηαθέο 

κηθξναθνινπζίεο πνπ ζεκαίλνπλ ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο, ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη 

ηελ αθνινπζία ησλ γεγνλόησλ θαη πεξηέρνπλ ελδείμεηο γηα ηνλ εμσζθεληθό ρξόλν».
7
 Ο 

δζδβδηζηυξ πνυκμξ μνίγεηαζ ςξ «ν ρξόλνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ζηηρνκπζίεο θαη ζηνπο 

κνλνιόγνπο ησλ πξνζώπσλ, αιιά δελ θαίλεηαη», δδθαδή δεκ ακαπανίζηαηαζ ζηδκζηά.
8
   

Ωζηυζμ, ιζα πνμζέββζζδ ημο εεαηνζημφ πνυκμο, πμο δεκ εα επζηεκηνςκυηακ ζηδ 

δζαθεηηζηή ζπέζδ πανζζηχιεκμο ηαζ δζδβδηζημφ πνυκμο, δεκ εα θχηζγε ζθαζνζηά ηζξ 

πνμκζηέξ ηνμπζηυηδηεξ,
9
 ηαευηζ μ πανζζηχιεκμξ πνυκμξ πανέπεζ ζημκ δζδβδηζηυ πνυκμ 

ημ οπυααενμ «ώζηε λα αλαπηπρζεί κε αιιεπάιιεινπο κεηαζρεκαηηζκνύο, εθδηπιώζεηο 

θαη κεηακνξθώζεηο».
10

  

Φοζζηά ζηδκ πνμζέββζζδ ημο εεαηνζημφ ιοεμπθαζζαημφ πνυκμο επζαάθθεηαζ κα 

ζοκοπμθμβίγεηαζ ηαζ δ πανάιεηνμξ ημο πχνμο, αθμφ ζε ανηεηά εεαηνζηά ηείιεκα, 

υπςξ οπμδεζηκφεζ δ Α. Ubersfeld, «ν ρώξνο θαη ν ρξόλνο ιεηηνπξγνύλ σο κεηαθνξά ν 

έλαο ηνπ άιινπ». Γεκζηυηενα, ηαηά ηδκ ίδζα, «ην ζεκαίλνλ ηνπ ρξόλνπ είλαη ν ρώξνο 

θαη ηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηόλ». οκοπμθμβίγμκηαξ, θμζπυκ, ηζξ παναιέ- 

                                                 
5
 .π., 144.  

6
 Βθ. Vimala Herman, Dramatic discourse. Dialogue as interaction in plays, Λμκδίκμ, Routledge, 

2
1998 

(1995), 62˙ ζημ ελήξ: Dramatic discourse... Γζα ημ ίδζμ γήηδια μ St. Garner ζδιεζχκεζ υηζ ημ ιοεμ- 

πθαζζαηυ πανυκ ανίζηεηαζ ζημ επίηεκηνμ ηδξ αθδβδιαηζηήξ δμιήξ ημο δνάιαημξ, «πεξηθιείνληαο ηηο 

ρξνληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ, πνπ είλαη ην παξόλ θαη ην κέιινλ». Ο ίδζμξ ιεθεηδηήξ επζζδιαίκεζ υηζ ιεηαλφ 

ηςκ ηνζχκ αοηχκ παναιέηνςκ είκαζ δοκαηυ κα ακαπηοπεμφκ πμζηίθεξ ζπέζεζξ, ακάθμβα ιε ηζξ ζοββνα- 

θζηέξ πνμεέζεζξ ημο εηάζημηε δναιαημονβμφ. Βθ. St. Garner, The absent voice..., 38-39.  
7
 Ubersfeld (

2
1996: 1977), 162.  

8
 Θςιαδάηδ (1993), 120. Γζα ημ ίδζμ γήηδια, αθ. R. Scholes, Semiotics..., 63.  

9
 πςξ ζδιεζχκεζ εφζημπα μ Γ. Πεθάκδξ, «ν παξηζηώκελνο ρξόλνο, πνπ αληηπξνζσπεύεη θπξίσο ηελ 

παξνληηθή θαηάζηαζε ησλ πξνζώπσλ, εγγξάθεηαη αλαπόθεπθηα ζηε ζθαίξα ηνπ δηεγεηηθνύ ρξόλνπ, 

αθνύ ν ηειεπηαίνο ηνύ πξνζθέξεη ην βάζνο θαη ηελ πξννπηηθή − ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε 

ηεο παξνληηθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνζώπσλ αιιά θαη απηήο ηεο ηδηνζπζηαζίαο ηνπο». Βθ. Πεθάκδξ 

(1999), 398.   
10

 Βθ. υ.π., 398-9.   
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ηνμοξ ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο, μ ιεθεηδηήξ δεκ πνέπεζ κα επζηεκηνςεεί «ζηελ αλα- 

παξηζηώκελε πξάμε αιιά ζηνλ ηρόπο ηες αλαπαράζηαζες».
11

 

Οζ δζάθμνμζ ηνυπμζ ακαπανάζηαζδξ ημο ιοεμπθαζζαημφ πνυκμο
12

 μνίγμκηαζ απυ 

ημκ Γ. Πεθάκδ ςξ ηξνπηθόηεηεο ηαζ ζδιαίκμοκ ηα δζάθμνα πνμκζηά ζπήιαηα, πμο ει- 

θακίγμκηαζ ζηα δναιαηζηά ηείιεκα. Ο ίδζμξ ιεθεηδηήξ δζεοηνζκίγεζ υηζ ιε ημκ υνμ 

ρξνληθά ζρήκαηα εκκμεί «ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο ζηαζεξνπνηήζηκεο ζρέζεηο πνπ αλα- 

πηύζζνληαη κεηαμύ ελόο παξηζηώκελνπ παξόληνο θαη όισλ ησλ άιισλ πηζαλώλ ρξνλη- 

θώλ βαζκίδσλ, πνπ δηακνξθώλνληαη είηε ζην δηεγεηηθό είηε ζην παξηζηώκελν επίπεδν 

ηνπ ρξόλνπ».
13

  

Μμθμκυηζ ζηδκ ενβαζία αοηή αλζμπμζείηαζ ςξ ιεεμδμθμβζηυ ενβαθείμ δ ηοπμθμβία 

ηςκ πνμκζηχκ ηνμπζημηήηςκ, πμο εζζδβείηαζ μ Γ. Πεθάκδξ, μζ ηνμπζηυηδηεξ δεκ εα 

μιαδμπμζδεμφκ ιε αάζδ ηζξ ηαηδβμνίεξ ημο πανζζηχιεκμο ηαζ δζδβδηζημφ πνυκμο, 

υπςξ πνμηείκεζ μ ίδζμξ ιεθεηδηήξ.
14

 Γζα ηδκ πνμηεζκυιεκδ ηοπμθμβία ηςκ πνμκζηχκ 

ηνμπζημηήηςκ ζηα ηοπνζαηά εεαηνζηά ηείιεκα (1869-1925) οζμεεημφκηαζ, επζπθέμκ, δ 

ιεεμδμθμβζηή εζζήβδζδ ηδξ Α. Ubersfeld βζα εεχνδζδ ημο εεαηνζημφ πνυκμο ςξ 

εκζαίμο υθμο ηαζ δ οπυδεζλδ ηδξ ίδζαξ υηζ «ηα νπζηώδε ζεκεία ηεο ρξνληθόηεηαο βξί- 

ζθνληαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αξζξώλνληαη νη δηάθνξεο ελόηεηεο [πνάλεζξ, ζηδκέξ 

ηθπ.] ηνπ ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ». Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ  Ubersfeld πνμηείκεζ υηζ, βζα ηδ 

ιεθέηδ ηςκ ανενχζεςκ, ιπμνμφκ κα ζοζπεηίγμκηαζ δ ανπζηή ηαηάζηαζδ, δ δνάζδ ηαζ 

δ ηεθζηή ηαηάζηαζδ ημο εηάζημηε δνάιαημξ, υπζ ιυκμ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ πνμκζ- 

ηχκ δεζηηχκ πμο εκημπίγμκηαζ ζημ ηονίςξ εεαηνζηυ ηείιεκμ, αθθά ηαζ ιε ηδ ζοκελέ- 

ηαζδ ηςκ ακηίζημζπςκ εκδείλεςκ ζηζξ δζδαζηαθίεξ ή ζηδκζηέξ μδδβίεξ.
15

 Έηζζ μ ζο- 

                                                 
11

 Βθ. Ubersfeld (
2
1996: 1977), 151, 158-9. Δβχ οπμβναιιίγς. 

12
 Ο υνμξ ιοεμπθαζζαηυξ πνυκμξ (time of fiction) πνδζζιμπμζείηαζ εδχ ζε ακηζδζαζημθή πνμξ ημκ 

ελςηεζιεκζηυ πνυκμ, μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ (ζζημνζηυ, θοζζηυ ηθπ.), ηαζ πενζέπεζ ηυζμ ημκ πανζζηχ- 

ιεκμ πνυκμ, υζμ ηαζ ημκ δζδβδηζηυ. Βθ. P. Ricoeur, Time and narrative..., ηυι. 3, 138˙ Ruth Ronen, 

Possible worlds in literary theory, Κέζιπνζηγ, Cambridge University Press, 1994, 201˙ ζημ ελήξ: 

Possible Worlds... 
13

 Πεθάκδξ (1999), 399. Πένα απυ ημκ μνζζιυ ηςκ πνμκζηχκ ηνμπζημηήηςκ, μ Πεθάκδξ εζζδβείηαζ ηαζ 

ιζα ηοπμθμβία ηςκ ηνμπζημηήηςκ ημο πανζζηχιεκμο ηαζ ημο δζδβδηζημφ πνυκμο (ζζ. 400-420). ηδκ 

ενβαζία αοηή αλζμπμζείηαζ, απυ ηδ ιζα, δ ηοπμθμβία ημο Πεθάκδ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, πανειθενείξ εζζδ- 

βήζεζξ ηδξ Α. Ubersfeld: αθ. Ubersfeld (
2
1996: 1977), 163-5. Σμκ υνμ ηνμπζηυηδηεξ (modalities) ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ημκ πνυκμ πνδζζιμπμζεί ηαζ μ Paul Ricoeur, μνίγμκηαξ ςξ ηνμπζηυηδηεξ ημο πανυκημξ ηδ 

ικήιδ ηαζ ηδκ πνμζδμηία. Βθ. P. Ricoeur, Time and narrative..., ηυι. 1, 8.  
14

 Ζ μιαδμπμίδζδ ηςκ δναιάηςκ ιε αάζδ ηζξ πνμκζηέξ ηνμπζηυηδηεξ πμο εκημπίγμκηαζ ζε αοηά ζοκε- 

πάβεηαζ, ςξ έκα ααειυ, ηδ ζπδιαημπμίδζδ, ηαεχξ, υπςξ ζδιεζχκεζ μ W. K. Stewart, ζε ηάεε δνάια 

εκημπίγμκηαζ ζδζάγμοζεξ πνμκζηέξ δμιέξ. Βθ. Walter K. Stewart, Time structure in drama: Goethe’s 

Sturm und Drang plays, Άιζηενκηαι, Editions Rodopi N. V., 1978, 2˙ ζημ ελήξ: Time structure... 
15

 Βθ. Ubersfeld (
2
1996: 1977), 161, 168.  
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ζπεηζζιυξ ηςκ ηνζχκ πζμ πάκς πνμκζηχκ θάζεςκ απμηαθφπηεζ ημ πνμκζηυ ζπήια ημο 

ηεζιέκμο ή, ιε άθθα θυβζα, ηδκ ηνμπζηυηδηα μνβάκςζδξ ημο ιοεμπθαζζαημφ πνυκμο.   

1.1. Ο θαηαθεξκαηηζκέλνο ζπλεηξκηθόο ρξόλνο θαη ν ηζηνξηθηζηηθόο ζπγθξεηη- 

ζκόο ησλ ηξηώλ επηπέδσλ ηνπ  

ημκ Αεηό… ημο Η. Καναβεςνβζάδδ ηαζ ζημκ Πέηξν πγθιεηηθό ημο Θ. Θεμπανίδδ 

δ ζοκμπή ημο ιοεμπθαζζαημφ πνυκμο δζαζπάηαζ ιέζς ημο ακαπνμκζζιμφ ηαζ ηδξ 

ζοκεζνιζηήξ ζφκδεζδξ ηςκ ζηδκχκ.
16

 Με ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ημο ακαπνμκζζιμφ, 

ζημ πνχημ δνάια ημ πανεθευκ πνμαάθθεηαζ ςξ  «ν κεγάινο δάζθαινο ηεο δσήο» ηαζ δ 

πνοζή επμπή ηδξ ανπαζυηδηαξ πανααάθθεηαζ πνμξ ημ άεθζμ πανυκ, εκχ ζημκ Πέηξν 

πγθιεηηθό, ιε ηδ ιαβζηή ακααίςζδ ημο πανεθευκημξ, θςηίγμκηαζ ηα ηίκδηνα ηδξ 

δνάζδξ ημο ηεκηνζημφ πνμζχπμο ηαζ εκηείκεηαζ ημ ακαβκςζηζηυ εκδζαθένμκ. Ζ ηαφηζ- 

ζδ ιε ημοξ έκδμλμοξ πνμβυκμοξ, υπςξ ζδιεζχκεζ μ David Lowenthal, ιέζς ηδξ 

ελζδακίηεοζδξ ηαζ ηδξ ιίιδζδξ, «απνξξέεη από ηελ επηζπκία λα αλαβηώζεη ην παξει- 

ζόλ ζην παξόλ» ηαζ ζοπκά πνμζθαιαάκεζ, ηαηά ημκ ίδζμ ιεθεηδηή, ηδ ιμνθή θακηα- 

ζηζηχκ δζαθυβςκ ακάιεζα ζε ήνςεξ ή άθθεξ ζδιαίκμοζεξ ζζημνζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ, 

πμο ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ επμπέξ.
17

 Με ηδ ζηδκζηή ακααίςζδ ημο πανεθευκημξ 

ηαζ ηδ ζοκφθακζή ημο ιε ημκ πανζζηχιεκμ ηαζ ημκ δζδβδηζηυ πνυκμ, ημκ μπμίμκ μ 

Harold Toliver έπεζ πνμζθοχξ μκμιάζεζ ηεπκζηή ημο βξηθνιαθηαζκέλνπ παξειζόληνο 

(phantomized past),
18

 ηα υνζα ημο ιοεμπθαζζαημφ πνυκμο δζεονφκμκηαζ ηαζ θμνηίγμ- 

κηαζ ζδεμθμβζηά.   

Πανά ημ εβπείνδια ημο Η. Καναβεςνβζάδδ κα πνμζδχζεζ ζημκ Αεηό... ημ ζημζπείμ 

ηδξ αθδεμθάκεζαξ, πνμηάζζμκηαξ ζημ δνάια ημο «Ηζημνζηή Πνμεζζαβςβή», ζε αοηυ 

δεκ οπάνπμοκ επανηείξ πνμκζημί δείηηεξ ή ηαηαημπζζηζηέξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ. Σμ ιο- 

εμπθαζζαηυ πανυκ εηηείκεηαζ ζε ιζα ηεζζαναημκηαεηία, πμο ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ επμπή 

ημο Ημοζηζκζακμφ (6
μξ

 αζχκαξ ι.Υ.), ηαζ, επμιέκςξ, θείπμοκ απυ ημ ηείιεκμ ηυζμ δ 

πνμκζηή ζοιπφηκςζδ υζμ ηαζ μζ άνηζεξ δναιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Με ηα ζοκεζνιζηά 

πνμκζηά άθιαηα δ ζηδκζηή δνάζδ εηηοθίζζεηαζ ζε πμζηίθμοξ ηαζ εηενυηθδημοξ ζηδ- 

κζημφξ πχνμοξ ηαζ μ ζοββναθέαξ εζηζάγεζ ελίζμο ζε υθα ηα βεβμκυηα, ιε απμηέθεζια 

κα ιδκ ακαδεζηκφεζ δναιαημονβζηά ηακέκα απυ αοηά.   

                                                 
16

 Γζα ηδκ ηνμπζηυηδηα αοηή, αθ. Πεθάκδξ (1999), 405-6.  
17

 Βθ. David Lowenthal, The past is a foreign country, Κέζιπνζηγ, Cambridge University Press, 
11

2003 

(1985), 369-374˙ ζημ ελήξ: The past is a foreign country... 
18

 Βθ. Harold Toliver, The pαst thαt poets mαke, Μαζαπμοζέηδ, Harvard University Press, 1981, 61-

105.  
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Οζ ανπζηέξ θήιεξ ζημκ ζππυδνμιμ βζα ζοκςιμζία εκακηίμκ ημο Ημοζηζκζακμφ ηαζ δ 

αβςκζζηζηή δνάζδ ημο Βεθζζζάνζμο ζηα ζφκμνα ημο ηνάημοξ ζοκδέμκηαζ παθανά, ηαζ 

ιε ηδ θφζδ ημο δνάιαημξ πμθθά ζδιεία ηδξ πθμηήξ παναιέκμοκ ακμθμηθήνςηα. Γζα 

αοηή ηδκ αθεθή ακηίθδρδ ημο εεαηνζημφ πνυκμο παναηηδνζζηζηή είκαζ δ ηεθεοηαία 

ζηδκή (4
δ
) ηδξ 1

δξ 
πνάλδξ ημο δνάιαημξ. ηδκ εζζαβςβζηή ζηδκζηή μδδβία δεκ οπάν- 

πεζ πνμκζηυξ δείηηδξ, ηαζ έηζζ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ δ πνμκζηή ζπέζδ ιε ηα δζαδναιαηζ- 

γυιεκα ζηδκ πνμδβμφιεκδ ζηδκή, ζηδκ μπμία μ ζηδκζηυξ πχνμξ είκαζ ημ ζπίηζ εκυξ 

αοθζημφ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. ηδκ 4
δ
 ζηδκή δ δνάζδ ιεηαθένεηαζ ζημ ζηναηυ- 

πεδμ ηςκ Βακδάθςκ ζηδκ Αθνζηή (πμο, υπζ ηοπαία, βεζηκζάγεζ ιε κεηνμηαθείμ), υπμο 

μ ααζζθζάξ Γέθιενμξ ιεεμδεφεζ ηζξ επυιεκεξ πμθειζηέξ εκένβεζεξ εκακηίμκ ημο Βογα- 

κηίμο. Γζα ημκ πνμκυημπμ
19

 ηδξ κεηνακάζηαζδξ ηςκ δβεηζηχκ ιμνθχκ ημο πανεθευ- 

κημξ πνδζζιμπμζείηαζ μ ζηδκζηυξ πχνμξ ημο κεηνμηαθείμο – ηαζ ιάθζζηα ιε ανπαίμοξ 

ηάθμοξ – ηαζ μ πανζζηχιεκμξ πνυκμξ ηδξ κφπηαξ, ιεηά απυ πθήνδ ζοζηυηζζδ.
20

 

Ο Γέθιενμξ, θμζπυκ, επαίνεηαζ βζα ηδκ ηαηάθδρδ απυ ημοξ Βακδάθμοξ εδαθχκ ημο 

Βογακηζκμφ ηνάημοξ, ηαζ έπεζηα ζε υναια αθέπεζ κα ειθακίγμκηαζ ιπνμζηά ημο ηα 

θάζιαηα ημο Ακκίαα, ημο Μζθηζάδδ, ημο Θειζζημηθή ηαζ ημο  Μεβάθμο Αθελάκδνμο. 

Οζ Έθθδκεξ ζηναηδθάηεξ ιέιθμκηαζ ημοξ ααναάνμοξ βζα ηδ αεαήθςζδ ηςκ πνμβμ- 

κζηχκ ηάθςκ ηαζ πνμαθέπμοκ ηδκ ήηηα ημοξ. Σμ θάζια ημο Θειζζημηθή ημκίγεζ υηζ, 

πανά ηζξ εκδείλεζξ βζα εηααναάνςζδ ηςκ Δθθήκςκ, «ζθηξηά αλάκεζηνο ηνπ έζλνπο ε 

θαξδία / θαη δε κ’ απηήλ ππλώηηνπζα θαη ε ειεπζεξία», εκχ ημ θάζια ημο Μεβάθμο 

Αθελάκδνμο ζοιπθδνχκεζ πςξ ημ εθθδκζηυ έεκμξ εα ζδηςεεί απυ ημκ φπκμ ημο 

ηνζζέκδμλμ ηαζ πάθζ, αθμφ είκαζ αεάκαημ. Ο Μζθηζάδδξ αθέπεζ ζημ αάεμξ ηςκ αζχκςκ 

αιοδνυ θςξ κα οπμθχζηεζ, ηαζ μ Θειζζημηθήξ πνμαθέπεζ υηζ έκαξ καφανπμξ (πνμθα- 

κχξ μ Κακάνδξ) εα «αλάπηε ππξθατάο εηο ηελ ζάιαζζαλ». ημ ζδιείμ αοηυ ημ υναια 

δζαηυπηεηαζ ηαζ μ ααζζθζάξ ηςκ Βακδάθςκ επακένπεηαζ ζημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ.
21

  

Δίκαζ, θμζπυκ, θακενυ υηζ μζ πνμαθέρεζξ ηςκ θαζιάηςκ θεζημονβμφκ ζδεμθμβζηά, 

εηθνάγμκηαξ ημ αίζεδια ημο αθοηνςηζζιμφ, αθθά ηαζ ηδκ πεπμίεδζδ βζα ηδ δζαπνμκζ- 

ηή ζοκέπεζα ημο εθθδκζημφ έεκμοξ ηαζ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ εκυηδηάξ ημο. Με ηδκ 

                                                 
19

 Υνδζζιμπμζχ ηδκ έκκμζα ημο πνμκυημπμο ιε ηδ ζδιαζία πμο πνμζδίδεζ ζε αοηήκ μ M. Bakhtin. Με 

ημκ υνμ αοηυ μ Ρχζμξ εεςνδηζηυξ επζδζχηεζ κα οπμδείλεζ «ηελ αλαπόζπαζηε ζύλδεζε ρώξνπ θαη 

ρξόλνπ, όπσο εθδειώλεηαη θαιιηηερληθά ζηε ινγνηερλία». Ο ίδζμξ ημκίγεζ υηζ μ πνμκυημπμξ ζοκζζηά δμ- 

ιζηή ηαηδβμνία ηδξ θμβμηεπκίαξ. Βθ. M. Bakhtin, The dialogic imagination..., 84.  
20

 ηδκ εζζαβςβζηή ζηδκζηή μδδβία δζααάγμοιε: «[...] Νπμ˙ θαίλνληαη ζπνξάδελ ππξά εηο ην βάζνο, 

άηηλα όκσο κεη’ νιίγνλ ζβέλπληαη. Δγγύο ηνπ ζηξαηνπέδνπ λεθξνηαθείνλ κε ηάθνπο αξραίσλ [...]». Βθ. Η. 

Καναβεςνβζάδδξ, Ο αεηόο..., 10.  
21

 Βθ. υ.π.,  10-14.  
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ειθάκζζδ ηςκ θαζιάηςκ, υπζ ιυκμ παναηδνείηαζ απμιάηνοκζδ απυ ημ γδημφιεκμ ηδξ 

αθδεμθάκεζαξ, υπςξ ημ έεεζε μ ζοββναθέαξ ζηδκ «Ηζημνζηή Πνμεζζαβςβή» ημο («ελ 

ηῃ εμεξγαζίᾳ ηνπ δξάκαηνο πξνέβεκελ πηζηώο επόκελνη ηῃ ηζηνξίᾳ θαη δελ 

εμεηξάπεκελ απηήο νπζησδώο […]»),
22

 αθθά επζπθέμκ ημ ανζημθαηζαζιέκμ πανεθευκ 

(phantomized past) ζοιθφνεηαζ ιε ημκ πανζζηχιεκμ πνυκμ ηαζ ιε ημ ιέθθμκ. Έηζζ, 

ιέζς ηδξ ζζημνζηζζηζηήξ αοηήξ πνμμπηζηήξ, πνμαάθθεηαζ δ ηαεμδδβδηζηή αλία ημο 

πανεθευκημξ πμο επζζηζάγεζ ημ πανζζηχιεκμ πανυκ. 

Καζ ζημκ Πέηξν πγθιεηηθό ημο Θ. Θεμπανίδδ εκημπίγεηαζ δ ιεηάααζδ απυ ημ ιο- 

εμπθαζζαηυ πανυκ ζημ πανεθευκ, υπζ ζημ επίπεδμ ημο δζδβδηζημφ πνυκμο, αθθά ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ίδζαξ ηδξ ζηδκζηήξ δνάζδξ, ιε ηδ δζαθμνά υηζ ζε αοηυ ημ εεαηνζηυ 

ηείιεκμ ημ ανζημθάηζαζια ημο πανεθευκημξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ηαηαθοηζηή επεκέν- 

βεζα ηδξ ιαβείαξ, ηαζ υπζ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο μναιαηζημφ πνυκμο. ηδκ ηναβςδία αοηή 

πμο, πανά ηζξ αδοκαιίεξ ηδξ, είκαζ αζζεδηά ηαθφηενδ απυ ημκ Αεηό…, ημ ιοεμπθα- 

ζζαηυ πανυκ πενζμνίγεηαζ ζημ δεφηενμ ελάιδκμ ημο 1570, εκχ ζημκ θμβυπνμκμ δζμ- 

πεηεφμκηαζ ακαθμνέξ ζε βεβμκυηα ηδξ πνμδβμφιεκδξ εζημζαεηίαξ. 

Ζ ελςθμβζηή ζηδκζηή ακαπανάζηαζδ ημο πανεθευκημξ ζημκ Πέηξν πγθιεηηθό 

πανμοζζάγεζ αλζμζδιείςηεξ δζαθμνέξ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηεπκζηή ζημ πζμ πάκς δνάια 

ημο Καναβεςνβζάδδ, ηυζμ απυ ηδκ άπμρδ ημο πνμκυημπμο υζμ ηαζ απυ ηδκ άπμρδ 

ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ. Ο ιάβμξ Πμδμηαηάνμξ ανίζηεηαζ ζε ιζα γμθενή ημζθάδα, 

«πνηώλ εμνξθηζκνύο [...] παξά ιύρλνλ ακπδξόλ θσο ρύλνληα», ηαζ ανβυηενα πνμεημζ- 

ιάγεζ ημκ Πέηνμ οβηθδηζηυ κα ιδκ ηνμιάλεζ ιε ημ θνζηηυ εέαια πμο εα δεζ. Αημ- 

θμοεεί δ επίηθδζδ ηδξ ζεθήκδξ ηαζ ηδξ βδξ˙ ιε οπενθοζζηυ ηνυπμ «ε γε δηαζρίδεηαη 

θαη κεηαζθεπάδεηαη ε ζθελή»˙ μ ζηδκζηυξ πχνμξ είκαζ ηχνα δ θοθαηή, υπμο μ Πέηνμξ 

αθέπεζ κα λακαγςκηακεφεζ ημ επεζζυδζμ ηδξ δμθμθμκίαξ ηςκ πνμβυκςκ ημο απυ ηα 

εηηεθεζηζηά υνβακα ημο Δκεημφ ηονάκκμο ηδξ Κφπνμο Ρμοπζά. Μεηά ημ εβπείνδια 

ημο Πέηνμο κα εηδζηδεεί ηα θακηάζιαηα ηςκ δμθμθυκςκ, δ ζηδκζηή δνάζδ επακαημ- 

πμεεηείηαζ ζημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ ηαζ απυ ηδ θοθαηή ιεηαθενυιαζηε ζημκ πχνμ 

ηδξ ημζθάδαξ.
23

 Δίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ δ ακααίςζδ ημο πανεθευκημξ ζηδκ ηναβςδία 

ημο Θ. Θεμπανίδδ ζοκηεθείηαζ υπζ ιυκμ ζημ επίπεδμ ηςκ πνμζχπςκ (θαζιάηςκ), αθ- 

θά ηαζ ζημ επίπεδμ ημο πχνμο, ηαευηζ δ ζηδκζηή δνάζδ ζοκηεθείηαζ ζε έκα θαζιαηζηυ 

πχνμ, μ μπμίμξ ελαθακίγεηαζ ιε ηδκ πνχηδ πνμζπάεεζα ημο εκδμηεζιεκζημφ εεαηή 

(Πέηνμο) κα εζζέθεεζ ζε αοηυκ. Ακηίεεηα, ζημκ Αεηό... ημ ανζημθάηζαζια ηςκ δβεηζ- 

                                                 
22

 Βθ. υ.π., β΄.  
23

 Βθ. Θ. Θεμπανίδδξ, Πέηξνο πγθιεηηθόο..., 21-25.  
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ηχκ ιμνθχκ ημο πανεθευκημξ ζοκηεθείηαζ ζημκ ίδζμ ζηδκζηυ πχνμ ηαζ ημ πανζζηχιε- 

κμ πανυκ ζοιθφνεηαζ ιε ημ πανζζηχιεκμ πανεθευκ, αθμφ μ δζάθμβμξ ηςκ θαζιάηςκ 

ιε ημκ Γέθιενμ είκαζ εθζηηυξ.  

Δλάθθμο, δ ζηδκή ηςκ θαζιάηςκ ζημκ Πέηξν πγθιεηηθό (ζηδκ μπμία είκαζ έηδδ- 

θδ δ ζαζλπδνζηή επίδναζδ)
24

 δεκ παναιέκεζ ιεηέςνδ ηαζ δναιαημονβζηά ακαλζμπμίδ- 

ηδ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ζηδκή ζημκ Αεηό... Απυ ηδ ιζα, μ ηεκηνζηυξ 

ήνςαξ, βκςνίγμκηαξ πζα ημοξ δμθμθυκμοξ ηςκ πνμβυκςκ ημο, απμθαζίγεζ μνζζηζηά κα 

ζοκενβαζηεί ιε ημοξ Σμφνημοξ εζζαμθείξ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ημ ακαβκςζηζηυ εκδζα- 

θένμκ ημνοθχκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ηδξ δναιαηζηήξ εζνςκείαξ,
25

 επεζδή μζ δζααεααζχζεζξ 

ημο Ρμοπζά, υηζ δεκ εοεφκεηαζ βζα ηδ δμθμθμκία ηςκ πνμβυκςκ ημο Πέηνμο,
26

 δεκ 

πείεμοκ πζα ημκ ακαβκχζηδ.  

Βέααζα, ζηδκ πζμ πάκς ζηδκή ημ πανζζηχιεκμ πανεθευκ δεκ θεζημονβεί ζδεμθμ- 

βζηά, ακηίεεηα απυ υ,ηζ ζοιααίκεζ ζηδκ πνάλδ Δ΄(4
δ
 ζηδκή), υπμο ημ ιέθθμκ 

ζοιθφνεηαζ ιε ημ πανζζηχιεκμ πανυκ ηαζ μζ Μμίνεξ υπζ ιυκμ πνμζδιαίκμοκ ηζ εα 

ζοιαεί, αθθά δζαθέβμκηαζ ιε ημκ ηεκηνζηυ ήνςα. Δίκαζ δ ζηζβιή ηαηά ηδκ μπμία, ιεηά 

ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Κφπνμο απυ ημοξ Σμφνημοξ, πμθθμί Δθθδκμηφπνζμζ λεκζηεφμκηαζ. 

ημ αάεμξ δζαηνίκμκηαζ ιε ηα ζφιαμθα ηδξ δυλαξ ηαζ ηδξ κίηδξ μζ απυβμκμζ ηςκ 

Δθθήκςκ ιεηά ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821 ηαζ ιζα ζεζνά εζηειιέκςκ ααζζθέςκ ηδξ 

Δθθάδαξ (υπςξ ελδβμφκ ζημκ Πμδμηαηάνμ ηαζ ημκ Πέηνμ οβηθδηζηυ μζ Μμίνεξ). ε 

ακηίεεζδ ιε ημοξ «παλεπηπρείο απνγόλνπο», πμο εα ημοξ δμοκ «ελ πξάμεη νη κεηέπεη- 

ηα» (ηαζ εδχ είκαζ εοδζάηνζηεξ μζ απδπήζεζξ ηδξ Μεβάθδξ Ηδέαξ), ηα δναιαηζηά πνυ- 

ζςπα ημο πανυκημξ ααζακίγμκηαζ ηαζ γμοκ «εηο παηξίδα δπζηπρή».
27

 Ζ ζζημνζηζζηζηή 

αοηή πανααίαζδ ηςκ ηακυκςκ ηδξ αθδεμθάκεζαξ ηαζ δ έηδδθδ ζδεμθμβζηή θεζημονβία 

ηδξ πζμ πάκς εζηυκαξ ζπμθζάζηδηακ ανκδηζηά απυ ημοξ ηνζηέξ ημο Βμοηζζκαίμο δζα- 

βςκζζιμφ (1875), υπςξ ζδιεζχκεηαζ ζηδκ Κξίζηλ...: «Ο πνηεηήο πνιιαρνύ πξάηηεη θαη 

                                                 
24

 Γζα ηζξ ζαζλπδνζηέξ επζδνάζεζξ ζημκ Πέηξν πγθιεηηθό, αθ. Κεθ. Α΄ (Δκυη. 1.1.1) αοηήξ ηδξ ενβα- 

ζίαξ. ημκ Άκιεη (πνάλδ Α΄, ζηδκή 5) μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ ιαεαίκεζ απυ ημ θάκηαζια ημο παηένα ημο 

υηζ μ δμθμθυκμξ ημο ήηακ μ ίδζμξ μ αδεθθυξ ημο: «Έηζη από ρέξη αδεξθηθό, ζηνλ ύπλν κνπ έραζα / 

κεκηάο δσή κνπ, ζηέκκα θαη βαζίιηζζα». Βθ. William Shakespeare, Άκιεη (ιηθν. Βαζίθδξ Ρχηαξ), 

Αεήκα, Ίηανμξ, 1974, 41.  
25

 Ζ δναιαηζηή εζνςκεία, υπςξ ζδιεζχκεζ μ P. Pavis, «ζπρλά ζρεηίδεηαη κε ηε δξακαηηθή θαηάζηαζε. Ο 

ζεαηήο αηζζάλεηαη ηελ εηξσλεία, όηαλ αληηιακβάλεηαη ζηνηρεία ηεο πινθήο πνπ παξακέλνπλ θξπκκέλα γηα 

ην δξακαηηθό πξόζσπν θαη ην εκπνδίδνπλ λα δξάζεη [...]». Βθ. Pavis (2006), 130. πςξ ζδιεζχκεζ δ 

Καηενίκα Κςζηίμο, «ε εηξσλεία είλαη εληνλόηεξε όηαλ ν ζεαηήο ή ν αλαγλώζηεο γλσξίδεη όζα πξόθεηηαη 

λα αλαθαιύςεη ην ζύκα». Βθ. Κ. Κςζηίμο, Ζ πνηεηηθή ηεο αλαηξνπήο..., 188.   
26

 Βθ., βζα πανάδεζβια, ηδ δζααεααίςζδ ημο Ρμοπζά πνμξ ηδκ ηυνδ ημο υηζ μ ίδζμξ μ Πέηνμξ «εηο ηελ 

εηξθηήλ θαηέζθαμελ νηθηξώο» ημκ παηένα ημο: Θ. Θεμπανίδδξ, υ.π., ζδι. 23, 43.  
27

 Βθ. υ.π., 21-25, 126-8.  
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άηνπα [...]˙ παξηζηάλεη δαηκόληα θαη κνίξαο θαη δηαιόγνπο απηώλ θαη άιια πνιιά, ηα 

νπνία νη θξηηαί δελ δύλαληαη λα επηδνθηκάζσζηλ».
28

      

1.2. Ο κπζηθόο ρξόλνο 

Κφνζμ βκχνζζια ηδξ ηνμπζηυηδηαξ ημο ιοεζημφ πνυκμο είκαζ δ ημπμεέηδζδ ηςκ 

ζηδκζηχκ δνςιέκςκ ηαζ ηςκ ακαθενυιεκςκ απυ ηα δναιαηζηά πνυζςπα βεβμκυηςκ 

ζε ιζακ απνμζδζυνζζηδ πανεθεμκηζηή επμπή, πμο είκαζ αδφκαημ κα ηαοηζζηεί ιε ζο- 

βηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ. πςξ ζδιεζχκεζ μ Γ. Πεθάκδξ, «ν κπζηθόο ρξόλνο είλαη 

κηα θηλεηή εηθόλα ηεο αηώληαο αθηλεζίαο, αθνύ παξαπέκπεη [...] ζε έλα κπζηθό 

παξειζόλ, ζε κηα πξσηαξρή (illud tempus) ηνπ θόζκνπ θαη ηεο δσήο, όπνπ όια ήηαλ 

δπλαηά».
29

 Ζ ηνμπζηυηδηα αοηή εκημπίγεηαζ ζηδκ Αηιαληίδα ημο Η. Καναβεςνβζάδδ, 

υπμο ηα ζζημνζηά ηαζ ρεοδμσζημνζηά ακαιεζβκφμκηαζ ιε ηα ιοεμθμβζηά  ζημζπεία, ηαζ 

εοηνζκέζηενα ζημ Γαιάδην ινπινύδη ημο Ν. Νζημθαΐδδ, υπμο μ ιοεζηυξ/παναιο- 

εζαηυξ πνυκμξ εηηείκεηαζ ζε ιζα πζθζεηία, ηαζ ηα δναιαηζηά πνυζςπα έπμοκ οπενθο- 

ζζηά παναηηδνζζηζηά.  

Ο Η. Καναβεςνβζάδδξ ημπμεεηεί ηδ ζηδκζηή δνάζδ ηδξ πζμ πάκς ηςιςδίαξ ημο 

ζηδ ιοεζηή Αηθακηίδα, ηδκ μπμία ηαοηίγεζ ιε ηδκ Αιαεμφκηα, ηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ημο 

ακαπνμκζζιμφ ζοιθφνεζ ηδκ ανηεηά ιεηαβεκέζηενδ πανμοζία ηςκ Φμζκίηςκ ζηδκ 

Κφπνμ ιε ημκ 20
υ
 πνμπνζζηζακζηυ αζχκα, πμο είκαζ ημ πανζζηχιεκμ πανυκ ζημ εεα- 

ηνζηυ ημο ηείιεκμ. Δπμιέκςξ, ζε αοηυ ημ εεαηνζηυ ηείιεκμ μ ζοβπνςηζζιυξ ζζημ- 

νζημφ ηαζ ιοεζημφ πνυκμο δεκ απμηθείεηαζ κα οπδνεηεί ημοξ ζηυπμοξ ηδξ αθθδβμ- 

νζηήξ ζάηζναξ,
30

 ακ οπμεέζμοιε υηζ μ ζηυπμξ ημο είκαζ δ ζηδθίηεοζδ ηςκ ιεεμ- 

δεφζεςκ ηδξ αββθζηήξ απμζηζμηναηίαξ ηαζ ηδξ ακχνζιδξ ηοπνζαηήξ ημιιαηζηήξ γςήξ 

ζηζξ ανπέξ ημο 20
μφ

 αζχκα. Ωζηυζμ, αηυιδ ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ημ δνάια δεκ 

δζαζχγεηαζ, αθμφ δεκ πνμηαθεί ημ εκδζαθένμκ ημο ζφβπνμκμο ακαβκχζηδ, ηονίςξ 

θυβς ηδξ ελεγδηδιέκδξ ανπαΐγμοζαξ βθχζζαξ ηαζ μκμιαημθμβίαξ.   

Δλάθθμο, ιμθμκυηζ ζημ Γαιάδην ινπινύδη ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ πενζμνίγεηαζ ζε 

ζανάκηα διένεξ (υζεξ δδθαδή πνεζάζηδηε μ Ακηνεζςιέκμξ βζα ηδκ απμζημθή ιε ζηυ- 

πμ ηδκ εφνεζδ ημο βαθάγζμο θμοθμοδζμφ), μ δζδβδηζηυξ πνυκμξ εηηείκεηαζ ζε ιζα πζθζ- 

εηία. Καηά ηα άθθα, δ πνμκζηή απνμζδζμνζζηία οπδνεηεί ηδ ζοιαμθζηή δζάζηαζδ ημο 

                                                 
28

 Βθ. Κξίζηο ηνπ Βνπηζηλαίνπ(1875)..., 48.  
29

 Βθ. Πεθάκδξ (1999), 403.  
30

 Γζα ηδκ αθθδβμνζηή ζάηζνα, αθ. εκδεζηηζηά John MacQueen, Αιιεγνξία…, 95-102˙ Maureen Qui- 

lligan, The language of allegory. Defining the genre, Ηεάηδ ηαζ Λμκδίκμ, Cornell University Press, 

1979, 24, 244˙ ζημ ελήξ: The language…˙ Κ. Κςζηίμο, Ζ πνηεηηθή ηεο αλαηξνπήο..., 101-104. Πενζζ- 

ζυηενα βζα ηδκ άπμρδ υηζ δ Αηιαληίδα είκαζ αθθδβμνζηή ζάηζνα, αθ. ζημ Κεθ. Α΄, ζ. 149, ζδι. 284 

αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ.  
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ιοεζημφ πνυκμο, υπςξ ημκ ακαδμιεί μ ακαβκχζηδξ απυ ημκ θμβυπνμκμ ηδξ πζθζυπνμ- 

κδξ βνζάξ. ημ ζοιποηκςιέκμ δζάζηδια ημο πανζζηχιεκμο πνυκμο, πανά ηδ θαζκμιε- 

κζηή απμηοπία ημο ήνςα, ηα δναιαηζηά πνυζςπα μδδβμφκηαζ ζηδ ααεφηενδ βκχζδ 

ηδξ ζοιαμθζηήξ δζάζηαζδξ ημο βαθάγζμο θμοθμοδζμφ,
31

 ιεηά ηδκ απμηοπία ζανάκηα 

δζαδμπζηχκ βεκεχκ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδκ πναβιαηζηή ημο μοζία. Δπμιέκςξ, μ 

δζδβδηζηυξ πνυκμξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ άβκμζα ηαζ ηδκ πθάκδ, εκχ μ πανζζηχιεκμξ 

πνυκμξ ιε ηδ ζοζζςνεοιέκδ πείνα ηαζ ζμθία πμο ζοκηεθμφκ ζηδκ απμηάθορδ ηδξ 

αθήεεζαξ ηαζ ζημκ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ πνμαζχκζαξ ιεθαβπμθίαξ ζε πανά. Ζ δζαθε- 

ηηζηή ζφγεολδ δζδβδηζημφ ηαζ πανζζηχιεκμο πνυκμο ζημ Γαιάδην ινπινύδη ακαδεζ- 

ηκφεζ ηδ ζοιαμθζηή ηαζ αθθδβμνζηή δζάζηαζδ ημο ιοεζημφ πνυκμο ηαζ επζπθέμκ 

ζοκδδθχκεζ ιζακ αζζζυδμλδ ακηίθδρδ βζα ημ πανυκ, πμο είκαζ λακά εοηοπέξ, υπζ ιε 

ηδκ πνμβμκμθαηνζηή επζζηνμθή ζημ πανεθευκ, αθθά ςξ απμηέθεζια ιζαξ επίπμκδξ 

εζςηενζηήξ πμνείαξ, πμο μδήβδζε ζηδ βκχζδ ηαζ, ιέζς αοηήξ, ζημκ ιεηαζπδιαηζζιυ 

ημο μδοκδνμφ πανυκημξ.  

1.3. Ο θπθιηθόο-ζηαηηθόο ρξόλνο 

Ακηίεεηα απυ υ,ηζ ζοιααίκεζ ζημ Γαιάδην ινπινύδη, ζημ μπμίμ δ ανπζηή ηαηάζηαζδ 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ, ζημ Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί ηδξ . Λεμκηζάδμξ ηαζ ζηδ Γεκαξρί- 

ηηδα ημο Κ. Παοθίδδ δ ηεθζηή ηαηάζηαζδ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ ανπζηή. ε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ, πμο «ν ρξόλνο γπξίδεη θαη επηζηξέθεη ζε θάπνηα αξρηθή ζέζε»  ηαζ «κε ηε 

ιύζε [ημο δνάιαημξ] έρνπκε επαλαθνξά ηεο ηάμεο», δεζπυγεζ δ ηνμπζηυηδηα ημο 

ηοηθζημφ-ζηαηζημφ πνυκμο,
32

 υπμο μ ιοεμπθαζζαηυξ πνυκμξ μοζζαζηζηά ηαοηίγεηαζ, 

υπςξ ζδιεζχκεζ μ Μ. Pfister, ιε ηδκ πανάηαζδ ιζαξ ζηαηζηήξ ηαηάζηαζδξ. «Ζ θαηά- 

ζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ δελ δηαθέξεη δξαζηηθά από ηελ 

θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αξρή», υπςξ θαίκεηαζ ζημ παναηηδνζζηζηυ πανά- 

δεζβια ημο Πεξηκέλνληαο ηνλ Γθνληό ημο S. Beckett.
33

   

Συζμ ζημ πλέδξηνλ ησλ επείξσλ υζμ ηαζ ζηδ πλδηάιεμηλ ησλ κνπζώλ ηα δνα- 

ιαηζηά πνυζςπα δζαθέβμκηαζ βφνς απυ γδηήιαηα θζθμζμθζηήξ θφζεςξ ηαζ δεκ οπάν- 

πεζ ιζα αθδβδιαηζηή αημθμοεία ή πθμηή, οπυ ηδκ επζηναημφζα έκκμζα ημο υνμο. 

ημκ πνχημ εεαηνυιμνθμ δζάθμβμ, δ ζηαηζηή ζογήηδζδ ηςκ δπείνςκ απμζημπεί 

                                                 
31

 Αλίγεζ εδχ κα ζδιεζςεεί υηζ, υπςξ ζδιεζχκεζ μ Γ. Πεθάκδξ, «ε εκθάληζε απηνύ ηνπ ρξόλνπ [ημο 

ιοεζημφ] ζην δξάκα είλαη ζρεδόλ πάληα απόξξνηα ιεπηώλ ζπκβνιηζκώλ θαη εγγξάθεηαη ζηα πιαίζηα κηαο 

νληνινγίαο [...], θαηά ηελ νπνία ππεξβαίλεηαη ην εγθόζκην θαη εθθνζκηθεύεηαη ην ππεξβαηηθό. ηε ζπλαί- 

ξεζε απηή, θαζώο θαη ζηα ίρλε ηνπ παξηζηώκελνπ ρξόλνπ [...] εληνπίδεηαη κηα λνζηαιγία γηα ηνπο ρακέ- 

λνπο “παξαδείζνπο”». Βθ. Πεθάκδξ (1999), 403.  
32

 Βθ. υ.π.,  404-5 (πνχημ πανάεεια)˙ Ubersfeld (
2
1996: 1977), 163 (δεφηενμ πανάεεια).  

33
 Pfister (

5
2000: 1977), 290.  
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ζημκ μνζζιυ ηδξ εοδαζιμκίαξ, πςνίξ ζοβηνμφζεζξ ή άθθεξ δναιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ 

πμο εα ζοκηεθμφζακ ζε δναζηζηή ιεηααμθή ηδξ ανπζηήξ ηαηάζηαζδξ˙ εκχ ζημκ δεφ- 

ηενμ, δ ιυκδ «ηίκδζδ» ημο ιοεμπθαζζαημφ πνυκμο ζοκίζηαηαζ ζηδ κμδηζηή δζενβα- 

ζία, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζογήηδζδξ, πμο μδδβεί ζηδ ζφκεεζδ ηςκ απυρεςκ ηαζ ζημ 

ηεθζηυ ζοιπέναζια ζπεηζηά ιε ημκ μνζζιυ ηδξ αθδεζκήξ ηαζ ηέθεζαξ ζμθίαξ ημο ακ- 

ενχπμο. Ο ηοηθζηυξ-ζηαηζηυξ πνυκμξ ακζπκεφεηαζ ηαζ ςξ επζιένμοξ εειαηζηυ ζημζ- 

πείμ ζηδ πλδηάιεμηλ ησλ κνπζώλ, υηακ δ ιμφζα Κθεζχ οπμζηδνίγεζ υηζ δ ζζημνία 

(ηαζ άνα μ πνυκμξ) ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηδ Θεία Πνυκμζα, «ήηηο δηέπεη θαη θπβεξλά ηα 

έζλε θαη ηνπο ιανύο ηεο γεο, θαη άγεη ηα πάληα εηο άξηζηνλ ηέινο». Δπμιέκςξ, ηα 

δναιαηζηά πνυζςπα δεκ έπμοκ ηαιζά δοκαηυηδηα κα επδνεάζμοκ ηδ εεία αμφθδζδ, 

ηαζ, άνα, μ πνυκμξ (υπζ ιυκμ μ ιοεμπθαζζαηυξ αθθά ηαζ μ ημζιζηυξ) αημθμοεεί ηο- 

ηθζηή πμνεία.
34

 

ηδ Γεκαξρίηηδα ανπζηή ηαζ ηεθζηή ηαηάζηαζδ ηαοηίγμκηαζ, ηαεχξ μ επίδμλμξ δή- 

ιανπμξ, απυ ηδκ ανπή ιέπνζ ημ ηέθμξ, εβηθςαίγεηαζ ζηδκ ακεδαθζηή ημο επζεοιία κα 

ηενδίζεζ ζηζξ εηθμβέξ. Με ηδκ ηοηθζηή δμιή ημο πνυκμο ζδιαίκεηαζ δ αδοκαιία ημο 

κα απεβηθςαζζηεί απυ ηδκ παεμθμβζηή ημο ηαηάζηαζδ ηαζ κα ηαηακμήζεζ ηδκ πενζ- 

αάθθμοζα πναβιαηζηυηδηα. ηδκ ηςιςδία δεκ οπάνπμοκ επανηείξ εκδείλεζξ βζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ δζάνηεζαξ ημο ιοεμπθαζζαημφ πανυκημξ. ημκ ακαβκχζηδ δίκεηαζ 

δ εκηφπςζδ υηζ ηα δζαδναιαηζγυιεκα ζοιααίκμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιενζηχκ ςνχκ, 

ςζηυζμ ηα ααζζηά ζδιεία ηδξ πθμηήξ (επζζημθέξ οπμρήθζςκ δδιάνπςκ, απυθαζδ 

ημο Ζθζεζάδδ βζα δζεηδίηδζδ ηδξ δδιανπίαξ, ζφκηαλδ πνμεηθμβζημφ πνμβνάιιαημξ, 

ημζπμηυθθδζή ημο, παναββεθία ηαζ εηθχκδζδ πνμεηθμβζημφ θυβμο, εηθμβέξ ηαζ ήηηα 

ημο Ζθζεζάδδ) εα ήηακ αδφκαημ κα ζοιαμφκ ζε ιζα ιένα. Δπμιέκςξ, δ ακαπανάζηα- 

ζδ ημο πνυκμο ζημ εεαηνζηυ αοηυ ηείιεκμ είκαζ αθεθήξ ηαζ εκηεθχξ ζπδιαηζηή, απυ 

ηδ ζηζβιή πμο μ ζοββναθέαξ επζδζχηεζ πνχηζζηα ηδ δζαηςιχδδζδ ημο επίδμλμο 

δδιάνπμο ιέζς ηδξ ζοιπφηκςζδξ ηςκ ηςιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.  

Δηηυξ απυ ηζξ πανζζηχιεκεξ ηςιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ζηδκ ίδζα ηςιςδία δ δζαηςιχ- 

δδζδ επζηοβπάκεηαζ ηαζ ιέζς ημο θμβυπνμκμο, ζημκ μπμίμ, εκχ μζ ικείεξ ημο πανεθ- 

ευκημξ είκαζ εθάπζζηεξ ηαζ ακάλζεξ ζπμθζαζιμφ, μζ ακαθμνέξ ζημ ιέθθμκ είκαζ αλζμ- 

ζδιείςηεξ. Με ηδ πνήζδ ημοξ μ ζοββναθέαξ ζαηζνίγεζ ημκ επίδμλμ δήιανπμ ςξ ηφπμ 

ακηζπνμζςπεοηζηυ βζα υθμοξ εηείκμοξ πμο, πςνίξ κα ηαηέπμοκ ηζξ απαναίηδηεξ βκχ- 

ζεζξ ή κα έπμοκ ηα πνμζυκηα ηαζ ημ βκήζζμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ πμθζηζηή, επζδζχημοκ 

                                                 
34

 Βθ. . Λεμκηζάξ, «Ζ δεοηένα δναιαηζηή πανάζηαζζξ...»: Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί..., 12.  
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βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ κα ακαδεζπεμφκ ζε δδιυζζα αλζχιαηα, πανέπμκηαξ οπμζπέζεζξ 

πςνίξ πενζεπυιεκμ ηαζ ακηίηνζζια. Μζα άθθδ πηοπή πμο ζαηζνίγεηαζ ζηδκ ηςιςδία 

είκαζ δ ηενδμζημπζηή εηιεηάθθεοζδ ηδξ πνυκζαξ αζεέκεζαξ ημο επίδμλμο δδιάνπμο 

απυ ημκ ανπαζυπθδηημ θμβμβνάθμ Γεκδνμθίαακμ Κμεμνκίδδ. Δκ ηέθεζ, μ ηεκηνζηυξ 

ήνςαξ ηδξ Γεκαξρίηηδαο δεκ απεβηθςαίγεηαζ απυ ημκ θαφθμ ηφηθμ ηδξ αζεέκεζάξ ημο 

ηαζ, επμιέκςξ, ιε ημ ηέθμξ ηδξ ηςιςδίαξ ηαιζά αθθαβή δεκ επένπεηαζ ηαζ ηίπμηα δεκ 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ.  

1.4. Η αλαγσγή ηνπ δξακαηηθνύ ρξόλνπ ζην ηζηνξηθό παξειζόλ 

ηα πενζζζυηενα απυ ηα ελεηαγυιεκα ζζημνζηά δνάιαηα εκημπίγεηαζ δ ηνμπζηυηδ- 

ηα ηδξ ακαβςβήξ ημο δναιαηζημφ πνυκμο ζημ ζζημνζηυ πανεθευκ. πςξ έπεζ επζζδ- 

ιακεεί, ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, απυ ηδ ιζα, ημ πανεθευκ εηθαιαάκεηαζ «είηε ζε ζρε- 

ηηθά αθεξεκέλα […] είηε ζε πην ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα» ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ιέζς ημο 

πανζζηχιεκμο πνυκμο απμδίδεηαζ ιζα εζηυκα ημο ζζημνζημφ πανεθευκημξ, «ελώ ν 

δηεγεηηθόο ρξόλνο θσηίδεη θάπνηεο γσλίεο ηνπ».
35

 Με άθθα θυβζα, «ε ζεαηξηθή πξάμε 

ηνπνζεηείηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό πιαίζην, ηνπ νπνίνπ ηα όξηα ηαπηίδνληαη κε 

ηνλ αλαθεξόκελν ρξόλν», ιε ζπεηζηά ορδθή ζοκμπή ηαζ πςνίξ ημκ ηαηαηενιαηζζιυ 

ημο ιοεμπθαζζαημφ πανυκημξ ιέζς ηδξ πανειαμθήξ εηενμπνμκζζιέκςκ ζηδκχκ.
36

 

Ωζηυζμ, μφηε δ ηνμπζηυηδηα αοηή είκαζ ζδεμθμβζηά μοδέηενδ, δεδμιέκμο υηζ δ ακα- 

πανάζηαζδ ημο ζζημνζημφ πνυκμο επδνεάγεηαζ απμθαζζζηζηά απυ ημ πμθζηζημημζκς- 

κζηυ ζοβηείιεκμ ηδξ πενζυδμο 1869-1925. 

Ζ ακαπανάζηαζδ ημο ζζημνζημφ πανεθευκημξ ζηδ πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα ημο 

Δοβ. Εήκςκμξ δεκ ηαοηίγεηαζ μφηε ιε ζοκεζνιζηά παζπκίδζα ιε ημκ πνυκμ μφηε ιε ηδκ 

ζδεμθμβζηή πνήζδ ημο. ημ εθδαζηυ αοηυ πνςηυθεζμ ηείιεκμ δ ακαδυιδζδ ημο ιοεμ- 

πθαζζαημφ πανυκημξ ηαείζηαηαζ δοζπενήξ, επεζδή ζημκ θμβυπνμκμ ηαζ ζηζξ ζηδκζηέξ 

μδδβίεξ δεκ εκημπίγμκηαζ επανηείξ πνμκζημί δείηηεξ. Μπμνμφιε, υιςξ, ιε αάζδ ηζξ 

οπάνπμοζεξ εκδείλεζξ κα εζηάζμοιε υηζ ημ πανζζηχιεκμ πανυκ ζοιποηκχκεηαζ ζε 

ηνεζξ διένεξ ημο 62 π.Υ. Οζ ακαθμνέξ ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ ζημ πανεθευκ 

(θμβυπνμκμξ ή δζδβδηζηυξ πνυκμξ) είκαζ εθάπζζηεξ, ακηίεεηα απυ ηζξ ακαθμνέξ ζημ 

                                                 
35

 Βθ. Πεθάκδξ (1999), 407-8. Ωξ παναδείβιαηα αοηήξ ηδξ πνμκζηήξ ηνμπζηυηδηαξ παναηίεεκηαζ απυ 

ημκ ιεθεηδηή δ Βεξελίθε ημο Racine, δ Μαξία ηηνύαξη ημο Schiller, δ Λνπθξεηία Βνξγία ημο Hugo 

η.ά.  
36

 Βθ. Ubersfeld (
2
1996: 1977), 165˙ αθ. επίζδξ ηδκ εζζήβδζδ ημο M. Pfister υηζ είκαζ ζδζαίηενα ζδια- 

κηζηυ «λα δηεπθξηλίδεηαη αλ ε ππόζεζε ηνπ δξάκαηνο ηνπνζεηείηαη ζηνλ απξνζδηόξηζην ρξνλνινγηθά 

θόζκν ηνπ κύζνπ, ζε κηα ζαθώο θαζνξηζκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν, ζην άκεζν παξόλ ην νπνίν βηώλνπλ νη 

ζεαηέο ή ζε κηαλ αληζηνξηθή, αρξνληθή θαη απξνζδηόξηζηε πεξίνδν». Πνμθακχξ, δ ηνμπζηυηδηα ηδξ α- 

καβςβήξ ημο δναιαηζημφ πνυκμο ζημ ζζημνζηυ πανεθευκ ζοκδέεηαζ ιε ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ. Βθ. 

Pfister (
5
2000: 1977), 275.  
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ιέθθμκ (πνμαμθζηυξ πνυκμξ), ιε ηζξ μπμίεξ απμδίδμκηαζ μζ θζθμδμλίεξ ηςκ ζοκςιμ- 

ηχκ, πμο απμδεζηκφμκηαζ θνμφδεξ.  

Απαθθαβιέκδ απυ ζδεμθμβζηέξ ειιμκέξ είκαζ δ ακαπανάζηαζδ ημο ζζημνζημφ πνυ- 

κμο ηαζ ζηδ Νεηδηκπέ ημο Μ. Φναβημφδδ, μ μπμίμξ επζηεκηνχκεηαζ ζημ ηεκηνζηυ εέια 

ηδξ ενςηζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ αθθμθφθςκ, πςνίξ κα λεθεφβεζ απυ ημ ιοεμπθαζζαηυ 

πανυκ (ηέθδ ημο 1821) ή κα ημ κμεεφεζ ιε ζδεμθμβζηά ζδιακηζημφξ ακαπνμκζζιμφξ. Ο 

ζοββναθέαξ πνμζδζμνίγεζ ιε αηνίαεζα ημκ ζζημνζηυ πνυκμ, πμο ιεηαπθάεεζ εεαηνζηά, 

ζηδκ εζζαβςβζηή ζηδκζηή μδδβία: «Ζ ζθελή ζηα Γηάλληλα ζηα 1821 θαη ζηνλ ηειεπηαίν 

ρξόλν ηεο πνιηνξθίαο ηνπ Χνπξζίηε»˙
37

 μ ίδζμξ δεκ πανεηηθίκεζ απυ ημ πςνμπνμκζηυ 

πθαίζζμ πμο ηαεμνίγεζ, αθμφ δ ανπζηή ηαηάζηαζδ εοθμνίαξ ηςκ δφμ ενςηεοιέκςκ 

κέςκ ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε ηαηάζηαζδ δοζηοπίαξ, ιε ημ ηναβζηυ ηέθμξ ηδξ δνςίδαξ, 

ιέζς ηδξ εοεφβναιιδξ ελέθζλδξ ηδξ πθμηήξ.  

Ζ ακαπανάζηαζδ ημο ζζημνζημφ πνυκμο ζημ Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ημο Γ. ζαζ- 

ηακίδδ ηαζ ζηζξ πμζδηζηέξ ζοκεέζεζξ ημο Β. Μζπαδθίδδ «Ζ 9
δ
 Ημοθίμο 1821» ηαζ 

«Υζχηζζζα» δεκ είκαζ ζδεμθμβζηά μοδέηενδ. Ακηίεεηα, ηαζ ζηα ηνία ηείιεκα δ δοκα- 

ιζηή ακηίεεζδ ακάιεζα ζηδκ εθθδκζηυηδηα ηαζ ηδκ λεκμηναηία δεκ ιπμνεί πανά κα  

παναπέιπεζ ζημκ παηνζςηζηυ παναηηήνα ηςκ ηεζιέκςκ αοηχκ. Ωζηυζμ, μζ δφμ ζοβ- 

βναθείξ δεκ ηαηαθεφβμοκ ζε οπεναμθέξ, ηαευηζ απμθεφβμοκ ηδ δναιαημπμίδζδ ζηδ- 

κχκ απυ ημ έκδμλμ ανπαίμ πανεθευκ, πμο εα δζαζπμφζε ηδ ζοκμπή ημο ιοεμπθαζζα- 

ημφ πανυκημξ.  

ημ Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ ζοιποηκχκεηαζ ζε δέηα 

διένεξ (Πάζπα ημο 1192 ι.Υ.). Βέααζα, μ ζοββναθέαξ δζμπεηεφεζ ζημκ θμβυπνμκμ, 

αθεκυξ, ικείεξ βζα ηδκ ανπαία δυλα ηδξ Κφπνμο, ημκίγμκηαξ υηζ μζ Κφπνζμζ «ελζπκνύ- 

ληαη αθόκε πνίσλ είλαη απόγνλνη»,
38

 ηαζ, αθεηένμο, εκδζαθένμοζεξ πθδνμθμνίεξ βζα 

ημ πνυζθαημ πανεθευκ ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ: βκςνζιία ημο ακηεναζηή ημφ Γε- 

χνβζμο Δννίημο ιε ηδκ Ημοθία (βφνς ζημ 1180), εάκαημξ ηδξ ιδηέναξ ηδξ Ημοθίαξ ηαζ 

πνυηαζδ βάιμο ζηδκ ίδζα απυ ημκ βζμ ημο δμφηα ηδξ Βεκεηίαξ  (1188).  Ζ ηαηάθδρδ 

ηδξ Κφπνμο απυ ημοξ Ναΐηεξ ημπμεεηείηαζ ηνία πνυκζα πνζκ απυ ημκ πανζζηχιεκμ 

πνυκμ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδ ζηθδνή δεζπμηεία ηαζ ιε ηδκ επζεοιία ηςκ Κοπνίςκ βζα 

εηδίηδζδ. ημ αλζυθμβμ δνάια ημο ζαζηακίδδ μ δζδβδηζηυξ πνυκμξ οπδνεηεί ηαεανά 

δναιαημονβζημφξ ζημπμφξ, είηε βζα ηδκ ενιδκεία ηαζ αζηζμθυβδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ 

ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ είηε  βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ηζκήηνςκ ημοξ.  

                                                 
37

 Μ. Γ. Φναβημφδδξ, Νεηδηκπέ, πεν. Ννπκάο 163 (11 επη. 1905) 4.  
38

 Γ. ζαζηακίδδξ, Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη..., 24.  
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Πανυιμζα θεζημονβεί μ δζδβδηζηυξ πνυκμξ ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 1821», πςνίξ ιάθζζηα 

κα εηηείκεηαζ ζε ιεβάθμ αάεμξ. Συζμ ζημκ θυβμ ημο πακημβκχζηδ αθδβδηή, υζμ ηαζ 

ζημκ θυβμ ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ, ημ απχηενμ πνμκζηά ακαθενυιεκμ βεβμκυξ εί- 

καζ δ έκανλδ ηδξ εθθδκζηήξ επακάζηαζδξ ημκ Μάνηζμ ημο 1821, εκχ ημ εββφηενμ είκαζ 

δ θοβάδεοζδ ημο Μμονμφγδ απυ ηδ Λεοηςζία, ιζακ χνα πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ημο 

ιοεμπθαζζαημφ πανυκημξ. Δπμιέκςξ, ζηδκ πμζδηζηή ζφκεεζδ υπζ ιυκμ δεκ οπάν- 

πμοκ πνμβμκμθαηνζηέξ ακαθμνέξ, αθθά δεζπυγεζ δ αλζμζδιείςηδ έιθαζδ ζημ ζζημνζ- 

ηυ βεβμκυξ ηδξ 9
δξ

 Ημοθίμο 1821, δ ακαπανάζηαζδ ημο μπμίμο παναηηδνίγεηαζ απυ 

δναιαηζηή έκηαζδ, ηαεχξ ηα ακαπανζζηχιεκα βεβμκυηα ζοιποηκχκμκηαζ ιέζα ζε έκα 

εζημζζηεηνάςνμ.
39

 Ζ έιθαζδ πμο δίκεζ μ πμζδηήξ ζημκ ακαπανζζηχιεκμ πνυκμ είκαζ 

έηδδθδ, ακ θδθεεί οπυρδ υηζ ζημκ θυβμ ημο αθδβδηή ιυκμ ζε ιία πενίπηςζδ εκημ- 

πίγεηαζ μ δζδβδηζηυξ πνυκμξ, δδθαδή ζημ πνμμίιζμ ημο πμζήιαημξ (ζη. 1-10), υπμο 

εηηίεεηαζ ημ βεκζηυ πςνμπνμκζηυ πθαίζζμ ημο ιφεμο. Οζ ικείεξ ημο πνυζθαημο πα- 

νεθευκημξ ζημκ θυβμ ηςκ πνμζχπςκ βίκμκηαζ ιε αλζμζδιείςηδ θζηυηδηα ηαζ μζημκμιί- 

α. Δίκαζ, ελάθθμο, ζημκ θμβυπνμκμ αλζμζδιείςηδ δ δζάγεολδ, απυ ηδ ιζα, ημο δδιυ- 

ζζμο πνυκμο (δζακμιή επακαζηαηζηχκ πνμηδνφλεςκ απυ ημκ Θεμθφθαηημ, αθμπθζ- 

ζιυξ ηςκ Κοπνίςκ, ζμοθηακζηυ θζνιάκζ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ Κοπνίςκ ανπζενέςκ ηαζ 

πνμηνίηςκ), ηαζ απυ ηδκ άθθδ ημο ζδζςηζημφ πνυκμο
40

 (αιένζικδ αμοημθζηή γςή ημο 

Γδιήηνδ), πμο ζημκ πανζζηχιεκμ πνυκμ πανααζάγεηαζ ιε ηδ ζφθθδρδ ηαζ θοθάηζζδ 

ημο αμζημφ. 

Ζ ζδεμθμβζηή θεζημονβία ηδξ «9δξ Ημοθίμο 1821» ζοκδέεηαζ ιε ηδ δοκαιζηή ακηί- 

εεζδ ακάιεζα, αθεκυξ, ζημκ ζζπκυ δζδβδηζηυ πνυκμ ηαζ ημκ ελαζνεηζηά πενζμνζζιέκμ 

ηαζ ζοιποηκςιέκμ πανζζηχιεκμ πνυκμ ηαζ, αθεηένμο, ζημκ ακμζπηυ ιεθθμκηζηυ πνυ- 

κμ, υπςξ αοηυξ ακζπκεφεηαζ ζημκ θυβμ ημο ανπζεπζζηυπμο Κοπνζακμφ: μ Κφπνζμξ 

ζενάνπδξ εηθνάγεζ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ μζ ηαηαηηδηέξ εα ηζιςνδεμφκ βζα ηδκ φανδ πμο 

δζαπνάηημοκ ηαζ υηζ μ εθθδκζζιυξ εα επζαζχζεζ δζαπνμκζηά, πανά ηζξ ακηζλμυηδηεξ, ιε 

ηδ αμήεεζα ημο Θεμφ.
41

 Ζ ακηίεεζδ αοηή ηαζ δ ειθαηζηή πνμαμθή ημο ακμζπημφ ηαζ 

απνμζδζυνζζημο ιέθθμκημξ, πμο εηηείκεηαζ ζε απενζυνζζημ αάεμξ πνυκμο, ζοκζζηά 

ζημζπείμ ιε αάζδ ημ μπμίμ αοηυ ημ πμίδια ημο Β. Μζπαδθίδδ δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηα 

ηοπνζαηά ζζημνζηά δνάιαηα, υπμο ηονζανπεί δ ζζημνζηζζηζηή απμεέςζδ ημο πανεθ- 

ευκημξ.  

                                                 
39

 Γζα ηζξ ζπεηζηέξ παναηδνήζεζξ ημο Μ. Πζενή, αθ. ζε αοηή ηδκ ενβαζία, Κεθ. Α΄, ζ. 173: ζδι. 340.  
40

 Γζα ημκ δδιυζζμ ηαζ ζδζςηζηυ πνυκμ, αθ. P. Ricoeur, Time and Narrative..., ηυι. 1, 85-6, 98˙ ηυι. 2, 

107˙ ηυι. 3, 113-5, 124, 136.  
41

 Βθ. Β. Μζπαδθίδδξ, «Ζ 9
δ
 Ημοθίμο 1821...», ζην. 19: ζη. 181-186, Άπαληα..., 144. 
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ηδ «Υζχηζζζα», ιμθμκυηζ δεκ εκημπίγεηαζ δ πνήζδ ημο ακμζπημφ ιεθθμκηζημφ 

πνυκμο, ημ αθδβδιαηζηυ πνυβναιια βζα δζάζςζδ ηςκ δφμ κεακίδςκ απυ ημκ ελζζθα- 

ιζζιυ μθμηθδνχκεηαζ ιε επζηοπία, ιέζα ζημ υνζμ ημο ιοεμπθαζζαημφ πανυκημξ. Καζ 

ζημ πμίδια αοηυ μ δζδβδηζηυξ πνυκμξ εηηείκεηαζ έςξ ημκ Ημφθζμ ημο 1821, δδθαδή 

είκαζ αηυιδ κςπέξ μζ ικήιεξ απυ ηα ηναβζηά βεβμκυηα ημο ιήκα εηείκμο, αθμφ μ 

πανζζηχιεκμξ ζηδκζηά πνυκμξ είκαζ ιία αδμιάδα ημο ηαθμηαζνζμφ ημο 1822. Ο 

πνυκμξ αοηυξ ζδιαίκεηαζ εηηεκέζηενα ζημκ θυβμ ημο αθδβδηή, υπζ υιςξ ηυζμ θεπημ- 

ιενεζαηά υπςξ ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 1821». Απυ ηζξ επηά διένεξ, ζηδκζηά ζδιακηζηέξ 

είκαζ ημ άαααημ (βκςνζιία ηδξ ελζζθαιζζιέκδξ Δθέκδξ ιε ηδ γδηζάκα, απμηάθορδ 

ημο ελζζθαιζζιμφ ηδξ ηαζ δέζιεοζδ ηδξ βνζάξ κα αμδεήζεζ βζα ηδ θφηνςζή ηδξ), δ 

Πέιπηδ (δεφηενδ ζοκάκηδζδ ηςκ δφμ βοκαζηχκ ηαζ ηαηάζηνςζδ ζπεδίμο βζα 

απυδναζδ ιαγί ιε ηδκ, επίζδξ ελζζθαιζζιέκδ, Άκκα, άθζλδ ημο Αθή-ιπεδ ζημ ζπίηζ, 

δείπκμ ηαζ έλμδμξ) ηαζ δ Παναζηεοή. Γζα ηδ ιένα αοηή δίκμκηαζ απυ ημκ αθδβδηή 

πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ: άδεζα ζε υθεξ ηζξ ζηθάαεξ ηδξ Δθέκδξ, κςνίξ ημ απυ- 

βεοια, αβςκία ηςκ δφμ ελζζθαιζζιέκςκ βοκαζηχκ, ιέπνζ ηδ δφζδ ημο ήθζμο, υηακ πζα 

θηάκεζ βζα ηνίηδ θμνά δ Υαηγδιανία ζημ ζπίηζ, ηαζ αημθμοεμφκ δ ζςηήνζα έλμδμξ 

πνμξ ημ πθμίμ ηαζ, απυ εηεί, δ ακαπχνδζδ βζα ηδκ παηνίδα ημοξ.  

πςξ ζοιααίκεζ ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 1821», ηαζ ζηδ «Υζχηζζζα» μ δζδβδηζηυξ πνυ- 

κμξ ζημκ θυβμ ημο αθδβδηή είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκμξ ηαζ εκημπίγεηαζ ιυκμ ζημ πνμ- 

μίιζμ. ημοξ πνχημοξ δέηα ζηίπμοξ ημο πμζήιαημξ δίκεηαζ ημ πςνμπνμκζηυ πθαίζζμ 

ημο ιφεμο: ζθαβέξ ημκ Ημφθζμ ημο 1821, άθζλδ Αναακζηχκ ζηδ Λειεζυ οπυ ημκ 

Υαηγζαθά βζα ηήνδζδ ηδξ ηάλδξ ηαζ επζηνάηδζδ ημο ηνυιμο.
42

 Μέζς ημο δζδβδηζημφ 

πνυκμο ζημκ θυβμ ηςκ πνμζχπςκ, θςηίγμκηαζ ιε αλζμζδιείςηδ μζημκμιία ηαζ αίζεδ- 

ζδ ημο πενζηημφ ιυκμ ημ πνυζθαημ πανεθευκ ηςκ δφμ ελζζθαιζζιέκςκ βοκαζηχκ ηαζ 

δ θνίηδ ηςκ ζθαβχκ ηδξ 9
δξ

 Ημοθίμο 1821. Με ηδ θζηή ηαζ ακηζνδημνζηή ακαπανά- 

ζηαζδ ημο πανεθευκημξ ηυζμ ζηδ «Υζχηζζζα», υζμ ηαζ ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 1821», 

επζηοβπάκεηαζ δ δναζηζηυηδηα ημο πμζδηζημφ θυβμο, πμο είκαζ ηαοηυπνμκα ηαζ εεα- 

ηνζηυξ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ζημ επίηεκηνμ ημο εκδζαθένμκημξ ημο πμζδηή είκαζ μζ δνα- 

ιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο αζχκμοκ ηα πνυζςπα.  

Βέααζα, δ ηάεανζδ ηαζ δ ζςηδνία ημο εθθδκζημφ έεκμοξ ημπμεεηείηαζ ζηδκ «9
δ
 

Ημοθίμο 1821» ζε απνμζδζυνζζημ ιεθθμκηζηυ πνυκμ, εκχ ζηδ «Υζχηζζζα» δ απεθεο- 

εένςζδ ηαζ δ θφηνςζδ ηςκ βοκαζηχκ ζοκηεθείηαζ ιέζα ζημ υνζμ ημο ιοεμπθαζζ- 

                                                 
42

 Βθ. Β. Μζπαδθίδδξ, «Ζ Υζχηζζζα», ζην. 1: ζη. 1-10, Άπαληα..., 162.  
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αημφ πνυκμο. Δπμιέκςξ, ζηζξ δφμ πμζδηζηέξ ζοκεέζεζξ ημο Β. Μζπαδθίδδ εκημπίγεηαζ 

ημ ακηζεεηζηυ ζπήια: αθεκυξ, πμνεία ημο ανπζεπζζηυπμο πνμξ ημκ εάκαημ, ιεηά ηδκ 

απυννζρδ ηδξ ιεζμθάαδζδξ ηςκ αμδεχκ βζα ηδ δζάζςζή ημο˙ ηαζ, αθεηένμο, πμνεία 

ηδξ Υζχηζζζαξ πνμξ ηδ γςή ηαζ ηδκ μνζζηζηή δζαημπή ημο αίαζμο ελζζθαιζζιμφ, ιε 

ηδκ επίηθδζδ ηδξ ηαηαθοηζηήξ πανέιααζδξ ημο αμδεμφ. Ζ ζοιπφηκςζδ ηδξ πμνείαξ 

ημο πνχημο ιέζα ζημ αζθοηηζηυ υνζμ εκυξ εζημζζηεηναχνμο πνμζδίδεζ ζηδκ «9
δ
 

Ημοθίμο 1821» ημκ δεζπυγμκηα παναηηήνα ημο δναιαηζημφ πμζήιαημξ, απυ ηδ ζηζβιή 

πμο ιε ηδκ ελςηενζηή πμζδηζηή θυνια απμδίδμκηαζ ηαηαζηάζεζξ εεαηνζηέξ. ηδ 

«Υζχηζζζα» δ απυδμζδ ηδξ απεθεοεένςζδξ ηςκ βοκαζηχκ ιέζα ζημκ πανζζηχιεκμ 

πνυκμ ιζαξ αδμιάδαξ δεκ οζηενεί ζε εεαηνζηυηδηα ηαζ είκαζ αθδεμθακήξ, ιμθμκυηζ 

εδχ δ δναιαηζηή θυνηζζδ δεκ είκαζ ελίζμο έκημκδ. 

Σα οπυθμζπα δνάιαηα, ζηα μπμία εκημπίγεηαζ δ ηνμπζηυηδηα ηδξ ακαβςβήξ ημο 

δναιαηζημφ πνυκμο ζημ ζζημνζηυ πανεθευκ, δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηα πνμδβμφιεκα 

θυβς ηδξ νδηά δζαηοπςιέκδξ ζε αοηά ζοββναθζηήξ πνυεεζδξ κα οπδνεηήζεζ ημ δνα- 

ιαηζηυ ηείιεκμ ζοβηεηνζιέκεξ ζδεμθμβζηέξ ακάβηεξ. Δζδζηυηενα, υπςξ έπεζ ζδιεζςεεί 

ζημ Β΄ Κεθάθαζμ (ζ. 220-222), ζημκ πνυθμβμ ημο Κνπηζνύθ Μερεκέη μ Θ. Κςκ- 

ζηακηζκίδδξ οπμβναιιίγεζ υηζ ααζζηυξ ζημπυξ ημο ήηακ, ιε ημ δνάια ημο, κα 

απμηαηαζηήζεζ ηδκ ζζημνζηή αθήεεζα βφνς απυ ηδ ζοιιεημπή ηδξ Κφπνμο ζηδκ 

εθθδκζηή επακάζηαζδ (πανμοζζάγμκηαξ έηζζ ηδ ιοεμπθαζία ςξ εεναπαζκίδα ηδξ 

ζζημνίαξ), εκχ δ Π. Λμσγζάξ πνμαάθθεζ ηδκ παηνζςηζηή δζάζηαζδ ημο δνάιαηυξ ηδξ, 

παναηηδνίγμκηάξ ημ «παηξησηηθόλ εγθόιπηνλ». Πζμ έιιεζα, αθθά ελίζμο εφβθςηηα, μ 

Η. Καναβεςνβζάδδξ πνμαάθθεζ ζημκ πνυθμβυ ημο ηδ δζδαηηζηή δζάζηαζδ ηδξ Κύπξνπ 

δνύιεο, ηεκηνζηυ εέια ηδξ μπμίαξ είκαζ δ ακηζηονακκζηή ελέβενζδ. Σέθμξ, ζημκ 

Γξαπέηε δηδάζθαιν ημ πνυζθαημ, ηυηε, πανεθευκ ακαπθάεεηαζ εεαηνζηά οπδνε- 

ηχκηαξ πνμθακείξ παηνζςηζημφξ ζηυπμοξ. Ζ ζδεμθμβζηή ζηνάηεοζδ ηςκ πζμ πάκς 

δναιάηςκ επζθένεζ δζαθμνμπμζήζεζξ ζημοξ ηνυπμοξ ακαπανάζηαζδξ ημο ζζημνζημφ 

πνυκμο, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα πμο έπμοκ ζπμθζαζηεί.  

Ακηίεεηα απυ ηδκ αοζηδνή εκυηδηα πχνμο, πνυκμο ηαζ οπμεέζεςξ, πμο οπάνπεζ 

ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 1821», ζημκ Κνπηζνύθ Μερεκέη ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ είκαζ ηνεζξ 

διένεξ (8 έςξ 10 Ημοθίμο 1821) ηαζ ηαηακέιεηαζ ζε δφμ πανάθθδθα αθδβδιαηζηά 

πνμβνάιιαηα ημο πνςηαβςκζζηή (ενςηζηή ηαηάηηδζδ ηδξ Μανίαξ ηαζ ηζιςνία ηςκ 

επίδμλςκ επακαζηαηχκ ζηδκ Κφπνμ). Ζ ζοββναθζηή πνυεεζδ βζα απμηαηάζηαζδ ηδξ 

ζζημνζηήξ αθήεεζαξ ζπεηζηά ιε ηδ ζοιιεημπή ηδξ Κφπνμο ζηδκ εθθδκζηή επακάζηαζδ 

δεκ θαίκεηαζ κα οθμπμζείηαζ, βζαηί, απυ ηδ ιζα, μ ζοββναθέαξ απμιαηνφκεηαζ απυ ηζξ 
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ζζημνζμβναθζηέξ πδβέξ ιε ηδ δδιζμονβζηή, αθθά αοεαίνεηδ, ζφγεολδ ζζημνίαξ ηαζ ιο- 

εμπθαζίαξ,
43

  ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, εζζάβεζ ζημ επίπεδμ ημο θμβυπνμκμο ημκ πνυκμ ηςκ 

παναζζεήζεςκ, πμο θεζημονβμφκ ςξ πνμδνμιζηέξ ικείεξ (εκχ δεκ εκημπίγμκηαζ ακα- 

θμνέξ ζημ απχηενμ πανεθευκ), ιε απμηέθεζια δ ακαπανάζηαζδ ημο ζζημνζημφ πνυ- 

κμο ζε ανηεηά ζδιεία ημο δνάιαημξ κα ιδκ είκαζ αθδεμθακήξ. 

Ζ ηαηαζπάναλδ ηςκ ανπζενέςκ, ηδξ Μανίαξ ηαζ ηςκ μζηείςκ ηδξ απυ έκα εδνίμ, 

πμο είπε ηδ ιμνθή ημο Κμοηζμφη, ζοκηεθείηαζ ιέζα ζημ υνζμ ημο παναζζεδηζημφ 

πνυκμο, αθμφ δ ημπέθα δζααεααζχκεζ ημκ απμδέηηδ ηδξ αθήβδζδξ Πέηνμ υηζ ήηακ 

λφπκζα, υηακ έαθεπε ημ απμηνυπαζμ εέαια.
44

 Απυ ηδκ άθθδ, ζηδκ ηεθεοηαία ζηδκή 

ημο δνάιαημξ μ Κμοηζμφη, ιέζα ζε παναζζεήζεζξ, αθέπεζ ζημ αάεμξ ηδξ ζηδκήξ ιζακ 

αβπυκδ ηαζ ιζα βοκαίηα ιε ηζξ αθοζίδεξ, πμο ηδκ έδεκακ, ζπαζιέκεξ κα εοθμβεί ηα 

                                                 
43

 Ο ένςηαξ ημο Κμοηζμφη Μεπειέη βζα ηδκ ηυνδ ημο ημηγάιπαζδ Υαηγδβεςνβάηδ Μανία δεκ εκημ- 

πίγεηαζ ζε ηαιζά απυ ηζξ ζζημνζηέξ πδβέξ πμο πνδζζιμπμζεί μ Θ. Κςκζηακηζκίδδξ. ηα Απνκλεκνλεύ- 

καηα... ημο Γ. Κδπζάδδ βίκεηαζ θυβμξ βζα ημκ απαβπμκζζεέκηα πνμφπμκηα οιεχκ Γθοηφ, μ μπμίμξ είπε 

δφμ ηυνεξ, ηδκ Ακκέηα ηαζ ηδ Μανβανυκα, «αίηηλεο επεηδείο νύζαη επέζπξαλ ηελ πξνζνρήλ ηνύ Κνπ- 

ηζνύθ-Μερεκέηε», ηαζ έηζζ ηδκ ιεκ πνχηδ ηνάηδζε βζα ημκ εαοηυ ημο ηαζ ηδ δεφηενδ έδςζε ζε έκακ 

οπμηαηηζηυ ημο. ηακ εα εβηαηέθεζπε ηδκ Κφπνμ, φζηενα απυ δζαηαβή ημο ζμοθηάκμο, δ Ακκέηα 

ανκήεδηε κα ημκ αημθμοεήζεζ. Αοηυξ, ελμνβζζιέκμξ απείθδζε κα ηδ ζημηχζεζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ηδκ 

πονμαυθδζε ηνεζξ θμνέξ ακεπζηοπχξ ηαζ «νύησ ηῃ απέδσθε ηελ ειεπζεξίαλ θαη δηέκεηλε ελ Κύπξῳ 

βηώζαζα κέρξη ηειεπηήο ελαξέησο θαη πηζηώο εηο ην πάηξηνλ ζξήζθεπκα». Σδκ πζμ πάκς ζζημνία μ 

Κδπζάδδξ πναβιαηεφεηαζ πμζδηζηά ζημ Γ΄ Μένμξ ηςκ Απνκλεκνλεπκάησλ ημο, πςνίξ κα απμδίδεζ 

πζζηά ηδκ ζζημνζηή αθήεεζα. ημ πμίδιά ημο μ ίδζμξ πενζβνάθεζ ηδ θοβή ηδξ δνςίδαξ ζηα αμοκά, βζα 

κα ιδκ πέζεζ ζηα πένζα ημο Κμοηζμφη Μεπιέη. Ήδδ μζ Σμφνημζ είπακ ηνειάζεζ ημκ παηένα ηδξ «εηο 

έλα παξάζπξνλ απελώο» ηαζ ηδκ αδεθθή ηδξ ηδκ άνπαλε έκαξ θαφθμξ Σμφνημξ. Ζ ημπέθα, πενζπθα- 

κχιεκδ ζηα αμοκά, θηάκεζ ιέπνζ ηδ Μαναεάζα ηαζ ηάεεηαζ ζημκ ίζηζμ ιζαξ ηανοδζάξ, ηθαίμκηαξ βζα 

ηδ ιαφνδ ζοιθμνά ηδξ. Παναηαθεί ημκ Θευ κα ηδ θοπδεεί, ηχνα πμο δεκ έπεζ παηένα, ηαζ ενδκεί 

βζαηί, ακηί ημο αννααςκζαζηζημφ πμο αβαπμφζε πμθφ, ηδ γδηά «ζύλεπλνλ ν δήκηνο, νπαδόο δαίκνλνο 

απνζηάηνπ όζηηο ηα πάληα θαηαπαηεί». Ο παζάξ εέθεζ κα ηδκ ελζζθαιίζεζ ηαζ κα ηδ αάθεζ κα γήζεζ ιέζα 

ζε έκα πανέιζ, αθθά αέααζα δ ίδζα παναηαθεί κα ιδκ βίκεζ πμηέ αοηυ. Βθέπεζ θνζηηά ηαζ άβνζα υκεζνα. 

Αηυιδ, αθέπεζ θμαενά μνάιαηα, δδθαδή δδιίμοξ ηαζ ημθηενά λίθδ κα πάθθμοκ. Υάκμκηαξ ηα θμβζηά 

ηδξ απυ ημκ ηνυιμ ηαζ ηα πζμ πάκς υκεζνα ηαζ μνάιαηα, αοημηημκεί πέθημκηαξ απυ έκα αάναενμ. Σμ 

θείρακυ ηδξ ημ ανήηακ ηάπμζμζ πνζζηζακμί ηαζ ημ έεαρακ ζε έκα ένδιμ καυ ηδξ πενζμπήξ εηείκδξ. Βθ. 

Γεχνβζμξ Κδπζάδδξ, Απνκλεκνλεύκαηα ησλ θαηά ην 1821 ελ ηῃ λήζῳ Κύπξῳ ηξαγηθώλ ζθελώλ. Δκ 

Αθελακδνείᾳ, εη ηδξ ηοπμβναθίαξ «Ζ Οιυκμζα» Βζηάθδ ηαζ Μακμοζάηδ, 1888: Δπακέηδμζδ: 

Λεοηςζία, Μμνθςηζηή Τπδνεζία Τπμονβείμο Παζδείαξ Κφπνμο, 1972, 30, 39, 40-42˙ ζημ ελήξ: 

Απνκλεκνλεύκαηα… Μμθμκυηζ ζε ανηεηά ζδιεία μζ θεπημιένεζεξ ηδξ πζμ πάκς ζζημνίαξ δζαθένμοκ 

απυ ηδκ ζζημνία ηδξ Μανίαξ ζημκ Κνπηζνύθ Μερεκέη, ςζηυζμ οπάνπμοκ αλζμζδιείςηεξ μιμζυηδηεξ 

ακάιεζα ζηα δφμ ηείιεκα. Δίκαζ δοκαηυ μζ μιμζυηδηεξ αοηέξ κα είκαζ ηοπαίεξ; Γεδμιέκμο υηζ ηαζ ηα 

δφμ ηείιεκα ηοπχεδηακ ημ ίδζμ έημξ (1888), μζ δφμ ζοββναθείξ είπακ βκχζδ μ έκαξ ημο ένβμο ημο 

άθθμο; Πάκηςξ ηαζ ηα δφμ αζαθία ηοπχεδηακ ζημ ίδζμ ηοπμβναθείμ («Οιυκμζα»), ζηδκ Αθελάκδνεζα. 

ιςξ, ημ υκμια ημο Θ. Κςκζηακηζκίδδ δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζηα μκυιαηα ηςκ ζοκδνμιδηχκ ημο ένβμο 

ημο Κδπζάδδ. Ακηίζημζπα, μφηε ημ υκμια ημο Κδπζάδδ ζδιεζχκεηαζ ζηα μκυιαηα ηςκ ζοκδνμιδηχκ 

ημο Κςκζηακηζκίδδ. Γζαθμνεηζηέξ πθδνμθμνίεξ βφνς απυ ημοξ ένςηεξ ημο Κμοηζμφη Μεπιέη πανα- 

ηίεεκηαζ απυ ημκ Ν. Κονζαγή: Ο παζάξ ζηέθθεζ ημοξ άκηνεξ ημο ζηδκ Δονφπμο, ιε εκημθή κα απαβά- 

βμοκ ηαζ κα μδδβήζμοκ ζημ πανέιζ ημο ηδκ πακέιμνθδ Φθμονμφ. ιςξ, μζ βμκείξ ηδξ, έπμκηαξ εζδμ- 

πμζδεεί βζα ηδκ επζηείιεκδ απαβςβή, θοβαδεφμοκ ηδκ ηυνδ ημοξ. «Ζ Φινπξνύ ελδεδπκέλε αλδξηθά 

ξνύρα εθξύπηεην ρξόλνλ ηηλά εηο ηα βνπλά κέρξηο όηνπ ν παηήξ ηεο θαηώξζσζε λα ηελ νδεγήζε απαξα- 

ηήξεηνλ εηο Λάξλαθα θαη λα ηελ εκπηζηεύζε εηο ηελ νηθίαλ ηνπ πξνμέλνπ ηεο Γαιιίαο». Βθ. Νεμηθήξ 

Κονζαγήξ, «Ο βαθθμβενιακζηυξ πυθειμξ ηαζ δ Κφπνμξ», Κππξηαθά Χξνληθά Η΄ (1934) 298.  
44

 Θ. Κςκζηακηζκίδδξ, Κνπηζνύθ Μερεκέη..., 20-24.  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



                                                                         283 

εφιαηα ηςκ ζθαβχκ πμο μ ίδζμξ δζέπναλε. Ακηζηνίγεζ, αηυιδ, ημοξ επζζηυπμοξ «απα- 

ζηξάπηνληαο θαη κεηδηώληαο» ηαζ ημ αίια ηςκ ζθαβζαζεέκηςκ κα παίνκεζ ιμνθή δζα- 

αυθςκ πμο ημκ ηαηαδζχημοκ. Πέθημκηαξ ζημ έδαθμξ, ακαθςκεί ζημκ Βεθγεαμφθ υηζ 

είκαζ δζηυξ ημο. ημ αάεμξ ηδξ ζηδκήξ θαίκεηαζ δ Δθθάδα κα εναφεζ ηζξ αθοζίδεξ ηδξ. 

Μπνμζηά ηδξ είκαζ βμκαηζζιέκμζ μ ανπζεπίζημπμξ, μζ ιδηνμπμθίηεξ ηαζ άθθα εφιαηα 

«θαη έρνληεο ηαο ρείξαο πξνο απηήλ πςσκέλαο».
45

 Ζ ζδεμθμβζηή θεζημονβία ηςκ δφμ 

πζμ πάκς εζηυκςκ είκαζ εοδζάηνζηδ: ιε ηδκ πνμαμθή ηδξ ημονηζηήξ εδνζςδίαξ ηαζ ηδξ 

κεηνακάζηαζδξ ηςκ εοιάηςκ ηδξ ημκίγεηαζ δ πίζηδ ζηδ δζαπνμκζηυηδηα ημο εθθδκζ- 

ημφ έεκμοξ.
46

  

ηδκ Κύπξν δνύιε ημο Η. Καναβεςνβζάδδ δ ακαπανάζηαζδ ημο ζζημνζημφ πνυκμο 

ζοκδοάγεηαζ ιε «δζαθοβέξ», είηε πνμξ ημ ανπαίμ πανεθευκ ηδξ Κφπνμο είηε πνμξ ημ 

ιέθθμκ, πάκημηε ιέζα ζημ υνζμ ημο θμβυπνμκμο. Σμ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ εηηείκεηαζ 

ζε 20 ιένεξ, ηδκ άκμζλδ ημο 1192 ι.Υ. ημκ δζδβδηζηυ πνυκμ ακζπκεφμκηαζ, απυ ηδ 

ιζα, ικείεξ ημο απχηενμο ανπαζμεθθδκζημφ πανεθευκημξ, ιε ζδεμθμβζηή ηονίςξ πνή- 

ζδ, δδθαδή ζοκμδεοιέκεξ απυ πνμηνμπή βζα αβχκα χζηε κα επακέθεεζ δ παθζά δυλα, 

ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ακαθμνέξ ζημ ζπεηζηά πνυζθαημ πανεθευκ, ιε ηζξ μπμίεξ αζηζμ- 

θμβείηαζ δ πανμφζα ηαηάζηαζδ πναβιάηςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ιμκαπυξ Ηβκάηζμξ, 

επζζηνέθμκηαξ ζηδκ Κφπνμ απυ ημ Βογάκηζμ, πνμζηοκάεζ ημ πχια ηδξ παηνίδαξ ημο 

ηαζ εφπεηαζ «λα ηύρε ηεο πάιαη επθιείαο ηεο», εεςνχκηαξ υηζ μ Θευξ ηζιςνεί «δηά ησλ 

δώλησλ» αιανηίεξ πνμβυκςκ, εκχ μ ανπζεπίζημπμξ Ηςάκκδξ Β΄ οπμζηδνίγεζ υηζ μζ α- 

βχκεξ ημο έεκμοξ θένμοκ «αλέθαζελ ην θύξνο ζείαο ζθξαγίδνο».
47

 

Ωζηυζμ, δ ακαπανάζηαζδ ημο ζζημνζημφ πνυκμο ζοιθφνεηαζ ιε ζδεμθμβήιαηα 

πμο ακήημοκ ζημκ πνυκμ βναθήξ ημο δνάιαημξ, ηα μπμία ακζπκεφμκηαζ ζηζξ πενζζζυ- 

ηενμ εηηεηαιέκεξ ικείεξ ημο ιέθθμκημξ, πμο εκημπίγμκηαζ ζημκ θμβυπνμκμ. Πνυηεζηαζ 

μοζζαζηζηά βζα εεαηνζηή ακάπθαζδ ηδξ Μεβάθδξ Ηδέαξ. Έηζζ, αθεκυξ, μ Ηάηςαμξ πζ- 

ζηεφεζ υηζ ημ πκεφια ημο εθθδκζημφ έεκμοξ παναιέκεζ αεάκαημ ηαζ ακαβεκκζέηαζ 

ιέζα απυ ηδ ζηάπηδ, ιε ηδ αμήεεζα ηδξ Θείαξ Πνυκμζαξ, ηαζ πνζκ απυ ημκ εάκαηυ ημο 

                                                 
45

 .π., 112.  
46

 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 1821» ημο Β. Μζπαδθίδδ ημ ακηίζημζπμ εειαηζηυ ζημζπείμ 

ηδξ δζαπνμκζηυηδηαξ ημο εθθδκζζιμφ (ζη. 181-186) δεκ θμνηίγεηαζ ιε ημκ ελεγδηδιέκμ νμιακηζζιυ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ ζηδκήξ ημο Κνπηζνύθ Μερεκέη. Ακηίεεηα, ηαεχξ ημπμεεηείηαζ ζημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ ςξ 

δ δζαηφπςζδ ηδξ ζηαεενήξ πίζηδξ ημο ανπζεπζζηυπμο Κοπνζακμφ απέκακηζ ζημκ Σμφνημ παζά, εκηάζ- 

ζεηαζ θεζημονβζηά ζημκ δναιαηζηυ δζάθμβμ. ημ δνάια ημο Κςκζηακηζκίδδ ημ ίδζμ εειαηζηυ ζημζπείμ 

πνμαάθθεηαζ έιιεζα ιέζα απυ ημκ παναθδνδιαηζηυ θυβμ ημο παζά ηαζ απυ ηδκ ηαηαθδηηήνζα ζηδ- 

κζηή μδδβία. Δπμιέκςξ, δεκ θμνηίγεηαζ δναιαηζηά, αθθά ιυκμ νδημνζηά, ςξ ιζα εζηυκα πμο εα άλζγε κα 

δζενεοκδεεί ακ εκημπίγεηαζ ζε άθθα κεμεθθδκζηά δνάιαηα ηδξ ίδζαξ πενζυδμο.  
47

 Βθ. Η. Καναβεςνβζάδδξ, Κύπξνο δνύιε..., 22, 27.  
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εηθνάγεζ ηδκ πεπμίεδζή ημο βζα ηδ θφηνςζδ ημο εθθδκζζιμφ: «Μέζνλ ηνπ ζθόηνπο 

απηνύ δηαβιέπσ εηο βάζνο αηώλσλ / όινπ ηνπ έζλνπο αλάζηαζηλ, παύζηλ βαζάλσλ θαη 

πόλσλ». Αθεηένμο, μ Ηβκάηζμξ θοπάηαζ βζα ηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ, ζηδκ μπμία ανί- 

ζηεηαζ δ Κφπνμξ, ηαζ πνμαθέπεζ υηζ δ εεκζηή ζδιαία ηςκ Δθθήκςκ (ζημζπείμ ακαπνμ- 

κζζιμφ) εα ηοιαηίζεζ πάκς απυ ημ κδζί. Πζζηεφεζ, αηυιδ, υηζ δεκ είκαζ «καθξάλ ε 

ησλ πόζσλ ... ώξα», υηακ δ Κφπνμξ «σο ηηκαιθήο καξγαξίηεο» εα θάιπεζ ζημ ζηέι- 

ια ημο Κνάημοξ.
48

 Δπμιέκςξ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Κύπξνπ δνύιεο δ ηνμπζηυηδηα ηδξ 

ακαβςβήξ ημο δναιαηζημφ πνυκμο ζημ ζζημνζηυ πανεθευκ δεκ πνμζθαιαάκεζ ηδ ζδ- 

ιαζία ηδξ ακάβκςζδξ ημο ζζημνζημφ πνυκμο οπυ ηδκ μπηζηή βςκία ημο πνυκμο 

βναθήξ ημο ένβμο, αθθά ηδ ζδιαζία ηδξ πανακάβκςζήξ ημο ιε ζδεμθμβζημφξ ζηυ- 

πμοξ, ζε ιζακ επμπή πμο δ εεαηνζηή βναθή πμθφ ζοπκά ήηακ εεναπαζκίδα ηδξ 

ζδεμθμβίαξ.  

ηδ Γνύιε Κύπξν ηδξ Π. Λμσγζάδμξ δ ακαπανάζηαζδ ημο ζζημνζημφ πνυκμο 

βίκεηαζ ιε ιεβάθα άθιαηα, ηαευηζ ημ δζάζηδια πμο ιεζμθααεί ακάιεζα ζε ηαεειζά 

απυ ηζξ έλζ ιένεξ ημο ιοεμπθαζζαημφ πανυκημξ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ ζε ηακέκα ζδιεί- 

μ. Ζ ζοββναθέαξ απμδίδεζ απθμσηά, ιέζς ημο πανζζηχιεκμο πνυκμο, ηδ ααζζθεία ηδξ 

Κανθυηηαξ ζηδκ Κφπνμ (1458-1467),
49

 ηαζ, ςξ εη ημφημο, ζημ δνάια ηδξ, ζημ μπμίμ 

δεκ οπάνπεζ εκυηδηα πνυκμο, ηα πνμκζηά πάζιαηα ηαθφπημκηαζ ιέζς ημο δζδβδηζημφ 

πνυκμο. Βέααζα, δ Λμσγζάξ αλζμπμζεί έκα ιζηνυ ιυκμ ιένμξ απυ ηδκ ζζημνζηή φθδ, 

πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ααζζθεία ηδξ Κανθυηηαξ.
50

 Καεχξ μ ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ είκαζ 

                                                 
48

 Βθ. υ.π., 23, 28, 29, 66. Αλίγεζ εδχ κα πνμζεπεεί δ ζδεμθμβζηά ζδιακηζηή ακηζζημζπία ακάιεζα ζημ 

αογακηζκυ ηαζ ημ κεμεθθδκζηυ ηνάημξ.  
49

 ηδκ Κππξηάδα ραξίεζζα, ηδκ μπμία δ ίδζα δ ζοββναθέαξ ακαθένεζ ςξ πδβή ηδξ, ζδιεζχκμκηαζ ηα 

ελήξ βζα ηδ ααζζθεία ηδξ Κανθυηηαξ: «1458: Καξιόηηα, ζηεθζεῑζα θαη δησρζεῑζα πεξί ην 1467, ἔηνο 

Ἰάθσβνο ὁ λόζνο ἐηειεύηεζελ πεξί ηό 1473». Ο Ηςάκκδξ Γ΄, υηακ πέεακε, άθδζε δζάδμπυ ημο ηδκ 

ηυνδ ημο, Κανθυηηα, δ μπμία πακηνεφηδηε ημκ Λμοδμαίημ, ηυιδ ηδξ Γέκμοαξ, πμο ήηακ δεφηενμξ βζμξ 

ημο δμφηα ηδξ ααμΐαξ. «Ἀιι’ ὁ ἀδειθόο αὐηῆο λόζνο Ἰάθσβνο, ηῶλ ηῆο θύζεσο ζεκλῶλ δώξσλ 

ἐπηιαζόκελνο, ἐπαλέζηε ηῇ  ἀδελθῇ, καθήρεκεν αὐηήν ηῆς ἀρτῆς καί ηό ζηῑθος 

διθήζας ηῆς καζιγνήηοσ» ηαζ αθμφ ηένδζζε ηδκ ειπζζημζφκδ ηάεε ζηναηζςηζημφ ηάβιαημξ, 

πμο ανζζηυηακ ζηδκ Κφπνμ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ εοβεκχκ, ακαβμνεφηδηε αοηυξ ααζζθζάξ ηδξ 

Κφπνμο, ακηί ηδξ αδεθθήξ ημο. Αημθμφεςξ, βίκεηαζ θυβμξ βζα ημκ βάιμ ημο ιε ηδκ Αζηαηενίκδ 

Κμνκάνμ ηαζ βζα ημκ εάκαηυ ημο, εκχ δ Αζηαηενίκδ ήηακ έβηομξ. Βθ. Κςκζηακηίμο, Ανπζεπζζηυπμο 

οκαίμο, Κππξηάο ραξίεζζα…, 151.  
50

 Γζα ηδκ πενίμδμ ηδξ ααζζθείαξ ηδξ Κανθυηηαξ, αθ. Leontios Makhairas, Recital concerning the sweet 

land of Cyprus entitled “Chronicle” (transl. R. M. Dawkins), Ολθυνδδ, Clarendon Press, ηυι. 1, 1932, 

§§ 710-713: 537˙ Σγχνηγδξ (Μ)πμοζηνμφξ (Γεχνβζμξ Βμ(ζ)ην(ο)δκυξ ή Βμοζηνχκζμξ, Γηήγεζηο θξν- 

λίθαο Κύπξνπ (ηνζηζηή έηδμζδ, εζζαβςβή, ζπυθζα, βθςζζάνζ, πίκαηεξ ηαζ επίιεηνμ: Γζχνβμξ Κεπα- 

βζυβθμο) Λεοηςζία, Κέκηνμ Δπζζηδιμκζηχκ Δνεοκχκ, 1997, §§22-105: 46-230˙ Ανπζιακδνίηδξ 

Κοπνζακυξ, Ηζηνξία ρξνλνινγηθή ηεο λήζνπ Κύπξνπ. Δνακζζεείζα εη δζαθυνςκ ζζημνζηχκ ηαζ ζοκηε- 

εείζα απθῂ θνάζεζ οπυ ημο [...], ανπμιέκδ απυ ημο ηαηαηθοζιμφ ιέπνζ ημο πανυκημξ. Δκ ῂ πνμζε- 

ηέεδ ηαζ δ πενί ηδξ Αοημκμιίαξ ηδξ Ηενάξ Δηηθδζίαξ ηςκ Κοπνίςκ Έηεεζζξ ημο αμζδίιμο ανπζεπζζηυ- 

πμο Κονίμο Φζθμεέμο, άια ηαζ πενί εκδυλςκ Ακδνχκ ηαζ Αβίςκ Κοπνίςκ, Δκεηίδζζκ: Πανά Νζημθάῳ 

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



                                                                         285 

ζδεμθμβζηυξ-παηνζςηζηυξ, δ ζοββναθέαξ δεκ εκδζαθένεηαζ βζα ηδ ιεηάπθαζδ βεβμκυ- 

ηςκ, υπςξ είκαζ, θυβμο πάνδ, δ δζαθςκία ηςκ βμκέςκ ηδξ βζα ημκ βάιμ ηδξ ιε ημκ 

δμφηα ηδξ ααμΐαξ. Δπίζδξ, δεκ αλζμπμζείηαζ δναιαημονβζηά μ δζπαζιυξ ημο Ηςάκκδ 

ακάιεζα ζηδκ αβάπδ ημο βζα ημκ Ηάηςαμ ηαζ ζημ εκδζαθένμκ ημο βζα ηδκ Κανθυηηα. 

Ωξ ζοκέπεζα ηςκ πζμ πάκς επζθμβχκ, ημ δνάια δεκ δζαεέηεζ εεαηνζηυηδηα, επεζδή ηα 

ημιαζηά ζδιεία ηδξ πθμηήξ δεκ πνμςεμφκηαζ ιέζς ημο εεαηνζημφ δζαθυβμο, αθθά 

δίκμκηαζ ιέζα απυ ηδκ αθήβδζδ ηςκ πνμζχπςκ.  

Γεκζηά, δ ζοββναθέαξ δεκ εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ αθδεμθακή ακαπανάζηαζδ ημο 

ζζημνζημφ πνυκμο, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηδκ ενςηζηή ζζημνία ηςκ αημθμφεςκ ημο 

παθαηζμφ Κθεμιέκδ ηαζ Δοακείαξ, πμο δεκ εκημπίγεηαζ ζηζξ ζζημνζηέξ πδβέξ, ηαζ 

ιάθθμκ απμηεθεί επζκυδζδ ηδξ ζοββναθέςξ. Σα επζκμδιέκα αοηά δναιαηζηά πνυζς- 

πα εηθένμοκ ημκ παηνζςηζηυ ηαζ ακηζηονακκζηυ θυβμ, μ μπμίμξ πνμθακχξ δεκ είκαζ 

άζπεημξ ιε ημ ηθίια ημο αθοηνςηζζιμφ πμο ηονζανπμφζε ζηδκ Κφπνμ, υηακ βναθυ- 

ηακ ημ εεαηνζηυ ηείιεκμ.   

Απυ παηνζςηζζιυ ηαζ ακενςπζζιυ ειθμνείηαζ ηαζ δ Κανθυηηα, δ μπμία υπζ ιυκμ 

είκαζ οπένιαπμξ ηςκ δζηαίςκ ημο ηοπνζαημφ θαμφ, αθθά μναιαηίγεηαζ ηαζ ηδκ απε- 

θεοεένςζδ ημο κδζζμφ. Έηζζ, ημ δνάια μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ εοπή δ Κφπνμξ κα ε- 

θεοεενςεεί ηαζ κα δμλάζεζ λακά ηδ ιδηνυπμθή ηδξ. Καζ εδχ, υπςξ ηαζ ζηδκ ηεθεο- 

ηαία ζηδκή ημο Κνπηζνύθ Μερεκέη, εκημπίγεηαζ δ ζδεμθμβζηή θεζημονβία ημο μναιαηζ- 

ημφ πνυκμο. Ο ζζημνζηυξ πνυκμξ ακαπθάεεηαζ, θμζπυκ, υπζ βζα πάνδ εκυξ ιμκμζήια- 

κημο εκδζαθένμκημξ βζα ηδκ ζζημνία ημο κδζζμφ, αθθά ηονίςξ βζα κα απμδμεεί εεαηνζ- 

ηά ημ υναια ηςκ Κοπνίςκ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ημο κδζζμφ ημοξ ηαζ ηδκ έκςζή ημο 

ιε ηδκ Δθθάδα. Άνα, δ εεαηνζηή βναθή οπδνεηεί ζοβηεηνζιέκεξ ζδεμθμβζηέξ ακά- 

βηεξ, μζ μπμίεξ ηαεμνίγμοκ απμθαζζζηζηά ηδκ ηνμπζηυηδηα ηδξ ακαβςβήξ ημφ δναια- 

ηζημφ πνυκμο ζημ ζζημνζηυ πανεθευκ.  

1.5. Σν κπζνπιαζηαθό παξόλ «ζηε βαξηά ζθηά»
51

 ηνπ παξειζόληνο  

Ζ ηνμπζηυηδηα αοηή, πμο είκαζ βκςζηή ηαζ ςξ ακαδνμιζηυ πανυκ, εκημπίγεηαζ ζε 

εεαηνζηά ηείιεκα υπμο, υπςξ ζδιεζχκεζ μ Γ. Πεθάκδξ, «έλαο νιόθιεξνο παξειζώλ 

θόζκνο πνιηνξθεί ηα πξόζσπα ηνπ παξόληνο», δδθαδή αοηά ηαηαηνφπμκηαζ απυ δοζά- 

νεζηεξ ηαηαζηάζεζξ, πμο ακάβμκηαζ είηε ζημ απχηενμ είηε ζημ εββφηενμ πανεθευκ.
52

 

ημ Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα... ηαζ ζημκ Πέηξν Α΄... ημο Θ. Κςκζηακηζκίδδ ηα 

                                                                                                                                            
Γθοηεί ηῳ ελ Ηςακκίκςκ, 1788,  Κεθ. ΗΕ΄, 204-240.  
51

 Γακείγμιαζ ηδ δζαηφπςζδ «αανζά ζηζά» απυ: Κ. Θ. Γδιανάξ, Η.ΝΔ.Λ., 411.  
52

 Βθ. Πεθάκδξ (1999), 411.  
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δναιαηζηά πνυζςπα γμοκ «ζηδ αανζά ζηζά» ημο πανεθευκημξ, αδοκαηχκηαξ κα οπεν- 

αμφκ ηδ ααζακζζηζηή πανμοζία ημο. 

Σμ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ ζημ Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα... ημπμεεηείηαζ ζημ 

δζάζηδια Μανηίμο-Απνζθίμο 1870 ηαζ απέπεζ ιυθζξ ηνία πνυκζα απυ ημκ πνυκμ δδιμ- 

ζίεοζδξ ημο δνάιαημξ (1873). ημ δνάια μ πνμζημεήναξ Φζθμηηήηδξ ακαγδηεί ζςηδ- 

νία απυ ημ αιανηςθυ πανεθευκ ημο (δμθμθμκία ημο πνμσζηαιέκμο ημο, ιε ζηυπμ κα 

ζθεηενζζηεί ηδκ πενζμοζία ημο ηαζ κα μνεμπμδήζεζ μζημκμιζηά), επζδζχημκηαξ ηαζνμ- 

ζημπζηά κα πακηνεοηεί ηδκ πθμφζζα Δοακεία. Ο ακηίιαπμξ ημο πνμζημεήνα Αβδζίθα-  

μξ, πένα απυ ημ ενςηζηυ ημο δνάια, αζχκεζ ςξ πμζδηήξ ηαζ νμιακηζηυξ μδμζπυνμξ ημ 

άεθζμ πανυκ ημο ζηθααςιέκμο κδζζμφ ημο ηαζ εοιάηαζ ηδκ πνμβμκζηή δυλα, υπςξ 

ηδκ έιαεε απυ ηα ανπαία εθθδκζηά ζοββνάιιαηα πμο ιεθεημφζε ζηδκ παζδζηή ημο 

δθζηία. Ακαθένεηαζ  ζηδκ επίζηερή ημο ζημ Σνυμδμξ, ζηδ Λεοηςζία ηαζ ζηδ αθα- 

ιίκα. Θοιάηαζ υηζ ζηδ Λεοηςζία έγδζε δφμ πνυκζα ιαγί ιε ημκ θίθμ ημο Νζηυθαμ. 

ηδ ζηζά ημο πθαηάκμο ηδξ Λεοηςζίαξ ηαζ απέκακηζ απυ ηδκ Αβία μθία ηάεζζε ηαζ 

έηθαρε ηδ ζηθααςιέκδ παηνίδα ημο. ηδ αθαιίκα θοπήεδηε, βζαηί δεκ είπε ιαγί ημο 

ημκ Νζηυθαμ βζα κα ενδκήζμοκ ιαγί ηδκ «ζαλνύζαλ ηεο παηξίδνο δόμαλ». Δίδε καμφξ 

ηαηεδαθζζιέκμοξ, εηεί υπμο άθθμηε έβναθε ηα έπδ ημο μ ηαζίκμξ, ηαζ ζηεθηυηακ ηζ 

εα έθεβε μ Δοαβυναξ, ακ ζδηςκυηακ απυ ημκ ηάθμ ημο ηαζ έαθεπε ηδ ζηθααςιέκδ 

παηνίδα. Με ημκ Δοαβυνα ηάιθεδηε ηαζ δ δυλα ηδξ Κφπνμο, πμο ζήιενα ιμζάγεζ ιε 

βένζηδ δνο, πμο ηα ζημοθήηζα ηαηαηνχβμοκ ημκ ημνιυ ηδξ ηζ αδοκαηεί ηαζ ιαναίκε- 

ηαζ.
53

 Δλάθθμο, μ θίθμξ ημο Αβδζίθαμο Νζηυθαμξ ηαηδβμνεί ηδκ πνμδβμφιεκδ βεκζά 

ηςκ Κοπνίςκ βζα πνμδμηζηή ζηάζδ, αθμφ υζμζ ανίζημκηακ ζε χνζιδ ηαζ πνμπςνδ- 

ιέκδ δθζηία δεκ έθααακ ιέηνα βζα ηδ ζςηδνία ηδξ παηνίδαξ ημοξ ηαζ θυβς ζδζμηεθχκ 

ζοιθενυκηςκ πανειπυδζζακ ηδκ πνυμδμ ηδξ κέαξ βεκζάξ. Ζ ζζημνζηζζηζηή μπηζηή ημφ 

Νζηυθαμο είκαζ ειθακήξ, υηακ θέεζ ζημκ Αβδζίθαμ υηζ, εονζζηυιεκμξ ημκηά ζηα ενεί- 

πζα ημο ανπαίμο Κζηίμο, ιπμνεί κα δεζ ημκ Δοαβυνα ζηα ηείπδ ηδξ πυθδξ κα παναηάζ- 

ζεζ ημοξ ζηναηζχηεξ ημο ηαζ ημκ ίδζμ κα ζδηχκεηαζ απυ ημκ ηάθμ ημο ηαζ κα νίπκεζ 

άβνζμ επζηζιδηζηυ αθέιια ζημοξ ζφβπνμκμοξ Κοπνίμοξ.
54

  

Δηηυξ απυ ηα πζμ πάκς πνυζςπα, πμο ηαηαηνφπμκηαζ απυ ημ πανεθευκ, απχηενμ ή 

πνυζθαημ, δδιυζζμ ή ζδζςηζηυ, δ Δοακεία ααζακίγεηαζ απυ ηδκ ακάικδζδ ηδξ πνχ- 

ηδξ ηδξ ζοκάκηδζδξ ιε ημκ Αβδζίθαμ ηαζ εφπεηαζ αοηή κα ιδκ βζκυηακ πμηέ, αθμφ 

ηαζ μζ δφμ οπμθένμοκ ζημ πανυκ απυ ηδκ ακηίδναζδ ημο ημζκςκζημφ ημοξ πενίβονμο. 

                                                 
53

 Βθ. Θ. Κςκζηακηζκίδδξ, Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα..., 59.  
54

 .π., 62.  
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Θοιάηαζ υηζ δ γςή ηδξ οπήνλε «ζηάδηνλ νδύλεο» ηαζ πςξ δ ζηθδνή απυθαζδ ηςκ 

βμκέςκ ηδξ κα ηδκ πακηνέρμοκ ιε ημκ Φζθμηηήηδ (ηνεζξ ιήκεξ κςνίηενα απυ ημ ιο- 

εμπθαζζαηυ πανυκ) ηδ αφεζζε ζηδκ μδφκδ.
55

 Δκ ηέθεζ, ηα πνυζςπα ημο δνάιαημξ, ιδ 

επζηοβπάκμκηαξ κα απμδεζιεοημφκ απυ ηδκ ηναοιαηζηή ικήιδ ημο πανεθευκημξ, μ- 

δδβμφκηαζ ζηδκ αοημπεζνία.      

ημκ Πέηξν Α΄... μ πνυκμξ πμο επζζηζάγεζ ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ δεκ είκαζ ημ 

έκδμλμ ζζημνζηυ πανεθευκ ηδξ Κφπνμο, αθθά μ πνμβεκέζηενμξ αιανηςθυξ ζδζςηζηυξ 

πνυκμξ ημο έηθοημο ααζζθζά πμο επδνέαζε απμθαζζζηζηά ηδ γςή ηςκ δναιαηζηχκ 

πνμζχπςκ. ημ δνάια αοηυ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, μ δζδβδηζηυξ πνυκμξ είκαζ ζδζαίηενα 

εηηεηαιέκμξ, ηαεχξ ιε αοηυκ απμδίδεηαζ ημ δζάζηδια ιζαξ εζημζαεηίαξ (1365-1385). 

Σα ακαπανζζηχιεκα βεβμκυηα ημο ιοεμπθαζζαημφ πανυκημξ δζαδναιαηίγμκηαζ ηαηά 

ημ εζημζηυ έημξ ηδξ πζμ πάκς πενζυδμο, ζοιποηκςιέκα ζε έκα δζάζηδια ηνζχκ διε- 

νχκ, ηαζ είκαζ αδφκαημ κα βίκμοκ ηαηακμδηά, ακ δεκ ζοζπεηζζημφκ ιε ηα πνμβεκέ- 

ζηενα εβηθήιαηα ημο ααζζθζά. Σμ αιανηςθυ πανεθευκ ημο Πέηνμο δίκεηαζ απυ πμζ- 

ηίθεξ μπηζηέξ βςκίεξ. Ηδίςξ, ηα εβηθήιαηά ημο εκακηίμκ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Κζανίμκα 

ελζζημνμφκηαζ πενζζζυηενεξ απυ ιία θμνέξ ηαζ απυ πενζζζυηενα απυ έκα πνυζςπα. 

Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί ηάεε πνυζςπμ δζδβείηαζ ηα βεβμκυηα βζα ελοπδνέηδζδ δζαθμνε- 

ηζημφ επζημζκςκζαημφ ζημπμφ (π.π. μ Κζανίςκ βζα κα πεηφπεζ ηδκ ακαβκχνζζή ημο α- 

πυ ημκ Πέηνμ ηαζ βζα κα πείζεζ ημκ ίδζμ υηζ αθδεεφμοκ υζα ημο θέεζ βζα ημκ βζμ ημο).
56

   

Ο ακηίιαπμξ ημο ααζζθζά Κζανίςκ, πανά ηδκ πμθοεηή ελμνία ηαζ θοθάηζζή ημο, 

ηαηέπεζ πθδνμθμνίεξ ηαζ βκχζεζξ βζα ηα άθθα πνυζςπα πμο ημο είκαζ απαναίηδηεξ 

βζα κα ηα εθέβλεζ, ζοκάπημκηαξ ζεζνά ζοιαάζεςκ ιε αοηά βζα επίηεολδ ημο ηεθζημφ 

ημο ζηυπμο, πμο είκαζ δ εηδίηδζδ. Γζα είημζζ πνυκζα, ηαηαηνχβεζ ηδκ ηανδζά ημο ημ 

πάεμξ ηδξ εηδίηδζδξ: «ηνπ νπνίνπ [Πέηνμο] ην αίκα ζέισ απνξξνθήζεη κέρξη ηειεπ- 

ηαίαο ξαλίδνο ίλα ζβύζσ [sic] ηελ πξν εηθνζαεηίαο θαηαηξώγνπζαλ ηελ θαξδίαλ κνπ 

ππξάλ ηνπ κίζνπο θαη ηεο εθδηθήζεσο…».
57

 Δπμιέκςξ, ηαζ ζημ δνάια αοηυ δ δζα- 

θοβή απυ ημκ αζθοηηζηυ ηθμζυ ημο πανεθευκημξ είκαζ αδφκαηδ. Ζ αδοκαιία αοηή 

                                                 
55

 .π., 36, 83-4.  
56

 Οζ πζμ ηάης δζαπζζηχζεζξ ημο S. Garner βφνς απυ ημ γήηδια ηδξ ακαπανάζηαζδξ ημο πανεθευκημξ 

ζηα εεαηνζηά ηείιεκα εα ιπμνμφζακ κα είπακ βναθεί βζα ηδκ ηεπκζηή πμο εθανιυγεζ ζημκ Πέηξν Α΄... μ 

Θ. Κςκζηακηζκίδδξ: «Σν παξειζόλ, ιόγνπ ράξε, απηή ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ηόζν ζπρλά νηθνδνκείηαη 

ην παξόλ, αξθεηέο θνξέο παξνπζηάδεηαη κε αζάθεηα, αληίζεηα απ’ ό,ηη ζπκβαίλεη κε ηε δηαύγεηα ηεο 

ζπλεζηζκέλεο έθζεζεο [expositio]. Οη δξακαηνπξγνί ελίνηε δεκηνπξγνύλ ηελ αζάθεηα θαζηζηώληαο πε- 

ξηζζόηεξν ζύλζεην ην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ραξαθηήξσλ θαη πεξηπιέθνληαο ηα πξνγελέζηεξα 

γεγνλόηα, κε ηξόπν πνπ θαζηζηά αδύλαηε ηελ αλαγλώξηζε ηεο αιήζεηαο». Βθ. St. Garner, The absent 

voice..., 38.  
57

 Βθ. Θ. Κςκζηακηζκίδδξ, Πέηξνο Α΄..., 76-7.  
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είκαζ θακενή ηαζ ζημκ θμβυπνμκμ ημο ααζζθζά Πέηνμο μ μπμίμξ, απυ ηδ ιζα, εοιάηαζ 

ηα εβηθήιαηά ημο (ηαζ ζδίςξ ηδκ απυπεζνα αζαζιμφ ηδξ ζογφβμο ημο Κζανίμκα 

μθίαξ), ηδκ ενςηζηή απζζηία ηδξ ααζίθζζζαξ, ηδκ απαβςβή ημο βζμο ημο Πζεηνίκμο 

ηαζ ηδκ επζεοιία ημο βζα εηδίηδζδ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηαηαηνφπεηαζ απυ ηφρεζξ, ιε 

απμηέθεζια ζηδκ ηεθεοηαία ζηδκή ημο δνάιαημξ κα ακαβκςνίζεζ υηζ δ επζηείιεκδ 

δμθμθμκία ημο ήηακ δ δίηαζδ «ακηαιμζαή» βζα ηζξ πνάλεζξ ημο.
58

 

Ζ ηονακκζηή θεζημονβία ημο πανεθευκημξ εκημπίγεηαζ ηαζ ζημκ θμβυπνμκμ ημο Λο- 

ημφνβμο, ιμθμκυηζ ημ πνυζςπμ αοηυ (πμο δεκ είκαζ άθθμ απυ ημκ βζμ ημο ααζζθζά 

Πζεηνίκμ) γεζ ιέζα ζηδκ πθάκδ, αβκμχκηαξ ημ πναβιαηζηυ ημο υκμια ηαζ ημοξ βμκείξ 

ημο. Γζ’ αοηυ, ανίζηεηαζ ζε εέζδ αδοκαιίαξ ηαζ ιυθζξ ηαηά ηδ θφζδ ημο δνάιαημξ α- 

καβκςνίγεζ ηδκ πναβιαηζηή ημο ηαοηυηδηα. οκεπχξ, μ βζμξ ημο ααζζθζά ηαοηίγεζ ημ 

πανεθευκ ιε ηδκ άβκμζα ηαζ ηδκ πθάκδ, πμο μδδβμφκ ζηδκ αδοκαιία ηαζ ηδκ ελάνηδ- 

ζδ. Ωζηυζμ, ζημκ θυβμ ηδξ ηυνδξ ημο Κζανίμκα Μανίαξ, ιμθμκυηζ αοηή ανζζηυηακ 

βζα είημζζ πνυκζα ζηδ θοθαηή, δεκ εκημπίγμκηαζ ακαθμνέξ ζημ ζηθδνυ πανεθευκ ηδξ. 

Οθείθεηαζ ζε αδοκαιία ηδξ εεαηνζηήξ βναθήξ ημο Θ. Κςκζηακηζκίδδ δ ακοπανλία ημο 

δζδβδηζημφ πνυκμο ηδξ Μανίαξ, ή ιήπςξ αοηή ζοκδδθχκεζ ηδκ οπμηοπχδδ ημζκςκζηή 

εέζδ ηδξ βοκαίηαξ; Πάκηςξ, ηα πνςηαβςκζζηζηά βοκαζηεία πνυζςπα ζηα δφμ άθθα 

δνάιαηα ημο ζοββναθέα, δδθαδή δ Μανία ζημκ Κνπηζνύθ Μερεκέη ηαζ δ Δοακεία ζημ 

Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα..., ακαηνέπμοκ ζημ πανεθευκ ημοξ ηαζ ημ ζπμθζάγμοκ˙ 

επμιέκςξ, ζημκ Πέηξν Α΄... δ αδοκαιία ηδξ Μανίαξ κα ακαηνέλεζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ 

εζημζαεηία μθείθεηαζ, πζεακυηαηα, ηυζμ ζηδ αανζά αζεέκεζά ηδξ, απυ ηδκ μπμία ιπυ- 

νεζε ζημ ηέθμξ κα θοηνςεεί πάνδ ζηα ιαβζηά θίθηνα ημο παηένα ηδξ, υζμ ηαζ ζημ βε- 

βμκυξ υηζ ημ πνυζςπμ αοηυ δεκ αζχκεζ ηδκ πμθφπνμκδ θοθάηζζή ημο ςξ πανεθευκ, 

αθθά ςξ παναηεηαιέκμ πανυκ. Άνα, εκημπίγεηαζ εδχ δ θεζημονβία ημο ροπμθμβζημφ 

πνυκμο, αθμφ δ Μανία αζχκεζ ημκ πνυκμ ιε ζδζάγμκηα ηνυπμ ηαζ ημκ πνμζθαιαάκεζ 

οπμηεζιεκζηά (δδθαδή υπζ ζηζξ πναβιαηζηέξ ημο δζαζηάζεζξ) ελαζηίαξ ηδξ ηναοιαηζηήξ 

ηδξ ειπεζνίαξ.
59

     

1.6. Ο βαζκόο κεδέλ ηεο ηζηνξηθόηεηαο. Από ηνλ εηεξνρσξνρξνληθό κύζν ζηελ 

αιιεγνξηθή ζάηηξα.  

ε ιζα ηαηδβμνία εεαηνζηχκ ένβςκ, υπςξ οπμδεζηκφεζ δ Ubersfeld, δεκ οπάνπμοκ 

πνμκζηέξ εκδείλεζξ ημο πανεθευκημξ ή ζοβηεηνζιέκδξ ζζημνζηήξ πενζυδμο. ε αοηά 

                                                 
58

 .π., 130.  
59

 Γζα ημκ ροπμθμβζηυ πνυκμ, αθ. P. Ricoeur, Time and narrative..., ηυι. 3, 108. Γζα ηδ δζπμθζηή ακηί- 

εεζδ ακηζηεζιεκζηή vs οπμηεζιεκζηή πνυζθδρδ ημο πνυκμο, αθ. Pfister (
5
2000: 1977), 288-9.  
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δεζπυγεζ δ ηνμπζηυηδηα ημο αθδνδιέκμο ζζημνζημφ πθαζζίμο ή ημο «βαζκνύ κεδέλ 

ηεο ηζηνξηθόηεηαο» ηαζ, υπςξ οπμζηδνίγεζ δ ιεθεηήηνζα, πνέπεζ κα εεςνδεεί υηζ ημ 

ιοεμπθαζζαηυ πανυκ ζηα δνάιαηα αοηά ημπμεεηείηαζ ζημ πανυκ ημο πνυκμο βναθήξ 

ημοξ.
60

 ηδ Μεηξπηά ημο Α. Υ. Γαθακμφ ακζπκεφμκηαζ ακαθμνέξ ζηζξ ζοκεήηεξ ηδξ 

αββθμηναηίαξ ζηδκ Κφπνμ, πςνίξ υιςξ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ ζοβηεηνζιέκμοξ πνμκζ- 

ημφξ δείηηεξ. Ζ πςνμπνμκζηή αμνζζηία οπδνεηεί ηδ ζηυπεοζδ ηδξ αθθδβμνζηήξ ζά- 

ηζναξ ηαζ πνμζηαηεφεζ ημκ ζοββναθέα απυ πζεακέξ ακηζδνάζεζξ ηδξ αββθζηήξ δζμίηδ- 

ζδξ, δ μπμία ζημ ένβμ ημο θαιαάκεζ ηδ ιμνθή ηδξ ιδηνζάξ.  

Γεδμιέκμο υηζ δ δεζπυγμοζα ζοββναθζηή πνυεεζδ ζηδ Μεηξπηά είκαζ δ ζαηζνζηή 

επίεεζδ ηαηά ηδξ αββθζηήξ δζμίηδζδξ ημο κδζζμφ, μ ζοββναθέαξ υπζ ιυκμ απμθεφβεζ 

ηζξ ικείεξ ζημκ ζζημνζηυ πνυκμ, αθθά, επζδζχημκηαξ κα απμιαηνοκεεί υζμ είκαζ δοκα- 

ηυκ απυ ηδκ αθδεμθακή ακαπανάζηαζδ, οπμηαεζζηά ημκ δδιυζζμ πνμκυημπμ ιε ημκ 

ζδζςηζηυ. Δπμιέκςξ, μ νυθμξ ημο ακαβκχζηδ είκαζ, πνχηα, κα εκημπίζεζ ηα πςνμπνμ- 

κζηά ζδιαίκμκηα ηαζ, έπεζηα, κα ακαβκςνίζεζ ηα ζδιαζκυιεκά ημοξ, πνμζδζμνίγμκηαξ 

ημκ πναβιαηζηυ πνμκυημπμ πμο ακαπανίζηαηαζ εεαηνζηά ζημ ηείιεκμ. Με αοηυ ημκ 

ηνυπμ, μ ααειυξ ιδδέκ ηδξ ζζημνζηυηδηαξ ζημ ηείιεκμ δεκ ζοκζζηά άνκδζδ ημο ζζημ- 

νζημφ πνυκμο αθθά ακαβηαία ηεπκζηή βζα ηδ θεζημονβία ηδξ αθθδβμνζηήξ ζάηζναξ.  

1.7. Η ηαύηηζε ηνπ κπζνπιαζηαθνύ παξόληνο κε ηνλ ρξόλν γξαθήο. Μεηαμύ ηνπ 

δεκόζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ρξόλνπ ησλ δξακαηηθώλ πξνζώπσλ. 

ε ανηεηά απυ ηα ηοπνζαηά εεαηνζηά ηείιεκα ηδξ πενζυδμο 1869-1925 ημ ιοεμ- 

πθαζζαηυ πανυκ ηείκεζ κα ηαοηζζηεί ιε ημκ πνυκμ βναθήξ, ηαζ βεκζηυηενα ιε ημκ 

πναβιαηζηυ ελςηεζιεκζηυ πνυκμ. Ζ ηνμπζηυηδηα αοηή εκημπίγεηαζ ζε πμζηίθα είδδ, 

υπζ υιςξ (υπςξ είκαζ θοζζηυ) ζημ ζζημνζηυ δνάια ηαζ ζηδκ ηναβςδία. Βέααζα, ζηα 

ηείιεκα ηδξ ηαηδβμνίαξ πμο εα ελεηάζμοιε μ δζδβδηζηυξ πνυκμξ μφηε απαθείθεηαζ 

μφηε, υιςξ, δεζπυγεζ, επζζηζάγμκηαξ ημ πανυκ. 

ημ αζηζηυ δνάια Αλαηνιή θαη Γύζηο (1913) ημο Ν. Ακηςκζάδδ  ημ ιοεμπθα- 

ζζαηυ πανυκ, πμο απυ ηεζιεκζηέξ εκδείλεζξ ημπμεεηείηαζ ζηα 1912,
61

 πενζμνίγεηαζ ζε 

έκα απυβεοια. Ο ζοββναθέαξ εθανιυγεζ ζημ ένβμ ημο ηδκ ηνζπθή ανζζημηεθζηή 

εκυηδηα πχνμο, πνυκμο ηαζ οπμεέζεςξ.
62

 Δλάθθμο, ημ απχηενμ πνμκζηυ ζδιείμ ζημ 

                                                 
60

 Ubersfeld (
2
1996: 1977), 165.   

61
 Ζ δεηαεθηάπνμκδ, ηαηά ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ, Άκκα ήηακ δφμ εηχκ ζηα 1897· ηυηε έπαζε ημκ 

παηένα ηδξ ζημκ αηοπή εθθδκμημονηζηυ πυθειμ. Βθ. Ν. Ακηςκζάδδξ, Αλαηνιή θαη Γύζηο..., 15, 18.  
62

 Ζ ζοιπφηκςζδ ημο ιοεμπθαζζαημφ πανυκημξ ιέζα ζε πμθφ θίβεξ χνεξ θακενχκεζ πνμζηζζιέκμ 

εεαηνζηυ ζοββναθέα, πμο ςζηυζμ δεκ έδςζε άθθα εεαηνζηά ηείιεκα.  
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μπμίμ εηηείκεηαζ μ δζδβδηζηυξ πνυκμξ είκαζ ημ 1875,
63

 εκχ δ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα 

ημο θμβυπνμκμο αθμνά βεβμκυηα πμο ζοκέαδηακ ιεηά ημ 1897, ηαζ ζδίςξ θίβα πνυκζα 

κςνίηενα απυ ημκ πανζζηχιεκμ πνυκμ. Δίκαζ, αηυιδ, αλζμζδιείςημ υηζ ζημ δνάια 

αοηυ ηονζανπεί μ ζδζςηζηυξ πνυκμξ, εκχ μ δδιυζζμξ ημπμεεηείηαζ ζημ πενζεχνζμ ηαζ 

ζπμθζάγεηαζ οπαζκζηηζηά. Απυ ηδκ άθθδ, μζ ικείεξ ημο ιεθθμκηζημφ πνυκμο δεκ θεζ- 

ημονβμφκ ζδεμθμβζηά, υπςξ, θυβμο πάνδ, ζηα ζζημνζηά δνάιαηα ημο Η. Καναβεςν- 

βζάδδ ηαζ ηδξ . Λεμκηζάδμξ, αθθά πενζζζυηενμ παναηηδνμθμβζηά, απμδίδμκηαξ ηα 

βκςνίζιαηα ηςκ δφμ ακηίιαπςκ αδεθθχκ. Ζ πενζεςνζαηή ακαπανάζηαζδ ημο ζζημνζ- 

ημφ πνυκμο ζημ Αλαηνιή θαη Γύζηο υπζ ιυκμ δεκ ζοκδδθχκεζ άνκδζδ ηδξ ζζημνίαξ, 

αθθά ακηίεεηα ζδιαίκεζ ηδκ επίδναζδ πμο αζηεί μ δδιυζζμξ-ζζημνζηυξ πνυκμξ ζημκ 

ζδζςηζηυ πνυκμ ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ, πςνίξ αέααζα ηαζ κα ηα ηαεδθχκεζ ζε 

ζζημνζηζζηζηέξ ειιμκέξ ζημ πανεθευκ.  

ημ παηνζςηζηυ δνάια Φηινπαηξία θαη έξσο ηδξ Η. Πενζζηζάκδ ημ ιοεμπθαζζαηυ 

πανυκ (ηνζεηία 1919-1921) μνίγεηαζ απυ ηδ δζαθεηηζηή ζπέζδ δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ 

πνυκμο. Ο δδιυζζμξ πνυκμξ επδνεάγεζ ηαεμνζζηζηά ηδκ ηφπδ ηςκ πνμζχπςκ, πανα- 

ιέκμκηαξ ςζηυζμ ζημ επίπεδμ ημο θμβυπνμκμο, ιζα ηαζ μ ιζηναζζαηζηυξ πυθειμξ δεκ 

ακαπανίζηαηαζ ζηδκζηά. ημ ηείιεκμ δεκ οπάνπμοκ ζαθείξ ακαθμνέξ ζημκ ζζημνζηυ 

πνυκμ. πςξ ημ ένβμ ηζκείηαζ αυνζζηα ζημκ πχνμ («ε ζθελή ζ’ έλα ρσξηό ηεο Διιά- 

δνο»), έηζζ ηαζ μ πανζζηχιεκμξ πνυκμξ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ εκδμηεζιεκζημφξ 

δείηηεξ.
64

 Ζ αμνζζηία αοηή ζοκδδθχκεζ ηδ ζοββναθζηή πνυεεζδ βζα επζηέκηνςζδ 

ζημκ ζδζςηζηυ πνυκμ, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημκ ένςηα ημο Γζάκκδ ηαζ ηδξ Γχναξ. 

Γζ’ αοηυ, μ δζδβδηζηυξ πνυκμξ ζημ δνάια είκαζ πενζμνζζιέκμξ. Πμθφ θίβεξ είκαζ ηαζ μζ 
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 Σμ 1875 δ ιδηένα ηδξ Άκκαξ ένπεηαζ πνυζθοβαξ απυ ηδκ Κνήηδ. Σδ πνμκζά αοηή ζημ κδζί επζηνα- 

ημφζε ακααναζιυξ, επεζδή «ν Οξγαληθόο Νόκνο πνπ είρε ηεζεί ζε εθαξκνγή κεηά ηε κεγάιε Κξεηηθή 

Δπαλάζηαζε παξαβηαδόηαλ ζπζηεκαηηθά. Οη δηνηθεηηθέο παξαρσξήζεηο πνπ είρε ππνζρεζεί ε Πύιε 

κεηαβάιινληαλ ζηελ πξάμε ζε θαηαδπλάζηεπζε ηνπ ρξηζηηαληθνύ ζηνηρείνπ από ηε ληόπηα κνπζνπικαληθή 

κεηνλόηεηα θαη ηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε». Σα επακαζηαηζηά βεβμκυηα ζηδκ Κνήηδ ανπίγμοκ ημ 1877. Βθ. 

Δοάββεθμξ Κςθυξ, «Οζ επακαζηάζεζξ ηςκ οπμδμφθςκ», [οθθμβζηυ Ένβμ], Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έ- 

ζλνπο, Αεήκα, Δηδμηζηή Αεδκχκ, 1977, ηυι. ΗΓ΄, 333. Δπμιέκςξ, ιπμνμφιε κα οπμεέζμοιε πςξ δ 

πνμζθοβμπμίδζδ ηδξ ιδηέναξ ηδξ Άκκαξ έβζκε ιέζα ζε ιζα πενίμδμ έκημκςκ πζέζεςκ απυ ημ ημονηζηυ 

ζημζπείμ εκακηίμκ ηςκ πνζζηζακχκ, ηαηά ηδκ μπμία ήηακ θοζζηυ ανηεημί πνζζηζακμί κα θφβμοκ απυ ημκ 

ηυπμ ημοξ.  
64

 Ζ ιυκδ ακαθμνά, ιε αάζδ ηδκ μπμία ιπμνεί κα ηεηιδνζςεεί δ οπυεεζδ υηζ ημ δνάια ακαθένεηαζ 

ζηδ ιζηναζζαηζηή εηζηναηεία, είκαζ δ ζδιείςζδ ηδξ ζοββναθέςξ πμο επζηάζζεηαζ ημο ηαηαθυβμο ηςκ 

πνμζχπςκ: «Σν πξώηνλ δηδαρζέλ από ζθελήο ελ Κπξελείᾳ Κύπξνπ, ππέξ ησλ νξθαλώλ θαη ησλ ρεξώλ 

ηνπ Μηθξαζηαηηθνύ πνιέκνπ ελ κελί Μαΐῳ 1921». Ζ άιεζδ αοηή πενζηεζιεκζηή ακαθμνά ηαζ μζ πζμ ηά- 

ης έιιεζεξ εκδμηεζιεκζηέξ ακαθμνέξ, ιαξ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ ζζημνζηυ πθαίζζμ ημο δνά- 

ιαημξ είκαζ δ ζοιιεημπή ηδξ Δθθάδαξ ζημκ Α΄ Παβηυζιζμ πυθειμ ηαζ δ ιζηναζζαηζηή εηζηναηεία, 

πμο αημθμφεδζε: 1. Σμ πανάπμκμ ηδξ Γχναξ υηζ μ Γζάκκδξ θείπεζ, εδχ ηαζ ηνία πνυκζα, ηαζ δεκ έπεζ 

κέα ημο ηαζ 2. Ζ δήθςζδ ημο Γζάκκδ υηζ πνυηεζηαζ κα δζελαπεεί αβχκαξ βζα απεθεοεένςζδ ηςκ 

αθοηνχηςκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνμζεοπή ηδξ Γχναξ μ Θευξ κα αμδεήζεζ, χζηε ημ ηνάημξ κα 

δμλαζηεί αηυιδ πενζζζυηενμ. Βθ. Η. Πενζζηζάκδ, Φηινπαηξία θαη έξσο..., 3, 17-18.  
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ιεθθμκηζηέξ ικείεξ, πμο θεζημονβμφκ ζδεμθμβζηά, ηαεχξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ Μεβάθδ 

Ηδέα ηαζ ηδκ φζηαηδ πνμζπάεεζα βζα ηδκ οθμπμίδζή ηδξ.
65

 Παν’ υθα αοηά, μ 

πνμκυημπμξ ημο πςνζμφ, πμο ανίζηεηαζ ζε πμθφ ιεβάθδ απυζηαζδ απυ ημ ιέηςπμ, 

παναπέιπεζ ζηδκ πνζιμδυηδζδ ημο ζδζςηζημφ πνυκμο ηαζ ζηδκ εοηοπή μθμηθήνςζδ 

ηδξ ενςηζηήξ ζπέζδξ.  

Ζ ακαπανάζηαζδ ημο πνυκμο ζημκ Γηνκήδε ημο Η. Πεηνίδδ ααζίγεηαζ ζηδ δζαθε-  

ηηζηή ζφγεολδ δδιυζζμο-πμθειζημφ ηαζ ζδζςηζημφ-ενςηζημφ πνυκμο. Δίκαζ αλζμζδ- 

ιείςημ ημ βεβμκυξ υηζ ζε αοηυ ημ νμιακηζηυ ενςηζηυ δνάια μ πνυκμξ βναθήξ ημο 

ηεζιέκμο ηαοηίγεηαζ ιε ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ. Απυ ημοξ πνμκζημφξ δείηηεξ, πμο 

εκημπίγμκηαζ ζηζξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ ημο δνάιαημξ, θαίκεηαζ υηζ δ ζηδκζηή δνάζδ 

ζοιποηκχκεηαζ ζε δφμ διένεξ ημο 1869. ημκ θμβυπνμκμ ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχ- 

πςκ εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ακαθμνέξ ζημ πνυζθαημ πανεθευκ (δδιυζζμ ή ζδζςηζηυ), 

πμο επδνεάγμοκ ηαεμνζζηζηά ηδκ πανμκηζηή ημοξ ηαηάζηαζδ. Λυβμο πάνδ, μ Γζμιή- 

δδξ εοιάηαζ ηδ βκςνζιία ηαζ ημκ ένςηά ημο βζα ηδ Γίνηδ ηαζ ηδκ πζμ πνυζθαηδ 

ζοιιεημπή ημο ζηδκ Κνδηζηή Δπακάζηαζδ.
66

 Καη’ ελαίνεζδ, ζημκ δζδβδηζηυ πνυκμ 

εκημπίγεηαζ ιζα ιμκαδζηή ικεία ημο ανπαίμο ηθέμοξ ηδξ Κφπνμο ηαζ ηδξ ζηαδζαηήξ 

παναηιήξ ηδξ, ηαηά ηνυπμ πμο παναπέιπεζ ζηδ Μεβάθδ Ηδέα, ηαζ εζδζηυηενα ζημ 

υναια ηδξ έκςζήξ ηδξ ιε ηδ ιδηνμπμθζηζηή Δθθάδα.
67

 

Ηδεμθμβζηά θεζημονβεί ζημ ίδζμ δνάια δ ιμκαδζηή ιεθθμκηζηή ικεία, πμο ηαζ αοηή 

ηδ θμνά εκημπίγεηαζ ζημκ θυβμ ημο Γζμιήδδ. Ο ήνςαξ, απυ ηδ ιζα, ηαθεί ηδκ Κφπνμ 

κα ακαδείλεζ «λέα ηξόπαηα Μαξαζώλσλ» ηαζ «λέαλ Μεηξόπνιηλ, θσηίδνπζαλ δηά ησλ 

θαεηλώλ αζηέξσλ ηεο ηελ νηθνπκέλελ». Ζ ιδηνυπμθδ αοηή, δδθαδή δ Δθθάδα, θίβμοξ 

ιήκεξ κςνίηενα, οπεναζπίζηδηε ηδκ Κνήηδ, απμθαζζζιέκδ κα πανάζπεζ «αξσγόλ 

ρείξα εηο ηα δνύια ηέθλα ηεο». Απυ ηδκ άθθδ, εεςνεί υηζ δ Δθθάδα οπυζπεηαζ ηδκ 

εοδιενία ηδξ Κφπνμο, «δη’ ήο ζέιεη θαη πάιηλ θαηνηθήζε εηο ηνλ Όιπκπόλ ηεο λένο 

Θεόο, επίζεο σξαίνο δηά λα ζηέθε ηνπο λένπο ήξσαο ησλ νπνίσλ ηα ζθάθε ζέινπλ 
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 Μεηά ηδκ ηήνολδ επζζηνάηεοζδξ, μ Γζάκκδξ ημκίγεζ υηζ υθμζ μζ Έθθδκεξ εα ηνέλμοκ ιε μιμροπία, 

βζα κα εθεοεενχζμοκ ημοξ βζα αζχκεξ αθφηνςημοξ αδεθθμφξ ημοξ. Απυ ηδκ άθθδ, ιεηακζςιέκδ δ Γχνα 

βζα ηα αανζά θυβζα πμο είπε βζα ηδκ παηνίδα, πνμζεφπεηαζ μ Θευξ κα αμδεήζεζ, χζηε αοηή κα δμλαζηεί 

ηαζ κα βίκεζ πενζζζυηενμ λαημοζηή. Καζ ζηα δφμ πζμ πάκς ζδιεία ακζπκεφμκηαζ ηα ζημζπεία ημο 

αθοηνςηζζιμφ ηαζ ηδξ Μεβάθδξ Ηδέαξ. Βθ. υ.π., 12, 17.  
66

 Βθ. Η. Πεηνίδδξ, Γηνκήδεο, 22-26.  
67

 Ζ ικεία αοηή εκημπίγεηαζ ζημκ θμβυπνμκμ ημο Γζμιήδδ, πμο εοιάηαζ υηζ  μ θοιπμξ οπήνλε ηάπμηε 

ηαεέδνα ηςκ εεχκ ηαζ ααζίθεζμ έκδμλςκ δνχςκ. Αημθμφεςξ, μ πνςηαβςκζζηήξ ικδιμκεφεζ ημκ Κίις- 

κα ηαζ ηδκ εηζηναηεία ημο βζα απεθεοεένςζδ ηδξ Κφπνμο. ηέθηεηαζ υηζ ιεηά ηα πνυκζα ημο Μεβάθμο 

Αθελάκδνμο ημ κδζί έπαζε ηδκ ζζπφ ημο, ηαζ ιαγί ιε αοηήκ, ηαζ ηδκ «θαιινλήλ» ημο. Απυ ηυηε, δ 

Κφπνμξ υπζ ιυκμ δεκ δμλάγεηαζ, αθθά ηαπεζκχκεηαζ, ηαζ μ Γζμιήδδξ ηδκ ηαθεί κα ακαηάιρεζ. Βθ. υ.π., 

56.   
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δηαζρίδεη ππέξ απηήο ηα ύδαηά ηεο». Αηυια, δ Δθθάδα «εα ακορχζεζ ζηα ηειέκδ ημφ 

μονακμφ» ηδκ ηαπεζκή ηαζ εθζαενή θςκή ηςκ Κοπνίςκ, δδθαδή εα ημοξ εκζζπφζεζ 

ζηδ δζεηδίηδζδ ηςκ δζηαίςκ ημοξ.
68

  

ημκ Γηνκήδε μ δδιυζζμξ-πμθειζηυξ πνυκμξ δεκ ακαπανίζηαηαζ επί ζηδκήξ ηαζ μ 

ζζημνζηυξ πνυκμξ ικδιμκεφεηαζ εοηαζνζαηά, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ δφμ πζμ πάκς «δζ- 

αθοβέξ» πνμξ ημ ιαηνζκυ έκδμλμ πανεθευκ ηαζ ημ ιέθθμκ ημο εθθδκζημφ έεκμοξ. 

Ωζηυζμ, μζ υρεζξ αοηέξ ημο πνυκμο ηδξ ιοεμπθαζίαξ απμηημφκ ζδζαίηενδ αανφηδηα, 

ηαεχξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ αβςκζζηζηή δνάζδ ημο Γζμιήδδ, πμο μναιαηίγεηαζ ηδκ 

έκςζδ ημο κδζζμφ ημο ιε ηδκ Δθθάδα. Δπμιέκςξ, ακηίεεηα απυ υ,ηζ ζοιααίκεζ ζημ 

Φηινπαηξία θαη έξσο, εδχ δεκ έπμοιε πνζιμδυηδζδ ημο ζδζςηζημφ πνυκμο ζε αάνμξ 

ημο δδιυζζμο, αθθά ζζυηζιδ δζαθεηηζηή ζοκφθακζή ημοξ. Ζ ακαπανζζηχιεκδ ζηδκζ- 

ηά ηοκζηή ηαζ ηαζνμζημπζηή ζηάζδ ημο ζεναηείμο, ηαζ βεκζηυηενα ημο ζοκηδνδηζημφ 

ημζκςκζημφ πενίβονμο, πμο μδδβεί ηδκ ενςηζηή ζπέζδ ημο Γζμιήδδ ηαζ ηδξ Γίνηδξ ζε 

ηναβζηή ηαηάθδλδ, εββνάθεηαζ ζημκ εονφηενμ πνμκυημπμ, αθεκυξ, ηδξ βζα αζχκεξ 

ζηθααςιέκδξ Κφπνμο, πμο ηαθακίγεηαζ υπζ ιυκμ απυ ηδκ ημονημηναηία, αθθά ηαζ 

απυ ηδ ζημηαδζζηζηή ζηάζδ ιζαξ ιενίδαξ ημο ηθήνμο,
69

 ηαζ, αθεηένμο, ηδξ επακα- 

ζηαηδιέκδξ Κνήηδξ, πμο ειπκέεζ ημκ ήνςα, πνμζθένμκηάξ ημο δζέλμδμ απυ ηδ κς- 

ενυηδηα ηαζ ηδκ ακαζηάηςζδ.
70

 

Ζ ζδεμθμβζηή θεζημονβία ηδξ ακαπανάζηαζδξ ημο πνυκμο δεκ εκημπίγεηαζ ζηα α- 

ζηζηά δνάιαηα Μάξηνο ημο Π. Βαθδαζενίδδ, Ο δηθεγόξνο ημο Δοβ. Εήκςκμξ ηαζ Ο δε-  

ηηάλνο ηεο εδνλήο ημο Σ. Ακεία. Απυ ηεζιεκζηέξ εκδείλεζξ ηαηαδεζηκφεηαζ υηζ μ ιοεμ- 

πθαζζαηυξ πνυκμξ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ πνυκμ βναθήξ αοηχκ ηςκ εεαηνζηχκ ηεζιέκςκ. 

ημκ Μάξην μ πνμκυημπμξ ηδξ ελμπήξ, ιμθμκυηζ δεκ ημπμεεηείηαζ λεηάεανα ζηδκ Κφ- 

πνμ (άθθςζηε ηαζ ημ ήεμξ ηςκ πνμζχπςκ, υπςξ ηαζ μ ηνυπμξ ηδξ γςήξ ημοξ, εοιί- 

γμοκ ημκ ηνυπμ γςήξ ζε εονςπασηή πχνα, ίζςξ ζηδ Γαθθία), εκηάζζεηαζ έιιεζα ζηδκ 

πνχηδ δεηαεηία ημο εζημζημφ αζχκα, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ ακαθμνέξ ημο πνς- 

ηαβςκζζηή ζημκ δθεηηνζζιυ.
71

 ημκ Γηθεγόξν ζδιεζχκεηαζ ζε εζζαβςβζηή ζηδκζηή 

                                                 
68

 .π., 57.  
69

 Υαναηηδνζζηζηά μ Γζμιήδδξ εοιάηαζ υηζ μ ακχηενμξ ηθδνζηυξ Γμιέκζημξ, πμο ρέβεζ ηδκ πνυμδμ 

ημο 19
μο

 αζχκα, ηαηανζέηαζ ηζξ επζζηήιεξ ηαζ «θσιύεη ηελ ζπνπδήλ θαη απηώλ ησλ γξακκάησλ», ημκ 

ελφανζζε ςξ αζεαή ηαζ ηαζκμηυιμ ηαζ υηζ, ιαγί ιε ημοξ ζοββεκείξ ημο, ημκ ζοημθακημφζε ηαζ πνμζπα- 

εμφζε κα πνμηαθέζεζ ημ ιίζμξ ημο ηυζιμο βζα ημκ ίδζμ. Βθ. υ.π., 26.   
70

 Ο Γζμιήδδξ ελδβχκηαξ βζαηί έθααε ιένμξ ζημκ ηνδηζηυ αβχκα μιμθμβεί υηζ γήηδζε κα γήζεζ, υπςξ μ 

αεηυξ, εθεφεενμξ πάκς ζηα αμοκά ηδξ Ίδδξ, πανά κςενυξ ζηδκ Κφπνμ, βζαηί εεςνμφζε πνμηζιυηενμ 

ημκ εκεμοζζαζιυ, πμο ημο εκέπκεε δ Κνήηδ, απυ ηδκ ακαζηάηςζδ, πμο ημο πνμηαθμφζε δ Κφπνμξ. 

.π., 32.   
71

 Βθ. Π. Βαθδαζενίδδξ, Μάξηνο..., 37-8, 43.  
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μδδβία υηζ δ «ππόζεζηο είλαη ζύγρξνλνο», ιε άθθα θυβζα  υηζ δζαδναιαηίγεηαζ ζηδκ Α- 

εήκα ημο Μεζμπμθέιμο.
72

 Σέθμξ, ζημκ Εεηηάλν ηεο εδνλήο, υπμο οπαζκζηηζηά ζπμθζά- 

γμκηαζ μ νμιακηζζιυξ, μ αζζεδηζζιυξ, μ καημοναθζζιυξ ηαζ μ θμοημονζζιυξ,
73

 μ ιο- 

εμπθαζζαηυξ πνυκμξ δεκ θαίκεηαζ κα απέπεζ αζζεδηά απυ ημκ πνυκμ βναθήξ ημο εεα- 

ηνζημφ αοημφ ηεζιέκμο (1924).  

Ο πανζζηχιεκμξ πνυκμξ ηςκ δφμ ιδκχκ ζημκ Μάξην
74

 είκαζ ανηεηυξ βζα ημκ ιεηα- 

ζπδιαηζζιυ ηδξ ανπζηήξ ηαηάζηαζδξ: μ ζζπονζζιυξ ημο Μάνζμο υηζ ιπμνμφζε κα 

εθέβπεζ ηαζ κα ηαεμνίγεζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο απμδεζηκφεηαζ ααάζζιμξ, ηαζ δ ηεθζηή 

αίζεδζδ κίηδξ ηαζ εοηοπίαξ, πμο μ ίδζμξ δζαηείκεηαζ υηζ ημκ δζαηαηέπεζ, απμηεθεί ιζα 

θεηηζηή δζαηφπςζδ, πςνίξ πναβιαηζηυ ακηίηνζζια. Απυ ηδκ άθθδ, μ δζδβδηζηυξ πνυ- 

κμξ δεκ πενζέπεζ πανά ακαθμνέξ ζημ πνυζθαημ ζδζςηζηυ πανεθευκ ηςκ δναιαηζηχκ 

πνμζχπςκ. ημκ Γηθεγόξν μ δζδβδηζηυξ πνυκμξ πενζθαιαάκεζ βεβμκυηα ιζαξ εζημ- 

ζζπεκηαεηίαξ (παθαζυηενα: επίζηερδ ημο Λεθή ζηδκ Αεήκα βφνς ζηα 1900, βκςνζιία 

ηαζ βάιμξ ημο γεφβμοξ Μανάκμο, έλζ πνυκζα ανβυηενα, ηαζ πνυζθαηα: ενβμδυηδζδ 

ημο Παφθμο απυ ημκ Μανάκμ ηαζ ένςηάξ ημο βζα ηδ Λίκα, ηνία πνυκζα πνζκ απυ ημ 

ιοεμπθαζζαηυ πανυκ).  

Ζ δζαθμνεηζηή θεζημονβία ημο δζδβδηζημφ πνυκμο ακηακαηθάηαζ ηαζ ζηζξ δμιέξ 

αάεμοξ ηςκ δφμ αζηζηχκ δναιάηςκ, δεδμιέκμο υηζ μ νδπυξ δζδβδηζηυξ πνυκμξ ζημκ 

Μάξην (δ ίδζα νδπυηδηα ημο δζδβδηζημφ πνυκμο εκημπίγεηαζ ηαζ ζημκ Εεηηάλν ηεο εδν- 

λήο) ζοκανηάηαζ πνμξ ηδκ ήπζα ακηζπανάεεζδ ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ, εκχ μ αα- 

εφηενμξ ηαζ πενζεηηζηυηενμξ δζδβδηζηυξ πνυκμξ ζημκ Γηθεγόξν ζοζημζπεί πνμξ ηζξ 

εκημκυηενεξ ηαζ πμθοεπίπεδεξ ζοβηνμφζεζξ αοημφ ημο δνάιαημξ, ζημ μπμίμ ιζα ζεζνά 

αλζχκ (αθήεεζα, ηζιζυηδηα, ένςηαξ ηθπ.) αιθζζαδημφκηαζ.  

Ρδπυηδηα ημο δζδβδηζημφ πνυκμο εκημπίγεηαζ ηαζ ζηδκ ηςιςδία Μπακ-κπνπκ ημο 

Γ. ηαονίδδ, υπμο ηαηά ημκ πανζζηχιεκμ πνυκμ ηδξ ιζζήξ ιέναξ μζ ηςιζηέξ θζβμφνεξ 

ζαηζνίγμκηαζ ηαζ ειπθέημκηαζ ζε αρζιαπίεξ, ιέζς ηδξ θάνζαξ. Γζ’ αοηυ, μζ πενζμνζ- 

ζιέκεξ ακαδνμιέξ ζημ πανεθευκ (ηονίςξ ζημκ θμβυπνμκμ ημο Λάγμο) θεζημονβμφκ 

ςξ ιέζα ηνζηζηήξ ημο πανυκημξ, πμο ζοκδέεηαζ ιε ηα ανκδηζηά πανεπυιεκα ηδξ ιυ- 

δαξ ηαζ ηδ δοζθμνία ημο ήνςα βζα ηδ ζπάηαθδ ηαζ απαζηδηζηή ζφγοβυ ημο. Δπμιέ- 

κςξ, εδχ ημ ζδζςηζηυ πανεθευκ ελζδακζηεφεηαζ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδ θζηυηδηα αθθά ηαζ 

ηδκ ηαθφηενδ πμζυηδηα γςήξ.  
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 Δοβ. Εήκςκ, Ο δηθεγόξνο...,  9.  
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 Βθ. Σ. Ακείαξ, Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο..., 19, 34.  
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Ζ ηνμπζηυηδηα ηδξ ηαφηζζδξ ημο ιοεμπθαζζαημφ πανυκημξ ιε ημκ πνυκμ βναθήξ 

εκημπίγεηαζ, ηέθμξ, ζημ αθδβδιαηζηυ πμίδια ημο Β. Μζπαδθίδδ «Ρςιζυξ ηαζ Σγμκ 

Πμοθθήξ...», ιμθμκυηζ εδχ, απυ ηδ ιζα, πνζιμδμηείηαζ μ δδιυζζμξ πνυκμξ ηαζ, απυ 

ηδκ άθθδ, οπάνπμοκ ανηεηέξ «δζαθοβέξ» ηυζμ πνμξ ημ πανεθευκ υζμ ηαζ πνμξ ημ 

ιέθθμκ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ζαηζνζημφ ζηυπμο ημο πμζδηή. Δίκαζ, επζπθέμκ, αλζ- 

μζδιείςημ υηζ μ δζδβδηζηυξ πνυκμξ εηθένεηαζ ζημ ζφκμθυ ημο απυ ηα δναιαηζηά 

πνυζςπα, ηαζ ηονίςξ απυ ημκ Καημοθθή, πμο εκδιενχκεζ ημοξ Άββθμοξ βζα ηδκ 

ηαηαβςβή ημο ηαζ βζα ημ έκδμλμ πανεθευκ ηδξ Κφπνμο, βζα ηδ ιεηάααζδ απυ ηδκ 

ημονημηναηία ζηδκ αββθμηναηία ενήιδκ ηςκ Κοπνίςκ, βζα ηδκ ακάθβδηδ θμνμθμ- 

βζηή πμθζηζηή ηδξ Βνεηακίαξ ζημ κδζί ηαζ βζα ηζξ δζάθμνεξ πνεζαείεξ πμο ιεηέαδζακ 

ζημ Λμκδίκμ απμπςνχκηαξ άπναηηεξ. ημκ θμβυπνμκμ ημο Σγμκ Πμοθθή εκημπίγεηαζ 

δ ιμκαδζηή ακαθμνά ζηζξ ακαζηαθέξ πμο πναβιαημπμίδζε ηα δφμ πνμδβμφιεκα 

πνυκζα ζημ κδζί, ιε απμηέθεζια κα εκημπίζεζ αλζυθμβα ανπαζμθμβζηά εονήιαηα.  

Με πανυιμζμ ηνυπμ μ πμζδηήξ δζμπεηεφεζ υθεξ ηζξ ικείεξ ημο ιεθθμκηζημφ πνυκμο 

ζημκ θυβμ ηςκ πνμζχπςκ. Ο Σγμκ Πμοθθήξ πνμαθέπεζ υηζ ζε εηαηυκ έςξ δζαηυζζα 

πνυκζα δεκ εα ιζθζέηαζ πζα ζηδκ Κφπνμ δ ηοπνζαηή δζάθεηημξ ηαζ εα εεςνείηαζ πζα 

απμζηεςιέκδ. Ζ άπμρδ αοηή απμννίπηεηαζ απυ ημκ Καημοθθή ιε ημ επζπείνδια υηζ 

ηακείξ δεκ βκςνίγεζ ακ δ Κφπνμξ εα είκαζ αββθμηναημφιεκδ ηαζ έπεζηα απυ δζαηυζζα 

πνυκζα. Βανφκμοζα είκαζ ζπεηζηά δ πνυαθερδ εκυξ πςνζημφ, ημο Νζημθή, πμο δζα- 

αθέπεζ υηζ ηαζ αοημί μζ ηαηαηηδηέξ εα θφβμοκ απυ ηδκ Κφπνμ, ιε ηδ αμήεεζα ημο 

Θεμφ, υπςξ έβζκε ηαζ ιε υθμοξ ημοξ πνμδβμφιεκμοξ. Με ηδκ πνυαθερδ αοηή μθμηθδ- 

νχκεηαζ ημ πμίδια, ηαζ επμιέκςξ ηδκ ηεθεοηαία θέλδ εηθένεζ έκα απυ ηα πνυζςπα, δ 

θςκή ημο μπμίμο ακαιεηαδίδεηαζ απυ ημκ θςκμβνάθμ. Αοηυ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ηε- 

κηνζηή εέζδ πμο ηαηέπεζ ζημ πμίδια ημ εφνδια ημο θςκμβνάθμο, ηαζ πανάθθδθα 

θακενχκεζ ημκ ακηζνδημνζηυ νυθμ ημο αθδβδηή, ηαευηζ δ ακαπανάζηαζδ ημο πνυκμο 

δζεηπεναζχκεηαζ εεαηνζηά απυ ηα πνυζςπα ιε αλζμζδιείςηδ αθδβδιαηζηή μζημκμ- 

ιία.   

1.8.  Η αθεξεκέλε ρξνληθή πιαηζίσζε ηνπ κύζνπ  

πςξ ζδιεζχκεζ δ A. Ubersfeld, «ην παξειζόλ ελδέρεηαη ζε θάπνηα ζεαηξηθά έξγα 

λα απνηειεί απιώο κηαλ αθεξεκέλε πιαηζίσζε, ρσξίο ιεπηνκεξείο ρξνληθνύο δείθηεο 

ηεο παξσρεκέλεο επνρήο».
75

 Ζ ηνμπζηυηδηα αοηή εκημπίγεηαζ ζηδκ Κόκεζζα δεηηάλα 

ηδξ Η. Πενζζηζάκδ. ε αοηυ ημ δνάια, ιμθμκυηζ μ πχνμξ (Πανίζζ) πνμζδζμνίγεηαζ, υπζ 
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ιυκμ ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ παναιέκεζ αηαευνζζημ, αθθά θείπμοκ ηαζ ακαθμνέξ 

ζημκ ζζημνζηυ-πναβιαηζηυ πνυκμ. Ζ αμνζζηία αοηή ζοκδέεηαζ ιε ηα παναιοεζαηά 

ζημζπεία ηδξ αθδβδιαηζηήξ δμιήξ ημο ηεζιέκμο, υπςξ είκαζ δ «ςξ εη εαφιαημξ» δζά- 

ζςζδ ηδξ ζογφβμο ηαζ ηδξ ηυνδξ ημο Ανιάκδμο, δ ιεηά πανέθεοζδ δεηαπεκηαεηίαξ 

ηοπαία ζοκάκηδζδ ηδξ Λμοίγαξ ιε ηδκ ηυνδ ηδξ ηαζ δ αιμζααία ακαβκχνζζή ημοξ, ηα- 

εχξ ηαζ δ δεηαπεκηαεηήξ θοθάηζζδ ημο Ανιάκδμο ζημ οπυβεζμ ημο πφνβμο ημο. 

Δπμιέκςξ, ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ ζηδκ Κόκεζζα δεηηάλα εηηείκεηαζ ζε ιζα δε- 

ηαπεκηαεηία. ηζξ ηνεζξ πνχηεξ πνάλεζξ ημο δνάιαημξ ανζζηυιαζηε ζηδκ πνχηδ 

πνμκζά αοημφ ημο δζαζηήιαημξ, ηαηά ηδκ μπμία δζαπνάπεδηε ημ έβηθδια ημο Ρζπάν- 

δμο, ηαζ ζηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ ζηδ δέηαηδ πέιπηδ, ιε ημ εοηοπέξ ηέθμξ. Σα εκδζάιεζα 

δεηαηνία πνυκζα, πμο δεκ ακαπανίζηακηαζ ζηδκζηά, δεκ απμηεθμφκ ηεκυ πνυκμ, αθθά 

ακηίεεηα έπμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηδκ πθμηή ημο δνάιαημξ, ηαευηζ ηαηά ηδ δζ- 

άνηεζά ημοξ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Ανιάκδμο οπέιεζκακ ιζακ παναηεηαιέκδ 

ηαηάζηαζδ αβςκίαξ ηαζ δοζηοπίαξ, απυ ηδκ μπμία εκ ηέθεζ ηαηυνεςζακ κα θοηνς- 

εμφκ.  

2. Ο δξακαηηθόο ρώξνο  

Ζ ηαηδβμνία ημο ιοεμπθαζζαημφ πνυκμο ζοκδέεηαζ ακαπυζπαζηα ιε ημκ δναιαηζ- 

ηυ πχνμ, πςνίξ ημκ μπμίμ δεκ είκαζ δοκαηυ κα κμδεεί δ αθθδθμοπία ηςκ ηαηαζηάζεςκ 

ηαζ δνάζεςκ, πμο ζοκζζημφκ ηδκ πθμηή ημο δνάιαημξ. Ο δναιαηζηυξ δζαηνίκεηαζ απυ 

ημκ πναβιαηζηυ πχνμ ηαζ μνίγεηαζ ςξ «ν θαληαζηαθόο ή κπζνπιαζηαθόο ηόπνο, όπνπ 

εθηπιίζζεηαη ε ππόζεζε ηνπ δξάκαηνο».
76

 πςξ ζδιεζχκεζ δ Μ. Θςιαδάηδ, «ν δξα- 

καηηθόο ρώξνο είλαη εθείλνο πνπ αλήθεη ζηνλ κύζν, ζηε δξάζε θαη ζηε δηαπινθή ησλ 

πξνζώπσλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ ελόο έξγνπ» ηαζ οπάνπεζ ζημ ηείιεκμ ςξ ηέημζμξ, 

«κέζσ ησλ ζαθώο δηαηππσκέλσλ ζθεληθώλ νδεγηώλ θαη ησλ απνθξίζεσλ ηνπ δηαιό- 

γνπ θαη ηνπ κνλνιόγνπ».
77

  

Ζ ελέηαζδ ημο δναιαηζημφ πχνμο ζηα ηοπνζαηά εεαηνζηά ηείιεκα ηδξ πενζυδμο 

1869-1925 επζηεκηνχκεηαζ ζηδ ζοιαμθζηή άπμρδ αοηήξ ηδξ ηεζιεκζηήξ παναιέηνμο. 

πςξ οπμδεζηκφεζ δ A. Ubersfeld, ζηα εεαηνζηά ηείιεκα «αλαπαξίζηαηαη πάληα κηα 

ζπκβνινπνίεζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ ρώξσλ», ηαζ μ δναιαηζηυξ πχνμξ ζοπκά 

                                                 
76

 Pfister (
5
2000: 1977), 246. 

77
 Θςιαδάηδ (1993), 131, 134. Αλζμζδιείςηδ είκαζ ηαζ δ δζάηνζζδ ημο ζηδκζημφ απυ ημκ δναιαηζηυ 

πχνμ. Ο ζηδκζηυξ πχνμξ μνίγεηαζ ςξ δ πναβιαηςιέκδ οθζηή οπυζηαζδ ημο δναιαηζημφ πχνμο ζε ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ πανάζηαζδ ημο εεαηνζημφ ένβμο. Βθ. Πεθάκδξ (1999), 366. Γζα ημ ίδζμ εέια, αθ. Platon 

Mavromoustakos, Espace dramatique, espace scénique dans le théâtre Néo-hellénique contemporain 

(δζδ. δ.), Πανίζζ, Université Paris III, Institut D’ Edutes Théâtrales, 1987, 13-14.  
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ειθακίγεηαζ «σο κεησλπκία κε ζεαηξηθώλ πξαγκαηηθνηήησλ θαη σο κεηαθνξά άιισλ 

θεηκεληθώλ ζηνηρείσλ». Δπμιέκςξ, υπςξ οπμζηδνίγεζ δ ίδζα, μ δναιαηζηυξ πχνμξ δεκ 

ζοκζζηά απθχξ ιζιδηζηή ακηακάηθαζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηαζ επζαάθθεηαζ ηαηά 

ηδκ ελέηαζή ημο κα θαιαάκεηαζ οπυρδ μ ζδιεζμθμβζηυξ ημο παναηηήναξ, επεζδή αο- 

ηυξ «εκθαλίδεηαη σο ζπκβνιηθή δνκή, σο έλα πεδίν ζύδεπμεο ηνπ θαληαζηαθνύ κε ην 

ζπκβνιηθό».
78

  

ηδ ιεθέηδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζοιαυθζζδξ ημο δναιαηζημφ πχνμο, ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ημκ ιοεμπθαζζαηυ πνυκμ, επζηεκηνχκεζ ημ εκδζαθένμκ ημο μ Γ. Πεθάκδξ, πμο 

εεςνεί υηζ μ πχνμξ ηαζ μ πνυκμξ ζοκζζημφκ «ηδηαίηεξεο ζπκβνιηθέο δπλάκεηο», απυ ηδ 

ζηζβιή πμο «αλαπηύζζνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ζρεκαηηζκνύο, ηηο δηθέο ηνπο ξνέο ζεκα- 

ζηώλ, ηα δηθά ηνπο πεδία λνήκαηνο ζηα εθάζηνηε θείκελα». Ο ίδζμξ ιεθεηδηήξ οπμ- 

βναιιίγεζ υηζ ηαηά ηδ ιεθέηδ ηδξ ζοιαμθζηήξ δζάζηαζδξ ημο δναιαηζημφ πχνμο πνμ- 

έπεζ, αθεκυξ, κα ακαδεζπεεί δ πμθθαπθυηδηα ηςκ ζοιαμθζηχκ πχνςκ ζημ εεαηνζηυ 

ηείιεκμ ηαζ, αθεηένμο, κα ζοβηνμηδεμφκ ενιδκεοηζηά ζπήιαηα, πμο εα ακαδεζηκφ- 

μοκ αοηή ηδκ πμθθαπθυηδηα. Σα δφμ ααζζηά ενςηήιαηα, πμο πνέπεζ κα απακηδεμφκ 

ζε αοημφ ημο είδμοξ ηδκ πνμζέββζζδ, ηαηά ημκ Πεθάκδ, είκαζ «πνηνη [...] είλαη νη άμν- 

λεο ζε ζρέζε κε ηνπο νπνίνπο δηακνξθώλνληαη νη δξακαηηθνί ρώξνη σο θαληαζηαθέο 

κνξθέο θαη πώο νη κνξθέο απηέο κεηέρνπλ ζηε ζπκβνιηθή ππόζηαζε ηνπ δξάκαηνο».
79

 

Ο δναιαηζηυξ πχνμξ δεκ είκαζ ιμκμζήιακημξ, δδθαδή δεκ ζδιαίκεζ ιυκμ ημκ ηυπμ 

υπμο δζαδναιαηίγεηαζ δ ακαπανζζηχιεκδ δνάζδ ηαηά ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ, αθθά 

ηαζ ημοξ δζάθμνμοξ ηυπμοξ, ζημοξ μπμίμοξ ακαθένμκηαζ ηα δναιαηζηά πνυζςπα, είηε 

ζημοξ ιμκμθυβμοξ είηε ζηα δζαθμβζηά ιένδ ημο δνάιαημξ. ηδ εεςνία ημο δνάιαημξ 

έπεζ ηαεζενςεεί δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζημκ ιζιδηζηυ ή πανζζηχιεκμ πχνμ (υπμο δζα- 

δναιαηίγμκηαζ ηα ακαπανζζηχιεκα ζοιαάκηα) ηαζ ζημκ δζδβδηζηυ πχνμ ή θμβυπς- 

νμ, μ μπμίμξ πενζθαιαάκεζ υθμοξ ημοξ πχνμοξ πμο πναβιαηχκμκηαζ, ηαηά ηδ δζαηφ- 

πςζδ ηδξ Μ. Θςιαδάηδ, «κόλν κέζα ζηηο ιεθηηθέο πξάμεηο» ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχ- 

πςκ.
80

 Ζ ελέηαζδ ημο δζδβδηζημφ πχνμο δεκ ιπμνεί κα επζπεζνδεεί ενήιδκ ημο πχνμο 

ζημκ μπμίμ εηηοθίζζεηαζ δ ακαπανζζηχιεκδ δνάζδ, δεδμιέκμο υηζ, υπςξ ζδιεζχκεζ μ 

Γ. Πεθάκδξ, «ν παξηζηώκελνο ρώξνο εγγξάθεηαη ζε έλα ρσξηθό πεξηβάιινλ, ζεσξε- 

ηηθά απεξηόξηζην, κέζα ζην νπνίν απνθηά ηελ ηαπηόηεηά ηνπ˙ από ηελ άιιε κεξηά, ν 

δηεγεηηθόο ρώξνο, γηα λα ζεκαλζεί σο ηέηνηνο, αλαγθαηνί έλαλ ρώξν ζπγθεθξηκέλν»˙ 

                                                 
78

 Ubersfeld (
2
1996: 1977), 117, 120, 125, 132-3.  

79
 Πεθάκδξ (1999), 365, 367.  

80
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ιε άθθα θυβζα, μ δζδβδηζηυξ πχνμξ οθίζηαηαζ πάκημηε ζε ζοκάνηδζδ ιε έκα ζοβηε- 

ηνζιέκμ πανζζηχιεκμ πχνμ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ δζαθεηηζηή αθθδθελάνηδζδ πα- 

νζζηχιεκμο ηαζ δζδβδηζημφ πχνμο, μ Γ. Πεθάκδξ δζαηοπχκεζ ηδ ιεεμδμθμβζηή οπυ- 

δεζλδ (πμο οζμεεηείηαζ ζηδκ ενβαζία αοηή) υηζ εηείκμ πμο πνμέπεζ, ηαηά ηδκ πνμζέβ- 

βζζδ ημο δναιαηζημφ πχνμο, είκαζ δ ελέηαζδ ηςκ «δηαπινθώλ παξηζηώκελνπ θαη δηε- 

γεηηθνύ ρώξνπ», «γηαηί είλαη απηέο αθξηβώο πνπ δεκηνπξγνύλ έλα πεδίν ζεκαζηαθώλ 

ξνώλ, όπνπ ην αλνίθεην εηζέξρεηαη ζην νηθείν κέζσ ηεο δηαιεθηηθήο ηαπηόηεηαο θαη ηεο 

δηαθνξάο».
81

  

Δπμιέκςξ, ιε ηδκ οζμεέηδζδ ηςκ πζμ πάκς ιεεμδμθμβζηχκ εζζδβήζεςκ, δ ιεθέηδ 

ημο δναιαηζημφ πχνμο ζηα ηοπνζαηά εεαηνζηά ηείιεκα ηδξ πενζυδμο πμο ελεηάγμοιε 

επζηεκηνχκεηαζ ζηδ ζδιαζζμθμβζηή πνμζέββζζή ημο, ηαηά ηδκ μπμία, υπςξ οπμδεζ- 

ηκφεζ μ M. Pfister, δ αθθδθελάνηδζδ πχνμο ηαζ πνυκμο δεκ πνέπεζ κα αβκμδεεί. Ο 

ιεθεηδηήξ δζαηνίκεζ ηζξ δμιέξ πχνμο ηαζ πνυκμο ζε θιεηζηέο ηαζ αλνηθηέο, ζδιεζχκμ- 

κηαξ υηζ μζ ηθεζζηέξ εκημπίγμκηαζ ζε εεαηνζηά ηείιεκα ζηα μπμία μ δναιαημονβυξ 

απμθεφβεζ ηζξ λαθκζηέξ αθθαβέξ ημο πχνμο, υπςξ επίζδξ ηαζ ηδ δζάζπαζδ ηδξ πνμκζ- 

ηήξ ζοκέπεζαξ, εκχ μζ ακμζηηέξ ηονζανπμφκ ζε δνάιαηα ζηα μπμία μ ζοββναθέαξ 

«δεκηνπξγεί επηθέο δνκέο», επεζδή «ε αζπλέρεηα ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ ζπλεπά- 

γνληαη κηαλ “αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία”, κε ηελ νπνία ζπζρεηίδεηαη ε αζπλερήο δηεπζέ- 

ηεζε ησλ ζθελώλ». Αλζμζδιείςηδ είκαζ, επίζδξ, δ οπυδεζλδ ημο Pfister υηζ εκδέπεηαζ 

ζε έκα δνάια μ πνυκμξ κα είκαζ ηθεζζηυξ ηαζ μ πχνμξ ακμζηηυξ ή ημ ακηίζηνμθμ. Δ- 

ηηυξ απυ ηδκ ελέηαζδ ηδξ δζαθεηηζηήξ ζπέζδξ ιοεμπθαζζαημφ πνυκμο ηαζ δναια- 

ηζημφ πχνμο, ηαηά ηδ ζδιαζζμθμβζηή πνμζέββζζδ ακζπκεφεηαζ ιζα πμζηζθία ζπέζεςκ, 

υπςξ είκαζ, θυβμο πάνδ, μζ ζπέζεζξ ιεηαλφ πανζζηχιεκμο ηαζ δζδβδηζημφ πχνμο, μζ 

δζπμθζηέξ ακηζεέζεζξ ιεηαλφ φρμοξ ηαζ αάεμοξ, απυζηαζδξ ηαζ εββφηδηαξ η.μ.η., ή 

αηυια, μζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημο πχνμο ηαζ ηςκ βεβμκυηςκ πμο ζοιααίκμοκ ζε αοηυκ.
82

  

Δπζπνυζεεηα, ηνίκεηαζ ακαβηαίμ δ ελέηαζδ ημο δναιαηζημφ πχνμο κα ιδκ πενζμ- 

νζζηεί ζηδ ζδιαζζμθμβζηή πνμζέββζζή ημο, αθθά κα ζοιπενζθάαεζ ηαζ ηδ νδημνζηή 

δζάζηαζδ
83

 αοηήξ ηδξ ηεζιεκζηήξ παναιέηνμο, ιε ζηυπμοξ, απυ ηδ ιζα, κα δζενεοκδ- 

εμφκ μζ ηνυπμζ εηθμνάξ (ζοιαμθζηυξ, ιεηαθμνζηυξ, ιεηςκοιζηυξ), ηαζ απυ ηδκ άθθδ 

κα ακαδεζπεεί δ ζδεμθμβζηή θεζημονβία αοηχκ ηςκ ηνυπςκ, ηαευηζ δ δζενεφκδζδ δεκ 
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 Βθ. Γ. Πεθάκδξ, υ.π., 371-2.  
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πενζμνίγεηαζ ζηδκ πενζβναθή ημο δναιαηζημφ πχνμο, αθθά επεηηείκεηαζ ζηζξ πμζηίθεξ 

ζδιαζίεξ ηαζ ζοκδδθχζεζξ ημο, υπςξ επίζδξ ηαζ ζημοξ ηνυπμοξ εηθμνάξ ημοξ. 

Σέθμξ, βζα ηδ ζοκελέηαζδ ημο ιοεμπθαζζαημφ πνυκμο ηαζ ημο δναιαηζημφ πχνμο 

δεκ εα αλζμπμζδεεί ιυκμ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ πςνμπνμκζηχκ δμιχκ απυ ημκ M. 

Pfister αθθά ηαζ δ δμιζηή ηαηδβμνία ημο πνμκυημπμο, υπςξ αοηή ακαθφεηαζ ζημ εες- 

νδηζηυ ένβμ ημο M. Bakhtin.
84

 Ο Ρχζμξ εεςνδηζηυξ ημκίγεζ υηζ μ πνμκυημπμξ (εηηυξ 

απυ ηδ θεζημονβία ημο ζηζξ επζζηήιεξ ηαζ ζημοξ δζάθμνμοξ ημιείξ ημο πμθζηζζιμφ) 

«ζηε ινγνηερλία έρεη κηαλ εγγελή εηδνινγηθή ζεκαζία»˙ επζζδιαίκεζ, αηυιδ, υηζ «είλαη 

αθξηβώο ν ρξνλόηνπνο πνπ νξίδεη ην είδνο θαη ηηο εηδνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο», ηαζ 

ηαηαθήβεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ «ε εηθόλα ηνπ αλζξώπνπ [ζηδ θμβμηεπκία] είλαη 

ρξνλνηνπηθή».
85

  

Δπμιέκςξ, δ αλζμπμίδζδ ημο πνμκυημπμο ζε αοηή ηδκ ενβαζία απμζημπεί ηυζμ 

ζηδκ πνμαμθή ηδξ δζαθεηηζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ ημο ιοεμπθαζζαημφ πνυκμο ηαζ ημο 

δναιαηζημφ πχνμο, υζμ ηαζ ζηδκ επαθήεεοζδ ηδξ οπυεεζδξ ενβαζίαξ υηζ ηα είδδ ηςκ 

πνμκυημπςκ ζηα ηοπνζαηά εεαηνζηά ένβα ηδξ πενζυδμο 1869-1925 δζαθμνμπμζμφκηαζ 

ακάθμβα ιε ημ δναιαηζηυ είδμξ, ημ μπμίμ ιε ηδ ζεζνά ημο επδνεάγεζ ημ εφνμξ ηαζ ηδκ 

έκηαζδ ηδξ ζδεμθμβζηήξ ημοξ θεζημονβίαξ.    

2.1. Κιεηζηέο θαη αλνηρηέο ρσξνρξνληθέο δνκέο 

Απυ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ εεαηνζηχκ ηεζιέκςκ πμο ελεηάγμοιε ιε ηνζηήνζμ ηδ 

δζάηνζζδ ημο M. Pfister ακάιεζα ζε ηθεζζηέξ ηαζ ακμζπηέξ πςνμπνμκζηέξ δμιέξ, αοηά 

ηαηακέιμκηαζ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ: ζηδκ πνχηδ πενζθαιαάκμκηαζ ηα δνάιαηα ιε α- 

κμζπηυ πχνμ ηαζ ακμζπηυ πνυκμ, ζηδ δεφηενδ ιε ηθεζζηυ πχνμ ηαζ ακμζπηυ πνυκμ ηαζ 

ζηδκ ηνίηδ ιε ηθεζζηυ πχνμ ηαζ ηθεζζηυ πνυκμ. Ζ δζαθεηηζηή ζπέζδ ιοεμπθαζζαημφ 

πνυκμο ηαζ πανζζηχιεκμο πχνμο δεκ ζοκανηάηαζ απμηθεζζηζηά ιε ηδκ πθμηή, αθθά 

ζοκάπηεηαζ ηαζ ιε ηζξ δμιέξ αάεμοξ ηςκ εεαηνζηχκ ηεζιέκςκ. 

2.1.1. Αλνηρηόο ρώξνο-αλνηρηόο ρξόλνο  
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 Γζα ημκ μνζζιυ ημο πνμκυημπμο ηαζ εκδεζηηζηή αζαθζμβναθία ζπεηζηά ιε ημκ υνμ, αθ. Κεθ. Α΄, ζ. 77: 

ζδι. 82, Κεθ. Γ΄, ζ. 271: ζδι. 19, ζε αοηή ηδκ ενβαζία. Καηά ημκ Γ. Σγζυαα, «γηα ηνλ Μπαρηίλ έρεη 
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άθθδξ θςκήξ ηαζ δ άνκδζδ ηδξ ηεθεμθμβίαξ»: Μζπαήθ Μπαπηίκ, Εεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ 

Νηνζηνγηέθζθη (ιηθν. Αθελάκδνα Ηςακκίδμο, επ. Βαββέθδξ Υαηγδααζζθείμο, επίιεηνμ Γδιήηνδξ 

Σγζυααξ), Αεήκα, Πυθζξ, 2000, 489.  
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ηδκ ηαηδβμνία αοηή εκηάζζμκηαζ ζπεδυκ ηα ιζζά απυ ηα ελεηαγυιεκα εεαηνζηά 

ηείιεκα, ζηα μπμία εκημπίγμκηαζ ςξ ημζκά βκςνίζιαηα ηα ιεβάθα πνμκζηά άθιαηα ηαζ 

μζ  ιεηαημπίζεζξ ζημ επίπεδμ ημο πανζζηχιεκμο πχνμο, ιε απμηέθεζια κα δζαζπάηαζ 

δ πνμκζηή ζοκέπεζα ηαζ κα πανααζάγεηαζ δ εκυηδηα ημο πχνμο. Σμ αλνηρηό ηέινο είκαζ 

έκα ηνίημ βκχνζζια, πμο εκημπίγεηαζ ζε ιενζηά απυ ηα δνάιαηα ηδξ ηαηδβμνίαξ αο- 

ηήξ. Πνυηεζηαζ βζα ηείιεκα ζηα μπμία, ιε ηδ θφζδ ημο δνάιαημξ, δεκ εηθένεηαζ ηαζ δ 

ηεθεοηαία θέλδ βφνς απυ ηδκ έηααζδ ηδξ πθμηήξ, αθθά ακηίεεηα δίκεηαζ δ εκηφπςζδ 

υηζ δ ακαπανζζηχιεκδ δνάζδ ή ηαηάζηαζδ ζοκεπίγμκηαζ εηηυξ ηεζιέκμο, ζε αάεμξ 

πνυκμο ζοπκά απνμζδζυνζζημο.
86

 

Μεβάθα πνμκζηά άθιαηα ζημ επίπεδμ ημο ιοεμπθαζζαημφ πανυκημξ εκημπίγμκηαζ, 

θυβμο πάνδ, ζηδκ Κόκεζζα δεηηάλα ηδξ Η. Πενζζηζάκδ ηαζ ζημκ Γξαπέηε δηδάζθαιν 

ημο Η. Πδβαζίμο. ηζξ ηέζζενζξ πνχηεξ πνάλεζξ ημο ιοεζζημνδιαηζημφ δνάιαημξ ηα 

βεβμκυηα πμο ζοκέαδηακ δεηαπέκηε πνυκζα κςνίηενα εηηίεεκηαζ ςξ πανυκ ιέζς ημο 

δναιαηζημφ δζαθυβμο, πςνίξ κα δζμπεηεφμκηαζ ζημκ θμβυπνμκμ, μ μπμίμξ είκαζ πενζζ- 

ζυηενμ θεζημονβζηυξ ζηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ πνάλεζξ, υπμο ηα ηεκά πμο πνμηφπημοκ 

ζηδκ αθδβδιαηζηή αημθμοεία, ελαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ πνμκζηήξ ιεηαηυπζζδξ, ηαθφπημ- 

κηαζ απυ ηζξ αθδβήζεζξ ηςκ δνχκηςκ πνμζχπςκ. Μζηνυηενδ είκαζ δ πνμκζηή ιεηαηυ- 

πζζδ ζημκ Γξαπέηε δηδάζθαιν, αθμφ ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ ζηζξ ηέζζενζξ πνχηεξ 

πνάλεζξ ημο δνάιαημξ ημπμεεηείηαζ ζημ 1906 ηαζ ζηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ ζημ 1913. Μέ- 

ζς ηδξ ηεπκζηήξ ημο ακμζπημφ πνυκμο μ ζοββναθέαξ απμδίδεζ ηζξ ζηθδνέξ ζοκεήηεξ 

ηδξ ημονηζηήξ ηαζ αμοθβανζηήξ ηαημπήξ ηςκ εννχκ, ηαζ ηδ ιεηααμθή πμο επήθεε ιε 

ηδκ απεθεοεένςζή ημοξ, εκχ ζηδκ Κόκεζζα δεηηάλα δ ίδζα ηεπκζηή (πμο πνμζζδζάγεζ 

ζημ ιοεζζημνδιαηζηυ δνάια) είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ απυδμζδ ηδξ πενζπεηεζχδμοξ 

ηαζ, ζε ανηεηά ζδιεία, αζηοκμιζηήξ πθμηήξ.  

Δλαζηίαξ ηδξ δζαθεηηζηήξ αθθδθελάνηδζδξ ακάιεζα ζημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ ηαζ 

ζημκ πανζζηχιεκμ πχνμ, ηα ιεβάθα πνμκζηά άθιαηα ζοκεπάβμκηαζ ιεηαημπίζεζξ πμο 

δζαζπμφκ ηδκ εκυηδηα ημο πχνμο. Δηηυξ απυ ηα δφμ πζμ πάκς εεαηνζηά ηείιεκα, μζ 

ιεηαημπίζεζξ αοηέξ είκαζ παναηηδνζζηζηέξ, θ.π., ζημ Γαιάδην ινπινύδη ημο Ν. Νζημ- 

θαΐδδ ηαζ ζημ «Ρςιζυξ ηαζ Σγμκ Πμοθθήξ…» ημο Β. Μζπαδθίδδ. ημ πνχημ ηείιεκμ 

δ ζηδκζηή δνάζδ μνίγεηαζ απυ δφμ ακηίεεημοξ ζοιαμθζημφξ πχνμοξ, πμο ημοξ πςνί- 
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γεζ ιεβάθδ απυζηαζδ, δδθαδή απυ ημκ πφνβμ ηδξ ιεθαβπμθίαξ ηαζ ημκ πφνβμ ηδξ 

πανάξ. ε αοηυ ημκ ακμζπηυ πχνμ ακηζζημζπεί μ ακμζπηυξ πνυκμξ ιζαξ πζθζεηίαξ, πμο, 

απυ ηδ ιζα, ζοκδέεηαζ ιε ηζξ ακεπζηοπείξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ εφνεζδ ημο βαθάγζμο 

θμοθμοδζμφ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, εκζανηχκεηαζ απυ ηδ πζθζυπνμκδ βνζά. ημ δεφηενμ 

ηείιεκμ μ πανζζηχιεκμξ πχνμξ ηαοηίγεηαζ ιε ηδ δζαδνμιή, πμο έπεζ ςξ αθεηδνία ηδκ 

Κφπνμ ηαζ ηένια ημ Λμκδίκμ ηαζ ημοξ εκδζάιεζμοξ ζηαειμφξ ηςκ δφμ ηαλζδζςηχκ, 

ιέπνζ κα θηάζμοκ αηημπθμσηχξ ζημκ πνμμνζζιυ ημοξ. Ο θαζκμιεκζηά ηθεζζηυξ πνυ- 

κμξ ζημ πμίδια δζεονφκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ηςκ εβηζαςηζζιέκςκ δπμβνα- 

θδιέκςκ δζαθυβςκ, ιε ημοξ μπμίμοξ εζζάβμκηαζ ζημ ηείιεκμ μζ επζιένμοξ ακαπανζ- 

ζηχιεκεξ πανμκηζηέξ ζηδκέξ ηδξ δζαδήθςζδξ ηςκ Κοπνίςκ εκακηίμκ ηςκ πνμηθδηζ- 

ηχκ δδθχζεςκ ημο Σζάιπενθαζκ, ηδξ ζογήηδζδξ ηςκ δφμ ελαεθζςιέκςκ βεςνβχκ 

βφνς απυ ηα ζοζζςνεοιέκα πνμαθήιαηα ηδξ ηάλδξ ημοξ ηαζ ημο δζαθυβμο ακάιεζα 

ζημκ Εήζζιμ ηαζ ημκ Νζημθή, ζημκ μπμίμ δζαηοπχκεηαζ δ πνυαθερδ βζα ηδκ απμπχ- 

νδζδ ηςκ ηαηαηηδηχκ απυ ημ κδζί. 

Ο ζοκδοαζιυξ ακμζπημφ πχνμο ηαζ ακμζπημφ πνυκμο ζημ «Ρςιζυξ ηαζ Σγμκ Πμοθ- 

θήξ...» επζζθναβίγεηαζ ιε ημ ακμζπηυ ηέθμξ ημο ηεζιέκμο, ηαεχξ δ πνυαθερδ ημο Νζ- 

ημθή (μ μπμίμξ εηθένεζ ηδκ ηεθεοηαία θέλδ ημο πμζήιαημξ) βζα ηδκ απμπχνδζδ ηςκ 

ηαηαηηδηχκ απυ ημ κδζί ημπμεεηείηαζ ζημ απνμζδζυνζζημ ιέθθμκ:  

   
Έζζεζ μ Θευξ! ημκ ηυπμκ ιαξ ήνηακ πμθθμί ηαηγζμί, 

   ιε άθθμο ηακεκυ ’ιεζκεκ, ιε ημφημοξ εκκά ιείκεζ,  

    ηγζαζ ημφημζ εκ πεναζηζημί.
87

  

  

Ζ ηεπκζηή ημο ακμζπημφ ηέθμοξ εκημπίγεηαζ ηαζ ζηδ Μεηξπηά ημο Α. Υ. Γαθακμφ, 

υπμο δ πνςηαβςκίζηνζα πνμααίκεζ ζε δήθςζδ ιεηάκμζαξ βζα ηδκ ακαθβδζία ηδξ ηαζ 

οπυζπεηαζ κα θνμκηίγεζ ηα μνθακά ηαζ ημκ παηένα ημοξ. Σμ ηθείζζιμ αοηυ πνμζζδζά- 

γεζ ζημ είδμξ ηδξ αθθδβμνζηήξ ζάηζναξ, επεζδή δ μνζζηζηά απμδεζβιέκδ ιεηαζηνμθή 

ηδξ ιδηνζάξ εα απμδοκάιςκε ηδ δναζηζηυηδηα ημο ζαηζνζημφ θυβμο ηαζ ηδκ πνμθακή 

ζδεμθμβζηή ημο θεζημονβία. Δλάθθμο, ζηδ Γνύιε Κύπξν ηδξ Π. Λμσγζάδμξ ημ ακμζπηυ 

ηέθμξ θεζημονβεί ακηζζηζηηζηά, ζε ζπέζδ ιε ηδκ μνζζηζηή πζα επζηνάηδζδ ημο ζθεηε- 

νζζηή ηδξ ελμοζίαξ Ηάηςαμο. ημ ηέθμξ ημο δνάιαημξ δ Κανθυηηα μναιαηίγεηαζ ηδκ 

απεθεοεένςζδ ηδξ Κφπνμο, υηακ δ δμφθδ παηνίδα εα ζπίζεζ ημ έκδοια ηδξ δμοθείαξ 

ηαζ εα δμλάζεζ λακά, υπςξ ηαζ ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα, ηδ ιδηνυπμθή ηδξ.
88

  

                                                 
87

 Βθ. Β. Μζπαδθίδδξ, «Ρςιζυξ ηαζ Σγμκ Πμοθθήξ...», ζη. 637-9,  Άπαληα..., 216. 
88

 Βθ. Π. Λμσγζάξ, Ζ δνύιε Κύπξνο..., 26.  
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2.1.2. Κιεηζηόο ρώξνο-αλνηρηόο ρξόλνο  

Ο ζοκδοαζιυξ ηθεζζημφ πχνμο ηαζ ακμζπημφ πνυκμο εκημπίγεηαζ ζε δφμ απυ ηα 

ελεηαγυιεκα δνάιαηα, ζηδ Γεκαξρίηηδα ημο Κ. Παοθίδδ ηαζ ζημ Φηινπαηξία θαη έξσο 

ηδξ Η. Πενζζηζάκδ. ηδ ιμκυπναηηδ ηςιςδία δ οπυεεζδ εηηοθίζζεηαζ ζημ ζπίηζ ημο 

επίδμλμο δδιάνπμο, εκχ υζα ζοιααίκμοκ έλς απυ αοηυ απμδίδμκηαζ ιέζς ημο δζδβδ- 

ηζημφ πχνμο. ε ακηίεεζδ ιε ημκ ηθεζζηυ πχνμ, μ πνυκμξ είκαζ ακμζπηυξ, απυ ηδκ ά- 

πμρδ υηζ ιε ημ ηέθμξ ημο δνάιαημξ μ αζεεκήξ δεκ βζαηνεφεηαζ, πανά ηδκ εηθμβζηή 

ημο ήηηα, ηαζ επζεοιεί κα επακαδζεηδζηήζεζ ηδ δδιανπία, πανέπμκηαξ ααάζζιεξ ηαζ 

ακεδαθζηέξ οπμζπέζεζξ. ημ Φηινπαηξία θαη έξσο μ πανζζηχιεκμξ πχνμξ είκαζ ηθεζ- 

ζηυξ (έκα παναθζαηυ πςνζυ ηδξ Δθθάδαξ), εκχ ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ εηηείκεηαζ ζε 

ιζα ηνζεηία˙ ακάιεζα ζηδ δεφηενδ ηαζ ηνίηδ πνάλδ έπμοκ πανέθεεζ ηνία πνυκζα, ηαηά 

ηα μπμία μ Γζάκκδξ ανζζηυηακ ζημ ιέηςπμ. Ζ ακηίεεζδ ηθεζζημφ πχνμο-ακμζπημφ 

πνυκμο θεζημονβεί δζαθμνεηζηά ζηα δφμ εεαηνζηά ηείιεκα: ζηδ Γεκαξρίηηδα ιέζς ηδξ 

ακηίεεζδξ ημκίγεηαζ υηζ δ αζεέκεζα ημο δδιάνπμο είκαζ ακίαηδ, εκχ ζημ Φηινπαηξία 

θαη έξσο δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ δναιαηζηή έκηαζδ ηαζ ζηδκ παναηεηαιέκδ αβςκία ηδξ 

δνςίδαξ.  

2.1.3. Κιεηζηόο ρώξνο-θιεηζηόο ρξόλνο  

ηδκ ηαηδβμνία αοηή εκηάζζμκηαζ ίζα πενίπμο ζε ανζειυ δνάιαηα ιε υζα πενζ-

θαιαάκμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ακμζπηυξ πχνμξ-ακμζπηυξ πνυκμξ, εκχ μ ζοκδοαζιυξ 

ηθεζζημφ πχνμο-ακμζπημφ πνυκμο εκημπίγεηαζ ζε δφμ ιυκμ εεαηνζηά ηείιεκα. ηα 

δνάιαηα ηδξ ηαηδβμνίαξ «ηθεζζηυξ πχνμξ-ηθεζζηυξ πνυκμξ» δ πνμκζηή ζοκέπεζα δεκ 

δζαηυπηεηαζ ηαζ δεκ παναηδνμφκηαζ λαθκζηέξ αθθαβέξ ημο πανζζηχιεκμο πχνμο. Ζ 

έιθαζδ δίκεηαζ ζημ πανζζηχιεκμ πανυκ ηαζ ζημκ ιζιδηζηυ πχνμ, εκχ μζ ακαθμνέξ 

ζημ πανεθευκ ηαζ ζε άθθμοξ πχνμοξ δζμπεηεφμκηαζ ζημκ θμβυπνμκμ ηαζ ζημκ θμβυ- 

πςνμ ακηίζημζπα. Γζα πανάδεζβια, ζημ Αλαηνιή θαη Γύζηο ημο Ν. Ακηςκζάδδ εθανιυ- 

γεηαζ δ ηνζπθή ανζζημηεθζηή εκυηδηα πχνμο, πνυκμο ηαζ οπμεέζεςξ, ηαευηζ ημ ιοεμ- 

πθαζζαηυ πανυκ ζημ ιμκυπναηημ αοηυ ζοιποηκχκεηαζ ζε έκα απυβεοια ηαζ μ ιζιδ- 

ηζηυξ πχνμξ πενζμνίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζε έκα οπμζηαηζηυ ηδξ εθθδκζηήξ επανπίαξ, 

θμνηζζιέκμ ιε ζοκδδθχζεζξ πμο εα ελεηαζημφκ ζηδ ζοκέπεζα αοημφ ημο Κεθαθαίμο.  

Πανυιμζα, ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 1821» ημο Β. Μζπαδθίδδ ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ 

ζοιποηκχκεηαζ ζε έκα εζημζζηεηνάςνμ, εκχ μ πανζζηχιεκμξ πχνμξ, ιμθμκυηζ δεκ 

πενζμνίγεηαζ ζε έκα ιυκμ μζημδυιδια (υπςξ ζημ Αλαηνιή θαη Γύζηο), δεκ παφεζ κα 

είκαζ μνζμεεηδιέκμξ ιε ελαζνεηζηή ζηδκζηή μζημκμιία: ανπζεπζζημπή Κφπνμο, ζενά- 

βζμ (ηεκηνζηή αίεμοζα, θοθαηή), πθαηεία εναβίμο. Ζ αλζμζδιείςηδ θζηυηδηα ιε ηδκ 
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μπμία πεζνίγεηαζ μ Β. Μζπαδθίδδξ ημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ ηαζ ημκ πανζζηχιεκμ πχνμ 

έπεζ ήδδ ζπμθζαζηεί ςξ ημ απμηέθεζια ηδξ ζοκεζδδηήξ ζοββναθζηήξ πνυεεζδξ βζα 

εθανιμβή ζημ πμίδια ηςκ ζοιαάζεςκ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ ηναβςδίαξ.
89

 Δλάθθμο, 

ζηδκ ηςιςδία Σα επραξηζηήξηα ημο Κ. Παοθίδδ ιε ημκ ζοκδοαζιυ ηθεζζημφ πχνμο 

(δφμ βναθεία) ηαζ ηθεζζημφ πνυκμο (δεκ οπενααίκεζ ηζξ δφμ διένεξ) επζδζχηεηαζ δ 

ζηδθίηεοζδ ημο ημιπμβζακκζηζζιμφ ηαζ ηδξ δδιμζζμβναθζηήξ αβονηείαξ, πμο εα απμ- 

δοκαιςκυηακ πςνίξ ηδκ ακαβηαία πςνμπνμκζηή ζοιπφηκςζδ.  

2.2. εκαζηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ρώξνπ: Οη ζρέζεηο κεηαμύ παξηζηώκελνπ 

θαη δηεγεηηθνύ ρώξνπ 

2.2.1. Οη ζρέζεηο νκνηόηεηαο (ν δηεγεηηθόο ρώξνο σο πξνέθηαζε ηνπ παξηζηώ- 

κελνπ) 

Ο δζδβδηζηυξ πχνμξ δεκ δζαθμνμπμζείηαζ αζζεδηά απυ ημκ πανζζηχιεκμ ζε δέηα 

απυ ηα ελεηαγυιεκα ηείιεκα, πμο ακήημοκ ζε πέκηε δζαθμνεηζηά είδδ (ζζημνζηυ ηαζ 

παηνζςηζηυ δνάια, ηςιςδία, αθθδβμνζηή ζάηζνα, αζηζηυ δνάια ηαζ πμζδηζηή ζφκεε- 

ζδ ιε εββεκή εεαηνζηυηδηα). Ζ μιμζυηδηα ακάιεζα ζημκ δζδβδηζηυ ηαζ ζημκ πανζ- 

ζηχιεκμ πχνμ δεκ ζδιαίκεζ ηδκ απυθοηδ ηαφηζζή ημοξ, αθθά παναπέιπεζ ζηδκ αθθδ- 

θελάνηδζή ημοξ ζημ ζδιαζζμθμβζηυ ηαζ θεζημονβζηυ επίπεδμ. 

ηα ζζημνζηά δνάιαηα Ο αεηόο..., Κνπηζνύθ Μερεκέη, Νεηδηκπέ ηαζ ζημ παηνζςηζηυ 

δνάια Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο μ δζδβδηζηυξ πχνμξ δεκ δζαθμνμπμζείηαζ απυ ημκ πανζ- 

ζηχιεκμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημκ Αεηό..., ηαζ ζηα δφμ επίπεδα ημο δναιαηζημφ πχ- 

νμο ηονζανπεί δ απεζθή βζα ηδκ ηαηάθοζδ ηδξ ηναηζηήξ ελμοζίαξ˙ ςξ πνμξ ημκ πανζ- 

ζηχιεκμ πχνμ, αθεκυξ, βφνς απυ ημ παθάηζ ελοθαίκεηαζ ζοκςιμζία εκακηίμκ ημο 

αοημηνάημνα ηαζ, αθεηένμο, ζημ ζηναηυπεδμ ηςκ Βακδάθςκ ημ πανεθευκ ακααζχ- 

κεζ ιέζα ζε ζζημνζηζζηζηά ζοιθναγυιεκα. Δλάθθμο, ζημκ δζδβδηζηυ πχνμ δ απεζθή 

εκακηίμκ ημο ηνάημοξ πνμένπεηαζ απυ ηα βεζημκζηά επενζηά ηνάηδ. ημκ Κνπηζνύθ 

Μερεκέη δ δοκαιζηή ακηίεεζδ ακάιεζα ζηδκ μζηία ημο Υαηγδβεςνβάηδ ηαζ ζημ ζε- 

νάβζμ, πμο εκημπίγεηαζ ζημκ πανζζηχιεκμ πχνμ ηαζ ζοκδδθχκεζ ηδκ εκακηίςζδ ημο 

εθθδκζζιμφ ηδξ Κφπνμο απέκακηζ ζηδκ ημονηζηή ηαημπή, ακηζζημζπεί ζηδκ μιυθμβδ 

ακηίεεζδ ακάιεζα ζημοξ πχνμοξ ηδξ επακαζηαηδιέκδξ Δθθάδαξ, ηδξ Πάθμο ηαζ ημο 

Σνμυδμοξ ηαζ ζημ πανέιζ ημο Κμοηζμφη, υπςξ ηαζ ζηδκ πθαηεία εναβίμο, πμο ζοκζ- 

ζημφκ ημκ δζδβδηζηυ πχνμ. ηδ Νεηδηκπέ δεκ εκημπίγμκηαζ πανυιμζεξ μιυθμβεξ ακηζ- 

εέζεζξ, αθθά δ θίικδ ςξ πχνμξ εηδήθςζδξ ημο ενςηζημφ πάεμοξ, πμο μδδβεί ζημκ αί- 

                                                 
89

 Γζα ηδ ζπεηζηή άπμρδ, πμο δζαηοπχεδηε απυ ημκ Μ. Πζενή, αθ. ακαθοηζηυηενα ηεθ. Α΄, ζ. 173, ζδι. 

340, ζε αοηή ηδκ ενβαζία.  
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αζμ εάκαημ, θεζημονβεί ηυζμ ζημ επίπεδμ ημο θμβυπςνμο, υζμ ηαζ ζημ επίπεδμ ημο 

πανζζηχιεκμο πχνμο. Σέθμξ, ζημκ Γξαπέηε δηδάζθαιν ακαπανίζηακηαζ ζηδκζηά πχ- 

νμζ ζημοξ μπμίμοξ πνμεημζιάγεηαζ ηαζ οθμπμζείηαζ δ παηνζςηζηή δνάζδ (ζπμθείμ, 

αμοκυ) ηαζ ηυπμζ ζημοξ μπμίμοξ δ δνάζδ αοηή ηζιςνείηαζ παναδεζβιαηζηά απυ ηζξ 

ηαημπζηέξ ανπέξ (δζηαζηήνζμ, κεηνμηαθείμ εννχκ). ημκ δζδβδηζηυ πχνμ ημο ίδζμο 

δνάιαημξ ηα δεζκά ηδξ οπμδμφθςζδξ ζοιαμθμπμζμφκηαζ απυ ημ δζμζηδηήνζμ, ημ δζηα- 

ζηήνζμ ηαζ δ θοθαηή, εκχ ημκ απεθεοεενςηζηυ αβχκα ζδιαίκμοκ δ Αεήκα ηαζ ηα 

ιαηεδμκζηά αμοκά.  

ηδκ ηςιςδία Μπακ-κπνπκ ηαζ ζημ αζηζηυ δνάια Μάξηνο ιε ηδ ζοκφθακζδ πα- 

νζζηχιεκμο ηαζ δζδβδηζημφ πχνμο ακαδεζηκφμκηαζ υρεζξ ηδξ ιζηνμαζηζηήξ ηαζ ηδξ α- 

ζηζηήξ γςήξ ακηίζημζπα. Ο δζδβδηζηυξ πχνμξ ζημκ Μάξην είκαζ εονφηενμξ, ηαεχξ πε- 

νζθαιαάκεζ ημ Πανίζζ, πμο απμηεθεί ζδιείμ ακαθμνάξ ηςκ πνμζχπςκ, ηαζ ζοιπθδ- 

νχκεηαζ απυ ιεηαθμνζημφξ πχνμοξ, μζ μπμίμζ εα ζπμθζαζημφκ ζηδ ζοκέπεζα. ημ 

Μπακ-κπνπκ μ πανζζηχιεκμξ πχνμξ ημο ιζηνμαζηζημφ ζπζηζμφ πθαζζζχκεηαζ απυ ημκ 

θμβυπςνμ ηδξ ηοπνζαηήξ επανπίαξ (ζπίηζα δζάθμνςκ ηονζχκ, ηζκδιαημβνάθμξ, αβμ- 

νά, παγάνζ) ηαζ ιαγί παναπέιπμοκ ζηδκ ακηίεεζδ ακάιεζα ζημκ αβχκα ημο ζογφβμο 

βζα ημκ επζμφζζμ ηαζ ζηζξ άζημπεξ ζπαηάθεξ ηδξ ζογφβμο. Πενζζζυηενμ αυνζζηα ηαζ 

αθαζνεηζηά δζαβνάθμκηαζ μ πανζζηχιεκμξ ηαζ μ δζδβδηζηυξ πχνμξ ζηδ ζαηζνζηή αθ- 

θδβμνία Ζ κεηξπηά, υπμο ημ ζπίηζ ηςκ μνθακχκ ηαζ ημ δζηαζηήνζμ ακηζζημζπμφκ 

ζημοξ εονφηενμοξ ελςηενζημφξ πχνμοξ ηδξ εβηαηάθεζρδξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδξ πενζ- 

πθάκδζδξ ημο βζα πνυκζα παιέκμο παηένα ημοξ.   

Ο εονφξ δζδβδηζηυξ πχνμξ, πμο θμνηίγεηαζ ιε ηζξ ακαθμνέξ ζηδκ εθθδκζηή επακά- 

ζηαζδ ηαζ ζηα ημονηζηά ακηίπμζκα πμο αημθμφεδζακ (Δθθάδα, Πεθμπυκκδζμξ, Κςκ- 

ζηακηζκμφπμθδ), είκαζ ημ πθαίζζμ ημο θζημφ πανζζηχιεκμο πχνμο ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 

1821» (δνυιμζ ηδξ Λεοηςζίαξ, δςιάηζμ ημο ανπζεπζζηυπμο, εηηθδζία, ζενάβζμ, θο- 

θαηή, πθαηεία εναβίμο). Ζ έκημκδ δναιαηζηή θυνηζζδ απμννέεζ ζημ πμίδια απυ ηδ 

ζφγεολδ ημο αοζηδνά μνζμεεηδιέκμο πανζζηχιεκμο πχνμο ιε ημ ελαζνεηζηά ζφκημ- 

ιμ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ. ηδ «Υζχηζζζα» μ ζπεηζηά εονφηενμξ πανζζηχιεκμξ πχνμξ 

(ζπίηζ ημο Αθήιπεδ ζηδκ Αβία Νάπα ηδξ Λειεζμφ, ιδηνυπμθδ, αηνςηήνζμ Κάαμ-

Γάηα) ζοκοθαίκεηαζ ιε ημκ πενζμνζζιέκμ δζδβδηζηυ πχνμ ηδξ Λειεζμφ ηαζ ηδξ Υίμο. 

Δδχ δ δναιαηζηή έκηαζδ, ιμθμκυηζ οπανηηή, είκαζ παιδθυηενδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ 

«9δ Ημοθίμο 1821», ηαευηζ ηα βεβμκυηα ηδξ ζφθθδρδξ ηαζ ημο ελζζθαιζζιμφ δζμπε- 

ηεφμκηαζ ζημκ θμβυπςνμ, εκχ ζημκ ιζιδηζηυ πχνμ ακαπανίζηαηαζ δ δζάζςζδ ηςκ 

ελζζθαιζζιέκςκ βοκαζηχκ.  
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2.2.2. Οη ζρέζεηο αληίζεζεο  

Οζ ζπέζεζξ ακηίεεζδξ ιεηαλφ πανζζηχιεκμο ηαζ δζδβδηζημφ πχνμο εκημπίγμκηαζ ζε 

δεηαηνία απυ ηα ελεηαγυιεκα ηείιεκα ηαζ ζοκδδθχκμοκ μιυθμβεξ ακηζεέζεζξ ζημ α- 

λζμθμβζηυ ηαζ ζδεμθμβζηυ επίπεδμ. ε έλζ απυ αοηά, μ πανζζηχιεκμξ πχνμξ είκαζ ζηδκ 

Κφπνμ. ηδκ Κύπξν δνύιε μζ πχνμζ ελμοζίαξ (θνμφνζμ ζηδ Λεοηςζία ηαζ ακάηημνμ 

ζημ Πέθθα Παΐξ) ηαζ μζ πχνμζ ηςκ ζοκςιμηζηχκ ζοκακηήζεςκ (ενείπζα ηδξ Σαιαζ- 

ζμφ ηαζ ημ δάζμξ Μαπαζνά), μζ μπμίμζ ακαπανίζηακηαζ ζηδκζηά, ακηζπανααάθθμκηαζ 

πνμξ ημ Βογάκηζμ, ηα αμοκά ηαζ ηζξ πεδζάδεξ ηδξ Κφπνμο ηαζ ηδ θοθαηή, πμο ζοκδδ- 

θχκμοκ ημ πνχημ ηδκ παναηιή ηαζ μζ οπυθμζπμζ πχνμζ ηδκ παναθνμζφκδ, ελαζηίαξ 

ηςκ δεζκχκ ηδξ ηονακκίαξ, ηαζ ηδκ ηαηαζημθή ηςκ ζοκςιμηζηχκ ηζκήζεςκ.  

Δλάθθμο, ζηα ενςηζηά δνάιαηα Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα... ηαζ Ο Γηνκήδεο μ 

πανζζηχιεκμξ πχνμξ είκαζ δ Κφπνμξ ημο υρζιμο 19
μο

 αζχκα (πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ 

Λάνκαηα ζημ πνχημ ηαζ δ Λειεζυξ ζημ δεφηενμ). ημ εεαηνζηυ ηείιεκμ ημο Θ. Κςκ- 

ζηακηζκίδδ μ πχνμξ ηδξ ζηδκζηήξ δνάζδξ ζδιαζζμδμηείηαζ ανκδηζηά, είηε ςξ ηυπμξ 

πάεμοξ ηαζ αβςκίαξ (ημ δςιάηζμ ηδξ Δοακείαξ) είηε ςξ πεδίμ δμθμπθμηίαξ ηαζ ιδπα- 

κμνναθίαξ (ημ δςιάηζμ ημο Φζθμηηήηδ). ημ ίδζμ ηείιεκμ είκαζ αλζμπνυζεηηδ δ πμθο- 

ζδιία ημο δζδβδηζημφ πχνμο, πμο θεζημονβεί άθθμηε ςξ ηυπμξ επζπεζνδιαηζηήξ δνα- 

ζηδνζυηδηαξ (Πάθμξ), άθθμηε ςξ ενέεζζια, απυ ηδ ιζα, βζα κμζηαθβζηή ακαπυθδζδ 

ηδξ ανπαίαξ δυλαξ ηδξ Κφπνμο (αθαιίκα, Κίηζμ) ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, βζα μδοκδνή 

οπυικδζδ ηςκ δεζκχκ ηδξ ημονημηναηίαξ (πθαηεία εναβίμο, Αβία μθία Λεοηςζί- 

αξ), είηε αηυιδ ςξ πχνμξ ακαπχνδζδξ ημο πμζδηή ηαζ ηδξ αβαπδιέκδξ ημο ιαηνζά 

απυ ηδκ ηφναδ ηαζ ηδ δζαθεμνά ηδξ πυθδξ. ημκ Γηνκήδε δ εεηζηή ζήιακζδ ημο δζδ- 

βδηζημφ πχνμο (θοιπμξ, Μαναεχκαξ ηαζ ηονίςξ δ επακαζηαηδιέκδ Κνήηδ) θεζ- 

ημονβεί ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ανκδηζηή ζδιαζζμδυηδζδ ημο πανζζηχιεκμο πχνμο: ημ 

κεηνμηαθείμ δεκ είκαζ ιυκμ πχνμξ ζοκάκηδζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ, αθθά ηαζ ιδπακμν- 

ναθίαξ, ιε ζηυπμ ηδ δζάθοζδ ηδξ ενςηζηήξ ζπέζδξ ημο Γζμιήδδ ηαζ ηδξ Γίνηδξ.  

ηδκ Κφπνμ ηςκ ανπχκ ημο 20
μφ 

αζχκα ημπμεεηείηαζ δ ζηδκζηή δνάζδ ζηζξ ης- 

ιςδίεξ Γεκαξρίηηο ηαζ Δπραξηζηήξηα ηαζ ζηδκ πμζδηζηή ζφκεεζδ «Ρςιζυξ ηαζ Σγμκ 

Πμοθθήξ...». ηδ Γεκαξρίηηδα μ πανζζηχιεκμξ πχνμξ, πμο είκαζ ημ ζπίηζ ημο επίδμ- 

λμο δδιάνπμο, ζοκδδθχκεζ ηζξ ρεοδαζζεήζεζξ, ηζξ απαηδθέξ εθπίδεξ ηαζ ηδκ μνζζηζηή 

απμλέκςζδ ημο «αζεεκμφξ» απυ ηδκ πενζννέμοζα ημζκςκζημπμθζηζηή πναβιαηζηυηδ- 

ηα, δ μπμία ζδιαίκεηαζ απυ ημκ δζδβδηζηυ πχνμ, δδθαδή ημ ακμζπηυ πεδίμ ηδξ πυθδξ 

υπμο ζοκηεθείηαζ δ εηθμβζηή ήηηα.  
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Ακηίεεηα, ζηα Δπραξηζηήξηα μ δζδβδηζηυξ πχνμξ (υθα ηα πακεπζζηήιζα ηδξ Δονχ- 

πδξ, Λάνκαηα, Κενφκεζα) θεζημονβεί ςξ ιέζμ ελαπάηδζδξ ηςκ πζεακχκ πεθαηχκ ημο 

ημιπμβζακκίηδ, εκχ ζημκ πανζζηχιεκμ πχνμ (ζηα βναθεία ημο «βζαηνμφ» Κεκμηέθα- 

θμο ηαζ ημο δδιμζζμβνάθμο Αθαζιάηηδ) ηυζμ δ παναπθάκδζδ ηςκ αζεεκχκ, υζμ ηαζ 

δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ έκημκδξ επζεοιίαξ ημο πνςηαβςκζζηή βζα επαββεθιαηζηή επζηο- 

πία ηαζ ημζκςκζηή ακαβκχνζζδ απυ ημκ ηαζνμζηυπμ δδιμζζμβνάθμ ζαηζνίγμκηαζ α- 

πνμηάθοπηα.   

ημ «Ρςιζυξ ηαζ Σγμκ Πμοθθήξ...» ημ ηαλίδζ απυ ηδκ Κφπνμ ζημ Λμκδίκμ ιε ημοξ 

εκδζάιεζμοξ ζηαειμφξ (Βενμφηζ, Υίμξ, Ρυδμξ, ιφνκδ), μ ηυπμξ ηδξ οπαίενζαξ έη- 

εεζδξ ηςκ ηοπνζαηχκ ανπαζμηήηςκ ηαζ ημ λεκμδμπείμ Φέθζι Πζλ ζοκζζημφκ ημκ πανζ- 

ζηχιεκμ πχνμ, εκχ ημκ δζδβδηζηυ πχνμ ζοκαπανηίγμοκ δ θοθαηή, μζ πενζμπέξ ηδξ 

Κφπνμο ζηζξ μπμίεξ έβζκακ ακαζηαθέξ απυ ημκ Σγμκ Πμοθθή, δ Αββθία ςξ πνμμνζ- 

ζιυξ ηςκ ηοπνζαηχκ πνεζαεζχκ δζαιανηονίαξ, ημ Σνυμδμξ ςξ πχνμξ ακαροπήξ ηςκ 

Άββθςκ απμζηζμηναηχκ ηαζ μ ακμζπηυξ πχνμξ ηδξ δζαδήθςζδξ ηςκ Κοπνίςκ εκακηίμκ 

ηςκ πνμηθδηζηχκ δδθχζεςκ ημο Σζάιπενθαζκ. Δπμιέκςξ, απέκακηζ ζηδκ μζμκεί μο- 

δέηενδ θεζημονβία ημο πανζζηχιεκμο πχνμο ακηζπανααάθθεηαζ δ ζδεμθμβζηά θμνηζ- 

ζιέκδ ζδιαζζμδυηδζδ ημο δζδβδηζημφ πχνμο, υπμο δεζπυγεζ μ ηαηαββεθηζηυξ ηαζ 

ζαηζνζηυξ ηυκμξ ημο πμζήιαημξ. 

πέζεζξ ακηίεεζδξ ακάιεζα ζημκ δζδβδηζηυ ηαζ ημκ πανζζηχιεκμ πχνμ εκημπί- 

γμκηαζ, επίζδξ, ζε ηέζζενα εεαηνζηά ηείιεκα, ζηα μπμία δ ακαπανζζηχιεκδ δνάζδ 

ημπμεεηείηαζ ζηδκ Δθθάδα ηςκ ανπχκ ημο 20
μφ

 αζχκα. ηα Αλαηνιή θαη Γύζηο ηαζ 

Φηινπαηξία θαη έξσο δ ζηδκζηή δνάζδ εηηοθίζζεηαζ ζηδκ εθθδκζηή επανπία, εκχ 

ζημκ Γηθεγόξν ηαζ ζημκ Εεηηάλν ηεο εδνλήο ζε αζηζηά ζπίηζα ηδξ Αεήκαξ. ημ 

Αλαηνιή θαη Γύζηο ημ οπμζηαηζηυ ζημ εθθδκζηυ πςνζυ, ζοκδδθχκμκηαξ ηζξ παθζέξ δμ- 

ηζιαζιέκεξ αλίεξ ηαζ ηδκ εζνδκζηή αβνμηζηή γςή, ακηζπανααάθθεηαζ ηυζμ πνμξ ηδκ 

Αεήκα ηαζ ημ Πανίζζ, πμο ζδιαζζμδμημφκηαζ ςξ πχνμζ θεμνάξ ηαζ δζαθεμνάξ, υζμ 

ηαζ πνμξ ηδκ Κνήηδ, δ μπμία παναπέιπεζ ζημοξ αβχκεξ βζα εθεοεενία. ημ Φηινπα- 

ηξία θαη έξσο ημ εθθδκζηυ πςνζυ ακαπανίζηαηαζ ςξ πχνμξ υπμο ακαπηφζζεηαζ δ ενς- 

ηζηή ζπέζδ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδ Μζηνά Αζία ημο δζδβδηζημφ πχ- 

νμο, πμο είκαζ ηυπμξ πμθειζηήξ ακαιέηνδζδξ. 

Σμ αζηζηυ αεδκασηυ ζπίηζ ημο δζηδβυνμο Μανάκμο, πμο είκαζ μ ιζιδηζηυξ πχνμξ 

ζημκ Γηθεγόξν, ζοκδδθχκεζ ημκ ζοιαζααζιυ ηαζ ηδκ απυηνορδ ηδξ αθήεεζαξ, ιε ζηυ- 

πμ ηδκ μζημκμιζηή, επαββεθιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή άκμδμ, ηαζ θεζημονβεί ακηζζηζηηζ- 

ηά ζε ζπέζδ ιε ημ πςνζυ ηαζ ηδκ παθζά Αεήκα (ζημκ δζδβδηζηυ πχνμ ημο δνάια- 
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ημξ), πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ αβκυηδηα, ηδκ αθήεεζα ηαζ ηδκ εκηζιυηδηα. Ζ θοθαηή 

ηαζ ημ δζηαζηήνζμ, πμο επίζδξ εκημπίγμκηαζ ζημκ δζδβδηζηυ πχνμ, ζοκζζημφκ ημοξ εκ- 

δζάιεζμοξ πχνμοξ δμηζιαζίαξ ημο κεανμφ δζηδβυνμο, μ μπμίμξ ζημ ηέθμξ επζζηνέ- 

θεζ ζημ πςνζυ ημο παναιέκμκηαξ πζζηυξ ζηδκ οπένηαηδ βζα ημκ ίδζμ αλία ηδξ αθήεεζ- 

αξ. Πανυιμζα, ζημκ Εεηηάλν ηεο εδνλήο ημ αεδκασηυ αζηζηυ ζαθυκζ ζδιαζζμδμηεί- 

ηαζ ανκδηζηά ςξ πχνμξ ηαπείκςζδξ ηςκ βοκαζηχκ, ακηίεεηα απυ ημκ ακμζπηυ πχνμ 

υπμο μζ ενςηζηέξ ζοκακηήζεζξ ανίζημκηαζ ζε έκα ανπζηυ ζηάδζμ.  

ηα οπυθμζπα δνάιαηα ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ μ πανζζηχιεκμξ πχνμξ ηδξ πενζπέ- 

ηεζαξ, ηδξ θοθάηζζδξ ηαζ ηδξ απμηάθορδξ ημο εβηθήιαημξ (ημ Πανίζζ ζηδκ Κόκεζζα 

δεηηάλα) ακηζπαναηίεεηαζ απέκακηζ ζημκ δζδβδηζηυ πχνμ ηδξ ιπμέιζηδξ γςήξ ηαζ ηδξ 

δζαζπάεζζδξ ηδξ παηνζηήξ ηθδνμκμιζάξ (Νίηαζα) ή μ απνμζδζυνζζημξ παναιοεζαηυξ 

πχνμξ επζιενίγεηαζ ιακζπασζηζηά ζε δφμ ακηίεεημοξ ζοιαμθζημφξ ηυπμοξ (ημκ πφνβμ 

ηδξ βθοηζάξ ιεθαβπμθίαξ ηαζ ημκ πφνβμ ηδξ πανάξ ηαζ ηςκ παεχκ ζημκ ιζιδηζηυ πχνμ 

ημο Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ), πμο ζοβηνίκμκηαζ ιε ημκ παθαζυηενα θςηζζιέκμ πφνβμ 

ηδξ ιεθαβπμθίαξ (δζδβδηζηυξ πχνμξ).                                

2.2.3. Οη ζρέζεηο νκνηόηεηαο θαη αληίζεζεο 

ηα οπυθμζπα εεαηνζηά, πμο είκαζ θζβυηενα απυ ηα ηείιεκα ηςκ δφμ πνμδβμφιε- 

κςκ ηαηδβμνζχκ ηαζ είκαζ υθα ζζημνζηά δνάιαηα, εκημπίγμκηαζ ζπέζεζξ μιμζυηδηαξ 

ηαζ ακηίεεζδξ ακάιεζα ζημκ πανζζηχιεκμ ηαζ ζημκ δζδβδηζηυ πχνμ. Σα ηέκηνα ελμο- 

ζίαξ ηαζ άιοκαξ (ακάηημνα, θνμφνζα, ηείπδ, πνμιαπχκεξ, εδζαονμθοθάηζα) δεζπυ- 

γμοκ ζημκ ιζιδηζηυ πχνμ ηςκ ένβςκ Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, Ζ δνύιε Κύπξνο, 

Πέηξνο Α΄... ηαζ Πέηξνο πγθιεηηθόο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ πχνμοξ εκακηίςζδξ ζηδκ 

ηονακκία (ημ Σνυμδμξ, ημ θνμφνζμ ηαζ ημ θζιάκζ ηδξ Κενφκεζαξ, ημ ημζιδηήνζμ, ηα ε- 

νείπζα ηδξ αθαιίκαξ).  

ημκ δζδβδηζηυ πχνμ ηονζανπμφκ μζ πχνμζ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ ηςκ δνχςκ ηαζ μζ 

ηυπμζ ηδξ πνοζήξ ανπαίαξ επμπήξ, πμο είκαζ μοζζαζηζηά ελζδακζηεοιέκμζ πνμκυημπμζ 

δυλαξ ηαζ εοδιενίαξ ζε ακηίεεζδ ιε ημ άεθζμ ηαζ μδοκδνυ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ. Σμ 

Σνυμδμξ ηαζ δ θοθαηή, πμο εκημπίγμκηαζ, επίζδξ, ζημκ δζδβδηζηυ πχνμ ηςκ πενζζζυ- 

ηενςκ δναιάηςκ ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ, ζοκδδθχκμοκ ημ πνχημ ηδκ ακηζηονακκζηή 

ελέβενζδ, ηαζ δ δεφηενδ ηδκ ηαεοπυηαλδ ηςκ επακαζηαηχκ. Ζ δζάγεολδ ηςκ δφμ 

αοηχκ πχνςκ ζημ επίπεδμ ημο θμβυπςνμο ζοκανηάηαζ πνμξ ημκ πανζζηχιεκμ πχνμ 

ηαηά δζηηυ ηνυπμ: αθεκυξ, ιε ηδ ζπέζδ μιμζυηδηαξ (ακάηημνμ / θνμφνζμ ≈ θοθαηή), 

ηαζ, αθεηένμο, ιε ηδ ζπέζδ ακηίεεζδξ (ακάηημνμ, θνμφνζμ, θοθαηή ≠ Σνυμδμξ, 

θνμφνζμ ηαζ θζιάκζ ηδξ Κενφκεζαξ, ενείπζα αθαιίκαξ, ημζιδηήνζμ).  
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ηδ πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα, πμο ακήηεζ ζηδκ ίδζα ηαηδβμνία, ημ ζπίηζ ημο Κζηέ- 

νςκα ηαζ δ θοθαηή ζοκζζημφκ ιζιδηζημφξ πχνμοξ πμο παναπέιπμοκ ζηδκ πνμάζπζ- 

ζδ ηδξ δδιμηναηίαξ, εκχ ζημ άθζμξ ηδξ εεάξ Φμονίκδξ ηαζ ζημ ζπίηζ ημο Καίζανα 

πνμςεείηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηδξ ζοκςιμζίαξ. Ζ ακηίεεζδ αοηή ακηζζημζπεί ζηδκ ακηί- 

εεζδ πμο εκημπίγεηαζ ζημ επίπεδμ ημο δζδβδηζημφ πχνμο ακάιεζα ζηδκ Δηνμονία 

(πχνμ δζαθοβήξ ημο Καηζθίκα) ηαζ ζηδ Ρχιδ (πμο ζοκδδθχκεζ ηδ δδιμηναηία). Δπμ- 

ιέκςξ, απυ ημκ ζοζπεηζζιυ πανζζηχιεκμο-δζδβδηζημφ πχνμο είκαζ δοκαηυ κα ελα- 

πεμφκ, απυ ηδ ιζα, μζ ζπέζεζξ μιμζυηδηαξ: ζπίηζ ημο Κζηένςκα/θοθαηή ≈ Ρχιδ, άθ- 

ζμξ ηδξ εεάξ Φμονίκδξ, ζπίηζ ημο Καίζανα ≈ Δηνμονία˙ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, μζ ζπέζεζξ 

ακηίεεζδξ: ζπίηζ ημο Κζηένςκα/θοθαηή ≠ Δηνμονία, άθζμξ ηδξ εεάξ Φμονίκδξ, ζπίηζ 

ημο Καίζανα ≠ Ρχιδ.  

2.3. Οη δηεγεηηθνί ρώξνη σο κέζα ραξαθηεξνινγηθήο αλάιπζεο  

Οζ δζδβδηζημί πχνμζ δεκ ζοκοθαίκμκηαζ ιυκμ ιε ημκ δναιαηζηυ πνυκμ, αθθά ζοκ- 

δέμκηαζ ακαπυζπαζηα ιε ηα δναιαηζηά πνυζςπα, δεδμιέκμο υηζ μζ ίδζμζ απμννέμοκ 

απυ ημκ δναιαηζηυ δζάθμβμ, ζημκ μπμίμ μ ιδ πανζζηχιεκμξ πχνμξ, ζοπκά, είηε θεζ- 

ημονβεί ςξ ζφιαμθμ είηε ειπενζέπεζ ημοξ πζεακμφξ ηυζιμοξ,
90

 δδθαδή ηζξ εοπέξ, ηζξ 

επζεοιίεξ ηαζ ηζξ εθπίδεξ ημο μιζθδηή. Γζ’ αοηυ, μζ δζδβδηζημί πχνμζ ιπμνμφκ κα 

αλζμπμζδεμφκ ςξ έκα απυ ηα ιέζα ηδξ παναηηδνμθμβζηήξ ακάθοζδξ, υπςξ θαίκεηαζ 

απυ ηα παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα πμο παναηίεεκηαζ ζηδ ζοκέπεζα. 

ημκ Αεηό... μ θμβυπςνμξ ηδξ Κφπνμο, πμο εκημπίγεηαζ ζημκ θυβμ ηδξ αοημηνά- 

ηεζναξ Θεμδχναξ, ζδιαίκεζ ηδ κμζηαθβζηή ακαπυθδζδ ημο βεκέεθζμο πχνμο ηαζ ζοκ- 

δδθχκεζ ηδκ επζεοιία ηδξ ίδζαξ βζα θοβή απυ ημκ πχνμ θεμνάξ, πμο είκαζ ημ ηέκηνμ 

ηδξ ελμοζίαξ. Με πανυιμζμ ηνυπμ, μ δζδβδηζηυξ πχνμξ ζοκδδθχκεζ ηδκ επζεοιία ηδξ 

θοβήξ ζημ Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα…, υπμο ημ δάζμξ ζοκζζηά ζοκεηδμπή ηδξ 

ακαπχνδζδξ ημο πμζδηή ηαζ ηδξ αβαπδιέκδξ ημο ιαηνζά απυ ηα εβηυζιζα˙ ζημκ 

Γηθεγόξν, υπμο ημ πςνζυ ηαζ δ παθζά Αεήκα είκαζ ζφιαμθα ηδξ πνμζήθςζδξ ημο 

κεανμφ δζηδβυνμο ζηζξ παθζέξ αλίεξ, ηδκ αβκυηδηα ηαζ ηδκ αθήεεζα˙ ηαζ ζηδκ «9
δ
 

Ημοθίμο 1821», υπμο μ εζδοθθζαηυξ αβνμηζηυξ πχνμξ (Μαθμφκηα), πμο εκημπίγεηαζ 

ζημκ θμβυπςνμ ημο αμζημφ Γδιήηνδ, παναπέιπεζ ζηδκ αβάπδ ημο ίδζμο βζα ηδκ 

εζνδκζηή γςή ηαζ ζηδκ ακηζδνςζηή ημο ζηάζδ.  

Ζ δζαζπάεζζδ ηδξ παηνζηήξ ηθδνμκμιζάξ βζα ιζα ιπμέιζηδ ηαζ άζςηδ γςή ζδιαί- 

κμκηαζ απυ ημοξ δζδβδηζημφξ πχνμοξ ημο Πανζζζμφ ζημ Αλαηνιή θαη Γύζηο ηαζ ηδξ 

                                                 
90

 Πενζζζυηενα βζα ημοξ πζεακμφξ ηυζιμοξ, αθ. ζηδκ Δκυηδηα 3 ημο Δ΄
 
Κεθαθαίμο.  
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Νίηαζαξ ζηδκ Κόκεζζα δεηηάλα, ιμθμκυηζ ζημ πνχημ δνάια μ Πέηνμξ θαίκεηαζ κα 

οπενααίκεζ ημ πάεμξ βζα άζςηδ γςή, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ Ρζπάνδμ (ζημ δεφηενμ 

δνάια) πμο, επεζδή επζδζχηεζ κα μζηεζμπμζδεεί ηδκ πενζμοζία ημο αδεθθμφ ημο, θηά- 

κεζ ζημ έβηθδια ηαζ, ηέθμξ, ζηδκ αοημηημκία.  

Με ηζξ ζοκδδθχζεζξ ηδξ μίδζδξ, ηδξ αθαγμκείαξ ηαζ ηδξ ελαπάηδζδξ ημο ημζκμφ 

ζοκδέεηαζ μ θμβυπςνμξ υθςκ ηςκ πακεπζζηδιίςκ ηδξ Δονχπδξ, ζηα μπμία ζζπονίγε- 

ηαζ υηζ θμίηδζε μ «βζαηνυξ» δυηηςν Κεκμηέθαθμξ ζηδκ ηςιςδία Σα επραξηζηήξηα. 

Βέααζα, ζηδκ πενίπηςζδ αοηή μ ακαβκχζηδξ πνμζθαιαάκεζ ηδ ζαηζνζηή θεζημονβία 

ημο δζδβδηζημφ πχνμο, δζαπζζηχκμκηαξ, ζηδ ζοκέπεζα, υηζ μ πνςηαβςκζζηήξ αδοκαηεί 

κα βζαηνέρεζ μπμζαδήπμηε κυζμ ηαζ πνδζζιμπμζεί ςξ επζζηδιμκζηυ ζφββναιια ιζα 

θοθθάδα, ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ ηαηαβναιιέκεξ μζ επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ ηαζ ηα 

ζοιπηχιαηά ημοξ. Με άθθα θυβζα, ιε ηδ πνήζδ ημο πζμ πάκς δζδβδηζημφ πχνμο 

απμδίδεηαζ υπζ ιυκμ μ ημιπμβζακκζηζζιυξ ημο πνςηαβςκζζηή, αθθά έιιεζα ζαηζνίγε- 

ηαζ ηαζ δ απαίηδζή ημο βζα επαββεθιαηζηή άκμδμ. 

Με ακηίεεημ ηνυπμ, μ δζδβδηζηυξ πχνμξ θεζημονβεί ςξ ιέζμ ακάδεζλδξ ηςκ εεηζ- 

ηχκ αλζχκ πμο εκζηενκίγμκηαζ ηα πνυζςπα ζε άθθα δνάιαηα, υπςξ είκαζ, θυβμο πά- 

νδ, ημ Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα..., υπμο μζ δζάθμνμζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ, δ Αβία 

μθία ηαζ δ πθαηεία εναβίμο ζοκδδθχκμοκ, αθεκυξ, ηδ κμζηαθβζηή ακαπυθδζδ ηδξ 

ανπαίαξ δυλαξ ηαζ, αθεηένμο, ηδκ πίηνα ημο Αβδζίθαμο βζα ηδ ζοκεπζγυιεκδ ημονημ- 

ηναηία. Πανυιμζα, ζημκ Γηνκήδε μ θμβυπςνμξ ηδξ Κνήηδξ παναπέιπεζ ζηδκ αβςκζ- 

ζηζηή δνάζδ ηαζ πνμζθμνά ημο πνςηαβςκζζηή, πανά ηδκ απμηοπία ηδξ επακάζηαζδξ˙ 

ηαζ ζηδ «Υζχηζζζα» μζ ηαθά θνμονμφιεκμζ απυ ημοξ Αναακίηεξ δνυιμζ ηδξ Λειεζμφ, 

απυ ημοξ μπμίμοξ δζήθεε επακεζθδιιέκα δ βνζά Υαηγδιανία, ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ κα 

δζαζχζεζ ηζξ δφμ ελζζθαιζζιέκεξ Υζχηζζζεξ, ζδιαίκμοκ ηδκ δνςζηή ζηάζδ αοηήξ ηδξ  

βοκαίηαξ, πμο ειροπχκεηαζ απυ ηδκ πνμζήθςζή ηδξ ζηδκ αλζαηή ζφγεολδ ηδξ εθθδ- 

κζηυηδηαξ ηαζ ημο πνζζηζακζζιμφ.        

2.4. Η ζπκβνινπνίεζε ηνπ δξακαηηθνύ ρώξνπ  

ημ δναιαηζηυ ηείιεκμ δεκ ακαπανάβεηαζ δ πναβιαηζηυηδηα, αθθά ακαπανίζηα- 

ηαζ˙ επμιέκςξ, δ ζπέζδ ημο πνχημο πνμξ ηδ δεφηενδ είκαζ ζοιαμθζηή ηαζ, ζφιθςκα 

ιε ιζακ άθθδ άπμρδ, ιεηαθμνζηή.
91

 Οζ δφμ αοηέξ απυρεζξ μοζζαζηζηά ηαοηίγμκηαζ ηαζ 

                                                 
91

 Ο Dawson ζδιεζχκεζ υηζ «ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ δξακαηηθό θόζκν θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη 

κεηαθνξηθή». Βθ. S. W. Dawson, Γξάκα θαη δξακαηηθό ζηνηρείν (ιηθν. Ημοθ. Ράθθδ-Κ. Υαηγδδήιμο), 

Αεήκα, Δνιήξ, 1974 (1970), 23. Γζα ηδκ άπμρδ ζπεηζηά ιε ηδ ζοιαμθζηή ζπέζδ δναιαηζημφ ηυζιμο 

ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ, αθ. εκδεζηηζηά Ubersfeld (
2
1996: 1977), 146˙ Elam (2001: 1980), 50˙ Fischer-

Lichte (1992: 1983), 188.  
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παναπέιπμοκ ζε έκα πθέβια δναιαηζηχκ ζοιαάζεςκ, ηεπκζηχκ ηαζ ηνυπςκ ιέζς ηςκ 

μπμίςκ δ εεαηνζηή βναθή ακαζοκεέηεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ζε έκα κέμ, ηάεε θμνά, 

ζφκεεημ ζδιεζςηζηυ ζφζηδια ιε δζαηνζηά οπμζοζηήιαηα (υπςξ είκαζ, θ.π., μ δναια- 

ηζηυξ πχνμξ ηαζ πνυκμξ ηαζ ηα πνυζςπα), πμο δεκ ηαοηίγμκηαζ ιε ηα ακηίζημζπα οπμ- 

ζοζηήιαηα ηδξ πενζννέμοζαξ πναβιαηζηυηδηαξ, αθθά ζοκζζημφκ ιζα ιζιδηζηή ηαζ 

ηαοηυπνμκα ηνμπμπμζδηζηή απυδμζή ημοξ.  

Ο δναιαηζηυξ πχνμξ ςξ δζαηνζηυ ζδιεζςηζηυ ζφζηδια ζοκζζηά, υπςξ ζδιεζχκεζ δ 

Α. Ubersfeld, ζοιαμθζηή δμιή ηαζ «είλαη ην πεδίν ζύδεπμεο ηνπ ζπκβνιηθνύ κε ην θα- 

ληαζηαθό».
92

 Πανυιμζα, μ Γ. Πεθάκδξ οπμβναιιίγεζ υηζ «θάζε δξακαηηθόο ρώξνο εί-

λαη πξσηίζησο ζπκβνιηθόο [...]. Παξά ηνλ ελδερόκελν δεισηηθό ηνπ ραξαθηήξα, ζπλ- 

δειώλεη ζπλερώο κεηαβάζεηο ζε άιινπο ρώξνπο, δπλαηόηεηεο νηθεηνπνίεζεο αιιόηξησλ 

εδαθώλ θαη εκβίσζεο “ηνπίσλ” πνπ ν εθάζηνηε πνιηηηζκόο ιεζκνλεί ή απσζεί».
93

 Δ- 

πμιέκςξ, ηυζμ ζημ δναιαηζηυ ηείιεκμ, υζμ ηαζ ζηδ ζηδκζηή πναβιάηςζή ημο ακα- 

πανίζηαηαζ, ηαηά ηδκ Α. Ubersfeld, ιζα ζπκβνινπνίεζε (symbolisation, symboliza- 

tion) ημο πναβιαηζημφ πχνμο.
94

 Ζ ζοιαμθμπμίδζδ ή ζοιαυθζζδ
95

 είκαζ, υπςξ οπμ- 

δεζηκφεζ μ . Γδιδηνίμο, ζδιεζςηζηή θεζημονβία ηαζ μνίγεηαζ ςξ «δηαδηθαζία δηακόξ- 

θσζεο ζπκβόισλ ή θώδηθα». Ο ίδζμξ επζζδιαίκεζ υηζ δ ζοιαμθμπμίδζδ δεκ πνέπεζ κα 

ζοβπέεηαζ ιε ημκ ζοιαμθζζιυ, «πνπ ζεκαίλεη απιώο ηελ ύπαξμε ζπκβόισλ γηα θνηλσ- 

ληθή ρξήζε ή γηα ζήκαλζε αληηθεηκέλσλ ή ελλνηώλ».
96

   

Λακεαζιέκα πνδζζιμπμζμφκ ημκ υνμ ζπκβνινπνίεζε, υπςξ βνάθεζ μ Σ. Todorov, 

ηαζ υζμζ ημκ ηαοηίγμοκ ιε ημκ υνμ ζεκαζηνδόηεζε, πνμζεέημκηαξ υηζ δ ζπέζδ ηδξ 

ζοιαμθμπμίδζδξ ζδιαίκεζ ηδ ζφκδεζδ μιμεζδχκ μκημηήηςκ «κε έλαλ ηξόπν όρη αλα- 

γθαίν (θαη όρη αλαιύζηκν˙ απζαίξεην),
97

 όπσο ζπκβαίλεη κε ην ζεκείν, αιιά αηηηνινγε- 

κέλν – θαη γη’ απηό απνθαιππηηθό γηα ηνπο κεραληζκνύο πνπ δξνπλ ζε κηα θνηλσλία». 

Με άθθα θυβζα, υπςξ δζεοηνζκίγεζ μ ίδζμξ, ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζδιαζζμδυηδζδξ 

                                                 
92

 Βθ. Α. Ubersfeld, υ.π., 132-3.  
93

 Βθ. Πεθάκδξ (1999),  390-1.   
94

 Α. Ubersfeld, υ.π., ζδι. 92, 117.  
95

 Ο Γ. Πεθάκδξ απμδίδεζ ημκ υνμ symbolisation ςξ ζπκβόιηζε. Ζ δζαδζηαζία αοηή, ηαηά ημκ ίδζμ, 

«πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ην πνηόλ θαη ηελ αμία» εκυξ εεαηνζημφ ένβμο ηαζ ιζαξ εεαηνζηήξ πανά- 

ζηαζδξ. Πνμζεέηεζ υηζ δ ζοιαυθζζδ πνμτπμεέηεζ έκα νδηυ κυδια πμο ημ ακηθεί απυ ηζξ επζιένμοξ 

δμιέξ ημο δναιαηζημφ ηεζιέκμο ηαζ υηζ «πάλσ ζην λόεκα απηό ραξάζζεη πνιπζρηδείο ξνέο ζεκαζηώλ, 

πνπ νδεγνύλ ην λόεκα πνιύ πέξα από ηα αξρηθά ηνπ όξηα». Βθ. Γ. Πεθάκδξ, υ.π., ζδι. 93, 25-26.  
96

 Βθ. ςηήνδξ Γδιδηνίμο, Λεμηθό όξσλ ζεκαληηθήο, Αεήκα, Καζηακζχηδξ, 1986, 164-5˙ ζημ ελήξ: 

Λεμηθό όξσλ ζεκαληηθήο… Δζδζηυηενα, βζα ηδ ζοιαμθμπμίδζδ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ θμβμηεπκζηή 

ακαπανάζηαζδ ηδξ ζζημνίαξ, αθ. Hayden White, The content of the form. Narrative discourse and 

historical representation, Μένζθακη, The John Hopkins University Press, 1987, 53˙ ζημ ελήξ: The 

content… 
97

 Γζα ημκ ιδ αοεαίνεημ παναηηήνα ημο ζοιαυθμο, αθ. επίζδξ Ferdinand De Saussure, Μαζήκαηα γελη- 

θήο γισζζνινγίαο (ιηθν. Φ. Γ. Απμζημθυπμοθμξ), Αεήκα, Παπαγήζδξ, 1979 (1916), 103.  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



                                                                         310 

έκα ζδιαίκμκ ακαηαθεί έκα ζδιαζκυιεκμ, εκχ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζοιαμθμπμίδ- 

ζδξ «έλα πξώην ζεκαηλόκελν ζπκβνιίδεη έλα δεύηεξν».
98

 

Ζ ζοιαμθμπμίδζδ ημο δναιαηζημφ πχνμο πναβιαημπμζείηαζ, υπςξ ζδιεζχκεζ δ Α. 

Ubersfeld, ιε ημοξ εειεθζχδεζξ νδημνζημφξ ηνυπμοξ, δδθαδή ηδ ιεηαθμνά ηαζ ηδ ιε- 

ηςκοιία, εκχ μ P. Pavis πνμζεέηεζ ηδκ αθθδβμνία ςξ δζαηνζηυ ιέζμ ζοιαμθμπμί- 

δζδξ.
99

 Με ηδ πνήζδ αοηχκ ηςκ ηνυπςκ μ ζοιαμθζηυξ πχνμξ, ηαηά ημκ Γ. Πεθάκδ, 

«πξνζιακβάλεη πνηθίια λνήκαηα θαη κεηαθπζηθέο δηαζηάζεηο». Ο ίδζμξ ηαηαθήβεζ ζημ 

ζοιπέναζια υηζ «ν παξαζηαηηθόο θαη δηεγεηηθόο ρώξνο δελ είλαη παξά δύν ζπκπιεξσ- 

καηηθέο δηαδηθαζίεο ζεκείσζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ νηθείνπ θαη αλνίθεηνπ, κεηαμύ α- 

ζαθνύο εληνπηόηεηαο θαη ζπκβνιηθήο εηεξόηεηαο».
100

 

Ζ ακίπκεοζδ ηςκ ηνζχκ πζμ πάκς νδημνζηχκ ηνυπςκ, ςξ δζαηνζηχκ δζαδζηαζζχκ 

βζα ηδ ζοιαμθμπμίδζδ ημο δναιαηζημφ πχνμο ζηα ηοπνζαηά εεαηνζηά ηείιεκα, δεκ 

είκαζ εφημθμ εβπείνδια, δεδμιέκμο υηζ αοηυ πνμζηνμφεζ ζημ αηακεχδεξ γήηδια ημο 

μνζζιμφ ηαζ ηςκ θεπηχκ εκκμζμθμβζηχκ δζαηνίζεςκ πμο απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ηδξ 

Ρδημνζηήξ. Δπμιέκςξ, δ αλζμπμίδζδ ηςκ νδημνζηχκ ηνυπςκ ςξ ενβαθείςκ βζα ηδ ιε- 

θέηδ ηδξ ζοιαμθμπμίδζδξ ημο δναιαηζημφ πχνμο ααζίγεηαζ ζηα ημζκχξ απμδεηηά 

βκςνίζιαηα ηαεεκυξ λεπςνζζηά ηαζ δεκ πνμπςνεί ζε δζελμδζηή πανμοζίαζδ ηαζ ζογή- 

ηδζδ ηςκ δζάθμνςκ απυρεςκ βφνς απυ αοημφξ, πμο, εη ηςκ πναβιάηςκ, είκαζ έλς 

απυ ημ πεδίμ ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ. 

Ζ ιεηαθμνά πμο είκαζ, υπςξ επζζδιαίκεζ μ J. Culler, ημ ζδιακηζηυηενμ ζπήια 

θυβμο, «έρεη ζεσξεζεί ζεκειηαθό ζηνηρείν ηεο γιώζζαο θαη ηεο θαληαζίαο» ηαζ «απν- 

ηειεί έθθαλζε ελόο βαζηθνύ ηξόπνπ γλώζεο ησλ πξαγκάησλ: γλσξίδνπκε θάηη βιέπν- 

ληάο ην ζαλ θάηη άιιν». Ο ίδζμξ ιεθεηδηήξ ζδιεζχκεζ υηζ, ζφιθςκα ιε ημκ R. Jako- 

bson, δ «κεηαθνξά δηαζπλδέεη κέζσ ηεο νκνηόηεηαο, [εκχ] ε κεησλπκία κέζσ ηεο ζπ- 

λάθεηαο». Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ιεηςκοιία ηζκείηαζ ακάιεζα ζε ζημζπεία πμο είκαζ 

ζοκαθή ιεηαλφ ημοξ ηαζ «δηαζπλδέεη ηα πξάγκαηα ζηε ρσξηθή θαη ρξνληθή δηαδνρή 

ηνπο, κεηαθηλνύκελε από ην έλα πξάγκα ζην άιιν εληόο ελόο δεδνκέλνπ ηνκέα, παξά 

δηαζπλδένληαο ηνλ έλα ηνκέα κε ηνλ άιιν, όπσο θάλεη ε κεηαθνξά».
101
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 Βθ. T. Todorov, Πνηεηηθή..., 15-16, 47. Σμ πνχημ πανάεεια παναηίεεηαζ απυ ηδ ιεηαθνάζηνζα Αβ. 

Καζηνζκάηδ ηαζ πνμένπεηαζ απυ ημ Λελζηυ: Oswald Ducrot-Tzvetan Todorov, Dictionnaire ency- 

clopédique des sciences du langage, Πανίζζ, Seuil, 1972, 120, 121-2.  
99

 Βθ. Ubersfeld (
2
1996: 1977), 120˙ Pavis (2006), 470. Βθ. επίζδξ  Patrice Pavis, Essays in the semio- 

logy…, 16.  
100

 Πεθάκδξ (1999), 378-9.    
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 Βθ. J. Culler, Λνγνηερληθή ζεσξία..., 97-98. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ ίδζμ πανάεεια απυ ημκ R. 

Jakobson πνδζζιμπμζεί ηαζ μ U. Eco επζπεζνχκηαξ ιζα «ζεκεησηηθή εμήγεζε ησλ ξεηνξηθώλ ζρεκάησλ». 

Βθ. Eco (
3
1994: 1976), 430. Βθ. επίζδξ ημκ ζπμθζαζιυ ηδξ άπμρδξ ημο Jakobson απυ ημκ Paul 
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Κφνζα βκςνίζιαηα ηδξ ιεηαθμνάξ, ηαηά ημκ P. Ricoeur (πμο εηηζκεί απυ ηδκ ανζ- 

ζημηεθζηή άπμρδ βφνς απυ αοηυ ημκ νδημνζηυ ηνυπμ), είκαζ, αθεκυξ, υηζ «ραξίδεη 

γλώζε κε έλαλ αηθλίδην ζπζρεηηζκό αλάκεζα ζε πξάγκαηα πνπ θαίλνληαλ απόκαθξα», 

ακαπενζβνάθμκηαξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ηαζ, αθεηένμο, υηζ «σο παξαβίαζε ηνπ γισζ- 

ζηθνύ θώδηθα, ηνπνζεηείηαη ζην παξαδεηγκαηηθό επίπεδν». Καηά ημκ ίδζμ ιεθεηδηή, «ε 

κεηαθνξά απνδίδεηαη κε θάζε ινγήο ιέμε, ελώ ε κεησλπκία αθνξά κόλν ηε ζήκαλζε 

κέζσ νλνκάησλ». Με ηδ πνήζδ ημο δεφηενμο νδημνζημφ ηνυπμο απμδίδμκηαζ «ζρέζεηο 

αηηίαο πξνο απνηέιεζκα, κέζνπ πξνο ζθνπό, πεξηέρνληνο θαη πεξηερνκέλνπ, πξάγκαηνο 

πξνο ηε ζέζε ηνπ, ζεκείνπ πξνο ζήκαλζε, θπζηθνύ πξνο εζηθό, κνληέινπ πξνο πξάγ- 

κα».
102

   

οκεπχξ, ζηδκ ενβαζία αοηή οζμεεημφκηαζ μζ πζμ ηάης ζοκμπηζημί ηαζ πενζεηηζημί 

μνζζιμί πμο πνμτπμεέημοκ ηδ βκχζδ ηδξ ζπεηζηήξ ιε ημοξ οπυ ζογήηδζδ νδημνζημφξ 

ηνυπμοξ αζαθζμβναθίαξ. Απυ ηδ ιζα, δ ιεηαθμνά «είλαη έλαο ηξόπνο ζηνλ νπνίν κηα 

ιέμε ή θξάζε κεηαθηλείηαη από ηηο ζπλεζηζκέλεο ρξήζεηο ηεο ζε ζπκθξαδόκελα κέζα 

ζηα νπνία πξνθαιεί λέεο ζεκαζίεο», ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, δ ιεηςκοιία «είλαη έλα ξεην- 

ξηθό ζρήκα ζην νπνίν κηα ιέμε ππνθαζίζηαηαη από κηαλ άιιε ζηε βάζε κηαο πιηθήο, αη- 

ηηαθήο θαη ελλνηνινγηθήο ζρέζεο».
103

 Βέααζα, δ ενιδκεία ηςκ ιεηαθμνζηχκ ηαζ ιεης- 

κοιζηχκ πχνςκ δεκ ααζίγεηαζ ζηδκ άπμρδ υηζ δ ζοιαμθμπμίδζή ημοξ ήηακ ζε υθα ηα 

εεαηνζηά ηείιεκα ηαζ ζηζξ επζιένμοξ πενζπηχζεζξ πνμζπεδζαζιέκδ απυ ημκ ζοββνα- 

θέα, ηαεχξ ζοπκά, υπςξ ζδιεζχκεζ μ U. Eco, δ ιεηαθμνζηή ζδιαζία απμδίδεηαζ εη 

ηςκ οζηένςκ απυ ημκ ενιδκεοηή, επεζδή «ε κεηαθνξά δελ είλαη θαη’ αλάγθελ εκπξό- 

ζεην θαηλόκελν».
104

 

Γζα ημκ ηνίημ ηνυπμ ζοιαμθμπμίδζδξ ημο δναιαηζημφ πχνμο, δδθαδή ηδκ αθθδβμ- 

νία, πένα απυ ηδκ μιυθςκδ οπυδεζλδ απυ ημοξ ιεθεηδηέξ υηζ αοηή πνμτπμεέηεζ δφμ 

επίπεδα κμήιαημξ (έκα ηονζμθεηηζηυ ζημ επίπεδμ ηςκ δμιχκ επζθακείαξ ηαζ έκα ιε- 

ηαθμνζηυ ζημ επίπεδμ ηςκ δμιχκ αάεμοξ),
105

 έπμοκ δζαηοπςεεί πμζηίθεξ απυρεζξ, ζο- 

                                                                                                                                            
Friedrich: P. Friedrich, “Polytropy”, James W. Fernandez [ed.], Beyond metaphor. The theory of tropes 

in anthropology, ηάκηθμνκη, Standford University Press, 1991, 44-45. Γζα ημ ζπμθζαγυιεκμ πανάεε- 

ια, αθ. R. Jakobson, M. Halle, Fundamentals of language, Υάβδ, Mouton, 1956, 76 [=R. Jakobson, 

Γνθίκηα…, 42, 47].  
102

 Βθ. Paul Ricoeur, Ζ δσληαλή κεηαθνξά (ιηθν. Κ. Παπαβζχνβδξ), Αεήκα, Κνζηζηή, 1998, 73, 115-6, 

295. Γζα ηα βκςνίζιαηα ιεηαθμνάξ ηαζ ιεηςκοιίαξ, αθ. Terence Hawkes, Μεηαθνξά (ιηθν. Γαανζήθ-

Νίημξ Πεκηγίηδξ), Αεήκα, Δνιήξ, 1978 (1972), 10, 13, 112, 114.  
103

 Βθ. A. Preminger, - T.V.F. Brogan, The new Princeton encyclopedia..., 760, 783.  
104

 U. Eco, Σα όξηα..., 193.  
105

 Γζα ηδκ άπμρδ αοηή, αθ. John MacQueen, Αιιεγνξία..., 17˙ . Γδιδηνίμο, Λεμηθό όξσλ ζεκεη- 

νινγηθήο…, 58˙ M. Quilligan, The language…, 26, 27˙ H. White, The content…, 53˙A. Preminger, - 

T.V.F. Brogan, The new Princeton encyclopedia…, 31. 
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πκά ζοβηεποιέκεξ ηαζ, πάκηςξ, υπζ δζαθςηζζηζηέξ. Ζ παθαζυηενδ άπμρδ, πμο ηαφ- 

ηζγε ηδκ αθθδβμνία ιε ηδκ «πξνζσπνπνίεζε κηαο ηδέαο», δεκ είκαζ ζήιενα απμδεηηή 

απυ πμθθμφξ ιεθεηδηέξ.
106

  

Πχξ ιπμνμφιε, ςζηυζμ, κα είιαζηε αέααζμζ βζα ηδκ φπανλδ ηςκ δφμ επζπέδςκ 

ζδιαζίαξ ζε έκα θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ; Καηά ημκ U. Eco, «απνθαζίδνπκε λα εξκελεύ- 

ζνπκε κηα αιιεινπρία εθθνξώλ σο αιιεγνξηθό ιόγν, κόλνλ επεηδή αιιηώο απηή ε αι- 

ιεινπρία ζα παξαβίαδε ηε ζπλνκηιηαθή αξρή ηεο ζεκαληηθόηεηαο», ιε άθθα θυβζα υηακ 

οπυ μπμζμοζδήπμηε άθθμοξ υνμοξ δ αθθδθμοπία αοηή ζηενείηαζ ζδιαζίαξ, επεζδή «ν 

ζπγγξαθέαο αθεγείηαη κε ππεξβνιηθή αθζνλία ηδηαίηεξα ζπκβάληα πνπ δελ κνηάδνπλ λα 

είλαη νπζηαζηηθά γηα ην όιν ζέκα θαη έηζη καο νδεγεί λα ππνπηεπζνύκε όηη ηα ιόγηα ηνπ 

έρνπλ έλα δεύηεξν λόεκα». Καηά ημκ Ηηαθυ ζδιεζμθυβμ, έκαξ δεφηενμξ ηνυπμξ, ιε ημκ 

μπμίμ ιπμνεί κα ακαβκςνζζηεί δ αθθδβμνία, είκαζ μ εκημπζζιυξ ζημ ηείιεκμ «εηθόλσλ 

ήδε θσδηθνπνηεκέλσλ, αλαγλσξίζηκσλ σο αιιεγνξηθώλ». Σέθμξ, μ ίδζμξ οπμδεζηκφεζ 

υηζ, απυ ηδ ζηζβιή πμο εα ακαβκςνζζηεί αοηυξ μ νδημνζηυξ ηνυπμξ, «κεηαθνξηθή ππό- 

ζηαζε απνθηνύλ νη ίδηεο νη εηθόλεο πνπ πεξηγξάθεη ε αιιεγνξία, θαη όρη ηα ιεθηηθά 

ζεκεία πνπ αλαθαινύλ απηέο ηηο εηθόλεο».
107

  

2.4.1. Η ζπκβνινπνίεζε ηνπ δξακαηηθνύ ρώξνπ κέζσ ηεο κεηαθνξάο  

2.4.1.1. Χώξνη επδαηκνλίαο, αλαςπρήο θαη αλάηαζεο 

ημ ζζημνζηυ δνάια Ο αεηόο... ημο Η. Καναβεςνβζάδδ δ αοημηνάηεζνα Θεμδχνα, 

γχκηαξ ιέζα ζηδκ πκζβδνή αηιυζθαζνα ηςκ ζοκςιμζζχκ ηαζ αζχκμκηαξ ηδκ αεθζυηδ- 

ηα ηδξ αοημηναημνζηήξ αοθήξ (πανζζηχιεκμξ πχνμξ ημο δνάιαημξ), ακαγδηεί εκαβχ- 
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 Γζα ηδκ αθθδβμνία ςξ πνμζςπμπμίδζδ ιζαξ ζδέαξ, αθ. Brownstein-Daubert (1981), 405-6. Ζ εέζδ 

αοηή οζμεεηείηαζ απυ ηδ J. Norman, πμο παναεέηεζ παθαζυηενδ άπμρδ ημο Angus J. S. Fletcher 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία, «ε αιιεγνξία ηείλεη λα απνκνλώλεη ηδέεο, ηδηαίηεξα ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πξν- 

ζσπνπνίεζε, θαη λα ηηο κεηαζρεκαηίδεη ζε εηθόλεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο κε κηα ζεηξά από 

θαηάιιειεο ιεπηνκέξεηεο». Βθ. Joanne S. Norman, Metamorphoses of an allegory. The iconography of 

psychomachia in medieval art, Νέα Τυνηδ, Peter Lang, 1988, 7. Δλάθθμο, μ J. Paxson ακαβκςνίγμκηαξ 

ηδ ζημηεζκυηδηα ημο υνμο, οπμζηδνίγεζ ηδ εέζδ υηζ δ «πξνζσπνπνίεζε ζπληζηά ζεκέιην ηεο αιιε- 

γνξίαο», πανυθμ πμο ακαβκςνίγεζ υηζ ζηδκ επμπή ιαξ «όιν θαη ιηγόηεξνη κειεηεηέο ζπκθσλνύλ κε ηελ 

παιηά “αμησκαηηθή ζρέζε” κεηαμύ πξνζσπνπνίεζεο θαη αιιεγνξίαο». Βθ. James Paxson, The poetics of 

personification, Κέζιπνζηγ, Cambridge University Press, 1994, 5, 32, 176. Σδ ζημηεζκυηδηα ημο υνμο 

οπμβναιιίγεζ ηαζ δ Κ. Κςζηίμο, επζζδιαίκμκηαξ υηζ «ν παξαδνζηαθόο νξηζκόο ηεο αιιεγνξίαο σο 

πεξηγξαθήο ελόο αληηθεηκέλνπ κέζσ ηεο εηθόλαο ελόο άιινπ δελ ηθαλνπνηεί ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηεο 

θξηηηθήο, ε νπνία ζεσξεί ηελ αιιεγνξία ηδηαίηεξε κέζνδν έθθξαζεο θάπνηαο έλλνηαο κέζσ άιιεο, όπνπ 

ππάξρνπλ δύν επίπεδα ζεκαζίαο. Αλάκεζά ηνπο δεκηνπξγείηαη κηα αληηζηνηρία κε ζρέζεηο ιεπηνκεξεηώλ». 

Βθ. Κ. Κςζηίμο, Ζ πνηεηηθή ηεο αλαηξνπήο..., 101-2, υπμο ηαζ ακαθοηζηή αζαθζμβναθία βφνς απυ ημκ 

οπυ ζογήηδζδ νδημνζηυ ηνυπμ.    
107

 Βθ. U. Eco, Σα όξηα..., 182. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ Eco αλζμπμζεί ηδ εεςνία ημο P. H. Grice βζα 

ηα ζοκμιζθζαηά οπμκμήιαηα ηαζ υηζ δ ανπή ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ είκαζ βκςζηή 

ηαζ ςξ ανπή ηδξ πμζυηδηαξ. Βθ. David Crystal, Λεμηθό γισζζνινγίαο θαη θσλεηηθήο (ιηθν. Γζχνβμξ 

Ξοδυπμοθμξ), Αεήκα, Παηάηδξ, 2003 (1980), 451-2˙ ζημ ελήξ: Λεμηθό γισζζνινγίαο… Γζα ιζα ακαθο- 

ηζηυηενδ πανμοζίαζδ ηδξ εεςνίαξ ηςκ ζοκμιζθζαηχκ οπμκμδιάηςκ, αθ. John Lyons, Γισζζνινγηθή 

ζεκαζηνινγία (ιηθν. Γζχνβμξ Ακδνμοθάηδξ), Αεήκα, Παηάηδξ, 1999 (1995), 306-320.  
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κζα ηδκ επζζηνμθή ζημκ βεκέεθζμ πχνμ ηδξ Κφπνμο, πμο ζοιαμθμπμζείηαζ ζημ επίπεδμ 

ημο δζδβδηζημφ πχνμο, ζοκδδθχκμκηαξ, απυ ηδ ιζα, ηδκ αιενζικδζία, ηδκ εζνδκζηή 

γςή, ηδκ εοδαζιμκία ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηδκ επζεοιία βζα ηδκ εκυηδηα ημο εθθδκζημφ 

έεκμοξ. Δλαζθαθίγμκηαξ ηδκ οπυζπεζδ ημο Ημοζηζκζακμφ βζα επίζηερδ ζημ κδζί ηδξ, 

δ αοημηνάηεζνα εοιάηαζ κμζηαθβζηά ηδκ αιένζικδ παζδζηή ηδξ δθζηία ηαζ θακηάγεηαζ 

ζηδκέξ εοδαζιμκίαξ ζηα δάζδ ηδξ ζδζαίηενήξ ηδξ παηνίδαξ.
108

 Δπζπθέμκ, ημκίγεζ υηζ «ε 

Κύπξνο πάληνηε ζα είλαη έλαο πνιύηηκνο θαη ιακπεξόο καξγαξίηεο ζην ζηέκκα ηνπ έ- 

ζλνπο», ηαηά ηνυπμ πμο ζοκδδθχκεζ ηδ Μεβάθδ Ηδέα ηαζ ημκ πυεμ βζα έκςζδ ηδξ Κφ- 

πνμο ιε ημ ιδηνμπμθζηζηυ ηέκηνμ. 

 Έκαξ άθθμξ δζδβδηζηυξ πχνμξ, μ μπμίμξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ απμιάηνοκζδ απυ ηδκ 

έκηαζδ ηαζ ηδκ αβςκία, πμο ζοπκά ζοκδέμκηαζ ιε ηα ηέκηνα ελμοζίαξ ηαζ ηζξ πμζηίθεξ 

ζοβηνμφζεζξ ζημκ πενίβονυ ημοξ, είκαζ ημ Σνυμδμξ. ηδ Γνύιε Κύπξν ηδξ Π. Λμσγζά- 

δμξ δ Κανθυηηα επζγδηεί ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ εθίρδξ, πμο ηδξ πνμηαθεί δ επζεοιία 

ημο παηένα ηδξ κα πακηνεοηεί ημκ ηυιδ Λμοδμαίημ, ιε ιζα επίζηερδ ζηδκ ημνοθή 

ημο ηοπνζαημφ Οθφιπμο: 

           

         Ωιίθεζ, πάηεν, ηάθθζμκ πενί θαζδνχκ πναβιάηςκ! 

Πχξ εάπηεζξ ηδκ Κανθυηηακ ζμο ιέζς ηυζςκ εοιάηςκ; 

                                      Οδήβδζυκ ιε κ’ ακααχ ημ ημο Οθφιπμο υνμξ, 

                                      Να ζηεδαζεή δ εθίρζξ ιμο, ηδξ ααζζθείαξ ηυνμξ.
109

 

 

Ζ ιεηαθμνζηή εζηυκα ημο Σνμυδμοξ ζημ επίπεδμ ημο δζδβδηζημφ πχνμο εκημπίγε- 

ηαζ ηαζ ζηδκ πμζδηζηή ζφκεεζδ «Ρςιζυξ ηαζ Σγμκ Πμοθθήξ...» ημο Β. Μζπαδθίδδ. Ο 

Καημοθθήξ ζοκμιζθχκηαξ ιε δφμ ηονίεξ «ορδθήξ πενζςπήξ», ηζξ πθδνμθμνεί βζα ηα 

ελμπζηά ιένδ ηδξ Κφπνμο πνμαάθθμκηαξ ζδζαίηενα ηδ θοζζηή μιμνθζά ημο Σνμυδμοξ:  

                                Έπμοι’ εηεί ημ Σνυμδμξ, απένακημκ πεοηχκα, 

           εηεί πμο έπεζ μ ζηναηυξ ημ εένμξ ημκ ζηναηχκα. 

           Λαιπνυκ, ιαβεοηζηυηαημκ 

           ηαζ ανςιαηζηυηαημκ [...]. 

           Δκ βέκεζ βέιεζ ηαθθμκχκ θαιπνχκ, απανααθήηςκ, 

           είκαζ πεδίμκ ηςκ κοιθχκ, μνπήζηνα ηςκ πανίηςκ.
110

 

 

Δηηυξ απυ ηδκ ηονζμθεηηζηή ζδιαζία ημο Σνμυδμοξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαθμνζηήξ 

θεζημονβίαξ ημο δζαθυβμο (πθδνμθυνδζδ ηςκ Αββθίδςκ βζα ηα ελμπζηά ιένδ ηδξ Κφ- 

πνμο), δ ίδζα εζηυκα θμνηίγεηαζ ηαοηυπνμκα ιε ηζξ ζοκδδθχζεζξ εκυξ πχνμο εζδοθθζ- 

αημφ, ιαβεοηζημφ ηαζ βεκζηά ηαηάθθδθμο βζα απμιάηνοκζδ απυ ηζξ ιένζικεξ ηαζ ηδκ 

ηφναδ ημο επίπμκμο αίμο. Ωζηυζμ, δ ιεηαθμνζηή θυνηζζδ ημο Σνμυδμοξ θεζημονβεί 
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 Βθ. Η. Καναβεςνβζάδδξ, Ο αεηόο..., 38-41.  
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 Βθ. Π. Λμσγζάξ, Ζ δνύιε Κύπξνο…, 11.  
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 Β. Μζπαδθίδδξ, «Ρςιζυξ ηαζ Σγμκ Πμοθθήξ...», ζη. 528-531, 557-8,  Άπαληα...,  212-3. 
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εζνςκζηά ιέζα ζημ πθαίζζμ ημο εονφηενμο ζαηζνζημφ παναηηήνα ηδξ πμζδηζηήξ 

ζφκεεζδξ. Σα ηάθθδ ημο Σνμυδμοξ απμθαιαάκεζ πνμκμιζαηά μ αββθζηυξ ηαημπζηυξ 

ζηναηυξ, μ μπμίμξ «δέλεη ζηνλ ιαηκό ηεο Κύπξνπ ην ζρνηλί» ηαζ ηδκ αθαζιάζζεζ ζε 

ηέημζμ ααειυ, πμο ιμζάγεζ «ζαλ ζθειεηόλ αλζξώπηλνλ, βγαικέλνλ απ’ ην κλήκα».
111

 

Δπμιέκςξ, ιε ηδ ζοιαμθμπμίδζδ ημο Σνμυδμοξ απμδίδεηαζ δ δοζθμνία ημο Καημοθ- 

θή βζα ημκ ζθεηενζζιυ ημο θοζζημφ πθμφημο ημο κδζζμφ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ, εηηυξ 

απυ ηδκ ηαη’ επίθαζδ ηαλζδζςηζηή πενζβναθή ημο αμοκμφ. 

2.4.1.2. Οη θιεηζηνί ρώξνη θαη ε ζπληήξεζε ησλ αμηώλ-νη πόιεηο θαη ε ακθηζβή- 

ηεζε ησλ αμηώλ 

Δκχ ζημκ Αεηό... δ Κφπνμξ ζοκδδθχκεζ ηδ κμζηαθβζηή δζαθοβή απυ ημκ αζθο- 

ηηζηυ πχνμ ηδξ αοημηναημνζηήξ αοθήξ, ζημκ Γηνκήδε ημο Η. Πεηνίδδ θμνηίγεηαζ ιε 

ηζξ ανκδηζηέξ ζδιαζίεξ ηδξ ηθεζζηήξ ημζκςκίαξ, ημο ζοκηδνδηζζιμφ ηαζ ηδξ παεδ- 

ηζηήξ ζηάζδξ απέκακηζ ζηδκ οπμδμφθςζδ. Ο ηεκηνζηυξ ήνςαξ ημο δνάιαημξ, ζπμθζά- 

γμκηαξ ηδκ πνυζθαηδ ζοιιεημπή ημο ζηδκ ηνδηζηή επακάζηαζδ, κμζηαθβεί ηδκ δνςζ- 

ηή αηιυζθαζνα ηδξ ιεβαθμκήζμο ηαζ ηδκ ακηζπανααάθθεζ πνμξ ηδ κςενυηδηα, πμο 

επζηναηεί ζηδκ επίζδξ οπμδμοθςιέκδ Κφπνμ: «Ωο έλ ησλ πηελώλ ηνύησλ εδήηεζα λα 

δήζσ επί ηες Ίδες ειεύζερος, ή λφζρός εληαύζα. Πξνηηκόηεξνο ν ελζοσζηαζκός όλ 

κνη εκπλέεη ε τώρα ηοσ Δηός θαη ηνπ Μίλσνο, ή ο ζόρσβος, όλ κνη παξέρεη ε γε ηες 

Αθροδίηες»˙ ηαθεί, θμζπυκ, ηδκ ζδζαίηενδ παηνίδα ημο κα ακαδείλεζ «λέα ηξόπαηα 

Μαξαζώλσλ».
112

 Ακ θδθεεί οπυρδ υηζ μ πανζζηχιεκμξ πχνμξ, πμο ημπμεεηείηαζ ζηδ 

Λειεζυ, ζοκζζηά ιζα ζοκεηδμπζηή ακαπανάζηαζδ μθυηθδνμο ημο ηοπνζαημφ πχνμο, 

θαίκεηαζ υηζ ιέζς ηδξ ακηζπανααμθήξ αοημφ ημο πανζζηχιεκμο πχνμο πνμξ ημκ δζδ- 

βδηζηυ πχνμ ηδξ Κνήηδξ απμδίδεηαζ δ δοζθμνία πμο αζχκεζ μ Γζμιήδδξ, ιεηά ηδκ επζ- 

ζηνμθή ημο ζημ κδζί, ηαζ δ δζάεεζδ ηδξ θοβήξ πμο ημκ δζαηαηέπεζ, απυ ηδ ζηζβιή 

πμο, ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ηαηαηηήζεζ ενςηζηά ηδ Γίνηδ, είκαζ ακηζιέηςπμξ ιε 

ημκ ηθεζζηυ ηαζ ζοκηδνδηζηυ ημζκςκζηυ πενίβονμ ηδξ Λειεζμφ. 

Ο ηθεζζηυξ πχνμξ ημο πςνζμφ ζοιαμθμπμζείηαζ, αθεκυξ, ζημκ πανζζηχιεκμ πχνμ 

ημο αζηζημφ δνάιαημξ ημο Ν. Ακηςκζάδδ Αλαηνιή θαη Γύζηο, ζοκδδθχκμκηαξ ηδκ 

αβκυηδηα, ηδκ ηζιζυηδηα ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ αλζχκ, ηαζ, αθεηένμο, ζημκ δζδβδ- 

ηζηυ πχνμ ημο αζηζημφ δνάιαημξ Ο δηθεγόξνο ημο Δοβ. Εήκςκμξ, παναπέιπμκηαξ 

ζηδκ αεςυηδηα, ζηδκ αβκυηδηα, ζηδ θζθαθήεεζα ηαζ ζηδκ ελζδακίηεοζδ ηδξ εθθδκζηήξ 
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 Βθ. υ.π., ζη. 513, 516: 212.  
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 Βθ. Η. Πεηνίδδξ, Γηνκήδεο..., 32, 57. Δβχ οπμβναιιίγς. 
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επανπίαξ. ημ Αλαηνιή θαη Γύζηο δ ζηδκζηή δνάζδ ημπμεεηείηαζ, υπςξ ζδιεζχκεηαζ 

ζηδκ ηαηαημπζζηζηή εζζαβςβζηή ζηδκζηή μδδβία, ζημ πνμαφθζμ ημο οπμζηαηζημφ ημο 

Γδιμζεέκδ, «θνληά ζην ρσξηό Β...», ζε ακηίεεζδ ιε ημ αεδκασηυ αζηζηυ ζαθυκζ, πμο 

είκαζ μ ιζιδηζηυξ πχνμξ ζημκ Γηθεγόξν.     

ημ Αλαηνιή θαη Γύζηο μ πχνμξ ημο πςνζμφ ηαοηίγεηαζ (ημοθάπζζημκ απυ ημκ βζα- 

ηνυ) ιε ηδκ δεζηή ηαζ ηδκ ηζιζυηδηα˙ βζ’ αοηυ, ηνίκεηαζ ηαηάθθδθμξ βζα ηδκ δεζηή 

αεθηίςζδ ημο Πέηνμο. Ακηίεεηα, μ πχνμξ ηδξ ιεβαθμφπμθδξ εεςνείηαζ ζδζαίηενα 

πνυζθμνμξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ δεζηήξ αζζπνυηδηαξ ηαζ ηδξ αζοδμζίαξ.
113

 Ο ελζδα- 

κζηεοιέκμξ ιζιδηζηυξ πχνμξ, ζε ακηζπανααμθή ιε ημκ απαλζςιέκμ δζδβδηζηυ πχνμ 

ηδξ Αεήκαξ, ημο Πανζζζμφ ηαζ βεκζηυηενα ηδξ Δονχπδξ, πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ άζςηδ 

ηαζ ιπμέιζηδ γςή, ιε ηδκ αεεΐα ηαζ ηδκ ακδεζηυηδηα, επδνεάγμοκ απμθαζζζηζηά ηα 

δνχκηα πνυζςπα, ηαευηζ μ Γδιμζεέκδξ πανμοζζάγεηαζ «αγλόο, κε θαξδηά παηδηνύ θαη 

θξάζε αζιεηνύ», εκχ μ Πέηνμξ «ςνθίκη θαη θνκςόο δαλδήο ηνπ ζεκεξηλνύ θαηξνύ».
114

 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ κηεηενιζκζζηζηή επίδναζδ ημο ημζκςκζημφ πενζαάθθμκημξ 

ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ δφμ αδεθθχκ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ 

ηδξ δεμβναθίαξ ηαζ ιε ημκ καημοναθζζιυ,
115

 ηάζεζξ απυ ηζξ μπμίεξ δεκ έιεζκε ακε- 

πδνέαζημ ημ ηοπνζαηυ εέαηνμ ηςκ ανπχκ ημο 20
μφ 

αζχκα. 

Ακηίεεηα απυ υ,ηζ ζοιααίκεζ ζηδ θφζδ ημφ Αλαηνιή θαη Γύζηο (βάιμξ ςξ απμηέθε- 

ζια ηδξ εεαιαηζηήξ αθθαβήξ ζημκ παναηηήνα ημο Πέηνμο, ελαζηίαξ ηδξ απμθαζζζηζ- 

ηήξ επίδναζδξ ημο ημζκςκζημφ πενζαάθθμκημξ), ζημκ Γηθεγόξν ημ ηέθμξ ημο δνάιαημξ 

δεκ είκαζ εοηοπέξ (ιαηαίςζδ ημο βάιμο ιεηά ηδκ επαββεθιαηζηή απμηοπία ημο Παφ- 

θμο ηαζ απυθαζδ ημο κεανμφ δζηδβυνμο βζα επζζηνμθή ημο ζημ πςνζυ, πανά ηδκ άν- 

κδζδ ηδξ αβαπδιέκδξ ημο κα ημκ αημθμοεήζεζ). Ωζηυζμ, ημζκή είκαζ ζηα δφμ δνά- 

ιαηα δ ελζδακίηεοζδ ηδξ εθθδκζηήξ επανπίαξ, πμο παναπέιπεζ ζηδ ζοκηήνδζδ ηςκ 

εεηζηχκ αλζχκ, υπςξ έπμοκ παναδμεεί απυ ηζξ παθζυηενεξ βεκζέξ, εκχ μζ πυθεζξ ζοκ- 

                                                 
113

 Βθ. Ν. Ακηςκζάδδξ, Αλαηνιή θαη Γύζηο..., 21-22. Γζα ηδκ ακηίεεζδ φπαζενμξ-πυθδ ζηδ κεμεθθδκζηή 

πεγμβναθία ημο 19
μο

 αζχκα, αθ. εκδεζηηζηά Βμοημονήξ (1999), 263-272.  
114

 Βθ. Ν. Ακηςκζάδδξ, υ.π., 20.  
115

 πςξ ζδιεζχκεζ μ Β. Πμφπκεν, δ πνυζθδρδ ημο καημοναθζζιμφ ηαζ ημο νεαθζζιμφ βίκεηαζ ζπεδυκ 

ηαοηυπνμκα ζηδκ Δθθάδα απυ ηδ βεκζά ημο 1880. Ναημοναθζζηζηά ζημζπεία ζημ δνάια, ηαηά ημκ ίδζμ 

ιεθεηδηή, είκαζ «ε αμηνπνίεζε επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ ηεο επνρήο», «ε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνύ πεξη- 

βάιινληνο (milieu)», δ έιθαζδ ζημκ απμθαζζζηζηυ νυθμ πμο δζαδναιαηίγεζ δ ηθδνμκμιζηυηδηα ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ, «ηα ζέκαηα ηνπ αιθννιηζκνύ θαη ηεο θνηλσληθήο θαη εζηθήο εμαζιίσ- 

ζεο». Δίκαζ, αηυιδ, ζδζαίηενα εφζημπδ δ δζαπίζηςζδ ημο Πμφπκεν υηζ ημ καημοναθζζηζηυ δνάια 

«ζπγγελεύεη από ηε θύζε ηνπ κε ην θνηλσληθό δξάκα, αιιά αθόκα θαη κε ηνλ εζνγξαθηζκό»: Πμφπκεν 

(2006), Β΄2, 748-9. Γζα ημ ίδζμ εέια, αθ. επίζδξ Γ. Πεθάκδξ, Σνπία…, 277-279, 348-349. Γζα ηδ 

ζφκδεζδ δεμβναθίαξ ηαζ καημοναθζζιμφ ζηδκ πεγμβναθία, αθ. εκδεζηηζηά Mario Vitti, Ηδενινγηθή 

ιεηηνπξγία…, 31: ζδι. 17, 90-91· Henri Tonnet, Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο (ιηθν. Μανίκα 

Καναιάκμο), Αεήκα, Παηάηδξ, 2001, 141-143.  
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δέμκηαζ ιε ηδκ εβηαηάθεζρδ ηςκ ίδζςκ αλζχκ βζα πάνδ ημο εηζοβπνμκζζιμφ, μ μπμίμξ 

ζδζαίηενα ζημκ Γηθεγόξν εεςνείηαζ ηαηαζηνμθζηυξ.
116

     

Ζ ζφκδεζδ ηςκ πυθεςκ ιε ηδκ αιθζζαήηδζδ ηςκ αλζχκ ηαζ ηδ θεμνά ή ηδ δζαθεμ- 

νά εκημπίγεηαζ αηυιδ ζηδ ζοιαμθμπμίδζδ αζηζηχκ πχνςκ, υπςξ είκαζ ημ βναθείμ ηαζ 

ημ αζηζηυ ζαθυκζ. ηδκ ηςιςδία ημο Κ. Παοθίδδ Σα επραξηζηήξηα ημ βναθείμ ημφ 

δδιμζζμβνάθμο Αθαζιάηηδ είκαζ ιζιδηζηυξ πχνμξ πμο ζοκδδθχκεζ ηδκ ελαπάηδζδ 

ηαζ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ αιαεχκ. Σμ αζηζηυ ζαθυκζ ζημκ Εεηηάλν ηεο εδνλήο ημο Σ. 

Ακεία, υπμο είκαζ εοδζάηνζηα ηα καημοναθζζηζηά ζημζπεία,
117

 πνμζθαιαάκεζ ηζξ πα- 

νάθθδθεξ ζδιαζίεξ ηδξ ενςηζηήξ πμθζμνηίαξ ηαζ ηδξ ηαπείκςζδξ ημο εδθοημφ, ιέζα 

ζε ζοιθναγυιεκα δεζηήξ παναηιήξ.  

2.4.1.3. Οη ρώξνη ηνπ αγώλα ελαληίνλ ηεο μελνθξαηίαο  

Ζ εκακηίςζδ ηαηά ηδξ λεκμηναηίαξ ηαζ μζ επακαζηαηζηέξ εκένβεζεξ βζα απμηίκαλή 

ηδξ είκαζ έκα απυ ηα ηονζυηενα εέιαηα ζηα ηοπνζαηά ζζημνζηά δνάιαηα ηδξ πενζυδμο 

πμο ελεηάγμοιε. Οζ απεθεοεενςηζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ μζ ακηζηονακκζηέξ εηδδθχζεζξ άθ- 

θμηε ημπμεεημφκηαζ ζημ επίπεδμ ημο δζδβδηζημφ πχνμο ηαζ πνυκμο (δδθαδή έλς απυ 

ηδ ζηδκζηή δνάζδ) ηαζ άθθμηε ζημ επίπεδμ ημο πανζζηχιεκμο πχνμο ηαζ ημο ιοεμ- 

πθαζζαημφ πανυκημξ. Σμ ίδζμ εέια, αέααζα, εκημπίγεηαζ ηαζ ζε άθθα δναιαηζηά είδδ, 

υπςξ ζημ νμιακηζηυ ενςηζηυ δνάια Ο Γηνκήδεο ηαζ ζημ αζηζηυ δνάια Αλαηνιή θαη 

Γύζηο, ιυκμ ζημ επίπεδμ ηδξ ελςζηδκζηήξ δνάζδξ, έηζζ χζηε κα θςηίγμκηαζ δζά- 

θμνεξ υρεζξ ημο ιοεμπθαζζαημφ πανυκημξ ηαζ ηα ηίκδηνα ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχ- 

πςκ. 

ημκ Πέηξν πγθιεηηθό μζ εκένβεζεξ εκακηίμκ ηςκ λέκςκ ηαηαηηδηχκ εηδδθχ- 

κμκηαζ ζε δφμ δζδβδηζημφξ πχνμοξ, ζημ Σνυμδμξ ηαζ ζημ ημονηζηυ πθμίμ, πμο ηαηεο- 

εοκυηακ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. Μεηά ηδκ απυδναζή ημο απυ ηδ θοθαηή, μ Πέηνμξ 

θηάκεζ ζημ Σνυμδμξ, υπμο είπακ ιαγεοηεί πμθθμί έκμπθμζ Κφπνζμζ απυ δζάθμνα ιένδ 

ημο κδζζμφ, ηαζ ακαβμνεφεηαζ απυ αοημφξ ςξ ανπδβυξ ημοξ ιε ζηυπμ ηδκ απμηίκαλδ 

ημο αεκεηζημφ γοβμφ, έζης ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ Σμφνημοξ. ε ακηίεεζδ ιε ημκ 

πχνμ ηδξ θοθαηήξ, πμο είκαζ ζημ δνάια ιζα απυ ηζξ ιεηςκοιζηέξ απεζημκίζεζξ ηδξ 

                                                 
116

 Οζ ανκδηζηέξ υρεζξ ημο εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ Αεήκαξ ημκίγμκηαζ ζδζαίηενα απυ ημκ παηένα ημο 

Παφθμο Λεθή πμο, απμβμδηεοιέκμξ απυ ηζξ ιεβάθεξ αθθαβέξ πμο δζαπίζηςζε ζε ιζακ επίζηερή ημο, 

έηθαρε βζα ηδκ αθθμίςζδ ημο παναδμζζαημφ παναηηήνα ηδξ πυθδξ. Βθ. Δοβ. Εήκςκ, Ο δηθεγόξνο...,  

24.  
117

 Αξ ζδιεζςεεί υηζ ζημκ Εεηηάλν ηεο εδνλήο μ Αθθυκζμξ δδθχκεζ ζημκ θίθμ ημο Νάζμ: «Καη ζην πην 

ρπδαίν πξάγκα μαλνίγσ κηα αηζζεηηθή απόιαπζε» ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημκ ηαθεί κα απμδχζεζ γςβναθζηά 

ηδκ ηαπείκςζδ ηδξ βοκαίηαξ. ηακ μ ζοκμιζθδηήξ ημο εεςνεί υηζ δ ζδέα ημο «κπξίδεη θνπηνπξηζκό», μ 

Αθθυκζμξ απακηά: «Α δε ζνπ αξέζεη; Σόηε ζα ζνπ παξνπζηάζσ λαηοσραιηζκό. Μηα εηθόλα πνιύ θπζη- 

θή». Βθ. Σ. Ακείαξ, Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο..., 34. Δβχ οπμβναιιίγς.  
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αεκεηζηήξ ελμοζίαξ, ημ Σνυμδμξ θεζημονβεί ςξ ζφιαμθμ εθεοεενίαξ ηαζ ακηζηονακ- 

κζημφ αβχκα: 

                                        Ω! πχξ εονέεδκ ηςκ δεζκώλ πςνίξ ηαζ πχξ 

     ηαξ πφθαξ εφνμκ ηδξ εηξθηήο ιμο ακμζηηάξ [...] 

                                                ιμζ ιέκεζ ιέπνζ ημφδε ακελήβδημκ. 

                                                Δλήθεμκ ηαζ εηείεεκ εκ ιζᾲ κοηηί 

    εζξ ημο Οιύκπνπ ηα βνπλά ηαηέθοβμκ [...].
118

 

 

Ζ άθθδ επακαζηαηζηή εκένβεζα, ακ ηαζ επίζδξ ημπμεεηείηαζ ζημ επίπεδμ ημο δζδβδ- 

ηζημφ πχνμο, εηηοθίζζεηαζ πανάθθδθα ιε ηα ακαπανζζηχιεκα βεβμκυηα ζηα ακμζπηά 

ηδξ αθαιίκαξ ηαζ βίκεηαζ ακηζθδπηή ηυζμ απυ ηζξ θςκέξ ηςκ πνμζχπςκ πμο ανίζημ- 

κηαζ εηηυξ ζηδκήξ υζμ ηαζ απυ ημοξ ήπμοξ ηαζ ηζξ θάιρεζξ. ηδ ζηδκή ηαηαθεάκεζ μ 

θίθμξ ημο Πέηνμο Μάνημξ «θέξσλ επ’ ώκσλ ηελ λεθξάλ ηεο Αξλάιδαο» ηαζ δζδβείηαζ 

υηζ δ ημπέθα ακαηίκαλε ημ ημονηζηυ πθμίμ πμο εα ιεηέθενε ηδκ ίδζα ηαζ άθθεξ Κο- 

πνίεξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, ςξ δχνα ημο ηαηαηηδηή ηδξ Κφπνμο Μμοζηαθά 

παζά ζημκ ζμοθηάκμ. Ο θμβυπςνμξ ημο πθμίμο, θμζπυκ, παναπέιπεζ ζημκ αβχκα βζα 

ηδκ ηζιή ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζα ηαζ ζοκδδθχκεζ ηδκ ελφρςζδ ηδξ βοκαίηαξ ιέζς ηδξ 

δνςζηήξ εοζίαξ, υπςξ θαίκεηαζ ζηα θυβζα ημο ιάβμο Πμδμηαηάνμο: 

                                        κηςξ πνάλζξ ορδθή, πνςηάημοζημξ 

                                                ροπήξ ιεβάθδξ. Δη ημο αίζπμοξ έζςζε 

                                                ηαζ εαοηήκ ηαζ ηαξ ζοκηνυθμοξ ηδξ [...].
119

 

 

ε ηνία απυ ηα ελεηαγυιεκα δνάιαηα (Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, Κύπξνο δνύιε ηαζ 

Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο), μζ πχνμζ ηςκ επακαζηαηζηχκ ηζκήζεςκ ακαπανίζηακηαζ 

ζηδκζηά ηαζ δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ. Καζ ζηα ηνία 

δνάιαηα μζ ζοκςιμηζηέξ εκένβεζεξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζε αμοκυ (Σνυμδμξ ζημ δνάια 

ημο ζαζηακίδδ, Μαπαζνάξ ηαζ ενείπζα ηδξ Σαιαζζμφ ζημ ηείιεκμ ημο Καναβεςνβζά- 

δδ ηαζ έκα αμοκυ ηδξ Β. Δθθάδαξ ζημ ένβμ ημο Η. Πδβαζίμο). Ωζηυζμ, ηαηά ηα άθθα, 

μ πνμκυημπμξ ηδξ ηνμθμδμζίαξ ηςκ ακηανηχκ ζημκ Γξαπέηε δηδάζθαιν δζαθμνμπμζεί- 

ηαζ απυ ημκ ζοκςιμηζηυ πνμκυημπμ ζηα άθθα δφμ δνάιαηα. Ζ πανάημθιδ εκένβεζα 

ημο δαζηάθμο πναβιαημπμζείηαζ ηδκ Κονζαηή ιε ημ πνυζπδια εκυξ πνςζκμφ ροπα- 

βςβζημφ πενζπάημο ηαζ, υπςξ ζδιεζχκεηαζ ζηζξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ, θαιαάκμκηαζ πνυ- 

κμζεξ χζηε κα ιδκ πνμηθδεμφκ μζ οπμρίεξ ηςκ δζενπμιέκςκ,
120

 ιμθμκυηζ αοηυ δεκ 

                                                 
118

 Βθ. Θ. Θεμπανίδδξ, Πέηξνο ν πγθιεηηθόο..., 7.  
119

 .π., 128.  
120

 ηζξ πζμ ηάης ζηδκζηέξ μδδβίεξ, απυ ηδ ιζα, απμηοπχκεηαζ δ μθμηθήνςζδ ηδξ απμζημθήξ βζα 

ηνμθμδμζία ηςκ ιαεδηχκ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, πενζέπμκηαζ εκδείλεζξ βζα ηδκ ηάθορδ ηδξ πανμοζίαξ ηςκ 

ιαεδηχκ ηαζ ημο δαζηάθμο ζημ αμοκυ πίζς απυ ημ πνυζπδια ηδξ ακέιεθδξ εηδνμιήξ. Μαεδηέξ ηαζ 

δάζηαθμξ έπμοκ θηάζεζ ζημ αμοκυ: «Γάζνο, βνπλά, καζεηαί θαη δηδάζθαινο εμειζόληεο επί ηνπ βνπ- 

λνύ». «Δηζέξρνληαη νη καζεηαί» ηαζ παίνκμοκ μδδβία απυ ημκ δάζηαθμ πμφ κα ιείκμοκ. Ο ιαεδηήξ Α 

«πίπηεη θαηαγήο, σζάλ θνπξαζκέλνο». ε θίβμ, «έξρνληαη θαηά ζεηξάλ νη καζεηαί θαη βγάιινπλ ςσκηά 
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έβζκε ηαημνεςηυ, αθμφ μ δάζηαθμξ πνμδυεδηε απυ έκακ Σμφνημ πεναζηζηυ, πμο 

ακηζθήθεδηε ημκ πναβιαηζηυ παναηηήνα ηδξ «εηδνμιήξ».  

ημ Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ηαζ ζηδκ Κύπξν δνύιε, ημζκυ εέια είκαζ, υπςξ έπεζ 

ζδιεζςεεί ζημ Κεθάθαζμ Α΄, δ ελέβενζδ ηςκ Κοπνίςκ ηαηά ηςκ Νασηχκ ηαζ, επμιέ- 

κςξ, δεκ ιαξ εηπθήηημοκ μζ μιμζυηδηεξ ακάιεζα ζημοξ ζοκςιμηζημφξ πνμκυημπμοξ 

ηςκ δφμ ένβςκ, πανά ηζξ επζιένμοξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ημκ πανζζηχιεκμ πχνμ. ημ 

δνάια ημο Γ. ζαζηακίδδ μζ Κφπνζμζ επακαζηάηεξ ζοκακηχκηαζ ηα ιεζάκοπηα ζημ 

Σνυμδμξ ηαζ μνηίγμκηαζ «Θάλαηνο εηο ηνπο ηπξάλλνπο. Πόιεκνο θαη’ απηώλ, ελόζσ εηο 

ηελ θαξδίαλ καο πάιιεη παικόο δσήο», εεςνχκηαξ υηζ «ε λπμ θαη ν ηόπνο [ημφξ] α- 

ζθαιίδνπζη θαηά πάζεο πξνδνζίαο...».
121

 Δλάθθμο, μ πνμκυημπμξ ηδξ ζοκςιμζίαξ 

ζηδκ Κύπξν δνύιε είκαζ θμνηζζιέκμξ ιε ηδ ικήιδ ημο έκδμλμο πανεθευκημξ, υπςξ 

είκαζ θακενυ ζηδκ εζζαβςβζηή ζηδκζηή μδδβία (1
δ
 πνάλδ: ζηδκή 2): «Ζ ζθελή παξά 

ηαο όρζαο ηνπ πνηακνύ Πεδηαίνπ εγγύο ησλ εξεηπίσλ ηεο αξραίαο πόιεσο Σακαζζνύ. 

Πέξημ θύζηο αγξία, γήινθνη θαηαπξάζηλνη. Δηο ην βάζνο θαίλεηαη ην όξνο Αώνο».
122

 Ζ 

μνηςιμζία ηςκ επακαζηαηχκ βίκεηαζ ηαζ εδχ ηα ιεζάκοπηα ζε έκα «επξύ θαη εθηεηα- 

κέλνλ άληξνλ», εκχ δ πενζαάθθμοζα θφζδ δεκ εοιίγεζ ζε ηίπμηα ηοπνζαηυ ημπίμ ηαζ 

ιάθθμκ απδπεί ζαζλπδνζηέξ επζδνάζεζξ ζημ δνάια ημο Η. Καναβεςνβζάδδ.
123

  

Δπμιέκςξ, πανά ηζξ επζιένμοξ δζαθμνέξ πμο έπμοκ επζζδιακεεί ζημκ ζοκςιμηζηυ 

πνμκυημπμ ηςκ ηνζχκ πζμ πάκς δναιάηςκ, ημζκή είκαζ ζε αοηά δ ζοιαμθμπμίδζδ ηςκ 

αμοκχκ, ζηα μπμία ηαηαθεφβμοκ μζ επίδμλμζ επακαζηάηεξ. Ζ ακηζηονακκζηή ηαζ ακηζ- 

ηαημπζηή εηδίηδζδ, ημ υναια ιζαξ εθεφεενδξ παηνίδαξ, δ ηαηαθοβή ηςκ ζηθααςιέ- 

κςκ είκαζ ιενζηέξ απυ ηζξ ζοκδδθχζεζξ πμο ακαηαθμφκ ηα αμοκά, εκχ πανάθθδθα πα- 

ναπέιπμοκ ζηδκ εθθδκζηυηδηα, ςξ ικήιδ ηαζ εεκζηή ζοκείδδζδ ιέζα ζε ζοκεήηεξ 

λεκμηναηίαξ. 

 

                                                                                                                                            
από ηελ ζάθαλ ησλ θαη ηα βάιινπλ εηο ην ππνδεηρζέλ κέξνο». Μεηά, μζ ιαεδηέξ δζαζημνπίγμκηαζ ηαζ 

παίγμοκ δζάθμνα παζβκίδζα. Ο δάζηαθμξ «θάζεηαη επί ιίζνπ θαη αηελίδεη πξνο νξηζκέλνλ ζεκείνλ κε α- 

λππνκνλεζίαλ, είηα ζηξέθεη ην βιέκκα πξνο ηνπο καζεηάο». Οζ ιαεδηέξ ηάκμοκ ηφηθμ ηαζ πμνεφμοκ 

ηναβμοδχκηαξ. Βθ. Η. Πδβαζίμο, Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο..., 10-12.  
121

 Βθ. Γ. ζαζηακίδδξ, Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη..., 24, 27. Αλίγεζ εδχ κα ζδιεζςεεί δ έιιεζδ ζηδκζηή 
μδδβία πμο πενζέπεηαζ ζηδκ πενζβναθή ημο Σνμυδμοξ απυ ημκ ανπδβυ ηςκ επακαζηαηχκ Ηάηςαμ: «Δλ 
κέζῳ ηνπ λπθηεξηλνύ κεγαιείνπ ηεο θύζεσο, ππό ηνλ γιπθύλ θαη αίζξηνλ νπξαλόλ καο [...] νκλύσ ηνλ 
όξθνλ καο». .π., 27.  
122

 Η. Καναβεςνβζάδδξ, Κύπξνο Γνύιε..., 17.  
123

 Ζ κφπηα ηδξ ζοκςιμηζηήξ ζοκάκηδζδξ πενζβνάθεηαζ ςξ εοεθθχδδξ. Αημφβμκηαζ ζοκεπχξ αζηναπέξ 

ηαζ ανμκηέξ. «Ζ ζθελή εγγύο ηνπ Πεδηαίνπ θπιίνληνο εηο ην βάζνο παθιάδνλ θύκα. Οη ζπλσκόηαη θαίλν- 

ληαη εμεξρόκελνη εθ ηηλνο δάζνπο ππθλνύ». .π., 27. Οζ ζαζλπδνζηέξ επζδνάζεζξ είκαζ πενζζζυηενμ 

εοδζάηνζηεξ ζηδ 2
δ
 ζηδκή ηδξ Β΄ πνάλδξ ζηδ ζοκμιζθία ηςκ δφμ αβνμηχκ πμο δίκεηαζ ιε ακάθαθνμ, 

ηςιζηυ φθμξ.  
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2.4.1.4. Σα παξάζπξα 

Σα πανάεονα δεκ ακαηαθμφκ πμζηίθμοξ ζοκεζνιμφξ ηαζ ζοκδδθχζεζξ ιυκμ ζημ 

επίπεδμ ημο δζδβδηζημφ πχνμο, αθθά ζε ιενζηά απυ ηα εεαηνζηά ηείιεκα ζοκζζημφκ 

θεζημονβζηά ζημζπεία ημο πανζζηχιεκμο πχνμο ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ημοξ πνμκυημπμοξ 

ηδξ εακαηζηήξ εηηέθεζδξ ηςκ επακαζηαηχκ ή ηδξ απυπεζναξ αζαζιμφ ηαζ ηδξ δμθμ- 

θμκίαξ ή ηδξ ηναβζηήξ αοημπεζνίαξ.  

ημκ θμβυπςνμ ηδξ Νεηδηκπέ ημ πανάεονμ παναπέιπεζ ηυζμ ζηδκ ηαηαπίεζδ ηδξ 

κεανήξ Σμονηάθαξ (ηαζ ηάεε κεανήξ ιμοζμοθιάκαξ) υζμ ηαζ ζημκ απαβμνεοιέκμ α- 

πυ ηα ιμοζμοθιακζηά εέζιζα ένςηα ηδξ δνςίδαξ βζα έκακ αθθυενδζημ. Δπζπθέμκ, δ 

Νεηγζιπέ, αθέπμκηαξ ημ πανάεονμ ημο δςιαηίμο ηδξ, ακαηαθεί ζηδ ικήιδ ηδξ ηδ 

θνίηδ πμο έκζςζε υηακ είδε απυ εηεί ημκ πκζβιυ ηδξ Φνμζφκδξ ηαζ άθθςκ δεηαέλζ 

ημναζίδςκ ζηδ θίικδ ηςκ Ηςακκίκςκ. Σέθμξ, ημ πανάεονμ ζοκδέεηαζ ιε ημκ εβηθεζ- 

ζιυ, ηδ θοθάηζζδ ηαζ ηδκ αδοκαιία, ηαεχξ μ Κανέηημξ, ιμθμκυηζ πθδζίαζε ζημ πα- 

νάεονμ ηδξ θοθαηήξ ηαζ θχκαλε υηζ απμδέπεηαζ κα ελζζθαιζζηεί ηαζ κα πακηνεοηεί 

ηδ Νεηγζιπέ, δεκ ιπυνεζε κα ζχζεζ ηδκ αβαπδιέκδ ημο απυ ηδ εακάηςζδ.
 124

 

Σμ πανάεονμ εκημπίγεηαζ, επίζδξ, ζημκ δζδβδηζηυ πχνμ ημο Κνπηζνύθ Μερεκέη, ιε 

ηέζζενζξ δζαηνζηέξ ιεηαθμνζηέξ πνήζεζξ: α) παναπέιπεζ ζημκ νειααζιυ, ηδκ μκεζνμ- 

πυθδζδ, ηαζ ηδκ εθπίδα βζα εοηοπή μθμηθήνςζδ ηδξ ενςηζηήξ ζπέζδξ,
125

 α) ζοκδέε- 

ηαζ ιε ηα ζπέδζα ημο Κμοηζμφη Μεπιέη βζα εηηέθεζδ ημο ανπζεπζζηυπμο ηαζ ηςκ 

ιδηνμπμθζηχκ ηαζ βζα ζαδζζηζηή εέαζδ ηςκ πηςιάηςκ ημοξ,
126

 β) ζοκζζηά πχνμ ζο- 

κςιμηζηήξ ζοκάκηδζδξ ημο Υαηγδβεςνβάηδ ιε ημκ έιπζζηυ ημο Μμοζηαθά ηαζ δ) 

ζοκδδθχκεζ ημκ ενίαιαμ ημο ηονάκκμο, ιεηά ηδκ αζιαηδνή ηαηαζημθή ηςκ επακα- 

ζηαηζηχκ ζπεδίςκ ζημ κδζί, υπςξ θαίκεηαζ ζηα πζμ ηάης θυβζα, πμο απεοεφκεζ μ Κφ- 

πνζμξ εοπαηνίδδξ Δοαβυναξ ζημκ ζφκηνμθυ ημο Εήκςκα: 

            πζ! δεκ ημζιάηαζ [μ Κμοηζμφη Μεπιέη] αθθ’ επξίζθεηαη εθ’ ελόο παξαζύξνπ 

 θαη βιέπεη ηα πηχιαηα ημο Ανπζεπζζηυπμο ηαζ ηςκ πνμοπυκηςκ αζςνμφιεκα  

 ηαζ ηα ηςκ πνμοπυκηςκ ηοθζυιεκα εκ ης αίιαηί ηςκ, ραίξσλ μ ζαηακάξ [...]
127
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 Ζ Φαηιά νςηάεζ ηδ Νεηγζιπέ πχξ έηοπε κα βκςνίζεζ ημκ Κανέηημ, αρδθχκηαξ ημκ παζά ηαζ ημκ 

αεγφνδ. Δηείκδ απακηά πςξ ημκ είδε ιζα ιένα, θαζώο θαζόηαλ ζην παξάζπξν, κα πενκά απυ ηδ 

θίικδ, επζηεθαθήξ ημο ζηναημφ ημο αεγφνδ ηαζ ηδξ έηακε ζδζαίηενδ εκηφπςζδ. Βθ. Μ. Φναβημφδδξ, 

Νεηδηκπέ..., 5-6, 11. Δβχ οπμβναιιίγς.  
125

 Ζ ηυνδ ημο ημηγάιπαζδ Υαηγδβεςνβάηδ Μανία, ζημθζζιέκδ, πενζιέκεζ ηδκ έθεοζδ ημο ανπζεπζ- 

ζηυπμο βζα κα εοθμβήζεζ ημκ αννααχκα ηδξ ιε ημκ Πέηνμ. Κάεεηαζ ζημ πανάεονμ, νειαάγεζ ηαζ 

ζηέθηεηαζ υηζ ζε ηνεζξ ιήκεξ εα πακηνεουηακ ημκ αβαπδιέκμ ηδξ ηαζ εα γμφζακ εοηοπζζιέκμζ. Βθ. Θ. 

Κςκζηακηζκίδδξ, Κνπηζνύθ Μερεκέη..., 21.   
126

 Μεηά ηδ θήρδ ηδξ απυθαζήξ ημο βζα εηηέθεζδ ηςκ ανπζενέςκ ηαζ ηςκ πνμηνίηςκ μ Κμοηζμφη 

Μεπειέη δδθχκεζ: «Αύξηνλ ν κελ Αξρηεπίζθνπνο απαγρνλίδεηαη, νη δ’ άιινη απνθεθαιίδνληαη πξν ησλ 

ζπξώλ ηνπ εξαΐνπ, δηόηη επηζσκώ λα ίδφ εθ ηοσ παραζύροσ ηο ζέακα». .π., 60. Δβχ οπμβναιιίγς.  
127

 Βθ. υ.π., 103. Ζ οπμβνάιιζζδ είκαζ δζηή ιμο.  
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Πανυιμζα, ζημκ Πέηξν πγθιεηηθό μ Μμοζηαθά παζάξ αθέπεζ ιε ζηακμπμίδζδ απυ 

έκα πανάεονμ ημο ιεβάνμο ημο Ρμοπζά ηδκ ηαηεζθδιιέκδ ήδδ ηαζ θεδθαηδιέκδ Λεο- 

ηςζία, πμο ημο εοιίγεζ πηχια βοκαίηαξ πάκς ζε θένεηνμ, έπμκηαξ ήδδ δζαηάλεζ ηδ 

εακάηςζδ ηςκ Βεκεηχκ εοβεκχκ, πμο εα έιεκακ ζηδκ ζζημνία ςξ «ηεηρώλ ππεξεθά- 

λσλ θαη επάιμεσλ εξγάηαζ».
128

 

Σμ πανάεονμ εκημπίγεηαζ επίζδξ ζημκ Γξαπέηε δηδάζθαιν ςξ ζφιαμθμ ακηζηαημ- 

πζηήξ δνάζδξ ηαζ ακαγήηδζδξ ηδξ ζςηδνίαξ,
129

 ζημκ Μάξην ςξ ιέζμ νειααζιμφ, ζημ 

Γαιάδην ινπινύδη ςξ πχνμξ βζα άκηθδζδ πθδνμθμνζχκ, ιε ζηυπμ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ, εκχ ζηδ πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα ημ ίδζμ ζοκδδθχκεζ, απυ ηδ ιζα, 

ημκ έθεβπμ ηςκ ζοκςιμηζηχκ ηζκήζεςκ απυ ημκ Κζηένςκα, υπςξ ηαζ ηδκ επζημζκςκία 

ημο ιε ημκ θαυ, ιεηά ηδ ενζαιαζηή ηαηαζημθή ηδξ ζοκςιμζίαξ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, 

ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ δοκάιεςκ αζθαθείαξ απυ ημοξ ζοκςιυηεξ. 
130

  

ηδ «Υζχηζζζα» ημο Β. Μζπαδθίδδ δ ιεηαθμνζηή θεζημονβία ημο παναεφνμο δζα- 

θμνμπμζείηαζ απυ υθεξ ηζξ πζμ πάκς πενζπηχζεζξ, ηαεχξ ζοκδδθχκεζ ημκ εβηθεζζιυ 

ηςκ δφμ ελζζθαιζζιέκςκ βοκαζηχκ, πμο πνμζθαιαάκμοκ ηδκ ελςηενζηή πναβιαηζηυ- 

ηδηα ιυκμ ιέζς αοημφ ημο ζηδκζημφ ακηζηεζιέκμο (δ Δθέκδ βκςνίγεηαζ ιε ηδ γδηζά- 

κα Υαηγδιανία απυ ημ πανάεονμ ηαζ, ςξ εη ημφημο, δζαζχγεηαζ). Σμ πανάεονμ, ζηδκ 

ίδζα πμζδηζηή ζφκεεζδ, ζοκδδθχκεζ αηυιδ ηδκ αβςκζχδδ πνμζιμκή βζα ηδκ επζηοπή 

έηααζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ βζα δζάζςζδ ηςκ δφμ βοκαζηχκ αθθά ηαζ ηδκ πνμζεηηζηή 

ηάθορή ημοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ Υαηγδιανίαξ, ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο 

πανάημθιμο ζπεδίμο ηδξ.   

Ζ ζοιαμθμπμίδζδ ημο παναεφνμο είκαζ έκα επακενπυιεκμ ιμηίαμ ζηδ εεαηνζηή 

βναθή ημο Θ. Κςκζηακηζκίδδ. Δηηυξ απυ υζα έπμοκ ζδιεζςεεί πζμ πάκς βζα ηδ θεζ- 

ημονβία ημο ζηδκζημφ αοημφ ακηζηεζιέκμο ζημκ Κνπηζνύθ Μερεκέη, ζημκ Πέηξν Α΄... 

ηαζ ζημ Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα... ημ πανάεονμ δεκ εκημπίγεηαζ ιυκμ ζημκ 

δζδβδηζηυ πχνμ, αθθά θεζημονβεί πμζηζθυηνμπα ζημ επίπεδμ ημο ιζιδηζημφ πχνμο. 

Καζ ακ αέααζα ζημκ Πέηξν Α΄... ημ ακηζηείιεκμ αοηυ είκαζ ζδιακηζηυ βζα ηδκ ελέθζλδ 
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 Βθ. Θ. Θεμπανίδδξ, Πέηξνο ν πγθιεηηθόο..., 119.  
129

 Μεηά ηδκ απυδναζή ημο, μ δάζηαθμξ ιπήηε απυ ημ πανάεονμ ζε έκα ζηάαθμ, πήνε έκα άθμβμ ηαζ ιε 

αοηυ ανέεδηε ζε θίβμ έλς απυ ηζξ έννεξ. Όζηενα, ζφιθςκα ιε ηδ δζήβδζδ ηδξ δαζηάθαξ, έθηαζε 

ζηδκ Κααάθα ηαζ ζοκάκηδζε ηδκ ίδζα˙ εηεί ηαηάθενε ηαζ επζαζαάζηδηε ζε έκα πθμίμ ιε πνμμνζζιυ ημκ 

Πεζναζά. Βθ. Η. Πδβαζίμο, Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο..., 24-25.  
130

 Βθ. Π. Βαθδαζενίδδξ, Μάξηνο..., 24˙ Ν. Νζημθαΐδδξ, Σν γαιάδην ινπινύδη..., 40˙ Δοβ. Εήκςκ, Ζ  

ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα..., 37-8, 44-45, 51-52. Δκχ μ Μάνζμξ απθχξ νειαάγεζ ημζηχκηαξ ηδ εάθαζζα 

απυ ημ πανάεονμ, μ Ακηνεζςιέκμξ πνμζπαεεί, πθδζζάγμκηαξ ηαζ αημφβμκηαξ απυ ημ πανάεονμ, κα 

ηαηαθάαεζ ηζ ζοιααίκεζ ιέζα ζημκ πφνβμ ηδξ Υανάξ. Σέθμξ, μ Κζηένςκαξ ηαζ μζ ακηίπαθμί ημο ακηζ- 

θαιαάκμκηαζ ζοπκά ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ επενχκ απυ ηα πανάεονα.   
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ηδξ πθμηήξ, ζημ Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα... ημ πανάεονμ δεζπυγεζ ζε υθδ ηδκ 

έηηαζδ ημο δνάιαημξ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηναβζηή ημο θφζδ.  

ημκ Πέηξν Α΄... ημ πανάεονμ ηδξ θοθαηήξ ηςκ εοβεκχκ θεζημονβεί ςξ ιέζμ βζα 

ηδκ πνυζθδρδ ηδξ ελςηενζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Απυ εηεί μ Βαζίθεζμξ αθέπεζ ημκ 

Κζανίμκα ιαγί ιε ηνεζξ θεπνμφξ κα πενζθένμκηαζ ηαζ οπμεέηεζ υηζ αοημί ζπεηίγμκηαζ 

ιε ζπεδζαγυιεκδ επακάζηαζδ εκακηίμκ ημο ααζζθζά. Απυ ηδκ άθθδ, ημ πανααζαζιέκμ 

πανάεονμ ημο κεηνμηαθείμο
131

 δεκ ζοκδδθχκεζ ιυκμ ηδκ ηαηαζηνμθζηή επεκένβεζα 

ημο πνυκμο ηαζ ηδ θεμνά, αθθά ζοκδέεηαζ ιε ηδ δμθμθμκία ηδξ βοκαίηαξ ημο Κζανί- 

μκα, είημζζ πνυκζα κςνίηενα, αθμφ απυ εηεί πέηαλε μ δμθμθυκμξ ηδ ζμνυ ημο εφια- 

ηυξ ημο. Αξ ζδιεζςεεί υηζ ημ πανααζαζιέκμ πανάεονμ ημο ημζιδηδνίμο, ηαεχξ ήηακ 

μναηυ απυ ηδκ ανζζημηναηζηή αίεμοζα ημο παθαηζμφ, παναπέιπεζ ζηζξ ηφρεζξ ημο 

ααζζθζά ηαζ ζηδκ αδοκαιία ημο κα ελζθεςεεί.  

Ακ ζημκ Πέηξν Α΄... ημ πανάεονμ ακαηαθεί μδοκδνέξ ικήιεξ ημο πανεθευκημξ, 

μλφκμκηαξ ημκ πυκμ ηαζ ηδκ επζεοιία βζα εηδίηδζδ, ζημ Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκα- 

ηα... αοηυ ηονζανπεί ζημ ιοεμπθαζζαηυ πανυκ, ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. Σμ πανάεονμ 

ημο δςιαηίμο ηδξ Δοακείαξ ηαηέπεζ δεζπυγμοζα εέζδ ηαζ ζηζξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ ημο 

δνάιαημξ
132

 ηαζ ζοκδέεηαζ ανπζηά ιε ηδκ πενζζοθθμβή ηαζ ηδκ αοημζοβηέκηνςζδ ηδξ 

δνςίδαξ, πμο ανίζηεηαζ ακηζιέηςπδ ιε ηδκ απυθαζδ ηςκ βμκέςκ ηδξ κα πακηνεοηεί 

έκακ πνμζημεήνα. Ανβυηενα, ημ πανάεονμ ζοκδδθχκεζ, απυ ηδ ιζα, ημκ νειααζιυ, 

ημκ εαοιαζιυ βζα ηδκ μιμνθζά ηδξ θφζδξ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ αλίαξ ηδξ γςήξ ηαζ, 

απυ ηδκ άθθδ, ηδκ αιεηάηθδηδ απυθαζδ ηδξ δνςίδαξ κα πεεάκεζ, παναιέκμκηαξ 

πζζηή ζημκ ένςηά ηδξ βζα ημκ Αβδζίθαμ. Με ηδκ απυθαζδ αοηή ζοκδέεηαζ δ μδδβία 

ηδξ Δοακείαξ ζηδκ οπδνέηνζά ηδξ κα αθήζεζ ακμζπηυ ημ πανάεονμ.  

Σμ ίδζμ πανάεονμ, εηηυξ απυ ηδ θεζημονβία ημο ςξ ιέζμο βζα ηδκ αοημπεζνία ηδξ 

πανάθνμκμξ δνςίδαξ, ζοκδδθχκεζ αηυιδ ηδκ ενςηζηή πίζηδ ημο Αβδζίθαμο, μ μπμί- 
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 ηδκ εζζαβςβζηή ζηδκζηή μδδβία ηδξ 3
δξ

 πνάλδξ πενζβνάθεηαζ ςξ ελήξ ημ πανάεονμ ημο ημζ- 

ιδηδνίμο: «Σν ζέαηξνλ παξηζηά παιαηόλ ηη θνηκεηήξηνλ, όςεσο απερζνύο. Γεμηόζελ επί ηνπ ηνίρνπ 

παράζσρολ, ην δηθηπσηόλ ηνπ νπνίνπ ζύγθεηηαη εθ ηξηώλ θηγθιίδσλ, αίηηλεο θαίλνληαη ζπληξηβείζαη θαη 

αξαησζείζαη δηά ηεο βίαο. Δίλαη λπμ˙ αθηίο ηεο ζειήλεο εηζέξρεηαη δηά ηοσ παραζύροσ, δηαγξάθνπζα επί 

ηνπ αληηζέηνπ ηνίρνπ σρξόιεπθόλ ηηλα κνξθήλ.» Βθ. Θ. Κςκζηακηζκίδδξ, Πέηξνο Α΄..., 102. Λίβμ πνζκ 

απυ ηδ δμθμθμκία ημο ααζζθζά, μ Κζανίςκ ημο δείπκεζ ημ ίδζμ πανάεονμ θέβμκηαξ: «Ηδνύ θαη ην 

παράζσρολ, νπόζελ έξξηςαλ ηελ νθίαλ. (ύξεη βηαίσο απηόλ προς ηο παράζσρολ). Καη επεηδή ην 

ζώκα ηεο δελ ερώξεη δηά ησλ θηγθιίδσλ, ν δνινθόλνο κε ηελ ραιπβδίλελ ρείξα ηνπ ζσλέηρηυε ηα ηρία 

ηαύηα ζίδερα». .π., 108. Δβχ οπμβναιιίγς.  
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 Ο «πινπζίσο εζηνιηζκέλνο ζάιακνο ηεο Δπαλζίαο» έπεζ δφμ πανάεονα. Σμ έκα ανίζηεηαζ ημκηά 

ζηδκ πυνηα ηαζ ημ άθθμ, ημ ανζζηενυ, πνμξ ημ ιένμξ ηδξ εάθαζζαξ. Κάης απυ ημ δεφηενμ πανάεονμ 

ανίζημκηαζ ανάπζα ηαζ ιεηά ημ πέθαβμξ. Βθ. Θ. Κςκζηακηζκίδδξ,  Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα..., 35.  
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μξ πέθηεζ απυ εηεί, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα δζαζχζεζ ηδκ αβαπδιέκδ ημο.
133

 Αξ ζδιεζ- 

ςεεί, ηέθμξ, υηζ εα ιπμνμφζε ημ πανάεονμ ζημ ίδζμ δνάια κα ενιδκεοεεί ηαζ ςξ 

ιεηαθμνζηή απμηφπςζδ ηςκ ζοπκά ακηζηζεέιεκςκ πνμζθήρεςκ ηδξ ελςηενζηήξ πναβ- 

ιαηζηυηδηαξ ηαζ, επμιέκςξ, ημο ιεηαθοζζημφ γδηήιαημξ ηδξ αθήεεζαξ. Ακ βζα ηζξ 

οπδνέηνζεξ ημ πανάεονμ ζδιαίκεζ ηδκ εθπίδα, ημ θςξ ηαζ ημκ νειααζιυ, βζα ηδκ ηε- 

κηνζηή δνςίδα (πανά ηζξ θαζκμιεκζηά ανπζηέξ εεηζηέξ πνήζεζξ ημο πχνμο αοημφ) ζο- 

κζζηά ιέζμ θφηνςζδξ απυ ημ ηναβζηυ αδζέλμδμ, δζά ημο εακάημο.    

2.4.2.  Η ζπκβνινπνίεζε ηνπ δξακαηηθνύ ρώξνπ κέζσ ηεο κεησλπκίαο  

2.4.2.1. Οη κεησλπκίεο ηεο ηπξαλληθήο εμνπζίαο θαη ηνπ δίθαηνπ ή άδηθνπ 

εγθιεηζκνύ  

Οζ ζδιακηζηυηενμζ δναιαηζημί πχνμζ, ιέζς ηςκ μπμίςκ ζοιαμθμπμζείηαζ ιεηςκο- 

ιζηά δ ηονακκζηή ελμοζία, είκαζ ηα ηέκηνα δζαηοαένκδζδξ (ακάηημνμ, ζενάβζμ ηαζ, 

ζπακζυηενα, ημ ζπίηζ), δ θοθαηή, είηε ςξ πχνμξ πενζμνζζιμφ ηςκ επίδμλςκ επακα- 

ζηαηχκ είηε ςξ πχνμξ δίηαζμο ή άδζημο εβηθεζζιμφ, ηαζ ημ ζπίηζ ςξ πχνμξ ακαβηα- 

ζηζηήξ απμιυκςζδξ, αδοκαιίαξ ηαζ ζηένδζδξ ηδξ εθεοεενίαξ. πςξ είκαζ θοζζηυ, 

αοημί μζ δναιαηζημί πχνμζ εκημπίγμκηαζ ζοπκυηενα ζημ ζζημνζηυ δνάια ηαζ ζηζξ ιεί- 

γμκεξ πμζδηζηέξ ζοκεέζεζξ ημο Βαζίθδ Μζπαδθίδδ, ακ ηαζ εζδζηυηενα δ θοθαηή εκημ- 

πίγεηαζ ηαζ ζε άθθα δναιαηζηά είδδ. 

Σν αλάθηνξν  

Κμζκυ βκχνζζια ηςκ πενζβναθχκ ημο ακαηηυνμο ζηζξ άιεζεξ ηαζ έιιεζεξ ζηδκζ- 

ηέξ μδδβίεξ ηςκ ζζημνζηχκ δναιάηςκ είκαζ ζοπκά δ έιθαζδ ζηδκ πνμαμθή ζηδκζηχκ 

ακηζηεζιέκςκ, ιέζς ηςκ μπμίςκ απμδίδεηαζ ιεηςκοιζηά μ πθμφημξ ηαζ δ πμθζηζηή 

δφκαιδ ηςκ ανπυκηςκ. Σέημζα ζηδκζηά ακηζηείιεκα είκαζ ζημκ Αεηό... μ αοημηναημνζ- 

ηυξ ενυκμξ, μ δζηέθαθμξ αεηυξ ηαζ «ην ιάβαξνλ παξά ηνλ ζξόλνλ» ημο αογακηζκμφ 

παθαηζμφ, ζηδκ Κύπξν δνύιε «νη θνκςώο εηξγαζκέλνη θιεληήξεο» ημο ακαηηυνμο ζημ 

Πέθθα Παΐξ, ημο μπμίμο «ν πςίδκεηνο πύξγνο» ηαζ «ν επ’ απηνύ ππξγίζθνο» θαίκμ- 

κηαζ «ελ κέζῳ δαζώλ θαη ζεηξάο νξέσλ», ζημκ Πέηξν Α΄... έκα ηναπέγζ ζηνςιέκμ ιε 

πνάζζκμ αεθμφδμ, ηα ενμκίδζα ηαζ ηα βναθεία, μ πνοζμηέκηδημξ ενυκμξ ιε ηα ααζζ- 

θζηά ειαθήιαηα, ζηδκ Αηιαληίδα μζ ιεβάθεξ πμνθφνεξ «εθαηέξσζελ αλά ηνπο ηνί- 
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 Ζ πμνεία ηδξ Δοακείαξ πνμξ ηδκ αοημπεζνία απμηοπχκεηαζ ζηζξ πζμ ηάης ζηδκζηέξ μδδβίεξ: α) «Ζ 

Δπαλζία σρξά, θάηηζρλνο εγείξεηαη θαη κόιηο θαη κεηά βίαο βαδίδνπζα σο πξν πνιινύ πάζρνπζα θαη 

ζρεδόλ εγγίδνπζα εηο ζάλαηνλ πιεζηάδεη προς ηο παράζσρολ [...]». α) Ζ Δοακεία «κε πξνζέρνπζα αιιά 

πιεζηάδνπζα προς ηο αλοηθηόλ παράζσρολ άδεη». β) Ζ Δοακεία αθέπεζ βζα θίβμ ημκ Αβδζίθαμ, ιεηά 

«ζηελάδεη ηξηο, ξίπηεη βιέκκα πεξίθνβνλ εηο ηα πέξημ θαη σο αζηξαπή ρίπηεηαη από ηο παράζσρολ εης 

ηελ ζάιαζζαλ θφλάδοσζα». Βθ. υ.π., 85, 99, 100. Δβχ οπμβναιιίγς. 
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ρνπο» ζημκ μίημ ημο Κοαενκήηδ Φανέξ, ηα θμζκζηζηά αββεία ηαζ ηα ηαθοιιέκα ιε 

πμνθφνα ηναπέγζα.
134

  

Ωζηυζμ, δεκ θείπμοκ ηαζ μζ αθαζνεηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ημο ακαηηυνμο ζε εεα- 

ηνζηά ηείιεκα ζηα μπμία αοηυ ηαηέπεζ δεζπυγμοζα εέζδ ακάιεζα ζημοξ οπυθμζπμοξ 

ιζιδηζημφξ πχνμοξ. Συζμ ζημ Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη υζμ ηαζ ζημ Ζ δνύιε Κύπξνο μ 

ακαβκχζηδξ δεκ εκημπίγεζ πθμφζζεξ πενζβναθέξ ημο ακαηηυνμο: μ Γ. ζαζηακίδδξ 

εκηάζζεζ ηδ θεπημιένεζα βζα ηδκ φπανλδ ιζηνήξ ηαζ ιεβάθδξ εφναξ ημο ακαηηυνμο 

ζημκ θμβυπςνμ, ιε ηνυπμ πμο πνμςεεί ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ (θοβή ημο Βναβα- 

δίκμο απυ ηδ ιία ηαζ  πανααίαζδ ηδξ δεφηενδξ απυ ημοξ επακαζηάηεξ). Ζ Π. Λμσγζάξ 

ζε ιζα θζηή ζηδκζηή μδδβία ζδιεζχκεζ υηζ «ε Καξιόηηα εηζεξρνκέλε κε ζηέκκα επί 

θεθαιήο θαζέδεηαη επί ηνπ ελ παξαζθελίῳ ζξόλνπ», βζα κα επζηεκηνςεεί έπεζηα ζηδκ 

ακαηνμπή ηδξ δνςίδαξ απυ ημκ αδεθθυ ηδξ.
135

 

 Σν ζεξάγην 

ημκ Κνπηζνύθ Μερεκέη ηαζ ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 1821» ημ ζενάβζμ ζοκζζηά ιεης- 

κοιζηή ζοιαμθμπμίδζδ ηδξ ημονηζηήξ δφκαιδξ ηαζ απμθαζζζηζηυηδηαξ βζα ηαηαζημ- 

θή ηάεε επακαζηαηζηήξ εκένβεζαξ ζηδκ Κφπνμ. Ο Θ. Κςκζηακηζκίδδξ δίκεζ έιθαζδ 

ζηδκ πενζβναθή ημο ζδιακηζημφ αοημφ πανζζηχιεκμο πχνμο, εκχ ακηίεεηα μ Β. Μζ- 

παδθίδδξ δεκ πενζβνάθεζ ημ εζςηενζηυ ηδξ ηεκηνζηήξ ημο αίεμοζαξ, αθθά ημοξ πανα- 

ηείιεκμοξ πχνμοξ ηδξ θοθαηήξ ηαζ ημο πνμαοθίμο ημο ζεναβζμφ, υπμο δζαδναια- 

ηίζηδηακ ηα ηναβζηά βεβμκυηα.  

Ζ πμθοηέθεζα ηαζ μ πθμφημξ ηδξ ιεβάθδξ αίεμοζαξ ημο πζμ πάκς ηηζνίμο δίκμκηαζ 

ζηζξ εζζαβςβζηέξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ ηδξ 1
δξ

 ηαζ 3
δξ 

πνάλδξ ημο Κνπηζνύθ Μερεκέη: «Ζ 

ζθελή παξίζηεζη δσκάηηνλ ηνπ εξαΐνπ Λεπθσζίαο, κε αλαπαπηηθά αλάθιηληξα, πνιπ- 

ειαίνπο, πεξζηθά ραιηά θαη άιια πνιπηειή ηνπξθηθά έπηπια» ηαζ «Ζ ζθελή παξίζηεζη 

ηελ κεγάιελ αίζνπζαλ ηνπ εξαΐνπ», πμο έπεζ ηνεζξ πυνηεξ, ιζα ζημ αάεμξ ηαζ ηζξ 

άθθεξ ζηζξ δφμ πθεονέξ ηδξ. Πένα απυ ημ ηεκηνζηυ δςιάηζμ, πμο ζοκανηάηαζ πνμξ ηδ 

δζμζηδηζηή ζδζυηδηα ημο παζά, πενζβνάθεηαζ έκα δεφηενμ δςιάηζμ, πμο ζοκδέεηαζ ιε 

ηδκ ενςηζηή ημο δναζηδνζυηδηα, «ελ ῳ βξίζθεηαη ην ραξέκηνλ ηνπ Κνπηζνύθ Μερε- 

κέη». Σμ δεφηενμ αοηυ δςιάηζμ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηνάηδζδ ηδξ ηυνδξ ημο Υαηγδβε- 

ςνβάηδ Μανίαξ ηαζ ιε ηδκ πνμζπάεεζα βζα ελακαβηαζιυ ηδξ ζε ελζζθαιζζιυ ηαζ, 

έπεζηα, ζε βάιμ ιε ημκ παζά. Οζ παναηείιεκμζ ελςηενζημί πχνμζ πενζβνάθμκηαζ θζηυ- 
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 Βθ. Η. Καναβεςνβζάδδξ, Ο αεηόο..., 15˙ ημο ίδζμο, Κύπξνο δνύιε..., 34˙ ημο ίδζμο, Αηιαληίο..., 25˙ Θ. 

Κςκζηακηζκίδδξ, Πέηξνο Α΄..., 79-80.  
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 Βθ. Γ. ζαζηακίδδξ, Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη..., 50 ˙ Π. Λμσγζάξ, Ζ δνύιε Κύπξνο..., 19.  
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ηενα (δ πθαηεία εναβίμο: αβπυκεξ, ζμνμί, ηαζ δ «νδόο εηο ηα όπηζζελ ηνπ εξαΐνπ», 

υπμο «αθνύνληαη ηνπθεθνβνιηζκνί, ζξήλνη θαη αιαιαγκνί».
136

  

Απυ ηδκ άθθδ, ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 1821» ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ ζηδκζηήξ δνάζδξ 

εηηοθίζζεηαζ ζηδκ ηεκηνζηή αίεμοζα ημο ζεναβζμφ (ηνίζζιδ ζοκεδνία ηδξ ημονηζηήξ 

δζμίηδζδξ, πνμζαβςβή ηαζ ακάηνζζδ ημο ανπζεπζζηυπμο ηαζ ημο αμζημφ Γδιήηνδ, 

ηεθζηή απυθαζδ ημο παζά βζα εηηέθεζδ ηςκ ανπζενέςκ ηαζ ηςκ πνμηνίηςκ), πςνίξ  

κα πενζβνάθεηαζ μ ζηδκζηυξ πχνμξ. ε ακηίεεζδ ιε ημκ Θ. Κςκζηακηζκίδδ, μ Β. 

Μζπαδθίδδξ δεκ ακαπανζζηά ηδκ ακαημθίηζηδ ηνοθή ηαζ ηδκ ενςηζηή αημθαζία ημφ 

παζά, πμο θηάκεζ ιέπνζ ημ υνζμ ηδξ άνκδζδξ μπμζαζδήπμηε άθθδξ αλίαξ (ενδζηείαξ 

ηαζ εεκζηήξ ζοκείδδζδξ), αθθά ειιέκεζ ζηδκ απυδμζδ ηςκ εηηεθέζεςκ ηδξ 9
δξ 

Ημοθί- 

μο, θςηίγμκηαξ ζδζαίηενα πχνμοξ υπςξ δ θοθαηή (βζα ηδκ μπμία εα βίκεζ θυβμξ ζε 

άθθδ εκυηδηα) ηαζ δ πθαηεία εναβίμο. Ζ ηεθεοηαία πενζβνάθεηαζ ιε θεπημιένεζεξ 

απυ ημκ αθδβδηή, χζηε κα ημκζζηεί ημ ροπζηυ ιεβαθείμ ημο ανπζεπζζηυπμο, μ μπμίμξ, 

πανά ημ θνζηηυ εέαια πμο ακηίηνζζε, αάδζζε απμθαζζζηζηά πνμξ ηδκ αβπυκδ: 

                       Οφθθμζ ηυηεξ ζοθθυανςημζ εοηφξ εζδηςεήηακ  

  ηγζ αππεμσζθηόλ ηνπ αξαγηνύ επήακ ηγζ εζηαεήηακ. 

  Ήημοκ δεμηά ζηνλ πιάηαλνλ μζ δηομ μζ ηνειαζιέκμζ 

  ηγ’ ήηνπλ δαβξά ζηελ ζπθακηάλ ηνειιαζηανηά παγίνζκ,  

  ηγ’ μζ δεζπμηάδεξ ηδεηρακαί αλάβηςκα δδιιέκμζ 

  ηγ’ ήημοκ ηγζαζ ημ Μμοζμοθιακζυκ ηξηγύξνπ πακαΰνζκ.
137

  

 

Ζ ζηδκμεεηζηή θνμκηίδα ημο πμζδηή βζα ηδκ ακαπανάζηαζδ ηδξ εοζίαξ ημο Κο- 

πνζακμφ ηαζ ηςκ ιδηνμπμθζηχκ (πμο θείπεζ απυ ημ δνάια ημο Θ. Κςκζηακηζκίδδ) 

είκαζ ειθακήξ ζημοξ ζηίπμοξ 536-540: Μεηά απυ δζαηαβή ημο παζά, μ Κοπνζακυξ 

μδδβήεδηε απυ δομ-ηνεζξ εκυπθμοξ θάησ από ηε «ζπθακηά» ηαζ ην ζρνηλί ηεο 

αγρόλεο ηηοπμφζε πάκς ζημ ιέηςπυ ημο. Αημθμφεςξ, μζ δήιζμζ ακάβηαζακ ημοξ 

ηνεζξ ιδηνμπμθίηεξ κα βμκαηίζμοκ μ έκαξ δίπθα απυ ημκ άθθμ βιέπνληαο πξνο ηε 

δύζε. Ζ ειθαηζηή ηαζ ςιά νεαθζζηζηή πενζβναθή ημο πανζζηχιεκμο πχνμο εκημπί- 

γεηαζ ηαζ ζηδκ πνμηεθεοηαία (55
δ
) ζηνμθή ηδξ πμζδηζηήξ ζφκεεζδξ, υηακ πζα μ 

απαβπμκζζιυξ ηαζ μζ ζθαβέξ είπακ μθμηθδνςεεί: 

                       Σμ βαίιακ εημθφιπςζεκ παιαί ζηδκ βδκ ηγζ εππέζακ  

  ηγζ εθαπηανμφζακ ηα ημνιζά ηγ μζ ηγεθαθάδεξ ιέζα. 

  Σμ ιαηγεθεζυκ πμο βίκδηεκ ηγ’ μζ Σμφνηγ’ εθοπδεήηακ, 

  δεκ είζεκ πθάζιακ πυκ’ είπεκ απμφ ηανηζάξ: εκ ηνίιακ.
138
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 Βθ. Θ. Κςκζηακηζκίδδξ, Κνπηζνύθ Μερεκέη..., 1, 87, 101.  
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 Βθ. Β. Μζπαδθίδδξ, «Ζ 9
δ
 Ημοθίμο 1821...», ζην. 52: ζη. 525-530, Άπαληα..., 158. Δβχ οπμβναιιίγς. 

138
 .π., ζην. 55: ζη. 555-558. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζημκ Κνπηζνύθ Μερεκέη δ πενζβναθή ηδξ 

εζηυκαξ ηδξ ζθαβήξ ζηδκ πθαηεία εναβίμο οπμημκίγεηαζ, ηαεχξ εκηάζζεηαζ ζημκ θμβυπςνμ ημο δνά- 

ιαημξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημκ δζάθμβμ δφμ Κοπνίςκ εοπαηνζδχκ. 
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Ακ, αηυιδ, θδθεεί οπυρδ υηζ ζημκ Κνπηζνύθ Μερεκέη δεκ ακαπανίζηαηαζ 

δναιαηζηά μ πχνμξ ηδξ ανπζεπζζημπήξ (ημ δςιάηζμ ημο Κοπνζακμφ ηαζ δ εηηθδζία 

ημο Αβίμο Ηςάκκδ), πανά ιυκμ ημ παναηείιεκμ ζπίηζ ημο Υαηγδβεςνβάηδ, δζαπζ- 

ζηχκμοιε υηζ ζημ πζμ πάκς δνάια δίκεηαζ πενζζζυηενδ έιθαζδ ζημοξ πχνμοξ πμο 

αθμνμφκ ημκ Σμφνημ δζμζηδηή, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ «9
δ 

Ημοθίμο 1821» υπμο, απέκακηζ 

ζηδ ιεηςκοιζηή απμηφπςζδ ηδξ ημονηζηήξ ηαηάηηδζδξ ηαζ ελμοζίαξ (ζενάβζμ), δε- 

ζπυγεζ δ ιεηςκοιζηή απυδμζδ ηδξ ζφγεολδξ εθθδκζηυηδηαξ ηαζ μνεμδμλίαξ (ανπζε- 

πζζημπή).
139

  

Σν ζπίηη σο θέληξν εμνπζίαο θαη σο ρώξνο εγθιεηζκνύ 

Σμ ζπίηζ ζοκήεςξ θεζημονβεί ςξ ιεηςκοιία ηδξ ζδζςηζηήξ γςήξ ηαζ ηδξ πνμζηαζί- 

αξ ημο αηυιμο απυ ημοξ πμζηίθμοξ ηαηακαβηαζιμφξ.
140

 Ωζηυζμ, ζηδ πλσκνζία ηνπ 

Καηηιίλα εκημπίγεηαζ δ ζπακζυηενδ ακαπανάζηαζδ ημο ζπζηζμφ ςξ ιεηςκοιίαξ ηδξ 

δδιυζζαξ γςήξ, ηαζ εζδζηυηενα ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ ζηναηζςηζηήξ ελμοζίαξ, ηαζ ζημκ 

Κνπηζνύθ Μερεκέη, ζηδκ Κόκεζζα δεηηάλα ηαζ ζηδ «Υζχηζζζα» ακζπκεφεηαζ δ ιεης- 

κοιζηή ζοιαμθμπμίδζδ ημο ζπζηζμφ ςξ πχνμο ηαηακαβηαζηζημφ εβηθεζζιμφ.  

ηδ πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα μ Δοβ. Εήκςκ πενζβνάθεζ δζελμδζηά ηδκ μζηία ημο 

Κζηένςκα, μ μπμίμξ απυ εηεί ζοκηυκζγε ημκ αβχκα βζα ηαηαζημθή ηδξ ελέβενζδξ ημο 

Καηζθίκα. ηζξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ ημο δνάιαημξ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ ηεκηνζηή ιεβα- 

θμπνεπή αίεμοζα ηδξ μζηίαξ ηαζ ζε ζδιακηζηά ζηδκζηά ακηζηείιεκα πμο παναπέ- 

ιπμοκ ζηδ δζμζηδηζηή δναζηδνζυηδηα ημο πνςηαβςκζζηή (ηναπέγζ ηαζ πάκς ζε αοηυ 

δζάθμνα έββναθα). Δηηυξ απυ ηδ ζοιαμθμπμίδζδ ηδξ ηεκηνζηήξ αίεμοζαξ ημο ζπζ- 

ηζμφ ςξ πχνμο θήρεςξ απμθάζεςκ, δφμ απυ ηα οπυθμζπα δςιάηζα ζοκζζημφκ πχνμοξ 

θνμφνδζδξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ ζφθθδρδξ δφμ επίδμλςκ ζοκςιμηχκ. Σέθμξ, ημ 

ζπίηζ ζημ δνάια αοηυ θεζημονβεί επίζδξ ςξ πχνμξ ζοκάκηδζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ ημο 

δβέηδ ιε ημκ θαυ ημο ηαζ ςξ ζφιαμθμ αλζχκ, υπςξ είκαζ θ.π. δ δδιμηναηία, δ εκηζιυ- 

ηδηα, δ πίζηδ, δ ζογοβζηή αθμζίςζδ ηαζ αβάπδ.
141

 

Απυ ηδκ άθθδ, μ ηαηακαβηαζηζηυξ εβηθεζζιυξ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Υαηγδβεςνβά- 

ηδ ζημ ζπίηζ βζα πνμζηαζία απυ πζεακή ζφθθδρδ, ιεηά ηα βεβμκυηα ηδξ 9
δξ

 Ημοθίμο 

                                                 
139

 Ακηίζημζπμξ πνμξ ημ ζενάβζμ δναιαηζηυξ πχνμξ είκαζ ημ ημονηζηυ δζμζηδηήνζμ ηςκ εννχκ ζημκ 

Γξαπέηε δηδάζθαιν. Απέκακηζ ζημ ηηίνζμ αοηυ ανζζηυηακ ιζα ιεβάθδ θοθαηή (πναθ. ημκ ακηίζημζπμ 

πχνμ ζημκ Κνπηζνύθ Μερεκέη ηαζ ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 1821...»), υπμο θοθαηίζηδηε μ δάζηαθμξ ιεηά ηδ 

ζφθθδρή ημο απυ ημοξ Σμφνημοξ. Βθ. Η. Πδβαζίμο, Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο..., 16. Πενζζζυηενα βζα ημ 

εέια ηδξ εθθδκζηυηδηαξ ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 1821…», αθ. εκδεζηηζηά L. Christodoulidou, Contribution…, 

75-83.  
140

 Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιεηςκοιζηή πνήζδ ημο ζπζηζμφ εκημπίγεηαζ, θυβμο πάνδ, ζημκ Μάξην ημο Π. 

Βαθδαζενίδδ, ζημκ Εεηηάλν ηεο εδνλήο ημο Σ. Ακεία ηαζ ζημ Αλαηνιή θαη Γύζηο ημο Ν. Ακηςκζάδδ.  
141

 Βθ. Δοβ. Εήκςκ, Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα..., 9, 12, 35, 37, 39, 52, 54.  
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ηαζ ηδ ζφθθδρδ ημο ημηγαιπάζδ, πμο μθμηθδνχκεηαζ αίζζα ιε ηδ θοβάδεοζδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ απυ ημκ έιπζζημ ημο μζημδεζπυηδ Μμοζηαθά (Κνπηζνύθ Μερεκέη), δζα- 

θμνμπμζείηαζ ηυζμ απυ ημκ εβηθεζζιυ ημο Ανιάκδμο ζημ οπυβεζμ ημο πφνβμο ημο 

απυ ημκ ηοπμδζχηηδ αδεθθυ ημο, πμο απμηοβπάκεζ κα μζηεζμπμζδεεί ηδκ πενζμοζία 

ημο (Κόκεζζα δεηηάλα), υζμ ηαζ απυ ημκ εβηθεζζιυ ηδξ ελζζθαιζζιέκδξ Δθέκδξ ζημ 

ζπίηζ ημο Αθή-ιπέδ («Υζχηζζζα»). ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, μ πενζμνζζιυξ ηδξ 

Υζχηζζζαξ ζοκδέεηαζ ιε ημκ ηαηακαβηαζηζηυ ελζζθαιζζιυ ηαζ εηπαηνζζιυ ηδξ, πμο 

ηενιαηίγμκηαζ ιε ηδ ιεζμθάαδζδ ιζαξ θαζκμιεκζηά ακίζπονδξ ηαζ ακηζδνςζηήξ αμδ- 

εμφ. ημκ δζδβδηζηυ πχνμ ηδξ ίδζαξ πμζδηζηήξ ζφκεεζδξ εκημπίγεηαζ ιζα δεφηενδ 

πανάθθδθδ ιεηςκοιζηή ακαπανάζηαζδ ημο ζπζηζμφ ςξ πχνμο ηαηακαβηαζηζημφ 

εβηθεζζιμφ (πμο θεζημονβεί πανυιμζα ιε ημκ εβηθεζζιυ ζηδκ μζηία ημο Υαηγδβεςν- 

βάηδ), υηακ δ Δθέκδ ιαγί ιε ηδ ιδηένα ηδξ αοημεβηθςαίγμκηαζ ζημ ζπίηζ ημοξ ζηδ 

Υίμ, βζα πνμζηαζία απυ ηδκ ημονηζηή εδνζςδία, απυ ηδκ μπμία ηεθζηά δεκ βθζηχκμοκ, 

δεδμιέκμο υηζ μζ Σμφνημζ πανααζάγμοκ  ηδκ πυνηα ηαζ ζοθθαιαάκμοκ ηδκ δνςίδα:  

                                                   Αημφς ιζακ πμοιπμονηάκ ζηελ πόξηαλ 

                                                   ηγζαζ ππέθη’ ε πόξηα παιαί ζςζηή 

                                                   ηγζαζ ι’ έκακ ανφπμξ ηγ’ έκακ πμπυζκ 

                                                   έδσθελ έζζσ ημ Σμονημθυζκ [...].
142

 

 

 Η θπιαθή 

Ζ ζοιαμθμπμίδζδ ηδξ θοθαηήξ είκαζ ιζα απυ ηζξ δεζπυγμοζεξ ηεπκζηέξ ζηα ελεηα- 

γυιεκα εεαηνζηά ηείιεκα ηαζ εκημπίγεηαζ ζε ηέημζα έηηαζδ ηαζ ποηκυηδηα, χζηε ιυκμ 

ζε ιζα ιμκμβναθία εα ιπμνμφζε κα ακαθοεεί δζελμδζηά. Ζ εζηυκα ηδξ θοθαηήξ είκαζ, 

υπςξ ζδιεζχκεζ μ Β. Πμφπκεν, έκα ζοπκά επακενπυιεκμ εειαηζηυ ιμηίαμ ζηδκ 

εονφηενδ κεμεθθδκζηή δναιαημονβία ςξ «ηόπνο ηεο αζέιεηεο θξάηεζεο, ηεο ζηέξεζεο 

ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλαγθαζηηθήο παξακνλήο σο ζπλέπεηαο κηαο θαηαδίθεο, κηαο αηρ- 

καισζίαο, κηαο ηηκσξίαο, κηαο εγθιεκαηηθήο ή κε αξεζηήο πξάμεο [...]». Ο ιεθεηδηήξ 

οπμδεζηκφεζ υηζ ηαηά ημκ 17
μ
 ηαζ ζημ πνχημ ήιζζο ημο 18

μο
 αζχκα δ θοθαηή πανμο- 

ζζάγεηαζ ζηα εεαηνζηά ένβα ηονίςξ ςξ «ρώξνο καξηπξίνπ θαη απάλζξσπσλ βαζαλη- 

ζκώλ», εκχ ανβυηενα, ζημ εέαηνμ ημο νμιακηζζιμφ δ ίδζα (υκηαξ «έλα από ηα απα- 

ξαίηεηα θαη ζηεξεόηππα ζθεληθά ησλ δξακαηηθώλ έξγσλ ηνπ») ζοκζζηά ηυπμ ηδξ άδζ- 

ηδξ ηνάηδζδξ ηαζ ζοπκά μ ηναημφιεκμξ «γίλεηαη άδηθα ζύκβνιν θαη κάξηπξαο απειεπ- 

ζεξσηηθώλ θξνλεκάησλ ή θηλεκάησλ».
143

     

                                                 
142

 Βθ. Β. Μζπαδθίδδξ, «Ζ Υζχηζζζα», ζην. 13: ζη. 123-126, Άπαληα..., 164.  
143

 Βθ. Β. Πμφπκεν, «Ζ εζηυκα ηδξ θοθαηήξ ζηδ κεμεθθδκζηή δναιαημονβία», Μλείεο..., 95-125. Σα 

παναεέιαηα απυ ηζξ ζζ. 95, 103-104. Γζα ηδκ εζηυκα ηδξ θοθαηήξ ζηδκ εονςπασηή δναιαημονβία ημο 
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Δπμιέκςξ, ζηδκ ενβαζία αοηή μ ζοβηεηνζιέκμξ πχνμξ εβηθεζζιμφ εα ελεηαζηεί 

εζδζηυηενα ςξ ιεηςκοιζηή ζοιαμθμπμίδζδ ηδξ ελμοζίαξ ηαζ ημο δίηαζμο ή άδζημο 

εβηθεζζιμφ. Ζ θοθαηή εκημπίγεηαζ άθθμηε ζημκ δζδβδηζηυ ηαζ άθθμηε ζημκ πανζζηχ- 

ιεκμ πχνμ ηςκ δναιάηςκ ηαζ ζοκδέεηαζ, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, ιε ημκ δδιυζζμ αίμ, 

ςξ ιεηςκοιία ηδξ απμηνμπήξ ακηζηονακκζηχκ εηδδθχζεςκ ή ηαζ ιζαξ επακάζηαζδξ 

ηαζ ηδξ ηαηαζημθήξ ιζαξ ζηάζδξ ή ελέβενζδξ˙ ζπακζυηενα μ ίδζμξ πχνμξ ζοκανηάηαζ 

πνμξ ηδκ ζδζςηζηή γςή, ςξ ιεηςκοιία ημο δίηαζμο εβηθεζζιμφ ιεηά ηδ δζάπναλδ εκυξ 

εβηθήιαημξ.  

Η θπιαθή σο ρώξνο άδηθνπ εγθιεηζκνύ ησλ επίδνμσλ επαλαζηαηώλ  

ηα μιυεεια δνάιαηα Ζ Κύπξνο θαη νη Nαΐηαη ηαζ Κύπξνο δνύιε δ θοθαηή, πμο 

εκημπίγεηαζ ζημ επίπεδμ ημο δζδβδηζημφ πχνμο, αθεκυξ, πενζβνάθεηαζ απυ ημκ Γ. ζ- 

αζηακίδδ ςξ «ε ζθνηεηλνηέξα εηξθηή», υπμο μ εβηάεεζνηημξ Γεχνβζμξ εα «αλέκελε 

ηξέκσλ ηνπο θεξαπλνύο ηεο νξγήο» ημο ηονάκκμο ηαζ, αθεηένμο, ακαπανίζηαηαζ απυ 

ημκ Η. Καναβεςνβζάδδ ςξ πχνμξ εβηθεζζιμφ πενζζζυηενςκ ζηαζζαζηχκ, πςνίξ μπμζ- 

εζδήπμηε άθθεξ θεπημιένεζεξ. Κμζκή είκαζ ζηα δφμ δνάιαηα δ απεθεοεένςζδ ηςκ 

επακαζηαηχκ, ιεηά ηδκ έκανλδ ηδξ ελέβενζδξ ηαηά ηςκ Νασηχκ.
144

 Δλάθθμο, ζημ Ζ 

δνύιε Κύπξνο δ θοθάηζζδ ημο Κθεμιέκδ ηαζ ηδξ Δοακείαξ πανμοζζάγεηαζ ςξ απμηέ- 

θεζια ιεεμδεφζεςκ ημο Ηάηςαμο, πμο ημοξ ηαηδβμνμφζε βζα ακηζπμίδζδ ανπήξ. Καζ 

ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, ηδ θοθάηζζδ δζαδέπεηαζ δ απεθεοεένςζδ, πμο εδχ πναβια- 

ημπμζείηαζ ιεηά ηδκ ηαηαθοηζηή πανέιααζδ ηδξ Κανθυηηαξ.
145

 

Πενζζζυηενμ ζφκεεηδ είκαζ δ ζοιαμθμπμίδζδ ηδξ θοθαηήξ ζημκ Πέηξν πγθιεηη- 

θό, επεζδή ζηδκ ηναβςδία αοηή εκημπίγμκηαζ α) δ θοθάηζζδ ηαζ δμθμθμκία ιέζα ζηδ 

θοθαηή ηςκ πνμβυκςκ ημο Πέηνμο, α) δ θοθάηζζδ ηαζ δ απυδναζδ ημο ζδίμο ηαζ β) δ 

θοθάηζζδ ημο ηονάκκμο Ρμοπζά απυ ημκ Μμοζηαθά παζά. Ο πχνμξ ηδξ θοθαηήξ, πμο 

ζημ δνάια αοηυ (ζε ακηίεεζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα) ακαπανίζηαηαζ ζηδκζηά, πενζ- 

βνάθεηαζ ιε θεπημιένεζεξ, υπζ ιυκμ ζηζξ άιεζεξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ αθθά ηαζ ζηζξ έι- 

ιεζεξ (υζεξ δδθαδή πενζέπμκηαζ ζημκ θυβμ ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ), υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, ζημ πζμ ηάης απυζπαζια ζημ μπμίμ μ Πέηνμξ απεοεφκεηαζ ζηδκ Αν- 

κάθδα δείπκμκηαξ ηα δζάθμνα ζδιεία ημο δεζιςηδνίμο: 

                                             Πμφ δε επνάπεδ ημ ηαημφνβδια... ζδμφ 

      ν ηόπνο... Μέκεζξ ηαζ ζο έκηνμιμξ. Ηδμφ 

                                                                                                                                            
εζημζημφ αζχκα, αθ. εκδεζηηζηά Υανά Μπαημκζηυθα-Γεςνβμπμφθμο, «Σα δεζιςηήνζα ζημ εέαηνμ ημο 

20μφ αζχκα»: (ζοθθ. ηυι.), Δηθόλεο θπιαθήο (επ. Αθνμδίηδ Κμοημοηζάηδ), Αεήκα, Παηάηδξ, 2006, 136-

149· ζημκ ίδζμ ηυιμ ακαδδιμζζεφεηαζ δ πζμ πάκς ενβαζία ημο Β. Πμφπκεν (ζζ. 111-135).  
144

 Βθ. Γ. ζαζηακίδδξ, Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη..., 62˙ Η. Καναβεςνβζάδδξ, Κύπξνο δνύιε..., 49-53.  
145

 Βθ. Π. Λμσγζάξ, Ζ δνύιε Κύπξνο..., 15-16.  
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    εηεί θξπςώλεο νη απόθξπθνη, αθ’ ςκ 

                                                      ελήθεμκ ιε ηα δμθμθυκα λίθδ ηςκ 

   μζ ζοκενβάηαζ ημο θμκέςξ Ρμοπζά [...] 

                                                       η’ επί ημκ ημζιχιεκμκ επέπεζακ 

   ςξ ηίβνεζξ αζιμαυνμζ. Να δ θιίλε ημο 

                    εθ ζθιεξάο πέηξαο, ηνφα αζιαημααθήξ [...].
146

 

 

Ζ θοθαηή ζημ πζμ πάκς δνάια πανμοζζάγεηαζ ηαζ ιε ιζα δεφηενδ εβηζαςηζζιέκδ 

ιαβζηή ηαζ ιεηαθοζζηή ακαπανάζηαζδ εκχπζμκ ημο Πέηνμο, υηακ μ Πμδμηαηάνμξ 

(ιε ηδ αμήεεζα ημο μπμίμο μ πνςηαβςκζζηήξ πνμδβμοιέκςξ απέδναζε) επζηαθείηαζ 

ηα δαζιυκζα βζα κα πανμοζζάζεζ ζημκ πνςηαβςκζζηή ηδκ αθήεεζα βφνς απυ ημ γήηδ- 

ια ηδξ δμθμθμκίαξ ηςκ πνμβυκςκ ημο. Απυ ζηδκμεεηζηή άπμρδ, ζημ ζδιείμ αοηυ 

(πμο, υπςξ έπεζ ζδιεζςεεί ζημ Α΄ Κεθάθαζμ, θακενχκεζ ηδ ιαεδηεία ημο Θεμπανίδδ 

ζημ ζαζλπδνζηυ δνάια)
147

 εθανιυγεηαζ δ ηεπκζηή ημο «εεάηνμο εκ εεάηνῳ».
148

   

ημκ δζδβδηζηυ πχνμ ηςκ δναιάηςκ Πέηξνο Α΄..., ηαζ Νεηδηκπέ ηαζ ηδξ πμζδηζηήξ 

ζφκεεζδξ «Ρςιζυξ ηαζ Σγμκ Πμοθθήξ...» δ θεζημονβία ηδξ θοθαηήξ ςξ πχνμο άδζημο 

εβηθεζζιμφ είκαζ ημζκή, οπυ δζαθμνεηζημφξ, ςζηυζμ, υνμοξ ζε ηάεε ηείιεκμ. ημκ 

Πέηξν Α΄... δ θοθαηή δεκ είκαζ απθχξ ηυπμξ πενζμνζζιμφ ηςκ εοβεκχκ πμο ακηζιά- 

πμκηακ ηδ ααζζθζηή ελμοζία, αθθά ηαζ υζςκ δεκ οπέηοπηακ ζηζξ μνέλεζξ ημο ενςηζηά 

αηυθαζημο ααζζθζά.
149

 ηδ Νεηδηκπέ δ θοθάηζζδ ημο Κανέηημο είκαζ απμηέθεζια ηδξ 

απυννζρδξ ηδξ εεκζηήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ δζαθμνεηζηυηδηαξ απυ ηδκ ηθεζζηή ιμο- 

ζμοθιακζηή ημζκυηδηα ηςκ Ηςακκίκςκ, πμο απέηνερε ιε πανμζιζχδδ θακαηζζιυ ημκ 

βάιμ ιεηαλφ αθθμθφθςκ, εκχ ζημ «Ρςιζυξ ηαζ Σγμκ Πμοθθήξ...», ιε ηδ ζφκημιδ 

ηνάηδζδ ημο Καημοθθή ζηδ θοθαηή, ιυθζξ απμαζαάζηδηε ζημ Βενμφηζ, απμηοπχκμ- 

κηαζ μ θοθεηζηυξ δζαπςνζζιυξ, πμο εθάνιμγε δ αββθζηή δζμίηδζδ ηδξ Κφπνμο, ηαζ δ 

ζηένδζδ ααζζηχκ δζηαζςιάηςκ ζημοξ ηαημίημοξ ημο κδζζμφ.  

ημκ Κνπηζνύθ Μερεκέη ηαζ ζηδκ «9
δ
 Ημοθίμο 1821» δ θοθαηή, εηηυξ απυ ημ βεβμ- 

κυξ υηζ θεζημονβεί ςξ ιεηςκοιία ηδξ λεκμηναηίαξ, ηδξ ηονακκζηήξ ελμοζίαξ ηαζ ηδξ 

                                                 
146

 Βθ. Θ. Θεμπανίδδξ, Πέηξνο ν πγθιεηηθόο..., 67. Δβχ οπμβναιιίγς.  
147

 Ο ζοζπεηζζιυξ ηδξ ζηδκήξ ηςκ θακηαζιάηςκ ιε πανυιμζεξ ζηδκέξ ζηα δνάιαηα ημο αίλπδν Άκ- 

ιεη ηαζ Μάθβεζ ηαζ ζηδ Λνπθξεηία Βνξγία ημο Β. Οοβηχ ζδιεζχκεηαζ ζηδκ Κξίζηλ ηνπ Βνπηζηλαίνπ 

Πνηεηηθνύ Αγώλνο (1875). Βθ. πενζζζυηενα: Κεθ. Α΄, ζζ. 53-54, ζδι. 18, 19.  
148

 Ο ζοββναθέαξ πνμηάζζεζ ζηδ ζηδκή ηδξ ιεηαθοζζηήξ ακαπανάζηαζδξ ηςκ θυκςκ ιέζα ζηδ θοθα- 

ηή εηηεηαιέκδ ζηδκζηή μδδβία, ζηδκ μπμία ακάιεζα ζε άθθα ακαθένεζ: «Ζ γε δηαζρίδεηαη, κεηαζθεπά- 

δεηαη ε ζθελή. Κείηαη επί θιίλεο βαζέσο θνηκώκελνο ν Παύινο πγθιεηηθόο. Ίζηαληαη παξά ηαο ζύξαο 

ηεο εηξθηήο δύν δνινθόλνη θξαηνύληεο ν κελ κάραηξαλ, ν δε ιύρλνλ, ν δε Ρνπρηάο θαίλεηαη ελ ηῳ βάζεη». 

ηδ ζοκέπεζα πενζβνάθεηαζ δ δμθμθμκία. Βθ. υ.π., ζδι. 146, 22.  
149

 ηδ ζηδκζηή μδδβία ιε ηδκ μπμία μθμηθδνχκεηαζ δ 1δ ζηδκή ηδξ 1
δξ

 πνάλδξ ειθακίγμκηαζ ζηδ 

ζηδκή ηαζ μζ εοβεκείξ ηαζ δ ηυνδ ημο Κζανίμκα Μανία, πμο δεκ οπέηορε ζηζξ ενςηζηέξ μνέλεζξ ημο 

ααζζθζά ηαζ βζ’ αοηυ ηζιςνήεδηε ιε πμθοεηή θοθάηζζδ: «[...] Δηζέξρεηαη δεμηόζελ πιήζνο αιπζνδε- 

κέλσλ επγελώλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ δηαθξίλεηαη κία γπλή κεηά θαηαμεζρη[ζ]κέλσλ θνξεκάησλ θαη αζζε- 

λήο». Βθ. Θ. Κςκζηακηζκίδδξ, Πέηξνο Α΄..., 11.  
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άδζηδξ ηνάηδζδξ, θεζημονβεί επίζδξ ςξ πχνμξ δμηζιαζίαξ, πνζκ απυ ηδ εακαηζηή ε- 

ηηέθεζδ. Ο Θ. Κςκζηακηζκίδδξ πενζμνίγεηαζ κα ημπμεεηήζεζ ηδ θοθαηή ιυκμ ζημ επί- 

πεδμ ημο θμβυπςνμο, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημκ θυβμ ημο Κμοηζμφη ηαζ ημο Μμο- 

ζηαθά. Ο πνχημξ δζαηάζζεζ ηδ θοθάηζζδ ημο ανπζεπζζηυπμο Κοπνζακμφ ηαζ ηςκ ιδ- 

ηνμπμθζηχκ ηαζ ηδ θνμφνδζή ημοξ απυ βεκζηζάνμοξ ηαζ μ δεφηενμξ δζδβείηαζ ηδ ζο- 

κάκηδζή ημο ιε ημκ Υαηγδβεςνβάηδ ηάης απυ ημ πανάεονμ ηδξ θοθαηήξ, δ μπμία 

πενζβνάθεηαζ ςξ έκα ηιήια ημο ζεναβίμο: 

                                    Λμζπυκ εβχ επενζθενυιδκ εζξ ημ ενάσμκ [...], μπυηε έκαξ 

                                           γαπηζέξ ι’ επθδζίαζε ηαζ ηνοθά ιε είπεκ εζξ ημ αοηί. [«] Πέ- 

              ναζε απυ ημ πίζς ιένμξ ηςκ θοθαηχκ, ημ μπμίμκ εβχ θο- 

              θάηης, ηαζ πνμζπάεδζε κα μιζθήζδξ απυ ημ πανάεονμκ, ημ 

                                           μπμίμκ αθήηα ακμζηηυκ ιε ημκ Κμηγάιπαζδκ. Σνέπε, Μμοζηα- 

              θά, ιμο θέβεζ μ γαπηζέξ, ηαζ θφβε απυ ημκ ηήπμκ [...], δζυηζ ε- 

              δυεδ δζαηαβή κα ζοθθδθεήξ.
150

 

 

Ακηίεεηα, μ Β. Μζπαδθίδδξ ημπμεεηεί ηδ θοθαηή ζημ επίπεδμ ημο πανζζηχιεκμο 

πχνμο ηαζ ηδκ πενζβνάθεζ ιε πμθφ ιεβαθφηενδ έιθαζδ, εκηάζζμκηαξ μνβακζηά αοηυ 

ημκ ζηδκζηυ πχνμ ζηδκ υθδ ζηδκμεεηζηή ζφθθδρδ ηδξ πμζδηζηήξ ημο ζφκεεζδξ, ηα- 

ευηζ εηεί εηηοθίζζμκηαζ ζηδκέξ πμο πνμςεμφκ απμθαζζζηζηά ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμ- 

ηήξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πενζεςνζαηή θεζημονβία ημο ίδζμο πχνμο ζημκ Κνπηζνύθ 

Μερεκέη. Ζ θοθαηή πενζβνάθεηαζ ζημ πμζδηζηυ ηείιεκμ ςξ ηιήια ημο ζεναβζμφ, ιε 

ημ μπμίμ ηδ ζοκέδεε ιζα εζςηενζηή πυνηα. Απυ ιζα δεφηενδ, ελςηενζηή πυνηα ιπμ- 

νμφζε ηακείξ κα αβεζ ζημ πενζαυθζ: 

                                      ηελ άιιελ πόξηαλ ιμκμιζάξ ηαηζζανζζιυξ αημφζηδκ, 

                         ηγ’ είδαζζκ ημκ ιακηάθζκ ηδξ πμο πακςεηζυκ ηγζ εζμφζηδκ [...]. 

                                    Δίζζεκ δ ιαφνδ θοθαηή δ ζηεκμημπδιέκδ [...] 
                         πνπ ηελ κεξθάλ ηνπ πεξβνιηνύ κηαλ πόξηαλ ζζενέκδκ [...].

151
 

 

Με εεαηνζηή ηεπκζηή μ πμζδηήξ ζηδκμεεηεί ηδκ είζμδμ ημο βζμο ημο Κζυνμβθμο 

απυ ηδκ ελςηενζηή πυνηα ηαζ ηδκ έθεοζδ ημο απεζηαθιέκμο ημο Κμοηζμφη παζά απυ 

ηδκ εζςηενζηή. Οζ δφμ αοηέξ επζζηέρεζξ μνίγμοκ δφμ ζδιακηζηέξ δμηζιαζίεξ  ημο 

ανπζεπζζηυπμο, πνζκ απυ ηδκ ηεθεοηαία, πμο θαιαάκεζ πχνα ζηδκ ηεκηνζηή αίεμοζα 

ημο ζεναβζμφ. Οζ δμηζιαζίεξ αοηέξ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε απμθαζζζηζηυηδηα απυ ημκ 

Κφπνζμ ζενάνπδ ηαζ έπεζηα δ θοθαηή, εηηυξ απυ πχνμξ εβηθεζζιμφ ηαζ δμηζιαζίαξ, 

βίκεηαζ ηαζ πχνμξ πνμζεοπήξ ηςκ ανπζενέςκ.
152

 Βέααζα, μ πανζζηχιεκμξ πχνμξ ηδξ 

θοθαηήξ ζοκδέεηαζ θεζημονβζηά ιε ημοξ δφμ επυιεκμοξ ηαζ ηεθεοηαίμοξ ιζιδηζημφξ 

                                                 
150

 Βθ. Θ. Κςκζηακηζκίδδξ, Κνπηζνύθ Μερεκέη..., 59, 82. Σμ πανάεεια ζηδ ζ. 82.  
151

 Βθ. Β. Μζπαδθίδδξ, «Ζ 9
δ
 Ημοθίμο 1821...», ζην. 31: ζη. 301, 303˙ ζην. 36: ζη. 355-356 , Άπαληα..., 

150. Δβχ οπμβναιιίγς.  
152

 Βθ. υ.π., ζην. 33, 37-40, 148, 152-153.  
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πχνμοξ ηδξ πμζδηζηήξ ζφκεεζδξ, δδθαδή ηδκ ηεκηνζηή αίεμοζα ημο ζεναβζμφ ηαζ ηδκ 

πθαηεία ηςκ εηηεθέζεςκ. Μέζς ηδξ ηνζπθήξ αοηήξ ζοιαμθμπμίδζδξ, απυ ηδ ιζα, 

απμδίδεηαζ ιεηςκοιζηά δ ζοκάνηδζδ ιεηαλφ ηςκ πχνςκ εβηθεζζιμφ, ακάηνζζδξ ηαζ 

εηηέθεζδξ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, πανμοζζάγεηαζ ιε αθαζνεηζηή θζηυηδηα ηαζ ζοιπφηκς- 

ζδ δ ζηαεενή πμνεία ημο ανπζεπζζηυπμο ηαζ ηςκ άθθςκ ηθδνζηχκ πνμξ ηδ εοζία.  

Η θπιαθή σο ρώξνο δίθαηνπ εγθιεηζκνύ 

Ζ δίηαζδ θοθάηζζδ, ιεηά ηδ δζάπναλδ εβηθήιαημξ, εκημπίγεηαζ ζε δφμ δνάιαηα, 

ζηδ πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα ηαζ ζημκ Γηθεγόξν. ημ πνχημ εεαηνζηυ ηείιεκμ ημ 

δεζιςηήνζμ, υπμο ιεηά ηδ ζφθθδρή ημοξ μδδβήεδηακ μζ ζοκςιυηεξ, ημπμεεηείηαζ 

ζημκ πανζζηχιεκμ πχνμ, εκχ ακηίεεηα ζημκ Γηθεγόξν δ θοθαηή εκημπίγεηαζ ζημκ 

θμβυπςνμ ημο κεανμφ δζηδβυνμο Παφθμο, ζε ιζα ζοκμπηζηή ακαθμνά. Με ηδκ ειθα- 

ηζηυηενδ πανμοζίαζδ ημο δεζιςηδνίμο ζημ πνχημ δνάια ημκίγεηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ 

επζηοπίαξ ημο Κζηένςκα, εκχ ιε ηδκ πενζεςνζαηή ακαθμνά ημο ζημ δεφηενμ ζοκδδ- 

θχκεηαζ δ απνμεοιία ημο Παφθμο κα οπεναζπζζηεί ημκ έκμπμ ηαηδβμνμφιεκμ.
153

 

2.4.2.2. Οη κεησλπκίεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ έλδνμνπ παξειζόληνο 

Ζ ηονακκζηή ελμοζία ηαζ δ έκδμλδ ζζημνία, πμο ζοιαμθμπμζμφκηαζ ιεηςκοιζηά, 

ζοκζζημφκ δοκαιζηή δζάγεολδ πμο δεζπυγεζ ζηζξ δμιέξ αάεμοξ ηςκ νμιακηζηχκ 

δναιάηςκ (ζζημνζηχκ, ιοεμθμβζηχκ ηαζ ενςηζηχκ). Μέζα απυ ιζα ζζημνζηζζηζηή 

μπηζηή, εεςνείηαζ υηζ ημ δμλαζιέκμ ζζημνζηυ πανεθευκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ βζα 

ημοξ ζοβπνυκμοξ πνυηοπμ ηαζ μδδβυ βζα ηδκ οπένααζδ ηδξ ηονακκίαξ ή ηαζ ηδξ λεκμ- 

ηναηίαξ.  

Ο ηάθμξ, ςξ ιεηςκοιία ημο ζζημνζημφ πανεθευκημξ, εκημπίγεηαζ ζημκ δζδβδηζηυ 

πχνμ ημο Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα..., υπμο πανμοζζάγεηαζ ςξ πχνμξ απυ ημκ 

μπμίμ είκαζ δοκαηυ κα ακαζηδεεί μ Δοαβυναξ, βζα κα ρέλεζ ημοξ ζφβπνμκμοξ Κο- 

πνίμοξ βζα ηδκ αδζαθμνία ημοξ ζπεηζηά ιε ημ άεθζμ πανυκ ηδξ δμφθδξ παηνίδαξ ημοξ. 

ημκ Αεηό... δ ίδζα ιεηςκοιία ακαπηφζζεηαζ ιε ιεβαθφηενδ έιθαζδ, ηαεχξ εκηάζζε- 

ηαζ ζημκ πανζζηχιεκμ πχνμ ημο δνάιαημξ, ηαζ δ κεηνακάζηαζδ δεκ ακήηεζ ζημοξ 

πζεακμφξ ηυζιμοξ ημο δνάιαημξ, αθθά ακαπανίζηαηαζ ζηδκζηά. Με πνμθακή ζαζ- 

λπδνζηή ηεπκζηή μζ κεηνμί ήνςεξ (Μζθηζάδδξ, Θειζζημηθήξ, Αθέλακδνμξ) εβηαηα- 

θείπμοκ πνμζςνζκά ημοξ ηάθμοξ ημοξ ηαζ έιιεζα (ιέζς ηδξ ηαηαηνμιμηνάηδζδξ ημο 

                                                 
153

 Βθ. Δοβ. Εήκςκ, Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα..., 46-50˙ ημο ίδζμο, Ο δηθεγόξνο..., 44. 
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ααζζθζά ηςκ Βακδάθςκ) ημκίγμοκ ηδ γςκηακή δφκαιδ ημο ζζημνζημφ πανεθευκημξ βζα 

ηδ δζαθφθαλδ ηδξ εκυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοκέπεζαξ ημο έεκμοξ.
154

  

Δηηυξ απυ ημκ ηάθμ, μζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ ηδξ Κφπνμο θεζημονβμφκ επίζδξ 

ιεηςκοιζηά, παναπέιπμκηαξ ζημ δμλαζιέκμ ζζημνζηυ πανεθευκ ημο κδζζμφ: ημ Κί- 

ηζμ, ςξ δζδβδηζηυξ πχνμξ, ζημκ μπμίμ πζεακμθμβείηαζ δ ειθάκζζδ ημο Δοαβυνα (αθ. 

πζμ πάκς), δ αθαιίκα ηαζ δ Σαιαζζυξ, ςξ πανζζηχιεκμζ πχνμζ, πμο πθαζζζχκμοκ 

δναιαηζηά βεβμκυηα ημο ιοεμπθαζζαημφ πανυκημξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε θυκημ ηα 

ενείπζα ηδξ ανπαίαξ αθαιίκαξ, εηηοθίζζεηαζ δ ηεθεοηαία ζηδκή ζημκ Πέηξν πγθιε- 

ηηθό, ηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ πανααάθθμκηαζ ηαζ ηαοηίγμκηαζ μ ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ, 

ςξ ζφιαμθμ εθθδκζηυηδηαξ, ηαζ ημ πονπμθδιέκμ απυ ηδκ Ανκάθδα πθμίμ, ςξ πανάθ- 

θδθμ ζφιαμθμ αλζμπνέπεζαξ, ηζιήξ ηαζ αβχκα.
155

 Με πανυιμζμ ηνυπμ, δ Σαιαζζυξ 

ζηδκ Κύπξν δνύιε, ςξ ιεηςκοιζηυ ζφιαμθμ ηδξ ανπαίαξ ηοπνζαηήξ ζζημνίαξ, θεζ- 

ημονβεί ςξ πχνμξ μνηςιμζίαξ ηςκ επίδμλςκ επακαζηαηχκ, ιμθμκυηζ εδχ μ πανζζηχ- 

ιεκμξ πχνμξ ζοκδδθχκεζ ηδ δέζιεοζδ βζα αβχκα, εκχ ζημκ Πέηξν πγθιεηηθό ηδκ α- 

βςκζζηζηή ζηάζδ ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ.
156

 

2.4.2.3. Οη κεησλπκίεο ηεο ξήμεο απέλαληη ζηελ παξάδνζε 

Καηά ηδκ πνχηδ εζημζζπεκηαεηία ημο 20
μφ

 αζχκα, ακ ηαζ δεκ παφμοκ κα δδιμ- 

ζζεφμκηαζ ζζημνζηά ηαζ παηνζςηζηά δνάιαηα, παναηδνείηαζ ζηνμθή πνμξ ημ αζηζηυ 

δνάια ηαζ ηδκ ηςιςδία, είδδ ζηα μπμία ζοπκά πνμαάθθεηαζ ημ ηαζκμθακέξ έκακηζ 

ημο πανςπδιέκμο ηαζ πνζιμδμημφκηαζ ηα κέα ήεδ, μζ κέεξ αλίεξ ηαζ ζηάζεζξ απέκακηζ 

ζηδκ πανάδμζδ.   

ημ αζηζηυ δνάια Αλαηνιή θαη Γύζηο ημ οπμζηαηζηυ ηαζ ημ πςνζυ είκαζ ιεης- 

κοιίεξ ηδξ πανάδμζδξ, ηαζ βεκζηυηενα ηςκ αλζχκ ηδξ αβκυηδηαξ, ηδξ ηζιζυηδηαξ ηαζ 

ηδξ ενβαηζηυηδηαξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ Αεήκα ηαζ ημ Πανίζζ, πμο παναπέιπμοκ ζηδ 

ιπμέιζηδ γςή ηαζ ζηδκ αιθζζαήηδζδ ηςκ πζμ πάκς αλζχκ πμο αοηή ζοκεπάβεηαζ. 

Δλάθθμο, ζημκ Μάξην, ιε ημκ πανζζηχιεκμ πχνμ ημο ηήπμο, απμδίδεηαζ ιεηςκοιζηά 

δ εθεφεενδ (ηαζ ακεπδνέαζηδ απυ ηδκ παναδμζζαηή απαβυνεοζδ ημο πνμβαιζαίμο 

ζοβπνςηζζιμφ ηςκ δφμ θφθςκ) ζοκάκηδζδ, ηαζ βεκζηυηενα δ απμδέζιεοζδ απυ ηα 

ζηεβακά ηςκ παναδμζζαηχκ ακηζθήρεςκ βφνς απυ ημκ ένςηα. Δπζπθέμκ, ζημκ ακμζ- 

πηυ πχνμ ημο ηήπμο μ νυθμξ ηδξ βοκαίηαξ δεκ είκαζ παεδηζηυξ, ηαεχξ αοηή ζοιιε- 

ηέπεζ «επί ίζμζξ υνμζξ» ζημ ενςηζηυ παζπκίδζ. 

                                                 
154

 Βθ. Θ. Κςκζηακηζκίδδξ, Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα..., 10-14˙ Η. Καναβεςνβζάδδξ, Ο αεηόο…, 10-

14. 
155

 Βθ. Θ. Θεμπανίδδξ, Πέηξνο ν πγθιεηηθόο..., 124-131.  
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 Βθ. Η. Καναβεςνβζάδδξ, Κύπξνο δνύιε..., 26-27.  
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Αλζμζδιείςηδ είκαζ, επίζδξ, δ θεζημονβία ημο ζαθμκζμφ ςξ ιεηςκοιίαξ, απυ ηδ 

ιζα, ηδξ νήλδξ απέκακηζ ζηζξ αλίεξ ηδξ αθήεεζαξ, ηδξ ηζιζυηδηαξ ηαζ ηδξ ενςηζηήξ πί- 

ζηδξ, μζ μπμίεξ ζοιαμθμπμζμφκηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο ακηίεεημο ιεηςκοιζημφ πυθμο 

ηδξ οπαίενμο (Ο δηθεγόξνο), ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηδξ απμιοεμπμίδζδξ ημο ένςηα ηαζ 

ηδξ απμβφικςζήξ ημο απυ ηάεε νμιακηζηή ςναζμπμίδζδ ιέζα ζε έκα εονφηενμ κα- 

ημοναθζζηζηυ πθαίζζμ ηαπείκςζδξ ηδξ βοκαίηαξ (Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο).
157

  

2.4.3. Η ζπκβνινπνίεζε ηνπ δξακαηηθνύ ρώξνπ κέζσ ηεο αιιεγνξίαο  

   ε ακηίεεζδ ιε ηδ θεζημονβία ηδξ ιεηαθμνάξ ηαζ ηδξ ιεηςκοιίαξ ςξ ιέζςκ ζοιαμ- 

θμπμίδζδξ ημο δναιαηζημφ πχνμο, δ αθθδβμνία εκημπίγεηαζ ζε θζβυηενα εεαηνζηά 

ηείιεκα ηαζ θεζημονβεί μθζζηζηά, δδθαδή αθμνά ημ ζφκμθμ ηςκ δμιχκ επζθακείαξ. 

ηδ Μεηξπηά ημ ζπίηζ, δ βεζημκζά ηαζ ημ δζηαζηήνζμ δεκ είκαζ πανά πζηνή ζαηζνζηή 

αθθδβμνία ηδξ αββθμηναημφιεκδξ Κφπνμο ηαζ ηςκ ακηζαπμζηζμηναηζηχκ αζζεδιάηςκ 

ημο ηοπνζαημφ θαμφ. ημ Γαιάδην ινπινύδη μζ πφνβμζ ηδξ Μεθαβπμθίαξ ηαζ ηδξ Υα- 

νάξ ζοιαμθμπμζμφκηαζ αθθδβμνζηά, υπςξ επίζδξ ηαζ δ πμνεία απυ ημκ πνχημ ζημκ 

δεφηενμ, ζοκδδθχκμκηαξ ηδκ εζςηενζηή πμνεία βζα ηδκ ακαηάθορδ ηδξ εοηοπίαξ, πμο 

ηεθζηά δεκ ανίζηεηαζ ζε ελςηενζηυ πχνμ, αθθά ζημκ εζςηενζηυ ηυζιμ ημο ακενχ- 

πμο. Αηυιδ, υπςξ έπεζ ζδιεζςεεί ζημ Κεθάθαζμ Α΄, ζηδκ Αηιαληίδα μθυηθδνμξ μ 

πχνμξ ηδξ Αιαεμφκηαξ πζεακυηαηα ζοκζζηά ιζακ αθθδβμνζηή απεζηυκζζδ ηδξ Κφπνμο 

ηςκ ανπχκ ημο 20
μφ

 αζχκα, πμο ιαζηζγυηακ απυ ηζξ ημιιαηζηέξ ένζδεξ ηαζ ημ ανπζε- 

πζζημπζηυ γήηδια.
158

     

3. πκπεξάζκαηα  

Απυ ηδκ ακαθοηζηή ελέηαζδ ηςκ πνμκζηχκ ηνμπζημηήηςκ ηαζ ημο δναιαηζημφ πχ- 

νμο είκαζ ειθακέξ υηζ, ακ ηαζ αοηέξ μζ ηεζιεκζηέξ πανάιεηνμζ ακήημοκ ζηζξ δμιέξ 

επζθακείαξ, ιαξ μδδβμφκ ζηζξ δμιέξ αάεμοξ απμηαθφπημκηαξ ζοπκά ηδκ ζδεμθμβζηή 

θεζημονβία ηςκ εεαηνζηχκ ηεζιέκςκ.  

Δζδζηυηενα, ηαηά ηδκ ελέηαζδ ηςκ πνμκζηχκ ηνμπζημηήηςκ έπεζ δζαθακεί υηζ μ 

ζζημνζηζζηζηυξ ζοβηνδηζζιυξ ηςκ ηνζχκ επζπέδςκ ημο πνυκμο ζοκζζηά ιζα εεαηνζηή 

ακαπανάζηαζδ ηδξ Μεβάθδξ Ηδέαξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ ακαβςβή ημο δναιαηζημφ πνυ- 

κμο ζημ ζζημνζηυ πανεθευκ άθθμηε είκαζ απαθθαβιέκδ απυ ζδεμθμβζηέξ ειιμκέξ ηαζ 

άθθμηε υπζ˙ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, δεζπυγεζ ζηα εεαηνζηά ηείιεκα δ πανακάβκςζδ 

ημο ζζημνζημφ πανεθευκημξ βζα ελοπδνέηδζδ ζδεμθμβζηχκ ζηυπςκ. Έπεζ αηυιδ 

                                                 
157

 Βθ. Ν. Ακηςκζάδδξ, Αλαηνιή θαη Γύζηο..., 20˙ Π. Βαθδαζενίδδξ, Μάξηνο...,  4, 23, 32 ˙ Δοβ. Εήκςκ, 

Ο δηθεγόξνο..., 12, 14˙ Σ. Ακείαξ, Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο..., 17.  
158

 Γζα ηδκ αθθδβμνία ζηδκ Αηιαληίδα, αθ. ζημ Κεθ. Α΄, ζ. 149, ζδι. 284.  
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επζζδιακεεί δ οπμηεζιεκζηή πνυζθδρδ ημο πνυκμο ζε εεαηνζηά ηείιεκα ζηα μπμία ημ 

ιοεμπθαζζαηυ πανυκ ανίζηεηαζ ζηδ «αανζά ζηζά» ημο πανεθευκημξ. Δπίζδξ, έπεζ 

απμδεζπηεί υηζ μ ααειυξ ιδδέκ ηδξ ζζημνζηυηδηαξ δεκ ζδιαίκεζ ηαη’ ακάβηδκ απυννζ- 

ρδ ηδξ ζζημνίαξ, αθθά ζοκδέεηαζ ιε ημ είδμξ ηδξ αθθδβμνζηήξ ζάηζναξ.  

Έπεζηα, αθεκυξ, δ ιεθέηδ ηςκ δζαθεηηζηχκ ζπέζεςκ πχνμο ηαζ πνυκμο ηαζ, αθε- 

ηένμο, δ ακάθοζδ ηδξ ζοιαμθμπμίδζδξ ημο δναιαηζημφ πχνμο ιέζς ηδξ ιεηαθμ- 

νάξ, ηδξ ιεηςκοιίαξ ηαζ ηδξ αθθδβμνίαξ ιάξ μδδβεί ακαπυθεοηηα ιέπνζ ημκ ζδεμθμβζ- 

ηυ ηαζ αλζμθμβζηυ ηχδζηα ηςκ ηεζιέκςκ, θςηίγμκηαξ ηζξ δεζπυγμοζεξ ζζμημπίεξ. Δπζ- 

πθέμκ, απυ ηδ δζενεφκδζδ ημο πνμκυημπμο ζηα εεαηνζηά ηείιεκα πμο ελεηάγμοιε, 

απμδεζηκφεηαζ υηζ αοηυξ δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ημ εεαηνζηυ είδμξ ζημ μπμίμ 

θεζημονβεί, επζηεθχκηαξ δζαηνζηή ηάεε θμνά ζδεμθμβζηή θεζημονβία.  
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ΠΕΜΠΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΑ ΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 

Σν δξακαηηθφ πξφζσπν είλαη κηα «ζθφπηκε θεηκεληθή θαηαζθεπή» θαη, φληαο πεπε- 

ξαζκέλν «κπνξεί λα δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά, αληίζεηα απφ φ,ηη ζπκβαίλεη κε ην πξαγκαηη- 

θφ πξφζσπν, γηα ην νπνίν νη πιεξνθνξίεο είλαη ζεσξεηηθά απεξηφξηζηεο».
1
 Ο Ph. Ha- 

mon, πξνζδίδνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλαγλσζηηθή πξφζιεςε ηνπ δξακαηηθνχ 

πξνζψπνπ, ζεσξεί φηη απηφ είλαη πεξηζζφηεξν «κηα αλαθαηαζθεπή ηνπ αλαγλψζηε, πα- 

ξά κηα θεηκεληθή θαηαζθεπή». Ο ίδηνο ππνδεηθλχεη φηη ην πξφζσπν είλαη έλα κφξθεκα 

δηπιά αξζξσκέλν, πνπ εθδειψλεηαη σο έλα αζπλερέο ζεκαίλνλ θαη παξαπέκπεη ζε έλα 

αζπλερέο ζεκαηλφκελν, θαη ην νξίδεη σο «κηα δέζκε ζρέζεσλ νκνηφηεηαο θαη αληίζε- 

ζεο, ηεξαξρίαο θαη νξγάλσζεο, ε νπνία ζπλάπηεηαη ζηε ζεκεησηηθή νξγάλσζε ηνπ θεη- 

κέλνπ δηαδνρηθά ή θαη ηαπηφρξνλα κε ηα άιια πξφζσπα».
2
 Σν δξακαηηθφ πξφζσπν, σο 

θεηκεληθή θαη παξάιιεια ζθεληθή νληφηεηα, φπσο γξάθεη ν Γ. Πεθάλεο, «είλαη εμνπ- 

ζηνδνηεκέλν λα εθθέξεη κηα πνζφηεηα ιφγνπ θαη λα ηειέζεη νξηζκέλεο ζσκαηηθέο θαη 

κηκεηηθέο ελέξγεηεο». πληζηψληαο νπζηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο πνηεηηθήο ηνπ ζεάηξνπ, 

επηβάιιεηαη λα ζπλεμεηάδεηαη ηφζν κε ηα ππφινηπα πξφζσπα, φζν θαη κε ηα άιια 

ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα ηνπ δξάκαηνο, φπσο εηζεγείηαη ε A. Ubersfeld.
3
 

ηελ εξγαζία απηή καο ελδηαθέξεη ην πξφζσπν σο πξνλνκηαθφ πεδίν, ζην νπνίν 

απνηππψλνληαη «νη ηδέεο θαη νη αμίεο κηαο θνηλσλίαο» θαη «σο δήισζε, έλδεημε ή ζχκ- 

βνιν κηαο ζεκαηηθήο ε νπνία ζηνηρεηνζεηείηαη απφ ηδέεο», νη νπνίεο είλαη ζπρλά αληηθα- 

ηηθέο θαη αιιεινζπγθξνπφκελεο.
4
 Σν ελδηαθέξνλ καο δελ πεξηνξίδεηαη ζηε δηεξεχ- 

λεζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ δξακαηηθνχ πξνζψπνπ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ εμέηαζε 

ηεο πνηεηηθήο ηνπ. Σν θαίξην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη, θαηά ηε ζπλεμέηαζε ηδενινγίαο 

θαη πνηεηηθήο, είλαη πψο νη ηδέεο θαη νη αμίεο ζπλπθαίλνληαη κε ηηο «δνκηθέο ιεηηνπξ- 

γίεο πνπ εθπιεξψλεη [ην πξφζσπν], είηε κεηαζρεκαηίδνληαο είηε ζηαζεξνπνηψληαο ηε 

δξακαηηθή θαηάζηαζε»,
5
 θαη πψο απηέο ζπλππνδειψλνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκ- 

βνινπνίεζεο. Ωο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε δνκηθή ζεκαζηνινγία ηνπ Α. J. Greimas.   

                                                 
1
 Βι. Pfister (

5
2000: 1977), 161. 

2
 Βι. Philippe Hamon, “Pour un statut sémiologique du personnage”: Rolandes Barthes [et. al.], 

Poétique du récit, Παξίζη, Seuil, 1977, 119, 125˙ ζην εμήο: “Pour un statut sémiologique...”.  
3
 Βι. Γηψξγνο Πεθάλεο, «εκεησηηθή θαη ζπκβνιηθή ζπγθξφηεζε ηνπ δξακαηηθνχ πξνζψπνπ: ν Πξί- 

γθηπαο  ηνπ Υφκπνπξγθ ηνπ H. von Kleist», Κείκελα θαη λνήκαηα. Μειέηεο θαη άξζξα γηα ην ζέαηξν, Α- 

ζήλα, νθφιεο, 2005, 43˙ ζην εμήο: Κείκελα θαη λνήκαηα...˙ Ubersfeld (
2
1996: 1977), 101, 107. 

4
 Βι. Philippe Hamon, Texte et idéologie, Παξίζη, Quadrige / PUF, 1997 (1984), 47, 104 (φπνπ ηα 

παξαζέκαηα)˙ ζην εμήο: Texte et idéologie...˙ Θσκαδάθε (1993), 113-4.  
5
 Βι. Pfister (

5
2000: 1977), 163.  
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1. ημαζιολογική ανάλςζη ηυν πποζώπυν  

Ο Greimas εθθηλεί απφ ηε ζεκειηψδε δηάθξηζε αλάκεζα ζην δξσλ πξφζσπν ή 

εζνπνηφ (acteur) θαη ζηε δξψζα κνλάδα ή δξψζα δχλακε (actant). Σα δξψληα πξφζσ- 

πα, φπσο επεμεγεί ν Απ. Μπελάηζεο, «είλαη νληφηεηεο εμαηνκηθεπκέλεο, εηθνληθέο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ». Ο ίδηνο πξνζζέηεη φηη έλα 

δξσλ πξφζσπν κπνξεί λα είλαη εμαηνκηθεπκέλν ή ζπιινγηθφ ή εηθνληθφ ή αθεξεκέ- 

λν.
6
 Ζ δξψζα κνλάδα, πνπ εθδειψλεηαη ζην επίπεδν ηεο  δνκήο βάζνπο, νξίδεηαη απφ 

ηνλ Greimas σο ην ηζφηνπν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, «κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην φλνκα ελφο 

επαγγέικαηνο είλαη ην ηζφηνπν ηνπ αληίζηνηρνπ ξήκαηνο».
7
 

Όπσο επηζεκαίλεη ν Greimas, «νη δξψληεο [νη δξψζεο δπλάκεηο] δηαζέηνπλ έλα κε- 

ηαγισζζηθφ θαζεζηψο, ζε ζρέζε κε ηα δξψληα πξφζσπα, θαη πξνυπνζέηνπλ νινθιεξσ- 

κέλε ηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε, δειαδή ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζθαηξψλ δξάζεο». Πην ζπγθε- 

θξηκέλα, ν κειεηεηήο, ζε έλα πξψην ζηάδην, «αλαγλσξίδεη ηα δξψληα πξφζσπα κέζα 

απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο» θαη, ζε έλα δεχηεξν, πξνρσξεί ζηελ «αλα- 

γσγή ησλ ηάμεσλ ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ ζε δξψληεο ηνπ είδνπο».
8
 Βαζηθφ γλψξηζκα 

ηνπ εζνπνηνχ ή ηειεζηή είλαη φηη αλαιακβάλεη ηαπηφρξνλα έλα ζπληειεζηηθφ ξφιν
9
 ή 

ξφιν δξάζεο (rôle actantiel) θαη έλα ζεκαηηθφ ξφιν (rôle thématique).
10

  

                                                 
6
 Βι. Greimas (2005: 1966), 310˙ Απ. Μπελάηζεο, εκεησηηθή θαη θείκελν..., 171-2. Γηα κηα εθαξκνγή 

ηεο ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο ησλ ραξαθηήξσλ, κε βάζε ηε ζρεηηθή ζεσξία ηνπ Greimas, βι. ελδεη- 

θηηθά Sorin Alexandrescu, «Έλα ζρέδην ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο ησλ ραξαθηήξσλ ζην έξγν ηνπ 

William Faulkner» (κηθξ. Κσλζηαληίλνο Μειηψηεο), Νενειιεληθή Παηδεία 9 (Απξ.-Ηνχλ. 1987) 100-

115 [=Semiotica 4 (1971) 37-51]. 
7
 Βι. A. J. Greimas, On meaning…, 71.  

8
 Greimas (2005:1966), 309-310. Ο Σ. Μνπδαηζάθηο ζπλνςίδεη ηε ζρέζε δξψζαο δχλακεο θαη δξψληνο 

πξνζψπνπ σο εμήο: «Ο δξσλ είλαη ζηνηρείν κηαο ζπληαθηηθήο δνκήο θνηλήο ζε φια ηα θείκελα θαη ν 

εζνπνηφο είλαη “ραξαθηήξαο” κηαο δεδνκέλεο δξάζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θείκελν». Βι. Σ. 

Μνπδαηζάθηο, Ζ δηαιεθηηθή..., 107. Βι., επίζεο, Ν. Μπεδαληάθνο, Σν αθεγεκαηηθφ κνληέιν ηνπ Grei- 

mas..., 21.  
9
 Οη ζπληειεζηηθνί ξφινη ζπληζηνχλ ην κπζηθφ κνληέιν δξάζεο, «πνπ νξγαλψλεηαη νιφθιεξν κε άμνλα 

ην αληηθείκελν ηνπ πφζνπ», φπσο γξάθεη ν Greimas, θαη «αξζξψλνληαη πάλσ ζε ηξεηο άμνλεο: ππνθεί- 

κελν-αληηθείκελν (βνχιεζε: ηξνπηθφηεηα ηνπ ζέισ), πνκπφο-δέθηεο (γλψζε: ηξνπηθφηεηα ηνπ γλσξίδσ) 

θαη βνεζφο-αληίκαρνο (δπλαηφηεηα: ηξνπηθφηεηα ηνπ δχλακαη)», φπσο επεμεγεί ν Δξ. Καςσκέλνο. Βι. 

Greimas (2005:1966), 320˙ Δξ. Καςσκέλνο, Αθεγεκαηνινγία..., 125. Γηα ην αθεγεκαηηθφ κνληέιν, βι. 

Κεθ. Γ΄, ζ. 238-239: ζεκ. 17, φπνπ θαη παξαηίζεηαη εθηελέζηεξε βηβιηνγξαθία. Δμάιινπ, ν Γ. Πε- 

θάλεο ζεκεηψλεη εχζηνρα φηη κε ην κνληέιν δξάζεο «ζθηαγξαθείηαη έλα πξφηππν δξάζεσο πνπ ζπ- 

ληάζζεη θαη εμνηθνλνκεί ζε κία “θξάζε” ηηο αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θεηκέλνπ: έλα ππνθείκελν, 

ππνθηλνχκελν απφ κηα πεγή δξάζεσο (ππνθηλεηήο ή πνκπφο), ζηνρεχεη έλα πξάγκα ή κηα αμία 

(αληηθείκελν) ράξηλ θάπνηνπ άιινπ (δέθηεο), ελψ ζηε ζηφρεπζή ηνπ απηή έρεη θάπνηνπο ζπκπαξαζηάηεο 

(βνεζνχο) θαη αληηπάινπο (αληίκαρνπο)». Βι. Γ. Πεθάλεο (1999), 345. Γηα ην ελδερφκελν ηεο 

κεραληζηηθήο εθαξκνγήο ησλ κνληέισλ δξάζεο ζηα ζεαηξηθά θείκελα, πνπ νδεγεί ζε ζρεκα- 

ηνπνηήζεηο, βι. Patrice Pavis, Essays in the semiology…, 16.  
10

 Βι. A. J. Greimas, Maupassant..., 165, 187˙ ηνπ ίδηνπ, On meaning…, 120˙ Σ. Μνπδαηζάθηο,  Ζ 

δηαιεθηηθή…, 109. 
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ρεηηθά κε ηε ζπληειεζηηθή νξγάλσζε, δειαδή ηελ νξγάλσζε ησλ δξσζψλ δπλά- 

κεσλ, ν Greimas ζεκεηψλεη φηη είλαη δπλαηφ έλαο ζπληειεζηήο ή δξσλ λα πξαγκαησ- 

ζεί ζην θείκελν κέζα απφ πνιινχο ηειεζηέο (acteurs, εζνπνηνχο), αιιά θαη ην αληί- 

ζηξνθν είλαη επίζεο δπλαηφ, «αθνχ έλαο ηειεζηήο κπνξεί λα είλαη ν ζπγθεξαζκφο πνι- 

ιψλ ζπληειεζηψλ». Απφ ηελ άιιε, ν ζπληειεζηήο-ππνθείκελν «κπνξεί λα επσκηζηεί 

έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ ζπληειεζηηθψλ ξφισλ, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη ηαπηφρξνλα απφ ηε 

ζέζε ηνπ ζπληειεζηή κέζα ζηε ινγηθή αιιεινπρία ηεο αθήγεζεο θαη απφ ηελ ηξνπηθή ε- 

πέλδπζή ηνπ».  

Γηα ηελ ηειεζηηθή δνκή, ν ίδηνο κειεηεηήο ζεκεηψλεη φηη «ε εθδήισζε ησλ ηειε- 

ζηψλ κπνξεί λα έρεη ηε κέγηζηε αλάπηπμε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία 

ελφο ηειεζηή αλεμάξηεηνπ γηα θάζε ζπληειεζηή ή ζπληειεζηηθφ ξφιν [...]. Θα δερηνχκε 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε φηη ε ηειεζηηθή δνκή είλαη αληηθεηκελνπνηεκέλε». Σν αληίζεην 

ελδερφκελν είλαη ε θαηαλνκή ησλ ηειεζηψλ λα έρεη ηελ ειάρηζηε αλάπηπμε θαη έλαο 

κφλν ηειεζηήο «λα επηθνξηίδεηαη κε ηελ εθδήισζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ απα- 

ξαίηεησλ ζπληειεζηηθψλ ξφισλ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε κηαλ απφιπηε εζσηεξηθή δξακα- 

ηνπνίεζε». Σέινο, ν Greimas ππνδεηθλχεη, αθελφο, φηη νη αθεγεκαηηθέο δηαδξνκέο ησλ 

θεηκέλσλ νξίδνληαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη νη ζπληειεζηηθνί ξφινη, 

πνπ θάζε θνξά εκπινπηίδνληαη ηξνπηθά θαη, αθεηέξνπ, φηη «ε ζεκαζηνινγηθή επέλδπζε 

γίλεηαη κέζσ ηεο επηινγήο απφ ηνπο ζπληειεζηηθνχο ξφινπο ησλ ζεκαηηθψλ ξφισλ 

[...]».
11

  

Ο ζεκαηηθφο ξφινο, θαηά ηνλ P. Pavis, «ζπγθεληξψλεη πνιιά παξαδνζηαθά θαη ηππη- 

θά γλσξίζκαηα κηαο ζπκπεξηθνξάο ή κηαο θνηλσληθήο ηάμεο (ν ξφινο ηνπ πξνδφηε, ηνπ 

θαθνχ)» θαη ζηε ζεσξία ηνπ Greimas ηνπνζεηείηαη ζην ελδηάκεζν επίπεδν, κεηαμχ ηνπ 

δξψληνο, πνπ ζπληζηά γεληθή θαη κε εμαηνκηθεπκέλε κνξθή δξάζεο, θαη ηνπ ηειεζηή 

πνπ είλαη «αξρή αλζξσπφκνξθε θαη παξαζηαηηθή».
12

 ην επίπεδν ηνπ ιφγνπ, ν ζεκα- 

ηηθφο ξφινο εθδειψλεηαη σο ηδηφηεηα, δειαδή «σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δξψληνο 

πξνζψπνπ» θαη σο νλνκαζία «πνπ ζπκπεξηιακβάλεη έλα πεδίν ιεηηνπξγηψλ, δειαδή ζπ- 

κπεξηθνξψλ». Δπηπξφζζεηα, ν ξφινο απηνχ ηνπ είδνπο «είλαη κηα έκςπρε νληφηεηα, αιιά 

αλψλπκε θαη θνηλσληθή (π.ρ. ν θαλθαξφλνο, ν επγελήο παηέξαο, ν πξνδφηεο)».
13

 

1.1. Σα μονηέλα δπάζηρ και η οπγάνυζη ηυν ζςνηελεζηικών πόλυν  

                                                 
11

 Βι. A. J. Greimas, «Οη ζπληειεζηέο…», 158-9, 167-9, 180. Αμηνζεκείσηε είλαη, επίζεο, ε άπνςε ηνπ 

Greimas φηη «ε θαηαλνκή απηψλ [ησλ ζπληειεζηηθψλ] ξφισλ ζε ηειεζηέο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη σο 

ηππνινγηθφ θξηηήξην γηα ηελ επεμεξγαζία κηαο γεληθήο ζεσξίαο ησλ εηδψλ». Βι. φ.π., 169.  
12

 Pavis (2006), 421.  
13

 Βι. Απ. Μπελάηζεο, εκεησηηθή θαη θείκελν..., 174-5.  
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1.1.1. Τποκείμενα δπάζηρ και ςποκείμενα καηάζηαζηρ 

 Όπσο θαίλεηαη απφ ηε κειέηε ησλ κνληέισλ δξάζεο, ζηα εμεηαδφκελα ζεαηξηθά 

θείκελα ν ζπληειεζηηθφο ξφινο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαηαλέκεηαη είηε ζε ηειεζηέο, πνπ ε- 

πηηπγράλνπλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ (ππνθείκελα δξάζεο, 

θαηά ηνλ Greimas), είηε ζε πάζρνληεο ηειεζηέο, νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα ηξνπνπνηή- 

ζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη (ππνθείκελα θαηάζηαζεο).
14

 Ζ ζέζε 

πνπ ππνζηεξίδεηαη ζηελ εξγαζία απηή είλαη φηη ε δηαθνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ πην πάλσ 

ζπληειεζηηθνχ ξφινπ δελ είλαη εηδνινγηθά νπδέηεξε, αιιά επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά 

απφ ην εθάζηνηε ζεαηξηθφ είδνο, ελψ ηαπηφρξνλα δηακνξθψλεηαη θαη ππφ ηελ επίδξαζε 

ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ηειεζηή, αιιά θαη ηνπ ζεκαηηθνχ ξφινπ ηνλ νπνίνλ απηφο αλα- 

ιακβάλεη.  

Οη πξσηαγσληζηηθνί ηειεζηέο ζηηο θσκσδίεο αλαιακβάλνπλ ηνλ ζπληειεζηηθφ ξφιν 

ηνπ ππνθεηκέλνπ θαηάζηαζεο. Ο Δπήζεο Ζιηζηάδεο ζηε Γεκαξρίηηδα, ν Κελνθέθαινο 

ζηα Δπραξηζηήξηα θαη ν Δπζχκηνο Λάδνο ζην Μπακ-κπνπκ αδπλαηνχλ λα κεηαζρεκα- 

ηίζνπλ ηελ αξλεηηθή θαηάζηαζε, πνπ ηνπο ηαιαηπσξεί. Καη ζηηο ηξεηο θσκσδίεο ηα π- 

πνθείκελα δξάζεο (ν ζρνιαζηηθφο γξακκαηηθφο Γελδξνιίβαλνο Κνζνξλίδεο, ζηελ πξψ- 

ηε, ν δεκνζηνγξάθνο Αθαηκάθηεο, ζηε δεχηεξε, θαη ε ζχδπγνο ηνπ Δπζχκηνπ, ζηελ ηξί- 

ηε) εθκεηαιιεχνληαη ηελ αθέιεηα ησλ ππνθεηκέλσλ θαηάζηαζεο κε θπληζκφ θαη ηδη- 

νηέιεηα.  

ηα ηζηνξηθά δξάκαηα νη ζπληειεζηηθνί ξφινη ησλ ππνθεηκέλσλ δξάζεο θαηαλέκν- 

ληαη, απφ ηε κηα, ζηνπο ηπξάλλνπο θαη άιινπο θνξείο ηεο εμνπζίαο (φπσο είλαη, ι.ρ., ν 

Ηνπζηηληαλφο ζην Ο αεηφο…, ν Κνπηζνχθ Μερεκέη ζην νκφηηηιν ζεαηξηθφ θείκελν, ν 

Ησάλλεο θαη ε Καξιφηηα ζην Ζ δνχιε Κχπξνο), θαη, απφ ηελ άιιε, ζηνπο επίδνμνπο 

επαλαζηάηεο, πνπ δηαθαηέρνληαη απφ ηε δξψζα δχλακε ηεο εθδίθεζεο. Σα ππνθείκελα 

θαηάζηαζεο ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα είλαη ζπρλά γπλαίθεο, πνπ αδπλαηνχλ λα κεηαζρε- 

καηίζνπλ ηε δπζάξεζηε, γηα ηηο ίδηεο, θαηάζηαζε (γηα παξάδεηγκα ε Νεηδηκπέ ζην 

νκφηηηιν δξάκα, ε Μαξία ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη θαη ε Θενδψξα ζηνλ Αεηφ...). Δμαί- 

ξεζε απνηεινχλ ε Ηνπιία ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη θαη ε Αξλάιδα ζηνλ Πέηξν 

πγθιεηηθφ πνπ, σο ππνθείκελα δξάζεο, ππεξβαίλνπλ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα γχξσ 

απφ ηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηεο γπλαίθαο.  

                                                 
14

 Βι. A. J. Greimas, On meaning…, 143˙ A. J. Greimas- J. Courtés, Sémiotique…, 370˙ Απ. Μπελά- 

ηζεο, φ.π., 177-8.  
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 Ωζηφζν, ζηα ξνκαληηθά εξσηηθά δξάκαηα (Γηνκήδεο θαη Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο 

ζχκαηα...) νη πξσηαγσλίζηξηεο (Γίξθε θαη Δπαλζία), σο ππνθείκελα θαηάζηαζεο, δηα- 

θαηέρνληαη απφ ηελ θνηλή επηζπκία γηα θνηλσληθή απνδνρή θαη ζεζκηθή λνκηκνπνίεζε 

ηνπ έξσηά ηνπο. Ζ επηζπκία ηνπο δελ πινπνηείηαη, επεηδή νη Γηνκήδεο θαη Αγεζίιανο 

παγηδεχνληαη θαη, ελ ηέιεη, εμνπδεηεξψλνληαη απφ αληη-ππνθείκελα (Γνκέληθνο, Φηιν- 

θηήηεο). Δπνκέλσο, ζην ζεαηξηθφ απηφ είδνο ηα αξλεηηθά ππνθείκελα δξάζεο,
15

 ιεη- 

ηνπξγψληαο σο νηνλεί ζεκαηνθχιαθεο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, κε ηελ θαηαζηαιηηθή 

ηνπο δξάζε εμππεξεηνχλ ηα αηνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Βέβαηα, ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα 

νη εξσηηθέο ζρέζεηο παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο, θαζψο ζε απηέο ππεηζέξ- 

ρνληαη νη παξάγνληεο ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο˙ γη’ απηφ, ζην ζεαηξη- 

θφ απηφ είδνο ην γπλαηθείν ππνθείκελν θαηάζηαζεο άιινηε επηδηψθεη ηελ νινθιήξσ- 

ζε ηεο εξσηηθήο ζρέζεο, παξά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο ή ηελ θνη- 

λσληθή θαηαθξαπγή (π.ρ. ε Ηνπιία ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη θαη ε Νεηδηκπέ ζην 

νκψλπκν ηζηνξηθφ δξάκα), θαη άιινηε αγσλίδεηαη κε θάζε ηξφπν λα απεγθισβηζηεί 

απφ απηήλ (π.ρ. ε Μαξία ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη θαη ε Αξλάιδα ζηνλ Πέηξν πγθιε- 

ηηθφ).  

ην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη Γχζηο ηνλ ζπληειεζηηθφ ξφιν ηνπ ππνθεηκέλνπ 

δξάζεο αλαιακβάλεη ν Πέηξνο, έλαο ηειεζηήο, πνπ κνινλφηη ελζαξθψλεη ηνλ ζεκαηη- 

θφ ξφιν ηνπ άζσηνπ αδειθνχ,
16

 επηηπγράλεη λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ αξλεηηθή γηα ηνλ 

ίδην θαηάζηαζε θαη λα εμαζθαιίζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γεκνζζέλε (ππνθεηκέλνπ 

θαηάζηαζεο) γηα ηνλ γάκν ηνπ κε ηελ Άλλα. Δμάιινπ, ζην παηξησηηθφ δξάκα Φηιν- 

παηξία θαη έξσο ην ππνθείκελν δξάζεο (Γηάλλεο) κνηξάδεηαη ζε δχν παξάιιεια αθε- 

γεκαηηθά πξνγξάκκαηα (πνιεκηθή δξάζε, εξσηηθή ζρέζε) θαη επηηπγράλεη, ηελ ηειεπ- 

ηαία ζηηγκή, λα απνηξέςεη ηελ απηνθηνλία ηεο Γψξαο, πνπ είλαη ππνθείκελν θαηάζηα- 

ζεο. 

ηα αζηηθά δξάκαηα Μάξηνο θαη Εεηηάλνο ηεο εδνλήο ν Μάξηνο θαη ν Αιθφλζνο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ελζαξθψζεηο ηνπ ζεκαηηθνχ ξφινπ ηνπ δαλδή. Καη νη δχν, 

παξά ηηο δηαθεξχμεηο ηνπο φηη έρνπλ ηε δχλακε λα θαηεπζχλνπλ κε ηε ινγηθή ηα ζπ- 

λαηζζήκαηά ηνπο θαη λα ηαπεηλψλνπλ ηηο γπλαίθεο, ηαπεηλψλνληαη απφ απηέο (απφ ηε 

                                                 
15

 Ωο αξλεηηθά ππνθείκελα νξίδνληαη απφ ηνλ Greimas ηα αληηππνθείκελα. Βι. A. J. Greimas, «Οη 

ζπληειεζηέο...», 161.  
16

 Παξφκνηα ν Ρηράξδνο ζηελ Κφκεζζα δεηηάλα, σο ππνθείκελν δξάζεο, επηζηξέθεη ζηνλ παηξηθφ 

πχξγν κεηά απφ κηα πεξίνδν αζσηίαο θαη δηαζπάζηζεο ηεο παηξηθήο θιεξνλνκηάο. Όκσο, ζην κπζηζην- 

ξεκαηηθφ δξάκα ν άζσηνο αδειθφο, παξά ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε ηνπ ελαληίνλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

αδειθνχ ηνπ, δελ πεηπραίλεη λα θέξεη ζε πέξαο ην αθεγεκαηηθφ ηνπ πξφγξακκα, αθνχ απηνθηνλεί ιίγν 

πξηλ απφ ηε ζχιιεςή ηνπ.  
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Μάγδα ζηνλ Μάξην θαη απφ ηελ Αζελά ζηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο)˙ νη γπλαίθεο δελ 

πεξηνξίδνληαη ζηελ παζεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ (φπσο ζπλέβαηλε, θαηά 

θαλφλα, ζηα ξνκαληηθά ηζηνξηθά θαη εξσηηθά δξάκαηα), αιιά θαζίζηαληαη νη ίδηεο π- 

πνθείκελα δξάζεο θαη κεηαζρεκαηίδνπλ φ,ηη ηηο ηαπεηλψλεη. Αληίζεηα, ζηνλ Γηθεγφξν 

ν Μαξάλνο, σο ππνθείκελν δξάζεο, ελεξγεί δπλακηθά θαη θαζειψλεη ηα δχν ππνθεί- 

κελα θαηάζηαζεο (ηνλ Παχιν θαη ηε Λίλα), πνπ ρσξίδνπλ νξηζηηθά κεηά ηε δηθαζηηθή 

απνηπρία ηνπ λεαξνχ δηθεγφξνπ.  

ην παξακπζφδξακα Σν γαιάδην ινπινχδη ν Αληξεησκέλνο βξίζθεηαη ζε έλα κε- 

ηαηρκηαθφ ζεκείν αλάκεζα ζηε δξάζε θαη ζηελ παζεηηθή απνδνρή ηεο πεξηξξένπζαο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Μνινλφηη αλαιακβάλεη λα βξεη ην γαιάδην ινπινχδη, κεηά απφ θν- 

πηαζηηθή πνξεία ζαξάληα εκεξψλ απνηπγράλεη˙ σζηφζν, ζπλεηδεηνπνηεί φηη ην ινπ- 

ινχδη πνπ έςαρλε, ζχκβνιν ηεο επηπρίαο θαη ηεο ραξάο, βξίζθεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θφ- 

ζκν θάζε αλζξψπνπ. Ζ γλψζε απηή, πνπ ππήξμε απνηέιεζκα κηαο εζσηεξηθήο κπε- 

ηηθήο δηαδξνκήο,
17

 ζπληειεί ζε κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ζηνλ Πχξγν ηεο Με- 

ιαγρνιίαο θαη ζηνλ γάκν ηνπ κε ηε ξήγηζζα Ξαλζή.  

ηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» θεληξηθφ ππνθείκελν δξάζεο είλαη ν Κνπηζνχθ Μερκέη, 

πνπ κε θπληζκφ θαη απνθαζηζηηθφηεηα πξαγκαηνπνηεί ην αθεγεκαηηθφ ηνπ πξφγξακ- 

κα, παξά ηελ παξάιιειε θηλεηνπνίεζε ελφο δεχηεξνπ ππνθεηκέλνπ δξάζεο, δειαδή 

ηνπ Κηφξνγινπ, πνπ επηδηψθεη λα θπγαδεχζεη ηνλ αξρηεπίζθνπν Κππξηαλφ, ρσξίο α- 

πνηέιεζκα. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ν Κππξηαλφο είλαη ππνθείκελν 

θαηάζηαζεο; Μνινλφηη ν αξρηεπίζθνπνο είλαη αλαληίξξεηα έλα πάζρνλ πξφζσπν, σ- 

ζηφζν δελ απνδέρεηαη παζεηηθά ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπ πξνζάπηνληαη, νχηε πηνζεηεί 

ηε ιχζε ηεο θπγήο, πνπ ηνπ πξνηείλνπλ ν Κηφξνγινπ θαη αξγφηεξα ν γηνο ηνπ, νχηε 

ηέινο θάκπηεηαη, ηηο ηειεπηαίεο δχζθνιεο ζηηγκέο, απφ ηηο παξειθπζηηθέο θαη δειε- 

αζηηθέο ππνζρέζεηο ηνπ παζά. Δπνκέλσο, ζηελ πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ Β. Μηραειίδε ν 

αξρηεπίζθνπνο είλαη ππνθείκελν δξάζεο, θαη κάιηζηα δξάζεο ελζπλείδεηεο θαη καξηπ- 

ξηθήο. Αληίζεηα, ν ίδηνο ηειεζηήο ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε πα- 

ξνπζηάδεηαη σο ππνθείκελν θαηάζηαζεο, θαζφηη ν απαγρνληζκφο ηνπ αλαθνηλψλεηαη 

απφ ηξίην πξφζσπν, ρσξίο λα πξνεγεζεί δξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία ηεο επίπνλεο 

πνξείαο πξνο ηε ζπζία.  

ηε «Υηψηηζζα» ππνθείκελν δξάζεο είλαη ε γξηά Υαηδεκαξία, κηα γπλαίθα θαηλν- 

κεληθά αλίζρπξε πνπ, ππνθηλνχκελε απφ ηηο δξψζεο δπλάκεηο ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο 

                                                 
17

 Γηα ηνλ φξν «κπεηηθή δηαδξνκή», βι. Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Δηο ηελ νδφλ ησλ Φηιειιήλσλ» ηνπ 

Αλδξέα Δκπεηξίθνπ: κηα αλάγλσζε, Αζήλα, Πνιχηππν, 1984, 77.  
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θαη ηεο ειιεληθήο εζληθήο ζπλείδεζεο, θέξεη ζε πέξαο ην παξάηνικν αθεγεκαηηθφ 

πξφγξακκα λα δηαζψζεη απφ ηνλ κφληκν εμηζιακηζκφ ηηο λεαξέο Υηψηηζζεο. Έηζη, ε 

Υαηδεκαξία θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εζνπνηψλ (ή ηειεζηψλ), ππεξβαίλεη 

ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξφηππα γχξσ απφ ηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηνπ γπλαηθείνπ 

θχινπ θαη κεηαζρεκαηίδεη ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε πξαγκάησλ. Δπηπιένλ, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ε δξάζε ηεο εξσίδαο είλαη θαιπκκέλε θαη αζφξπβε, ζε αληίζεζε κε 

ηελ θξαπγαιέα δηακαξηπξία ηεο Αξλάιδαο
18

 ζηνλ Πέηξν πγθιεηηθφ ή ην ζαξξαιέν 

κήλπκα ππέξ ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο απφ ηελ Ηνπιία ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Να- 

ΐηαη.  

Σέινο, ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» ηα δχν ππνθείκελα δξάζεο (Σδνλ Πνπι- 

ιήο θαη Καθνπιιήο) δξνπλ παξάιιεια, αιιά κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε δηαθνξεηηθψλ 

αθεγεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ο Καθνπιιήο θαηαδηθάδεη ξεηά ηελ εμαγσγή ησλ θπ- 

πξηαθψλ αξραηνηήησλ απφ ην λεζί θαη δελ δηζηάδεη λα ελεκεξψζεη ηνπο Άγγινπο ζπ- 

λνκηιεηέο ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν. Δπνκέλσο, ζηηο δνκέο βάζνπο 

εληνπίδεηαη ε θαζαξά πνιεκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο δχν απηνχο ηειεζηέο, πνπ 

θαιχπηεηαη πίζσ απφ ηελ νηνλεί θηιηθή ηνπο ζρέζε, ε νπνία πξνβάιιεηαη ζηηο δνκέο ε- 

πηθάλεηαο. Ζ ζαηηξηθή πθή ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

απηή ηελ εηξσληθή πεξηγξαθή ηνπ θνηλνχ ηαμηδηνχ δχν αλζξψπσλ κε εληειψο αληίζε- 

ηνπο ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο.  

1.1.2. Σελεζηέρ με πολλαπλούρ ζςνηελεζηικούρ πόλοςρ  

 Όπσο έρεη ζεκεησζεί πην πάλσ, ν Greimas ππνδεηθλχεη φηη ζπρλά πνιιαπινί ζπ- 

ληειεζηηθνί ξφινη είλαη δπλαηφ λα θαηαλεκεζνχλ ζηνλ ίδην ηειεζηή. ηα κνληέια δξά- 

ζεο ησλ εμεηαδφκελσλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ εληνπίδεηαη έλαο κφλν ηειεζηήο, πνπ επσ- 

κίδεηαη θαη ηνπο έμη ζπληειεζηηθνχο ξφινπο (δειαδή ν Γεψξγηνο ζην Ζ Κχπξνο θαη νη 

Ναΐηαη), ελψ νη ππφινηπνη αλαιακβάλνπλ ιηγφηεξνπο (απφ δχν κέρξη πέληε). Δθηφο 

απφ ηελ ελδερφκελε «εζσηεξηθή δξακαηνπνίεζε», σο απνηέιεζκα ηεο ζπγθέληξσ- 

ζεο ησλ πνιιαπιψλ ζπληειεζηηθψλ ξφισλ ζε έλα ηειεζηή, ζπλπθαίλνληαη πνηθίιεο 

θαη ζχλζεηεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ ίδην θαη ηνπο ππφινηπνπο ηειεζηέο, πνπ θαζνξί- 

δνπλ ηελ πινθή ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ. 

Ωο ππνθείκελν, ν γηνο ηνπ Κχπξηνπ εππαηξίδε Ηάθσβνπ Γεψξγηνο ζην Ζ Κχπξνο 

θαη νη Ναΐηαη επηδηψθεη ηελ πινπνίεζε ηξηψλ δηαθξηηψλ αθεγεκαηηθψλ πξνγξακκά- 

ησλ: λα εμαζθαιίζεη ηελ εξσηηθή αληαπφθξηζε ηεο αλεςηάο ηνπ ηπξάλλνπ Ηνπιίαο, λα 

                                                 
18

 Γηα ηνλ ηζηνξηθφ ππξήλα πνπ ππφθεηηαη ζην αηληγκαηηθφ πξφζσπν ηεο Αξλάιδαο, βι. Πξναηξέζηνο, 

«1570. Ζ Αξλάιδα», Φσλή ηεο Κχπξνπ, 28/10 Απγ. 1901. 
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αγσληζηεί γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Ναΐηεο θαη λα ππεξεηήζεη ην 

φξακα ηεο παλαλζξψπηλεο ζπλαδέιθσζεο θαη αιιειεγγχεο. Ο ίδηνο ηειεζηήο αλαιακ- 

βάλεη ηνλ ζπληειεζηηθφ ξφιν ηνπ αληηθεηκέλνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Ηνπιία φρη κφλν 

αληαπνθξίλεηαη ζηνλ έξσηά ηνπ, αιιά δηαθεξχηηεη κε ζζέλνο ην δηθαίσκά ηεο γηα 

εξσηηθή απηνδηάζεζε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ζεζκηθή λνκηκνπνίεζε ηεο εξσηηθήο 

ηεο επηζπκίαο γηα ηνλ Γεψξγην.
19

  

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ηελ Ηνπιία δηεθδηθνχλ ηφζν ν ξαδηνχξγνο απιηθφο Δξξί- 

θνο, φζν θαη ν δηάδνρνο ηνπ «δνπθηθνχ ζηέκκαηνο»
20

 ηεο Βελεηίαο, ν Γεψξγηνο επσκί- 

δεηαη επίζεο ηνλ ζπληειεζηηθφ ξφιν ηνπ αληίκαρνπ απέλαληί ηνπο, ιεηηνπξγψληαο, ηελ 

ίδηα ζηηγκή, σο βνεζφο ηεο Ηνπιίαο, ζηνλ αγψλα ηεο γηα ππεξάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

θάζε γπλαίθαο λα εξσηεχεηαη θαηά βνχιεζε. Σαπηφρξνλα ν Γεψξγηνο είλαη αληίκαρνο, 

απφ ηε κηα, ηνπ ηπξάλλνπ Βξαγαδίλνπ, πνπ επηδηψθεη εδξαίσζε ηεο εμνπζίαο ηνπ ζηελ 

Κχπξν, θαη, απφ ηελ άιιε, ηνπ παηέξα ηνπ Ηάθσβνπ, πνπ κε κηζαιινδνμία αγσλίδεηαη 

γηα παξαδεηγκαηηθή εθδίθεζε θαηά ησλ Νατηψλ, ππνθηλνχκελνο απφ ηνλ παηξηθφ πφλν 

γηα ηνλ βηαζκφ θαη ηε δνινθνλία ηεο θφξεο ηνπ απφ ηνπο θαηαθηεηέο. Υσξίο λα απνξ- 

ξίπηεη ηνλ αγψλα γηα απειεπζέξσζε ηεο Κχπξνπ, ν Γεψξγηνο απνζηξέθεηαη ηε κηζαι- 

ινδνμία θαη νξακαηίδεηαη ηελ επηθξάηεζε ηεο ζπλαδέιθσζεο θαη ηεο αιιειεγγχεο, 

ηνικψληαο λα εξσηεπζεί κηαλ αιιφθπιε, θαη κάιηζηα απφ ηελ αληίκαρε εζλφηεηα.
21

 

Ωζηφζν, ζχληνκα εγθαηαιείπεη ηελ εθεθηηθή ζηάζε ηνπ θαη δηαθεξχζζεη ηελ απνθα- 

ζηζηηθφηεηά ηνπ λα εθδηθεζεί ηνλ ηχξαλλν γηα ηα εγθιήκαηά ηνπ θαη, άξα, αληηκάρεηαη 

ην δηαθεξπγκέλν εμαξρήο πξφγξακκά ηνπ γηα ζπλαδέιθσζε θαη αιιειεγγχε (έηζη ιεη- 

ηνπξγεί σο βνεζφο ηνπ παηέξα ηνπ). Δπνκέλσο, ε πνιπεπίπεδε ιεηηνπξγία ηνπ αληίκα- 

ρνπ απνθαιχπηεη ηελ ηξαγηθφηεηα ηνπ Γεψξγηνπ πνπ, κε ηελ ππέξβαζε ηεο ακήραλεο 

ηαιάληεπζεο αλάκεζα ζην φξακα ηεο παλαλζξψπηλεο ζπλελλφεζεο θαη ζηνλ αγψλα γηα 

                                                 
19

 Μνλνινγψληαο ε Ηνπιία (Πξάμε Γ΄, θελή 2) αθελφο νηθηίξεη ηε γπλαίθα, ζηελ νπνία δελ αλαγλσ- 

ξίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο εθινγήο ηνπ εξσηηθνχ ηεο ζπληξφθνπ θαη αθεηέξνπ νξθίδεηαη πίζηε 

ζηνλ αγαπεκέλν ηεο Γεψξγην: «Ο έξσο ινηπφλ είλαη έγθιεκα; Δίλαη έγθιεκα ε ειεπζεξία ηεο εθινγήο 

ηνπ ιαηξεπνκέλνπ πξνζψπνπ; Γπζηπρήο γχλαη! Γελ εμαξθνχζη ηφζνη δεζκνί, ηφζαη ππνρξεψζεηο ππφ ην 

βάξνο ησλ νπνίσλ ζπληξίβεηαη ε αζζελήο ζνπ χπαξμηο, αιιά ζνπ δεζκεχνπζη θαη ηελ ειεπζεξίαλ ηεο 

θαξδίαο θαη ην δηθαίσκα λ’ αγαπάο θαηά βνχιεζηλ. […] Γεψξγηε, νη σξθίζζελ πίζηελ [sic] θαη ν φξθνο 

κνπ είλαη ηεξφο». Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη…, 45-6.  
20

 Βι. φ.π., 11. 
21

 ηνλ παηέξα ηνπ, πνπ ηνλ θαηεγνξεί γηα νιηγσξία, ν Γεψξγηνο απαληά κε παξξεζία απνθαιχπηνληαο 

σζηφζν θαη ην ηξαγηθφ ηνπ δίιεκκα: «Δηο ηελ παηξίδα νθείισ ην μίθνο κνπ, ηνλ βξαρίνλα, ην αίκα, ηελ 

δσήλ κνπ. Γελ νθλψ λα πνιεκήζσ θαηά ησλ ηπξάλλσλ ηεο, ελφζσ ηελ θαηαδπλαζηεχνπζηλ. Οδήγεζφλ κε 

θαηά ησλ Νατηψλ θαη ηφηε ζέιεηο ηδεί, αλ ήκαη [sic] αιεζήο Έιιελ, αιεζήο Κχπξηνο. Αιιά πεπησθφηα, 

πάηεξ κνπ, ηνλ ηχξαλλνλ ζεσξψ άλζξσπνλ θαη ηνλ ζπγρσξψ θαη εηο ηελ επγελή θαη σξαίαλ παξζέλνλ 

πξνζθέξσ άλεπ ηχςεσο ηελ θαξδίαλ κνπ». Βι. φ.π., 23.  
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ηελ ειεπζεξία, απνδεηθλχεη φηη νη θαηεγνξίεο γηα δήζελ πξνδνηηθή ζηάζε, πνπ ζηξέ- 

θνληαλ ελαληίνλ ηνπ, ήηαλ αβάζηκεο.   

Δμάιινπ, ν Γεψξγηνο αλαιακβάλεη θαη ηνπο ζπληειεζηηθνχο ξφινπο ηνπ πνκπνχ (ή 

ππνθηλεηή) θαη ηνπ δέθηε (ή απνδέθηε). Ο πνκπφο νξίδεηαη σο «κηα αμία, κηα ηδέα ή έ-  

λα πξφζσπν πνπ ππνθηλεί θάπνηνλ ή θάπνηνπο ζηελ αλαδήηεζε ελφο πξνζψπνπ ή κηαο 

αμίαο» θαη ν δέθηεο σο «εθείλνο γηα ράξε ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ηεο επη- 

ζπκίαο ή αλαδήηεζεο».
22

 Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ ακνηβαία εξσηηθή έιμε αλάκεζα 

ζηνλ Γεψξγην θαη ηελ Ηνπιία ζπλεπάγεηαη φηη ην εθάζηνηε «αληηθείκελν είλαη ηαπηφ- 

ρξνλα θαη πνκπφο ηνπ έξσηα», ελψ «ην ππνθείκελν είλαη ηαπηφρξνλα θαη δέθηεο», ζε κηα 

ζχδεπμε θαηά ηελ νπνία «νη ηέζζεξηο δξψληεο [ππνθείκελν + δέθηεο, αληηθείκελν + πν- 

κπφο] είλαη παξφληεο ζε αληίζηξνθε ζπκκεηξία, αιιά ζπγρσλεπκέλνη ζε δχν κφλν δξψληα 

πξφζσπα».
23

 Ζ ζχδεπμε απηή είλαη ελζπλείδεηε, πξνθχπηεη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηξί- 

ησλ θαη επηζθξαγίδεηαη κε ηνπο φξθνπο γηα ακνηβαία εξσηηθή πίζηε θαη ηνλ ζάλαην ησλ 

δχν λέσλ. Δπηπιένλ, σο ηειεζηήο ν Γεψξγηνο είλαη δέθηεο ηεο αθιφλεηεο αθνζίσζεο 

ηνπ Δπαγφξα, ν νπνίνο, φηαλ φινη πηα θαηεγνξνχλ ηνλ ζπλαγσληζηή ηνπ γηα πξνδνζία, 

απνξξίπηεη ηηο θαηεγνξίεο, επηθαινχκελνο ην παηξησηηθφ ήζνο ηνπ.
24

 

Ο Γεψξγηνο, ινηπφλ, είλαη έλαο ηειεζηήο κε πινχζηα ζεκαζηνινγηθή εηηθέηα (étique- 

tte sémantique) ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ Ph. Hamon, πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

ζεκείσλ πνπ αθνξνχλ έλα πξφζσπν˙ απηά, φπσο ζεκεηψλεη ν Σ. Μνπδαηζάθηο, «εληζρχ- 

νπλ ηε ζχιιεςε ελφο πξνζψπνπ σο πξνο ην “είλαη”, ην “πξάηηεηλ” θαη ην “αηηείλ”».
25

 Ζ 

βαζαληζηηθή ακθηηαιάληεπζε ηνπ ήξσα αλάκεζα ζε ηξία δηαθνξεηηθά αθεγεκαηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο αμίεο απνδίδεηαη, φπσο έρεη 

ζεκεησζεί πην πάλσ, κε ηελ εζσηεξηθή δξακαηνπνίεζε. Μέζσ ηεο ππνθεηκελνπνη- 

                                                 
22

 Βι. Απ. Μπελάηζεο, Ζ πνηεηηθή κπζνινγία…, 31.  
23

 Βι. Greimas (2005: 1966), 315.  
24

 Όηαλ ν Ηάθσβνο αλαξσηηέηαη αλ ν γηνο ηνπ έρεη γίλεη πξνδφηεο, ν Δπαγφξαο απαληά: «Αιι’ φρη! κε 

ηνλ ππνπηεχεζζε˙ κε ηνλ πβξίδεηε ηνζνχηνλ. Ο Γεψξγηνο πξνδφηεο; Ω! Θεέ κνπ! Αιιά ηφηε ηηο δελ είλαη 

ηνηνχηνο; αλ απηφο ελ ηῃ θξηζίκῳ ζηηγκῂ δηαπξάηηεη ηνηνχηνλ έγθιεκα, επί ηίλνο ηφηε δπλάκεζα λα 

έρσκελ πίζηελ [sic];» Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη…, 54. 
25

 Βι. Ph. Hamon, “Pour un statut sémiologique...”, 142-147˙ Σ. Μνπδαηζάθηο, Ζ δηαιεθηηθή..., 123. 
Όπσο ζεκεηψλεη ν Ph. Hamon, «αληίζεηα απφ ην γισζζηθφ κφξθεκα πνπ είλαη αλαγλσξίζηκν απφ ηνλ 

αλαγλψζηε, ε ζεκαζηνινγηθή εηηθέηα (étiquette sémantique) ηνπ πξνζψπνπ δελ είλαη δεδνκέλε εθ ησλ 

πξνηέξσλ νχηε ζηαζεξή. Δίλαη κηα θαηαζθεπή πνπ νινθιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηνλ ρξφλν κηαο 

αλάγλσζεο ή ηνλ ρξφλν κηαο θαληαζηηθήο πεξηπέηεηαο. Δπνκέλσο, ην πξφζσπν είλαη πάληα ην απνηέ- 

ιεζκα ηεο ζχλζεζεο ησλ ελδνθεηκεληθψλ ζεκαζηνινγηθψλ αλαθνξψλ θαη κηαο δξαζηεξηφηεηαο απνκλε- 

κφλεπζεο θαη αλαδφκεζεο απφ ηνλ αλαγλψζηε». Ο ίδηνο κειεηεηήο ππνδεηθλχεη φηη «ην θαίξην πξφβιε- 

κα ηεο αλάιπζεο ηνπ πξνζψπνπ ζα είλαη ε αλαγλψξηζε, ε επηινγή θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζεκαζηνινγηθψλ αμφλσλ νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηε δφκεζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο εηηθέηαο ηνπ». Βι. Ph. 

Hamon, φ.π., 126, 129.  
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εκέλεο ηειεζηηθήο δνκήο,
26

 φπσο ηελ νλνκάδεη ν Greimas, ν Γεψξγηνο αλαιακβάλεη δηα- 

δνρηθά φινπο ηνπο ζπληειεζηηθνχο ξφινπο, απνζπά ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ππφινηπσλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ ηνχ Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη θαη ππεξέρεη απφ απηά, 

ηφζν εμαηηίαο ησλ δηαθνξηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ, φζν θαη γηα  ηε δηαθνξηθή ηνπ ιεηηνπξγη- 

θφηεηα.
27

 

Δμάιινπ, ζηα ζεαηξηθά θείκελα πνπ εμεηάδνπκε εληνπίδνληαη ηειεζηέο πνπ αλαιακ- 

βάλνπλ πέληε απφ ηνπο έμη δηαθξηηνχο ζπληειεζηηθνχο ξφινπο: ν Ηάθσβνο θαη ε Ηνπιία 

ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη, ν Πέηξνο ζην Αλαηνιή θαη Γχζηο θαη ν Ηάθσβνο ζην Ζ 

δνχιε Κχπξνο.  

Ζ Ηνπιία, σο ππνθείκελν, επηζπκεί ηελ επηπρή θαηάιεμε ηνπ έξσηά ηεο γηα ηνλ Γε- 

ψξγην θαη, παξάιιεια, δηεθδηθεί ην δηθαίσκα θάζε γπλαίθαο γηα εξσηηθή απηνδηάζε- 

ζε. Σαπηφρξνλα, είλαη ην αληηθείκελν ηεο εξσηηθήο επηζπκίαο φρη κφλν ηνπ Γεψξγηνπ, 

αιιά θαη ηνπ απιηθνχ Δξξίθνπ, ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ ν ζείνο ηεο επηρεηξεί λα ηελ εμαλα- 

γθάζεη λα απνδερηεί έλα γάκν ζθνπηκφηεηαο. Ζ ίδηα, ιεηηνπξγψληαο σο απνδέθηεο ηεο 

εξσηηθήο πίζηεο ηνπ Γεψξγηνπ θαη ηεο επηζπκίαο ηεο λεθξήο πηα κεηέξαο ηεο γηα επηπ- 

ρία ηνπ παηδηνχ ηεο, είλαη ηαπηφρξνλα αληίκαρνο ηνπ ζείνπ ηεο Βξαγαδίλνπ θαη ηνπ θπ- 

ληθνχ Δξξίθνπ θαη βνεζφο ηνπ Γεψξγηνπ, πνπ ππεξβαίλεη ηα ζηελά φξηα ηνπ εζληζκνχ 

θαη νξακαηίδεηαη ηελ αιιειεγγχε ησλ ιαψλ θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο εηξήλεο. Δπνκέ- 

λσο, κε βάζε ηνπο πην πάλσ ζπληειεζηηθνχο ξφινπο, ζπγθξνηείηαη ε ζεκαζηνινγηθή ε- 

ηηθέηα ηεο Ηνπιίαο, πνπ αλαδεηθλχεηαη σο κηα κνξθή απνθαζηζηηθήο θαη ζαξξαιέαο γπ- 

λαίθαο, ζηαζεξήο κέρξη ζαλάηνπ ζηηο αμίεο ηεο εξσηηθήο πίζηεο θαη ηεο γπλαηθείαο ρεη- 

ξαθέηεζεο.
28

  

ην ίδην ζεαηξηθφ θείκελν ν Ηάθσβνο ιεηηνπξγεί σο ππνθείκελν ηεο επηζπκίαο γηα 

εθδίθεζε ησλ Νατηψλ, πνπ είραλ βηάζεη θαη δνινθνλήζεη ηελ θφξε ηνπ, θαη ηνπ νξά- 

καηνο γηα απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο ηνπ. Αληηκάρεηαη, ηαπηφρξνλα, ηέζζεξα πξφ- 

                                                 
26 A. J. Greimas, «Οη ζπληειεζηέο...», 169.  
27

 Γηα ηηο δηαθνξηθέο ηδηφηεηεο θαη ηε δηαθνξηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δξακαηηθνχ πξνζψπνπ, βι. Ph. 

Hamon, “Pour un statut sémiologique...”, 154, 156.  
28

 Ζ ζηαζεξφηεηα κε ηελ νπνία, εμαξρήο, ε Ηνπιία απνθαζίδεη λα πεζάλεη παξά λα πξνδψζεη εξσηηθά 

ηνλ Γεψξγην είλαη εκθαλήο ζηνλ κνλφινγφ ηεο (Πξάμε Γ΄, θελή 2): «Δπηκέλεη ν ζθιεξφο [ν Βξα- 

γαδίλνο] λα πξνζελερζψ ζπζία εηο ηνλ βσκφλ ηεο θηινδνμίαο ηνπ. Έζησ! Όηαλ ε θαξδία ξαγηζζή, δσή 

δελ πθίζηαηαη. Θέισ απνζάλεη πξηλ ηειεζζή ε αλνζία ηνπ ζέιεζηο. […] Γεψξγηε, νη σξθίζζελ πίζηελ 

[sic] θαη ν φξθνο κνπ είλαη ηεξφο. Αλ καο ρσξίδε εληαχζα άδηθνο βία, ζα καο ελψζε εθεί (δεηθλχνπζα ηνλ 

νπξαλφλ) ε δηθαηνζχλε ηνπ αιαλζάζηνπ ησλ θαξδηψλ εηαζηνχ». Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κχπξνο θαη νη 

Ναΐηαη…, 46. Πξνθαλψο, ε απηνθηνλία κε ηελ νπνία επηζθξαγίδεηαη ε εξσηηθή ηεο πίζηε δηαθνξν- 

πνηείηαη αηζζεηά απφ ηελ απηνρεηξία, ιφγνπ ράξε, ηεο παξάθξνλνο Δπαλζίαο ζην Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο 

ζχκαηα… ή ηεο απηνηηκσξνχκελεο Γίξθεο ζηνλ Γηνκήδε. Ζ Ηνπιία, σο ππνθείκελν δξάζεο, δελ δηαθα- 

ηέρεηαη απφ ηελ παζεηηθφηεηα ησλ πην πάλσ εξσίδσλ, πνπ νδεγνχληαη ζηελ απηνρεηξία έπεηηα απφ πα- 

γίδεπζε θαη εγθισβηζκφ, αιιά επηιέγεη ζπλεηδεηά ηελ απηνθηνλία, επηβεβαηψλνληαο ηελ πξνζήισζή 

ηεο ζηηο αμίεο πνπ δηαθεξχζζεη.  
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ζσπα, ηνλ ηχξαλλν Βξαγαδίλν, πνπ επηδηψθεη εδξαίσζε ηεο εμνπζίαο ηνπ, ηνλ γην ηνπ 

Γεψξγην θαη ηνλ αξρηεπίζθνπν Φψηην, πνπ δελ ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςή ηνπ γηα 

παξαδεηγκαηηθή θαη κηζαιιφδνμε εθδίθεζε, θαη ηαπηφρξνλα ηνλ Γεψξγην θαη ηελ 

Ηνπιία, ζεσξψληαο φηη ν έξσηάο ηνπο είλαη θαηαθξηηένο θαη απαξάδεθηνο.
29

 Ο ηειε- 

ζηήο απηφο κε ηελ παξνξκεηηθή ηνπ ζηάζε ιεηηνπξγεί σο πνκπφο γηα ηελ νκάδα ησλ 

Κππξίσλ επαλαζηαηψλ θαη σο δέθηεο ησλ αγαζψλ αηζζεκάησλ ηνπ εππαηξίδε Δπαγφ- 

ξα, πνπ δελ πξναζπίδεηαη κφλν ηελ εληηκφηεηα ηνπ Γεψξγηνπ, αιιά έκκεζα θαη ηελ 

εζηθή αθεξαηφηεηα ηνπ παηέξα ηνπ.  

ην Ζ δνχιε Κχπξνο ηεο Π. Λντδηάδνο ν ζθεηεξηζηήο ηνπ ζξφλνπ Ηάθσβνο αλα- 

ιακβάλεη πέληε ζπληειεζηηθνχο ξφινπο: σο ππνθείκελν, επηδηψθεη πξψηηζηα ηελ π- 

θαξπαγή ηεο βαζηιηθήο εμνπζίαο απφ ηελ Καξιφηηα θαη δεπηεξεπφλησο ηελ ηθαλνπνί- 

εζε ηνπ εξσηηθνχ ηνπ πάζνπο˙ σο αληίκαρνο, έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ Καξιφηηα, 

πνπ ζηφρεπε, αθελφο, ζηελ ελίζρπζε ηνπ θππξηαθνχ ειιεληζκνχ κέζσ ηεο ραιάξσζεο 

ησλ ηπξαλληθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ θαη, αθεηέξνπ, ζηελ εδξαίσζε ηεο θηιν- 

ιατθήο βαζηιείαο ηεο, φπσο επίζεο θαη κε ην δεχγνο ησλ απιηθψλ Κιενκέλε θαη Δπαλ- 

ζίαο, πνπ ελαληηψλνληαλ ζηελ ηπξαλλία. Όληαο ζηαζψηεο ηεο άηεγθηεο ηπξαλλίαο, ν Η- 

άθσβνο ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα σο πνκπφο, ππνθηλψληαο ηνλ παηέξα ηνπ Ησάλλε λα 

εληείλεη ηα θαηαπηεζηηθά κέηξα, θαη σο δέθηεο, επεηδή ην θίλεηξφ ηνπ δελ ήηαλ άιιν 

απφ ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο. Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί σο βνεζφο ηνπ παηέξα ηνπ 

γηα ηε ρεηξαγψγεζε ηνπ ιανχ. 

Σέινο, ζην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη Γχζηο ν Πέηξνο αμηνπνηεί ηνπο πέληε ζπ- 

ληειεζηηθνχο ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη θαη κεηαζρεκαηίδεη ηελ θαηάζηαζε πνπ επη- 

θξαηνχζε πξνεγνπκέλσο ζην ππνζηαηηθφ. Ωο ππνθείκελν θαη ηαπηφρξνλα απνδέθηεο, 

επηδηψθεη λα θαηαθηήζεη ηελ Άλλα, ιεηηνπξγψληαο ηελ ίδηα ζηηγκή θαη σο αληηθείκελν 

ηεο εξσηηθήο επηζπκίαο ηεο πην πάλσ εξσίδαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη αληίκαρνο ηνπ 

αδειθνχ ηνπ Γεκνζζέλε, ν νπνίνο σζηφζν αξγφηεξα ππνρσξεί. Ωο πνκπφο, ν Πέηξνο 

ππνβάιιεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ ζε δνθηκαζία, δηεξεπλψληαο αλ εθείλε ζα ήζειε λα πα- 

                                                 
29

 Ο Ηάθσβνο αληηδξά κε νξγή, φηαλ ν Γεψξγηνο νκνινγεί ηνλ έξσηά ηνπ γηα ηελ Ηνπιία: «Α! φρη! είλαη 

αδχλαηνλ. Ο πηφο κνπ είλαη αλψηεξνο ηνηνχηνπ αίζρνπο. Αιι’ ε ηφζε κειαγρνιία, ε ηφζε πξνζπάζεηα, 

φπσο ζψζεο ηελ αλεςηάλ ηνπ ηπξάλλνπ! […] Αγαπάο ηελ ζπγγελή ηνπ ηπξάλλνπ, ηνπ δεκίνπ ηεο αδειθήο 

ζνπ! Καη ν έξσο ηεο παηξίδνο, ην αδειθηθφλ θίιηξνλ, ην θαζήθνλ ππερψξεζαλ εηο ην έλνρνλ ηνχην 

πάζσο [sic];» Υσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ γηνπ ηνπ φηη παξ’ φια απηά δελ ζα 

απνπζηάζεη απφ ηνλ αγψλα γηα ηελ ειεπζεξία ηεο Κχπξνπ ν Ηάθσβνο θαηαξηέηαη ηνλ γην ηνπ: «Ζ 

θαηάξα ηεο παηξίδνο αο επηπέζε βαξεία επί ηεο θεθαιήο ζνπ θαη ηεο αδειθήο ζνπ ην θάζκα αο ζε ζπλν- 

δεχε παληνχ, θαξκαθεχνλ ηαο εκέξαο ηνπ πιάλεηνο βίνπ ζνπ. (Δμέξρεηαη βηαίσο)». Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, 

φ.π., 22-5.  
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ληξεπηεί ηνλ «ζείν» ηεο, κε απνηέιεζκα ε Άλλα λα θαηαδηθάζεη κε νξγή φρη κφλν ηνλ 

θπληζκφ ηνπ Πέηξνπ, αιιά ζπιιήβδελ ηα επξσπατθά ήζε.  

Αλάκεζα ζηνπο δχν «νξηαθνχο ηχπνπο πηζαλψλ ηειεζηηθψλ δνκψλ»,  θαηά ηνλ Grei- 

mas, δειαδή ηελ ππνθεηκελνπνηεκέλε θαη ηελ αληηθεηκελνπνηεκέλε, «βξίζθνληαη εθεί- 

λεο νη θαηαλνκέο ηειεζηψλ πνπ ηείλνπλ ζηελ αληηθεηκελνπνίεζε ή ηελ ππνθεηκελνπνίεζε 

θαη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, φπσο είλαη θπζηθφ, ηελ πιεηνςεθία [sic] ησλ πεξηπηψζε- 

σλ».
30

 Αλ, κάιηζηα, ιεθζεί ππφςε φηη ζε θαλέλα απφ ηα εμεηαδφκελα ζεαηξηθά θείκε- 

λα ε ηειεζηηθή δνκή δελ είλαη απφιπηα αληηθεηκελνπνηεκέλε, νη ηειεζηηθέο δνκέο ζηα 

ππφινηπα έξγα θαηαηάζζνληαη ζην ελδηάκεζν ησλ δχν νξηαθψλ ηχπσλ.   

Δηδηθφηεξα, ε ηειεζηηθή δνκή ηείλεη πξνο ηελ ππνθεηκελνπνίεζε ζην παηξησηηθφ 

δξάκα Φηινπαηξία θαη έξσο, ζην ηζηνξηθφ δξάκα Κχπξνο δνχιε θαη ζηελ ηζηνξηθή 

ηξαγσδία Πέηξνο πγθιεηηθφο, ζην αζηηθφ δξάκα Μάξηνο, ζην παξακπζφδξακα Σν γα- 

ιάδην ινπινχδη θαη ζηελ πνηεηηθή ζχλζεζε «Ζ Υηψηηζζα». ε απηά ηα θείκελα ελην- 

πίδνληαη ηειεζηέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηξεηο ή ηέζζεξηο ζπληειεζηηθνχο ξφινπο, επηρεη- 

ξψληαο λα δηέιζνπλ επηηπρψο φια ηα ζηάδηα ηεο δνθηκαζίαο ζηελ νπνία ππνβάιιν- 

ληαη. Ζ ππνθεηκελνπνίεζε είλαη ηδηαίηεξα έθδειε ζην Γαιάδην ινπινχδη, φπνπ o Α- 

ληξεησκέλνο κεηαζρεκαηίδεη ηελ αξρηθή θαηάζηαζε δπζθνξίαο, ρσξίο ηελ επηηέιεζε 

ηνπ άζινπ πνπ ηνπ αλαηέζεθε, αιιά κε ηελ επίγλσζε ηνπ νπζηαζηηθνχ λνήκαηνο ηεο 

επηπρίαο, πνπ έξρεηαη σο επηζηέγαζκα κηαο βαζαληζηηθήο πνξείαο.  

Αληίζεηα, ε ηειεζηηθή δνκή ηείλεη πξνο ηελ αληηθεηκελνπνίεζε ζηηο θσκσδίεο 

Μπακ-κπνπκ, Σα επραξηζηήξηα θαη Γεκαξρίηηο, ζην παηξησηηθφ δξάκα Ο δξαπέηεο δη- 

δάζθαινο, ζην κπζνινγηθφ δξάκα Ζ αξπαγή ηεο Διέλεο, ζην ηζηνξηθφ δξάκα Πέηξνο 

Α΄… θαη ζηηο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε «9
ε 

Ηνπιίνπ 1821» θαη «Ρσκηφο θαη 

Σδνλ Πνπιιήο…». ηα θείκελα απηά, ζηα νπνία νη ηειεζηέο αλαιακβάλνπλ έλαλ ή δχν 

ζπληειεζηηθνχο ξφινπο, νη ζεκαζηνινγηθέο εηηθέηεο ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ νιν- 

θιεξψλνληαη εμαξρήο, θαζψο ε δξάζε ηνπο είλαη πξνβιέςηκε, είηε επεηδή απηά ζπ- 

ληζηνχλ αληηπξνζσπεπηηθνχο ηχπνπο πνπ δηαθσκσδνχληαη (ν ηαιαηπσξεκέλνο απφ ηηο 

ζπαηάιεο ηεο γπλαίθαο ηνπ ζχδπγνο, ν ηζαξιαηάλνο θαη ν αξξσζηεκέλα επίδνμνο δή- 

καξρνο), είηε επεηδή πξφθεηηαη γηα ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο ηδενιφγνπο, πνπ ηίπνηε δελ 

κπνξεί λα ηνπο κεηαθηλήζεη απφ ηελ πξνδηαγξακκέλε πνξεία ηνπο (ι.ρ. ν παηξηψηεο δά- 

ζθαινο ζηνλ Γξαπέηε δηδάζθαιν ή ν Κππξηαλφο ζηελ «9
ε 

Ηνπιίνπ 1821»).  

 

                                                 
30

 Βι. A. J. Greimas, «Οη ζπληειεζηέο...», 168-9.  
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1.2. Θεμαηικοί πόλοι 

Όπσο έρεη ζεκεησζεί πην πάλσ, θαηά ηνλ Greimas, θάζε ηειεζηήο επηθνξηίδεηαη 

ηαπηφρξνλα κε έλα ηνπιάρηζηνλ ζπληειεζηηθφ θαη έλα ζεκαηηθφ ξφιν.
31

 Σε ρξεζηκφ- 

ηεηα ηεο ζπλεμέηαζεο ζεκαηηθνχ ξφινπ θαη ηειεζηή ηνλίδεη ε A. Ubersfeld, πξνζζέ- 

ηνληαο φηη ν ζπζρεηηζκφο ζπληειεζηηθψλ θαη ζεκαηηθψλ ξφισλ ζα κπνξνχζε λα απν- 

δεηρηεί γφληκνο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε άπνςε ηεο ίδηαο κειεηήηξηαο φηη ζηε 

κειέηε ησλ ζεκαηηθψλ ξφισλ δελ είλαη δπλαηφ λα παξαγλσξίδνληαη ε εηδνινγηθή θαη 

ε ηζηνξηθή παξάκεηξνο˙ κε άιια ιφγηα, φηη είλαη ρξήζηκν απηνί λα κειεηψληαη «ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ θαη ηα ζεαηξηθά είδε», κε ζηφρνπο, απφ ηε κηα, 

λα αλαδεηρηνχλ νη πηζαλέο κνξθνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ίδηνπο ξφινπο ζε παιαηφηεξα ζεαηξηθά έξγα, θαη, απφ ηελ άιιε, λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη δεζπφδνληεο ζε θάζε ζεαηξηθφ είδνο ζεκαηηθνί ξφινη.
32

 

Αμηνπνηψληαο ηηο πην πάλσ κεζνδνινγηθέο εηζεγήζεηο ηεο Ubersfeld, ζηελ εξγαζία 

απηή επηρεηξείηαη ε αλάιπζε εθείλσλ ησλ ζεκαηηθψλ ξφισλ πνπ εληνπίδνληαη κε κε- 

γάιε ζπρλφηεηα ζε έλα ζεαηξηθφ είδνο ή πνπ ππάξρνπλ θαη ζε άιια ζεαηξηθά είδε, 

ψζηε λα δηεξεπλεζεί αλ ε εηδνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ζπληειεί θαη ζε δηαθνξηθή ιεη- 

ηνπξγία ηνπο˙ κηα ζρνιαζηηθφηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεκαηηθψλ ξφισλ ζε επαγ- 

γεικαηηθνχο, ραξαθηεξνινγηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο
33

 δελ ζα θψηηδε ηηο ζρέζεηο ζεα- 

ηξηθνχ είδνπο θαη ζεκαηηθνχ ξφινπ θαη ζα δηεχξπλε ππέξκεηξα ηα φξηα ηεο εξγαζίαο. 

1.2.1. Ο ςπηπέηηρ 

ην θππξηαθφ ζέαηξν ηεο πεξηφδνπ 1869-1925 ν ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ ππεξέηε 

ππεξηεξεί απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο, ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο ζπρλφηεξεο εκθά- 

ληζήο ηνπ ζην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ θεηκέλσλ, φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηεο δηα- 

θνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αλάινγα κε ην ζεαηξηθφ είδνο ζην νπνίν εληνπίδεηαη. Τπε- 

ξέηεο άιινηε αθνζησκέλνη θαη πηζηνί ζηα αθεληηθά ηνπο, άιινηε δφιηνη θαη άπηζηνη, 

                                                 
31

 Ο Greimas ππνδεηθλχεη φηη «ν ηειεζηήο είλαη ζπγρξφλσο θαη ν “ηφπνο” φπνπ επελδχνληαη αιιά θαη 

κεηαζρεκαηίδνληαη απηνί νη ξφινη, αθνχ ε ζεκεησηηθή πξάμε, έρνληαο σο πιαίζην επηρεηξήζεσλ ηα αθε- 

γεκαηηθά αληηθείκελα, ζπλίζηαηαη νπζηαζηηθά ζην παηρλίδη θαηάθηεζεο θαη απψιεηαο, απνθαηάζηαζεο θαη 

αληαιιαγήο ηξνπηθψλ ή ηδενινγηθψλ αμηψλ». Βι. φ.π., 181. Δπνκέλσο, αθνχ νη ζεκαηηθνί ξφινη δελ είλαη 

ζηαηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηειεζηψλ, θαηά ηελ αλάιπζή ηνπο πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ απηνί δηεθπεξαηψ- 

λνληαη απφ ην δξακαηηθφ πξφζσπν ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ θαη αλ κεηαζρεκαηίδνληαη ή 

αληηθαζίζηαληαη απφ άιινπο. Όπσο ζεκεηψλεη ε Άλλα Σδνχκα, ν ζεκαηηθφο ξφινο δεκηνπξγείηαη απφ 

«έλα πιέγκα ζεκαζηνινγηθψλ ζπλαξηήζεσλ νη νπνίεο […] ζπληζηνχλ ζεκαηηθά ηνπο θνξείο δξάζεο, [πνπ] 

δελ είλαη κφλν ιεηηνπξγίεο κέζα ζηε ζπληαθηηθή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ». Βι. Σδνχκα (1991), 180. 
32

 Βι. Ubersfeld (
2
1996: 1977), 84-7. Βι., επίζεο, ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ κεζνδνινγηθψλ εηζεγήζεσλ ηεο 

Ubersfeld απφ ηνλ Σ. Μνπδαηζάθη: Ζ δηαιεθηηθή..., 113-4.  
33

 Βι. Ph. Hamon, “Pour un statut sémiologique...”, 140.  
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κεξηθέο θνξέο άβνπια εθηειεζηηθά φξγαλα, θαη άιινη εηιηθξηλείο ζχκβνπινη θαη βνε- 

ζνί ή πζηεξφβνπινη αληίκαρνη ησλ θπξίσλ ηνπο. 

ην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη Γχζηο ν ηακάηεο, σο βνεζφο ηνπ Πέηξνπ, δηα- 

κεζνιαβεί γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηελ θπξά ηνπ κχινπ θαη παξάιιεια ν ίδηνο 

καδί κε ηε Μαξία, σο σηαθνπζηέο ζε βάζνο ρξφλνπ, είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηα πξσηαγσληζηηθά δξψληα πξφζσπα, ηηο νπνίεο ηα ίδηα αγλννχλ. Ζ 

ηερληθή απηή ηεο δξακαηηθήο εηξσλείαο δελ ζπληζηά κφλν δείθηε ζεαηξηθφηεηαο, αιιά 

ζπλδειψλεη ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ησλ δχν νηνλεί δεπηεξεπφλησλ πξνζψπσλ γηα 

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο. 

Δμάιινπ, ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα ν ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ ππεξέηε παξνπζηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζχλζεηνο. Γηαθξίλεηαη κηα πξψηε θαηεγνξία άβνπισλ εθηειεζηηθψλ νξ- 

γάλσλ θαη πιεξνθνξηνδνηψλ, γηα παξάδεηγκα ζηνλ Αεηφ…, ζην Κχπξνο δνχιε θαη ζην 

Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη.
34

 Μηα δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο ηξνθνχο πνπ πα- 

ξακέλνπλ πηζηέο ζηηο θπξίεο ηνπο κέρξη ηέινπο. Δηδηθφηεξα, ζηε Νεηδηκπέ ε παξα- 

κάλα Φαηκέ δελ ιεηηνπξγεί κφλν σο βνεζφο ηεο λεαξήο Σνπξθάιαο, αιιά ελδηαθέ- 

ξεηαη έλζεξκα γηα ηελ ηχρε ηεο. Παξφκνηα, ζηνλ Πέηξν πγθιεηηθφ ε νθία αλήθεη 

ζηνλ ηχπν ηεο πηζηήο θαη αθνζησκέλεο ζεξαπαηλίδαο-βνεζνχ, πνπ πξνζπαζεί λα θα- 

ζνδεγήζεη ηελ θπξία ηεο κε ζνθέο θαη ζπλεηέο ζπκβνπιέο, ηνικψληαο αθφκα θαη λα 

θξπθαθνχζεη πνιιέο θνξέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηελ Αξλάιδα απφ φζνπο 

ηελ επηβνπιεχνληαη. Άξα, ην φλνκά ηεο ζπλδειψλεη ηελ πείξα δσήο θαη ηε γλψζε πνπ 

απνθφκηζε απφ απηήλ. Σελ ίδηα αθνζίσζε θαη πίζηε επηδεηθλχνπλ νη ππεξέηεο ηεο 

Διέλεο ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη φηαλ ζπκβνπιεχνπλ ηελ θπξία ηνπο λα θπγαδεχζεη ηα 

παηδηά ηεο γηα λα ηα ζψζεη.
35

  

ηα ξνκαληηθά δξάκαηα (Γηνκήδεο θαη Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα…) νη ππεξέ- 

ηεο φρη κφλν δελ είλαη άβνπια εθηειεζηηθά φξγαλα, αιιά ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά 

ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο, είηε σο αθνζησκέλνη βνεζνί ησλ θπξίσλ ηνπο είηε σο ζπ- 

γθαιπκκέλνη αληίκαρνί ηνπο. ηνλ Γηνκήδε, φπνπ εληνπίδεηαη ν ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ 

πηζηνχ ππεξέηε, απφ ηε κηα, ν Φιψξνο ππεξεηεί αθνζησκέλα, ζπκβνπιεχεη ηνλ θχξηφ 

ηνπ θαη σο βνεζφο ηνπ ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα σο αληίκαρνο ηνπ Γνκέληθνπ, πνπ 

επηδίσθε κε θάζε ηξφπν ηελ εμφλησζε ηνπ Γηνκήδε˙ απφ ηελ άιιε, ε ηξνθφο ηεο Γίξ- 

                                                 
34

 Ο ζεκαηηθφο ξφινο ησλ άβνπισλ ππεξεηψλ, πνπ απιψο δηεθπεξαηψλνπλ ηηο εληνιέο ησλ θπξίσλ 

ηνπο, εληνπίδεηαη θαη ζηε «Υηψηηζζα» ηνπ Β. Μηραειίδε, πνηεηηθή ζχλζεζε πνπ, φπσο θαη ε «9
ε
 

Ηνπιίνπ 1821», ζπγγελεχεη εηδνινγηθά κε ην ηζηνξηθφ δξάκα. Οη ζθιάβεο ζην ζπίηη ηνπ Αιή-κπεε 

εθηεινχλ ηηο δηαηαγέο ηεο Διέλεο θαη κεηά εμαθαλίδνληαη, ελψ θαηά ην θξίζηκν απφγεπκα ηεο δξαπέ- 

ηεπζεο ε εμηζιακηζκέλε θνπέια θξνληίδεη, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, λα απνπζηάδνπλ φιεο κε άδεηα.  
35

 Βι. Κνπηζνχθ Μερεκέη…, 73-7. 
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θεο Μαξία ιεηηνπξγεί επίζεο σο βνεζφο θαη ζχκβνπινο ηεο θπξίαο ηεο, θαζψο πξν- 

βιέπεη ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο ηνπ έξσηά ηεο θαη επηρεηξεί λα απνηξέςεη ηελ απην-  

θηνλία ηεο. 

ην Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα… ν ζπλδπαζκφο ηεο δξάζεο πηζηψλ θαη άπη- 

ζησλ ππεξεηψλ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο πινθήο θαη ζπληζηά ελνθζαικηζκφ 

ηνπ ξνκαληηθνχ δξάκαηνο κε θσκηθά ζηνηρεία, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ν ζεκαηηθφο ξφ- 

ινο ησλ δφιησλ ππεξεηψλ εληνπίδεηαη, ζπρλφηεξα απφ ηα ππφινηπα λενειιεληθά δξα- 

καηηθά είδε ηνπ 19
νπ 

αηψλα, ζηελ θσκσδία.
36

 Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο ηέζζεξηο 

ππεξέηεο ηνπ δξάκαηνο, ν Ησζήθ είλαη άβνπιν εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Φηινθηήηε, ε 

νθία θαη ν Μάξθνο πηζηνί θαη αθνζησκέλνη ζηελ Δπαλζία θαη ζηνλ Αγεζίιαν αληί- 

ζηνηρα, θαη ηέινο ε Υαξίθιεηα, άπηζηε θαη θηινρξήκαηε, εμππεξεηεί ηηο κεζνδεχζεηο 

ηνπ Μπξσλίδε. Σφζν ν Μάξθνο, φζν θαη ε νθία, ιεηηνπξγνχλ σο βνεζνί ησλ αθε- 

ληηθψλ ηνπο κέρξη ηέινπο, ελψ ε Υαξίθιεηα, ππνθηλνχκελε απφ ηδηνηειείο ππνινγη- 

ζκνχο, δσξνδνθείηαη απφ ηνλ βνεζφ ηνπ Φηινθηήηε Μπξσλίδε θαη ζπληειεί ζηελ θα- 

ηαζηξνθηθή πνξεία ηεο θπξίαο ηεο (παξαινγηζκφο, απηνρεηξία) κε ηελ ππεμαίξεζε ηεο 

επηζηνιήο ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο θαη ηελ επίδνζε ηεο κνηξαίαο πιαζηνγξαθεκέλεο επη- 

ζηνιήο ηνπ.  

ε αληίζεζε κε ηα ξνκαληηθά δξάκαηα, ζηα αζηηθά δξάκαηα θαη ζην κπζηζηνξε- 

καηηθφ δξάκα ε παξνπζία ησλ ππεξεηψλ είλαη πεξηζσξηαθή. ηνλ Μάξην θαη ζηνλ Γη- 

θεγφξν νη ππεξέηεο είλαη άβνπια εθηειεζηηθά φξγαλα, ελψ ζηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο 

αληρλεχνληαη ππαηληγκνί γηα ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο ηεο ππεξέηξηαο κε ηνλ θχξηφ ηεο.
37

 

Απφ ηελ άιιε, ζηελ Κφκεζζα δεηηάλα νη ππεξέηεο ησλ δχν αληίκαρσλ αδειθψλ δηεθ- 

πεξαηψλνπλ ηηο εληνιέο ησλ θπξίσλ ηνπο, ρσξίο λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ α- 

λάπηπμε ηεο πινθήο.  

Όκσο, ν ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ ππεξέηε δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιη- 

με ηεο πινθήο ζηηο θσκσδίεο. ηε Γεκαξρίηηδα, φπνπ θαλέλα φλνκα δελ είλαη ηπραίν, 

πεξηγξάθνληαη νη απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ πηζηνχ ππεξέηε πλέζηνπ λα πξν- 

ζγεηψζεη ην αθεληηθφ ηνπ, απαιιάζζνληάο ην απφ ηελ έκκνλε ηδέα φηη ζα ήηαλ δπλαηφ 

λα εθιεγεί δήκαξρνο. Αληίζεηα, ζηα Δπραξηζηήξηα ν Γειάζηνο παξνπζηάδεηαη πακπφ- 

λεξνο θαη έηνηκνο λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ηνλ αθέληε ηνπ,  πνπ νχηε θαη απηφο, 

βέβαηα, πζηεξεί ζε πνλεξηά. Δπνκέλσο, ν Γειάζηνο (<γειψ, μεγειψ) είλαη ηχπνο αληίζε- 
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 Βι. Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006), ηφκ. Β΄1, 206, 281. Γηα ην θσκηθφ ζηνηρείν ζην Γχν εηζέηη ηνπ 

έξσηνο ζχκαηα…, βι. πην πάλσ, Κεθ. Α΄, ζ. 96˙ Λ. Γαιάδεο «Μηα ζεαηξηθή δηαζθεπή…», 11. 
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 Βι. Σ. Αλζίαο, Ο Εεηηάλνο ηεο εδνλήο…, 25, 34.  
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ηνο απφ ηνλ πλέζην, θαζφηη ν πξψηνο πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ηε 

δεηλή νηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θπξίνπ ηνπ, ελψ ν δεχηεξνο επηρεη- 

ξεί λα δηαζψζεη ην αθεληηθφ ηνπ απφ κηαλ έκκνλε θαη αλεδαθηθή ηδέα. Με φξνπο επη- 

δεξκηθήο θάξζαο, ζηελ θσκσδία Μπακ-κπνπκ δηαθσκσδείηαη επηθαλεηαθά (θαη ρσξίο 

ηε βαζχηεξε ζαηηξηθή ζηφρεπζε, πνπ εληνπίδεηαη ζηηο θσκσδίεο ηνπ Κ. Παπιίδε) ε ειη- 

ζηφηεηα ηνπ ππεξέηε ηάζε, ελψ ζηηο θσκσδίεο ηεο Η. Πεξηζηηάλε νη ππεξέηεο δελ ζπλη- 

ζηνχλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ αγγειηνθφξνπο θαη δηεθπεξαησηέο εληνιψλ. 

Αληίζεηα, ζην παξακπζφδξακα Σν γαιάδην ινπινχδη ε βάγηα, ρσξίο λα θαηαιακβά- 

λεη ηελ αλαβαζκηζκέλε ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη ππεξέηεο ζηηο θσκσδίεο, αλαιακβάλεη 

ηνλ ζπληειεζηηθφ ξφιν ηεο βνεζνχ, επηρεηξψληαο καδί κε ηε ξήγηζζα Μειαρξηλή λα πα- 

ξεκπνδίζνπλ ηε θπγή ηνπ Αληξεησκέλνπ απφ ηνλ πχξγν θαη ηελ επηζηξνθή ζηνλ ηφπν 

ηνπ.  

Δπνκέλσο, αλ θαη ν ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ ππεξέηε εληνπίδεηαη ζε φια ζρεδφλ ηα δξα- 

καηηθά είδε ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε, απηφο ζπλάπηεηαη πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθά 

κε ηελ αθεγεκαηηθή δνκή θαη ηα κνληέια δξάζεο ζηα ξνκαληηθά (ηζηνξηθά θαη εξσηη- 

θά) δξάκαηα θαη ζηηο θσκσδίεο, ελψ ζηα ππφινηπα είδε ζπλππάξρεη πεξηζσξηαθά κε 

άιινπο ζεκαηηθνχο ξφινπο, ρσξίο λα επεξεάδεη δξαζηηθά ηελ εμέιημε ηεο πινθήο.  

1.2.2. Ο ηύπαννορ  

Γηα επλφεηνπο ιφγνπο, ν ηχξαλλνο
38

 εληνπίδεηαη ζηελ ηζηνξηθή ηξαγσδία, ζην ηζην- 

ξηθφ δξάκα θαη ζηελ πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ Β. Μηραειίδε «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821». Ωο π- 

πνθείκελα ησλ κνληέισλ δξάζεο, νη ηχξαλλνη ζηα θείκελα απηά επηδηψθνπλ ηε βίαηε 

θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο ησλ Κππξίσλ θαη ηελ αηκνζηαγή θαζππφηαμή ηνπο. ηνλ Πέ- 

ηξν πγθιεηηθφ ν Ρνπρηάο, έρνληαο απνιέζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ Κππξίσλ, επηδηψθεη 

αλαπνηειεζκαηηθά ηελ απφθξνπζε ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο. ηα νκφζεκα ηζηνξηθά δξά- 

καηα Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη θαη Κχπξνο δνχιε ν Βξαγαδίλνο θαη ν Γνπίδνο, ππν- 

ηηκψληαο ηνλ ιατθφ επαλαζηαηηθφ αλαβξαζκφ, αληηκάρνληαη άηεγθηα ηνπο εγέηεο ησλ 

Κππξίσλ θαη, ζην ηέινο, απνρσξνχλ απφ ην λεζί, ελψ ζηνλ Πέηξν Α΄ ν βαζηιηάο, 

κνινλφηη ιανθηιήο, νδεγείηαη κε ηξαγηθφ ηξφπν ζηελ αλαπφδξαζηε πηψζε, σο απνηέιε- 

ζκα ηεο εζηθήο δηαθζνξάο θαη ηεο αληίκαρεο δξάζεο ησλ επγελψλ.  

Δμάιινπ, ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη ν παζάο, σο ηχξαλλνο, δηαθαηέρεηαη απφ ηε ζθν- 

δξή εξσηηθή επηζπκία θαη απφ ην πάζνο γηα εθδίθεζε ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ηεο Κχ- 

πξνπ. Δπνκέλσο, αλαιακβάλεη, σο ππνθείκελν, δχν παξάιιεινπο ζπληειεζηηθνχο ξφ- 
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 Γηα ην κνηίβν ηεο ηπξαλλνθηνλίαο ζην λενειιεληθφ ζέαηξν ηεο πεξηφδνπ 1830-1880, βι. ελδεηθηηθά 

Θ. Υαηδεπαληαδήο, Ηζηνξηθφ δξάκα..., 63.  
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ινπο. Ζ απνηπρία ηνπ γηα θαηάθηεζε ηνπ πξψηνπ αληηθεηκέλνπ ηνλ σζεί λα επηδηψμεη κε 

βηαηφηεηα θαη λα επηηχρεη ηελ εθδίθεζε ελαληίνλ ηνπ αλψηεξνπ θιήξνπ θαη άιισλ ππφ- 

πησλ γηα ζπκκεηνρή ζε επαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο.  

ηελ νκφζεκε «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» ηνπ Β. Μηραειίδε ν Κνπηζνχθ σο ηειεζηήο επηδη- 

δηψθεη ηελ πινπνίεζε ελφο κφλν αθεγεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηε ζχιιεςε θαη 

εθηέιεζε ησλ πξνγξαθέλησλ θιεξηθψλ θαη πξνθξίησλ, γηα παξαδεηγκαηηζκφ ηνπ θππξη- 

αθνχ ειιεληζκνχ θαη απνθφκηζε πξνζσπηθνχ νθέινπο. Δπνκέλσο, ελψ ζηελ πνηεηηθή 

ζχλζεζε ν παζάο δελ δηαθνξνπνηεί ην αληηθείκελν ηεο δξάζεο ηνπ απφ ηελ αξρή κέρξη 

ην ηέινο, ζην δξάκα εγθαηαιείπεη ηελ εθεθηηθή ζηάζε ηνπ θαη ηξνπνπνηεί ην αθεγεκα- 

ηηθφ ηνπ πξφγξακκα, κφιηο δηαπηζηψλεη φηη ε Μαξία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ έξσηά 

ηνπ. Απφ ηελ άιιε, δηαθνξνπνηεκέλε παξνπζηάδεηαη θαη ε ιχζε ζηα δχν θείκελα, αθνχ 

ζην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο ν ηχξαλλνο δηαηεξεί ηε ζθιεξφηεηά ηνπ θαη δελ θαίλεηαη λα 

ιπγίδεη, ππφ ην βάξνο ησλ εγθιεκάησλ ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ ζρεδφλ παξάθξνλα 

Κνπηζνχθ ζην δξάκα ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε.  

ην Ζ δνχιε Κχπξνο ηεο Π. Λντδηάδνο ηνλ ζεκαηηθφ ξφιν ηνπ ηπξάλλνπ αλαιακβά- 

λνπλ δηαδνρηθά ν Ησάλλεο, ε Καξιφηηα θαη ν Ηάθσβνο, εθπξνζσπψληαο ν θαζέλαο δη- 

αθνξεηηθφ κνληέιν εμνπζίαο. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Ησάλλε, ε Καξιφηηα εγθαηαιείπεη 

ηελ άθακπηε θαη άηεγθηε πνιηηηθή ηνπ παηέξα ηεο, επηδηψθνληαο λα θπβεξλήζεη δίθαηα 

ηνλ θππξηαθφ ιαφ, ελψ ν Ηάθσβνο, χζηεξα απφ ηε βίαηε θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο, επη- 

βάιιεηαη κε ηελ θαηαηξνκνθξάηεζε ηνπ ιανχ. Μέζσ ηεο ελαιιαγήο ηξηψλ πξνζψπσλ 

ζηνλ ζεκαηηθφ ξφιν ηνπ ηπξάλλνπ, ζπλππνδειψλνληαη ηφζν ε αζηάζεηα θαη ην επκεηά- 

βιεην ηεο εμνπζίαο, φζν θαη ε δπζρεξήο ζέζε ηεο δνχιεο Κχπξνπ.  

Δθηφο απφ ηελ εξσηηθή αθνιαζία πνιιψλ απφ ηνπο ηπξάλλνπο ζηα ππφ ζπδήηεζε 

δξάκαηα (Ρνπρηάο, Πέηξνο, Κνπηζνχθ, Ηάθσβνο), πνπ ζπληζηά κεησλπκηθή απεηθφλη- 

ζε ηεο θαηαθηεηηθήο ηνπο καλίαο, θαζφηη επηρεηξνχλ λα πνιηνξθήζνπλ εξσηηθά γπλαί- 

θεο απφ ηελ ππνηειή εζλφηεηα, είλαη αμηνζεκείσηε θαη ε πνιηηηθή ζεσξία πνπ αλα- 

πηχζζνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη ν Βξαγαδίλνο απνξξίπηεη ηελ 

άπνςε φηη «νη δεζπφηαη πξέπεη λα θνιαθεχσζη ηνλ ιαφλ», γηαηί φηαλ απηφο θαηαλνήζεη 

ηελ αδπλακία ηνπο, ζα εμεγεξζεί. ηελ Κχπξν δνχιε ν Γνπίδνο δελ απνδέρεηαη ηελ 

εηζήγεζε ηνπ επλννχκελνχ ηνπ Δξξίθνπ γηα δίθαηε κεηαρείξηζε ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, 

ηνλ νπνίν ζεσξεί «κσξφ θαη γεινίν φριν», ππνζηεξίδνληαο φηη νη ηχξαλλνη πξέπεη λα 

είλαη ζθιεξνί θαη λα κελ ζσπεχνπλ ηνλ «ρχδελ» ιαφ. Παξφκνηα, ζηνλ Κνπηζνχθ Μερε- 
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κέη θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» ν ηχξαλλνο φρη κφλν δελ αλαγλσξίδεη ζηνλ ιαφ θαλέλα 

δηθαίσκα, αιιά επηδηψθεη κε απξνθάιππηε κηζαιινδνμία ηνλ αθαληζκφ ηνπ.
39

 

1.2.3. Ο λαόρ 

Ο ιαφο σο ζπιινγηθφο ηειεζηήο εληνπίδεηαη ζε πεξηζζφηεξα δξακαηηθά είδε θαη φ- 

ρη κφλν ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα. ηηο θσκσδίεο Αηιαληίδα θαη Γεκαξρίηηδα δηαδξακα- 

ηίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν, φληαο ην αληηθείκελν εκπαηγκνχ ησλ δχν αληίπαισλ θνκκαηη-  

θψλ παξαηάμεσλ, ζηελ πξψηε, θαη θπξηαξρψληαο ζηηο θαληαζηψζεηο θαη ζηηο ςεπδαη- 

ζζήζεηο ηνπ επίδνμνπ δεκάξρνπ, ζηε δεχηεξε. ηε Γεκαξρίηηδα ν Ζιηζηάδεο δελ αληη- 

κεησπίδεη ηνλ ιαφ κε εηιηθξίλεηα, αιιά ζηνρεχεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ πξνβνιή θαη επη- 

θξάηεζε, αλ ιεθζεί κάιηζηα ππφςε ην γεγνλφο φηη ν ιαφο απνπζηάδεη απφ ηηο δνκέο 

επηθάλεηαο ηνπ θεηκέλνπ, αθφκε θαη ηε ζηηγκή πνπ ν επίδνμνο δήκαξρνο απεπζχλεη ζε 

απηφλ ηνλ αγνξαζκέλν θαη άζρεην κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ θππξηαθνχ ιανχ ιφγν ηνπ.  

Γηαθνξνπνηεκέλνο παξνπζηάδεηαη ν ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ ιανχ ζην παξακπζφδξα- 

κα, ζε έλα απφ ηα κνληέια δξάζεο ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί σο ν απνδέθηεο ηεο πηζαλήο 

εχξεζεο ηνπ γαιάδηνπ ινπινπδηνχ, γηαηί ηφηε ζα μαλάβξηζθε ηε ρακέλε ηνπ ραξά. ηελ 

πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ Β. Μηραειίδε «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…», παξά ην θαηλν- 

κεληθά ζπληξνθηθφ ηαμίδη ηνπ Καθνπιιή θαη ηνπ Σδνλ, θπξηαξρεί ε αληηπαξάζεζε ηνπ 

θππξηαθνχ ιανχ πξνο ηνπο Άγγινπο θαηαθηεηέο. Ωζηφζν, ζην επίπεδν ησλ δνκψλ επη- 

θάλεηαο, νη Άγγινη (ν επγελήο, νη «θπξίεο πεξησπήο» θαη νη επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο) πα- 

ξνπζηάδνληαη λα θαηαλννχλ ηα δίθαηα ηνπ θππξηαθνχ ειιεληζκνχ θαη κάιηζηα λα ζπκ- 

βνπιεχνπλ γηα ηξφπνπο δηεθδίθεζήο ηνπο. Μφλν ν Σζάκπεξιαηλ, σο εθπξφζσπνο ηεο ε- 

πίζεκεο αγγιηθήο πνιηηηθήο, δηαθνξνπνηείηαη θαη δειψλεη ξεηά ηελ ελαληίσζή ηνπ ζηηο 

επηδηψμεηο ησλ Κππξίσλ.  

ηα ηζηνξηθά δξάκαηα θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» ν ιαφο ιεηηνπξγεί σο ζπιινγη- 

θφο αληίκαρνο ηεο δεζπνηηθήο εμνπζίαο. ηνλ Αεηφ… ζρεδηάδεη ηελ αλαηξνπή ηεο 

«θαχιεο ηπξαλλίαο» ηνπ Ηνπζηηληαλνχ. ην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη ν Γεψξγηνο ακθη- 

ζβεηεί ηελ «παηξηθή δηνίθεζε» ηνπ Βξαγαδίλνπ, αληηηείλνληαο φηη «νη ιανί δελ αγαπψ- 

ζη ηαο αιχζεηο θαη αλ νη θξίθνη ησλ είλαη ρξπζνί», ελψ ν Ηάθσβνο αλαξσηηέηαη: «Σχξαλ- 

λνη ησλ ιαψλ. Αλ ηελ ζθιεξάλ θαξδίαλ ζαο δελ ζπγθηλνχζη ησλ δπλαζηεπνκέλσλ δνχισλ 

αη θαθψζεηο, δελ ζαο ζσθξνλίδνπζη ηνπιάρηζηνλ ηνζνχησλ αηψλσλ καζήκαηα;»
40

 Απφ 

ηελ άιιε, ζην ίδην δξάκα ν θππξηαθφο ιαφο αληιεί ζζέλνο απφ ηε κλήκε ηεο αξραίαο 

                                                 
39

 Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη…, 35˙ Η. Καξαγεσξγηάδεο, Κχπξνο δνχιε…, 34-42˙ Θ. 

Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνχθ Μερεκέη…, 16˙ Β. Μηραειίδεο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», ζηξ. 18, 56: 

Άπαληα..., 143, 160.  
40

 Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, φ.π., 6, 20.  
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ρξπζήο επνρήο θαη απφ ηε ζπλείδεζε ηεο ειιεληθφηεηαο: «Αο ηξέκε ν ηχξαλλνο. Ζ 

Κχπξνο δελ ιεζκνλεί ηελ αξραίαλ ηεο εχθιεηαλ, θαη ηα ηέθλα ηεο ελζπκνχληαη αθφκε 

πνίσλ είλαη απφγνλνη».
41

 

ην Ζ δνχιε Κχπξνο ν ιαφο, σο ζπιινγηθφ δξσλ πξφζσπν, αξρηθά εκθαλίδεηαη λα 

απνηειεί γηα ηνλ Ησάλλε κφληκε πεγή αλεζπρίαο, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο εμέγεξζεο, 

κνινλφηη ε ηδέα πνπ έρεη γη’ απηφλ ν βαζηιηάο είλαη φηη δέρεηαη πεηζήληα ηνπο θαηα- 

θηεηέο θαη δελ δηεθδηθεί δπλακηθά φ,ηη ζεσξεί σο δηθαηψκαηά ηνπ. Δμάιινπ, παξνπζη- 

άδεηαη λα απαζρνιεί ζπλερψο ηελ Καξιφηηα, ε νπνία θηινδνμεί λα ζηεξίμεη εζηθά, 

πιηθά θαη κε άιινπο ηξφπνπο ηνπο Κππξίνπο, ψζηε λα ηνπο εληζρχζεη θαη λα ηνπο 

εμπςψζεη. Ωζηφζν, ζην ηέινο ν ιαφο επηδεηθλχεη πξνδνηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 

βαζίιηζζα, αθνχ ηελ εγθαηαιείπεη γηα λα αθνινπζήζεη ηνλ Ηάθσβν, πνπ επηηπγράλεη λα 

πάξεη ηε βαζηιηθή εμνπζία απφ ηελ αδειθή ηνπ. Αληίζεηα, ζηε πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα 

ν ξσκατθφο ιαφο ιεηηνπξγεί σο απνδέθηεο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Κηθέξσλα λα 

απνηξέςεη ηε θεκνινγνχκελε εμέγεξζε, ελψ ζηνλ Πέηξν Α΄ νη Κχπξηνη παξακέλνπλ 

ζηαζεξά αθνζησκέλνη ζηνλ βαζηιηά ηνπο έσο ηε δνινθνλία ηνπ. Αθφκε, ζηελ «9
ε
 

Ηνπιίνπ 1821» ν ππφδνπινο θππξηαθφο ειιεληζκφο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο 

κέξηκλαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Κππξηαλνχ θαη, παξάιιεια, είλαη 

ην αληηθείκελν ηνπ θπιεηηθνχ κίζνπο θαη ηεο κηζαιινδνμίαο ηνπ Κνπηζνχθ Μερκέη.  

Σέινο, ζηε Νεηδηκπέ ν ηνπξθηθφο φρινο ησλ Ησαλλίλσλ απαηηεί επηηαθηηθά ηε ζα- 

λάησζε ηεο λεαξήο Σνπξθάιαο. πλεπψο, ζην δξάκα απηφ ν ιαφο πξεζβεχεη φηη ν έ- 

ξσηαο γηα έλαλ αιιφθπιν θαη αιιφζξεζθν απνηειεί έγθιεκα θαζνζηψζεσο, θαζφηη 

ζπληζηά πξνζβνιή ησλ ηεξψλ θαλφλσλ ηεο ηζιακηθήο ζξεζθείαο. Θεσξψληαο απφιπηα 

απαγνξεπκέλε ηελ εξσηηθή ζρέζε απηνχ ηνπ είδνπο, ν φρινο δξα κηζαιιφδνμα θαη πα- 

ξνξκεηηθά, ζαλαηψλνληαο ηελ εξσίδα. Δπνκέλσο, εδψ ν ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ ιανχ 

παξνπζηάδεηαη δηαθνξνπνηεκέλνο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα δξάκαηα ηνπ ίδηνπ είδνπο, 

θαη απφ ηελ άπνςε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δξάζεο ηνπ. Δλψ ζηα ππφινηπα ηζηνξηθά δξάκαηα ν ιαφο επηδηψθεη ηελ πηψζε ηεο 

ηπξαλληθήο εμνπζίαο, ζηε Νεηδηκπέ ε δξάζε ηνπ απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εζηθήο ηάμεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηε κσακεζαληθή ζξεζθεία. 

1.2.4. Σο ιεπαηείο 

Ο ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ θιεξηθνχ, κνινλφηη εληνπίδεηαη ζε ιίγα είδε (ξνκαληηθφ 

εξσηηθφ θαη ηζηνξηθφ δξάκα θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821»), αμίδεη λα ζρνιηαζηεί, γηαηί 
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 Ό.π., 29. Παξφκνηα ιεηηνπξγεί ν ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ ιανχ ζηελ Κχπξν δνχιε ηνπ Η. Καξα- 

γεσξγηάδε.  
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ζπλδέεηαη κε ηηο δεζπφδνπζεο ζηα εμεηαδφκελα έξγα ηζνηνπίεο ηεο εθδίθεζεο, ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο.  

Μηα πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο θσηηζκέλνπο ηδενιφγνπο θαη ελάξεηνπο 

θιεξηθνχο, πνπ ελζπλείδεηα επηρεηξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηνλ ιφγν ηνπ Δπαγγειίνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν ηεξέαο Φψηηνο ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη επηδηψθεη ηελ αλάιεςε 

αγψλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ Κχπξν, ρσξίο 

σζηφζν λα εγθξίλεη ηα ζρέδηα ηνπ Ηάθσβνπ γηα εθδηθεηηθή ζθαγή ησλ Νατηψλ. Παξφ- 

κνηα, ζηελ Κχπξν δνχιε ν αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ Ησάλλεο θαη νη άιινη θιεξηθνί, πνπ 

ηνλ πιαηζηψλνπλ, ελζαξθψλνπλ ηνλ ζεκαηηθφ ξφιν ηνπ νξακαηηζηή θιεξηθνχ, πνπ 

πξνζδνθά ηελ αλάζηαζε ηνπ γέλνπο θαη αγσλίδεηαη γη’ απηήλ. Δπηπιένλ, ζηνλ Κνπ- 

ηζνχθ Μερεκέη θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» νη θιεξηθνί είλαη δξακαηηθά πξφζσπα, πνπ 

ζπζηάδνληαη γηα ηνλ ηφπν ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζην δξάκα ν αξρηεπίζθνπνο παξνπζηάδεηαη 

αξρηθά δηζηαθηηθφο, ελψ ζηε ζπλέρεηα αιιάδεη γλψκε (ρσξίο λα αηηηνινγείηαη δξακα- 

ηνπξγηθά ε κεηαζηξνθή απηή) θαη δίλεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα έλαξμε ηεο επαλά- 

ζηαζεο, παξακέλνληαο αθιφλεηα πξνζεισκέλνο ζηελ απφθαζή ηνπ λα ζπζηαζηεί. 

Ωζηφζν, απφ ην ζεκείν απηφ ν δξακαηνγξάθνο δελ παξαθνινπζεί θαζφινπ ηελ πνξεία 

ηνπ αξρηεπηζθφπνπ πξνο ηε ζπζία, ζε αληίζεζε κε ηνλ πνηεηή, πνπ παξνπζηάδεη αλα- 

ιπηηθά ηε δξακαηηθή πνξεία ηνπ Κππξηαλνχ πξνο ηνλ καξηπξηθφ ζάλαην.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ηνπ ίδηνπ ζεκαηηθνχ ξφινπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζπληεξεηη- 

θνχο, ζθνηαδηζηέο θαη θηινρξήκαηνπο θιεξηθνχο. Υαξαθηεξηζηηθφο αξλεηηθφο ηχπνο 

θιεξηθνχ είλαη ν θαζνιηθφο ηεξέαο Γνκέληθνο ζηνλ Γηνκήδε, ν νπνίνο θηλεί ηα λήκαηα 

ηεο δξάζεο, σο αληίκαρνο ηνπ πξσηαγσληζηή, θαη ζην ηέινο απνδεηθλχεηαη ηφζν ε 

πξνζσπηθή ηνπ επζχλε γηα ηε δνινθνλία ηνπ θεληξηθνχ ήξσα φζν θαη ε αλήζηθε εξσηη- 

θή ηνπ δσή. ηφρνο ηεο αληηθιεξηθήο ζεαηξηθήο γξαθήο ηνπ Η. Πεηξίδε είλαη, βέβαηα, ε 

ζηειίηεπζε ηεο θνηλσληθήο ππνθξηζίαο θαη ηνπ επηηεδεπκέλνπ πνπξηηαληζκνχ ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη, εηδηθφηεξα, ε ζαηηξηθή απεηθφληζε ηεο 

θνζκηθήο λννηξνπίαο ηνπ θαζνιηθνχ θιήξνπ ηεο Λεκεζνχ θαη ηεο πξνθιεηηθήο ηνπ 

ζηάζεο απέλαληη ζηνπο νξζφδνμνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν.
42

  

1.2.5. Γςναίκα: ανάμεζα ζηην ςποηαγή και ηη σειπαθέηηζη 

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ηειεζηψλ ζηα θππξηαθά ζεαηξηθά έξγα ηεο πεξηφδνπ 

1869-1925 είλαη γπλαίθεο, πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα εληαρζνχλ ζηνπο ππφινηπνπο ζε- 

καηηθνχο ξφινπο, θαζψο απηνί βαζίδνληαη ζε θξηηήξηα επαγγεικαηηθά, ραξαθηεξνιν- 
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 Βι. φζα ζεκεηψλνληαη ζην Κεθ. Α΄, ζ. 100, ζεκ. 148.  
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γηθά ή θνηλσληθνπνιηηηθά. πλεπψο, ε εμέηαζε ηεο γπλαίθαο σο δηαθξηηνχ ζεκαηηθνχ 

ξφινπ επηρεηξείηαη, γηα λα θαηαδεηρζεί ε θαίξηα ζέζε πνπ θαηέρεη απηή ζηα κνληέια 

δξάζεο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, είηε σο ππνηαγκέλε βνεζφο θαη αλππεξάζπηζην ζχ- 

κα είηε σο επαλαζηαηεκέλε αληίκαρνο θαη αγσλίζηξηα.  

Η ςποηαγμένη γςναίκα 

ηα ηζηνξηθά δξάκαηα ε ππνηαγκέλε γπλαίθα αλαιακβάλεη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

ζπληειεζηηθνχο ξφινπο: ιεηηνπξγεί σο βνεζφο ηνπ ηπξάλλνπ ή σο αληηθείκελν ηεο 

εξσηηθήο επηζπκίαο ελφο αιιφθπινπ
43

 ή σο αληίκαρνο ηεο βαζηιηθήο απζαηξεζίαο θαη 

αλεζηθφηεηαο. ηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη ε νθία, κηα ειηθησκέλε γπλαίθα, θαζίζηαηαη 

φξγαλν ηνπ παζά πξνζπαζψληαο λα πείζεη ηε Μαξία λα ελδψζεη ζηηο εξσηηθέο ηνπ 

νξέμεηο, αιιά αξγφηεξα κεηαλνεί κεηά ηελ ππφδεημε ηεο λεαξήο λα κελ πξνδίδεη ηε 

ζξεζθεία θαη ην έζλνο ηεο. ηελ Κχπξν δνχιε ε Λνπίδα απηνθηνλεί, πινπνηψληαο ηελ 

πξνεηιεκκέλε απφθαζή ηεο λα πεζάλεη, αλ ν αγαπεκέλνο ηεο Ηάθσβνο ζθνησζεί ζηε 

κάρε, ελψ ε θφξε ηνπ Κηαξίνλα Μαξία, ζηνλ Πέηξν Α΄, ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ δξά- 

καηνο δελ θαίλεηαη λα επαλαζηαηεί, φληαο βαξηά άξξσζηε εμαηηίαο ηεο πνιπεηνχο θπ- 

ιάθηζεο, θαη δεηψληαο ράξε απφ ηνλ βαζηιηά ν νπνίνο ππήξμε ν ππαίηηνο γηα ηα δεηλά 

ηεο.
44

 

ηα ξνκαληηθά δξάκαηα ε Δπαλζία (ζην Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα…) θαη ε 

Γίξθε (ζηνλ Γηνκήδε), κνινλφηη δελ ππνθχπηνπλ ζηηο πηέζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο 

πεξίγπξνπ, αδπλαηνχλ λα επαλαζηαηήζνπλ θαη λα επηηχρνπλ ηελ εξσηηθή απηνδηάζε- 

ζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δπαλζία είλαη έλα θαηεμνρήλ πάζρνλ πξφζσπν, επεηδή 

αξλείηαη λα παληξεπηεί ηνλ πξνηθνζήξα Φηινθηήηε θαη, παξαπιαλεκέλε, νδεγείηαη 

ζηνλ παξαινγηζκφ θαη ζηελ απηνρεηξία. Παξφκνηα, ε Γίξθε απηνθηνλεί ππφ ην βάξνο 

ησλ ηχςεψλ ηεο, γηαηί, ρσξίο λα πάςεη πνηέ λα αγαπά ηνλ Γηνκήδε, κε ηηο ελέξγεηέο 

ηεο ηνπ έδσζε ηελ αληίζεηε εληχπσζε. Καη ζηα δχν ξνκαληηθά δξάκαηα ε άηεγθηε 

απαίηεζε ησλ γνλέσλ γηα ηπθιή ππνηαγή ησλ ζπγαηέξσλ ηνπο ηηο νδεγεί ζην απ- 

ηνθαηαζηξνθηθφ αδηέμνδν, πνπ ζπλδειψλεη ηελ αδπλακία ηεο γπλαίθαο λα εμεγεξζεί 

θαη λα δηεθδηθήζεη απνηειεζκαηηθά ηα δηθαηψκαηά ηεο.  
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 Οη γπλαίθεο πνπ είλαη «αληηθείκελα ηνπ πφζνπ αιινθχισλ», φπσο ζεκεηψλεη ε Μ. Μηθέ, «είλαη απν- 

ιχησο δπζηπρείο […] θαη εληάζζνληαη ζηε ξνκαληηθή ηππνινγία˙ απνθιίλνπλ απφ ηε ινγηθή θαη πνιιέο 

θνξέο ηξειαίλνληαη […]». Βι. Μ. Μηθέ, Έξσο (αλη)εζληθφο…, 183.  
44

 Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνχθ Μερεκέη…, 87-91˙ ηνπ ίδηνπ, Πέηξνο Α΄…, 38˙ Η. Καξαγεσξγη- 

άδεο, Κχπξνο δνχιε…, 66-9.  
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Η επαναζηαηημένη γςναίκα  

Αλ εμαηξεζεί ε πεξίπησζε ηεο Μαξίλαο ζηελ θσκσδία Μπακ-κπνπκ πνπ, σο θηιά- 

ξεζθε θαη αξγφζρνιε ζχδπγνο, εμνπζελψλεη ηνλ ζχδπγφ ηεο κε ηελ αλνηθνλφκεηε 

δσή ηεο θαη ηελ ειεπζεξηάδνπζα ζπκπεξηθνξά ηεο, ρσξίο βέβαηα λα θαηαιήγεη ζηελ 

επαλάζηαζε ή ζηε ρεηξαθέηεζε, ζηηο θσκσδίεο δελ εληνπίδεηαη ν ζεκαηηθφο ξφινο 

ηεο επαλαζηαηεκέλεο γπλαίθαο. Όκσο, ζην αζηηθφ δξάκα Μάξηνο ε Μάγδα είλαη γπ- 

λαίθα απειεπζεξσκέλε θαη απνθαζηζκέλε λα αληηπαξαηεζεί δπλακηθά ζην αλδξηθφ 

θχιν. Αλαιακβάλεη ηνλ ζπληειεζηηθφ ξφιν ηνπ αληίκαρνπ απέλαληη ζηνλ Μάξην, επη- 

δηψθνληαο λα απνδείμεη φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ηζρπξηζκφο 

ηνπ πσο μεπέξαζε ηηο παιηέο αμίεο θαη πέηπρε λα ειέγρεη απφιπηα ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ.  

ηα ηζηνξηθά δξάκαηα ν ίδηνο ζεκαηηθφο ξφινο παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζχλζε- 

ηνο, δεδνκέλνπ φηη δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ εξσηηθή ή ηε ζπδπγηθή ζρέζε κέζα 

ζηα ζπκθξαδφκελα ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, αιιά δηεπξχλεηαη, θαζψο ζην πεδίν δξάζεο 

ηεο γπλαίθαο ππεηζέξρνληαη νη παξάγνληεο ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ηεο ηαπηφ- 

ηεηαο, ηεο θνηλσληθήο ζέζεο θαη ηεο ζρέζεο πνπ ε ίδηα έρεη κε ηελ εμνπζία. Κνηλφ 

γλψξηζκα ησλ επαλαζηαηεκέλσλ γπλαηθψλ ζε απηφ ην δξακαηηθφ είδνο είλαη φηη πξν- 

έξρνληαη απφ ηελ αλψηεξε ηάμε θαη, επνκέλσο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αξζξψζνπλ 

ηνλ αληηξξεηηθφ ηνπο ιφγν απέλαληη ζε εθείλνπο πνπ επηρεηξνχλ λα ηηο θαζππνηά- 

μνπλ. 

ηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη ε θφξε ηνπ Υαηδεγεσξγάθε Μαξία δελ ππνθχπηεη ζηηο 

εξσηηθέο νξέμεηο ηνπ παζά, αλ θαη γλσξίδεη ηε δχλακή ηνπ. Με ηελ απηνθηνλία ηεο 

επηζθξαγίδνληαη ε εξσηηθή ηεο πίζηε ζηνλ Πέηξν, θαζψο θαη ε ηηκηφηεηα, ε αμην- 

πξέπεηα θαη ε πξνζήισζή ηεο ζηελ εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ηεο ηαπηφηεηα. Δμάιινπ, 

ζηνλ Πέηξν πγθιεηηθφ ε Αξλάιδα, θφξε ηνπ Βελεηνχ άξρνληα Ρνπρηά, σο ηειεζηήο 

αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηαπηφρξνλα δχν αθεγεκαηηθά πξνγξάκκαηα, δειαδή λα 

επνδσζεί ν αξξαβψλαο ηεο κε ηνλ Πέηξν θαη λα πεηζηεί ν ίδηνο λα εγθαηαιείςεη ηε 

θηινηνπξθηθή ηνπ ζηάζε. Πξφθεηηαη γηα γπλαίθα πνπ επηρεηξεκαηνινγεί κε επηκνλή, 

έζησ θαη αλ ηειηθά δελ πεηπραίλεη λα κεηαβάιεη ηα ζρέδηα ηνπ ζπλνκηιεηή ηεο, ελψ 

αξγφηεξα ελζπλείδεηα ζπζηάδεηαη, απνθεχγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ κφληκν εμη- 

ζιακηζκφ θαη ηελ ηαπείλσζε.  

Αληίζεηα απφ ηε Μαξία θαη ηελ Αξλάιδα, πνπ επαλαζηαηνχλ απέλαληη ζηελ ηπθιή 

δχλακε ηεο εμνπζίαο (ζηξαηησηηθήο, πνιηηηθήο θαη εξσηηθήο), παξακέλνληαο πηζηέο 

ζηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ζηελ πξνγελέζηεξε εξσηηθή ηνπο επηινγή, ε 
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Νεηδηκπέ ζην νκψλπκν δξάκα επαλαζηαηεί ελάληηα ζηνλ ηζιακηθφ ζξεζθεπηηθφ λφκν, 

ηνικψληαο λα εξσηεπηεί αιιφθπιν θαη αιιφζξεζθν, παξά ηνλ απζηεξφ θψδηθα εζη- 

θήο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο ησλ Ησαλλίλσλ.  

Σέινο, ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη ε Ηνπιία είλαη έλα πάζρνλ πξφζσπν. Πάζρεη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ έξσηα, «αθ’ φηνπ ν ακείιηθηνο ηεο Κχπξηδνο πηφο ελέρπζελ εηο ηελ 

θαξδίαλ ηεο ηελ ςπρνβφξνλ απηνχ πλνήλ». Απφ ηφηε έγηλε «έξκαηνλ ηνπ άιγνπο θαη 

ησλ ζηελαγκψλ».
45

 ηε ζπλέρεηα, έρεη λα αληηκεησπίζεη ηε γινηψδε θαη ππνθξηηηθή 

εξσηνινγία ηνπ Δξξίθνπ θαη ηελ απαίηεζε ηνπ ζείνπ ηεο λα παληξεπηεί ηνλ γην ηνπ 

δνχθα ηεο Βελεηίαο, ζπκπξάηηνληαο έηζη ζε έλα γάκν πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο θαη 

εμππεξέηεζεο νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. Έρεη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο απφ ηνλ ζεί- 

ν ηεο ζρεηηθά κε ην νληνινγηθφ πξφβιεκα ηνπ νξηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο επηπρίαο θαη, 

παξάιιεια, ςέγεη ηνπο ζεζκνχο πνπ θαζηζηνχλ ηε γπλαίθα έξκαην ησλ δηαζέζεσλ ηνπ 

άλδξα. Μνινλφηη δελ δηαζέηεη ηε δχλακε λα επηβάιεη απηέο ηηο ηδέεο ηεο, έρεη ην ζζέ- 

λνο λα παξακείλεη πηζηή θαη λα πεζάλεη γηα ηνλ έξσηά ηεο. Αλ θαη πάζρνπζα, ινηπφλ, 

ε Ηνπιία είλαη παξάιιεια θαη ρεηξαθεηεκέλε, απφ ηελ άπνςε φηη δηεθηξαγσδεί ηελ 

νηθηξή θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη δηαθεξχζζεη ην δηθαίσκά ηεο γηα απην- 

δηάζεζε.
46

 

Δθηφο απφ ηα ηζηνξηθά δξάκαηα, ν ζεκαηηθφο ξφινο ηεο δπλακηθήο γπλαίθαο, πνπ 

αληηκάρεηαη ηελ εμνπζία αζφξπβα αιιά απνηειεζκαηηθά, εληνπίδεηαη ζηε «Υηψηηζ- 

ζα» ηνπ Β. Μηραειίδε. Ζ Υαηδεκαξία (κηα ιατθή γπλαίθα, ζε αληίζεζε κε ηηο επηθα- 

λείο θπξίεο ησλ ηζηνξηθψλ δξακάησλ), θαιππηφκελε πίζσ απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο δεηηά- 

λαο, ρεηξίδεηαη επηδέμηα ηα λήκαηα ηνπ ζρεδίνπ ηεο απφδξαζεο, ζπληνλίδεη ηηο θηλή- 

ζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη, έηζη, επηηπγράλεη ηελ απειεπζέ- 

ξσζε ησλ δχν εμηζιακηζκέλσλ γπλαηθψλ. Δπνκέλσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε Υα- 

ηδεκαξία, σο ηειεζηήο, αλαιακβάλεη θαη εθπιεξψλεη ηνλ ζεκαηηθφ ξφιν ηεο νηνλεί 

                                                 
45

 Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη…, 6. 
46

 Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη ζην αθήγεκα ηνπ Γ. ηβηηαλίδε Μεηξηθή θιεξνλνκία… ε 

αθεγήηξηα, αλ θαη δελ ακθηζβεηεί ην θαζήθνλ ηεο γπλαίθαο γηα ππαθνή ζηνλ ζχδπγφ ηεο, αλαγλσξίδεη 

ζε αλχπνπην ρξφλν ην δηθαίσκα ηεο θφξεο ηεο λα εθιέμεη ε ίδηα ηνλ ζχδπγφ ηεο: «Σα αιεζή ηνχ ζπδχ- 

γνπ πξνζφληα δελ απαξηίδνπζη, θφξε κνπ, νχηε ν πινχηνο θαη ε ιακπξά θαηαγσγή, νχηε ην θάιινο θαη ε 

θνκςφηεο […]. Με ινηπφλ, απαηεζείζα, λνκίζεο, φηη εηο ηαχηα δχλαζαη λα εχξεο ηελ αιεζή ελ ηῳ γάκῳ 

επηπρίαλ και ηον ζύζςγόν ζος εκλέξηρ κεηαμχ αλδξψλ, νπο δηαθξίλνπζη κφλαη αη επηειείο αχηαη 

ηδηφηεηεο. Πινχηνο θαη επγέλεηα αηζζεκάησλ, αλάπηπμηο πλεχκαηνο θαη αγαζφηεο θαξδίαο, ηηκηφηεο ραξα- 

θηήξνο θαη ήζνπο ζεκλφηεο είλαη ηα αιεζή ηνπ ελαξέηνπ ζπδχγνπ πξνζφληα θαη εηο κφλα ηαχηα επξίζθεη ε 

γπλή ηελ ζπδπγηθήλ επδαηκνλίαλ». Βι. Γεψξγηνο ηβηηαλίδεο, Μεηξηθή θιεξνλνκία ήηνη πκβνπιαί 

κεηξφο πξνο ζπγαηέξα. Δλ Αιεμαλδξείᾳ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ «Σν Αξθάδηνλ», 1868, 60-61. Δγψ 

ππνγξακκίδσ˙ ζην εμήο Μεηξηθή θιεξνλνκία… 

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



                                                                       357 

επαλαζηάηξηαο, δειαδή, ρσξίο λα θεξχζζεη θαλεξά πφιεκν ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ 

θαηαθηεηψλ, ππνζθάπηεη κε ηηο ελέξγεηέο ηεο ηε δηνίθεζή ηνπο.  

1.2.6. Ο γιαηπόρ και ο ηζαπλαηάνορ 

Ο ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ γηαηξνχ εληνπίδεηαη κφλν ζην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη 

Γχζηο θαη ζηελ θσκσδία Σα επραξηζηήξηα. Παξνπζηάδεη, σζηφζν, ελδηαθέξνλ, θαζψο ε 

κνξθή ηνπ γηαηξνχ ζηα δχν θείκελα είλαη δηαθνξεηηθή θαη είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηεί 

ζην πιαίζην ηεο ηππνινγίαο ηνπ γηαηξνχ ζην επξχηεξν λενειιεληθφ ζέαηξν.
47

 

ην Αλαηνιή θαη Γχζηο ν γηαηξφο θαίλεηαη δηραζκέλνο αλάκεζα ζηε ζηαζεξή ηνπ 

θηιία κε ηνλ Γεκνζζέλε θαη ζε κηαλ νξζνινγηζηηθή εθηίκεζε ησλ πηζαλνηήησλ λα 

βειηησζεί εζηθά ν Πέηξνο. Θεσξεί φηη ν Γεκνζζέλεο ζα ήηαλ ν θαιχηεξνο δπλαηφο 

ζχδπγνο γηα ηελ Άλλα θαη, εμάιινπ, πηζηεχεη φηη ν Πέηξνο, αλ αγαπήζεη ζνβαξά, είλαη 

δπλαηφ λα εγθαηαιείςεη νξηζηηθά ηελ άζσηε δσή. Γεληθά, αλαιακβάλεη ηνλ ζεκαηηθφ 

ξφιν ηνπ δηαλννχκελνπ θαη ζνθνχ θίινπ, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα ιφγσ ηεο κφξθσ- 

ζήο ηνπ λα αλαιχεη ηα δηάθνξα δεηήκαηα θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο. Παξάιιεια, ιεη- 

ηνπξγεί σο βνεζφο ηνπ Γεκνζζέλε, αξρηθά ζπκβνπιεχνληάο ηνλ λα παληξεπηεί ηελ 

πξνζηαηεπφκελή ηνπ Άλλα, θαη ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηψληαο ηελ αξρηθή ηνπ εηζή- 

γεζε, αθνχ ζεσξεί φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα ηελ Άλλα λα ηελ παληξεπηεί ν Πέηξνο. 

ηα Δπραξηζηήξηα ζαηηξίδεηαη ε κνξθή ηνπ εκπεηξηθνχ γηαηξνχ ή ηζαξιαηάλνπ, κε 

ηξφπν πνπ ζπκίδεη ηε κνιηεξηθή κνξθή ηνπ γηαηξνχ κε ην ζηαληφ
48

 θαη ηνλ ηχπν ηνπ 

θαξαγθηφδε-γηαηξνχ. Ζ νλνκαηνινγία
49

 ζηελ θσκσδία απηή δελ είλαη ηπραία, αλ 

ιεθζεί ππφςε φηη ην φλνκα ηνπ «γηαηξνχ» (δφθησξ Κελνθέθαινο) ζεκαίλεη φρη κφλν 

ηνλ άλζξσπν πνπ εθ θχζεσο δελ είλαη έμππλνο, αιιά θαη ηνλ ακφξθσην. Δπνκέλσο, ην 

φλνκα ηνπ γηαηξνχ απηφ θαζεαπηφ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ δφθησξ, 

πνπ ζεκαίλεη ηνλ θάηνρν εηδηθήο γλψζεο ζην αλψηαην επίπεδν. Έηζη, κε ηελ ηερληθή 

απηή ν ζπγγξαθέαο ππνδειψλεη πσο ν Κελνθέθαινο δελ είλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο 

                                                 
47

 Όπσο ζεκεηψλεη ν Β. Πνχρλεξ, ζηα λενειιεληθά ζεαηξηθά θείκελα δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο δηαθν- 

ξεηηθνί ηχπνη γηαηξνχ: «ν ζρνιαζηηθφο, ν εκπεηξηθφο γηαηξφο ή ηζαξιαηάλνο, ν επηζηήκνλαο θαη νξακα- 

ηηζηήο ηνπ κέιινληνο, δηαλννχκελνο θαη εγέηεο, θαη ν εθπξφζσπνο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ “δεη”(θπξηνιε- 

θηηθά θαη κεηαθνξηθά) απφ ηελ αζζέλεηα». Βι. Β. Πνχρλεξ, Ζ κνξθή ηνπ γηαηξνχ…, 23. 
48

 Γηα ηνλ ηχπν ησλ κνιηεξηθψλ ςεπηνγηαηξψλ ζην λενειιεληθφ ζέαηξν, βι. Β. Πνχρλεξ, φ.π., 124. Γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ζην ειιεληθφ ζέαηξν ζθηψλ, βι. Άλλα ηαπξαθνπνχινπ, «Μνιηέξνο 

θαη Καξαγθηφδεο: Ο γηαηξφο κε ην ζηαληφ θαη ε ηχρε ηνπ ζην ειιεληθφ ζέαηξν ζθηψλ», [πιινγηθφο 

Σφκνο], Πξαθηηθά Β΄ Παλειιήληνπ Θεαηξνινγηθνχ πλεδξίνπ: ρέζεηο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ κε ην 

επξσπατθφ, Αζήλα, Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,  Ergo, 2004, 281-289. 
49

 «Ο θαλφλαο ηεο θιαζηθηζηηθήο ζεσξίαο», ζεκεηψλεη ε Δι.-Άλ. Γειβεξνχδε, «νξίδεη φηη ηα πξφζσπα 

ζηελ θσκσδία θέξνπλ νλφκαηα αληαπνθξηλφκελα ζηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο». Βι. Δι.-Άλ. 

Γειβεξνχδε, Ο Αιέμαλδξνο νχηζνο…, 74.  
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γηαηξφο, αιιά ηζαξιαηάλνο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηελ ακάζεηα ηνπ ιανχ θαη γηα λα 

πινπηίζεη θαη γηα λα γίλεη απνδεθηή ε «απζεληία» ηνπ απφ ην θνηλφ.  

Πηζαλφηαηα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πην πάλσ ζεκαηηθνχ ξφινπ ν Κ. Παπιίδεο επε- 

ξεάζηεθε απφ ηνλ ηχπν ηνπ θαξαγθηφδε-ςεπδνεπηζηήκνλα, θαζφηη ζην Ο Καξαγθηφ- 

δεο θαξκαθνπνηφο εληνπίδνπκε κηαλ αμηνπξφζεθηε ζεκαηηθή νκνηφηεηα κε ηα Δπραξη- 

ζηήξηα: Ο Υαηδεαβάηεο ξσηά ηνλ Καξαγθηφδε αλ θαηέρεη δίπισκα θαξκαθνπνηνχ θαη 

εθείλνο απαληά: «Πψο δελ έρσ, κσξέ, δίπισκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ Μεληδίαο, παλεπη- 

ζηεκίνπ Ληνζίαο, Υαιαλδξίαο, Κνπθνπβαλίαο θαη Ακαξνπζίαο. Σσλ θαιπηέξσλ κεξψλ 

ηεο Δπξψπεο».
50

 ηε ζπλέρεηα, θπζηθά, ν Καξαγθηφδεο δελ είλαη ζε ζέζε λα δείμεη ηα 

παλεπηζηήκηα απηά ζηνλ ράξηε. Παξφκνηα, ν Κελνθέθαινο ηζρπξίδεηαη φηη ζπνχδαζε 

φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηεο ηαηξηθήο ζε δηάθνξα επξσπατθά παλεπηζηήκηα: «Δίλε [sic] 

ηψξα ηφζνη κήλεο πνπ αλαγξάθνπλ αη εθεκεξίδεο φηη αθίθεην ν Γφθησξ Κελνθέθαινο, 

εηδηθψο εν άπαζι ηοιρ Πανεπιζηημίοιρ ηηρ Εςπώπηρ αζσοληθείρ πεξί ηελ παζν- 

ινγίαλ, λεπξνινγίαλ, νζηενινγίαλ, θξελνινγίαλ, νθζαικνινγίαλ, θαξπγγνινγίαλ, ιαξπγ- 

γνινγίαλ, σηνινγίαλ, ξηλνινγίαλ […] θηι., θηι.».
51

 

1.2.7. Ο άζυηορ αδελθόρ 

Ο Πέηξνο ζην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη Γχζηο θαη ν Ρηράξδνο ζην κπζηζην- 

ξεκαηηθφ δξάκα Κφκεζζα δεηηάλα είλαη ηειεζηέο πνπ ελζαξθψλνπλ ηνλ ζεκαηηθφ 

ξφιν ηνπ άζσηνπ αδειθνχ. Ο πξψηνο, έρνληαο δήζεη άζσηα θαη αλνηθνλφκεηα ζην 

Παξίζη θαη θαηαζπαηαιψληαο ηελ παηξηθή πεξηνπζία, επηζηξέθεη ζηελ ειιεληθή ε- 

παξρία θαη γξήγνξα φρη κφλν γίλεηαη απνδεθηφο, αιιά επηζθξαγίδεη ηελ εζηθή κεηα- 

ζηξνθή ηνπ κέζσ ηνπ γάκνπ. Άζσηε δσή ζην Παξίζη έδεζε θαη ν Ρηράξδνο, αιιά ε 

επηζηξνθή ηνπ ζην παηξηθφ ζπίηη είλαη δηαθνξνπνηεκέλε, επεηδή αθνινπζείηαη απφ 

ηελ αλεπηηπρή απφπεηξα γηα εμφλησζε φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αδειθνχ 

ηνπ, κεηά ηελ άξλεζε ηνπ ηειεπηαίνπ λα ηνπ δψζεη ρξήκαηα. 

                                                 
50

 Βι. Γηψξγνο Ησάλλνπ, [επηκ.], Ο Καξαγθηφδεο, Αζήλα, Δξκήο, 
2
1985 (1971), ηφκ. Α΄, 95-96.  

51
 Βι. Κ. Παπιίδεο, Σα επραξηζηήξηα…, 3. Ζ ππνγξάκκηζε είλαη δηθή κνπ. Γηα ηε δηάδνζε ηνπ θαξα- 

γθηφδε ζηελ Κχπξν ν Κ. Γ. Γηαγθνπιιήο ζεκεηψλεη: «Δπνκέλσο, κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη νη 

Κχπξηνη θαξαγθηνδνπαίρηεο δελ έκεηλαλ ηπθιά πξνζεισκέλνη ζηα θείκελα πνπ δηάβαδαλ ή άθνπαλ […]. 

Έηζη, δίπια ζηνπο γλσζηνχο ηίηινπο «Ο Μεγαιέμαληξνο θαη ην θαηαξακέλν θίδη», «Ο θαξαγθηφδεο δηά 

ηεο βίαο ηαηξφο», «Σν ζηνηρεησκέλν δέληξν» […] έρνπκε θαη θαζαξά θππξηαθά έξγα». Βι. Κ. Γ. Γηα- 

γθνπιιήο, Ζ ηέρλε ηνπ θαξαγθηφδε ζηελ Κχπξν θαη ηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Υξηζηφδνπινπ Πάθηνπ, 

Λεπθσζία, Βηβιηνζήθε Κππξίσλ Λατθψλ Πνηεηψλ, 1982, 52.  Γηα ηελ ππφζεζε ηνπ «Ο θαξαγθηφδεο 

δηά ηεο βίαο ηαηξφο», βι. ηνπ ίδηνπ, Σν ζέαηξν ζθηψλ…, 13.  
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Πξνθαλψο, ν ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ άζσηνπ αδειθνχ ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά ζηα 

δχν ζεαηξηθά θείκελα. ην Αλαηνιή θαη Γχζηο ν Πέηξνο, σο αληη-ππνθείκελν ηνπ Γε- 

κνζζέλε, ηειηθά επηηπγράλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ηνπ ζθνπνχ, δειαδή 

ηελ εξσηηθή θαηάθηεζε ηεο Άλλαο, κεηαζρεκαηίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αξρηθή θαηά- 

ζηαζε κέζσ ηεο αληηζηξνθήο ηνπ ζπληειεζηηθνχ ξφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ: ν αξρηθά 

άζσηνο αδειθφο κεηά ηνλ γάκν ηνπ επηζπκεί λα παξακείλεη κφληκα ζηελ ειιεληθή 

επαξρία, ελψ ν θξφληκνο αδειθφο αθνινπζεί κηαλ πνξεία κεηαλάζηεπζεο πνπ παξα- 

πέκπεη ζηνλ μεληηεκφ ηνπ αδειθνχ ηνπ. Απφ ηελ άιιε, ζηελ Κφκεζζα δεηηάλα ν Ρη- 

ράξδνο δελ αθνινπζεί ηε ζσηήξηα πνξεία ηνπ Πέηξνπ, αιιά νδεγείηαη ζηελ εγθιεκα- 

ηηθή ελέξγεηα θαη ζηελ απηνθαηαζηξνθή. Με άιια ιφγηα, ζην κπζηζηνξεκαηηθφ δξά- 

κα ν ηειεζηήο ελζαξθψλεη ζηαζεξά θαη κέρξη ηέινπο ηνλ ζεκαηηθφ ξφιν ηνπ αζψηνπ, 

ελψ ζην αζηηθφ δξάκα ζπληειείηαη έλαο πξννδεπηηθφο απεγθισβηζκφο ηνπ ηειεζηή 

απφ ηνλ ίδην ξφιν.   

2. Η ζςμβολοποίηζη ηυν δπαμαηικών πποζώπυν 

Ζ δηαπίζησζε ηνπ P. Pavis
52

 φηη «επί ζθελήο θάζε ζηνηρείν θάηη ζπκβνιίδεη» θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, «κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ζπκβνινπνίεζεο, ζεσξψληαο 

ηε ζθελή σο ξεηνξηθή κεηαθνξά, κεησλπκία, αιιεγνξία» ηζρχεη πξνθαλψο θαη γηα ην 

ζεαηξηθφ θείκελν (αθφκε θαη ζηελ νξηαθή πεξίπησζε πνπ απηφ ηαπηίδεηαη απνθιεη- 

ζηηθά κε κηα ζεηξά ζθεληθψλ νδεγηψλ), ην νπνίν ζπληζηά ηελ πξψηε χιε ηεο ζεα- 

ηξηθήο αλαπαξάζηαζεο.
53

 Ζ ζπκβνινπνίεζε, ηελ νπνία έρνπκε εμεηάζεη δηεμνδηθφηε- 

ξα ζην Κεθάιαην Γ΄ απηήο ηεο εξγαζίαο,
54

 αθνξά ζπλνιηθά ηηο δνκέο επηθαλείαο ηνπ 

ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ (άξα θαη ηα δξακαηηθά πξφζσπα) θαη επηπιένλ καο νδεγεί ζηηο 

δνκέο βάζνπο.
55

   

                                                 
52

 Pavis (2006), 470. 
53

 Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο «ζπκβνινπνίεζεο ηνπ ζεκεησηηθνχ» θαηά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζεαηξηθνχ 

θεηκέλνπ ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε, βι. Fischer-Lichte (1992:1983), 189.  
54

 Βι. Κεθ. Γ΄, 308-312. 
55

 Όπσο ζεκεηψλεη ν Γ. Πεθάλεο, ε κειέηε ηεο ζπκβνινπνίεζεο ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ είλαη έλα 

απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο ζπληειεζηηθήο αλάιπζεο, «πνπ είλαη αξκφδηα λα “ζπληάμεη” ην δξακαηη- 

θφ θείκελν, θαη φρη λα ην εξκελεχζεη». Ο ίδηνο επηζεκαίλεη φηη «φπσο θάζε γλήζην ζχκβνιν, ην δξακαηη- 

θφ πξφζσπν δηέπεηαη απφ κηα δηπιή πξνζεηηθφηεηα˙ πέξα απφ ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα, πξνβάιιεη 

πάληνηε έλα δηπιφ λφεκα, ην θπξηνιεθηηθφ θαη ην ιαλζάλνλ» θαη ππνγξακκίδεη φηη «ην ιαλζάλνλ λφεκα 

ηνπ πξνζψπνπ δηαζηξσκαηψλεηαη ζε ππθλέο ζηηβάδεο ζπκβνιηθψλ ζεκαζηψλ», πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα 

αλαρζνχλ ζε νπνηνδήπνηε κνληέιν αλάιπζεο. Βι. Πεθάλεο, (357-8). Ζ δηπιή πξνζεηηθφηεηα ηνπ δξα- 

καηηθνχ πξνζψπνπ ζπλαξηάηαη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο ιεμήκαηνο ην νπνίν, θαηά ηελ Α. Ubersfeld, 

«αλ δειψλεη κηαλ ηζηνξηθή ή θαληαζηαθή κνξθή, έλα ζχλνιν ζεκάησλ, ζπλδειψλεη ηαπηφρξνλα κηαλ 

νιφθιεξε ζεηξά απφ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπλδειψζεηο». Απφ απηέο, ζπγθξνηνχληαη κηα ζεηξά απφ 

ζεκαζηνινγηθά πεδία βαζηζκέλα είηε ζηελ πξφζεζε ηνπ θεηκέλνπ είηε ζηελ πξφζεζε ηνπ αλαγλψζηε. 

Βι. Ubersfeld (
2
1996: 1977), 100. Γηα κηαλ εχιεπηε θαη ζρεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηεο Uber- 

sfeld ζρεηηθά κε ηε ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δξακαηηθνχ πξνζψπνπ, βι.  Elaine Aston-George 

Savona, Theatre as sign-system. A semiotics of text and performance, Λνλδίλν, Routledge, 1991, 41-2. 
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Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζπκβνινπνίεζεο ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ πνπ επηρεηξείηαη 

ζηελ εξγαζία απηή ζηνρεχεη ζε κηα ζρεκαηηθή θαη δεηγκαηνιεπηηθή ηαμηλφκεζε
56

 ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζεκαζηνινγηθψλ πεδίσλ, ηα νπνία ζπγθξνηνχληαη απφ ηηο ζπλδειψ- 

ζεηο ησλ πξνζψπσλ, θαη ζε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζηα ηξία είδε ζπκβνινπνίεζεο (κε- 

ησλπκηθή, κεηαθνξηθή, αιιεγνξηθή). Δπηπιένλ, γηα ηελ αλάιπζε απηή πηνζεηείηαη ε 

ππφζεζε εξγαζίαο φηη ε ζπκβνιηθή δηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ ζπλδέεηαη κε ηνπο ηδεν- 

ινγηθνχο θαη αμηνινγηθνχο θψδηθεο
57

 ησλ θεηκέλσλ, πνπ δεζπφδνπλ ζηηο δνκέο βάζνπο. 

2.1. Μεηυνςμική ζςμβολοποίηζη
58

 

Φιλολαφκή vs ηςπαννική εξοςζία 

ε αληίζεζε κε ηε κεησλπκηθή ζπκβνινπνίεζε ηεο ηπξαλληθήο εμνπζίαο, πνπ δεζπφ- 

δεη ζηα πεξηζζφηεξα ηζηνξηθά δξάκαηα θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», ε ρξεζηή θαη 

θηινιατθή δηαθπβέξλεζε ζπκβνινπνηείηαη κεησλπκηθά ζηε πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα 

θαη ζην Ζ δνχιε Κχπξνο. Σφζν ν Κηθέξσλαο, φζν θαη ε Καξιφηηα, ελζαξθψλνπλ ηε 

κέξηκλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο γηα ηελ επεκεξία ηνπ ιανχ. Ο πξψηνο, κεηά ηελ θαηα- 

ζηνιή ηεο ζπλσκνζίαο ηνπ Καηηιίλα, επραξηζηεί θαη θαζεζπράδεη ηνλ ιαφ, γηα ράξε ηνπ 

νπνίνπ δηέηξεμε θαη ν ίδηνο ζαλάζηκν θίλδπλν,
59

 ελψ ε δεχηεξε (πνπ, επηπιένλ, ιεηηνπξ- 

γεί θαη σο κεησλπκία ηνπ πφζνπ γηα ηελ απαιιαγή ηεο Κχπξνπ απφ ηε δνπιεία θαη ηελ 

έλσζή ηεο κε ηνλ κεηξνπνιηηηθφ ειιεληζκφ) δελ δηζηάδεη λα απνξξίςεη ην κνληέιν 

ηπξαλληθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ παηέξα ηεο θαη, κεηά ηελ αλαηξνπή ηεο απφ ηνλ Ηάθσ- 

βν, νηθηίξεη ηνλ θππξηαθφ ιαφ γηα ηα λέα δεηλά ηνπ, κε ηελ εθ λένπ επηβνιή αλάιγεηεο 

ηπξαλλίδαο ζην λεζί.
60

 

                                                 
56

 Ζ ηαμηλφκεζε ζα είλαη δεηγκαηνιεπηηθή, δεδνκέλνπ φηη ζα ήηαλ αδχλαην (θαη άζθνπν) λα πεξη- 

ιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ. 
57

 Γηα ηε ζπλάξηεζε πξφζσπν-ηδενινγία-αμηνινγία, βι. Ph. Hamon, “Personnage et évaluation”, Texte 

et idéologie..., 103-219. 
58

 Όπσο ζεκεηψλεη ν Σ. Μνπδαηζάθηο, επεμεγψληαο ηε ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

εηζεγείηαη ε Ubersfeld, «έλα πξφζσπν κπνξεί λα ηζρχζεη σο κεησλπκία ή ζπλεθδνρή ελφο παξαδεηγ- 

καηηθνχ ζπλφινπ ή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ». Ο ίδηνο ππνδεηθλχεη, απφ ηε κηα, φηη ε κεησλπκία 

«κπνξεί λα κειεηεζεί κε βάζε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ “πεξηερνκέλνπ” απφ ην “πεξηέρνλ” […], ηνπ απν- 

ηειέζκαηνο απφ ηελ αηηία, […] ηνπ εζηθνχ απφ ην θπζηθφ» θαη, απφ ηελ άιιε, φηη «έλα πξφζσπν κπνξεί 

λα αληηθαζηζηά ή λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλα πξάγκα ή κηα ηζηνξηθή έλλνηα θαη ηα παξαδεηγκαηηθά ηεο 

ηζνδχλακα». Βι. Βι. Σ. Μνπδαηζάθηο, Ζ δηαιεθηηθή..., 124.  
59

 ηελ ηειεπηαία ζθελή ηνπ δξάκαηνο ν Κηθέξσλαο απεπζχλεηαη ζηνλ ξσκατθφ ιαφ ιέγνληαο: «Δπρα- 

ξηζηψ, γελλαίε ιαέ˙ νη άζιηνη νη επαπεηιήζαληεο ηελ επηπρίαλ ζνπ, νη θαθνχξγνη νη δηαλνεζέληεο ηελ α- 

πψιεηάλ ζνπ δελ ππάξρνπζη πιένλ. Άπειζε ήδε επηπρήο θαη ακέξηκλνο εηο ηαο νηθίαο ζνπ». Βι. Δπγ. 

Εήλσλ, Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα…, 54. 
60

 Ζ Καξιφηηα απνξξίπηεη ηελ πξνηξνπή ηνπ παηέξα ηεο Ησάλλε λα ζπλερίζεη ηελ άηεγθηε ηπξαλληθή 

δηαθπβέξλεζε: «Γπλή εγψ εηο Γνιγνζά ηεο Κχπξνπ ζα ππάγσ, / εηο ηνλ ζηαπξφλ ησλ δπζηπρψλ θππξίσλ 

λα πξνζάγσ / κχξα, αιφελ, έιαηνλ, ηνπο πφδαο ησλ λ’ αιείςσ, / ηα δαθξπζκέλα φκκαηα ηνπ πάζρνληνο 

λα λίςσ». Μεηά ηελ αλαηξνπή ηεο απφ ηνλ Ηάθσβν, ε ίδηα εχρεηαη λα ηεξκαηηζηνχλ ην ζπληνκφηεξν ηα 

δεηλά ησλ Κππξίσλ: «Σάιαηλα Κχπξνο! Αο ζξαπζζή ζεέ! ε ηπξαλλία! / είζε κεηά ηελ πηψζηλ κνπ λα 
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Ζ ηπξαλληθή εμνπζία
61

 ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα ζπκβνινπνηείηαη κέζσ ελφο πιήζνπο 

δξακαηηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία αζθνχλ εγεηηθφ ξφιν ή ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνπινη θαη 

επλννχκελνη ηνπ ηπξάλλνπ ή, απιψο, εθηεινχλ ηηο δηαηαγέο ηνπ. Δθηφο απφ ηε δηπνιηθή 

ζρέζε ηχξαλλνο-ιαφο, πνπ έρεη αλαιπζεί θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ζεκαηηθψλ ξφισλ, 

αμηνζεκείσηε είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ πνηθίισλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ σο κεησλπκηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ άξρνληα θαη ηεο θξαηηθήο αξρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ απηψλ 

ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ ζπκβνινπνηνχληαη ε αζηπλφκεπζε θαη ε θαηαζθνπία (Αε-  

ηφο…, Κνπηζνχθ Μερεκέη, Κχπξνο θαη Ναΐηαη, Πέηξνο Α΄…, «9
ε 

Ηνπιίνπ 1821» θ.ά.), νη 

ζπιιήςεηο θαη ε θαηαηξνκνθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ (ι.ρ. ζηα θείκελα Ζ Κχπξνο θαη νη 

Ναΐηαη, Κχπξνο δνχιε, Ζ δνχιε Κχπξνο, «9
ε 

Ηνπιίνπ 1821», «Υηψηηζζα», Κνπηζνχθ 

Μερεκέη θαη Νεηδηκπέ), νη εθηειέζεηο θαη ν βίαηνο εμηζιακηζκφο, ε αλαηξνπή ηεο εμνπ- 

ζίαο (Ζ δνχιε Κχπξνο) ή ην αλεπηηπρέο εγρείξεκα γηα αλαηξνπή ηεο (Ζ ζπλσκνζία ηνπ 

Καηηιίλα) θαη ηέινο ν ζπλνξηαθφο έιεγρνο θαη ε απαγφξεπζε ηεο εηζφδνπ ζε μέλε επη- 

θξάηεηα («Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…»).  

Σα πην πάλσ εθηειεζηηθά φξγαλα άιινηε εληνπίδνληαη κφλν ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο 

θαη άιινηε ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ελεξγά ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο ησλ δξακάησλ. 

Λφγνπ ράξε, ζηα νκφζεκα Κνπηζνχθ Μερεκέη θαη «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» ν αλαγλψζηεο 

δηαπηζηψλεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε, σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ εθηειεζηηθψλ 

νξγάλσλ: ελψ ζην δξάκα ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε ν θαηάινγνο πξνζψπσλ πεξηιακβάλεη 

δχν αγγειηνθφξνπο θαη έλα δαπηηέ, πνπ δηαδξακαηίδνπλ πεξηνξηζκέλν θαη πεξηζσξηαθφ 

ξφιν ζηε δξακαηηθή δνκή σο πιεξνθνξηνδφηεο, ζηελ πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ Β. Μηρα- 

ειίδε, κε ηνπο ζηξαηηψηεο θαη ηνπο δεκίνπο πνπ επηηεινχλ πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο (ζπιιή- 

ςεηο θαη θπιαθίζεηο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ, ησλ αξρηεξέσλ θαη ησλ πξνθξίησλ, πξνζαγσγή 

ηνπο πξψηα ελψπηνλ ηνπ παζά θαη έπεηηα ζηνλ ρψξν ηεο εθηέιεζεο, ζθαγέο θαη απαγ- 

ρνληζκνί), ε κεησλπκηθή ζπκβνινπνίεζε ηεο άηεγθηεο ηπξαλληθήο εμνπζίαο αλαπηχζ- 

ζεηαη αξηηφηεξα, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξάιιειε κεησλπκηθή ιεηηνπξγία ηνπ δξακα- 

ηηθνχ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν εθηπιίζζεηαη ην καξηχξην. 

ηελ ηπξαλληθή εμνπζία δελ παξαπέκπνπλ κφλν νη θπβεξλψληεο θαη ηα εθηειεζηηθά 

ηνπο φξγαλα, αιιά θαη έλα πιήζνο πξνζψπσλ, πνπ βηψλνπλ ηελ αλαιγεζία ησλ αξρφ- 

λησλ. Με ηε ζθεληθή δξάζε ησλ ζπκάησλ ηεο ηπθιήο δχλακεο ζπκβνινπνηείηαη κεησ- 

λπκηθά ε μελνθξαηηθή βία, αθφκε θαη ζε ζθελέο ζηηο νπνίεο δελ ιακβάλεη κέξνο θαλέ- 

                                                                                                                                            
πλεχζ’ ειεπζεξία! […] Οχησο ε Κχπξνο ζα αθππλίζε / φηαλ ειεχζεξνο επηπρή, / θαη ηελ Μεηξφπνιηλ ζα 

θιεΐζε, / σο θαη ελ άιιῃ Σεο Δπνρῂ». Βι. Π. Λντδηάο, Ζ δνχιε Κχπξνο…, 7, 25-6.  
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λαο θνξέαο εμνπζίαο. ηνλ Αεηφ… ε θφξε ηνπ  ζηξαηεγνχ Βειηζάξηνπ  Διέλε, «παξά- 

θξσλ ιεπρείκσλ θαη ιπζίθνκνο»,
62

 θαηαθέξεηαη θαηά ηεο ηπξαλλίαο θαη απηνθηνλεί, 

κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ άδηθα θπιαθηζκέλνπ παηέξα ηεο˙ ζηνλ Πέηξν Α΄… ηφζν ε θφξε 

ηνπ Κηαξίνλα Μαξία φζν θαη ν «ιφρνο ησλ παξζέλσλ», πνπ δεηνχλ ηελ απνλνκή βαζη- 

ιηθήο ράξεο, ππνθέξνπλ εμαηηίαο ηεο βαζηιηθήο αζπδνζίαο θαη αλεζηθφηεηαο˙ ζηνλ 

Κνπηζνχθ Μερεκέη ε θφξε ηνπ Υαηδεγεσξγάθε Μαξία αληηζηέθεηαη ζην ηπθιφ εξσηηθφ 

πάζνο ηνπ ηπξάλλνπ θαη απηνθηνλεί, γηα λα κελ ππνθχςεη˙ ζην Ζ δνχιε Κχπξνο ε Δπ- 

αλζία θαη ν Κιενκέλεο, πνπ γλσξίδνπλ ηε ζθιεξφηεηα ηεο ηπξαλληθήο εμνπζίαο, θαζψο 

θπιαθίδνληαη, εθπξνζσπνχλ κεησλπκηθά ηνλ ρεηκαδφκελν θππξηαθφ ιαφ. Δμάιινπ, ζηε 

Νεηδηκπέ κε ηελ ηξαγηθή ηζηνξία ηνπ δεχγνπο ησλ αιιφθπισλ εξαζηψλ απνδίδεηαη 

κεησλπκηθά ε αθακςία ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζξεζθεπηηθνχ λφκνπ κε ηε ζπλέξγεηα ηεο 

ηνπξθηθήο δηνίθεζεο θαη ηελ θαηαζηαιηηθή δξάζε ηνπ φρινπ. Σέινο, ζηηο πνηεηηθέο 

ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε ν βίαηνο εμηζιακηζκφο ηεο Διέλεο θαη ηεο Άλλαο («Υηψ- 

ηηζζα»), νη ζαλαηηθέο εθηειέζεηο ηνπ αλψηεξνπ θιήξνπ θαη ησλ πξνθξίησλ («9
ε
 Ηνπιίνπ 

1821») θαη νη πεξηπέηεηεο ηνπ Καθνπιιή, θαζψο θαη ηα δεηλά ησλ Κππξίσλ αγξνηψλ, 

ρσξηθψλ θαη δηαδεισηψλ («Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο») παξαπέκπνπλ κε κεησλπκηθφ 

ηξφπν ζηελ αλάιγεηε μελνθξαηία.  

Η εκκληζιαζηική εξοςζία: θυηεινή καθοδήγηζη vs ζκοηαδιζμόρ 

Όπσο έρεη δηαθαλεί απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζεκαηηθψλ ξφισλ ζηα θππξηαθά δξάκα- 

ηα πνπ εμεηάδνπκε, ν θιήξνο άιινηε δηαδξακαηίδεη θαζνδεγεηηθφ ξφιν θαη άιινηε πε- 

ξηνξίδεηαη ζηελ ηδηνηειή εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ κε ηξφπν νπηζζνδξνκηθφ θαη ζθν- 

ηαδηζηηθφ. ηελ πξψηε πεξίπησζε (ι.ρ. ζηα ζεαηξηθά θείκελα Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη, 

Κχπξνο δνχιε, Κνπηζνχθ Μερεκέη θαη «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821») ν θιήξνο (αλψηεξνο θαη 

θαηψηεξνο) ζπληζηά κεησλπκία ηεο καρφκελεο εθθιεζίαο, πνπ, απφ ηε κηα, αγσλίδεηαη 

γηα ηνλ ιαφ θαη, απφ ηελ άιιε, επηρεηξεί λα ηνλ αλπςψζεη, θαζνδεγψληαο ηνλ. Έηζη, ε 

εθθιεζία (θαη σο ζεζκφο θαη σο ρψξνο ζπγθέληξσζεο ησλ πηζηψλ) ιεηηνπξγεί είηε σο 

ζχκβνιν αγψλα βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο ηνπ Δπαγγειίνπ, ζηα δξάκαηα ησλ Γ. ηβηηα- 

λίδε θαη Η. Καξαγεσξγηάδε, είηε σο αθεηεξία κηαο καξηπξηθήο πνξείαο πνπ θαηαιήγεη 

ζηε ζπζία, ζηα θείκελα ησλ Θ. Κσλζηαληηλίδε θαη Β. Μηραειίδε. 

Αληίζεηα, ζηνλ Γηνκήδε ε δηαθζνξά ηνπ θαζνιηθνχ ηεξαηείνπ ζπκβνινπνηείηαη κε- 

ησλπκηθά κέζσ ηεο ζθεληθήο δξάζεο ησλ Φξάγθσλ ηεξέσλ Γνκέληθνπ («αληηπξνζψπνπ 

ηνπ αξρηεξέσο Λεκεζζνχ») θαη Λαπξέληηνπ. Ζ θαηαζπθνθάληεζε ηνπ θεληξηθνχ ήξσα 
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θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηε θπζηθή εμφλησζή ηνπ, ν πξνθιεηηθφο πινπηηζκφο, ε νπηζζν- 

δξνκηθή θαη ζθνηαδηζηηθή λννηξνπία θαη ν πζηεξφβνπινο θαξηζατζκφο είλαη ηα θχξηα 

γλσξίζκαηα ηνπ θαζνιηθνχ θιήξνπ, πνπ εθιακβάλεη ηελ εμνπζία σο δχλακε ειέγρνπ 

θαη αλειέεηνπ δησγκνχ ησλ νξζνδφμσλ. Όηαλ ν Γηνκήδεο νξγηζκέλνο ζηξέθεηαη θαηά 

ηνπ «ρξπζνχρνπ» Γνκέληθνπ θαη αλαξσηηέηαη πψο ν Θεφο «αλέρεηαη εηζέηη απηφλ ςέ- 

γνληα ηελ πξφνδνλ ηνπ αηψλνο θαη θαηαξψκελνλ ηαο επηζηήκαο θαη θσιχνληα ηελ ζπνπ- 

δήλ θαη απηψλ ησλ γξακκάησλ», απφ ηε κηα, κέκθεηαη ζπιιήβδελ ηνλ ζεζκφ πνπ ν νπη- 

ζζνδξνκηθφο ηεξέαο εθπξνζσπεί, σο ηξνρνπέδε ηεο θνηλσληθήο θαη επηζηεκνληθήο πξν- 

φδνπ, θαη, απφ ηελ άιιε, δηακαξηχξεηαη γηα ηελ ηάζε ηνπ θιήξνπ λα θαηαθεξαπλψλεη 

ηνπο δηαθσλνχληεο «σο αζεβείο θαη θαηλνηφκνπο».
63

     

Επιζηήμη, μαγεία, εξαπάηηζη  

 Ζ ππέξβαζε ησλ ζπκβαηηθψλ νξίσλ ηεο ινγηθήο θαη ην εγρείξεκα γηα πξνζπέιαζε 

ηεο επηθαλεηαθήο φςεο ησλ πξαγκάησλ ή ησλ θαηαζηάζεσλ, κε ζηφρνπο είηε ηελ εχξε- 

ζε ηεο αιήζεηαο είηε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νδπλεξήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζπκβνινπνη- 

είηαη κεησλπκηθά κε ηα δξακαηηθά πξφζσπα ησλ κάγσλ ζε δχν ηζηνξηθά δξάκαηα. ηνλ 

Πέηξν πγθιεηηθφ ν Πνδνθαηάξνο κε ηελ επίθιεζε ησλ δαηκνλίσλ επηηπγράλεη ηε καγη- 

θή αλαπαξάζηαζε ηεο δνινθνλίαο ησλ νηθείσλ ηνπ Πέηξνπ απφ ηα εθηειεζηηθά φξγαλα 

ηνπ Ρνπρηά, ελψ ζηνλ Πέηξν Α΄… ν Κηαξίσλ γλσξίδεη ηελ ηέρλε ηεο καγείαο θαη κε ηε 

ρξήζε καγηθνχ πγξνχ εμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Λπθνχξγνπ θαη επηηπγράλεη ηελ 

ίαζε ηεο βαξηά άξξσζηεο θφξεο ηνπ.   

Αληίζεηα, ζην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη Γχζηο ε βαζχηεξε επίγλσζε ηεο πξαγκα- 

ηηθφηεηαο θαη ηνπ ραξαθηήξα ησλ πξνζψπσλ επηρεηξείηαη απφ ηνλ γηαηξφ, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ απνδίδεηαη κεησλπκηθά ε επηζηεκνληθή γλψζε, ε ζσθξνζχλε θαη ε ςχρξαηκε 

ζηάζκηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο εκπεηξίαο. Με ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε, ν γηαηξφο 

ζεσξεί φηη ν παξάγνληαο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο επηδξά δξαζηηθά 

ζηε δηακφξθσζε ή ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Πην ζπγθε- 

θξηκέλα, ν γηαηξφο παξαηεξεί φηη ηα ειαηηψκαηα ηνπ Πέηξνπ δελ είλαη επίθηεηα θαη 

ππνζηεξίδεη φηη κέζα ζην λέν επαξρηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ δεη, απηά ζα αληηθαηαζηα- 

ζνχλ απφ αξεηέο.
64

 

ηηο θσκσδίεο Γεκαξρίηηο θαη Δπραξηζηήξηα, κέζσ ησλ πξσηαγσληζηηθψλ πξνζψ- 

πσλ ζπκβνινπνηείηαη κεησλπκηθά ε εμαπάηεζε ηνπ ιανχ ζε ηξία παξάιιεια θαη αιιε- 

ιέλδεηα επίπεδα (πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ). Δπηπιένλ, ηφζν ν θαηά θαληα- 
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 Βι. Η. Πεηξίδεο, Ο Γηνκήδεο…, 16, 23, 26.  
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ζίαλ δήκαξρνο φζν θαη ν ςεπηνγηαηξφο, επηρεηξψληαο λα εμαπαηήζνπλ ηνλ ιαφ θαζί- 

ζηαληαη θαη νη ίδηνη ζχκαηα εμαπάηεζεο, ν πξψηνο απφ ηνλ ινγνγξάθν Γελδξνιίβαλν 

Κνζνξλίδε θαη ν δεχηεξνο απφ ηνλ Αθαηκάθηε. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα θσκσδίεο, 

ζηηο νπνίεο δελ εληνπίδεηαη ην ζηνηρείν ηεο αλάιαθξεο θαη επηδεξκηθήο θάξζαο, αιιά ε 

θνηλσληθνπνιηηηθή ζάηηξα θαηαζηάζεσλ θαη λννηξνπηψλ. 

Η απσαία σπςζή εποσή 

Σν έλδνμν παξειζφλ ζπκβνινπνηείηαη κέζσ ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ ηφζν σο δε- 

κφζηνο φζν θαη σο θνζκηθφο ρξφλνο. Όπσο έρεη ζεκεησζεί ζην  Κεθάιαην Γ΄,
65

 ζηνλ Α- 

εηφ… ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε δεζπφδεη ε ηζηνξηθηζηηθή εμηδαλίθεπζε ηνπ παξειζφληνο. 

Με απηή ηε κεησλπκηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ δεκφζηνπ ρξφλνπ ππνβάιιεηαη ε ηδέα ηεο 

ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, πνπ αληηκεησπίδεη εμσηεξηθέο επηβνπιέο. Απφ ηελ 

άιιε, ζην Γαιάδην ινπινχδη ε ρηιηφρξνλε γξηά ζπληζηά κεησλπκία ηνπ θπθιηθνχ θνζκη- 

θνχ ρξφλνπ, θαη εηδηθφηεξα ηεο κεηάβαζεο απφ κηαλ αξρηθή ρξπζή επνρή ζε κηα καθξά 

πεξίνδν δπζθνξίαο, ηελ νπνία δηαδέρεηαη κηα λέα ειπηδνθφξα πεξίνδνο. Σαπηφρξνλα, 

ην ίδην δξακαηηθφ πξφζσπν παξαπέκπεη ζηε ζησηθή αληηκεηψπηζε ηεο δπζηπρίαο θαη 

ζηελ πξνζδνθία γηα ηελ ππέξβαζή ηεο: 

                                   Δίκαη ε ρηιηφρξνλε γξεά πνπ ην κνηξνγξαθηφ κνπ 

                                          κ’ ψξηζε λάκαη ζηε δσή, λα ζπάδσ ηηο αξάρλεο […]. 

                             […] Δγψ είκ’ ε αλππφηαρηε πνπ κηαλ απγή ζα ξίμε  

               ηελ αλαζηάζηκε θξαπγή.
66

 

   

2.2. Μεηαθοπική ζςμβολοποίηζη
67

  

Ο έπυηαρ: μεηαξύ πίζηηρ, απιζηίαρ και ανεξίθπηζκος επυηικού πάθοςρ  

ηα ξνκαληηθά εξσηηθά θαη ηζηνξηθά δξάκαηα ζπληζηά θνηλφ ηφπν ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εξσηηθνχ δεχγνπο σο κεηαθνξάο ηεο εξσηηθήο πίζηεο. Καηά θαλφλα, ε εξσηηθή ζρέζε 
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 Βι. ζζ. 270-272.  
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 Ν. Νηθνιαΐδεο, Σν γαιάδην ινπινχδη…, 22.  
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 Καηά ηελ Ubersfeld, έλα δξακαηηθφ πξφζσπν είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη σο κεηαθνξά «κηαο 

ηάμεο πξαγκάησλ ή θαηαζηάζεσλ». Βι. Ubersfeld (
2
1996: 1977), 99˙ Σ. Μνπδαηζάθηο, Ζ δηαιεθηηθή…, 

125. Σν πξφζσπν, φπσο ζεκεηψλεη ν Σ. Μνπδαηζάθηο, ζπληζηψληαο «έλα ζχλνιν απφ ζήκαηα κπνξεί λα 

ππνθαζίζηαηαη απφ έλα άιιν πξφζσπν (ή κηα έλλνηα), αλ έρεη κε απηφ νξηζκέλα θνηλά ζήκαηα, αλ 

ππάξρεη απηφ πνπ ν A. J. Greimas νλνκάδεη “paradigme de substitution”, παξάδεηγκα δειαδή πνπ λα 

επηηξέπεη ηελ ππνθαηάζηαζε».  Βι. A. J. Greimas-J. Courtés, Sémiotique…, 226-8· ν Μνπδαηζάθηο πα- 

ξαζέηεη ην παξάδεηγκα ηεο Jean d’ Arc, ε νπνία ζηελ Αγία Ησάλλα ηνπ B. Shaw ιεηηνπξγεί σο κεηα- 

θνξά ηεο αγηφηεηαο. Δθηφο απφ ην είδνο ηεο κεηαθνξάο, σο ππνθαηάζηαζεο ζην παξαδεηγκαηηθφ 

επίπεδν, ν Μνπδαηζάθηο δηαθξίλεη θαη  ην ελδερφκελν ε κεηαθνξά λα απνηειεί αλαινγηθή ζεκαζία θαη 

δηαηππψλεη ηε κεζνδνινγηθή ππφδεημε φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε «ε έξεπλα ηνπ πξνζψπνπ σο 

κεηαθνξάο ζα κεζνδεπζεί κε ηελ αλάιπζε ησλ ζεκαηλνκέλσλ ησλ πξάμεψλ ηνπ». ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν Σ. Μνπδαηζάθηο ζεκεηψλεη φηη ε Κνξληέιηα ζηνλ Βαζηιηά Λεξ ηνπ αίμπεξ «είλαη ε 

κεηαθνξά ηνπ ζαλάηνπ […]». Βι. Μνπδαηζάθηο, φ.π. 
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δελ γίλεηαη απνδεθηή, είηε απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο λέαο ή ηνπ λένπ είηε εμαη- 

ηίαο ηεο δξάζεο ηνπ εξσηηθνχ αληίκαρνπ, κε απνηέιεζκα ηελ ηξαγηθή δηάιπζε ηεο εξσ- 

ηηθήο ζρέζεο, πνπ επηζθξαγίδεηαη κε ηελ απηνρεηξία ηνπ δεχγνπο. Ζ δηαθνξηθή ιεη- 

ηνπξγία ηνπ ζεαηξηθνχ είδνπο είλαη επδηάθξηηε, αλ ιεθζεί ππφςε φηη, ελψ ζηα ξνκα- 

ληηθά δξάκαηα (Γηνκήδεο θαη Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα…) ε δνθηκαζία ηεο εξσ- 

ηηθήο πίζηεο ηαπηίδεηαη κε ηε θαιθίδεπζε ηεο αιήζεηαο, ηε ζπθνθαληία θαη ηελ εζηθή 

ζπίισζε, ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα άιινηε ε εξσηηθή ζρέζε ησλ λέσλ απνξξίπηεηαη απφ 

ηνπο νηθείνπο ηνπο (ι.ρ. ν Βξαγαδίλνο ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη δελ απνδέρεηαη ηελ 

εξσηηθή ζρέζε ηεο Ηνπιίαο θαη ηνπ Γεψξγηνπ) θαη άιινηε νη ίδηνη νη λένη απνξξίπηνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα ελφο ηξίηνπ (ζπλήζσο αιιφζξεζθνπ) λα θινλίζεη θαη λα δηαιχζεη ηε 

ζρέζε ηνπο (γηα παξάδεηγκα, ε Μαξία ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη ιεηηνπξγεί σο κεηαθνξά 

ηεο αθιφλεηεο εξσηηθήο πίζηεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ φρη κφλν απνξξίπηεη ζζελαξά ηηο 

εξσηηθέο πξνηάζεηο ηνπ παζά ή ηηο λνπζεζίεο ηεο βνεζνχ ηνπ νθίαο, αιιά επηζθξαγί- 

δεη ηελ αθνζίσζή ηεο ζηνλ Πέηξν κε ηελ απηνθηνλία ηεο).  

ηελ πεξίπησζε ηεο Νεηδηκπέ ε εξσηηθή ζρέζε ησλ αιινθχισλ απνξξίπηεηαη απφ 

ηνλ κνπζνπικαληθφ ζξεζθεπηηθφ λφκν, θαη επνκέλσο ε λεαξή Σνπξθάια, πνπ ζαλαηψ- 

λεηαη καξηπξηθά, ιεηηνπξγεί σο κεηαθνξηθή ζπκβνινπνίεζε ηνπ αλεμίζξεζθνπ εξσ- 

ηηθνχ πάζνπο. Δμάιινπ, ζηα ηζηνξηθά θαη ζηα εξσηηθά δξάκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ κφλν 

ηα γπλαηθεία πξφζσπα σο κεηαθνξέο ηεο εξσηηθήο πίζηεο, επεηδή ην ζθνδξφ εξσηηθφ 

πάζνο είλαη ακνηβαίν θαη, επνκέλσο, νη λένη αθνινπζνχλ γξήγνξα ηηο αγαπεκέλεο ηνπο 

ζηνλ ηάθν. 

ην παηξησηηθφ δξάκα Φηινπαηξία θαη έξσο, φπνπ επίζεο εληνπίδεηαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ εξσηηθνχ δεχγνπο σο κεηαθνξάο ηεο εξσηηθήο πίζηεο, δελ ελην- 

πίδεηαη ε θνηλφηνπε, γηα ηα ξνκαληηθά δξάκαηα, ιχζε ηεο απηνρεηξίαο ησλ δχν λέσλ. Ζ 

πξφζεζε ηεο Γψξαο λα ζέζεη ηέξκα ζηε δσή ηεο καηαηψλεηαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, 

φηαλ ν Γηάλλεο ηε δηαζψδεη. Ζ αληηξνκαληηθή απηή ιχζε ζπλδειψλεη ηε ζχδεπμε ηεο 

εξσηηθήο πίζηεο κε ηελ αμία ηεο δσήο, αληίζεηα απφ ηα ξνκαληηθά δξάκαηα ζηα νπνία ε 

εξσηηθή πίζηε ζπλδέεηαη κε ηελ απηνθαηαζηξνθηθή πνξεία, ηελ άξλεζε ηεο αμίαο ησλ 

εγθνζκίσλ θαη ηνλ ζάλαην. 

Απφ ηελ άιιε, σο κεηαθνξέο ηεο εξσηηθήο απηζηίαο ιεηηνπξγνχλ ε Διέλε ζηελ 

Αξπαγή ηεο Διέλεο ηνπ Α. Υ. Γαιαλνχ θαη ε Λίλα ζηνλ Γηθεγφξν ηνπ Δπγ. Εήλσλνο. 

ην κπζνινγηθφ δξάκα ηνπ πξψηνπ δξακαηνπνηείηαη ν ηεηξηκκέλνο κχζνο ηεο εγθαηά- 

ιεηςεο ηεο ζπδπγηθήο ζηέγεο απφ ηελ Διέλε ηεο πάξηεο, ελψ ζην αζηηθφ δξάκα ηνχ 

δεχηεξνπ παξνπζηάδεηαη ε ππνηαγή ηεο ζπγαηέξαο ζηελ παηξηθή απαίηεζε γηα ηεξκα- 
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ηηζκφ ηνπ αξξαβψλα κε ηνλ λεαξφ ηδεαιηζηή δηθεγφξν. Έηζη, ε Διέλε δελ ιεηηνπξγεί 

κφλν σο κεηαθνξά ηεο εξσηηθήο απηζηίαο, αιιά ζπλδειψλεη παξάιιεια θαη ηελ ππν- 

ηαγή ζηελ εξσηηθή έιμε, ζε αληίζεζε κε ηε Λίλα, πνπ ζπλδειψλεη ηελ ππνηαγή ζηνλ 

παηξηθφ θαηαλαγθαζκφ θαη ζηα ζηεξεφηππα ηεο θνηλσληθήο ηεο ηάμεο.
68

 

Δθηφο απφ ηα πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κεηαθνξέο ηεο εξσηηθήο απηζηίαο, ελην- 

πίδνληαη νη ραξαθηήξεο πνπ ζπλδειψλνπλ ηελ εξσηηθή ειεπζεξηφηεηα ή ηελ εξσηηθή 

εμαρξείσζε θαη ηελ εγθεθαιηθή αμηνπνίεζε ηεο νηνλεί εξσηηθήο ζρέζεο γηα ηελ πιν- 

πνίεζε ηδηνηειψλ ζθνπψλ. Ο Πέηξνο θαη ε θπξά ηνπ κχινπ ζην Αλαηνιή θαη Γχζηο θαη 

ε Μαξίθα ζηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο ζπληζηνχλ κεηαθνξέο ηεο απφιπηα εδνληζηηθήο 

ζεψξεζεο ηνπ έξσηα, σο ζρέζεο πνπ δελ πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε θνηλσληθνχο ή άιινπο 

πεξηνξηζκνχο. Αθφκε, ζην αζηηθφ δξάκα είλαη επδηάθξηηε κηα θαηεγνξία πξνζψπσλ (ν 

Μάξηνο θαη ε Μάγδα ζηνλ Μάξην, ν Αιθφλζνο ζηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο) πνπ ιεηηνπξ- 

γνχλ σο κεηαθνξέο ηνπ εγθεθαιηθνχ έξσηα, ηεο ζχλαςεο πνιιαπιψλ εξσηηθψλ ζρέζε- 

σλ θαη ηεο ηαπείλσζεο ηνπ άιινπ θχινπ.  

Ο θάναηορ: αςηοκαηαζηποθή ή θςζία 

Όπσο έρεη ήδε δηαθαλεί, ηα πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κεηαθνξέο ηεο εξσηηθήο 

πίζηεο (ν Γηνκήδεο θαη ε Γίξθε: ν Γηνκήδεο, ν Αγεζίιανο θαη ε Δπαλζία: Γχν εηζέηη 

ηνπ έξσηνο ζχκαηα…, ν Γεψξγηνο θαη ε Ηνπιία: Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη, ε Λνπίδα θαη ν 

Ηάθσβνο: Κχπξνο δνχιε θ.ά.), θαηά θαλφλα, ζπλδειψλνπλ παξάιιεια ηελ απηνθα- 

ηαζηξνθηθή πνξεία, πνπ θαηαιήγεη ζηελ απηνθηνλία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε απην- 

ρεηξία πξννηθνλνκείηαη δξακαηνπξγηθά σο θπζηθφ επαθφινπζν ηνπ φξθνπ γηα αηψληα 

αθνζίσζε θαη πίζηε, κε ηνλ νπνίν δεζκεχνληαη θαη νη δχν λένη. Μάιηζηα, ζην Ζ Κχ- 

πξνο θαη νη Ναΐηαη ε απηνθηνλία πξναπνθαζίδεηαη ςχρξαηκα θαη ινγηθά απφ ηελ Ηνπιία 

(1
ε
 πξάμε),

69
 σο κέζν απνθπγήο ηνπ αλεπηζχκεηνπ γάκνπ, ζε αληίζεζε κε ην Γχν εηζέηη 

ηνπ έξσηνο ζχκαηα…, φπνπ ε Δπαλζία απηνθηνλεί, έρνληαο ράζεη ήδε ηα ινγηθά ηεο.
70

  

Γχν πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κεηαθνξέο ηεο απηνθαηαζηξνθηθήο πνξείαο πξνο 

ηνλ ζάλαην, αλεμάξηεηα απφ ην ζηνηρείν ηεο εξσηηθήο πίζηεο, είλαη ν Βειηζάξηνο ζηνλ 

Αεηφ… θαη ν Ρηράξδνο ζηελ Κφκεζζα δεηηάλα. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν δνμαζκέλνο 

                                                 
68

 Ζ Λίλα, αξλνχκελε λα αθνινπζήζεη ηνλ Παχιν πνπ ζα επέζηξεθε ζην παηξηθφ ηνπ ζπίηη, νκνινγεί 

φηη κεηά ηελ πξψηε ηνπ επαγγεικαηηθή απνηπρία δελ ηελ ελδηαθέξεη πηα: «Μπξνζηά ζηα κάηηα κνπ 

εθαηλφζνπλα κεγάινο, ζηε θαληαζία κνπ ζε έβιεπα δηαξθψο έλα γίγαληα, εζηξηθνγχξηδεο δηαξθψο κεζ’ 

ην λνπ κνπ, ζ’ επξνηηκνχζα απφ φινπο ηνπο άιινπο, αηζζάλνκαη θαιά πσο ήζεια λα γείλσ [sic] γπλαίθα 

ζνπ θαη λα ζπκκεξηζζψ καδί ζνπ ηεο ηηκέο θαη ηεο δφμεο πνπ ζάρεο […]. Όια απηά κνχ εγέλλεζαλ έλα 

αίζζεκα… πνπ δελ λνηψζσ πιένλ απηή ηε ζηηγκή». Βι. Δπγ. Εήλσλ, Ο δηθεγφξνο…, 67.  
69

 Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη…, 9, 14-5.  
70

 Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα…, 92-101.  
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ζηξαηεγφο, έρνληαο θαηεγνξεζεί θαη θπιαθηζηεί άδηθα γηα δήζελ ζπλσκνζία ελαληίνλ 

ηνπ Ηνπζηηληαλνχ, απνξξίπηεη ηελ απνλνκή ράξεο θαη παξακέλεη αζπκβίβαζηνο θαη αμη- 

νπξεπήο, κέρξη ηέινπο. Αληίζεηα, ζην δεχηεξν δξάκα ν εγθιεκαηίαο Ρηράξδνο επηιέγεη 

ηελ νδφ ηεο απηνθαηαζηξνθήο, φηαλ πιένλ ε ζχιιεςή ηνπ ήηαλ βέβαηε. 

Ζ Αξλάιδα ζηνλ Πέηξν πγθιεηηθφ, ν Κππξηαλφο ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη θαη ζηελ 

«9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», ν Ηάθσβνο ζηελ Κχπξν δνχιε θαη πνιιά άιια δεπηεξεχνληα πξφ- 

ζσπα είλαη κεηαθνξηθέο ζπκβνινπνηήζεηο ηεο ζπζίαο, φρη πηα σο απηνρεηξίαο γηα ηελ 

ηήξεζε ελφο φξθνπ ηδησηηθήο ζεκαζίαο, αιιά σο ζπλεηδεηήο πνξείαο πξνο ηνλ καξηπξη- 

θφ ζάλαην, σο πξάμε αληίζηαζεο θαηά ηεο μελνθξαηίαο. Καζέλα απφ ηα ηξία πην πάλσ 

πξφζσπα ζπλδειψλεη ηελ εξσηθή ζπζία ππφ δηαθνξεηηθνχο φξνπο: ελψ ν Ηάθσβνο 

πεζαίλεη ζην πεδίν ηεο κάρεο, αγσληδφκελνο θαηά ησλ Νατηψλ θαη ν Κππξηαλφο απαγρν- 

λίδεηαη κεηά απφ ηε θπιάθηζε θαη ηελ απφξξηςε πξνηάζεσλ λα δξαπεηεχζεη, ε Αξλάι- 

δα ππξπνιεί ην πινίν πνπ ζα κεηέθεξε ηελ ίδηα θαη ηηο ππφινηπεο παξζέλνπο ζηελ Κσλ- 

ζηαληηλνχπνιε, δηαζψδνληαο έηζη ηελ ηηκή θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα ηειεπηαία ιφγηα πνπ εθθέξνπλ ηα πην πάλσ πξφζσπα 

πξνβάιιεηαη ν ηδενινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπζίαο ηνπο: ε Αξλάιδα θαζεζπράδεη ηηο π- 

πφινηπεο παξζέλνπο κε ηελ ππαηληθηηθή θξάζε «αληί αίζρνπο θσηνβφινο ζηέθαλνο / ζα 

πεξηβάιε ηα ζεκλά ζαο πξφζσπα»˙ ν Ηάθσβνο ηαπηίδεη ηε ζπζία ηνπ κε ηελ απειεπζέ- 

ξσζε ηεο παηξίδαο, ιέγνληαο: «κφλνλ νιίγαη ζηηγκαί κ’ απειείθζεζαλ πιένλ ηνπ βίνπ. / 

Θλήζθσ πξνζχκσο αιιάζζσλ απηφλ αληί άιι’ νπξαλίνπ, / ζλήζθσ αθνχ ειεπζέξαλ νξψ 

ηελ παηξίδα κνπ πιένλ» ˙ ηέινο, ν αξρηεπίζθνπνο Κππξηαλφο ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…» 

επηθαιείηαη ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία ηνπ ειιεληζκνχ: «Θεέ πνπ λάθξαλ δελ 

έζηεηο πνηηέ ζηελ θαινζχλελ / ιππήζνπ καο ηδηαη δψζε πηνλ ραξάλ ζηελ Ρσκηνζχλελ», ε- 

λψ ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη, αθνχ θαιεί ηνπο κεηξνπνιίηεο λα αγλνήζνπλ ηελ παξει- 

θπζηηθή ηαθηηθή ηνπ παζά  θαη λα απνθαζίζνπλ «λα ζπλαπνζάλνπλ», νδεγείηαη ζηε θπ- 

ιαθή, παξαθαιψληαο ηνλ Θεφ λα ζπγρσξήζεη ηνπο δεκίνπο ηνπ.
71

 Πξνθαλψο, ζηνλ 

Κνπηζνχθ Μερεκέη ε κεηαθνξηθή ζπκβνινπνίεζε ηνπ Κππξηαλνχ είλαη ιηγφηεξν δξα- 

ζηηθή απφ ηα ππφινηπα θείκελα.
72

   

                                                 
71

 Βι. Θ. Θενραξίδεο, Πέηξνο πγθιεηηθφο…, 122˙ Η. Καξαγεσξγηάδεο, Κχπξνο δνχιε…, 69˙ Β. 

Μηραειίδεο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», ζηξ. 54: ζη. 5, 6,  Άπαληα..., 158˙ Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνχθ 

Μερεκέη…, 58-60.  
72

 ηελ 1
ε
 ζθελή ηεο 5

εο
 πξάμεο ν Κχπξηνο εππαηξίδεο Δπαγφξαο νκνινγεί φηη παξεπξέζεθε θξπκ- 

κέλνο ζηνλ εθηέιεζε ηνπ αξρηεπηζθφπνπ θαη δηεγείηαη: «Ο αιεζήο άγηνο αξρηεπίζθνπνο επιφγεζε ην 

ζρνηλίνλ, εθ’ νπ ηνλ εθξέκαζαλ θαη απηνχο ηνπο δεκίνπο ηνπ». Καηά παξάδνμν ηξφπν, δελ δίλνληαη άι- 

ιεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθηέιεζε, αιιά ε πξνζνρή ηνπ Δπαγφξα ζηξέθεηαη πξνο ηνλ Κνπηζνχθ, ν 

νπνίνο, παξακέλνληαο άγξππλνο, «επξίζθεηαη εθ’ ελφο παξαζχξνπ θαη βιέπεη ηα πηψκαηα ηνπ Αξρηεπη- 

ζθφπνπ θαη ησλ πξνπρφλησλ αησξνχκελα θαη ηα ησλ Αξρηεξέσλ θπιηφκελα ελ ησ αίκαηί ησλ, ραίξσλ ν 
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Η αλήθεια και ηο τεύδορ  

Γξακαηηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κεηαθνξηθέο ζπκβνινπνηήζεηο ηεο δηά- 

δεπμεο αιήζεηα-ςεχδνο εληνπίδνληαη ζηε Γεκαξρίηηδα θαη ζηνλ Γηθεγφξν. ηελ θσ- 

κσδία ηνπ Κ. Παπιίδε ν Δπήζεο Ζιηζηάδεο παξαπέκπεη φρη κφλν ζηελ αλεδαθηθή 

καηαηνδνμία θαη ζηε ζρηδνθξεληθή δηαζηξέβισζε ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηε- 

ηαο, αιιά θαη ζηελ αλνεζία θαη ζηε κσξία, αλ ιεθζεί ππφςε ε ζαηηξηθή νλνκαην- 

ινγία. Αληίζεηα, ν πξνζγεησκέλνο ππεξέηεο πλέζηνο ζπληζηά κεηαθνξά ηεο αιή- 

ζεηαο, θαζφηη επαλεηιεκκέλα επηρεηξεί λα ππνδείμεη ζηνλ θχξηφ ηνπ ην αλέθηθην ηεο 

εθινγήο ηνπ ζηε δεκαξρία, ηαπηίδνληαο ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη κε αξ- 

ξψζηηα: 

 Γελ ζε θαηαιαβαίλσ, αθέληε, θνβνχκαη κήπσο είζαη άππυζηορ 

θαη θαιιίηεξα λα παο εηο ην ζηξψκα ζνπ.[…] Σψπα εγψ πσο έ- 

παθεν. Άξαγε γιαηπεύεηαι; […] Αιινίκνλνλ! ζα ήζαη [sic] σο 

                                 ηφηε άξξσζηνο αθέληε;
73

 

 

Δμάιινπ, ζην αζηηθφ δξάκα ηνπ Δπγ. Εήλσλνο ε αιήζεηα (ζχκβνιν ηεο νπνίαο εί- 

λαη ν λεαξφο δηθεγφξνο Παχινο) πξνζιακβάλεη ηε δηαθνξνπνηεκέλε εηδηθφηεξε ζε- 

καζία ησλ ηεθκεξησκέλσλ γεγνλφησλ πνπ ζπληζηνχλ κηαλ αμηφπνηλε πξάμε. Ο 

Μαξάλνο, πνπ ιεηηνπξγεί σο κεηαθνξά ηνπ ςεχδνπο, ηαπηίδεη ηελ επαγγεικαηηθή θα- 

ηαμίσζε ελφο δηθεγφξνπ κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ππεξεηεί αδηαθξίησο πφηε ηελ αιή- 

ζεηα θαη πφηε ην ςεχδνο κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά θαη φρη εζηθά. Έηζη, ε ζχγθξνπζε 

ησλ δχν πξνζψπσλ θαη ησλ δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεησλ αμηψλ πνπ απηά ζπκβνιί- 

δνπλ είλαη κνηξαία: 

  ΜΑΡΑΝΟ: Γηαηί λα δεηήζεο λα κάζεο ηελ αιήζεηα; νπ ην είπα 

  πνιιέο θνξέο φηη ζηεο ζθνηεηλέο πνηληθέο ππνζέζεηο δελ πξέπεη πν- 

  ηέ ν δηθεγφξνο λα εθβηάδε ηελ νκνινγία ηνπ πειάηνπ ηνπ. […] 

  ΠΑΤΛΟ: Να πςψζσ δειαδή έλαλ ηνίρνλ κεηαμχ εκνχ θαη ηεο α- 

  ιεζείαο θαη λα κπνξψ θαη φκσο λα κε ζέισ λα ξίςσ θάησ ηνλ ηνί- 

  ρνλ απηφλ. […] Σε ζηηγκή πνπ θαηξαθπινχζα ζ’ έλα βάξαζξν θά- 

ησ, ήιζελ ε αιήζεηα θαη κε εθξάηεζε κε ηα ζηηβαξά ηεο ρέξηα.
74

 

 

Δθηφο απφ ηνλ Ζιηζηάδε θαη ηνλ Μαξάλν, σο κεηαθνξέο ηνπ ςεχδνπο ιεηηνπξγνχλ 

ζηε Γεκαξρίηηδα ν «ζπληάθηεο ιφγσλ θαη άξζξσλ θαηά παξεγγειίαλ» Γελδξνιίβαλνο 

Κνζνξλίδεο, πνπ εκπνξεχεηαη  αξραηνπξεπείο θαη άζρεηνπο κε ηελ θππξηαθή πξαγκα- 

ηηθφηεηα ιφγνπο, θαη ζηνλ Γηθεγφξν ε Λίλα, πνπ ε αγάπε ηεο γηα ηνλ Παχιν απνδεη- 

θλχεηαη επηθαλεηαθή.
75

 Δπνκέλσο, ην ζεαηξηθφ είδνο θαζνξίδεη απνθαζηζηηθά ηε κε- 

                                                                                                                                            
ζαηαλάο, θαη δίδεη δηαηαγάο πνχ λα περζψζη θαη άιιαη αγρφλαη […]». Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, φ.π., 101, 

103.  
73

 Βι. Κ. Παπιίδεο, Ζ δεκαξρίηηο…, 6, 7, 10. Δγψ ππνγξακκίδσ. 
74

 Βι. Δπγ. Εήλσλ, Ο δηθεγφξνο…, 45, 64.  
75

 Βι. Κ. Παπιίδεο, φ.π., ζεκ. 73, 2˙ Δπγ. Εήλσλ, φ.π., 67.  
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ηαθνξηθή ζπκβνινπνίεζε ησλ πξνζψπσλ, εθφζνλ ε δηπνιηθή ζρέζε αιήζεηα-ςεχδνο 

ζηελ θσκσδία ζπλαξηάηαη κε ην πνιηηηθφ επίπεδν, ππεξεηψληαο ηε θαλεξή ζαηηξηθή 

ζηφρεπζε ηνπ ζπγγξαθέα, ελψ ζην αζηηθφ δξάκα ζπλδέεηαη κε ην θνηλσληθφ επίπεδν, 

δειαδή κε ηε δενληνινγία ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο θαη, επηπιένλ, κε ηελ ε- 

ρζξηθή ζηάζε ηεο αζηηθήο ηάμεο απέλαληη ζηηο αμίεο, ηηο λννηξνπίεο, θαη γεληθφηεξα, 

ηε βηνζεσξία ησλ νχησ θαινχκελσλ «θαηψηεξσλ» θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ.   

Η πποδοζία και η τεςδομαπηςπία  

Ζ νθία ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη, ν βνζθφο Γεκήηξεο ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» θαη 

ε Υαξίθιεηα ζην Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα… ζπληζηνχλ κεηαθνξηθέο ζπκβνιν- 

πνηήζεηο ηεο πξνδνζίαο: Ζ πξψηε, σο βνεζφο ηνπ παζά, επηρεηξεί λα πείζεη ηε Μαξία 

λα απεκπνιήζεη ηελ εζληθή ηεο ηαπηφηεηα θαη ηε ρξηζηηαληθή ηεο πίζηε˙ ν δεχηεξνο 

ςεπδνκαξηπξεί, ππνθχπηνληαο ζηηο κεζνδεχζεηο ηνπ Κνπηζνχθ˙ θαη ε ηξίηε πξνδίδεη 

ηελ θπξία ηεο, ζπλεξγψληαο ζηελ εμαπάηεζε θαη ιεηηνπξγψληαο σο  εζηθή απηνπξγφο 

ηνπ ηξαγηθνχ ηεο ζαλάηνπ. 

Ζ νθία δξα ζηνλ ζθεληθφ ρψξν ηνπ ραξεκηνχ, ελφο ζπκβφινπ ηεο πνιπγακίαο θαη 

ηνπ εμεπηειηζκνχ ηεο γπλαίθαο, πξνδίδεη ηελ ειιεληθή θαηαγσγή θαη ηε ρξηζηηαληθή 

ηεο πίζηε, ππνδεηθλχεη ζηε Μαξία φηη κε ηε ζπγθαηάλεπζή ηεο ζηηο εξσηηθέο πξνηά- 

ζεηο ηνπ παζά ζα γηλφηαλ «βαζίιηζζα φιεο ηεο Κχπξνπ», ηελ πξνηξέπεη λα εγθαηα- 

ιείςεη ηνλ δηζηαγκφ θαη ηνπο θφβνπο ηεο θαη πηνζεηεί απξνθάιππηα θηινηνπξθηθή 

ζηάζε: «Καη αθφκε ακθηηαιαληεχεζαη; θαη αθφκε δηζηάδεηο; Καιά ιέγνπλ φηη εκείο νη 

Ρσκηνί είκεζα ξόανα».
76

 Απφ ηελ άιιε, ε Μαξία, απνξξίπηνληαο ηηο ππνδείμεηο ηήο 

νθίαο, ηελ ηαπηίδεη  κε ηνλ Δθηάιηε θαη ηνλ Ηνχδα, ηελ θαιεί λα κελ δηδάζθεη ηελ 

θαθνήζεηα θαη ηελ πξνδνζία θαη, ηέινο, ηελ πείζεη λα δεηήζεη ζπγρψξεζε απφ ηνλ 

Θεφ γηα ηε ζηάζε ηεο.
77

  

Ζ πξνδνηηθή απηή ζηάζε δελ απνδίδεηαη ζε επηζπκία ηεο Κχπξηαο γξηάο γηα ρξε- 

καηηζκφ˙ αληίζεηα, ζην Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα… ε Υαξίθιεηα αλαδεηθλχεηαη 

ζε ζχκβνιν ηεο πξνδνζίαο, κεηά απφ δσξνιεςία. Μεηά ηε δσξνδνθία απφ ηνλ βνεζφ 

ηνπ Φηινθηήηε Μπξσλίδε, ε άπηζηε ππεξέηξηα πινπνηεί ηελ απνζηνιή πνπ ηεο αλα- 

ηέζεθε ζε δχν θάζεηο: ππεμαίξεζε κηαο επηζηνιήο ηνπ Αγεζίιανπ πξνο ηελ θπξία ηεο 

θαη επίδνζε ηεο πιαζηνγξαθεκέλεο επηζηνιήο ηνπ ίδηνπ, κε ηελ νπνία «πιεξνθνξνχ- 

                                                 
76

 Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνχθ Μερεκέη…, 89-90.  
77

 Ό.π., 90-91. 
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ζε» ηελ Δπαλζία φηη δελ ηελ αγαπνχζε πηα. Ζ ζηάζε απηή απνδεηθλχεηαη θαηαιπηηθή, 

θαζψο πξνθαιεί ηνλ παξαινγηζκφ θαη ηελ απηνρεηξία ηεο εξσίδαο.
78

 

Αλ ε νθία ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη, σο κεηαθνξά ηεο πξνδνζίαο, ππεξεηεί ηελ 

εξσηηθή καλία ηνπ παζά, θαη ε Δπαλζία ζην Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα… ζπλδε- 

ιψλεη ηαπηφρξνλα ηε θηινρξεκαηία, ηε δσξνιεςία θαη ηελ πξνδνζία, ν Γεκήηξεο 

ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», σο ζχκβνιν ηεο ςεπδνκαξηπξίαο, ππνηάζζεηαη ζηε δνιη- 

φηεηα θαη ηελ άηεγθηε δχλακε ηνπ Κνπηζνχθ θαη κε ηελ αληηεξσηθή ηνπ ζηάζε κεξη- 

κλά, φπσο έρεη ζεκεησζεί, «κφλν γηα ηα δσληαλά ηνπ θαη γηα ηηο βηνηηθέο ηνπ αλά- 

γθεο».
79

 Δπνκέλσο, βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο καξηπξηθήο πνξείαο ηνπ αξρηεπη- 

ζθφπνπ πξνο ηε ζπζία. Ννζηαιγψληαο ηελ πνηκεληθή δσή θαη ππνινγίδνληαο κάηαηα 

(αθνχ χζηεξα ζθαγηάζηεθε) ζε ζχληνκε απνθπιάθηζή ηνπ, εμαλαγθάδεηαη λα καξηπ- 

ξήζεη φηη δήζελ ν Κππξηαλφο έζηεηιε ζηα ρσξηά επηζηνιέο, εμσζψληαο ζε απνζηαζί- 

α ηνπο ρξηζηηαλνχο, θαη φηη ήηαλ έηνηκνη λα ζθάμνπλ ηνπο Σνχξθνπο, κφιηο δηλφηαλ ην 

ζρεηηθφ ζχλζεκα.
80

    

Ελληνικόηηηα και οπθοδοξία 

ηνπο ζεαηξφκνξθνπο δηαιφγνπο ηεο . Λενληηάδνο, ζηα ξνκαληηθά εξσηηθά δξά- 

καηα, ζε αξθεηά ηζηνξηθά δξάκαηα θαη ζηηο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε 

εληνπίδνληαη δξακαηηθά πξφζσπα ηα νπνία ζπληζηνχλ κεηαθνξηθέο ζπκβνινπνηήζεηο 

άιινηε ηεο ειιεληθφηεηαο θαη άιινηε ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ, πνπ κεηνπ- 

ζηψλνληαη ινγνηερληθά φρη κφλν σο ηα νπζηψδε γλσξίζκαηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ππφ- 

δνπινπ θππξηαθνχ ειιεληζκνχ, αιιά θαη σο ππξήλεο ηνπ αιπηξσηηζκνχ θαη ηεο 

ελσηηθήο ηδενινγίαο.
81

 Ο φξνο ειιεληθφηεηα, φπσο ζεκεηψλεη ν Κ. Γεσξγνπζφπνπινο, 

                                                 
78

 Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα…, 32-40. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζεκείν 

πνπ ε Υαξίθιεηα δηαζθεδάδεη ηηο ππνςίεο ηεο θπξίαο ηεο φηη ζα κπνξνχζε λα ηελ πξνδψζεη είλαη επδηά- 

θξηηε ε δξακαηηθή εηξσλεία: «ΔΤΑΝΘΗΑ: Πιελ είλαη αδχλαηνλ λα έκαζελ [ν παηήξ κνπ] απηφ ην 

πξάγκα˙ είλε [sic] αδχλαηνλ λα ην έκαζελ, αλ εζείο δελ κ’ επξνδψζαηε. / ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ (Ωο εκβξφληεηνο 

θαη πξνζπνηνπκέλε φηη θιαίεη): Δγψ λα ζαο πξνδψζσ, θπξία κνπ; σ! δελ ήιπηδα λ’ αθνχζσ πνηέ ηνη- 

νχηνλ ηη απφ πκάο»: φ.π., 39.  
79

 Βι. Λ. Παπαιενληίνπ, «Κππξηαθή ηδησκαηηθή πνίεζε…», 290.  
80

 Βι. Β. Μηραειίδεο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», ζη. 201-300, Άπαληα..., 144-7˙ γηα ηελ ηζηνξηθή χιε πνπ 

κεηνπζηψλεη ινγνηερληθά ν Β. Μηραειίδεο ζην ζεκείν απηφ ν Γ. Κεπηάδεο γξάθεη: «πλ ηνχηνηο 

εθαξαηφκεζαλ θαί ηηλα Γεκήηξηνλ βνζθφλ […] νλ επί ηνχηῳ έθεξνλ εηο Λεπθσζίαλ πείζαληεο δη’ επηζην- 

ιψλ λα καξηπξήζε, φηη δήζελ ν Αξρηεπίζθνπνο Κππξηαλφο έπεκςελ εηο ηα ρσξία ηεο Κχπξνπ επηζηνιάο, 

δη’ σλ δηήγεηξελ εηο απνζηαζίαλ ηνπο Υξηζηηαλνχο, θαη δη’ σλ παξψηξπλελ απηνχο λα ψζηλ έηνηκνη ίλα 

ζθάμσζη ηνπο Οζσκαλνχο […]. Καη νχησ άκα ηῃ θαηαζέζεη ηαχηῃ εθαξαηφκεζαλ θαη ηνχηνλ φπσο κε 

επνκέλσο νκνινγήζε ηελ αιήζεηαλ». Βι. Γ. Κεπηάδεο, Απνκλεκνλεχκαηα…, 14. Όπσο ζεκεηψλεη ν Γ. 

Καηζνχξεο, παξαζέηνληαο επαξθή ηεθκήξηα, «δελ κέλεη θακηά ακθηβνιία φηη ην βηβιίν ηνπ Κεπηάδε 

ρξεζίκεπζε σο βαζηθή πεγή γηα ην πνίεκα ηνπ Μηραειίδε». Βι. Γ. Καηζνχξεο, Baζίιεο Μηραειίδεο..., 

281-3. 
81

 Γηα ηε δηάθξηζε ησλ φξσλ ειιεληζκφο-ειιεληθφηεηα θαη ηελ ηαχηηζε ηνπ δεχηεξνπ κε ηελ «ηδεν- 

ινγηθή παξακφξθσζε» ηνπ πξψηνπ, βι. Γ. Ν. Μαξσλίηεο, «Ζ ειιεληθφηεηα ζηελ ηέρλε: ν έκκεηξνο 

ιφγνο»: [πιινγηθφο ηφκνο], Διιεληζκφο θαη ειιεληθφηεηα. Ηδενινγηθνί θαη βησκαηηθνί άμνλεο ηεο 
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ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά «ζηε γιψζζα θαη ζην ηδενινγηθφ νπινζηάζην απφ 

ηνλ Κσλζηαληίλν Πσπ ζηα 1851
82

 […] θαη δήισλε ην γλψξηζκα εθείλνπ πνπ κεηείρε ζε 

κηα νξηζκέλε παξάδνζε, πνπ νη πεγέο ηεο βξίζθνληαλ ζην πην βαζχ ηζηνξηθφ ζηξψκα 

θαη γη’ απηφ ζην ιηγφηεξν νξγαληθφ […]» θαη εληάρζεθε «κέζα ζην γεληθφ θιίκα ηνπ 

ηδενινγηθνχ ξνκαληηζκνχ».
83

 Απφ ηελ άιιε, ε πξσηκφηεξε ρξήζε ηνπ φξνπ «ειιελν- 

ρξηζηηαληθή ηδέα» εληνπίδεηαη ζηα Άζκαηα δεκνηηθά ηεο Διιάδνο ηνπ π. Εακπέιηνπ, 

φπνπ ζεκεηψλεηαη: «Έκπξνζζελ ηεο επηζήκνπ ηαχηεο αλαηνιήο ηεο Ελληνοσπιζηιανι- 

κήρ ιδέαρ πεξί ηα ηέιε ηνπ κεζαίσλνο, ε επγλσκνλνχζα Δπξψπε, θαη ε πξνζδνθψζα 

ινηπή νηθνπκέλε αο θιίλσζηλ ελ ζηγῂ ηελ θεθαιήλ […]. Σν παλίεξνλ φλνκα ηεο Διιά- 

δνο εθηπιίζζεηαη απφ ηελ ζθνηίαλ ηνπ κεζαηψλνο, θαη αλαθχπηεη εθ ησλ αγθάισλ ηνπ 

Υξηζηηαληζκνχ πάιηλ ιακπξφλ».
84

  

Βέβαηα, ζην ζεκείν απηφ ην ελδηαθέξνλ καο πεξηνξίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο κε- 

ηαθνξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζψπσλ σο ζπκβφισλ ηεο ειιεληθφηεηαο θαη ηεο νξζν- 

δνμίαο ζηα θππξηαθά ζεαηξηθά έξγα ηεο πεξηφδνπ 1869-1925 θαζψο ε εμέηαζε, αθε- 

λφο, ησλ ηδενινγηθψλ δπκψζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ γχξσ απφ ηα δχν απηά δεηήκαηα 

θαη, αθεηέξνπ, ησλ ρξήζεψλ ηνπο ζηα πνηθίια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα (ιφγνπ ράξε, 

ζηνλ πνιηηηθφ, δεκνζηνγξαθηθφ θαη ηζηνξηνγξαθηθφ ιφγν) δελ εκπίπηνπλ ζην πιαίζην 

ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Ο Γηνκήδεο ζην νκφηηηιν ξνκαληηθφ εξσηηθφ δξάκα θαη ν Αγεζίιανο ζην Γχν 

εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα… ζπλδειψλνπλ ηελ ειιεληθφηεηα σο ππφκλεζε ηνπ αξραί- 

νπ θιένπο ηεο Κχπξνπ θαη σο νθεηιή γηα ππέξβαζε ηεο ζχγρξνλεο μελνθξαηίαο. Ο 

πξψηνο, θαιψληαο ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε παηξίδα ηνπ λα αλαδείμεη «λέα ηξφπαηα 

Μαξαζψλσλ θαη λέαλ κεηξφπνιηλ θσηίδνπζαλ δηά ησλ θαεηλψλ αζηέξσλ ηεο ηελ νη- 

θνπκέλελ», ππνζηεξίδεη φηη ε Διιάδα «ππφζρεηαη ηελ επεκεξίαλ ηεο Κχπξνπ» θαη φηη 

πξφθεηηαη λα δηθαηψζεη «φια ηα ηέθλα ηεο» (άπνςε βέβαηα πνπ ζπληζηά κηα ζεαηξηθή 

απνηχπσζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο θαη, εηδηθφηεξα, ηεο πίζηεο ηνπ ήξσα ζηε ζπλέρεηα 

θαη ζηελ ελφηεηα ηνπ ειιεληζκνχ). Ο δεχηεξνο, κνινλφηη δελ δηαζέηεη ηελ έκπξαθηε 

αγσληζηηθή θαη πνιεκηθή δξάζε ηνπ πξψηνπ (πνπ έιαβε κέξνο ζηελ θξεηηθή επαλά- 

ζηαζε), αληηθξίδνληαο ηα εξείπηα ηεο αιακίλαο ηεο Κχπξνπ, ζπκάηαη ηνλ ηαζίλν 

                                                                                                                                            
λενειιεληθήο θνηλσλίαο (επηκ. Γ. Γ. Σζανχζεο), Αζήλα, Δζηία, 

4
2001 (1983), 188. Γελ ζρνιηάδνληαη 

εδψ νη απφςεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Γεληάο ηνπ Σξηάληα ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη 

δελ εκπίπηνπλ ζηα φξηα ηεο εξγαζίαο απηήο.  
82

 Βι. η. Κνπκαλνχδεο, πλαγσγή…, 355. 
83

 Βι. Κ. Γεσξγνπζφπνπινο, «Διιεληθφηεηα θαη ζέαηξν», [πι. ηφκ.],  Διιεληζκφο…., 205-6.  
84

 Βι. π. Εακπέιηνο, Άζκαηα δεκνηηθά…, 463-4˙ βι. επίζεο Αιέμεο Πνιίηεο, Ρνκαληηθά ρξφληα. 

Ηδενινγίεο θαη λννηξνπίεο ζηελ Διιάδα ηνπ 1830-1880, Αζήλα, Δ.Μ.Ν.Δ.-Μλήκσλ, 
3
2003 (1993), 

109.  
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θαη αλαξσηηέηαη ηη ζα έιεγε ν Δπαγφξαο, αλ ζεθσλφηαλ απφ ηνλ ηάθν θαη έβιεπε ηελ  

παηξίδα ηνπ ηνπξθνθξαηνχκελε. θέθηεηαη φηη κεηά ηνλ ζάλαην εθείλνπ ηνπ βαζηιηά 

έζβεζε θαη ε δφμα ηεο Κχπξνπ, ε νπνία, θαηά ην κπζνπιαζηαθφ παξφλ ηνπ δξάκαηνο, 

κνηάδεη κε γεξαιέα δξπ, πνπ ηα ζθνπιήθηα θαηαηξψγνπλ ηνλ θνξκφ ηεο θαη «αδπλα- 

ηεί θαη καξαίλεηαη».
85

 

ηηο ηξεηο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε πνπ εμεηάδνληαη ζε απηή ηελ 

εξγαζία ε ειιεληθφηεηα ζπκβνινπνηείηαη κεηαθνξηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νξζνδν- 

μία. ηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» ν αξρηεπίζθνπνο Κππξηαλφο αλαδεηθλχεηαη ζε ζχκβνιν 

ηφζν ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηνπ ειιεληζκνχ, ε νπνία δηαζθαιίδεηαη απφ ηε ζεία πξφ- 

λνηα, φζν, φπσο έρεη ππνζηεξηρηεί, θαη «ηεο κνίξαο ηνπ ππφδνπινπ θαη ηαιαηπσξε- 

κέλνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ».
86

 Ζ γξηά Υαηδεκαξία ζηε «Υηψηηζζα», κν- 

ινλφηη δελ πεζαίλεη γηα ηελ εζληθή θαηαγσγή θαη ηε ζξεζθεία ηεο, είλαη ζχκβνιν, 

απφ ηε κηα, ηεο πξνζήισζεο ζην δίπνιν ειιεληθφηεηα-ρξηζηηαληζκφο θαη, απφ ηελ 

άιιε, ηνπ αγψλα γηα ηε δηάζσζε ησλ νκνεζλψλ ηεο απφ ηνλ εμηζιακηζκφ, πνπ 

ζηέθεηαη κε επηηπρία.
87

 Δμάιινπ, ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» ν Καθνπιιήο 

θαη ν Νηθνιήο ιεηηνπξγνχλ σο κεηαθνξέο ηεο επηβίσζεο ηνπ ειιεληζκνχ ζην λεζί, 

παξά ηηο αιιεπάιιειεο θαηαθηήζεηο. Ο πξψηνο απνξξίπηεη σο αβάζηκε ηελ πξφβιεςε 

ηνπ Σδνλή γηα ηε ζηαδηαθή θζνξά θαη εμαθάληζε ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ, 

ππνδεηθλχνληαο φηη είλαη δπλαηφ ην ζέιεκα ηνπ Θενχ λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο 

πξνζέζεηο ησλ Άγγισλ. Ο δεχηεξνο, αθνχ κέκθεηαη ζπιιήβδελ ηνπο θαηαθηεηέο ηεο 

Κχπξνπ, σο άξπαγεο θαη θεξδνζθφπνπο ζε βάξνο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, ππνζηεξίδεη 

φηη κε ηε βνήζεηα ηεο ζείαο πξφλνηαο ζα εγθαηαιείςνπλ ην λεζί θαη νη Άγγινη, φπσο 

φινη νη πξνεγνχκελνη θαηαθηεηέο.
88

   

                                                 
85

 Βι. Η. Πεηξίδεο, Ο Γηνκήδεο…, 56-7˙ Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα…, 58-9. 

ρεηηθά κε ηελ παξνκνίσζε ηεο Κχπξνπ κε γεξαιέα δξπ, πνπ ν Θ. Κσλζηαληηλίδεο αληιεί απφ ηνλ 

Θέξζαλδξν ηνπ Δπ. Φξαγθνχδε, θαη ηελ πηζαλφηεηα απηή λα απνηειεί κηα απφ ηηο ινγνηερληθέο πεγέο 

ηεο 19
εο

 ζηξνθήο ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ 1821» ηνπ Β. Μηραειίδε, βι. L. Galazis, “Implicit stage dire- 

ctions…”, 160: ζεκ. 31· γηα ηηο απφςεηο ησλ Π. Βνπηνπξή θαη Λ. Παπαιενληίνπ ζρεηηθά κε ην ίδην 

ζέκα, βι. ζε απηή ηελ εξγαζία, Κεθ. Α΄, ζ. 96, ζεκ. 142. 
86

 Βι. Μ. Πηεξήο, Απφ ην κεξηηθφλ…, 351˙ Β. Μηραειίδεο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», ζηξ. 18: ζη. 177-

180, ζηξ. 54,  Άπαληα..., 143, 158. Γηα ηε ζχδεπμε ειιεληθφηεηαο θαη νξζνδνμίαο ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 

1821…», βι. Αλδξέαο Μαθξίδεο, Βαζίιεο Μηραειίδεο. Ζ δηάζηαζε ηεο ειιεληθφηεηαο ζην έξγν ηνπ, 

Λεπθσζία, 2002, 53. 
87

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε γξηά Υαηδεκαξία δεζκεχεηαη λα θάλεη φ,ηη κπνξεί (ρσξίο λα ιπγίδεη κπξν- 

ζηά ζηνλ θίλδπλν λα ράζεη ηε δσή ηεο), γηα λα ιπηξψζεη ηελ Διέλε απφ ηνλ εμηζιακηζκφ: «Μπνξψ ην 

γαίκαλ κνπ λα ζηνλψζσ / κα δελ ζ’ αθήλσ  κεο ζηελ ηνπξηδηάλ, / κπνξψ ηνλ θφζκνλ λα ηνλ ραιάζσ / γηα 

λα’ βξσ ηξφπνλ λα ζε πνζπάζσ». Βι. Β. Μηραειίδεο, «Ζ Υηψηηζζα», ζηξ. 20: ζη. 193-6, Άπαληα..., 

165.  
88

 Ο Καθνπιιήο, απνξξίπηνληαο ηελ άπνςε ηνπ Σδνλή γηα ηε ζηαδηαθή εμαθάληζε ηεο θππξηαθήο 

δηαιέθηνπ, εθθξάδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηε ζεία δηθαηνζχλε: «Δληνχηνηο φ,ηη θη αλ γηλεί θαηφπηλ δπν 

αηψλσλ, / ζα ιείπνπκελ θη εγψ θη εζχ / θη εηο ην κεγάιν απηφ λεζί / πνηνο μεχξεη πνηνο ζα θπβεξλά θαη 
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  ηα ηζηνξηθά δξάκαηα κέζσ ησλ πξνζψπσλ άιινηε ζπκβνινπνηνχληαη ε ειιε- 

ληθφηεηα θαη ε νξζνδνμία σο δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ησλ ππφδνπισλ Κππξίσλ, ρσξίο 

λα ζπλδειψλεηαη ε Μεγάιε Ηδέα θαη ην ελσηηθφ φξακα (ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη), 

θαη άιινηε ε επηζπκία γηα απειεπζέξσζε ζπλδέεηαη κε ηνλ πφζν γηα επίηεπμε ηεο ε- 

λφηεηαο ηνπ ειιεληζκνχ κε ηελ ελζσκάησζε ησλ αιπηξψησλ ζηνλ εζληθφ θνξκφ (ζηα 

Κχπξνο δνχιε θαη Ζ δνχιε Κχπξνο).  

ην δξάκα ηνπ Γ. ηβηηαλίδε νη Κχπξηνη εππαηξίδεο, θαη ηδηαίηεξα ν Ησάλλεο (φπσο 

θαίλεηαη απφ ηα ιφγηα ηνπ πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα), ζπκβνιίδνπλ ηελ ειιελη- 

θφηεηα κε ηελ εηδηθφηεξε ζεκαζία ηεο κλήκεο θαη ηεο ππφκλεζεο ηεο αξραίαο δφμαο, 

πνπ παξαθηλεί ηνπο επηγφλνπο ζε αληηηπξαλληθφ αγψλα:   

  Με ηελ θαξδίαλ πιήξε παηξησηηθνχ ππξφο, κε πιήξε ηελ ζπλαίζζεζηλ 
  ησλ ηεξψλ δηθαησκάησλ καο ζπλεξρφκεζα λα νκψζσκελ ηνλ φξθνλ  

  ηεο απαιιαγήο ηεο παηξίδνο απφ ηνπ κπζαξνχ δπγνχ, ηνπ βαξχλνληνο 

  ηνλ επγελή απηήο ηξάρεινλ. Αο ηξέκε ν ηχξαλλνο. Ζ Κχπξνο δελ ιε- 

  ζκνλεί ηελ αξραίαλ ηεο εχθιεηαλ, θαη ηα ηέθλα ηεο ελζπκνχληαη αθφκε 

  πνίσλ είλαη απφγνλνη.
89

  

    

ηελ Κχπξν δνχιε ε ζχδεπμε ειιεληθφηεηαο θαη νξζνδνμίαο ζπλππνδειψλεηαη α- 

πφ ηνλ αξρεγφ ησλ Κππξίσλ επαλαζηαηψλ Ηάθσβν θαη απφ ηνπο θιεξηθνχο Ησάλλε, 

Νείιν θαη Ηγλάηην. Ο πξψηνο, ζεσξψληαο φηη ε επίδξαζε ηεο ζείαο πξφλνηαο ζην ηζην- 

ξηθφ γίγλεζζαη είλαη θαηαιπηηθή, νξακαηίδεηαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κχπξνπ θαη 

ηελ αλάζηαζε νιφθιεξνπ ηνπ γέλνπο. Οη ππφινηπνη, πξεζβεχνληαο φηη ν αληηηπξαλλη- 

θφο αγψλαο «θέξεη αλέθαζελ ην θχξνο ζείαο ζθξαγίδνο», ζπλδένπλ ηελ εθπιήξσζε 

ησλ εζληθψλ πφζσλ ησλ Κππξίσλ κε ηελ «ππνθψζθνπζα» αλαγέλλεζε ηνπ ειιελη- 

ζκνχ θαη ηελ επίηεπμε ηεο ελφηεηάο ηνπ.
90

 

ην Ζ δνχιε Κχπξνο, απφ ηε κηα, ν Κιενκέλεο θαη ε Δπαλζία δηεθηξαγσδψληαο ηηο 

ηζηνξηθέο πεξηπέηεηεο ηεο Κχπξνπ παξαπέκπνπλ ζηα αληηηπξαλληθά αηζζήκαηα πνπ 

εληζρχνληαη απφ ηελ ηζηνξηθή κλήκε, ζηνηρείν πνπ έρεη επηζεκαλζεί θαη ζηα πξνε- 

γνχκελα ηζηνξηθά δξάκαηα˙ απφ ηελ άιιε, ε Καξιφηηα είλαη ζχκβνιν ηνπ νξάκαηνο 

ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ λεζηνχ θαη ηεο ελζσκάησζήο ηνπ ζηνλ εζληθφ θνξκφ. Ο 

Κιενκέλεο ηνλίδεη φηη νη Έιιελεο ηεο Κχπξνπ «πξνο ηφζελ επάιαηζαλ ηπξάλλσλ 

πνηθηιίαλ / φζελ δελ είδνλ νη ιανί εηο άιιελ ηζηνξίαλ» θαη δηεθηξαγσδεί ηελ ηχρε ηεο 

                                                                                                                                            
πνηνο ζα βαζηιεχεη, / άιια κελ βνχινληαη ζλεηνί θη άιια ζεφο θειεχεη». Σελ ίδηα πεπνίζεζε δηαηππψλεη 

θαη ν αγξφηεο Νηθνιήο ζηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο: «Έζηεη ν Θεφο! ηνλ ηφπνλ 

καο ήξηαλ πνιινί θαηδηνί, / κε άιινπ θαλελφ’ κεηλελ, κε ηνχηνπο έλλα κείλεη, / ηδηαη ηνχηνη ελ’  πεξαζηη- 

θνί». Βι. Β. Μηραειίδεο, «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…», ζη. 260-264, 637-9: φ.π., 203, 216.  
89

 Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη…, 29. Δγψ ππνγξακκίδσ.  
90

 Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο, Κχπξνο δνχιε…, 19, 23-5, 66.  
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παηξίδαο ηνπ, πνπ «φθεηο ηελ ζειάδνπλ», ελψ ε Δπαλζία ππνγξακκίδεη φηη, φζν θέγγεη 

ν ήιηνο θαη ππάξρνπλ ηα φξε, «ηπξάλλνπο ζα βδειχζζεηαη θαη ε θππξία θφξε». Ζ ίδηα 

αλαξσηηέηαη αλ νη ηχξαλλνη γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ (γηαηί ηφηε ζα ήμεξαλ 

γηα ηελ αξραία ηεο δφμα) θαη απνξεί πψο ε «πάιαη πνηέ» δνμαζκέλε Κχπξνο έγηλε 

ηψξα «νζλεία», δειαδή απψιεζε πνιιά ζηνηρεία ηεο ειιεληθφηεηάο ηεο. Ζ Καξιφηηα 

ηαπηίδεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κχπξνπ πξψηα κε ηε ιχηξσζε ηνπ ιανχ απφ ηηο 

ακαξηίεο ηνπ κπξνζηά ζηνλ βσκφ ησλ πξνγφλσλ θαη έπεηηα κε ηε δφμα νιφθιεξνπ 

ηνπ ειιεληζκνχ.
91

 

Ζ ζχδεπμε ειιεληθφηεηαο θαη νξζνδνμίαο ζπκβνινπνηείηαη κεηαθνξηθά ζηνλ ζεα- 

ηξφκνξθν δηάινγν  πλδηάιεμηο ηνπ ρνξνχ  ησλ κνπζψλ επί ηνπ Διηθψλνο ηεο . Λεν- 

ληηάδνο, φπνπ ε ζεά Αζελά θαη νη κνχζεο παξνπζηάδνληαη, έρνληαο εθρξηζηηαληζηεί 

(!), λα ζπληεινχλ ζηελ αλαγέλλεζε ησλ Διιήλσλ, πνπ ζάιινπλ «σο λεαξά θπηά ελ 

κέζῳ ησλ γεγεξαθφησλ θαη πςηθφκσλ δξπψλ, ησλ πνιπρξνλίσλ εζλψλ ηεο γεο». Ηδη- 

αίηεξα, ε Αζελά παξνπζηάδεηαη σο κεηαθνξά ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη εζηθήο αλαηξν- 

θήο ησλ λέσλ, πνπ ζα επηηεπρζεί κφλν αλ νη γνλείο «απνπηχζσζη θαη […] θξεκλί- 

ζσζηλ εηο θφξαθαο ηελ πνιπηέιεηαλ θαη ηνπο ιεγνκέλνπο ζπξκνχο, ηνπο νιεζξίνπο θαη 

θαηαζηξεπηηθνχο», ελψ γεληθφηεξα νη κνχζεο παξαπέκπνπλ ζηηο αξεηέο πνπ πξέπεη λα 

θνζκνχλ ηελ Διιελίδα ρξηζηηαλή, ζηελ νπνία αθηεξψλεηαη ν θαηαιεθηηθφο χκλνο ηεο 

πλδηαιέμεσο. ε απηφλ θαζνξίδεηαη ην πλεπκαηηθφ ππφβαζξν γηα ηε κφξθσζε θάζε 

λεαξήο Διιελίδαο, πνπ είλαη ε ζχδεπμε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο.
92

  

Μιζαλλοδοξία και ςπέπβαζη ηος θςλεηικού μίζοςρ   

Ωο ζχκβνια ηνπ θπιεηηθνχ κίζνπο ιεηηνπξγνχλ δηάθνξα πξφζσπα ζηα ηζηνξηθά 

δξάκαηα θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821». Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Κνπ- 

ηζνχθ Μερκέη ν νπνίνο, ελψ ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» παξνπζηάδεηαη εμαξρήο άηεγ- 

θηνο απέλαληη ζηνπο Έιιελεο ηεο Κχπξνπ θαη παξακέλεη κέρξη ηέινπο εμίζνπ κηζαι- 

ιφδνμνο,
93

 ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη αξρηθά εκθαλίδεηαη έηνηκνο λα πξνδψζεη θαη ηε 

ζξεζθεία θαη ηελ εζληθή ηνπ θαηαγσγή γηα ράξε ηεο Μαξίαο, θαη αξγφηεξα εγθα- 

                                                 
91

 Βι. Π. Λντδηάο, Ζ δνχιε Κχπξνο..., 13, 15, 17, 25.  
92

 . Λενληηάο, «πλδηάιεμηο ηνπ ρνξνχ ησλ κνπζψλ επί ηνπ Διηθψλνο»: Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί..., 8,  

43, 50-51, 52-7. ηηο ζζ. 52-7 ν χκλνο.  
93

 Σν θπιεηηθφ κίζνο ηνπ Κνπηζνχθ ζπλνςίδεηαη ζηνπο γλσζηνχο ζηίρνπο: «[…] ηδη αλ η-κπνξψ πνπ 

ηνπο Ρσκηνχο ηελ Σδχπξνλ λα παζηξέςσ / ηδη αθφκα αλ η-κπφξεηα ηνλ θφζκνλ λα γπξίζσ, / έζελ λα ζθά- 

μσ ηνπο Ρσκηνχο ςπζηήλ λα κελ αθήζσ». Β. Μηραειίδεο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», ζηξ. 18: ζη. 174-

176, Άπαληα..., 143, 158. 
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ηαιείπεη ηε κεηξηνπαζή απηή ζηάζε,
94

 γηα λα νδεγεζεί ζηηο ζθαγέο ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ 

θαη κεηά ζηνλ παξαινγηζκφ. Δμάιινπ, ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη ν Κχπξηνο εππα- 

ηξίδεο Ηάθσβνο ππνθηλείηαη ζηελ εθδηθεηηθή ηνπ δξάζε απφ ην κίζνο ηνπ θαηά ησλ 

Νατηψλ γηα ηηο βηαηνπξαγίεο πνπ δηέπξαμαλ ζην λεζί,
95

 ελψ αληίζηνηρα ν Βξαγαδί- 

λνο δηαηππψλεη ξεηά ηελ απνζηξνθή ηνπ απέλαληη ζηνλ θππξηαθφ ειιεληζκφ. Παξφ- 

κνηα, ζηελ Κχπξν δνχιε ν Ηάθσβνο θαη ν Γνπίδνο θαη ζην Ζ δνχιε Κχπξνο νη Δπαλ- 

ζία, Κιενκέλεο, Ησάλλεο θαη Ηάθσβνο ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνια ηνπ θπιεηηθνχ κί- 

ζνπο. 

Ζ ππέξβαζε ηνπ θπιεηηθνχ κίζνπο ζπκβνινπνηείηαη κε δξακαηηθά πξφζσπα, είηε 

απφ ηελ θαηεγνξία ησλ θαηαθηεηψλ είηε απφ ηελ θαηεγνξία ησλ θαηαθηεκέλσλ. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία μερσξίδνπλ νη πεξηπηψζεηο ηνπ Κηφξνγινπ θαη ηνπ γηνπ ηνπ, φπσο 

επίζεο θαη ησλ Σνπξθνθππξίσλ, πνπ παξεπξέζεθαλ ζηελ πιαηεία εξαγίνπ ηελ εκέ- 

ξα ησλ ζαλαηηθψλ εθηειέζεσλ, γηα ηελ αλεθηηθή θαη, πάλησο, φρη κηζαιιφδνμε ζηάζε 

ηνπο (Β. Μηραειίδεο, «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…»),

96
 θαζψο θαη ηνπ Μνπζηαθά ζηνλ Κνπ- 

ηζνχθ Μερεκέη, πνπ εγθαηαιείπνληαο ηνλ παζά, ηνλ νπνίν πξνεγνπκέλσο ππεξεηνχ- 

ζε, αλαιακβάλεη ηελ επηθίλδπλε απνζηνιή λα δηαζψζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Υαηδεγε- 

σξγάθε θαη λα ηε θπγαδεχζεη ζηε Λάξλαθα.
97

 ηελ ίδηα θαηεγνξία ζπγθαηαιέγν- 

ληαη ε Ηνπιία (Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη), ε Λνπίδα (Κχπξνο δνχιε), ε Αξλάιδα (Πέ- 

ηξνο πγθιεηηθφο) θαη ε Νεηδηκπέ (ζην νκψλπκν δξάκα), πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζχκ- 

βνια ππέξβαζεο ηνπ θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ, θαηαβάιινληαο σο ηίκεκα γηα ηελ ηνι- 

κεξή ηνπο ζηάζε ηελ ίδηα ηε δσή ηνπο. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη πξφζσπα πνπ, κνινλφηη αγσλίδνληαη 

έκπξαθηα ελαληίνλ ηεο μελνθξαηίαο, σζηφζν απνξξίπηνπλ ηε κηζαιινδνμία, ηνλ θα- 

λαηηζκφ θαη ηε ζθιεξή εθδίθεζε, θαζψο πηνζεηνχλ ηηο ηδέεο ηεο ρξηζηηαληθήο αγάπεο 

θαη ηεο ζπγρψξεζεο. Ο Γεψξγηνο θαη ν Φψηηνο ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη, ν Ησάλ- 

λεο ζηελ Κχπξν δνχιε, ν Κππξηαλφο ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 

1821» θαη ν δάζθαινο ζηνλ Γξαπέηε δηδάζθαιν, παξά ηα δεηλά πνπ βηψλνπλ σο ππφ- 
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 ηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη ν παζάο κεηά ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνεηνηκαζίεο 

ησλ Κππξίσλ γηα εμέγεξζε εθθξάδεη ην αθξαίν θπιεηηθφ κίζνο πνπ ηνλ δηαθξίλεη: «Καη εάλ ηελ Κχ- 

πξνλ πάζαλ κεηαβάισ εηο πνηακφλ αίκαηνο, η δίτα ηηρ εκδικήζεώρ μος δεν θα κοπεζθή. Θα αλεγείξσ 

ππξακίδαο διά ηυν πηυμάηυν ηυν απίζηυν θαη αλαβαίλσλ επ’ απηψλ ζα ζπλνξρψκαη κεηά ησλ 

ηαγκάησλ φισλ ηνπ Βεειδεβνχι θαη θα διαζκεδάζυ ζθνξπίδσλ εηο ηνπο αέξαο ρείξαο, πφδαο, θεθαιάο 

αλζξσπίλνπο θαη πνδνπαηψλ θαη θαηαζπαξάζζσλ ζάξθαο». Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνχθ Μερε- 

κέη…, 16. Δγψ ππνγξακκίδσ.  
95

 Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη…, 15-8.  
96

 Βι. Β. Μηραειίδεο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», ζηξ. 3-7, 33-36, 53, 55: Άπαληα..., 139-140, 148-150, 

158, 160.  
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 Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνχθ Μερεκέη…, 78-87. 
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δνπινη, ππεξβαίλνπλ ζε ηέηνην βαζκφ ην θπιεηηθφ κίζνο, ψζηε ιεηηνπξγνχλ σο ζχκ- 

βνια αλζξσπηζκνχ θαη απφξξηςεο ηεο αιφγηζηεο εθδηθεηηθήο καλίαο. 

Ο ηεξέαο Φψηηνο ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη, απνξξίπηνληαο ην ζρέδην ηνπ Ηά- 

θσβνπ γηα παξαδεηγκαηηθή εθδίθεζε ησλ δνινθφλσλ ηεο θφξεο ηνπ, ζεσξεί απάλζξσ- 

πν φπνηνλ επηδηψθεη «λα ζβχζε ζεξκήλ εθδηθήζεσο δίςαλ εηο πνηακνχο αλζξσπίλσλ 

αηκάησλ», ελψ ν Γεψξγηνο αληηηείλεη ζηνλ παηέξα ηνπ: «Αλ κηζψκελ […] ηελ ηπξαλ- 

λίαλ, πξέπεη ζξηακβεχνληεο λα νηθηείξσκελ ηνλ ηχξαλλνλ θαη, αλ βδειπηηψκεζα ην έ- 

γθιεκα, πξέπεη λα ζπγρσξψκελ ηνλ άλζξσπνλ». Παξφκνηα άπνςε δηαηππψλεη ζηελ Κχ- 

πξν δνχιε ν αξρηεπίζθνπνο Ησάλλεο ν νπνίνο, αλ θαη επινγεί ηνλ αγψλα ησλ επαλα- 

ζηαηψλ, ηνλίδεη φηη ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία επηδεηεί δηθαηνζχλε, αιιά φρη εθδίθεζε. 

Δμάιινπ, ζην παηξησηηθφ δξάκα Γξαπέηεο δηδάζθαινο ν πξσηαγσληζηήο, κεηά ηε θπ- 

ιάθηζε, ηελ απφδξαζή ηνπ θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ εξξψλ, φηαλ ζπλαληά ηνλ 

Σνχξθν δηθαζηή πνπ ηνλ είρε θαηαδηθάζεη ζε ζάλαην, απνθαζίδεη λα κελ ηνλ εθδηθε- 

ζεί, επηζεκαίλνληαο ηελ ελαληίσζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζε κηα ηέηνηα ηαθηηθή θαη ππν- 

δεηθλχνληαο ηελ πξνζήισζή ηνπ ζηελ αμία ηεο δηθαηνζχλεο.
98

 

Σέινο, ν Κππξηαλφο είλαη έλα εμέρνλ παξάδεηγκα δξακαηηθνχ πξνζψπνπ πνπ πα- 

ξαπέκπεη ζηε ρξηζηηαληθή αγάπε θαη ζηελ απφξξηςε ηνπ θπιεηηθνχ κίζνπο. ηελ «9
ε
 

Ηνπιίνπ 1821» ν αξρηεπίζθνπνο θαη νη κεηξνπνιίηεο, θαζψο βξίζθνληαη ζηε θπιαθή, 

δελ πξνζεχρνληαη κφλν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αγψλα ησλ Διιήλσλ θαη γηα ηελ απε- 

ιεπζέξσζή ηνπο, αιιά θαη γηα ηνπο ερζξνχο ηνπο: «Θεέ κνπ ηδηαη ζπγρψξεζε ηνπο ιαο 

πνπ καο κηζνχζηλ». ηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη ε ζπκβνινπνίεζε ηεο ππέξβαζεο ηνπ 

θπιεηηθνχ κίζνπο είλαη δξαζηηθφηεξε, δεδνκέλνπ φηη (θαηά ηε δηήγεζε ηνπ απηφπηε 

Δπαγφξα) «ν αιεζήο αξρηεπίζθνπνο επιφγεζε ην ζρνηλίνλ, εθ’ νπ ηνλ εθξέκαζαλ, θαη 

απηνχο ηνπο δεκίνπο ηνπ».
99

  

2.3. Αλληγοπική ζςμβολοποίηζη 

  Ζ αιιεγνξηθή ζπκβνινπνίεζε
100

 ησλ πξνζψπσλ κάο ελδηαθέξεη ζηνλ βαζκφ πνπ 

απηή αληρλεχεηαη σο δεζπφδνπζα ηερληθή ζε έλα ζεαηξηθφ θείκελν θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

αληαλαθιά ηε ζπγγξαθηθή θαη ηελ θεηκεληθή πξφζεζε, γηα λα απνθεπρζνχλ νη 

απζαίξεηεο αιιεγνξηθέο εξκελείεο, αθνχ πηνζεηείηαη ε άπνςε ηνπ Northrop Frye φηη 

«ε γλήζηα αιιεγνξία είλαη δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ινγνηερλίαο: ππάξρεη εθεί εμ αλάγθεο 
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 Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη…, 18, 22˙ Η. Καξαγεσξγηάδεο, Κχπξνο δνχιε…, 28˙ Η. 

Πεγαζίνπ, Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο…, 47.  
99

 Βι. Β. Μηραειίδεο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», ζηξ. 40: ζη. 397, Άπαληα..., 153˙ Θ. Κσλζηαληηλίδεο, 

Κνπηζνχθ Μερεκέη…, 101.  
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 Πεξηζζφηεξα γηα ηελ αιιεγνξηθή ζπκβνινπνίεζε, βι. ζην Κεθάιαην Γ΄ απηήο ηεο εξγαζίαο, ζζ. 
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θαη δελ πξνζηίζεηαη κφλν θαη κφλν απφ ηελ θξηηηθή εξκελεία».
101

 Με βάζε απηά ηα 

θξηηήξηα, ε αιιεγνξηθή ζπκβνινπνίεζε ησλ πξνζψπσλ εμεηάδεηαη ζε δχν ζεαηξηθά 

θείκελα, ζην Γαιάδην ινπινχδη ηνπ Ν. Νηθνιαΐδε (πνπ είλαη επεμεξγαζκέλε ινγνηε- 

ρληθή αιιεγνξία) θαη ζηε Μεηξπηά ηνπ Α. Υ. Γαιαλνχ πνπ, σο απιντθή αιιεγνξία, 

καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν γηα ηελ ηδενινγηθή ηεο ιεηηνπξγία. 

Υσξίο ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεζπφδνπζαο αιιεγνξηθήο δηάζηαζεο ζην Γαιάδην ινπ- 

ινχδη, ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ παξακπζνδξάκαηνο ζα ήηαλ αδχλαηε. 

Δθηφο απφ φζα έρνπλ ζεκεησζεί ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην γηα ηελ αιιεγνξηθή 

ζπκβνινπνίεζε ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ ζην ίδην ζεαηξηθφ θείκελν, ε ζέζε πνπ ππν- 

ζηεξίδεηαη εδψ είλαη φηη ηα δξακαηηθά πξφζσπα ζε απηφ ζπληζηνχλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, 

αιιεγνξίεο. Δηδηθφηεξα, νη δχν ξήγηζζεο (Ξαλζή θαη Μειαρξηλή) είλαη ζπκβνινπνη- 

ήζεηο ηεο ιχπεο θαη ηεο ραξάο αληίζηνηρα, πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κηαλ απφιπηε δηά- 

δεπμε θαη ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ηνπ δηαιεθηηθνχ ζπγρξσηηζκνχ ηνπο. Ο Αληξεησκέλνο 

παξαπέκπεη ζηελ αλαδήηεζε ηεο επηπρίαο ε νπνία, φπσο ππνδειψλεηαη κε ηε ιχζε 

ηνπ δξάκαηνο, δελ κπνξεί λα επέιζεη, αλ δελ πξνεγεζεί κηα επίπνλε θαη καθξφρξνλε 

ελδνζθφπεζε, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απηνγλσζία. Με ηε ρηιηφρξνλε γξηά ζπκβνιν- 

πνηνχληαη αιιεγνξηθά ε ίδηα ε δσή θαη ηαπηφρξνλα ν ρξφλνο, πνπ εκπεξηθιείνπλ ηελ 

αέλαε ηαιάληεπζε ηνπ αλζξψπνπ αλάκεζα ζηνπο πφινπο ηεο επηπρίαο θαη ηεο δπζηπ- 

ρίαο, θαζψο θαη ηνλ βαζαληζηηθφ ηνπ αγψλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ 

θαη ησλ νξίσλ ηνπο.  

Δμάιινπ, ζηε Μεηξπηά ε αιιεγνξηθή ζπκβνινπνίεζε ησλ πξνζψπσλ ππεξεηεί ηε 

ζαηηξηθή ζηφρεπζε ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηε ζηειίηεπζε 

ηεο αγγιηθήο απνηθηνθξαηηθήο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ. Ζ κεηξπηά (Βξεηαλία) εθκεηαι- 

ιεχεηαη ηα νξθαλά πνπ θεδεκνλεχεη (δειαδή ηνλ θππξηαθφ ιαφ), πξνο φθεινο ησλ 

δηθψλ ηεο παηδηψλ (Άγγισλ), πξνθαιψληαο έηζη, απφ ηε κηα, ηελ νξγή θαη ηελ αγαλά- 

θηεζε ησλ πξψησλ θαη, απφ ηελ άιιε, ηελ παξέκβαζε ηεο γεηηφληζζαο (πηζαλφηαηα 

ηεο Διιάδαο), πνπ απέηπρε λα θαηεπλάζεη ηα πλεχκαηα θαη λα νδεγήζεη ηηο δχν πιεπ- 
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 Καηά ηνλ Καλαδφ ζεσξεηηθφ ηεο ινγνηερλίαο, «πξαγκαηηθή αιιεγνξία έρνπκε φηαλ ν πνηεηήο 

ππνδεηθλχεη ξεηά ηε ζρέζε ησλ εηθφλσλ ηνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη παξαδείγκαηα θη έηζη 

πξνζπαζεί λα δείμεη πψο πξέπεη λα γίλεη ν ζρνιηαζκφο ηνπ έξγνπ ηνπ. Ο ζπγγξαθέαο είλαη αιιεγνξηθφο 

φπνηε ιέεη θαζαξά “κε ηνχην ελλνψ διαθοπεηικά (άιισο) εθείλν”. Αλ απηφ κνηάδεη λα γίλεηαη αδηάιεη- 

πηα, κπνξνχκε λα πνχκε, κε επηθχιαμε, φηη ην έξγν ηνπ “είλαη” αιιεγνξία». Βι. Northrop Frye, Αλα- 

ηνκία ηεο θξηηηθήο. Σέζζεξα δνθίκηα (κηθξ. Μαξηδέηα Γεσξγνπιέα), Αζήλα, Gutenberg, 2005 (1957), 

48, 83. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ίδηνο κειεηεηήο δηαθξίλεη ηε «ινγνηερληθή αιιεγνξία» (πνπ θα- 

ιχπηεη επηκειψο ηα θιεηδηά ηεο απνθσδηθνπνίεζήο ηεο) απφ ηελ «απιντθή αιιεγνξία», ε νπνία «πξέ- 

πεη λα ζεσξείηαη ιηγφηεξν ινγνηερλία θαη πεξηζζφηεξν ληνθνπκέλην ζηελ ηζηνξία ησλ ηδεψλ». Ό.π., 84. 
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ξέο ζε ζπλδηαιιαγή. Οη αηειέζθνξεο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ αθνινχζεζαλ ζηελ 

Κχπξν θαη ζηελ Αγγιία γηα ηελ απφδνζε δηθαηνζχλεο ζηα νξθαλά, παξαπέκπνπλ ζηηο 

αιιεπάιιειεο (θαη σζηφζν άθαξπεο) πξεζβείεο ησλ Κππξίσλ ζην Λνλδίλν, ελψ ν 

παηέξαο ησλ παηδηψλ, ν νπνίνο αλεπξίζθεηαη χζηεξα απφ επίκνλεο έξεπλεο, είλαη αι- 

ιεγνξηθφ ζχκβνιν ηεο παιηάο ρξπζήο επνρήο, ηνπ έλδνμνπ πνιηηηζκνχ, πνπ ηψξα έρεη 

παξαθκάζεη. Οη αφξηζηεο ππνζρέζεηο ηεο κεηξηάο γηα θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνλ παηέξα 

ησλ νξθαλψλ θαη γηα δίθαηε θαη αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά απέλαληί ηνπο παξαπέκπνπλ 

ζηελ μχιηλε γιψζζα ηεο αγγιηθήο δηπισκαηίαο θαη ζηε δηαηψληζε ηεο απνηθηνθξαηίαο. 

3. Οι «πιθανοί κόζμοι» ηυν δπαμαηικών πποζώπυν 

Ο δξακαηηθφο θφζκνο πνπ, φπσο ζεκεηψλεη ν K. Elam, «απνηειεί έλα ρσξνρξνληθφ 

αιινχ θαη αλαπαξίζηαηαη ζαλ λα ζπκβαίλεη ζην “πξαγκαηηθφ “εδψ” θαη “ηψξα” γηα ην 

αθξναηήξην» θαη απνθαιχπηεηαη «κέζσ ησλ πξνζψπσλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ δειψ- 

ζεψλ ηνπο […] θαη φρη βάζεη ελφο εμσηεξηθνχ ζρνιηαζκνχ» νξίδεηαη «σο κηα ππνζεηη- 

θή παξαιιαγή ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ», κε άιια ιφγηα ηαπηίδεηαη κε «ηε κπζνπια- 

ζία […] ελφο θφζκνπ, πνπ ελ γλψζεη φισλ είλαη ππνζεηηθφο».
102

 Καηά ηε Vimala 

Herman, ε ζρέζε ηνπ δξακαηηθνχ θφζκνπ κε ηνλ θφζκν ηεο θαζεκεξηλήο αλζξψπηλεο 

εκπεηξίαο είλαη ζχλζεηε˙ κνινλφηη ν πξψηνο δελ απνηειεί αληαλάθιαζε ηνπ δεχηε- 

ξνπ, δελ παχεη λα αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, «πνπ απνηειεί ηελ πεγή γηα ηε 

ζεκαζηνδφηεζή ηνπ».
103

  

Κχξην γλψξηζκα ησλ δξακαηηθψλ θφζκσλ, φπσο επίζεο θαη ησλ θαληαζηαθψλ ή 

κπζνπιαζηαθψλ θφζκσλ γεληθφηεξα, είλαη ε νληνινγηθή ηνπο απηνλνκία, επεηδή, φ- 

πσο ππνδεηθλχεη ε Ruth Ronen, «ηα θαληαζηαθά γεγνλφηα δελ ζπζρεηίδνληαη κε φ,ηη ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβεί ή λα κελ ζπκβεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά πεξηζζφηεξν κε φ,ηη 

ζπκβαίλεη ή ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηε κπζνπιαζία». Αληίζεηα, νη πηζαλνί θφζκνη,
104

 

αθελφο, δελ είλαη νληνινγηθά απηφλνκνη θαη, αθεηέξνπ, «πξνυπνζέηνπλ κηα δηαθνξά 
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 Elam (2001: 1980), 124, 132, 137-9. Ο Patrice Pavis ζεσξεί βάζηκα φηη ε δηεξεχλεζε θαη ε ζχγθξηζε 
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 Βι. Vimala Herman, Dramatic discourse..., 8. Βι. θαη ηελ άπνςε ηνπ U. Eco γηα ηε δηαιεθηηθή ζρέζε 

αθεγεκαηηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεχηεξνπ σο αλαγθαίνπ πεδίνπ 

αλαθνξάο γηα ηνλ πξψην: Umberto Eco, Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la cooperation 

interpretative dans les texts narratifs (trad. Myriem Bouzaher), Παξίζη, Grasset, 1985 (1979), 168˙ ζην 

εμήο: Lector in fabula… Βι. αθφκε ηελ άπνςε ηνπ Lubomír Doležel, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πηζαλνί 

θφζκνη δελ είλαη κεηαθπζηθνί, αιιά «θαηαζθεπάδνληαη κε ηηο δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

κπαινχ»: Lubomír Doležel, Heterocosmica. Fiction and possible worlds, Βαιηηκφξε θαη Λνλδίλν, The 

Johns Hopkins University, 1998, 14˙ ζην εμήο: Heterocosmica… 
104

 Γηα ηελ αξρηθή ρξήζε ηνπ φξνπ ζηε θηινζνθία θαη γηα ηηο πνηθίιεο θαη ζπρλά δαηδαιψδεηο θαη 

αζαθείο ρξήζεηο ηνπ απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, βι. Ruth Ronen, Possible worlds…, 5-

7˙ U. Eco, φ.π., 158-160. 
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κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ πηζαλνχ, κεηαμχ ηνπ αλαγθαίνπ θαη ηνπ πηζαλνχ ηξφ- 

πνπ ηεο χπαξμεο».
105

 Άξα, ε ζεσξία ησλ πηζαλψλ θφζκσλ βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε 

φηη «ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ ζπκβεί ηα 

γεγνλφηα, φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο πηζαλέο θαηαζηάζεηο πξαγκάησλ».
106

 Δπνκέλσο, ε 

πινθή ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ (φπσο επίζεο θαη ηνπ δξάκαηνο), θαηά ηε R. 

Ronen, δνκείηαη «σο έλα ζχζηεκα πηζαλνηήησλ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο πινπνηνχληαη 

θαη άιιεο φρη».
107

  

Έηζη, κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ πηζαλψλ θφζκσλ θσηίδνληαη ηα θίλεηξα 

θαη νη ζρέζεηο ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ.
108

 Με ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεσξίαο απηήο 

ζα δηεξεπλεζνχλ νη «πηζαλέο ηάμεηο πξαγκάησλ» πνπ εθθέξνληαη απφ ηα πξφζσπα, 

φηαλ, φπσο ζεκεηψλεη ν  K. Elam, «απηέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ “πξαγκαηηθή” 

ηάμε πξαγκάησλ, πνπ ηζρχεη ζηνλ δξακαηηθφ θφζκν, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κέρξη 

εθείλν ην ζεκείν, θαη νη νπνίεο είηε ζα “επαιεζεπζνχλ” είηε ζα “δηαςεπζζνχλ”, ζηε 

ζπλέρεηα».
109
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 Ruth Ronen, φ.π., 8, 30.  
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 Ό.π., 30. Σελ ίδηα άπνςε δηαηππψλεη ν K. Elam πνπ ζεκεηψλεη φηη «νη πηζαλνί θφζκνη είλαη νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ θάπνηα πξάγκαηα λα είραλ γίλεη». Βι. Elam (2001: 1980), 127. 

Αο ζεκεησζεί φηη ν Elam αληιεί ηελ πην πάλσ άπνςε απφ ηνλ D. Lewis ν νπνίνο ζεκεηψλεη: «ηα πξάγ- 

καηα ζα κπνξνχζαλ λα είραλ ζπκβεί δηαθνξεηηθά κε ακέηξεηνπο ηξφπνπο». Βι. David Lewis, Cou- 

nterfactuals, Ομθφξδε, Blackwell Publishers, 2003 (1973), 84. Γηα ηηο ηξνπηθφηεηεο εθθνξάο ησλ 

ππνζεηηθψλ θφζκσλ, βι. Kate Kearns, Semantics, Υάκπζατξ θαη Νέα Τφξθε, Palgrave Macmillan, 

2000, 52-55˙ ζην εμήο: Semantics… Ζ κειεηήηξηα δηαθξίλεη ηξεηο ηξνπηθφηεηεο: ηε ινγηθή, ηελ επη- 

ζηεκνληθή θαη ηε δενληηθή, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δειψλνπλ είηε αλαγθαηφηεηα είηε πηζαλφηεηα. 
107

 Ζ Ronen ππνγξακκίδεη ηελ αλαινγία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ αθεγεκαηηθνχ 

θφζκνπ θαη ηνπ ζχκπαληνο, επηζεκαίλνληαο φηη «ην αθεγεκαηηθφ ζχκπαλ έρεη έλαλ δηθφ ηνπ “πξαγκα- 

ηηθφ” θφζκν, ν νπνίνο εθιακβάλεηαη σο ηέηνηνο απφ ηα πξφζσπα απηνχ ηνπ ζχκπαληνο. Άιια πεδία ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ ζχκπαληνο ζπλδένληαη κε ηηο ζηάζεηο, ηηο πξνζέζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο επρέο θαη ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ πξνζψπσλ», δειαδή κε ηνπο πηζαλνχο ηνπο θφζκνπο. Βι. Ruth Ronen, Possible 

worlds…, 146, 171. Βι.επίζεο U. Eco, Lector in fabula…, 165. Βι. επηπιένλ Claude Bremond, «Ζ 

ινγηθή ησλ αθεγεκαηηθψλ πηζαλνηήησλ», Cl. Bremond [et al.], Θεσξία ηεο αθήγεζεο…, 125-157. Ο 

κειεηεηήο ζεκεηψλεη φηη «θακηά απφ ηηο ιεηηνπξγίεο, αληίζεηα κε φ,ηη ππνζηεξίδεη ν Propp, δελ βξίζθεηαη 

ζε ππνρξεσηηθή ζπλάξηεζε κε ηελ επφκελή ηεο, ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο αθνινπζίαο. Σνπλαληίνλ, αθνχ ηε- 

ζεί ε πξψηε ιεηηνπξγία, ν αθεγεηήο είλαη πάληα ειεχζεξνο λα ηε κεηαηξέςεη ζε πξάμε ή λα ηε δηαηεξήζεη 

ζαλ πηζαλφηεηα». Σν παξάζεκα ζηε ζ. 126. 
108

 Αο ιεθζεί ππφςε φηη, φπσο ζεκεηψλεη ν K. Elam, «ην δξάκα δνκείηαη πάλσ ζηε ζχγθξνπζε αληηηη- 

ζέκελσλ πηζαλνηήησλ, δει. αληηηηζέκελσλ πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ, θαη δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ ρσ- 

ξίο ηελ παξέκβαζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ ππνζεηηθψλ θφζκσλ, νη νπνίνη πινπνηνχληαη ή 

εγθαηαιείπνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ δξάκαηνο». Βι. K. Elam (2001: 1980), 127· σο πηζαλή θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ νξίδεηαη ν πηζαλφο θφζκνο θαη απφ ηνλ van Dijk. Βι. Teun A. van Dijk, Text and context. 

Explorations in the semantics and pragmatics of discourse, Λνλδίλν, Longman, 
6
1992 (1977), 29-30.  

109
 Elam, φ.π., 127, 140. Ο ίδηνο κειεηεηήο ππνζηεξίδεη φηη νη πηζαλνί θφζκνη ηνπ δξάκαηνο «δελ είλαη 

πνηέ απιέο θαη ζηαηηθέο ηάμεηο πξαγκάησλ αιιά, πνιχ κάιινλ, ζχλζεηεο αθνινπζίεο θαηαζηάζεσλ». Βι. 

φ.π., 143. Γηα ην ίδην ζέκα, βι. U. Eco, Lector in fabula…, 199. 
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Ζ πξνζέγγηζε ησλ πηζαλψλ θφζκσλ ζηα εμεηαδφκελα ζεαηξηθά θείκελα, απφ ηε 

κηα, πεξηνξίδεηαη ζηε «ζεκαζηνινγηθή εξκελεία»
110

 ησλ πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

εθθέξνπλ ηα δξακαηηθά πξφζσπα θαη, απφ ηελ άιιε, βαζίδεηαη ζε δνκηθά θξηηήξηα, 

δειαδή ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ επηρεηξείηαη κε θξηηήξην ην είδνο ησλ ζρέ- 

ζεσλ αλάκεζα ζηηο αληηηηζέκελεο πηζαλέο θαηαζηάζεηο, φπσο έρεη ήδε εηζεγεζεί ν 

Lubomír Doležel.
111

 Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη δξάκαηα 

ζηα νπνία νη πηζαλνί θφζκνη έρνπλ απιή δηπνιηθή δνκή, θαζφηη ζπγθξνηνχληαη απφ 

δχν βαζηθέο αληηηηζέκελεο πηζαλέο θαηαζηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο πινπνηείηαη ε κία˙ 

ζηε δεχηεξε θαηαηάζζνληαη φζα δξάκαηα πεξηέρνπλ πηζαλνχο θφζκνπο κε ζχλζεηε 

δνκή, δειαδή κε έλα πιέγκα ζρέζεσλ αλάκεζα ζε πνηθίιεο πηζαλέο θαηαζηάζεηο, 

άιιεο απφ ηηο νπνίεο πινπνηνχληαη θαη άιιεο φρη. Πηζαλνί θφζκνη κε ζχλζεηε δνκή 

έρνπλ εληνπηζηεί ζηα ξνκαληηθά εξσηηθά θαη ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηζηνξηθά δξά- 

καηα, ελψ ζηα ππφινηπα ζεαηξηθά είδε εληνπίδεηαη ην δηπνιηθφ ζρήκα ησλ αληηηηζέ- 

κελσλ πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ, ρσξίο λα ιείπνπλ θαη νη δηαθιαδψζεηο ησλ δχν δεζπν- 

δνπζψλ πηζαλνηήησλ ζε επηκέξνπο νκφινγνπο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο πηζαλνχο θφ- 

ζκνπο.  

3.1. Πιθανοί κόζμοι με απλή διπολική δομή   

ηηο νιηγνζέιηδεο θσκσδίεο ηνπ Κ. Παπιίδε, φπνπ ζαηηξίδνληαη ε πνιηηηθή καηαη- 

νδνμία, ν θαηξνζθνπηζκφο θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ αλαιθάβεηνπ ιανχ, κε ηνπο πη- 

ζαλνχο θφζκνπο πξνβάιινληαη ε δηάζηαζε ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ε αθφξεζηε επηζπκία ηνπο γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή άλνδν 

ή πνιηηηθή θαηαμίσζε.  

ηε Γεκαξρίηηδα ν επίδνμνο δήκαξρνο ζεσξεί ηελ αλάιεςε ηεο δεκαξρίαο βέ- 

βαηε, ρσξίο σζηφζν ε θαληαζίσζή ηνπ απηή λα βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά δεδν- 

κέλα. Αδπλαηεί λα ζπδεηήζεη κε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ, πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα ηνλ 

«πξνζγεηψζνπλ» (ζηελ νπζία απηφ επηδηψθεη κφλν ν ππεξέηεο ηνπ πλέζηνο, αθνχ ν 

ινγνγξάθνο Κνζνξλίδεο ζπλεηδεηνπνηεί φηη, αλ εμαθνινπζήζεη λα πάζρεη απφ 

δεκαξρίηηδα, ζα ζπλερίζεη λα αγνξάδεη ηνπο ιφγνπο ηνπ). Με ηελ εμαγγειία ηεο ππν- 

ςεθηφηεηάο ηνπ γηα ηηο επφκελεο δεκαξρηαθέο εθινγέο ν αζεξάπεπηνο πνιηηεπηήο 
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 Γηα ηνπο πηζαλνχο θφζκνπο σο «κηα πξνζέγγηζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο εξκελείαο ηνπ ιφγνπ», βι. Alan 

Cruse, A glossary of semantics and pragmatics, Δδηκβνχξγν, Edinburg University Press, 2006, 134.  
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 Βι. L. Doležel, Heterocosmica…, 23. 
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παξνπζηάδεηαη λα εθιακβάλεη ηελ απνκαθξπζκέλε πηζαλφηεηα σο αλαγθαηφηεηα θαη 

λα παξακέλεη εγθισβηζκέλνο κέζα ζηνλ αλεδαθηθφ πηζαλφ ηνπ θφζκν.
112

 

ηα Δπραξηζηήξηα πηζαλνχο θφζκνπο αλαινγίδνληαη κφλν ηα δχν θχξηα πξφζσπα, 

δειαδή ν ηζαξιαηάλνο Κελνθέθαινο θαη ν δεκνζηνγξάθνο Αθαηκάθηεο. Απφ ηε 

κηα, ν Κελνθέθαινο ππνζέηεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεχζεη (ή, θαιχηεξα, πξνζπνηείηαη 

φηη κπνξεί λα ζεξαπεχζεη) θάζε επαγγεικαηηθή αζζέλεηα θαη ζεσξεί φηη κε ηε 

δεκνζίεπζε επραξηζηεξίσλ ζα θαηαθέξεη λα απμήζεη ηελ πειαηεία ηνπ θαη λα βει- 

ηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε˙ απφ ηελ άιιε, ν δεκνζηνγξάθνο Αθαηκάθηεο δελ 

ζθέθηεηαη ηίπνηε άιιν, παξά πψο ζα γεκίζεη ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ κε επ- 

ραξηζηήξηα αθξηβνπιεξσκέλα. Έηζη, ελψ νη πηζαλνί θφζκνη ηνπ γηαηξνχ απνδεηθλχ- 

νληαη αβάζηκνη, ν δεκνζηνγξάθνο επηηπγράλεη λα θαπειεπηεί ηφζν ηελ επηζπκία ηνπ 

«γηαηξνχ» γηα θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη πινπηηζκφ φζν θαη ηελ ακάζεηα ησλ αζζε- 

λψλ.
113

 

Με παξφκνην ηξφπν, ζην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη Γχζηο θαη ζην παηξησηηθφ 

δξάκα Φηινπαηξία θαη έξσο νη αληηηηζέκελεο πηζαλέο θαηαζηάζεηο δηεπζεηνχληαη 

δηπνιηθά. ηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ησλ πξνζψπσλ ηνπ πξψηνπ δξάκαηνο θπξη- 

αξρνχλ ν Πέηξνο θαη ε Άλλα, επεηδή φια ηα ππφινηπα πξφζσπα πξνζπαζνχλ λα 

εξκελεχζνπλ, λα αηηηνινγήζνπλ, αιιά θαη λα πξνβιέςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

ρεηηθά κε ηνλ Πέηξν αληηπαξαηίζεληαη νη πηζαλνί θφζκνη  ηεο Μαξίαο, ππεξέηξηαο 

ηνπ ππνζηαηηθνχ, θαη ηνπ γηαηξνχ ηεο νηθνγέλεηαο: ε πξψηε ζεσξεί πηζαλή κηα 

ζπκθνξά, κεηά ηηο αιιαγέο πνπ πξνθάιεζε ε επηζηξνθή ηνπ Πέηξνπ, ζεσξψληαο πα- 

ξάιιεια απίζαλε ηελ εζηθή ηνπ βειηίσζε (φπσο αθξηβψο θαη ν αδειθφο ηνπ Γεκν- 

ζζέλεο). Αληίζεηα, ν γηαηξφο ππνζέηεη φηη εχθνια ν Πέηξνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη 

ραξαθηήξα, αλ θπξηεπζεί απφ έλα ηζρπξφ θαη ζνβαξφ ζπλαίζζεκα, βνεζνχκελνο ζε 

απηφ απφ ην επαξρηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη, ελψ, αλ δνχζε ζε κεγαινχπνιε, 

πηζαλφηαηα ζα αδπλαηνχζε λα βειηησζεί εζηθά.  

Ζ Άλλα, κνινλφηη ε ίδηα δελ αλαινγίδεηαη πηζαλνχο θφζκνπο, θαηέρεη θπξίαξρε 

ζέζε ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ησλ αδειθψλ Πέηξνπ θαη Γεκνζζέλε. Ο «άζσηνο» 

αδειθφο νλεηξεχεηαη κηαλ επηπρηζκέλε δσή δίπια ζηελ Άλλα θαη απνδίδεη ηελ αδη- 

αθνξία ηεο γηα ηνλ Γεκνζζέλε ζηνλ έξσηά ηεο γηα θάπνην λεφηεξν, ελψ ν ζπλεηφο 

Γεκνζζέλεο (πνπ ππνρσξεί κε νδπλεξφ ηξφπν γηα ράξε ηνπ αδειθνχ ηνπ) ζεσξεί 

πηζαλή ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηεο επαξρηαθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζε ελδερφκελν γάκν 

                                                 
112

 Βι. Κ. Παπιίδεο, Ζ δεκαξρίηηο…, 10.  
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ηνπ κε ηελ Άλλα, αθνχ ν ίδηνο ήηαλ ν ζεηφο ηεο παηέξαο, ρσξίο σζηφζν λα ιπηξψ- 

λεηαη απφ ηελ έληνλε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ θεδεκφλα θαη ζηνλ επίδνμν εξαζηή, 

ππνζέηνληαο φηη θαλέλαο δελ ζα ήηαλ άμηνο λα θάλεη επηπρηζκέλε ηελ Άλλα, εθηφο 

απφ ηνλ ίδην.
114

  

ην Φηινπαηξία θαη έξσο ν Γηάλλεο θπξηαξρεί ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ησλ ππφ- 

ινηπσλ πξνζψπσλ, γηαηί αξρηθά ηφζν ε Γψξα, φζν θαη νη γνλείο ηεο, ηνλ ζεσξνχλ 

ηδαληθφ γακπξφ, ελψ, κεηά ηελ επηζηξάηεπζή ηνπ θαη θαηά ηα ηξία ρξφληα ηεο απνπ- 

ζίαο ηνπ, ε Γψξα ζεσξεί πηζαλφ ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Ζ πηζαλφηεηα απηή δηαςεχδεηαη 

ηελ θξίζηκε ζηηγκή, φηαλ ν Γηάλλεο, επηζηξέθνληαο απφ ην κέησπν, δηαζψδεη ηελ 

αγαπεκέλε ηνπ απφ βέβαην ζάλαην. Με ηελ επηπρή ιχζε ηνπ δξάκαηνο, ν πηζαλφο 

θφζκνο ηεο Γψξαο δελ πινπνηείηαη˙ αληίζεηα επαιεζεχεηαη ε πξφβιεςε ηνπ παηέξα 

ηεο φηη ν αξξαβσληαζηηθφο ηεο ζα επέζηξεθε απφ ην κέησπν ζψνο θαη ζα ηελ πα- 

ληξεπφηαλ, ελψ νη επρέο ηνπ Γηάλλε γηα λίθε, απειεπζέξσζε ησλ Διιήλσλ ηεο Μ. 

Αζίαο θαη γηα ηνλ γάκν ηνπ, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηνλ πφιεκν, πξαγκαηψλν- 

ληαη κφλν ελ κέξεη, θαη εηδηθά ζε φ,ηη αθνξνχζε ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή.
115

  

ηα αζηηθά δξάκαηα Μάξηνο θαη Ο δηθεγφξνο νη πηζαλνί θφζκνη αθνξνχλ απν- 

θιεηζηηθά ηελ αλακελφκελε ζηάζε θαη δξάζε ησλ δχν πξσηαγσληζηηθψλ πξνζψπσλ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ βίνπ. ην πξψην θείκελν ην πξφζσ- 

πν πνπ θπξηαξρεί ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ησλ ππνινίπσλ είλαη ν Μάξηνο. Σα άιια 

κέιε ηεο παξέαο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηε ζηάζε ηνπ πξσηαγσληζηή, θαη ηδηαίηεξα δηεξσηψληαη αλ πξάγκαηη απηφο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε ηε ινγηθή, θαη ηδίσο κε ηελ ηζρπ- 

ξή ηνπ ζέιεζε, φπσο δηαηείλεηαη. Ηδηαίηεξα, ε Μάγδα εχζηνρα ππνζέηεη πσο ν 

Μάξηνο δελ ηελ αγαπά πξαγκαηηθά, αθνχ ζην ηέινο ν ίδηνο παξαδέρεηαη φηη ε αγάπε 

ηνπ γηα ηελ ίδηα ήηαλ εγθεθαιηθή. Ζ επηζπκία ηνπ ζπγγξαθέα λα επηθεληξσζεί ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Μάξηνπ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηηηινθνξεί ην ζεαηξηθφ 

ηνπ κε ην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, πνπ κέρξη θαη ην ηέινο παξακέλεη αηληγκαηη- 

θφ: ν αλαγλψζηεο δελ θαηαιαβαίλεη αλ πξφθεηηαη γηα έλα ραξηζκαηηθφ πξφζσπν ή 

γηα έλαλ αιαδφλα θαη εγσηζηή, πνπ απιψο πξνζπνηείηαη θαη «παίδεη» κε ηα ππφινηπα 

πξφζσπα.   

ηνλ Γηθεγφξν φινη θαληάδνληαη φηη ν Παχινο είλαη πξννξηζκέλνο λα εμειηρζεί 

ζε πνιχ ζεκαληηθφ δηθεγφξν, γηα ηνλ νπνίν ζα κηιά φιε ε Αζήλα. Ο παηέξαο ηνπ, 
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πέξα απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε, νλεηξεχεηαη λα έρεη ν γηνο ηνπ θαη έλα θαιφ 

γάκν, κεηά ηνλ νπνίν θαη ν ίδηνο ζα εγθαηαιείςεη ηελ επαξρία γηα λα εγθαηαζηαζεί 

ζηελ Αζήλα. Ζ δηάςεπζε θαη ε καηαίσζε ησλ πην πάλσ πηζαλνηήησλ επέξρνληαη κε 

ην ηέινο ηνπ δξάκαηνο. 

ηνλ Γξαπέηε δηδάζθαιν θπξηαξρεί ε δηπνιηθή αληίζεζε αλάκεζα ζηνπο πηζαλνχο 

θφζκνπο ησλ καζεηψλ θαη ηεο κεηέξαο ηνπ δαζθάινπ, πνπ ζεσξνχλ πηζαλή ηελ ε- 

θηέιεζή ηνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο αλ δελ θαηαθέξεη λα απνδξάζεη, θαη ησλ ππνζέ- 

ζεσλ πνπ δηαηππψλεη γηα ηελ ηχρε ηνπ ε ζπλάδειθφο ηνπ απφ ηελ Καβάια, φηαλ ιέεη 

πσο εθείλνο, έρνληαο δηαθχγεη ηνλ θίλδπλν ηεο ζαλαηηθήο εθηέιεζεο, ελδέρεηαη λα 

θάλεη ηνλ πεξίπαηφ ηνπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Βέβαηα, εθείλν πνπ θπξηαξρεί ζηνπο 

πηζαλνχο θφζκνπο ησλ πξνζψπσλ, εθηφο απφ ηνλ δάζθαιν, είλαη θαη νη ηφπνη (Μαθε- 

δνλία, έξξεο, Κσλζηαληηλνχπνιε), θαζψο απφ δηάθνξα πξφζσπα δηαηππψλεηαη ε 

επρή γηα ηε ζχληνκε απειεπζέξσζή ηνπο απφ ηε δνπιεία, ε νπνία πξαγκαηψλεηαη ελ 

κέξεη, ζην πιαίζην ηνπ δξακαηηθνχ θφζκνπ.
116

 

ηνλ Αεηφ… ε δηπνιηθή δφκεζε ησλ πηζαλψλ θφζκσλ βαζίδεηαη ζηε δηάδεπμε ηδη- 

σηηθφ-δεκφζην˙ απφ ηε κηα, ν Βειηζάξηνο ζεσξεί πνιχ πηζαλή ηε θπιάθηζή ηνπ θαη 

ππνζέηεη φηη ε θπιαθή ηνπ ζην κέιινλ ζα απνθαιείηαη ηφπνο ηνπ καξηπξίνπ (πηζα- 

λφηεηα πνπ πινπνηείηαη κε ηε ζχιιεςε θαη αξγφηεξα ηε ζαλάησζε ηνπ ζηξαηεγνχ)˙ 

ε απηνθξάηεηξα Θενδψξα, αλαπνιψληαο λνζηαιγηθά ηε γελέηεηξά ηεο Κχπξν, ζεσξεί 

ζρεδφλ βέβαηε ηελ επίζθεςή ηεο ζε απηή καδί κε ηνλ απηνθξάηνξα, κνινλφηη ε 

πηζαλφηεηα απηή ζην ηέινο δελ πινπνηείηαη. Απφ ηελ άιιε, νη ππφινηπνη πηζαλνί 

θφζκνη αθνξνχλ ηελ επηβίσζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ιφγηα 

πνπ εθθέξνπλ ηα θάζκαηα ησλ έλδνμσλ ζηξαηεγψλ.
117

  

Γηπνιηθή είλαη ε δνκή ησλ πηζαλψλ θφζκσλ θαη ζηηο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. 

Μηραειίδε. Όπσο είλαη θπζηθφ, ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ησλ πξνζψπσλ ηεο «9
εο

 

Ηνπιίνπ 1821» θπξηαξρεί ν Κππξηαλφο˙ ν Κηφξνγινπ κεζνδεχεη κάηαηα ηε θπγάδεπ- 

ζή ηνπ θαη ν Κνπηζνχθ Μερκέη επηζπκεί δηαθαψο ηνλ ζπκβηβαζκφ, ηελ ηαπείλσζε 

θαη ηε δηαπφκπεπζε ηνπ αξρηεπηζθφπνπ θαη ησλ άιισλ αξρηεξέσλ. Οη δχν δεζπφδν- 

ληεο αληίκαρνη ζην πνίεκα (Κππξηαλφο θαη Κνπηζνχθ) πεξηγξάθνπλ εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ζε ζρέζε κε ηε ξσκηνζχλε. Ο Κππξηαλφο ηνλίδεη ηε 

δηαρξνληθή πνξεία ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα επηβηψζεη κέρξη ηε ζπ- 

ληέιεηα ηνπ αηψλα, κε ηε βνήζεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Θενχ, ελψ ν Κνπηζνχθ 
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επηζπκεί δηαθαψο ηνλ νινθιεξσηηθφ αθαληζκφ ησλ Διιήλσλ ζε φια ηα κήθε θαη ηα 

πιάηε ηεο γεο.
118

  

Ζ εμηζιακηζκέλε Διέλε θπξηαξρεί ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ησλ πξνζψπσλ ζηε 

«Υηψηηζζα»˙ απφ ηε κηα, ε γξηά Υαηδεκαξία δεζκεχεηαη λα θάλεη φ, ηη κπνξεί γηα λα 

ηε ζψζεη, έρνληαο ζπλαίζζεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ζεσξψληαο πηζαλή ηελ παξαδεηγ- 

καηηθή ηηκσξία γηα ην ηφικεκά ηεο, αλ απνθαιππηφηαλ, θαη, απφ ηελ άιιε, ν Αιή-

κπεεο ηε ζέιεη ρακνγειαζηή θαη επηπρηζκέλε. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε ζσηεξία 

ηεο Διέλεο ηαπηίδεηαη κε ηελ επηζηξνθή ζηνλ ηφπν ηεο θαη ηελ επάλνδφ ηεο ζηνλ 

ρξηζηηαληζκφ (φπσο ελ ηέιεη έγηλε), ελψ ζηε δεχηεξε ε ραξά θαη ε επηπρία ηεο θνπέ- 

ιαο κέζα ζην ηνπξθηθφ ζπίηη ζα εθιακβάλνληαλ απφ ηελ Αιή-κπεε σο πξνζαξκνγή 

ηεο ζηε λέα θαηάζηαζε ηνπ εμηζιακηζκνχ.  

ηελ πνηεηηθή ζχλζεζε «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» επίθεληξν ησλ πηζαλψλ 

θφζκσλ δελ είλαη ηα πξφζσπα αιιά ε αγγινθξαηνχκελε Κχπξνο θαη, εηδηθφηεξα, 

πξψηα ε θππξηαθή δηάιεθηνο, σο κεησλπκία ηεο ειιεληθφηεηαο, θαη έπεηηα ην κέι- 

ινλ ησλ μέλσλ θαηαθηεηψλ ζην λεζί. Οη Κχπξηνη κέζα ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ηνπ 

Άγγινπ Σδνλή εκθαλίδνληαη αθειιεληζκέλνη θαη ε θππξηαθή δηάιεθηνο απνζηεσκέ- 

λε θαη κε νκηινχκελε. Ο Καθνπιιήο ζεσξεί ηηο πηζαλφηεηεο απηέο εμσπξαγκαηηθέο, 

γηαηί είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί ηη ζα ζπκβεί ζην απψηεξν κέιινλ, επεηδή ηα ζρέ- 

δηα ηνπ Θενχ είλαη αλεμηρλίαζηα θαη, εμάιινπ, ε δηθαηνζχλε, ε αιήζεηα θαη ην θσο, 

φζν θαηαπνιεκνχληαη, ηφζν πεξηζζφηεξν ηζρπξνπνηνχληαη θαη επηβάιινπλ ηελ πα- 

ξνπζία ηνπο ζηνλ θφζκν. Σνλ ίδην πηζαλφ θφζκν πηνζεηεί θαη ν αγξφηεο Νηθνιήο, 

πνπ θαζφινπ ηπραία έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζηελ πνηεηηθή ζχλζεζε: ν αληηπξνζσ- 

πεπηηθφο απηφο ηχπνο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ εθθξάδεη ηελ πίζηε ηνπ ζηε ζεία πξφλνηα 

θαη δηθαηνζχλε θαη πηζηεχεη φηη, ράξε ζηε βνήζεηά ηεο, νη Άγγινη ζα θχγνπλ απφ ηελ 

Κχπξν, φπσο ζπλέβεθε θαη κε ηφζνπο άιινπο θαηαθηεηέο.
119

 

3.2. Πιθανοί κόζμοι με ζύνθεηη δομή 

ηα ξνκαληηθά εξσηηθά δξάκαηα (Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα… θαη Γηνκήδεο) 

ε δνκή ησλ πηζαλψλ θφζκσλ είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηε, επεηδή ην πξσηαγσληζηηθφ 
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είλαη επίζεο ε δνκή ησλ πηζαλψλ θφζκσλ ζην κπζηζηνξεκαηηθφ δξάκα Ζ θφκεζζα δεηηάλα θαη ζην πα- 
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δεχγνο θπξηαξρεί ηζφηηκα ζηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο, πνπ εθθέξνληαη απφ ηα ππφινη- 

πα πξφζσπα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα… ν Φηινθηήηεο 

επηζπκεί έληνλα ηελ εμφλησζε ηνπ Αγεζίιανπ θαη ηξνκάδεη κε ηελ πηζαλφηεηα ηεο ε- 

ζπεπζκέλεο επηζηξνθήο ηνπ απφ ηελ Πάθν. Δμάιινπ, ε Δπαλζία, πνπ απνηειεί θαη 

ην «κήινλ ηεο έξηδνο», θπξηαξρεί ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ησλ δχν δηεθδηθεηψλ ηεο: 

αθελφο, ν Φηινθηήηεο ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλφξζσζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ ζηελ 

πξνίθα πνπ ζα πάξεη, αλ ηελ παληξεπηεί, θαη, αθεηέξνπ, ν Αγεζίιανο ηαπηίδεη ηελ 

επηπρία ηνπ κε ηνλ έξσηά ηνπ γηα ηελ Δπαλζία, ηνλ πηζαλφ γάκν ηνπο θαη ηελ ελδερφ- 

κελε αλαρψξεζή ηνπο απφ ηελ πφιε, γηα λα δήζνπλ κέζα ζηε θχζε. Αλεδαθηθνί α- 

πνδεηθλχνληαη, εμάιινπ, νη πηζαλνί θφζκνη ηφζν ηνπ ηακία ηνπ Φηινθηήηε Γεψξγηνπ, 

πνπ ζεσξεί εθηθηή ηελ έγθαηξε ζχιιεςε ησλ αληίκαρσλ ηνπ εξσηηθνχ δεχγνπο, ε ν- 

πνία ηειηθά πξαγκαηνπνηείηαη, παξά κφλν φηαλ είλαη αξγά, αθνχ νη δχν εξσηεπκέλνη 

λένη έρνπλ ήδε απηνθηνλήζεη, φζν θαη ηνπ Μπξσλίδε πνπ, πηνζεηψληαο ην ζηεξεφ- 

ηππν ζχκθσλα κε ην νπνίν νη γπλαίθεο είλαη εθδηθεηηθέο γηα ηνλ άπηζην εξαζηή, αι- 

ιά θαη ππνηαγκέλεο ζηελ παηξηθή εμνπζία, εκθαλίδεηαη βέβαηνο γηα ηε δήζελ ππνηα- 

γή ηεο Δπαλζίαο ζηηο επηζπκίεο ησλ γνλέσλ ηεο.  

Απφ ηα δχν πξσηαγσληζηηθά πξφζσπα, εκθαλψο ν Αγεζίιανο πεξηγξάθεη ηνπο 

πηζαλνχο ηνπ θφζκνπο κε πεξηζζφηεξε ξεηνξηθή δχλακε. Ωο πνηεηήο, παξά ηηο αξλε- 

ηηθέο εμειίμεηο, δελ παχεη κέρξη ην ηέινο λα ειπίδεη ζε έλα ζαχκα θαη λα δηαηππψλεη 

ηελ επηδίσμή ηνπ γηα κηα δσή καθξηά απφ ηελ ηχξβε ηεο πφιεο, καδί κε ηελ αγαπεκέ- 

λε ηνπ. Αθφκε, ν ιφγνο ηνπ αθνξά ηα δεηλά ηεο ηνπξθνθξαηνχκελεο παηξίδαο ηνπ  θαη 

ηελ αδηαθνξία ησλ ζχγρξνλσλ Κππξίσλ γηα ηηο ζπκθνξέο ηεο. 

Απφ ηελ άιιε, ε Δπαλζία είλαη απφ ηελ αξρή απνθαζηζκέλε λα κελ αζεηήζεη ηνλ 

φξθν ηεο γηα πίζηε ζηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο θαη λα κελ παξαθνχζεη ηνλ παηέξα ηεο, 

πνπ ηελ πξφζηαδε λα παληξεπηεί ηνλ Φηινθηήηε. Γη’ απηφ, πξνζρεδηάδεη ηελ απηνθην- 

λία ηεο θαη νη πηζαλνί ηεο θφζκνη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ απηή ηελ επηινγή, ρσξίο 

λα πξνδηαγξάθνληαη νπνηαδήπνηε άιια ελδερφκελα. Οη κφλεο άιιεο πηζαλέο θαηα- 

ζηάζεηο πνπ δηαηππψλεη ε εξσίδα (δειαδή ε αλαρψξεζε απφ ηελ θνζκηθή δσή θαη ν 

κνλαζηηθφο βίνο) εθθέξνληαη φηαλ ήδε έρεη απνιέζεη ηε ινγηθή ηεο θαη θαηαηξχρεηαη 

απφ βαζαληζηηθέο παξαηζζήζεηο. Δπνκέλσο, νη πηζαλνί θφζκνη ησλ δχν πην πάλσ ηξα- 

γηθψλ πξνζψπσλ εληάζζνληαη ζηε δενληηθή ηξνπηθφηεηα (deontic modality),
120

 απφ ηε 
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ζηηγκή πνπ απηά νχηε πξνδίδνπλ ηελ αμία ηεο εξσηηθήο πίζηεο νχηε ηνικνχλ λα απε- 

γθισβηζηνχλ απφ ηα δεζκά ηεο θνηλσλίαο, ηελ νπνία θαη νη δχν απνζηξέθνληαη. 

Παξφκνηα, νη πηζαλνί θφζκνη ζηνλ Γηνκήδε αθνξνχλ ην πξσηαγσληζηηθφ δεχγνο 

θαη ην ζρέδην ηνπ ηεξέα Γνκέληθνπ γηα ηε δηάιπζε ηεο εξσηηθήο ηνπο ζρέζεο. ηνπο 

πηζαλνχο θφζκνπο ηεο Γίξθεο θπξηαξρεί ν Γηνκήδεο, ηε ζηηγκή πνπ ε ίδηα πνιηνξθεί- 

ηαη εξσηηθά απφ ηνπο Δχβνπιν θαη ηξάηην. Ζ λέα θαηαηξχρεηαη απφ ηχςεηο γηα ηελ 

πξνγελέζηεξε αξλεηηθή ζηάζε ηεο απέλαληη ζηνλ αγαπεκέλν ηεο θαη, απφ ηε κηα, εθ- 

θξάδεη ηελ επηζπκία ηεο λα πεζάλεη γηα λα απνδείμεη πφζν γλήζηνο είλαη ν έξσηάο ηεο 

γηα ηνλ Γηνκήδε, ελψ, απφ ηελ άιιε, εχρεηαη, αλ ν Γηνκήδεο ηε ζεσξεί έλνρε, λα ηε 

ζθνηψζεη ν ίδηνο. Αληίζηνηρα ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ηνπ Γηνκήδε θπξηαξρεί ε Γίξ- 

θε: νκνινγεί φηη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Κξεηηθή επαλάζηαζε ζέιεζε λα θαηα- 

πλίμεη ηνλ πξφσξν θινγεξφ έξσηά ηνπ γηα ηελ θνπέια απηή θαη, παξά ηελ απνγνήηεπ- 

ζή ηνπ, εχρεηαη λα δήζεη εθείλε επηπρήο θαη λα ηνλ ζπκάηαη. Απφ ηηο δχν πην πάλσ α- 

ληηηηζέκελεο πηζαλέο θαηαζηάζεηο, πινπνηείηαη ν πηζαλφο θφζκνο ηεο Γίξθεο (απηνρεη- 

ξία) θαη αθνινπζεί ε δνινθνλία ηνπ Γηνκήδε, πνπ είρε ήδε απνθαζίζεη λα αθνινπζή- 

ζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ ζηνλ ηάθν.  

Γχξσ απφ ηε δηπνιηθή ζρέζε ησλ πηζαλψλ θφζκσλ ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ δεχγνπο 

πεξηζηξέθνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθνί πηζαλνί θφζκνη. Ο Γηνκήδεο θπξηαξρεί, επίζεο, 

ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ησλ νηθείσλ ηνπ, πνπ ππνζέηνπλ φηη ζηε κηθξή θαη δνχιε 

Κχπξν είλαη πνιχ πηζαλφ ν ήξσαο, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηελ επαλαζηαηεκέλε 

Κξήηε, λα αληηκεησπίζεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο. Δμάιινπ, ν ήξσαο απαζρνιεί κφληκα 

ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε ηνπ αληίκαρνχ ηνπ Γνκέληθνπ πνπ, ζεσξψληαο απίζαλν ην 

ελδερφκελν ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλδηαιιαγήο, είλαη απνθαζηζκέλνο λα αμηνπνηήζεη ηελ 

εμνπζία ηνπ, ψζηε λα εμνληψζεη ηνλ Γηνκήδε.  

Δπηπιένλ, θαη νη δχν πξσηαγσληζηέο αλαδεηνχλ ηε ιχηξσζε ζε κεγαιφπλννπο, θαη 

σο εθ ηνχηνπ, νπηνπηθνχο πηζαλνχο θφζκνπο. Απειπηζκέλε ε Γίξθε νλεηξεχεηαη, φπσο 

ε Δπαλζία ζην Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα…, ηελ αλαρψξεζε ζε έλα δάζνο, φπνπ 

ζα δνχζε κέζα ζηελ παληνηηλή κνλαμηά κε κφλε ζπληξνθηά ηεο ηε θχζε. Ο Γηνκήδεο 

απνγνεηεπκέλνο νκνινγεί φηη επηδήηεζε λα δήζεη ειεχζεξνο ζην βνπλφ ηεο Ίδεο, παξά 

λσζξφο ζηελ Κχπξν, γηαηί ελψ ε Κξήηε ηνπ ελέπλεε ελζνπζηαζκφ, ε Κχπξνο «ηνπ πα- 

ξέρεη ζφξπβνλ». Παξάιιεια, εθθξάδεη ηνλ θπιεηηθφ θαεκφ ηνπ αιχηξσηνπ Έιιελα 

φηαλ ιέεη φηη ε παηξίδα ηνπ απεθδχζεθε θάζε νκνξθηά θαη δφμα θαη ηψξα δεη κέζα 
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ζηελ ηαπείλσζε. Σέινο, νξακαηίδεηαη λέεο δφμεο ηνπ ειιεληζκνχ θαη κηα λέα Μεηξφ- 

πνιε, πνπ ζα θσηίδεη νιφθιεξε ηελ Οηθνπκέλε.
121

  

ηα θππξηαθά ηζηνξηθά δξάκαηα πνπ εμεηάδνπκε (αλ εμαηξεζνχλ Ζ ζπλσκνζία ηνπ 

Καηηιίλα θαη ε Νεηδηκπέ) ε πινθή είλαη ζχλζεηε, θαζφηη ζε απηά δηαπιέθνληαη ηζφηηκα ε 

εξσηηθή κε ηελ πνιηηηθή (ζπρλφηαηα αληηηπξαλληθή) ηζηνξία. Δπνκέλσο, νη πηζαλνί θφ- 

ζκνη ησλ πξνζψπσλ ζε απηά ηα ζεαηξηθά θείκελα είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηνη, ζε ζχ- 

γθξηζε κε ηα ππφινηπα δξακαηηθά είδε. ηα νκφζεκα δξάκαηα Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη 

θαη Κχπξνο δνχιε νη πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ πινπνηνχληαη είλαη ε εθδίθεζε ελαληίνλ 

ησλ Νατηψλ θαη ε επηζθξάγηζε ηεο εξσηηθήο πίζηεο κε ηνλ ηξαγηθφ ζάλαην ησλ αιιφ- 

θπισλ λέσλ (Γεψξγηνπ θαη Ηνπιίαο ζην πξψην θαη Ηάθσβνπ θαη Λνπίδαο ζην δεχηεξν 

δξάκα). 

Δηδηθφηεξα, ζην δξάκα ηνπ Γ. ηβηηαλίδε ε επηζπκία ηεο Ηνπιίαο λα κεηαπείζεη ηνλ 

ζείν ηεο, ψζηε λα κελ επηκέλεη γηα ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ ηεο κε ηνλ Ηηαιφ δνχθα, θαη ε 

βεβαηφηεηα ηνπ Βξαγαδίλνπ φηη ηειηθά ν γάκνο ζα γηλφηαλ παξακέλνπλ κέρξη ηε ιχζε 

ηνπ δξάκαηνο ζηε ζθαίξα ησλ πηζαλψλ θφζκσλ. Παξφκνηα, ην φξακα ηνπ Γεψξγηνπ γηα 

ηελ παγθφζκηα ζπλαδέιθσζε, φηαλ νη άλζξσπνη ζα ιεζκνλήζνπλ ηα πάζε θαη ηηο 

δηαηξέζεηο, ζα θαηαξγεζνχλ ηα ζχλνξα θαη κφλν ν ηάθνο ζα ρσξίδεη πηα ηνπο αλζξψ- 

πνπο, παξακέλεη κηα κεγαιφπλνε αιιά νπηνπηθή πηζαλφηεηα.  

ηελ Κχπξν δνχιε αληηπαξαηίζεληαη νη πηζαλνί θφζκνη, απφ ηε κηα, ησλ Κππξίσλ 

παηξησηψλ θαη ηνπ θιήξνπ, πνπ νξακαηίδνληαη φρη κφλν ηελ εθδίσμε ησλ Νατηψλ, αιιά 

θαη ηελ αλάζηαζε νιφθιεξνπ ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, θαη, απφ ηελ άιιε, ηνπ ηπξάλλνπ 

Γνπίδνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, πνπ ειπίδνπλ ζε ζπλέρηζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ 

Κχπξν. ηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ηνπ Ηάθσβνπ ζπγθξνχνληαη «ν ηνπ έξσηνο ζηφλνο»
122

 

γηα ηε Λνπίδα θαη ε επηζπκία ηνπ γηα αληηηπξαλληθή δξάζε. Παξφκνην δίιεκκα βηψλεη ν 

Γεψξγηνο ζην Ζ Κχπξνο θαη νη Ναΐηαη, σζηφζν θαη νη δχν ήξσεο ππεξβαίλνπλ ηελ ηξα- 

γηθή θαηάζηαζε, αθνχ ζπζηάδνληαη ρσξίο λα πξνδίδνπλ ηνλ έξσηά ηνπο θαη ηελ παηξί- 

δα. πλεπψο, κνινλφηη θεληξηθφ ζέκα ηεο Κχπξνπ δνχιεο είλαη ε ζχδεπμε ηνπ αληη- 

ηπξαλληθνχ αγψλα κε ηνλ αγψλα ππέξ ηεο εξσηηθήο απηνδηάζεζεο, ζηνπο πηζαλνχο 

θφζκνπο ησλ πξνζψπσλ θπξηαξρεί ε κέξηκλα γηα ηελ παηξίδα, αλ θαη βέβαηα δελ ππν- 

ηνλίδνληαη νη βαζαληζηηθέο κέξηκλεο γηα ηελ έθβαζε ηνπ έξσηα κεηαμχ αιινθχισλ.  

Ο ακνηβαίνο έξσηαο κεηαμχ αιινθχισλ θπξηαξρεί θαη ζηε Νεηδηκπέ ηνπ Μ. Φξα- 

γθνχδε, ελψ ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη εληνπίδεηαη ν αλαληαπφδνηνο έξσηαο ελφο επηθα- 

                                                 
121

 Βι. Η. Πεηξίδεο, Ο Γηνκήδεο…, 19-27, 57. 
122

 Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο, Κχπξνο δνχιε…, 47. 
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λνχο κνπζνπικάλνπ γηα κηα ρξηζηηαλή. ηε Νεηδηκπέ ην πξφζσπν πνπ θπξηαξρεί ζηνπο 

πηζαλνχο θφζκνπο ησλ ππνινίπσλ είλαη ν Αιή-παζάο. Οη πξψελ έκπηζηνί ηνπ ζεσξνχλ 

φηη ζχληνκα ζα ηνπο ζθνηψζεη, αλ εμαθνινπζήζνπλ λα βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, 

γη’ απηφ ζρεδηάδνπλ πξνζρψξεζε ζην ζηξαηφπεδν ηνπ ερζξνχ. Δμάιινπ, ν Καξέηηνο π- 

πεξεθηηκά ηε θηιηθή δηάζεζε ηνπ παζά, λνκίδνληαο φηη γηα ράξε ηνπ εθείλνο ζα έζσδε 

ηε Νεηδηκπέ απφ ηε ζαλάησζε. Ο Καξέηηνο, επίζεο, θπξηαξρεί ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο 

ησλ άιισλ πξνζψπσλ, θαζφηη ε Νεηδηκπέ επηζπκεί λα κελ ηνλ απνρσξηζηεί πνηέ, ελψ ν 

Σαρήξ ζεσξεί πσο εθείλνο δελ ζα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα εμηζιακηζηεί γηα ράξε ηεο λε- 

αξήο Σνπξθάιαο. Καλέλα απφ ηα πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο δελ δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηδηαί- 

ηεξε ξεηνξηθή ηνπ δχλακε. Ωζηφζν, ν Σαρήξ θαη ε Νεηδηκπέ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνβαίλνπλ ζε πξνζγεησκέλεο εθηηκήζεηο ή πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, 

ζε αληίζεζε κε ηνλ Καξέηην πνπ, επεηδή αδπλαηεί λα εθηηκήζεη νξζά ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

Αιή απέλαληί ηνπ, δελ κπνξεί λα ζψζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ απφ ηε ζαλαηηθή εθηέιεζε.  

Δθηφο απφ ην ηζηνξηθφ ζέκα, ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη δεζπφδεη ηζφηηκα κηα ππφζεζε 

εξσηηθνχ πάζνπο. Ζ θφξε ηνπ θνηδακπάζε Υαηδεγεσξγάθε Μαξία θαηέρεη ηε ζεκαληη- 

θφηεξε ζέζε ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ηνπ Κνπηζνχθ, αθνχ απηφο ζθέθηεηαη φηη, γηα 

ράξε ηεο, ζα κπνξνχζε λα πξνδψζεη αθφκε θαη ηνλ ζνπιηάλν ή λα απαξλεζεί ηελ εζλη- 

θφηεηα θαη ηε ζξεζθεία ηνπ.
123

 Μεηά ηελ πεηζκαηηθή άξλεζε ηεο Μαξίαο λα αληαπν- 

θξηζεί ζηελ εξσηηθή ηνπ πξφηαζε, ν παζάο δηνρεηεχεη ηελ εθδηθεηηθή ηνπ καλία ζηε 

ζχιιεςε ηνπ επαλαζηάηε αξξαβσληαζηηθνχ ηεο θαη ζηελ θαηαηξνκνθξάηεζε ηνπ ιανχ. 

Ο Κνπηζνχθ, πνπ πεξηγξάθεη κε έκθαζε πηζαλνχο θφζκνπο πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιν πξφζσπν, είλαη πξνζσπηθφηεηα δηραζκέλε θαη παζνινγηθά εγσθεληξηθή, κε απν- 

ηέιεζκα, θαηά ηε ιχζε ηνπ δξάκαηνο, λα θαηαηξχρεηαη απφ παξαηζζήζεηο. Δμάιινπ, 

απφ ηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ησλ άιισλ πξνζψπσλ μερσξίδνπλ ε πξφβιεςε ηνπ Κππξη- 

αλνχ γηα ηελ ηηκσξία ηεο θαηαθηεηηθήο χβξεο
124

 θαη ε έληνλε επηζπκία ηεο Μαξίαο λα 

                                                 
123

 ηελ πεξίπησζε ηνπ εκπαζνχο έξσηα ηνπ Σνχξθνπ παζά γηα κηαλ Διιελίδα ηεο Κχπξνπ ηζρχνπλ 

«θαη’ αλαινγίαλ» νη δηαπηζηψζεηο ηεο Μ. Μηθέ ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ησλ Φξάγθσλ θαηαθηεηψλ ζηελ 

ειιεληθή ινγνηερλία ηνπ 19
νπ

 αηψλα: απηνί δηαβξψλνληαη απφ ην εξσηηθφ πάζνο θαη απεκπνινχλ ρσξίο 

δηζηαγκνχο ηα ηεξά θαη ηα φζηα ηεο εζλφηεηάο ηνπο: «[…] Τπάξρνπλ κάιηζηα θείκελα φπνπ απηφ αθξη- 

βψο ην πάζνο πξνο ηελ αιιφθπιε/αιιφζξεζθε νδεγεί ζηελ απεκπφιεζε ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Απ- 

ηνχ ηνπ είδνπο ε εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή αζπνλδπιία […] νδεγεί αβίαζηα ζηελ εζηθή θαηαβαξάζξσζή 

ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αθεγεηή». Δπηπιένλ, φπσο νη Φξάγθνη, ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλεηαη ε εξγα- 

ζία ηεο Μ. Μηθέ, έηζη θαη ν Κνπηζνχθ Μερεκέη, «εθθέξεη εξσηηθνχο κνλνιφγνπο, θαη ιφγσ αλεπίδν- 

ηνπ έξσηα παξαθξνλεί […]». Βι. Μ. Μηθέ, Έξσο (αλη)εζληθφο…, 141, 147.  
124

 Ο Κππξηαλφο πξνβιέπεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηθαηνζχλεο κε ηα εμήο ιφγηα: «θάμαηε˙ ζθάμαηε˙ 
πνηίζαηε ηελ παηξίδα ηνπ Εήλσλνο θαη ηνπ Δπαγφξνπ φζσ δχλαζζε κεηά πιεηνηέξνπ αίκαηνο˙ έζηε φκσο 
βέβαηνη, φηη πνιχο δελ ζα παξέιζε ρξφλνο θαη ελ ηῳ αίκαηη ηνχηῳ ζα πληγήηε ζεηο θαη νη απφγνλνί ζαο». 
Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνχθ Μερεκέη…, 56.  
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πεζάλεη γηα λα απνθχγεη ηελ αηίκσζε απφ ηνλ Κνπηζνχθ, φηαλ πηα ηα φλεηξά ηεο λα πα- 

ληξεπηεί ηνλ Πέηξν είραλ καηαησζεί νξηζηηθά.  

Απφ ηε κειέηε ησλ πηζαλψλ θφζκσλ ζηε πλσκνζία ηνπ Καηηιίλα δηαπηζηψλνπκε 

φηη, ελψ νη ζπλσκφηεο βαπθαιίδνληαλ κε αβάζηκεο ειπίδεο γηα ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζί- 

αο ζηε Ρψκε, ν Κηθέξσλ πξνρσξνχζε κε ζηαζεξά βήκαηα ζηελ εμηρλίαζε ηεο ζπλσ- 

κνζίαο, θαζψο ήηαλ ζε ζέζε λα ζέηεη πηζαλνχο θφζκνπο θαη λα εθθξάδεηαη κε απφιπηε 

βεβαηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.  

Πεξηζζφηεξν ζχλζεηνη είλαη νη πηζαλνί θφζκνη ζηνλ Πέηξν Α΄…, φπνπ ν αληίκαρνο 

ηνπ βαζηιηά Κηαξίσλ, σο πξφζσπν αηληγκαηηθφ, θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηνπο πηζαλνχο 

θφζκνπο ησλ ππφινηπσλ πξνζψπσλ ηνπ δξάκαηνο. Απφ άιινπο ζεσξείηαη ηξειφο ή 

κάγνο, επαίηεο ή θαηάζθνπνο θαη απφ άιινπο επαλαζηάηεο ή ζνθφο θαη πνιππξάγκσλ. 

Αθφκα θαη απφ ηνλ Λπθνχξγν, πνπ ηνλ έδεζε γηα ρξφληα απφ θνληά, ν Κηαξίσλ ζεσ- 

ξείηαη θάηνρνο φισλ ησλ κπζηηθψλ θαη άγγεινο κε ην ζρήκα αλζξψπνπ.  

ην ίδην δξάκα ν βαζηιηάο Πέηξνο θαη ν Πηεηξίλνο δεζπφδνπλ ζηνπο πηζαλνχο θφ- 

ζκνπο ησλ ππνινίπσλ. Δπηζπκία ησλ πεξηζζφηεξσλ επγελψλ είλαη ε αλαηξνπή ηνπ βα- 

ζηιηά, ελψ απφ ηνπο πνιίηεο είλαη αγαπεηφο θαη απφ απηφλ αλακέλνπλ ηελ παξαδεηγκα- 

ηηθή ηηκσξία ησλ επγελψλ θαη ηνλ εμαλαγθαζκφ ηεο βαζίιηζζαο λα ινγνδνηήζεη γηα ηηο 

πξάμεηο ηεο. Δμάιινπ, γηα ηνλ Κηαξίνλα ν Πέηξνο είλαη ν άζπνλδνο ερζξφο, ηνλ νπνίν 

είρε ηε δπλαηφηεηα αλά πάζα ζηηγκή λα ζθνηψζεη. Ο Πηεηξίλνο απνηειεί, επίζεο, αληη- 

θείκελν εηθαζηψλ απφ ηα ππφινηπα πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο. Αλ δνχζε, ζα ήηαλ είθνζη 

ρξφλσλ θαη ζα κπνξνχζε λα δηαδερηεί ηνλ Πέηξν, πηζαλφηεηα πνπ απφ ηνλ Γεκήηξην 

δελ ζεσξείηαη απνκαθξπζκέλε, αθνχ ππνζηεξίδεη φηη ν Πηεηξίλνο είλαη δπλαηφ λα επη- 

ζηξέςεη θαη λα αλαγνξεπζεί βαζηιηάο, γηαηί πηζηεχεη φηη ε πξνθεηεία, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία απηφο δχν θνξέο ζα ζεσξνχληαλ λεθξφο θαη δχν ζα απνδεηθλπφηαλ φηη είλαη 

δσληαλφο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Σέινο, κεηά ηελ αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηνλ βαζηιηά, γηα 

ηελ νπνία θαηαιπηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ν Κηαξίσλ, ν Πηεηξίλνο θαιείηαη απφ ηνλ πα- 

ηέξα ηνπ λα δεηήζεη ηα βαζηιηθά ζχκβνια, πηζαλφηεηα πνπ αθήλεηαη λα λνεζεί φηη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ηειεπηαία ζθελή ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ. 

Γεληθά, ζηνλ Πέηξν Α΄, φπνπ δεζπφδνπλ νη δνκηθέο αληηζέζεηο αλάκεζα ζην θαί- 

λεζζαη θαη ην είλαη, ζηελ πηζαλφηεηα θαη ηε βεβαηφηεηα, νη επγελείο Γεψξγηνο, Γεκή- 

ηξηνο θαη Βαζίιεηνο δηαηππψλνπλ ππνζεηηθνχο θφζκνπο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

Κηαξίνλα θαη ηηο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ηνπ Πηεηξίλνπ˙ αληίζεηα, ν Κηαξίσλ, επεηδή 

αηζζάλεηαη ππεξνρή έλαληη ησλ άιισλ πξνζψπσλ θαη θαηέρεη πιεξνθνξίεο πεξηζ- 

ζφηεξεο απφ θάζε άιινλ, θαη επεηδή γλσξίδεη ηελ ηέρλε ηεο παξαζθεπήο καγηθψλ 
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θίιηξσλ, ζπιινγίδεηαη έκκνλα κία θαη κφλε πηζαλφηεηα, δειαδή ηελ εθδίθεζε ηνπ Πέ- 

ηξνπ.
125

  

Οη πηζαλνί θφζκνη ζην Ζ δνχιε Κχπξνο, κνινλφηη έρνπλ ζχλζεηε δνκή, δελ είλαη 

εμίζνπ πνιχπινθνη κε ηνπο αληίζηνηρνπο θφζκνπο ζηνλ Πέηξν Α΄. Ζ Καξιφηηα, πξφ- 

ζσπν εμηδαληθεπκέλν, πνπ ε ζπγγξαθέαο ην ηαπηίδεη κε ηνλ αγψλα γηα ηελ ειεπζεξία 

ηεο Κχπξνπ, νξακαηίδεηαη δίθαηε δηαθπβέξλεζε γηα ηνλ ρεηκαδφκελν θππξηαθφ ειιε- 

ληζκφ, αλ θαη δειψλεη φηη δελ επηζπκεί ηελ αλάιεςε ηεο βαζηιείαο, γηαηί ζεσξεί ηελ 

εμνπζία αλδξηθφ πξνλφκην. Δμάιινπ, έξρεηαη ζε δηαιεθηηθή αληηπαξάζεζε κε ηνλ πα- 

ηέξα ηεο, ελψ ζε θξίζηκα ζεκεία ππνρσξεί θαη ιέγεη φηη ζα ηνλ αθνινπζήζεη. Ζ ίδηα 

νξακαηίδεηαη ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ εζληθή απνθαηάζηαζε ηεο Κχπξνπ. 

Δμάιινπ, ν παηέξαο ηεο Καξιφηηαο Ησάλλεο, σο ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο πξαγκα- 

ηηζηή ηπξάλλνπ, πεξηγξάθεη ειάρηζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο. Ό,ηη ηνλ ελδηαθέξεη είλαη ν 

γάκνο ηεο Καξιφηηαο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαδνρήο ηνπ θαη ε θαζππφηαμε 

ησλ θαηαθηεκέλσλ κε θάζε ζπζία. Οη απιηθνί Κιενκέλεο θαη Δπαλζία εθθέξνπλ ιφγν 

αληηηπξαλληθφ θαη παηξησηηθφ, φληαο έηνηκνη λα ζπζηάζνπλ ην παλ γηα ηνλ έξσηά ηνπο, 

ελψ ν Ηάθσβνο κε θπληζκφ ελαληηψλεηαη φρη κφλν ζηελ εμνπζία ηεο Καξιφηηαο, αιιά 

θαη ζηελ εξσηηθή ζρέζε ησλ δχν λέσλ.
126

  

Σέινο, ζηνλ Πέηξν πγθιεηηθφ ν νκψλπκνο ήξσαο θαηέρεη ηε ζεκαληηθφηεξε ζέζε 

ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ησλ ππφινηπσλ πξνζψπσλ, ιφγσ ηεο απφθαζήο ηνπ λα ζπ- 

λεξγαζηεί κε ηνπο Σνχξθνπο εηζβνιείο γηα λα εθδηθεζεί, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηνπο Βε- 

λεηνχο θαηαθηεηέο ηεο Κχπξνπ. Όπσο απνδεηθλχεηαη ζηε ζπλέρεηα, ε Αξλάιδα εχζην- 

ρα πηζαλνινγνχζε φηη ν Πέηξνο έζεηε πάλσ απφ ηνλ έξσηά ηνπο, αιιά θαη πάλσ απφ 

ηνλ Θεφ, ηελ εθδίθεζε, αλ θαη αξγφηεξα αζηνρεί ππνζέηνληαο φηη ζα κπνξνχζε λα κε- 

ηαπείζεη ηνλ Πέηξν θαη λα ηνλ κεηαζηξέςεη ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ.  

Ζ Αξλάιδα δελ θπξηαξρεί κφλν ζηνπο πηζαλνχο θφζκνπο ηνπ Πέηξνπ, αιιά θαη 

ζηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαινγίδεηαη ν παηέξαο ηεο, φηαλ, απνξξίπηνληαο ηνλ 

εξσηηθφ δεζκφ ηεο κε ηνλ Πέηξν, ηεο ιέεη φηη, ζχκθσλα κε κηα πξνθεηεία, ζα γίλεη 

βαζίιηζζα. Αξγφηεξα, φινη ζσξνχλ ζρεδφλ βέβαην φηη ν Πέηξνο έρεη εγθαηαιείςεη ηελ 

Αξλάιδα ζηελ ηχρε ηεο, ελψ, κεηά ηε ζχιιεςε ηεο ηειεπηαίαο απφ ηνπο Σνχξθνπο, ε 

εξσίδα θαζίζηαηαη αληηθείκελν ζαπκαζκνχ απφ ηνλ Μνπζηαθά παζά, πνπ ζεσξεί φηη 

θαη ν ζνπιηάλνο δελ ζα έκελε αζπγθίλεηνο, κπξνζηά ζε απηή ηε λέα, θαη φηη νη κεγη- 

                                                 
125

 Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Πέηξνο Α΄…, 19, 22-24, 28, 44. 
126

 Βι. Π. Λντδηάο, Ζ δνχιε Κχπξνο…, 7, 10, 12, 19, 25, 26. 
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ζηάλεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζα κείλνπλ άλαπδνη, φηαλ αληηθξίζνπλ ηελ νκνξθηά 

ηεο καδί κε ην θάιινο ησλ ππφινηπσλ αηρκαισηηζκέλσλ παξζέλσλ.
127

  

4. ςμπεπάζμαηα  

 Όπσο έρεη δηαθαλεί, ε εηδνινγηθή παξάκεηξνο επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηφζν ηελ 

νξγάλσζε ησλ ζπληειεζηηθψλ, φζν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεκαηηθψλ ξφισλ, ζηα εμε- 

ηαδφκελα ζεαηξηθά θείκελα. Σν ζεαηξηθφ είδνο δελ πξνζδηνξίδεη κφλν ηε δνκή ηεο ηε- 

ιεζηηθήο νξγάλσζεο˙ επηπιένλ, θαζνξίδεη ηε δηαθνξηθή ιεηηνπξγία ησλ ζεκαηηθψλ ξφ- 

ισλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηάδνπζεο ζπκβάζεηο ηνπ.  

Δηδηθφηεξα, ε ζπζζψξεπζε πνιιψλ ζπληειεζηηθψλ ξφισλ ζε έλαλ ηειεζηή, πνπ 

έρεη δηαπηζησζεί ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ζπληζηά δείθηε επεμεξγαζκέλεο ζεαηξηθήο 

γξαθήο θαη έλδεημε ζεαηξηθφηεηαο, γλσξίζκαηα πνπ αλακθηζβήηεηα δελ δηαθξίλνπλ 

ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ 1869-1925, φπνπ ηα 

δξακαηηθά πξφζσπα δελ είλαη παξά θεξέθσλα ηνπ ζπγγξαθέα. 

Ωζηφζν, ελψ νη ζπληειεζηηθνί ξφινη αληρλεχνληαη ζε φια ηα ζεαηξηθά είδε, νη ζε- 

καηηθνί ξφινη πνπ εληνπίδνληαη ζε έλα δξάκα θαζνξίδνληαη νπζηαζηηθά απφ ην είδνο 

ζην νπνίν απηφ αλήθεη. Έηζη, ιφγνπ ράξε, ν ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ ηπξάλλνπ έρεη ελην- 

πηζηεί ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα, θαη νη ξφινη ηνπ επίδνμνπ δεκάξρνπ θαη ηνπ ηζαξια- 

ηάλνπ ζηελ θσκσδία. Βέβαηα, δελ ιείπνπλ θαη νη ζεκαηηθνί ξφινη πνπ εληνπίδνληαη ζε 

φια ζρεδφλ ηα ζεαηξηθά είδε, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ε ππεξέηξηα. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη κνξθνινγηθέο, ζεκαζηνινγηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πθίζηαηαη ν ξφινο, αλάινγα κε ην ζεαηξηθφ είδνο 

ζην νπνίν εληνπίδεηαη.
128

 

Σέινο, απφ ηελ εμέηαζε ηεο ζπκβνινπνίεζεο ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

πηζαλψλ θφζκσλ δελ εμάγνληαη κφλν ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ραξαθηήξεο, πνπ είλαη 

έλα απφ ηα επηκέξνπο ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα ησλ δνκψλ επηθαλείαο ησλ ζεαηξηθψλ 

θεηκέλσλ, αιιά απνθαιχπηνληαη νη ηδέεο θαη νη αμίεο πνπ δεζπφδνπλ ζηηο δνκέο βά- 

ζνπο. Δπνκέλσο, ε πνηεηηθή ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ ζπλπθαίλεηαη κε ηελ ηδενιν- 

γία θαη αλαδεηθλχνληαη νη δεζπφδνληεο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κεηαπιάζνληαη ζεαηξη- 

θά νη αμηνινγηθνί θαη νη ηδενινγηθνί θψδηθεο.  
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 Βι. Θ. Θενραξίδεο, Πέηξνο πγθιεηηθφο…, 87, 122.  
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 Γηα ηηο ππεξέηξηεο ζηε λενειιεληθή θσκσδία ηνπ 19
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, βι. Μαηίλα 

Καιηάθε, «Ζ θσκσδία σο έκκεζε πεγή ηεο ηζηνξίαο. Τπεξέηξηεο ζηελ ειιεληθή θσκσδία (1863-

1913)»: (ζπιι. ηφκ.), ηέθαλνο…, 547-560. Δλδηαθέξνπζα ζα ήηαλ ε εμέηαζε ηνπ ίδηνπ ζεκαηηθνχ 

ξφινπ θαη ζηα άιια είδε ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ θαη ε αλάιπζε ηεο δηαθνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε 

θαζέλα απφ απηά.  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



ΕΚΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕ ΣΗ ΗΜΑΙΑ 

ΘΕΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΧΗΜΑΣΑ, ΑΞΙΕ  

Μεηά ηελ πξαγκάηεπζε ησλ δνκψλ επηθαλείαο θαη ηεο ζπληαγκαηηθήο νξγάλσζεο 

ηνπ ιφγνπ ζηα εμεηαδφκελα ζεαηξηθά έξγα, ε δηεξεχλεζή καο επηθεληξψλεηαη ζηηο δν- 

κέο βάζνπο θαη ζηελ παξαδεηγκαηηθή νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ.
1
 Δηδηθφηεξα, ζην Κεθά- 

ιαην απηφ αλαιχνληαη νη δεζπφδνληεο ζηα εμεηαδφκελα ζεαηξηθά θείκελα ζεκαζηαθνί 

άμνλεο,
2
 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξαδεηγκαηηθή αλαδηάηαμε ησλ ιεηηνπξγηψλ, κε 

ζεκείν αλαθνξάο ηε δεηγκαηνιεπηηθή πεξηγξαθή φςεσλ θαη πηπρψλ ηεο αθεγεκα- 

ηηθήο ζχληαμεο επηθάλεηαο (Κεθάιαην Γ΄). Με ηελ θαηάιιειε δηεπζέηεζε ησλ επη- 

κέξνπο ηαμεκάησλ
3
 θαηαξηίδνληαη ηα ζεκαζηαθά πεδία

4
 θαη ηαμηλνκνχληαη ζε επξχ- 

ηεξνπο ζεκαζηαθνχο άμνλεο, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ αλαγσγή ησλ ηζν- 

ηνπηψλ ζην δεχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ Κεθαιαίνπ.  

Σν εγρείξεκα ηεο επηινγήο ησλ ηαμεκάησλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζεκαζηαθψλ 

πεδίσλ ζηα εμεηαδφκελα ζεαηξηθά θείκελα είλαη δχζθνιν· φπσο επηζεκαίλεη ε Er. 

Fischer-Lichte, «ηα ζεαηξηθά ηαμήκαηα είλαη δπλαηό λα κνξθνπνηνύληαη από αθν- 

ινπζίεο κε δηάξθεηα θαη πνιππινθόηεηα πνπ πνηθίιινπλ». Τπνδεηθλχνληαο, αθελφο, φηη 

                                                           
1 Με ηελ αλάιπζε ησλ «ζεκαζηαθώλ πεξηερνκέλσλ πνπ επελδύνληαη ζηηο παξαδεηγκαηηθέο δνκέο», ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο καο βξίζθνληαη «νη αμίεο θαη ηα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα ηνπ θεηκέλνπ» θαη 

γεληθφηεξα «ν ηδενινγηθόο θαη θνζκνζεσξεηηθόο ππξήλαο ηνπ». Βι. Δξ. Καςσκέλνο, «Ζ “Γνκηθή 

ζεκαληηθή” κεηά ηνλ Greimas…», Άλζξσπνο ν ζεκαίλσλ…, 15 (1
ν
 παξάζεκα)˙ Απ. Μπελάηζεο, «Ζ 

αιιειελέξγεηα θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ δνκψλ βάζνπο/επηθαλείαο ζην ινγνηερληθφ θείκελν», Ζ δσή 

ησλ ζεκείσλ…, 340 (2
ν
 παξάζεκα)˙ Δξ. Καςσκέλνο, Σεκεησηηθή θαη ζεσξία ηεο πνίεζεο. 

Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο, Γηάλλελα, 1982, 15 (3
ν
 παξάζεκα). Γηα κηα ζπλνπηηθή ζχγθξηζε ηεο 

ζπληαγκαηηθήο θαη ηεο παξαδεηγκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ ιφγνπ, βι. Shlomith Rimmon-Kenan, 

Narrative fiction. Contemporary poetics, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε, Routledge, 
2
2002 (1983), 10.  

2
 Ο Al. Greimas νξίδεη ηνλ ζεκαζηαθφ άμνλα σο «ηνλ θνηλό ζε δύν όξνπο παξνλνκαζηή [θαη] ηε βάζε 

πάλσ ζηελ νπνία αξζξώλεηαη ε ζεκαζία» θαη δηεπθξηλίδεη φηη απηφο «έρεη σο ιεηηνπξγία λα ελζσκα- 

ηώλεη, λα δέλεη ζε κηαλ νιόηεηα ηηο αξζξώζεηο πνπ είλαη εγγελείο ζε απηόλ». Βι. Greimas (2005: 1966), 

44˙ βι. επίζεο N. Everaert-Desmedt, Sémiotique du récit…, 14-5. 
3
 Ο φξνο ηάμεκα (taxeme) ή θιάζεκα (classeme) «αλαθέξεηαη ζηα ζρεηηθώο αθεξεκέλα ζεκαζηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνληαη από ιεμηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκαζηνινγηθά 

πεδία […]. Με βάζε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ν όξνο βξίζθεηαη ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηα ζηαζεξά ζεκαζη- 

νινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζήκαηα), ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαζηνινγηθώλ 

πεδίσλ». Βι. D. Crystal, Λεμηθό γισζζνινγίαο…, 423-4. Ο Greimas νξίδεη ηα ηαμήκαηα σο «ηα θαζαπ- 

ηό ζπκθξαζηηθά ζήκαηα» πνπ «αληηζηνηρνύλ ζε κνλάδεο επηθνηλσλίαο – ζπληάγκαηα ή πξνηάζεηο – 

επξύηεξεο από ηα ιεμήκαηα, ζην εζσηεξηθό ησλ νπνίσλ θαλεξώλνληαη grosso modo νη ζεκηθνί ππξή- 

λεο». Βι. Greimas, φ.π., 97-8. Βι. αθφκε J. Courtés, Analyse sémiotique..., 186˙ Απ. Μπελάηζεο, Ζ 

πνηεηηθή κπζνινγία..., 26.  
4
 Γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ ζεκεηνινγηθνχ (πνπ πεξηέρεη ηηο ζηνηρεηψδεο κνλάδεο ζεκαζίαο) θαη ζεκα- 

ζηαθνχ ή ζεκαζηνινγηθνχ πεδίνπ (πνπ πεξηέρεη ηα ηαμήκαηα), βι. A. J. Greimas- J. Courtés, Sémio- 

tique..., 253. Όπσο ζεκεηψλεη ν Greimas, «ην ζεκεηνινγηθό επίπεδν ηνπ ζεκαίλνληνο ζύκπαληνο» 

ζπγθξνηείηαη απφ ηα ζεκηθά ζπζηήκαηα, ελψ ην ζεκαζηαθφ επίπεδν, «ηνπ νπνίνπ ε εθδήισζε εγγπάηαη 

ηελ ηζνηνπία ησλ κελπκάησλ θαη ησλ θεηκέλσλ», πεξηέρεη ηαμήκαηα «πνπ ζπγθξνηνύληαη ζε ζπζηήκαηα 

δηαθνξεηηθνύ ραξαθηήξα». Βι. Greimas, φ.π., 92, 99-100.                   
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απηά, σο ζπλδπαζκνί ζεκείσλ, βξίζθνληαη ζε έλα ελδηάκεζν επίπεδν αλάκεζα ζηα 

απιά ζεκεία θαη ζηηο ηζνηνπίεο θαη, αθεηέξνπ, φηη «ζηελ θαηεγνξία ησλ ηαμεκάησλ 

κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζπλδπαζκνί ζεκείσλ, ζύλζεηνη ζπλδπαζκνί δηάθνξσλ αθνινπ- 

ζηώλ δξάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο», ππνζηεξίδεη φηη «ε επηινγή ησλ ζπλδπαζκώλ πνπ ζα 

κειεηήζεη θαλείο ζην θιαζεκαηηθό ζηάδην εμαξηάηαη από ηνπο ηδηαίηεξνπο ζηόρνπο ηεο 

δηεξεύλεζεο».
5
 ηελ εξγαζία απηή ε ζπγθξφηεζε ησλ ζεκαζηαθψλ πεδίσλ βαζίδεηαη 

ζηελ αλαδηάηαμε ησλ ιεηηνπξγηψλ,
6
 επεηδή ζεσξείηαη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί 

λα αλαδεηρηεί ε δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνηεηηθή θαη ζηελ ηδενινγία ησλ 

ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ. 

Ζ πεξηγξαθή ησλ ζεκαζηαθψλ αμηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ησλ αθεγεκαηηθψλ αθνινπζηψλ, ζα βαζηζηεί ζε κηα δηαδηθαζία αλαγσγήο ησλ επηκέ- 

ξνπο, ζε θάζε δξάκα, ηαμεκάησλ πξψηα ζε επξεηήξηα θαη έπεηηα ζε ηάμεηο θαη θαηε- 

γνξίεο, κε ηειηθφ ζθνπφ ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκαζηαθψλ αμφλσλ θαη πεδίσλ, ζχκ- 

θσλα κε ηελ αθφινπζε κεζνδνινγηθή ππφδεημε ηνπ Al. Greimas: 

         Θα πνχκε  ινηπφλ φηη ε πεξηγξαθή ελφο νπνηνπδήπνηε corpus  

  είλαη ζεκαζηνινγηθή ζηνλ βαζκφ πνπ, μεθηλψληαο απφ ηηο επη- 

  κέξνπο πεξηπηψζεηο, ηηο κεηαηξέπεη ζε επξεηήξηα, θαη απηά ζε  

         ηάμεηο, θαη ελδερνκέλσο ζε ηάμεηο ησλ ηάμεσλ, γηα λα θαηαιή- 

         μεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ, ην νπνίν απνδίδεη ηνλ ηξφ- 

         πν χπαξμεο ηνπ ζεκαζηαθνχ κηθξνζχκπαληνο πνπ θαλεξψλε- 

         ηαη κέζα απφ ην corpus.
7
 

   

Σα κνληέια ησλ ζεκαζηαθψλ πεδίσλ
8
 ζα δηαηππσζνχλ ζε δηπνιηθή κνξθή, είηε σο 

ζπδεχμεηο αλάινγσλ είηε σο δηαδεχμεηο αληίζεησλ ηαμεκάησλ,
9
 ηα νπνία αλαιχνληαη 

ζε επηκέξνπο ζπζηήκαηα ζεκεκάησλ θαη ζεκάησλ. Ζ ππφζεζε εξγαζίαο πνπ 
                                                           
5
 Βι. Fischer-Lichte (1992: 1983), 226.  

6 Με ηελ πηνζέηεζε ηεο κεζνδνινγίαο απηήο, ηελ νπνία εηζεγείηαη ν Δξ. Καςσκέλνο, νη ιεηηνπξγίεο 

ησλ αθεγεκαηηθψλ κνληέισλ αλαδηαηάζζνληαη «κε βάζε ηηο παξαδεηγκαηηθέο αξρέο ηεο αλαινγίαο θαη 

ηεο αληίζεζεο», κε ζηφρν λα κεηαζρεκαηηζηνχλ «νη αθεγεκαηηθέο αθνινπζίεο ζε ζεκαζηαθέο αμίεο». Ο 

ίδηνο κειεηεηήο δηεπθξηλίδεη φηη ε κέζνδνο απηή είλαη δηθή ηνπ πξνζζήθε ζην κνληέιν ηνπ Greimas θαη 

φηη απηή «ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξεηηθή άπνςε όηη νη ζπληαγκαηηθέο θαη παξαδεηγκαηηθέο δνκέο είλαη ηζνδύ- 

λακεο πξαγκαηώζεηο ηνπ ελππάξρνληνο πεξηερνκέλνπ, δειαδή ζεκαζηαθά ηαπηόζεκεο: ε κηα είλαη κεηα- 

γξαθή ηεο άιιεο». Βι. Δξ. Καςσκέλνο, Αθεγεκαηνινγία…, 163, 172, 187. Γηα ηελ πξνζζήθε ηνπ Δξ. 

Καςσκέλνπ ζην κνληέιν ηνπ Greimas, βι. Εσή ακαξά, «Ζ αθήγεζε ηεο αθήγεζεο», Τν Βήκα, 6 

Ηνπλ. 2004. Καηά ηε κειεηήηξηα, «[ν Καςσκέλνο] επηρεηξεί “κηα αλαδηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

ζπληαγκαηηθήο αλάιπζεο”, θάλνληαο κηα ζεκαληηθή πξνζζήθε ζην κνληέιν ηνπ Greimas. Θεκειηώλεη κε 

απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ “παξαδεηγκαηηθή αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθώλ πεξηερνκέλσλ” κε ηε βνήζεηα ηεο 

παξαδεηγκαηηθήο επεμεξγαζίαο». 
7
 Βι. Greimas (2005: 1966), 294.  

8
 Σα κνληέια ησλ ζεκαζηαθψλ πεδίσλ θαηά ηνλ U. Eco, «ηίζεληαη αμησκαηηθά σο ρξήζηκα εξγαιεία γηα 

ηελ επεμήγεζε ζεκαζηαθώλ αληηζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε κηαλ νξηζκέλε νκάδα κελπκάησλ». 

Βι. Eco (
3
1994: 1976), 136-7.  

9
 Όπσο ζεκεηψλεη ν J. Lyons, ε ζεκαζηνινγηθή δνκή βαζίδεηαη ζε ζρέζεηο ζπλσλπκίαο, ππσλπκίαο θαη 

αλησλπκίαο. Βι. J. Lyons, Δηζαγσγή ζηε ζεσξεηηθή γισζζνινγία (κηθξ. Άλ. Αλαζηαζηάδε-πκε-

σλίδε, Ε. Γαβξηειίδνπ, Αγ. Δπζπκίνπ), Αζήλα, Μεηαίρκην, 2002 (1968), 542-583˙ ζην εμήο: Δηζα- 

γσγή…. Βι. επίζεο Greimas (2005: 1966), 188.  
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πηνζεηείηαη είλαη φηη, θαηά ηε ζπγθξφηεζε ησλ κνληέισλ, ζα δηαθαλεί φηη απηά δελ 

είλαη εηδνινγηθά νπδέηεξα˙ αληίζεηα, αλακέλεηαη λα απνδεηρηεί φηη ην δηαθνξηθφ ζεα- 

ηξηθφ είδνο θαζνξίδεη θαηά θαλφλα ηoπο ζεκαζηαθνχο άμνλεο ηνπ εθάζηνηε δξάκα- 

ηνο. Βέβαηα, ηα κνληέια πνπ πξνηείλνληαη ζηελ εξγαζία απηή ζπληζηνχλ κφλν κία 

απφ ηηο πνιιέο πηζαλέο ζεκαζηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ππφ εμέηαζε ζεαηξηθψλ 

θεηκέλσλ, θαζφηη, φπσο ππνδεηθλχεη ν U. Eco, «ην αηζζεηηθό θείκελν δηαζέηεη ηόζν 

αζαθείο ηδηόηεηεο θαη επηηξέπεη ηόζε πνηθηιία πξνζεγγίζεσλ, πνπ κπνξνύλ λα δηθαησ- 

ζνύλ πνιιέο πηζαλέο πξνζεγγίζεηο». Ο ίδηνο ζεκεηνιφγνο ακθηζβεηεί ηε δπλαηφηεηα 

ηεο δνκηθήο ζεκαζηνινγίαο λα πξνζδηνξίζεη «ηηο αλαιινίσηεο δνκέο ηνπ λνήκαηνο» 

θαη ηνλίδεη φηη ε εθινγή ησλ ζεκαζηνινγηθψλ πεδίσλ «εμαξηάηαη από ηελ άπνςε πνπ 

δηέπεη ηελ εθάζηνηε πξνζέγγηζε ζην θείκελν».
10

  

1. εκαζηαθνί άμνλεο  

1.1.  /εμνπζία/             
11

/ζπλσκνζία/   

Απφ ηελ παξαδεηγκαηηθή αλαδηάηαμε ησλ ιεηηνπξγηψλ απνδεηθλχεηαη φηη ν ζεκα- 

ζηαθφο άμνλαο /εμνπζία/            /ζπλσκνζία/ εληνπίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα ηζηνξηθά 

δξάκαηα, ελψ, φπσο είλαη θπζηθφ, ηα επηκέξνπο ζεκαζηαθά πεδία ιεηηνπξγνχλ δηαθν- 

ξνπνηεκέλα ζε θάζε θείκελν.   

α) λόκηκε εμνπζία vs ζηάζε γηα ζθεηεξηζκό ηεο εμνπζίαο  

ηηο δνκέο βάζνπο ησλ δξακάησλ Ο αεηόο…, Ζ δνύιε Κύπξνο θαη Ζ ζπλσκνζία 

ηνπ Καηηιίλα θπξηαξρεί ην θνηλφ ζεκαζηαθφ πεδίν πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηάδεπμε
12

 α- 

λάκεζα ζηε λφκηκε εμνπζία θαη ζην εγρείξεκα γηα ηνλ ζθεηεξηζκφ ηεο. Ζ δηαθνξηθά 

ζεκαζηνδνηεκέλε, ζε θάζε δξάκα, λφκηκε εμνπζία (απζηεξή απνιπηαξρία ζην πξψ- 

ην, θηινιατθή μελνθξαηηθή ηπξαλλία ζην δεχηεξν θαη δεκνθξαηία ζην ηξίην) ζπ- 

γθξνχεηαη κε δηαθνξνπνηεκέλεο αληίκαρεο δπλάκεηο θαη έρεη, εληέιεη, δηαθνξεηηθή ηχ- 

ρε (αλαηξνπή ζην Ζ Κύπξνο δνύιε θαη ππεξίζρπζε ζηα δχν άιια δξάκαηα). Δηδηθφ- 

ηεξα, ε θαηαζηνιή ηεο ζπλσκνζίαο ζην ηζηνξηθφ δξάκα ηνπ Δπγ. Εήλσλνο απνδί- 

δεηαη ζην ππνθείκελν ηεο δξάζεο (Κηθέξσλα), πνπ επελδχεηαη κε φιεο ηηο ηξνπηθφ- 

                                                           
10

 Βι. Eco (
3
1994: 1976), 137. Βι. επίζεο M. González De Ávila, Κξηηηθή ζεκεησηηθή…, 290-292.  

11
 Σν ζχκβνιν  ή r(s) ζεκαίλεη «ηε ζρέζε δύν όξσλ πάλσ ζηνλ ζεκαζηνινγηθό άμνλα […]˙ 

όπνπ r ζεκαίλεη “έρεη ζρέζε κε” θαη s “είλαη ε νπζία ηνπ πεξηερνκέλνπ”». Βι. . Γεκεηξίνπ, Λεμηθό 

όξσλ ζεκαληηθήο…, 93. Βι., επηπιένλ, Greimas, (2005:1966), 45. Ο ζεκαζηαθφο άμνλαο νξίδεηαη απφ 

ηνλ Greimas σο «κνλάδα ηεο νπζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ αξζξσκέλε ζε δνκή», ν ηχπνο ηεο νπνίαο είλαη 

A/r(S)/B. Ό.π., 45, 53. Βι. επίζεο N. Everaert-Desmedt, Sémiotique du récit…, 14-5. 
12

 Ζ δηάδεπμε νξίδεηαη σο «ε πξάμε ζπλδπαζκνύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ απιώλ πξνηάζεσλ […] πνπ ζπλε- 

πάγεηαη αληίζεζε ή δηάζηαζε κειώλ». Βι. . Γεκεηξίνπ, φ.π., 115.  
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ηεηεο
13

 (ηεο επηζπκίαο, ηεο νθεηιήο, ηεο δπλαηφηεηαο θαη ηεο γλψζεο), ελψ ηα δχν 

άιια ππνθείκελα (Ηνπζηηληαλφο θαη Καξιφηηα) δελ ελεξγνχλ εμίζνπ κεζνδηθά θαη ιε- 

ινγηζκέλα.  

β) αλαίζρπληε εμνπζία vs αλαηξνπή 

ηνλ Πέηξν Α΄… ε βαζηιηθή εμνπζία ζπλδέεηαη κε ηελ αηζρξφηεηα θαη, πην ζπ- 

γθεθξηκέλα, κε ηελ εξσηηθή αθνιαζία. Παξά ηε ιατθή ππνζηήξημε, ε εθδίθεζε επη- 

θέξεη ηελ αλαηξνπή φρη σο απνηέιεζκα κηαο γεληθεπκέλεο εμέγεξζεο, αιιά ελφο θαιά 

νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ αληη-ππνθεηκέλνπ (Κηαξίνλα). Όπσο ζα απνδεηρζεί ζηε 

ζπλέρεηα, απηφ ην ζεκαζηαθφ πεδίν ζπλαξηάηαη κε ηε δηπνιηθή αληίζεζε αλάκεζα 

ζηελ άγλνηα θαη ζηε γλψζε. Ο βαζηιηάο, αδπλαηψληαο λα δηαηζζαλζεί πνχ ζα ηνλ 

νδεγήζεη ην αθφιαζην πάζνο ηνπ, δελ κπνξεί παξάιιεια λα πξνβιέςεη ην κέγεζνο 

ηεο θαηαζηξνθήο πνπ ηνλ αλακέλεη, ζε αληίζεζε κε ην αληη-ππνθείκελφ ηνπ πνπ, κε 

ηελ ππέξηεξε γλψζε πνπ δηαζέηεη, θηλεί επηδέμηα ηα λήκαηα ηεο δνινθνλίαο θαη, ζπ- 

λεπψο, ηεο αλαηξνπήο ηνπ. Δπνκέλσο, ε αλαίζρπληε εμνπζία ζπλδέεηαη κε ηελ πιε- 

νλάδνπζα ιεηηνπξγία ηεο ηξνπηθφηεηαο ηεο επηζπκίαο, αθνχ ν βαζηιηάο αδπλαηεί λα 

ειέγμεη ην ηπθιφ εξσηηθφ ηνπ πάζνο, ελψ ε αλαηξνπή επηηπγράλεηαη κε ηνλ ηζνξξνπε- 

κέλν ζπλδπαζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξνπηθνηήησλ.   

γ) εμνπζία θιεξηθώλ: αλαιγεζία vs ελαληίσζε 

Δθηφο απφ ηε ζεκαζηνδφηεζε ηεο εμνπζίαο σο θνζκηθήο δηαρείξηζεο ησλ δεηεκά- 

ησλ πνπ αθνξνχλ έλα θξάηνο, ζην ξνκαληηθφ δξάκα Ο Γηνκήδεο ε εμνπζία ησλ θιε- 

ξηθψλ είλαη θαηαιπηηθή θαη αζθείηαη κε ηξφπν θαηαζηξνθηθφ. ην θείκελν απηφ ε  

εμνπζία ησλ θιεξηθψλ δελ είλαη κφλν αλάιγεηε αιιά θαηξνζθνπηθή, θπληθή θαη ζα- 

ζξή, θαζψο δελ βαζίδεηαη ζε εζηθέο αξρέο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπγθάιπςε 

πξνζσπηθψλ αδπλακηψλ θαη ηδηνηειψλ ζθνπηκνηήησλ. Απέλαληη ζηελ εμνπζία απηή, 

πνπ επηβάιιεηαη κε δφιηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζην εξσηηθφ δξάκα ησλ 

πξσηαγσληζηψλ, αληηπαξαηίζεηαη ν αληηθιεξηθφο ιφγνο ηνπ Γηνκήδε, πνπ σζηφζν 

δελ κεηαβάιιεη ηε δπζρεξή γηα ηνλ ίδην θαηάζηαζε. Έηζη ε δηπνιηθή αληίζεζε πξάμε-

ιφγνο αληηζηνηρεί ζηε δηάδεπμε αλάκεζα ζηε ζθιεξή εμνπζία ησλ θιεξηθψλ θαη ζηελ 

αληηθιεξηθή ζηάζε.   

1.2. /μελνθξαηία/ /εμέγεξζε/   

                                                           
13

 Ο Al. Greimas νξίδεη ηελ ηξνπηθφηεηα «σο ηελ ηξνπνπνίεζε ελόο θαηεγνξήκαηνο από έλα ππνθεί- 

κελν». Τπνζηεξίδεη φηη νη ηξνπηθφηεηεο ηεο επηζπκίαο, ηεο νθεηιήο, ηεο δπλαηφηεηαο θαη ηεο γλψζεο 

«κπνξνύλ λα δηακνξθώλνπλ ηε δπλεηηθή θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη ηθαλόηεηα θαη επνκέλσο λα 

θπξηαξρνύλ ζηνλ ιόγν ή ζηε δξάζε ηξνπνπνηώληαο ηα θαηεγνξήκαηα κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο». Βι. 

Al. Greimas, “Toward a theory of modalities”, On meaning…, 121, 129.  
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Ο ζεκαζηαθφο άμνλαο /μελνθξαηία/ /εμέγεξζε/ (επαλάζηαζε) δεζπφδεη ζηα 

ηζηνξηθά δξάκαηα θαη ζηηο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε θαη παξαπέκπεη ζην 

εγρείξεκα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ λεζηνχ. Ο δεχηεξνο φξνο ηεο άξζξσζεο, απφ ηε 

κηα, ζπλδειψλεη πνηθίιεο πηζαλέο θαηαιήμεηο ηνπ αγψλα, φπσο είλαη, ιφγνπ ράξε, ε 

επηηπρία, ε θαηαζηνιή ή ε πξφβιεςε γηα ηελ θαηίζρπζε ηνπ δηθαίνπ ζην κέιινλ, θαη, 

απφ ηελ άιιε, είλαη απνηέιεζκα άιινηε ηεο κηζαιιφδνμεο εθδηθεηηθήο καλίαο θαη 

άιινηε ηεο επηζπκίαο γηα απφδνζε δηθαηνζχλεο ρσξίο εκπάζεηα θαη εζληθέο ή ζξε- 

ζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο.  

α) ηπξαλλία vs εθδίθεζε
14

   

Σα ηαμήκαηα κε βάζε ηα νπνία ζπλαξζξψλεηαη ην ζεκαζηαθφ πεδίν /ηπξαλλία/ vs 

/εθδίθεζε/, δεδνκέλνπ φηη απνξξένπλ απφ ηελ παξαδεηγκαηηθή αλαδηάηαμε ησλ ιεη- 

ηνπξγηψλ, παξαπέκπνπλ ζε δηαθξηηέο κνξθέο ηπξαλληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζε πνηθί- 

ιεο ζεκαζηνδνηήζεηο ηεο εθδίθεζεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε θαηεγνξία δξακάησλ 

(Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, Κύπξνο δνύιε, Ζ δνύιε Κύπξνο) θνξείο ηεο αληηιατθήο 

δηαθπβέξλεζεο είλαη νη Φξάγθνη θαηαθηεηέο ηεο Κχπξνπ, ζηε δεχηεξε (Κνπηζνύθ 

Μερεκέη, «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» θαη «Υηψηηζζα») νη Οζσκαλνί, ζηελ ηξίηε («Ρσκηφο θαη 

Σδνλ Πνπιιήο…») νη Άγγινη, ελψ ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό ηελ άηεγθηε ελεηηθή δηνί- 

θεζε δηαδέρεηαη ε νζσκαληθή· ζην παηξησηηθφ δξάκα O δξαπέηεο δηδάζθαινο ε αγσ- 

ληζηηθή δξάζε ηνπ πξσηαγσληζηή ζηξέθεηαη ηαπηφρξνλα ελαληίνλ ηεο ηνπξθηθήο θα- 

ηνρήο θαη ησλ βνπιγαξηθψλ επεθηαηηθψλ δηαζέζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο.  

Δθηφο απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζεκηθψλ επελδχζεσλ «πνπ πξαγκαηώλνληαη κέζα ζηα 

ζεκήκαηα», θαηά ηνλ Greimas, γηα ηε κειέηε ηεο εθδήισζεο ηεο ζεκαζίαο είλαη ηδη- 

αίηεξα ρξήζηκνο έλαο δεχηεξνο ηχπνο αλάιπζεο, δειαδή ε επεμήγεζε «ηεο νξγάλσ- 

ζεο ησλ πεξηερνκέλσλ πνπ επελδύνληαη» ζε έλα ζεκαζηαθφ πεδίν. Ο ίδηνο κειεηεηήο 

πξνηείλεη κηα ηππνινγία ησλ κηθξνζπκπάλησλ ηεο ζεκαζίαο, εθθηλψληαο απφ ηε δηα- 

πίζησζε φηη ηα κελχκαηα άιινηε δειψλνπλ ιεηηνπξγίεο θαη άιινηε ηδηφηεηεο. Δπν- 

κέλσο, ε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε απνζθνπεί ζηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ κν- 

ληέινπ θαη ε αλάιπζε ηδηνηήησλ ζηελ εηνηκαζία ηνπ κνληέινπ ηδηνηήησλ.
15

 Με ηελ 

αμηνπνίεζε απηήο ηεο κεζνδνινγίαο πξνηείλεηαη κηα ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ ζεκα- 

                                                           
14

 Ζ εθδίθεζε εμεηάδεηαη αλαιπηηθά απφ ηε ζεκεησηηθή ησλ παζψλ. Βι. A. Greimas-J. Fontanilles, The 

semiotics of passions. From states of affairs to states of feelings (transl. Paul Perron, Frank Collins), 

Μηλεάπνιηο, University of Minnesota Press, 1993 (1991), 176· ζην εμήο: The semiotics of passions… Ζ 

ίδηα λνείηαη σο «εζηθή απνδεκίσζε ηνπ πξνζβεβιεκέλνπ κε ηελ ηηκσξία ηνπ πβξηζηή» θαη σο «εμηζνξξό- 

πεζε πόλνπ κεηαμύ αληαγσληζηηθώλ ππνθεηκέλσλ». Βι. Απ. Μπελάηζεο, Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο. 

Πάζε, δξάζε, θψδηθεο, Αζήλα, Δπηθαηξφηεηα, 1995, 70˙ ζην εμήο: Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο… 
15

 Βι. Greimas (2005: 1966), 83, 225, 228, 401.  
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ζηαθνχ πεδίνπ ηπξαλλία vs εθδίθεζε, πνπ ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή ηεο κπζηθήο εθ- 

δήισζεο ηεο ζεκαζίαο
16

 θαη «νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηνπ ηδενινγηθνύ κηθξνζύκπα- 

ληνο»
17

 ζηα εμεηαδφκελα ηζηνξηθά δξάκαηα. 

Ζ δεζπφδνπζα ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα δηάδεπμε /ηπξαλλία/ vs /εθδίθεζε/ αλαιχε- 

ηαη, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, ζε ηέζζεξα δεχγε ζεκεκάησλ, πνπ βξίζθνληαη, 

επίζεο, ζε ζρέζε δηάδεπμεο θαη αλαιχνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζε επηκέξνπο ζήκαηα. 

Μνινλφηη ην ζεκαζηαθφ πεδίν /ηπξαλλία/ vs /εθδίθεζε/ ζπληζηά θνηλφ ηφπν ζην ζπ- 

γθεθξηκέλν ζεαηξηθφ είδνο, θάζε θείκελν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα σο πξνο 

ηηο ππξεληθέο κνξθέο ηεο ζεκαζίαο, δειαδή ηα ζήκαηα πνπ εθδειψλνληαη ζε απηά. 

Λφγνπ ράξε, ζην ζήκεκα «εμέγεξζε» «πξαγκαηώλνληαη νη ζεκηθέο επελδύζεηο»
18

 

«αγψλαο», «θπγή», «ζπζία», «πξνδνζία», «ζσηεξία», κε δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν ζε 

θάζε ζεαηξηθφ θείκελν. 

Δηδηθφηεξα, ην ζήκα «αγψλαο» ζηα νκφζεκα δξάκαηα Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη θαη 

Κύπξνο δνύιε πξνζιακβάλεη ηε κνξθή ηεο έλνπιεο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηνπο 

Κππξίνπο θαη ηνπο Ναΐηεο˙ ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», 

παξακέλνληαο ζην επίπεδν ηεο εμσζθεληθήο δξάζεο, επεξεάδεη δξαζηηθά ηελ ηχρε 

ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ˙ ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό εθδειψλεηαη σο ζπλεξγαζία κε 

ηνπο λένπο θαηαθηεηέο γηα εθδίσμε ησλ πξνεγνπκέλσλ˙ ζηνλ Γξαπέηε δηδάζθαιν θαη 

ζηε «Υηψηηζζα» σο πξαγκαηνπνίεζε κηαο ξηςνθίλδπλεο απνζηνιήο˙ θαη ζην «Ρσκηφο 

θαη Σδνλ Πνπιιήο», αθελφο, σο πνιηηηθή δηαθψηηζε ηνπ αγγιηθνχ ιανχ γηα ηα δίθαηα 

αηηήκαηα ησλ Κππξίσλ θαη, αθεηέξνπ, σο αληίδξαζε ηνπ ιανχ απέλαληη ζηελ άηεγθηε 

μελνθξαηία ε νπνία, κνινλφηη δελ νδεγεί ζε εμέγεξζε, ζηεξίδεηαη ζηε βεβαηφηεηα γηα 

ηελ ηειηθή δηθαίσζε θαη απειεπζέξσζε. Με παξφκνην ηξφπν, δηαθνξνπνηνχληαη ζε 

θάζε δξάκα θαη ηα ππφινηπα ζήκαηα. 

Ωζηφζν, πέξα απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ επηκέξνπο ζεκηθψλ επελδχζεσλ, απφ 

ηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ ζεκαζηαθνχ πεδίνπ /ηπξαλλία/ vs /εθδίθεζε/ αλαδεηθλχ- 

εηαη έλα απφ ηα ηδενινγηθά κηθξνζχκπαληα ησλ ηζηνξηθψλ δξακάησλ θαη ησλ πνηε- 

ηηθψλ ζπλζέζεσλ ηνπ Β. Μηραειίδε «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» θαη «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπι- 

ιήο…»˙ ζε απηφ ε εθδίθεζε πξνβάιιεηαη σο κηα ζεηηθή αμία, πνπ εκπλέεη ηα 

ππνθείκελα  ηεο  δξάζεο  ζε  αγψλα  γηα  ηνλ  κεηαζρεκαηηζκφ  ηεο  αξλεηηθήο  αμίαο,  

                                                           
16

 Καηά ηνλ Greimas, θάζε πεξηγξαθή ηεο ζεκαζίαο πξέπεη λα «ζηνρεύεη είηε ζηελ θνζκνινγηθή [ή 

πξαθηηθή] είηε ζηε λννινγηθή [ή κπζηθή] δηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ πξψηε νδεγεί ζηε γλψζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη ε δεχηεξε «εμεγεί πιήξσο ηνλ εζσηεξηθό θόζκν». Βι. φ.π., 214-5˙ Απ. 

Μπελάηζεο, Ζ πνηεηηθή κπζνινγία…., 27.  
17

 Greimas (2005: 1966), 228. 
18

 Βι. φ.π., 225. 
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ΣΤΡΑΝΝΗΑ ΔΚΓΗΚΖΖ 

ΖΜΖΜΑΣΑ
19

 ΖΜΑΣΑ ΖΜΑΣΑ ΖΜΖΜΑΣΑ 

 

 

«θαηνρή» 

«πεξηνξηζκφο» 

«ζηέξεζε» 

 

«θίλδπλνο» 

«ζχιιεςε» 

«θαηαδίθε» 

«απφδξαζε» 

 

 

 «πνξεία»  

 

 

«βία» 

«απεηιή» 

«έγθιεκα» 

«πξφιεςε» 

«ζπλάζξνηζε» 

«φξθνο» 

«δέζκεπζε» 

 

 

«ζπλσκνζία» 

 

 

«θαηαζηνιή» 

«ζχιιεςε» 

«αλάθξηζε» 

«δνθηκαζία» 

«εθηέιεζε» 

 

«αγψλαο» 

«θπγή» 

«ζπζία» 

«πξνδνζία» 

«ζσηεξία» 

 

 

«εμέγεξζε» 

 

 

«δφινο» 

«πξνδνζία» 

«ςεπδναλζξσπηζκφο» 

«ζηξεςνδηθία» 

«έξσηαο» 

 

«κεηακθίεζε» 

«κχεζε» 

«γλψζε» 

«ιχηξσζε» 

«αξραηνθαπειία» 

 

 

«ηαμίδη»/  

«δηαδξνκή»    

 

Πίλαθαο 1: Σν ζεκαζηαθφ πεδίν ηπξαλλία vs εθδίθεζε-ιεηηνπξγηθή αλάιπζε 

 

δειαδή ηεο ηπξαλλίαο,
20

 ε νπνία βηψλεηαη σο κηα θαηάζηαζε δπζθνξίαο, πνπ εμσζεί 

ηα δξψληα πξφζσπα ζηελ αγσληψδε πξνζπάζεηα λα ηελ ππεξβνχλ, γηα λα βηψζνπλ 

ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε επθνξίαο.
21

  

β) εμηζιακηζκόο vs ειιεληθόηεηα 

                                                           
19

 Σν ζήκα νξίδεηαη απφ ηνλ Greimas σο ε ειάρηζηε κνλάδα ζεκαζίαο θαη ην ζήκεκα σο ζεκαζηαθφ  

απνηέιεζκα πνπ είλαη ζπλδπαζκφο ηνπ ζεκηθνχ ππξήλα θαη ησλ ζεκηθψλ παξαιιαγψλ ή ζπκθξα- 

ζηηθψλ ζεκάησλ. Βι. Greimas (2005: 1966), 84-85. Ο John Lyons νξίδεη ην ζήκεκα σο ην θνηλφ ζεκα- 

ζηνινγηθφ ζπζηαηηθφ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα ζήκαηα. Βι. J. Lyons, Δηζαγσγή…, 571. Βι. θαη ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ζήκαηνο απφ ηνλ Γ. Μπακπηληψηε: «Σήκα (Sem) είλαη ηα δηαθνξνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

(ηα «ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά») πνπ απαξηίδνπλ ηε ζεκαζία θάζε ιεμήκαηνο». Βι. Γεψξγηνο 

Μπακπηληψηεο, Δηζαγσγή ζηελ ζεκαζηνινγία, Αζήλα, 1985, 60.  
20

 Βι. A. J. Greimas, On meaning…, 87, 93.  
21

 «Ζ δπζθνξία είλαη ν αξλεηηθόο όξνο ηεο ζπκηθήο θαηεγνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ ζεκαζηαθώλ κηθξνζπκπάλησλ (θαζνξηζκόο ησλ αξλεηηθώλ αμηώλ θαη κεηαζρεκαηηζκόο ζε αμηνιν- 

γίεο). Ζ ζπκηθή θαηεγνξία αξζξώλεηαη κε βάζε ηελ αληίζεζε επθνξία-δπζθνξία […]».Βι. A. J. Grei- 

mas- J. Courtés, Sémiotique..., 112.  
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Ζ νξγάλσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζεκαζηαθνχ κηθξνζχκπαληνο, 

πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηάδεπμε /εμηζιακηζκφο/ vs /ειιεληθφηεηα/, εξκελεχεηαη εδψ κε 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αμηνινγηθνχ κνληέινπ ηδηνηήησλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηε κπ- 

ζηθή εθδήισζε ηεο ζεκαζίαο.
22

 Σα ηαμήκαηα /εμηζιακηζκφο/ θαη /ειιεληθφηεηα/ αλα- 

ιχνληαη ζηηο νκφινγεο αξζξψζεηο «πξνδνζία» vs «ζπζία», «έξσηαο» vs «ζάλαηνο» 

θαη «εμαλαγθαζκφο» vs «ιχηξσζε». Με εμαίξεζε ηνλ απηνπξναίξεην εθηνπξθηζκφ 

ηνπ Γψξνπ ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό, ζηα ππφινηπα ζεαηξηθά θείκελα ν εμηζιακηζκφο 

παξνπζηάδεηαη είηε σο πηζαλή εμέιημε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζχκαηα ζα ηνλ 

απνδέρνληαλ, είηε σο ζπληειεζκέλε θαηάζηαζε πνπ ζχληνκα κεηαζρεκαηίδεηαη.   

Ο εμηζιακηζκφο επελδχεηαη αξλεηηθά σο κηα θαηάζηαζε δπζθνξίαο, θαζφηη παξνπ- 

ζηάδεηαη σο πξνδνζία, κέζσ ηεο νπνίαο θαινχληαη ηα ζχκαηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε 

«ζσηεξία» θαη ηελ επηβίσζή ηνπο. Ο ζπκβηβαζκφο απνξξίπηεηαη σο θαηαθξηηέα έλ- 

δεημε θηινηνπξθηζκνχ θαη επνλείδηζηε εγθαηάιεηςε ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηε- 

ηαο (βι. ηε ζηάζε ηνπ Κππξηαλνχ ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 

1821»), ελψ ε ζπζία, πνπ ζπλδέεηαη κε ηα ζπκθξαζηηθά ζήκαηα «θπιάθηζε, πίζηε, 

εζληζκφο, απαγρνληζκφο», πξνθξίλεηαη σο επηζθξάγηζε ηεο πξνζήισζεο ζηελ ειιελη- 

θφηεηα. 

Σα ζεκήκαηα «έξσηαο» vs «ζάλαηνο» ηεο δεχηεξεο άξζξσζεο δελ ρξεζηκνπνηνχ- 

ληαη κε φιεο ηηο πηζαλέο ζεκαζηνινγηθέο ηνπο απνρξψζεηο, πνπ βέβαηα ζπγθξνηνχλ 

ζχλζεηεο ηζνηνπίεο˙ αθελφο, ν έξσηαο πξνζιακβάλεη εδψ ηε ζπλδήισζε ηνπ εξσηη- 

θνχ πάζνπο ηνπ ηπξάλλνπ γηα κηα βίαηα εμηζιακηζκέλε λέα απφ ηελ ππφδνπιε εζλφ- 

ηεηα, θαη, αθεηέξνπ, ν ζάλαηνο ζεκαζηνδνηείηαη σο απηνρεηξία, κεηά ηελ απφξξηςε 

απφ ηελ θνπέια ηεο πξνηεηλφκελεο εξσηηθήο ζρέζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ Πέηξν 

Σπγθιεηηθό θαη ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη ην ζήκεκα «έξσηαο» πεξηέρεη ηα ζπκθξαζηη- 

θά ζήκαηα «πάζνο» θαη «παξαθνξά»˙ επηπιένλ, ζην δξάκα ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε ην 

ζήκεκα απηφ εθδειψλεηαη θαη σο αζέιγεηα ηνπ παξάθξνλνο πιένλ παζά, ελψ ζηελ 

ηξαγσδία ηνπ Θ. Θενραξίδε σο αηρκαισζία ησλ σξαηφηεξσλ Κππξίσλ λεαλίδσλ, κε 

πξννξηζκφ ην ραξέκη ηνπ ζνπιηάλνπ. Απφ ηελ άιιε, ζην ζήκεκα «ζάλαηνο» πεξηέρν- 

ληαη νη ζεκηθέο παξαιιαγέο «απφξξηςε ηνπ έξσηα», «απηνρεηξία» (απφ ηε Μαξία 

ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη), «απηνππξπφιεζε» (απφ ηελ Αξλάιδα ζηνλ Πέηξν Σπγθιε- 

ηηθό), πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηζπκία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο δξάζεο λα απαιιαγνχλ 

                                                           
22

 Βι. Greimas (2005: 1966), 228. 
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κε θάζε ηξφπν απφ ηνλ εμηζιακηζκφ θαη λα παξακείλνπλ πηζηέο ζηνπο αγαπεκέλνπο 

ηνπο λένπο.  

ηε «Υηψηηζζα» ν εμηζιακηζκφο παξνπζηάδεηαη σο κηα θαηάζηαζε κε κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα θαη νξίδεηαη απφ ηελ άξζξσζε «εμαλαγθαζκφο» vs «ιχηξσζε». Σα ζήκαηα 

«ζθαγή», «εγθιεηζκφο», «κεηαγσγή» πνπ πεξηέρνληαη ζην ζήκεκα «εμαλαγθαζκφο», 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηνπξθηθφ ελδπκαηνινγηθφ θψδηθα, απνδίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ 

κφληκνπ εμηζιακηζκνχ, πνπ δελ ππάξρεη ζηα ππφινηπα θείκελα. Απφ ηελ άιιε, ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θαηάζηαζεο δπζθνξίαο εδψ δελ επηηπγράλεηαη κε ηελ απηνθην-  

λία, αιιά κε κία ζεηηθή πνξεία ιχηξσζεο, πνπ αλαιχεηαη ζηα ζήκαηα «κεηακθίεζε», 

«απφδξαζε», «απεγθισβηζκφο», «απειεπζέξσζε».  

Δπνκέλσο, απφ ηελ αλάιπζε ηεο ιεθηηθήο εθδήισζεο ηνπ ζεκαζηαθνχ πεδίνπ 

/εμηζιακηζκφο/ vs /ειιεληθφηεηα/ θαηαδεηθλχεηαη φηη ζε απηφ ην αμηνινγηθφ κηθξν-

ζχκπαλ ε απφξξηςε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο δελ ηαπηίδεηαη κε κηα 

κηζαιιφδνμε πξννπηηθή, αιιά ζπληζηά πξνζήισζε ζηηο αμίεο ηνπ εζληζκνχ θαη ηεο 

νξζνδνμίαο θαη, επηπιένλ, δηεθδίθεζε ηεο ειεπζεξίαο. 

γ)  ππνηαγή vs ειεπζεξία  

Σν ζεκαζηαθφ πεδίν /ππνηαγή/ vs /ειεπζεξία/ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε δηάδεπμε 

/θαηάθηεζε/ vs /απειεπζέξσζε/, θαζφηη ζε απηφ απνηππψλεηαη ε ζηάζε ηνπ αηφκνπ 

απέλαληη ζηελ μελνθξαηία θαη φρη ε εμσηεξηθή θαηάζηαζε πξαγκάησλ. Δπνκέλσο, ε 

έξεπλα γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ πεξηνξίζηεθε ζε δξάκαηα ζηα νπνία δεζπφδεη ε αθε- 

γεκαηηθή ζπληαγκαηηθή αθνινπζία ηεο δνθηκαζίαο (Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, Κνπ- 

ηζνύθ Μερεκέη, «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο), φπνπ εληνπίδνληαη νη 

δηαδεχμεηο ησλ ζεκεκάησλ «θαηνρηθή εμνπζία» vs «αληηπνίεζε αξρήο» θαη «ςεπδν- 

καξηπξία» [θαηάθαζε] vs «παξξεζία» [άξλεζε]. Πξφζσπα φπσο ν Κππξηαλφο ζηνλ 

Κνπηζνύθ Μερεκέη θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», ν Γεψξγηνο ζην Ζ Κύπξνο θαη νη 

Ναΐηαη θαη ν δάζθαινο ζηνλ Γξαπέηε δηδάζθαιν έξρνληαη ζε ξήμε κε ηελ μελνθξαηία 

θαη αξλνχληαη κε παξξεζία λα ππνηαρηνχλ ζηα θειεχζκαηά ηεο. Αληίζεηα, απέλαληη 

ζηνλ σκφ εθβηαζκφ ηεο ηπξαλληθήο εμνπζίαο ππνθχπηνπλ πξφζσπα αληηεξσηθά (ιφ- 

γνπ ράξε, ν Γεκήηξεο ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821»), ηα νπνία αδπλαηνχλ λα ππνζηνχλ ηε 

δνθηκαζία, πνπ ζπλεπάγεηαη ε ελαληίσζε ζηελ εμνπζία.  

ην ίδην ζεκαζηαθφ πεδίν εληάζζεηαη θαη ε δηάδεπμε ησλ ζεκεκάησλ «έξσηαο» vs 

«γάκνο», ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ν πξψηνο ζπλδειψλεη ηελ απηφβνπιε έιμε κε- 

ηαμχ δχν αλζξψπσλ θαη ν δεχηεξνο παξαπέκπεη ζηελ επηβνιή ηεο παηξηθήο εμνπζίαο, 

θαηά θαλφλα ζηε γπλαίθα. Δηδηθφηεξα, ε Ηνπιία ζην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, ε Αξ- 
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λάιδα ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό θαη ε Νεηδηκπέ ζην νκφηηηιν δξάκα παξαπέκπνπλ ζηελ 

ειεπζεξία σο απνδέζκεπζε είηε απφ ηα θειεχζκαηα ηεο αληίπαιεο εζλφηεηαο είηε α- 

πφ ηα αζθπθηηθά φξηα ησλ θνηλσληθψλ πεξηνξηζκψλ, ζπκβάζεσλ θαη πξνθαηαιήςε- 

σλ˙ απφ ηελ άιιε, ζηα ξνκαληηθά δξάκαηα Γηνκήδεο θαη Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύ- 

καηα… ε παζεηηθή ζηάζε ηεο Γίξθεο θαη ηεο Δπαλζίαο ζπληζηά αθνχζηα ππνηαγή 

ζηηο κεζνδεχζεηο ησλ αληίκαρψλ ηνπο.    

δ) μέλνη vs ιαόο 

  ηνλ ζεκαζηαθφ άμνλα /μελνθξαηία/ /εμέγεξζε/ εκπεξηέρεηαη, επίζεο, ην 

ζεκαζηαθφ πεδίν /μέλνη/ vs /ιαφο/, απφ ηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ νπνίνπ πξνθχ- 

πηεη φηη ζε απηφ ην κπζηθφ κηθξνζχκπαλ, απφ ηε κηα, ην ηάμεκα /μέλνο/, φηαλ ζεκαί- 

λεη θαηά θαλφλα ηελ εγεηηθή ηάμε θαη ηα εθηειεζηηθά ηεο φξγαλα, αλαιχεηαη ζηα ζε- 

κήκαηα «ππνδνχισζε», «αλαηζρπληία» θαη «ηδηνηέιεηα», θαη, απφ ηελ άιιε, ην ηάμε- 

κα /ιαφο/ ζηα ζεκήκαηα «επαλάζηαζε», «ηηκή» θαη «αληδηνηέιεηα». Ζ ζρεκαηνπνη- 

εκέλε απηή δνκή ηνπ ζεκαζηαθνχ πεδίνπ απνδίδεη ηε ζρέζε ηνπ θππξηαθνχ ιανχ 

απέλαληη ζηνπο θαηαθηεηέο ηνπ, φρη φκσο θαη ηηο ζρέζεηο κεκνλσκέλσλ νκάδσλ ή 

αηφκσλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά θαη παξεθθιίλνπλ απφ ηελ αμηνινγηθή δηά- 

δεπμε /μέλνη/ vs /ιαφο/.   

ην πην πάλσ ζρήκα, ινηπφλ, δελ εληάζζνληαη νη μέλεο γπλαίθεο πνπ ηφικεζαλ λα 

ππεξβνχλ ηνλ αζθπθηηθφ θινηφ ηεο εγεηηθήο ηάμεο (ιφγνπ ράξε ε Αξλάιδα ζηνλ 

Πέηξν Σπγθιεηηθό, ε Ηνπιία ζην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη θαη ε Λνπίδα ζηελ Κύπξν 

δνύιε) θαη λα εξσηεπηνχλ Κππξίνπο, επηδεηθλχνληαο αλεθηηθφηεηα απέλαληη ζηνλ 

ππφδνπιν ιαφ θαη απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα φηη ζέβνληαλ ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ.
23

 

Αλεθηηθνί παξνπζηάδνληαη, επίζεο, ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» ηφζν ν Κηφξνγινπ θαη ν 

γηνο ηνπ, φζν θαη νη Σνπξθνθχπξηνη πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ εθηέιεζε ησλ αξρηε- 

ξέσλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ αλαίζρπλην θαη κηζαιιφδνμν παζά, φπσο επίζεο θαη νη 

Άγγινη ζπλνκηιεηέο ηνπ Καθνπιιή ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…», πνπ δελ 

παξαιείπνπλ λα ππνδείμνπλ ζηνλ Κχπξην επηζθέπηε φηη νη ζπκπαηξηψηεο ηνπ νθεί- 

ινπλ λα πηνζεηήζνπλ πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησ- 

κάησλ ηνπο απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία!
24

 Δπηπιένλ, ε Καξιφηηα ζην Ζ δνύιε Κύπξνο, 

αθφκε θαη φηαλ δηαδέρεηαη ηνλ παηέξα ηεο ζηνλ βαζηιηθφ ζξφλν ηεο Κχπξνπ, είλαη 

                                                           
23

 Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ αιιφθπιεο (ή πβξηδηθήο) θφξεο θαη Έιιελα ζηελ ειιεληθή 

ινγνηερλία ηνπ 19
νπ

 αηψλα έρεη δηεξεπλεζεί απφ ηε Μ. Μηθέ. Γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηα- 

ιήγεη ε κειεηήηξηα, βι. Μ. Μηθέ, Έξσο (αλη)εζληθόο…, 105.   
24

 Βι. Β. Μηραειίδεο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», ζηξ. 4, 7, 33-36, 53, 55: Άπαληα…, 138-140, 148-150, 

158, 160˙ ηνπ ίδηνπ, «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…», ζη. 439-464, φ.π., 210-211.  
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έληηκε, αληδηνηειήο θαη παξνπζηάδεηαη σο ππέξκαρνο ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ ιανχ. 

Δπνκέλσο, ζηα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ 1869-1925 δελ εληνπίδεηαη 

μελνθνβηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εζληθήο εηεξφηεηαο, αλ θαη δελ ιείπνπλ νη πεξηπηψ- 

ζεηο ζηηο νπνίεο νη θνξείο ηεο εμνπζίαο παξνπζηάδνληαη σο αλάιγεηνη θαη κηζαιιφ- 

δνμνη δηψθηεο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο (φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη, 

ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» θαη ζηε «Υηψηηζζα»).     

1.3. γάκνο: /επηδίσμε/ /δπλαηόηεηα/  

Γηα ηελ θαηάηκεζε ηνπ ζεκαζηαθνχ άμνλα γάκνο: /επηδίσμε/ /δπλαηφηε-     

ηα/ ζε επηκέξνπο ζεκαζηαθά πεδία επηιέγνληαη νη ηξνπηθφηεηεο ηνπ «επηζπκείλ» θαη 

ηνπ «δχλαζζαη»,
25

 επεηδή ε επηδίσμε ηνπ γάκνπ θαη ε ηειηθή θαηάιεμε ηεο πξφζεζεο 

απηήο, παξνπζηάδνληαη σο «ηξνπηθά κελύκαηα κε πνηθίιεο παξαιιαγέο»,
26

 νη νπνίεο 

θαζνξίδνληαη, θαηά θαλφλα, απφ ην δηαθνξηθφ ζεαηξηθφ είδνο.
27

 Απφ ηε κηα, εληνπί- 

δεηαη έλα επξχ θάζκα ζεκαηνδνηήζεσλ ηεο επηδήηεζεο ηνπ γάκνπ, πνπ νξίδεηαη, 

αθελφο, απφ ηελ αγλή εξσηηθή εμηδαλίθεπζε θαη ηα ζθνδξά απηνθαηαζηξνθηθά ζπ- 

λαηζζήκαηα θαη, αθεηέξνπ, απφ ηνπο ζηπγλνχο ρξεζηκνζεξηθνχο ππνινγηζκνχο ηήο 

νηθνλνκηθήο ή πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο˙ απφ ηελ άιιε, ε ηξνπηθφηεηα ηεο δπλαηφηε- 

ηαο παξνπζηάδεηαη πνιχκνξθε (πξαγκαηνπνίεζε ηνπ γάκνπ ή καηαίσζή ηνπ, χζηεξα 

απφ απηνρεηξία ή ρσξηζκφ ή ζαλάησζε).  

α) γάκνο: επηδίσμε vs καηαίσζε  

Σν ζεκαζηαθφ πεδίν πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηάδεπμε αλάκεζα ζηελ επηδίσμε θαη ηε 

καηαίσζε ηνπ γάκνπ εληνπίδεηαη κε αμηνζεκείσηε ζπρλφηεηα ζε ηέζζεξα δξακαηηθά 

είδε, δειαδή ζηελ ηξαγσδία, ζην ξνκαληηθφ (εξσηηθφ θαη ηζηνξηθφ) θαη ζην αζηηθφ 

δξάκα θαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην εθάζηνηε είδνο. Απνδεηθλχεηαη, ινηπφλ, 

φηη ε άπνςε ηνπ Greimas πσο ν ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ ζπληειεζηηθψλ ξφισλ (πνπ 

ζπληζηνχλ κηαλ ηζφηνπε εθδήισζε ησλ ζεκαζηαθψλ πεδίσλ ζην επίπεδν ησλ δνκψλ 

επηθάλεηαο) «ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκεύζεη σο ηππνινγηθό θξηηήξην γηα ηελ επεμεξγαζία 

κηαο γεληθήο ζεσξίαο ησλ εηδώλ»
28

 επαιεζεχεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θππξηαθψλ 

ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ πνπ εμεηάδνπκε, αλ ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηήξην θαηεγνξηνπνίε- 

ζεο ην ηάμεκα /γάκνο/.  

                                                           
25

 Γηα ηηο ηξνπηθφηεηεο, βι. Κεθ. Γ΄, 236: ζεκ. 9, ζε απηή ηελ εξγαζία. 
26

 Βι. Greimas (2005:1966), 435. 
27

 Αο ζεκεησζεί φηη ν ζεκαζηαθφο άμνλαο γάκνο: /επηδίσμε/ /δπλαηφηεηα/ εληνπίδεηαη φρη κφ- 

λν ζηα ξνκαληηθά εξσηηθά θαη ηζηνξηθά δξάκαηα, φπσο νη δχν πξψηνη άμνλεο, αιιά επίζεο ζην αζηηθφ 

θαη ζην παηξησηηθφ δξάκα.    
28

 Βι. A. J. Greimas, «Οη ζπληειεζηέο ...», 169˙ γηα ηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο ζρνιηαδφκελεο άπνςεο ηνπ 

Greimas κε ηελ θαηαλνκή ησλ ζπληειεζηηθψλ ξφισλ, βι. Κεθ. Δ΄, 336: ζεκ. 11.   
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 Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, ζηηο ηξαγσδίεο θαη ζηα ξνκαληηθά δξάκαηα (εξσ- 

ηηθά θαη ηζηνξηθά), θαηά θαλφλα, εληνπίδεηαη ε δηάδεπμε «ακνηβαία εξσηηθή επηζπ- 

κία» vs «απηνρεηξία ηνπ εξσηηθνχ δεχγνπο», ελψ ζηα αζηηθά δξάκαηα ηελ επηδίσμε 

ηνπ γάκνπ απφ ηνλ άλδξα αθνινπζεί ε καηαίσζε θαη ν ρσξηζκφο. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

απηή νθείιεηαη ζηε δηαθνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηαμήκαηνο /επηδίσμε/, πνπ ζηα παιαηφ- 

ηεξα δξάκαηα, ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, αλαιχεηαη ζηα ζεκήκαηα «επηζπκία», «πά- 

ζνο», «πίζηε», ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πεξηέρνπλ ηα ζήκαηα «αξξαβψλαο», «πξν- 

ζήισζε», «φξθνο», ελψ αληίζεηα ζηα αζηηθά δξάκαηα νχηε ε επηδίσμε ηνπ γάκνπ (κε 

ηε ζεκαζία ηεο ακθίδξνκεο εξσηηθήο επηζπκίαο) είλαη ακνηβαία, νχηε ε εξσηηθή 

πίζηε  είλαη πξνυπφζεζε ηεο εξσηηθήο ζρέζεο ε νπνία, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ απνηε- 

ιεί αληηθείκελν θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ιχεηαη ζρεηηθά αλψδπλα.   

Δμάιινπ, ε καηαίσζε ηνπ γάκνπ ζηα δξάκαηα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο αλαιχεηαη 

ζηα ζεκήκαηα «απηνρεηξία», «ζαλάησζε», «δνινθνλία», πνπ επέξρνληαη απφ εμσγε- 

λείο επεκβάζεηο, φπσο είλαη νη εξσηηθνί αληίκαρνη πνπ ππνθηλνχληαη είηε απφ ηδηνηέ- 

ιεηα (π.ρ. πξνηθνζεξία ή πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα) είηε απφ θζφλν θαη εξσηηθφ πάζνο, 

ελεξγψληαο σο αληεξαζηέο, ελψ ζηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο Νεηδηκπέ ε νξηζηηθή 

καηαίσζε ηεο επίκαρεο εξσηηθήο ζρέζεο επέξρεηαη κεηά ηνλ ιπζζαιέν ιηζνβνιηζκφ 

απφ ην κηζαιιφδνμν πιήζνο.    

ην ζεκαζηαθφ κηθξνζχκπαλ, πνπ απνθαιχπηεηαη απφ ηε κειέηε ηνπ Πίλαθα 2, 

εληνπίδνληαη θαη ε πξαθηηθή θαη ε κπζηθή εθδήισζε ηεο ζεκαζίαο, νη νπνίεο δηαπιέ- 

θνληαη ζε κηα ζχλζεηε ηζνηνπία,
29

 επεηδή ε λννινγηθή δηάζηαζε, πνπ ηαπηίδεηαη κε 

ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν θαη ηηο επηζπκίεο ησλ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ, πξνζθξνχεη ζηελ 

θνζκνινγηθή δηάζηαζε (δειαδή ζηε γλψζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

θαηαλαγθαζκψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ), κε απνηέιεζκα ηελ ηξαγηθή ζπληξηβή 

ηνπο. Βέβαηα, ζηα αζηηθά δξάκαηα δεζπφδεη ε κπζηθή εθδήισζε ηεο ζεκαζίαο γηαηί, 

αλ εμαηξεζεί ε αζηηθή πξνθαηάιεςε πνπ θαζνξίδεη ηελ ππνηαγή ηεο Λίλαο ζηελ απφ- 

θαζε ηνπ παηέξα ηεο λα εγθαηαιείςεη ηνλ Παχιν (Ο δηθεγόξνο), ζηνλ Μάξην θαη 

ζηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο ην λαπάγην ηεο εξσηηθήο ζρέζεο δελ νθείιεηαη ζε εμσγελείο 

παξάγνληεο, αιιά ζε ελζπλείδεηεο επηινγέο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ. 

                                                           
29

 Καηά ηνλ Greimas, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα «ηζόηνπα επίπεδα κέζα ζηνλ 

ιόγν». Σα απηφλνκα επίπεδα «αλαδεηθλύνπλ άιινηε ηε κηα θαη άιινηε ηελ άιιε από ηηο δύν ηζνηνπίεο, 

πξαγκαηώλνληαο άιινηε ηνλ ζεηηθό θαη άιινηε ηνλ αξλεηηθό όξν ηεο ηαμεκαηηθήο θαηεγνξίαο πνπ 

ακθηζβεηείηαη. Αλ έλα νπνηνδήπνηε θείκελν πιεξνί απηνύο ηνπο όξνπο, ζα πνύκε όηη θαλεξώλεη κηα 

ζύλζεηε ηζνηνπία». Βι. Greimas (2005: 1966), 174-5. Γηα ηε λννινγηθή θαη θνζκνινγηθή δηάζηαζε ηεο 

ζεκαζίαο, βι. φ.π., 214-5.  
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ΓΑΜΟ [ΣΡΑΓΩΓΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΑ ΓΡΑΜΑΣΑ] 

ΔΠΗΓΗΩΞΖ ΜΑΣΑΗΩΖ 

ΖΜΖΜΑΣΑ ΖΜΑΣΑ ΖΜΑΣΑ ΖΜΖΜΑΣΑ 

«επηζπκία» [Α/Γ] 

«πίζηε» 

 

«φξθνο» 

«πξνζήισζε»  

«επηκνλή»  

«δειεηήξην» [Γ] 

«καραίξη» [Α]  

«φπιν» [Α: ΚΓ]  

 

«απηνρεηξία» [Α/Γ] 

«ηξαπκαηηζκφο»    

[πνιεκηθφο, ζαλάζηκνο] 

[Α: Κ Γ] 

                                                                                              

Κύπξνο θαη Ναΐηαη, Κύπξνο δνύιε 

α) «πάζνο» [Α] 

 

 

 

 

β) «επηζπκία» [Α/Γ] 

  «εμνκνιφγεζε» 

  «θαηάθηεζε»   }[Α] 

   «εμνπζία»  

 

 

  «αξξαβψλαο» 

«εηεξφηεηα» [Α/Γ] 

«ζχιιεςε» 

      «ραξέκη      }  [Γ] 

«καραίξη» 

 

«φπιν»    [Α] 

«καραίξη» [Γ]  

 

 

«απφξξηςε»     

«απηνρεηξία» }  [Γ] 

«δνινθνλία» [Α] 

 

«απηνρεηξία» [Γ]  

     

Κνπηζνύθ Μερεκέη 

«επηζπκία» [Α/Γ]  «ζπλαληήζεηο» 

«πεξηπηχμεηο» 

«θπιαθή» [Α]  

«φρινο» 

«ιάθθνο»  }   [Γ] 

«ιηζνβνιηζκφο» 

 

«ζχιιεςε» [Α/Γ] 

 

«ζαλάησζε» [Γ]  

    

Νεηδηκπέ   

«επηζπκία» [Α/Γ] «θσηαςία» 

«ζπλαληήζεηο» 

«παξάδεηζνο» 

«πάζνο» 

«νκνινγία»  

«αξξαβψλαο»      

«πξνζαγσγή» 

«απφπινπο»      

«αλαηίλαμε»    }     [Γ] 

«απηνππξπφιεζε» [Γ] 

«πληγκφο»  [Α] 

 

«ζθνπηκφηεηα»  

«αηρκαισζία» [Γ] 

«απηνρεηξία» [Α/Γ] 

    

 

Πέηξνο Σπγθιεηηθόο 
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ΓΑΜΟ 

[ΡΟΜΑΝΣΗΚΑ ΔΡΩΣΗΚΑ ΓΡΑΜΑΣΑ] 

ΔΠΗΓΗΩΞΖ ΜΑΣΑΗΩΖ 

ΖΜΖΜΑΣΑ ΖΜΑΣΑ ΖΜΑΣΑ ΖΜΖΜΑΣΑ 

«επηζπκία» [Α/Γ]  «πάζνο»  

«ππνρψξεζε» 

«αληεξαζηέο» [Α] 

«παξαθνξά»         

«ππαλαρψξεζε» }[Γ] 

 «ακαξηία» 

  «θζφλνο 

  «φπιν 

  «ακθηβνιία 

  «κειαγρνιία, ηχςεηο» 

 «δπζηπρία, καλία» [Γ]  

 «δειεηήξην»  

«δνινθνλία» [Α] 

 

 

 

«απηνρεηξία» [Γ]  

    

Ο Γηνκήδεο 

«επηζπκία» [Α/Γ] «αξξαβψλαο» 

«πίζηε» 

«ρξεκαηηζκφο» 

«κεραλνξξαθία» 

«ζθεπσξία»   

«ππεμαίξεζε» 

«πιαζηνγξαθία» 

«παξαηζζήζεηο» 

  «ζρηδνθξέλεηα» } [Γ]  

«πληγκφο»  

«καραίξη»                [Α]  

«πξνηθνζεξία»  

 

 

 

 

 

 

«απηνρεηξία»  

    

Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα… 

[ΑΣΗΚΑ ΓΡΑΜΑΣΑ] 

«θαηάθηεζε» [Α] 

«εγθεθαιηθή    

επηδίσμε» 

«ζέιεζε»        

«ινγηθή»     }  [Α]  

«επηβνιή»  

«άξλεζε»          [Γ] 

«δνθηκαζία» 

«ηαπείλσζε»    [Α]  

«απφξξηςε» 

«ρσξηζκφο»  

    

Μάξηνο, Εεηηάλνο ηεο εδνλήο 

«επηζπκία» [Α/Γ(;)]  «πξφηαζε» [Α] 

«δνθηκαζία»  

«ςπρξφηεηα» [Γ] 

«απνηπρία»              [Α] 

«ξήμε»            [Α/Γ] 

«εμνπζία» (παηέξα) [Γ]  

«απφξξηςε» 

«ρσξηζκφο»  

 

    

Ο δηθεγόξνο 

 

Πίλαθαο 2: Σν ζεκαζηαθφ πεδίν γάκνο: επηδίσμε  vs καηαίσζε-ιεηηνπξγηθή αλάιπζε
30 

 

                                                           
30

 πληνκνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ πίλαθα 2: Α= άλδξαο, Γ= γπλαίθα. πληνκνγξαθία 

ηίηινπ: Κ Γ = Κύπξνο δνύιε.  
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β)  γάκνο: επηδίσμε vs πξαγκαηνπνίεζε 

ε απηφ ην ζεκαζηαθφ πεδίν ην ηάμεκα /επηδίσμε/ εθδειψλεηαη κε ηα ζεκήκαηα: 

«επηζπκία» (ακνηβαία), «ζθνπηκφηεηα» θαη «επηβξάβεπζε». Έηζη, ν γάκνο σο απνηέ- 

ιεζκα ακνηβαίαο εξσηηθήο έιμεο εληνπίδεηαη ζην ηζηνξηθφ δξάκα Πέηξνο Α΄ (Πηε- 

ηξίλνο-Μαξία), ζην παηξησηηθφ δξάκα Φηινπαηξία θαη έξσο (Γηάλλεο-Γψξα), ζην 

αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη Γύζηο (Πέηξνο-Άλλα) θαη ζην κπζηζηνξεκαηηθφ δξάκα 

Κόκεζζα δεηηάλα, ελψ ζην Ζ δνύιε Κύπξνο ε ζπγθαηάζεζε ηεο Καξιφηηαο λα 

παληξεπηεί ηνλ θφκε ηεο Γέλνπαο Λνπδνβίθν νδεγεί ζε έλα γάκν ζθνπηκφηεηαο. ην 

Γαιάδην ινπινύδη ε απφθαζε ηεο Ξαλζήο Ρήγηζζαο λα γίλεη γπλαίθα ηνπ Αληξεησ- 

κέλνπ απνζθνπεί ζηελ επηβξάβεπζή ηνπ γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο πνιχηηκεο εζσηε- 

ξηθήο γλψζεο, πνπ ιχηξσζε ην βαζίιεηφ ηεο απφ ην ρξφλην πέλζνο.   

 Όπσο θαίλεηαη, ινηπφλ, ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα ην ζεκαζηαθφ πεδίν /επηδίσμε/  

/πξαγκαηνπνίεζε/ ηνπ γάκνπ εληνπίδεηαη κφλν πεξηζσξηαθά θαη, ιεηηνπξγψληαο σο ε- 

μαίξεζε, εληζρχεη ηε δεζπφδνπζα ζην είδνο ηππνινγία ηνπ αληίζεηνπ ζεκαζηαθνχ πε- 

δίνπ. Όζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ ηζηνξηνθξαηία ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηελ πεηζηζά- 

λαηε ζεψξεζε ηεο εξσηηθήο ζρέζεο θαη ηνπ γάκνπ δηαδέρεηαη κηα πην αηζηφδνμε 

νπηηθή γσλία, πνπ αλαληίξξεηα πξνζδηνξίδεηαη πάιη κε εηδνινγηθνχο φξνπο, θαζψο ν 

ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε ζπκβάζεηο ηνπ δηαθνξηθνχ ζεα- 

ηξηθνχ είδνπο, ζπλήζσο ππνζπλείδεηα. 

1.4. /πίζηε/ /πξνδνζία/ 

Ο ζεκαζηαθφο άμνλαο πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε ησλ ηαμεκάησλ /πίζηε/-

/πξνδνζία/ εληνπίδεηαη ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δξακαηηθά είδε, κε δηαθνξνπνηεκέλν 

θάζε θνξά πεξηερφκελν. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δξάκαηνο, ε πίζηε είλαη ζξεζθεπ- 

ηηθή, εξσηηθή, παηξησηηθή, ππαιιειηθή θαη ζεκαζηνδνηείηαη πφηε σο αθνζίσζε θαη 

πφηε σο ηπθιή ππνηαγή, ελψ ε πξνδνηηθή ζηάζε εθδειψλεηαη σο ζξεζθεπηηθή
31

 ή 

εξσηηθή απηζηία ή σο πζηεξφβνπιε εγθαηάιεηςε ηνπ «αθέληε» ή, αθφκα, θαη σο ςεπ- 

δνκαξηπξία, πνπ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο αληίκαρεο εζλφηεηαο, ή πξνζρψξεζε 

ζην ζηξαηφπεδν ηνπ ερζξνχ. ηνλ ίδην ζεκαζηαθφ άμνλα ππάγεηαη ην ζεκαζηαθφ πε- 

δίν /δέζκεπζε/ vs /απνδέζκεπζε/, ζην νπνίν πάιη θαη νη δχν φξνη ηεο δηάδεπμεο 

                                                           
31

 ηα εμεηαδφκελα δξάκαηα ε ζξεζθεπηηθή πίζηε ζπλδέεηαη κε ηελ εζληθή ζπλείδεζε θαη ηελ παηξησ- 

ηηθή ζηάζε ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ. Ξερσξηζηά παξαδείγκαηα ηεο εθδήισζεο ηνπ ζεκήκαηνο 

«[ζξεζθεπηηθή] πίζηε» είλαη, αθελφο, ε δεηηάλα Υαηδεκαξία θαη νη δχν εμηζιακηζκέλεο γπλαίθεο ζηε 

«Υηψηηζζα» θαη, αθεηέξνπ, ν αξρηεπίζθνπνο Κππξηαλφο ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» θαη ζηνλ Κνπηζνύθ 

Μερεκέη, ελψ γηα ην ζήκεκα «[ζξεζθεπηηθή] απηζηία» ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Γψξνο 

ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό. Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ζηε Νεηδηκπέ ε ζξεζθεπηηθή πίζηε θηάλεη έσο 

ηα φξηα ηεο κηζαιιφδνμεο ελαληίσζεο ζηνλ έξσηα κεηαμχ αιινθχισλ.  
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θνξηίδνληαη κε πνηθίιεο ζεκαζηνδνηήζεηο, πνπ δελ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ηνπ πξψηνπ 

πεδίνπ. 

α)  πίζηε vs απηζηία  

Ζ δηάδεπμε /πίζηε/ vs  /απηζηία/, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εξσηηθή ηζνηνπία, θπξη- 

αξρεί ζηηο δνκέο βάζνπο ησλ ξνκαληηθψλ θαη αζηηθψλ δξακάησλ θαη ηνπ ελφο απφ ηα 

παηξησηηθά δξάκαηα πνπ εμεηάδνπκε (Φηινπαηξία θαη έξσο). Αληίζεηα απφ φ,ηη 

ζπκβαίλεη ζηα εξσηηθά θαη ηζηνξηθά δξάκαηα ηνπ ξνκαληηζκνχ, φπνπ ε εμηδαληθεπ- 

κέλε εξσηηθή ζρέζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δεδνκέλε εξσηηθή πίζηε, δηαζαιεχεηαη 

θαη δηαιχεηαη ηξαγηθά, εμαηηίαο ηεο αληίκαρεο δξάζεο ησλ αληεξαζηψλ ή ηνπ ζπληε- 

ξεηηθνχ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, ζηα αζηηθά δξάκαηα ε εξσηηθή πίζηε δελ απνηειεί 

απαξάβαηε πξνυπφζεζε ηεο εξσηηθήο ζρέζεο. Απφ ηελ άιιε, αληίζεηα απφ ην 

παηξησηηθφ δξάκα Φηινπαηξία θαη έξσο, ζην νπνίν ε εξσηηθή πίζηε παξνπζηάδεηαη 

σο αδηακθηζβήηεηε αμία, ζην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη Γύζηο ην ίδην ηάμεκα 

πξνβάιιεηαη κέζα απφ ην δηαιεθηηθφ παηρλίδη ησλ αληίζεησλ ζεκεκάησλ 

«δέζκεπζε»-«απνδέζκεπζε», ηα νπνία, κε ηε ζεηξά ηνπο, αλαιχνληαη ζηα νκφινγα 

ζήκαηα «ππφζρεζε», «ειπίδα», «εζηθφηεηα» vs «αζσηία», «δηαθζνξά», «αλεζη- 

θφηεηα». Με άιια ιφγηα, ζην Αλαηνιή θαη Γύζηο έρνπκε κηα ζρεηηθηζηηθή ζεψξεζε 

ηεο εξσηηθήο πίζηεο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζηα ππφινηπα αζηηθά δξάκαηα. 

Αλ, ηψξα, ην ζεκαζηαθφ πεδίν /πίζηε/ vs /απηζηία/ ππαρζεί ζηελ ηζνηνπία /έ- 

ζλνο/, δηαπηζηψλνπκε φηη, ελψ ζηα εξσηηθά δξάκαηα ε παηξησηηθή ζηάζε ησλ εξψσλ 

(Γηνκήδε θαη Αγεζίιανπ) είλαη απαξαζάιεπηε, ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα πφηε απηή 

είλαη ζηαζεξή (ι.ρ. ηνπ Ηάθσβνπ ζηελ Κύπξν δνύιε θαη ζην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, 

ηνπ Κππξηαλνχ ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821») θαη πφηε είλαη 

αξρηθά ακθηιεγφκελε, αιιά ζην ηέινο αδηακθηζβήηεηε (π.ρ. ηνπ Γεψξγηνπ ζην Ζ Κύ- 

πξνο θαη νη Ναΐηαη θαη ηνπ Πέηξνπ ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό). Δμάιινπ, ε πξνδνηηθή α- 

πηζηία (ιφγνπ ράξε ηνπ Γεκήηξε ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», ηνπ Μνπζηαθά ζηνλ Κνπ- 

ηζνύθ Μερεκέη θαη ηνπ Γψξνπ ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό) ππνθηλείηαη είηε απφ αλζξψ- 

πηλε αδπλακία είηε απφ ηδηνηέιεηα θαη πξφζθαηξνπο ηδηνηειείο ππνινγηζκνχο. 

Σέινο, ην ζεκαζηαθφ πεδίν /πίζηε/ vs /απηζηία/, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζρέζε π- 

παιιειίαο, εληνπίδεηαη ζε δηάθνξα δξακαηηθά είδε, φπνπ ηα ηαμήκαηα πνπ ζπγθξν- 

ηνχλ ηελ πην πάλσ δηάδεπμε αλαιχνληαη ζηα ζεκήκαηα «αθνζίσζε»/«εγθαηάιεηςε», 

θαη απηά ζηα ζήκαηα «ππεξεζία», «ελδηαθέξνλ», «αγάπε» vs «ηδηνηέιεηα», «δφινο», 

«ππνθξηζία». Γξαζηηθφηεξε είλαη ε επίδξαζε ηεο απηζηίαο ηνχ ππεξέηε ζηε δξακα- 

ηηθή δνκή ησλ ξνκαληηθψλ δξακάησλ, φπνπ ζπλήζσο απηή πξνθαιεί ηε κνηξαία απην- 
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θαηαζηξνθηθή πνξεία ηνπ ήξσα (βι., ι.ρ., ηε ζρέζε ηεο Υαξίθιεηαο κε ηελ θπξία ηεο 

Δπαλζία ζην Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα…), ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα δξακαηηθά 

είδε, ζηα νπνία ε δφιηα ζηάζε ηνπ ππεξέηε απέλαληη ζηνλ θχξηφ ηνπ δελ επηθέξεη 

νιέζξηα απνηειέζκαηα (βι. ηε ζρέζε ηνπ Γειάζηνπ απέλαληη ζηνλ θχξηφ ηνπ, ζηελ 

θσκσδία Τα επραξηζηήξηα).      

β) δέζκεπζε vs απνδέζκεπζε 

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ ζεκαζηαθνχ πεδίνπ /δέζκεπζε/ vs /απνδέζκεπζε/ βαζίδεηαη 

ζηελ παξαδεηγκαηηθή αλαδηάηαμε ηεο ζπληαγκαηηθήο αθνινπζίαο ε νπνία, φπσο έρνπ- 

κε ζεκεηψζεη,
32

 νξίδεηαη απφ ηνλ Greimas σο ζχκβαζε ζεηηθή (εληνιή → απνδνρή) ή 

αξλεηηθή (απαγφξεπζε → παξαβίαζε).
33

 Σν ηάμεκα /δέζκεπζε/ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ 

κε ηε ζεκαζία ηεο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζε δχν ππνθείκελα γηα ηελ επηηέιεζε ελφο 

θνηλά απνδεθηνχ αληηθεηκέλνπ επηζπκίαο, ελψ ε /απνδέζκεπζε/ ζεκαίλεη ηελ παξαβί- 

αζε ηεο ζπκθσλίαο, εθ κέξνπο ηνπιάρηζην ηνπ ελφο απφ ηα ππνθείκελα.  

Απφ ηελ αλίρλεπζε ηνπ πην πάλσ ζεκαζηαθνχ πεδίνπ ζηα εμεηαδφκελα δξάκαηα 

πξνθχπηεη φηη ηε ζπκθσλία αζεηνχλ, θαηά θαλφλα, νη εμνπζηαζηέο ζε βάξνο ησλ ε- 

μνπζηαδνκέλσλ ή νη νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ηζρπξνί ζε βάξνο ησλ ιηγφηεξν πξν- 

λνκηνχρσλ. ηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό ην ηάμεκα /δέζκεπζε/ αλαιχεηαη ζηα ζεκήκαηα 

«φξθνο» θαη «ειπίδα», δεδνκέλνπ φηη ν Μνπζηαθά-παζάο εμαζθάιηζε ηνλ φξθν ηνπ 

Πέηξνπ γηα παξνρή βνήζεηαο ζηνπο Σνχξθνπο εηζβνιείο, κε αληάιιαγκα ηελ ππφζρε- 

ζε φηη ζα ηεξνχζε ζηάζε επλντθή απέλαληη ζηνπο Έιιελεο ηεο Κχπξνπ. Απφ ηελ άι- 

ιε, ην ηάμεκα /απνδέζκεπζε/ επηκεξίδεηαη ζηα ζεκήκαηα «αζέηεζε» θαη «δνιηφηε- 

ηα», ζηα νπνία ελππάξρνπλ ηα ζήκαηα «αηρκαισζία» θαη «ζθαγή». ην ίδην ζεα- 

ηξηθφ θείκελν ην ζεκαζηαθφ πεδίν /δέζκεπζε/ vs /απνδέζκεπζε/ εθδειψλεηαη θαη ζηε 

ζρέζε Μνπζηαθά-Γψξνπ, θαζφηη ν πνιέκαξρνο αξλείηαη λα παξαδψζεη ζηνλ ήδε 

εμηζιακηζκέλν ζχκβνπιν ηνπ Ρνπρηά ηελ Αξλάιδα, φπσο είραλ ζπκθσλήζεη.  

  Καηά παξφκνην ηξφπν, ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» ε δηάδεπμε /δέζκεπζε/ vs /απνδέ- 

ζκεπζε/ εκθαλίδεηαη σο κία απφ ηηο ζεκαίλνπζεο δνκηθέο ζρέζεηο πνπ ελππάξρνπλ 

ζηελ ηζνηνπία /θξάηνο: δχλακε/. ην πνίεκα ν εμνπζηαζηήο Κνπηζνχθ, απφ ηε κηα, 

αζεηεί ηε δέζκεπζή ηνπ λα κελ εθηειέζεη ηνλ Κππξηαλφ (ππφ ηνλ φξν φηη απηφο ζα 

έπεηζε ηνπο Κππξίνπο λα αθνπιηζηνχλ) κε ηελ πξφθαζε φηη ην «ζθάδσ» δελ ηαπηί- 

δεηαη κε ην «απαγρνλίδσ» θαη, απφ ηελ άιιε, δελ απνηξέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ βνζθνχ 

                                                           
32

 Βι. Κεθάιαην Γ΄, passim.  
33

 Greimas (2005: 1966), 347.  
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Γεκήηξε, κνινλφηη απηφο ςεπδνκαξηχξεζε.
34

 Δμάιινπ, ζην αζηηθφ δξάκα Ο δηθε- 

γόξνο ην ίδην ζεκαζηαθφ πεδίν ελππάξρεη ζηελ εξσηηθή ζρέζε Παχινπ-Λίλαο θαη 

ζεκαηνδνηεί ηε ιχζε ηεο, κεηά ηελ απφθαζε ηεο θνπέιαο λα πξνδψζεη ηνλ λέν, ππν- 

θχπηνληαο ζηελ παηξηθή εμνπζία.
35

  

1.5. /γλώζε/ /δξάζε/  

Οη ηξνπηθφηεηεο ηνπ «γλσξίδεηλ» θαη ηνπ «δχλαζζαη» εληνπίδνληαη ζπρλά ζηα εμε- 

ηαδφκελα ζεαηξηθά θείκελα, φρη αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε˙ αληίζεηα, απηέο ζπ- 

λπθαίλνληαη ζε κία δηαιεθηηθή θαη ακθίδξνκε ζρέζε, ζηελ νπνία άιινηε ε γλψζε 

νδεγεί ζηε δξάζε θαη άιινηε ε γλψζε είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο. Απφ ηελ άιιε, ε 

άγλνηα ζπρλά νδεγεί ζηελ  αδξάλεηα ή ε απξαμία επηθέξεη ηελ άγλνηα. Δπνκέλσο, ν 

πνιπδηάζηαηνο απηφο ζεκαζηαθφο άμνλαο εληνπίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ δξακαηηθψλ 

εηδψλ κε αμηνζεκείσηεο, βέβαηα, δηαθνξνπνηήζεηο.   

α) καγεία → ζεξαπεία vs γλώζε 

Σν ηάμεκα /καγεία/ εληνπίδεηαη ζε δχν απφ ηα πξσηκφηεξα ηζηνξηθά δξάκαηα 

(δειαδή ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό θαη ζηνλ Πέηξν Α΄…), αλ θαη δελ αληρλεχεηαη ζην 

πξψην έληππν δξάκα Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ηνπ νξζνινγηζηή θαη βαζηά επεξεα- 

ζκέλνπ απφ ηηο ηδέεο ηνπ δηαθσηηζκνχ Γ. ηβηηαλίδε, ζην ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ νπνί- 

νπ δεζπφδνπλ ε αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο θαη ε πξνζσπηθή επζχλε,
36

 σο κνρινί γηα 

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο.  

Ζ καγεία ζηα πην πάλσ δξάκαηα εθδειψλεηαη κε ηα ζήκαηα «[καγηθφ] πγξφ» θαη 

«επίθιεζε [δαηκνλίσλ]» θαη επηθέξεη, αθελφο, ζηνλ Πέηξν Α΄… ηε ζεξαπεία ησλ 

ιεπξψλ θαη ηεο θφξεο ηνπ κάγνπ Κηαξίνλα, θαζψο θαη ηελ πξφζθαηξε αλαηζζε- 

ηνπνίεζε ηνπ βαζηιηά θαη ηελ επαθφινπζε αλάθηεζε ησλ αηζζήζεψλ ηνπ, θαη, αθε- 

ηέξνπ, ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό ηελ αλαπαξάζηαζε απφ ηα δαηκφληα ηεο δνινθνλίαο 

ησλ πξνγφλσλ ηνπ Ρνπρηά θαη ηελ αλάλεςε ηεο Αξλάιδαο απφ ηε λεθξνθάλεηα. 

Δπνκέλσο, ελψ ζην δξάκα ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε ε καγεία ιεηηνπξγεί σο κέζν 

ζεξαπείαο, ζην δξάκα ηνπ Θ. Θενραξίδε ε ίδηα νδεγεί επηπιένλ ζηε γλψζε, δειαδή 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ελφρσλ.  

                                                           
34

 Βι. Β. Μηραειίδεο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», ζηξ. 46-8: ζη. 451-480, ζηξ. 56: 561-570: Άπαληα..., 

156, 160.  
35

 Βι. Δπγ. Εήλσλ, Ο δηθεγόξνο…, 66-68. 
36

 Αο ζεκεησζεί φηη θαη ζηνλ παξαηλεηηθφ ιφγν Μεηξηθή θιεξνλνκία ή Σπκβνπιαί κεηξόο πξνο ζπγα- 

ηέξα ηνπ Γ. ηβηηαλίδε ε κεηέξα ππνζηεξίδεη φηη θχξηνο ζθνπφο ηεο αγσγήο πξέπεη λα είλαη ε παξνρή 

ζηνπο λένπο εθνδίσλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ππεχζπλα ζηα πνηθίια θαζήθνληα πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

δσή, ε νπνία νξίδεηαη σο «δύζθνινο θαη επίπνλνο πνξεία δηά ηξαρεηώλ θαη δπζβάησλ αηξαπώλ, ελ αηο 

εμαληιείηαη ηνπ αλζξώπνπ ε θαξηεξία». Βι. Μεηξηθή θιεξνλνκία…, 16.  
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β) γλώζε vs εμαπάηεζε 

Ωζηφζν, ελψ ε καγεία επελδχεηαη κε ηε ζεκαζία ηεο ιπηξσηηθήο επελέξγεηαο, είηε 

φηαλ ζπληειεί ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο αζζέλεηαο ζε πγεία είηε φηαλ δηαιχεη ηελ ά- 

γλνηα θαη νδεγεί ζηε βαζχηεξε επίγλσζε, ε γλψζε ζπρλά ζεκαζηνδνηείηαη σο αμην- 

πνίεζε εηδηθψλ δεμηνηήησλ, κε ζηφρν ηελ ηδηνηειή παξαπιάλεζε. Σφζν ν Κηαξίσλ, 

φζν θαη ν Πνδνθαηάξνο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εηδηθέο ηνπο γλψζεηο,
37

 ν πξψηνο γηα λα 

θαιπθζεί πξνζπνηνχκελνο πεηζηηθά ηνλ ηξειφ κάγν, θαη ν δεχηεξνο γηα λα έρεη πξφ- 

ζβαζε ζηε θπιαθή, φπνπ βξηζθφηαλ ν Ρνπρηάο.  

Αμηνζεκείσηεο είλαη, επίζεο, νη πεξηπηψζεηο ηνπ Μπξσλίδε ζην Γύν εηζέηη ηνπ έ- 

ξσηνο ζύκαηα…, πνπ πιαζηνγξαθεί πεηζηηθά ηελ επηζηνιή ηνπ Αγεζίιανπ, ηνπ 

ςεπηνγηαηξνχ ζηα Δπραξηζηήξηα πνπ, αλ θαη ηζαξιαηάλνο, φρη κφλν πείζεη ηνπο «πε- 

ιάηεο» ηνπ γηα ηηο «γλψζεηο» πνπ δελ δηαζέηεη, αιιά εμαζθαιίδεη θαη ηα πνιππφζεηα 

επραξηζηήξηα γηα ηε δήζελ ίαζή ηνπο, θαη ηνπ επαγγεικαηία ινγνγξάθνπ Γελδξν- 

ιίβαλνπ Κνζνξλίδε ζηε Γεκαξρίηηδα, ν νπνίνο, επεηδή δελ έρεη ηελ επρέξεηα λα ζρν- 

ιηάδεη ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα, εμαπαηά ηνλ ππνςήθην δήκαξρν, πνπιψληαο ηνπ 

έλαλ ηεηξηκκέλν θαη πεπαιαησκέλν ιφγν, γξακκέλν ζε παξσρεκέλε αξραΐδνπζα.
38

 

ην ίδην ζεκαζηαθφ πεδίν ην ηάμεκα /γλψζε/, πνπ ζεκαζηνδνηείηαη επίζεο θαη σο 

θαπήιεπζε ηεο ζέζεσο ηζρχνο ή θαηνρή επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ εμαζθαιί- 

δνπλ ζηνλ θάηνρφ ηνπο ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζή ηνπ εξγαζία, αληηπαξαβάι- 

ιεηαη πξνο ην ηάμεκα /θεξδνζθνπία/. Ζ αιιεγνξηθή κεηξηά (δειαδή ε Μ. Βξεηαλία) 

ζην νκφηηηιν δξάκα ηνπ Α. Υ. Γαιαλνχ θαπειεχεηαη ηε ζέζε ππεξνρήο, ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη, γηα ηελ νηθνλνκηθή αθαίκαμε ησλ νξθαλψλ, ν αξραηνθάπεινο Σδνλ Πνπι- 

ιήο ζηελ νκψλπκε πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ Β. Μηραειίδε εκπνξεχεηαη ηα ηεξά θαη ηα 

φζηα ησλ Κππξίσλ, ελψ ν Αθαηκάθηεο ζηα Δπραξηζηήξηα εθκεηαιιεχεηαη ηαπηφρξνλα 

ηνλ ςεπηνγηαηξφ θαη ηνπο αζζελείο ηνπ. 

γ) ηαμίδη → γλώζε / αλαγλώξηζε  

Όπσο έρεη ζεκεησζεί πην πάλσ, ε άξζξσζε /γλψζε/ /δξάζε/ ιεηηνπξγεί 

ακθίδξνκα, δειαδή άιινηε ε γλψζε είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε δξάζε θαη άιινηε ε 

πξψηε εκθαλίδεηαη σο επηζηέγαζκα ηεο δεχηεξεο. ε αξθεηά απφ ηα εμεηαδφκελα 

                                                           
37

 Ο Κηαξίσλ θαη ν Πνδνθαηάξνο δελ είλαη κφλν κάγνη, θαζψο έρνπλ θαη πξνθεηηθέο-καληηθέο ηθαλφ- 

ηεηεο. Γηα ην ζέκα ηεο καληείαο ζηελ επξχηεξε λενειιεληθή δξακαηνπξγία, βι. Αξεηή Βαζηιείνπ, «Ο 

πνηεηήο θαη ν πξνθήηεο: ν ζεζκφο ηεο καληείαο ζηε λενειιεληθή δξακαηνπξγία»: (ζπιι. ηφκ.), Παξά- 

δνζε θαη εθζπγρξνληζκόο…, 13-23.  
38

 Βέβαηα δελ ιείπνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο ηεο δενληνινγηθά επηηξεπηήο ρξήζεο ηεο επηζηήκεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζην Αλαηνιή θαη Γύζηο, φπνπ ν γηαηξφο πξνβαίλεη ζε ηεθκεξησκέλεο θαη γη’ απηφ πεηζηηθέο 

εθηηκήζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ πξνζψπσλ.  

 Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



411 
 

δξακαηηθά θείκελα ε δξάζε παίξλεη ηε κνξθή ηνπ ηαμηδηνχ, ην νπνίν αλαιχεηαη ζηα 

ζεκήκαηα «πνξεία», «δηαδξνκή» θαη «αλαδήηεζε»˙ ζηα ηειεπηαία εκπεξηέρνληαη ηα 

ζήκαηα «απνζηνιή», «πινπο», «ζάιαζζα», «δξφκνη» «πεξηδηάβαζε» θιπ.  

ην ζεκαζηαθφ κηθξνζχκπαλ πνπ απνθαιχπηεηαη απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ πην πά- 

λσ ζεκαζηαθνχ πεδίνπ δηαθξίλνληαη ζεκήκαηα θαη απφ ηηο δχν βαζηθέο ηζνηνπίεο 

(δειαδή ηελ θνζκνινγηθή θαη ηε λννινγηθή). Δηδηθφηεξα, ε άξηζηε γλψζε πνπ εμα- 

ζθαιίδεη ν Κηθέξσλαο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ ζπλσκνηψλ κέζσ ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ 

δηθηχνπ πιεξνθνξηνδνηψλ ππάγεηαη ζηελ θνζκνινγηθή ηζνηνπία, ελψ ε αλαγλψξηζε 

ηεο πξαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εμηζιακηζκέλσλ γπλαηθψλ απφ ηε Υαηδεκαξία ζηε 

«Υηψηηζζα», ε επίγλσζε ηεο εγθιεκαηηθήο αξραηνθαπειίαο ηνπ Σδνλή θαη ε παξάι- 

ιειε δηαθψηηζε ηνπ αγγιηθνχ ιανχ γηα ηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ Κππξίσλ ζην «Ρσκη- 

φο θαη Σδνλ Πνπιιήο…», αιιά θαη ε επίγλσζε ηεο βαζχηεξεο νπζίαο ηνπ γαιάδηνπ 

ινπινπδηνχ απφ ηνλ Αληξεησκέλν, ζην νκφηηηιν παξακπζφδξακα, απνηεινχλ εθδε- 

ιψζεηο ηεο λννινγηθήο ηζνηνπίαο, αθνχ ηα ππνθείκελα, έπεηηα απφ ηε δξάζε νδεγνχ- 

ληαη ηαπηφρξνλα ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο λννηξν- 

πίαο θαη ηεο αμηνινγίαο ησλ άιισλ.  

1.6. /ρξόλνο/ /βίνο/ 

Ζ άξζξσζε /ρξφλνο/ /βίνο/ καο ελδηαθέξεη σο κεξηθή απνηχπσζε ηεο 

κπζηθήο εθδήισζεο ηεο ζεκαζίαο, δειαδή ε ζηφρεπζε ηεο δηεξεχλεζήο καο πεξην- 

ξίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ ηνλ ρξφλν ηα δξακαηηθά 

πξφζσπα, άιινηε ζε αηνκηθφ θαη άιινηε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν.
39

 Δπνκέλσο, επηθε- 

ληξσλφκαζηε ζηε ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ σο αμίαο, ζε ζρέζε, αθελφο, κε ηε βησκέλε 

εκπεηξία ησλ πξνζψπσλ θαη, αθεηέξνπ, κε ην πξνδηαγξαθφκελν απφ ηα ίδηα κέιινλ. 

Ζ ζεκαζηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ρξφλνπ πξνυπνζέηεη βέβαηα ηηο ρξνληθέο ηξνπηθφ- 

ηεηεο,
40

 δεδνκέλνπ φηη πνηεηηθή θαη ηδενινγία δηαπιέθνληαη θαη ζπλπθαίλνληαη ζε έλα 

εληαίν φινλ. 

α) παξειζόλ vs παξόλ 

 Όπσο είλαη θπζηθφ, ζηα ξνκαληηθά (εξσηηθά θαη ηζηνξηθά) δξάκαηα ην ζεκαζηαθφ 

πεδίν /παξειζφλ/ vs /παξφλ/ δεζπφδεη, ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα δξακαηηθά είδε 

ζηα νπνία ην παξειζφλ εθηείλεηαη ζε βάζνο κφιηο κεξηθψλ δεθαεηηψλ θαη, επηπιένλ, 

αθνξά κφλν ην αηνκηθφ επίπεδν, θαη εηδηθφηεξα ηελ εξκελεία ηεο αλαπαξηζηψκελεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ. Αληίζεηα, ζηα ξνκαληηθά δξάκαηα ε ζε- 

                                                           
39

 Βι. Greimas (2005: 1966),  214-5.  
40

 Γηα ηηο ρξνληθέο ηξνπηθφηεηεο, βι. ζηελ εξγαζία απηή: Κεθ. Γ΄, 268-270. 
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καζηνδφηεζε ηνπ ρξφλνπ ζπλαξηάηαη κε ην ζπιινγηθφ επίπεδν, θαη γεληθφηεξα κε ηελ 

ηζηνξία θαη ηελ πνιηηηθή. 

Απφ ηε ζπλεμέηαζε ηεο θνηλήο ζε φια ηα ξνκαληηθά δξάκαηα δηάδεπμεο /πα- 

ξειζφλ/ vs /παξφλ/ δηαπηζηψλεηαη φηη ζε απηά ηα ζεαηξηθά θείκελα ην ηάμεκα /παξει- 

ζφλ/ αλαιχεηαη ζηα ζεκήκαηα «κλήκε», «πνιηηηζκφο», «δφμα», «εμηδαλίθεπζε», πνπ 

πεξηέρνπλ αξθεηά θνηλά ζήκαηα, φπσο «θαηαγσγή», «εχθιεηα», «ρξπζή επνρή», «αξ- 

ραηφηεηεο», «γιψζζα», «δηάιεθηνο» θιπ. Δμάιινπ, ην ηάμεκα /παξφλ/ αλαιχεηαη ζηα 

ζεκήκαηα «δνπιεία», «παξαθκή», «μελνκαλία», «αζιηφηεηα». Δπνκέλσο, κέζα απφ 

κηαλ ηζηνξηθηζηηθή ζεψξεζε ηνπ ρξφλνπ, ην παξειζφλ πξνβάιιεηαη σο αμεπέξαζην 

πξφηππν, πνπ ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηηθή αμία γηα ηνπο ζπγρξφλνπο, νη νπνίνη 

νθείινπλ λα ππεξβνχλ ηηο αληημνφηεηεο ηνπ παξφληνο θαη λα αλαζηήζνπλ ηελ πεξα- 

ζκέλε δφμα. Γη’ απηφ, ην παξφλ ζεκαζηνδνηείηαη σο κηα νδπλεξή κεηαβαηηθή πεξί- 

νδνο θαη εθείλν πνπ ελδηαθέξεη είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζην κέιινλ, ην νπνίν 

πξνβάιιεηαη ζπρλά κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηνπ νξάκαηνο, ηνπ νλείξνπ θαη ηεο παξαί- 

ζζεζεο, παξακέλνληαο σζηφζν πάληα ζην επίπεδν ηεο αλεδαθηθήο επηζπκίαο θαη ηεο 

επρεηηθήο ηξνπηθφηεηαο.  

β) παξειζόλ vs κέιινλ 

Σν ηάμεκα /παξειζφλ/ ζε απηφ ην ζεκαζηαθφ πεδίν πεξηέρεη ηα ζεκήκαηα «κλή- 

κε» θαη «αλαβίσζε», ζηα νπνία ελππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ζήκαηα απφ φζα έρνπλ 

εληνπηζηεί, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο δηάδεπμεο /παξειζφλ/ vs /παξφλ/. Μάιηζηα, αξθε- 

ηά απφ απηά ζπληζηνχλ δπλεηηθά ζθεληθά αληηθείκελα γηα ηελ αηζζεηνπνίεζε ηεο 

παξέιεπζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε κηα, ζηελ αλαβίσζε 

ηνπ παξειζφληνο παξαπέκπνπλ ηα θαληάζκαηα, νη ηάθνη, ην λεθξνηαθείν θαη ε 

λεθξαλάζηαζε ησλ έλδνμσλ εξψσλ (ζην δξάκα Αεηόο…), θαη, απφ ηελ άιιε, ζήκαηα 

ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο είλαη, αθελφο, γηα ηελ έλδνμε αξραηφηεηα ε πξνγνληθή εχ- 

θιεηα (Κύπξνο δνύιε θαη Ζ δνύιε Κύπξνο) ν βσκφο ησλ πξνγφλσλ (Ζ δνύιε Κύπξνο), 

ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα («Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…»), ν Όιπκπνο, ε αιακίλα, 

ν Κίκσλαο θαη ν Δπαγφξαο (Ο Γηνκήδεο θαη Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα…) θαη, 

αθεηέξνπ, γηα ηε κεηαγελέζηεξε παξαηεηακέλε δνπιεία, ην καξηχξην ηεο νζσκαληθήο 

ηπξαλλίδαο (Κνπηζνύθ Μερεκέη), ηα θνπξέιηα ηεο δνχιεο Κχπξνπ (Ζ δνύιε Κύπξνο), 

θαη ην «ίιαληξνλ θαβάηδηλ» («9
ε
 Ηνπιίνπ 1821»).  

ην ίδην ζεκαζηαθφ πεδίν ην ηάμεκα /κέιινλ/ πεξηέρεη ηα ζεκήκαηα «ιφγνο», 

«ειεπζεξία», «φξακα» θαη «φλεηξν», θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ηα ζήκαηα «θσο», 

«παιηγγελεζία», «ειπίδα», «αλάζηαζε», «[ζπαζκέλεο] αιπζίδεο», «λεξφ», «ιάβαξν», 
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«ζεκαία», «θνπζηαλεινθφξνη», «δάθλε», «ζηεθάλη», «παξαπνχιηα», «ζάιαζζα» θ.ά. 

Σν κέιινλ ηνπ έζλνπο εμνκνηψλεηαη κε ην έλδνμν παξειζφλ ηνπ, είηε κέζσ ελφο 

ηξνκαθηηθνχ γηα ηνπο αληίκαρνπο νξάκαηνο (ι.ρ. ηνπ βαζηιηά ησλ Βαλδάισλ ζηνλ 

Αεηό… θαη ηνπ Κνπηζνχθ ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη)
41

 είηε κέζσ ελφο νλείξνπ (φπσο 

είλαη, γηα παξάδεηγκα, ην φλεηξν ηνπ Παχινπ ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό),
42

 είηε κε κηα 

πξνθεηηθή θαη επρεηηθή ξήζε (ηεο Καξιφηηαο ζην Ζ Κύπξνο δνύιε, ηνπ Κππξηαλνχ 

ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», ηνπ Καθνπιιή θαη ηνπ Νηθνιή ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ 

Πνπιιήο…»).
43

 ε φια ηα πην πάλσ θείκελα, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ έιεπζε ηνπ 

πξνζδνθψκελνπ κέιινληνο ζεσξείηαη ε ιχηξσζε απφ ηηο ακαξηίεο θαη ηα ζθάικαηα, 

ζηα νπνία απνδίδεηαη ε ζπιινγηθή θαθνδαηκνλία.  

γ) ακαξηία vs εμηιέσζε 

Ζ ακαξηία σο αηηία ηεο θαθνδαηκνλίαο ζην παξφλ δελ εληνπίδεηαη ζε πνιιά απφ ηα 

εμεηαδφκελα ζεαηξηθά θείκελα. ηελ Κύπξν δνύιε νη επίγνλνη ηηκσξνχληαη γηα ηηο 

ακαξηίεο ησλ πξνγφλσλ,
44

 ζην Ζ δνύιε Κύπξνο, εμαηηίαο ησλ ζθαικάησλ ηνπ παξει- 

ζφληνο, ε πξνζσπνπνηεκέλε Κχπξνο είλαη ληπκέλε κε θνπξέιηα θαη δπζηπρεί. Δμάι- 

ινπ, ζηνλ Πέηξν Α΄ ε ζπιινγηθή δπζηπρία νθείιεηαη ζηελ αλαηζρπληία ηνπ βαζηιηά, ε 

νπνία αλαιχεηαη ζηα ζήκαηα «βηαζκνί», «αζσηία», «αζεΐα», «απηζηία».  

ηα πην πάλσ δξάκαηα ε εμηιέσζε παξνπζηάδεηαη σο απνηέιεζκα ηφζν ηεο ππέξ- 

βαζεο ησλ πξνγνληθψλ ιαζψλ απφ ηνπο ζπγρξφλνπο (Κύπξνο δνύιε) φζν θαη ηεο επ- 

ιαβηθήο επηζηξνθήο ζηα ήζε ησλ πξνγφλσλ, κπξνζηά απφ ηνλ βσκφ ησλ νπνίσλ 

θαινχληαη λα απνπιχλνπλ ηηο ακαξηίεο ηνπο (Ζ δνύιε Κύπξνο).
45

 ηελ πεξίπησζε ηνπ 

βαζηιηά Πέηξνπ, ε ιχηξσζε απφ ηελ ακαξηία δελ επέξρεηαη νπζηαζηηθά, αθφκε θαη 

φηαλ, βαζαληζκέλνο απφ ηηο έκκνλεο ηχςεηο ηνπ, δνινθνλείηαη.
46

 

1.7.  /ηόπνο/ /βίνο/ 

Ζ άξζξσζε ηφπνπ-βίνπ δελ βαζίδεηαη ζε κηα ληεηεξκηληζηηθή ζεψξεζε ηεο ζρέζεο 

ησλ δχν φξσλ ηνπ ζεκαζηαθνχ άμνλα, αιιά ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο αμηνιν- 

                                                           
41

 Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο, Ο αεηόο…, 10-14˙ Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνύθ Μερεκέη…, 95-6. 
42

 Βι. Θ. Θενραξίδεο, Πέηξνο Σπγθιεηηθόο…, 22-3.  
43

 Βι. Π. Λντδηάο, Ζ δνύιε Κύπξνο.., 25-26˙ Β. Μηραειίδεο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», ζηξ. 18, 19 

Άπαληα…,143-4˙ ηνπ ίδηνπ, «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…», ζη. 253-264, 630-639,  φ.π., 210-211.  
44

 Πηζαλφηαηα ηα δξάκαηα απηά απερνχλ ηελ επξχηαηα δηαδεδνκέλε αληίιεςε φηη ηα δεηλά ηνπ έζλνπο 

νθείινληαλ ζηηο ακαξηίεο ηνπ ιανχ. Βι. ηελ αληίιεςε απηή, ι.ρ., ζηνλ Αγαζάγγειν: «[…] ε ακαξηία 

ηνηνύηνπ αγλώκνλνο ιανύ βνά ελώπηνλ ηνπ ζξόλνπ ηνπ Θενύ, εο έλεθα βηάδεηαη ν Θεόο απηόλ θνιάζαη». 

Βι. Θεφθιεηνο Πνιπείδεο, Οπηαζία…, 8.  
45

 Βι. Π. Λντδηάο, φ.π., ζεκ. 43, 26.   
46

 ηα ππφινηπα δξακαηηθά είδε ην ηάμεκα /ακαξηία/ δελ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Γηα παξά- 

δεηγκα, ζην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη Γύζηο ε αζσηία ηνπ Πέηξνπ δηράδεη ηα δξακαηηθά πξφζσπα, 

άιια απφ ηα νπνία ηε ζεσξνχλ σο αλεμηιέσηε ζπκπεξηθνξά θαη άιια ηελ εθιακβάλνπλ σο θνηλσ- 

ληθά πξνζδηνξηζκέλε ζηάζε, πνπ ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί.  
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γηθήο επέλδπζεο ηνπ ηφπνπ απφ ηα δξακαηηθά πξφζσπα, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηηο ηξνπηθφηεηεο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρψξνπ.
47

 Ζ αμία (ζεηηθή ή αξλεηηθή)
48

, είηε 

πξνζδίδεηαη άκεζα απφ ηα πξφζσπα ζηνλ δηεγεηηθφ ή ζηνλ παξηζηψκελν ρψξν είηε 

ζπλππνδειψλεηαη απφ ην είδνο ηεο ζρέζεο ηνπο κε απηφλ, είλαη ηδενινγηθά ζεκαληηθή 

θαη ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία ζπκβνινπνίεζήο ηνπ. Ο ζεκαζηαθφο άμνλαο /ηφπνο/ 

/βίνο/ δελ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηηο ηξνπηθφηεηεο ηεο γλψζεο, ηεο νθεη- 

ιήο, ηεο επηζπκίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο, θαζφηη  εκπεξηέρεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο λνν- 

ηξνπίεο, φπσο επίζεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ πξνζψπσλ γηα 

ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν˙ επνκέλσο, πξνυπνζέηεη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

θνζκνινγηθήο θαη ηεο λννινγηθήο δηάζηαζεο ηεο ζεκαζίαο. 

α) ειιεληθό vs επξσπατθό 

Ζ δηάδεπμε κεηαμχ ειιεληθνχ θαη επξσπατθνχ ρψξνπ εληνπίδεηαη εκθαηηθά ζηηο 

δνκέο βάζνπο ηξηψλ απφ ηα εμεηαδφκελα θείκελα. ην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη 

Γύζηο ε Δπξψπε παξνπζηάδεηαη σο ρψξνο θζνξάο, αλεζηθφηεηαο θαη αζεΐαο, ζε αληί- 

ζεζε κε ηελ Διιάδα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζξεζθεπηηθφηεηα θαη ην ήζνο. Ζ ίδηα 

εμηδαλίθεπζε ηεο ειιεληθφηεηαο εληνπίδεηαη ζηνλ ζεαηξφκνξθν δηάινγν Σπλδηάιεμηο 

ηνπ ρνξνύ ησλ κνπζώλ επί ηνπ Διηθώλνο ηεο . Λενληηάδνο, φπνπ ζην ηάμεκα /ειιε- 

ληθφ/ αληρλεχεηαη ην ζήκεκα «ελίζρπζε» ή «δχλακε», ην νπνίν εκπεξηέρεη ηα ζήκαηα 

«[ειιεληθνί] ρνξνί», «γλεζηφηεηα», «απιφηεηα», «ρξηζηηαληζκφο», «[κίκεζε] πξνγφ- 

λσλ», «ιηηφηεηα».
49

 ην ίδην ζεκαζηαθφ πεδίν ην ηάμεκα /επξσπατθφ/ εκπεξηέρεη ην 

ζήκεκα «θζνξά», ζην νπνίν παξαπέκπνπλ ηα ζήκαηα «[επξσπατθνί] ρνξνί», «ζπξ- 

κφο», «επηηήδεπζε», «πνιπηέιεηα». ηα δχν πην πάλσ ζεαηξηθά θείκελα ε Δπξψπε 

ζεκαζηνδνηείηαη σο αξλεηηθή αμία θαη ε Διιάδα ζπλδέεηαη κε ηελ εζηθνπνίεζε, πνπ 

είλαη δπλαηφ λα επέιζεη ή κε ηελ επηζηξνθή ζηελ ειιεληθή χπαηζξν, πνπ ζπκβνιίδεη 

ηελ ειιεληθφηεηα (Αλαηνιή θαη Γύζηο), ή κε ηελ θαηάιιειε ειιελνρξηζηηαληθή παη- 

δεία (Σπλδηάιεμηο…).  

ηελ πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ Β. Μηραειίδε «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» ε δηπν- 

ιηθή αληίζεζε ειιεληθφ vs επξσπατθφ ιεηηνπξγεί κέζα ζε πνιηηηθά ζπκθξαδφκελα, 

επεηδή εδψ, αθελφο, ην ηάμεκα /ειιεληθφ/ αλαιχεηαη ζηα ζεκήκαηα «πνιηηηζκφο θαη 

δηακαξηπξία»: ηα ζήκαηα «αξραηφηεηεο», «[θππξηαθή] δηάιεθηνο» θαη «θσλφγξαθνο» 

παξαπέκπνπλ ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ ηνπ λεζηνχ, ελψ ηα ζήκαηα «δηαδήισζε», 

                                                           
47

 Γηα ηηο ηξνπηθφηεηεο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρψξνπ, βι. ζηελ εξγαζία απηή, Κεθ. Γ΄, 295 θ.ε.  
48

 Βι. A. J. Greimas- J. Courtés, Sémiotique..., 414-5˙ Al. Greimas, On meaning…, 87, 93.  
49

 Βι. . Λενληηάο, Σπλδηάιεμηο ηνπ ρνξνύ…, 10, 12, 20, 23, 43, 49-50, 52-7.  
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«δηεθδίθεζε» θαη «θσλφγξαθνο»
50

 είλαη ζεκαζηαθέο εθδειψζεηο ηεο δηακαξηπξίαο 

ηνπ θππξηαθνχ ιανχ ελαληίνλ ηεο άηεγθηεο απνηθηνθξαηίαο˙ αθεηέξνπ, ην ηάμεκα /επ- 

ξσπατθφ/ επηκεξίδεηαη ζηα ζεκήκαηα «ρξεκαηηζκφο», «εκπνξία», «θαπήιεπζε» «δη- 

πισκαηία» θαη «ππνθξηζία», αθνχ ηφζν νη θππξηαθέο αξραηφηεηεο, φζν θαη ε θππξη- 

αθή δηάιεθηνο κεηαηξέπνληαη ζε αληηθείκελα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

β) αζηηθό vs εμσαζηηθό
51

 

Σν ηάμεκα /αζηηθφ/, φπσο θαίλεηαη πην θάησ (Πίλαθαο 3), αλαιχεηαη ζε ζεκήκαηα 

πνπ εθθξάδνπλ αξλεηηθή ζεκαζηνδφηεζε ηεο πφιεο. ηα ξνκαληηθά εξσηηθά δξάκα- 

ηα ν αζηηθφο ρψξνο (ηεο Λεκεζνχ θαη ηεο Λάξλαθαο) ζπλδέεηαη κε ηελ απειπηζία θαη 

ηε δηαθζνξά, ηνλ πφλν θαη ηε δπζηπρία˙ είλαη ν ηφπνο ηεο ηαξαρήο, ηνπ δφινπ θαη ηεο 

κεραλνξξαθίαο, ηνπ ζπξθεηνχ θαη ηνπ φρινπ. ην ηζηνξηθφ δξάκα Ο αεηόο… ην ηά- 

μεκα /αζηηθφ/ πεξηέρεη ην ζήκεκα «αλεζπρία», ζην νπνίν παξαπέκπνπλ ηα ζήκαηα 

«έξηδεο» θαη «[απηνθξαηνξηθή] απιή», ελψ ζην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη Γύζηο ν 

αζηηθφο επξσπατθφο ρψξνο αλαιχεηαη ζηα ζεκήκαηα «αλεζηθφηεηα» θαη «αζσηία», 

πνπ ζεκαίλνπλ ηε δηαζπάζηζε ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηε κπνέκηθε δσή. Πα- 

ξφκνηα, ζην αζηηθφ δξάκα Ο δηθεγόξνο ν αζηηθφο ρψξνο ηεο Αζήλαο ζεκαζηνδν- 

ηείηαη, απφ ηε κηα, σο ηφπνο ζηνλ νπνίν αξρίδνπλ λα γίλνληαη εκθαλή ηα επηηεχγκαηα 

ηνπ ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ θαη, απφ ηελ άιιε, σο ρψξνο ηνπ ςεχδνπο θαη ηεο θζν- 

ξάο.  

Αξλεηηθή είλαη ε εηθφλα ηεο πφιεο θαη ζηηο ηξεηο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. 

Μηραειίδε, κε δηαθνξεηηθνχο σζηφζν φξνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηα πην πάλσ θείκελα. 

Παξά ηελ επηθαλεηαθή εηδπιιηαθή λπρηεξηλή φςε ηεο, ε Λεπθσζία (ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 

1821») επελδχεηαη κε ην ζήκεκα «ζθαγή», ην νπνίν εκπεξηέρεη ηα ζήκαηα «αίκα», 

«δήκηνη», «αγρφλεο», «ζπαζηά», «ζεξάγην» θ.ά., ελψ ζηε «Υηψηηζζα», αθελφο, ε Λε- 

κεζφο είλαη κηα πφιε ζηελ νπνία βαζηιεχεη ν ηξφκνο (ηνλ νπνίν ζεκαίλνπλ ηα ζήκα- 

ηα «άξκαηα», «ράξνο» θαη «[θαη’ νίθνλ] πεξηνξηζκφο», θαη, αθεηέξνπ, ε Υψξα ηεο 

Υίνπ είλαη ηφπνο εγθιεηζκνχ, ζθαγήο θαη καθειεηνχ. Σέινο, ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ 

Πνπιιήο…» ην Λνλδίλν επελδχεηαη κε ην δεζπφδνλ ζήκεκα «θαπειεία», απφ ηε 

ζηηγκή πνπ εθηίζεληαη εθεί νη θππξηαθέο αξραηφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηεί- 

ηαη δεκφζηα αθξφαζε ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ γηα θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο.  

                                                           
50

 Αμίδεη εδψ λα πξνζερζεί ε δεζπφδνπζα ιεηηνπξγία ηνπ ζήκαηνο «θσλφγξαθνο», πνπ φρη κφλν ελπ- 

πάξρεη ηαπηφρξνλα ζε δχν ζεκήκαηα, αιιά ζπλδειψλεη θαη ηελ θαπήιεπζε ηεο γιψζζαο θαη ζπλεθδν- 

ρηθά ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ. 
51

 Γηα ηε δηρνηνκία αζηηθφο ρψξνο-χπαηζξνο ζην λενειιεληθφ δξάκα, ε νπνία αξρηθά «απνηειεί βαζηθή 

ινγνηερληθή ζύκβαζε ηνπ ξνκαληηζκνύ»  θαη αξγφηεξα «θνξηίδεηαη κε θνηλσληθνύο όξνπο, όπσο ηνπο 

νξίδεη ε αμηνινγία ηεο επνρήο», βι. Γ. Λαδνγηάλλε, Δπί ζθελήο…, 93-95.  
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Ο εμσαζηηθφο ρψξνο ζεκαζηνδνηείηαη ζεηηθά ζε φια ηα θείκελα ηνπ Πίλαθα 3, κε 

εμαίξεζε ην πνίεκα «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…», φπνπ ε θππξηαθή χπαηζξνο είλαη 

ρψξνο αθαίκαμεο θαη άγξηαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ απφ ηνπο Άγγινπο, 

φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζήκαηα «θνξνινγία», «θαηάζρεζε», «δαζνθχιαθεο» θαη «θνξ- 

ηίν». 

ηα ππφινηπα ζεαηξηθά θείκελα δηαθξίλνληαη, απφ ηε κηα, ε ξνκαληηθή εμηδα- 

λίθεπζε ηνπ εμσαζηηθνχ ρψξνπ, ν νπνίνο πξνβάιιεηαη σο ζεηηθή αμία κε ηα ζεκήκα- 

ηα «αλαρψξεζε», «κφλσζε», «ακεξηκλεζία» θαη «λνζηαιγία», πνπ ζπλδειψλνπλ ηε 

δηάζεζε θπγήο ησλ ξνκαληηθψλ εξψσλ καθξηά απφ ηελ ηχξβε θαη ηε θζνξά ηεο 

πφιεο (βι. Πίλ. 3: Ο Γηνκήδεο, Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα… θαη Ο αεηόο)˙ απφ ηελ 

άιιε, ε ηαχηηζή ηνπ κε ηηο αμίεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ ήζνπο θαη ηεο ηηκήο ζε αληίζηημε 

πξνο ηηο αληίζεηεο αμίεο πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ αζηηθφ ρψξν (ζηα αζηηθά δξάκαηα 

Αλαηνιή θαη Γύζηο θαη Ο δηθεγόξνο). 

Δμηδαληθεπκέλε είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ εμσαζηηθνχ ρψξνπ (ιεηηνπξγψληαο σο 

άιινζη γηα ηελ αληηεξσηθή ζηάζε ηνπ βνζθνχ Γεκήηξε) θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», 

αθνχ  ζηνλ  ηφπν  απηφ παξαπέκπεη  ην ζήκεκα «[πνηκεληθφο] βίνο», πνπ επηκεξίδεηαη  

ζηα ζήκαηα «πεδθηαχιηλ», «θνπάδη» θαη «βνζθή». Όκσο, ζηε «Υηψηηζζα» ην ρσξηφ, 

ζην νπνίν βξηζθφηαλ ηε κέξα ηεο ζθαγήο ν παηέξαο ηεο Διέλεο, ζεκαζηνδνηείηαη νπ- 

δέηεξα σο ρψξνο ηεο αγξνηηθήο εξγαζίαο, ρσξίο νπνηεζδήπνηε ζεηηθέο ζπλδειψζεηο.  

1.8. /ιόγνο/ /είλαη/ 

Με ηελ άξζξσζε /ιφγνπ/ θαη /είλαη/, ζηνλ ηειεπηαίν ζεκαζηαθφ άμνλα επηθεληξσ- 

λφκαζηε ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηα δεδνκέλα ηνπ δξακαηηθνχ θφζκνπ, δειαδή ηηο αθν- 

ινπζίεο γεγνλφησλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ πινθή, ηηο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο ζηάζεηο 

θαη ηηο λννηξνπίεο ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ, θαη ζηνλ ιφγν ηνπο, ν νπνίνο αλαπα- 

ξηζηά ή πεξηγξάθεη ή ζθφπηκα δηαζηξεβιψλεη ηα δεδνκέλα απηά. Δπνκέλσο, ε δπλα- 

ηφηεηα ηνπ ιφγνπ άιινηε λα θαιχπηεη θαη άιινηε λα απνθαιχπηεη ηε κπζνπιαζηαθή 

πξαγκαηηθφηεηα, αλάινγα κε ηηο δηαζέζεηο, ηνπο ζθνπνχο, ηα ζπκθέξνληα, ηηο ζηάζεηο 

θαη ηηο αμίεο ηνπ νκηινχληνο πξνζψπνπ, εγγξάθεηαη ζηε λννινγηθή ηζνηνπία θαη απν- 

θαιχπηεη ηε κπζηθή εθδήισζε ηεο ζεκαζίαο.  

α) άγλνηα vs γλώζε 

Ζ δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ γλψζεο θαη άγλνηαο εληνπίδεηαη ζηηο δνκέο βάζνπο ζε 

φια ηα εμεηαδφκελα δξακαηηθά είδε, κε δηαθνξνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ζε θαζέλα απφ 

απηά. ηα  ηζηνξηθά  δξάκαηα  δηαθξίλνληαη  δχν  κνληέια  ζεκαζηαθψλ  πεδίσλ˙ ζην 
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ΑΣΗΚΟ ΔΞΩΑΣΗΚΟ 

ΖΜΖΜΑΣΑ ΖΜΑΣΑ ΖΜΑΣΑ ΖΜΖΜΑΣΑ 

Ο Γηνκήδεο  

«απειπηζία»  «ηαξαρή», 

«πφλνο», «δπζηπρία» 

«δάζνο», «θαξάγγηα», 

«θαηαθχγην», «κνλαμηά» 

 «αλαρψξεζε» 

 

 Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα… 

«δηαθζνξά»  

 

                                  

«ηαξαρή», «δφινο»,  

«φρινο», «ζπξθεηφο», 

«επηηήδεπζε» 

«θχζε», «αγξνί», 

«επηπρία», «αγλφηεηα» 

 

«κφλσζε»  

 

 

Ο αεηόο… 

«αλεζπρία»  «απιή», «έξηδεο» 

 

«Κχπξνο», «επαξρία» 

                               

 «λφζηνο»,  

«ακεξηκλεζία» 

 

                                                              Αλαηνιή θαη Γύζηο   

«αλεζηθφηεηα» 

«αζσηία»  

 

«δηαζπάζηζε»  

«κπνέκ» 

 «εξγαζία» 

«αιιαγή»      

«εζηθνπνίεζε» 

«ήζνο» 

«ηηκή»  

  

Ο δηθεγόξνο 

«ηερλνινγία» 

 

«πξφνδνο», «ςεχδνο», 

«θζνξά»  

«παξειζφλ», «αμίεο», 

«αγλφηεηα», «αιήζεηα» 

«παξάδνζε»  

«9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…» 

«ζθαγή» «αίκα», «δήκηνη», 

«αγρφλεο», «ζεξάγην» 

«πεδθηαχιηλ», 

«θνπάδη», «βνζθή» 

«πνηκεληθφο [βίνο]»  

«Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» 

«θαπειεία»  «αξραηφηεηεο» 

«δηάιεθηνο» 

«θνξνινγία»  

«θαηάζρεζε» 

«δαζνθχιαθεο»  

«θνξηίν» 

«αθαίκαμε»  

«Ζ Υηψηηζζα» 

«ηξφκνο» «Αξλανπηάεο», «ράξνο», 

«άξκαηα», «πεξηνξηζκφο» 

[Λεκεζφο], «ζθαγή», 

«καθειεηφ»,  

«εγθιεηζκφο» [ρψξα ηεο 

Υίνπ] 

 

«ρσξηφ»  

«εξγαζία»        

 «θφβνο» 

 

«αγξνηηθφο [βίνο]» 

 

Πίλαθαο 3: Σν ζεκαζηαθφ πεδίν αζηηθφ vs εμσαζηηθφ 
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πξψην ηα δξακαηηθά πξφζσπα, εθηηκψληαο, ιφγσ άγλνηαο, ιαλζαζκέλα ηα δεδνκέλα 

ηεο πεξηξξένπζαο πξαγκαηηθφηεηαο, νδεγνχληαη ζε εζθαικέλεο ελέξγεηεο, απφ ηηο 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ δπζθνιεχνληαη ή αδπλαηνχλ λα μεθχγνπλ (βι., 

ι.ρ., ηελ θαηαδίθε ηνπ Βειηζάξηνπ απφ ηνλ Ηνπζηηληαλφ ζηνλ Αεηό… θαη ηελ αξρηθά 

εθεθηηθή ζηάζε ηνπ Κνπηζνχθ απέλαληη ζηνπο Κππξίνπο, πνπ βαζηδφηαλ ζηηο ιαλζα- 

ζκέλεο εθηηκήζεηο γηα ηελ απξαμία ηνπο, ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη).
52

 ην δεχηεξν 

ζεκαζηαθφ πεδίν ην ηάμεκα /γλψζε/ εκπεξηέρεη ηα ζεκήκαηα «δχλακε», «έιεγρνο» 

θαη «εθδίθεζε» θαη επελδχεηαη ζε πξφζσπα πνπ ππεξηεξνχλ απφ φια ηα άιια, ζην 

εθάζηνηε ζεαηξηθφ θείκελν, σο πξνο ηηο γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ ζρεηηθά κε ηηο ζχλ- 

ζεηεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ δξακαηηθνχ θφζκνπ. Ο Κηθέξσλ, 

γηα παξάδεηγκα, ζηε Σπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα, παξαπέκπεη ζηελ νξζνινγηζηηθή γλψ- 

ζε, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπζηεκαηηθήο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο (κέζσ ηνπ δη- 

θηχνπ πιεξνθνξηνδνηψλ πνπ δηαζέηεη), ελψ ν Πνδνθαηάξνο (ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηη- 

θό) θαη ν Κηαξίσλ (ζηνλ Πέηξν Α΄…) ζπκβνιίδνπλ ηελ ππεξβαηηθή γλψζε, πνπ απνξ- 

ξέεη απφ ηε καγεία.  

ηα ξνκαληηθά εξσηηθά δξάκαηα ην ηάμεκα /άγλνηα/ αλαιχεηαη ζην ζήκεκα «πξν- 

δνζία», γηαηί νη ξνκαληηθέο εξσίδεο (Γίξθε θαη Δπαλζία), παγηδεπκέλεο απφ ηνπο 

αληίκαρνπο ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο θαη ληψζνληαο γη’ απηφ πξνδνκέλεο, αγλννχλ ηηο 

πξαγκαηηθέο δηαζέζεηο ηνπο θαη νδεγνχληαη ζηελ απηνρεηξία. Αληίζεηα, ζηνλ Γηνκήδε 

ην ηάμεκα /γλψζε/ εκπεξηέρεη ην ζήκεκα «ακαξηία», κε ηηο εηδηθφηεξεο ζεκαζίεο ηεο 

επίγλσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο γέλλεζεο ηνπ Δχβνπινπ, ν νπνίνο ήηαλ 

λφζνο, θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπ παηέξα (Γνκέληθνπ).
53

   

Ζ δηπνιηθή αληίζεζε /γλψζε/ vs /άγλνηα/ ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε 

θαζεκηά απφ ηηο θσκσδίεο ηνπ Κ. Παπιίδε Γεκαξρίηηο θαη Τα επραξηζηήξηα. ηελ 

πξψηε ε άγλνηα επελδχεηαη κε ηε ζεκαζία ηεο παζνινγηθήο απψιεηαο θάζε επαθήο κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία νδεγεί ζηε καηαηνδνμία θαη ζηελ αδπλακία γηα ζπλεη- 

δεηνπνίεζε ηεο νξηζηηθήο θαη ακεηάθιεηεο εθινγηθήο ήηηαο, ελψ ζηε δεχηεξε, αθε- 

λφο, ε άγλνηα θαιχπηεηαη επηκειψο απφ ηνλ ηζαξιαηάλν πίζσ απφ ηελ επίθαζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη, αθεηέξνπ, ζην ηάμεκα /γλψζε/ εληνπίδεηαη ην ζήκεκα «α- 

θαίκαμε», πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θνηλνχ απφ ηνλ δεκνζην- 

γξάθν Αθαηκάθηε, ν νπνίνο εζθεκκέλα δελ απνθαιχπηεη ηελ αγπξηεία ηνπ ςεπηνγηα- 

ηξνχ.  

                                                           
52

 Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο, Ο αεηόο…, 20-31˙ Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνύθ Μερεκέη…, 1-19. 
53

 Βι. Η. Πεηξίδεο, Ο Γηνκήδεο…, 52-55. 
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Σέινο, ζην παξακπζφδξακα Τν γαιάδην ινπινύδη απέλαληη ζηελ άγλνηα, πνπ ζπ- 

λεπηθέξεη ηε δπζηπρία θαη ηνλ πφλν, αληηπαξαβάιιεηαη ε απηνγλσζία σο απνηέιεζκα 

κηαο επίπνλεο θαη πνιπήκεξεο δηαδξνκήο, κεηά ηελ νπνία θπξηαξρνχλ ε επηπρία θαη ε 

ραξά, θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο παξαπέκπεη ην ζήκα «γαιάδην ινπινχδη». Απφ ηελ 

άιιε, ζηνλ ζεαηξφκνξθν δηάινγν ηεο . Λενληηάδνο Σπλέδξηνλ ησλ επείξσλ ε γλψζε 

εκπεξηέρεη ην ηάμεκα /επδαηκνλία/ θαη ε άγλνηα ηελ /θαθνδαηκνλία/˙ πξνυπνζέζεηο 

ηεο επδαηκνλίαο ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε απηνγλσζία, ε ζενγλσζία θαη ε γλψζε ηεο η- 

ζηνξίαο.
54

  

β) απόθξπςε vs απνθάιπςε 

ηηο δνκέο βάζνπο νξηζκέλσλ απφ ηα εμεηαδφκελα δξάκαηα εληνπίδεηαη ην ζήκεκα 

«κεηακθίεζε», πνπ ζπληζηά κεξηθή εθδήισζε ηνπ ηαμήκαηνο /απφθξπςε/, δειαδή 

ρξήζε ηνπ ελδπκαηνινγηθνχ θψδηθα γηα θάιπςε ηεο πξαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

πξνζψπσλ. ηα ηζηνξηθά δξάκαηα ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε Αεηόο… θαη Κύπξνο δνύιε 

ε κεηακθίεζε ιεηηνπξγεί, απφ ηε κηα, κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ 

πξνζέζεσλ ηνπ Ηνπζηηληαλνχ απέλαληη ζηε κεηακθηεζκέλε ζε αξρηθπλεγφ Αξηάδλε 

(ζην πξψην δξάκα) θαη, απφ ηελ άιιε, κε ζηφρν ηελ παξαπιάλεζε ηνπ αληηπάινπ, 

φηαλ ν Κχπξηνο εππαηξίδεο Ηάθσβνο κεηακθηέδεηαη ζε κηθξέκπνξν θαη ν Ναΐηεο Γν- 

θξέδνο ζε θπλεγφ (ζην δεχηεξν).
55

  

  Γηαθνξεηηθά ιεηηνπξγεί ε κεηακθίεζε ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό: ν κάγνο Πνδνθα- 

ηάξνο, θνξψληαο ζηνιή δεξβίζε, εμαζθαιίδεη αλεκπφδηζηε είζνδν ζην θειί ηνπ Ρνπ- 

ρηά θαη εθεί απνθαιχπηεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, κεηά ηελ εμηζηφξεζε ηεο αλήζηθεο ζηά- 

ζεο ηνπ ηπξάλλνπ απέλαληη ζηνλ ίδην θαη ζηε κλεζηή ηνπ. Με παξφκνην ηξφπν, ν 

Κηαξίσλ επηιέγεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη γλσζηνπνηεί ζηνλ αδχλακν πηα βαζηιηά 

Πέηξν ηελ ηαπηφηεηά ηνπ (ζηνλ Πέηξν Α΄…).
56

  

  ηε «Υηψηηζζα» κε ηε κεηακθίεζε, πνπ ιεηηνπξγεί σο κέζν δξαπέηεπζεο ησλ 

δχν εμηζιακηζκέλσλ γπλαηθψλ, επηηειείηαη δηπιφο ζθνπφο: ε απφθξπςε ηεο νηνλεί 

κνπζνπικαληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ε θάιπςε ηνπ θχινπ ηνπο. Βέβαηα, ζηελ πεξί- 

πησζε απηή ε κεηακθίεζε ζπληζηά ζεηηθή αμία, αληίζεηα απφ φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ «9
ε
 

                                                           
54

 ην ηέινο ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπο νη ήπεηξνη ζπλνςίδνπλ «ελ ρνξῲ» ην ζπκπέξαζκά ηνπο: «[…] ε επδαη- 

κνλία ηνπ αλζξώπνπ ζπλίζηαηαη εηο ηελ γλώζηλ εαπηνύ θαη ηνπ αιεζηλνύ Θενύ δηά ηεο αιεζνύο θηιν- 

ζνθίαο θαη ηνπ ρξηζηηαληζκνύ». Βι. . Λενληηάο, Σπλέδξηνλ ησλ επείξσλ…, 26.  
55

 ηνλ Αεηό… ε απνθάιπςε ηεο πξαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο κεηακθηεζκέλεο γίλεηαη ιίγα ιεπηά πξηλ 

απφ ηνλ ζάλαηφ ηεο, ελψ ζην Κύπξνο δνύιε ε απνθάιπςε δελ επέξρεηαη παξά ηηο εθθξαζκέλεο θαη απφ 

ηα δχν πξφζσπα ππνςίεο ζρεηηθά κε ηελ απφθξπςε ηεο πξαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο απφ ηνλ ζπλνκηιεηή 

ηνπο. Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο, Ο αεηόο…, 52-6˙ ηνπ ίδηνπ, Κύπξνο δνύιε…, 15-6. 
56

 Βι. Θ. Θενραξίδεο, Πέηξνο Σπγθιεηηθόο…, 104-7 ˙ Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Πέηξνο Α΄…, 105-119. 
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Ηνπιίνπ 1821», φπνπ ε πξνηεηλφκελε απφ ηνλ Κηφξνγινπ θαη ηνλ γην ηνπ δξαπέηεπζε 

ηνπ Κππξηαλνχ εθιακβάλεηαη απφ ηνλ ήξσα σο αμία αξλεηηθή, πνπ ηαπηίδεηαη κε 

πξνδνζία θαη εγθαηάιεηςε ηνπ θππξηαθνχ ιανχ. Αλ ν αξρηεπίζθνπνο πηνζεηνχζε ηηο 

ππνδείμεηο γηα κεηακθίεζε (έκκεζε απφ ηνλ παηέξα θαη άκεζε απφ ηνλ γην),
57

 ηφηε ζα 

είρακε κηα αληηζηξνθή ηνπ ζεκαζηαθνχ πεδίνπ ηεο «Υηψηηζζαο», δεδνκέλνπ φηη εδψ 

ε ρξηζηηαληθή ηαπηφηεηα ζα θαιππηφηαλ κε ηε κσακεζαληθή ελδπκαζία. 

  Δμάιινπ, ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» ε επξσπατθή ακθίεζε ηνπ Καθνπι- 

ιή (ζηελ νπνία παξαπέκπνπλ ηα ζήκαηα «άλζνο θφθθηλν», «θξάθν», «θαπέιν», «ν- 

κπξέια», «γάληηα», «βαξψλνο»), πνπ απνηεινχζε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη δεθηφο 

ζηνπο αγγιηθνχο αξηζηνθξαηηθνχο θχθινπο, κνινλφηη δελ ζπληζηά κεηακθίεζε, δελ 

παχεη λα είλαη θαιθίδεπζε θαη ςεχηηζκα ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ. Με ηελ απνδνρή ηεο 

θαιθίδεπζεο απηήο, βέβαηα, ν ήξσαο δελ απεκπνιεί ηηο αμίεο θαη ηηο ηδέεο ηνπ, θαη 

επνκέλσο ε δηάδεπμε αλάκεζα ζην ελδπκαηνινγηθφ θαίλεζζαη θαη ζην ηδενινγηθφ 

είλαη εληζρχεη ηε ζαηηξηθή ζηφρεπζε ηνπ πνηήκαηνο.
58

  

γ) ςεύδνο vs αιήζεηα  

ην ηάμεκα /ςεχδνο/ εκπεξηέρνληαη ηα ζεκήκαηα «επθξάδεηα», «πιαζηνγξαθία», 

«δφινο», «δνθηκαζία» θαη «αζψσζε». ηε Γεκαξρίηηδα ε πξνβαιιφκελε απφ ηνλ ε- 

παγγεικαηία ινγνγξάθν επθξάδεηα θαη ξεηνξηθή δεηλφηεηα απνδεηθλχεηαη εθ ησλ 

πξαγκάησλ αλχπαξθηε, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πνιπρξεζηκνπνηεκέλν ζε πνηθί- 

ιεο θαη δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο ιφγν ηνπ αιιά θαη απφ ηα δηάθνξα γισζζηθά ηνπ 

ιάζε. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα θσκσδία ζην ζήκεκα «επθξάδεηα» εκπεξηέρεηαη ην ζήκα 

«ππνζρέζεηο», πνπ ζεκαίλεη ηηο δηάθνξεο αλεδαθηθέο δεζκεχζεηο ηνπ ππνςήθηνπ 

δεκάξρνπ.
59

  

Ωο αξλεηηθή αμία πξνβάιιεηαη ε επθξάδεηα θαη ζην αζηηθφ δξάκα Ο δηθεγόξνο, 

θαζψο ζπλδέεηαη κε ην ζήκεκα «αζψσζε», θαη αληηπαξαβάιινληαη καδί πξνο ην ζή- 

κεκα «θαηαδίθε». ην ζεαηξηθφ απηφ θείκελν ε αιήζεηα απνηειεί ηελ χςηζηε αμία 

γηα ηνλ λεαξφ δηθεγφξν Παχιν, ν νπνίνο αδπλαηεί λα επηηχρεη ηελ αζψσζε ηνπ έλν- 

                                                           
57

 Ο Κηφξνγινπ αλαθέξεη ην παξάδεηγκα ηνπ Μνπξνχδε, πνπ κεηακθηέζηεθε θαη δηέθπγε γηα λα ηνπ 

ππνδείμεη φηη πξέπεη λα πξάμεη ην ίδην. Ο γηνο ηνπ, πνπ επηζθέπηεηαη ηνλ αξρηεπίζθνπν ζηε θπιαθή, 

έρεη καδί ηνπ «παζηξηθόλ πνμάλ» κε ξνχρα ηνπ Κηφξνγινπ θαη ηνλ θαιεί λα ηα θνξέζεη, γηα λα δξα- 

πεηεχζεη. Βι. Β. Μηραειίδεο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», ζηξ. 6, 33: Άπαληα..., 138, 148.  

58
 Ζ Μ. Μηθέ έρεη δηεξεπλήζεη δηεμνδηθά ηηο πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο θαη ηα πνιιαπιά επίπεδα ηεο κε- 

ηακθίεζεο (ή παξελδπζίαο) ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία ηνπ 19
νπ

 θαη 20
νχ

 αηψλα: «Πξνηείλσ, ινηπόλ, λα 

ηηηινθνξήζνπκε κεξηθνύο από απηνύο ηνπο νξηδόληηνπο άμνλεο κε ηίηινπο όπσο “Παξελδπζία θαη 

(εξσηηθή) επηζπκία”, “Μεηακθίεζε θαη ηξέια”, “Μεηακθίεζε θαη εζληθή ηαπηόηεηα” ή, αθόκε, “Παξελ- 

δπζία θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο”». Βι. Μ. Μηθέ, Μεηακθηέζεηο…, 357-8.  
59

 Βι. Κ. Παπιίδεο, Ζ δεκαξρίηηο…, 4-5, 7-9.  
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ρνπ πειάηε. Αληίζεηα, ζην ξνκαληηθφ δξάκα Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα… ε αιή- 

ζεηα αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο αληίκαρνπο ηνπ εξσηηθνχ δεχγνπο σο εκπφδην, θαη γη’ 

απηφ θαηαθεχγνπλ ζηε δφιηα πιαζηνγξάθεζε ηεο επηζηνιήο ηνπ Αγεζίιανπ, πξάμε 

πνπ απνθαιχπηεηαη αξγά απφ έλαλ σηαθνπζηή. Σν ζήκεκα «δφινο» εληνπίδεηαη, επί- 

ζεο, ζην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη θαη αλαιχεηαη ζηα ζήκαηα «πίεζε» θαη «εθβηα- 

ζκφο», φηαλ ν κεραλνξξάθνο απιηθφο Δξξίθνο εμαζθαιίδεη απφ ηνλ ππεξέηε ηεο 

Ηνπιίαο Ρηράξδν ηελ πιεξνθνξία γηα ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ζπλάληεζήο ηεο κε 

ηνλ αγαπεκέλν ηεο Γεψξγην.
60

 

  ηα αζηηθά δξάκαηα Αλαηνιή θαη Γύζηο θαη Μάξηνο ην ηάμεκα /ςεχδνο/ επελδχ- 

εηαη κε ηε ζεκαζία ηεο δνθηκαζίαο, ε νπνία  ζην πξψην δξάκα ηαπηίδεηαη κε ηε 

ζθφπηκε δηαβεβαίσζε ηνπ Πέηξνπ γηα ηε δήζελ πξφζεζή ηνπ λα κεηαλαζηεχζεη εθ 

λένπ, θαη ζην δεχηεξν κε ηελ πξνζπνίεζε ηεο Μάγδαο (φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζήκαηα 

«αδηαθνξία» θαη «παηρλίδη») φηη δελ είλαη εξσηεπκέλε κε ηνλ Μάξην. Βέβαηα, 

αληίζεηα απφ φ,ηη ζπκβαίλεη ζην Αλαηνιή θαη Γύζηο, ζηνλ Μάξην ηα φξηα αλάκεζα 

ζηελ αιήζεηα θαη ην ςέκα είλαη ξεπζηά,
61

 θαζψο  ε ζπκπεξηθνξά ησλ δξακαηηθψλ 

πξνζψπσλ παξακέλεη κέρξη ην ηέινο αηληγκαηηθή θαη ακθηιεγφκελε.
62

   

2. Οη δεζπόδνπζεο ηζνηνπίεο  

Με βάζε ηηο ζηνηρεηψδεηο δνκέο ηεο ζεκαζίαο, πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ πξν- 

εγνχκελε Δλφηεηα, ζα  πξνζδηνξίζνπκε ηηο δεζπφδνπζεο ηζνηνπίεο, θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν, αθελφο, ζα αλαδεηρζνχλ νη ηδενινγηθνί ππξήλεο ηεο ζεκαζίαο ζηα θππξηαθά 

ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ 1869-1925, θαζψο θαη νη ζπλαξζξψζεηο θαη νη ζρέζεηο 

ησλ ηξηψλ ζεκαζηνινγηθψλ επηπέδσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζχζηαζή ηνπο (παξαζηα- 

ηηθά ζρήκαηα, ζέκαηα θαη αμίεο), θαη, αθεηέξνπ, ζα ηεθκεξησζεί ε δηαιεθηηθή ζρέζε 

κεηαμχ πνηεηηθήο θαη ηδενινγίαο σο δηαθξηηψλ αιιά θαη αιιειέλδεησλ θεηκεληθψλ 

παξακέηξσλ. 

Σν εγρείξεκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηζνηνπηψλ δελ είλαη βέβαηα εχθνιν, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ην πεδίν ηεο έξεπλάο καο εθηείλεηαη ζε ζεαηξηθά θείκελα δηάθνξσλ ζπγ- 

γξαθέσλ πνπ, σο εθ ηνχηνπ, παξνπζηάδνπλ πνηθίιεο πθνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο.
63

 

                                                           
60

 Βι. Δπγ. Εήλσλ, Ο δηθεγόξνο…, 61-65˙ Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα…, 66-78˙ 

Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη.., 29-34.  
61

 Ζ εζειεκέλε απηή ξεπζηφηεηα πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ είλαη απνηέιεζκα 

ηεο καζεηείαο ηνπ Π. Βαιδαζεξίδε ζηνλ ζπκβνιηζκφ. 
62

 Βι. Αλη. Νίθαο [=Ν. Αλησληάδεο], Αλαηνιή θαη Γύζηο…, 28-30˙ Π. Βαιδαζεξίδεο, Μάξηνο..., 17-22.  
63

 Όπσο ζεκεηψλεη ν Greimas, ε δηεξεχλεζε γηα αλαγσγή ηζνηνπηψλ κπνξεί λα επηρεηξεζεί φρη κφλν ζε 

κεκνλσκέλα θείκελα, αιιά θαη ζε κηα νκάδα απφ απηά, αξθεί λα είλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα: «Έλαο 

νξηζκέλνο αξηζκόο κεκνλσκέλσλ θεηκέλσλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη επηιέγνληαη ζύκθσλα κε κε γισζζη- 
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Δπνκέλσο, ε δηεξεχλεζή ηνπο δελ πξνζιακβάλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο εμνλπρηζηηθήο 

αλίρλεπζεο, αιιά ηε κνξθή κηαο ελδεηθηηθήο θαη παξάιιεια αληηπξνζσπεπηηθήο πα- 

ξνπζίαζεο ησλ ηζνηνπηψλ πνπ δεζπφδνπλ ζηα ζεαηξηθά θείκελα.  

Οη ηζνηνπίεο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη απφ ηα ηαμήκαηα πνπ αληρλεχνληαη ζην ζηά- 

δην ηεο κηθξνζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο,
64

 νξίδνληαη απφ ηνλ Greimas σο «ηεξαξ- 

ρεκέλεο ηαμεκαηηθέο βάζεηο» κε δηαξθή παξνπζία ζε έλα θείκελν ή ζε έλα corpus θεη- 

κέλσλ θαη κε πνηθίιεο παξαιιαγέο˙ αθφκε, ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφ-  

εζε ηεο θνζκνζεσξίαο, πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ζεκαζηαθφ ζχκπαλ «ηόζν σο ζεκαζία, 

όζν θαη σο πξνϋπόζεζε απηήο ηεο ζεκαζίαο».
65

 Ζ  αλαγσγή  ησλ ηαμεκάησλ ζε ηζνην- 

πίεο,
66

 θαζψο δελ απνηειεί απηνζθνπφ, δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη εμα- 

ληιεηηθή, δεδνκέλνπ φηη εμππεξεηεί ηνπο πεξηνξηζκέλνπο (θαη πεξηνξηζηηθνχο) ζθν- 

πνχο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θεηκεληθήο αλάιπζεο ή εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο.
67

 

Με επίγλσζε, ινηπφλ, ησλ επηθπιάμεσλ, ελζηάζεσλ θαη θξηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

(νη νπνίεο, θαηά ηελ άπνςή καο, δελ είλαη πεηζηηθέο) γχξσ απφ ηε κέζνδν αλαγσγήο 

ησλ ηαμεκάησλ ζε ηζνηνπίεο, φπσο απηή πξνηείλεηαη απφ ηνλ Greimas,
68

 νη 

                                                                                                                                                                      
θά θξηηήξηα, πνπ εγγπώληαη ηελ νκνηνγέλεηά ηνπο, κπνξνύλ λα ζπγθξνηεζνύλ ζε corpus θαη ην corpus 

απηό κπνξεί λα ζεσξεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηζόηνπν». Βι. Greimas (2005: 1966), 168.  
64

 Γηα ηε κηθξνζεκαζηνινγηθή αλάιπζε, βι. J. Courtés, Analyse sémiotique..., 197. Γηα κηα εθαξκνγή 

ηεο αλάιπζεο απηήο ζηελ πνίεζε, βι. ελδεηθηηθά Wayne Guymon, “An exercise in semantic analysis”, 

Journal of Literary Semantics v. 4 (Jan. 1975) 73-97. Γεληθφηεξα, γηα ηε ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, βι. ελδεηθηηθά Olga Meidner, “Semantics and literature”, Journal of Literary 

Semantics v. 7 (2) (Jan. 2008) 78-89.  
65

 Βι. Greimas (2005: 1966), 172, 210. Ο ίδηνο κειεηεηήο, απφ ηε κηα, δηεπθξηλίδεη φηη ε επηινγή ηεο 

ηζνηνπίαο «μεθηλά από ηε δηαπίζησζε όηη νξηζκέλα ιεμήκαηα, πνπ ππνηίζεηαη όηη αληηπξνζσπεύνπλ ηελ 

ηζνηνπία πνπ πεξηγξάθεηαη, εκθαλίδνληαη κε πεξηζζόηεηα κέζα ζην θείκελν» θαη, απφ ηελ άιιε, ππνδεη- 

θλχεη φηη «ζπλνιηθά ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο παξνπζηάδεηαη σο κηα ζεηξά δηαδνρηθώλ πξάμεσλ […]. 

Κάζε επξεηήξην ζπκθξαδνκέλσλ πνπ έρνπλ εμαρζεί επηηξέπεη ηελ επηινγή θαη άιισλ ζπκθξαδνκέλσλ, ηα 

νπνία δηακνξθώλνπλ έλα λέν επξεηήξην. […] Απηό ζεκαίλεη όηη ην corpus πνπ επηιέμακε αξρηθά θαη ην 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα απνκνλώζνπκε – κε ηε κέζνδν ηεο επηινγήο – ηα ζηνηρεία ηεο ζεκαζίαο πνπ α- 

λήθνπλ [ι.ρ.] ζηελ ηζνηνπία ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ έρεη πιένλ εμαληιεζεί νξηζηηθά». Ό.π., 393, 395. 

Γηα ηε δηάθξηζε ησλ ηζνηνπηψλ ζε θνζκνινγηθέο θαη λννινγηθέο πνπ εηζεγείηαη ν Greimas, βι. ζηελ 

Δλφηεηα 1 απηνχ ηνπ Κεθαιαίνπ, ζζ. 397: ζεκ. 16, 403. Γηα ηελ ηζνηνπία, βι. αθφκε ελδεηθηηθά 

François Rastier, “Systématique des isotopies”: A. J. Greimas [et al.], Essais de semiotique poétique, 

Παξίζη, Larousse, 1972, 80-106· Κάξηλ Boklund-Λαγνπνχινπ, «Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη αλάιπζεο 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ», Φηιόινγνο 29 (Οθη. 1982) 149-150· A. J. Greimas, Maupassant..., 18, 19, 36· 

J. Greimas, J. Courtés, Sémiotique…, 197-199· Απ. Μπελάηζεο, Σεκεησηηθή θαη θείκελν…, 173-174: 

«Ωο ιεηηνπξγηθό ελλνηνιόγεκα, ε ηζνηνπία δήισλε ζηελ αξρή επαλαιεπηηθόηεηα, θαηά κήθνο κηαο 

ζπληαγκαηηθήο αιπζίδαο, ηαμεκάησλ πνπ βεβαηώλνπλ ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ εθθσλήκαηνο-ιόγνπ»· Δξ. 

Καςσκέλνο, Πνηεηηθή…, 115-117.  
66

 Γηα κηα ζπλνπηηθή θαη εχιεπηε επεμήγεζε ηεο κεζφδνπ πνπ πξνηείλεη ν Greimas ζρεηηθά κε ηε 

ζπγθξφηεζε ησλ ηζνηνπηψλ, βι. Δξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, Πνηεηηθή, Αζήλα, Παηάθεο, 2005, 80-81.  
67

 Γηα απηέο ηηο κεζνδνινγηθέο εηζεγήζεηο, βι. Er. Fischer-Lichte, 226.  
68 Γηα ηελ θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Greimas ζρεηηθά κε ηελ αλαγσγή ησλ ηζνηνπηψλ, βι. 

ελδεηθηηθά Salvatore Attardo, Linguistic theories of humor, Βεξνιίλν, Νέα Τφξθε, Mouton De 

Gruyter, 1994, 75-81. Γηα ηηο απφςεηο πνπ ζρνιηάδεη ν Attardo, βι. T. Van Dijk, Beiträge zur 

Generativen, Μφλαρν, Bayerisher Schulbuch, 200˙ U. Eco, Lector in fabula, Παξίζη, Grasset, 1985, 87-

92. 
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ηαμεκαηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε γηα ηελ αλαγσγή ησλ ηζνηνπηψλ, 

φρη φκσο θαηά ηξφπν πεξηνξηζηηθφ θαη δεζκεπηηθφ. Δπηπιένλ, θξίλεηαη ρξήζηκε ε 

δηεξεχλεζε ησλ ζπλαξζξψζεψλ ηνπο ζε ηξία αιιειέλδεηα επίπεδα, δειαδή ην 

ζρεκαηηζηηθφ (figurative),
69

 ην ζεκαηηθφ (thématique) θαη ην αμηνινγηθφ (axiolo- 

gique), κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμέηαζε ησλ ζεκαζηαθψλ ζπλαξζξψζεσλ πνπ ελην- 

πίδνληαη αλάκεζα ζηηο νκφινγεο ηζνηνπίεο ηνπ ζεαηξηθνχ θαη ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ 

ιφγνπ ηεο πεξηφδνπ 1869-1925, ζην επφκελν Κεθάιαην.  

Γηα ηε ζπλεμέηαζε ησλ ζπλαξζξψζεσλ ηεο ζεκαζίαο, είλαη αλαγθαία ε δηεξεχ- 

λεζε θαη ζηα δχν επίπεδα ηνπ ιφγνπ, δειαδή ην ζεκεηνινγηθφ θαη ην ζεκαζηνινγη- 

θφ˙ εθθηλψληαο απφ ηα παξαζηαηηθά ζρήκαηα (figures) ηνπ ζρεκαηηζηηθνχ επηπέδνπ, 

πνπ ζπληζηνχλ έλλνηα επξχηεξε απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ζπκβφισλ, θαη απφ ηηο πνη- 

θίιεο ηξνπηθφηεηέο ηνπο (ι.ρ. κεηαθνξά, κεησλπκία, ζπλεθδνρή, εηξσλεία),
70

 βξηζθφ- 

καζηε ζην ζεκεηνινγηθφ επίπεδν, θαζφηη «νη ζεκεηνινγηθέο θαηεγνξίεο αλαπαξηζηνύλ, 

θαηά θάπνηνλ ηξόπν, ηελ εμσηεξηθή όςε [ηεο αληηιεπηηθήο δηαδηθαζίαο], ηε ζπλεη- 

ζθνξά ηνπ εμσηεξηθνύ θόζκνπ ζηε γέλλεζε ηεο ζεκαζίαο».
71

 Δπνκέλσο, ε δηεξεχλεζε 

ησλ ζπλαξζξψζεσλ ηνπ πξψηνπ απηνχ επηπέδνπ κε ην ζεκαηηθφ θαη ην αμηνινγηθφ ε- 

πίπεδν (πνπ πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε ηεο ζπκβνινπνίεζεο ησλ δνκψλ επηθαλείαο, 

φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηα Κεθάιαηα Γ΄ θαη Δ΄) είλαη ηαπηφρξνλα ζεκεηνινγηθή θαη 

ζεκαζηνινγηθή, δειαδή ζηνρεχεη ζηε ζπλεμέηαζε ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλνκέλνπ 

ζην επίπεδν ησλ δνκψλ βάζνπο. 

Αμηνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζεκαζηαθνχ 

ζχκπαληνο, πνπ εηζεγείηαη ν Greimas ζηε Γνκηθή ζεκαζηνινγία, ν J. Courtés ππνζηε- 

ξίδεη φηη ην επηζηέγαζκα ηεο ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο (κεηά ηελ αλίρλεπζε ησλ ζε- 

κάησλ θαη ησλ ζεκεκάησλ, ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ηαμεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ηε ζπ- 

γθξφηεζε ησλ ηζνηνπηψλ), είλαη ε θαηάηαμε ησλ ηζνηνπηθψλ θαηεγνξηψλ ζην ζρε- 

καηηζηηθφ, ζεκαηηθφ θαη αμηνινγηθφ επίπεδν ηεο ζεκαζίαο.
72

  

                                                           
69

 Υξεζηκνπνηψ ηνλ φξν ζρεκαηηζηηθόο (ηνλ νπνίν δαλείδνκαη απφ ηελ Κ. Παπνπηζά) θαη φρη κεηα- 

θνξηθόο γηα ηελ απφδνζε ηνπ φξνπ figurative, επεηδή ηφζν ν Greimas φζν θαη ν Courtés θάλνληαο ιφγν 

γηα ζρήκαηα (figures) θαη γηα ζρεκαηηζηηθφ ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο φξνπο κε επ- 

ξχηεξε ζεκαζία, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη ν κεηαθνξηθφο ιφγνο. Βι. A. J. Greimas, «Οη ζπληειεζηέο...», 

172-3. Αλαιπηηθφηεξα γηα ην ίδην ζέκα, βι. ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο.  
70

 Βι. Paul Hernadi, The rhetoric of interpretation and the interpretation of rhetoric, Β. Καξνιίλα, 

Duke University Press, 1989, viii.  
71

 Βι. Greimas (2005: 1966), 111, 118.  
72

 J. Courtés, Analyse sémiotique..., 161-2, 198. Σν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο δηάθξηζεο ησλ 

ηζνηνπηψλ ζε ζρεκαηηζηηθέο, ζεκαηηθέο θαη αμηνινγηθέο είρε ήδε ρξεζηκνπνηεζεί λσξίηεξα απφ ηνλ 

Greimas. Βι., ι.ρ., Al. Greimas, Maupassant…, 36. 
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 Όπσο επεμεγεί ν J. Courtés, ζην ζρεκαηηζηηθφ πεδίν ηεο ζεκαζίαο πεξηιακ- 

βάλεηαη ν,ηηδήπνηε αληηζηνηρεί, ζην επίπεδν ηνπ ζεκαίλνληνο, κε ζηνηρεία ηνπ θπζη- 

θνχ θφζκνπ θαη ηεο αηζζεηήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη ζην ζεκαηηθφ (πνπ έρεη έθδεια 

ελλνηνινγηθή πθή, αθνχ ζπληίζεηαη απφ αθεξεκέλεο έλλνηεο) πεξηιακβάλνληαη ηα πε- 

ξηερφκελα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο αλαπαξάζηαζεο. O ίδηνο κειεηεηήο ζεκεηψλεη φηη 

ζην αμηνινγηθφ επίπεδν ζεκαζηνδνηνχληαη, άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε αξλεηηθά, νη α- 

μίεο πνπ έρνπλ ήδε θαηαηαρζεί ζην ζεκαηηθφ πεδίν, κε ηε ρξήζε ηεο ζπκηθήο ζπ- 

λάξηεζεο /επθνξία/ vs /δπζθνξία/.
73

 

Βέβαηα, ε αλαγσγή ησλ ζηνηρεησδψλ δνκψλ ηεο ζεκαζίαο ζε ηζνηνπίεο δελ απνηε- 

ιεί απηνζθνπφ ζηε δηεξεχλεζή καο, αιιά κέζν γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ ηξηψλ ηζνηνπηθψλ θαηεγνξηψλ (ζρεκαηηζηηθήο, ζεκαηηθήο, αμηνινγηθήο), θαζψο 

θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αμηψλ πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ ηξίηε θαηεγνξία. Γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ απηψλ επηιέγνπκε ηελ ιεθηηθή πεξηγξαθή 

(ρσξίο λα απνθεχγνπκε ηε ζρεκαηνπνίεζε, φπνπ απηή θξίλεηαη ιεηηνπξγηθή θαη ρξή- 

ζηκε), θαζφηη, φπσο έρεη πεηζηηθά απνδεηρζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε αλάιπζε ησλ 

πην πάλσ ζρέζεσλ κε ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ αιγφξηζκσλ θαη «ζεσξεηηθνηερληθώλ 

εξγαιείσλ» (ι.ρ. ζεκεησηηθφ ηεηξάγσλν,
74

 ηεηξάγσλν αιεζνινγίαο θιπ.) απνπλέεη 

«ηερλνθξαηηθή νξζνινγηθόηεηα» θαη «αθειή ζεηηθηζκό»,
75

 αθνχ θαηαιήγεη ζπρλά ζε 

κεραληζηηθέο ζρεκαηνπνηήζεηο θαη θσδηθνπνηήζεηο.   

                                                           
73

 J. Courtés, φ.π., 163-4, 173. Ο κειεηεηήο παξαζέηεη ην παξάδεηγκα ηεο δηάδεπμεο θηιία vs έρζξα 

(ζεκαηηθφ επίπεδν) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηηο δηαδεχμεηο ηνπ ζρεκαηηζηηθνχ επηπέδνπ αλνηρηφ vs θιεη- 

ζηφ, θίλεζε vs αθηλεζία, ζηγή vs ζφξπβνο. Σα δχν πξνεγνχκελα πεδία ζπλαξζξψλνληαη κε ην αμην- 

ινγηθφ επίπεδν (επθνξία vs δπζθνξία). Ό.π., 168.  
74

 Γηα ην ζεκεησηηθφ ηεηξάγσλν, βι. ελδεηθηηθά J. Greimas, J. Courtés, Sémiotique…, 30· N. Everaert-

Desmedt, Sémiotique du récit…, 73-75, 80· Al. Greimas, On meaning…, 93. A. J. Greimas, «Οη 

ζπληειεζηέο…», 165˙ Απ. Μπελάηζεο, Σεκεησηηθή θαη θείκελν…, 180.  
75

 Βι. M. González De Ávila, Κξηηηθή ζεκεησηηθή…, 136, 164. Όπσο ζεκεηψλεη ν κειεηεηήο, ε 

κνληεινπνίεζε, ζηελ νπνία πξνζθεχγεη ε απνκνλσηηθή ζεκεησηηθή, «κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί επηρεηξε- 

ζηαθά πάλσ από ηηο θαηαγξαθέο ηεο θνπιηνύξαο νπνηαζδήπνηε θνηλσλίαο πνπ παξάγεη θείκελα ηνπ ηύ- 

πνπ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην κνληέιν, ρσξίο λα είλαη αλάγθε λα πάξεη ππόςε ηηο ρσξνρξνληθέο ζπληε- 

ηαγκέλεο ηνπο». Ό.π., 131. ε βηβιηνθξηζία ηνπ γη’ απηή ηε κειέηε ν Γ. Παπαζενδψξνπ ζπλνςίδεη σο 

εμήο ηηο αδπλακίεο ηεο «απνκνλσηηθήο» ζεκεησηηθήο, φπσο απηή είρε εθαξκνζηεί αξρηθά απφ ηνλ 

Greimas θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ: «Μέζα από απηήλ ηελ αθξαία αληη-ηζηνξηθή νπηηθή γσλία, ην 

“θείκελν” έγηλε ην πεδίν εθαξκνγήο ελόο εξγαιεηαθνύ ιόγνπ πνπ επηλόεζε άρξνλεο, άηνπεο θαη θαζν- 

ιηθέο ζεκαζηνινγηθέο αξρέο, νξγαλσκέλεο ζπλήζσο ζε δπαδηθέο αληηζέζεηο καζεκαηηθν-ινγηθνύ ηύπνπ. 

Φαίλεηαη πσο αθόκα θαη όηαλ παίξλνπλ ηνλ ράξαθα γηα λα ραξάμνπλ ην πεξίθεκν “ζεκεησηηθό ηεηξά- 

γσλν” ησλ ζεκαζηώλ ηνπ θεηκέλνπ, νη ζεκεηνιόγνη απηήο ηεο ζρνιήο δελ θάλνπλ ηίπνηε άιιν παξά λα 

ραξάδνπλ ην πιήξεο “ζεκεησηηθό θελό”· ηελ πιήξε, δειαδή, δηάξξεμε ησλ ζρέζεσλ ηνπ θεηκέλνπ κε ηνλ 

θόζκν, πξνο ράξηλ θάπνησλ ζεσξεηηθνηερληθώλ εξγαιείσλ, πνπ εληέιεη πξνβάιινληαη σο “νπζία” θαη 

“θξπκκέλν κπζηηθό” ηνπ θεηκέλνπ. Απέλαληη ζε όιε απηή ηελ ηερλνθξαηηθή νξζνινγηθόηεηα θαη ηνλ αθε- 

ιή ζεηηθηζκό αληηπξνηείλεηαη ε αλάιπζε ηνπ ιόγνπ σο θνηλσληθήο πξαθηηθήο κε πνιιαπιέο γελεαινγίεο, 

κε ηε δηεξεύλεζε ησλ πνηθίισλ ζπλδειώζεώλ ηνπ, κε ηε δηαπινθή ησλ κεηαθσδίθσλ ηνπ, κε ηε ζπκθξα- 

ζηηθή παξαγσγή ηεο ζεκαζίαο ηνπ». Βι. Γ. Παπαζενδψξνπ, «Σν θείκελν…». Βι. αθφκε ηελ άπνςε ηνπ 

Paul Ricoeur φηη ζην ζεκεησηηθφ ηεηξάγσλν δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδνζνχλ θαηά δπλακηθφ θαη εμειη- 
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2.1. O έξσηαο  

Ζ εξσηηθή ηζνηνπία εληνπίδεηαη, φπσο είλαη αλακελφκελν, ζηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα εμεηαδφκελα δξάκαηα, θαη επνκέλσο καο ελδηαθέξεη ε εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίε- 

εζή ηεο κε ζηφρνπο ηφζν ηε δηαηχπσζε ηεο ηππνινγίαο ησλ ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ 

(parcours thématiques), ζηηο νπνίεο πεξηγξάθεηαη «ε θπθινθνξία ησλ αμηώλ» ζηνλ 

ζπληαγκαηηθφ άμνλα, φζν θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλαξζξψζεσλ 

ησλ αμηψλ απηψλ ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ άμνλα.
76

  

    Καηαξηίδνληαο, ινηπφλ, ηελ ηππνινγία ησλ ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ γηα ηελ εξσηη- 

θή ηζνηνπία, δηαπηζηψλνπκε φηη, πέξα απφ ηελ θνηλή θαη ζηα ηξία είδε ζεαηξηθψλ 

θεηκέλσλ ιεηηνπξγία ηεο δνθηκαζίαο, ζηα ξνκαληηθά δξάκαηα ν έξσηαο ζεκαζηνδν- 

ηείηαη σο ηεξή αμία θαη πξνθξίλεηαη ε απηνρεηξία γηα επηβεβαίσζε ηεο εξσηηθήο πί- 

ζηεο, ζε έλα παηξησηηθφ (Φηινπαηξία θαη έξσο) θαη ζε έλα αζηηθφ δξάκα (Αλαηνιή 

θαη Γύζηο) ε εξσηηθή ζρέζε επηζθξαγίδεηαη κε ηνλ γάκν, θαη ηέινο, ζηα ππφινηπα 

αζηηθά δξάκαηα ν έξσηαο, πνπ πηα δελ ζπλδειψλεη ηελ αγλφηεηα, ηελ εηιηθξίλεηα θαη 

ηελ πίζηε, θαηαιήγεη ζηνλ ρσξηζκφ. 

Με ηελ παξαδεηγκαηηθή αλαδηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξψηεο ζεκαηηθήο δηαδξν- 

κήο θαηαδεηθλχεηαη φηη ε εξσηηθή πίζηε (πνπ είλαη ζεκαζηνδνηεκέλε ζεηηθά) ηαπηίδε- 

ηαη κε ηελ αιήζεηα, ζε αληίζεζε κε ηελ εξσηηθή απηζηία πνπ είλαη θαηλνκεληθή, θαζψο 

πξνζάπηεηαη ςεπδψο ζην δεχγνο ησλ εξσηεπκέλσλ λέσλ απφ ηνπο αληεξαζηέο (Πίλα- 

θαο 4). Αλ, ηψξα, εμεηάζνπκε ζηελ εηδνινγηθή θαηεγνξία ησλ ξνκαληηθψλ δξακάησλ 

ηε ζπλάξζξσζε /εξσηηθή πίζηε/ vs /ζάλαηνο/ θαη επηθεληξσζνχκε ζηε δηαιεθηηθή ησλ 

πην πάλσ αμηψλ, δηαπηζηψλνπκε φηη, ελψ αξρηθά ε δσή ζεκαζηνδνηείηαη ζεηηθά θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ επηπρία ησλ δχν εξσηεπκέλσλ λέσλ θαη ηελ πξννπηηθή ηεο νινθιή- 

ξσζεο ηνπ έξσηά ηνπο, ζην ηέινο απηή παξνπζηάδεηαη σο αξλεηηθή αμία, επεηδή ζπλ- 

δέεηαη κε ηελ ηαπείλσζε θαη ηε ληξνπή πνπ επηθέξεη ε πξνδνζία ηνπ εξσηηθνχ 

ζπληξφθνπ. Αληίζεηα, ν ζάλαηνο, ν νπνίνο ζηελ αξρή είρε ζεκαζηνδνηεζεί σο αξλεηη- 

θή αμία, ζην ηέινο παξνπζηάδεηαη σο ζεηηθή.   

Ο πην πάλσ κεηαζρεκαηηζκφο αληρλεχεηαη ζηηο δνκέο βάζνπο ησλ ηζηνξηθψλ θαη 

ησλ ξνκαληηθψλ εξσηηθψλ δξακάησλ, κε κία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε: ζηα εξσηηθά 

                                                                                                                                                                      
θηηθφ ηξφπν ε δνθηκαζία, ε αλαδήηεζε θαη ν αγψλαο (δηεθδίθεζε), πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθδίπισζε 

ηνπ κχζνπ ζε έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν. Βι. Paul Ricoeur, “Entre hermeneutique et semiotique”. 

Nouveaux actes semiotiques 7 (1990) 14-15. Αληιψ ην παξάζεκα απφ: Driss Ablali, “Semiotique et 

hermeneutique”, Semiotica 168–1/4 (2008) 293.  
76

 N. Everaert-Desmedt, Sémiotique du récit…,75. ην πιαίζην ηεο ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο, ε ζεκα- 

ηηθή δηαδξνκή νξίδεηαη σο «ε ηζόηνπε αιιά δηάζπαξηε εθδήισζε ελόο ζέκαηνο, ε νπνία ζπλαξηάηαη κε 

έλαλ ζεκαηηθό ξόιν». Βι. A. Greimas, J. Courtés, Sémiotique…, 393. 
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δξάκαηα ε εξσηηθή πίζηε θαηαδειψλεη απνθιεηζηηθά ηελ πξνζήισζε ησλ λέσλ ζηνλ 

έξσηά ηνπο, ελψ ζηα ηζηνξηθά επηπξφζζεηα ζπλδειψλεη ηελ άξλεζε γηα εμηζιακηζκφ 

θαη εθηνπξθηζκφ, ηνλ νπνίν ζα ζπλεπαγφηαλ ε ζπγθαηάζεζε ηεο λέαο ζηηο εξσηηθέο 

πξνηάζεηο ηνπ δπλάζηε. Δπνκέλσο, ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα ε ζεηηθή ζεκαζηνδφηεζε 

ηνπ ζαλάηνπ εκπεξηέρεη ηελ πξφζζεηε ζεκαζία ηεο ζπζίαο γηα ηελ εζληθή θαη ζξε- 

ζθεπηηθή ηαπηφηεηα ησλ εξσίδσλ. Μφλε εμαίξεζε ε Νεηδηκπέ, ε νπνία ηνικά λα πα- 

ξαβεί ηνπο απζηεξνχο θαλφλεο ηνπ Κνξαλίνπ γηα ράξε ηνπ αιιφδνμνπ εξαζηή ηεο.   

 

ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΙΟΣΟΠΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΡΟΜΑΝΣΙΚΑ     

ΔΡΑΜΑΣΑ 

1.αμηνινγηθφ επίπεδν επθνξία          vs           δπζθνξία                                            φια 

2.ζεκαηηθφ επίπεδν /εξσηηθή πίζηε / vs   /εξσηηθή απηζηία/ 

/ ζάλαηνο/     vs                  /δσή/                                 

φια  

3.ζρεκαηηζηηθφ επίπεδν                              «φξθνο»                 vs      «δφινο» 

«θσηηά»                 vs       «ραξέκη» 

 

«δειεηήξην»          vs       « γάκνο»    

 

«ζάιαζζα» (πληγκφο)  vs      «γάκνο»  

«καραίξη»           vs               «ραξέκη» 

φια 

Πέηξνο 

Σπγθιεηηθόο 

Γηνκήδεο, Κύπξνο 

θαη Ναΐηαη, Κύπξνο 

δνύιε 

Γύν εηζέηη ηνπ 

έξσηνο ζύκαηα 

Κνπηζνύθ   

Μερεκέη 

 

Πίλαθαο 4: Ζ εξσηηθή ηζνηνπία θαη ε ζπλάξζξσζε ησλ ηξηψλ ζεκαζηνινγηθψλ 

                              επηπέδσλ ζηα ξνκαληηθά δξάκαηα 

 

Αληίζεηα απφ φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ξνκαληηθφ δξάκα, ζηα εμεηαδφκελα αζηηθά 

δξάκαηα (κε εμαίξεζε ην Αλαηνιή θαη Γύζηο, κνινλφηη θαη ζην δξάκα απηφ ε εξσηηθή 

δσή ηνπ Πέηξνπ, ζην επίπεδν ηνπ ινγφρσξνπ θαη ηνπ ινγφρξνλνπ, δελ ήηαλ αλεπί- 

πίιεπηε) ε εξσηηθή ζρέζε δελ βαζίδεηαη ζηελ αμία ηεο εξσηηθήο πίζηεο, αιιά είλαη 
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κηα πξφζθαηξε θαη παξνδηθή εκπεηξία πνπ ζεκαζηνδνηείηαη σο εγθεθαιηθή επηλφεζε, 

δνθηκαζία θαη παίγλην αλάκεζα ζην δεπγάξη. Οη πξνζέζεηο θαζελφο απφ ηα δχν κέιε 

ηνπ δεχγνπο απνθξχπηνληαη επηκειψο θαη ην εγρείξεκα γηα εμαπάηεζε, κε ηε δνθη- 

καζία ησλ αηζζεκάησλ, απνθαιχπηεηαη φηαλ πηα δελ ππάξρεη θακηά πηζαλφηεηα γηα 

ζπλέρηζε ηεο αδηέμνδεο ζρέζεο. Δδψ ν ρσξηζκφο δελ ζεκαζηνδνηείηαη αξλεηηθά, φπσο 

ζηα ξνκαληηθά δξάκαηα, νχηε βέβαηα επηθέξεη ηελ απηνθαηαζηξνθηθή πνξεία ησλ 

εξψσλ. 

2.2. H γλώζε 

ηα ηζηνξηθά δξάκαηα Πέηξνο Σπγθιεηηθόο θαη Πέηξνο Α΄… ε γλψζε ζεκαζη- 

νδνηείηαη σο δχλακε ειέγρνπ ησλ άιισλ πξνζψπσλ απφ ηνπο κάγνπο Πνδνθαηάξν 

θαη Κηαξίνλα. ην πξψην δξάκα ν πγθιεηηθφο, αλαγλσξίδνληαο ηνλ εζηθφ απηνπξγφ 

ηεο δνινθνλίαο ησλ αγαπεκέλσλ ηνπ πξνζψπσλ, ρσξίο ελδνηαζκνχο πξνρσξεί ζηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Σνχξθνπο εηζβνιείο, ελψ ζην δεχηεξν ν βαζηιηάο Πέηξνο, αλα- 

γλσξίδνληαο ηελ άγλνηά ηνπ, δίρσο απηαπάηεο πηα, νδεγείηαη ζε ηξαγηθφ αδηέμνδν, πνπ 

επηζθξαγίδεηαη κε ηε δνινθνλία ηνπ.  

  ηνλ Πέηξν Α΄… εηδηθφηεξα, κειεηψληαο ηε ζεκαηηθή δηαδξνκή ηεο γλψζεο, δηα- 

πηζηψλνπκε φηη ζηελ αξρή πιενλάδεη ε άγλνηα, πνπ ζεκαζηνδνηείηαη ζεηηθά γηα ηνλ 

Πέηξν (αίζζεζε δχλακεο θαη ππεξνρήο) θαη αξλεηηθά γηα ηα ππφινηπα πξφζσπα 

(αίζζεζε αδπλακίαο). Μνλαδηθφο θνξέαο ηεο πιενλάδνπζαο γλψζεο είλαη ν Κηαξίσλ, 

ρσξίο αθφκε λα ηε κεηαζρεκαηίδεη ζε δπλακηθή δξάζε. Αξρηθά απηφο βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε αδπλακίαο, παξά ηηο ππέξηεξεο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

ππφινηπα δξακαηηθά πξφζσπα, ελψ ν βαζηιηάο, παξά ηελ άγλνηά ηνπ, αηζζάλεηαη πα- 

ληνδχλακνο. Ζ ζρέζε απηή κεηαζρεκαηίδεηαη, θαζψο ζηε ζπλέρεηα ε γλψζε ζηα ρέξηα 

ηνπ Κηαξίνλα κεηαηξέπεηαη ζε δχλακε, ελψ ε άγλνηα ηνπ βαζηιηά (είηε σο παξαγλψξη- 

ζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αληη-ππνθεηκέλνπ είηε σο εζθεκκέλε απέθδπζε ησλ επζπλψλ 

ηνπ) ζπληζηά ηξαγηθά απηνθαηαζηξνθηθή αδπλακία.  

ηα ηζηνξηθά δξάκαηα Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, Κνπηζνύθ Μερεκέη θαη Κύπξνο 

δνύιε ε αξρηθή άγλνηα ησλ ηπξάλλσλ ηνχο νδεγεί ζε επαλάπαπζε θαη ζε ιαλζαζκέλε 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, ελψ ε κεηαγελέζηεξε επίγλσζε ησλ ζπλσκνηηθψλ θηλή- 

ζεσλ ηνπ ιανχ ηνχο εμσζεί ζε δξάζε, κε ζηφρν ηελ άηεγθηε θαηαζηνιή ηεο εμέγεξ- 

ζεο. Αληίζεηα, ζηε Σπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα ε αμία ηεο γλψζεο, κε ηελ εηδηθφηεξε 

ζεκαζία ηεο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο επηθείκελεο ζηάζεο, 

ηίζεηαη εμαξρήο ζην δξάκα, θαη ε ηειηθή ήηηα ησλ ζπλσκνηψλ νθείιεηαη ζην αλε- 

παξθέο δίθηπν πιεξνθνξηνδνηψλ πνπ δηέζεηαλ.  
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Βέβαηα, ζηα εμεηαδφκελα ζεαηξηθά θείκελα ε ηζνηνπία ηεο γλψζεο δελ ζεκα- 

ζηνδνηείηαη κφλν σο πξφζιεςε ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ (θνζκν- 

ινγηθή ηζνηνπία), αιιά θαη σο επίγλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ (λννινγηθή 

ηζνηνπία).
77

 ηνπο ζεαηξφκνξθνπο δηαιφγνπο ηεο . Λενληηάδνο ε απηνγλσζία θαη ε 

ζενγλσζία παξνπζηάδνληαη σο πξνυπνζέζεηο ηεο επδαηκνλίαο, πνπ δελ είλαη λνεηή 

έμσ απφ ηα φξηα ηεο ειιελνρξηζηηαληθήο κφξθσζεο. Όια απηά, σζηφζν, παξνπζηάδν- 

ληαη ρσξίο ίρλνο ζεαηξηθφηεηαο θαη σο θαηαζηάζεηο ζηαηηθέο˙ αληίζεηα, ζην Γαιάδην 

ινπινύδη ε θαηάθηεζε ηεο εζσηεξηθήο γλψζεο απνδίδεηαη παξαζηαηηθά, φπσο 

θαίλεηαη ζηε ζεκαηηθή δηαδξνκή πνπ έρεη σο αθεηεξία ηελ άγλνηα θαη ηε ζπλεπα- 

θφινπζε δπζηπρία, ελδηάκεζε θάζε ην ηαμίδη θαη ηειηθή θαηάζηαζε ηελ θαηάθηεζε 

ηεο επηπρίαο, χζηεξα απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο εζσηεξηθήο γλψζεο: 

S1                                                                S2 

                        /άγλνηα/→ /δπζηπρία/                                /γλψζε/ → /επηπρία/ 

   

             

 

                                                                  1 

                                                              /ηαμίδη/ 

 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ζην παξακπζφδξακα ηνπ Ν. Νηθνιαΐδε ε άγλνηα ζπλδέ- 

εηαη κε ην αίζζεκα δπζθνξίαο (αξλεηηθή αμία), ελψ ε γλψζε κε ην αίζζεκα επθνξίαο 

(ζεηηθή αμία). Δλδηαθέξνπζα είλαη ε ζπλάξζξσζε ηνπ αμηνινγηθνχ απηνχ επηπέδνπ κε 

ην ζεκαηηθφ θαη ην ζρεκαηηζηηθφ (Πίλαθαο 5). 

2.3. θαίλεζζαη θαη είλαη 

Ζ δηάδεπμε ησλ ηζνηνπηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ θαηλνκεληθνχ θαη ηνπ αιεζηλνχ δεζπφ- 

δεη ζην ηζηνξηθφ δξάκα Πέηξνο Α΄…: αθελφο, ν θαηλνκεληθά παληνδχλακνο βαζηιηάο 

είλαη εζηθά παξάιπηνο θαη επάισηνο ζηα εθδηθεηηθά ζρέδηα ηνπ επηθαλεηαθά αλίζρπ- 

ξνπ αληίκαρνπ Κηαξίνλα θαη, αθεηέξνπ, ν επίδνμνο εθδηθεηήο αλαδεηθλχεηαη ζε ξπζκη- 

                                                           
77

 Γηα ηελ θνζκνινγηθή θαη ηε λννινγηθή ηζνηνπία, βι. ζε απηφ ην Κεθάιαην, ζ. 397: ζεκ. 16. 
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ζηή ηεο θαηάζηαζεο κε ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επαθφινπζε 

αλάδεημε ηεο πιάλεο ησλ ππφινηπσλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ. 

 

 

Το γαλάζιο λουλούδι 

ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΙΟΣΟΠΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

1.αμηνινγηθό επίπεδν /δπζθνξία /                      vs             /επθνξία/  

2.ζεκαηηθό επίπεδν                                                      

/άγλνηα/                        vs           /γλψζε/ 

/δπζηπρία/                     vs          /επηπρία/ 

3.ζρεκαηηζηηθό επίπεδν                                                           

«πχξγνο κειαγρνιίαο»   vs     «πχξγνο ραξάο» 

«αγάπε»                         vs     «ζαξθηθφο έξσηαο» 

«θνχθνο»                       vs      «πνπιί» 

«θππαξίζζη»                  vs     «ηξηαληαθπιιηέο» 

«ρηιηεηία»                      vs      «ηαμίδη»      

                                             «επηζηξνθή» → εζσηεξηθή     

                                                                       γλψζε 

 

Πίλαθαο 5: Ζ ηζνηνπία /γλψζε/ θαη ε ζπλάξζξσζε ησλ ηξηψλ ζεκαζηνινγηθψλ επηπέδσλ ζην  

                  Γαιάδην ινπινύδη.  

 

Δμάιινπ, ζηε Νεηδηκπέ ε δηάδεπμε αλάκεζα ζην αιεζηλφ θαη ζην θαηλνκεληθφ 

εληνπίδεηαη ζηε ζηάζε ηνπ Αιή παζά απέλαληη ζην δήηεκα ηεο εξσηηθήο ζρέζεο ηνπ 

Καξέηηνπ θαη ηεο Νεηδηκπέ, αθνχ ε αλεμηζξεζθία θαη ε αλεθηηθφηεηα ηνπ παζά ζην 

ηέινο απνδεηθλχνληαη θαηλνκεληθέο, θαζψο δελ θάλεη ηίπνηα γηα λα παξεκπνδίζεη ηε 

κηζαιιφδνμε ζηάζε ηνπ πιήζνπο ελαληίνλ ηεο «αηξεηηθήο» Σνπξθάιαο. 

Δλψ φκσο ζηε Νεηδηκπέ ε δηάδεπμε αλάκεζα ζην θαηλνκεληθφ θαη ζην αιεζηλφ αθν- 

ξά κφλν ηε ζηάζε ελφο πξνζψπνπ, ζηε «Υηψηηζζα» ε δνκηθή απηή ζρέζε δηέπεη ηε ζπ- 

λνιηθή αθεγεκαηηθή δνκή ηνπ πνηήκαηνο θαη απνθαιχπηεη ην ζχζηεκα αμηψλ πνπ ππφ- 

θεηηαη ζηηο δνκέο βάζνπο ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αξρηθή κσακε- 

ζαληθή ηαπηφηεηα ηεο Άλλαο θαη ηεο Διέλεο (πνπ έρνπλ εμηζιακηζηεί βίαηα) απνδεη- 

θλχεηαη θαηλνκεληθή, επεηδή δελ παχνπλ (ηνπιάρηζηνλ κπζηηθά θαη κε πξνθπιάμεηο) λα 

είλαη αθνζησκέλεο ζηε ρξηζηηαληθή ηνπο πίζηε. Δπνκέλσο, ν εγθιεηζκφο ηνπο ζην ζπίηη 

ηνπ Σνχξθνπ κπέε ζπληζηά εμαπάηεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Λεκεζνχ, αλ ιεθζεί ππφςε 
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φηη ν ίδηνο γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα.  

Δίλαη, αθφκε, αμηνζεκείσην φηη ζηελ ίδηα πνηεηηθή ζχλζεζε εληνπίδεηαη θαη έλα 

δεχηεξν επίπεδν δηάδεπμεο αλάκεζα ζην αιεζηλφ θαη ην θαηλνκεληθφ: ε απφδξαζε ησλ 

δχν γπλαηθψλ γίλεηαη θαηνξζσηή κε ηε κεηακθίεζή ηνπο (ζηνηρείν εμαπάηεζεο), κε ηελ 

νπνία θαηνξζψλνπλ λα απνθξχςνπλ ηε θαηλνκεληθή κνπζνπικαληθή ηνπο ηαπηφηεηα 

θαη ην αιεζηλφ γπλαηθείν ηνπο θχιν. Δπνκέλσο, ε αιεζηλή ηαπηφηεηα ησλ γπλαηθψλ 

απνθξχπηεηαη απφ δχν επάιιεια ζηξψκαηα εμαπάηεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγρά- 

λνπλ λα απνδξάζνπλ θαη λα απειεπζεξσζνχλ. Με απηνχο ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ θαηλνκεληθνχ αλαδεηθλχεηαη ε θεληξηθή αμία ηνπ πνηήκαηνο, πνπ 

είλαη ε ηηκή, ζεκαζηνδνηεκέλε πξψηηζηα σο δηαθχιαμε κε θάζε κέζν ηεο εζληθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο, φπσο επίζεο θαη σο αγσλία γηα ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ 

εζηθή αθεξαηφηεηα ηεο γπλαίθαο. 

Δπηπιένλ, απφ ηε κειέηε ησλ ζπλαξζξψζεσλ ησλ ηξηψλ ζεκαζηνινγηθψλ επηπέδσλ 

ζηε «Υηψηηζζα» (φπσο παξνπζηάδνληαη πην θάησ, ζηνλ Πίλαθα 6), ζπκπεξαίλνπκε φηη ε 

αξρηθή θαηάζηαζε δπζθνξίαο, πνπ νθείιεηαη ζηνλ βίαην εμηζιακηζκφ, ζηελ ππνδνχ- 

ισζε θαη ζηνλ εθπαηξηζκφ θαη ζπκβνινπνηείηαη κε ηα ζήκαηα ησλ αξκάησλ, ηνπ ρα- 

ξεκηνχ θαη ηεο ηνχξθηθεο θνξεζηάο, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θαηάζηαζε επθνξίαο, πνπ 

επέξρεηαη κε ηελ απφδξαζε θαη απειεπζέξσζε ησλ δχν λεαλίδσλ θαη ζπκβνινπνηείηαη 

κε ηα ζήκαηα ηνπ ζηαπξνχ, ηεο εθθιεζίαο, ηνπ θαξαβηνχ θαη ηνπ γηαινχ. Δπνκέλσο, νη 

δχν φξνη ηνπ αμηνινγηθνχ επηπέδνπ (εμηζιακηζκφο-απειεπζέξσζε) αληηζηξέθνληαη θαη 

ε ζεηηθή αμία ππεξηζρχεη.  

Δθηφο απφ ηα ξνκαληηθά εξσηηθά δξάκαηα, ζηα νπνία ε δνθηκαζία ηεο εξσηηθήο 

πίζηεο πξνζιακβάλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο δηαιεθηηθήο κεηαμχ θαηλνκεληθνχ θαη αιεζη- 

λνχ, πνπ θαηαιήγεη ζηελ ππεξίζρπζε ηνπ θαίλεζζαη θαη ζηελ επαθφινπζε ηξαγηθή 

ιχζε, κε ηελ απηνρεηξία ησλ εξσηηθψλ δεπγαξηψλ, ε δηάδεπμε κεηαμχ ηνπ θαίλεζζαη θαη 

ηνπ είλαη ππφθεηηαη ζηε δξακαηηθή δνκή ησλ αζηηθψλ δξακάησλ Μάξηνο, Γηθεγόξνο θαη 

Εεηηάλνο ηεο εδνλήο. ηνλ Μάξην θαη ζηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο ν αγλφο θαη πεγαίνο έ- 

ξσηαο, πνπ ζπληζηά ην ςεχδνο, αληηπαξαηίζεηαη ζηνλ εγθεθαιηθφ έξσηα, δειαδή ζηελ 

αδπλακία ησλ πξσηαγσληζηψλ λα εξσηεπηνχλ πεγαία, ηελ νπνία νη ίδηνη παξνπζηάδνπλ 

σο δχλακε απφιπηνπ θαζνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε, 

ν ίδηνη δελ νκνινγνχλ φηη ππνθχπηνπλ ζηε ζεμνπαιηθή έιμε (δεδνκέλνπ φηη ε νκνινγία  
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«Η Χηώηηζζα» 

ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΑ  

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΙΟΣΟΠΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

1.αμηνινγηθό επίπεδν δπζθνξία                         vs                      επθνξία  

2.ζεκαηηθό επίπεδν                                                     

/εμηζιακηζκφο/                 vs          /ρξηζηηαληζκφο/ 

 /δνπιεία/                                      /ειεπζεξία/ 

3.ζρεκαηηζηηθό επίπεδν                                                             

 «άξκαηα»                          vs            «ζηαπξφο» 

«Σνπξθνιφηλ»                    vs          «εθθιεζηά»                                                              

«ηνχξθηθε θνξεζηά»          vs          «λαπηηθά ξνχρα» 

 «ραξέκη»                           vs           «θαξάβη» 

 «κπέεο»                            vs           «Υαηδεκαξία»                 

 «Λεκεζφο»                       vs            «γηαιφο»                                   

 

Πίλαθαο 6: Ζ δηάδεπμε θαίλεζζαη-είλαη θαη ε ζπλάξζξσζε ησλ ηξηψλ 

   ζεκαζηνινγηθψλ επηπέδσλ ηεο ζηε «Υηψηηζζα» 

 

απηή ζα ζπληζηνχζε παξαδνρή ηεο αδπλακίαο ηνπο). Δπνκέλσο, απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

δνκψλ βάζνπο ζηα δχν απηά δξάκαηα δηαπηζηψλνπκε φηη ε αμία ηνπ απφιπηνπ ειέγρνπ 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ (θαη, άξα, θαη ηεο εξσηηθήο έιμεο) απνδεηθλχεηαη αξλεηηθή θαη 

ζπληζηά αδπλακία. 

Απφ ηελ άιιε, ζηνλ Γηθεγόξν ε δηάδεπμε αλάκεζα ζην θαηλνκεληθφ θαη ζην αιεζηλφ 

εληνπίδεηαη ζε δχν παξάιιεια θαη δηαπιεθφκελα επίπεδα, ην εξσηηθφ θαη ην επαγ- 

γεικαηηθφ.  Ζ αιήζεηα θαη ν αγλφο έξσηαο, πνπ γηα ηνλ Παχιν ζεκαζηνδνηνχληαη σο 

ζεηηθέο αμίεο, γηα ηελ αζελατθή αζηηθή νηθνγέλεηα ζπληζηνχλ ηδεαιηζηηθέο πξνζεγ- 

γίζεηο, εληειψο αθαηάιιειεο γηα φπνηνλ επηζπκεί λα επηηχρεη ηελ θνηλσληθή θαη επαγ- 

γεικαηηθή άλνδν.   

2.4. Η εμνπζία 

Ζ ηζνηνπία ηεο εμνπζίαο δεζπφδεη, φπσο έρνπκε δηαπηζηψζεη, ζηα ηζηνξηθά δξάκα- 

ηα θαη ζεκαζηνδνηείηαη ζπλήζσο σο αξλεηηθή αμία, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ ηπξαλλη- 

θή δηαθπβέξλεζε. Γη’ απηφ, δελ είλαη κηα ζηαηηθή θαηάζηαζε, αιιά πθίζηαηαη κεηα- 

ζρεκαηηζκνχο, είηε εμαηηίαο ηεο δξάζεο αληίκαρσλ δπλάκεσλ είηε εμαηηίαο ηεο εγγε- 

λνχο αδπλακίαο ησλ θνξέσλ ηεο εμνπζίαο λα ηελ αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά. 

ηνλ Πέηξν Α΄… αληρλεχεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εμνπζηαζηηθήο ηζρχνο ηνπ βα- 

ζηιηά, ε νπνία εθδειψλεηαη θαη σο δπλακηθή επηβνιή ζην εζσηεξηθφ ηεο Κχπξνπ θαη 
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σο ληθεθφξα ζηξαηησηηθή δξάζε έμσ απφ ηα φξηά ηεο, ζε απφιπηε αδπλακία θαη ζηνλ 

ζάλαην. Ζ δξακαηηθή απηή κεηαβνιή, πνπ ζα κπνξνχζε λα παξαιιειηζηεί κε ηελ 

ηξαγηθή ηχρε ηνπ ζαημπεξηθνχ βαζηιηά Λεξ, απνηππψλεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ βαζη- 

ιηά λα ζψζεη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ εθδηθεηηθή καλία ηνπ αληίκαρνχ ηνπ. Ζ 

αξρηθή αδπλακία ηνπ Κηαξίνλα κεηαζρεκαηίδεηαη, κε ηελ θαηαιπηηθή αμηνπνίεζε 

δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ, ζε δχλακε επηβνιήο ελαληίνλ ηνπ θαηλνκεληθά παλίζρπξνπ 

βαζηιηά, ζηνλ παξνπιηζκφ θαη ηειηθά ζηελ εμφλησζή ηνπ. 

Πην ζχλζεηε είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο ηζνηνπίαο απηήο ζην Ζ δνύιε Κύπξνο, φπνπ 

αληρλεχνληαη θαη ε ζεηηθή θαη ε αξλεηηθή ζεκαζηνδφηεζε ηεο εμνπζίαο. ην επίπεδν 

ησλ δνκψλ επηθάλεηαο εληνπίδεηαη ε δηαδνρηθή αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Ησ- 

άλλε, ηελ Καξιφηηα θαη ηνλ Ηάθσβν˙ ζηε ζπληαγκαηηθή απηή αθνινπζία ππφθεηληαη 

δχν δηαθξηηά κνληέια δηαθπβέξλεζεο, δειαδή ε θαηαπηεζηηθή θαη ιανκίζεηε ηπξαλ- 

λία (Ησάλλεο θαη Ηάθσβνο)
78

 θαη ε θσηηζκέλε θαη ιανθηιήο εγεζία.
79

 Δλψ, ινηπφλ, ν 

Ησάλλεο θαη ν Ηάθσβνο ζεσξνχλ ηε δίθαηε δηνίθεζε σο έλδεημε αδπλακίαο ηνπ άξρν- 

ληα, ε Καξιφηηα εθιακβάλεη ηελ ηπξαλληθή δηαθπβέξλεζε σο έλδεημε αδπλακίαο θαη 

θφβνπ ηνπ εμνπζηαζηή κήπσο απνιέζεη ηνλ έιεγρν, πηνζεηψληαο θηινιατθή πνιηηηθή. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο κεηαμχ εμνπζίαο θαη 

ιανχ ζηνλ Αεηό…˙ αθελφο, ε φςηκε κεηακέιεηα ηνπ Ηνπζηηληαλνχ γηα ηελ άηεγθηε 

ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ ζηξαηεγφ Βειηζάξην είλαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη, αθεηέξνπ, 

ε ζθιεξή ηπξαλλία νδεγεί ζηε ζπλσκνζία γηα ηελ αλαηξνπή ηεο. Ζ ζεηηθά ζεκαζην- 

δνηεκέλε κεηακέιεηα ηνπ άξρνληα δελ ιεηηνπξγεί φπσο ζα αλέκελε ν ίδηνο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε απνλνκή ράξηηνο απνξξίπηεηαη απφ ηνλ άκεζα ελδηαθεξφκελν, θαη γη’ 

απηφ παξακέλεη αλεμηιέσηνο θνξέαο ηεο άηεγθηεο θαη άδηθεο εμνπζηαζηηθήο αιαδν- 

λείαο. Ζ άηεγθηε ηπξαλληθή εμνπζία πξνθαιεί ηελ εμέγεξζε ηνπ ιανχ, πνπ επηδεηεί ηε 

ρξεζηή δηνίθεζε. 

Παξφκνηα, ζην αιιεγνξηθφ δξάκα Ζ κεηξπηά αληηπαξαηίζεληαη ε εμνπζηαζηηθή π- 

πεξνςία ηεο κεγάιεο δχλακεο θαη ε αδπλακία ηνπ αλππεξάζπηζηνπ ιανχ ν νπνίνο, ε- 

μνπζελσκέλνο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε, επηδεηεί ηε δηθαηνζχλε (ζεκαηηθφ επίπεδν). Ζ 

                                                           
78

 Σν ίδην κνληέιν δηαθπβέξλεζεο εληνπίδεηαη ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα (κε εμαίξεζε ηε Σπλσκνζία ηνπ 

Καηηιίλα) θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…».  

79
 ηε Σπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα ε εμνπζία ζεκαζηνδνηείηαη ζεηηθά, θαζψο ηαπηίδεηαη κε ηε λνκηκφηεηα 

θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ιανχ. ην δξάκα απηφ (αληίζεηα απφ ηα άιια) ε ζπλσκνζία 

εθδειψλεηαη σο απνηέιεζκα ηεο αξρνκαλίαο θαη ηεο καηαηνδνμίαο θαη φρη σο ζπλέπεηα ηεο ζθιεξήο 

ηπξαλληθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ αζπδνζία ησλ επίδνμσλ ζπλσκνηψλ αληηπαξαβάιιεηαη πξνο ηε λνκηκν- 

θξνζχλε ησλ δπλάκεσλ πνπ ζπλεπηθνπξνχλ ηνλ Κηθέξσλα ζηνλ αγψλα ηνπ γηα πξνάζπηζε ηεο λφκηκεο 

εμνπζίαο.  
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θχζεη κεηξφηεηα, πνπ παξαπέκπεη ζηνλ εζληζκφ ησλ Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ, ζπλδέεηαη 

κε ηελ αληδηνηέιεηα θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηαξαγκέλεο ηζνξξνπίαο, ελψ ε ζέ- 

ζεη κεηξφηεηα, πνπ ζπλδειψλεη ην απνηθηνθξαηηθφ status quo θαη ηελ αλάιγεηε θαζπ- 

πφηαμε ησλ Κππξίσλ, ζεκαζηνδνηείηαη σο ηδηφηεηα πνπ επηθέξεη ηελ ηδηνηειή εθκε- 

ηάιιεπζε (ζρεκαηηζηηθφ επίπεδν). 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7, ζηε Μεηξπηά ην αξλεηηθά ζεκαζηνδνηεκέλν ζέκα 

ηεο εμνπζίαο εθδειψλεηαη ζην ζρεκαηηζηηθφ επίπεδν κε ηα παξαζηαηηθά ζρήκαηα ηνπ 

μπινδαξκνχ θαη ηεο αθαίκαμεο, πνπ πθίζηαληαη ηα νξθαλά απφ ηε κεηξηά, ελψ ην 

ζέκα ηεο δηθαηνζχλεο απνδίδεηαη κε ηηο εηθφλεο ηεο ζετθήο ηηκσξίαο θαη ηεο 

αλζξψπηλεο δηθαηνζχλεο (πξνζθπγή ησλ αδηθεκέλσλ ζην δηθαζηήξην). Ωζηφζν, κε ηε 

ιχζε ηνπ δξάκαηνο, θαηαδεηθλχεηαη ν ζπκβαηηθφο θαη, επνκέλσο, αηειήο ραξαθηήξαο 

ηεο αλζξψπηλεο δηθαηνζχλεο, θαζφηη, παξά ηελ εκθάληζε ηνπ παηέξα, δελ επέξρεηαη 

θαη ν νξηζηηθφο απεγθισβηζκφο ησλ νξθαλψλ απφ ηνλ αζθπθηηθφ ελαγθαιηζκφ ηεο 

κεηξηάο.  

Η μητρυιά 

ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

        ΙΟΣΟΠΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

1.αμηνινγηθό επίπεδν δπζθνξία                           vs                      επθνξία  

2.ζεκαηηθό επίπεδν                                                     

/εμνπζία/ (δχλακε)            vs    /δηθαηνζχλε/ 

/ηδηνηέιεηα/                        vs    /αληδηνηέιεηα/               

3.ζρεκαηηζηηθό επίπεδν   «μπινδαξκφο»                 vs      «[ζετθή] ηηκσξία»       

   «αθαίκαμε»                    vs     «αλαρψξεζε»                                                                 

     «δηέλεμε»                      vs      «δίθε»     

     «κεηξηά»                       vs     «παηέξαο»                                                                                                    

 

Πίλαθαο 7: Ζ ηζνηνπία ηεο εμνπζίαο θαη ε ζπλάξζξσζε ησλ ηξηψλ  

 ζεκαζηνινγηθψλ επηπέδσλ ηεο ζηε Μεηξπηά 

Δμάιινπ, ζηα αζηηθά δξάκαηα Μάξηνο θαη Εεηηάλνο ηεο εδνλήο ε ηζνηνπία ηεο εμνπ- 

ζίαο εθδειψλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηάδεπμε /αξζεληθφ/ vs /ζειπθφ/, θαζφηη θαη ζηα 

δχν θείκελα ε δηαθεξπγκέλε ππεξνρή ηνπ άλδξα απέλαληη ζηε γπλαίθα θαη ε ζπλαθφ- 

ινπζε δπλαηφηεηά ηνπ λα ηελ ηαπεηλψλεη θαη λα ηελ θαζππνηάζζεη απνδεηθλχεηαη 

αλεδαθηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δχλακε επηβνιήο ηεο ινγηθήο θαη ν επαθφινπζνο έιεγ- 

ρνο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ παξνξκήζεσλ, πνπ αξρηθά θαίλεηαη λα ζπληζηά ηδηφηεηα ηνπ 
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άληξα, κεηαζρεκαηίδεηαη θαη αληηζηξέθεηαη πξνο φθεινο ηεο γπλαίθαο, πνπ απνδεηθλχ- 

εηαη δπλακηθφηεξε. 

2.5. Σν δίθαην 

Δπηζεκαίλνληαο πην πάλσ ηα κνληέια δηαθπβέξλεζεο, φπσο αληρλεχνληαη ζην Ζ δνύ- 

ιε Κύπξνο, έρνπκε δεη φηη νη ηζνηνπίεο /εμνπζία/ θαη /δηθαηνζχλε/ δηαπιέθνληαη. Ζ ζπ- 

λάξζξσζε ησλ δχν απηψλ αμηψλ εληνπίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ ηζηνξηθψλ 

δξακάησλ θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», φπνπ ε αδηθία πξνθαιεί ηνλ αγψλα ηνπ ιανχ γηα 

εθδίθεζε θαη ε επηδεηνχκελε δηθαηνζχλε ηαπηίδεηαη κε ηε ζεία ηηκσξία.  

Ζ ζεψξεζε ηεο δηθαηνζχλεο σο απνηειέζκαηνο ζετθήο παξέκβαζεο ζην ηζηνξηθφ γί- 

γλεζζαη εληνπίδεηαη εκθαηηθά ζην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη θαη ζηα νκφζεκα Κνπηζνύθ 

Μερεκέη θαη «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821». Ο ηεξέαο Φψηηνο, ζην πξψην δξάκα, θαη ν αξρηεπί- 

ζθνπνο Κππξηαλφο, ζηα δχν άιια θείκελα, πξνβάιινληαη σο εθθξαζηέο ηεο ζπκπαξά- 

ζηαζεο ηνπ Θενχ ζηνλ ρεηκαδφκελν ιαφ.
80

 Ωζηφζν, ελψ ζην δξάκα ηνπ Θ. Κσλζηα- 

ληηλίδε ε απφδνζε ηεο δηθαηνζχλεο ζπλδέεηαη κε ηελ εθδίθεζε, ε νπνία ζεκαζηνδν- 

ηείηαη εμαξρήο ζεηηθά θαη δελ κεηαζρεκαηίδεηαη, ζην δξάκα ηνπ Γ. ηβηηαλίδε ε αμία 

απηή δελ παξνπζηάδεηαη ζηαηηθή. Δθθξαζηήο ηεο αμίαο ηεο παξαδεηγκαηηθήο εθδίθεζεο 

ησλ Νατηψλ είλαη ν Ηάθσβνο, ελψ νη Γεψξγηνο θαη Φψηηνο, ρσξίο λα απνξξίπηνπλ ηελ 

εμέγεξζε, δελ επηθξνηνχλ ηε κηζαιιφδνμε ηηκσξία ησλ μέλσλ θαηαθηεηψλ. Όκσο, αξ- 

γφηεξα ν Γεψξγηνο επζπγξακκίδεηαη κε ηηο απφςεηο ηνπ παηέξα ηνπ, ζπλεηδεηνπνηψληαο 

φηη ήηαλ αδχλαην λα πινπνηεζεί ην φξακά ηνπ γηα ζπλαδέιθσζε θαη αιιειεγγχε αλά- 

κεζα ζηνπο ιανχο.  

ηε Μεηξπηά θαη ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» ε δχλακε θαη ην ζπκθέξνλ 

ζπλεπηθέξνπλ ηελ αδηθία θαη, επνκέλσο, νη αμίεο απηέο ζπλαξζξψλνληαη κε ζρέζε ζπ- 

λεπαγσγήο. Ζ θαηάθσξε αδηθία πξνθαιεί ζην δξάκα ηελ πξνζθπγή ησλ νξθαλψλ ζηε 

δηθαζηηθή εμνπζία, ρσξίο σζηφζν λα δηθαησζνχλ, θαη ζηελ πνηεηηθή ζχλζεζε ηελ νξγή 

ησλ εμαζιησκέλσλ αγξνηψλ, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ζην ηέινο ηελ πεπνίζεζε φηη κε ηε 

βνήζεηα ηεο ζείαο πξφλνηαο ν θππξηαθφο ιαφο ζα δηθαησζεί.  

                                                           
80

 Ο Φψηηνο δηαβεβαηψλεη ηνπο επαλαζηάηεο φηη ν ηεξφο ηνπο φξθνο «αλεγξάθε εηο ηαο ζείαο δέιηνπο 

θαη ν Θεόο ηνλ απεδέρζε σο πνιύηηκνλ ζπκίακα, αλαδηδόκελνλ από ηνπ βσκνύ ηεο ειεπζεξίαο». Βι. Γ. 

ηβηηαλίδεο, Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη…, 32. ηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη ν Κππξηαλφο, απνδίδνληαο ηα 

δεηλά ηνπ θππξηαθνχ ιανχ ζηηο πξνγνληθέο ακαξηίεο, ηνλίδεη φηη πηα ν Θεφο έρεη εμηιεσζεί θαη είλαη 

αξσγφο ζηνπο αγψλεο ηνπ: «Δάλ ακαξηάδεο ησλ πξνπαηόξσλ εκώλ εμήγεηξαλ ηελ νξγήλ ηνπ Υςίζηνπ, ηα 

βάζαλα όκσο εκώλ, νη πόλνη θαη ηα καξηύξηα εμηιέσζαλ απηόλ θαη ήιζε ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ […]. 

Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνύθ Μερεκέη…, 53˙ ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» ε πίζηε ηνπ αξρηεπηζθφπνπ 

ζηε δηαρξνληθή επηβίσζε ηνπ ειιεληζκνχ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ, απνδίδεηαη κε κεγαιχηεξε έκθαζε. 

Βι. Β. Μηραειίδεο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821…», ζηξ. 18: ζη. 177-180, Άπαληα…, 143.  
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Γηαθνξεηηθά ζεκαζηνδνηείηαη ην δίθαην ζην αζηηθφ δξάκα Ο δηθεγόξνο, φπνπ ε δη- 

θαηνζχλε ζπλαξζξψλεηαη κε ηελ αιήζεηα θαη ε αδηθία κε ην ςέκα. Δδψ ε αδηθία δελ 

είλαη ζπλεπαθφινπζν ηεο δχλακεο, αιιά ηνπ ςεχδνπο ζηα πιαίζηα ηεο δηθαζηηθήο δηα- 

δηθαζίαο. Αμίδεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί φηη, ελψ ζηελ αξρή ν λεαξφο δηθεγφξνο Παχινο 

πείζεηαη γηα ηελ αμία ηνπ ςεχδνπο θαηά ηελ ππεξάζπηζε ελφο θαηεγνξνπκέλνπ (ζεηηθή 

αμία), αξγφηεξα επηιέγεη ζπλεηδεηά λα ππεξεηεί κφλν ηελ αιήζεηα, θαη έηζη ε αμηνιν- 

γηθή επέλδπζε ηνπ ςεχδνπο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε αξλεηηθή. ηελ ηδεαιηζηηθή πξνζέγ- 

γηζε ηνπ λένπ δηθεγφξνπ δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα κηα ζρεηηθηζηηθή ζεκαζηνδφηεζε 

ηεο δηθαηνζχλεο, αλάινγα κε ηα εθάζηνηε επαγγεικαηηθά ηνπ ζπκθέξνληα. Δπνκέλσο, 

ζηελ πεξίπησζή ηνπ ε δενληηθή ηξνπηθφηεηα (νθείισ λα θάλσ) ππεξηζρχεη θαη εμνπδε- 

ηεξψλεη ηελ ηξνπηθφηεηα ηεο γλψζεο.   

2.6. Η εηεξόηεηα  

ηηο δνκέο βάζνπο ησλ ηζηνξηθψλ δξακάησλ, θπξίσο, αληρλεχεηαη ε ηζνηνπία ηεο πν- 

ιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο σο πξνο ηε ζξεζθεία, ηε γιψζζα, ηα ήζε 

θαη έζηκα, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηνπο ζεζκνχο. Άιινηε ε εηεξφηεηα εθδειψλεηαη ζεκαηηθά 

σο εξσηηθή ζρέζε κεηαμχ αιινθχισλ θαη άιινηε, αληίζεηα, σο δηάζηαζε κεηαμχ δχν εθ 

δηακέηξνπ δηαθνξεηηθψλ θφζκσλ, δεδνκέλνπ φηη ζηα δξάκαηα απηήο ηεο εηδνινγηθήο 

θαηεγνξίαο θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ν ζεκαζηαθφο άμνλαο ηεο μελνθξαηίαο.  

Ζ εξσηηθή ζρέζε κεηαμχ αιινθχισλ, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή θαη ηνλ ζεβα- 

ζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζηα νκφζεκα δξάκαηα Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη 

θαη Κύπξνο δνύιε πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη επξχηεξνπ θνηλσλη- 

θνχ πεξηβάιινληνο ησλ εξσηηθψλ δεπγαξηψλ, ρσξίο απηή λα θνξπθψλεηαη ζε εθδειψ- 

ζεηο κηζαιιφδνμνπ θαλαηηζκνχ, φπσο ζπκβαίλεη ζηε Νεηδηκπέ. ε απηφ ην δξάκα ε ε- 

ξσηηθή ζρέζε κηαο Σνπξθάιαο κε έλαλ Φξάγθν είλαη απαγνξεπκέλε, θαη γη’ απηφ πξν- 

θαιεί ηελ νξγή ηνπ ζξεζθφιεπηνπ πιήζνπο θαη ηελ επαθφινπζε δηαπφκπεπζε θαη 

δνινθνλία ηεο θνπέιαο. ην ηζηνξηθφ δξάκα ηνπ Μ. Φξαγθνχδε νη αμίεο /ζξεζθεπηηθφο 

θαλαηηζκφο/-/γάκνο/ θαη /δνινθνλία/-/αλεμηζξεζθία/ ζπλδένληαη, θαηά δεχγνο, κε ηε 

ζρέζε ηεο αληίθαζεο. ηνλ θιεηζηφ θφζκν ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο ησλ 

Ησαλλίλσλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα ηε δηαιιαθηηθή απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, θαη νη απνθιίλνπζεο ή αηξεηηθέο απφςεηο γχξσ απφ ηνλ εζηθφ θψδη- 

θα ηνπ Κνξαλίνπ ηηκσξνχληαη παξαδεηγκαηηθά. 

Βέβαηα, ζε άιια ηζηνξηθά δξάκαηα (Πέηξνο Σπγθιεηηθόο, Κνπηζνύθ Μερεκέη) θαη 

ζηε «Υηψηηζζα» ε εξσηηθή ζρέζε κεηαμχ αιινθχισλ δελ νινθιεξψλεηαη, εμαηηίαο ηεο 

ζζελαξήο άξλεζεο ησλ γπλαηθψλ λα απεκπνιήζνπλ ηνλ εζληζκφ θαη ηε ζξεζθεπηηθή 
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ηνπο ηαπηφηεηα: Ζ Αξλάιδα ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό απνηξέπεη ηνλ νξηζηηθφ εμηζιακη- 

ζκφ θαη ηελ ηαπείλσζε ζην ραξέκη ηνπ ζνπιηάλνπ, απηνππξπνινχκελε˙ ε Μαξία ζηνλ 

Κνπηζνύθ Μερεκέη παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηε ζξεζθεία θαη ζην έζλνο ηεο, απνξξί- 

πηνληαο απνθαζηζηηθά ηηο ζπκβηβαζηηθέο παξαηλέζεηο ηήο βνεζνχ ηνπ παζά νθίαο, θαη 

ε Διέλε ζηε «Υηψηηζζα» ηαπηίδεη ηελ επηπρία ηεο κε ηελ απειεπζέξσζή ηεο θαη ηελ 

επηζηξνθή ηεο ζηνλ ρξηζηηαληζκφ. 

Δπηπιένλ, ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη ε αξρηθά αλεμίζξεζθε ζηάζε ηνπ παζά, ν νπνίνο 

δηαθεξχζζεη ηελ εηνηκφηεηά ηνπ λα απαξλεζεί ηε ζξεζθεία θαη ηνλ εζληζκφ ηνπ, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Μαξία ζα αληαπνθξηλφηαλ ζηνλ έξσηά ηνπ, αξγφηεξα κεηαζρε- 

καηίδεηαη ζε κηζαιιφδνμε εθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά. Έηζη, παξά ηηο ιεθηηθέο δηαθε- 

ξχμεηο ηνπ, ν παζάο επηθξνηεί ηελ άθξσο πβξηζηηθή θαη κηζαιιφδνμε ζηάζε ηνπ κνπ- 

θηή απέλαληη ζηνλ ρξηζηηαληζκφ θαη πξνρσξεί δίρσο ελδνηαζκνχο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ρξηζηηαλψλ αξρηεξέσλ θαη πξνθξίησλ, ρσξίο σζηφζν λα θνξεζζεί ε εθδηθεηηθή ηνπ κα- 

λία, κε απνηέιεζκα λα νδεγεζεί ζηελ  παξάλνηα.
81

 

Ζ ηζνηνπία ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο δελ εκπεξηέρεη πάληα ηελ ηαμεκαηηθή θα- 

ηεγνξία /έξσηαο κεηαμχ αιινθχισλ/. ηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», γηα παξάδεηγκα, ε εηε- 

ξφηεηα νχηε ζπλαξζξψλεηαη κε ηνλ έξσηα νχηε παξνπζηάδεηαη κνλνδηάζηαηα, αλ ιε- 

θζεί ππφςε φηη ν κηζαιιφδνμνο θαλαηηζκφο ηνπ παζά θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπ νξγά- 

λσλ αληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ αλεθηηθφηεηα ηνπ Κηφξνγινπ, ηνπ γηνπ ηνπ θαη ησλ ππφ- 

ινηπσλ Σνπξθνθππξίσλ, νη νπνίνη, κνινλφηη δελ έρνπλ ηε δχλακε λα παξεκπνδίζνπλ 

ηνλ απαγρνληζκφ ηνπ αξρηεπηζθφπνπ, δελ επηδνθηκάδνπλ ηελ εθδηθεηηθή σκφηεηα ησλ 

νκνεζλψλ ηνπο.  

Ληγφηεξν πνισκέλε εκθαλίδεηαη ε δηάδεπμε ηεο αγγινζαμνληθήο κε ηελ θππξηαθή 

θνζκνινγηθή ηζνηνπία ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…», ηνπιάρηζην ζηηο δνκέο επη- 

θάλεηαο ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο. Ωζηφζν, ε βαζχηαηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ αγ- 

γιηθή θαπήιεπζε ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Κππξίσλ (αξραηφηεηεο θαη δηάιεθηνο) θαη ζηε 

δηεθδίθεζε ηεο ειεπζεξίαο απφ ηνπο θαηαθηεκέλνπο (ζπλνκηιίεο Καθνπιιή ζην Λνλ- 

δίλν, ερνγξαθεκέλνη δηάινγνη ησλ αγξνηψλ απφ ηνλ θσλνγξάθν) απνθαιχπηεη φηη ε 

θηιία ησλ δχν ζπληαμηδησηψλ δελ ζπληζηά παξά κηα επηθαλεηαθή ζπκπφξεπζε, πνπ δελ 

νδεγεί ζηε δηαιεθηηθή ζχλζεζε ηνπ αμηνινγηθνχ θψδηθα ηνλ νπνίν εθθξάδεη ν θαζέλαο 

απφ απηνχο. 

                                                           
81

 Ο κνπθηήο θηχλεη ηνλ αξρηεπίζθνπν Κππξηαλφ θαη αλαξσηηέηαη πνηα ζξεζθεία λα ζεβαζηνχλ νη 

Σνχξθνη, αθνχ νη ρξηζηηαλνί ιαηξεχνπλ ηα μχια, πίλνπλ θξαζί θαη ηξψλε ρνίξνπο. Αξγφηεξα ν παζάο 

δειψλεη φηη, αλ ε Μαξία απνξξίςεη ηνλ έξσηά ηνπ, ζα κεηαβιεζεί ζε «ηίγξηλ αηκνραξή» θαη φηη ζα 

θαηαζπαξάμεη «παλ ην πξνζηπρόλ». Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνύθ Μερεκέη…, 50, 70.  
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ηελ ίδηα πνηεηηθή ζχλζεζε νη δηαθξηηνί αμηνινγηθνί θψδηθεο απνδίδνληαη κεησλπ- 

κηθά κέζσ ηεο δηάδεπμεο «θνηλή γιψζζα»
82

-«θππξηαθή δηάιεθηνο». Ζ θνηλή γιψζζα 

ζεκαζηνδνηείηαη αξλεηηθά, θαζψο ζπληζηά θαιθίδεπζε θαη ςεχηηζκα ηεο αιήζεηαο, 

ιεηηνπξγψληαο ζην πνίεκα σο γιψζζα ηεο δηπισκαηίαο, ηεο πξνζπνηεηήο επγέλεηαο θαη 

ηεο απφθξπςεο ησλ πξαγκαηηθψλ πξνζέζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Αληίζεηα, ε θππξη- 

αθή δηάιεθηνο παξαπέκπεη ζηελ απζεληηθφηεηα, ζηε γλεζηφηεηα θαη ζηελ πεγαία θαη 

εηιηθξηλή δηαηχπσζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ησλ Κππξίσλ.  

Μνινλφηη, ινηπφλ, ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα πνιχ ζπρλά εκπεξηέρεη ηνλ ζεκαζηαθφ 

άμνλα /μελνθξαηία/, φπσο ζπκβαίλεη ζηα πην πάλσ θείκελα, ζε άιια ζεαηξηθά θείκελα ε 

ίδηα ηζνηνπία βαζίδεηαη ζηηο ηαμεκαηηθέο δηαδεχμεηο /ειιεληθφ/ vs /μέλν/, /ζπξκφο/ vs 

/παξάδνζε/, /επαξρία/ vs /άζηπ/. ηνλ ζεαηξφκνξθν δηάινγν Σπλδηάιεμηο ησλ κνπζώλ 

επί ηνπ Διηθώλνο ν μελφθεξηνο ζπξκφο, πνπ επηθέξεη ηε δηαθζνξά, ζπληζηά κηαλ αξλε- 

ηηθή αμία, ζε αληίζεζε κε ηελ ειιεληθφηεηα, πνπ ζπλδειψλεη ηελ απιφηεηα θαη ηε 

γλεζηφηεηα.    

Με παξφκνην ηξφπν, ζην αζηηθφ δξάκα Αλαηνιή θαη Γύζηο αληρλεχεηαη ε αηηην- 

θξαηηθή (θαη ηαπηφρξνλα δνγκαηηθή) ζπλάξζξσζε ησλ ηαμεκάησλ /ειιεληθή επαξρία/ 

θαη /εζηθή πξνζσπηθφηεηα/, ζε αληίζεζε κε ηελ /αλήζηθε πξνζσπηθφηεηα/ πνπ ζπληζηά 

ζπλεπαγσγή ηεο /κεγαινχπνιεο/. Ωζηφζν, νη αμίεο ζην Αλαηνιή θαη Γύζηο δελ είλαη 

απαξάβαηα ζηαηηθέο, φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο ζεαηξφκνξθνπο δηαιφγνπο ηεο . Λεν- 

ληηάδνο. ε απηφ ην αζηηθφ δξάκα, ινηπφλ, ελψ αξρηθά ε ραιάξσζε ησλ εζψλ θαη ε 

δηαθζνξά ζεκαζηνδνηνχληαη σο ζπλεπαθφινπζα ηεο δηαβίσζεο ζε κηα κεγαινχπνιε, 

ηειηθά ε λενειιεληθή επαξρία κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ρψξν απζηεξψλ εζψλ ζε ρψξν 

απνζηαζεξνπνίεζεο ησλ αμηψλ θαη ραιάξσζεο ησλ εζψλ, ελψ ε ακεξηθάληθε κεγαινχ- 

πνιε παξαπέκπεη ζε ρψξν απηνεμνξίαο.  

2.7. Ο ρξόλνο 

Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ρξνληθψλ ηξνπηθνηήησλ ζηα εμεηαδφκελα δξάκαηα
83

 έρεη ήδε 

αλαδεηρζεί ε δεζπφδνπζα ζε πνιιά δξάκαηα (θπξίσο ηα ηζηνξηθά) ρξνληθή ηζνηνπία. 

Δπνκέλσο, ελψ ζην ηέηαξην Κεθάιαην ην ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψζεθε ζηελ πνηεηη- 

θή, δειαδή ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ, ζην Κεθάιαην 

απηφ καο ελδηαθέξνπλ νη ζεκαζηνδνηήζεηο ηνπ ρξφλνπ σο αμίαο. 
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 Με ηνλ φξν «θνηλή γιψζζα» ελλννχκε, αθελφο, σο πξνο ην ζεκεηνινγηθφ επίπεδν, ηε ζπγθξαηεκέλε 

θαζαξεχνπζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνηήκαηνο, θαη, αθεηέξνπ, ζην ζεκαζην- 

ινγηθφ επίπεδν, ηε γιψζζα ηεο αγγιηθήο δηπισκαηίαο πνπ εθθέξεηαη απφ ηνλ Σδνλ Πνπιιή, ηνλ Σζά- 

κπεξιαηλ θαη ηνπο Άγγινπο ζπλνκηιεηέο ηνπ Καθνπιιή ζην μελνδνρείν «Φέιηκ Πημ».  
83

 Βι. Κεθ. Γ΄, ζζ. 267-295.  
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ δεηγκαηνιεπηηθφ Πίλαθα 8, ζην ζχλνιν ησλ ξνκαληηθψλ δξα- 

κάησλ (εξσηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ) ην παξφλ ζεκαζηνδνηείηαη σο αξλεηηθή αμία, φληαο 

ρξφλνο παξαθκήο, ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αθκή θαη ηε δφμα 

ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. χκθσλα κε απηή ηελ ηζηνξηνθξαηηθή ζεψξεζε, νη απφγνλνη έ- 

ρνπλ ρξένο λα κηκεζνχλ ηνπο πξνγφλνπο ηνπο, αλ ζέινπλ λα επαλαθηήζνπλ ηελ απνιε- 

ζζείζα αξεηή θαη δφμα θαη λα παχζνπλ λα ζεσξνχληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξί- 

γπξν άηνικνη θαη άλαλδξνη.  

ην παξειζφλ, πνπ είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο αθκήο θαη επηπρίαο, παξαπέκπνπλ νη 

ηάθνη, ηα θάζκαηα θαη νη νξγαληζκηθέο κεηαθνξέο ησλ λέσλ βιαζηψλ (παξαπνχιηα) 

(ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ) θαη ηεο αξηεξίαο ηνπ αησλφβηνπ έζλνπο (ζηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό), 

κέζσ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο ρξνληθέο δηαζηάζεηο ζπκθχξνληαη θαη, νπζηαζηηθά, θαηαξ- 

γνχληαη. ην  άζιην  παξφλ  παξαπέκπνπλ,  αλάκεζα ζε άιια, ηα παξαζηαηηθά  ζρήκαηα  

 

Ο ΧΡΟΝΟ  

ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΑ      

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΙΟΣΟΠΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

1.αμηνινγηθό επίπεδν επθνξία                      vs        δπζθνξία                                             

2.ζεκαηηθό επίπεδν                                                     

  /παξειζφλ/               vs         /παξφλ/ 

 / αθκή/                      vs        /παξαθκή/     

 /επηπρία/                   vs        /δπζηπρία/      

 

3.ζρεκαηηζηηθό επίπεδν «αξραία εχθιεηα»    vs «κηζαξφο δπγφο» [Κύπξνο θαη Ναΐηαη] 

«ηάθνη», «θάζκαηα»   vs   «εθβαξβάξσζε»  [Αεηόο…]                                                                 

«εχθιεηα»                    vs   «αιπζίδεο» [Κύπξνο δνύιε]      

 «δφμα»                        vs   «έλδπκα δνπιείαο» [Ζ δνύιε Κύπξνο]       

«παξαπνχιηα»             vs   «ίιαληξνλ θαβάηδηλ» [«Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ»] 

«αξραηφηεηεο» vs «θσλφγξαθνο» [«Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο...» 

«δφμα»                vs «γεξαιέα δξπο», «γάγγξαηλα» [Γύν εηζέηη…]  

«δφμα»                         vs «δνπιεία» [Ο Γηνκήδεο]       

«αξηεξία αησλφβηνπ έζλνπο    vs δνπιεία [Πέηξνο  Σπγθιεηηθόο]                                                                                 

Πίλαθαο 8: Ζ ρξνληθή ηζνηνπία θαη ε ζπλάξζξσζε ησλ ηξηψλ ζεκαζηνινγηθψλ 

                               επηπέδσλ ηεο ζηα ξνκαληηθά (εξσηηθά θαη ηζηνξηθά) δξάκαηα  

                               θαη ζηηο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε 

 

ηνπ δπγνχ, ησλ αιπζίδσλ θαη ηεο γάγγξαηλαο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην αμηνινγηθφ επίπεδν 

ηεο δπζθνξίαο θαη, επνκέλσο, ηεο απαμίσζεο ηεο ίδηαο ηεο δσήο κέζα ζε ζπλζήθεο με- 

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



439 
 

λνθξαηίαο. Δηδηθφηεξα, ζηε ζαηηξηθή πνηεηηθή ζχλζεζε «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» 

ην παξειζφλ πξνζιακβάλεη επηπξφζζεηα ηε ζεκαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαπειείαο, εθ 

κέξνπο ησλ θαηαθηεηψλ, κέζσ ηνπ επξήκαηνο ηεο ππαίζξηαο έθζεζεο ησλ θππξηαθψλ 

αξραηνηήησλ, ελψ ν θσλνγξάθνο ζπληζηά κεησλπκία ηνπ παξφληνο (πξνθιεηηθέο δειψ- 

ζεηο Σζάκπεξιαηλ, δηαδειψζεηο ησλ εμαζιησκέλσλ Κππξίσλ αγξνηψλ ηφζν γηα ηα θνη- 

λσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηά ηνπο φζν θαη γηα δηαηχπσζε ησλ εζληθψλ ηνπο πφζσλ). 

Δμάιινπ, ε ζπλέρεηα θαη ε επηβίσζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο είλαη ζπλάξηεζε, απφ ηε 

κηα, ησλ αγψλσλ ηνπ ελαληίνλ ησλ μέλσλ πνπ ην επηβνπιεχνληαη (βι., ιφγνπ ράξε, ζηνλ 

Αεηό…, ζην Ζ Κύπξνο δνύιε θαη ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821»), θαη, απφ ηελ άιιε, ηεο ρξη- 

ζηηαληθήο ζξεζθείαο, ρσξίο ηελ ελίζρπζε ηεο νπνίαο δελ λνείηαη ε δηαρξνληθή επηβίσζε 

ηνπ ειιεληζκνχ (βι. ην Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί…, ην Ζ δνύιε Κύπξνο θ.ά.). Ζ ζχδεπ- 

με ηεο ειιεληθήο παηδείαο κε ηε ρξηζηηαληθή αγσγή νδεγνχλ ζηελ απηνγλσζία θαη ζηε 

ζενγλσζία, πνπ ζπληζηνχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ ειιεληθνχ 

έζλνπο.  

Ζ ζεηηθή ζεκαζηνδφηεζε ηνπ απψηεξνπ παξειζφληνο σο επνρήο ραξάο θαη επηπρί- 

αο εληνπίδεηαη θαη ζην Γαιάδην ινπινύδη, κνινλφηη εδψ δελ εληνπίδνληαη νη ζεκαζηα- 

θνί άμνλεο ηεο μελνθξαηίαο θαη ηεο ειιεληθφηεηαο. ε απηφ ην παξακπζφδξακα ην πα- 

ξαηεηακέλν επψδπλν παξφλ δηεπξχλεηαη κέζα ζην ρξνληθφ φξην κηαο ρηιηεηίαο θαη ζπλ- 

δειψλεη ηηο απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα απεγθισβηζκφ απφ ηνλ πφλν, ηε ζηγή θαη ηε 

δπζηπρία. Δπνκέλσο, ε αξρηθή νδπλεξή θαηάζηαζε κεηαζρεκαηίδεηαη, κεηά ηε ζπλεη- 

δεηνπνίεζε φηη ε επηπρία είλαη δήηεκα απηνγλσζίαο (κπζηθή /λννινγηθή ηζνηνπία) θαη 

φηη δελ βξίζθεηαη ζε θάπνην απφκαθξν κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ (θνζκνινγηθή 

ηζνηνπία). 

2.8. Η δνπιεία 

 Όπσο έρνπκε δηαπηζηψζεη, ην παξφλ ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα επελδχεηαη σο αξλε- 

ηηθή αμία, θαζφηη ζην αμηνινγηθφ επίπεδν ζπλαξζξψλεηαη κε ηελ θαηάζηαζε δπζθνξί- 

αο ηελ νπνία πξνθαιεί ε δνπιεία κε φια ηα επαθφινπζά ηεο. Ζ ζθιαβηά δελ αηηηνιν- 

γείηαη νξζνινγηθά, αιιά απνδίδεηαη ζηα ιάζε ησλ πξνγφλσλ πνπ πξνθάιεζαλ ηε ζεία 

νξγή θαη ηηκσξία. Ζ ειεπζεξία ζα επέιζεη, χζηεξα απφ παξέιεπζε κεγάινπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο θαη κφλν κε ηε κεγαινζπκία ηνπ Θενχ, ν νπνίνο ζα εμηιεσζεί απφ ηνλ 

πφλν θαη ηε δπζηπρία ησλ ππνδνχισλ.
84

  

                                                           
84

 Γηα ηα δξάκαηα ζηα νπνία εληνπίδεηαη ε ζχδεπμε ακαξηίαο-δνπιείαο θαη γηα ηνλ ζπζρεηηζκφ κε ηελ 

αληίζηνηρε ζχδεπμε ζηνλ Αγαζάγγειν, βι. ζε απηφ ην Κεθ., ζ. 413: ζεκ. 44. Γηα ηελ αλακελφκελε απφ 

ηε ζεία πξφλνηα ελίζρπζε ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα, βι. ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζην Ζ 
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Ωζηφζν, ε παξάηαζε ηεο δνπιείαο, αθελφο, απνδίδεηαη (ιφγνπ ράξε, ζην Ζ Κύπξνο 

θαη νη Ναΐηαη, ζηελ Κύπξν δνύιε θαη ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη) ζηελ απξαμία ηνπ ππφ- 

δνπινπ ιανχ, ρσξίο ηηο ζπζίεο ηνπ νπνίνπ ε απνηίλαμε ηεο μελνθξαηίαο είλαη αδχλα- 

ηε,
85

 θαη, αθεηέξνπ, ζεκαζηνδνηείηαη σο θαηάζηαζε θζνξάο θαη εζηθήο θαηάπησζεο, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ειεπζεξία πνπ ζπληειεί ζηελ εμχςσζε ηνπ ιανχ (βι., γηα παξάδεηγ- 

κα, ηα δξάκαηα Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, Ζ δνύιε Κύπξνο
86

 θαη Γξαπέηεο δηδάζθαινο). 

Λφγνπ ράξε, ζηνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη ηελ παζεηηθή απνδνρή ηεο δνπιείαο κέκθνληαη ν 

Πέηξνο, ιέγνληαο φηη «ε ειεπζεξία νπδέπνηε θαηέξρεηαη εηο ηόπνπο, όπνπ νη άλζξσπνη 

ππνινγίδνπζη ηαο ζπζίαο», θαη ν δηάθνλνο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ, ηνλίδνληαο φηη είλαη 

«πξνηηκόηεξνο έλδνμνο ππέξ ηεο ειεπζεξίαο ζάλαηνο παξά δσή βαζάλσλ, ζιίςεσλ θαη 

εμεπηειηζκώλ».
87

  

ηνλ Πέηξν Σπγθιεηηθό ε ηζνηνπία ηεο δνπιείαο είλαη ζχλζεηε,
88

 θαζψο ζεκαζηνδν- 

ηείηαη άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε αξλεηηθά. ην δξάκα απηφ παξνπζηάδεηαη ε κεηάβαζε 

απφ ηελ ελεηηθή ζηελ ηνπξθηθή θαηνρή ηεο Κχπξνπ θαη, επνκέλσο, ην φξακα ηεο απε- 

ιεπζέξσζεο ηνπνζεηείηαη ζε κηαλ απνκαθξπζκέλε κειινληηθή επνρή. Ζ αγαλάθηεζε 

ηνπ πξσηαγσληζηή ελαληίνλ ηεο ελεηηθήο βαλαπζφηεηαο, θαη εηδηθφηεξα ηεο αηκνζηα- 

γνχο ζηάζεο ηνπ ηπξάλλνπ Ρνπρηά απέλαληη ζηνπο ζπγγελείο ηνπ, ηνλ νδεγνχλ ζηε 

θηινηνπξθηθή ζηάζε, θαη έηζη ε ελαληίσζε ζηελ πξνγελέζηεξε δνπιεία (αξλεηηθή α- 

μία) κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ζπλεξγαζία γηα ηελ επηβνιή ηεο λέαο θαηνρήο (νηνλεί ζεηηθή 

αμία). Απφ ηελ άιιε, ζηελ πεξίπησζε ηεο Αξλάιδαο ε δνπιεία (πνπ ζεκαζηνδνηείηαη 

                                                                                                                                                                      
Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη, φπνπ ν ηεξέαο Φψηηνο ιέεη ζηνπο επαλαζηάηεο κεηά ηελ νξθσκνζία ηνπο φηη ν 

φξθνο ηνπο «αλεγξάθε εηο ηαο ζείαο δέιηνπο θαη ν Θεόο ηνλ απεδέρζε σο πνιύηηκνλ ζπκίακα, αλαδη- 

δόκελνλ από ηνπ βσκνύ ηεο ειεπζεξίαο»: Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη..., 27. 
85

 ηελ Κύπξν δνύιε, αλ θαη γηα ηελ αλακελφκελε απειεπζέξσζε πξνβάιιεηαη θαηαιπηηθφο ν ξφινο 

ηεο ζείαο πξφλνηαο, παξάιιεια ζεσξείηαη αλαγθαίνο ν αηκαηεξφο αγψλαο γηαηί, ζχκθσλα κε ηνλ εππα- 

ηξίδε Ηάθσβν, κφλν ην αίκα θαζαξίδεη ηηο θειίδεο ηεο δνπιείαο «θη είλαη βακκέλνο κε αίκα ηεο ειεπζε- 

ξίαο ν δξόκνο». Βι. Η. Καξαγεσξγηάδεο, Κύπξνο δνύιε…, 29-30.   
86

 ην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ε εμαρξείσζε ησλ Κππξίσλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δνπιείαο, αληηπαξα- 

βάιιεηαη πξνο ηνλ «θαηδξόλ θαη ειεύζεξνλ βίνλ», φηαλ ην λεζί ήηαλ απαιιαγκέλν απφ μέλνπο θαηα- 

θηεηέο, θαη κέζσ ελφο νξάκαηνο ηνπ Ηάθσβνπ δηαηππψλεηαη ε ειπίδα γηα ηελ επάλνδν ζηελ παιηά ρξπ- 

ζή επνρή: «[…] ε παηξίο, ζπληξίβνπζα ηαο δνπιηθάο αιύζεηο ηεο, αλεγείξεη ππεξήθαλνλ ηελ κέρξη ηνύδε 

θύπηνπζαλ θεθαιήλ ηεο. Ο αιαδώλ ηεο ηύξαλλνο θαηαθξεκλίδεηαη από ηνπ ζξόλνπ [...] Γιπθεία παηξίο, 

ραίξε! Μεη’ νιίγνλ ην επγελέο ζνπ κέησπνλ ζέιεη θνζκεί θαεηλόλ ειεπζεξίαο ζηέκκα θαη εηο ηα ηέθλα ζνπ 

ζ’ απνδίδεηαη ν πνιύηηκνο ηνπ ειεπζέξνπ πνιίηνπ ηίηινο». Βι. Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐ- 

ηαη…, 16, 18, 24. ην Ζ δνύιε Κύπξνο ε δνπιεία πξνθαιεί ηνλ πξφσξν καξαζκφ ηεο λεφηεηαο πνπ 

αλαδεηεί δηέμνδν ζηε κεηαλάζηεπζε. Βι. Π. Λντδηάο, Ζ δνύιε Κύπξνο…, 7, 12-13.  
87

 Βι. Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Κνπηζνύθ Μερεκέη…, 30, 35.  
88

 Ο Greimas νξίδεη ηε ζχλζεηε ηζνηνπία «σο ηελ εθδήισζε, ζε άηαθηα δηαζηήκαηα, ησλ ζύλζεησλ αξ- 

ζξώζεσλ κηαο ηαμεκαηηθήο θαηεγνξίαο […] πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε, κέζα ζ’ απηά ηα δηαζηήκαηα, 

απηόλνκσλ επηπέδσλ πνπ αλαδεηθλύνπλ άιινηε ηε κηα θαη άιινηε ηελ άιιε από ηηο δύν ηζνηνπίεο, πξαγ- 

καηώλνληαο άιινηε ηνλ ζεηηθό θαη άιινηε ηνλ αξλεηηθό όξν ηεο ηαμεκαηηθήο θαηεγνξίαο πνπ ακθη- 

ζβεηείηαη». Βι. Greimas (2005: 1966), 174.  
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κφλν σο αξλεηηθή αμία) ζπλεπάγεηαη ηελ αηρκαισζία, πνπ πξνθαιεί ηελ επηζπκία γηα 

εμέγεξζε θαη νδεγεί ζηελ απηνππξπφιεζε (θαη  άξα ζηελ ειεπζεξία). 

2.9. Ο ιόγνο θαη ε πξάμε 

 Ζ εμέηαζε ηεο ηζνηνπηθήο ζπλάξζξσζεο /ιφγνο/ vs /πξάμε/, πνπ άιινηε εθδειψλε- 

ηαη σο ζρέζε ζχδεπμεο θαη άιινηε σο ζρέζε δηάδεπμεο, βαζίδεηαη ζηα αλαιπηηθά δεδν- 

κέλα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζεκαζηαθνχ άμνλα /ιφγνο/ /είλαη/.
89

 Απφ ηε κειέηε 

ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαηαιήγνπκε ζηε δηαπίζησζε φηη ζε κηα πξψηε θαηεγνξία ζεα- 

ηξηθψλ θεηκέλσλ ν ιφγνο θαη ε πξάμε ζπληζηνχλ ζεηηθέο αμίεο, πνπ ε ζχδεπμή ηνπο ζπ- 

ληειεί ζηελ θαηαμίσζε ησλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ, θαη φηη ζε κηα δεχηεξε θαηεγνξία ν 

ιφγνο ζεκαζηνδνηείηαη σο αξλεηηθή αμία, ζε αληίζεζε κε ηελ πξάμε. 

Δπνκέλσο, ζηα δξάκαηα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ν ιφγνο ζπλεπάγεηαη ηελ ηήξεζε 

ηεο δέζκεπζεο, πνπ εθθέξεηαη είηε σο φξθνο είηε σο δηαθήξπμε πξνζέζεσλ ή ππφζρε- 

ζε. Απηή ε ζεκαηηθή επέλδπζε ηνπ ιφγνπ εθδειψλεηαη ζε κηα ζεηξά δξακαηηθψλ πξν- 

ζψπσλ (φπσο είλαη, ι.ρ., ν Κππξηαλφο ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ 1821», ε Υαηδεκαξία ζηε 

«Υηψηηζζα», ε Αξλάιδα ζηνλ «Πέηξν πγθιεηηθφ»), ηα νπνία θαηαμηψλνληαη σο ηδε- 

νιφγνη, απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα ηελ πξνζήισζή ηνπο ζηηο αμίεο πνπ έλζεξκα ππν- 

ζηεξίδνπλ. Δπηπιένλ, ε ζχδεπμε ιφγνπ-πξάμεο εθδειψλεηαη ζηελ ηαμεκαηηθή θαηεγν- 

ξία ηεο εξσηηθήο πίζηεο, ηελ νπνία έρνπκε εληνπίζεη θπξίσο ζηα εξσηηθά δξάκαηα.  

Αληίζεηα, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ν ιφγνο ζεκαζηνδνηείηαη σο 

αξλεηηθή αμία θαη παξαπέκπεη ζηελ παξαπιάλεζε, ζηελ εμαπάηεζε, ζηε ζπζθφηηζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαη γεληθφηεξα ζην ςεχδνο, ελψ ε πξάμε ηαπηίδεηαη κε ηελ αιήζεηα. 

ην ηζηνξηθφ δξάκα Αεηόο…, φπνπ ε ηζνηνπία /ιφγνο/ εκπεξηέρεη ηελ απνλνκή ράξηηνο, 

νη ιεθηηθέο δηαθεξχμεηο δελ γίλνληαη πηζηεπηέο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ αθπξψλνπλ ην 

απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, πνπ ήηαλ ε άδηθε θπιάθηζε ηνπ Βειηζάξηνπ. ηελ πνηεηηθή 

ζχλζεζε «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» ε δηάζηαζε ιφγνπ θαη πξάμεο εληνπίδεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Καθνπιιή πνπ, ελψ θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ηεο αξραηνθαπειίαο, δελ 

επηρεηξεί λα ηελ απνηξέςεη.  

Δθηφο απφ ηελ αξλεηηθή αμηνινγηθή ηεο επέλδπζε κε ηε ζεκαζία ηνπ ςεχδνπο, ε 

ηζνηνπία /ιφγνο/ εκπεξηέρεη ζηα αζηηθά δξάκαηα ηε ζεκαζία ηεο παξαπιάλεζεο. ηνλ 

Μάξην ν ηζρπξηζκφο ηνπ θεληξηθνχ ήξσα φηη κπνξεί λα ειέγρεη απφιπηα ηα ζπλαηζζή- 

καηά ηνπ, κέζσ ηεο ηζρπξήο ζέιεζεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ 

ζηνλ Γηθεγόξν ν ιφγνο (δέζκεπζε) ηνπ Παχινπ γηα ππεξάζπηζε ηνπ ηέθαλνπ ζην δη- 

                                                           
89

 Βι. ζε απηφ ην Κεθάιαην, ζζ. 416-421.  

 

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



442 
 

θαζηήξην, παξά ηελ απνδεδεηγκέλε ελνρή ηνπ, ζπλαξηάηαη κε ην ςεχδνο, ηε ζηηγκή πνπ 

ε απνηπρία ηεο αζψσζεο (πξάμε) ζπληζηά επηθξάηεζε ηεο αιήζεηαο.  

ηηο θσκσδίεο Γεκαξρίηηδα θαη Δπραξηζηήξηα ν ιφγνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα 

λα παξαπιαλήζεη ην θνηλφ, αιιά επηπξφζζεηα γηα λα ζπζθνηίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Αλάκεζα ζηνλ απνζηεσκέλν πξνεθινγηθφ ιφγν ηνπ επίδνμνπ δεκάξρνπ, ζηελ πξψηε 

θσκσδία, θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ ππάξρεη αγεθχξσην ράζκα. Ζ πα- 

ζνινγηθή αδπλακία ηνπ καηαηφδνμνπ πνιηηεπηή λα θαηαλνήζεη ηελ εμσηεξηθή πξαγκα- 

ηηθφηεηα αλαδεηθλχεηαη ζην ηέινο ηεο θσκσδίαο, φηαλ ν ιφγνο ηνπ θαιχπηεη θαη ζπ- 

ζθνηίδεη ηηο πξαγκαηηθέο εμειίμεηο θάησ απφ έλα επηθάιπκκα επρνινγίνπ θαη αλέθη- 

θησλ επηζπκηψλ. Παξφκνηα, ζηα Δπραξηζηήξηα ν θαη’ επίθαζε επηζηεκνληθφο ιφγνο δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν απφ ζπκπίιεκα αθεινχο ιατθήο κσξνζνθίαο γηα ζπγθάιπςε ηεο 

εμαπάηεζεο ηνπ θνηλνχ, αθνχ ζηελ πξάμε απνδεηθλχεηαη ε ακάζεηα θαη ε αγπξηεία ηνπ 

ηζαξιαηάλνπ. 

3. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ παξαδεηγκαηηθή αλαδηάηαμε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζεκα- 

ζηαθψλ αμφλσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ, έρνπλ αλαδεηρζεί ηα δεζπφδνληα ηαμήκα- 

ηα, θαη απφ απηά νη ηζνηνπίεο, κε βάζε ηηο νπνίεο ζρνιηάζηεθε ν ηδενινγηθφο θψδηθαο 

ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ.  

Σα ηαμήκαηα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, αλ θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε κηα δεπηεξνγελή πα- 

ξαδεηγκαηηθή αλάιπζε, κε θξηηήξην ην είδνο ηεο αμίαο πνπ επελδχεηαη ζε απηά, θαηα- 

ηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζηελ πξψηε πεξηέρνληαη νη ζεηηθέο αμίεο, δειαδή ε 

εμέγεξζε θαη ε πίζηε, ζηε δεχηεξε νη αξλεηηθέο, δειαδή ε μελνθξαηία θαη ε πξνδν- 

ζία, θαη ζηελ ηξίηε νη νπδέηεξεο αμίεο, νη νπνίεο άιινηε ζεκαζηνδνηνχληαη ζεηηθά θαη 

άιινηε αξλεηηθά (εμνπζία, ζπλσκνζία, επηδίσμε θαη δπλαηφηεηα γάκνπ, ηφπνο, βίνο, 

γλψζε, δξάζε, ρξφλνο, ιφγνο, χπαξμε).   

  Απφ ηε δεηγκαηνιεπηηθή εμέηαζε ησλ ηζνηνπηψλ θαη ησλ ζπλαξζξψζεψλ ηνπο ζηα 

ηξία ζεκαζηνινγηθά επίπεδα (αμηνινγηθφ, ζεκαηηθφ θαη ζρεκαηηζηηθφ) απνδεηθλχεηαη 

φηη ε εηδνινγηθή παξάκεηξνο θαζνξίδεη απνθαζηζηηθά φρη κφλν ηελ θαηαλνκή ησλ ηε- 

ιεζηηθψλ ξφισλ, φπσο έρνπκε δεη ζην Κεθάιαην Δ΄,
90

 αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ησλ 

ζεκαζηαθψλ δνκψλ βάζνπο. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ην ζεαηξηθφ είδνο, δηαθνξνπνη- 

είηαη ζεκαζηνινγηθά ε ιεηηνπξγία θάζε ηζνηνπίαο θαη ζπλαξζξψλεηαη κε δηαθνξεηηθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο αμίεο. 
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 Βι. ζ. 336, ζεκ. 11. 
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  Σα δεδνκέλα ηεο ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο, απφ ην επίπεδν ησλ ζεκαζηαθψλ 

πεδίσλ θαη αμφλσλ έσο ην επίπεδν ησλ ηζνηνπηψλ, ζπληζηνχλ ηελ αθεηεξία γηα ηε 

ζπλεμέηαζε, ζην επφκελν Κεθάιαην, ηνπ ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ζεαηξηθνχ ιφ- 

γνπ κε ηα θνηλσληθνπνιηηηθά ηνπ ζπκθξαδφκελα, φπσο απηά αλαπαξίζηαληαη ζηνλ 

δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε.  
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ΔΒΓΟΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΙΜΔΝΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

ΜΔΣΑΞΤ ΘΔΑΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 

1. Μεθοδολογικέρ οπιοθεηήζειρ  

Ζ ζπλεμέηαζε ηεο ζεαηξηθήο γξαθήο κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιη- 

ηηζκηθφ ζπγθείκελν θαη κε ηηο ηδενινγηθέο δπκψζεηο ηεο πεξηφδνπ 1869-1925 βαζίδεηαη, 

αθελφο, ζηε ζεκαζηνινγηθή ηνπο αλάιπζε θαη, αθεηέξνπ, ζηελ πηνζέηεζε ηεο επηζηε- 

κνινγηθήο αξρήο
1
 φηη απφ ηηο ζεκαζηαθέο ηζνηνπίεο ησλ θεηκέλσλ αλαγφκαζηε ζηηο ν- 

κφινγεο εμσθεηκεληθέο ηζνηνπίεο, κε ζηφρν λα δηεξεπλήζνπκε ηηο αξζξψζεηο ηνπο θαη 

ηηο ηξνπηθφηεηεο ηεο ζεαηξηθήο κεηάπιαζεο ησλ πην πάλσ ζεκαζηαθψλ θαηεγνξηψλ (α- 

λαπαξαγσγή, κεηαζρεκαηηζκφο, δηεχξπλζε, πεξηνξηζκφο θιπ.),
2
 απνθιείνληαο a priori 

ηελ αθειή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ σο ληνθνπκέλησλ, «πνπ εξκελεχ- 

νληαη σο απνιηζσκέλα κνληέια», γηα ηνλ κεραληζηηθφ εληνπηζκφ ηδενινγηθψλ ζηνη- 

ρείσλ.
3
 

Αο ζεκεησζεί ν αλαπξνζαλαηνιηζκφο  ηεο ζεκεησηηθήο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, 

κεηά ηελ θξίζε θαη ηελ θάκςε πνπ γλψξηζε απηή ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,
4
 απφ ηελ 

απζηεξή πεξηραξάθσζή ηεο ζην ίδην ην θείκελν (απνκνλσηηθή ζεκεησηηθή) ζηε ζπλε- 

μέηαζή ηνπ κε ην ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ ζπγθείκελν, πνπ φρη κφλν ην πεξηβάιιεη, 

αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ην δηαπεξλά (ζπλδπαζηηθή ζεκεησηηθή). Σν ινγνηερληθφ θείκελν 

εμεηάδεηαη «κέζα ζηνλ θφζκν», θαζψο ε θεηκεληθή αλάιπζε εμεηάδεη ηηο πνηθίιεο ζρέ- 

ζεηο ηνπ κε ηελ εμσθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο φξνπο παξαγσγήο ηνπ.
5
  

                                                           
1
 Βι. φζα ζεκεηψλνληαη ζηελ Δηζαγσγή απηήο ηεο εξγαζίαο γηα ηελ θνηλσληνζεκεησηηθή κέζνδν, ζζ. 34-

37.   
2
 Γηα ην ζέκα απηφ, πνπ αθνξά ηηο επξχηεξεο ζρέζεηο ινγνηερλίαο-ηδενινγίαο, βι. ελδεηθηηθά Terry Ea- 

gleton, Criticism and ideology. A study in Marxist literary theory, Λνλδίλν, Verso, 
9
1995 (1976), 36, 44, 

45, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 58, 64-98, 100· ηνπ ίδηνπ, Marxism and literary criticism, Λνλδίλν, Routledge, 

1992 (1976), passim· ζην εμήο: Marxism· Raymond Williams, Marxism and literature, Ομθφξδε, Oxford 

University Press, 1977, 45-71, 96-105· Tony Bennet, Φνξκαιηζκφο θαη καξμηζκφο (κηθξ. π. Σζαθληάο), 

Αζήλα, Νεθέιε, 1983 (1979), 200· ζην εμήο: Φνξκαιηζκφο…· Ted Benton, The rise and fall of structural 

Marxism. Althusser and his influence, Νέα Τφξθε, St. Martin Press, 1984, 97-107· Ph. Hamon, Texte et 

idéologie…, passim· Robert Paul Resch, Althusser and the renewal of Marxist social theory, Μπέξθιευ, 

University of California Press, 1992, 283· ζην εμήο: Althusser and the renewal… 
3
 M. G. De Ávila, Κξηηηθή ζεκεησηηθή…, 202.  

4
 Δηδηθφηεξα γηα ηελ θξίζε απφ ηελ νπνία δηήιζε ε ζεκεησηηθή ηνπ ζεάηξνπ, βι. ελδεηθηηθά Yana Mee- 

rzon, “Theatrical semiosphere…”, 1· Fernando de Toro, “The end..”, 109-118·  
5
 Απηέο νη λέεο ηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ Κξηηηθή ζεκεησηηθή θαη θξηηηθή ηεο θνπιηνχξαο απφ ηνλ M. 

G. De Ávila, ν νπνίνο, απφ ηε κηα, ζεκεηψλεη πσο «ζρεδφλ φινη νη εξεπλεηέο […] γλσξίδνπλ φηη ε 

ζεκεησηηθή ηνπ 21
νπ

 αηψλα δελ κπνξεί λα ζπλερίδεη θιεηζκέλε ζηνλ λενζεηηθηζηηθφ αληηθεηκεληζκφ, ζηε 

ζηελή θεηκεληθφηεηα θαη ζηελ άγλνηά ηεο γηα ην ππνθείκελν», θαη, απφ ηελ άιιε, αληηπαξαβάιιεη ηελ 
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Ζ εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ βαζίδεηαη, φπσο ζεκεηψζακε ζηελ Δηζαγσγή, ζηηο 

επηζηεκνινγηθέο αξρέο ηεο θνηλσληνζεκεησηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ινγνηερλίαο, ρσξίο 

βέβαηα λα επηδηψθνπκε λα εμαληιήζνπκε φιεο ηηο εξεπλεηηθέο πξννπηηθέο πνπ απηή 

πξνζθέξεη. Ζ πξνζέγγηζε απηή ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ 

ζεαηξηθνχ ιφγνπ-θνηλσλίαο-ηδενινγίαο, φρη φκσο θπζηθά θαη ε κφλε δπλαηή. Ζ επη- 

ινγή καο, ινηπφλ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηεο θνηλσ- 

ληνζεκεησηηθήο ζπλδέζεθε
6
 κε ηελ αλάπηπμε (θπξίσο κέζα ζην πιαίζην ησλ ζεσξηψλ 

ηεο ινγνηερλίαο πνπ νθείινληαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ καξμηζηηθνχ δνκηζκνχ θαη 

κεηαδνκηζκνχ)
7
 ελφο γφληκνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη δηαιφγνπ γχξσ απφ ηηο πνιχπιν- 

θεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηε ινγνηερλία θαη ηελ ηδενινγία.  

Γηα ηε κειέηε ησλ αξζξψζεσλ αλάκεζα ζηε ζεαηξηθή γξαθή θαη ζηελ θνηλσλία 

θαη ηδενινγία ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε, θαζψο δελ είλαη δπλαηφ κέζα ζηα φξηα 

απηήο ηεο εξγαζίαο λα δηεξεπλεζνχλ ηα είδε ιφγνπ (απιά θαη ζχλζεηα)
8
 ζην ζχλνιφ 

ηνπο, επηιέγεηαη ν δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξεπλεηηθφ πεδίν 

νη θππξηαθέο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο. Ζ επηινγή απηή βαζίζηεθε ζηε δηαπίζησζε φηη, 

ζε αληίζεζε κε ηα βξαρχβηα πεξηνδηθά θαη ηα εκεξνιφγηα,
9
 νη εθεκεξίδεο ήηαλ κα- 

θξνβηφηεξεο (θάπνηεο απφ απηέο εμαθνινπζνχζαλ λα εθδίδνληαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 

                                                                                                                                                                      
απνκνλσηηθή ζεκεησηηθή, πνπ «απνζπά ην θείκελν απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπ θαη θαηαδηθάδεη ζε αλππαξμία 

ηνλ θφζκν γχξσ απφ απηφ», πξνο ηε ζπλδπαζηηθή ζεκεησηηθή, πνπ εμεηάδεη ην θείκελν «κέζα ζηνλ 

θφζκν» θαη ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη «ε κειέηε ησλ θεηκεληθψλ θαηλνκέλσλ πξνυπνζέηεη ηε ζπζρέηηζε 

ησλ γισζζνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ππνζέζεσλ κε κηα εμσγισζζνινγηθή γλψζε» θαη φηη «είλαη αλαγθαίν 

λα αλαξσηεζνχκε πάλσ ζηνλ ραξαθηήξα απηήο ηεο ζρέζεο θαη πάλσ ζηνλ πην θαηάιιειν ηξφπν γηα ηελ 

έληαμή ηεο ζηελ θεηκεληθή αλάιπζε». Βι. M. G. De Ávila, φ.π., ζεκ. 3, 77, 113, 146.   
6
 Ο ζπλδπαζκφο ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο θαη ησλ κεζφδσλ ζεκεησηηθήο αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ έρεη 

ήδε δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε θαη είλαη επηζηεκνινγηθά απνδεθηφο. Βι. ελδεηθηηθά Δξ. Καςσκέλνο, «Κνη- 

λσληνζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο», Η δσή ησλ ζεκείσλ…, 454. Ο κειεηεηήο ζεκεηψλεη φηη 

«νχηε ν θνξκαιηζκφο νχηε ε ζεκεησηηθή αξλνχληαη ηε καξμηζηηθή ζέζε φηη ε ινγνηερλία πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ηελ θνηλσληθή δνκή θαη ηελ ηδενινγία. Δθείλν πνπ ζπδεηνχλ είλαη ην πψο πξνζδηνξίδεηαη θαη ζ’ απηφ ην 

επίπεδν απνξξίπηνπλ ηηο απφςεηο ηνχ αθεινχο καξμηζκνχ φηη ε ινγνηερλία είλαη άκεζε αληαλάθιαζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ηδενινγίαο ή φηη ε κνξθή είλαη έλα απιφ ηέρλεκα πνπ επηβάιιεηαη εμσηεξηθά 

ζηα πεξηερφκελα». Βι. Δξ. Καςσκέλνο, «Μαξμηζκφο θαη ζεκεησηηθή», [πιινγηθφ έξγν], O Karl Marx 

θαη ε θηινζνθία, Αζήλα, Gutenberg, 1987, 335˙ ζην εμήο: «Μαξμηζκφο θαη ζεκεησηηθή…». 
7
 Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη αληηπαξαζέζεσλ ησλ θπξηφηεξσλ εθπξνζψπσλ ησλ καξμη- 

ζηηθψλ ζεσξηψλ ηεο ινγνηερλίαο (L. Althusser, T. Eagleton, P. Macherey), φπσο απηέο αλαπηχρζεθαλ 

κεηά ηε ζεσξία ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ, γχξσ απφ ην θεληξηθφ δήηεκα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ 

ηδενινγία θαη ηε ινγνηερλία, βι. ελδεηθηηθά Robert Paul Resch, Althusser and the renewal…, 260-307· 

Tony Bennet, Φνξκαιηζκφο…, passim· Celia Britton, «Ζ καξμηζηηθή θξηηηθή ηνπ Althusser»: R. Selden 

(επ.), Απφ ηνλ θνξκαιηζκφ…, 314-346· Jonathan Culler, Απνδφκεζε…, 329-331. 
8
 Σε δηάθξηζε αλάκεζα ζε απιά θαη ζχλζεηα είδε ιφγνπ πξνηείλεη ν M. M. Bakhtin. Απιά είδε ιφγνπ 

είλαη ι.ρ. ε επηζηνιή, ε δηαηαγή, ν θαζεκεξηλφο δηάινγνο θιπ., ελψ ζχλζεηα είλαη ην κπζηζηφξεκα, ην 

ζέαηξν, ν επηζηεκνληθφο θαη δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο θ.ν.θ. Βι. M. M. Bakhtin, Speech genres…, 62-3˙ 

Αγγειάηνο (1997), 159-161. 
9
 Βι. Λ. Παπαιενληίνπ, Κππξηαθά πεξηνδηθά..., 12-13.  
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20
νχ

 αηψλα)
10

 θαη, επνκέλσο, πξνζθέξνληαλ γηα ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ 

εμσζεαηξηθψλ παξακέηξσλ ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.
11

  

Ο δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο σο δεπηεξνγελέο ή ζχλζεην είδνο ιφγνπ,
12

 φπσο έρεη ππν- 

ζηεξηρηεί, δελ «είλαη απιψο έλα ρξεζηηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ θαηψηεξν θεηκεληθφ είδνο», 

αιιά αληίζεηα είλαη πνιπεπίπεδνο θαη κε πνηθίιεο εηδνινγηθέο ππνθαηεγνξίεο.
13

 Δμάι- 

ινπ, δεδνκέλνπ φηη θαη απηφο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα αι- 

ιά κε ηελ αλαπαξάζηαζή ηεο, ζηελ νπνία, έζησ θαη αλ δεζπφδεη ε αλαθνξηθή ιεη- 

ηνπξγία ηεο γιψζζαο θαη ε επηθαηξηθή δηάζηαζε, δελ παχνπλ λα ππεηζέξρνληαη παξά- 

γνληεο φπσο ε ηδενινγηθή γξακκή ηεο εθάζηνηε εθεκεξίδαο αιιά θαη νη ππνθεηκεληθέο 

επηινγέο ηνπ γξάθνληνο ππνθεηκέλνπ, νξζά έρεη επηζεκαλζεί φηη ην φξην πνπ δηαρσξίδεη 

ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν απφ ηε ινγνηερλία είλαη ξεπζηφ θαη δπζδηάθξηην.
14

 Χζηφζν, 

ε ηδενινγηθή θφξηηζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ κάο ελδηαθέξεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

επηθεληξσλφκαζηε ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαξζξψζεσλ αλάκεζα ζηνλ ζεαηξηθφ ιφγν 

θαη ζηηο πεξηξξένπζεο ηδενινγηθέο δπκψζεηο, θαζψο, εμαηηίαο ηεο πβξηδηθήο ηδηνζπζηα- 

ζίαο ηνπ, εκπεξηέρεη πνηθίια είδε ιφγνπ, φπσο είλαη, ιφγνπ ράξε, ην θήξπγκα (ή ζξε- 

ζθεπηηθφο ιφγνο), ε πνιηηηθή νκηιία, ε πξνθήξπμε θ.ά. 

2. Σο κοινωνικοοικονομικό και ιδεολογικό ζςγκείμενο ηος θεαηπικού λόγος 

Σα εμεηαδφκελα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα δεκνζηεχνληαη ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία, φπσο έρεη ζεκεησζεί, ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δηαδέρεηαη ε αγ- 

γιηθή «απνκχδεζε ησλ πεληρξψλ δπλαηνηήησλ ηνπ θππξηαθνχ δεκφζηνπ εηζνδήκαηνο», 

θπξίσο κέζσ ηνπ δπζβάζηαθηνπ θφξνπ ππνηειείαο. Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο 

πιεηνλφηεηαο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ ζπλερίδνληαη κέρξη ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, 

φηαλ πηα θαηαβάιινληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα εθβηνκεράληζε θαη θάλεη ηελ εκθά- 

ληζή ηεο ε εξγαηηθή ηάμε.
15

  

Χο θχξηα αηηία ηεο νηθνλνκηθήο θαθνδαηκνλίαο ηνπ λεζηνχ πξνβάιιεηαη ζηνλ ηχπν 

ηεο επνρήο ν θφξνο ππνηειείαο, ν νπνίνο, απφ ηε κηα, πξνθαιεί ηε ζηαζηκφηεηα θαη ηελ 

                                                           
10

 πσο, ι.ρ., ε άιπηγμ, ε Φσλή ηεο Κχπξνπ, ε Διεπζεξία θαη ε Αιήζεηα.  
11

 Γηα ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ηχπνπ κεηά ην 1878, βι. ελδεηθηηθά Αλδξέαο νθνθιένπο, πκβνιή…, 

ηφκ. A΄ (1995), 11, 13, 277˙ ηνπ ίδηνπ, πκβνιή…, ηφκ. Β' (1998), 20, 279.  
12

 Βι. M. M. Bakhtin, Speech genres..., 62.   
13

 Βι. Sophie Marnette, Speech and thought presentation in French, Άκζηεξληακ, John Benjamins 

Publishing Company, 2005, 283.  
14

 Βι. ελδεηθηηθά Sacran Bercovitch, Cyrus R. K. Patell, The Cambridge history of American literature, v. 

6: prose writing, Κέηκπξηηδ, Cambridge University Press, 2002, 433˙ Kate Campbell, Journalism, 

literature and modernity. From Hazlitt to modernism, Δδηκβνχξγν, Edinburg University Press, 2004, 121-

2.  
15

 Βι. Παζράιεο Κηηξνκειίδεο, «Κχπξνο»: [πιινγηθφ έξγν], Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, Αζήλα, 

Δθδνηηθή Αζελψλ, 1977, ηφκ. ΗΓ΄, 387-395. Σν παξάζεκα: ζ. 390˙ ζην εμήο: «Κχπξνο»...˙ ηνπ ίδηνπ, 

«Κχπξνο 1914-1941», φ.π., ηφκ. ΗΔ΄, 473-478˙ ζην εμήο: «Κχπξνο 1914-1941»… 
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νηθνλνκηθή παξάιπζε ηνπ ιανχ θαη, απφ ηελ άιιε, ζηεξεί ην λεζί «πάλησλ εθείλσλ ησλ 

αλαγθαηνχλησλ πξνο πξφνδνλ θαη επεκεξίαλ».
16

 Ζ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ, πνπ κέρξη ην 

ηέινο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ είρε πξσηαξρηθά γεσξγηθφ ραξαθηήξα, καζηίδεηαη 

απφ πνηθίια θαη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία πνιχ ζπρλά πξνβάιινληαη ζηηο εθε- 

κεξίδεο ηεο επνρήο. Λφγνπ ράξε, ζε κηαλ αλαζθφπεζε ηνπ έηνπο 1894 δηαβάδνπκε: 

                        Σίλσλ θαιψλ πξφμελνλ εηο ηνλ αηπρή ηνχηνλ ηφπνλ εγέλεην  

                             ην 1894; Μήπσο ε γεσξγία ηεο λήζνπ αλεπηχρζε, κήπσο 

                             ην εκπφξηνλ πξνήρζε ή κήπσο ηα κέζα ηεο ζπγθνηλσλίαο 

                             επξχλζεζαλ; [...]Οπδέλ, απνιχησο νπδέλ, ην δε 1895 ζα 

                             εχξε δπζηπρψο ηελ ηάιαηλαλ παηξίδα καο εηο νηθηξάλ θαη 

                             αμηνδάθξπηνλ νηθνλνκηθήλ ζέζηλ.
17

 

 

 

ηελ ηξηαθνληαεηία πνπ αθνινπζεί, παξά ηα θάπνηα έξγα ππνδνκήο, ηα πξνβιήκα- 

ηα παξακέλνπλ άιπηα, ελψ ζηνλ θππξηαθφ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ δη- 

εθηξαγσδείηαη ε δεηλή ζέζε ηνπ ιανχ θαη ε θπβέξλεζε θαιείηαη λα αλαιάβεη ηηο επζχ- 

λεο ηεο κε ην επηρείξεκα φηη ε εγθαηάιεηςε ηνπ ιανχ «ζα ηζνδπλάκεη πξνο ηπξαλλίαλ, 

θαη πνιχ δηθαίσο ζα ηεο απεζηέξεη ηνλ ηίηινλ ηεο πεπνιηηηζκέλεο θπβεξλήζεσο, ηνλ 

νπνίνλ κφλνλ εθηεινχζα αλειιηπψο ηα πξνο ηνλ ιαφλ θαζήθνληά ηεο δχλαηαη λα έρε».
18

 

πσο είλαη θπζηθφ, ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηνπ θππξηαθνχ πιεζπζκνχ,
19

 

δεζπφδεη ε πνισηηθή ζρέζε, αθελφο, αλάκεζα ζηνπο ειάρηζηνπο κεγαιναζηνχο θαη 

ζηνπο ηνθνγιχθνπο, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα εμππεξεηνχληαη απφ ηελ αγγιηθή δηνη- 

θεηηθή ειίη, θαη, αθεηέξνπ, ζηε κεγάιε κάδα ησλ εμαζιησκέλσλ ρακειφηεξσλ θνηλσλη- 

θψλ ζηξσκάησλ πνπ ελίνηε αληηδξνχλ,
20

 ρσξίο φκσο λα επηηπγράλνπλ ηε βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Βξαδείεο αιιά ζηαζεξέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο θππξηαθήο θνη- 

λσλίαο παξαηεξνχληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, φηαλ πηα νη θνηλσληθν- 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαζρεκαηίδνληαη ππφ ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε κηαο κεηαβα- 

                                                           
16

 Βι. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 30/11 Ηαλ. 1895˙ άιπηγμ, 18 Ννεκβξ. 1904. πνπ δελ ζεκεηψλεηαη φλνκα 

ζπληάθηε, εμππαθνχεηαη φηη ην δεκνζηνγξαθηθφ θείκελν δεκνζηεχεηαη αλψλπκα.  
17

 Βι. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 30/11 Ηαλ. 1895.  
18 Βι. φ.π., 13/26 Ηνπλ. 1915. Γηα ην ίδην ζέκα, βι. επίζεο ελδεηθηηθά: Φσλή ηεο Κχπξνπ, 28/9 Ηαλ. 1891˙ 

φ.π., 29/10 Ηαλ. 1894˙ άιπηγμ, 28 Γεθ. 1896˙ φ.π., 18 Ννεκβξ. 1904˙ φ.π., 4 Γεθ. 1914˙ Αιήζεηα, 5 No- 

εκβξ. 1922.   
19 Με ηνλ φξν θππξηαθφο πιεζπζκφο ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εζληθή ηνπο θαηαγσγή. Γηα ηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηνπ λεζηνχ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, βι. ελδεη- 

θηηθά Mary Roussou–Sinclair, Victorian Travellers in Cyprus: A garden of their own, Λεπθσζία, Cyprus 

Research Centre: Texts and studies of the History of Cyprus, XLIV, 2002, 34˙ ζην εμήο: Victorian 

Travellers… 
20 Γηα ηηο κνξθέο αληίδξαζεο ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, βι. ελδεηθηηθά Rolandos Katsia- 

ounis, Labour, society and politics in Cyprus during the second half of the nineteenth century, Λεπθσζία, 

Cyprus Research Centre, 1996, 242˙ ζην εμήο: Labour, society and politics… 
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ηηθήο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνχ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπ- 

ζκνχ.
21

 

Δπνκέλσο, νη δεδνκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δελ επλννχζαλ ηελ αλά- 

πηπμε πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ζην λεζί, παξά ηηο επηδξάζεηο απφ ηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα ηνπ κείδνλνο ειιεληζκνχ.
22

 Ζ εγγελήο παζνινγία ηνπ αλαιθαβεηη- 

ζκνχ,
23

 ε αλππαξμία πξνγελέζηεξεο εγρψξηαο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην λεζί (ην 

πξψην ηππνγξαθείν αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ Κχπξν κφιηο ην 1878) θαη ε θνηλσ- 

ληθή εμαζιίσζε ζπλζέηνπλ έλα πιέγκα αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ αληηκεηψπηζαλ 

νη Κχπξηνη δξακαηνγξάθνη ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Καηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 

20
νχ

 αηψλα, παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θππξηαθνχ ηχπνπ θαη ηε ζηαδηαθή αλάζρε- 

ζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε, φπσο έρεη 

ζεκεησζεί, «κηαο επηηφπηαο επηζηεκνληθήο θαη θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο».
24

  

Οη βάζεηο, σζηφζν, γηα ηε δεκηνπξγία εγρψξηαο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο ηίζεληαη 

ήδε απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο αγγινθξαηίαο κε ηελ θάζνδν ζην λεζί πεξηνδεπφ- 

λησλ ζηάζσλ απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηνπ ειιεληζκνχ θαη κε ηελ ίδξπζε ζπιιφ- 

γσλ θαη αλαγλσζηεξίσλ. Οη παξαζηάζεηο ησλ ειιεληθψλ ζηάζσλ ζην λεζί ζπληεινχλ, 

φπσο έρεη ζεκεησζεί, «ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο θαη ηνπ θνηλνχ πνπ έβγαηλε 

ηαιαηπσξεκέλν απφ ηνλ κεζαησληζκφ ηεο ηνπξθνθξαηίαο» θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε ηεο λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο απφ ην θππξηαθφ 

θνηλφ.
25

 

                                                           
21

 Βι. Π. Κηηξνκειίδεο, «Κχπξνο»…, 389-390˙ ηνπ ίδηνπ: «Κχπξνο 1914-1941»…, 474.  
22

 Γηα ηηο επηδξάζεηο απηέο, βι. M. Roussou–Sinclair, Victorian Travellers…, 36.  
23

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Ησάλλεο Γ. Καξεκθπιάθεο, πνπ έιαβε κέξνο ζην ζπλέδξην ησλ ειιεληθψλ  

ζπιιφγσλ (1879), σο αληηπξφζσπνο ηνπ θππξηαθνχ ζπιιφγνπ «Ο Εήλσλ», ζε ππφκλεκά ηνπ κε ηίηιν 

«Οιίγαη ιέμεηο πεξί ηεο ελ Κχπξσ εθπαηδεχζεσο» αλαθέξεηαη ζηελ θαζνιηθή απαηδεπζία θαη ηε «δηα- 

λνεηηθή αηξνθία» πνπ καζηίδνπλ ηελ θππξηαθή θνηλσλία. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη, ζηηο 

αξρέο ηεο αγγινθξαηίαο «επί 800 θσκψλ θαη ρσξίσλ, κφιηο 70 δηαηεξνχζη δεκνηηθάο ζρνιάο, θαζ’ φιελ δε 

ηελ λήζνλ νπδέ ελ γπκλάζηνλ, 3 δε κφλνλ ειιεληθά ζρνιεία, θαη ηαχηα απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, θαηά ηελ 

επθνξίαλ ή αθνξίαλ, θαη ζήκεξνλ θαηά ηα αλήθνπζηα πξφζηηκα θαη βάξε ελεξγνχζηλ». Βι. πλέδξηνλ ησλ 

Διιεληθψλ πιιφγσλ, Πξαθηηθά ηεο πξψηεο απηνχ ζπλφδνπ ζπγθξνηεζείζεο ελ Αζήλαηο ελ έηεη 1879, Δλ 

Αζήλαηο, Δθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Πέηξνπ Πεξξή, Δπί ηεο πιαηείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 1879, 238-9˙ ζην 

εμήο: πλέδξηνλ ησλ Διιεληθψλ πιιφγσλ, Πξαθηηθά.... Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, δελ είλαη δπζεμήγεην 

ην γεγνλφο φηη αθφκε ην 1892 ζηελ Κχπξν ήηαλ επάξηζκνη φζνη είραλ ηελ ηφικε (ή ηε δπλαηφηεηα) λα 

ζπνπδάζνπλ θηινινγία. Βι. «Γελ έρνκελ θηινιφγνπο», Φσλή ηεο Κχπξνπ, 12/24 Μαξη. 1892.  
24

 Βι. Π. Κηηξνκειίδεο, «Κχπξνο»…, 395˙ ηνπ ίδηνπ: «Κχπξνο 1914-1941»…, 477. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

εγρψξηα εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Κχπξν ε Ρσμάλε Αξγπξνπνχινπ ζεκεηψλεη φηη «ζηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία ηνπ ΙΘ΄ αηψλα ν ξπζκφο ησλ εθδφζεσλ νινέλα θαη απμάλεη βξίζθνληαο αλάινγε αληαπφθξηζε 

ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. […] Δπνκέλσο ζηελ θακπή ηνπ αηψλα απηνχ νη Κχπξηνη έρνπλ θηφιαο θαιχςεη έλα 

ζεκαληηθφ θελφ ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο δσή: έρνπλ απνθηήζεη ηελ εθδνηηθή ηνπο απηνλνκία». Βι. Ρσμάλε 

Αξγπξνπνχινπ, «Σν ειιεληθφ βηβιίν ζηελ Κχπξν ην ΗΘ΄ αηψλα», Δηαηξεία Κππξηαθψλ πνπδψλ, 

Πξαθηηθά ηνπ πξψηνπ δηεζλνχο θππξνινγηθνχ ζπλεδξίνπ, ηφκ. Γ΄, κέξνο Β΄, Λεπθσζία, 1973, 11-14. Σν 

παξάζεκα: 14.  
25

 Βι. Καηζνχξεο (2005), 40, 62, 64, 88.  
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Δμάιινπ, ε ίδξπζε αλαγλσζηεξίσλ θαη ζπιιφγσλ
26

 ζηελ Κχπξν, ήδε θαηά ηελ χζηε- 

ξε ηνπξθνθξαηία θαη ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο αγγινθξαηίαο,
27

 δελ είλαη έλα ηνπηθφ 

θαηλφκελν˙ νη πνηθηιψλπκνη ζχιινγνη πνπ ηδξχνληαη ζηελ επηθξάηεηα ηνπ λενειιελη-  

θνχ θξάηνπο θαη επξχηεξα ζηηο πεξηνρέο ηνπ κείδνλνο ειιεληζκνχ
28

 έρνπλ, φπσο επηζε- 

καίλεη ν Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγφπνπινο ζηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ζην «Παλειιή- 

ληνλ ζπλέδξηνλ ησλ ζπιιφγσλ» (1879), ειιελνθεληξηθφ παηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ: 

  Αιι’ νζνλδήπνηε πνηθίια θαη αλ ήλαη [sic] ηα ηκήκαηα ηνπ πνιπκεξνχο 
  ηνχηνπ νηθνδνκήκαηνο, άπαληα απνθνξπθνχληαη εηο ελ αέησκα, επί ηνπ 

   νπνίνπ γξάκκαζη θεθαιαίνηο ππάξρεη αλαγεγξακκέλνλ˙ ειιεληθή γιψζ- 

  ζα, παηδεία θαη αγσγή. 
29

 

 

Δπνκέλσο, ε ίδξπζε θππξηαθψλ αλαγλσζηεξίσλ θαη ζπιιφγσλ ιεηηνπξγεί κέζα ζηηο 

ζπλζήθεο ηνπ «επηρψξηνπ θππξηαθνχ δηαθσηηζκνχ», ν νπνίνο πξνζαξκφδεηαη, φπσο δηα- 

πηζηψλεη ν Π. Κηηξνκειίδεο, «ζηηο ζπλζήθεο ηνπ φςηκνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα», θαη 

θαηαδεηθλχεη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηνπ εζληθνχ θέληξνπ ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην 

κειεηεηή, «πξνβάιιεη ζηε δηαλνεηηθή δσή ηεο πεξηθέξεηαο ηηο πλεπκαηηθέο, επηζηεκν- 

ληθέο θαη ηδενινγηθέο πξνηεξαηφηεηεο, πνπ ππαγνξεχνληαη ελ πνιινίο απφ ηηο αλάγθεο ηεο 

απνθξπζηάιισζεο ηεο δηθήο ηνπ θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο». 
30

 

Σα  θππξηαθά αλαγλσζηήξηα, ινηπφλ, επζπγξακκίδνληαη πιήξσο κε ηελ ηδενινγηθή 

γξακκή πνπ ραξάρζεθε ζην Παλειιήληνλ ζπλέδξηνλ ησλ ζπιιφγσλ, πνπ δελ ήηαλ άιιε 

απφ ηελ πξνβνιή ηεο ζπλέρεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ελφηεηαο ηνπ ειιεληζκνχ κέζα 

ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο Μεγάιεο Ηδέαο˙ ε επζπγξάκκηζε απηή απνθξπζηαιιψλεηαη 

ζε ιφγν πνπ εθθσλήζεθε απφ ηνλ δηθεγφξν θαη δηεγεκαηνγξάθν Γ. Θ. ηαπξηλίδε, θα- 

ηά ηα εγθαίληα ηνπ πιιφγνπ ν Φνίλημ ζηε Λεπθσζία (1900).  Ο νκηιεηήο, αθελφο, πξν- 

                                                           
26

 Σν ζέκα ησλ θππξηαθψλ αλαγλσζηεξίσλ, πνπ δελ έρεη αθφκε δηεξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά, αμίδεη λα 

κειεηεζεί ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο ηδενινγηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηεο πνιη-

ηηζηηθήο ηνπο πξνζθνξάο, εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο πξφζιεςεο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ ζηελ Κχ- 

πξν θαη ηεο (πνιχ πεξηνξηζκέλεο έζησ) δηάδνζεο ηνπ ειιεληθνχ βηβιίνπ ζην λεζί.  
27

 Έλα απφ ηα παιαηφηεξα αλαγλσζηήξηα ήηαλ ην Γξαηθηθφλ Αλαγλσζηήξηνλ Ο Κηηηεχο (1878). Απφ ηα 

ππφινηπα πνπ ηδξχζεθαλ αξγφηεξα, κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νχ 

αηψλα, μερσξίδνπλ γηα ηε δξαζηε- 

ξηφηεηά ηνπο ν Κππξηαθφο χιινγνο, ην Αλαγλσζηήξηνλ ηνπ Λανχ, ε Ιζφηεο, ε Οκφλνηα θ.ά. Βι. Α. νθν- 

θιένπο,  πκβνιή Α΄…, 31˙ πκβνιή Β΄…, 22.  
28

 πσο ζεκεηψλεη ν Κ. Θ. Γεκαξάο, ε αξρή ησλ ζπιιφγσλ ηνπνζεηείηαη, «χζηεξα ίζσο απφ θάπνηεο κε- 

κνλσκέλεο θαη βξαρχβηεο πξνζπάζεηεο […] ζηελ Πφιε ην 1861». Βι. Κ. Θ. Γεκαξάο, Διιεληθφο ξσκαληη- 

ζκφο…, 399-402. Σν παξάζεκα: 399.  
29

 πλέδξηνλ ησλ Διιεληθψλ πιιφγσλ, Πξαθηηθά…, 3. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζπλέδξην απηφ, πνπ 

ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα εμαθξηβσζεί «ηη έθαζηνλ ησλ ζσκαηείσλ έπξαμελ άρξη ηνχδε ππέξ ηνπ 

θνηλνχ απηψλ ζθνπνχ, φζηηο είλαη ε ηεο ειιεληθήο γιψζζεο, παηδείαο θαη αγσγήο επίδνζηο», ε Κχπξνο 

εθπξνζσπήζεθε απφ ηνπο Γεψξγην ηβηηαλίδε, Μηιηηάδε E. Έβεξη θαη Ησάλλε Καξεκθπιάθε. .π., 7, 

41, 75. Σν παξάζεκα: 41.  
30

 Βι. Π. Κηηξνκειίδεο, Κππξηαθή ινγηνζχλε…, 58-9. Γηα ην ίδην ζέκα, βι. ηνπ ίδηνπ, «Σν ειιεληθφ 

θξάηνο σο εζληθφ θέληξν», [πιινγηθφ έξγν], Διιεληζκφο-ειιεληθφηεηα. Ηδενινγηθνί θαη βησκαηηθνί 

άμνλεο ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο (επ. Γ. Γ. Σζανχζεο), Αζήλα, Δζηία, 1983, 143-164˙ Παπαιενληίνπ 

(1997), 38, 47.   
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βάιιεη σο πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο ηνπ ζπιιφγνπ ηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή κφξθσζε 

ηνπ ιανχ θαη ηε δηαξθή πξνζήισζή ηνπ ζηελ εζληθή ηδέα θαη ηνλίδεη φηη ρσξίο ηελ 

εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ «φρη δπζρεξήο αιι’ αλέθηθηνο απνβαίλεη ε πιή- 

ξσζηο πξναησλίσλ ηνπ ειιεληζκνχ πφζσλ, θαηαδηθαδνκέλσλ νχησο αδπζσπήησο λα πα- 

ξακέλσζη πάληνηε… επζεβείο πφζνη»˙ αθεηέξνπ, ππνζηεξίδεη φηη κφλν κε ηελ ειιε- 

λνπξεπή θαη ζξεζθεπηηθή αγσγή «ζα επηηεπρζή ε εξγαζία εθείλε, δη’ ήο ζα θαηαζηή πνηε 

δπλαηή ε ζπλέλσζηο ησλ Παλειιήλσλ θαη ησλ θαηά ρψξαο θαη ησλ ελ δηαζπνξᾲ ππφ ελ 

θαη κφλνλ ζθήπηξνλ θαη ζα ραηξεηηζζή Διεπζέξα ε Μεγάιε Παηξίο, ήο ηκήκα κέγα βιέπεη 

εηζέηη δηαδερνκέλαο αιιήιαο καχξεο δνπιείαο ζηπγεξάο εκέξαο», θαη ζεσξεί σο απνζην- 

ιή ησλ ζσκαηείσλ θαη ησλ ζπιιφγσλ ηε κφξθσζε ραξαθηήξσλ «επγελψλ θαη αδακαληί- 

λσλ, γελλαίσλ θαη ειιελνπξεπψλ».
31

      

Χζηφζν, ζε κηα ζεηξά δεκνζηνγξαθηθψλ δεκνζηεπκάησλ ηεο επνρήο γχξσ απφ ην 

δήηεκα ησλ αλαγλσζηεξίσλ δηαθαίλεηαη φηη νη αγαζέο πξνζέζεηο θαη νη ηδεαιηζηηθέο 

δηαθεξχμεηο δελ ζπληζηνχζαλ επαξθείο ζπλζήθεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο.  

Ο αλαιθαβεηηζκφο θαη ε επαθφινπζε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ζε κνξθσκέ- 

λνπο θαη αλαιθάβεηνπο, ην πςειφ θφζηνο ηεο ζπλδξνκήο θαη ε δπζλφεηε αξραΐδνπζα, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη νκηιεηέο, ζπληεινχλ ζηελ παξαθκή ησλ αλαγλσζηεξίσλ,
32

 κε 

απνηέιεζκα ηε δηαζάιεπζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπλνρήο
33

 θαη ηελ αλάζρεζε 

ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο. Σαπηφρξνλα κε ηελ παξαθκή ησλ αλαγλσζηεξίσλ, ζηηο 

πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ε δεζπφδνπζα πξνεγνπκέλσο ζηε ινγνηερλία 

ηάζε ηεο ηζηνξηνθξαηίαο αξρίδεη λα ππνηνλίδεηαη, ρσξίο βέβαηα λα εγθαηαιείπεηαη.
34

  

Δθηφο απφ ην αδηάιεηπην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο θαη ηελ αλα- 

βάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο κέζσ ηνπ ζεάηξνπ θαη ησλ αλαγλσζηεξίσλ, ζηνλ θππξη- 

                                                           
31

 Βι. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 4/17 Απγ. 1900. Πέξα απφ ηελ θαζαξά εζληθή θαη εζνπιαζηηθή απνζηνιή ησλ 

αλαγλσζηεξίσλ ζηελ νπνία επηθεληξψλεηαη ν Γ. ηαπξηλίδεο, αιινχ ηνλίδεηαη ε γεληθφηεξε παηδεπηηθή 

αμία ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ν πνιίηεο πνπ ζπρλάδεη ζε απηά «ζα σθειεζή θαη δηα ηεο αλαγλψζεσο δηαθφ- 

ξσλ εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη βηβιίσλ, άηηλα ίζσο πνιινί αθφηνπ ηα εδψιηα ησλ ζρνιείσλ εγθαηέ- 

ιεηςαλ δελ έιαβνλ ελ ρεξζί· ζα σθειεζή εθ ησλ δεκνζίσλ αλαγλσζκάησλ θαη ηεο ζπδεηήζεσο θαη αλαπηχ- 

μεσο δηαθφξσλ δεηεκάησλ […]. Βι. Αιήζεηα, 18/30 Οθη. 1891. 
32

 Βι. άιπηγμ, 17 Απξ. 1885˙ φ.π., 24 Απξ. 1885. Βι., επίζεο, ην ελδηαθέξνλ πξσηνζέιηδν άξζξν «Δί- 

κεζα αθηιφκνπζνη», ζην νπνίν ν ζπληάθηεο δηαπηζηψλεη κε απνγνήηεπζε φηη, παξά ηελ χπαξμε αλαγλσ- 

ζηεξίσλ θαη ζπιιφγσλ ζηελ Κχπξν, ειάρηζηνη δηαβάδνπλ εθεκεξίδεο ή βηβιία θαη θαηαιήγεη: «Όινη νη 

ιανί, ν θφζκνο ζχκπαο θαηέρεηαη ζήκεξνλ νπρί ππφ αγάπεο θαη θιίζεσο πξνο ην αλαγηλψζθεηλ, αιι’ ππφ 

ιχζζεο θαη βνπιηκίαο, εκείο δε δελ πξέπεη λα δεηθλχκεζα ηφζνλ λσζξνί, ηφζνλ αδηάθνξνη, ηφζνλ πεξησξη- 

ζκέλνη ηαο γλψζεηο. Όινη ινηπφλ, κηθξνί θαη κεγάινη αο αλαγηλψζθνκελ!»: Φσλή ηεο Κχπξνπ, 15/27 επη. 

1893. Χζηφζν, αθφκε θαη θαηά ηνλ κεζνπφιεκν δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά ε γεληθή 

αδηαθνξία ησλ Κππξίσλ γηα ην ινγνηερληθφ βηβιίν: βι. ζρεηηθά Ν. Κι. Λαλίηεο, «Γηαβάδνκελ νη Κχ- 

πξηνη;», Αιήζεηα, 13 Ννεκβξ. 1916˙ Μ. Γ. Φξαγθνχδεο, «Γξάθνκελ νη Κχπξηνη;», φ.π., 25 Ννεκβξ. 1916.  
33 Βι. Έζλνο, 17/20 Ηνπλ. 1892. 
34

 Γηα ηνλ ηζηνξηζκφ, βι. ζηελ Δηζαγσγή απηήο ηεο εξγαζίαο: 39 θ.ε.   
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αθφ ηχπν ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε απνηππψλεηαη ε αγσλία γηα ηηο αξραηφηεηεο ηεο 

Κχπξνπ. Απφ ηε κηα, ην 1902 ε βξεηαληθή δηνίθεζε θαηεγνξείηαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

αξραηνηήησλ ηεο Έγθσκεο ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν˙
35

 απφ ηελ άιιε, ηξία ρξφληα αξγφ- 

ηεξα, ζρνιηάδεηαη λνκνζρέδην γηα ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο αξραηνθαπειίαο θαη ηεο παξά- 

λνκεο εμαγσγήο αξραηνηήησλ απφ ην λεζί, κε ηελ ππφδεημε φηη ζα έπξεπε παξάιιεια 

λα επηδησρζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ε πξνψζεζε ησλ ζπζηεκαηηθψλ αλαζθαθψλ, γηαηί, 

φζν νη αξραηφηεηεο παξέκελαλ ζακκέλεο ζηελ θππξηαθή γε, ην θαηλφκελν ηεο αξραην- 

θαπειίαο ζα ζπλερηδφηαλ.
36

 

Ζ αδπλακία ηεο αγγιηθήο δηνίθεζεο ηεο Κχπξνπ λα επηιχζεη ηα ρξνλίδνληα θνηλσ- 

ληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ε επίκνλε ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθφηεηαο ηνπ κε- 

γαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ αληαλαθιάηαη ζην πνιηηηθφ πεδίν σο δπλα- 

κηθή δηάδεπμε αλάκεζα ζηελ αγγινζαμνληθή μελνθξαηία θαη ζηνλ λενειιεληθφ εζλη- 

ζκφ. πσο ππνζηεξίρζεθε,
37

 ν αιπηξσηηθφο εζληζκφο (νη απαξρέο ηνπ νπνίνπ αλάγν- 

ληαη ζηελ χζηεξε ηνπξθνθξαηία) εληζρχζεθε εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο ησλ Άγγισλ λα 

επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ λεζηνχ. ηαδηαθά ην ηδενιφγεκα ηεο έλσζεο ηεο Κχ- 

πξνπ κε ηνλ εζληθφ θνξκφ θπξηαξρεί ζε φια ηα ζηξψκαηα ηνπ ιανχ, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη ηελ ηδενινγηθή κνλνιηζηθφηεηα ηνπ θππξηαθνχ ειιεληζκνχ, δεδνκέλνπ φηη, 

ζχκθσλα κε κηα δηαπίζησζε,
38

 ζε φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν δηαθξίλνληαη ηφζν ε 

ζηάζε ηεο καρεηηθήο δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ιανχ φζν θαη ε κεηξηνπαζήο 

αληηκεηψπηζε ηεο μελνθξαηίαο. 

Οη δχν απηέο αληίζεηεο πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο απνθξπζηαιιψλνληαη εληνλφηεξα ηελ 

πξψηε δεθαεηία ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ δεηήκα- 

                                                           
35

 Βι. Νένλ Έζλνο, 26/8 Απγ. 1902. Πέξα απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ, ε αξραηνθαπειία είρε 

πξνζιάβεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ζε νιφθιεξν ην λεζί. Βι. ελδεηθηηθά ηε κνκθή θαηά ησλ κειψλ ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δελ ηφικεζαλ λα ζέζνπλ ην δήηεκα ηεο αξπαγήο ησλ θππξηαθψλ αξραη- 

νηήησλ: «[…] είο δελ επξέζε βνπιεπηήο λα πςψζε ηελ θσλήλ ηνπ ππέξ ησλ πξνγνληθψλ θεηκειίσλ, άηηλα 

νη μέλνη απάγνπζη θαζ’ εθάζηελ […]. Πξφθεηηαη πεξί ηεο θππξηαθήο ηηκήο θαη νη αληηπξφζσπνη ηεο Κχπξνπ 

ζησπψζη»: «Αη αξραηφηεηεο», Αιήζεηα, 18 Ηνπλ. 1898˙ γηα ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζεκεηψλεηαη: 

«Αξραηνθάπεινη πάζεο εζληθφηεηνο θαη γιψζζεο δηαηξέρνπζη […] ηελ λήζνλ απφ Καξπαζίαο κέρξη Πάθνπ 

θαη ε απεκπφιεζηο ησλ πξνγνληθψλ εκψλ θεηκειίσλ πξνζέιαβε δηαζηάζεηο θαλεξάο θαη επηθεξδεζηάηεο 

εκπνξίαο»: φ.π., 26 επη. 1903.  
36

 Βι. άιπηγμ, 2 Απξ. 1905. Πην αηζηφδνμνο είλαη ν ζπληάθηεο ηεο Αιήζεηαο, πνπ ζεσξνχζε φηη κε ην 

λνκνζρέδην πεξί αξραηνηήησλ δηαζθαιηδφηαλ ε αλάζρεζε ηεο αξραηνθαπειίαο. Βι. Αιήζεηα, 8 Απξ. 

1905. Δθηφο απφ ηε κεηαθνξηθή θαη κεησλπκηθή ιεηηνπξγία ησλ αξραηνηήησλ σο ζπκβφισλ ηνπ παξει- 

ζφληνο, θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξαζκέλεο δφμαο θαη ηνπ πξνγνληθνχ θιένπο (π.ρ. ζηελ Κχπξν δνχιε, ζηνλ 

Πέηξν πγθιεηηθφ θαη ζην Γχν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζχκαηα…), ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» ηνπ Β. 

Μηραειίδε ην δήηεκα ηεο αξραηνθαπειίαο πξνβάιιεηαη κε έκθαζε θαη ζπλδέεηαη κε ην πξφβιεκα ηεο 

μελνθξαηίαο. 
37

 Βι. Γηψξγνο Γεσξγήο, Η αγγινθξαηία ζηελ Κχπξν. Απφ ηνλ αιπηξσηηζκφ ζηνλ αληηαπνηθηαθφ αγψλα, 

Αζήλα, 1999, 27-31, 70-78· Π. Κηηξνκειίδεο, «Κχπξνο»…, 392.  
38 R. Katsiaounis, Labour, society and politics…, 244.  
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ηνο.
39

 Πξνθαλψο, ε πνιπεηήο εθθιεζηαζηηθή δηέλεμε θαη ε ζπλερήο ελαζρφιεζε ηνπ 

αλψηεξνπ θιήξνπ κε ηελ εζλαξρηθή απνζηνιή ηεο θππξηαθήο εθθιεζίαο ζπλέηεηλαλ 

ζηελ εκθάληζε θαη δηαηψληζε δηάθνξσλ εζσηεξηθψλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξν- 

βιεκάησλ ηεο εθθιεζίαο, θαη ηδίσο ζηελ θαηάπησζε ηνπ θαηψηεξνπ θιήξνπ,
40

 ν νπνίνο 

αδπλαηνχζε ζπρλά λα επηηειέζεη ηνλ πλεπκαηηθφ θαζνδεγεηηθφ ηνπ ξφιν, ψζηε ζην 

ηέινο ηεο εθθιεζηαζηηθήο θξίζεο πξνβάιιεη επηηαθηηθφ ην αίηεκα γηα αλφξζσζε ηνπ 

θιήξνπ θαη ηεο θνηλσλίαο. ε δεκνζίεπκά ηνπ κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Αλνξζψ- 

ζσκελ θιήξνλ θαη θνηλσλίαλ» ν Ξελνθψλ Φαξκαθίδεο ππνζηεξίδεη φηη νη «ιεηηνπξγνί 

ηεο ζξεζθείαο» είλαη «ζπληειεζηαί ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ», θαη γη’ απηφ πξέπεη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνζηνιή ηνπο γηα ηελ «εζηθνπνίεζηλ ηνπ ιανχ» θαη ηελ «πε- 

ξηζηνιήλ ησλ παληνίσλ εγθιεκάησλ, πθ’ σλ δεηλψο πάζρεη ζήκεξνλ ε θππξηαθή θνηλσ- 

λία, θαη σλ ε ηε κνξθή θαη ν αξηζκφο πξνζάπηεη αιεζέο ζηίγκα εηο ηνλ θππξηαθφλ ια- 

φλ», ν νπνίνο δελ δηαθαηέρεηαη απφ ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ππνπίπηεη ζηελ α- 

θνιαζία θαη ζηνλ εθθπιηζκφ.
41

  

Δπνκέλσο, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζπγθείκελν ησλ εμεηαδφκελσλ ζεα- 

ηξηθψλ θεηκέλσλ, φπσο έρνπλ πεξηγξαθεί ζρεκαηηθά πην πάλσ, ζπληζηά σο εληαίν φιν 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ (social formation) κέζα ζηνλ νπνίν εληάζζε- 

ηαη «ην ζχλζεην πιέγκα» ησλ ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ (φπσο είλαη, ιφγνπ ράξε, ν Σχ- 

πνο, ε Δθθιεζία θαη ε Δθπαίδεπζε), νη νπνίνη ζπλδένληαη κε πνηθίιεο ζρέζεηο θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, ζπρλά ζπγθξνχνληαη.
42

 Βέβαηα, φπσο νξζά ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ L. Altou- 

                                                           
39 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο «ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ ππνζηεξηδφηαλ απφ ηα ιατθά 

ζηξψκαηα ησλ πφιεσλ θαη εθπξνζσπνχζε ηελ πην αδηάιιαθηε ελσηηθή ηνπνζέηεζε […] γηα άκεζε πξαγκα- 

ηνπνίεζε ηεο ελψζεσο κε ηελ Διιάδα. Ο κεηξνπνιίηεο Κπξελείαο αληίζεηα ππνζηεξηδφηαλ απφ ηελ θαηε- 

ζηεκέλε αζηηθή ηάμε θαη ηηο εγεηηθέο νηθνγέλεηεο ησλ πφιεσλ, ε εκπεηξία ησλ νπνίσλ ηνπο ππαγφξεπε κε- 

ηξηνπαζέζηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ αγγιηθή θαηνρή […]». Βι. Π. Κηηξνκειίδεο, φ.π., ζεκ. 37, 394.  Βι. 

επίζεο Νίθνο Υξηζηνδνχινπ, Σν αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα ηεο Κχπξνπ θαηά ηα έηε 1900-1910, Λεπθσζία, 

Κέληξν Μειεηψλ Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ, 1999, 18-21. Ο Υξηζηνδνχινπ επηζεκαίλεη φηη ε ηδενινγηθή 

πφισζε επεθηείλεηαη θαη ζηνπο ηνκείο ηνπ ηχπνπ («δεκνζηνγξαθηθά φξγαλα ησλ δχν αληίπαισλ ηδεν- 

ινγηθψλ παξαηάμεσλ ήηαλ ππέξ ησλ εζληθνθξφλσλ θαη αδηάιιαθησλ νη εθεκεξίδεο Επαγόξαο, Αιήζεηα 

θαη Νένλ Έζλνο θαη ππέξ ησλ δηαιιαθηηθψλ ε Φωλή ηεο Κύπξνπ, ε Έλωζηο θαη ε Σάιπηγμ»), ησλ 

αλαγλσζηεξίσλ θαη ησλ ζπιιφγσλ. .π., 20-21.  
40

 Γηα ηελ θαηάπησζε ηνπ  θππξηαθνχ θιήξνπ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ν Γ. . Φξαγθνχδεο εθθξάδεη ηελ 

απνγνήηεπζή ηνπ. Βι. Γ. Φξαγθνχδεο, «Μεηά είθνζηλ έηε», Αιήζεηα, 25 Ηνπλ. 1898.  
41

 Βι. Σξηάζηεξνο [=Ξελνθψλ Π. Φαξκαθίδεο], «Αλνξζψζσκελ θιήξνλ θαη θνηλσλίαλ», άιπηγμ, 18 

Μαξη. 1910˙ Ν. Παλαγηψηνπ-Π. Παξαζθεπάο, «Κππξηαθά ςεπδψλπκα»…, 41. Σξία ρξφληα αξγφηεξα, 

ζηελ εθεκεξίδα Αηψλ δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ν θιήξνο πξέπεη λα αξζεί ζην χςνο ηεο απνζηνιήο ηνπ 

θαη λα κελ είλαη «θιήξνο δη’ αξγπξνινγίαλ, […] δη’ επίδεημηλ θαη καηαηνδνμίαλ, θιήξνο δηά κηθξνδεηήκα- 

ηα θαη δηά κηθξνπξάγκαηα, θιήξνο ηνπ θνπζθνπξέκαηνο, ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε, ηνπ ζεζαχξηδε, ηνπ πβα- 

ξηηηθνχ βίνπ, ηεο πνιπηειείαο […], ηνπ Γαία ππξί κεηρζήησ˙ απηφλ ηνλ θιήξνλ δελ ηνλ ζέιεη ε Γεκν- 

ζηνγξαθία, δηφηη δελ ηνλ ζέιεη ν Θεφο […]». Βι. Αηψλ, 30/13 Γεθ. 1913. Γηα ην ίδην ζέκα, βι. επίζεο 

άιπηγμ, 23/6 Γεθ. 1916.  
42

 Δπεμεγψληαο ηνλ φξν θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο, φπσο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη ζην έξγν ηνπ L. Althusser, 

ν T. Bennet ζεκεηψλεη: «Ο Αιηνπζέξ […] βιέπεη έλαλ “θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ” – θάηη ηζνδχλακν ηεο 
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sser, ε ηδενινγία, φληαο «παξάζηαζε ηεο θαληαζηαθήο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηηο πξαγ- 

καηηθέο ζπλζήθεο ηεο χπαξμήο ηνπ», δελ παξάγεηαη κέζα ζηνπο ηδενινγηθνχο κε- 

ραληζκνχο, αιιά απφ ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο «πνπ βξίζθνληαη ζε δηαξθή ηαμηθφ αληα- 

γσληζκφ». Δπνκέλσο, παξάιιεια κε ηελ ηδενινγία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, αλαπηχζζν- 

ληαη θαη άιιεο, ελαιιαθηηθέο ηδενινγίεο.
43

  

Πξνθαλψο, ην ηδενινγηθφ ζπγθείκελν ηεο θππξηαθήο δξακαηνγξαθίαο (1869-1925) 

ζπγθξνηείηαη, φπσο έρεη ζεκεησζεί ζηελ Δηζαγσγή, αθελφο, απφ ηελ εζληζηηθή-ειιε-

λνθεληξηθή ηδενινγία (ε νπνία, εκπεξηέρνληαο ηα ηδενινγηθά ζηνηρεία ηεο ζπλέρεηαο θαη 

ελφηεηαο ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ πφζνπ γηα έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Διιάδα, ππεξεηείηαη απφ ηελ επίκνλε αλαδήηεζε πεηζηεξίσλ γηα ηελ ειιεληθφηεηα ηεο 

πιεηνλφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ) θαη, αθεηέξνπ, απφ ηελ αληίκαρε απνηθην- 

θξαηηθή-αγγινζαμνληθή ηδενινγία (ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα βξεηαληθά γεσπνιηηηθά 

θαη γεσζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα σξαηνπνηνχληαη κε ην ηδενιφγεκα ηνπ «παξάδεηζνπ 

ηεο Αλαηνιήο»,
44

 θαη ε επηδίσμε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επίπιαζηεο θππξηαθήο ηαπ- 

ηφηεηαο επηθνπξείηαη απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθφηεηαο ηνπ λεζηνχ κέζσ ηεο 

παξαράξαμεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ).  

Ζ έληαζε ηεο δηπνιηθήο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ δχν πην πάλσ ηδενινγηθψλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ, παξά ηηο αξγέο αιιά ζηαζεξέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζην λεζί ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα,
45

 παξακέλεη αλαι- 

ινίσηε ζε φιε ηελ πεξίνδν, φπσο αθξηβψο απνδίδεηαη ην 1881, πηζαλφηαηα απφ ηε 

γξαθίδα ηνπ Θεφδνπινπ Κσλζηαληηλίδε, ζε πξσηνζέιηδν άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Νένλ 

Κίηηνλ: 

                                                                                                                                                                      
θνηλσληνινγηθήο έλλνηαο ηεο “θνηλσλίαο” – λα απαξηίδεηαη απφ έλαλ αξηζκφ δηαθεθξηκέλσλ αιιά αιιειε- 

μαξηεκέλσλ επηπέδσλ πξαθηηθήο – ην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ην πνιηηηθφ, θαη ην ηδενινγηθφ – πνπ ην θαζέλα 

είλαη ζρεηηθά απηφλνκν σο πξνο ηα άιια». Βι. T. Bennet, Φνξκαιηζκφο…, 130. Γηα ηνπο ηδενινγηθνχο 

κεραληζκνχο, βι. ηε κειέηε ηνπ L. Althusser «Ηδενινγία θαη ηδενινγηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο», φπνπ 

ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη «αλ είλαη αιήζεηα πσο νη ηδενινγηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο [= ΗΜΚ] 

αληηπξνζσπεχνπλ ηε κνξθή κε ηελ νπνία πξέπεη αλαγθαζηηθά λα πξαγκαησζεί ε ηδενινγία ηεο θπξίαξρεο 

ηάμεο, θαη ηε κνξθή κε ηελ νπνία ε ηδενινγία ησλ ππνηειψλ ηάμεσλ πξέπεη αλαγθαζηηθά λα αλακεηξεζεί 

θαη λα ζπγθξνπζηεί, άιιν ηφζν είλαη αιήζεηα πσο νη ηδενινγίεο δελ “γελληνχληαη” κέζα ζηνπο ΙΜΚ, αιιά 

απφ ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαξθή ηαμηθφ αληαγσληζκφ […]. Βι. Louis Althusser, Θέζεηο 

(κηθξ. Ξελνθψλ Γηαηαγάλαο), Αζήλα, Θεκέιην, 1999 (1976), 120-121˙ ζην εμήο: Θέζεηο… 
43

 Βι. L. Althusser, φ.π., 99, 121. Γηα ην ίδην ζέκα, βι. T. Bennet, φ.π., 136-137· Terry Eagleton, 

Marxism…, 18.  
44

 Δηζεγεηήο ηνπ ηδενινγήκαηνο απηνχ ήηαλ ν πξσζππνπξγφο ηεο Μ. Βξεηαλίαο Νηηζξαέιη, πνπ ππν- 

ζηήξηδε φηη ε «Κχπξνο ππφ ηελ Αγγιίαλ ζα κεηεβάιιεην εηο παξάδεηζνλ». Βι. ελδεηθηηθά Δπαγφξαο, 28 

Απξ. 1895. Γηα ηε ινγνηερληθή κεηάπιαζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ζηα βηθησξηαλά πεξί Κχπξνπ ηαμηδησ- 

ηηθά θείκελα, βι. M. Roussou–Sinclair, Victorian travellers…, passim. 
45

 Παξάιιεια κε ηηο αξγέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο, ζηα ηέιε ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ εηθν- 

ζηνχ αηψλα εκθαλίδνληαη ζην λεζί θαη λέεο ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο, φπσο είλαη ι.ρ. ν ζνζηαιηζκφο, ν 

θεκηληζκφο θιπ., ρσξίο λα επεξεάδνπλ φκσο δξαζηηθά ηε ζεαηξηθή γξαθή ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε.   
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  [Οη Άγγινη] εγφξαζαλ δίθελ αλδξαπφδσλ πιεζπζκφλ δηαθνζίσλ  
   ρηιηάδσλ, ν νπνίνο νθείιεη δηά ηνπ ηδξψηνο απηνχ λα ηξέθε ηνπο 

  λένπο δεζπφηαο ηνπ, λα απαξλεζή ηνλ εζληζκφλ ηνπ, ηελ γιψζζαλ  

  ηνπ, ηελ ζξεζθείαλ ηνπ θαη φ,ηη ηεξφλ έρεη, θαη νπδέπνηε λα ηνική- 

  ζε λα πςψζε ην κέησπνλ θαη λα δηεθδηθήζε ηα απαξάγξαπηα δηθαη- 

  ψκαηά ηνπ. Δληεχζελ δε, απφ ησλ πξψησλ ηεο θαηνρήο εκεξψλ, ήξ- 

  μαην πάιε δσήο ή ζαλάηνπ κεηαμχ ησλ δεζπνηψλ θαη ησλ ζεσξνπκέ- 

  λσλ εηιψησλ, πάιε αλαίκαθηνο αιεζψο, αιιά πεηζκαηψδεο θαη θν- 

  βεξά.
46

  

 

3.  Μεηαξύ θεαηπικού και δημοζιογπαθικού λόγος: οι ομόλογερ ιζοηοπίερ  

3.1.  Από ηην απαπαζάλεςηη επωηική πίζηη ζηη γςναικεία σειπαθέηηζη 

  πσο έρνπκε δηαπηζηψζεη ζην έθην  Κεθάιαην,
47

 ε εηδνινγηθή παξάκεηξνο θαζνξί- 

δεη δξαζηηθά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εξσηηθήο πίζηεο (πνπ δεζπφδεη ζηα ξνκαληηθά 

εξσηηθά θαη ηζηνξηθά δξάκαηα θαη ζην παηξησηηθφ δξάκα Φηινπαηξία θαη έξσο) ζε 

εξσηηθή ειεπζεξηφηεηα, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηνλ απεγθισβηζκφ ηεο γπλαίθαο απφ ηα 

παηξηαξρηθά ζηεξεφηππα θαη ηε ρεηξαθέηεζή ηεο (ζηνηρεία πνπ εληνπίδνληαη ζηα αζηηθά 

δξάκαηα). ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν αληρλεχεηαη ε νκφινγε δηάδεπμε αλάκεζα ζηελ 

πξνζήισζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ νηθηαθφ βίν θαη ζην αίηεκά ηεο γηα απηνδηάζεζε. 

Δηδηθφηεξα, ζε δηάιεμε ηνπ Νηθφιανπ Καηαιάλνπ κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Ζ 

γπλή θαη ν νίθνο» (1894), κνινλφηη αξρηθά ππνζηεξίδεηαη φηη «δηαθνξά εηδηθή θαη νπ- 

ζηψδεο δελ ππάξρεη κεηαμχ αλδξφο θαη γπλαηθφο», ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζε- 

καληηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, νη νπνίεο ηεθκεξηψλνπλ ηε δηαθνξεηη- 

θφηεηά ηνπο θαη δηθαηνινγνχλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ νκηιεηή, ηνλ δηαθξηηφ θαη ππνβαζ- 

κηζκέλν ξφιν ηεο γπλαίθαο. Χο ραξαθηεξηζηηθά, αθελφο, ηνπ αλδξηθνχ θχινπ ζεκεη- 

ψλνληαη ην «απηελεξγφλ» θαη «απηφζπκνλ» θαη, αθεηέξνπ, ηνπ γπλαηθείνπ ην «δεεηη- 

θφλ» θαη «ηεξεηηθφλ»˙ εμάιινπ, ν άλδξαο παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν εχζηξνθνο θαη 

ηθαλφο λα κεηαβαίλεη ηαρχηεξα απφ ηηο επηκέξνπο εκπεηξηθέο παξαζηάζεηο ζε γεληθεχ- 

ζεηο, «ε δε γπλή ηνπλαληίνλ παξακέλεη εηο ηαο κεξηθάο παξαζηάζεηο θαη ηα θαζέθαζηα 

θαη, αδπλαηνχζα έλεθα ηνχηνπ λα ζπιιάβε θαη δηακνξθψζε γεληθφλ ηη θαη φινλ, είλε [sic] 

κάιινλ ππεξεηηθή». πλεπψο, πξννξηζκφο ηεο γπλαίθαο, ζχκθσλα κε ηνλ νκηιεηή, εί- 

λαη ε εξσηηθή πίζηε θαη ε άγξππλε θχιαμε ηεο νηθίαο, ζηελ νπνία νθείιεη λα πεξη- 

                                                           
46

 Βι. «Αλαθξίβεηα θαη παξεμεγήζεηο», Νένλ Κίηηνλ, 21/2 επη. 1881. ε εληνλφηεξν χθνο ε Αιήζεηα 

θαηαθέξεηαη θαηά ηεο αγγιφθσλεο εθεκεξίδαο Cyprus Herald ηεο νπνίαο νη ζπληάθηεο «δηαξξήγλπληαη 

κνλνλνπρί θξψδνληεο θαη εμεκνχληεο θαηά ηνπ ειιεληθνχ ηεο λήζνπ πιεζπζκνχ άπαζαλ ηελ ελ εαπηνίο 

ρνιήλ […], ιέγνληεο φηη νπδφισο εζηίλ άμηνο λα κεηέρε ηεο δηνηθήζεσο ησλ πξαγκάησλ ηνπ ηφπνπ ηνπ, 

σζεί εηέζε ππφ ηνπ ζενχ [sic] ίλ’ αείπνηε παρχλε ηνπο εαπηνχ δπλάζηαο δηά ησλ ηδξψησλ ηνπ δίθελ  

είισηνο θαη θηήλνπο!». Βι. «Ο “Cyprus Herald”», Αιήζεηα, 3/15 Απξ. 1882. Γηα ηελ ίδξπζε ηνπ θηιν- 

θπβεξλεηηθνχ Cyprus Herald (1881), βι. φ.π., 2/14 Ηαλ. 1882.  
47

 Βι. ζζ. 425-427. 
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νξίζεη ηε δσή ηεο, «πθαίλνπζα ηνλ αηειεχηεηνλ ηεο πίζηεωο θαη ηεο αγάπεο ηζηόλ, σο 

άιιε πεξίθξσλ Πελειφπε».
48

 

Ζ ξήμε κε ηηο πην πάλσ παηξηαξρηθέο αληηιήςεηο γχξσ απφ ηε θχζε, ηνλ ξφιν θαη 

ηνλ πξννξηζκφ ηεο γπλαίθαο επέξρεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νχ

 αη- 

ψλα, φηαλ πηα νη θεκηληζηηθέο ηδέεο δηαδίδνληαη ζηελ Κχπξν. Έθδεια θεκηληζηηθφο ή- 

ηαλ ν ραξαθηήξαο ηεο δεθαπελζήκεξεο θηινινγηθήο εθεκεξίδαο Δζηηάδεο (Ακκφρσ- 

ζηνο, 1913-1915), πνπ «απφ ην πξψην θχιιν [ηεο] πξνθάιεζε αληηδξάζεηο».
49

 ε απηέο 

αλαθέξεηαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ Αλαηνιή θαη Γχζηο Ν. Θ. Αλησληάδεο, ν νπνίνο ππνζηε- 

ξίδεη φηη, πέξα απφ ηελ θαζαξεχνπζα γιψζζα ηεο εθεκεξίδαο, πνπ ελφριεζε ηνπο δε- 

κνηηθηζηέο (θαη θπξίσο ηνλ Μ. Γ. Φξαγθνχδε), αίζζεζε πξνθάιεζαλ νη αλαηξεπηηθέο, 

γηα ηα θππξηαθά δεδνκέλα, ηδέεο ηεο: 

   

          Αη Δζηηάδεο κε ην πξψηνλ άξζξνλ θαίλνληαη θαζαξά αληηπξφ- 

  ζσπνη πιεξεμνχζηνη ελ Κχπξῳ ηνπ θεκηληζκνχ, δειαδή ησλ σ- 

  ξαίσλ εθείλσλ ηδεψλ, αη νπνίαη ήξρηζαλ κε ηελ ηδέαλ ηεο εμηζψ- 

  ζεσο επί ηνπ απηνχ επηπέδνπ ησλ δχν θχισλ […] θαη θαηέιεμαλ  

  εηο ηελ ηδέαλ λα θνξέζνπλ νη γπλαίθεο παληειφληα, θνπγάξα, λα  

  πάξνπλ κπαζηνχλη […] θαη λα καο θιείζνπλ εηο ην ζπίηη κε κίαλ 

  ζθνχπαλ […] θαη απηέο λα αλαιάβνπλ ηελ εηο ηελ αγνξάλ άγνπ- 

  ζαλ […].  

  

ην ίδην δεκνζίεπκα ν Αλησληάδεο, κε αλάιαθξν εηξσληθφ θαη απνζηαζηνπνηεκέλν 

χθνο, ζπκβνπιεχεη ηνπο άληξεο λα πξνζέρνπλ, «δηφηη εάλ πξνο ην παξφλ έρνκελ κφλνλ 

                                                           
48

 Βι. Νηθφιανο Καηαιάλνο, «Ζ γπλή θαη ν νίθνο», Δπαγφξαο, 3 Ηνπλ. 1894. Ζ δηάιεμε δφζεθε ζην αλα- 

γλσζηήξην ηεο Λεπθσζίαο «Ζ Αγάπε ηνπ Λανχ». Οη ππνγξακκίζεηο ζηα παξαζέκαηα είλαη δηθέο κνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξφκνηεο απφςεηο γηα ηνλ ππνβαζκηζκέλν ξφιν ηεο γπλαίθαο δηαηππψλνληαη 

ιίγα ρξφληα αξγφηεξα θαη απφ ηε . Λενληηάδα: Ωο πξνο ηαο ζρέζεηο αλδξφο θαη γπλαηθφο πξνο αιιήινπο˙ 

ν κελ είλαη πάληνηε θχξηνο θαη άξρσλ ηεο νηθνγελείαο, ή αξθνχλησο απζηεξφο θαη εγσηζηηθφο θαη πνιιάθηο 

δεζπνηηθφο, ή επηεηθήο θαη ζπγθαηαβαηηθφο. […] Η δε γπλή, είηε ωο ζπγάηεξ είηε ωο αδειθή είηε ωο 

ζύδπγνο θαη κήηεξ, δηαηεξεί εηζέηη πξνο ηνλ άλδξα κεηξνπαξάδνηνλ αθνζίωζηλ θαη επιάβεηαλ, – 

ελφζῳ θαη απηή δηά ηελ θελφδνμνλ απνκίκεζηλ μελνηξφπσλ εζψλ θαη εζίκσλ δελ απψιεζε κέξνο ηνπ 

εζληθνχ απηήο ραξαθηήξνο – θαη νχησ θαζίζηαηαη κεηά ηνπ αλδξφο ε ζπλεθηηθή δχλακηο ηεο νηθνγελείαο 

[…]. Βι. απθψ Λενληηάο, Ο αλήξ θαη ε γπλή. Γηαιέμεηο ηξεηο αλαγλσζζείζαη ελ ηῳ Διιεληθῲ Φηιν- 

ινγηθῲ πιιφγῳ θαη πέληε πνηήκαηα, Δλ Κσλζηαληηλνππφιεη, Σχπνηο Αδειθψλ Γεξάξδσλ, 1899, 49. Δγψ 

ππνγξακκίδσ. Αλ εμαηξέζνπκε ην πην πάλσ απφζπαζκα (θαη ίζσο θαη νξηζκέλα άιια πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα εληνπηζηνχλ ζηα δεκνζηεπκέλα ζηνλ πεξηνδηθφ ηχπν θείκελα ηεο . Λενληηάδνο), ε ζπγγξαθέαο 

αλαδείρζεθε, φπσο απνδεηθλχεη ε Δι. Βαξίθα, θαη κε ηε γεληθφηεξε δξάζε ηεο θαη κε δεκνζηεχκαηά ηεο 

ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ θαη ζε άιια έληππα, ζε κηα απφ ηηο πξσηνπφξεο γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο γπλαίθαο. Ζ πξνζθνξά απηή ηεο . Λενληηάδνο αμίδεη λα δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά. Βι. 

Διέλε Βαξίθα, Η εμέγεξζε ησλ θπξηψλ. Ζ γέλεζε κηαο θεκηληζηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ Διιάδα (1833-

1907), Αζήλα, Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Παηδείαο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 1987, 151, 257-258, 

262-263.  
49

 Βι. Λ. Παπαιενληίνπ, Κππξηαθά πεξηνδηθά…, 166. Γηα ην ζεκείσκα κε ην νπνίν πξναλαγγέιιεηαη ε 

έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Δζηηάδεο (Νένλ Έζλνο, 9/22 Ννεκβξ. 1913) θαη ην εγθσκηαζηηθφ θείκελν κε ην 

νπνίν ν Μ. Φξαγθνχδεο ππνδέρεηαη «ηελ σξαίαλ θαη εξσηθήλ πξνζπάζεηαλ ηεο δεζπνηλίδνο Παπαδνπνχ- 

ινπ» (Αιήζεηα, 22 Ννεκβξ. 1913), βι. Γηψηα Παξαζθεπά-Υαηδεθψζηα, Πεξζεθφλε Παπαδνπνχινπ. 

Φεθίδεο δσήο, Λεπθσζία, 2006, 147-8˙ ζην εμήο: Πεξζεθφλε Παπαδνπνχινπ... Γηα ηηο αξλεηηθέο 

αληηδξάζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ Δζηηάδσλ, βι. φ.π., 123.  
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παξάπνλα, κεζαχξηνλ ζα έρσκελ δηακαξηπξίαο, θαηφπηλ ζπιιαιεηήξηα, θαη ηειεπηαία θάηη 

γπλαηθείεο απεξγίεο – ηξνκεξφλ εηπείλ – πνπ ζα καο αλαγθάζνπλ ή λα ππνηαρζψκελ άλεπ 

φξσλ εηο ηαο γπλαηθείαο αμηψζεηο θαη λα λαλνπξίδνπκε ηνπο ραξηηφβξπηνπο κπεκπέδεο, ή 

λα κελ έρνπκε θαζφινπ απ’ απηνχο».
50

  

Δπνκέλσο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, ε εηδνινγηθά πξνζδηνξηζκέλε ζηα ζεα- 

ηξηθά θείκελα δηάδεπμε αλάκεζα ζηελ εξσηηθή πίζηε θαη ζηελ εξσηηθή ειεπζεξηφηεηα 

είλαη αληίζηνηρε κε ηελ νκφινγε δηάδεπμε αλάκεζα ζηελ εξσηηθή πίζηε θαη ηνλ ζπλα- 

θφινπζν πεξηνξηζκφ ηεο γπλαίθαο ζηα νηθηαθά ηεο θαζήθνληα, αθελφο, θαη ζην αίηεκα 

γηα εμίζσζε ησλ δχν θχισλ, φπσο έρεη εληνπηζηεί ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν, αθεηέ- 

ξνπ:  

                                                                                                              

ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΛΟΓΟ 
51

                                                       ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΟ 

     

ΡΟΜΑΝΣΗΚΑ ΓΡΑΜΑΣΑ    # ΑΣΗΚΑ ΓΡΑΜΑΣΑ 

 

   εξσηηθή πίζηε                          vs      εξσηηθή ειεπζεξηφηεηα           εξσηηθή πίζηε  vs   εμίζσζε                                                                                          

                                                                                                              νηθηαθφο βίνο          θχισλ 

Πίνακαρ 1: Δξσηηθή πίζηε-γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε 

Αλ, βέβαηα, ζηα αζηηθά δξάκαηα ε εξσηηθή ειεπζεξηφηεηα παξνπζηάδεηαη κέζα ζηα 

ζπκθξαδφκελα ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο ηνπ κεζνπνιέκνπ (Σ. Αλζίαο, Ο δεηηάλνο ηεο 

εδνλήο) ή ηεο θνζκνπνιίηηθεο Λάξλαθαο ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα, φπνπ κηα παξέα λεα- 

ξψλ αζηψλ κεηαθέξεη ζε μέλν έδαθνο γαιιηθά ήζε (Π. Βαιδαζεξίδεο, Μάξηνο), ζηνλ 

εμσθεηκεληθφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ ηεο πεξηφδνπ δελ ππήξραλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα 

ηελ απνδνρή ηνχ πξψηκνπ αηηήκαηνο γηα ηελ εμίζσζε ησλ δχν θχισλ. Απφ ηελ άιιε, ε 

θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζηα ξνκαληηθά δξάκαηα (θαηψ- 

ηεξε ηάμε: ππεξέηξηεο, ιατθέο γπλαίθεο˙ αλψηεξε ηάμε: γπλαίθεο ηεο εγεηηθήο ηάμεο) 

ζπλεπάγεηαη αζθαιψο φηη νη επηθαλείο γπλαίθεο (ι.ρ. ε Ηνπιία ζην Η Κχπξνο θαη νη 

Ναΐηαη, ε Αξλάιδα ζηνλ Πέηξν πγθιεηηθφ θαη ε Μαξία ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη) δηα- 

θνξνπνηνχληαη απφ ηνλ θαλφλα ησλ ππφινηπσλ ππνηαγκέλσλ γπλαηθψλ, δίλνληαο κε ηνλ 

ζάλαηφ ηνπο καζήκαηα ρεηξαθέηεζεο απφ ηα θειεχζκαηα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο.
52

 Α- 

ληίζεηα, ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν, ε ρεηξαθέηεζε ζε θακηά πεξίπησζε δελ παξνπζη- 

άδεηαη σο ζπληειεζκέλε θαηάθηεζε, αθνχ ε θππξηαθή θνηλσλία βξηζθφηαλ αθφκε ζε 

                                                           
50

 Βι. Αηψλ, 30/13 Γεθ. 1913. Ο Ν. Αλησληάδεο ππνγξάθεη ην δεκνζίεπκα κε ην ςεπδψλπκν «Αλάπ.». 

Βι. Ν. Παλαγηψηνπ-Π. Παξαζθεπάο, Κππξηαθά ςεπδψλπκα…, 12.  
51

 Δθεμήο, ν φξνο «ζεαηξηθφο ιφγνο» ζεκαίλεη ηα εμεηαδφκελα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα. 
52

 Γηα ην ίδην ζέκα, βι. Κεθ. η΄, ζ. 400-401.  
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έλα πξψηκν κεηαβαηηθφ ζηάδην απεγθισβηζκνχ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θιεηζηήο 

παηξηαξρηθήο θνηλσλίαο.
53

  

3.2. Η διαλεκηική γνώζηρ και δπάζηρ  

  πσο έρεη δηαπηζησζεί ζην έθην Κεθάιαην,
54

 ν ζεκαζηαθφο άμνλαο /γλψζε/

/δξάζε/, φληαο πνιπδηάζηαηνο, ζπλαξηάηαη κε δηάθνξεο ηζνηνπηθέο θαηεγνξίεο. Γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο εμέηαζεο ησλ αξζξψζεσλ κεηαμχ ζεαηξηθνχ θαη δεκνζηνγξαθηθνχ 

ιφγνπ επηιέγνπκε ηελ πνιηηηθή ηζνηνπία, θαη εηδηθφηεξα ηε ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθήο 

εμνπζίαο θαη ιανχ. ηελ πεξίπησζε απηή, αληίζεηα κε φ,ηη έρνπκε δηαπηζηψζεη ζρεηηθά 

κε ην γπλαηθείν δήηεκα, ε ζεαηξηθή γξαθή δελ αλαπαξάγεη ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρν- 

ληαη ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ.  

Ζ δηπνιηθή αληίζεζε κεηαμχ πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ιανχ δεζπφδεη ζηα ηζηνξηθά 

δξάκαηα θαη ζηηο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε. Αλ εμαηξέζνπκε ηε πλσκν- 

ζία ηνπ Καηηιίλα θαη ην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…», ζηα ππφινηπα δξάκαηα ν θπ- 

πξηαθφο ιαφο κε κπζηηθέο ζπλσκνηηθέο ελέξγεηεο πξνεηνηκάδεη εμέγεξζε θαηά ηνπ ά- 

ηεγθηνπ μελνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο, ηε ζηηγκή πνπ νη ηχξαλλνη αδξαλνχλ, αγλνψληαο ηα 

ζπλσκνηηθά ζρέδηα θαη ηηο επαλαζηαηηθέο πξνεηνηκαζίεο ηνπ ιανχ. Ζ αγσληζηηθή δξά- 

ζε ηνπ ιανχ, πνπ παξνπζηάδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο επίγλσζεο ηνπ έλδνμνπ ηζηνξηθνχ 

ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο επηζπκίαο γηα δηεθδίθεζε ελφο αληάμηνπ παξφληνο, αληηπαξα- 

βάιιεηαη πξνο ηελ αξρηθή αδξάλεηα ησλ θαηαθηεηψλ, ε νπνία κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

ιπζζαιέα έλνπιε αληεθδίθεζε, κφιηο πιεξνθνξνχληαη ηηο πξνζέζεηο ησλ ππνδνχισλ.  

Αληίζεηα, ε ελαληίσζε ηνπ ιανχ θαηά ηεο αγγιηθήο απνηθηνθξαηηθήο εμνπζίαο, φπσο 

απνηππψλεηαη ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, εθδειψλεηαη 

κέζσ ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ (φπσο είλαη ν Σχπνο, ε Δθθιεζία, ε Παηδεία) ή καδηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη ζπιιαιεηεξίσλ, ρσξίο πνηέ λα πξνζιακβάλεη ηε κνξθή κπζηηθψλ 

ζπλσκνηηθψλ ελεξγεηψλ ή έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ 

ιανχ γηα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδν, θαη ηδίσο γηα ηελ έλσζή ηνπ κε ηνλ εζληθφ 

θνξκφ, ελαπνηίζεληαη ζηε κεγαινςπρία ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο, ε νπνία επηδηψθεη 

ηελ εδξαίσζή ηεο φρη κε ηελ έλνπιε δξάζε ελαληίνλ ηνπ ιανχ, αιιά κε πνιηηηθέο ελέξ- 

γεηεο πνπ ζηφρεπαλ ζηνλ αθειιεληζκφ θαη ηελ αλάζρεζε ηεο ελσηηθήο ηδενινγίαο.  

Δπνκέλσο, απφ ηε κειέηε ηεο άξζξσζεο ηνπ ζεκαζηαθνχ άμνλα /γλψζε/

/δξάζε/, φπσο απηφο αληρλεχεηαη ζηνλ ζεαηξηθφ θαη ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν, εμά- 

                                                           
53

 ζα γξάθεη ε Πεξζεθφλε Παπαδνπνχινπ ζηα 1917 γηα ηελ πλεπκαηηθή απειεπζέξσζε ηεο γπλαίθαο 

θαη γηα ηελ αμία ηεο κφξθσζήο ηεο είλαη αθφκε ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο, γηα ηα θππξηαθά δεδνκέλα. Βι. Γ. 

Παξαζθεπά-Υαηδεθψζηα, Πεξζεθφλε Παπαδνπνχινπ…, 130.  
54

 Βι. ζζ. 409-411.  
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γεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ζηα ξνκαληηθά ηζηνξηθά δξάκαηα δελ εληνπίδεηαη ε θπγή απφ 

ηελ ηξέρνπζα πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα˙ αληίζεηα, ηα θαπηά πξνβιήκαηα ηνπ ιανχ 

ζπλππνδειψλνληαη κέζα απφ παξφκνηεο παξειζνληηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζπρλά 

(κέζσ ηεο ηερληθήο ηνπ αλαρξνληζκνχ)
55

 ζπλπθαίλνληαη κε ηηο παξνληηθέο. Αλ επηπιένλ 

ιεθζνχλ ππφςε θαη νη ξεηά δηαηππσκέλεο ζε αξθεηνχο πξνιφγνπο ησλ δξακάησλ απ- 

ηψλ παηξησηηθέο θαη θξνλεκαηηζηηθέο ζπγγξαθηθέο πξνζέζεηο,
56

 θαηαιήγνπκε ζηε δηα- 

πίζησζε φηη ε ηδενινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη, θαηά ηε δηα- 

ηχπσζε ηνπ Fr. Jameson, «πξνηείλνπλ θαληαζηαθέο […]“ιχζεηο” γηα άιπηεο θνηλσληθέο 

[θαη πνιηηηθέο, ζα πξνζζέηακε] αληηπαξαζέζεηο».
57

 

Απφ ηελ άιιε, ε ζρεηηθά κεηξηνπαζήο (παξά ηηο ζπρλέο εθδειψζεηο δηακαξηπξίαο) 

ζηάζε ησλ Κππξίσλ έλαληη ησλ Άγγισλ, πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ 

ιφγν, γίλεηαη ζπρλά αληηθείκελν ζθιεξήο θξηηηθήο θαη ζαηηξηθήο ζηφρεπζεο. Απφ ηνλ 

απνγνεηεπηηθφ απνινγηζκφ ησλ αγσληζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ θππξηαθνχ ιανχ 

θαηά ηελ εηθνζαεηία 1878-1898
58

 κέρξη ηελ έκκεηξε επηθαηξηθή ζηειίηεπζε ηεο ηα- 

θηηθήο λα ππνβάιινληαη ηα αηηήκαηά ηνπ απεπζείαο ζηε βξεηαληθή θπβέξλεζε απφ αι- 

ιεπάιιειεο πξεζβείεο (1919),
59

 ε κεζφδεπζε ηεο ήπηαο αληίδξαζεο απέλαληη ζηελ 

μελνθξαηία δελ κεηαβάιιεηαη.  

 

                                                           
55

 Γηα ηελ ηερληθή ηνπ αλαρξνληζκνχ ζηα θππξηαθά ηζηνξηθά δξάκαηα, βι. Κεθ. Γ΄, ζ. 270 θ.ε.  
56

 Βι. Κεθ. Β΄, ζ. 216-224.  
57

 Βι. Fr. Jameson, The political unconscious…, 79.  
58

 ε πξσηνζέιηδν αλππφγξαθν άξζξν ηεο Αιήζεηαο ππφ ηνλ ηίηιν «Σν αηψληνλ δήηεκα» ζεκεηψλεηαη φηη 

«Όηαλ θαηειήθζε ε Κχπξνο ππφ ηεο Αγγιίαο νπδείο εθαληάδεην, αλαγηλψζθσλ ηαο παλεγπξηθάο επαγγειίαο 

ηνπ Γηζξαέιε, φηη δχν κφλνλ δελ ζα παξήξρνλην εηψλ δεθάδεο θαη νη Κχπξηνη, εληειψο πιένλ εμεληιεκέλνη, 

ζα έβαιινλ θξαπγήλ απέιπηδα απνγλψζεσο θαη ζα εμειηπάξνπλ επηκφλσο βνήζεηαλ […]». ηε ζπλέρεηα, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ν ιαφο νθείιεη λα κελ αλακέλεη παζεηηθά λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε απφ κφλε ηεο: 

«Ηκείο ινηπφλ πξέπεη λα μππλήζσκελ θαη λα ελεξγήζσκελ αλδξηθά. Φηάλνπλ πιένλ ηα ιφγηα˙ αο αξρίζνπλ 

ηα έξγα. Δηο εθείλα εθάλεκελ έσο ηψξα αξηζηνηέρλαη˙ αο ίδσκελ εηο απηά». Βι. Αιήζεηα, 18 Ηνπλ. 1898. 

Παξφκνηεο απφςεηο δηαηππψλνληαη απφ ηνλ πνιηηεπηή Γ. . Φξαγθνχδε, ν νπνίνο, αλάκεζα ζε άιια, ππν- 

γξακκίδεη: «[…] θαζήθνλ καο δελ είλε [sic] κφλνλ λα ηξψγσκελ θαη λα πίλσκελ θαη λα ιεζρελεχσκελ, 

αιιά θαη λα εξγαδψκεζα ππέξ ησλ θνηλψλ θαη λα κνρζψκελ θαη λα θηλδπλεχσκελ ππέξ ηεο παηξίδνο». Βι. 

Γ. . Φξαγθνχδεο, «Μεηά είθνζηλ έηε», φ.π., 25 Ηνπλ.1898.  
59

 Με ηε ιήμε ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ θππξηαθή πξεζβεία κεηαβαίλεη ζηε Λνλδίλν γηα λα ζέζεη εθ 

λένπ ζηε βξεηαληθή θπβέξλεζε ηα αηηήκαηα ησλ Κππξίσλ, ελφςεη ηνπ ζπλεδξίνπ ησλ Βεξζαιιηψλ. Ο Ν. 

Θ. Αλησληάδεο (ρξεζηκνπνηψληαο ην ςεπδψλπκν Αλάπ.) ζεσξεί, εθ πξννηκίνπ, αλεπηηπρέο ην εγρείξεκα 

ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ: «Ση δηάνιν θαζφζαζηε εθεί θαη ηζακπνπλάηε / θαη ηη γηλφκαζηε εκείο θαζφινπ δελ 

ξσηάηε / ηη ζέηε ζηηνπέτζνλ βέξπ γνπέι ζηγθνχξν / θη αλ βξίζθεηε ηνλ Λφυδ Σδσξηδ αθιφλεην θαη ληνχξν 

[…]. […] θαη κνπζθνπξνχδηα, έλσζη, αξινχκπεο, αλαγνχιεο / εδψ θαξάβηα ράλνληαη θαη θιαίλε ηηο βαξ- 

θνχιεο; Δκείο εδψ πληγφκαζηε απφ ηελ αγσλία / ηε δάθλε πνηνο εθέξδηζε ζηε ζθπηαινδξνκία / θαη πνηνο ζα 

εηλ’ ν επηπρήο πνπ ζα’ ρε κεο ζην πηάην / ξνδκπίθ δαθλνζηεθάλσην, ζηηθάδν κπξσδάην». Απφ ηνλ ίδην ζπ- 

ληάζζεηαη θαη ε ππνζεηηθή «Απάληεζηο ηεο θππξηαθήο απνζηνιήο», ζηελ νπνία ζπλππνδειψλεηαη ε απν- 

γνήηεπζή ηνπ γηα ηελ αληθαλφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θππξηαθνχ ιανχ λα ζέζνπλ, θαηά ηξφπν απν- 

ηειεζκαηηθφ, ηα αηηήκαηά ηνπ. Βι. Αιήζεηα, 2 Μαΐνπ 1919˙ φ.π., 16 Μαΐνπ 1919. Σελ ίδηα πεξίνδν, πιή- 

ζνο ζαηηξηθψλ ζηίρσλ δεκνζηεχνληαη ζε έληππα φπσο ν Ραγηάο, ν Χσξηάηεο θ.ά.  
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3.3. Μεηαξύ θαινομενικού και ππαγμαηικού 

Ζ δηάδεπμε ησλ ηζνηνπηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ /θαίλεζζαη/ θαη ηνπ /είλαη/ ζηα θππξη- 

αθά ζεαηξηθά θείκελα (1869-1925), φπσο έρνπκε δηαπηζηψζεη ζην πξνεγνχκελν Κεθά- 

ιαην, ζπλαξηάηαη κε πνηθίια επίπεδα, φπσο είλαη ην πνιηηηθφ, ην ζξεζθεπηηθφ, ην εζλη- 

θφ, ην εξσηηθφ θαη ην νληνινγηθφ. Απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ θππξηαθνχ δεκνζηνγξαθηθνχ 

ιφγνπ ηεο πεξηφδνπ 1869-1925 εληνπίδνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηε δηάδεπμε 

θαηλνκεληθνχ θαη πξαγκαηηθνχ ζηα ηξία πξψηα ζεκαζηαθά επίπεδα θαη φρη ζηα δχν 

ηειεπηαία,
60

 πνπ δελ αθνξνχλ άκεζα ηνλ δεκφζην βίν ή ηα κείδνλα θνηλσληθνπνιηηηθά 

δεηήκαηα.  

Ζ δηάδεπμε αλάκεζα ζηε θαηλνκεληθή δχλακε ηνπ ιανθηινχο, κέρξη ηέινπο, βαζηιηά 

θαη ζηελ πξαγκαηηθή εζηθή ηνπ παξάιπζε (πνιηηηθφ επίπεδν), πνπ εληνπίδεηαη ζηνλ ζε- 

αηξηθφ ιφγν (Πέηξνο Α΄), δελ εληνπίδεηαη ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ. Αληίζεηα, ζε απηφλ 

αληρλεχεηαη ε δηάδεπμε αλάκεζα ζηελ άηεγθηε αγγιηθή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, πνπ είλαη 

αληηιατθή, θαη ζηελ εγγελή αδπλακία ηνπ ιανχ ν νπνίνο, κνινλφηη δελ θηάλεη κέρξη ηελ 

έλνπιε αληηπαξάζεζε κε ηνπο δπλάζηεο ηνπ, παξνπζηάδεηαη λα κέκθεηαη κε παξξεζία 

ηελ αλαιγεζία ηνπο. Χζηφζν, ν ιαφο ηφζν ζηνλ ζεαηξηθφ φζν θαη ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ 

ιφγν εκθαλίδεηαη σο αληηθείκελν εμαπάηεζεο απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία: αθελφο, ζηνλ 

ζεαηξηθφ ιφγν (δει. ζην πην πάλσ δξάκα ηνπ Θ. Κσλζηαληηλίδε) νη πνιεκηθέο λίθεο 

απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ ιαφ, πνπ δελ αλαγλσξίδεη ηνλ εζηθφ μεπεζκφ ηνπ βαζηιηά ηνπ, 

θαη, αθεηέξνπ, ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν ε νηνλεί θηινδίθαηε αγγιηθή δηαθπβέξλεζε 

σζεί ηνπο Κππξίνπο, παξά ηηο θαηά θαηξνχο δηακαξηπξίεο ηνπο, λα ελαπνζέηνπλ ηε 

ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο ζηελ θαιή ζέιεζε ησλ θπβεξλψλησλ.
61

 

Ζ αληίζεζε αλάκεζα ζην θηιειεχζεξν θαίλεζζαη θαη ζην ηπξαλληθφ είλαη εληνπίδεηαη 

ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν απφ ηελ αξρή ηεο αγγινθξαηίαο. Ήδε, ην 1879 ν ιφγηνο 

Ολνχθξηνο Ηαζνλίδεο (1846-1916) αλαξσηηέηαη αλ νη ππνζρέζεηο ησλ Άγγισλ ζηνλ 

θππξηαθφ ιαφ γηα ειεπζεξία θαη ηζφηεηα «ήζαλ άξαγε πνκπψδεηο πξνθεξχμεηο πξνο ην 

                                                           
60

 ην πεδίν ηεο δηεξεχλεζήο καο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ινγνηερληθά θείκελα, πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί 

ζηηο θππξηαθέο εθεκεξίδεο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ. Χζηφζν, απφ ηε δηεξεχλεζή καο δελ απνθιεί- 

νληαη ηα επηθαηξηθά ζηηρνπξγήκαηα πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ εληάζζνληαη ζηνλ 

δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν θαη φρη ζηε ινγνηερλία, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ζε απηά εληνπίδνληαη ειάρηζηα 

ίρλε ινγνηερληθφηεηαο.  
61

 ην πην θάησ επηθαηξηθφ ζηηρνχξγεκα ηνπ Ν. Κππξηαλνχ απνηππψλεηαη ε αληίζεζε αλάκεζα ζηε 

θαηλνκεληθά θηινδίθαηε πνιηηηθή ηεο βαζίιηζζαο θαη ζηε ζθιεξή θαη άδηθε πνιηηηθή ησλ Άγγισλ 

ζηελ Κχπξν: «Βαζίιηζζα Βηθηψξηα, ζξφλε δηθαηνζχλεο / θαη πνηακέ ηεο αθζνληάο θαη ηεο αγαζσζχλεο./ 

Βνήζεη καο ηνπο δπζηπρείο θαη θάκε καο κηαλ ράξηλ / εκείλαλ καο ηα θφθθαια, καο πήξαλ ην ηνκά- 

ξηλ.[…] / Μα μεχξεηε, παηξηψηαη κνπ, δνχινη ηεο ηπξαλλίαο/ νη Άγγινη βάιινπζηλ ζη’ απηηά θεξίλ ηεο 

Ιζπαλίαο./ ηα θιάκαηά καο ραίξνληαη, ζηα γέιηα καο ιππνχληαη / θαη ηα ζθπιηά πνπ ηξέθνπζη θαιηφλ καο 

εθηηκνχληαη». Νηθφιανο Κππξηαλνχ, «Παξάπνλα ρσξηθνχ», άιπηγμ, 19 Απγ. 1889. 
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ζεαζήλαη απιψο θαη θελαθίδεηλ» θαη ππνγξακκίδεη: «Σν θαη’ εκέ, απνζηξέθνκαη ηελ 

δνπιείαλ, αιι’ έηη πιένλ κηζψ ηελ ςεπδή ειεπζεξίαλ».
62

 Δμάιινπ, ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ 

απνινγηζκφ ηεο δεθαεηίαο 1878-1888 απνηππψλεηαη ε απνθαξδίσζε ηνπ ιανχ, φηαλ ν 

αλψλπκνο ζπληάθηεο δηαπηζηψλεη φηη νη αξρηθέο ειπίδεο ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ έρνπλ 

νξηζηηθά εμαλεκηζηεί: «Αη ειπίδεο καο σο ρξπζφπηεξνη ρξπζαιιίδεο επέησλ ππέξ ηαο 

θεθαιάο καο, κπξίαο επαγγειιφκελαη πνιηηηθάο θαη εκπνξηθάο σθειείαο. Γπζηπρψο φκσο 

αη ειπίδεο εκψλ δηεζπάζζεζαλ σο αξάρλαη θαη απεζβέζζεζαλ».
63

 

Ζ δηάδεπμε ηνπ /θαίλεζζαη/ θαη ηνπ /είλαη/ ζην εζληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ επίπεδν δελ 

είλαη, βέβαηα, πνιηηηθά νπδέηεξε, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ζηνλ ζεαηξηθφ ιφγν απηή αθνξά, 

απφ ηε κηα, ηε ζρέζε ηεο μελνθξαηίαο κε ηνπο ππνδνχινπο θαη, απφ ηελ άιιε, ηνλ ζπγ- 

ρξσηηζκφ ησλ ηειεπηαίσλ κε ηνλ εηεξφδνμν θαη αιινεζλή πιεζπζκφ. Πην ζπγθεθξηκέ- 

λα, ζηνλ Κνπηζνχθ Μερεκέη ε αξρηθή θαηλνκεληθά αλεμίζξεζθε θαη αλεθηηθή ζηάζε ηνχ 

παζά απέλαληη ζηελ αληίκαρε εζλφηεηα απνδεηθλχεηαη ιεθηηθή δηαθήξπμε ρσξίο αληί- 

θξηζκα, αθνχ ζην ηέινο νη πξψηεο «αγαζέο πξνζέζεηο» απνδεηθλχνληαη θξνχδεο. Δμάι- 

ινπ, ζην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» νη εθδειψζεηο θαηαλφεζεο θαη ζπκπάζεηαο  α- 

πφ ηνπο Άγγινπο ζπλνκηιεηέο ηνπ Καθνπιιή δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην ηνπ ιέγεηλ, 

δειαδή δελ κεηνπζηψλνληαη ζε πξάμε. Με άιια ιφγηα, ζην πνίεκα θπξηαξρεί ε δνκηθή 

αληίζεζε αλάκεζα ζηε θαηλνκεληθή ζπκπάζεηα θαη θαηαλφεζε ησλ αηηεκάησλ ηνχ θπ- 

πξηαθνχ ιανχ απφ ηνπο Άγγινπο θαη ζηελ πξαγκαηηθή ερζξηθή ηνπο ζηάζε.  

Πην ζχλζεηε θαη αξηηφηεξε ινγνηερληθά είλαη ε δηάδεπμε ηνπ /θαίλεζζαη/ θαη ηνπ 

/είλαη/ ζηε «Υηψηηζζα», γηαηί απηή ε δνκηθή ζρέζε αθνξά ηελ εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή 

ηαπηφηεηα ησλ δχν εμηζιακηζκέλσλ γπλαηθψλ θαη ηελ απφθξπςε ηεο θαηλνκεληθήο 

κνπζνπικαληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ θχινπ ηνπο, κε ζηφρν ηελ απφδξαζή ηνπο. 

Δπηπιένλ, πίζσ απφ ηε θαηλνκεληθή θνηλσληθή ππεξνρή ηεο Διέλεο (δέζπνηλα, θπξά κε 

πνιιέο ζθιάβεο) θαιχπηεηαη ε πξαγκαηηθή ηεο θαηάζηαζε (αηρκαισζία).  

Μέζσ ηεο δηπνιηθήο αληίζεζεο αλάκεζα ζην θαηλνκεληθφ θαη ην πξαγκαηηθφ, πνπ 

εληνπίδεηαη ζηηο δνκέο βάζνπο ησλ ηξηψλ πην πάλσ θεηκέλσλ, πξνβάιιεηαη ε αμία ηεο 

ειιεληθφηεηαο, ε νπνία δεζπφδεη θαη ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν, φπσο ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα. ε απηφ ην είδνο ιφγνπ ε ειιεληθφηεηα ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ Κππξίσλ ζεσ- 

ξείηαη απηνλφεηε θαη, επνκέλσο, θαηαδηθάδνληαη κε δξηκχηεηα νη αξραηνθάπεινη, πνπ 
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 Βι. Νένλ Κίηηνλ, 29/10 επη. 1879˙ Κνπδνπλάξεο (2005), 131-2.  
63

 Φσλή ηεο Κχπξνπ, 9/21 Ηνπι. 1888. Γηα ην ίδην ζέκα, βι. ελδεηθηηθά Θενθάλεο Θενδφηνπ, «Κππξη- 

αθή έθθιεζηο πξνο ηνλ βξεηηαληθφλ ιαφλ», Αιήζεηα, 18/30 Μαξη. 1893˙ ηνπ ίδηνπ, «Λφγνο ηνπ θ. 

Θενθ. Θενδφηνπ εθθσλεζείο ηελ 16 Απξηιίνπ θαηά ην ελ Λεπθσζίᾳ ζπιιαιεηήξηνλ», Δπαγφξαο, 28 

Απξ. 1895. 
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απνγπκλψλνπλ ην λεζί απφ ηα πεηζηήξηα ηεο ειιεληθήο θαηαγσγήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

θαη ηεο αξραίαο ηνπ δφμαο.
64

  

3.4. Η δοςλεία και η ηςπαννική εξοςζία 

ηνλ ζεαηξηθφ ιφγν (θαη εηδηθφηεξα ζηα ξνκαληηθά δξάκαηα) ε δνπιεία ζεκαζηνδν- 

ηείηαη, φπσο έρνπκε δηαπηζηψζεη ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην,
65

 σο επαθφινπζν ησλ 

πξνγνληθψλ ακαξηηψλ πνπ επηθέξνπλ ηε ζετθή ηηκσξία, ε νπνία σζηφζν, φληαο πξνζσ- 

ξηλή, δηαξθεί κέρξη λα εμηιεσζεί ν Θεφο θαη λα ζπγθαηαλεχζεη γηα ηελ απειεπζέξσζε 

ηνπ ππφδνπινπ έζλνπο. ηα ζεαηξηθά θείκελα ελζσκαηψλνληαη θαη αθνκνηψλνληαη 

ρξεζκνί, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε θαη απφ ηηο ιατθέο εθδφ- 

ζεηο ηνπ Αγαζάγγεινπ, πνπ γλψξηζαλ επξεία δηάδνζε ζηελ Κχπξν, φπσο θαη ζηνλ ππφ- 

ινηπν ειιεληζκφ, απφ ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο κέρξη ηηο αξρέο ηεο ηξίηεο δεθα- 

εηίαο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα.
66

  

 κνηα ζεκαζηνδφηεζε ηεο δνπιείαο ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν εληνπίδεηαη ζε 

δεκνζηεχκαηα ηνπ πνιηηεπηή Γεψξγηνπ Μαιεθίδε (1842-1911),
67

 ηα νπνία ζπληζηνχλ 

έλα ελδεηθηηθφ δείγκα απφ κηα πινχζηα θαηεγνξία νκνεηδψλ θαη νκφζεκσλ θεηκέλσλ. 
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 ην Νένλ Κίηηνλ ζεκεηψλεηαη φηη, αλ ν θππξηαθφο ιαφο δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηνπο Έιιελεο, πνπ 

θαηάγνληαη απφ ηελ «αθηηλνβφιν αξραηφηεηα», «ηφηε δπλάκεζα λα παξαδερζψκελ φηη θαη ν ήιηνο θαίλε- 

ηαη ηελ λχθηα θαη φηη ε ηάμηο ηνπ παληφο αλεηξάπε ρσξίο λα ην ελλνψκελ». Βι. Νένλ Κίηηνλ, 2/14 Φεβξ. 

1880. Δμάιινπ, ην 1897 κεηά απφ επίζθεςή ηνπ ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν, φπνπ είδε ηηο θππξηαθέο αξραη- 

φηεηεο, ν Νηθφιανο Κι. Λαλίηεο (1872-1958) θαηεγνξεί κε δξηκχηεηα ηνπο άξπαγεο ηεο πξνγνληθήο 

θιεξνλνκηάο ησλ Κππξίσλ: «Αξπαγή! άμσλεο εηο θαη Ννξκαλδνί, ηη έρεηε θνηλφλ κε ηελ Αζελάλ, ελ 

εξπάζαηε εθ αιακίλνο, ηελ Αθξνδίηελ, ελ εξπάζαηε εμ Ιδαιίνπ; Ση ζπγγέλεηαλ είρελ Δξξίθνο ν Η΄ κε ηνλ 

Ολήζηινλ ή κε ηνλ Δπαγφξαλ Γνπιηέικνο ν Γνξπθηήησξ; Γελ ζαο αξθνχλ ινηπφλ ηφζα πινχηε […]; Ηκείο 

δελ έρνκελ νη πησρνί ηνλ φγθνλ ηεο δπλάκεψο αο, πφξξσζελ θαλ δελ αηελίδνκελ ηνπο ζεζαπξνχο ηνπ 

πινχηνπ αο, ηνπο παθησινχο ηνπ ρξπζνχ. Έρνκελ έλα κνλάρα, σ Βξεηηαλνί, δηά ην νπνίνλ είκεζα πνιχ, 

πάξα πνιχ ππεξήθαλνη˙ είλαη ε θαηαγσγή καο θαη ε δφμα καο ε απσρεκέλε. Με καο παίξλεηε ηα ηεθκήξηα 

ηνπ παξειζφληνο απηνχ κεγαιείνπ καο˙ ηα ζέινκελ εθεί ελ κέζῳ εκψλ […]». Βι. Λληο [=Νηθφιανο Κι. 

Λαλίηεο], «Μνιπβηέο εδψ θη εθεί», Αιήζεηα, 30 Οθη. 1897. Γηα ηελ εζληθή δξάζε θαη ηε δεκνζηνγξαθηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ν. Κι. Λαλίηε, βι. ελδεηθηηθά Π. Πξνδξφκνπ, Κχπξηνη πνιηηεπηέο…, 277, 281, 299-

300.  
65

 Βι. ζζ. 412-413, 439-441. 
66

 Βι. ηηο αλαθνξέο ζηα πξνεγνχκελα Κεθάιαηα: Δηζαγσγή, ζ. 42: ζεκ. 104· Κεθ. η΄, ζ. 413: ζεκ. 44· 

φ.π., ζ. 439-440: ζεκ. 84. Γηα ηηο εθδφζεηο ηνπ Αγαζάγγεινπ θαη γηα θξίζεηο γχξσ απφ απηφ ην 

ρξεζκνινγηθφ θείκελν, βι. ελδεηθηηθά Κ. Θ. Γεκαξάο, Νενειιεληθφο δηαθσηηζκφο…, 309, 404· ηνπ ίδηνπ, 

Διιεληθφο ξσκαληηζκφο…, 238, 375, 382· Γ. Κεραγηφγινπ, «Θεφθιεηνο Πνιπείδεο», [πιινγηθφ έξγν], 

Η παιαηφηεξε πεδνγξαθία καο. Απφ ηηο αξρέο ηεο σο ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν, Αζήλα, νθφιεο, 

1999, ηφκ. Β΄1 (15
νο

 αηψλαο-1830), 434-439. Ο Αγαζάγγεινο ήηαλ έλα απφ ηα βηβιία πνπ πεξηιάκβαλε 

ζπρλά ζηα βηβιηνγξαθηθά ηεο δειηία ε εθεκεξίδα Αιήζεηα θαη ην δηέζεηε πξνο πψιεζε απφ ην 

ηππνγξαθείν ηεο. Βι. ελδεηθηηθά Αιήζεηα, 5/17 Ννεκβξ. 1892. Γηα επλφεηνπο ιφγνπο, ην αλαγλσζηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ Αγαζάγγειν ζηελ Κχπξν θνξπθψλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 1912-1922, φπσο θαίλεηαη 

απφ ηα δεκνζηνγξαθηθά δεκνζηεχκαηα ηεο επνρήο: Διεπζεξία, 22/4 επη. 1915: «Αη πξνθεηείαη ινηπφλ 

ηνπ Αγαζαγγέινπ είπεξ πνηε ζήκεξνλ επξίζθνληαη εηο κεγαιεηηέξαλ [sic] εθηίκεζηλ ππφ ησλ πηζηεπφλησλ εηο 

απηάο»˙ φ.π., 6/19 Φεβξ. 1916, Παηξίο, 18/31 Οθη. 1912˙ φ.π., 2/15 Οθη. 1914: δηαηππψλεηαη ην εξψηεκα 

αλ πξέπεη λα πεξηθξνλεζεί ν «Αγαζάγγεινο» σο «φξγαλνλ απάηεο, σο φξγαλνλ ςεχδνπο», θαη ππνζηε-  

ξίδεηαη φηη ην θείκελν δελ πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί «σο άηερλνλ θαηαζθεχαζκα ηνπ Πνιπεηδνχο […], φηη 

επέξξσζε ηαο ειπίδαο ηνπ έζλνπο πεξί απειεπζεξψζεσο θαη αλαθηήζεσο ηεο παηξψνπ ρψξαο»˙ φ.π., 3/16 

Ηνπλ. 1915˙ φ.π., 23/5 Μαξη. 1916.  
67

 Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 242· Π. Πξνδξφκνπ, Κχπξηνη πνιηηεπηέο…, 243.  
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ηνπο ιφγνπο ηνπ Γ. Μαιεθίδε ε δνπιεία, πνπ ηαπηίδεηαη κε ζετθή ηηκσξία, απνδίδεηαη 

ζηηο παξεθηξνπέο θαη δηαηξέζεηο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο (=ακαξηίεο)˙ πξνυπφζεζε γηα 

ηελ ππέξβαζή ηεο είλαη ε κεηάλνηα ηνπ ιανχ, πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμηιέσζε 

ηεο ζείαο πξφλνηαο, «ήηηο νηέ κελ δηά ζαπκάησλ αληακείβεη θαη δηθαηνί η’ αδηθνχκελα ή 

κεηαλννχληα άηνκα θαη έζλε, νηέ δε δηά ζαπκάησλ πάιηλ ηηκσξεί θαη εηο κεηάλνηαλ άγεη 

ηα ακεηαλφεηα θαη αδηθνχληα άηνκα επίζεο θαη έζλε». Δηδηθφηεξα, φπσο επηζεκαίλεη ζε 

άιιε επθαηξία ν ίδηνο νκηιεηήο, ην ειιεληθφ έζλνο, κνινλφηη γηα αηψλεο ππφδνπιν, είρε 

δχν εμαηξεηηθά πξνλφκηα, δειαδή λα απνηειεί «ηνλ θεληξηθφλ ηεο ηζηνξίαο άμνλα» θαη 

«λα δηαθαηέρε αθεξαίαλ θαη θζνξάο αλεπίδεθηνλ ηελ εζληθήλ  ηνπ πξνζσπηθφηεηα».
68

 

Χζηφζν, ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν ηεο πεξηφδνπ 1869-1925 εληνπίδνληαη δεκν- 

ζηεχκαηα ζηα νπνία ε δνπιεία απνδίδεηαη ζηελ ππνηέιεηα θαη ηε κνηξνιαηξία ηνπ ιανχ, 

ν νπνίνο δελ επηρεηξεί λα ηελ απνζείζεη, ελψ αληίζεηα ζεσξείηαη φηη, αλ νη πνιίηεο 

δηαθαηέρνληαλ απφ ζέιεζε θαη ελζνπζηαζκφ, ε ππνδνχισζε ζα ηεξκαηηδφηαλ. Δλδεη- 

θηηθφο γηα ηε ζεκαζηνδφηεζε απηή ηεο δνπιείαο είλαη ν απνινγηζκφο ηεο εηθνζαεηίαο 

1878-1898 απφ ηνλ ελζνπζηψδε θαη ηδεαιηζηή ιφγην Γεψξγην Φξαγθνχδε (1869-

1939),
69

 ν νπνίνο πξεζβεχεη φηη νη Κχπξηνη δελ πξέπεη λα είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηνλ 

εαπηφ ηνπο: 

 

    Σν εζηθφλ καο δελ επξίζθεηαη εηο ην αξκφδνλ χςνο θαη ε ςπρή 

     καο έρεη αλάγθελ θαζαξκνχ, φπσο απνβάισκελ ηνλ ξχπνλ ηεο 

     ξαγηαδσζχλεο, ην κίαζκα ηνπ εθθπιηζκνχ, ηελ ιαηξείαλ ηνπ αλα- 

     ηνιηθνχ θηζκέη, φπσο κνξθσζψκελ εηο αιεζηλνχο άλδξαο, άλδξαο 

     κε ραξαθηήξα, κε ζέιεζηλ, κε ελζνπζηαζκφλ, εγείξνληεο κεζ’  

     εκψλ απφ ηελ ηαπείλσζηλ θαη ηελ δπζηπρίαλ θαη ηελ θαυκέλελ  

     απηήλ παηξίδα.
70

 

 

Δπνκέλσο, ε ζενθξαηηθή αηηηνιφγεζε ηεο δνπιείαο πνπ εληνπίδεηαη ζηνλ ζεαηξηθφ 

ιφγν θαη ζε δεκνζηνγξαθηθά θείκελα, ζηα νπνία δηαηππψλνληαη απφςεηο παξφκνηεο κε 

εθείλεο ηνπ Γ. Μαιεθίδε (θαη θπξίσο ε ζέζε φηη πίζσ απφ ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη βξί- 

ζθεηαη ν δάθηπινο ηεο «παληνδπλάκνπ πξνλνίαο»), κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ Γ. Φξα- 

                                                           
68

 Βι. Γεψξγηνο Μαιεθίδεο, «Λφγνο εθθσλεζείο ππφ ηνπ αμηνηίκνπ θ. Γ. Μ., πξνέδξνπ ηνπ αλαγλσζηε- 

ξίνπ “Ηζφηεο”, θαηά ηελ 21
ελ

 Μαΐνπ, επέηεηνλ απηνχ, άιπηγμ, 30 Μαΐνπ 1892, (πξψην παξάζεκα)˙ ηνπ 

ίδηνπ, «Λφγνο εθθσλεζείο ηῃ 21
ε
 Μαΐνπ ελ ηῳ αλαγλσζηεξίῳ “Ηζφηεο” ππφ ηνπ θ. Γ. Μ.», φ.π., 25 Μαΐνπ 

1896 (δεχηεξν παξάζεκα). 
69

 Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 451· Π. Πξνδξφκνπ, Κχπξηνη πνιηηεπηέο…, 324-325: ζεκ. 31.  
70

 Αιήζεηα, 25 Ηνπλίνπ 1898, αξ. (903) 38. Ο Γ. Φξαγθνχδεο δελ είλαη ν κφλνο πνπ κέκθεηαη ηνπο ζπγ- 
ρξφλνπο ηνπ γηα αδξάλεηα θαη νιηγσξία. Απφ ηνλ αλψλπκν ζπληάθηε ηεο εθ. Δπαγφξαο θαηεγνξνχληαη 
αξθεηνί Κχπξηνη φηη επηδεηθλχνπλ δνπινπξεπή ζηάζε απέλαληη ζηνπο Άγγινπο, «πάζαλ θαθφδεινλ ζεξεχ- 
νληεο επθαηξίαλ φπσο θάκςσζη ηελ εχθακπηνλ απηψλ νζθχλ θαη ηνλ ηξάρεινλ […]». Δπηπιένλ, ζεκεηψλε- 
ηαη φηη ζε κεξηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ε ζθελή θαη ε είζνδνο ηνπ ζεάηξνπ θαιχπηνληαη κε αγγιηθέο 
ζεκαίεο θαη «λνκίδεη ηηο φηη επξίζθεηαη νπρί ελ νηθνδνκήκαηη ηνπ ειιεληθνχ νξζνδφμνπ λανχ ηεο Φαλεξσ- 
κέλεο αιι’ ελ αγγιηθῂ αηζνχζῃ»: «Γνπινθξνζχλε θαη άλνηα», Δπαγφξαο, 11 Ννεκβξ. 1897.  
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γθνχδε ζε κηαλ νξζνινγηθή ζεψξεζε ηεο ππνδνχισζεο, πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαηξα- 

πεί κφλν κε ηελ εγξήγνξζε θαη ηελ παηξησηηθή δξάζε.  

3.5. Σο πάθορ ηηρ δικαιοζύνηρ  

 πσο ε ειεπζεξία, έηζη θαη ε δηθαηνζχλε ζηα ξνκαληηθά ηζηνξηθά δξάκαηα θαη ζηηο 

πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε παξνπζηάδεηαη, φπσο έρνπκε δηαπηζηψζεη ζην 

πξνεγνχκελν Κεθάιαην,
71

 σο απνηέιεζκα ζετθήο παξέκβαζεο ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη. 

ρεηηθφο είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο αλ ελ νλφκαηη ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δηθαηνζχλεο 

είλαη επηηξεπηή ε παξαδεηγκαηηθή εθδίθεζε ή αλ απηή είλαη θαηαδηθαζηέα εθ ησλ πξν- 

ηέξσλ.
72

 Απφ ηελ άιιε, ζηα αζηηθά δξάκαηα ην πάζνο ηεο δηθαηνζχλεο ηνπνζεηείηαη 

ζην θνηλσληθφ, θαη εηδηθφηεξα ζην επαγγεικαηηθφ επίπεδν, θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ επίπν- 

λε θαη βαζαληζηηθή αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, πνπ ζηνλ Γηθεγφξν ηνπ Δπγ. Εήλσλνο 

αλαδεηθλχεηαη ζε θνκβηθφ ζεκείν ηεο πινθήο θαη πεδίν ζχγθξνπζεο ησλ ραξαθηήξσλ 

ηνπ δξάκαηνο.  

ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν, ελψ ιείπνπλ νη θηινζνθηθνί πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ 

ηε ζρέζε ηεο δηθαηνζχλεο κε ηελ αιήζεηα, πιενλάδνπλ θείκελα ζηα νπνία νη Άγγινη θπ- 

ξίαξρνη ηεο Κχπξνπ παξνπζηάδνληαη σο πνιέκηνη ηεο δηθαηνζχλεο, πνπ ε απνθαηά- 

ζηαζή ηεο ελαπνηίζεηαη ζηελ παξέκβαζε ηεο ζείαο πξφλνηαο. Λφγνπ ράξε, ν αλψλπκνο 

ζπληάθηεο ηεο Αιήζεηαο θαηαθέξεηαη κε ζζέλνο ελαληίνλ ησλ ζπληαθηψλ ηεο αγγιφ- 

γισζζεο εθεκεξίδαο Cyprus Herald γηα ηελ πβξηζηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηνπο 

Κππξίνπο, ζεκεηψλνληαο: «Θέινληεο σο βαξείο εθηάιηαη λα επηθάζεζζε αείπνηε επί ηνπ 

ζηήζνπο εκψλ, πνλεξά ζθέπηεζζε θαη ελεξγείηε˙ αιι’ έζηη δίθεο νθζαικόο νο ηα παλζ’ 

νξά».
73

  

Απφ ηελ άιιε, ζε πνιηηηθφ ιφγν ηνπ δηθεγφξνπ θαη πνιηηεπηή Θενθάλε Θενδφηνπ 

(1863-1942),
74

 πνπ εθθσλήζεθε θαηά ην πνιπηάξαρν έηνο 1895,
75

 ζεκεηψλεηαη φηη, πα- 

ξά ηηο δηακαξηπξίεο ησλ Κππξίσλ, «θαη πάιηλ ην αγγιηθφλ θιέγκα έκεηλελ απαζέο θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο θηιαλζξσπίαο ην ζηφκα εθηκψζε ράξηλ ηνπ εηδψινπ ησλ Άγγισλ, ρά- 

ξηλ ηνπ πιηθνχ ζπκθέξνληνο»˙ φηη, αθφκε, νη λφκνη ππάξρνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

                                                           
71

 Βι. Κεθ. η΄, 434-435.  
72

 .π.  
73

 Βι. «Ο Cyprus Herald», Αιήζεηα, 3/15 Απξ. 1882. Δγψ ππνγξακκίδσ. Ζ αγγιφγισζζε εθεκεξίδα 

Cyprus Herald εθδηδφηαλ ζηε Λεκεζφ απφ ην 1881 κέρξη ην 1887. Βι. Α. νθνθιένπο, πκβνιή Α΄…, 

200. 
74

 Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 124.  
75

 Σνλ Απξίιην ηνπ 1895 πξαγκαηνπνηνχληαη ζπιιαιεηήξηα ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Κχπξνπ, κεηά απφ 

δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ ηεο Μ. Βξεηαλίαο Άξθνπξ: «Ο ππνπξγφο πξνζθιεζείο ππφ βνπιεπηψλ θαηεγν- 

ξεκαηηθψο εξλήζε άξζηλ ή κείσζηλ ηνπ ππνηειηθνχ θφξνπ (πιενλάζκαηνο), σο εξλήζε πάζαλ ζθέςηλ πεξί 

εθρσξήζεσο ηεο λήζνπ εηο ηελ Διιάδα». Βι. Φίιηνο Εαλλέηνο, Η Κχπξνο θαηά ηνλ αηψλα ηεο παιηγγε- 

λεζίαο: 1821-1930, Αζήλεζηλ, Σχπνηο Γ. Γειή θαη Η. Σζίπε, 1930, 58.  
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αλαθαίξεησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο χπαξμήο ηνπ σο λνήκνλνο φληνο, «θαη 

νπρί σο είισηνο, σο αλζξψπνπ θαη νπρί σο θηήλνπο ή σο πξάγκαηνο αληαιιαζζνκέλνπ 

θαηά ην δνθνχλ ηνηο εθάζηνηε θπξηάξρνηο απηνχ».
76

 Δπνκέλσο, φπσο θαη ζηνλ ζεαηξηθφ 

ιφγν, ε αδηθία παξνπζηάδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ηδηνηέιεηαο θαη ηεο επηδίσμεο ηνπ 

πιηθνχ ζπκθέξνληνο, ελψ ε δηθαηνζχλε είλαη έλδεημε θηιαλζξσπίαο. 

3.6. «Δίμεθα ηέκνα ηηρ Δλλάδορ»: εηεπόηηηα και ελληνικόηηηα  

ηνλ θππξηαθφ ζεαηξηθφ ιφγν ηεο πεξηφδνπ 1869-1925 (θαη ηδηαίηεξα ζηα ηζηνξηθά 

θαη παηξησηηθά δξάκαηα) ε αδηθία ζπρλά ζπλαξηάηαη κε ηελ επίκνλε επηδίσμε ησλ θα- 

ηαθηεηψλ λα αθειιελίζνπλ ηνπο Κππξίνπο. Ζ ζηάζε απηή, φπσο επηζεκάλζεθε ζην 

Κεθάιαην η΄,
77

 πξνθαιεί ηελ απφξξηςε ηεο εζληθήο εηεξφηεηαο απφ ηα δξακαηηθά 

πξφζσπα ηα νπνία, σζηφζν, δελ πηνζεηνχλ κηζαιιφδνμε πξννπηηθή, αιιά δηεθδηθνχλ 

ηελ ειεπζεξία, παξακέλνληαο πξνζεισκέλα ζηηο αμίεο ηνπ εζληζκνχ θαη ηεο νξζνδν- 

μίαο, θαη γεληθφηεξα ζηελ ηδέα ηεο ειιεληθφηεηαο πνπ ζπρλά εμηδαληθεχεηαη θαη αληηπα- 

ξαβάιιεηαη πξνο ηε θζνξνπνηφ επίδξαζε ηνπ μελφθεξηνπ ζπξκνχ.
78

 

Ζ επίκνλε, ινηπφλ, πξνβνιή ηεο ειιεληθφηεηαο κέζσ ηεο ζεαηξηθήο γξαθήο δελ ζα 

ήηαλ νξζφ λα απνδνζεί απφιπηα ζηε δεζπφδνπζα ηάζε ηνπ ηζηνξηζκνχ θαη ζε κηα 

δηάζεζε επζπγξάκκηζεο κε ηνπο θνηλνχο, ηφηε, ηφπνπο ηεο επξχηεξεο λενειιεληθήο 

δξακαηνπξγίαο. Ζ ζέζε πνπ ππνζηεξίδεηαη εδψ είλαη φηη κε ηα θείκελά ηνπο νη Κχπξηνη 

δξακαηνγξάθνη επηρεηξνχλ λα απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο θαη 

ακθηζβεηήζεηο ηεο ειιεληθφηεηαο ησλ Κππξίσλ, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηνλ δε- 

κνζηνγξαθηθφ ιφγν, σο θξηηηθέο απνηηκήζεηο θαη αλαζθεπαζηηθά επηρεηξήκαηα γηα κηα 

ζεηξά αγγιηθψλ ηαμηδησηηθψλ θεηκέλσλ. Δπνκέλσο, ε επηθέληξσζε ζην πνιηηηθφ ζπ- 

γθείκελν, θαη γεληθφηεξα ζηνπο φξνπο θαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ ζεαηξηθψλ 

θεηκέλσλ, ζεσξείηαη φξνο sine qua non γηα ηελ εξκελεπηηθή ηνπο αλάγλσζε.  

πλεπψο, αλ ιεθζνχλ ππφςε, γηα παξάδεηγκα, νη αθξαίεο απφςεηο κε ηηο νπνίεο ε 

Esmé Scott-Stevenson (1880) θαη ε E. A. Lewis (1894) ακθηζβεηνχζαλ ηελ ειιεληθή 

θαηαγσγή ησλ Κππξίσλ θαη ε ζχειια αληηδξάζεσλ πνπ πξνθάιεζαλ απηέο, φπσο θαί- 

λεηαη απφ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζηνλ θππξηαθφ ηχπν ηεο επνρήο,
79

 δηαθαίλεηαη φηη 

νη επίκνλεο ηζηνξηνδηθηθέο δηεξεπλήζεηο ηεο επνρήο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο θαηαγσγήο 

                                                           
76

 Βι. Θενθάλεο Θενδφηνπ, «Λφγνο ηνπ θ. Θ. Θ. εθθσλεζείο ηελ 16 Απξηιίνπ θαηά ην ελ Λεπθσζίᾳ 

ζπιιαιεηήξηνλ», Δπαγφξαο, 28 Απξ. 1895.  
77

 Βι. ζ. 435-437. 
78

 Βι. ζ. 437.  
79

 Βι. Δηζαγσγή, ζ. 43  
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ησλ Κππξίσλ
80

 δελ ηθαλνπνηνχζαλ ζεσξεηηθά ελδηαθέξνληα αιιά επείγνπζεο πνιηηηθέο 

αλάγθεο, ψζηε λα δνζνχλ πεηζηηθέο απαληήζεηο ζηελ αληίκαρε αγγινζαμνληθή ηδεν- 

ινγία. 

Καηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ε ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθφηεηαο 

ησλ Κππξίσλ απφ ηνπο Henry Rider Haggard (A winter pilgrimage, 1901) θαη Basil 

Stewart (My experiences of Cyprus, 1906)
81

 πξνθαινχλ λέα ζεηξά επηθξηηηθψλ θαη αλα- 

ζθεπαζηηθψλ θεηκέλσλ ζηηο θππξηαθέο εθεκεξίδεο. Ηδηαίηεξε αίζζεζε πξνθάιεζαλ, απφ 

ηε κηα, ε δηαηχπσζε ηνπ Haggard φηη «αη θαιιίηεξαη ηάμεηο ησλ Κππξίσλ βαπηίδνληαη δη’ 

ειιεληθψλ νλνκάησλ, πξάγκαηη φκσο νιίγηζηνη είλε [sic] Έιιελεο, έρνπζη δε ελ εαπηνίο 

ηφζνλ ειιεληζκφλ, φζνλ κπθελατθφλ αίκα δηαηεξείηαη εηο ηαο θιέβαο ησλ»˙ 
82

 θαη, απφ 

ηελ άιιε, ε επηθξηηηθή ηνπ δηάζεζε απέλαληη ζηε ζπλήζεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ λα 

πςψλνπλ ειιεληθέο ζεκαίεο:   

      
πσο ε κέξα ήηαλ δεκφζηα αξγία, ζα πεξίκελε θαλείο πσο απηή ε ζεκαία 

ζα ήηαλ αγγιηθή ή, ίζσο ίζσο, πνχ θαη πνχ θακηά νζσκαληθή εηο έλδεημε  

ζεβαζκνχ πξνο ην παιηφ θαζηεξσκέλν έζηκν. Γελ ήηαλ φκσο νχηε ε κηα  

νχηε ε άιιε. Ήηαλ ειιεληθή. Δθείλε ε ζεκαία θπκάηηδε παληνχ επηδεη- 

θηηθά, πξάγκα φρη θαη ηφζν επράξηζην λα ην βιέπεηο. Ρψηεζα λα κάζσ  

ην γηαηί, αιιά θαλέλαο δελ θαηλφηαλ λα μέξεη ηελ απάληεζε. Μνπ έδσ- 

ζαλ φκσο λα θαηαιάβσ φηη ην γεγνλφο είρε θάπνηα ζρέζε κε ηηο ειιελη- 

θέο εθθιεζηέο θαη κε πιεξνθφξεζαλ φηη πάληα πςψλνπλ ειιεληθέο ζε- 

καίεο νη Κχπξηνη ηεο αλψηεξεο ηάμεο, νη νπνίνη απνθαινχλ ηνπο εαπηνχο  

ηνπο Έιιελεο, ρσξίο λα είλαη.
83

 

 

 

Οη ζέζεηο απηέο ηνπ Haggard ζρνιηάδνληαη απφ ηνλ Ν. Κι. Λαλίηε, πνπ ππνδεηθλχεη 

φηη «ε απφδεημηο ηεο εζλφηεηνο δηά ρπκηθήο [sic] ηνπ αίκαηνο αλαιχζεσο δελ είλαη εηζέηη 

γλσζηή, θαζ’ φζνλ ηνπιάρηζηνλ εκείο γλσξίδνκελ»,
84

 θαη απφ ηνλ λνκνκαζή Νενπηφιε- 

κν Παζράιε (1880-1946),
85

 ν νπνίνο ππνγξακκίδεη: «Δίκεζα ηέθλα ηεο Διιάδνο παξ’ 

φιαο ηαο πεξί ηνπ ελαληίνπ δηαβεβαηψζεηο ηνπ θ. Haggard, δηαβεβαηψζεηο, αίηηλεο είλε 

                                                           
80

 Σν δήηεκα ηεο θαηαγσγήο ησλ Κππξίσλ επαλέξρεηαη πνιχ ζπρλά ζηηο ζηήιεο ησλ θππξηαθψλ εθεκε- 

ξίδσλ, ηδηαίηεξα κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νχ 

αηψλα. Βι. ελδεηθηηθά: Φσλή ηεο Κχ- 

πξνπ, 24/8 Μαξη. 1890˙ φ.π., 24/5 Απξ. 1893˙ φ.π., 1/13 Απξ. 1893˙ φ.π., 24/6 Οθη. 1894˙ 30/12 Απξ. 

1902˙ Νένλ Έζλνο, 13/26 Γεθ. 1908˙ φ.π., 25/7 Ηαλ. 1909˙ φ.π., 10/23 Ηαλ. 1909˙ φ.π., 6/19 Ηνπλ. 1909. 
81

 Σα πιήξε ζηνηρεία ησλ εθδφζεσλ απηψλ είλαη: Henry Rider Haggard, A winter pilgrimage; being an 

account of travels through Palestine, Italy, and the island of Cyprus, accomplished in the year 1900, 

Λνλδίλν, Νέα Τφξθε, Longmans, Green, and Co., 1901. ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη ε ειιεληθή 

κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ: H. Ridder Haggard, Σαμίδη ζηελ Κχπξν ην 1900 (κηθξ., εηζ., ζρ. Διέλε Υαπειή), 

Αζήλα, Δηξκφο, 1994 (1901)˙ ζην εμήο: Σαμίδη ζηελ Κχπξν…˙ Basil Stewart, My experiences of Cyprus, 

Λνλδίλν, George Routledge & Sons Limited, 
2
1908 (1906)˙ ζην εμήο: My experiences… 

82
 Βι. Ν. Κι. Λ[αλίηεο], «Ο Rider Haggard θαη ε Κχπξνο», Αιήζεηα, 2 Μαξη. 1902 [Αλαδεκνζίεπζε απφ 

ηελ εθ. Νέα Ηκέξα Σεξγέζηεο]. 
83

 Βι. H. Ridder Haggard, Σαμίδη ζηελ Κχπξν…, 167. Δγψ ππνγξακκίδσ. 
84

 Βι. Ν. Κι. Λαλίηεο, φ.π., ζεκ. 82.  
85

 Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 334.  
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[sic] αλάμηαη θαη ελφο αθφκε ζπγγξαθέσο κπζηζηνξηψλ». Απφ ηνλ δεχηεξν παξαηίζεληαη 

σο ηεθκήξηα ηεο ειιεληθφηεηαο ησλ Κππξίσλ ε ηζηνξία θαη νη αξραηνινγηθνί ηνπο ζε- 

ζαπξνί, ε γιψζζα, νη παξαδφζεηο θαη ηα ήζε ηνπο θαη εθθξάδεηαη ε ειπίδα φηη ην αγγιη- 

θφ έζλνο ζα ζπγθαηέλεπε ζηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα.
86

  

  Παξφκνηεο αληηδξάζεηο πξνθάιεζε, ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ην πην θάησ ρσξίν 

απφ ην βηβιίν ηνπ Basil Stewart My experiences of Cyprus: 

 

Οκηιψλ πεξί ησλ ηζαγελψλ πεξηέγξαςα απηνχο σο δηεξεκέλνπο εηο  

Σνχξθνπο θαη Έιιελαο. Αιι’ ν ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο, απζηεξψο  

νκηινχληεο, δελ είλε πνζψο Έιιελεο. Πνιιαί επηκημίαη δηαθφξσλ θα- 

ηνίθσλ εδεκηνχξγεζαλ ηδίαλ θπιήλ, ην κφλνλ δε παξ’ απηνίο ειιελη- 

θφλ είλε ε γιψζζα θαη ε ζξεζθεία ησλ ήηηο είλε ε απηή ηεο ειιεληθήο 

Δθθιεζίαο. Οξζφηεξνλ ζα ήην λα είπε ηηο φηη ν πιεζπζκφο ζχγθεηηαη 

εθ Σνχξθσλ θαη Κππξίσλ.
87

 

 

ρνιηάδνληαο ηελ άπνςε απηή, ν αλψλπκνο ζπληάθηεο ηεο Φσλήο ηεο Κχπξνπ δηαπη- 

ζηψλεη φηη «απφ ηεο επνρήο θαζ’ ήλ εμελέρζεζαλ αη βαξείαη θαηά ηνπ εζληζκνχ ησλ Κπ- 

πξίσλ χβξεηο, ήηνη θαηά ηα πξψηα έηε ηεο βξεηαληθήο θαηνρήο, νπδέπνηε άιινηε εξξίθζε 

επί ράξηνπ ρπδαηνηέξα θαη ηεξαησδεζηέξα χβξηο εθείλεο ήλ ν θ. ηηνχαξη δεηεί λα ξίςε 

ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ Κππξίσλ»˙ αθφκε, ηνλ θαηεγνξεί γηα επίκεκπηε απιντθφηεηα, 

επεηδή ηνικά «λα ζεσξήζε σο αλεπαξθή ηεο εζληθφηεηνο ζπζηαηηθά ηελ γιψζζαλ θαη ηελ 

ζξεζθείαλ», θαη ηνπ ππνδεηθλχεη φηη «θαιψο ζα πξάμε λ’ αθνζησζή πεξηζζφηεξνλ εηο ην 

ρσξνκεηξηθφλ έξγνλ ηνπ, παξά λα δεηή λα αξπάζε ηνλ εζληζκφλ ιανχ φζηηο φρη κφλνλ 

επίγλσζηλ ηεο ηδίαο απηνχ ηζηνξίαο έρεη, αιιά θαη ηελ μέλελ δχλαηαη εηο πνιινχο λα 

δηδάμε».88  

Δπηπιένλ, παξάιιεια κε ηνπο αληηξξεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζηα νπνία νη δηάθνξνη ζπ- 

ληάθηεο ππεξακχλνληαη ηεο ειιεληθφηεηαο ησλ Κππξίσλ, ζε έλα κεγάιν αξηζκφ πνιη- 

ηηθψλ θαη δεκνζηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ πξνβάιινληαη ε ελφηεηα θαη ε ζπλέρεηα ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο θαη ν πφζνο γηα έλσζε θαη ελζσκάησζε ηνπ λεζηνχ ζηνλ εζληθφ θνξ- 

κφ, επηδηψμεηο πνπ ζπλνςίδνληαη απφ ηνλ ζρνιάξρε ηεο Λάξλαθαο Νηθφιαν Γ. Λαλίηε 

(1852-1896):
89

 

                                                           
86

 Νενπηφιεκνο Παζράιεο, «Δθ ηνπ πεξί Κχπξνπ θπιιαδίνπ», Αιήζεηα, 13 Γεθ. 1902.    
87

 Βι. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 18/1 Γεθ. 1906 [=Basil Stewart, My experiences…, 106-7].  
88

 Βι. Φσλή ηεο Κχπξνπ, φ.π. Βι. επίζεο ηηο ελδηαθέξνπζεο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ Δθεκε- 

ξίδα ηνπ Λανχ κηα βδνκάδα αξγφηεξα. Ο αλψλπκνο αξζξνγξάθνο ζεσξεί σο θπξηφηεξα γλσξίζκαηα ηνπ 

My experiences of Cyprus ηηο αθξηζίεο θαη ηελ αλαθξίβεηα θαη ππνδεηθλχεη φηη ν Basil Stewart «θαηαληά 

εηο έιιεηςηλ παληεινχο ζνβαξφηεηνο, φηαλ δεηή λα επαγγειζή ηνλ εζλνιφγνλ. Απνθαίλεηαη φηη νη Κχπξηνη 

δελ είλαη Έιιελεο θαη αλαθέξεη εηο απφδεημηλ ηνχηνπ φηη πνιιαί θπιαί ήιζνλ εηο επηκεημίαλ πξνο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο λήζνπ θαη φηη νη ρσξηθνί δελ ελδηαθέξνληαη δηά ηελ ειιεληθήλ ηδέαλ […]». Βι. «Ο λένο 

Ακπνχ», Δθεκεξίο ηνπ Λανχ, 25/8 Γεθ. 1906.  
89

 Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 212.  
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Ναη, ζέινκελ έλ, ζέινκελ η ε λ  ε ζ λ η θ ή λ  ε κ ψ λ  α π ν θ α η ά ζ η α -  

ζ η λ . Γελ ειινίσζαλ, Κχξηνη, ηα αηζζήκαηα εκψλ, δελ κεηέβαινλ ηα  

θξνλήκαηα νχηε ε πηλαξά εθείλε δνπιεία νχηε ε λπλ αβξά θαη θηιφ- 

θξσλ δεζπνηεία· Έιιελεο ήκεζα θαη ηφηε, Έιιελεο είκεζα θαη λπλ, 

Έιιελεο κελνχκελ, Έιιελεο απνζαλνχκεζα! Δάλ ε Κχπξνο ππάξρε 

πνιηηηθψο απεζπαζκέλε ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ, αιι’ εζλνινγηθψο 

θαη ηζηνξηθψο ήην, είλε θαη ζα είλε θιάδνο ηνπ κεγάινπ ειιεληθνχ δελ- 

δξνπ, φπεξ […] πξνβάιιεη ππεξήθαλνλ ελ ζπέιιαηο θαη θαηαηγίζηλ,  

θεξνκέλαηο επ’ απηφ ππφ ηεο ξνήο ησλ θαηξψλ. Σν ειιεληθφλ έζλνο 

νπδέπνηε εμέιηπελ, έπεζε κφλνλ σο ν κπζνινγνχκελνο Αληαίνο, φπσο 

εμεγεξζή θαη εηο χςνο αξζή· εθαιχθζε ππφ ηξαπκάησλ αιι’ εθχιαζζε 

δσήλ, φπσο αθκαίνλ θαη ιακπξφλ αλαθαλή, σο θξχπηεηαη ππφ πέηξαλ  

ξείζξνλ πνηακνχ, ίλα δηαπγέζηεξνλ θαη θαζαξφηεξνλ εθξεχζε.
90

   

 

πλεμεηάδνληαο, ινηπφλ, ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ κε ηνλ ζεαηξηθφ ιφγν, σο πξνο ηε ζε- 

καζηαθή δηάδεπμε /εηεξφηεηα/ vs /ειιεληθφηεηα/, δηαπηζηψλνπκε φηη θαη ζηα δχν είδε 

ιφγνπ ηφζν ν εμαλαγθαζκφο γηα απεκπφιεζε ηεο ειιεληθφηεηαο φζν θαη ε ακθη- 

ζβήηεζή ηεο πξνθαινχλ ηελ νξγή θαη ηνλ ζπκφ ησλ ζπκάησλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ 

πξνζήισζή ηνπο ζηηο αμίεο ηνπ εζληζκνχ θαη ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο.  

   Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ηξνπηθφηεηαο ησλ δχν αληίζεησλ ζπλαηζζεκάησλ (νξ- 

γή/ζπκφο vs πεξεθάληα), κε βάζε ηηο κεζνδνινγηθέο εηζεγήζεηο ησλ A. J. Greimas θαη 

J. Fontanille ζρεηηθά κε ηε ζεκεησηηθή ησλ παζψλ,
 91

 ζπκπεξαίλνπκε φηη απηά δελ είλαη 

ζηηγκηαία θαη παξνδηθά, αιιά εθηείλνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ηαπηίδνληαη κε ηελ 

ζζελαξή αληίζηαζε απέλαληη ζηελ επίβνπιε εηεξφηεηα. ηνλ ζεαηξηθφ ιφγν ν ζπ- 

ληειεζκέλνο ή επαπεηινχκελνο εμηζιακηζκφο, πνπ βηψλεηαη σο θαηάζηαζε δπζθνξί- 

αο,
92

 πξνθαιεί ηελ έληνλε επηζπκία γηα ηελ άξζε (ιφγνπ ράξε ζηε «Υηψηηζζα») ή ηελ 

απνηξνπή ηνπ (ζε δξάκαηα φπσο ν Πέηξνο πγθιεηηθφο θαη ν Κνπηζνχθ Μερεκέη)˙ 

επνκέλσο, ηα ππνθείκελα θαηάζηαζεο, ελεξγψληαο κε βάζε ηηο ηξνπηθφηεηεο ηνπ επη- 

ζπκείλ θαη ηνπ νθείιεηλ, είηε απεγθισβίδνληαη απφ ηα δεζκά ηνπ εθηνπξθηζκνχ (φπσο 

νη εξσίδεο ζηε «Υηψηηζζα») είηε ηνλ καηαηψλνπλ νξηζηηθά, επηιέγνληαο ηνλ ζάλαην (ε 

Αξλάιδα ζηελ ηξαγσδία ηνπ Θ. Θενραξίδε θαη ε Μαξία ζην ηζηνξηθφ δξάκα ηνπ Θ. 

Κσλζηαληηλίδε). Δπνκέλσο, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δπζθνξίαο ζε επθνξία ζπλαξζξψ- 

λεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν κεηαζρεκαηηζκφ ησλ  ππνθεηκέλσλ θαηάζηαζεο ζε ππνθείκελα 

δξάζεο.  

Δμάιινπ, ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν ε ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθφηεηαο ησλ Κπ- 

                                                           
90

 Βι. Νηθφιανο Γ. Λαλίηεο, «Λφγνο επί ηνηο αξγπξνίο γάκνηο ηνπ βαζηιηθνχ δεχγνπο ηεο Διιάδνο ελ ηῳ 

Κηηηαθῲ πιιφγῳ», Σν Έζλνο, 22/3 Ννεκβξ. 1892. 
91

 A. J. Greimas-Jacques Fontanille, The semiotics of passions…, 115-7. 
92

  .π., 44.  
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πξίσλ, πνπ βηψλεηαη απφ ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν (θππξηαθφο ιαφο) σο θαηάζηαζε 

δπζθνξίαο, πξνθαιεί κηαλ αληίξξνπε θίλεζε γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ειιεληθήο θαηα- 

γσγήο κέζσ ηεο ηξνπηθφηεηαο ηεο γλψζεο, θαη εηδηθφηεξα ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο γχξσ 

απφ ηελ θαηαγσγή ησλ Κππξίσλ. Αληίζεηα απφ ηνλ ζεαηξηθφ ιφγν, ζηνλ νπνίν ηα ππν- 

θείκελα δξάζεο ζπκβνινπνηνχληαη ζπλδειψλνληαο ηελ θαζαξηήξηα ππέξβαζε ηεο 

πξνζειπηηζηηθήο επηβνπιήο απφ ηελ αληίκαρε εζλφηεηα, ζηα δεκνζηνγξαθηθά θείκελα 

ε επίκνλε αλαδήηεζε ηεο εζληθήο απηνγλσζίαο θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο ειιεληθφηεηαο, 

σο άκπλα απέλαληη ζηελ αγγινζαμνληθή πξνπαγάλδα, αληί λα ζπλεπηθέξνπλ ηελ επθν- 

ξία, επηηείλνπλ ηελ θαηάζηαζε δπζθνξίαο ηνπ θππξηαθνχ ειιεληζκνχ, θαζψο αδπλαηεί 

λα πινπνηήζεη ηνπο εζληθνχο ηνπ πφζνπο.  

3.7. «Διρ ηον ασανή ηων αιώνων ωκεανόν». Από ηο ένδοξο παπελθόν ζηο άθλιο 

παπόν. 

Μειεηψληαο ηηο ηξνπηθφηεηεο ηνπ δξακαηηθνχ ρξφλνπ, έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη ζηα 

ηζηνξηθά δξάκαηα δεζπφδεη ε ηδενινγηθή θφξηηζε θαη ε ηζηνξηθηζηηθή απνζέσζε ηνπ 

παξειζφληνο,
93

 ην νπνίν ζεκαζηνδνηείηαη σο πεξίνδνο αθκήο, δφμαο θαη εχθιεηαο γηα ην 

ειιεληθφ έζλνο, ηφζν ζην ειιαδηθφ θέληξν φζν θαη ζηελ θππξηαθή πεξηθέξεηα, ζε 

αληίζεζε κε ην παξφλ, πνπ βηψλεηαη σο δηάζηεκα παξαθκήο θαη αζιηφηεηαο, θαη κε ην 

κέιινλ, πνπ ζπρλά κέζσ ηεο ηερληθήο ηνπ νξάκαηνο εμνκνηψλεηαη κε ην έλδνμν πα- 

ξειζφλ.
94

 Σν παξειζφλ, ινηπφλ, εκπλένληαο ζηα δξακαηηθά πξφζσπα ηελ έληνλε επη- 

ζπκία λα αγσληζηνχλ γηα ηελ αλαβίσζή ηνπ, πξνθαιεί ζε απηά ηελ θαηάζηαζε ηεο 

επθνξίαο θαη ηεο αλάηαζεο, θαζψο νξακαηίδνληαη ηελ ππέξβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη 

ηεο απνηεικάησζεο ηνπ παξφληνο.
95

  

Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο ζεκαζηαθήο δηάδεπμεο /παξειζφλ/ vs /παξφλ/, φπσο αληρλεχ- 

εηαη ζηα δεκνζηνγξαθηθά θείκελα, κε ηελ νκφινγή ηεο δηάδεπμε, πνπ εληνπίζηεθε ζηνλ 

ζεαηξηθφ ιφγν, δηαπηζηψλνπκε φηη απηέο αξζξψλνληαη κε ζρέζε νκνηφηεηαο ζην ξν- 

καληηθφ ηζηνξηθφ θαη εξσηηθφ δξάκα, ηελ ηξαγσδία θαη ην παηξησηηθφ δξάκα. ε κηα 

ζεηξά δεκνζηνγξαθηθψλ αλαζθνπήζεσλ κε ηελ επθαηξία ηεο ιήμεο ηνπ εθάζηνηε έηνπο, 

ην παξφλ ζεκαζηνδνηείηαη σο ρξνληθφ δηάζηεκα καξαζκνχ, θζνξάο θαη ζηαζηκφηε- 

ηαο.
96

  Ζ νηθνλνκηθνθνηλσληθή ζηαζηκφηεηα θαη ε δηάςεπζε ησλ εζληθψλ επηδηψμεσλ 

                                                           
93

 Βι. Κεθ. Γ΄, ζζ. 270-274.  
94

 Βι. Κεθ. η΄, ζ. 412-413.  
95

 .π., ζζ. 437-439.  
96

 «Ωο παλ ελ ηῳ πξνζθαίξῳ ηνχηῳ θφζκῳ καξαίλεηαη θαη θζίλεη, νχησ θαη ηα έηε έξρνληαη θαη παξέξ- 

ρνληαη ξένληα αθαηαπαχζησο εηο ηνλ αραλή ησλ αηψλσλ σθεαλφλ […]. Αιι’ εθπλέεη θαη ην έηνο ηνχην θαη 

εκείο δελ βιέπνκελ ηίπνηε πξαγκαηνπνηνχκελνλ. Ση ινηπφλ πξνζεπνξίζαην ηῃ λήζῳ ην 1890; Σίπνηε, ηίπνηε, 

ηίπνηε». Βι. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 28/9 Ηαλ. 1891. 
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σζνχλ ηνπο ζπληάθηεο ησλ αλαζθνπήζεσλ, απφ ηε κηα, λα κελ πξνβιέπνπλ ηίπνηε 

άιιν, παξά «ηελ εμαθάληζηλ θαη θαηαζηξνθήλ ησλ ρξπζνπηέξσλ εκψλ ειπίδσλ, αίηηλεο 

εθεγγνβφινπλ ελ ηῳ ζθφηεη θαη δη’ ώλ άρξη ηνχδε εηξεθφκεζα […]»,
97

 θαη απφ ηελ άιιε 

λα δηαπηζηψλνπλ ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ, ηελ απνηεικάησζε θαη ηελ αδξάλεη- 

α.
98

  

Αληίζεηα απφ ηελ αξλεηηθή ζεκαζηνδφηεζε ηνπ παξφληνο, ην εγγχο παξειζφλ ζηνλ 

δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν επελδχεηαη σο ζεηηθή αμία, φπσο θαίλεηαη απφ ηε δηαπίζησζε φηη 

«εκψλ έξγνλ έιαρε θαίλεηαη, άκα ηῃ γελλήζεη λένπ έηνπο, λ’ αλαθσλψκελ ηελ θππξηαθήλ 

παξνηκίαλ “θάζε πέξπζη θαιιίηεξα”. Η παξειζνχζα ελδεθαεηία αξθνχλησο έπεηζελ εκάο 

πεξί ηνχηνπ».
99

  Δπνκέλσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παξφλ βηψλεηαη σο αξλεηηθή αμία, νη 

αλαγλψζηεο θαινχληαη λα επαλαπαπηνχλ ζηηο δάθλεο ηνπ παξειζφληνο: «Χψξα ήηηο 

ελαληίνλ παληφο θνηλσληθνχ θαλφλνο, αληί λα πξνβαίλε, θαξθηλνβαηεί θαη ηεο νπνίαο ην 

κέιινλ ζα είλε πάληνηε πιήξεο ππνζρέζεσλ νπδέπνηε πξαγκαηνπνηνπκέλσλ, δελ έρεη, 

πηζηεχνκελ, άδηθνλ αλ, αληί κεη’ αγαιιηάζεσο λα ραηξεηίζε ηελ εψ ηνπ λένπ έηνπο, αξθε- 

ζζή επραξηζηνπκέλε εηο ην παξειζφλ».
100

  

Δμάιινπ, ην απψηαην παξειζφλ ζπλδειψλεη ηελ πξνγνληθή αξεηή θαη ην εζληθφ κε- 

γαιείν, κεηά ην νπνίν αθνινχζεζαλ αηψλεο δνπιείαο θαη νπηζζνδξφκεζεο ηνπ έζλνπο. 

Χο πξνυπφζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηεο ππέξβαζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ άζιηνπ παξφληνο 

δελ ζεσξείηαη ε αγσληζηηθή δηεθδίθεζε θαη ε πξαγκαηηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θξί- 

ζηκσλ πξνβιεκάησλ αιιά ε επηζηξνθή ζην παξειζφλ: «Καη ην κέιινλ ηνχην ζα επηδε- 

ηήζσκελ εκείο ελ ηῳ απσηάηῳ παξειζφληη». Με βάζε απηή ηελ ηζηνξηθηζηηθή νπηηθή, 

φπσο θαίλεηαη, ιφγνπ ράξε, ζε ιφγν ηνπ ηδενιφγνπ παηδαγσγνχ Αλδξέα Θεκηζηνθιένπο 

(1843-1918),
101

 ρσξίο ηελ αλαβίσζε ησλ αμηψλ θαη ησλ αξεηψλ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε 

ν αξραίνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο, δελ ζα είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο ελζσκάησζεο 

ησλ αιχηξσησλ πεξηνρψλ ηνπ ειιεληζκνχ ζηνλ εζληθφ θνξκφ, θαη εηδηθφηεξα ε έλσζε 

ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα: «[…] θαη ζήκεξνλ ηελ κίαλ κεγάιελ θαη εληαίαλ Διιάδα ζα 

                                                           
97

 Βι. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 30/11 Ηαλ. 1890.  
98

 «Καηά ηα ινηπά ν δεκφζηνο βίνο ηεο λήζνπ δηήιζε θαηά ην κάιινλ ή ήζζνλ νκαιψο […] θαη επεθξάηε- 

ζελ ελ κηᾲ ιέμεη κία γαιήλε πξνζνκνηάδνπζα πξνο ηελ ησλ αθηλήηωλ λεξώλ, ππφ ηελ πξαζίλελ επηθάλεηαλ 

ησλ νπνίσλ ειινρεχεη νπρί ζπαλίσο ν ζάλαηνο θξπκκέλνο κέζα εηο ηα πξαζηληζκέλα λεξά ηνπ έινπο, ηα 

νπνία πξνθεηκέλνπ πεξί ιαψλ νλνκάδνληαη ζηαζηκόηεο θαη απνθάξωζηο!». Αιήζεηα, 5 Ηαλ. 1896. Οη 

ππνγξακκίζεηο είλαη δηθέο κνπ.  
99

 Φσλή ηεο Κχπξνπ, φ.π., ζεκ. 97.  
100

 Φσλή ηεο Κχπξνπ, 29/10 Ηαλ. 1894.  
101

 Βι. Κνπδνπλάξεο (2005), 121· Π. Πξνδξφκνπ, Κχπξηνη πνιηηεπηέο…, 134, 298.  
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δεκηνπξγήζσκελ δηα ησλ κέζσλ εθείλσλ, δη’ ψλ εκεγαιχλζε ε Διιάο ησλ Θεξκνππιψλ 

θαη ηνπ Μαξαζψλνο αλειζνχζα εηο αλέθηθηνλ χςνο κεγαιείνπ θαη δφμεο».
102

 

Ζ δεζπφδνπζα ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα, ζηελ ηξαγσδία θαη ην παηξησηηθφ δξάκα εμη- 

δαλίθεπζε ηνπ παξειζφληνο δελ αληρλεχεηαη ζηα ππφινηπα δξακαηηθά είδε, κε εμαίξεζε 

ηα ξνκαληηθά εξσηηθά δξάκαηα. ηα πεξηζζφηεξα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηνπ 

πξψηνπ ηέηαξηνπ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ην βάζνο ηνπ δηεγεηηθνχ ρξφλνπ πεξηνξίδεηαη αη- 

ζζεηά θαη έηζη, e silentio, απνηππψλεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ δξακαηνγξάθσλ απφ ηελ 

ηζηνξηθηζηηθή θαη ηδενιεπηηθή απνζέσζε ηνπ παξειζφληνο, ρσξίο ε ξήμε απηή λα 

γίλεηαη ηδηαίηεξα αηζζεηή, θαζψο ιείπεη ην έξγν-ζηαζκφο, ζην νπνίν λα απνθξπζηαι- 

ιψλεηαη θξηηηθά ε ακθηζβήηεζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ ηζηνξηνθξαηνχκελνπ 

ξνκαληηζκνχ.  

Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη ζηνλ θππξηαθφ ζεαηξηθφ ιφγν δελ αλαπαξάγεηαη πηζηά ε ζε- 

καζηαθή δηάδεπμε /παξφλ/-/παξειζφλ/, φπσο απηή εληνπίδεηαη ζηα δεκνζηνγξαθηθά θεί- 

κελα, αλ ιεθζεί ππφςε φηη κέρξη θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε ζε έλα 

πιήζνο απφ απηά δεζπφδεη ε ηζηνξηθηζηηθή εμηδαλίθεπζε ηνπ παξειζφληνο θαη θαηα- 

θεξαπλψλνληαη νη ειάρηζηνη πνπ ηνικνχλ λα ηελ ακθηζβεηήζνπλ. 

Έλαο απφ ηνπο ακθηζβεηίεο, ν δεκνηηθηζηήο ζπγγξαθέαο ηεο Νεηδηκπέ Μ. Γ. Φξα- 

γθνχδεο, φρη κφλν έγηλε ζηφρνο εκπαζνχο απνδνθηκαζίαο θαη ζεσξήζεθε «απφζηνινο 

αλαηξεπηηθψλ ηδεψλ», αιιά αθφκε θιήζεθε λα εηνηκάζεη ηε δηαζήθε ηνπ, θαζψο νη Κχ- 

πξηνη δάζθαινη πξνηξέπνληαλ λα δεηήζνπλ «επί πίλαθη ηελ θεθαιήλ ηνπ θπξίνπ απ- 

ηνχ».
103

 Ο Φξαγθνχδεο επηξξίπηεη ηελ επζχλε ζηηο γεληέο ησλ θαζαξεπνπζηάλσλ ινγί- 

σλ, πνπ δεκηνχξγεζαλ ζην ειιεληθφ έζλνο ηελ αληίιεςε «πσο ππάξρεη ειέῳ ησλ αξραί- 

σλ θαη πσο πξννξηζκφο ηεο θαηλνχξγηαο Διιάδαο είλαη λα γείλε [sic] κφλν ν θχιαθαο 

ησλ κλεκείσλ ηεο πεξαζκέλεο δφμαο»˙ ν ίδηνο παξνκνηάδεη ηελ πξνγνλνιαηξία κε δειε- 

ηήξην, πνπ παξ’ νιίγν λα νδεγήζεη ζηνλ αθαληζκφ ηνπ έζλνπο, «αθνχ θαη ηψξα, δαιη- 

ζκέλν αθφκα […], ζηέθεηαη ζαλ απνβιαθσκέλν απφ ηε δαζθαιηθή ζηξπρλίλε θαη θαίλεηαη 

λα αλαξσηηέηαη αλ δελ είλαη θαιιίηεξα λα γείξε λα πεζάλε κέζα ζηα πνξθπξέληα φλεηξα 

ηεο “πξνγνληθήο επθιείαο”».
104

   

ηε κεηαβαηηθή δεθαεηία 1910-1920 νη πην πάλσ ξηδνζπαζηηθέο απφςεηο ζπλππάξ- 

ρνπλ κε ηα ζπληεξεηηθφηεξα θειεχζκαηα γηα αληηκεηψπηζε ησλ αδηεμφδσλ ηνπ παξφ- 

ληνο κέζσ ηεο επηζηξνθήο ζηα πξφηππα ηεο αξραίαο ειιεληθήο αγσγήο.
105

 Δπηπιένλ, 

                                                           
102

 Βι. Αιήζεηα, 23/5 Ηνπι. 1895.  
103

 Βι. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 5/18 Ννεκβξ. 1911.  
104

 Μ. Γ. Φξαγθνχδεο, «Γελεζήησ θσο», Αιήζεηα, 19 Ηαλ. 1912. 
105

 πσο ππνζηεξίδεη, ιφγνπ ράξε, ν ιφγηνο γηαηξφο Δπέιζσλ Γιπθχο (1868-1935),  ν θππξηαθφο ειιελη- 

ζκφο, αμηνπνηψληαο ηα πξνγνληθά θεηκήιηα ζα «δπλεζή λα ζπλερίζε ηελ έλδνμνλ πξνγνληθήλ ηζηνξίαλ», 
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εθηφο απφ ηηο ηζηνξηθηζηηθέο απφςεηο Κππξίσλ αξζξνγξάθσλ, ζπρλά (θαη ηδίσο κέρξη ην 

1922) αλαδεκνζηεχνληαη απφ ηνλ ειιαδηθφ ηχπν παξφκνηεο απφςεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ εθεκεξίδα ηεο Λάξλαθαο Αξκνλία αλαδεκνζηεχεηαη άξζξν ηνπ δηαπξεπνχο γισζ- 

ζνιφγνπ Γεψξγηνπ Ν. Υαηδεδάθη, ζην νπνίν δηαηππψλεηαη ε ηζηνξηθηζηηθή άπνςε γηα 

ηνλ ππεξβαηηθφ πξννξηζκφ ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θαη γηα ηελ ελεξγφ παξέκβαζε ηεο 

ζείαο πξφλνηαο ζην ειιεληθφ ηζηνξηθφ γίγλεζζαη, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζσηεξία νιφ- 

θιεξνπ ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο.
106

 

4. ςμπεπάζμαηα  

Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο αξζξψλνληαη νη δεζπφδνπζεο ζηνλ 

θππξηαθφ ζεαηξηθφ ιφγν (1869-1925) ηζνηνπίεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζεκαζηαθέο θαηε- 

γνξίεο, πνπ αληρλεχζεθαλ ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ζηα 

ζεαηξηθά θείκελα δελ αλαπαξάγεηαη πάληνηε πηζηά ε απνηεικαησκέλε πνιηηηθνθνηλσ- 

ληθή θαηάζηαζε πνπ δεζπφδεη ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ, αιιά ζπρλά πξνηείλνληαη 

θαληαζηαθέο ιχζεηο γηα ηηο άιπηεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αληηπαξαζέζεηο.  

Απφ ηηο εμσζεαηξηθέο ηζνηνπίεο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ νξηζκέλεο αλαπα- 

ξάγνληαη ζηνλ ζεαηξηθφ ιφγν, άιιεο κεηαζρεκαηίδνληαη θαη άιιεο δηεπξχλνληαη. πσο 

έρνπκε δηαπηζηψζεη, ζηα ξνκαληηθά δξάκαηα αλαπαξάγνληαη πηζηά ε πξνγνλνιαηξηθή 

απνζέσζε ηνπ παξειζφληνο, ε απαμίσζε ηνπ άζιηνπ παξφληνο θαη ε ηδεαιηζηηθή θαη 

νπηνπηζηηθή πξνδηαγξαθή ηνπ κέιινληνο. Απφ ηελ άιιε, εμσζεαηξηθέο ηζνηνπίεο, φπσο 

είλαη ε γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε, ε μελνθξαηία θαη ε δηάδεπμε κεηαμχ ειιεληθφηεηαο θαη 

ηεο αληίκαρεο αγγινζαμνληθήο ακθηζβήηεζήο ηεο, κεηαζρεκαηίδνληαη θαη ηαπηφρξνλα 

δηεπξχλνληαη ζηα δηάθνξα δξακαηηθά είδε κε ηξφπνπο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ζηνλ 

ζεαηξηθφ ιφγν πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα ηα θαίξηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα 

πεξηζζφηεξν πξνσζεκέλεο απφ ηελ πεξηξξένπζα πξαγκαηηθφηεηα.  

πλεπψο, εδψ έγθεηηαη ε δεζπφδνπζα ζηελ θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ 

1869-1925 ηδενινγηθή ιεηηνπξγία, δεδνκέλνπ φηη φρη κφλν ζε απηά δελ δεζπφδεη ε θπγή 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή ε παξάθακςε θαη εμηδαλίθεπζή ηεο, αιιά πξνηείλνληαη πα- 

ξαδεηγκαηηθνί ηξφπνη ππέξβαζεο ησλ θαίξησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ιανχ, κε ηε ζεαηξηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο «θαληαζηαθήο ζρέζεο ηνπ κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο χπαξμήο 

ηνπ».
107

  

                                                                                                                                                                      
θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνδεηρζεί φηη «δελ εζηείξεπζελ ε πεγή ηεο ειιεληθήο δξάζεσο θαη κεγαινπξγίαο 

ελ ηῃ αηέξκνλη θπθιηθῂ ησλ εληαπηψλ θνξᾴ». Βι. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 21/3 Ηνπλ. 1916. 
106

 Βι. Γ. Ν. Υαηδεδάθηο, «Καη ηξίηελ θνξάλ», Αξκνλία, 29 Φεβξ. 1920.  
107

 Βι. L. Althusser, Θέζεηο…, 99. Γηα ηελ αληίζηνηρε ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνξηθνχ δξάκαηνο θαη 

ηεο ηζηνξηθήο ηξαγσδίαο ζηελ επξχηεξε λενειιεληθή δξακαηνπξγία ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φπνπ «ήξσεο απφ 
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ΓΔΝΙΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Απφ ηελ εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θππξηαθψλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ηεο πεξη- 

φδνπ 1869-1925 θαηαδεηθλχεηαη φηη δελ επζηαζεί ε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

Κχπξηνη ζεαηξηθνί ζπγγξαθείο αλαπαξάγνπλ ζε νιφθιεξν απηφ ην δηάζηεκα παξσ- 

ρεκέλεο θαη απνζηεσκέλεο κνξθέο ζεαηξηθήο έθθξαζεο. Ζ εηδνινγηθή πνηθηιία, ρσξίο 

λα απνηειεί αμηνινγηθφ θξηηήξην γηα ηα ζεαηξηθά θείκελα πνπ έρνπκε εμεηάζεη, καο 

νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ην ηζηνξηθφ δξάκα δεζπφδεη κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

(παξάιιεια κε ηελ θπξηαξρία ηεο ηζηνξηνθξαηίαο ζηε ινγνηερλία θαη ζηα εμσινγν- 

ηερληθά είδε ιφγνπ), ελψ ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νχ 

αηψλα απνηππψλνληαη ζε 

νξηζκέλα δξάκαηα, απφ ηε κηα, ε ξήμε απέλαληη ζηηο ξνκαληηθέο ππεξβνιέο ηνπ 

ηζηνξηθνχ δξάκαηνο θαη, απφ ηελ άιιε, ην εληνλφηεξν θαη απξνθάιππην ελδηαθέξνλ γηα 

ηα ζχγρξνλα θνηλσληθνπνιηηηθά δεηήκαηα, θαζψο θαη γηα ηελ θνηλή λενειιεληθή 

γιψζζα θαη (ζπαληφηεξα) γηα ην θππξηαθφ ηδίσκα.  

Λαλζαζκέλε απνδεηθλχεηαη επίζεο ε άπνςε φηη ζηα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα πνπ 

έρνπκε εμεηάζεη (θαη ηδίσο ζηα δξάκαηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα) παξαηεξείηαη κηα ηάζε θπγήο 

απφ ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Αλαγλσξίδνληαο φηη ε «αλάγλσζε» ηεο πνιηηηθν- 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ πξνηείλεηαη ζε έλα ζεαηξηθφ (θαη γεληθφηεξα, ινγν- 

ηερληθφ) θείκελν, ζπλαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ εηδνινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα, 

ππνζηεξίδνπκε φηη αθφκε θαη ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα δελ εληνπίδεηαη ε παξαγλψξηζε 

ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ, θαζφηη ε ηδενινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζπλίζηαηαη, αθε- 

λφο, ζην γεγνλφο φηη ζε απηά πξνηείλνληαη θαληαζηαθέο ιχζεηο γηα ην θαίξην θαη δπζε- 

πίιπην δήηεκα ηεο μελνθξαηίαο θαη, αθεηέξνπ, ζηε δηαπίζησζε φηη κε ηα ίδηα νη Κχ- 

πξηνη δξακαηνγξάθνη επηρεηξνχλ λα απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο, φπσο 

ήηαλ ε επίκνλε θαη κεζνδηθή αγγινζαμνληθή ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθφηεηαο ησλ 

Κππξίσλ. Δπνκέλσο, ηφζν ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φζν θαη ζηα ππφινηπα 

ζεαηξηθά είδε νιφθιεξεο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε, δελ αλαπαξάγνληαη πηζηά ηα 

πνιηηηθνθνηλσληθά αδηέμνδα πνπ δεζπφδνπλ ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ˙ αληίζεηα, 

ζπρλά ζηνλ ζεαηξηθφ ιφγν πξνηείλνληαη ηξφπνη γηα ηελ ππέξβαζε ησλ πξνβιεκάησλ, 

πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πξνσζεκέλνη απφ ηα δεδνκέλα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο  ηεο 

εμσζεαηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

                                                                                                                                                                      
ηνλ αξραηνειιεληθφ θαη ηνλ βπδαληηλφ θφζκν […] πξνηείλνπλ ζην θνηλφ ηε δηθή ηνπο αγσληζηηθφηεηα θαη 

θαξηεξία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νμχηαησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεηψπηδε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα», βι. ελδεηθηηθά Θ. Γξακκαηάο, Σν ειιεληθφ ζέαηξν…, 

ηφκ. Α΄, 110.  
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Ζ δηαιεθηηθή ζπλχθαλζε ηεο πνηεηηθήο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ κε ηελ ηδενινγηθή 

ηνπο ιεηηνπξγία απνδεηθλχεηαη ηφζν απφ ηε κειέηε ησλ παξαθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ φζν 

θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ππφινηπσλ δνκψλ επηθαλείαο. Δηδηθφηεξα, απφ ηελ πξνζέγγη- 

ζε ησλ πνηθίισλ φςεσλ ηνπ παξαθεηκέλνπ ζηα ηζηνξηθά δξάκαηα, έρνπκε επηζεκάλεη 

ηε δεζπφδνπζα ηδενινγηθή ηνπο επέλδπζε, θαζφηη ε έθδνζε ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ πα- 

ξνπζηάδεηαη σο γεγνλφο κε επξχηεξε (θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη παηξησηηθή) ζεκαζία, κε 

ζηφρν ηε ζεαηξηθή αλάπιαζε ηεο ηζηνξίαο ζε κηα πεξίνδν αιπηξσηηζκνχ. Δμάιινπ, 

παξά ηε δηαπίζησζε φηη ε αθνινπζία ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε αθεγεκαηηθή ζχληαμε 

είλαη εηδνινγηθά πξνζδηνξηζκέλεο, ηα θεηκεληθά δεδνκέλα δελ καο επέηξεςαλ λα θαηα- 

ιήμνπκε ζηελ αλαγσγή ελφο ηχπνπ αθεγεκαηηθήο δνκήο αληηπξνζσπεπηηθνχ γηα θάζε 

δξακαηηθφ είδνο. Ζ εηδνινγηθή παξάκεηξνο επεξεάδεη, επίζεο, δξαζηηθά ηηο ρξνληθέο 

ηξνπηθφηεηεο, ηνπο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ θαη ηα είδε ηνπ 

ρξνλφηνπνπ˙ ην δηαθνξηθφ ζεαηξηθφ είδνο θαζνξίδεη, επηπιένλ, ην εχξνο θαη ηελ έληαζε 

ηεο ηδενινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα δξακαηηθά πξφζσπα, θαζψο ε νξγάλσζε ησλ ζπληειεζηη- 

θψλ θαη ησλ ζεκαηηθψλ ξφισλ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ 

εθάζηνηε ζεαηξηθνχ είδνπο. Ξερσξηζηφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ζεκαηηθνί ξφινη πνπ 

εληνπίδνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ θαη ζε πνηθίια είδε (ι.ρ. ε ππεξέ- 

ηξηα), θαζψο πξνζθέξνληαη γηα ηε κειέηε ησλ ζεκαζηνινγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δηα- 

θνξνπνηήζεσλ ηνπ ξφινπ ζηα δηάθνξα είδε. Απφ ηελ άιιε, έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη ε 

ζπζζψξεπζε πνιιψλ ζπληειεζηηθψλ ξφισλ ζε έλαλ θαη κφλν ηειεζηή είλαη δείθηεο 

επεμεξγαζκέλεο ζεαηξηθήο γξαθήο θαη φηη, απφ απηή ηελ άπνςε, ην Η Κχπξνο θαη νη 

Ναΐηαη ηνπ Γ. ηβηηαλίδε, ζην νπνίν έρνπκε εληνπίζεη ηελ ηερληθή απηή, είλαη έλα απφ 

ηα ιίγα δξάκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε ην νπνίν δηθαηνχηαη κηα ζέζε ζηελ 

ηζηνξία ηνπ επξχηεξνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ.  

Σέινο, απφ ηε κειέηε ησλ δνκψλ βάζνπο δηαπηζηψλνπκε φηη αλάινγα κε ην ζεαηξηθφ 

είδνο δηαθνξνπνηείηαη ζεκαζηνινγηθά ε ιεηηνπξγία θάζε ηζνηνπίαο, θαζφηη απηή ζπλαξ- 

ζξψλεηαη κε δηαθνξεηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο αμηψλ. Ζ ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε κάο 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηνλ αμηνινγηθφ θψδηθα ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ε πίζηε 

θαη ε εμέγεξζε ζεκαζηνδνηνχληαη ζεηηθά, ελψ ε μελνθξαηία θαη ε πξνδνζία παξνπζηά- 

δνληαη σο αξλεηηθέο αμίεο. Πεξηζζφηεξεο είλαη νη νπδέηεξεο αμίεο (εμνπζία, ζπλσκνζία, 

γάκνο, ηφπνο, βίνο, γλψζε, δξάζε, χπαξμε, αιήζεηα), θαζψο ζε άιια θείκελα ζεκαζην- 

δνηνχληαη σο ζεηηθέο θαη ζε άιια σο αξλεηηθέο. Πξνθαλψο, ε ζρεηηθηζηηθή ζεψξεζε 
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ησλ αμηψλ γίλεηαη εκθαλέζηεξε φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηε ξνκαληηθή ηζηνξη- 

νθξαηία ηνπ 19
νπ

 αηψλα.  

Σέινο, ρσξίο θακηά ιαλζάλνπζα πξφζεζε γηα ππεξηίκεζε ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ 

πνπ έρνπκε εμεηάζεη, ππνζηεξίδνπκε φηη εμίζνπ ιαλζαζκέλε είλαη θαη ε απαμίσζε κε 

ηελ νπνία απηά αληηκεησπίζηεθαλ κέρξη ζήκεξα. Αλ δελ ελδηαθέξνπλ ηνλ ζχγρξνλν 

κέζν αλαγλψζηε θαη ζεαηή, σζηφζν, ελδηαθέξνπλ ηνλ κειεηεηή ηφζν γηα ηελ ηδεν- 

ινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία, φζν θαη γηα ηα πνηθίια θαη, ζπρλά, γνεηεπηηθά ζεσξεηηθά δεηή- 

καηα πνπ πξνθαιεί ε εμέηαζή ηνπο γχξσ απφ ηηο ζχλζεηεο ζρέζεηο κεηαμχ ζεάηξνπ, 

θνηλσλίαο θαη ηδενινγίαο. Δλδηαθέξνπλ, επίζεο, ηνλ ηζηνξηθφ ηνπ λενειιεληθνχ ζεά- 

ηξνπ, γηαηί, ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε κειέηε ηεο ζεαηξηθήο παξαγσγήο φρη κφλν ηνπ κε- 

ηξνπνιηηηθνχ αιιά θαη ηνπ κείδνλνο ειιεληζκνχ (είηε επηχρεζε λα δψζεη έξγα-ζηαζ-

κνχο είηε φρη), είλαη αδχλαην λα επηρεηξεζεί ε ζπγγξαθή κηαο ζπλζεηηθήο ηζηνξίαο ηνπ 

λενειιεληθνχ ζεάηξνπ.  
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ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ ΚΔΙΜΔΝΩΝ (1869-1925). 

ΔΚΓΟΔΙ ΑΤΣΟΣΔΛΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΟΤ ΔΤΡΤΣΔΡΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΠΟΤ ΑΝΔΒΑΣΗΚΑΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ.

 

ΔΣΟ ΚΤΠΡΙΑΚΑ 

ΘΔΑΣΡΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ 

 ΔΤΡΤΣΔΡΟ 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΘΔΑΣΡΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΔ  

ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ 

ΞΔΝΩΝ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ 

1869 Γ. ηβηηαλίδεο, Ζ Κύπξνο 

θαη νη Nαΐηαη  

π. Βαζηιεηάδεο, Οη 

Καιιέξγαη / Γ. 

Παπαξξεγφπνπινο, 

πδύγνπ εθινγή 

F. Cameroni, Κεδεία θαη 

ρνξόο (Γ. Κ. θήθαο) / J.-

H. Ferdinand Lamartiere, Ο 

αξρηιεζηήο Ρνβέξηνο (Ν. 

Α. Άκπνη) / P. Metastasio, 

Ηώαο (Π. Μαηαξάγθαο) 

1870  Αλη. Αλησληάδεο, 

Κξίζπνο, ν ζπθνθαληεζείο 

πηόο ηνπ Μεγάινπ 

Κσλζηαληίλνπ / Η. 

Κακπνχξνγινπ, ηα θξύα 

ηνπ ινπηξνύ 

Ch. Paul de Kock, Ζ 

κνζρνκάγθα ησλ Παξηζίσλ 

(***) / P.-Al. Ponson du 

Terrail, Οη άζινη ηνπ 

Ρνθακβόι (Γεκ. Βειιήο)  

1871 . Λενληηάο, Παξαζηάζεηο 

δξακαηηθαί... 

Ν. . Πξσηκηάδεο, Ο 

εθδηθνύκελνο ππεξέηεο 

B. Aubigny, Οη δύν ινρίαη 

(***) / P. Giacometti, άξα 

θαη Κάξνινο (Γ.Κ. θήθαο) 

/ Molière, Ο θηιάξγπξνο (Η. 

Ηζηδσξίδεο θπιίζζεο) 

1872   Γ. Κ. Μηζηηδήο, Ο 

Φηάθαο 

M. Pichat, Λεσλίδαο ελ Θεξ- 

κνπύιαηο (Άγγ. Βιάρνο) / J. 

Christoph von Schmid, Ζ 

Γελνβέθα ή ε Αξεηή 

ζξηακβεύνπζα (***)  

1873 

 

Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Γύν 

εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα... 

π. Βαζηιεηάδεο, 

Αιέμαλδξνο Τςειάληεο, 

Γαιάηεηα, θύιια 

W. Shakespeare, Ρσκαίνο 

θαη Ηνπιία (***) 

1874 

 

Θ. Κσλζηαληηλίδεο, 

Πέηξνο Α΄ βαζηιεύο 

Κύπξνπ... 

 G. F. Lessing, Αηκηιία 

Γαιόηηε  (***) / (***), Ζ 

καγλεηηδνκέλε (Γξ. . 

Βπδάληηνο) / M. Pichat, 

Λεσλίδαο ελ Θεξκνπύιαηο 

(***) / (***), Ο καληώδεο 

(***) / (***), Πίζηηο, ειπίο 

θαη έιενο (Αιέμ. 

ηακαηηάδεο) / W. 

Shakespeare, Ζ ηξηθπκία 

(Παληνιέσλ Καβάθεο) 
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ΔΣΟ ΚΤΠΡΙΑΚΑ 

ΘΔΑΣΡΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ 

ΔΤΡΤΣΔΡΟ 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΘΔΑΣΡΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΔ  

ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ 

ΞΔΝΩΝ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ 

1875     Molière, Ο πξνο βίαλ 

ηαηξόο (G. Wyndham) / 

Eug. Nus-Alphonse Brot, 

Ησάλλα Γξέϋ ή Αη δύν 

βαζίιηζζαη (Φσθ. 

Βνπηδηλάο) 

1876   Molière, Αγαζόπνπινο ν 

Ξεξνρσξίηεο (Π. νχηζαο), 

Αξρνληνρσξηάηεο (Π. 

νχηζαο) / (***), Όκνηνο 

ηνλ όκνηνλ (Ζ. 

Πνηακηάλνο) 

1878  Γεκ. Κνξνκειάο, 

Παγθάζηε 

 

1877 Θ. Θενραξίδεο, Πέηξνο ν 

πγθιεηηθόο 

 J. Boussardu, Ο λαύηεο 

Βεξηξάκ (Α. Γ. θαιίδεο) / 

Molière, Ακθηηξύσλ (Ησ. 

Φξαγθηάο)   

1879  Π. Γ. Εάλνο, Ζ αλεςηά 

ηνπ ζείνπ ηεο  

Ad. Ph. D’ Ennery-Eugène 

Cormon, Αη δύν νξθαλαί 

(ηέθ. Παπακηράιεο)  

1880   N. Fournier-A. Meyer, 

Ησζίαο ν αθηνθύιαμ (***) / 

G. Monticchini, Γαιηιαίνο 

Γαιηιέε (ππξ. 

Μαηζνχθεο) / Fr. Schiller, 

Οη ιεζηαί (***) / (***), 

Έραζα ην ζπίηη κνπ θαη νη 

πεηεηλόκπαινη (Γ. 

Νηθεθφξνο) 

1881  Γ. νπξήο, Ζ επηδεκία Cicconi, Σν έλζαξθνλ 

άγαικα (Χαξ. Άλληλνο) / 

Eug. Nus- Ėd. Brisebarre, 

σζάλλα Ηκβέξη (Γ. 

Σαβνπιάξεο) / Sil. Pellico, 

Φξαγθίζθε εμ Αξηκηλίνπ 

(Αλδξ. Ν. Καιχβαο) / Ph.-

Fr. Pinel (Dumanoir)-Ad.-

Ph. D’ Ennery, Ο γεξσ-

δεθαλεύο (ηέθαλνο Ν. Μ.)  

/ Fr. Schiller, Οη ιεζηαί 

(Κσλζη. Ξαλζφπνπινο) 
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ΔΣΟ ΚΤΠΡΙΑΚΑ 

ΘΔΑΣΡΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ 

 

ΔΤΡΤΣΔΡΟ 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΘΔΑΣΡΟ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΔ  

ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ 

ΞΔΝΩΝ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ 

 

1882 

 

Η. Πεηξίδεο,  Ο Γηνκήδεο 

 

Γ. Βεξλαξδάθεο, 

Δπθξνζύλε / Γεκ. 

Κνξνκειάο, Καθή ώξα/ 

Γ. νπξήο, Ο Αξακπήο 

Aug. Anicet-Bourgeois, Ο 

δήκηνο ηεο Δλεηίαο  (***) / 

L. Battu-J. Adolphe, Λνπθί-

α Γηδηέ (Αιβέξ Άκπνη-Άγγ. 

Γ. Γεσξγηάδεο) / Ed. G.Bu- 

lwer-Lytton, Ζ δέζπνηλα 

ηεο Λπώλ ή Έξσο θαη έπαξ- 

ζηο (Μ. Ν. Γακηξάιεο) / 

Ad. Ph. D’ Ennery-J.-H. 

Bresil, Ο ηαρπδαθηπινπξγόο 

(Γ. Λ. Ξαλζφπνπινο) / Oct. 

Feuillet, Γαιηδά (Ησ. Κα- 

κπνχξνγινπ) / Ch. Ga- 

rand, Σα νξθαλά ηεο Δλε-

ηίαο (Π. Η. Σππάιδνο) / P. 

Giacometti, Ζ έθζεηνο ηνπ 

νξθαλνηξνθείνπ ηεο Αγίαο 

Μαξίαο (Γ. Κ. θήθαο)  / J. 

W. Goethe, Ο Κιαβίγηνο  

(Άγ. Βιάρνο) / Ferd. Gre- 

gorovius, Αζελαΐο (π. Λά- 

κπξνο) / Ph.-Fr. Pinel (Du- 

manoir)- A. de Kepeniou, 

Ησάλλα ησλ δαθξύσλ θαη 

Ησάλλα ησλ γειώησλ (Η. 

Κακπνχξνγινπ)/ Ph.-Fr. 

Pinel (Dumanoir)-Ad.-Ph.  

D’ Ennery, Γνλ Καίζαξ ηνπ 

Βαδάλ (Λάκπξνο Δλπάιεο) 

/ Ėm.-J. Richebourg, Ζ 

εθπεζνύζα γπλή (Εάλνο 

Βαζηιάξνο) / W. Shakespe- 

are, Μάθβεζ, Ακιέηνο (Γ. 

Βηθέιαο) 

1883   Alb. Delpit, Ο πηόο ηεο 

Κνξαιίαο (Κ. Α. Ξαλζφ-

πνπινο) / Al. Dumas, Ο 

Ληζόμννο (Λ. Δλπάιεο) / 

W. Shakespeare, Οζέιινο 

(***), Ακιέηνο (Ησ. Πεξβα- 

λφγινπ) 
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ΔΣΟ 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΑ 

ΘΔΑΣΡΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ 

ΔΤΡΤΣΔΡΟ 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΘΔΑΣΡΟ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΔ  

ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ 

ΞΔΝΩΝ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ 

1884  Κνξνκειάο, Ο ζάλαηνο 

ηνπ Πεξηθιένπο  

A. Debay, Λαΐο ε Κνξηλζία 

(Γηνλ. Παηξίθηνο) / W. 

Shakespeare, O  έκπνξνο 

ηεο Βελεηίαο (Γ. Βηθέιαο)   

1885   

Γ. νπξήο, Γελ έρεη ηα 

πξνζόληα 

J. W. Goethe, Ηθηγέλεηα ελ 

Σαύξνηο (Α. Ρ. Ραγθαβήο) / 

G. Ohnet, Ο αξρηζηδεξνπξ-

γόο (Θ. Θενδσξίδεο) /  W. 

Shakespeare, Ρσκαίνο θαη 

Ηνπιηέηα, Οζέιινο (Γ. 

Βηθέιαο)  

1886  Αλη. Αλησληάδεο, 

Οδπζζεύο Αλδξνύηζνο / 

Γεκ. Καιαπνζάθεο, 

Ρήγαο Φεξαίνο 

Al. Dumas, Ο Κόκεο ηνπ 

Μνληερξίζηνπ  (Π. 

Μνξάθεο)/ V. Hugo,  

Μαξία ε Σπδνξίο (***) 

1887  Αιεμ. ηακαηηάδεο, 

ακία ε νξθαλή  

(***), Αξγπξώ θαη 

Θαλάζεο (Γ. Νηθεθφξνο) 

1888 Θ. Κσλζηαληηλίδεο, Ο 

Κνπηζνύθ Μερεκέη… 

 V. Hugo, Άγγεινο ηύξαλλνο 

Παηαπΐνπ  (Μ. Ραπηάξρεο) 

/ Fr. Schiller, Λνπΐδα 

Μίιιεξ ή Ραδηνπξγία θαη 

έξσο (.) 

 

  1889 

  G. Donizetti, Ζ Λνπθία ηνπ 

Λακεξκνύξ (Δπθξνζχλε 

Βηθέια) / Al. Dumas (fils), 

Ζ ζύδπγνο ηνπ Κιαπδίνπ 

(Λέσλ Π. Καλειιφπνπινο) 

/ G. E. Lessing, Αηκπιία 

Γαιόηηε (Βεξλάξδνο 

πξίγθες δηάδνρνο ηεο 

αμσλίαο-Μάηλεγγελ) / 

Molière, Σαξηνύθνο (Η. 

Ηζηδσξίδεο-θπιίζζεο) 

1890 Π. Λντδηάο, Ζ δνύιε 

Κύπξνο... 

  

1891  π. Βαζηιεηάδεο, Γαιά- 

ηεηα / Γ. Κφθθνο, Ζ ιύξα 

ηνπ Γεξνληθόια / Γ. Κν- 

ξνκειάο, Ζ ηύρε ηεο Μα- 

ξνύιαο / Λ. Μειάο, Αζα- 

λάζηνο Γηάθνο  

L. Halévy, O αββάο 

Κσλζηάληηνο (***) 
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ΔΤΡΤΣΔΡΟ 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΘΔΑΣΡΟ 

1892  Γ. Κφθθνο, Ο κπαξκπα-

Ληλάξδνο, Καπεηάλ Γηα- 

θνπκήο /Γ. Κνξνκειάο, Ο 

αγαπεηηθόο ηεο βνζθνπνύ- 

ιαο 

 

1893 Δπγ. Εήλσλ, Ζ ζπλσκνζία 

ηνπ Καηηιίλα / η. Χνπξ- 

κνχδηνο, Ο γεξν-Νηθόιαο 

θαη ν κπαξπα-Γεκήηξεο 

Γ. Βεξλαξδάθεο, Φαύζηα 

/ Π. Μειηζηψηεο, 

Θπκηνύια ε 

Γαιαμηδηώηηζζα 

J. Echegaray, Ο κέγαο 

Γαιεόηνο (Γ. Βηθέιαο)  

1894  π. Πεξεζηάδεο, Γθόιθσ P. Giacometti, άξα θαη 

Κάξνινο ή Παξάπησκα δηα 

παξαπηώκαηνο 

εθδηθνύκελνλ (Γ.Κ. 

θήθαο) / Ch.-P. de Kock, 

Μνδηζηξνύιεο (***) 

 

1895   L. N. Tolstoj, Σν θξάηνο 

ηνπ δόθνπ (Αγαζ. Γ. 

Κσλζηαληηλίδεο) 

1896 Α. Γ. Οηθνλνκίδεο, Ο 

κπνλακάο, Σα λεύξα κνπ 

Παλ. Μειηζζηψηεο, Θπ-

κηνύια ε Γαιαμεηδηώηηζ- 

ζα / π. Πεξεζηάδεο, Δ- 

ζκέ ε ηνπξθνπνύια   

Cam. Flammarion, Σν 

ηέινο ηνπ θόζκνπ (Γηνλ. Χ. 

ηαπξφπνπινο)  

1897   F. Piat, Ο ξαθνζπιιέθηεο 

ησλ Παξηζίσλ (***) 

1898 Η. Καξαγεσξγηάδεο, 

Κύπξνο δνύιε 

Χαξ. Άλληλνο, Εεηείηαη 

ππεξέηεο, Ζ λίθε ηνπ 

Λεσλίδα 

H. Sudermann, Ζ ηηκή 

(Αλδξ. αθαιήο)  

1899   H. Sudermann, Μάγδα 

(Μηιηηάδεο Αζελαίνο)  

1900 Ν. Καηαιάλνο, Πεξηθνπαί 

δξάκαηνο 

 F. Cavallotti, Ζ θόξε ηνπ 

Ηεθζάε (. Π. Λνβέξδνο) / 

François Coppée, Ο βαξβη- 

ηνπνηόο ηεο Κξεκώλεο (Κ. 

Καηξνθχιαο) / Al. Dumas 

(fils), Ζ θπξία κε ηαο 

θακειίαο (Φ. Μπάξιαο) / P. 

Mascagni, Καβαιιέξηα 

ξνπζηηθάλα (Κ. 

Καηξνθχιαο) /  (***), Σν 

θίιεκα (Ησ. Γξαθάθεο)  

ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΜΔΣΑ- 

ΦΡΑΔΙ ΞΔΝΩΝ 

ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΚΤΠΡΙΑΚΑ 

ΘΔΑΣΡΙΚΑ 

ΚΔΙΜΔΝΑ 

ΔΣΟ 
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ΔΣΟ 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΑ 

ΘΔΑΣΡΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ 

ΔΤΡΤΣΔΡΟ 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΘΔΑΣΡΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΔ  

ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ 

ΞΔΝΩΝ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ 

1900   (***), Γύν αζηεηόηαηαη θσ-  

κσδίαη: Οη θαξαβνηζαθη- 

ζκέλνη, Σα πείζκαηα ησλ 

γπλαηθώλ (Γ. Νηθεθφξνο) 

1901 Θξαζχβνπινο Κνξέληεο, 

Δπ’ απηνθώξῳ 

Νηθφιανο Λάζθαξεο, 

Κσκσδίαη κνλόπξαθηαη: 

Γεκνπξαζία, Ζ Διελίηζα 

ηεο νδνύ Αγρέζκνπ, Ζ 

πώιεζηο ηεο Αζελάο, 

Μνπζηθή ζπλαπιία, Ο 

κύινο ηεο έξηδνο, ε κηα 

ηαξάηζα 

 

1903  

 

Γ. Κφθθνο, Ο κπαξκπα-

Ληλάξδνο / Ν. Λάζθαξεο, 

Αθόκε δελ ηνλ είδακε, Σν 

ζθάλδαινλ ηνπ δήκνπ 

Βνππξαζίσλ / Κ.  Παια-

κάο, Σξηζεύγελε  

Al. Bisson, Ο καθαξίηεο 

Σνππηλέι (***)/ Th. Bra- 

ndon, Ζ ζεία ηνπ Καξόινπ 

(Μπ. Άλληλνο) / H. Ibsen, 

Οη βξπθόιαθεο (Μηρ. Γ. 

Γηαλλνπθάθεο)/ Vict. Sa- 

rdou, Ζ Φαηδώξα  (***) 

/V. Sejour, Ο πηόο ηεο λπ- 

θηόο (***)  

1904  Ησ. Βνπινδήκνο, Νπμ 

ειεεκνζύλεο / Νηθ. 

Λάζθαξεο, Γξακάηηα: Να 

κε δειεύεηο, Πηθ-ληθ / Χξ. 

Χξεζηνβαζίιεο, Γηα ηελ 

ηηκή 

 

1905 Μ. Φξαγθνχδεο, Νεηδηκπέ Γ. Βεξλαξδάθεο, 

Νηθεθόξνο Φσθάο  

Marion Du Mersan,  

Γνπιηέικνο ν αρζνθόξνο 

(Αηκ. Κηελά-Λενληηάο) / Iv. 

S. Turgenev, Σν μέλν ςσκί 

(***) 

1906  Πνι. Γεκεηξαθφπνπινο 

θαη Αξ. Κπξηαθφο, Ζ 

έμσζηο ηνπ Όζσλνο 

 

1907  Αξ. Κπξηαθφο, Καζζηαλή 

/ π. Μειάο, Ο γηνο ηνπ 

ίζθηνπ 

Oscar Wilde, αιώκε (Ν. 

Πνξηψηεο)  

1908  Ρήγαο Γθφιθεο, Ο 

Γήηαπξνο 
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ΔΣΟ 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΑ 

ΘΔΑΣΡΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ 

 

ΔΤΡΤΣΔΡΟ 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΘΔΑΣΡΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΔ  

ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ 

ΞΔΝΩΝ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ 

1909  Π. Νηξβάλαο, Μαξία 

Πεληαγηώηηζζα / Γεκ. 

Σαγθφπνπινο, ηελ 

νμώπνξηα 

Leo Stein, Ζ εύζπκε ρήξα 

(Β. Βεθηαξέιιε) 

1910 Κ. Παπιίδεο, Ζ δεκαξρίηηο   

1911 Β. Μηραειίδεο, Πνηήκαηα: 

«Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821 ελ 

Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ», «Ζ 

Χηψηηζζα» / Κ. Παπιίδεο, 

Σα επραξηζηήξηα 

Μπ. Άλληλνο [θ.ά], 

Παλαζήλαηα / Θεφθξ. 

αθειιαξίδεο-Η. 

Σζνθφπνπινο, Πεξνπδέ 

 

1912   Molière, Αξρνληνρσξηάηεο 

(Π. νχηζαο)  

1913 Ν. Αλησληάδεο, Αλαηνιή 

θαη δύζηο / Π. Βαιδαζε- 

ξίδεο, Μάξηνο / Η. Καξα- 

γεσξγηάδεο, Ο αεηόο ή 

Ioπζηηvηαλόο θαη Θενδώξα 

Γξ. Ξελφπνπινο, Ο 

πεηξαζκόο, ηέιια 

Βηνιάληε, Φσηεηλή 

άληξε 

H. Ibsen, Ο ερζξόο ηνπ ια- 

νύ (Μηρ. Γηαλλνπθάθεο), 

Ρόζκεξζρνικ (Μ. Απγέξεο) 

όιλεο (Ησ. Εεξβφο), Σν 

ζπίηη ηεο θνύθιαο (Η.Σζαθφ- 

πνπινο)/W. Shakespeare, 

Ζ ηξηθπκία (Ηάθ. Πνιπιάο)  

1914 Χξ. Πεξηζηηαλίδεο, Ζ απάηε 

 

 

π. Μειάο, Σν άζπξν θαη 

ην καύξν / Γξ. 

Ξελφπνπινο, ηέιια 

Βηνιάληε ή έξσο 

εζηαπξσκέλνο / π. 

Πεξεζηάδεο, Ζ Μόξθσ  

W. Shakespeare, O  

έκπνξνο ηεο Βελεηίαο (Γ. 

Βηθέιαο) 

1915  

 

 

 

 

Μπ. Άλληλνο, Εεηείηαη 

ππεξέηεο/ η. Γάθλεο, Σν 

παηξηθό ζπίηη / Σίκ. 

Γεπάζηαο, Σν ηδηώηηθν 

ξαβαΐζη / π. Πεξεζηάδεο, 

Θεαηξηθά έξγα: Ο ρνξόο ηνπ 

Εαιόγγνπ, Δζκέ, θιάβα, 

Γθόιθσ/Αξ. Πξνβειέγγηνο, 

Νηθεθόξνο Φσθάο  

 

1916   Goethe, Ηθηγέλεηα ελ Σαύ- 

ξνηο (Κ. Χαηδφπνπινο)/ 

Shakespeare,O έκπνξνο ηεο 

Βελεηίαο (Μ. Απγέξεο), O. 

Wilde, αιώκε (Ν. Πνξηψ- 

ηεο) 
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ΔΣΟ ΚΤΠΡΙΑΚΑ 

ΘΔΑΣΡΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ 

 

ΔΤΡΤΣΔΡΟ 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΘΔΑΣΡΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΔ  

ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ 

ΞΔΝΩΝ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ 

1917   Henr. Levadan, Γηα ηελ 

παηξίδα. Ση ζα γίλεη ζαλ 

βξνληήζεη ην θαλόλη (Κ. 

Βαζηιεηάδεο, Ησ. Ράιιεο) / 

L.N.Tolstoj, Σν δσληαλό 

πηώκα (π.Φξαγθφπνπινο) 

/ Osc. Wilde, Ζ αγία εηαίξα 

θαη ε θισξεληηαλή 

ηξαγσδία (Ν. Πνξηψηεο) 

1918  Θ. αθειιαξίδεο, Ο 

βαθηηζηηθόο  

 

1919 Ν. Νηθνιαΐδεο, Σν 

γαιάδην ινπινύδη 

Γξ. Ξελφπνπινο, Οη 

θνηηεηαί 
 

1920  π. Μειάο, Ο γπηόο ηνπ 

ίζθηνπ 

L.N.Tolstoj, Ζ ζνλάηα ηνπ 

Κξόπδεξ (Αζελά 

αξαληίδε) 

1921 Η. Πεξηζηηάλε, Φηινπαηξία 

θαη έξσο, Μία παξεμήγεζηο, 

Ο Πηζεθίδεο /Η. Πεγαζίνπ, Ο 

δξαπέηεο δηδάζθαινο / Γ. 

Πηεξίδεο, Οη λαπαγνί /  Γ. 

ηαπξίδεο, Μπακ-κπνπκ 

Νίθνο Χαηδεαπνζηφινπ, 

Οη απάρεδεο ησλ Αζελώλ  

H. Ibsen, Ζ αγξηόπαπηα (Λ. 

Κνπθνχιαο) / D. 

Niccodemi, Ζ δαζθαιίηζα 

(Δ. Βνλαζέξα) 

1923 Δπγ. Εήλσλ, Ο δηθεγόξνο 

/ Η. Καξαγεσξγηάδεο, 

Αηιαληίο / Η. Πεξηζηηάλε, 

Ζ θόκεζζα δεηηάλα, Οη 

επηζηήκνλεο 

Γξ. Ξελφπνπινο, ηέιια 

Βηνιάληε ή έξσο 

εζηαπξσκέλνο/ Π. Χνξλ, 

Σν θηληαλάθη 

Al. Dumas (fils), Ζ θπξία 

κε ηαο θακειίαο (***) / H. 

Ibsen, Οη Βξπθόιαθεο 

(Λέσλ Κνπθνχιαο / Ησ. 

Εεξβφο) 

 

1924 Χξ. Χξηζηνδνπιίδεο, Ζ 

κνηξαία ζηηγκή 

Ν. Λάζθαξεο, 

Δλνηθηάδεηαη, Τπό 

ερεκύζεηαλ/ Γεκ. 

Μπφγξεο, 

Αξξαβσληάζκαηα / Θενδ. 

Ν. πλαδηλφο, Δζύ θηαίο  

Th. Baudoin- Daubigny, Οη 

δύν ινρίαη (***) / Rudolph 

Lothar, Ο αξιεθίλνο 

βαζηιηάο (π. Μάξ- 

θειινο) / L.N.Tolstoj, Ζ 

ζνλάηα ηνπ Κξόπδεξ 

(Αζελά αξαληίδε) 

1925 Σ. Αλζίαο, Ο δεηηάλνο ηεο 

εδνλήο / Α.Χ. Γαιαλφο, Ζ 

κεηξπηά, Ζ αξπαγή ηεο 

Διέλεο 

Γεκ. Μπφγξεο, Ηαηξόο 

Μαπξίδεο 
Osc.Wilde, αιώκε (Ν. 

Πνξηψηεο) 
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ΗΜΔΙΩΔΙ 

1. ηελ πξψηε ζηήιε ζεκεηψλεηαη ην έηνο πξψηεο έθδνζεο ησλ θππξηαθψλ ζεαηξηθψλ 

θεηκέλσλ, είηε έρνπλ εθδνζεί απηνηειψο είηε έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηνλ ηχπν. Με βάζε ην ίδην 

έηνο, θαηαγξάθνληαη απηνηειείο εθδφζεηο έξγσλ ηνπ επξχηεξνπ λενειιεληθνχ θαη παγθφζκη- 

νπ δξακαηνινγίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ηα δξάκαηα αλεβάζηεθαλ ζηελ Κχπξν [βι. 

Καηζνχξεο (2005), ηφκ. Α΄, passim]. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηίζεηαη, επεηδή ε ζεαηξηθή πα- 

ξάζηαζε, σο δεκφζηα εθδήισζε, απνηειεί ηεθκήξην γηα ηελ πξφζιεςε ελφο ζεαηξηθνχ θεη- 

κέλνπ, ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ θπθινθνξία ησλ λενειιεληθψλ 

θαη κεηαθξαζκέλσλ δξακαηηθψλ έξγσλ ζηελ Κχπξν ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

, 

ζε κηαλ πεξίνδν πνπ (έηζη θαη αιιηψο) νη δπλεηηθνί αλαγλψζηεο ζεαηξηθψλ θαη άιισλ ινγν- 

ηερληθψλ θεηκέλσλ ήηαλ ειάρηζηνη.  

2. ηη δεύηερη και ηρίηη ζηήλη δεν καηαγράθονηαι οι πρώηες εκδόζεις ηων θεαηρι- 

κών κειμένων αιιά νη παιαηφηεξεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ λα έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ πεξίνδν 1869-1925. Ωο εθ ηνχηνπ, ζην ρξνλνιφγην δελ πεξηιακ- 

βάλνληαη ζεαηξηθά θείκελα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί πξηλ απφ ην 1869 (ι.ρ. νη ηξαγσδίεο ηνπ 

Ησάλλε Εακπέιηνπ) θαη απερήζεηο ηνπο εληνπίδνληαη ζηα εμεηαδφκελα θππξηαθά δξάκαηα. 

Δπηπιένλ, θαηαγξάθνληαη νη επαλεθδφζεηο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ σο ηεθκήξηα ηεο επξείαο 

αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο, ηεο νπνίαο έηπραλ.  

3. Γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηεο δεχηεξεο ζηήιεο (έξγα ηνπ επξχηεξνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο βνεζήκαηα: Γεσξγία Λαδνγηάλλε-Σδνχθε, Αξρέο ηνπ λενειιελη- 

θνύ ζεάηξνπ (Βηβιηνγξαθία ησλ έληππσλ εθδφζεσλ 1637-1879), Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ, 1982˙ Παπαιενληίνπ (1997)˙ ηδέξεο (
2
1999)˙ Πνχρλεξ, Αλζνινγία (2006): ηφκ. 

Β΄1, Β΄2. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο «Αλέ- 

κε» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηνπ πιινγηθνχ Καηαιφγνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ.  

4. Γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηεο ηξίηεο ζηήιεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα βνεζήκαηα: Γ. Λαδν- 

γηάλλε-Σδνχθε, Αξρέο...˙ Παπαιενληίνπ (1997)˙ Κ. Γ. Καζίλεο, Βηβιηνγξαθία ησλ ειιεληθώλ 

κεηαθξάζεσλ ηεο μέλεο ινγνηερλίαο (ΗΘ΄, Κ΄ αη.). Απηνηειείο εθδφζεηο, Αζήλαη, χιινγνο 

πξνο Γηάδνζηλ Ωθειίκσλ Βηβιίσλ, 2006, ηφκ. Α΄, θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζεκεηψλν- 

ληαη πην πάλσ.  

5. Σα θππξηαθά ζεαηξηθά θείκελα θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαλέ- 

λα κε αμηνινγηθά θξηηήξηα. Γελ θαηαγξάθεηαη ε πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ Β. Μηραειίδε «Ρσ- 

κηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…» (1903), πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1984. Η καηαγραθή ηων θεα- 

ηρικών έργων ζηις δύο άλλες ζηήλες είναι δειγμαηοληπηική, και ζσνεπώς ενδεικηική. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ζηήιεο απηέο θαηαρσξίδνληαη ζεαηξηθά έξγα ηα νπνία αλεβάζηεθαλ 

ζηε ζθελή (Κχπξνο, 1869-1925), αιιά ηαπηφρξνλα θπθινθνξνχζαλ θαη ζε απηνηειείο εθ- 

δφζεηο˙ επνκέλσο, δελ θαηαρσξίδνληαη αξθεηά ζεαηξηθά θείκελα, ηα νπνία αλεβάζηεθαλ ρσ- 

ξίο λα θπθινθνξνχλ ζε απηνηειή έθδνζε θαη ην αληίζηξνθν˙ γηα παξάδεηγκα, ζεαηξηθά έξγα 

ηνπ Ίςελ αλεβάδνληαη ζηελ Κχπξν απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη φρη απφ ην 1903. (Βι. 

ζρεηηθά Παπαιενληίνπ: 1997, 321-4˙ Καηζνχξεο: 2005, 53). 

6. Όπνπ δελ ζεκεηψλεηαη φλνκα ζπγγξαθέα ζηηο κεηαθξάζεηο μέλσλ ζεαηξηθψλ έξγσλ, 

εμππαθνχεηαη φηη δελ είλαη γλσζηφ ην φλνκα ηνπ ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

δελ θαηαρσξίδεηαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο κειέηεο, πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην ζχκβνιν (***) ζεκαίλεη φηη ην φλνκα ηνπ ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα είλαη 

άγλσζην. Σν ίδην ζχκβνιν ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε φζεο πεξηπηψζεηο αγλννχκε ην φλνκα ηνπ 

κεηαθξαζηή.   
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7. ηφρνη ηεο ζπγθξηηηθήο παξάζεζεο ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ είλαη, αθελφο, λα δνζεί κηα 

ελδεηθηηθή εηθφλα γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ επξχηεξνπ λενειιεληθνχ θαη παγθφζκηνπ ζεάηξνπ 

ζηελ Κχπξν, θαη αθεηέξνπ λα θαηαξηηζηεί έλα corpus δεδνκέλσλ ζην νπνίν κπνξεί λα 

βαζηζηεί κηα ελδερφκελε αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ησλ δηαθεηκεληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην 

θππξηαθφ, ην επξχηεξν λενειιεληθφ θαη ην παγθφζκην ζέαηξν ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, 

πέξα απφ ηηο ζπλνπηηθέο λχμεηο γχξσ απφ ην δήηεκα απηφ, πνπ γίλνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία 

απηήο ηεο κειέηεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

 

ΑΝΘΟΛΟΓΗΟ ΖΜΔΗΩΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΩΝ ΚΔΗΜΔΝΩΝ (1875-1950)
1
 

 

1. Θεκηζηνθιήο Θενραξίδεο, Πέηρος ο Σσγκληηικός (1877) 

1.1. Ζ θξίζηο ηνπ Βνπηζηλαίνπ Πνηεηηθνύ Αγώλνο 

  Σν δξάκα ηνχην, νὺ δχζθνινο ε αλάιπζηο, ηφζνλ πνιιαί είλαη αη πεξηπέηεηαη θαη ηφζνλ 

επάιιεια ηα επεηζφδηα,  αλειίζζεη κίαλ ζιηβεξάλ ζθελήλ ηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ θαηά ηνλ κε- 

ζαηψλα, θαζ’ νλ νχηνη αδπλαηνχληεο λα απνζείζνπλ ηελ επηθαζεκέλελ δνπιείαλ αθ’ εαπηψλ, 

εγίλνλην νη πνδεγέηαη λέσλ θαηαθηεηψλ, δη’ σλ εμεδηψθνλην κελ νη ηέσο, αιι’ αεί βαζχηεξνλ 

θαηεθξεκλίδεην ε Διιάο εηο ην βάξαζξνλ ηεο δνπιείαο. Θέαηξνλ αγψλσλ ήηνλ ε παηξίο απφ 

πεξάησλ έσο πεξάησλ, εηο νπο ελεπιέθνλην νη Έιιελεο απφ πείζκα εθδηθήζεσο˙ αιι’ 

απέβαηλνλ απηνί πάληνηε ε έηνηκνο ιεία ησλ Μπζψλ. Οη Σνχξθνη πνιηνξθνχλ ηελ Λεπθνζίαλ 

[sic] ηεο Κχπξνπ θαη ηνπο ελ απηῂ Βελεηνχο ππφ ηνλ Ρνπρηάλ˙ ν Πέηξνο ν ζπγθιεηηθφο, απφ- 

γνλνο ησλ Βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ, εξαζηήο ηεο Αξλάιδαο ζπγαηξφο ηνπ Ρνπρηά, θαη 

εξψκελνο ππ’ απηήο, θαηαδεδησγκέλνο δε ππφ ηνπ Ρνπρηά, νδεγεί ηνπο Σνχξθνπο εηο ηαο 

επάιμεηο ηνπ θξνπξίνπ θαη πξσηαγσληζηεί κεηά ησλ εληνπίσλ Κππξίσλ. Ζ εκηζέιελνο αλα- 

ζηειφλεηαη [sic] ππ’ απηνχ επί ησλ ηεηρψλ ηεο Λεπθνζίαο. Ο Μνπζηαθάο γίλεηαη θχξηνο ηνπ 

θξνπξίνπ, αθνπιίδνληαη νη εληφπηνη, ε Αξλάιδα κεηά 30 παξζέλσλ Κππξίσλ απάγνληαη αηρκά- 

ισηνη θαη απνβηβάδνληαη εηο πινίνλ, δψξνλ ηῳ νπιηάλῳ παξά ηῳ Μνπζηαθᾲ κεηά ησλ θιεη- 

δψλ ηεο Λεπθνζίαο. Ο Πέηξνο, ν ηέσο πηζηεχσλ φηη γέξαο ηεο λίθεο ήζειε δνζή απηῲ ε Αξλάι- 

δα, βιέπεη ηελ θνβεξάλ ηεο παηξίδνο δνπιείαλ˙ ελ ῳ δε άπειπηο θαη έηνηκνο εηο απηνρεηξίαλ 

πεξηθέξεηαη επί ηεο αθηήο, αληηθξχδσλ ην πινίνλ ην θέξνλ ηελ Αξλάιδαλ ελ εαπηῲ θαη επαίξνλ 

ηελ άγθπξαλ εηο απφπινπλ, βιέπεη αίθλεο θιφγαο ελ ηῳ πινίῳ, ηελ δε Αξλάιδαλ θξαηνχζαλ 

δαπιφλ επί ηεο πξχκλεο θαη ξηπηνκέλελ εηο ηελ ζάιαζζαλ. Δηζπεδά ν Πέηξνο εηο ζσηεξίαλ, 

αιι’ ακθφηεξνη λεθξνί εθβξάδνληαη ππφ ησλ θπκάησλ επί ηεο άκκνπ, ν δε κπζηεξηψδεο Πνδν- 

θαηάξνο, ν κεηά πλεπκάησλ ζπγθνηλσλψλ θαη αλαζηξεθφκελνο ελ ηνηο ηάθνηο, δειεηεξηάδεηαη 

επί ησλ λεθξψλ.  

                                                           
1
 ην «Αλζνιφγην θξηηηθψλ θεηκέλσλ θαη ζρνιίσλ» θαηαρσξίδνληαη αγγειίεο ησλ ζπγγξαθέσλ, δπζεχξε- 

ηα ζήκεξα δεκνζηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ή αλαιπηηθφηεξα θξηηηθά θείκελα γχξσ απφ ηα εμεηαδφκελα 

ζεαηξηθά έξγα, πνπ δεκνζηεχηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1875-1950. Γηα φζα απφ ηα αλζνινγνχκελα θείκε- 

λα έρνπλ δεκνζηεπηεί αλψλπκα, ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχκβνιν (***). Πεξηνξηδφκαζηε ζηελ θεηκεληθή φςε 

ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ θαη φρη ζηελ θξηηηθνγξαθία ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, εθηφο αλ ζην ίδην ζεκείσ- 

κα εληνπίδνπκε ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο θηινινγηθήο θξηηηθήο θαη εξκελείαο κε ηνλ ζρνιηαζκφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Σν αξρηθφ ρξνληθφ φξην ηνπ πεδίνπ δηεξεχλεζεο επηιέγεηαη, γηαηί ζε απηφ 

αλάγεηαη ε παιαηφηεξε θξηηηθή απνηίκεζε θππξηαθνχ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ πνπ δηαζέηνπκε. Κξίζεθε 

εχινγν λα αλζνινγεζνχλ ζεκεηψκαηα ή θξηηηθά θείκελα κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εκίζεσο ηνπ εηθν- 

ζηνχ αηψλα, δεδνκέλνπ φηη ηα κεηαγελέζηεξα ζρεηηθά θείκελα πεξηέρνληαη ζε πξνζηηά έληππα θαη, θαηά 

θαλφλα, εληάζζνληαη ζε επξχηεξεο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζρνιηάδνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία απηήο 

ηεο κειέηεο. Γελ γίλνληαη επεκβάζεηο ζηελ νξζνγξαθία ησλ αλζνινγνχκελσλ θεηκέλσλ, εθηφο απφ ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζην κνλνηνληθφ ζχζηεκα γξαθήο. ζα θείκελα δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην Αλζν- 

ιφγην (ι.ρ. ην Ζ Κύπξνο θαη νη Ναΐηαη ή ην «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο…») δελ έρνπλ απνθιεηζηεί κε 

αμηνινγηθά θξηηήξηα˙ ε κε ζπκπεξίιεςή ηνπο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ εληνπηζηεί γη’ απηά 

ζεκεηψκαηα ή θξηηηθέο απνηηκήζεηο, απφ ηελ αξρή ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ κέρξη ην 1950.  
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Σνηνχηνλ είλαη, αζζελέζηαηα εζθηαγξαθεκέλνλ, ην κέγα ηνχην δξάκα, ην πεληακεξέο, ην 

ζπγθείκελνλ εθ ηξηψλ θαη εκηζείαο ρηιηάδσλ ζηίρσλ, ην παξαπιήζηνλ πξνο αξραίνλ νγθψδεο θαη 

άηερλνλ γνηζηθφλ κέγαξνλ, ελ ῳ αηειεχηεηνη αιιεινπρνχληαη νη ιαβπξηλζνεηδείο δφκνη θαη ζπ- 

γθνηλσλνχζη δη’ ππνγείσλ θαη ζφισλ ζθνηεηλψλ. Ο πνηεηήο θαίλεηαη πνιχ κειεηήζαο ηελ επί 

ηεο Δλεηνθξαηίαο ηζηνξίαλ ηεο Κχπξνπ θαη ηα δεκψδε ιφγηα, αιιά κνίξᾳ κακῂ δελ 

θαηψξζσζε λα δψζε εηο ην δξάκα ηνλ ηχπνλ, νλ ε ηέρλε απαηηεί˙ ζσξεχεη αδηαιείπηνπο 

πεξηπεηείαο θαη ζπγθηλεί κελ εληαρνχ, αιιά θαη πνιχ θαηαβαξχλεη ηνλ αλαγλψζηελ˙ δηφηη ε 

ζπγθίλεζηο δελ πξέπεη λα πξνέξρεηαη, νχηε πξνέξρεηαη εθ ηεο κεγάιεο επηζσξεχζεσο 

θαηαζηξνθψλ, αιι’ εθ ηεο εμεηθνλίζεσο επγελψλ αηζζεκάησλ θαη εθ ηεο δσεξάο παξαζηάζεσο 

ησλ ραξαθηήξσλ˙ πεξί ακθφηεξα δε ηαχηα δελ θαίλεηαη επηηπρήο ν πνηεηήο. Απεηηκήζε [sic] ελ 

πνιινίο ηνλ Ακπιέηνλ θαη ηνλ Μαθβέζ ηνπ αηθζπήξνπ, εηζάγεη θαληάζκαηα, αληζηά λεθξνχο 

δηά καγηθνχ χδαηνο σο ν Βίθησξ Οπγθψ ελ ηε Λνπθξεηίᾳ Βνξγίᾳ, θαη δεηεί δηά ηνχησλ λα 

θαηαπιήμε ηελ φςηλ θαη ηελ θαληαζίαλ ηνπ ζεαηνχ.  

  Ζ δξακαηνγξαθνχζα ειιεληθή λενιαία πξέπεη λα ελζπκήηαη, φηη παξά ηῳ εθζπήξῳ [sic] ε 

κεγάιε ηέρλε είλαη κεγαινθπΐα ππεξηάηε, θαη φηη ηνλ ήιηνλ ηνπ δαηκνλίνπ εθείλνπ πλεχκαηνο 

δελ δχλαηαί ηηο λα πξνζπειάζε κε πηέξπγαο θνιιεκέλαο δηά θεξνχ˙ άιισο ζα πάζε ην ιερζέλ 

παξά ηνπ Οξαηίνπ
2
 

  Pindarum quis quis studet aemulari,  

  Julle, ceratis ope daedalea  

  Nititur pennis, vitreo daturus 

                          Nomina ponto. 

 

Σνπο Έιιελαο πνηεηάο θαη ηελ απαξάκηιινλ απηψλ ηέρλελ πξέπεη λα έρσζη πξν νθζαικψλ νη 

Έιιελεο πνηεηαί: 

  …Vos exemplaria Graeca  

        diurna versate manu, nocturna versate.
3
 

   Ο πνηεηήο πνιιαρνχ πξάηηεη θαη άηνπα, αλαζηειφλεη [sic] ηνπξθηθήλ ζεκαίαλ επί επάι- 

μεσλ ειιεληθψλ δηά ρεηξφο Διιήλσλ, απνθαιχπησλ ηδίᾳ ρεηξί ελ πιήζνληη ηῳ ζεάηξῳ ηελ αη- 

ζρχλελ ηελ παηξηθήλ˙ δηο ν ήξσο ηνπ ξίπηεη ην μίθνο ελψπηνλ ησλ ερζξψλ ρσξίο θαλ λα ην ζπ- 

ληξίβε˙ παξηζηάλεη δαηκφληα θαη κνίξαο θαη δηαιφγνπο απηψλ θαη άιια πνιιά, ηα νπνία νη θξη- 

ηαί δελ δχλαληαη λα επηδνθηκάζσζηλ. Αιι’ έρεη φκσο θαη ελ κέγα θαιφλ, φηη ε θξαζενινγία ηνπ 

είλαη δξακαηηθή, πνιιαρνχ γξαθηθσηάηε, δη’ αιιεπαιιήισλ εηθφλσλ απνκηκνπκέλε σρξάλ ηηλα 

ιάκςηλ ηνπ αηθζπεξηθνχ ιφγνπ˙ θαη ηνη βξίζεη θξάζεσλ ηνικεξψλ, ςπρξψλ δε πνιιαρνχ δηά 

ηνχην, θαη πνιπινγίαο πνιιήο. πγραίξνκελ φκσο ηῳ πνηεηῂ δηά ηελ επηβνιήλ, επαηλνχκελ 

απηνχ ηελ γξαθηθφηεηα θαη θαιά πξννησληδφκεζα πεξί απηνχ ελ ηῳ κέιινληη θαη επρφκεζα 

απηῲ.  

Κξίζηο ηνπ Βνπηζηλαίνπ πνηεηηθνύ αγώλνο ηνπ έηνπο 1875. Αλαγλσζζείζα ελ ηῃ κεγάιῃ αηζνχζῃ ηνπ ελ 

Αζήλαηο Δζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηῃ 18 Μαΐνπ 1875 ππφ ηνπ εηζεγεηνχ Θ. Αθεληνχιε. Δμεδφζε δαπάλῃ 

                                                           
2
 ην ζεκείν απηφ παξαηίζεληαη νη πξψηνη ηέζζεξηο ζηίρνη ηεο δεχηεξεο σδήο απφ ην ηέηαξην βηβιίν 

ησλ Ωδώλ ηνπ Οξάηηνπ (Hor. Carm. 4. 2.). ην πνίεκα ν Οξάηηνο πξνηξέπεηαη απφ ηνλ γην ηνπ Μάξ- 

θνπ Αληψληνπ θαη ηεο Φνπιβίαο λα πκλήζεη κε πηλδαξηθφ ηξφπν κηαλ επηηπρή εθζηξαηεία ηνπ Απγνχ- 

ζηνπ. Παξαηίζεηαη ε κεηάθξαζε ησλ πην πάλσ ζηίρσλ απφ ηνλ Γ. Γνχλαξε: «Σνλ Πίλδαξνλ νζηηζδή- 

πνηε ζπνπδάδεη λα κηκεζή, Ίνπιε, εξείδεηαη εηο θήξηλα πηεξά Γαηδαιείνπ ηέρλεο, κέιισλ λα δώζε νλόκα- 

ηα εηο πάιηλνλ πόληνλ». Βι. Κφηληνο Οξάηηνο Φιάθθνο, Ωδαί ηηλεο. Δηο ηελ ειιεληθήλ εθ ηεο ιαηηλη- 

θήο κεζεξκελεπζείζαη ππφ Γεκεηξίνπ Γνχλαξε Σξηπνιίηνπ. Έθδνζηο Γεπηέξα. Δλ Πεηξαηεί, Σχπνηο 

Δθηππσηηθήο Δηαηξίαο «Πνζεηδψλ», 1874, 38-9.   
3
 Βι. Οξάηηνο, Πνηεηηθή ηέρλε, ζη. 268-9.  
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ηνπ θηινγελνχο αγσλνζέηνπ. Δλ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Ησάλλνπ Αγγεινπνχινπ, 1875, 46-8.                                                                

1.2.  Γηα ηε δεύηεξε έθδνζε ηνπ 1907 

1.2.1.  «Γειηίνλ» 

Αλεηππψζε ε πεληάπξαθηνο Σξαγσδία ηνπ αεηκλήζηνπ Θεκηζηνθιένπο Θενραξίδνπ Πέηξνο 

ν πγθιεηηθόο. Ο ζπγγξαθεχο δελ επηχρεζε λα ηχρε επηζηεκνληθήο κνξθψζεσο. Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ θαη πξσηνεηήο θνηηεηήο ηνπ Δζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ επεδφζε εηο ην δηδαζθαιηθφλ 

επάγγεικα θαη θαηά ηα πξψηα έηε ηεο αγγιηθήο θαηνρήο εηο ηελ δεκνζηνγξαθίαλ, ηδξχζαο ηνλ 

«ηαζίλνλ», νλ κεησλφκαζε θαηφπηλ «Φσλήλ ηεο Κχπξνπ». Ζ δεκνζηνγξαθηθή δξάζηο ηνπ 

κλεκνλεχεηαη κεηά πνιιήο εθηηκήζεσο. Διάηξεπζελ επίζεο ηαο Μνχζαο, επηδεημάκελνο ζπάληα 

πνηεηηθά ραξίζκαηα θαη απνθηήζαο πνιινχο ζαπκαζηάο, σλ ε θξίζηο θαη ζήκεξνλ θαη εηο ην 

κέιινλ δχλαηαη λα ζεσξήηαη σο γλψκσλ αζθαιέζηαηνο. Δηο ησλ ζαπκαζηψλ απηνχ ππήξμε θαη 

ν αιεζκφλεηνο ζρνιάξρεο ηεο Λάξλαθνο, ν Νηθφιανο Γεκ. Λαλίηεο, ν ησλ ειιεληθψλ γξακκά- 

ησλ αθάκαηνο ζθαπαλεχο, ηεο εζληθήο ηδέαο ηεηηκεκέλνο ηεξνθάληεο θαη ηεο λενιαίαο ηεο πφ- 

ιεσο επγελήο αλακνξθσηήο, ζξελήζαο δηά ζαπκαζίνπ επηθεδείνπ σο αλαπιήξσηνλ ην θελφλ, ην 

νπνίνλ δηά ηεο ηειεπηήο ηνπ θαηέιηπελ ελ Κχπξσ ν πνηεηήο. Οη θαησηέξσ αξηζηνηερληθνί ζηί- 

ρνη, ηνπο νπνίνπο εθηινηέρλεζελ ν πκλεηήο ηνπ πνηεηνχ, θαηά ηνλ χζηαηνλ απηνχ ραηξεηηζκφλ, 

είλαη ηζρπξφλ καξηχξηνλ ηεο απεξηνξίζηνπ πξνο απηφλ εθηηκήζεψο ηνπ: 

  Απέζαλε πιένλ ελ Κχπξῳ ε Μνχζα 

           Ζ Λχξα εζξαχζζε 

           Σν κέινο εράζε 

  Ζ πνίεζηο ψδε ιαηξείαλ επξνχζα 

          Απέπηε, δηφηη 

         Ο Μχζηεο εηάθε.  

 

  Αιιά θαη αλ δελ είρε λα επηδείμε άιιελ πλεπκαηηθήλ εξγαζίαλ ν ζπγγξαθεχο Πέηξνπ ηνπ 

πγθιεηηθνύ, ε Σξαγσδία αχηε ζα ήξθεη θαη κφλε φπσο δηαηεξήζε αγήξσ ηελ κλήκελ ηνπ. 

Τπνβιεζείζα εηο ηνλ ελ έηεη 1875 Βνπηζηλαίνλ Γηαγσληζκφλ, έηπρε ηνπ α΄ επαίλνπ. Χο θαίλε- 

ηαη, ν ζπγγξαθεχο πξνζεδφθα ην γέξαο ηεο λίθεο, πεπνηζψο φηη παξήγαγελ έξγνλ απαξάκηιινλ 

ελ ηῃ ζπγρξφλῳ απηῲ ειιεληθῂ δξακαηνπξγίᾳ. Αιι’ ε πξνζδνθία ηνπ δηεςεχζζε, έλεθα ιφγσλ 

πξνθαλψο ηππηθψλ. Χο εμάγεηαη εθ ησλ βξαρέσλ πξνιεγνκέλσλ ηνπ, εζηεξήζε ηνπ βξαβείνπ, 

κε ηεξήζαο ελ ηῳ έξγῳ ηνπ ηνπο θαλφλαο ηνπ Αξηζηνηέινπο. Παξά ηαχηα φκσο  νπδέλ απφιιπ- 

ζηλ ν πνηεηήο, ν θηιφζνθνο, ν αθξαηθλήο Έιιελ. Αη πηήζεηο ηνπ είλαη αηζέξηαη, ηα λνήκαηά ηνπ 

βαζχηαηα˙ ε θηινπαηξία ηνπ εθρχλεηαη σο ιάβα εθαηζηείνπ, ελ γέλεη δε ην έξγνλ έρεη ραξαθηή- 

ξα θέξνληα εηο ηελ κλήκελ ηνπ αλαγλψζηνπ ηα αξηζηνπξγήκαηα ηνπ κεγάινπ αίμπεξ.  

  Αλάιπζηο ηεο Σξαγσδίαο ηαχηεο δελ είλαη επρεξήο, νπδ’ εθηθηή ελ ηῳ πεξηνξηζκέλῳ ρψξῳ 

ηεο εκεηέξαο εθεκεξίδνο, πνιιῲ δε κάιινλ θξηηηθή αλάιπζηο, ήηηο άιισο ηε πξνζήθεη εηο εη- 

δηθνχο ηερλνθξίηαο. 

                                                                                              (***), Νένλ Έζλνο, 3/16 Ννεκβξ. 1907. 

1.2.2. «Πέηρος ο Σσγκληηικός» 

  Αλεηππψζε ππφ ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ αεηκλήζηνπ Θ. Θενραξίδνπ ην σξαηφηαηνλ ησλ 

έξγσλ απηνχ, ηξαγσδία επηγξαθνκέλε Πέηξνο ν πγθιεηηθόο.  

  Πεξηιακβάλεη πέληε πξάμεηο πιήξεηο δπλάκεσο θαη πινθήο, θαζ’ αο κεηά ηέρλεο εθηπιίζ- 

ζνληαη ζπγθηλεηηθαί ζθελαί εηιεκκέλαη εθ ηεο απνθξάδνο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, θαζ’ ελ νη αηπ- 
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ρείο Κχπξηνη επξίζθνλην κεηαμχ δχν ηπξάλλσλ θαθνπίζησλ θαη αηκνραξψλ, ησλ Δλεηψλ θαη 

ησλ Σνχξθσλ.  

  Πξσηαγσληζηνχληα πξφζσπα ελ ηῳ δξάκαηη παξίζηαληαη ν Πέηξνο ν πγθιεηηθφο, Κχ- 

πξηνο νπιαξρεγφο εμ νχ θαη ε επσλπκία ηνπ έξγνπ, ε Αξλάιδα κλεζηή απηνχ θαη ζπγάηεξ ηνπ 

Ρνπρηά, άξρνληνο Δλεηνχ. Ο πγθιεηηθφο κεηά ησλ ινηπψλ Κππξίσλ, εθδηθνχκελνο ηνλ ππφ ησλ 

Δλεηψλ πξνδνηηθφλ θφλνλ ηνπ παηξφο θαη πάππνπ απηνχ, ζπκκαρεί κεηά ησλ Σνχξθσλ θαη λη- 

θεθφξνο πξψηνο ρσξεί αλεξρφκελνο εηο ηα ηείρε θαη βνεζεί ηνπο Σνχξθνπο εηο ηελ άισζηλ ηεο 

πφιεσο Λεπθσζίαο θαη εθδίσμηλ ησλ Δλεηψλ.    

  Ο Μνπζηαθά Παζζάο [sic], ν αξρεγφο ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ, γελφκελνο θχξηνο 

ηεο πφιεσο θαη ληθεηήο, αζεηψλ ηαο πξνο ηνπο Κππξίνπο ππνζρέζεηο ηνπ, θαηνξζψλεη επη- 

ηεδείσο ηνλ αθνπιηζκφλ απηψλ θαη εθιέγεη ηξηάθνληα εθ ησλ επγελεζηέξσλ παξζέλσλ, ελ αηο 

θαη ε Αξλάιδα, κλεζηή ηνπ πγθιεηηθνχ, πξνο απνζηνιήλ εηο ηα παιάηηα ηνπ Παηηζάρ. Αιι’ 

ελψ επξίζθνλην επί ηνπ πινίνπ πξνο αλαρψξεζηλ δηά ηνλ ξεζέληα βδειπξφλ ζθνπφλ, ε Αξλάι- 

δα δηά δαπιψλ ζέηεη ππξ θαη αλαηηλάζζεη απηφ, επξίζθνπζα ελ ζαιάζζῃ ηνλ ζάλαηνλ κεηά ησλ 

ινηπψλ παξζέλσλ. Ο πγθιεηηθφο βιέπσλ ηελ Αξλάιδαλ θεξνκέλελ επί ησλ θπκάησλ, ξίπηεηαη 

εηο ηελ ζάιαζζαλ αιιά κε δπλάκελνο λα ζψζε απηήλ, επξίζθεη ηνλ ζάλαηνλ ελ ηῃ ζαιάζζῃ 

παξά ην πιεπξφλ απηήο.   

  Σν φινλ έξγνλ είλε [sic] γεγξακκέλνλ εηο γιψζζαλ θαζαξεχνπζαλ θαη εκκέηξσο. Ζ δε ελ 

απηῲ δηά θαληαζκάησλ γελνκέλε ελ ηε αξρῂ απνθάιπςηο εηο ηνλ πγθιεηηθφλ ηνπ εγθιήκαηνο 

θαηά ηνπ παηξφο θαη πάππνπ απηνχ, σο θαη ε ιχζηο δηά ηνπ ηξαγηθνχ ζαλάηνπ φισλ ησλ δξψ- 

λησλ ηνπ δξάκαηνο πξνζψπσλ παξνπζηάδεη ην έξγνλ ελ κεγάιῃ νκνηφηεηη πξνο ηα ηνπ αίθ- 

ζπεξ έξγα, θαη ηδίᾳ πξνο ηνλ Ακιέηνλ.   

  Ηζηνξηθψο παξνπζηάδεη αλαθξηβείαο ηηλάο, αη νπνίαη φκσο ζεσξνχληαη αλαγθαίαη δηά ηελ 

ηνπ δξάκαηνο νηθνλνκίαλ, σο ε ηεο ζπκκαρίαο δήζελ ησλ Κππξίσλ κεηά ησλ Σνχξθσλ θαη Δ- 

λεηψλ. Δλ γέλεη δε, ην έξγνλ δχλαηαη λα ζεσξεζή σο ελ ησλ αξίζησλ πλεπκαηηθψλ πξντφλησλ ελ 

ηῃ ειιεληθῂ δξακαηνινγίᾳ.    

                                                                            (***), Δθεκεξίο ηνπ Λανύ, 17 / 30 Ννεκβξ. 1907. 

◙◙◙◙ 

2. Θεόδνπινο Κσλζηαληηλίδεο, Ο Κοσηζούκ Μετεμέη ή ηο 1821 εν Κύπρῳ (1888) 

2.1. «Ο Κοσηζούκ Μετεμέη ή ηο 1821 εν Κύπρῳ» 

Γξάκα ηζηνξηθφλ εηο πξάμεηο πέληε δηδαρζέλ ηῃ 21ῃ Ηαλνπαξίνπ 1887 ππφ ηνπ Παλειιελίνπ 

Γξακαηηθνχ Θηάζνπ ελ Αιεμαλδξεία. 

  Ζ επκελήο εο έηπρε παξά ησλ εληαχζα νκνγελψλ ην λένλ ηνχην έξγνλ κνπ, δη’ νχ εθηπ- 

ιίζζεηαη κία αηκαηεξά ζειίο ηεο πνιππαζνχο ηδίσο Παηξίδνο κνπ, κ’ ελζαξξχλεη εηο ηελ έθδν- 

ζηλ απηνχ κεζ’ ηζηνξηθψλ κάιηζηα ζεκεηψζεσλ θαη κεηά πάζεο πιεξνθνξίαο, δπλακέλεο λα ξί- 

ςε θσο εηο πιείζζ’ φζα θαηά ην 1821 επηζπκβάληα ελ ηῃ Παηξίδη ηνπ Δπαγφξνπ θαη κε παξα- 

δνζέληα δπζηπρψο έηη εηο ηαο δέιηνπο ηεο ηζηνξίαο.  

  Ζ ηηκή ηνπ βηβιίνπ ηνχηνπ, θηινθάισο εθηεηππσκέλνπ, σξίζζε εηο θξάγθα πέληε, πιεξσ- 

ηέα άκα ηῃ παξαιαβῂ απηνχ.  

  Έρσ δη’ ειπίδνο, φηη παο θηιφκνπζνο θαη θηιφπαηξηο νπθ αξλεζήζεηαί κνη ηελ ζπλδξνκήλ 

ηνπ, αθνχ κάιηζηα ην αζζελέο ηνχην έξγνλ κνπ έηπρε ηεο θνηλήο επηδνθηκαζίαο θαη ε εληαχζα 

δεκνζηνγξαθία επνηήζαην επθήκσο ιφγνλ πεξί ηεο πξψηεο απηνχ απφ ζθελήο δηδαρήο, αηηήζα- 

ζα νκνθψλσο θαη ηελ εθ δεπηέξνπ επαλάιεςίλ ηνπ. 

     Δλ Αιεμαλδξείᾳ ηῃ 10 Φεβξ. 1887 
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      Ο ζπγγξάςαο  

                          Θ. Φ. Κσλζηαληηλίδεο 

                                       δηεπζπληήο ηδηνζπληεξήηνπ ελ Αιεμαλδξείᾳ Λπθείνπ 

 

.. Σν αμηφινγνλ αιεζψο δη’ εκάο ηνχην βηβιίνλ εθηππνχηαη ελ Λεηςίᾳ, έζηαη δε ρξπζνδε- 

κέλνλ θαη κεηά πέληε σξαίσλ εηθφλσλ ηζηνξηθψλ. 

               άιπηγμ, 16 Φεβξ. 1887 [= Αιήζεηα, 21/5 Μαξη. 1887˙ Φσλή ηεο Κύπξνπ, 14/26 Φεβξ. 1887] 

2.2. [«Χάξηλ απηήο ηεο αιεζείαο…»] 

  Μαλζάλνκελ κεη’ επραξηζηήζεσο φηη ην δξάκα ηνπ ζπκπνιίηνπ καο θ. Θ. Κσλζηαληηλίδνπ, 

ην ηνζνχησ ρεηξνθξνηεζέλ πέξπζη θαηά ηελ πξψηελ απηνχ παξάζηαζηλ ελ Αιεμαλδξείᾳ, παξα- 

ζηαζήζεηαη εθέηνο ελ Κχπξῳ. […]  

  ζνλ δε αθνξά απηφ ηνχην ην δξάκα, επεηδή νθείιεηαη εηο θάιακνλ, ηνπ νπνίνπ ηελ δχ- 

λακηλ νπδείο Κχπξηνο αγλνεί, εζκέλ βέβαηνη φηη ε επνρή εθείλε ησλ δεηλνπαζεκάησλ εκψλ εδσ- 

γξαθήζε δηά ησλ επηηπρεζηέξσλ ρξσκάησλ θαη ηνχηνπ έλεθα εζαπκάζζε ην έξγνλ θαη ππ’ απ- 

ηψλ ησλ κε ακέζσο ελδηαθεξνκέλσλ εηο ηα πξάγκαηα εκψλ μέλσλ. Σνλ Κνπηζνύθ Μερεκέη 

πξέπεη πάληεο λα ίδσκελ θαη λα ελζπκεζψκελ εθείλνλ, ν νπνίνο πξψηνο δηά ηνπ θαιάκνπ ηνπ, 

ηνπ ελ ηῃ θηινπαηξίᾳ βεβακκέλνπ αλέιαβε ηελ ππεξάζπηζηλ ηεο δεηλνπαζνχο εκψλ παηξίδνο 

εηο εκέξαο κάιηζηα, θαζ’ αο σο ζπάζε Γακνθιένπο εθξέκαην επί ηεο θεθαιήο ηνπ ν 

ζηξαηησηηθφο λφκνο. Σν Νένλ Κίηηνλ νπδείο Κχπξηνο ειεζκφλεζελ ή ζα ιεζκνλήζε. Δίκεζα 

πεπεηζκέλνη φηη θαηά ηελ παξάζηαζηλ ηνχ πεξί νὺ ν ιφγνο δξάκαηνο θαη πνιινί εθ ησλ ρσξίσλ 

ζα θαηέιζσζηλ εηο ηαο πφιεηο, δηφηη ε πεξηγξαθνκέλε αηκαηεξά ζειίο ηεο ηζηνξίαο εκψλ, ε 

νπνία ζπλέδεζελ εκάο ζθηγθηφηεξα [sic] πξνο ηνπο άιινπο αδειθνχο θαη ε νπνία δηαςεχδεη δηά 

πξαγκάησλ ηελ πεξί εκψλ επηθξαηνχζαλ γλψκελ, φηη δελ εθηλήζεκελ θαηά ην ’21, αιι’ 

αθέζεκελ λα ζθαγψκελ σο πξφβαηα, αμίδεη κεγαινθψλσο εηο επήθννλ πάλησλ λ’ αλαγλσζζή 

ράξηλ απηήο ηεο αιεζείαο, θαη φπσο ελλνήζσζηλ νη μέλνη φηη νπδέπνηε επαχζακελ έρνληεο ηα 

αθξαηθλέζηεξα ειιεληθά αηζζήκαηα. 

                                     (***), Φσλή ηεο Κύπξνπ, 7/19 Ννεκβξ. 1887. 

2.3. «Γηάθνξα» 

  Δμεδφζε ελ Αιεμαλδξείᾳ ηχπνηο Βηηάιε θαη Μαλνπζάθε ν Κνπηζνύθ Μερεκέη ή ην 1821 ελ 

Κύπξῳ, δξάκα ηζηνξηθφλ εηο πξάμεηο πέληε ππφ ηνπ ζπκπαηξηψηνπ εκψλ θ. Θενδνχινπ Φ. Κσλ- 

ζηαληηλίδνπ, πξψελ ζπληάθηνπ ηνπ Νένπ Κηηίνπ, λπλ δε δηεπζπληνχ ηδηνζπληεξήηνπ ελ Αιεμαλ- 

δξείᾳ ηδησηηθνχ Λπθείνπ. Γηά ηνπ ηζηνξηθνχ ηνχηνπ δξάκαηνο ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδνπ, «δη’ νύ 

εθηπιίζζεηαη κία αηκαηεξά ζειίο ηεο πνιππαζνύο ηδίαο ειιεληθσηάηεο παηξίδνο ηνπ», πξνζηίζε-  

ηαη κία έηη ζειίο εηο ηελ σο πξνο ηνχην αδηθήζαζαλ ηελ Κχπξνλ ηζηνξίαλ, δηφηη είλε ζπγγξαθή 

αθξηβήο ησλ ιαβφλησλ ηφηε ρψξαλ, ελ ῂ νπδέ γξακκή εραξάρζε πιεηφηεξνλ ηνπ δένληνο ράξηλ 

επηδείμεσο, νπδέ ζθελή ηηο θαληαζηψδεο πξνζεηέζε ράξηλ δξακαηηθήο νηθνλνκίαο, κεηαζρεκα- 

ηηζζείζα επηηπρψο εηο δξάκα, φπσο απφ ζθελήο δηδάζθεηαη  επιεπηφηεξνλ θαη θαζαξψηεξνλ θαη 

απηφο ν αγξάκκαηνο Κχπξηνο ηα ιαβφληα ρψξαλ ελ ηῃ παηξίδη ηνπ θαηά ηελ ηεξάλ εθείλελ επν- 

ρήλ ηεο αλαζηάζεσο ηνπ έζλνπο, θαη κεηά δηθαίαο ππεξεθαλείαο αλακηκλήζθεηαη φηη, θαίπεξ 

ιίαλ απνκεκαθξπζκέλε ηνπ θέληξνπ ηεο ελεξγείαο θαη ελ ηῳ κπρῲ ηεο Αλαηνιηθήο αγθάιεο σο 

εηο ζηφκα ιχθνπ επξηζθνκέλε ε παηξίο ηνπ, έπξαμελ φ,ηη εδχλαην, πξνζελεγθνχζα θαη απηή ηα 

νινθαπηψκαηά ηεο ηῳ ηεξῲ ηεο ειεπζεξίαο βσκῲ.  

  Σν δξάκα ηνχην ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδνπ, εθηεηππσκέλνλ επί ιακπξνχ ράξηνπ εμ 122 

ζειίδσλ θαη δηά ιακπξψλ ραξαθηήξσλ, ηηκάηαη θξ. 5. 
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                                                                                                       (***), άιπηγμ, 16 Απξ. 1888. 

 

 

2.4. «Ο Κοσηζούκ Μετεμέη» 

  Σῃ παξειζνχζῃ Κπξηαθῄ ν παξ’ εκίλ ζίαζνο ηνπ θ. . Πέξβειε αλεβίβαζελ επί ζθελήο ην 

ππφ ηνπ ελ Αιεμαλδξείᾳ ζπκπαηξηψηνπ εκψλ θ. Θ. Κσλζηαληηλίδνπ πνηεζέλ δξάκα Ο Κνπ- 

ηζνύθ Μερεκέη ή Σν 1821 ελ Κύπξῳ. Σν δξάκα ηνχην γξαθέλ εηο γιψζζαλ φζσ θαζαξεχνπζαλ 

φζσ θαη εχιεπηνλ, εθηπιίζζεη κίαλ ζειίδα ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο αλαγνκέλελ εηο ηαο επηπρείο 

κελ εθείλαο εκέξαο ηεο εμεγέξζεσο ησλ Διιήλσλ, ήηηο εβξάβεπζελ απηνχο δηά ηεο αλεμαξηε- 

ζίαο, καχξαο δε δηά πνιινχο ππνδνχινπο Έιιελαο, ππνζηάληαο ηα πάλδεηλα ππφ ησλ Σνχξθσλ. 

Παξίζηαηαη ν Κνπηζνχθ Μερκέη, Μνπζειίκεο ηφηε ηεο λήζνπ, σο ππνθηλνχκελνο ππφ ησλ 

πξνθξίησλ Οζσκαλψλ Μεηέο αγά θαη Σηαρίξ αγά λα απαγρνλίζε ηνλ Αξρηεπίζθνπνλ θαη ηνπο 

ινηπνχο Αξρηεξείο θαη πξνθξίηνπο ηεο λήζνπ, σο ζπλελλνεζέληαο θαη απηνχο κεηά ηεο Φηιηθήο 

Δηαηξείαο λα επαλαζηαηήζσζη ηελ λήζνλ. Αιι’ ν Κνπηζνχθ Μερκέη, εξαζζείο ηεο ζπγαηξφο 

ηνπ Υαηδεγεσξγάθε θνηδάκπαζε Μαξίαο, θαη’ αξράο αλζίζηαηαη, δηηζρπξηδφκελνο φηη ηνηνχην 

δελ ζα απνθαζίζσζηλ νη Κχπξηνη, καζψλ φκσο θαηφπηλ φηη ε Μαξία κλεζηεχεηαη κεηά ηνπ 

αλδξείνπ Πέηξνπ, γίλεηαη ηφηε έμαιινο θαη’ απηνχ θαη κειεηά παλσιεζξίαλ θαζ’ φισλ˙ καζψλ 

δε παξά ησλ ξαδηνχξγσλ Οζσκαλψλ φηη ε νηθία ηνπ θνηδάκπαζε κεηεβιήζε εηο αίζνπζαλ λπ- 

θηεξηλψλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ αξρηεξέσλ θαη ινηπψλ πξνθξίησλ, φπσο εμεγείξσζη ηελ λήζνλ, θαη 

φηη ν λαφο ηεο Αξρηεπηζθνπήο έγηλελ απνζήθε φπισλ, επηζθέπηεηαη λχθησξ αίθλεο ηνλ λαφλ, 

έλζα επξίζθεη ηα φπια, θαη ηελ νηθίαλ ηνπ θνηδάκπαζε, έλζα εχξε ζπλεζξνηζκέλνπο φινπο ηνπο 

αξρηεξείο, φπσο ηειέζσζη ηνπο αξξαβψλαο ηεο Μαξίαο. Δθεί εθ ησλ απαληήζεσλ αο έιαβε δελ 

πείζεηαη φηη πεξί ησλ αξξαβψλσλ επξφθεηην, αιι’ φηη πεξί ζηάζεσο ζπλελλννχλην θαη απάγεη 

δεζκίνπο εηο ην αξάηνλ θαη αξρηεξείο θαη θνηδάκπαζελ, ηνπ Πέηξνπ αλαρσξήζαληνο, φπσο 

δηεγείξε ηνπο Παθίνπο, ηελ δε Μαξίαλ απάγεη θαη εγθιείεη ελ ηῳ ραξεκίῳ ηνπ, πξνο ελ παξνπ- 

ζηάδεηαη θαηφπηλ ηθεηεχσλ γνλπθιηλήο λα δερζή ηνλ έξσηά ηνπ ππνζρφκελνο ηελ δσήλ εηο φινπο 

θαη ηελ αιιαγήλ ζξεζθείαο θαη εζληθφηεηνο. Αχηε αξλείηαη θαη ηφηε ελψπηφλ ηεο ζχξνπλ δέζκη- 

νλ ηνλ παηέξα ηεο, νλ επί ηέινπο θαξαηνκνχλ, απηή δ’ επηνθηφλεζελ δη’ εγρεηξηδίνπ. Σνηνχην 

ελ αηειεί φισο ζθηαγξαθίᾳ ην δξάκα ηνπ θ. Θ. Κσλζηαληηλίδνπ. Δμέρνληα ελ απηῲ κέξε πξνο 

ηνηο άιινηο είλαη ε ηνικεξά γιψζζα ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ θαη ηεο Μαξίαο πξνο ηνλ Κνπηζνχθ 

Μερκέηελ, ηνλ νπνίνλ άξηζηα ππεθξίζε ν αμηφινγνο εζνπνηφο θ. Βεληέξεο […]. Σνλ Αξρηε- 

πίζθνπνλ ππεδχζε ιακπξψο ν ζηαζάξρεο θ. Πέξβειεο […].  

 

                                                                                                        (***), άιπηγμ, 9 Γεθ. 1888.  

◙◙◙◙ 

3.  Πνιπμέλε Λντδηάο, Η δούλη Κύπρος ( 1890) 

3.1. [Η δούλη Κύπρος ζηε ζθελή] 

  Σῃ παξειζνχζῃ Παξαζθεπῄ ελ ηῃ αηζνχζῃ ηνπ Παξζελαγσγείνπ εκψλ παξφλησλ ησλ εθφ- 

ξσλ, ησλ δηδαζθάισλ θαη πιείζησλ θπξηψλ θαη θπξίσλ, παξεζηάζε ππφ ησλ καζεηψλ ηεο αλσ- 

ηάηεο ηνπ Παξζελαγσγείνπ ηάμεσο Ζ δνύιε Κύπξνο, δξακαηηθφλ εηδχιιηνλ εηο πξάμεηο ηξεηο, 

ζπληεζέλ ππφ ηεο εππαηδεχηνπ Παξζελαγσγνχ εκψλ θ. Πνιπμέλεο Λνΐδνπ. Σν δξακάηηνλ 

θαίλεηαη αξθνχλησο επηηπρέο, λνκίδνκελ δε φηη πξνζερψο δεκνζηεχεηαη. […] 

                                                                                                           (***), Αιήζεηα, 21/5 Μαξη. 1887. 
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3.2. «Αγγειία: Γξακαηηθόλ εηδύιιηνλ Η δούλη Κύπρος» 

 Εἰ κεν ζμικρόν ἐπί ζμικρόν καηαθεῑο, καί θαμά  

       ηοῦη’ ἒρδοις ηάχα κεν καί ηό μέγα γένοιηο. 

                        (Πινχηαξρνο, «Ζζηφδεηνλ») 

Αγγέιινπζα ηελ έθδνζηλ πνηήκαηφο κνχ ηηλνο ππφ ηνλ ηίηινλ «Γξακαηηθφλ εηδχιιηνλ Ζ δνύ- 

ιε Κύπξνο», ειπίδσ φηη πάζα ειιεληθή θαξδία ζα κνη παξάζρε ηελ ζπλδξνκήλ ηεο πξνζχκσο 

δηά ηελ δαπάλελ ηεο εθηππψζεσο, ππνβνεζνχζα νχησο, φπσο ζέζσκελ θαη εκείο κηθξφλ ηηλα 

ιίζνλ εηο ην κέγα νηθνδφκεκα ηνπ κέιινληνο ηεο ηιήκνλνο παηξίδνο Κχπξνπ. […] 

                                                                                                                   [Πνιπμέλε Λντδηάο]  

                                                                                                                άιπηγμ, 21 Απξ. 1890. 

3.3. «Βηβιία θαη πεξηνδηθά» 

Η δούλη Κύπρος. Τπφ ηεο γλσζηήο ινγίαο θπξίαο Πνιπμέλεο Λντδηάδνο εθ Λεκεζζνχ ηεο 

Κχπξνπ αγγέιιεηαη ε έθδνζηο δξακαηηθνχ εηδπιιίνπ ππφ ηνλ ηίηινλ «Ζ δνχιε Κχπξνο». 

Διπίδνκελ φηη αη θ. θ. αλαγλψζηξηαη εκψλ ζέινπζηλ επραξίζησο ζπεχζεη λα εγγξαθψζη ζπλ- 

δξνκήηξηαη εηο ην σξαίνλ ηνχην έξγνλ, ππνζηεξίδνπζαη νχησ θπξίαλ θηινκαζή θαη θηινπξφ- 

νδνλ, επηζπκνχζαλ λα εξγαζζή ππέξ βειηηψζεσο ηεο ηχρεο ηεο παηξίδνο ηεο.  

(***), Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ 165 (12 Μαΐνπ 1890) 7 [= Θ. Ππιαξηλφο, «Ζ Πνιπμέλε 

Λντδηάο…», 12]. 

3.4. «Βηβιία» 

Ζ δνύιε Κύπξνο. Ζ γλσζηή ελ Λεκεζζῲ ηεο Κχπξνπ πνηήηξηα θ. Πνιπμέλε Λντδηάο 

εμέδσθε ην πξφ ηηλνο αγγειζέλ έκκεηξνλ δξακαηηθφλ εηδχιιηφλ ηεο Ζ δνύιε Κύπξνο. 

Ζ θ. Λντδηάο, σο γπλή θαη πνηήηξηα, θιεγνκέλε ππφ ζεξκνηάηνπ παηξησηηθνχ ελζνπζηα- 

ζκνχ, εζέιεζε δηά ηνπ έξγνπ ηεο ηνχηνπ λα απεηθνλίζε κίαλ ησλ πνιιψλ θαη αιιεπαιιήισλ 

πεξηφδσλ ηεο ηξνκεξάο δνπιείαο, πθ’ ήλ απφ αηψλσλ ήδε ζηέλεη ε πνιππαζήο Κχπξνο.  

Ζ ππφζεζηο ηνπ δξακαηίνπ ειήθζε εθ ηεο εθπλενχζεο βαζηιείαο ησλ Λνπδηληαλψλ, επί ηεο 

επνρήο ηνπ ηπξάλλνπ Ησάλλνπ, νχηηλνο ηελ βαζηιείαλ δηεδέρζε ε εμ Διιελίδνο κεηξφο ζπγά- 

ηεξ απηνχ Καξιφηηα. Δλ πινθῂ δε επηηπρεί εμειίζζεηαη ε επεξγεηηθή δξάζηο ηεο Διιελίδνο 

αλάζζεο, ήηηο βαζκεδφλ θαη θαη’ νιίγνλ επηηειεί ηελ θαηάξγεζηλ ηεο δνπιείαο, αιι’ ήηηο επί 

ηέινπο πίπηεη ζχκα πξνδνζίαο θαη αλαγθάδεηαη νπ κφλνλ ην ζηέκκα λα εγθαηαιείςε εηο ρείξαο 

ζπλσκφηνπ ηπξάλλνπ, αιιά θαη λα εθπαηξηζζή κεηά ηεο πηζηήο Κππξίαο ππαζπηζηξίαο θαη 

ζπκβνχινπ απηήο Δπαλζίαο θαη ηνπ πηζηνχ εθείλεο κλεζηνχ Κιενκέλνπο. 

Σν δξακάηηνλ ηνχην εηο γιψζζαλ θαζαξεχνπζαλ ειιεληθήλ εγέλεην δεθηφλ κεη’ ελζνπζηα- 

ζκνχ παξά ησλ ζπκπνιηηψλ ηεο θ. Λντδηάδνο, Κππξίσλ, ειπίδνκελ δε φηη θαη πνιιαί εθ ησλ θ. 

θ. αλαγλσζηξηψλ καο ζα ζειήζσζη λα απνθηήζσζηλ απηφ, ελζαξξχλνπζαη νχησ ηελ θηιφπα- 

ηξηλ ζπγγξαθέα. Σηκή ηνπ έξγνπ σξίζζε 1 ζειιίληνλ. 

(***), Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ 184 (21 Οθη. 1890) 7 [= Θ. Ππιαξηλφο, φ.π., 13]. 

3.5. «ηνηρεία γηα ηε βηνγξάθεζε θαη ην έξγν ηεο Πνιπμέλεο Λντδηάδνο» 

 […] Σν δξακαηηθφλ εηδχιιην ηεο Πνιπμέλεο Λντδηάδνο Ζ δνύιε Κύπξνο είλαη θαζα- 

ξεπνπζηάληθν ζεαηξηθφ έξγν ζε 3 πξάμεηο ζε νκνηνθαηάιεθην δεθαπεληαζχιιαβν, γξακκέλν 

ζην 1882. Αθνινχζεζε ε ζπγγξαθέα[ο] ην παξάδεηγκα ηνπ ηβηηαλίδε, ηνπ Θενραξίδε, ηνπ 

Θεφδνπινπ Κσλζηαληηλίδε ζηε δξακαηνπξγία. Μα ην δηθφ ηεο έξγν κε ζέκα βγαικέλν απφ ηα 

ρξφληα ηεο θξαγθνθξαηίαο, φηαλ ην ζξφλν ηεο Κχπξνπ θαηείρε ε Καξιφηηα, θφξε Παιαηνιν- 

γίλαο, ρσξίο δξάζε θαη αλαγθαζκέλν λα ζπκκνξθσζεί, φζν θαη αλ ήζειε λα μαλνηρηεί ζηηο ζθέ- 

ςεηο θαη ηα αηζζήκαηα ηεο θνξαζηαθήο λενιαίαο, γξάθηεθε κε πξφζεζε λα απνηειέζεη πην πνιχ 
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ηελ απαξρή ελφο ηνπηθνχ παηδηθνχ ζεάηξνπ. 

Ο παηξησηηθφο ηφλνο πνπ ην δηαπλέεη απφ ηε κηα ίζακε ηελ άιιε άθξε δελ ήηαλ βέβαηα ν 

ιηγφηεξν ζπνπδαίνο ιφγνο γηαηί γξάθηεθε. 

[…] Ζ ζπγγξαθηθή ζηαδηνδξνκία ηεο Πνιπμέλεο Λντδηάδνο, εθείλε βέβαηα πνπ δελ έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηελ παηδαγσγηθή ηεο δξάζε, δελ είλαη δπλαηφ λα ραηξεηηζζεί απφιπηα θξηλν- 

κέλε σο εμαηξεηηθή. Αλ δελ κειεηεζεί ζηελά έλα κε ηελ επνρή ηεο, θαζψο θαη ζπγθξηηηθά κε 

ηελ πλεπκαηηθή πεξηγπξηά ηνπ ηφπνπ, δελ κπνξεί παξά λα παξαλνεζεί θαη δελ ζα εθηηκεζεί 

νξζά θαη δίθαηα.  

Μ’ φια ηαχηα, παξακέλεη αθφκε ην πξψην θαη κνλαδηθφ γπλαηθείν φλνκα πνπ έρεη θαη 

νθείιεη λα επηδείμεη ε ηνπηθή καο ινγνηερληθή γξακκαηνινγία. Γελ βιέπσ αθφκε κηαλ άιιελ 

πνπ ππφζρεηαη λα ζπλερίζεη ην πλεπκαηηθφ ηεο έξγν ζην δξφκν ηεο ζεκεξηλήο ινγνηερληθήο 

εμέιημεο θαη πξνφδνπ!  

         Αληψλεο Ηληηάλνο 

                                                                                     Κππξηαθά Γξάκκαηα 63 (επη. 1940) 250-254. 

◙◙◙◙ 

4. Δπγέληνο Εήλσλ, Η ζσνωμοζία ηοσ Καηιλίνα 

 

4.1. «Η ζσνωμοζία ηοσ Καηιλίνα. Γξάκα εηο πξάμεηο ηέζζαξαο» 

  Τπφ ηνπ λεαξνχ θαη επέιπηδνο καζεηνχ ηνπ ελ άκῳ Ππζαγνξείνπ Γπκλαζίνπ θ. Δπγελίνπ 

Ν. Εήλσλνο, ζπκπνιίηνπ εκψλ, εμεδφζε εηο δξάκα ηεηξάπξαθηνλ  Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα, 

ηνπ ηξνκεξνχ εθείλνπ θαθνχξγνπ φζηηο κηθξνχ δεηλ παξέδηδελ εηο ηελ ππξθατάλ θαη θαηέζηξε- 

θελ εθ ζεκειίσλ ηελ θνζκνθξάηεηξαλ Ρψκελ, φπσο εμαθαλίζε ηαο απνδείμεηο ησλ πνιιψλ ρξε- 

ψλ απηνχ ηε θαη άιισλ νκνίσλ ηνπ δηεθζαξκέλσλ θαη δηαλεκεζή κεη’ απηψλ ηελ αλσηάηελ αξ- 

ρήλ.   

  Γελ δπλάκεζα λα απνθαλζψκελ εγθαίξσο πεξί ηεο επηηπρίαο ηεο δξακαηνπνηήζεσο ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηνχηνπ ζπκβάληνο, αιιά δπλάκεζα παξαβάιινληεο απηφ πξνο άιια λα είπσκελ φηη ν 

θ. Δπγέληνο θέθηεηαη ηάιαληνλ, φπεξ ελ βξαρεί ζα πνιιαπιαζηαζζή θαη ζα εθπιήμε. Ζ γιαθπ- 

ξφηεο ηεο γιψζζεο, αη ηερληθαί ελαιιαγαί ησλ πξνζψπσλ θαη ζθελψλ θαη ε επηηπρήο δηαίξε- 

ζηο ησλ 4 πξάμεσλ είλε πξνζφληα αλαθαίξεηα εθ ηνπ δξάκαηνο ηνπ θαινχ λένπ. 

                                                                 (***), άιπηγμ, 2 Οθη. 1893. 

 

 

4.2. [Γηα ηελ θιεςίηππε έθδνζε ηνπ Ε. Κιενβνύινπ] 

Φίιε θ. ζπληάθηα ηεο άιπηγγνο, 

  Μεηά πνιιήο απνξίαο είδνλ θπιιάδηνλ ηηηινθνξνχκελνλ Έξσο θαη παηξίο ή Ζ ππξπό- 

ιεζηο ηεο Ρώκεο, δξάκα εηο πξάμεηο ηέζζαξαο, θέξνλ ελ επηγξαθή σο ζπληάθηελ ηνλ θ. Εήλσ- 

λα Κιενβνχινπ, ην νπνίνλ φκσο είλαη αληηγξαθή πηζηνηάηε ηνπ ππφ ηνπ πηνχ κνπ Δπγελίνπ 

πνηεζέληνο δξάκαηνο ππφ ηνλ ηίηινλ Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα θαη ηχπνηο άιπηγγνο εθηπ- 

πσζέληνο ην 1893. Οπδεκίαλ ιέμηλ ν θχξηνο απηφο <δελ> κεηέβαιελ απφ ηνπ πξνιφγνπ κέρξη 

ηνπ ηέινπο θαη φκσο έζεζε ηελ ππνγξαθήλ ηνπ σο πνηεηήο θαη κάιηζηα ην αθηέξσζε θαη εηο 

ηνλ ελ Καΐξῳ θ. Γ. Ννχγθνβηηο. Σν θνηλφλ αο ραξαθηεξίζε ηελ πξάμηλ απηήλ ηνπ θ. Εήλσλνο 

Κιενβνχινπ, απηφο δ’ αο γλσξίζε φηη επηθπιάηηνκελ ηα δηθαηψκαηά καο πξνο θαηαδίσμηλ 

λνκηθήλ.  

                               Γηαηειψ θηι.  

                                     Λεκεζζῴ 10 Απγ. 1895 

                         Ν[ηθφιανο] Εήλσλνο  
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                                                                                                             άιπηγμ, 12 Απγνχζηνπ 1895. 

◙◙◙◙ 

5. Βαζίιεο Μηραειίδεο, «Δλάηε Ηνπιίνπ 1821 ελ Λεπθσζίᾳ Κύπξνπ» (1895)
4
 

 

5.1. «Αληί πξνιόγνπ» 

[Οη δεκόζηεο αλαγλώζεηο ηνπ έξγνπ] 

  Σν πεξί ηνπ καξηπξίνπ ησλ Κππξίσλ αξρηεξέσλ έπνο (φπεξ, φπσο ζεκεησηένλ εγξάθε επί 

ηῃ βάζεη πξνθνξηθψλ αθεγήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ παξά πνιιψλ αμηνπίζησλ γεξφλησλ θαη 

άιισλ πεγψλ) παληνχ φπνπ αλεγλψζζε πξνπθάιεζε βαζείαλ εληχπσζηλ. […] Σν πνίεκα αλε- 

γλψζζε πξφ ηηλνο ελ Λεκεζῲ θαη ελ Λεπθνζίᾳ [sic], απφ ζθελήο, πξν δηεηίαο, επί ηνηο απνθα- 

ιππηεξίνηο ηνπ κλεκείνπ ηνπ Κππξηαλνχ, πξνθαιέζαλ βαζείαλ ηελ ζπγθίλεζηλ ηνπ αθξναηε- 

ξίνπ θαη ηπρφλ ησλ ελζνπζησδεζηάησλ θξίζεσλ ηνπ παγθππξίνπ ηχπνπ, απνθαιέζαληνο ηνλ 

πνηεηήλ «Μηζηξάι ηεο Κχπξνπ».  

                                                                                                Υξ. . Υνπξκνχδηνο 

                                                   Βαζίιεο Μηραειίδεο, Πνηήκαηα, Λεπθσζία, Κ. Δπηθαλίνπ, 1998, 13           

                                                [=θσηνκεραληθή αλαηχπσζε ηεο 1
εο

 έθδνζεο ησλ Πνηεκάησλ (1911)]. 

5.2. «Έλαο Κππξηώηεο πνηεηήο» 

[Καη’ εμνρήλ επηθό πνίεκα] 

[Ζ «9ε Ηνπιίνπ 1821»] δείρηεη φια ηα ζεκάδηα κεγάινπ έπνπο, πνπ πξέπεη λ’ αθνπζηή ζ’ 

φιελ ηε Ρσκηνζχλε θαη λα μεηαζηή πην βαζεηά θαη πην πιαηεηά απφ άιινπο αμηψηεξνχο καο. 

Γήγεζε [sic] πνπ θπιά αβίαζηα κε θπζηθφηε θαη δσληάληα πεξηγξαθηθή ππέξνρε πάλνπ ζηελ 

ηερλνηξνπία θαη ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Δπηθφ ηξαγνχδη π’ άγγηζε ηελ 

θππξηψηηθε ςπρή ζη’ απφβαζά ηεο θαη πνπ ζα θαίλεηαη πάληα ζαλ ην πην γλήζηφ ηεο παηδί. Κη 

αμίδεη δσπέξα λ’ αλαθέξσ θάηη ην πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ αμηφηε ηνπ ηξαγνπδηνχ αθηνχ. 

Πνιινχο άθνπζα λ’ απαγγέιινπλε θνκκάηηα ηνπ. αλ ηνπο ξψηεζα αλ μέξνπλε ηνλ πνηεηή 

ηνπο, κ’ απαληήζαλε πσο είλαη δεκνηηθφ θππξηψηηθν… Καη δσ, κνπ θαίλεηαη, ζηέθεη φιε ε 

αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ επηθνχ θαηέμνρα ηξαγνπδηνχ. Να ζηνραζηή ν πνηεηήο ηνπ φπσο 

ζηνράδεηαη ν ιαφο ν ίδηνο πνπ ηνλ εκπλέεη, λα αηζηαλζή φπσο θείλνο αηζηάλεηαη ζε βαζκφ πνπ 

λα κελ μερσξίδεηαη ε ππνθεηκεληθή ςπρή απφ ηελ αληηθεηκεληθή. Μήπσο ν Φπράξεο ζ’ αθηφ 

δε βξήθε πσο ζηέθεηαη ε κεγαιήηεξε [sic] δφμα ηνπ νισκνχ;   

  […] Αλάκεζ’ απ’ φιν ην ηξαγνχδη πεξλάεη κηα ιππεηεξή, κειαγρνιηθηά πλνή, πνπ ψξεο-

ψξεο παίξλεη ηνλ πφλν πιαηεηνχ θαη αβάζηαγνπ κνηξνινγηνχ. Δίλαη ε ίδηα ε ςπρή ηνπ πνηεηή 

πνπ θιαίεη γηα ηα πάζηα ησλ εξψσλ ηεο παηξίδαο ηνπ, ε ςπρή, πνπ φζν θαη αλ η’ απαηηεί ην 

έπνο λα κείλε φμσ απφ ηα πξφζσπα θαη ηα πξάκαηα ηεο δηήγεζεο, δελ κπφξεζε λα βαζηα- 

ρηή… 

Πνιιά ’λαη ηα κέξε πνπ ’πξεπε θαλείο λα μεγήζε θαη λα ιεθηνινγήζε πάλνπ ζ’ αθηά. Μα 

ην έκπαζκα ζηελ επηθή ζθελή ελφο αγαζνχ βνζθνχ θαη ηα ιφγηα ηνπ, πνπ ζηάδνπλε λνζηαιγία 

γηα ηε ζηάλε θαη ην[λ] ιέθηεξν βνπλίζην αέξα, κε ηε ιερηηθή απιφηε ηνπ κπηζηηθνχ πηζηά 

απνδνκέλε, εκέλα ηνπιάρηζην μερσξηζηά κε ζπγθηλεί θαη κ’ αξέζεη. Οη εηθφλεο ηνπ θαη νη 

παξαβνιέο ηνπ νη απιφρεξα ζθνξπηζκέλεο είλαη, αιεζηλά, πνιχ αμηνπξφζερηεο.  

  Αιάθεξν ην ηξαγνχδη απνηειείηαη απφ 500 θη απάλσ ζηίρνπο. Παξαηεξηέηαη θαη ζ’ 

αθηνχο ην ίδην πνπ βξίζθεηαη ζ’ φια ίζσο ηα ηξαγνχδηα κηθξά θαη κεγάια, ιπξηθά θαη επηθά, 

κα πξν πάλησλ επηθά. Μεξηθνί ζηίρνη δπλαηνί φζν παίξλεη θη άθηαζηα δνπιεκέλνη, θη χζηεξα 

                                                           
4
 Γηα ηηο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Β. Μηραειίδε αλζνινγνχληαη κφλν θξηηηθά θείκελα πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ην αληηθείκελν απηήο ηεο κειέηεο θαη φρη κε ην ζχλνιν ησλ θηινινγηθψλ δεηεκάησλ γχξσ 

απφ ην πνηεηηθφ ηνπ έξγν.  
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νη άιινη ζαλ μεπεζκέλνη, ζαλ πην αδχλακνη. Μα κηα πνπ αθηφ απαληηέηαη θαη ζηα έξγα ζπ- 

γξαθηάδσλ, πνπ πξέπεη ζη’ φλνκά ηνπο κνλαρά λα ζθχθηεη θαλείο ην θεθάιη, βέβαηα είλαη θπ- 

ζηθφ λαλ ην πεξηκέλνπκε απφ ηνπο άιινπο ζε έλα πνιχ κεγαιήηεξν βαζκφ. Κάπνηεο ν Φπ- 

ράξεο είπελ πσο νχηε θη ν νθνθιήο νχηε θη νη άιινη αξραίνη, θη νχηε αθφκα θαλείο ζθεδφλ α- 

πφ ηνπο λεψηεξνπο πνηεηέο, απνηειέζαλε εμαίξεζε ζην[λ] γεληθφ ηνχην πνηεηηθφ λφκν, πνπ θη 

αιεζηλά είλαη πνιχ θπζηθφο ζηελ αλζξψπηλε δηαλφεζε.  

                                                                                                           Γηάγθνο Ζιηάδεο 

                                                                                                   Γξάκκαηα 39 (Ηαλ.-Ηνχι. 1918) 696-7. 

5.3. «Ο Βαζίιεο Μηραειίδεο θαη ην έξγν ηνπ» 

[…] Ζ πεξηγξαθή κάιηζηα ηεο «κνπιινκέλεο» [sic] ρψξαο ζηελ αξρή ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη 

αξηζηνπξγεκαηηθή.  

  Κ’ α[λ] δε θνβφκνπλα κήπσο παξεμεγεζψ ζα ηελ έβαδα πιάη ζε κηα ηέηηα [sic] πεξηγξαθή 

πνπ έρεη ν Γθαίηε ζηνλ Δξκάλν θαη ηε Γνξνζέα ηνπ, θαη πνπ δελ είλε θαη ηφζν πξάκα θνληά ζ’ 

αθηή ηνπ Βαζίιε. Καη πην θάησ ε εηθφλα πνπ καο δίλεη ηεο αβγήο πνπ ραξάδεη γιπθά, ελψ ην 

ζήκαληξν ρηππάεη, είλε ηφζν ππνβιεηηθή θαη πνηεηηθή πνπ απνξψ πσο δελ ηελ πξφζεμε ν θ. 

πθνπηξήο. Μα θείλν πνπ κνπ θάλεη πεξηζζφηεξε εληχπσζε κέζα ζ’ φιν ην ηξαγνχδη είλε νη 

ζηίρνη πνπ βάδεη ν πνηεηήο ζην ζηφκα ηνπ θησρνχ βνζθνχ. ηίρνη πνπ ζπκίδνπλ πνιχ ηνλ αεηφ 

ηνπ Κξπζηάιιε. ηίρνη κε ςειφ λφεκα, γηνκάηνη πφλν θαη ιπξηζκφ, πνπ δείρλνπλ ηη κπνξνχζε 

λα θάλεη ν πνηεηήο καο, αλ δελ ηνπ ςαιίδηδε ηα θηεξά ε θηψρηα θαη ε θαζαξέβνπζα. Δίλαη 

παξάπνλν ηνπ ζθιάβνπ νη ζηίρνη αθηνί. […] Σέηηα ηξαγνχδηα ζε άιινπο ηφπνπο γίλνληαη ηα 

εζληθά εγεξηήξηα ησλ ιαψλ. Δκείο ηα πεξηθξνλνχκε ή ηα βξίδνπκε γηαηί δελ κπνξνχκε λα ληψ- 

ζνπκε ηε ζεκαζία ηνπο. Ση ιέηε, θ. πθνπηξή;  

                                                                                              Ο Δθείλνο [= Γηάλλεο Λέθθεο] 

                                                                                                              άιπηγμ, 21 Γεθ. 1923.        

5.4. «Β. Μηραειίδεο» 

[Ο επηθόο ραξαθηήξαο ηεο πνηεηηθήο ζύλζεζεο] 

  […] Σν κέηξν ηεο δπλάκεψο ηνπ ζηα θπξηψηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηέρλεο ηνπ, ν Μη- 

ραειίδεο ην έδσζε, φπσο φινη λνκίδσ πηζηεχνκελ, κε ην έπνο ηνπ «ε 9ε Ηνπιίνπ 1821». ’ 

απηφ θαίλεηαη ν επηθφο, γηαηί απηφ θπξίσο ήηαλ λνκίδσ, θη αο κελ ην είρε μεθαζαξίζεη θη ν 

ίδηνο κέζα ηνπ κε φιεο ηηο ζπνπδαίεο αξεηέο ηνπ. ζεο θνξέο δηάβαζα ην πνίεκα απηφ κε 

ζπγθίλεζε, φρη βέβαηα κνλάρα γηαηί είλαη παηξησηηθφ, αιιά θπξίσο σο έξγν ηέρλεο. Δπηθφ, ην 

θαζαξψηεξν φζν μαίξσ [sic], επηθφ λενειιεληθφ πνίεκα. Τςειά ζνθφ θαη ζπγθξαηεκέλν. Ζ 

δηήγεζε ηξέρεη αβίαζηα θαη θπζηθά. Γηαβάδνληάο ην, φπσο φηαλ δηαβάδεηο ηνλ κεξν, μερλάο 

ηειείσο ηνλ πνηεηή. Δίζαη δηαξθψο βπζηζκέλνο ζην πνίεκα, ζαλ λα είλαη δηθφ ζνπ φξακα. Καη 

απηφ είλαη ην θπξηψηεξν γλψξηζκα ηνπ επηθνχ. Πνπζελά δελ ζθνληάθηεηο ζε παζηάξηθνπο 

ξσκαληηθνχο πιαηπαζκνχο. ην πνίεκα απηφ θπξηαξρεί ε ειιεληθή επηθή πγεία. […]  

                                                                                                    Βαζίιεηνο Σαηάθεο 

                                Κππξηαθά Γξάκκαηα 62 (Αχγ. 1940) 80.  

5.5. «Ο πνηεηήο Βαζίιεο Μηραειίδεο» 

[Ο επηθνιπξηθόο ραξαθηήξαο ηεο «Δλάηεο Ηνπιίνπ…» θαη ην δξακαηηθό ζηνηρείν] 

  Ζ «9
ε
 Ηνπιίνπ…» είλαη άξηηνλ θαη ζπκπιεξσκέλνλ έξγνλ. Μεγαιφπλεπζην ζηε ζχιιεςε 

θαη αξηζηνηερληθφ ζηελ εθηέιεζε. Ζ δξακαηηθφηεηα θαη ελάξγεηα ησλ πεξηγξαθηθψλ ηνπ 

ζηνηρείσλ, ε πξσηνηππία ησλ εηθφλσλ, νη θηινζνθηθέο ζθέςεηο πνπ δηαλζίδνπλ ην πνιχπηπρνλ 

έξγνλ, ε πινχζηα θαη αβίαζηε ξίκα θαη ηέινο ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ην θαζηζηνχλ ππφδεηγκα θαη 

κεγάινλ πίλαθα επηθνιπξηθήο ζπλζέζεσο.  

                                                                                                               Παχινο Κξηλαίνο 
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                .π., 86.  

5.6. «Βαζίιεο Μηραειίδεο» 

[Ζ δξακαηηθή παξαζηαηηθόηεηα θαη ε ςπρνγξάθεζε ησλ εξώσλ] 

 […] ε 560 ζηίρνπο θαηψξζσζε λα θιείζε κηα ηξαγηθή εζληθή ζειίδα. Μαο δσληαλεχεη, 

κε άπεηξε θξίθε, ην[λ] καξηπξηθφ ζάλαην ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Κππξηαλνχ θαη ησλ ηξηψλ Γε- 

ζπνηάδσλ ηνπ λεζηνχ καο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1821.  

  Βάζηζε ην πνίεκά ηνπ ζηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο πνιιψλ γεξφλησλ. Γη’ απηφ βξίζθνπκε 

ζηνπο ππέξνρνπο ζηίρνπο ηεο β΄ ζηξνθήο φιν ην[λ] κπζηηθφ θφβν, πνπ λνηψζαλ [sic] νη ζθιά- 

βνη ξαγηάδεο ζην άθνπζκα ησλ Σνχξθσλ. Πφζν ζαπκάζηα δσγξάθηζε ν πνηεηήο ηελ ηξνκεξή 

θαη βνπβή εθείλε λχρηα πνπ, νη Σνχξθνη κεο ζην εξάη ηεο Λεπθσζίαο θιεηζκέλνη, ζρεδίαδαλ 

ηηο πξνγξαθέο. Οη ζηίρνη ηνπ γηνκάηνη κπζηηθνπάζεηα ζε πξνδηαζέηνπλ γηα θάηη θνβεξφ, πνπ ε 

ηξαγηθή λχρηα εηλ’ έηνηκε λα ζθεπάζε θάηνπ απ’ ηα νιφκαπξα θηεξά ηεο. Ννηψζεο [sic] πσο 

ζα γελλεζή κηα ζπλσκνζία θαη ζ’ αθνινπζήζνπλ θξηρηά εγθιήκαηα. […] 

  Πψο καο παξνπζίαζε ςπρνινγηθά ηνλ εζλνκάξηπξα ήξσά ηνπ; Ο εζληθφο εγσηζκφο θπζη- 

θά ηνλ ήζειε απνθαζηζκέλν θαη πξφζπκν λα ζπζηαζηή. Κ’ έηζη καο ηνλ παξνπζηάδεη ν πνηεηήο 

ζηηο ζηξνθέο 18
ε
 θαη 19

ε
, κε ξεηνξηθέο εηθφλεο θαη κε ζπάληα αληηπαξαβνιή, θαζψο ην απαη- 

ηνχζε ε ηηκή θ’ ε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ θ’ ε εζληθή αμηνπξέπεηα. Μα δελ παξάιεηςε λα καο 

δψζε θαη ηελ ςπρηθή αγσλία, ηελ εζσηεξηθή πάιε ηνπ αλζξψπνπ, ζε ζηίρνπο γιπθνχο θαη 

παζεηηθνχο, θαη λα καο απνδείμε ηελ αλψηεξε αληίιεςε θη αλζξσπηζκφ ηνπ.  

                                                                                                                Γιαχθνο Αιηζέξζεο 

                                                                                                                                 .π., 77.   

 

5.7. «Σν ηεύρνο ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε» 

[Δπηθό ζηνηρείν, ιπξηθή έμαξζε θαη απεηθόληζε ραξαθηήξσλ] 

 […] Σν κηθξφ έπνο π.ρ. ηεο «9
εο

 Ηνπιίνπ» παξνπζηάδεη φιε ηελ εξσηθή δξακαηηθφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ 1821 θαη δσγξαθίδεη κε ηα δπλαηψηεξα θαη θαηαιιειφηεξα ρξψκαηα ην θππξηαθφ 

επεηζφδην, πνπ ζπληάξαμε ηφηε ηελ Κχπξν. Σν ηδαληθφ ηεο ειεπζεξίαο θ’ ε πίζηε ζηε δσηηθφ- 

ηεηα ηεο θπιήο, ε κεγαινςπρία θαη ε απηνζπζία ησλ ηεξαξρψλ, ηνπ Κππξηαλνχ ηδηαίηεξα, 

απνηεινχλ έληνλε αληίζεζε πξνο ηε ζθιαβηά θαη ηελ θαηαζηξνθή πνπ ζπέξλεη ν ηζρπξφο ηεο 

εκέξαο, πξνο ηελ άγξηα ζθιεξφηεηα θαη ηε κηθξφςπρε εθδηθεηηθφηεηα ησλ ηφηε ηπξάλλσλ ηεο 

Κχπξνπ.   

  […] Σν επηθφ ζηνηρείν, πινχζην ζηελ «9
ε
 Ηνπιίνπ», πιέθεηαη ζαπκάζηα κε ηε ιπξηθή έ- 

μαξζε θαη γίλεηαη εληνλψηεξν κε ηηο ιακπξέο πεξηγξαθέο θαη ηε ζσζηή απεηθφληζε ησλ δηά- 

θνξσλ ραξαθηήξσλ πνπ παξνπζηάδνπληαη ζην πνίεκα είηε ζαλ πξσηαγσληζηέο είηε θαη ζαλ 

πεξαζηηθά πξφζσπα. Ζ έληνλε γλσκηθή θιέβα, πνπ πνηίδεη κε ηε ζνθία ηεο ηνλ θππξηαθφ 

ιφγν, θπιάεη θ’ εδψ πινχζηα κέζα ζην ιφγν ηνπ πνηεηή, θ’ έηζη δίλεη αθφκα έλα νπζηαζηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θππξηαθήο ςπρήο. […] 

                                                                                                           Κψζηαο Πξνπζήο 

                                                                                                                          .π., 111.  

5.8. «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 1821 ελ Λεπθσζίᾳ (Κύπξνπ)» 

[ Γηα ηε δεζπόδνπζα ζεαηξηθόηεηα] 

[…] Ζ 1
ε
 ζηξνθή [ηεο «9

εο
 Ηνπιίνπ…»] απνηειεί ην ερεξφ πξναλάθξνπζκα – allegrissimo 

– πνπ μεζπκαίλεη απφηνκα, ζαλ αιιάδεη ε ζθελή, ζε pianissimo ζηε 2
ε
 ζηξνθή, πνπ γεκίδεη 

ηελ ςπρήλ, θαηά ηνλ πιεξέζηεξν δπλαηφ ηξφπν, κ’ έλα απφιπην αίζζεκα γαιήλεο, ηεο γαιή- 

λεο εθείλεο πνπ έξρεηαη κπξνζηά απφ ην μέζπαζκα κηαο ζπγθινληζηηθήο, αλαηξεπηηθήο ησλ 

πάλησλ, θαηαηγίδαο. Σν κεγαιείν ηεο νχηε πεξηγξάθεηαη νχηε αλαπαξηζηάλεηαη […]. Πνηνο 
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πνηεηήο πνηεηψλ δε ζα θηινδνμνχζε λα κνλνγξαθήζεη έλα ηφζν κεγάιν πνηεηηθφ δεκη- 

νχξγεκα;  

  ηε ζηξ. 8 κεηαθεξφκαζηε ζηελ εθθιεζία, ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Πί- 

πε […]. Ζ ζθελή ζπκίδεη ηελ αληίζηνηρε παζεηηθή ζθελή ζηνλ Κήπν ηεο Γεζζεκαλήο. Γνλα- 

ηηζκέλνο κπξνζηά ζηελ Παλαγία θάηη ςηζπξίδεη θαη δαθξχδεη, ζηαπξψλεη ηα ρέξηα, πξνζθπλά 

κε πάζνο δπν θαη ηξεηο θνξέο ηελ εηθφλα, κ’ έλα ηέηνην πάζνο πνπ ιεο θη απνραηξεηνχζε ηνλ 

θφζκν θαη ηελ εθθιεζία […]. Καη κπαίλεη ζην Άγην Βήκα γηα λα ραξεί αθφκε κηα θνξά ηελ 

αλαίκαθηε ζπζία, αλακλεζηηθή ηεο ζπζίαο ηνπ Μεγάινπ Αξρηεξέα, πνπ ην παξάδεηγκά ηνπ 

θαη ηελ ηχρε ηνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη θαη λα αλαπαξαζηήζεη πξσηαγσληζηήο ν ίδηνο, κε 

ηνλ εαπηφ ηνπ, ην Θείν Γξάκα. Αθνινπζεί ε ζχιιεςή ηνπ, ε πξνζαγσγή ηνπ κπξνζηά ζηνλ 

Κνπηζνχθ Μερκέη θαη ηνπο πλέδξνπο ηνπ θ’ ε απνινγία ηνπ πνπ θηάλεη ζε χςνο δπζζεφ- 

ξαην παηξησηηθνχ ιπξηζκνχ […]. 

  Δπζχο θαηφπη απφ ηνχηε ηελ ειερηξηζκέλε ζθελή, ππεξπιεξσκέλε απφ πάζνο θαη έληα- 

ζε, ε παξαηξαβεγκέλε ρνξδή απνδίδεη ιηγψηεξεο εληάζεηο, εξεκίδεη ζηγά-ζηγά θ’ εμηζψλεηαη 

κε ηελ απφιπηε γαιήλε, ηνλ θνπαζκφ θαη ηελ αλάπαπζε […]. Γη’ απηφ παξεκβάιιεηαη κηα δη- 

άκεζε ζθελή, έλαο μεθνπξαζηηθφο ζηαζκφο ζην δχζθνιν αλέβαζκα πξνο ηελ θνξθή. Ζ ζθε- 

λή ηνπ ζπξσξνχ αθνινπζεί θαηφπη απφ ηε δνινθνλία ηνπ βαζηιηά απφ ηνλ Μάθβεζ. Δδψ ε α- 

λάπαπζε εθπνξεχεηαη απφ ηελ απιντθή, ηελ αβίαζηε ζθελή ηνπ βνζθνχ πνπ ζέξλεηαη απ’ ηε 

θπιαθή ηνπ γηα λα καξηπξήζεη ελάληηα ησλ Δπηζθφπσλ [sic].  

  Με ηε ζθελή ζηε ζηελνθνπεκέλε θπιαθή, πνπ κέζα ηεο ζηξηκσγκέλνη νη θαηάδηθνη πεξη- 

κέλνπλ κε αγσλία ην κνηξαίν (ζηξ. 31-42), καο δίλεηαη ε επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ηελ πινθή 

ηνπ πνηήκαηνο φπσο βγαίλεη απφ ηα αληηκαρφκελα αηζζήκαηα […]. Σν θνξχθσκα ηεο δξακα- 

ηηθήο ζηηγκήο ζηε ζεηξά απηψλ ησλ επεηζνδίσλ είλαη ε ζηγαιή ηψξα πξνζεπρή ησλ πνιπ- 

βαζαληζκέλσλ θη απέιπηδσλ ςπρψλ ησλ καξηχξσλ. Με ηηο ππφινηπεο ζηξνθέο (42-56) πξνρσ- 

ξνχκε πξνο ηελ εθηέιεζε, ηνλ απνθεθαιηζκφ ησλ ηξηψλ Δπηζθφπσλ θαη ηνλ απαγρνληζκφ ηνπ 

Αξρεγνχ ησλ.  

  Σν ηέινο επηζθξαγίδεηαη κε ηνλ πεγαηκφ ηεζζάξσλ ηεξέσλ θη άιισλ πξνεζηψλ γηα λα δε- 

ηήζνπλ ηα ζψκαηα ησλ ζπκάησλ γηα εληαθηαζκφ: ε ίδηα ρεηξνλνκία φπσο ηνπ Ησζήθ απφ Αξη- 

καζίαο. […] 

                                                                                                     Αληψλεο Ηληηάλνο 

                                                                                Κππξηαθά Γξάκκαηα (Δ΄) 67 (Γελ. 1941) 347-349.                                                                                      

◙◙◙◙ 

6. Βαζίιεο Μηραειίδεο, «Ζ Χηώηηζζα»  (1895) 

6.1. «Ο Βαζίιεο Μηραειίδεο θαη ε πνιύκνξθε ζάηπξά ηνπ». 

[…] Μηα παξέθβαζε δσ πέξα δηαθσηηζηηθή ηεο δεκνηηθφηεηνο ηνπ πνηεηή είλαη πσο θη 

εγψ έρσ αθνχζεη, φπσο θη άιινη, ρσξηθνχο λα απαγγέιινπλ ζηξνθέο απφ ηε «Υηψηηζζα» πνπ 

ηεο λφκηδαλ ζηξνθέο ελφο δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Ο Passow πνπ δεκνζίεπζε κηα ζπιινγή απφ 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα δε μεγειάζηεθε θαη πήξε ηξαγνχδηα ηνπ νισκνχ γηα δεκνηηθά ηξαγνχ- 

δηα; Μ’ αλ ν Βαζίιεο αθνζηνλφηαλ [sic] ζηα θππξηψηηθα, θη αλ ην Βαζίιε δελ ηνλ επεξέαδε ην 

γξακκαηηζκέλν πεξηβάιιν[λ] ηνπ δαζθάινπ Αληξέα Θεκηζηνθιένπο (ζε κεξηθά πξάκαηα ηνλ 

σθέιεζε) γηα λα ινμνδξνκήζε θαη λα θαλή φρη κφλν έλαο Κππξηψηεο κα θη έλαο Παλειιήληνο 

πέξλνληαο [sic] σο πξφηππα ηα ιπξηθά ηνπ Παξάζρνπ […] θαη ηα ζαηπξηθά ηνπ νχηζνπ, ε 

εζνδεία ζα ’ηαλε αθζνλψηεξε θη νη ηίηινη ησλ ηξαγνπδηψ[λ] ηνπ δε ζα παξνπζίαδαλ ηε 

ζεκεξηλή παξακνξθσηηθή ηνπο λνζεία […].  

                                                                                                              Αληψλεο Ηληηάλνο 

                                                                                                         Πξσηλή, 27 Απγ. 1933. 

6.2. «Ο ιπξηθόο θαη αηζζεκαηηθόο Βαζίιεο Μηραειίδεο. Μηα αγάπε, έλαο ζάλαηνο, κηα 

απνγνήηεπζε. Οη ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο δσήο ηνπ». 
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 Ο Βαζίιεο Μηραειίδεο, πνπ γηα ην ζαηηξηθφ ηνπ έξγν αθηέξσζα έλα άξζξν κνπ ηελ πε- 

ξαζκέλε βδνκάδα, έγξαςε ερηφο απφ ηα ζαηηξηθά ηνπ, ην έπνο ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ, έλα έπνο πνπ 

ζρεδηάζηεθε απφ έλζηηθην λα ’λαη αξκνληζκέλν κε ηνπο θαλφλεο ηεο πνηεηηθήο ηνπ πξψηνπ 

Έιιελα ηερλνθξίηε θαη πνπ δελ είλαη βέβαηα, ζπγθξηηηθά κε ηα κεγαιφζηνκα αξραία νκεξηθά 

έπε, παξά κηα κηθξή επηθή πνίεζε θαηά ηνλ θαλφλα πνπ καο δίλεη ν Λαζθαξάηνο, ζην δνθίκην 

ηεο πνηεηηθήο ηνπ […]. 

                                                                                                             Αληψλεο Ηληηάλνο 

                                                                                                                  Πξσηλή, 3 επη. 1933. 

6.3. «Βαζίιεο Μηραειίδεο: ν πνηεηήο ηεο Κύπξνπ» 

[Γξακαηηθόηεηα, ηξπθεξόηεηα θαη ζπγθίλεζε] 

[…] Σν άιιν [πνίεκα], ε «Υηψηηζζα», είλε ην πην κνπζηθφ θαη παζεηηθφ απ’ φια ηνπ ηα 

ηξαγνχδηα, γξακκέλν ζ’ ελαιιαζζφκελνπο δεθαζχιιαβνπο θαη ελληαζχιιαβνπο ζηίρνπο. Δί- 

λαη θακσκέλν απάλσ ζηελ ηζηνξία κηαο Υησηνπνχιαο ζθιάβαο πνπ ηε θέξαλε νη Σνχξθνη ζηε 

Λεκεζφ κεηά ηηο ζθαγέο πνπ γίλαλε ζηελ παηξίδα ηεο ην 1821. ιν ην θνκκάηη είλαη γηνκάην 

απφ δξακαηηθφηεηα, ηξπθεξφηεηα θαη ζπγθίλεζε. 

                                                                                                        Γηάλλεο Λεχθεο 

                                                                                              Κππξηαθά Γξάκκαηα 62 (Αχγ. 1940) 32.  

                                                                                           

6.4. «Βαζίιεο Μηραειίδεο» 

[Ζ «Χηώηηζζα» επηθνιπξηθή κπαιάληα] 

  Ζ «Υηψηηζζα είλ’ έλα είδνο κπαιάληαο˙ επηθνιπξηθφ θαη ηνχην πνίεκα, κνπζηθψηαην θαη 

κνξθηθά ην ηειεηφηεξφ ηνπ. Αθεγείηαη ην γιπησκφ κηαο Υησηνπνχιαο, πνπ αξπαγκέλε ζηε 

κεγάιε θαηαζηξνθή ηνπ λεζηνχ ηεο, πνπιήζεθε ζηελ Κχπξν θαη δνχζε ζθιάβα ζην ραξέκη 

ελφο κπέε. Μηα κέξα ήξζε ν αδεξθφο ηεο κε ην θαξάβη ηνπ θαη ηελ έθιεςε. Οη πεξηγξαθέο ηεο 

ζπηηηθήο δσήο θαη ραξάο είλαη απφ ηα πην ζπάληα επξήκαηα πνπ ζ’ απηά δείρλνληαλ ε δχλακή 

ηνπ. Έμαθλα ζα δηεγηέηαη ε θφξε ηε κέξα ηεο θαηαζηξνθήο: Ση κνλαδηθή αθέιεηα! Ζ φκνξθε 

θφξε κε ην ιπγεξφ ηεο θνξκί, ην αδξά κεζησκέλν ζηελ ηέιεηά ηνπ άλζεζε, ην εξχζεκα ηεο 

παξζεληθήο αηδψο θαη ν ίδξσηαο, πνπ μάλαβε πην πνιχ ηε ρηελψδηθε επηζπκία ηνπ δηψρηε ηεο, 

ην λεξφ πνπ ηξέρεη ζη’ απιάθηα κε ηηο ιεχθεο, θαη ηα πνιπηξίρηα πνπ θάζε ιίγν ζηάισλαλ ην 

λεξφ, ζην πείζκα ηεο δνπιεχηξαο. Ζ εηθφλα ηεο θαιήο λνηθνθπξάο, ηεο γξίγνξεο [sic] θαη άμη- 

αο, πνπ απαζρνιεκέλε ζηνπ ζπηηηνχ ηηο δνπιεηέο, βηάδεηαη θηφιαο λα δπκψζε, απηά φια θαζψο 

δηαβάδνπκε ηνπο κνπζηθνχο ζηίρνπο ηνπ, πεξλνχλε ζαλ φξακα κνπζηθφ κπξνο ζηα κάηηα καο.  

                                                                                                                 Γιαχθνο Αιηζέξζεο 

                                                                                                                         .π., 78.   

6.5. «Πξόινγνο»  

[Εσληαλή θαη δσεξόηαηε πεξηγξαθηθόηεηα] 

  […] Ζ «Υηψηηζζα» […] είλαη έλα παξαζηαηηθφ επηθνιπξηθφ πνίεκα γχξσ απφ έλα επεη- 

ζφδην ηεο επνρήο ηνπ μεζεθσκνχ ηνπ Έζλνπο, γχξσ απφ ηελ πεξηπέηεηα κηαο πξνζθπγνπνχ- 

ιαο απφ ηε Υίν, πνπ αηρκαισηίζζεθε θαη πνπιήζεθε, γηα λα θνζκήζεη ην ραξέκη ελφο Μπέε 

ζηε Λεκεζφ. Δίλαη ε ηζηνξία ηεο ιχηξσζεο κηαο δπζηπρηζκέλεο χπαξμεο, πνπ ζπκβνιίδεη ίζσο 

βαζεηά κέζα ηεο ηελ αξεηή πσο είλαη ησλ αδπλάησλ αδχλαην κηα ειιεληθή ςπρή, κ’ φια ηα 

μέλα θαιά θη αγαζά πνπ απνιακβάλεη, λα δήζεη ζθιαβσκέλε. Δίλαη γξακκέλε θαηά ην κέηξν 

ηεο Σνπξθνκάρνπ Διιάδνο ηνπ νχηζνπ, θπιά ήξεκα εδψ, ζπκσκέλα εθεί, κα κέλεη πάληα έλα 

αιεζηλφ θαιιηηέρλεκα. Μεξηθέο ζηξνθέο κε ηε δσληαλή θαη δσεξφηαηε πεξηγξαθηθφηεηά 

ηνπο, κε ηελ πξνεμνρηθήλ εηθφλα ηνπο, κπνξνχλ άθνβα λα ζηαζνχλ δίπια απφ ζηξνθέο ζηνλ 

χκλν ηνπ νισκνχ θαη ζ’ άιια παιαηά θαη λέα θιαζζηθά πξφηππα.  
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                                                                                                          Αληψλεο Ηληηάλνο 

Δθινγή από ηα πνηήκαηα ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε (επηκ., πξφι.: Αληψλεο Ηληηάλνο), Γεληθφλ Πξαθηνξεί-  

νλ Σχπνπ, Λεπθσζία, 1942, ηγ΄.  

◙◙◙◙ 

7. Ησάλλεο Καξαγεσξγηάδεο, Κύπρος δούλη (1898) 

7.1. [Η Κύπρος δούλη ζηε ζθελή] 

Σῃ παξειζνχζῃ Κπξηαθῂ αλεβηβάζζε επί ζθελήο δξακαηνπνηεζέλ πξνρείξσο ην επηθφλ 

πνίεκα ηνπ ηαηξνχ θ. Ησάλλνπ Καξαγεσξγηάδνπ Κύπξνο δνύιε, φπεξ εμέδσθε πξφ ηηλνο. Σν 

πνίεκα ηνχην εθηπιίζζεη κίαλ ζειίδα ηεο ηζηνξίαο ηεο λήζνπ ππφ ηνπο Ναΐηαο, θαζ’ σλ εμε- 

γέξζεζαλ νη Κχπξηνη, είλαη δε γεγξακκέλνλ εηο εμάκεηξνλ δαθηπιηθφλ κεζ’ νκνηνθαηαιεμίαο 

θαη ελ γιψζζῃ αξρατδνχζῃ. Δπηκειέζηεξνλ δξακαηνπνηνχκελνλ ην πνίεκα ηνχην (σο πξφθεη- 

ηαη λα γείλε [sic]) δχλαηαη ιίαλ εππξνζψπσο λα αλαβηβάδεηαη επί ζθελήο. Καη ελ ηνχηνηο, κ’ 

φινλ ην πξφρεηξνλ θαη ην βεβηαζκέλνλ ηεο δξακαηνπνηήζεσο θαη ην δχζιεπηνλ ηεο γιψζζεο, 

ήξεζελ εηο ην θνηλφλ, πξνζθιεζείο δ’ επί ζθελήο ν θ. Καξαγεσξγηάδεο ερεηξνθξνηήζε παηα- 

γσδψο, νχηνο δ’ απήληεζελ σο εμήο: «Απνδέρνκαη κεη’ επραξηζηήζεσο ηαο επηδνθηκαζίαο ηνπ 

ζεβαζηνχ θνηλνχ σο δείγκαηα ζεβαζκνχ θαη ζαπκαζκνχ πξνο ηνπο πεζφληαο ππέξ ηεο ηαιαί- 

λεο απηήο γεο». […] 

                                                                                              (***), άιπηγμ, 16 Γεθ. 1895. 

7.2. «Η Κύπρος δούλη- Ποιήζεις λσρικαί και μεηαθράζεις» 

  Τπφ ησλ ελ Αζήλαηο εθδνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ηνπ θ. Αλέζηε Κσλζηαληηλίδνπ εμεδφζε- 

ζαλ ππφ ηνπο άλσ ηίηινπο 2 ηνκίδηα νθεηιφκελα εηο ηελ αθνχξαζηνλ θηινπνλίαλ ηνπ παξ’ ε- 

κίλ ηαηξνχ θαη πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο θ. Ησάλλνπ Καξαγεσξγηάδνπ.   

  Ζ Κύπξνο δνύιε εμεδφζε άιινηε σο έπνο πξαγκαηεπφκελνλ ηα ησλ Νατηψλ ελ Κχπξῳ˙ 

ήδε κεηεζθεπάζζε ππφ ηνπ ζπγγξαθέσο εηο δξάκα θαη σο ηνχην παξεζηάζε πξν δχν εηψλ ε- 

ληαχζα. Ο άιινο ηφκνο πεξηιακβάλεη εθηφο πνιιψλ κεηαθξάζεσλ […] θαη φζα απφ ηεο λεφ- 

ηεηνο απηνχ ν θ. Καξαγεσξγηάδεο έγξαςε πνηήκαηα.  

                                                                                                  (***), Αιήζεηα, 3 επη. 1898.  

                                                                                                                                                                       

7.3. «ηνηρεία γηα ηε βηνγξάθεζε θαη ην έξγν ηνπ πνηεηή Η. Καξαγεσξγηάδε»  

Ζ δξακαηνπνίεζε ηνπ πνηήκαηνο Κύπξνο δνύιε θαηφπη δελ δηθαηνινγεί νπνηαδήπνηε αι- 

ιαγή γλψκεο γηα ηε ινγνηερληθή ηνπ αμία. 

                                                                                                             Αληψλεο Ηληηάλνο 

                                                                              Κππξηαθά Γξάκκαηα 81-82 (Μάξη.-Απξ. 1942) 216. 

◙◙◙◙ 

8. Μ. Γ. Φξαγθνύδεο, Νεηζιμπέ (1905) 

8.1. «Νεθηβέ, δξάκα ηζηνξηθό ζε πξάμεηο ηξεηο» 

[Από ηελ «Κξίζηλ» ηνπ Λαζζάλεηνπ Γξακαηηθνύ Αγώλα (1896)] 

  Ζ Οζσκαλίο ησλ Ησαλλίλσλ θαηαιακβάλεηαη ππφ ζεξκνχ έξσηνο πξνο ηνλ ελ ηῃ απιῂ 

ηνπ Αιή παζζά Ηηαιφλ ινραγφλ ηνπ κεραληθνχ Καξέηηνλ. Δλ εξεκηθφλ κέξνο παξά ηελ ιί- 

κλελ ησλ Ησαλλίλσλ γίλεηαη ε πξψηε ζπλέληεπμηο ησλ δχν εξσκέλσλ, ζπκπαξηζηακέλεο ηεο 

εκπίζηνπ ηεο Νεθηβέ Φαηκάο, ηεο ηξνθνχ απηήο. Αιιά ηελ ζπλέληεπμηλ δηαθφπηεη επηθαηλφ- 

κελνλ ην θάζκα ηεο Κπξα-Φξνζχλεο. Δλ ηνχηνηο δε ν Αιήο καλζάλεη κελ ηα θαηά ηαο έθηνηε 

ζεξκνηέξαο γελνκέλαο εξσηηθάο ζρέζεηο ηνπ Καξέηηνπ θαη ηεο Νεθηβέ αιιά κέρξη ηηλνο 

αλέρεηαη απηάο, εη θαη ε κεηά Υξηζηηαλνχ αζέκηηνο ζρέζηο ήην παξάβαζηο ηεο πίζηεσο θαη 

απηφρξεκα έγθιεκα άμηνλ ζαλάηνπ. Ζ αλνρή αχηε ηνπ Αιή παξέρεη κεγάιαο ππνλνίαο θαη 
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πξνθαιεί ηαο ζθέςεηο ησλ δχν Μσακεζαλψλ ζηξαηεγψλ ηνπ ηπξάλλνπ, ηνπ Σαρήξ-ακπά θαη 

ηνπ Άγνπ Βεζζηάξε. Οχηνη ελλννχζηλ φηη ν Αιήο, ππνπηεπφκελνο ηελ ππεξάγαλ κεγάιελ απ- 

ηψλ αχμεζηλ θαη ηαο πξνο ηνλ Υνπξζίηελ ζπλελλνήζεηο, ήζειε κεηαρεηξηζζή θαη’ απηψλ ηνλ 

Καξέηηνλ, νχ ήιπηδε δπλαηήλ εθ ηνπ πξνο ηελ Νεθηβέ έξσηνο ηελ εηο ηελ πίζηηλ ηνπ Μσάκεζ 

κεηάζηαζηλ. Δθ’ ῳ ράξηλ ηδίνπ ζπκθέξνληνο απνθαζίδνπζηλ νη δχν ζηξαηεγνί λα εμνινζξεχ- 

ζσζη ηνλ παξαβάηελ Ηηαιφλ   

πνπ πάηεζε ην λόκν καο κηα Σνύξθηζζ’ αγαπώληαο 

Σν εξσηηθφλ δεχγνο ηξπθά ππφ έξσηνο ελ απηῲ ηῳ νίθῳ ηεο Νεθηβέ, φηε εηζέξρεηαη θαζ’ 

ππφδεημηλ ησλ δχν ζπλνκνζάλησλ [sic] ζηξαηεγψλ ν θαδήο κεηά ζηξαηησηηθήο δπλάκεσο, θαη 

ζπιιακβάλεη επ’ απηνθψξῳ ηνπο εξψληαο. Καη ηελ κελ αξλεζίζξεζθνλ Νεθηβέ απεηιεί δηά 

ηεο θεθαλνληζκέλεο πνηλήο, ήηηο ζπλίζηαην εηο ην λα ιηζνβνιεζή θαη λα ηαθή δψζα, εηο δε 

ηνλ Καξέηηνλ πξνβάιιεη ην δίιεκκα ηεο εμσκνζίαο ή ηνπ ζαλάηνπ. Ο δε ινραγφο κεηαμχ 

πίζηεσο θαη έξσηνο θπκαηλφκελνο, δεηεί πξνο απάληεζηλ πξνζεζκίαλ κέρξη ηεο πζηεξαίαο, ελ 

ηνχηῳ δε ηῳ κεηαμχ δηαηάζζεηαη ε πξνθπιάθηζηο απηνχ.  

  Αιι’ ελψ ν Καξέηηνο απάγεηαη εηο ηελ θπιαθήλ, εμ-επηά έλνπινη επηηίζεληαη θαηά ησλ 

απαγφλησλ απηφλ θαη ηξαπκαηίζαληεο δχν ησλ ζηξαηησηψλ, ζψδνπζη ηνλ απαγφκελνλ. Ζγείην 

δε ησλ επηηηζέλησλ ν Θαλάζεο Βάγηαο. Ο θαδήο, καλζάλσλ ηαχηα, ελλνεί φηη ν Βάγηαο ελήξ- 

γεη θαηά βνχιεζηλ ηνπ Αιή θαη αλαγθάδεηαη λ’ απνζηή ηεο πεξαηηέξσ δηψμεσο ηνπ Καξέηηνπ, 

αιι’ απνθαζίδεη λα εθηειέζε ηνλ ηεξφλ λφκνλ θαηά ηεο αηπρνχο Νεθηβέ.  

[…] Οχησο ε Νεθηβέ θαίλεηαη ήδε θαηαδεδηθαζκέλε. Οπρ ήηηνλ δ’ ειπίδεη λα ζψζε απηήλ 

ν Καξέηηνο, φζηηο θαηά ηελ ππφ ηνπ Θαλάζε Βάγηα δηάζσζηλ απηνχ εθ ησλ ρεηξψλ ησλ 

απαγφλησλ είρελ εγθιεηζζή εηο θάζηξν κνλαρηαζκέλν έμσ απ’ ηα Γηάλλελα θαηά ηνπο πξνκα- 

ρώλαο. Δθείζελ δ’ έζηεηιε πξνο ηνλ Αιήλ γξάκκα, δεφκελνο απηνχ λα ζψζε ηελ εξσκέλελ, 

αιι’ ε απάληεζηο είλαη φηη: «Απηά ηα πξάγκαηα είλε δνπιεηά ηνπ θαδή θαη κ’ εθείλνλ θάκε 

θαιά. Ση εμνπζία έρσ εγώ ζηα ηεξά; Γε θηάλεη πνπ γηα κεγάιε ζνπ ράξε εράιαζα κηα θνξά ην 

λόκν, θαη ζ’ άξπαμα θξπθά απ’ ηνπ θαδή ηα ρέξηα; Να ραιάζσ θαη δεύηεξε θνξά ην λόκν δε 

γίλεηαη». Σεηαξαγκέλνο δε ήδε ππφ ηεο αλειεήκνλνο απαληήζεσο ηνπ ηπξάλλνπ, αθνχεη 

έμσζελ ηνπ θάζηξνπ θσλάο. «Σε Νεθηβέ ζην ιάθθν» θσλάδνπζη ηα πιήζε.  

[…] Δίηα δε δη’ αιιαγήο ηεο ζθελήο κεηαθεξφκεζα εηο ην καξηχξηνλ ηεο Νεθηβέ ήηηο 

απάγεηαη εηο ζάλαηνλ, ηνπ Καξέηηνπ αθφκε ην φλνκα έρνπζα επί ησλ ρεηιέσλ. 

  Ζ ππφζεζηο ηεο Νεθηβέ έρεη βάζηλ ηζηνξηθήλ, ζηεξηδνκέλε επί ηεο πεξί ηνπ έξσηνο ηνπ 

Καξέηηνπ θαη ηεο ραλνχκηζζαο Γθηνπιζνχκ δηεγήζεσο ηνπ Άγγινπ Smart Hughes. Αιι’ ν 

πνηεηήο, φζηηο αγλννχκελ δηά ηίλα ιφγνλ κεηήιιαμε ην φλνκα ηεο Γθηνπιζνχκ, ρσξίο λα ζε- 

ιήζσκελ λα θαθίζσκελ απηφλ δηά ηνχην, δελ θαηψξζσζε λα πιέμε ηελ ππφζεζηλ εηο δξάκα, 

παξέζρε δε κάιινλ ζθελάο άλεπ πνιιήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, εξσηηθφλ εηδχιιηνλ, κφλνλ 

ζθηαγξαθίαλ δξακαηηθήλ έρνλ. Οχηε ε πινθή έρεη ηη ην έληερλνλ νχηε νη ραξαθηήξεο έρνπζί 

ηη ην εππεξίγξαθνλ θαη ηδηάδνλ. Λείπεη δε θαη ν εηδηθφο ραξαθηεξηζκφο εθείλνο ησλ πξνζψ- 

πσλ θαη πξαγκάησλ νλ νλνκάδνπζηλ νη Γάιινη «couleur locale». Αλ νη ήξσεο δελ σλνκάδν- 

λην Καξέηηνο θαη Νεθηβέ, αιι’ είρνλ άιιν φλνκα, δελ ζα είκεζα ελαγθαζκέλνη λα παξα- 

δερζψκελ φηη ην εξσηηθφλ δξάκα ππφθεηηαη εηο ηελ ιίκλελ ησλ Ησαλλίλσλ θαη ελ ηνηο ρξφλνηο 

ηνπ Αιή.  

  Πεξί δε ηεο γιψζζεο ηνπ πνηεηνχ παξαηεξνχκελ φηη αη ιέμεηο «εζπέξα, ζπλέληεπμε, 

πξναίζηεκα, ε θόξε ησλ νλείξσλ κνπ, θινίζβνο» θαη άιια ηνηαχηα δελ πξνζηδηάδνπζη εηο ηελ 

άιισο νκαιήλ δεκψδε, ελ εμέιεμελ. Οκνίσο δε δελ πξνζήθνπζηλ εηο ηα ρείιε ηεο ραλνχ- 

κηζζαο Νεθηβέ αη θιαζηθαί αλακλήζεηο ηεο Κιπκέλεο θαη ηεο σρξάο Δθάηεο.  
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  Δλ ηέιεη δε παξαηεξνχκελ φηη ε απνηπρία ηεο Νεθηβέ σο δξάκαηνο δελ πξέπεη λ’ απφ- 

ζαξξχλε ηνλ γξάςαληα απηήλ, δηφηη δελ είλε ακθηβνιία φηη άιισο δελ είλε ακέηνρνο πνηε- 

ηηθψλ αξεηψλ.  

Λαζζάλεηνο Γξακαηηθόο Αγώλ, Κξίζηο αλαγλσζζείζα ελ ηῃ κεγάιῃ αηζνχζῃ ηνπ Δζληθνχ Παλεπηζηε- 

κίνπ ηῃ 21ῃ Απξηιίνπ 1896 ππφ ηνπ εηζεγεηνχ ππξ. Π. Λάκπξνπ. Δλ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ 

ηεο Δζηίαο, 1896, 55-8.  

 

8.2. [«εηο γιώζζαλ ακηγή θαζαξεύνπζαλ…»] 

Σελ πξνζερή εβδνκάδα αλαβηβάδεηαη επί ηεο εληαχζα ζθελήο ε Νεηδηκπέ, ηξίπξαθηνλ 

δξάκα ηνπ θ. Μελειάνπ Γ. Φξαγθνχδε. Σν έξγνλ είλαη γεγξακκέλνλ κεη’ επηκειείαο εηο 

γιψζζαλ ακηγή θαζαξεχνπζαλ θαη εηο ζηίρνλ δεθαπεληαζχιιαβνλ, ε δε ππφζεζίο ηνπ είλαη 

εηιεκκέλε εθ ηεο ηζηνξίαο ηεο Ζπείξνπ επί Αιή. 

        (***), Αιήζεηα, 23/4 Φεβξ. 1897. 

8.3. «εηο ακηγή δεκνηηθήλ…» 

Φίιε θχξηε, 

  ην πεξαζκέλν θχιιν ηεο Αιεζείαο, ζην δηάθνξν εθείλν πνπ ’ραηε ηελ θαισζχλελ λα βά- 

ιεηε γηα ηελ Νεηδηκπέ κνπ είδα κε κεγάιε κνπ απνξία πσο ην δξάκα κνπ είλαη γξακκέλν «κεη’ 

επηκειείαο εηο ακηγή θαζαξεύνπζαλ».  

  Άκα ην δηάβαζα, ζθέθζεθα φηη ή έπξεπε λα θσλάμσ κε φιε κνπ ηε δχλακε πσο ηνχην 

δελ είλαη δηφινπ αιεζηλφ θη έηζη λα βγάισ απφ πάλσ κνπ ηελ πξνζβνιή ή λα ζηείισ θιήζε 

«επί δπζθεκίζεη» ζην θίιν δηαθνξνγξάθν πνπ ’λαη, θαίλεηαη, απφζηνινο ηεο «ραξηεζηέξαο 

ιαιηάο».  

  Πξνηίκεζα ην πξψην θαη ζαο παξαθαιψ λα γξάςεηε – θαη ηνχην ην ιέγσ κε ππεξεθάλεηα 

κνπ – φηη απφ ηελ πξψηε σο ηελ ηειεπηαία ιέμε ε Νεηδηκπέ είλαη γξακκέλε εηο ακηγή δεκνηη- 

θήλ.  
            Ο θίινο ζαο 

                Μ. Γ. Φξαγθνχδεο 

                         Αιήζεηα, 30/11 Φεβξ. 1897. 

8.4. «Θεαηξηθή ερώ» 

  Σν έξγνλ βεβαίσο δελ είλαη άλεπ ειιείςεσλ θαη παξαηεξείηαη ηδίᾳ πνηά ηηο ραιαξφηεο πε- 

ξί ηελ δξάζηλ, αιιά δελ δχλακαη παξά λα ζπγραξψ ηνλ πνηεηήλ δηά ηελ ηέρλελ, κεζ’ εο έθιεη- 

ζε ηελ ζθελήλ θαζ’ ελ ν Καξέηηνο απφ ηνπ θξνπξίνπ αληαιιάζζεη πξνο ηελ Νεηδηκπέ ηελ 

ζξεζθείαλ ηνπ˙ δελ καο επαξνπζίαζε ηνλ Καξέηηνλ αιιαμνπηζηνχληα˙ αλήγαγε εηο ην χςνο 

ηνπ ην αίζζεκα ηνπ ήξσφο ηνπ, ρσξίο ηαπηνρξφλσο λα ηνλ θειηδψζε θαη δηά ηεο απαξλήζε- 

σο ηεο ζξεζθείαο ηνπ. Καη ηνχην δελ είλαη νιίγνλ.  

  Αιιά ην βέβαηνλ είλαη φηη ην έξγνλ ζα είρε κεγαιεηηέξαλ [sic] αμίαλ, εάλ ν θίινο πνηεηήο 

κάο ην επαξνπζίαδελ σο επηθνιπξηθφλ πνίεκα κφλνλ˙ έρεη κεξηθάο πνιχ σξαίαο εμάξζεηο πνη- 

εηηθήο εκπλεχζεσο˙ απηή ε θαησηέξσ πεξηγξαθή ηεο δχζεσο βεβαίσο δελ είλαη απφ εθείλαο 

ηαο νπνίαο δχλαηαη λα παξέιζε ηηο δη’ αδηαθφξνπ βιέκκαηνο: 

  Ήηαλ βξαδηά θαινθαηξλή, δσή, ραξέο γηνκάηε  

  δαθείξη πάλσ ν νπξαλόο, ρξπζάθη θάησ ε δύζε 

  θαη πέξα αζήκη ηα λεξά ηεο θνηκηζκέλεο ιίκλεο˙ 

  […] 

θαη απηνί νη ζηίρνη νη γεκάηνη αίζζεκα ηνπ Καξέηηνπ πξνο ηε Νεηδηκπέ: 

  Έια, αγάπε κνπ, καδί λα θάηζνπκε δσ πέξα 

  αγθαιηαζηνί λα κείλνπκε ζηεο ιίκλεο δσ ηελ άθξε 

  ηε κνπζηθή λ’ αθνύνπκε πνπ κέζα ζηα ραιίθηα 
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  ηεο ιίκλεο θάλεη ην λεξό θαη λ’ αδειθώλνπλη’ έηζη 

  νη κνπζηθέο νη δπν καδί ηεο ιίκλεο, ηεο θαξδηάο καο.  

Καη ηφζνη άιινη γιπθείο επσδηάδνληεο ζηίρνη, ηνπο νπνίνπο ιππνχκεζα, δηφηη ηα ζηελά φξηα 

ηεο εθεκεξίδνο δελ κνη επηηξέπνπζη λα παξαζέζσ, αμίδνπλ λα ζθίγμε θαλείο ην ρέξη ηνπ πνηε- 

ηνχ κε φιελ ηνπ ηελ θαξδηά!  

  Ζ δο Υξηζηνθνξίδνπ, σο Νεηδηκπέ, θαη ν θ. Κφθθνο, σο Καξέηηνο, έπαημαλ αξηζηνπξγε- 

καηηθά.  

[…] 

                                                                                               ιπκπνο Κέξθεο [=Δπγέληνο Εήλσλ] 

                                                                                                     άιπηγμ, 22 Φεβξ. 1897.  

8.5. «Μ. Γ. Φξαγθνύδε, Νεηζιμπέ. Γξάκα ζε πξάμεηο ηξεηο. Λεκεζόο» 

[…] Λφγῳ ιπξηζκνχ ην έξγνλ ππήξμελ αληάμηνλ ηεο πνηεηηθήο θαξδίαο ηνπ ζπγγξαθέσο˙ 

ελ ηνηο κνλνιφγνηο ηεο Νεηδηκπέο θαη ηνπ Καξέηηνπ εθρεηιίδεη πάζνο αηζζήκαηνο εηο ζηίρνπο 

εκκειείο θαη ξπζκηθνχο. Ζ παξά ηελ ιίκλελ ησλ Ησαλλίλσλ ζπλδηάιεμηο ησλ δχν εξαζηψλ 

ελέρεη κεηαξζηνχληα ιπξηζκφλ, αιι’ έπξεπε λνκίδνκελ λα ππάξμε εθεί πνηά ηηο πάιε αηζζε- 

κάησλ. Δθ ηεο πάιεο ηαχηεο ηνπ αηζζήκαηνο αλαδεηθλχνληαη ηα πιείζηα έξγα, αιι’ εηο ηελ 

Νεηδηκπέ ηνηαχηε πάιε πθίζηαηαη κφλνλ κηθξά ελ ηῳ Καξέηηῳ, ελ ῳ ζπγθξνχνληαη ζξεζθεία 

θαη έξσο, πάιε φρη ηζρπξά θαη πείζκσλ. Πξν ηεο ιίκλεο εδχλαην επξχηεξνλ λα εθηπιηρζή ε 

ζθελή ηεο εξσηηθήο ζπλαληήζεσο θαη ε έλλνηα ελ ελείρελ ε εκθάληζηο ηνπ θάζκαηνο ηεο 

θπξα-Φξνζχλεο εδχλαην λα εθδεισζή ελ ηῃ ζπλδηαιέμεη εθείλῃ, δηφηη ε επηηπρία ηεο εκθαλί- 

ζεσο θαζκάησλ δελ είλαη ηφζνλ επρεξήο, κφιηο επηηπγράλνπζα εηο ηα ζεμπήξηα δξάκαηα. Ζ 

κεηάπησζηο απφ ηεο εξέκνπ ζθελήο ηεο εξσηηθήο ζπλαληήζεσο, θαζ’ ελ ε ςπρή θιίλεη γφλπ 

πξν ηεο πιεκκχξαο αηζζήκαηνο αληθήηνπ θαη θαζ’ ελ ηελ θαξδίαλ ηνπ ζεαηνχ πιεξνί ε 

ήξεκνο γιπθχηεο ηνπ παξά ηνπο θαιακψλαο ηεο ιίκλεο ηεινπκέλνπ εηδπιιίνπ εηο ηελ εηδερζή 

εηθφλα απνηξνπαίνπ θάζκαηνο, θαθά θζεγγνκέλνπ, είλαη ηφζνλ απφηνκνο, ψζηε ην θάζκα 

πξνμελεί παλ άιιν ή ην αλακελφκελνλ ζπλαίζζεκα. Ίζσο εάλ ελ ηῃ κέζῃ ηεο εξσηηθήο 

ζπλαληήζεσο εθεί παξά ηελ ιίκλελ φπνπ επλίγεζαλ «νη δεθαρηώ κε ηελ Κπξά Φξνζύλελ» 

εγείξνλην θφβνη θαη ελδνηαζκνί, νίηηλεο απμαλφκελνη κηθξφλ θαηά κηθξφλ εθ ηεο θξηθψδνπο 

αλακλήζεσο ηνπ ζηπγεξνχ ζαλάηνπ επγελψλ παξζέλσλ λα πξνθαιέζσζηλ ηνλ θφβνλ θαη λα 

εμεγείξσζη ηνπ ζεαηνχ ηελ θξίθελ απφ ηνπ κέξνπο εθείλνπ, φπνπ εθνχζζεζαλ αη ηειεπηαίαη 

νηκσγαί αζψσλ ζπκάησλ, ίζσο ηφηε ε εκθάληζηο ηνπ θάζκαηνο, έρνπζα πξν απηήο πςσκέλελ 

ηελ θξίθελ ζα ήην επινγνθαλήο θαη ζα ζπλέηεηλελ εηο ηνπ δξάκαηνο ηελ νηθνλνκίαλ.    

  Αη ηειεπηαίαη θξαπγαί ηνπ Καξέηηνπ πξνο ηνπο απάγνληαο ηελ Νεηδηκπέ […] θαη 

ζπγρξφλσο ε σο εθ ηνπ αδπλάηνπ ησλ πεξηζηάζεσλ κε εθηέιεζηο ηεο εμαγγειινκέλεο αιια- 

μνπηζηίαο είλε αιεζέο φηη αθ’ ελφο εμπςνχζη ην πξνο ηελ Νεηδηκπέ αίζζεκα ηνπ Καξέηηνπ, 

ελψ αθ’ εηέξνπ εληέρλσο παξαθάκπηεηαη ν ζθφπεινο ηεο αιιαμνπηζηίαο˙ αιιά δηαηί εηο ην 

εηδπιιηαθφλ απηφ δξάκα λα κε δνζή φζνλ αθνξά ηνλ Καξέηηνλ ε απηή ιχζηο, ελ παξαδίδεη εηο 

εκάο ε ηζηνξία; Ο Καξέηηνο εθδηθνχκελνο ηνλ Αιήλ θεχγεη πξνο ην ζηξαηφπεδνλ ηνπ Υνπξ- 

ζίη πεδήζαο εθ ηνπ θξνπξίνπ φπνπ ελ εγθαζεηξγκέλνο˙ σο έρεη ην δξάκα, πεξηνξηδφκελνλ σο 

πξνο ηνλ Καξέηηνλ κέρξη ηεο εηο ην θξνχξηνλ εγθαζείξμεσο θαη παξαζησπσκέλεο ηεο πεξαη- 

ηέξσ ηχρεο ηνπ, ελππάξρεη ηη ην θελφλ, θελφλ ην νπνίνλ δχλαηαη άξηζηα λα πιεξσζή δηά ηεο 

επί ζθελήο εθηπιίμεσο ησλ ηζηνξηθψλ απηνχ πεξηπεηεηψλ.  

  Δλ ησ δξάκαηη παξαηεξείηαη πνηεηηθῂ ίζσο αδείᾳ θαη πιενλαζκφο ηηο ησλ κεηαμχ ησλ δχν 

εξαζηψλ αληαιιαζζνκέλσλ θηιεκάησλ. Δπραξίζησο ζα ην παξεξρφκεζα απαξαηήξεηνλ, αλ 

εδπλάκεζα ηνπιάρηζηνλ λα είπσκελ ηελ αθειή ηνπ Μπάξκπα Υξφλε ηεο Βνζθνπνύιαο αλα- 
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θψλεζηλ: «Απηφ δελ είλε πξέπνληαο αλ θ’ είλε θπζηθψληαο».  

  Δλ ζπλφιῳ ην έξγνλ ελέρεη πνηεηηθάο εκπλεχζεηο νπρί θνηλάο θαη ιπξηζκφλ ελ πνιινίο 

κεηαξζηνχληα ήξεκνλ θαη θνκςφλ κε ζθελάο θπζηθψο εθηπιηζζνκέλαο άλεπ ιέμεσλ θελψλ 

πξνσξηζκέλσλ δηά ζηνκθψδεηο απαγγειίαο, είλαη αλαληηξξήησο – θαίηνη ηνχην γλσξίδνκελ φηη 

δελ απνηειεί ζνβαξάλ ζχζηαζηλ ηνπ έξγνπ – ην θξάηηζηνλ ησλ κέρξη ηνχδε γλσζηψλ δξα- 

καηηθψλ έξγσλ ηεο Κππξηαθήο Μνχζεο, ζπκπιεξνχκελνλ δε δχλαηαη επηηπρψο λα παηρζή απφ 

ηεο ζθελήο ησλ αζελατθψλ ζεάηξσλ, φηαλ κάιηζηα επηηχρε σο Νεηδηκπέλ κίαλ Αλζίππελ 

Υξηζηνθνξίδνπ θαη σο Καξέηηνλ έλα Κφθθνλ. Σν επρφκεζα απφ θαξδίαο θαη ην ειπίδνκελ 

κεηά πεπνηζήζεσο.   

                                                                                             Λληο [= Ν. Κι. Λαλίηεο] 

                                     Αιήζεηα, 27/11 Μαξη. 1897. 

8.6. «Αλακλήζεηο» 

  Μηα μερσξηζηή θπζηνγλσκία ήηαλ ν Μελέιανο Φξαγθνχδεο. Μαθαξίσο ήξεκνο, νπδέπν- 

ηε νξγηδφκελνο, ςπρή θαη ζθέςηο ξαθηλαξηζκέλε. […] Μαο ήξεζε πνιχ ην ζέαηξνλ θαη ηδξχ- 

ζακελ εδψ έλα εξαζηηερληθφλ ζεαηξηθφλ φκηινλ. [Ο Μ. Φξαγθνχδεο] αηθληδίσο παξνπζηά- 

ζζε εηο ηνλ φκηινλ σο ζεαηξηθφο ζπγγξαθεχο. Έγξαςε ηελ Νεηδηκπέ. Καη επαίρζε δηά πξψηελ 

θνξάλ κέζα ζε θνζκνπιήκκπξαλ εηο ηελ ππαίζξηνλ πιαηείαλ ηεο ιέζρεο «Δλψζεσο» […] απφ 

θάπνηνλ ειιεληθφλ ζίαζνλ. Καη επαλειήθζε. ε γιψζζαλ δεκνηηθήλ. Ση απέγηλελ ε Νεηδηκπέ 

αγλνψ˙ αιιά κνπ θαίλεηαη φηη θάπνηνο ηελ απήγαγε θαη ηελ παξνπζίαζελ σο ηδηθήλ ηνπ.  

                                                                                                   Νηθ. Κι. Λαλίηεο 

                                                                                            Κππξηαθά Γξάκκαηα 175 (Ηαλ. 1950) 77.  

◙◙◙◙ 

9. Παύινο Βάιδαο [=Βαιδαζεξίδεο], Μάριος (1913)  

9.1. «Ζ ηέρλε»  

   […] Δίλαη ε ηέρλε έθθξαζηο, κε σξαία κέζα, ησλ αηζζεκάησλ θαη ησλ ζηνραζκψλ πνπ 

αμίδνπλ κηα ηέηνηα έθθξαζη. Με ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ νξηζκνχ κνπ, ζέισ λα απνθιείζσ 

θαζεηί πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζρεκία. […] 

   Ζ πξαγκαηηθφηεο δελ είλαη ζ’ φιεο ηηο πεξηζηάζεηο άμηα λα θπηηάμε ηνλ εαπηφ ηεο κεο 

ζηνλ καγηθφ θαζξέθηε ηεο Σέρλεο. Γλσξίδσ, βέβαηα, πσο ν αθνξηζκφο απηφο ζα δπζαξεζηνχ- 

ζε δαζθάινπο θαη καζεηέο ηεο ζρνιήο ηνπ ξεαιηζκνχ, πνπ ζπρλά παξακειήζαλε ηελ νκνξ- 

θηά γηα ράξε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.   

   […] Καη ηδνχ, ηφξα [sic], κπνξψ λα βεβαηψζσ πσο φρη κφλν ε πξαγκαηηθφηεο δελ καο 

ελδηαθέξεη, αιιά θαη πσο ην θαλεξφ ςέκα επηηξέπεηαη ζηελ ηέρλε, φηαλ δηθαηνινγήηαη απφ 

ηελ νκνξθηά. Αλ δελ έρεη ηελ νκνξθηά καδί ηνπ, είλ’ εγθιεκαηηθφ, αλ φκσο ηε γελλήζε, ην 

θέξδνο είλε [sic] κεγάιν […] 

   Ζ ηέρλε δελ κηκείηαη δνπιηθά, δελ θσηνγξαθίδεη απιά ηε δσή, κα μαλαπιάζεη κε θαιιί- 

ηεξν γνχζην θάζε σξαίν θαη ζπγθηλεηηθφ ηεο δσήο θαλέξσκα ή δεκηνπξγεί νκνξθηέο πνπ ε 

δσή δελ ηηο έρεη. […] πλεζέζηεξα ε δσή κηκείηαη ηελ ηέρλε. Πφζεο θνξέο πνπ δηαβάδνκε 

σξαία βηβιία πξνζπαζνχκε λα κηκεζνχκε ηνλ ήξσά ηνπο. Θα ζθεθζή θαλείο ίζσο φηη ν 

ζπγγξαθεχο απ’ ηε δσή πάιη παίξλεη ηνλ ήξσα πνπ ζέινπκε λα κηκεζνχκε. Απηφ δελ ζπκ- 

βαίλεη πάληα. Ζ δσή πξνζθέξεη ηα πξψηα πιηθά ζην ζπγγξαθέα θη απηφο πιάζεη ηνλ άλζξσ- 

πν. […] Ζ δσή ινηπφλ κηκείηαη ζπρλά ηελ Σέρλε. Καη ηφξα θαληάδεζζε ηη ζέζη κπνξεί λα έρε 

κεηαμχ ησλ αξηζηνπξγεκάησλ ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγίαο έλα πξντφλ ζηελνχ ξεαιηζκνχ; 

Απνξεί θαλείο πσο ππήξμαλε πλεχκαηα, θαζψο ην πλεχκα ηνπ Ενιά, πνπ ιαηξέςαλε ηεο δσήο 
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ηα πξφζηπρα θαλεξψκαηα θαη ηνπο αθηεξψζαλε ηελ πέλλα ηνπο, ελψ αιινηψηηθα ζα καο 

ράξηδαλ σξαία πξάγκαηα.  

   […] Σειεπηαίσο αθφκα δηαβάδνληαο ηνπο ηνραζκνύο ηνπ ζθαξ Οπάτιδ παξαηήξεζα 

πσο είρα ηελ ηηκή λα ζπκθσλψ καδί ηνπ ζε πνιιά νπζηαζηηθά ζεκεία, θαη ρξφληα πνιιά μέξσ 

ηφξα, πσο ν Jean Moréas, ν κεγάινο Έιιελαο πνηεηήο πνπ ζπγθηλνχζε ηελ Δπξψπε σο ην 

1910 κε ηα ππέξνρα πνηήκαηά ηνπ, είρε ηελ αηζζεηηθή ηεο νκνξθηάο. […] 

                                                                                                             Παχινο Βαιδαζεξίδεο   

                                                                                         Νένλ Έζλνο, 8/21 Φεβξ.-22/6 Μαξη. 1920                   

   ◙◙◙◙ 

10. Ησάλλεο Καξαγεσξγηάδεο, Ο αεηός ή Ioσζηιvιανός και Θεοδώρα (1913) 

10.1. «ηνηρεία γηα ηε βηνγξάθεζε…» 

Γξακκέλν ζην Παξίζη θαη ζην Βηζχ ζε άηερλν θαη νκνηνθαηάιεθην δεθαπεληαζχιιαβν 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ κηα ζειίδα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Βπδαληίνπ ηεο επνρήο ηνπ Ηνπζηηληαλνχ 

κε ην Βειηζάξην πξνδνκέλν απφ ηνλ απηνθξάηνξα, ζχκα ησλ δνινπινθηψλ ησλ απιηθψλ ηνπ. 

Μηθξέο ζθελέο δηαδέρνληαη γνξγά, ζρεδφλ απλεπζηί, ε κηα ηελ άιιε θαηά ηε ζαημπεξηθή 

ηερλνηξνπία. Μα ην ξάζν δελ θάλεη ηνλ παπά θαη ηα θαληάζκαηα ηνπ Αλλίβα, Μηιηηάδε, Θε- 

κηζηνθιή θιπ. πνπ παξεκβαίλνπλ, ζπκίδνληαο παξφκνηεο ζθελέο απφ ηνλ Μάθβεζ, ε ηξειή 

Διέλε πνπ παξσδεί ηελ Οθήιηα ζηνλ Υάκιεη πιαηαίλνπλ «θαη’ αληηδηαζηνιήλ» ην ηξαγηθφ 

ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζσ [sic] ηνπ ζθεληθνχ απηνχ έξγνπ θαη ησλ θιαζηθψλ ζαημπεξηθψλ 

ηξαγσδηψλ.  

                                                                                                             Αληψλεο Ηληηάλνο 

                                                                            Κππξηαθά Γξάκκαηα 81-82 (Μάξη.-Απξ. 1942) 217. 

◙◙◙◙ 

11. Νίθνο Νηθνιαΐδεο, Σν γαλάζιο λοσλούδι ( 1919). 

11.1. «Νίθνπ Νηθνιαΐδε, Το γαλάζιο λοσλούδι»  

[…] Ο θφζκνο ηεο αλψηεξεο ςπρηθήο δπλάκεσο θαη ηεο πιαηχηεξεο ζθέςεσο θαη 

αηζζήζεσο, ν θφζκνο ηεο δξψζεο κειαγρνιίαο θαη ηεο επγεληθήο εδνλήο, ν θφζκνο ηεο ζα- 

θνχο θαη θαζαξάο γλψζεσο πνπ νδεγά ζηελ σξαίαλ πάιελ θαη ησλ θπζηθψλ θαη εμηδα- 

ληθεπκέλσλ νξκψλ πνπ θέξνπλ ηελ πςειήλ απφιαπζηλ. 

Καη απηή αθξηβψο είλαη ε έλλνηα ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ. Ο αθσξηζκέλνο πχξγνο ηεο 

Λχπεο θαη ηνπ Πφλνπ, κε ηνλ ζηελφλ νξίδνληα θαη ηεο θιεηζκέλεο ζηξάηεο, φπνπ βαζηιεχεη ε 

Ξαλζή, είλαη ε κνηξαία ζθιαβηά ηεο απειπηζκέλεο αληηιήςεσο ηεο δσήο, ε νπνία θξαηεί 

δεζκεπκέλελ απνπληθηηθά ηελ αλζξψπηλελ ςπρήλ. Καη ν Πχξγνο ηεο Ζδνλήο θαη ηεο Αζέι- 

γεηαο, κε ηα ζπκπφζηα θαη ηα φξγηα ησλ παληνηεηλψλ κεζπζκέλσλ, ησλ κπνπρηηζκέλσλ θαη 

ησλ δπζαξεζηεκέλσλ, φπνπ βαζηιεχεη ε Μειαρξνηλή, είλαη ε ζειεκαηηθή ζθιαβηά ηεο θηε- 

λψδνπο αληηιήςεσο ηεο δσήο, ε νπνία θξαηεί δεζκεπκέλελ απνπληθηηθά ηελ αλζξψπηλελ ςπ- 

ρήλ. Αιι’ ν Αληξεησκέλνο, ν άλζξσπνο ηεο κεγάιεο θαη δπλαηήο ζειήζεσο, ζπάδεη θαη ηεο 

κηαο θαη ηεο άιιεο ζθιαβηάο ηεο αιπζίδεο. Υσξίο λ’ απνλαξθσζή απφ ηελ πξψηελ, παιαίεη κε 

ηελ δεχηεξελ, θαη ληθά. Καη ηφηε, ληθεηήο ησλ ηαπεηλψλ παζψλ, μαλάξρεηαη ζηνλ πξψηνλ 

πχξγνλ, γηα λα δήζε εθεί κηαλ λέαλ δσήλ, πνπ ηελ ζπκβνιίδεη ν ζθηγκέλνο αλαπφζπαζηα ζην 

ρέξη ηνπ αξξαβψλαο κεηαμχ ηεο Μειαγρνιίαο πνπ παιαίεη θαη ηεο Υαξάο πνπ ππνηάζζεηαη, 

ηεο ήζπρεο Αγάπεο θαη ησλ δπλαηψλ Παζψλ, ηελ δσήλ, απφ ηελ νπνίαλ δελ ιείπνπλ βέβαηα 

ηα καχξα θππαξίζζηα θαη ην θξάμηκν ηνπ θνχθνπ, αιιά ηνπιάρηζηνλ «ηα θππαξίζζηα/ ίζηα/ 

παζθίδνπλ λα γδπζνύλ/ ηελ αγξηάδα,/ ζαλ ιετκνληέο λα θνπλησζνύλ.../ Κη’ αλ θξάμ’ ν Κνύθνο 

ζιηβεξά,/ δε ζα μαθληάζε θνβεξά·/ ζα θειατδήζνπλ ηα πνπιηά,/ ην θξάμηκν λα θξύςνπλ». 
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Γχξσ απφ ηελ θεληξηθήλ απηήλ ηδέαλ έπιεμε ην έξγνλ ηνπ ν Νίθνο Νηθνιαΐδεο. Με ηελ 

σξαίαλ θαη πςειήλ έκπλεπζίλ ηνπ εηο ηελ ςπρήλ, επήξε ζην ρέξη ηνπ – θαιιηηέρλεο 

δσγξάθνο, θαζψο είλε – ην πηλέιιν ηνπ· θαη βπζίδνληάο ην ζηα πνιππνίθηια ρξψκαηα δηα- 

θφξσλ δεκνηηθψλ παξακπζηψλ, ηξαγνπδηψλ θαη ζξχισλ, καο εζρεκάηηζε ηελ ππέξνρελ δσ-

γξαθηάλ ηνπ έξγνπ ηνπ – φρη απιήλ απεηθφληζηλ, αιιά κεγάιελ θαη ιακπξάλ δεκηνπξγίαλ, φρη 

κεγέζπλζηλ απιήλ, αιιά βαζείαλ θαη πιαηπηάηελ ελζάθσζηλ ηδεψλ θαη ζθέςεσλ αλσηέξσλ – 

ε νπνία εμαγλίδεη ηελ ςπρήλ θαη εμπςψλεη ην πλεχκα. 

[...] 

Πνηνο δελ ζα γεκίζε απφ ζπγθίλεζηλ γιπθεηάλ θαη πνηνο δελ ζα μερεηιίζε απφ ζέβαο θαη 

ζαπκαζκφλ κπξνζηά ζηελ ππέξνρελ πάιελ ηνπ Αληξεησκέλνπ κε ηελ γφεζζαλ Ρήγηζζαλ; 

Πνηνο δελ ζα αλαιπζή εηο δάθξπα θπζηθψηαηα ελψπηνλ ηνπ ζξήλνπ ηεο Ξαλζήο θαη πνηνο δε 

ζα εμπςσζή θαη δελ ζα κεγαιπλζή εηο ηελ δηήγεζηλ ηνπ Νηθεηνχ;  

Καη ηδνχ νη θπζηνγλσκίεο ηεο: θαζεκηά θαη κηα ηδέα ελζαξθσκέλε, αδξή θαη επηβάιινπζα, 

εκθαληδνκέλε νκνηνκεξψο θαη νκνηνκφξθσο εηο ην έξγνλ νιφθιεξνλ. Καη ηδνχ νη πηλειηέο 

ηεο: θαζεκηά θαη έλα λφεκα, θαζεκηά θαη κηα έλλνηα, θαζεκηά θαη κηα αξκνλία, πνπ θσηίδεη 

θαη γιπθαίλεη ηα γχξσ. 

Καη ηδνχ θαηφπηλ ην ζχλνιφλ ηεο: φιν θσο θαη φιν κνπζηθή, φιν λνπο θαη φιν ςπρή, φιν 

ηδέα θαη φιν αίζζεκα· έλα ζπκκεηξηθφλ θαη θαλνληθφλ φινλ, ζπγθεληξψλνλ κέζα ηνπ θάζε 

πςειήλ ζθέςηλ θαη θάζε επγεληθήλ ηάζηλ· έλα ζχκβνινλ σξαίνλ θαη εκπλεπζκέλνλ – ζχκβν- 

ινλ ηνπ κεγάινπ μππλεκάηνπ, πνπ ζα ζπληξίςε ηεο Μνηξνιαηξείαο θαη ηεο Αλεζηθφηεηνο ηα 

είδσια θαη ζα ζηήζε ζηνλ ηφπν ηνπο ηνπ Καζαξνχ Ννπ θαη ηεο Καζαξάο Καξδηάο ηεο ζείεο 

εηθφλεο. 

Απηή είλαη ε δσγξαθηά, πνπ ν Καιιηηέρλεο ηεο σλφκαζε Γαιάδην ινπινύδη. Κη αιήζεηα, 

πψο άιισο ζα εκπνξνχζε λα νλνκαζζή, αθνχ απηή θαζ’ εαπηήλ είλαη κηα κπξσκέλε πλνή θη 

έλα δηαιερηφλ πέηαινλ ηνπ ίδηνπ εθείλνπ πνπ αλαδεηεί: ηνπ ακάξαληνπ θη αζάλαηνπ Γαιάδηνπ 

ινπινπδηνύ. 

                                                                                                Μ. Π. Ν. [= Μειήο Νηθνιαΐδεο] 

                                       Γξάκκαηα 40 (Ηνχι.- επη. 1919) 162-165 (=Ζρώ ηεο Κύπξνπ, 3 Οθη. 1919). 

                                                                                        

 

 

11.2. «Ν. Νηθνιαΐδε, Το γαλάζιο λοσλούδι» 

  ηε ζεκεξηλή καο επνρή, αληηζέησο κε ηελ αξραία, είλαη ζπάληα εθείλα ηα έξγα πνπ 

πξνσξηζκέλα γηα ηε ζθελή ιακπνθνπνχλ ινπζκέλα ζην ράξκα ηεο πνηεηηθήο σκνξθηάο. Καη 

γη’ απηφ επεηδή είλαη ζπάληα, θαηαληνχλ πεην [sic] εππξφζδεθηα άκα μερεηιίδεη απφ κέζα ηνπο 

ε πνίεζη. Έκκεηξα έξγα γηα ην ζέαηξν γξάθηεθαλ άθζνλα· κα ζήκεξα είλαη παζίγλσζην πσο 

ν πεδφο ιφγνο κπνξεί λα είλαη πνηεηηθψηεξνο απφ ηνπο ζηίρνπο. Παξαβάιεηε έλαλ Οπάτιλη κε 

ηνπο βηνκεράλνπο ηνπ παηξησηηθνχ ζηίρνπ πνπ σξγίαζε ηειεπηαία θαη ζα νξγηάδε ελφζσ ε- 

κπλέεηαη απφ θπβεξλεηηθέο ρνξεγίεο είηε απφ ζηξαηησηηθά ηελεθεδάθηα πνπ ιέλε παξάζεκα: 

ζα ηδήηε ηε δηαθνξά. Σν γαιάδην ινπινύδη  ήηαλ γηα κέλα κηα ζρεηηθή θαιιηηερληθή απφ- 

ιαπζη ζηνλ θαηαθιπζκφ ησλ μεζσξηαζκέλσλ Σπξηαίσλ. πλδπάδεη δχν πξνηεξήκαηα πξψηεο 

γξακκήο. Δίλαη ηαπηφρξνλα δεκηνχξγεκα πνηεηηθφ θαη ζεαηξηθφ. Ο Πήγαζνο φζν ςειά θαη 

αλ πεηά δελ κπνξεί λα θάκε ηνλ πνηεηή λα ιεζκνλήζε ηε καγηθή νπηαζία ηεο Θπκέιεο πνπ 

ζα δψζε ζάξθα ζηελ έκπλεπζί ηνπ. Έηζη ζα εμεηάζσ ην Γαιάδην ινπινύδη  απφ ηελ δηπιήλ 

άπνςη, ηελ πνηεηηθή θαη ηε ζεαηξηθή.  

  Αο δνχκε ζηελ αξρή ηη καο ιέεη ε πνίεζη. 
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  Σελ αξρηθήλ ηδέα, ην έκβξπν ηεο ζθέςεσο ηνπ θ. Νηθνιαΐδε δελ κπνξψ λα ην μέξσ γηα 

ηνλ απινχζηαην ιφγν πνπ κνλάρα ην πξψην κέξνο ηεο ηξηινγίαο ηνπ είδε ην θσο. Ο γξηθψδεο 

ηίηινο Απνθαηάζηαζε ησλ πάλησλ  εμαθνινπζεί λα είλαη γηα κέλα κηα ζθξαγηζκέλε 

ιήθπζν. Θα εμεηάζσ ην Γαιάδην ινπινύδη  ζαλ θάηη απηνηειέο, δίρσο λα γειαζηψ αθνχ ην 

έξγν έρεη κηα ζπλνρή ή κηα ζπκκεηξία πνπ πιεζηάδνπλ ηελ αξραία γξακκηθή σκνξθηά. 

Σν Γαιάδην ινπινύδη  δελ είλαη παξά έλα ζχκβνιν σξαίν θαη αλζξψπηλν, ζπλεπψο 

πνηεηηθφ. Σαξάδεη ηνλ πνηεηή ην αηψλην πξφβιεκα πνπ πνηέ δε ιχζεθε θαη πνπ δε θαίλεηαη 

πσο θνληεχεη λα ιπζή ζχληνκα. Καη κφια ηαχηα ν θ. Νηθνιαΐδεο πξνηείλεη ηε ζπκβηβαζηηθψ- 

ηεξε ιχζη, έλα happy medium πνπ ζα θάκε ην ζσηήξα ηεο αλζξσπφηεηαο λα κε βγε αλε- 

πεξέαζηνο εληειψο απφ ηε δνθηκαζία φπνπ ζα ηνλ βάιε ν έξσηάο ηνπ γηα ηε Ξαλζή. Σν 

δαρηπιίδη ηεο Μειαρξνηλήο ξηδνβνιά ζην δάθηπιφ ηνπ, ε δε Ξαλζή δελ έρεη παξά λα δερζή  

ηελ ακεηάθιεηε απφθαζη ηεο εηκαξκέλεο. Ζ αλζξψπηλε κεξηά ηνπ πνηήκαηνο ζχγθεηηαη αθξη- 

βψο ζην φηη ν πνηεηήο είρε ηελ θαιαηζζεζία λα κε θηεηάζε ππεξαλζξψπνπο γηα λα ηνπο ππν- 

βάιε σο ππφδεηγκα ζηε γελεά ηνπ. Ο Αληξεησκέλνο ηνπ, θαζψο ν θάζε ζλεηφο πηάλεηαη ζηε 

ζαγήλε ηεο εδχπαζεο καηηάο ηεο Μειαρξνηλήο πνπ ηάδεη ηφζεο θξπθέο αλείπσηεο ριηδέο. Ζ 

ζχκεζη φκσο, ην ινπινχδη ηεο θαξδηάο δελ ηνλ θάκλεη λα μεράζε ηε γιπθεηά ηνπ ειηνκαι- 

ινχζα πνπ ράλεηαη ζην λεθειψδε νξίδνληα κηαο γιπθεηάο κειαγρνιίαο. 

  Απηφο ν ζπκβνιηζκφο αδηάθνπα κνχ ζπκίδεη ην Μαίηεξιηγθ θαη ηδηαίηεξα ην Oiseau Bleu. 

Κη’ αθφκα πφζεο ζχκεζεο δε κνπ ’ξρνληαη απ’ ηελ Τςίππιε  ηνπ Υηνχιεη ή απφ ηνλ Πάξ - 

δηθαι  ηνπ Βάγθλεξ (ζηε δεχηεξε πξάμε ζην γήηεκα ησλ ινπινπδνλεξάηδσλ)! Αξαδηάδσ 

απηά ηα νλφκαηα απφ θξηηηθή επζπλεηδεζία, δίρσο θακκηά άιιε θξπθή πξφζεζη. Σν λα μέξε 

ην βαγθλεξηθφ αξηζηνχξγεκα δε ζεκαίλεη κ’ απηφ θαζφινπ πσο ν θ. Νηθνιαΐδεο ππν- 

δνπιψζεθε ζηε κίκεζη. Φαίλεηαη κνιαηαχηα πνιχ επεξεαζκέλνο απφ ηε ζπκβνιηζηηθή 

ζρνιή, ηεο νπνίαο δείρλεηαη κ ’απηφ ηνπ ην πνίεκα έλαο απφ ηνπο πξψηνπο λενέιιελεο ζηα- 

ζψηεο. Οπσζδήπνηε ην δήηεκα ησλ αλαπνθεχθησλ παξνκνηψζεσλ έρεη ηξηπιήλ φςη. Δίηε ν 

πνηεηήο αληέγξαςε απεπζείαο μέλνπο, πξάγκα αλππφθνξν  θαη πνπ δελ ππνζέησ νχηε ζηηγκή 

πψο λα ’θαλε, είηε φισο δηφινπ ηπραίσο λα ζπκπίπηνπλ ε [sic] ηδέεο (θαλέλαο εηξσληζηήο ζα 

μεπεηνχζε πσο ηα κεγάια πλεχκαηα ζπλαληψληαη) είηε πεηα, ελδηάκεζε ιχζη, ν πνηεηήο δίρσο 

λα ζέιε δελ έκεηλε αλεπεξέαζηνο απφ αλακθηζβήηεηεο πνηεηηθέο σκνξθηέο. Αιιά θαη αθφκα 

ζηελ εηδηθή απηή πεξίπησζη μεδεζκεχεηαη απφ θάζε ππνρξέσζη, φηαλ δψζε ζηελ ηδέα ηνπ ηελ 

αηνκηθή ηνπ πξσηνηππία. Μπνξεί ζηεο [sic] γεληθέο γξακκέο λα ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία· ζην 

δνχιεκα φκσο ην έξγν αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζσπηθήλ ηδηνζπγθξαζία ηνπ πνηεηή θαη 

γηα ηνχην ζαξξψ πσο δπν ιφγηα γηα ηελ πνηεηηθή κνξθή θαη ην ζηίρν ηνπ θ. Νηθνιαΐδε δελ 

είλαη άζθνπα. 

ιν ην πνίεκα δίλεη ηελ εληχπσζη ελφο καγεπηηθνχ ηνπίνπ γεκάηνπ ηδαληθά ινπινχδηα θαη 

γξακκσηά δέληξα, κα πνπ άκα θαλείο πιεζηάζε κπνξεί λα παηήζε βαζξαθνχο ή λα ηζηκπεζή 

ζε γατδνπξάγθαζα. Δίλαη φκσο επηχρεκα πνπ ζπάληα γίλνληαη ηέηνηα ζπλαπαληήκαηα. Σν 

βέβαην φκσο είλαη πσο είλαη πηζαλά θαη πηζηεχσ πσο γηα ηνλ θ. Νηθνιαΐδε ζα είλαη έλα 

παηγληδάθη λα εμπγηάλε ην έξγν ηνπ. 

  Οξίζηε κεξηθά απ’ απηά ηα θαθά ζπλαπαληήκαηα. 

  Πξψηα- πξψηα κεξηθέο πνηεηηθέο ππεξβνιέο. «Μνπζηθή απφδνζη ηεο αίζζεζεο 

ηεο ηγήο» απηφ κνπ ζπκίδεη ηε κνλνκαρία ησλ λέγθξσλ ζ’ έλα ηνπλέιη, ζαπκάζηα καπξν- 

κπνγηαληηζκέλε ζαλίδα. «Γδχζεθε ηε ζάξθα ηεο».  Άιιε αλάκλεζη ηνπ Μαξζχα πνπ απ- 

ηφλ αξθέζηεθε ν Απφιισλ κνλάρα λα ηφλε γδχζε απφ ην πεηζί ηνπ. Λάζε βέβαηα ιεθηηθνχ, 

κηθξέο απξνζεμίεο πνπ δελ έρνπλ ππφζηαζε ζ’ έλα έξγν ηεο θαιινλήο θαη ηεο ξπκνηνκίαο 

ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ . Βξίζθσ πσο θαη αλ αθφκα ηε δεχηεξε θξάζη ηελ αλερζνχκε 
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«πνηεηηθῂ αδείᾳ», πέθηνπκε κνιαηαχηα ζην εμεδεηεκέλν χθνο. Παξαθάησ: Οκνινγψ πσο 

δελ θαηάιαβα ηη ζα πνπλ απηνί νη ζηίρνη: 

 Γιεληώ θπηηώληαο ηε γαιήλε, 

 κέζ’ ’ηελ αγθαιηά ηεο λύρηαο. 

   ηα πιαηεηά ηεο γπξκέλε ζηήζηα 

     αθνύεη ηα θαηλνύξγηα παξακύζηα! 

  Ο μέλνο κεηαθξαζηήο πνπ ζα ζειήζε λα θάκε γλσζηφ ζηε γιψζζα ηνπ ην πνιχ άμην 

έξγν ηνπ θ. Νηθνιαΐδε ζε ηη ζέζη ζα βξεζή; Με μερλνχκε πσο ε ζαθήλεηα ήηαλ ε πξψηε αξε- 

ηή ηεο ειιεληθήο θηινινγίαο. Καη ηειεηψλνληαο: ηξίβσ ηα κάηηα κνπ δηαβάδνληαο ηέηνηνπο 

ζηίρνπο ζαλ ηνπο αθφινπζνπο· ζα ηνπο έιεγα θνπηζαβάθηθνπο, ζεβληαιήδηθνπο..., φπσο ζέιε- 

ηε, παξά λα παξαδερηψ πσο βγήθαλ απφ ηελ ίδηα πέλλα πνπ έγξαςε ηνπο πεην θαηνπηλνχο απφ 

ηνχηνπο: 

κα η’ αληηζηύιη ηεο θαξδηάο 

                                                   ε ξήγηζζα ζα ζηήζε 

                                                  α βγε ζηελ κπαιθνλόπνξηα 

                                                  λα κ’ απνραηξεηίζε. 

  Καηξφο φκσο λα ’ξζσ ζηα ηδαληθά ινπινχδηα γηα λα κε ζαξέςε θαλείο πσο κε θακηάλ 

ηδηαίηεξε πξνθαηάιεςη βγάδσ ςεγάδηα ζην έξγν ελφο θπξίνπ πνπ δελ έρσ ηελ ηηκή λα γλσ- 

ξίδσ.  

  Ο θ. Νηθνιαΐδεο δείρλεηαη γισζζνπιάζηεο πξψηεο γξακκήο. Ζ πνηεηηθή ηνπ θαιαη- 

ζζεζία θαηαδείρλεηαη αδηαθηινλείθεηε. Γελ έρσ πξφρεηξα παξαδείγκαηα. Κάπνπ φκσο ζην 

έξγν έλα θηεξνζξννχλε  κ’ έθαλε ηελ πεην επράξηζηε εληχπσζη. 

  ηε δχλακη ησλ εθθξάζεσλ, ζηελ πνηεηηθή εηθφλα βξίζθσ κηα δηακαληέληα δνχιεςη ηεο 

θξάζεσο. Οξίζηε δπν πνπ ζα ηεο έιεγα Αηζρχιεηεο. 

«επλίμαλ ηνλ νξίδνληα» 

     «Παλ’ απ’ ηνλ πύξγνλ άπισζε ζα γξόζνο καύξν λέθνο» 

  Ση δχλακη! Καη ζεκεηψζαηε πνπ ν πνηεηήο δε ιέεη ην ηεηξηκκέλν «πιάθσζε» παξά 

«άπισζε» πνπ είλαη ε ζσζηφηεξε θπξηνιεμία γηα έλα ζχλλεθν. ηαλ βιέπε θαλείο κηαλ 

ηέηνηα θαιαηζζεζία ζηελ έθθξαζη, κηα ηέηνηα δχλακη ζην ιεθηηθφ, δελ είλαη ιππεξφ λα 

μεζθαιίδε ηα πξνεγνχκελα; Μα απηφ δελ είλαη ηίπνηα· ζαπκάζηε απηφ ην ηνπείν [sic] θαη 

πέζηε κνπ αλ δελ είλαη δσγξάθνο ν πνηεηήο. 

«...όηαλ ηα δέληξα ζηέθνπληαη θη’ νλεηξεύνπληαη 

ληπκέλ’ απ’ ην θεγγάξη, ηνπ ήιηνπ ηα θηιήκαηα» 

θαη θξίλεηε ηελ αμία ζηίρσλ ζαλ απηνχο: 

«Ωτκέ!... Μνλάρε ηώζβπζα αλαβαίλνληαο ηηο ζθάιεο. 

Δίλαη ηα ζθόηε ζύκππθλα, θαη πσο λα ηα πεξάζε 

ηνπ ιπρλαξηνύ καο ε ρισκή θαη ηξέκνπιε θινγνύια!; 

Έζβπζά ην κνλάρε κνπ γηαη’ έθαλε ζηηο ζάιεο 

ηνπο ήζθηνπο λα ρνξεύνπλε θαη κ’ έπηαζε ηξεκνύια! 

Υίιηεο θνξέο ην πξνηηκώ λα ςειαθώ ηα ζθόηε 

παξά κέζ’ ην κηζόθσην λα θνπηνπιώ ηνπο ήζθηνπο 

πνπ μαθληαζκέλνη ηξέρνπλε θαη πάλε λα θξπθηνύλε 

κέζα ζηηο άξαριεο γσληέο, πίζσ ζηνπο ξαηβνύο ζηύινπο... 

ηηο  ζάιεο ηηο απιόρσξεο, ηηο καξκαξέληεο ζάιεο… 

  Κξίκα πνπ ηέηνηνη ζηίρνη δελ είλαη φινη ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ .  Μπνξεί θαλείο ζ’ 

απηφ ην απφζπαζκα λα βξε ηελ απιφηεηα ηνπ χθνπο, ηελ πνηεηηθφηεηα θάζε δσγξαθηάο πνπ 
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κνπ ζπκίδεη ηεο θσηνζθηάζεηο ελφο Ρέκπξαλη. Γίρσο κεγάια ιφγηα, κε εθθξάζεηο πάγθνηλεο ε 

Γξεά (ην αλζξψπηλν κπαιφ ζην ζπκβνιηθφ πνίεκα) απαγγέιιεη ηνπο ζηίρνπο απηνχο πνπ 

είλαη νιφθιεξε αξκνλία θαη ηξαλή απφδεημη πσο είλαη δπλαηφλ αθφκα θαη ν δεθαπεληαζχι- 

ιαβνο, άκα είλαη έληερλα ρεηξηζκέλνο, λα παξαβγή ηα ζεκεξλά ειεχζεξα κέηξα πνπ ηεο [sic] 

πεηφηεξεο θνξέο είλαη κηα κάζθα ηεο αδπλακίαο ζηελ αξκνληθήλ έθθξαζη κηαο πνηεηηθήο 

ηδέαο. 

  Απφ ηα ιίγα απηά απνζπάζκαηα κπνξεί θαλείο λα ζρεκαηίζε κηαλ ηδέαλ αθξηβή; φρη 

βέβαηα. Φαίλεηαη φκσο απφ ηελ φιε αλάγλσζε ηνπ έξγνπ πσο ν θ. Νηθνιαΐδεο σο πνηεηήο δε 

ζηέθεη θαζφινπ πίζσ θαη κνλάρα πζηεξεί θάπσο ζηελ έκκεηξε δηαηχπσζη φπνπ εχθνια ζα 

κπνξέζε λα μεράζε κεξηθέο αηεκειεζίεο θαη αθαιαηζζεζίεο αθνχ μέξεη θαη γξάθεη ηφζνπο 

θαινχο ζηίρνπο. Δίλαη δήηεκα απηναπζηεξφηεηνο θαη απηνηηκσξίαο. 

*************** 

  Αο εμεηάζσ ηψξα ην Γαιάδην ινπινύδη  φρη πεηα [sic] σο πνίεκα παξά ζα δξακαηηθφ 

δεκηνχξγεκα. ηελ επνρή καο απφ κηαλ αληηλνκία αξθεηά παξάδνμε εδξαηψζεθε ε πεπνίζεζη 

πσο έλα έκκεηξν ζεαηξηθφ έξγν πζηεξεί πάληα ζηελ ζθεληθή άπνςε άκα ππεξέρεη ζηελ 

πνηεηηθή. Απηφ ίζσο λα έρε κεγαιείηεξε εθαξκνγή ζηε θηινινγία καο φπνπ ε έιιεηςε επί 

αηψλαο ηαρηηθήο ζθελήο, ε θπζηθή ηάζη γηα έλαλ ππέξκεηξν ιπξηζκφ, παξέρσζαλ απηφ ην 

αληηδξακαηηθφ θαη’ εμνρήλ ζηνηρείν ζηε δξακαηηθή καο παξαγσγή. Αλνίμηε έλα μέλν δνθίκην 

γηα ηε θηινινγία καο· ζα εηδήηε ην αηψλην ςεγάδη, πνπ είλαη θαηά πνιχ αβάζηκν θαη κνλάρα 

ελ κέξεη αιεζηλφ, πσο νη Νενέιιελεο δελ έρνπλ θαζψο πξέπεη δξακαηηθή θηινινγία επεηδή 

πλίγνπληαη ζην ιπξηζκφ· ν ιπξηζκφο δε πξνζζέησ είλαη ζαλ έλα δίθνπν καραίξη πνπ θαηαληά 

πνιπινγία ή αθαηαλφεηε θιπαξία ζηνλ πνηεηή εθείλν πνπ ηνπ ιείπεη ε έκπλεπζη. Γη’ απηφ 

ηφζνη πνηεηάδεο καο ζάθηεθαλ αμηνπξεπέζηαηα ζην καπζσιείν ηεο ιεζκνλεζηάο θάησ απ’ 

ηεο ρηιηάδεο ηνπο ζηίρνπο. ζν πεην [sic] πνιινχο έγξαςαλ, ηφζν ιακπξφηεξα, δειαδή 

βαζχηεξα ζάθηεθαλ θαη μεράζηεθαλ. 

  Ζ δξακαηηθή πνίεζε, ην είδνο δειαδή αθξηβψο πνπ ζα έζσδε ηε θηινινγηθή καο παξα- 

γσγή, πνπ ζα μππλνχζε ην δξακαηηθφ πλεχκα θαη ζα ραιηλαγσγνχζε ηνλ άθξαην ιπξηζκφ, δε 

ζηάζεθε αθφκα σο ζήκεξα λα δείμε πνιιά έξγα πεξησπήο. ’ απηά ίζσο κηα κέξα ηαρζή θαη 

ην Γαιάδην ινπινύδη  ηνπ θ. Νηθνιαΐδε ηνπ νπνίνπ ε κεγαιείηεξε επηηπρία λα ζπλίζηαηαη 

ζην φηη κέλσληαο [sic] πνηεηήο δείρηεθε δξακαηηθψο ζπγγξαθεχο. Καη απηφ είλαη θάηη ηη. 

  Σν δξακαηηθφ ελδηαθέξν δελ πέθηεη πνηέο, φιν πεγαίλεη πξνρσξψληαο. Ζ ζθεληθή 

δηάηαμη είλαη άξηηα, ξπζκηζκέλε κε θαζαξέο, θσηεηλέο γξακκέο. Θα έρε θαλείο λα ςέμε 

κεξηθέο ζθεληθέο αληζνξξνπίεο ζην πάλε θη’ έια ησλ πξνζψπσλ, κε μερλνχκε φκσο πσο γηα 

έλα πξψην δξακαηηθφ έξγν απηά είλαη πάκκηθξα δεηήκαηα. Δθείλν φκσο πνπ πξαγκαηηθά 

δηαθξίλεη ηνλ θ. Νηθνιαΐδε σο δξακαηηθφ πνηεηή είλαη ε εθεπξεηηθφηεηά ηνπ ζηε ιχζε, ην 

δαρηπιίδη πνπ πηάλεη ζάξθα ζην δάρηπιν ηνπ Αληξεησκέλνπ, ην δαρηπιίδη πνπ είλαη ην 

αδηαθηινλείθεην ηεθκήξην ηεο γνεηείαο ηεο Μειαρξνηλήο, πνπ θάκεη ηε ληξνπή ηνπ Αλδξεη- 

σκέλνπ, πνπ κφιν ηνπ ην ζάξξνο δε κπφξεζε λα θεξδίζε κηαλ ηέιεηα λίθελ, απηφ ην δαρηπιίδη 

κηα θνξά θη’ έλαλ θαηξφ ήηαλε ηεο γιπθεηάο Ξαλζήο πνπ ζηα παιεά ηα ρξφληα ησ ’δσθε ηνπ 

πξψηνπ αξξαβσληαζηηθνχ ηεο! Ζ πινθή απηή είλαη ηφζν επηηπρεκέλε πνπ ζπκβηβάδεη ηε 

δξακκαηηθήλ ηζνξξνπία θαη δίλεη ζηε ζπκβνιηθή κνξθή ηνπ φινπ έξγνπ κηαλ ππνβιεηη- 

θψηεξε δχλακη. 

  Μνιαηαχηα κνλάρα απφ ηελ αλάγλσζη δελ κπνξεί λα θξηζή εληειψο ην Γαιάδην  ινπ-  

ινύδη . ην δηάβαζκα μεπξνβάιινπλ ηα παξνδηθά ςεγάδηα πνπ αξάδεηαζα παξαπάλσ θαη θά- 

λνπλ λα ζηξαβνκνπηζνπληάδε ν αλαγλψζηεο, ζνιψλνληαο θάπσο ηε γεληθήλ εληχπσζη. Γηα έ- 
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λα δεκηνχξγεκα ζαλ απηφ ην πνίεκα φπνπ ε δπλαηή πνηεηηθή έκπλεπζε ηζνθαξίδεη κε ηε δξα- 

καηηθή ηερλνηξνπία ην κφλν θξηηήξην είλαη ε ζθελή. Απφ εθεί κνλάρα ζα κπνξέζε ην έξγν λ’ 

αξέζε θαη λα ζπγθηλήζε πνιχ πεξηζζφηεξν παξά κε έλα μεξφ δηάβαζκα. Υξεηάδνληαη φκσο 

γηα ηε ζθεληθή παξάζηαζε πνιιά ζηνηρεία: Θεαηξίλνη πνπ λα μέξνπλ λ’ απαγγέιινπλ ζηί- 

ρνπο, πνπ λα μέξνπλ λα απνδίδνπλ φιε ηε κνπζηθή αξκνλία ηνπ θεηκέλνπ. Μηα ζθελνζεζία 

φρη κφλν πινχζηα παξά θαη γεκάηε θαιαηζζεζία πνπ λα ζπληείλε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν 

ζην λα εμσηεξηθεχε ηε δχλακε ηνπ ζηίρνπ. Έλαο ζηαζάξρεο πνπ λα ζεσξή ην ειιεληθφ ζέα- 

ηξν θάηη παξαπάλσ απφ έλαλ νρεηφ επξσπατθψλ πνξλνγξαθεκάησλ. Μ’ άιια ιφγηα, ρξεηά- 

δνληαη γηα ηνλ πνηεηή θ. Νηθνιαΐδε ζεαηξίλνη θαιιηηέρλεο, ζθελνζέηεο πνηεηήο θαη ζηα- 

ζάξρεο δπζθνιφβξεηνο... ζαλ ην Γαιάδην ινπινύδη ... Εεηψ φκσο ηφζα πνιιά!... 

                                                                                                     Μ.[ίκεο] Βάιζαο  

                                                                                           Γξάκκαηα 41 (Οθη.-Γεθ. 1919) 274-277.  

11.3. «Το γαλάζιο λοσλούδι»  

[...] 

Ζ δξακαηηθή αμία ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ είλαη κεγάιε. Ο ζπγγξαθεχο κπνξεί λα κε 

δίλεη λέεο απφςεηο, κα είλαη θαηαθαηηθφο γηα ηε ζθφπηκε πλεπκαηηθή δσή πνπ πςψλεη σο ηελ 

πςειή πεξηνρή ηνπ. Σν Γαιάδην ινπινύδη αθφκε, γηα κέλα, είλαη κηα πςειή ηέρλε, κηα ηέρλε 

πνιχ πγηήο. Ζ κνπζηθή πλνή πνπ αθήλεη είλαη φ,ηη έλαο ζχγρξνλνο πλεπκαηηθφο άλζξσπνο 

δεηά. Δίλαη κέζα ζηηο ζθέςεηο καο, κέζα ζηα πάζε καο. [...] 

Σα πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο κπνξεί λ’ αληηπξνζσπεχζνπλ θσλέο κέζα ζηνλ άλζξσπν, 

ρσξίο λα έρνπλ ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, κα είλαη ηφζν θνληά ζηελ εζηθή πνπ ξέεη 

κέζα ζην αίκα καο, ζηα ηδαληθά πνπ ζεξκαίλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο καο, πνπ γεκίδνπλ ζαπ- 

καζκφ ηνλ αλαγλψζηε κε ηε ζνθή ηνπο δηάηαμε. Ζ δηάηαμε απηή θαίλεηαη παληνχ ζην έξγν 

ηνπ Νηθνιαΐδε, ζηα δηεγήκαηά ηνπ, ζηηο πξφδεο ηνπ. Σηο πεην βαζπέο [sic] ςπρηθέο θαηα- 

ζηάζεηο, θάπνηεο ζετθέο αλεζπρίεο κέζα ζην Παλ, ηηο θάλεη λνεηέο, ηηο θέξλεη ζηελ επηθά- 

λεηα ηαθηνπνηεκέλεο, κε ηα αίηηά ηνπο θαη ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο. Δίλαη απφ ηηο ιίγεο βα- 

ζπζηφραζηεο κνπζηθέο θχζεηο, θαη ε επηθνηλσλία καο θαη κε ηελ πεην αζήκαληε γξακκή ηνπ, 

καο ηνλ απνθαιχπηεη ηέηνηνλ. [...] 

Αλ κηινχζα γηα ηελ ζηηρνπξγία ηνπ Γαιάδηνπ ινπινπδηνύ πηζαλφλ λα κε παξεμεγνχζαλ 

θάπνηνη κε ηε ζηηρνπξγεκέλε θνχξαζή ηνπο. Καζέλαο έρεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, θη φπνηνο 

κπαίλεη απ’ ηε θαληαζία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε βιέπεη πφζν θησρά είλαη ηα εθθξαζηηθά καο 

κέζα, πφζν ιίγν απνδίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπ ζεζαπξνχο κηα έθθξαζε. Ο St. Malarmé 

[sic] ήζειε λα ηελ θηάζε ζηε κνπζηθή, θη έιεγε πσο ν θφζκνο ζα θιείζε κ’ έλα βηβιίν· άιινη 

πηζηεχνπλ πσο ζα θάλνπλ ηα πξάγκαηα λα καο κηιήζνπλ, απνθαιχπηνληαο ηε κπζηηθή ηνπο 

έθθξαζε. Ζ [sic] ρίκαηξεο απηέο κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην παξάινγν, καο θεληξίδνπλ φκσο 

ζε κηα πξνζπάζεηα πξνο ην ηέιεην, ζε κηα πξνζπάζεηα πνπ νδεγεί έμσ απφ ηελ θνηλνηππία, 

θαη ηελ ρηιηνεηπσκέλε έθθξαζε. 

Ο ζπγγξαθεχο αθνινπζεί ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ίζσο πξνζπαζεί λα δψζε ην θαηάιιειν 

κνπζηθφ πεξίβιεκα γηα θάζε ηδέα θαη θάζε ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ εξψσλ ηνπ, κέζα απφ ηελ 

πνιχκνξθε ζηηρνπξγία ηνπ. 

Ζ έθθξαζή ηνπ είλαη πινχζηα, λέα, θη φηαλ κηιάεη γηα γλσζηά πξάγκαηα. Φέξλεη κπξνζηά 

ζηα κάηηα καο ζαπκάζηα πξάγκαηα, πινχζηεο ζθελνζεζίεο θπζηθέο απφςεηο ιεπηφηαηεο. Ο 

Πχξγνο ηεο γιπθεηάο κειαγρνιίαο κε ηελ πέλζεκε [sic] βιάζηεζή ηνπ, κε ηηο καξακέλεο Ηηηέο 

πνπ μεθηνχλ ην θχιισκά ηνπο πξνο ηα λεξά, είλαη πξάγκαηα πνπ αλαδεηνχκε θαη κεισδνχκε 

ζε θάζε καο ζηίρν. Ζ Ξαλζή κε ηα μέρπηα καιιηά ηεο πνπ πξνβνδά ηνλ Αλδξεησκέλν, κνπ 

ζπκίδεη ηελ ηξέκνπζαλ εθείλε Melisande, φηαλ ξίρλεη ηελ θφκε ηεο απ’ ην παξάζπξν ηνπ 

γξαληηέληνπ πχξγνπ, θάησ απν ηελ έλαζηξε λχρηα. […]  
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Θα ’ηαλ παξεγνξηά γηα καο αλ βιέπακε ην Γαιάδην ινπινύδη ζην ειιεληθφ ζέαηξν, λα 

πξνηηκάηαη θαη λα κειεηάηαη απφ ηνπο εζνπνηνχο, γηαηί είλαη ην κφλν ειιεληθφ έξγν πνπ 

πςψλεηαη ζε κεγάια ηδαληθά, καθξπά απφ ηε λνζηαιγία πξνο θάπνηα ηαπεηλά πεξαζκέλα 

«ξσκεψλ ζπγγξαθέεδσλ» πνπ καο δείρλνπλ ζηα κάηηα ηεο Δπξψπεο σο ιείςαλα δηαιπζείζεο 

ιεζηνζπκκνξίαο. 

                                                                                                                 Γ. Θ. ηαπξφπνπινο 

                                                                                              Λύξα 11-12 (Ννεκβξ.-Γεθ. 1919) 298-304. 

11.4. «Νίθνπ Νηθνιαΐδε, Το γαλάζιο λοσλούδι»  

Σν γαιάδην ινπινύδη, ην πξψην κέξνο απφ ηελ ηξηινγία Ζ απνθαηάζηαζε ησλ πάλησλ, 

είλαη, θαζψο ην πεξηγξάθεη ν ζπγξαθέαο ηνπ [sic], ιπξηθφ δξάκα έκκεηξν. 

Γελ μέξσ, θάπνπ είρα δεη πσο ην «πλεχκα ηεο θελήο» λα πνχκε, ην πην ιατθφ απφ ηα 

ινγνηερληθά πλεχκαηα καδί κε ην κπζηζηφξεκα, δελ ηνλ θαινδέρεηαη ην ιπξηζκφ, θαη πσο 

έλαο ιφγνο πνπ δελ έρνπκε δξακαηηθά έξγα κεηαθξαζκέλα ζηελ Δπξψπε είλαη ην ιπξηθφ 

ζηνηρείν ηνπ λενειιεληθνχ δξακαηνινγίνπ. […] 

Ζ ιπξηθή έθθξαζε είλαη ζήκεξα έλα απφ ηα πην ψκνξθα ζηνιίδηα ησλ έξγσλ ησλ Vae- 

rhaeren, Maetelinck, d’ Annunzio, Tagore. Γηα ηνχην ζεσξψ πσο ην δήηεκα φιν ζηέθεη ζην 

θαιφ ηαίξηαζκα ηνπ ιπξηζκνχ κέζα ζην δξάκα, θη φρη ζην δηψμηκφ ηνπ. Καη ην Γαιάδην 

ινπινύδη ρσξίο θφβν ην ιέσ πσο ηα θαηάθεξε λα δείρλεη εθεί πνπ ρξεηάδεηαη ην ιπξηζκφ. 

Δίλαη άιισζηε ε θχζε ηνπ θφζκνπ πνπ μεηπιίγεηαη ζην έξγν ηέηηα [sic] παξακπζέληα, πνπ 

θάλεη αλάγθε απφιπηε κηα δφζε ιπξηζκνχ, πνπ λα κπνξεί λα ζπλεπάξεη ηνλ αλαγλψζηε ή ην 

ζεαηή, λα ηνπ δίλεη ην κέζν λα δε θάζε θνξά ηνλ θφζκν πνπ ζπλαπαληά ζην έξγν. 

**** 

Γηα ην κέηξν ηνπ έξγνπ φκσο λα κε ζπρσξέζεη ν αγαπεηφο ζπγξαθέαο πνπ δε κπνξψ λα 

κηιήζσ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Μαθάξη λα έρσ ιάζνο, κα είλαη ζπρλνί νη ζηίρνη ηνπ θαηά ηελ 

αληίιεςή κνπ ραιλνχλ ηελ αξκνλία ηνπ φινπ. Γελ είρα βέβαηα ηελ απαίηεζε ην έξγν λα είλαη 

πέξα σο πέξα ζηδεξνδεκέλν ζην δεθαπεληαζχιιαβν ή γεληθά ηνλ ηακβηθφ ζηίρν, - κε φ,ηη θη 

αλ ηνπ ςέιλνπλ θάπηνη ηνπ ειεχζεξνπ ζηίρνπ, ηνλ αγαπψ εγψ φζν θάζε ζηίρν αξκνληθφ, - κα 

ζα ήζεια θάζε άιιαγκα ηνπ κέηξνπ λα γίλεηαη θαλνληθά θαη θάπσο λα θηππά ηεο πφξηαο ην 

θνπδνχλη πξηρνχ λα θάηζεη ζην ζαιφλη. […] 

Γελ μέξσ, επεξεαζκέλνο ίζσο απφ ηνλ Ζζίνδν, ην Βηξγίιην ή ην Μσπζή ν πνηεηήο καο, 

κα ίζσο θη απφ ηα παξακχζηα καο, αλαζπκάηαη κηα παξαδεηζηαθή θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ θαη 

ην πέζηκν ηνπ αλζξψπνπ κε ην λα επηζπκήζεη θάηη πνπ δελ ηνπ είρε δνζεί ηφηεο, – ηελ 

πνηεηηθή αγάπε ζην δξάκα καο – θη απνηέιεζκα, ηελ θαηάξα πνπ ηνλέ βχζηζε ζηνλ Πφλν. [..] 

Γεληθά κηιψληαο, ρσξίο άιιν ην Γαιάδην ινπινύδη είλαη καδί ην πξψην θαιιηηέρλεκα, ην 

πξψην πνίεκα θαη ην πξψην δξάκα πνπ είρε ηελ ηηκή ν θππξηψηηθνο ηχπνο λα καο δψζεη, ρσ- 

ξίο λα ζηακαηά ε αμία ηνπ ζηα ζηελά φξηα ηνπ ηφπνπ καο παξά λ’ απιψζεη ζ’ φινλ ηνλ θφζκν 

πέξα, φπνπ βξίζθεηαη ςπρή θαιιηηερληθή, θη είλαη έξγν πνπ ζα έθαλε ηηκή κεγάιε ζε φπνην 

άιιν ηχπν θη αλ ην έδηλε ν ζπγγξαθέαο ηνπ. […]  

Υψξηα φκσο απ’ ηηο αλσκαιίεο ηνπ ζηίρνπ ηνχηεο, θαη ρψξηα απφ θάπηα κέξε πνπ εγψ ηε 

δχλακε δελ είρα λα ληψζσ ηε ζεκαζία θαη ηελ σκνξθηά ηνπο, ή ηελ αλάγθε ηνπο, πφζε σκνξ- 

θηά θαη πφζε δχλακε ζηελ πεξηγξαθή θαη ζην δσγξάθηζκα! (π.ρ. Γ΄ ζθελή ηεο Α΄ πξάμεο). 

[...] 

Καη ην μεηχιηγκα ηνπ έξγνπ, απφ ηα ζθεληθά σο ηε δξάζε θαη ην δηάινγν, ζε φιε ηε Β΄ 

πξάμε [...] πφζν αξηζηνηερληθά γίλεηαη. […] 

Γε ρξεηάδεηαη λα ηνλ μέξεη θαλείο ην ζπγγξαθέα, ζα δηαβάδεη ηελ πεξηγξαθή ησ ζθεληθψλ, 

λα θαηαιάβεη πσο έρεη κπξνζηά ηνπ έλα ζπάλην ηάιαλην δσγξάθνπ πνπ έρεη ηε ράξε λα 

εξκελεχεη θαη κε πηλέιν θαη κε ιφγηα ηηο δσγξαθηέο πνπ πηάλεη ε θαληαζία ηνπ. Καη δε κέλεη 

ππνςία πσο, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ζεαηξηθνχ δηάθνζκνπ θαη κε ηελ ππνβνιή 
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ηεο κνπζηθήο φπσο ηα ζρεδίαζε ν ζπγξαθέαο, - κφιε ηελ πεδφηεηα ηεο πεξηγπξηάο θαη ηεο 

ζεκεξηλήο ςπρήο, - νη ζεαηέο δε ζα δπζθνιεθηνχλε λα κεηαθεξζνχλε ζηνπο θφζκνπο πνπ 

έθακε ζχκβνια ν πνηεηήο. 

Σν ζπλέπαξκα ηνχην ζα θάκε ρσξίο άιιν λα κε ληψζεη ν ζεαηήο θαη θάπηα κηθξά 

ειαηηψκαηα ζην δξάκα, πνπ έρεη ηελ άηπρε ππνρξέσζε λα δεη ηνπ θξηηηθνχ ην κάηη, ην θηιηθφ 

πξνπάλησλ.  

Σέηηα π.ρ. είλαη κηα, θάπηα δπζαλαινγία δηαιφγνπ θαη δξάζεο ζηελ Α’ Πξάμε. Δίλαη φκσο 

ε Β΄ Πξάμε θαηηηί αιεζηλά ηέιεην απφ δξακαηηθή έπνςε, θ’ ε ηειεηφηεηά ηεο ηνχηε, ελψ απφ 

ηε κηα καο θάλεη λα ληψζνπκε πσο είλαη πίζσ νη άιιεο, ε Α΄ πξνπάλησλ, απφ ηελ άιιε φκσο 

ζεθψλεη αμέγληαζηα θη εθείλσλ ηηο ακαξηίεο.  

                                                                                                    άβαο Υξίζηεο 

                                                                                    Ζρώ ηεο Κύπξνπ, 15 θαη 27 Ηνπλ. 1920. 

11. 5.  «Νίθνο Νηθνιαΐδεο» 

[…] Καηά η’ άιια [ν Ν. Νηθνιαΐδεο] κέλεη μερσξηζηφο δεκηνπξγφο κε αξθεηά ζηνηρεία 

πξνζσπηθφηεηαο.  

  Βέβαηα δελ πξφθεηηαη γηα ην Γαιάδην ινπινύδη, ην αθαζφξηζην ζηνλ αιινπξφζαιιν 

ζπκβνιηζκφ ηνπ έκκεηξν ιπξηθφ δξάκα, θαη ην πξψην κέξνο κηαο αηέιεησηεο αθφκα ιπξηθήο 

ηξηινγίαο πνπ δχζθνια παξαδέρνκαη φηη κπνξεί λα θαηνξζσζή, κε εηξκφ απζηεξήο ινγηθήο, ε 

ηειηθή ηεο ζπλαξκνιφγεζε. Κη αθήλνληαο κηαλ άζθνπε αλάιπζε, ηνπ πξσηφπεηξνπ λεαληθνχ 

έξγνπ, πνπ θη σο κνξθή δελ ηθαλνπνηεί, έλεθα ησλ ακέηξεησλ ραζκσδηψλ θαη ζηηρνπξγηθψλ 

ιαζψλ ηνπ, παξφιν πνπ δηαλζίδεηαη θαη κε κνλαδηθά επξήκαηα ζηίρσλ, πεξηνξίδνκαη ζην 

δηήγεκά ηνπ, γηαηί ζ’ απηφ θαη κφλν νθείιεη, θαη άμηα, ηε θήκε ηνπ.  

                                                                                                            Γιαχθνο Αιηζέξζεο  

                                                                                                 Νέα Εσή 14 (1) (Ηαλ.-Φεβξ. 1927) 3. 

11. 6. «Νίθνο Νηθνιαΐδεο» 

  Πξψην βηβιίν ηνπ ρξνλνινγηθά είλαη ην Γαιάδην ινπινύδη. Έλα αθαζφξηζην ζηνλ αιιν- 

πξφζαιιν ζπκβνιηζκφ ηνπ έκκεηξν ιπξηθφ δξάκα. αλ πξψην κέξνο κηαλήο αηέιεησηεο αθφ- 

κα ιπξηθήο ηξηινγίαο, πνπ δχζθνια παξαδέρνπκαη πσο κπνξεί λα θαηνξζσζεί, κε εηξκφ απ- 

ζηεξήο ινγηθήο, ε ηειηθή ηεο ζπλαξκνιφγεζε.  

  Σν ζέκα θαη ε ηερληθή ηνπ ζπκίδνπλ ηα νλεηξνδξάκαηα ηνπ Γηάλλε Κακπχζε θαη ν Α- 

ληξεησκέλνο ηνπ Νηθνιαΐδε ζαλ λα δσληαλεχεη ηνλ Αξίγηαλλν. Μ’ αθήλνληαο κηαλ άζθνπε 

αλάιπζε ηνπ πξσηφπεηξνπ λεαληθνχ έξγνπ, πνπ θαη σο κνξθή δελ ηθαλνπνηεί γηα ηηο ακέηξε- 

ηεο ραζκσδίεο θαη ηα ζηηρνπξγηθά ιάζε ηνπ (παξ’ φιν πνπ δηαλζίδεηαη θαη κε κνλαδηθά 

επξήκαηα ζηίρσλ) πεξηνξίδνκαη ζην δηήγεκά ηνπ […]  

                                                                                                            Γιαχθνο Αιηζέξζεο 

                                                                                                    Νέα Δζηία 208 (15 Απγ. 1935) 819. 

◙◙◙◙ 

12. Ηνπιία, Πεξηζηηάλε, Φιλοπαηρία και έρως (1921) 

 

12.1. «Κξηηηθά ζεκεηώκαηα» 

Ζ Ηνπιία Η. Πεξηζηηάλε κε ην αηψλην λενειιεληθφ ζέκα «Έξσηαο θαη Παηξίο» εζθε- 

λνζέηεζελ – φρη θαη πνιχ θαθά – έλα εηδχιιην κε ξσκαληηθψηαηνπο κνλνιφγνπο πνπ ε θαιή 

δεζπνηλίο ζα θαηψξζσλε λα απνθχγε, αλ εγλψξηδε θαιιίηεξα ηελ δξακαηνγξαθηθή ζπληαγή 

ηεο επνρήο ηεο ή αλ είρε ηεο γλψζεηο ηνπ παπάθε ηεο. ην ίδην βηβιίν είλαη θαη ην θσκηθφλ 

παίγληνλ «Μία παξεμήγεζηο» σο θαη ν κνλφινγνο «ν Πηζεθίδεο». Υαξαθηεξηζηηθφλ γλψξη- 

ζκα ησλ ηξηψλ «έξγσλ» ηεο θαιήο δεζπνηλίδνο είλαη φηη παληνχ ηελ πξνδίδνπλ πσο έρεη θαξ- 

δηά πνπ ρσξεί δχν έξσηεο ηελ ίδηα ζηηγκή: έλα γηα ηελ δεκνηηθή θη άιινλ έλα γηα ηελ θαζα- 
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ξεχνπζα. κσο πνην απφ ηα ηξία ζήιεα είλαη ηθαλνπνηεκέλνλ, δχζθνιν λα πε θαλείο. Καζέλα 

έρεη ηεο πνιχπινθεο απαηηήζεηο ηνπ γέλνπο ηνπ… 

                                                                       γ η-λνο [=Γηάλλεο ηαπξηλφο-Οηθνλνκίδεο]  

                                                                                        Νέα Δπνρή 5 (1 Ννεκβξ. 1921) 68.  

 ◙◙◙◙ 

13. Ησάλλεο Καξαγεσξγηάδεο, Αηλανηίς ( 1923) 

 

13.1. «ηνηρεία γηα ηε βηνγξάθεζε…»  

  Ζ ηέρλε θαη ε ηερλνηξνπία ηεο ηξίπξαθηεο ιπξηθήο θσκσδίαο Αηιαληίο, πνπ είδε ην θσο 

ζηα 1923, δελ ηελ μερσξίδνπλ θαζφινπ απφ ην πξνεγνχκελν έξγν [ηνπ Η. Καξαγεσξγηάδε]. Ζ 

ππφζεζε είλαη ηφζν θαληαζηηθή θαη νη ππνζήθεο ηφζν ξεπζηέο πνπ θαηαληνχλ νπνηαδήπνηε 

ηέξςε απφ ην δηάβαζκα ή ην παίμηκφ ηεο ζρεδφλ αλχπαξρηε. Σν έξγν φκσο πεξηέρεη πνιχ ην- 

πηθφ ρξψκα πνπ ην ζπλδέεη κε θάπνηνπο θνκκαηηθνχο αγψλεο ηεο επνρήο θαλεξνχο ζ’ έλαλ 

Κππξηψηε θαη πεξηζζφηεξν ζ’ έλα Λεκεζηαλφ. Ο πνηεηήο αλήθνληαο θαλαηηθά ζ’ έλα απφ ηα 

δχν θφκκαηα, ην θηηηαθφ, παίξλεη αθνξκή λα ζαηηξίζεη σξηζκέλα ζηειέρε ηεο αληίζεηεο κεξί- 

δαο. Σν ζπγθαιππηηθφ πέπιν είλαη αξθεηά δηάθαλν θαη πξνζσπηθά δελ έρσ θακηά δπζθνιία λα 

εμεγήζσ ηα ππνλννχκελα.  

                                                                                                       Αληψλεο Ηληηάλνο  

                                                                           Κππξηαθά Γξάκκαηα 81-82 (Μάξη.-Απξ. 1942) 218. 

◙◙◙◙ 

14. Ηνπιία Πεξηζηηάλε, Η κόμηζζα ζηηιάνα (1923) 

 

14.1. «Ηνπιίαο Η. Πεξηζηηάλε, Η κόμηζζα ζηηιάνα. Γξάκα εηο πξάμεηο εμ. Μεηά θσ- 

κσδίαο Οι επιζηήμονες εηο πξάμεηο δύν, Δλ Λεπθσζίᾳ Κύπξνπ, Σύπνηο “Θεζζαινλίθεο”  

Γ. Χ. Κπξηαθίδνπ, 1923». 

  Δηο ηελ δ-ίδα Πεξηζηηάλε κε φινλ ην ζάξξνο, πνπ καο δίδεη ε εθηίκεζηο πξνο ηελ θηιν- 

πνλίαλ ηνπ παηξφο ηεο, ζα είρακελ λα ζπζηήζσκελ πεξηζζφηεξνλ ζεβαζκφλ φρη πιένλ πξνο 

ην αλαγλσζηηθφλ θνηλφλ ηεο Κχπξνπ – απηφ νχηε ππάξρεη νχηε βέβαηα ζα κνξθσζή εηο ηαο 

δηαιέμεηο, ησλ νπνίσλ ζθνπφο είλαη ην θνηλσληθφλ αμίσκα voir et être vu – αιιά ηνπιάρηζηνλ 

πξνο ηελ αλεθηηθσηέξαλ θαιαηζζεζίαλ θαη ηελ ζηνηρεησδεζηέξαλ θηινινγηθήλ αμηνπξέπεηαλ. 

Γηφηη, αλ επξφθεηην θάζε γιπθαλάιαηνλ ςπρσθειέο θαη επνηθνδνκεηηθφλ δηα ηα κηθξά παηδία 

παξακπζάθη λα κεηαβάιιεηαη εηο δξάκα (;) εμάπξαθηνλ - παξ’ νιίγνλ λα εηπψ εμακελίηηθνλ - 

θαη λα νλνκάδεηαη κε ην φλνκα θσκσδίαο έλαο δηάινγνο ςπρξφηεξoο ή ψζηε λα γειάζεο θαη 

αεδέζηεξνο ή ψζηε λα ηνλ ζεσξήζεο ζνβαξφλ, ζα έπξεπε θπζηθά λα βιαζθεκήζε θαλείο ηελ 

ψξαλ, πνπ ε κεραλή ηνπ Γνχηεκβεξγ εηαμείδεπζε [sic] πξνο ηελ Κχπξνλ. Καη δπζηπρψο ην 

παξάδεηγκα ηεο δ-ίδνο Πεξηζηηάλε δελ είλαη κνλαδηθφλ, ψζηε λα πεξηνξηζζή θαλείο εηο ην 

θιαζζηθφλ guarda e passa.  

                                                                                                                   Ησάλλεο πθνπηξήο 

                                                                              Κππξηαθά Υξνληθά 1 (Αχγ.-επη. 1923) 278-279.  

◙◙◙◙ 

 

 

15. Δπγέληνο Εήλσλ, Ο δικηγόρος ( 1923) 

 

15.1. «Ο δικηγόρος» 
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  Δξσηψκελ: Ήλε [sic] δπλαηφλ ε θππξηαθή απηή πφιηο, εηο ηελ νπνίαλ πξσηαγσληζηεί ε 

εκπνξηθή θίλεζηο απφ ηνπ ελφο άθξνπ ηνπ ρξφλνπ κέρξη ηνπ άιινπ, λα εγθξχπηε εηο ηα ζπιά 

ρλα ηεο ζπγγξαθέα δξακάησλ ζπγρξνληζηηθψλ; Ζ απάληεζηο κέρξη ηεο ρζεο ήην αξλεηηθή˙ 

απφ ηεο ζήκεξνλ φκσο κεηαβάιιεηαη εηο θαηαθαηηθήλ. […] 

 Έξγνλ ελφο φζηηο ήλε θαη ιφγῳ θαη πξάγκαηη δηθεγφξνο, πλεπκαηηθφλ απνθχεκα κηαο π- 

ςειήο θαη δπλαηήο θαληαζίαο, έξγνλ ζπιιεθζέλ θαη γξαθέλ ηῳ 1912 ελ απηῂ ηῃ Αζήλᾳ θαη 

ηνπ νπνίνπ ε απφ ζθελήο πξψηελ θνξάλ δηδαζθαιία θαηεγνήηεπζε ηνπο θαηαθιχζαληαο ην 

ζέαηξνλ κέρξη ησλ γσληψλ απηνχ. […] 

Σν δξάκα εηειείσζελ κε κίαλ αξίζηελ ιχζηλ πνιχ ελαληίαλ εθείλεο ε νπνία πξνζεδνθάην 

ππφ ησλ πιείζησλ ζεαηψλ. Γη’ φινπ ηνπ έξγνπ δηήθνπζη θαη αλαπηχζζνληαη επηηπρέζηαηα 

πνιιαί ηδέαη νίαη ε ηνπ έξσηνο, ε ηνπ γάκνπ, ε ηνπ λνκηθνχ επαγγέικαηνο, νίαλ απαηηεί ε Γη- 

θαηνζχλε θαη νίαλ ν θνηλσλία θ.ά. […] 

Απνηείλνληεο πξνο ηνλ Δπγέληνλ Εήλσλνο θαη ηνπο ππνθξηζέληαο ην έξγνλ εζνπνηνχο θαη 

ηα ηδηθά καο δεκφζηα ζπγραξεηήξηα, παξαθαινχκελ ηνλ ζπγγξαθέα φπσο κε εμαθνινπζήζε 

λα θξχπηε ελ ρεηξνγξάθῳ ην έξγνλ ηνχην, αιιά λα ην θέξε εηο εθηχπσζηλ.   

                                                                                                          Σαιηάλνο  

                                                                                                Φσλή ηεο Κύπξνπ, 18/3 Μαξη. 1923. 

15.2. [«κηα ιεπηή θνκεληί»] 

Ζ ηηκεηηθή ηνπ ζπκπαζνχο θαιιηηέρλνπ θ. Μαξίθνπ ηελ λχθηα ηεο Σεηάξηεο ππήξμελ ελ 

ζεαηξηθφλ γεγνλφο αιεζκφλεηνλ δηά ηελ πφιηλ καο. Σν θνηλφλ αζξφνλ έζπεπζε εηο ην ζέα- 

ηξνλ φπσο εθδειψζε ηελ ζπκπάζεηάλ ηνπ […]. Σν πξσηφηππνλ έξγνλ ηνπ εθιεθηνχ δηαλν- 

νπκέλνπ ζπκπνιίηνπ καο Ο δηθεγόξνο, κηα ιεπηή θνκεληί, επεξήξεζε θαη θαηερεηξνθξνηήζε, 

ν δε ζπγγξαθεχο εθιήζε επαλεηιεκκέλσο επί ηεο ζθελήο θαη εγέλεην αληηθείκελνλ ζεξκψλ 

εθδειψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ θνηλνχ. 

                                                                                         (***), Κήξπμ, 17/2 Μαξη. 1923. 

15.3. «Κξηηηθαί ζεκεηώζεηο. Ο δηθεγόξνο» 

[ηελ εηζαγσγή ηνπ θξηηηθνύ ζεκεηώκαηνο ν Κ. Σξηηνθηίδεο, αθελόο, επηζεκαίλεη όηη από κεηξην- 

θξνζύλε ν Δπγ. Εήλσλ είρε γηα ρξόληα, αιιά δελ απνθάιππηε, ην ρεηξόγξαθν ηνπ Γηθεγόξνπ, ελόο δξά- 

καηνο ην νπνίν, όπσο ππνζηεξίδεη ν ίδηνο, δηαπλέεηαη από κεγάιε θαη πςειή έκπλεπζε, θαη, αθεηέξνπ, 

αλαθέξεηαη ζην νκόζεκν θαη νκόηηηιν ζεαηξηθό έξγν ηνπ Γάιινπ ζπγγξαθέα Δ. Brieux,  πνπ αλεβάζηεθε 

ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1922 ζην Παξίζη].  

[…] Ο λεαξφο δηθεγφξνο ηνπ θ. Εήλσλνο δελ είρε ππνζηή αθφκε ηελ «επαγγεικαηηθήλ 

παξακφξθσζηλ» (démosmation professionelle), φπσο ηελ ιέγεη ν Brieux, ε ςπρή ηνπ δελ 

είρελ αθφκε ππνηαρζεί εηο ηαο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Δθαληάδεην ηνλ πειάηελ, 

ηνπ νπνίνπ θαη’ απαίηεζηλ ηνπ πξνζηάηνπ ηνπ αλειάκβαλελ ηελ ππεξάζπηζηλ, σο άλζξσπνλ 

πηαίζαληα κελ αιι’ άμηνλ ζπγγλψκεο θαη ππεξαζπίζεσο απέλαληη ηνπ λφκνπ, επξίζθεη δε 

ηνπλαληίνλ απηφλ, άλζξσπνλ ρσξίο ςπρηθήλ επγέλεηαλ, πνηαπφλ θαη άμηνλ ηεο ηχρεο ηνπ. 

Πξνζπαζεί ελ ηνχηνηο, δηά λα θαλή ζπλεπήο εηο ηαο ππνρξεψζεηο αο είρελ απέλαληη ηνπ 

πξνζηάηνπ ηνπ θαη δηά λα εθπιεξψζε ηελ ππφζρεζηλ ελ έδσθε πξνο εθείλελ ηελ νπνίαλ 

ειάηξεπε, λα θαηαπλίμε θάζε αλψηεξνλ ςπρηθφλ ζπλαίζζεκα, λα ππνηάμε ηελ αληίζηαζηλ 

ηεο ζπλεηδήζεψο ηνπ, ηελ θπζηθήλ αληηπάζεηαλ ελ εζζάλεην πξνο ηνλ πειάηελ ηνπ.  

  Καηνξζψλεη ηνχην θαη ζπγθηλεί ηνπο ελφξθνπο δηά ηεο δπλάκεσο ηνπ ιφγνπ ηνπ, αιι’ 

εηο κίαλ κνηξαίαλ ςπρνινγηθήλ ζηηγκήλ, θαζ’ ελ εληφο ηνπ δηθαζηεξίνπ αθνχεηαη, σο 

απζφξκεηνο δηακαξηπξία, σο θσλή ηεο ζείαο δηθαηνζχλεο, ε θσλή ηεο ππφ ηνπ πειάηνπ ηνπ 

εδηθεζείζεο γπλαηθφο, ε ςπρή, ε ζπλείδεζηο ηνπ λεαξνχ δηθεγφξνπ εμαλίζηαηαη, παιαίεη θαη 

ληθά! Οκνινγεί απέλαληη ησλ ελφξθσλ ηελ ελνρήλ ηνπ πειάηνπ ηνπ! Καη ην κνηξαίνλ 

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



514 
 

επέξρεηαη, ε θνηλσληθή ζέζηο, ην κέιινλ, ν έξσο ηνπ λεαξνχ δηθεγφξνπ, ηα πάληα θαηαζηξέ- 

θνληαη. Ο πξνζηάηεο παιαηφο δηθεγφξνο ηνλ εθδηψθεη απφ ην ζπίηη ηνπ, ελψ πξνεγνπκέλσο 

απεθάζηζε λα ηνλ θάκε παηδί ηνπ θαη ε θφξε ηνπ πξνζηάηνπ ηνπ, ε γπλαίθα ηελ νπνίαλ 

εγάπεζε, απαξλείηαη ηνλ έξσηά ηνπ.  

  Σν ράξηηλνλ νηθνδφκεκα ηεο επηπρίαο ηνπ έπεζελ, αιι’ απηφο είλε γίγαο απέλαληη ηνπ 

εαπηνχ ηνπ, απέλαληη ηεο ζπλεηδήζεψο ηνπ. Ζ ςπρηθή πιεγή ηνπ ζα επνπισζή εθεί εηο ηελ 

επαξρίαλ, φπνπ ηνλ νδεγεί ν γέξσλ παηήξ ηνπ, κέζα ζηα εηιηθξηλή επαξρηψηηθα αηζζήκαηα, 

ηαο πγηείο αληηιήςεηο θαη ηελ αγλήλ θχζηλ. […] 

                                                                                                                       Κχξνο Σξηηνθηίδεο  

                                                                                                                  Κήξπμ, 24/9 Μαξη. 1923. 

 

15.4. «Δηο κλήκελ ηνπ Δπγελίνπ Εήλσλνο. Ο ιόγνο ηνπ θ. Κξίησλνο Σνξλαξίηε» 

[…] Ο πφλνο ησλ άιισλ ήην θαη πφλνο δηθφο ηνπ, θαη πνιιέο θνξέο επέξαζε «λχθηεο 

ιεπθέο», φπσο ηεο έιεγε γηαηί ηνλ εβαζάληδε ε ηχρε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ ζα ππεξήζπηδε 

ηελ άιιελ εκέξαλ. Ίζσο φηαλ πεξηέγξαθε ηνλ ηχπνλ ηνπ Μαξάλνπ εηο ηελ Α΄ ζθελήλ ηεο Γ΄ 

πξάμεσο ηνπ απνςηλνχ έξγνπ λα κε εθαζξέθηηδε παξά κνλάρα ηνλ εαπηφ ηνπ.  

                                                                                                                    Κξίησλ Σνξλαξίηεο 

                                                                                                                  Αιήζεηα, 9 Απξ. 1930. 

 

15.5. «Φηινινγηθά κλεκόζπλα» 

   Σν βξάδπ ηεο π. Παξαζθεπήο εηο ην ζέαηξνλ Γηνξδακιή δφζεθε ππφ ηνπ ζηάζνπ 

Ραθηνπνχινπ ην δξακαηηθφ έξγν ηνπ Λεκεζηαλνχ ζπγγξαθέσο αεηκλήζηνπ δηθεγφξνπ Δπ- 

γελίνπ Εήλσλνο. Σεο παξαζηάζεσο πξνεγήζε κία βαζπζηφραζηε νκηιία επί ηνπ έξγνπ ππφ 

ηνπ δηθεγφξνπ θ. Γηάγθνπ Ζιηάδε. Ζ ζχληνκε θαη κε θξηηηθή ζθέςη αλάιπζη επξνθάιεζε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηεξίνπ, ηα δε ιφγηα πνπ αθηέξσζε, κε θσλή παιινκέλε απφ ζπγθίλεζη 

ν ζπκπαζήο ξήησξ, κεηέδσζαλ ην επγελέο ξίγνο ηεο ζπθηλήζεσο θαη εηο ηνπο αθξναηάο νη 

νπνίνη εθάιπςαλ κε αθξάηεηα ρεηξνθξνηήκαηα ην ηέινο ηεο αιεζηλά ππεξφρνπ νκηιίαο ηνπ θ. 

Ζιηάδε. 

  Οη ππνδπζέληεο ηνπο ξφινπο ηνπ έξγνπ εζνπνηνί έπαημαλ αξθεηά θαιά ν δε θ. Απνζην- 

ιίδεο απέδεημε θαη ηελ θνξά απηή κε ην θαζ’ φια άξηηνλ παίμηκφ ηνπ, ηελ πξαγκαηηθή αμία 

ηνπ σο πξψηεο ηάμεσο εζνπνηνχ. Δθείλν φκσο πνπ κε ιχπε καο παξαηεξνχκε είλαη φηη ην 

θνηλφ δελ δείρλεη ηελ πξέπνπζα πξνηίκεζη εηο ην ζέαηξν ην νπνίνλ, σο θαη άιινηε εηνλίζακε, 

είλαη ην ππεξνρψηεξν ζρνιείν γηα θάζε ειηθία αλζξψπνπ. Δηο ην θνηλφ καο, δίδεηαη ιακπξά 

επθαηξία λα παξαθνινπζήζε έξγα, πνπ ζεσξνχληαη απφ ηα θαιιίηεξα ηνπ δηεζλνχο ζεαηξηθνχ 

ξεπεξηνξίνπ θαη παηδφκελα απφ εζνπνηνχο πνπ πξαγκαηηθά ηα δεκηνχξγεζαλ εηο πξψηεο 

ηάμεσο ζέαηξα ηεο ειιεληθήο πξσηεπνχζεο. […] 

                                                                                                               Θεαηξφθηινο 

                                                                                                              Παξαηεξεηήο, 1 Ηαλ. 1936. 

◙◙◙◙ 

16. Σεύθξνο Αλζίαο, Ο ζηηιάνος ηης ηδονής (1925) 

 

16.1. «Θεαηξηθόλ γεγνλόο. Έξγνλ Κππξίνπ ινγνηέρλνπ από ηεο ζθελήο ηνπ ζηάζνπ 

Απνζηνιίδε-Νέδεξ- Ραπηόπνπινπ» 

  Ο αζελατθφο ζίαζνο, ν νπνίνο ζπλερίδεη επηηπρψο ηαο παξαζηάζεηο ηνπ εηο ην ζέαηξνλ 

«Κεθηζζηά», καο εηνηκάδεη κηαλ εμαηξεηηθή βξαδηά, κεζαχξην Γεπηέξα, πνπ ζα επραξηζηήζε 

αζθαιψο ην ζεαηξφθηινλ θνηλφλ ηεο πξσηεπνχζεο. Καη ηνχην δηφηη ζα δηδάμε απφ ζθελήο 
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έλα ζεαηξηθφλ έξγν (κνλφπξαθην) ηνπ θππξίνπ πνηεηνχ Σεχθξνπ Αλζία. Σν γεγνλφο πξέπεη 

λα ζεκεησζή ηδηαηηέξσο, δηφηη πξψηελ θνξάλ ν θ. Αλζίαο εκθαλίδεηαη ελψπηνλ ηνπ θππξηαθνχ 

θνηλνχ σο ζεαηξηθφο ζπγγξαθεχο. Δμάιινπ, Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο – απηφο είλαη ν ηίηινο ηνπ 

έξγνπ – δεκνζηεπζέλ πξν εηψλ εηο ηελ Διιάδα εθξίζε επλντθά θαη δε ππφ ηνπ γλσζηνχ 

Γάιινπ θξηηηθνχ Louis Roussel εηο ην πεξηνδηθφλ Libre.  

  Πξφθεηηαη γηα έλα κνλφπξαθην δξάκα, αξθεηά ξεαιηζηηθφλ, πνπ παξνπζηάδεη ζε αδξέο 

γξακκέο ηνλ ζχγρξνλν εθθπιηζκφ, πνιχ ζπλεζηζκέλνλ ηδίσο ζηνλ θαιιηηερληθφλ θφζκνλ, θαη 

πξνβάιιεη πνιιά εξσηήκαηα επάλσ ζηεο θαηλνχξγηεο ηάζεηο ηεο δσήο, πξν πάλησλ φζνλ 

αθνξά ην ζεμνπαιηζηηθφλ [sic] πξφβιεκα. 

  Πξσηαγσληζηεί ν θ. Απνζηνιίδεο, εηο ηνλ ξφινλ ηνπ «δεηηάλνπ ηεο εδνλήο», πνπ είλαη 

θαη ε βάζηο ηεο ππνζέζεσο. 

 

                                                                                                             (***), Πξσηλή, 13 Ηνπι. 1935. 

16.2. «Θεαηξηθά. Ο ζηηιάνος ηης ηδονής» 

  Σε Γεπηέξα βξάδπ ν Διιεληθφο ζίαζνο Απνζηνιίδε-Νέδεξ-Ραπηνπνχινπ είρε ηελ ηειεπ- 

ηαία θηινινγηθή Γεπηέξα ηνπ, κε πξφγξακκα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ, γηαηί ζπκπεξηιάκβαλε 

θ’ έλα κνλφπξαρην δξακαηάθη ηνπ Κχπξηνπ πνηεηή θ. Σεχθξνπ Αλζία. Κ’ είλαη αθξηβψο απηφ 

ην δξακαηάθη πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζην ζχληνκν απηφ ζεκείσκά καο. 

  Ο θ. Αλζίαο ληεπνχηαξε ζα δξακαηηθφο ζπγγξαθέαο κ’ έλα πνιχ δχζθνιν είδνο. Γεληθά 

ην δξάκα είλαη ην δπζθνιψηεξν ινγνηερληθφ είδνο, εηδηθά φκσο φηαλ είλαη κνλφπξαρην ε 

επηηπρία ηνπ θαηαληά άζινο, γηαηί ν ζπγγξαθέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκππθλψζεη ηηο 

ηδέεο ηνπ θαη λ’ αθξηβνινγήζεη ─ έζησ θη’ αληαξά πνιιέο θνξέο. Κάζε ηη ην πεξηζζφ, πνπ ζ’ 

έλα πνιχπξαρην έξγν ίζσο λα ’ηαλε θαη δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν ρξήζηκν, θαηαληά ζην κνλφ- 

πξαρην βιάβε ηεο νπζίαο θη’ άρξεζην παξάζηην. 

  Αιι’ αο δνχκε, πνηα πξέπεη λα λαη ηα θχξηα ραξαρηεξηζηηθά ελφο δξάκαηνο, ηνπ λένπ 

δξάκαηνο κάιηζηα πνπ απνθιείεη ζρεδφλ θαζ ’νινθιεξίαλ ηελ «δη’ ειένπ θαη θόβνπ παζεκά- 

ησλ θάζαξζηλ». Χο πξψην ζα ’ρνπκε ην δξακαηηθφ ζηνηρείν, ηελ νπζία ηε δξακαηηθή, ηνλ 

κχζν πνπ ζα δνλήζεη θη’ σο ζπκπιεξσκαηηθά ζα ξζνχλε  ε δξάζε θη’ ν δηάινγνο. Σν ηειεπ- 

ηαίν απηφ ραξαρηεξηζηηθφ είλαη πνπ θπξηαξρεί θαζαξά ζηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο, ελψ ε 

θαζαπηφ δξάζε ιείπεη ή ζρεδφλ ιείπεη. 

  Ζ απνδεκίσζε πνπ καο δίλεηαη κε ην ηειεπηαίν δελ είλαη κηθξή· ν θ. Αλζίαο έρεη ζην 

έξγν ηνπ έλα δηάινγν ηφζνλ ελαξγή θαη θσηεηλφ, πνπ αληηθαζηζηά ζ’ έλα κεγάιν κέξνο ηελ 

πξαγκαηηθή δξάζε, ψζηε λα κε δεκηψλεηαη θαζφινπ ή ζρεδφλ θαζφινπ ην δξακαηάθη κε ηελ 

έιιεηςε ηνπ δεχηεξνπ ραξαρηεξηζηηθνχ. Δθείλν πνπ θάπσο πέθηεη ζε ππεξβνιή ζηνλ Εεηηάλν 

ηεο εδνλήο είλαη ν ζρεηηθά καθξφο πξφινγνο ─ αο ηνλ πσ έηζη ─ πνπ δηαγξάθνληαη νη ηδέεο 

ηνπ θπξίνπ ήξσα ηνπ δξάκαηνο.  

  Ο θ. Αλζίαο αθνινπζεί ─ φπσο άιισζηε ηψξα θ’ νη πεξηζζφηεξνη δξακαηηθνί ζπγγξαθείο 

ηεο γεληάο καο ─ ην ςπρνγξαθηθφ δξάκα. Εεηά επίκνλα λ’ αλαιχζεη κηα πξνζσπηθφηεηα, 

έζησ θη’ αλ ε πξνζσπηθφηεηα απηή ζηέθεη θάπσο έμσ απφ ηα ζπλεζηζκέλα πιαίζηα. Καη δε 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο δελ ην θαηαθέξλεη. 

  Γεληθά, ινηπφλ, ην δξάκα σο ζχιιεςε ηθαλνπνηεί. Αο δνχκε ηψξα σο ζθεληθή εθηέιεζε. 

   Γελ κπνξψ λα θξχςσ ηνλ ελζνπζηαζκφ κνπ γηα ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ θ. Απφ- 

ζηνιίδε. Γελ δέρεηαη ηνπο ξφινπο ηνπ ready made, αιιά ηνπο δεκηνπξγεί θαη ιππνχκαη πνιχ 

λα βιέπσ πσο σο ηψξα δελ ηνλίζηεθε φζν έπξεπε ε αμία ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξαγκαηηθά κε- 
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γάινπ απηνχ θαιιηηέρλε. Ννηψζεη ηελ ηδέα ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθθξάδεη άλεηα, θπζηθφηαηα, 

ζαλ λα κε παίδεη απιά θαη ηππηθά έλα ξφιν, αιιά ζαλ λα δεκηνπξγεί κηα δσή. 

 Ζ θ. Απνζηνιίδε έπαημε ζαλ πξαγκαηηθή γπλαίθα θ’ ε θ. Γακάζθνπ πνιχ θπζηθά. Ο θ. 

Νέδεξ ζην ξφιν ηνπ θίινπ απέδσζε άξηηα ηνλ ηχπν ηνπ ξνπηηληέξε αλζξψπνπ θη’ ν θ. Ραπηφ- 

πνπινο ρεηξνθξνηήζεθε πάιη ζην ξφιν ηνπ.   

  Ζ Ρνδίηα απφδσζε θαιά ην ξφιν ηνπ ρσξίο πξνζσπηθή θνηλσληθή γλψκε κηζνεπαξρηψ- 

ηηθνπ θνξηηζηνχ, θ’ ε άληξε ην ξφιν ηεο γπλαίθαο-ξνκπφη πνπ αθήλεηαη έξκαην ζηε ζέιεζε 

θαη ηα ζεμνπαιηθά έλζηηρηα ηνπ άληξα. 

******** 

  Σψξα, θάηη άιιν πνπ νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε κε ηελ επθαηξία ηεο παξάζηαζεο ηνπ 

Εεηηάλνπ ηεο εδνλήο. Σν έξγν απηφ γξάθηεθε πξηλ δέθα ρξφληα θαη δεκνζηεχηεθε ζην 

πεξηνδηθφ Φιόγα θη’ απνηειεί κηα πνιχ θαιή απαξρή γηα ηελ ηζηνξία ηεο θππξηαθήο δξακαην- 

γξαθίαο. Σα δξακαηηθά γπκλάζκαηα ηεο πεξαζκέλεο γεληάο δελ κπνξνχλε λα ινγαξηαζηνχλε 

θαη ην Γαιάδην ινπινύδη ηνπ Νηθνιαΐδε ζρεδφλ ηίπνηε δε ιέγεη. Γη’ απηφ πξέπεη λα ραηξεηί- 

ζνπκε κ’ εμαηξεηηθή επραξίζηεζε ηελ απαξρή απηή. 

Υξεηάδεηαη αθφκε λα ζεκεησζεί πσο ν Εεηηάλνο ηεο εδνλήο παίρηεθε φπσο αθξηβψο γξά- 

θηεθε ηφηε, ρσξίο θακηάλ απνιχησο αιιαγή. 

  Σνλ επηέκβξην πνπ ζα απνιαχζνπκε ην θαηλνχξγην έξγν ηνπ θ. Αλζία Ζ δεκνπξαζία, 

δξάκα θνηλσληθφ ζε ηξεηο πξάμεηο θαη κηαλ εηθφλα, παξκέλν απφ ηελ θππξηαθή πξαγκα- 

ηηθφηεηα θαη ζηεξηγκέλν πάλσ ζηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα ηεο αζηπθηιίαο, ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ησλ επηζηεκφλσλ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζα νκνινγήζνπκε πσο θαη ε δξακαηηθή ηέρλε ζηελ 

Κχπξν βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιφ δξφκν. 

                                                                                                             Άληεο Πεξλάξεο  

                                                                                                                   Πξσηλή, 17 Ηνπι. 1935. 

16.3. «Ο ζηηιάνος ηης ηδονής» 

  Σν βξάδπ ηεο πξνεγνχκελεο Γεπηέξαο ήηαλ κηα εμαίξεζηο, κπνξνχκε λα πνχκε, γηα ην 

δηαλννχκελν θνηλφ ηεο πξσηεπνχζεο, γηαηί ν ζίαζνο Νέδεξ-Απνζηνιίδε-Ραπηνπνχινπ ζ’ α- 

λέβαδε, καδί κε θάπνηα ζχληνκε θάξζα, θ’ έλα κνλφπξαθην ηνπ θπξίνπ Σεχθξνπ Αλζία, ην 

Εεηηάλν ηεο εδνλήο. 

  Οθείισ λα νκνινγήζσ πσο ήκνπλ αξθεηά πεξίεξγνο λα παξαθνινπζήζσ ην δξακαηάθη 

ηνχην ηνπ θπξίνπ Σεχθξνπ Αλζία, παξ’ φιν πνπ − φπσο εηπψζεθε είλαη γξακκέλν πξηλ δέθα 

ρξφληα − είλ’ έλα έξγν απφ ηα πξψηα ηνπ ζπγγξαθέσο, γηαηί νπσζδήπνηε ζα καο έδηλε θάπνηα 

ηδέα ησλ δπλακηθνηήησλ ηνπ θαη ζην ζέαηξν. 

  Απφ ην κνλφπξαθην ηνπ θπξίνπ Αλζία, γηα λα κπνξέζεη λα ηθαλνπνηεζή θαλείο, είλαη 

αλάγθε λα θάλε κεγάιε, πνιχ κεγάιε αβαξία ησλ αηζζεηηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ θαηξφ πνπ γξάθηεθε. Πξψη’ απ’ φια ε «ζέζηο» ηνπ έξγνπ ηνπ θπξίνπ Αλζία είλ’ 

έλα εχξεκα θαζαξά δεκηνπξγεκέλν, δίρσο θακκηά ινγηθή θαη θπζηθή ζπκκεηξία. Ο θχξηνο 

ήξσο ηνπ έξγνπ είλαη δπζηπρψο έλα παξάδεηγκα πνιχ, κα πάξα πνιχ κεκνλσκέλν, ίζσο 

αλχπαξθην. Άλζξσπνη ζαλ ηνλ Αιθφλζν ηνπ θπξίνπ Αλζία είλαη, κνπ θαίλεηαη θαζαξά δηα- 

λνεηηθά θαηαζθεπάζκαηα. Ο Αιθφλζνο είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ ηελ εδνλή βξίζθεη κνλάρα 

ζην θπλεγεηφ ηεο θαη πνπ κφιηο θαηνξζψζε λα πάξεη ηελ ππφζρεζή ηεο, ακέζσο ηελ δηψρλεη. 

Σξεηο-ηέζζεξηο γπλαίθεο, πνπ ν άλζξσπνο απηφο έλησζε κέζα ηνπ ηνλ πφζν ηεο απνιαχζεψο 

ησλ, δηψρλεη κε ηνλ πην βάλαπζν ηξφπν απφ ην ζπίηη ηνπ, κφιηο θαηνξζψλεη λα ηηο ιπγίζε, 

κφιηο θαηνξζψλεη λα ηνπο απνζπάζε ηε βεβαηφηεηα πσο ηνλ αγαπνχλ. Μπνξεί έλαο ηέηνηνο 

άλζξσπνο λα ’λαη θνκκάηη ζπαξηαξηζηφ ηεο δσήο, λα γεληθεχε νξηζκέλε, ηεινζπάλησλ, ηάμε 

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



517 
 

αλζξψπσλ; Γε κνπ θαίλεηαη. Με ηνλ ηξφπν ηνχην ε έθηαζηο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδε έλα 

ζεαηξηθφ έξγν, απηή ε «νπζία» ηεο δσήο, ιείπεη απφ ηνλ Εεηηάλν ηεο εδνλήο, πνπ δελ 

αληηπξνζσπεχεη παξά κνλάρα έλαλ ηχπν πνπ ζηέθεη εληειψο έμσ απφ ην πιαίζην ηεο ινγηθήο, 

έλα ηχπν δεκηνπξγεκέλν φρη απφ ηε δσή θαη κεηαθεξκέλνλ ζηε ζθελή, κα δεκηνπξγεκέλνλ 

απφ ηε θαληαζία ηνπ ζπγγξαθέσο ζχκθσλα κε σξηζκέλεο ηνπ ζθέςεηο. 

  Έπεηηα, ν θχξηνο Αλζίαο ζα γλσξίδε, φηη ε «ζέζηο» ελφο έξγνπ πεγάδεη κέζα απ’ ηε δξά- 

ζε ηνπ έξγνπ. Γπζηπρψο νχηε απηφ δελ ζπκβαίλεη. Ο ήξσο ηνπ θπξίνπ Αλζία έξρεηαη λα καο 

πε ηη είλαη απφ ηελ αξρή, λα καο γπκλψζεη νιφηεια ηνλ εαπηφ ηνπ θ’ χζηεξα λα καο πείζε 

πεξί ηη είλαη ... εκπξάθησο. Ο ήξσο απηφο καο έθεξε ζηε ζθέςε ηα κηθξά παηδηά ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, πνπ φηαλ ηνπο θσλάμε ν δάζθαινο λα εμεηαζζνχλ, πξνεηδνπνηνχλ φηη 

ζα κηιήζνπλ «πεξί (ζάπσλνο;)» ή «πεξί πξνζζέζεσο». Δλψ, φπσο ιέσ θαη παξαπάλσ, ε «ζέ- 

ζηο» ηνπ έξγνπ πξέπεη πάληνηε λα πεγάδε  κέζ’ απφ ηε δξάζε ηνπ. 

  Καη θάηη άιιν: Μεξηθέο ππεξβνιέο ζ’ σξηζκέλα ζεκεία ηνπ έξγνπ δελ είλαη θαζφινπ 

ππνθεξηέο. ζν θη αλ κηα γπλαίθα αγαπά έλαλ άληξα, δε κπνξεί – θαη κάιηζηα ηε ζηηγκή πνπ 

ηε δηψρλεη – λα θσλάδεη «ηαπξσκέλε θαξδηά!» θαη άιιεο παξφκνηεο κεινδξακαηηθέο 

θξάζεηο. Ίζσο ν θχξηνο Αλζίαο  ζέιε λα ζαηηξίζε δσ πέξα, θη’ απηφ είλαη αζθαιψο ε παξα- 

πάλσ ζσζηή ππφζεζηο, ηνλ αξξσζηηάξηθν αηζζεκαηηζκφ ησλ γπλαηθψλ. Μα ν ηξφπνο απηφο 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε δελ είλαη - κνπ θαίλεηαη - ν πην θαηάιιεινο γηα λα ζαηηξίζεη έλαο ζεαηξη- 

θφο ζπγγξαθεχο. Σέηνηεο ππεξβνιέο παχνπλ λα ’λαη φρη κνλάρα ζάηηξα, κα θη’ ν,ηηδήπνηε 

άιιν ζ’ έλα ζεαηξηθφ έξγν. 

Παξ’ φια ηνχηα ηα ςεγάδηα, ην έξγν ηνπ θπξίνπ Αλζία ζα θφξκα – αλ επηηξέπεηαη ε έθ- 

θξαζηο – δελ έρεη απνηχρεη. Πξψη’ απ’ φια είλαη ζπκκεηξηθφηαην, κ’ φιεο ηηο αλαινγίεο ελφο 

κνλφπξαθηνπ. Γηάινγνο ζπκκεηξηθφο, θαηαλεκεκέλνο κε αλαινγία. Αθφκα κηα γιψζζα 

ζηξσηή, ξένπζα, δίρσο θακκηά ππεξβνιή. 

ζνλ αθνξά ηψξα ην αλέβαζκα ηνπ έξγνπ, νη θαιιηηέρλεο καο η’ αλέβαζαλ κε πξαγκα- 

ηηθή ζηνξγή, κε μερσξηζηή επζπλεηδεζία. Ο Απνζηνιίδεο θφληεςε, κπνξεί λα πε θαλείο, λα 

δσληαλέςε έλα ηχπν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλχπαξθην. Κη’ φινη φκσο νη άιινη εζνπνηνί, ν 

Νέδεξ, ν Ραπηφπνπινο, ε Ρνδίηα, ε Λακάζθνπ, ε θπξία Απνζηνιίδνπ, έπαημαλ φινη ηθαλν- 

πνηεηηθφηαηα. 

                                                                                                     Λεπηέξεο Γηαλλίδεο  

                                                                                              Νένο Κππξηαθόο Φύιαμ, 18 Ηνπι. 1935. 

 

16.4. «Κππξηαθό ζέαηξν. Παξαηεξήζεηο γηα ην Ζηηιάνο ηης ηδονής» 

  ηαλ, χζηεξ’ απφ δέθα ρξφληα, μαλαθνίηαμα ην κηθξφ κνπ δξάκα Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο, 

ην έθξηλα θαη ην ’λησζα ζαλ έλαο μέλνο. Ζ ρξνληθή απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ην ζήκεξα απφ ηελ 

επνρή ηεο ζπγγξαθήο ηνπ θ’ ε δηαθνξά ηεο ειηθίαο, κνπ επηηξέπνπλ λα ην δσ αληηθεηκεληθά. 

Οη δηθέο κνπ παξαηεξήζεηο γηα ην έξγν είλαη νη εμήο:  

  α) Ζ ππφζεζε θαη ε δξάζε ηνπ είλαη ππεξβνιηθά ζπκπηπγκέλεο. ε ηξία ηέηαξηα ηεο 

ψξαο δίλεηαη κηα νιάθεξε δσή, παξνπζηάδεηαη έλαο πνιχπινθνο θαη ηδηφξξπζκνο ηχπνο 

αλζξψπνπ- θαιιηηέρλε, πνπ ε πιέξηα αλάιπζε ηεο ςπρνινγίαο ηνπ ζην ζέαηξν ζ’ απαηηνχζε 

δχν ηνπιάρηζηνλ αθφκα πξάμεηο. ηα ζηελά φξηα ελφο κνλφπξαθηνπ δξάκαηνο, δελ κπνξνχλ 

λα δνζνχλ νχηε νη αηηίεο πνπ ηνλ δεκηνχξγεζαλ έηζη, νχηε θαη λα δηθαηνινγεζνχλ φζν ζα 

’πξεπε νη απφςεηο ηνπ γηα ηε γπλαίθα θαη ηνλ έξσηα. Γειαδή ε αδπλακία ηνπ Εεηηάλνπ ηεο 

εδνλήο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο πσο δφζεθε − θαη’ αλάγθελ πην πνιχ κε ιφγηα − ε ςπρνγξαθία 

ελφο πεξίεξγνπ ηχπνπ ζε κφλν κηα πξάμε. Γη’ απηφ θη’ ν ζεαηήο ππνρξεψλεηαη λα εληείλεη 

πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπ, λα κε ηνπ μεθχγεη νχηε ε παξακηθξφηεξε ιεπηνκέξεηα ηνπ 
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δξάκαηνο, γηαηί αιιηψηηθα θηλδπλεχεη λα κελ θαηαλνήζεη ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

έξγνπ. 

  β) Παξαηήξεζα επίζεο πσο ν πξφινγνο ηνπ δξάκαηνο είλαη ζρεηηθά κεγάινο θαη ζπεχδεη 

λα θαηαηνπίζεη ακέζσο ην ζεαηή γηα ην ραξαθηήξα θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ ήξσα. ηηο πξφβεο 

κάιηζηα − θ’ χζηεξα πην πνιχ αθφκα ζηε ζθελή − απηή ε αδπλακία θάλεθε εληνλψηεξα. 

Χζηφζν, δελ παξαδέρνπκαη πσο ν πξφινγνο εμαληιεί ην ελδηαθέξν ηνπ αθξναηή γηα ηελ 

εμέιημε ηεο ππφζεζεο. Ίζσο κάιηζηα λα ηνλ πξνπαξαζθεπάδεη ςπρηθά γηα λα δερηεί ηηο 

παξαθάησ ζθελέο. Καηαινγίδσ φκσο ζην παζεηηθφ ηνπ έξγνπ απηή ηελ «πξνπαξαζθεπή», 

γηαηί ζην κνληέξλν ζέαηξν δελ επηηξέπεηαη. Μηα κηθξή αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ πξψησλ 

ζθελψλ ίζσο ζα σθεινχζε ηελ πινθή ηνπ έξγνπ. 

  γ) Ζ δξάζε είλαη πεξησξηζκέλε. Καη φκσο ππάξρεη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, αλ 

ιεθζεί ππ’ φςε ν ραξαθηήξαο ηνπ σο κνλφπξαρηνπ. ε 35 ην πνιχ ιεθηά πνπ δηαξθεί ην 

παίμηκφ ηνπ ελαιιάζνπληαη 11 ζθελέο. Πην δσεξή είλαη ε ζθεληθή θίλεζε ζην ηέινο. Φπζηθά 

ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ δηάθνξα επεηζφδηα πνπ λα δσεξέςνπλ πην πνιχ ην έξγν. Μα 

ηφηε ζα ’ραλε ε ζθεληθή νηθνλνκία ηνπ θ’ ίζσο αθφκα λα ’πεθηε ζηε θάξζα. 

  Οπσζδήπνηε, είλαη αιήζεηα πσο θπξηαξρεί ν δηάινγνο ζην Εεηηάλν ηεο εδνλήο. Απηφ 

φκσο γίλεηαη θαη ζε έξγα κεγάισλ ζπγγξαθέσλ φπσο ζηα Φζηλνπσξηλά βηνιηά ηνπ νπξ- 

γθνχηζεθ, φπνπ ε ζθεληθή δξάζε είλαη πνιχ θησρή, αλ θαη ην έξγν είλαη πεληάπξαρην. ε 

νιάθεξε πξάμε δελ γίλεηαη παξά έλαο δηάινγνο δχν πξνζψπσλ, πνπ ρσξίδνπληαη ζην ηέινο. 

Άιισζηε, εθηφο απφ ηελ ζθεληθή ππάξρεη θ’ ε εζσηεξηθή δξάζε ελφο δξάκαηνο, πνπ πξέπεη 

λα πξνζέρεηαη. 

  δ) Ο ηχπνο ηνπ Αιθφλζνπ δελ είλαη έμσ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα... Μπνξεί λα είλαη 

ζπάληνο ηχπνο θη’ αθφκε λα κελ ππάξρεη αθξηβψο ν ίδηνο ζηε δσή. ζνη φκσο μαίξνπλ [sic] 

ην ηςεληθφ ζέαηξν, ζα ζπκθσλήζνπλ καδί κνπ πσο έλα δξακαηηθφ πξφζσπν κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί απ’ ην ζπγγξαθέα, κε βάζε κηαλ νκάδα ζπγγεληθψλ ηχπσλ. Να ’λαη δειαδή ε 

ζπληζηακέλε πνιιψλ ή νιίγσλ θνηλσληθψλ αηφκσλ. Άιισζηε ηέρλε δελ ζα πεη θσηνηππία. 

Αο ζεκεησζεί επίζεο πσο ν ήξσαο ηνπ έξγνπ είλαη παξκέλνο απφ ηνπο θαιιηηερληθνχο 

θχθινπο ηεο Αζήλαο. Λππνχκαη γηαηί δελ θαηαλνήζεθε απφ κεξηθνχο ην πλεχκα ηνπ έξγνπ. 

Καη πξν παληφο δελ επξνζέρηεθε φηη ν Αιθφλζνο (ην θπξηψηεξν πξφζσπνλ) είλ’ έλαο ηχπνο 

πνπ αεδίαζε ηελ πζηεξνβνπιία θαη ην ξσκαληηζκφ ηεο γπλαίθαο, δνθίκαζε ηφζεο απνγνεηεχ- 

ζεηο θπλεγψληαο ηνλ έξσηά ηεο θ’ έθηαζε ζην ζεκείν λα ηελ εθδηθείηαη βαζαλίδνληαο φζεο 

ππνθχπηνπλ − αθνχ πείζζεθε πσο ε πξαγκαηηθψηεξε θαη θπζηθψηεξε κνξθή ηνπ έξσηα είλαη 

ε ζαξθηθή έλσζε.  

                                                                                                             Σεχθξνο Αλζίαο  

                                                                                                                    Πξσηλή, 20 Ηνπι. 1935.  
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

A. ΚΔΗΜΔΝΑ 

Α1. ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΔΚΓΟΔΗ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΚΔΗΜΔΝΩΝ 

Νίθαο, Αληώληνο [= Αλησληάδεο, Νίθνο Θ.], Αλαηνιή θαη Γύζηο. Γξακάηηνλ εηο κίαλ πξάμηλ. Δλ 

Λεπθσζίᾳ- Κχπξνπ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ηεο «Διεπζεξίαο», 1913.  

Βάιδαο, Παύινο [= Βαιδαζεξίδεο, Παχινο], Μάξηνο. Θεαηξηθφλ έξγνλ εηο πξάμεηο ηξεηο. 

Λάξλαμ, ηχπνηο «Φηινθαιίαο», 1913.   

Γαιαλόο, Α. Υ., Ζ κεηξπηά. Γξάκα εηο θππξηαθήλ δηάιεθηνλ- Ζ αξπαγή ηεο Διέλεο. Γξάκα εηο 

πνίεζηλ. Λάξλαθα, ηχπνηο Υεηκσλίδε, 1925.  

Εήλσλ, Δπγέληνο, Ζ ζπλσκνζία ηνπ Καηηιίλα. Γξάκα εηο πξάμεηο ηέζζαξαο. Δλ Λεκεζζῲ Κχ- 

πξνπ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ «άιπηγγνο», 1893. 

-------, Ο δηθεγόξνο. Comedie εηο πξάμεηο ηξεηο. Λεκεζφο- Κχπξνπ, 1923.  

Θενραξίδεο, Θεκηζηνθιήο, Πέηξνο ν πγθιεηηθόο. Σξαγσδία εηο πξάμεηο πέληε. Λαβνχζα ηνλ 

έπαηλνλ ελ ηῳ Βνπηζηλαίῳ Γηαγσληζκῲ ηνπ 1875. Δλ Λάξλαθη, εθ ηνπ ηππoγξαθείoπ «Ζ Αι- 

βηψλ», 
2
1907 (Δλ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Αηφινπ, 1877). 

Καξαγεσξγηάδεο, Ησάλλεο, Κύπξνο δνύιε. Γξάκα εηο πξάμεηο πέληε. Χο επνπνηία εθδνζείζα 

ην πξψηνλ ελ Κχπξῳ. Δλ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ησλ θαηαζηεκάησλ Αλέζηε Κσλ- 

ζηαληηλίδνπ, 1898. 

-------, Ο αεηόο ή Ioπζηηvηαλόο θαη Θενδώξα [δξάκα], Δλ Λεκεζζῲ Κχπξνπ, εθ ηνπ ηππν- 

γξαθείνπ ηεο «Διεπζεξίαο», 1913.  

-------, Αηιαληίο. Κσκσδία ιπξηθή εηο πξάμεηο ηξεηο. Δλ Λεπθσζίᾳ, 1923. 

Κνξέληεο, Θξαζύβνπινο, Δπ’ απηνθώξῳ. Κσκσδία έκκεηξνο εηο πξάμηλ κίαλ: Πελληαίο. αηπ- 

ξηθνί ζηίρνη. Δλ Λεπθσζίᾳ, ηχπνηο «Φσλήο ηεο Κχπξνπ», 1901, 47-77. 

Κσλζηαληηλίδεο, Θεόδνπινο, Γύν εηζέηη ηνπ έξσηνο ζύκαηα ή Σα θαη’ Δπαλζίαλ θαη Αγεζίια- 

νλ. Γξάκα εηο πξάμεηο ηξεηο. Δλ κχξλῃ, ηχπνηο Νηθνιάνπ Α. Γακηαλνχ, 1873.  

--------, Πέηξνο Α΄ βαζηιεύο Κύπξνπ θαη Ηεξνπζαιήκ ή Ζ εθδίθεζηο ηνπ Κηαξίσλνο. Γξάκα εηο 

πξάμεηο ηξεηο. Δλ Καΐξῳ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Μ.Κ. Ννκηθνχ, 1874. 

--------, Ο Κνπηζνύθ Μερεκέη ή ην 1821 ελ Κχπξῳ. Γξάκα ηζηνξηθφλ εηο πξάμεηο πέληε. Δλ Αιε- 

μαλδξείᾳ, εθ ηεο ηππνγξαθίαο «Ζ Οκφλνηα» Βηηάιε θαη Μαλνπζάθε, 1888. 

Λενληηάο, απθώ, Παξαζηάζεηο δξακαηηθαί αξκόδηαη εηο παξζελαγσγεία, ή πλέδξηνλ ησλ 

Ζπείξσλ θαη πλδηάιεμηο ηνπ ρνξνύ  ησλ κνπζώλ επί ηνπ Διηθώλνο, Δλ κχξλῃ, εθ ηνπ ηππν- 

γξαθείνπ ηεο «Ακαιζείαο», 1871. 

Λντδηάο, Πνιπμέλε, Ζ δνύιε Κύπξνο. Γξακαηηθφλ εηδχιιηνλ. Δλ Λεκεζζῲ Κχπξνπ, εθ ηνπ 

ηππνγξαθείνπ «άιπηγγνο», 1890. 

Νηθνιαΐδεο, Νίθνο, Ζ απνθαηάζηαζε ησλ πάλησλ, Λπξηθή ηξηινγία: Σν γαιάδην ινπινύδη (ην 

πξψην κέξνο ηεο ηξηινγίαο). Λπξηθφ δξάκα έκκεηξν ζε ηξεηο πξάμεηο θαη κηα δηάκεζε ζθε- 

λή: 1907-1914, Κχπξνο, 1919. 

Παπιίδεο, Κύξηιινο, Ζ δεκαξρίηηο. Κσκσδία εηο πξάμηλ κίαλ. ρ.ρ. , 1910. 

---------, Σα επραξηζηήξηα. Κσκσδία εηο πξάμεηο δχν, Δλ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ, 1911. 

Πεξηζηηάλε, Ηνπιία, Φηινπαηξία θαη έξσο. Γξάκα εηο πξάμεηο ηέζζαξαο. Μεηά θσκηθνχ παη- 

γλίνπ «Μία παξεμήγεζηο» θαη κνλνιφγνπ «Ο Πηζεθίδεο». Δλ Λεπθσζίᾳ (Κχπξνπ), ηχπνηο 

«Θεζζαινλίθεο», 1921.   

---------, Ζ θόκεζζα δεηηάλα. Γξάκα εηο πξάμεηο εμ. Μεηά θσκσδίαο «Οη επηζηήκνλεο» εηο 

πξάμεηο δχν. Δλ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ, ηχπνηο «Θεζζαινλίθεο» Γ. Υ. Κπξηαθίδνπ, 1923.  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



520 

 

Πεηξίδεο, Ησάλλεο, Ο Γηνκήδεο. Γξάκα εηο πξάμεηο πέληε. πληαρζέλ ηῳ 1869. Δλ Λεκεζῲ, 

1882.  

Πεγαζίνπ, Ησάλλεο, Ο δξαπέηεο δηδάζθαινο. Μαθεδνληθφλ δξάκα εηο εμ κηθξάο πξάμεηο. Ζ 

ζθελή ελ έξξαηο. Δλ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ. Δθδφηεο Κ. Γ. Ρψζνο, ηχπνηο «Θεζζαινλί- 

θεο»,1921.  

Πηεξίδεο, Γηάγθνο, Οη λαπαγνί. Μνλφπξαρην δξάκα. Έθδνζε «θέςεο», ηππνγξαθηθά 

θαηαζηήκαηα Καζηκάηε & Ησλά, Αιεμάληξεηα [sic], 1921.  

ηβηηαλίδεο, Γεώξγηνο, Ζ Κύπξνο θαη νη Nαΐηαη. Γξάκα εηο πξάμεηο πέληε. Δλ Αιεμαλδξείᾳ, εθ 

ηνπ ειιεληθνχ ηππνγξαθείνπ «Ζρψ», 1869. (2
ε
 έθδνζε: Γξάκα παηξησηηθφλ εθ ηεο ηζηνξίαο 

ηεο Κχπξνπ. Δηο πξάμεηο πέληε. Λεπθσζία, εθδνηηθφο νίθνο Η. Γ. Καζνπιίδνπ, Έθδνζηο Β' 

Δπηκειεκέλε: 1931).  

ηαπξίδεο, Γεώξγηνο, Μπακ-κπνπκ. Κσκσδία πξσηφηππνο μεθαξδηζηηθή. Δηο πξάμηλ. Δλ Λεπ- 

θσζίᾳ (Κχπξνπ), ηππνγξαθείνλ «Αη Μνχζαη», 1921.  

 

Α2. ΘΔΑΣΡΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΑ Δ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 

Αλζίαο, Σεύθξνο, «Ο δεηηάλνο ηεο εδνλήο», πεξ. Φιόγα [πάξηεο] 2 (Φεβξ. 1925) 17-34.  

Δπζπκηάδεο, Δπακεηλώλδαο, «Φαξκαθνπνηφο θαη ρσξηθφο» (απ.), εθ. Ο Ραγηάο, 9 Απξ., 19 

Ηνπι. 1898.  

Καηαιάλνο, Νηθόιανο, «Πεξηθνπαί δξάκαηνο», Δπαγόξαο, 31 Μαξη. 1900, αξ. 532.   

Οηθνλνκίδεο, Αληώληνο, Ο κπνλακάο, εθ. Σξηθ-ηξαθ, 8 Ηνπλ.-6 Ηνπι. 1896, αξ. 8-12.  

---------, Σα λεύξα κνπ, Σξηθ-Σξαθ, 17 Απξ.-29 Μαΐνπ 1896, αξ. 1-7.  

Πεξηζηηαλίδεο, Υξ. Κ., «Ζ απάηε», πεξ. Αξκνλία 30 (30 επη. 1914) 7.  

Φξαγθνύδεο, Μ. Γ., «Νεηδηκπέ», Ννπκάο 163 (11 επη. 1905) 4-6˙ 164 (18 επη. 1905) 8-11˙ 

165 (25 επη. 1905) 10-11.  

Υνπξκνύδηνο, ηπιηαλόο[;], «Ο γεξν-Νηθφιαο θαη ν κπαξπα-Γεκήηξεο. Κνηλσληθή επηζθφ- 

πεζηο», άιπηγμ, 5 Ηνπλ.-24 Ηνπι. 1893 (αξ. 428-435).  

Υξηζηνδνπιίδεο, Υξηζηόδνπινο, «Ζ κνηξαία ζηηγκή», Αβγή 2 (Μάεο 1924) 30-33.  

 

Α3. ΠΟΗΖΣΗΚΔ ΤΝΘΔΔΗ ΜΔ ΔΓΓΔΝΖ ΘΔΑΣΡΗΚΟΣΖΣΑ 

Μηραειίδεο, Βαζίιεο, Άπαληα, Λεπθσζία, Δθδφζεηο Υξ. Αλδξένπ, 2002: «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821 

ελ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ»: 137-160˙ «Ζ Υηψηηζζα»: 162-168˙ «Ρσκηφο θαη Σδνλ Πνπιιήο, 

Σδνλήο θαη Καθνπιιήο»: 196-216. 

 

Α4. ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΠΟΤ ΤΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑΗ ΜΔ 

ΣΟ ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΘΔΑΣΡΟ  ΣΖ ΠΡΩΗΜΖ ΑΓΓΛΟΚΡΑΣΗΑ 

Γθιάζδλεξ, Ίξκα, Σζηγγάληθν ξνκάληδν. Γξάκα ζε κέξε ηξία. Κχπξνο, 1938.  

Καξαγεσξγηάδεο, Ησάλλεο, Κύπξνο δνύιε. Μία ζειίο ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο ππφ ηνπο Ναΐ- 

ηαο. Πνίεκα επηθφλ εηο άζκαηα πέληε. Δλ Λεπθσζίᾳ Κχπξνπ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Δξβέξ- 

ηνπ Δ. Κιαξθ, 1895. 

Λενληηάο, απθώ, «Οπδακνχ ζάλαηνο˙ παληαρνχ δσή» [π.], Όκεξνο [κχξλεο] Β΄, Ζ΄ (1874) 

340-346. 

Μηραειίδεο, Βαζίιεο, Ρσκηόο θαη Σδνλ Πνπιιήο, Σδνλήο θαη Καθνπιιήο (εηζ., ζρ. Κ. Γ. Γηα- 

γθνπιιήο), Λεπθσζία, Βηβιηνζήθε Κππξίσλ Λατθψλ Πνηεηψλ, 1985. 

---------, Πνηήκαηα (εηζαγ. Νίθνο Οξθαλίδεο), Λεπθσζία, Κ. Δπηθαλίνπ, 1998 (θσηνκεραληθή 

αλαηχπσζε ηεο 1
εο

 έθδνζεο: 1911).  
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---------, Ο Ρσκηόο (Ρσκηόο θαη Σδηνλ Πνπιιήο, Σδηνλήο θαη Καθνπιιήο). Μηα αλάγλσζε απφ 

ηνλ Κψζηα Βαζηιείνπ, Λεπθσζία, «Αηγαίνλ», 2003.  

---------, Πνηήκαηα. Ζ έθδνζε ηνπ 1911. Μηα αλάγλσζε απφ ηνλ Κψζηα Βαζηιείνπ, Λεπθσζία, 

Αηγαίνλ, 2007. 

ηβηηαλίδεο, Γεώξγηνο, Μεηξηθή θιεξνλνκία ήηνη πκβνπιαί κεηξόο πξνο ζπγαηέξα, ελ Αιε- 

μαλδξείᾳ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ «Σν Αξθάδηνλ», 1868. 

Σζηθθίλεο, Γαληήι, Ο Κνπηζνύθ Μερκέη ελ Κύπξῳ ηῳ 1821, ελ Αζήλαηο, εθδ. Κ. Γ. Ρψζζνο, 

1904. 

Φξαγθνύδεο, Δπακεηλώλδαο, Ο Θέξζαλδξνο θαη άιια αθεγήκαηα (επηκ. Λεπηέξεο Παπαιεν- 

ληίνπ), Αζήλα, Νεθέιε, 2002. 

 

Α5. ΘΔΑΣΡΗΚΔ ΓΗΑΚΔΤΔ ΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΤΝΘΔΔΩΝ ΣΟΤ ΒΑΗΛΖ  ΜΗΥΑΖ-     

ΛΗΓΖ 

Κνύξνο, Αλδξέαο, Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821. Γηαζθεπή δηά ην ζέαηξνλ. Λεπθσζία, έθδνζηο Τπνπξ-  

    γείνπ Παηδείαο, Λεπθσζία, ρ.ρ.  

Πηεξήο, Μηράιεο, Ζ ξσκηνζύλε ελ θπιή ζπλόηδηαηξε ηνπ θόζκνπ, Λεπθσζία, Θεαηξηθφ Δξγα- 

ζηήξη Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, 2001: 216-241.  

Υαηδεησάλλνπ, Κπξηάθνο, Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 1821 ελ Κύπξῳ. Γξάκα εηο θππξηαθήλ δηάιεθηνλ. 

Πνίεκα Βαζίιε Μηραειίδε, Ακκφρσζηνο, 1960.   

 

Α6. ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΠΟΤ ΤΝΔΞΔΣΑΕΟ-  

ΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΘΔΑΣΡΟ  ΣΖ ΠΡΩΗΜΖ ΑΓΓΛΟΚΡΑΣΗΑ 

Ζζίνδνο, Έξγα θαη εκέξαη (κηθξ. π. Φίιηππαο), Αζήλα, Πάππξνο, 1975.  

 

Α7. ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΠΟΤ ΤΝΔ- 

ΞΔΣΑΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΘΔΑΣΡΟ  ΣΖ ΠΡΩΗΜΖ ΑΓΓΛΟΚΡΑΣΗΑ 

Βεξλαξδάθεο, Γεκήηξηνο, Γξάκαηα. Έθδνζηο λέα. Πνιιαρψο κεηαξξπζκηζζείζα θαη επηδη- 

oξζσζείζα κεηά πξνιεγνκέλσλ, ζεκεηψζεσλ, θξίζεσλ θιπ. Σφκνο Α΄ πεξηέρσλ Μαξίαλ Γν- 

μαπαηξή, Μεξόπελ θαη Δπθξνζύλελ. Αζήλεζηλ, εθ ησλ ηππνγξαθείσλ ηνπ «Κξάηνπο», 1903. 

Κακπύζεο, Γηάλλεο,  Άπαληα (επηκ. Γ. Βαιέηαο), Αζήλα, Πεγή, 1972.  

----------, Ο Αξήγηαλνο: Ο Ννπκάο Θ΄ (1911): 419-423, 447-8, 454-456, 478-480, 482-3, 501-3, 

524-6, 547-550, 566-8. 

Ραγθαβήο, Αιέμαλδξνο Ρ., Άπαληα ηα θηινινγηθά, η. Γ΄: Γξακαηηθή πνίεζηο, Δλ Αζήλαηο, 

ηχπνηο «Διιεληθήο Αλεμαξηεζίαο», 1874. 

----------, Ζ παξακνλή. Γξάκα εηο πξάμεηο πέληε: Άπαληα ηα θηινινγηθά, η. Γ΄. Γξακαηηθή 

πνίεζηο. Δλ Αζήλαηο, ηχπνηο «Διιεληθήο Αλεμαξηεζίαο», 1874, 5-217. 

νύηζνο, Παλαγηώηεο, Ο Δπζύκηνο Βιαράβαο ή ε Αλάζηαζηο ηνπ ειιεληθνύ γέλνπο. Σξαγσδία 

εηο πέληε πξάμεηο θαη κεηά ρνξψλ. Δλ Αζήλαηο, εθ ηεο ηππνγξαθίαο Ν. Αγγειίδνπ, 1851.  

 

Α8. ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖ ΞΔΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΠΟΤ ΤΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΚΤ- 

ΠΡΗΑΚΟ ΘΔΑΣΡΟ  ΣΖ ΠΡΩΗΜΖ ΑΓΓΛΟΚΡΑΣΗΑ 

Brieux, Eugène, L'avocat. Comédie en trois actes, Παξίζη, Librairie Stock, Delamain et Bou- 

telleau, 
2
1922.  

Dumas, Alexandre, Père, Ali Pacha (deuxième partie): Crimes Célèbres, Παξίζη, Admini- 

stration de Librairie, v. 8, 1842, 1-147.    
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Hugo, Victor, Lucretia Borgia: Four plays (transl. William Howarth), Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Methuen, 2004, 210-286.  

Maeterlinck, Maurice, «Ο ζάλαηνο ηνπ Σηληαγθίι», εξάπηνλ 1(Ηαλ. 1909) 7-13· 2 (Φεβξ. 

1909) 53-63· The death of Tintagiles and other plays (transl. Alfr. Sutro), Λνλδίλν, Duck- 

worth and Co, 1924, 89-126. 

----------, Σν γαιάδην πνπιί. Ολεηξνθαληαζία ζε έμη πξάμεηο (κηθξ. Πέηξνο Υάξεο), Αζήλα, Δ- 

ηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο-Ίδξπκα ρνιήο Μσξαΐηε, 

1982. 

Metastasio, Pietro, Ζ αλαγλώξηζηο ηνπ Ησζήθ θαη Ο Ζξαθιήο πξν ησλ δύν νδώλ (κηθξ. Π. 

Μαηαξάγθαο), ελ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Νηθνιάνπ Ρνπζνπνχινπ, 1880. 

Plomer, William, Σν δηακάληη ησλ Ησαλλίλσλ. Αιή παζάο 1741-1822 (κηθξ. Μηρ. Παπα- 

τσάλλνπ), Αζήλα, Γσδψλε, 1994.  

Shakespeare, William, Άκιεη (κηθξ. Βαζίιεο Ρψηαο), Αζήλα, Ίθαξνο, 1974.  

 

Β΄. ΠΖΓΔ  

Β1. ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 

Αηώλ (1913-1914, 1915-1918) 

Αιήζεηα (1881-1922, 1930) 

Αξκνλία (1920) 

Έζλνο (1892-1893) 

Διεπζεξία (1906-1922, 1954) 

Δπαγόξαο (1890-1892, 1894, 1898, 1900-1905) 

Δθεκεξίο ηνπ Λανύ (1906-1909) 

Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ (1888, 1890) 

Ζρώ ηεο Κύπξνπ (1913-1914, 1919-1920) 

Κήξπμ (1913-1920, 1921-1923) 

Κππξηαθόο Φύιαμ (1906-1922) 

Νένλ Έζλνο (1893-1903, 1907-1922) 

Νένλ Κίηηνλ (1879, 1882, 1883)  

Νένο Κππξηαθόο Φύιαμ (1935) 

Ο Ραγηάο (1898)  

Παξαηεξεηήο (1935) 

Παηξίο (1907-1916, 1919-1920) 

Πάθνο (1939) 

Πξσηλή (1935) 

άιπηγμ (1884-1922)  

εκαία ηεο Κύπξνπ (1905) 

Φσλή ηεο Κύπξνπ (1885-1922) 

 

Β2. ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 

[Γηα ηα λεφηεξα πεξηνδηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (1960 θ.ε.), βι. ηηο θαηαρσξίζεηο θαηά 

ζπγγξαθέα] 

Απόζηνινο Βαξλάβαο (1921) 

Αξκνλία (1913-1914) 

Αβγή (1924)  

Απγή  (1908-1911) 
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Γξάκκαηα [Αιεμάλδξεηα] (1918, 1919) 

Κππξηαθά Γξάκκαηα (1939, 1940-1942, 1950, 1953) 

Κππξηαθά Υξνληθά (1934)  

Λύξα [Αζήλα] (1919) 

Νέα Δπνρή (1921)  

Νέα Δζηία (1935)  

Νέα Εσή [Αιεμάλδξεηα] (1927)  

Ννπκάο (1905-1906, 1911, 1923)  

Ο Κόζκνο (1909-1911) 

Όκεξνο [κχξλε] (1874)  

Παξζελώλ (1906-1907) 

εξάπηνλ [Αιεμάλδξεηα] (1909) 

Φιόγα [πάξηε] (1925)  

 

Β3. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ 

Παπαδόπνπινο, Πάλνο Υ., Κππξηαθόλ εκεξνιόγηνλ ηνπ έηνπο 1918. Σῃ ζπλεξγαζίᾳ Κππξίσλ 

ινγνγξάθσλ, Λεπθσζία Κχπξνπ, ηππνγξαθείνλ «Θεζζαινλίθε», 1918. 

Παπαληθνιάνπ, Υξεζηάθεο, Κππξηαθόλ εκεξνιόγηνλ 1918. Δλ Λεπθσζίᾳ, ηχπνηο «Λεπθσ- 

ζίαο», Πεηξίδνπ θαη Νηθνιάνπ, 1918. 

θόθνο, Κσλζηαληίλνο Φ., Δζληθόλ εκεξνιόγηνλ ρξνλνγξαθηθόλ, θηινινγηθόλ θαη γεινηνγξα- 

θηθόλ ηνπ έηνπο 1897, ελ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ησλ θαηαζηεκάησλ Αλέζηε Κσλ- 

ζηαληηλίδνπ, 1897.   

 

Β4. ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΑ / ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ  

Haggard, H. Ridder, Σαμίδη ζηελ Κύπξν ην 1900 (κηθξ., εηζ., ζρ. Διέλε Υαπειή), Αζήλα, Δηξ- 

κφο, 1994 (1901). 

Hughes, Thomas Smart, Travels in Greece and Albania, Λνλδίλν, Henry Colburn and Richard 

Bentley, 1830, vol. 2.  

Lewis, E. A., A lady’s impressions of Cyprus in 1893, Λνλδίλν, Remington and Company 

Limited, 1894. 

Scott-Stevenson, [Esmé] Mrs, Our home in Cyprus, Λνλδίλν, Chapman and Hall, 1880: 

[Αλαηχπσζε: Λεπθσζία, Γ. Ν. Καληδειάξεο, 2001]. 

Stewart, Basil, My experiences of Cyprus, Λνλδίλν, George Routledge & Sons Limited, 
2
1908 

(1906). 

 

Β5. ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗ ΚΤΠΡΟΤ 

Λνπθάο, Γεώξγηνο, Φηινινγηθαί επηζθέςεηο ησλ ελ ηῳ βίῳ ησλ λεσηέξσλ Κππξίσλ κλεκείσλ 

ησλ αξραίσλ, Λεπθσζία, Κππξηνινγηθή Βηβιηνζήθε 2, 
2 
1974 (Αζήλα, 1874). 

αθειιάξηνο, Αζαλάζηνο, Σα Κππξηαθά. Ήηνη γεσγξαθία, ηζηνξία θαη γιψζζα ηεο λήζνπ 

Κχπξνπ απφ ησλ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κέρξη ζήκεξνλ. Σφκνο δεχηεξνο: Ζ ελ Κύπξῳ γιώζ- 

ζα. Δλ Αζήλαηο, ηχπνηο θαη αλαιψκαζη Π. Γ. αθειιαξίνπ, 1891. 

----------, Σα θππξηαθά, Λεπθσζία, Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ΄, 1991, 

ηφκνη: Α΄, Β΄.  

 

Β6. ΗΣΟΡΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΗΔ  
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Αξρηκαλδξίηεο Κππξηαλόο, Ηζηνξία ρξνλνινγηθή ηεο λήζνπ Κύπξνπ. Δξαληζζείζα εθ δηαθφξσλ 

ηζηνξηθψλ θαη ζπληεζείζα απιῂ θξάζεη ππφ ηνπ […], αξρνκέλε απφ ηνπ θαηαθιπζκνχ κέρξη 

ηνπ παξφληνο. Δλ ῂ πξνζεηέζε θαη ε πεξί ηεο Απηνλνκίαο ηεο Ηεξάο Δθθιεζίαο ησλ Κππξί- 

σλ Έθζεζηο ηνπ ανηδίκνπ αξρηεπηζθφπνπ Κπξίνπ Φηινζένπ, άκα θαη πεξί ελδφμσλ Αλδξψλ 

θαη Αγίσλ Κππξίσλ, Δλεηίεζηλ: Παξά Νηθνιάῳ Γιπθεί ηῳ εμ Ησαλλίλσλ, 1788: Ηζηνξία 

ρξνλνινγηθή ηεο λήζνπ Κύπξνπ (πξφι. Θ. Παπαδφπνπιινο), Δλ Λεπθσζίᾳ,  1971. 

Γεξβίλνο, Γ. Γ., Ηζηνξία ηεο επαλαζηάζεσο θαη αλαγελλήζεσο ηεο Διιάδνο. Μεηαθξαζζείζα 

απφ ηνπ πξσηνηχπνπ ππφ Ησάλλνπ Πεξβαλφγινπ. Αζήλεζη, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Υ. Ν. Φη- 

ιαδειθέσο, 1864, ηφκ. Α΄.  

Εαλλέηνο, Φίιηνο, Ηζηνξία ηεο λήζνπ Κύπξνπ. Απφ ηελ αγγιηθή θαηνρή κέρξη ην 1912, Λεπ- 

θσζία, Δπηθαλίνπ, 
2
1997 (1912), ηφκ. Α΄-Γ΄.  

---------, Ζ Κύπξνο θαηά ηνλ αηώλα ηεο παιηγγελεζίαο, 1821-1930, Αζήλεζηλ, ηχπνηο Γ. Γειή & 

Η. Σζίπε, 1930.  

Κεπηάδεο, Γεώξγηνο, Απνκλεκνλεύκαηα ησλ θαηά ην 1821 ελ ηῃ λήζῳ Κύπξῳ ηξαγηθώλ ζθε- 

λώλ. Έθδνζηο δεπηέξα επεπμεκέλε, ελ Αιεμαλδξείᾳ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ «Ζ Οκφλνηα» 

Βηηάιε θαη Μαλνπζάθε, 1888. 

---------, Έιιελεο ελ Αηγύπηῳ ή πγρξόλνπ ειιεληζκνύ αλαγέλλεζηο θαη θαζηδξύκαηα εζληθά 

(1766-1892), ελ Αιεμαλδξείᾳ, ρξσκνηππνιηζνγξαθείνλ Η. Κ. Λαγνπδάθε, 1892. 

Κσλζηαληηλίδεο, Θεόδνπινο [επηκ.], Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ. πγγξαθείζα κελ ελ έηεη 1778 ππό 

ηνπ Αξρηκαλδξίηνπ Κππξηαλνύ Κππξίνπ. Νπλ δε βειηησζείζα θαηά ην ιεθηηθφλ θαη ζπλν- 

ςηζζείζα ππφ Θενδνχινπ Κσλζηαληηλίδνπ. Δθδίδνηαη ππφ Π. Οπζκηάλε. Δλ Λάξλαθη Κχ- 

πξνπ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Σ. Μαζθάιθε θαη αο, 1880.  

Κσλζηάληηνο, Αξρηεπίζθνπνο πλαίνπ, «Κππξηάο Υαξίεζζα θαη Δπίηνκνο»: Πεξηγξαθή ηεο 

Ηεξάο, εβαζκίαο θαη Βαζηιηθήο Μνλήο ηεο Τπεξαγίαο Θενηόθνπ ηεο θαη κέγα ερνύζεο ην αη- 

δέζηκνλ, δηά ηνλ ηζηνξήζαληα απηήλ Απόζηνινλ Λνπθάλ ηνλ Δπαγγειηζηήλ, ηνπ Κύθθνπ επηθε- 

κηδνκέλεο, θαηά ηελ λήζνλ Κύπξνλ. Δλεηίεζηλ, παξά Νηθνιάῳ Γιπθεί ηῳ εμ Ησαλλίλσλ, 1819: 

125-154.   

(Μ)πνπζηξνύο, Σδώξηδεο (Γεώξγηνο Βν(ζ)ηξ(π)ελόο ή Βνπζηξώληνο), Γηήγεζηο θξνλίθαο 

Κύπξνπ (Κξηηηθή έθδνζε, εηζαγσγή, ζρφιηα, γισζζάξη, πίλαθεο θαη επίκεηξν: Γηψξγνο Κε- 

ραγηφγινπ), Λεπθσζία, Κέληξν Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, 1997.   

Παπαξξεγόπνπινο, Κσλζηαληίλνο, Πξνιεγόκελα (επ. Κ. Θ. Γεκαξάο), Αζήλα, Δξκήο, 1970. 

Παξαζθεπάο, Δπζηάζηνο, Παιαηαί αλακλήζεηο. Ζ Λεκεζφο θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, Λεκεζφο, Έθ- 

δνζηο Καλάιη 9.86, Λεκεζφο, 1996.  

άζαο, Κ. Ν., Μεζαησληθή Βηβιηνζήθε, Δλ Βελεηίᾳ, Σχπνηο ηνπ Υξφλνπ, 1873,ηφκ. Β΄, νε΄-  

 νζη΄. 

Φαξκαθίδεο, Ξελνθώλ, Ηζηνξία ηεο Λεκεζνύ. Μεηά ιανγξαθηθψλ θαη ηνπνγξαθηθψλ ζεκεη- 

ψζεσλ θαη δηαθφξσλ γεγνλφησλ απφ ηεο ηδξχζεσο απηήο κέρξη ηνπ 1897. Δλ Λεκεζῲ, 1942.   

 

Makhairas, Leontios, Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled “Chronicle” 

(transl. R. M. Dawkins), vol. 1, Ομθφξδε, Clarendon Press, 1932.  

 

Β7. ΥΡΖΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

Πνιπείδεο, Θεόθιεηνο, Οπηαζία ηνπ καθαξίνπ Ηεξσλύκνπ Αγαζαγγέινπ ηνπ εθ ηεο κνλαδηθήο 

πόιεσο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ, Δλ Αζήλαηο, [Γ. Κακπάζεο-Ν. Γ. ηάηθνβηηο], 1877. 
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Β8. ΒΗΟΓΡΑΦΗΔ  

Κσλζηαληηλίδεο, Θεόδνπινο Φ., Γεώξγηνο Αβέξσθ. Βηνγξαθία απηνχ ελ ηξηζί γιψζζαηο, 

ειιεληθῂ, γαιιηθῂ θαη αγγιηθῂ, Δλ Αζήλαηο, εθ ηνπ Σππνγξαθείνπ ησλ Καηαζηεκάησλ 

Αλέζηε Κσλζηαληηλίδνπ, 1896. 

Υξεζηνκάλνο, Αλαζηάζηνο Κ.,  Γεώξγηνο Αβέξσθ. Λόγνο επηκλεκόζπλνο. Δθθσλεζείο ηῃ 26ῃ 

Μαΐνπ 1902 ελ ηῳ λαῲ ηεο Μεηξνπφιεσο. Δλ Αζήλαηο, ηππνγξαθείνλ Δζηία Κ. Μάηζλεξ θαη 

Ν. Καξγαδνχξε, 1902. 

 

B9. ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ 

Αλάπ. [=Ν. Αλησληάδεο], «Δζηηάδεο», Αηώλ, 30/13 Γεθ. 1913. 

 ---------, «Απάληεζηο θππξηαθήο απνζηνιήο», Αιήζεηα, 16 Μαΐνπ 1919.  

[Αλώλπκνο], «Αγγιίο πεξί Κχπξνπ», Δπαγόξαο, 7 Οθη. 1894.  

[--------], «Αη αξραηφηεηεο», Αιήζεηα, 18 Ηνπλ. 1898. 

[--------], «Αη αξραηφηεηεο», Αιήζεηα, 8 Απξ. 1905. 

[--------], «Αη αξραηφηεηεο», Νένλ Έζλνο, 26/8 Απγ. 1902. 

[--------], «Αη αξραηφηεηεο ηεο λήζνπ», άιπηγμ, 2 Απξ. 1905. 

[--------], «Αηζρξά αξραηνθαπειία», Αιήζεηα, 26 επη. 1903. 

[--------], «Αλαθξίβεηα θαη παξεμεγήζεηο», Νένλ Κίηηνλ, 21/2 επη. 1881. 

[--------], «Γελ έρνκελ θηινιφγνπο», Φσλή ηεο Κύπξνπ, 12/24 Μαξη. 1892. 

[--------], «Γνπινθξνζχλε θαη άλνηα», Δπαγόξαο, 11 Ννεκβξ. 1897. 

[--------], «Δίκεζα αθηιφκνπζνη», Φσλή ηεο Κχπξνπ, 15/27 επη. 1893. 

[--------], «Ο “Cyprus Herald”», Αιήζεηα, 3/15 Απξ. 1882. 

[--------], «Ο εζληζκφο ησλ Κππξίσλ. Ο θ. Β. ηηνχαξη πβξίδσλ ελ ηῳ βηβιίῳ ηνπ», Φσλή ηεο 

Κύπξνπ, 18/1 Γεθ. 1906.  

[--------], «Ο λένο Ακπνχ», Δθεκεξίο ηνπ Λανύ, 25/8 Γεθ. 1906.   

[--------], «χιινγνη ή αλαγλσζηήξηα», Έζλνο, 17/20 Ηνπλ. 1892. 

[--------], «Σα αλαγλσζηήξηα είλε ηα ζρνιεία ηνπ ιανχ», άιπηγμ, 17 Απξ. 1885. 

[--------], «Σν αηψληνλ δήηεκα», Αιήζεηα, 18 Ηνπλ. 1898. 

[--------], «Σν θιέγνλ δήηεκα», Αηώλ, 30/13 Γεθ. 1913. 

[--------], «1890», Φσλή ηεο Κύπξνπ, 28/9 Ηαλ. 1891. 

[--------], «1894-1895», Φσλή ηεο Κύπξνπ, 30/11 Ηαλ. 1895. 

[-------], «Σν 1895», Αιήζεηα, 5/17 Ηαλ. 1896. 

Βαζηιείνπ, Κύξηιινο, «Λφγνο εηο ην αλαγλσζηήξηνλ  “Ηζφηεο”», Αιήζεηα, 24/5 Ηνπλ. 1891. 

Γιπθύο, Δπέιζσλ, «Αγσγή παξά ηνηο αξραίνηο Έιιεζη», Φσλή ηεο Κύπξνπ, 21/3 Ηνπλ. 1916.  

Θεκηζηνθιένπο, Αλδξέαο, «Γπκλαζηηθφο χιινγνο “Σα Οιχκπηα”. Παγθχπξηνη Αγψλεο», 

Αιήζεηα, 23/5 Ηνπι. 1895. 

Θενδόηνπ, Θενθάλεο, «Κππξηαθή έθθιεζηο πξνο ηνλ βξεηηαληθφλ ιαφλ», Αιήζεηα, 18/30 

Μαξη. 1893. 

-----------, «21
ε
 Μαΐνπ. Ο ιφγνο», Φσλή ηεο Κύπξνπ, 28/9 Ηνπλ. 1894. 

-----------, «Λφγνο ηνπ θ. Θ. Θ. εθθσλεζείο ηελ 16 Απξηιίνπ θαηά ην ελ Λεπθσζίᾳ ζπιιαιεηή- 

ξηνλ», Δπαγόξαο, 28 Απξ. 1895.  

Καηαιάλνο, Νηθόιανο, «Ζ γπλή θαη ν νίθνο», Δπαγόξαο, 3 Ηνπλ. 1894. 

Κππξηαλνύ, Νηθόιανο, «Παξάπνλα ρσξηθνχ», άιπηγμ, 19 Απγ. 1889. 
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Λαλίηεο, Νηθόιανο Γ., «Λφγνο επί ηνηο αξγπξνίο γάκνηο ηνπ βαζηιηθνχ δεχγνπο ηεο Διιάδνο ελ 

ηῳ Κηηηαθῲ πιιφγῳ», Σν Έζλνο, 22/3 Ννεκβξ. 1892. 

Λαλίηεο, Ν. Κι., «Γηαβάδνκελ νη Κχπξηνη;», Αιήζεηα, 13 Ννεκβξ. 1916. 

Λ[αλίηεο], Ν. Κι., «Ο Rider Haggard θαη ε Κχπξνο», Αιήζεηα, 2 Μαξη. 1902 [Αλαδεκνζίεπζε 

απφ ηελ εθ. Νέα Ζκέξα Σεξγέζηεο]. 

Λληο [=Λαλίηεο, Νηθόιανο Κι.], «Μνιπβηέο εδψ θη εθεί», Αιήζεηα, 30 Οθη. 1897. 

Μαιεθίδεο, Γεώξγηνο, «Λφγνο εθθσλεζείο ππφ ηνπ αμηνηίκνπ θ. Γ. Μ., πξνέδξνπ ηνπ αλα- 

γλσζηεξίνπ “Ηζφηεο”, θαηά ηελ 21
ελ

 Μαΐνπ, επέηεηνλ απηνχ,  άιπηγμ, 30 Μαΐνπ 1892. 

-----------, «Λφγνο εθθσλεζείο ηῃ 21ῃ Μαΐνπ ελ ηῳ αλαγλσζηεξίῳ “Ηζφηεο” ππφ ηνπ θ. Γ. Μ.», 

φ.π., 25 Μαΐνπ 1896.  

Νη. Θη. Αλάπ. [=Αλησληάδεο, Ν.], «Ηδηαίηεξνλ ηειεγξάθεκα», Αιήζεηα, 2 Μαΐνπ 1919. 

Νηθ. [Νίθνο Υαηδεγαβξηήι], «Δπαλαζηαηηθαί ηδέαη», Φσλή ηεο Κύπξνπ, 5/18 Ννεκβξ. 1911. 

Παζράιεο, Νενπηόιεκνο, «Δθ ηνπ πεξί Κχπξνπ θπιιαδίνπ», Αιήζεηα, 13 Γεθ. 1902.   

Πξναηξέζηνο, «1570. Ζ Αξλάιδα», Φσλή ηεο Κύπξνπ, 28/10 Απγ. 1901. 

ηαπξηλίδεο, Γ. Θ., «χιινγνο ν “Φνίλημ”: Λφγνο εθθσλεζείο ηελ εκέξαλ ησλ εγθαηλίσλ ππφ 

Γ. Θ. .», Φσλή ηεο Κύπξνπ, 4/17 Απγ. 1900.  

Σξηάζηεξνο [=Ξελνθώλ Π. Φαξκαθίδεο], «Αλνξζψζσκελ θιήξνλ θαη θνηλσλίαλ», άιπηγμ, 

18 Μαξη. 1910. 

Φξαγθνύδεο, Γεώξγηνο, «Μεηά είθνζηλ έηε», Αιήζεηα, 25 Ηνπλ. 1898. 

Φξαγθνύδεο, Μ. Γ., «Σν θαθφ θη ε γηαηξεηά ηνπ», Ννπκάο 164 (18 επη. 1905) 1. 

------------, «Μηα πξφπνζε», Ννπκάο 203 (18 Ηνπλ. 1906) 8-9. 

------------, «Γελεζήησ θσο», Αιήζεηα, 19 Ηαλ. 1912. 

------------, «Γξάθνκελ νη Κχπξηνη;», Αιήζεηα, 25 Ννεκβξ. 1916.  

Υαηδεδάθηο, Γ. Ν., «Καη ηξίηελ θνξάλ», Αξκνλία, 29 Φεβξ. 1920, αξ. (49) 1.  

 

Invisible, «Αλαγλσζηήξηα», Αιήζεηα, 18/30 Οθη. 1891. 

 

Γ. ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 

Γ1. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΟΓΖΓΟΗ 

Γηαγθνπιιήο, Κ. Γ., «Αζεζαχξηζηεο θαη άγλσζηεο εθδφζεηο», Μηθξνθηινινγηθά 28 (θζηλφπσξν 

2010) 38-41. 

Ζιηνύ, Φίιηππνο-Πνιέκε, Πόπε, Διιεληθή βηβιηνγξαθία 1864-1900. πλνπηηθή αλαγξαθή, 

ηφκ. Α΄, Β΄, Γ΄, Αζήλα, Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ηζηνξηθφ Αξρείν, 2006.  

Καζίλεο, Κ. Γ., Βηβιηνγξαθία ησλ ειιεληθώλ κεηαθξάζεσλ ηεο μέλεο ινγνηερλίαο (ΗΘ΄, Κ΄ αη.). 

Απηνηειείο εθδφζεηο. Αζήλαη, χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ, 2006, ηφκ. Α΄. 

Καηζίκπαιεο, Γ. Κ., Βηβιηνγξαθία Γηάλλε Κακπύζε, Αζήλα, 1960. 

---------, Διιεληθή βηβιηνγξαθία Μσξίο Μαίηεξιηλθ, Αζήλα, 1962. 

Κπξηαδήο, Ν. Γ., Κππξηαθή βηβιηνγξαθία, ελ Λάξλαθη , 1935.  

Λαδνγηάλλε-Σδνύθε, Γεσξγία, Αξρέο ηνπ λενειιεληθνύ ζεάηξνπ (Βηβιηνγξαθία ησλ έληππσλ 

εθδφζεσλ 1637-1879), Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 1982.  

Μηραειίδεο, Δπγέληνο, Βηβιηνγξαθία ησλ Διιήλσλ Αηγππηησηώλ (1853-1966). Έθδνζηο Β΄ζπ- 

κπεπιεξσκέλε. Αιεμάλδξεηα, 1965-1966.  

Παλαγηώηνπ, Νίθνο, Βηβιηνγξαθία Άληε Πεξλάξε (1922-1980), Λεπθσζία, 1982. [Πξνζάξηεκα 

ζην: Νίθνο Παλαγηψηνπ, Νίθε Λαδάθε-Φηιίππνπ, Νίθνο Οξθαλίδεο, Άληεο Πεξλάξεο: Δπη- 

ινγή από ην έξγν θαη βηβιηνγξαθία ηνπ, Λεπθσζία, 1982]. 

Παπαιενληίνπ, Λεπηέξεο, Ζ θππξηαθή ινγνηερλία ζηνλ ηύπν (1879-1925). Βηβιηνγξαθηθή 
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θαηαγξαθή, Λεπθσζία, 1993. 

---------, Λνγνηερληθέο κεηαθξάζεηο ηνπ κείδνλνο ειιεληζκνύ: Μηθξαζία, Κχπξνο, Αίγππηνο 1880 

-1930. Βηβιηνγξαθηθή κειέηε. Θεζζαινλίθε, Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 1998. 

---------, Κππξηαθά πεξηνδηθά (1908-1958). Αλαιπηηθή βηβιηνγξαθία θαη παξνπζίαζε, 

Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2004.    

Πνιέκε, Πόπε, Διιεληθή βηβιηνγξαθία 1864-1900. Δηζαγσγή, ζπληνκνγξαθίεο, επξεηήξηα, 

Αζήλα, Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ηζηνξηθφ Αξρείν, 2006.  

ηαπξίδεο, Φνίβνο-Παπαιενληίνπ, Λεπηέξεο-Παύινπ, άββαο, Βηβιηνγξαθία θππξηαθήο ιν- 

γνηερλίαο. Απφ ηνλ Λεφληην Μαραηξά έσο ηηο κέξεο καο, Λεπθσζία, Μηθξνθηινινγηθά, 

2001.  

ηακαηνπνύινπ-Βαζηιάθνπ, Υξπζφζεκηο, «Διιεληθή βηβιηνγξαθία κνλφπξαθησλ έξγσλ ηνπ 

19
νπ

 αηψλα», Παξάβαζηο, Αζήλα, Ergo, 2002, ηφκ. 4, 87-220. 

Υξπζάλζεο, Κύπξνο, «Κππξηαθή βηβιηνγξαθία δεκνζηεπκέλσλ ζεαηξηθψλ έξγσλ», Πλεπκα- 

ηηθή Κύπξνο 26 (Ννέκβξ. 1962) 49-51.  

 

Γ2. ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΔ ΚΑΗ ΛΔΞΗΚΑ 
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Βαιδαζεξίδεο Παύινο 20, 118-123, 125, 127, 201, 252, 265, 292, 293, 320, 325, 332, 421, 456 

Βαιζακάθεο Παύινο 213, 217 

Βάιζαο Μίκεο 27, 30, 31, 156, 160, 161, 163, 164 

Βαλδώξνο Β. Γ. 40 

Βαξειάο Λάκπξνο 131 

Βαξίθα Διέλε 455 

Βαξιαάκ Ηεξώλπκνο 49,  201, 202 

Βαζηιαξάθεο Ησάλλεο Ν. 15 

Βάζηιαο Κπξηάθνο 113 

Βαζηιεηάδεο Βαζίιεο 154, 155, 165 

Βαζηιεηάδεο ππξίδσλ 20 

Βαζηιείνπ Αξεηή 30, 100, 101, 119, 156, 161, 410 

Βαζηιείνπ Κύξηιινο 42 

Βαζηιείνπ Κώζηαο 181, 187 

Βαθεηάδε Έθε 135 

Βεάθεο Αηκίιηνο 123, 159, 160 

Βεινπδήο Γηώξγνο 89 

Βέξγνο Πέηξνο 56 

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



551 

 

Βεξλαξδάθεο Γεκήηξηνο 20, 21, 29, 48, 88, 89 

Βηβηιάθεο Ησζήθ 25, 50 

Βνΐζθνπ Διέλε 157, 159, 164, 165 

Βνιηαίξνο 40 

Βνπζηξώληνο Γεώξγηνο 71, 284 

Βνπηνπξήο Παληειήο 19, 20, 27, 40, 44, 88, 96, 122, 162, 174, 179, 315, 372 

Βπδάληηνο Γεκήηξηνο 139 

 

Γ  

Γαβξηειίδεο Πεξηθιήο 129 

Γαβξηειίδνπ Εσή 393 

Γαιάδεο Λεσλίδαο 56, 80, 90, 94, 114, 138, 139, 141, 348 

Γαιαλόο Αδάκνο Χ. (= Χξηζηνθόξνπ Χαηδεαδάκνο) 18, 108, 109, 113, 114, 116, 167, 231, 232,                                     

                                                                               250, 251, 289, 300, 365, 377, 410 

Γεξβίλνο Γεώξγηνο  Γ. (= Georg Gottrfied Gervinus) 212, 213 

Γεσξγήο Γηώξγνο 191, 451 

Γεσξγηάδε Κσλζηαληίλα 20, 28, 89 

Γεσξγνπιέα Μαξηδέηα 377 

Γεσξγνπζόπνπινο Κώζηαο 30, 31, 370, 371 

Γηαγθνπιιήο Κσλζηαληίλνο Γ. 19, 54, 64, 66, 70, 71, 114, 137, 142, 144, 181, 358 

Γηαινπξάθεο Μαλώιεο 60, 157 

Γηαλλίδεο Λεπηέξεο 133, 134 

Γηαηαγάλαο Ξελνθώλ 453 

Γθιάζδλεξ Ίξκα 152 

Γθνιληόλη Κάξιν 134 

Γιελόο Γεκήηξεο 40 

Γιπθύο Δπέιζσλ 470 

Γιπθύο πκεώλ 282  

Γιπηδνπξήο Αληώλεο 28 

Γνλίδεο Αιέθνο 129 

Γξακκαηάο Θόδσξνο 20, 27-29, 36, 48, 100, 131, 135, 136, 139, 148, 162, 472 

Γξεγνξίνπ Ρέα 30, 118, 134 

 

Γ  

Γαζθαιόπνπινο Γεκήηξεο 123 

Γειβεξνύδε Διίδα-Άλλα 28, 100, 101, 119, 135, 139, 168, 357 

Γέξβεο Νηθόιανο 142 

Γεκαξάο Κ. Θ. 16, 18, 19, 28, 29, 40, 44, 88, 89, 135, 224, 225, 285, 449, 461 

Γεκεηξαθόπνπινο Πνιύβηνο 71 

Γεκεηξίνπ σηήξεο 14, 309, 311, 394 

Γηακαληάθνπ Καίηε 15, 198 

Γξνκάδνο ηάζεο 30 

 

Δ 

Έβεξη Μηιηηάδεο 449  

Διεπζεξηάδεο Κσλζηαληίλνο Γ. 147 
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Δκπεηξίθνο Αλδξέαο 339 

Δπηζθνπόπνπινο Νηθόιανο 156 

Δπζπκηάδεο Αλδξέαο 105 

Δπζπκηάδεο Δ. Π. 20, 32, 116 

Δπζπκίνπ Αγγειηθή 393 

 

Ε  

Εακπέιηνο Ησάλλεο 20 

Εακπέιηνο ππξίδσλ 40-42, 371 

Εαλλέηνο Φίιηνο 195, 463 

Εαθεηξίνπ Λεύθηνο 17, 19, 105 

Εήλσλ Δπγέληνο 18, 23-25, 72, 83, 84, 124, 126, 128-130, 200, 216, 217-219, 222, 223, 244, 

                            252, 265, 277, 292, 293, 314, 316, 319, 320, 325, 330, 332, 360, 365, 366,   

                         368, 394, 409, 421, 463 

Εήλσλ Νηθόιανο 73 

Εήξαο Αιέμεο 124 

Εηηζαία Χξπζάλζε 105 

 

Ζ 

Ζιηάδεο Γηάγθνο 129 

Ζιηνύ Φίιηππνο 49, 56, 63, 73, 85, 90, 91, 97, 138, 225-227 

Ζζαΐαο Ξελνθώλ 86 

Ζζίνδνο 211, 212, 222 

 

Θ 

Θεκηζηνθιένπο Αλδξέαο 469 

Θενδόηνπ Αληώληνο 210 

Θενδόηνπ Θενθάλεο 41, 42, 460, 463, 464 

Θενηόθεο Κσλζηαληίλνο 396 

Θενραξίδεο Θεκηζηνθιήο 22, 48, 49, 50, 53, 54, 70, 80, 199, 217, 224-226, 232, 239, 240, 264, 

                                          270, 272, 273, 317, 320, 328, 331, 367, 391, 399, 409, 413, 419, 467  

Θενραξίδεο Ησάλλεο 102 

Θσκαδάθε Μαξίθα 35, 37, 103, 109, 171, 268, 295, 296, 334 

 

Η 

Ηαθσβίδνπ-Andrieu Άλλα-Οιβία 118-120 

Ηαζνλίδεο Ολνύθξηνο 459 

Ηληηάλνο Αληώλεο 68, 70, 71, 78, 86, 87, 149, 178, 179, 208 

Ηζνθξάηεο 214 

Ίςελ Δξξίθνο 27, 131, 168, 202 

Ησαλλίδνπ Αιεμάλδξα 298 

Ησάλλνπ Γηώξγνο 358 

Ησάλλνπ Κπξηάθνο 208 

 

Κ  

Καβαξλόο Ησάλλεο 20, 29 

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



553 

 

Καιεκέξεο Γεκ. 145 

Καινγηάλλεο Γεώξγηνο Χ. 79 

Καινθύξε Βαζηιεία 36 

Κακπνύξνγινπ Γεκήηξηνο 109 

Κακπύζεο Γηάλλεο 31, 156, 162, 163 

Καξαγεσξγηάδεο Ησάλλεο 22, 55, 74, 75, 77, 78,  85-87, 147, 148, 199, 202, 210, 216, 217,  

                                            219, 220- 224, 226,  231, 233, 240, 242, 245, 255, 264, 270-272, 

                                            274, 281, 283, 290, 312, 313, 318, 323, 327, 331, 351, 352, 354, 

                                        362, 364, 367, 373, 376, 383, 387, 413, 418, 419, 440                                        

Καξαθάζεο ηαύξνο 154, 156, 163  

Καξακάλνπ Μαξίλα 315 

Καξαηδάο Ησάλλεο 93 

Καξεκθπιάθεο Ησάλλεο 448, 449 

Καξπσηάθεο Κώζηαο 19 

Καζίλεο Κ. Γ. 66, 173  

Καζηάλεο Χξηζηόθνξνο 191 

Καζηξηλάθε Αγγέια 198, 235, 310 

Καηαιάλνο Νηθόιανο 20, 101, 102, 454, 455 

Καηζειιή Ρήλα 32, 103, 105, 143, 145-147, 154, 161 

Καηζίκπαιεο Γ. Κ. 162, 166 

Καηζνύξεο Γηάλλεο 17, 18, 20-22, 25, 32, 47, 53, 59, 62, 66, 67, 71, 73, 74, 84-86, 90, 102, 

                                  103, 105, 108, 114, 116, 118, 122, 124, 129, 133, 135, 136, 145, 147, 149, 

                               154, 159, 173, 178, 179, 183, 187, 188, 191, 193, 202, 370, 448 

Καςσκέλνο Δξαηνζζέλεο 15, 32, 35, 36, 235, 237, 238, 240, 259, 335, 392, 393, 422, 445 

Κέξθεο Όιπκπνο 83, 84 

Κεραγηόγινπ Γηώξγνο 17, 19, 21-23, 59, 60, 62, 71, 74, 78, 93, 94, 215, 284, 339, 461 

Κεπηάδεο Γεώξγηνο 49, 60, 174, 179, 282, 370 

Κηηξνκειίδεο Παζράιεο 17, 19, 446, 448, 449, 451, 452 

Κιενβνύινπ Εήλσλ 73 

Κνθθηλίδνπ Μαξίλα 93, 94 

Κόθθνο Γεκήηξηνο 157, 164 

Κνλδύιε Μαξηάλλα 205 

Κνξέληεο Θξαζύβνπινο 20, 137, 138  

Κνξέληεο όισλ 138 

Κνξνκειάο Γεκήηξεο 30, 71, 118, 157  

Κνξξέληεο Νηθόιανο 138 

Κνηδηά Διηζάβεη 122 

Κνπδνπλάξεο Αξηζηείδεο 42, 43, 56, 60, 68, 72, 79, 82, 90, 97, 103, 116, 118, 123, 130,  

                                         131, 138, 140, 141, 145, 169, 174, 208, 222, 460-463, 465, 466, 469 

Κνπιεληηαλνύ Μαξγαξίηα 33 

Κνπκαλνύδεο ηέθαλνο 89, 371 

Κνπκπνπξιήο Γηάλλεο 40 

Κνύξνο Αλδξέαο 187-190 

Κνπθνύ Αγγέια 235 

Κξηλαίνο Παύινο 173 

Κηίζηεο Μηράιεο 208 
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Κύδαο Κσλζηαληίλνο 191 

Κπζξεώηεο Ηάθσβνο 188 

Κππξηαλόο, αξρηκαλδξίηεο 213, 284 

Κππξηαλνύ Νηθόιανο 459 

Κπξηαδήο Νενθιήο Γ. 64, 85, 97, 137, 282 

Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο Άιθε 44 

Κύξξεο Κώζηαο 187 

Κσλζηαληηλίδεο Θεόδνπινο 17, 20, 22-24, 49, 57, 59, 60, 62-64, 66, 67, 70, 87, 89-91, 93-96,   

                                              173, 174, 177, 186, 199, 207, 210-214, 217, 218, 220-226, 233, 

                                              242, 243, 246, 264, 265, 281-283, 285-288, 304, 319-321, 323,  

                                              324, 328, 329, 331, 339, 350, 351, 354, 361, 362, 366-370, 372, 

                                              375, 376, 388, 390, 399, 409, 413, 418, 419, 421, 434, 436, 440, 

                                          453, 459, 467 

Κσλζηαληίλνπ Γέζπνηλα 114  

Κσλζηάληηνο, αξρηεπίζθνπνο πλαίνπ 215, 284 

Κσζηίνπ Καηεξίλα  51, 109, 169, 273, 274, 312 

Κσθόο Δπάγγεινο 290 

 

Λ  

Λαδάθε-Φηιίππνπ Νίθε 193 

Λαδνγηάλλε Γεσξγία 30, 90, 108, 118, 131, 136, 218, 415 

Λακπξόπνπινο Απόζηνινο 198 

Λάκπξνο ππξίδσλ 42, 80 

Λαλίηε Αζελαΐο 68 

Λαλίηεο Γηάγθνο 24 

Λαλίηεο Νηθόιανο Γ. 466, 467 

Λαλίηεο Νηθόιανο Κι. 79, 84, 450, 461, 465 

Λάζθαξεο Νηθόιανο 26-28, 56, 74 

Λεβί-ηξσο Κισλη 236 

Λεηβαδίηεο Σάζνο 236 

Λελαθάθεο Αλδξέαο 32 

Λενληηάο απθώ 20, 91, 108-110, 113, 167, 208, 217, 218, 220, 222-226, 232, 250, 275, 

                          276, 290, 370, 374, 414, 419, 428, 437, 455 

Λεύθεο Γηάλλεο 178, 191 

Ληγλάδεο Σάζνο 22, 23 

Λληο (=Νηθόιανο Κι. Λαλίηεο) 84, 85, 461 

Λντδηάο Πνιπμέλε 22, 47, 68-71, 78, 210-212, 214-218, 220, 222-225, 227, 231, 240, 241, 

                             281, 284, 300, 313, 323, 327, 344, 350, 361, 374, 390, 413, 440 

Λνύδε Αγγειηθή 131 

Λνπίδνο Λνύεο Γ. 128, 130 

Λνπθάο Γεώξγηνο 44, 45 

Λπγίδνο Μήηζνο 118, 124, 125, 135, 148, 166 

Λπθηαξδόπνπινο Γεξάζηκνο 40 

 

Μ 

Μαίηεξιηλγθ Μσξίο 155, 165, 166 
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Μαθξίδεο Αλδξέαο 372 

Μαιάλνο Σίκνο 159, 160 

Μαιαξκέ ηεθάλ 155 

Μαιεθίδεο Γεώξγηνο 461, 462 

Μαξίθνο Αζαλάζηνο 124 

Μαξθίδεο Κώζηαο 25 

Μαξθίδεο σηεξάθεο 25 

Μαξσλίηεο Γ. Ν. 370 

Μαζηξνδεκήηξεο Π. 16, 219, 224  

Μαηαξάγθαο Παλαγηώηεο 202 

Μάηεζεο Αληώληνο 124 

Μαπξέινο Νηθόιανο 156 

Μαπξνγνξδάηνο Γ. Θ. 100 

Μαπξώλαο Μηράιεο 34 

Μαραηξάο Λεόληηνο 62 

Μεξηηθάο Γηώξγνο 40 

Μεηαζηάζηνο 202 

Μηθέ Μαίξε 261, 265, 354, 388, 401, 420 

Μηθειιίδεο Θ. 130 

Μηζηξάι Φξεληεξίθ 187 

Μηραειίδε Αγλή 143 

Μηραειίδεο Βαζίιεο 26, 49, 64, 66, 96, 171, 173-175, 177-183, 186-191, 193, 197, 200, 

                                   203, 208, 231, 232, 258, 266, 278-281, 283, 294, 299-302, 313, 320, 

                                   322-324, 326, 329, 339, 345, 347, 349-351, 356, 361, 362, 367, 370, 

                                   372-376, 383, 384, 396, 397, 401, 409, 410, 413- 415, 420, 434, 438, 

                                451, 457, 463                                                                                             

Μηραειίδεο Δπγέληνο 73 

Μνιηέξνο 134, 135, 357 

Μόληεο Κώζηαο 174 

Μνξίδεο Μάμηκνο 130 

Μνζρνλά Διέλε 121 

Μνπδαηζάθηο Σειέκαρνο 238, 335, 342, 346, 360, 364 

Μνπιιάο Παλαγηώηεο 14, 17, 28, 54 

Μνπζηεξήο Μ. Π. 17, 25, 74, 99, 147, 193 

Μπαθνληθόια-Γεσξγνπνύινπ Χαξά 30, 327 

Μπακπηληώηεο Γεώξγηνο 398 

Μπαρηίλ Μ. Μ. 298 

Μπεδαληάθνο Νηθόιανο 238, 239, 335 

Μπελάηζεο Απόζηνινο 235, 236, 238, 239, 246, 251, 260, 335-337, 342, 392, 396, 397, 

                                    422, 424  

Μπεξιήο Άξεο 15 

Μπόθινπλη-Λαγνπνύινπ Κάξηλ 14, 36 

Μπιέζηνο Αζαλάζηνο 124, 139, 148 

 

Ν 

Νανύκ Γεώξγηνο 63, 64, 211 
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Νενθιένπο Δύα 68 

Νίθαο Αληώληνο (=Αλησληάδεο Νίθνο) 116, 363, 382, 421 

Νηθνιαΐδεο Μειήο 157, 160, 161 

Νηθνιαΐδεο Νίθνο 133, 154-157, 159- 166, 199, 203, 231, 232, 258, 274, 299, 320, 364, 377,  

                            428 

Νηθνιάνπ Θενδόζεο 187 

Νίηζε Φξ. 122, 201 

Ννύγθνβηηο Γ. 73 

Νηηζξαέιη Βεληακίλ 453 

 

Ξ 

Ξελόπνπινο Θ. 187 

Ξελόπνπινο Γξεγόξηνο 31, 238 

Ξπδόπνπινο Γηώξγνο 312 

Ξέλνο ηέθαλνο 261 

 

Ο 

Οηθνλνκίδεο Αληώληνο Γ. 20, 135-137 

Οηθνλόκνο Κσλζηαληίλνο 135 

Όκεξνο 111, 222 

Οξθαλίδεο Θεόδσξνο 74, 223 

Οξθαλίδεο Νίθνο 187, 193 

Οπγθώ Βίθησξ 53, 328 

Οπζκηάλεο Πίνο 213, 226 

 

Π  

Παιαηνιόγνπ-Πεηξώλδα Δπγελία 154, 165 

Παιακάο Κσζηήο 27, 29, 118, 122, 156, 157, 171 

Παλαγηώηνπ Νίθνο 73, 84, 193, 452, 456 

Παπαγεσξγίνπ Ησάλλα 151 

Παπαγεσξγίνπ ηέθαλνο 41 

Παπαγηώξγεο Κσζηήο 311 

Παπαδάθε Δηξήλε 40 

Παπαδόπνπιινο Θεόδσξνο 45 

Παπαδόπνπινο Γηάλλεο 180, 181 

Παπαδόπνπινο Πάλνο 106 

Παπαδόπνπινο Χξήζηνο 23, 24, 227 

Παπαδνπνύινπ Πεξζεθόλε 455, 457 

Παπαζενδώξνπ Γηάλλεο 424, 430 

Παπατσάλλνπ M. M. 30 

Παπαιενληίνπ Λεπηέξεο 17, 19, 20, 24, 25, 40, 44, 45, 49, 54, 64, 66, 67, 70, 79, 82, 85, 90, 93,  

                                          94, 96, 97, 106, 118, 119, 123, 124, 128-131, 136, 137, 147, 156, 157,  

                                      161, 166, 174, 179-181, 201, 202, 370, 372, 445, 449, 455 

Παπαλδξένπ Νηθεθόξνο 131, 135, 168 

Παπαληθνιάνπ Χξεζηάθεο 44 

Παπαπαύινπ Λεσλίδαο 215 
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Παπαπνιπβίνπ Πέηξνο 68, 106 

Παπαξξεγόπνπινο Κσλζηαληίλνο 19, 40, 42, 44, 449 

Παπνπηζά Καίηε 423 

Παππάο Γηάλλεο 36 

Παξαζθεπά-Χαηδεθώζηα Γηώηα 455, 457 

Παξαζθεπάο Παύινο 84, 452, 456 

Παξαζθεπάο-Παιαίκαρνο Δπζηάζηνο 100 

Παξαζθεπνπνύινπ Δπαγγειία 67 

Πάξγαο ηέθαλνο 157 

Παξίζε Αξηζηέα 15, 50, 132, 236 

Παξξέλ Καιιηξόε 69 

Παζράιεο Νενπηόιεκνο 465, 466 

Παζραιίδεο Γξεγόξεο 32 

Παηεξάθε-Γαξέθε Μήλα 200 

Παηζαιίδεο άββαο 39, 171, 236 

Παπιίδεο Κύξηιινο 21, 125, 139-142, 144, 199, 201, 255, 256, 265, 275, 301, 302, 316, 349, 

                              358, 368, 380, 381, 418, 420 

Παύινπ άββαο 49, 64, 85, 90, 97, 131 

Πεληδίθεο Γαβξηήι-Νίθνο 311 

Πεξβαλόγινπ Ησάλλεο 212, 213 

Πέξβειεο Κσλζηαληίλνο 66, 67, 135 

Πεξηζηηάλε Ηνπιία 18, 103, 104, 144, 145, 149-152, 154, 202, 248, 249, 254, 256, 265, 290,                                

                             294, 299, 301, 349, 382 

Πεξηζηηάλεο Ηεξώλπκνο 103, 105, 107 

Πεξηζηηαλίδεο Χξίζηνο 123, 252 

Πεξλάξεο Άληεο 116, 133, 159, 162, 192, 193  

Πεηξάθνπ Κπξηαθή 21, 28, 54, 80, 85, 100 

Πεηξίδεο Γεώξγηνο Γ. 23 

Πεηξίδεο Ησάλλεο 96, 97, 225, 227, 246, 291, 314, 353, 363, 372, 387, 418 

Πεθάλεο Γηώξγνο 31, 37, 119, 122, 124, 156, 188, 229, 261, 268-270, 274, 275, 277, 285,  

                            295-297, 309, 310, 315, 334, 335, 359 

Περιηβάλνο Μίιηνο 53 

Πεγαζίνπ Ησάλλεο 18, 103, 105-108, 199, 202, 215, 221, 245, 299, 317, 318, 320, 325, 376, 

                              383 

Πηεξήο Μηράιεο 19, 66, 130, 173, 174, 178, 181, 187-191, 193, 208, 279, 302, 372 

Πηεξίδεο Γηάγθνο 123, 124 

Πιόκαξ Οπίιιηακ 82 

Πνιέκε Πόπε 49, 56, 63, 73, 85, 90, 91, 97, 138, 225  

Πνιίηεο Αιέμεο 371 

Πνιίηεο Λίλνο 16, 28, 44, 156 

Πνιίηεο Νηθόιανο 44 

Πνιπείδεο Θεόθιεηνο 42, 413, 461 

Πνηακίηεο Π. 130 

Πνύρλεξ Βάιηεξ 17, 23, 25, 27-31, 47, 48, 50, 55, 89, 100, 103, 118, 119, 122-125, 134, 135, 

                          139, 151, 152, 157, 168, 169, 171, 188, 202, 315, 326, 327, 348, 357 

Πξναηξέζηνο 340 
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Πξνδξόκνπ Πξόδξνκνο 42, 49, 72, 73, 82, 102, 130, 461, 462, 469 

Πξνπζήο Κώζηαο 173 

Ππιαξηλόο Θενδόζεο 69, 70 

Πύξδαο Κώζηαο 51 

Πσπ Κσλζηαληίλνο 371 

 

Ρ 

Ραγθαβήο Αιέμαλδξνο 88, 89, 102, 104  
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                                                                     294, 299, 300, 304, 305, 313, 328, 340, 345, 351, 

                                                               361, 362, 372, 373, 384, 396, 397, 401, 411-417,         

                                                               420,434, 436, 438, 439, 441, 451, 457, 460 
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εηξήλ 23 

πίηη ηεο θνύθιαο 131 

 

Σ  

Σα επραξηζηήξηα 142-144, 199, 255, 256, 302, 304, 305,  308, 316, 337, 345, 348, 357, 358, 

                         363, 381, 408, 410, 418, 442 

Σα λεύξα κνπ 135-137 

Σν γαιάδην ινπινύδη 133, 155, 157-166, 258, 320, 339, 349, 364, 384, 419, 429 

Σν γαιάδην πνπιί 164, 165, 166 

Σνπξθνκάρνο Διιάο 179 

Σξηζεύγελε 156 

 

Φ  

Φαηδώξα 187 

Φαξκαθνπνηόο θαη ρσξηθόο 32, 116, 202 

Φαύζηα 48 

Φηιάξγπξνο 135 

Φηινπαηξία θαη έξσο 103-105, 144, 145, 151, 152, 207, 248, 249, 265, 290, 292, 301, 305, 345,  

                                365, 381, 382, 406, 407, 425, 454 

Φξνζύλε 88 

 

Υ 

Υίνο δνύιε 74  

Υηώηηζζα 171, 178, 179, 180, 183, 188, 189, 190-193, 197, 207,  260, 261, 262, 266, 278, 280, 

               281, 303, 308, 320, 325, 326, 339, 345, 347, 361, 372, 384, 396, 397, 400, 402,  

               406, 411, 415, 416, 417, 419, 420, 429, 430, 431, 435, 436, 441, 460, 467 

 

            

F 

Four plays 53 

 

L 

Lucretia Borgia 53 

L’ avocat 128 
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3. ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΟΡΧΝ ΚΑΙ ΘΔΜΑΣΧΝ 

 

Α  

«Αγάπε ηνπ Λανύ» 103, 455 

άγλνηα 62, 180, 243, 275, 288, 395, 409, 416, 418, 419, 427, 428, 429  

αηζζεηήο 121 

αηζζεηηζκόο 119, 121, 123, 132, 201, 202, 293 

αιεζνθάλεηα 133, 134, 214, 219, 220, 221, 250, 270, 272, 273  

αιεζνθαλήο αλαπαξάζηαζε 78, 221, 233, 282, 285, 289 

αιιεγνξία 109, 115, 149, 201, 203, 274, 310, 311, 312, 332, 333, 359, 376, 377 

αιιεγνξηθή απεηθόληζε 332 

αιιεγνξηθή πξνζσπνπνίεζε 109, 208 

αιιεγνξηθή ζάηηξα 18, 251, 288, 289, 300, 302, 333 

αιιεγνξηθή ζπκβνινπνίεζε 360, 376, 377 

αιπηξσηηζκόο 32, 66, 101, 233, 271, 285, 291, 370, 451, 473 

άκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο 193, 231, 327 

αλαγλώξηζε 45, 61, 62, 76, 154, 236, 237, 240, 242, 243, 249, 251, 262, 266, 287, 295,  

                   305, 389, 409, 410, 411, 418 

αλαγλσζηήξηα 448, 449, 450, 452 

Αλαγλσζηήξηνλ «Ιζόηεο» 449, 462 

Αλαγλσζηήξηνλ «Οκόλνηα» 449 

Αλαγλσζηήξηνλ ηνπ Λανύ 449 

αλαγλσζηηθή αληαπόθξηζε 53, 59, 81, 84, 136, 205 

αλαγλσζηηθή πξόζιεςε 118, 122, 129, 130, 199, 201, 229, 334                                        

αλαγλσζηηθό ελδηαθέξνλ 63, 223, 237, 270, 273, 461 

αλαδξνκηθό παξόλ 285 

αλαινγηθή ζεκαζία 364 

αλαπαξάζηαζε 38, 50, 55, 71, 78, 121, 151, 155, 161, 164, 167, 172, 177, 190, 206, 209, 220,  

                         221, 229, 230, 241, 267, 269, 272, 277, 278, 279, 281-285, 287, 289-292,                               

                         294, 309, 314, 324-326, 328, 332, 359, 363, 364, 401, 402, 409, 414, 416,   

                       420, 424, 437, 446, 471, 473 

αλαπαξαζηαζηκόηεηα 78, 121, 228 

αλαπαξηζηώκελε δξάζε 296, 299, 305 

αλαπαξηζηώκελνο ρξόλνο 279 

αλαζηαιηηθό αθεγεκαηηθό πξόγξακκα 246 

αλαρξνληζκόο 148, 221, 233, 270, 274, 278, 458 

αλνηθηέο δνκέο ρξόλνπ 297 

αλνηθηέο δνκέο ρώξνπ 297 

αλνηρηό ηέινο 299, 300 

αλνηρηόο ρξόλνο 279, 280, 298, 299, 300, 301 

αλνηρηόο ρώξνο 175, 186, 300, 301, 305, 306 

αληηθείκελν 236, 237, 247, 248, 252, 256, 335, 341, 342, 343, 344, 354, 359, 408                    

αληηθεηκελνπνηεκέλε ηειεζηηθή δνκή 336, 345  

αληίκαρνο 62, 99, 118, 177, 237, 240-244, 246, 247, 248, 249, 257, 260, 263, 286, 287,                    

                290, 335, 341, 343, 344, 347,  348, 351, 353, 354, 355, 365, 383, 385, 386, 389, 401,   

               403, 413, 418, 421, 428, 432  
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αληίζηξνθε ζπκκεηξία 342 

αληη-ππνθείκελν 242, 243, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 259, 260, 263, 264, 359, 

                         395, 427 

 αμία 33, 42, 46, 111, 120, 121, 127, 189, 211, 237, 242, 253, 257, 272, 306, 321, 324, 335,  

        342, 365, 376, 386, 397, 407, 411, 412, 414, 416, 420, 425, 426, 427, 428, 430, 431,  

       434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 469 

αμηαθή ζύδεπμε 308,  

αμηνινγηθή δηάδεπμε 401 

αμηνινγηθή επέλδπζε 441 

αμηνινγηθό επίπεδν 423, 424, 426, 428, 429, 430,  431, 433, 438, 439, 442 

αμηνινγηθό κνληέιν ηδηνηήησλ 399 

αμηνινγηθόο θώδηθαο 333, 360, 391, 436, 437, 473 

άμνλαο ζεκαζίαο 235, 264 

απεύζπλζε 38 

απιντθή αιιεγνξία 377 

απνδέθηεο 38, 205, 343, 344, 351, 352 

απνηθηνθξαηηθή ηδενινγία 14, 37, 45 

απνκνλσηηθή ζεκεησηηθή 424, 444, 445  

απνζηαζηνπνίεζε 181, 197, 256  

απνζηνιέαο 38 

απξνζδηόξηζην κέιινλ 300  

απξνζδηόξηζηνο παξαιήπηεο 206  

αξηζηνηειηθή ελόηεηα 87, 118, 193, 289, 301  

αξλεηηθή επηθνηλσλία 242 

αξλεηηθή ζεκαζηνδόηεζε 304, 415, 432, 469  

αξλεηηθή ζύκβαζε 241, 242, 247, 249   

αξραΐδνπζα 48, 75, 141, 274, 410, 450  

αξρατζκόο 148 

αξραηνθαπειία 180, 183, 263, 398, 411, 441, 451  

αξραηόκπζν δξάκα 166 

αξρηθή θαηάζηαζε 146, 162, 166, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 251, 252,                                

                             253, 254, 255, 256, 258, 260, 262, 269, 275, 278, 345, 430  

αζηηθή εζνγξαθία 125, 135 

αζηηθή θσκσδία 31, 124, 125, 135 

αζηηθό βνπιεβάξην 119, 125, 135 

αζηηθό δξάκα 31, 116, 118, 119, 121, 123, 124, 130, 131, 132, 200, 201, 203, 248, 251, 253, 

                  265, 289, 293, 302, 303, 314, 316, 331, 338, 344, 345, 347, 348, 355, 357, 358, 359,  

                363, 365, 366, 368, 369, 381, 382, 402, 403, 406, 407, 409, 413, 414, 415, 416, 

               420, 421, 425, 426, 430, 433, 435, 437, 441, 454, 456, 463 

αζηηθόο ρώξνο 119, 415  

αζηπλνκηθή πινθή 299 

αζπλερέο ζεκαίλνλ 334 

αζπλερέο ζεκαηλόκελν 334 

αηνκηθηζκόο 89  

αηνκηθό επίπεδν 411 

απζεληηθόο ζπγγξαθηθόο πξόινγνο 216 
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απηναλαθνξηθή ζεκαζηνδόηεζε 212 

απηόθιεηνο βνεζόο 260 

απηνκπζνπιαζία 216 

αθαηξεηηθή αλαπαξάζηαζε 323 

αθεγεκαηηθή δηαδξνκή 336 

αθεγεκαηηθή δνκή 34, 94, 95, 96, 183, 246, 248, 251, 254, 258, 262, 266, 268,  

                               295, 349, 429, 473  

αθεγεκαηηθή θαηεγνξία 27, 247, 254, 257,  261  

αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία 237, 297, 335  

αθεγεκαηηθή νηθνλνκία 197, 294 

αθεγεκαηηθή νξγάλσζε 238 

αθεγεκαηηθή πξάμε 267 

αθεγεκαηηθή ζθελνζεζία 181 

αθεγεκαηηθή ζπληαγκαηηθή αθνινπζία 235, 256 

αθεγεκαηηθή ζύληαμε βάζνπο 239 

αθεγεκαηηθή ζύληαμε επηθάλεηαο 235, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 251, 251, 254,  

                                                   255, 260, 264, 265, 473 

αθεγεκαηηθή θσλή 197 

αθεγεκαηηθό εθθώλεκα 235 

αθεγεκαηηθό κνληέιν 236, 237, 238, 239, 244, 246, 335, 393 

αθεγεκαηηθό πξόγξακκα 235, 238, 245, 246, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,  

                                       263, 264, 280, 281, 338, 339, 340, 342, 350, 355 

αθεγεκαηηθό ζύκπαλ 379 

αθεγεηήο 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 191, 200, 235, 262,  

                263, 267, 279, 280, 294, 324, 379, 388 

αθηεξσκαηηθή επηζηνιή 210, 211, 216 

αθηέξσζε 57, 64, 68, 205, 209, 210, 211 

Α΄ Φηινινγηθόο Γηαγσληζκόο 106 

 

Β 

βαζκόο κεδέλ ηεο ηζηνξηθόηεηαο 288, 289, 333 

βνεζόο 94, 99, 126, 237, 243, 244, 245, 247, 258, 259, 260, 261, 281, 335, 341, 343, 344, 

            347, 348, 349, 354, 357, 365, 369, 436 

βνπιεβάξην 119, 125, 135 

Βνπηζηλαίνο δηαγσληζκόο 48, 49, 53, 54, 106, 273, 274, 328  

βξηθνιαθηαζκέλν παξειζόλ 270, 272   

βσληβίι 148, 168 

 

Γ  

γαιιηθόο θιαζηθηζκόο 48, 167 

γισζζηθή ζάηηξα 30, 31, 139, 141 

γισζζηθό δήηεκα 44, 79, 105  

γισζζηθό κόξθεκα 342 

Γξαηθηθόλ Αλαγλσζηήξηνλ «Ο Κηηηεύο» 449 

γξακκηθή αθνινπζία 267 
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Γ  

δαθηπιηθόο εμάκεηξνο 79, 221 

δείθηεο ζεαηξηθόηεηαο 177, 190, 232 

δεθαπεληαζύιιαβνο 66 

δέθηεο 335, 342, 344 

δενληηθή ηξνπηθόηεηα 385, 435  

δεζπόδνπζα ηδενινγία 34, 45, 118 

δεκόζηνο ρξόλνο 290, 294 

δεκόζηνο ρξνλόηνπνο 289 

δεκνηηθή 44, 84, 85, 105, 118, 123, 147, 167 

δεκνηηθηζκόο 27, 44, 79   

δηάδεπμε 165, 166, 207, 232, 252, 263, 264, 279, 306, 330, 383, 394, 395, 397, 399, 400,  

              402, 403, 406, 407, 408, 412, 414, 420, 424, 428, 429, 430, 431, 433, 436, 437,  

              441, 451, 454, 456, 459, 460, 467, 468, 470, 471 

δηάινγνο 17, 32, 34, 59, 67, 70, 78, 85, 96, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 123,  

               129, 133, 134, 145, 147, 161, 173, 178, 181, 188, 195, 196, 197, 202, 208, 215, 

               224, 228, 229, 250, 251, 264, 268, 273, 274, 283, 285, 299, 300, 307, 313, 324,  

              436, 445  

δηαζθεπή 66, 74, 75, 79, 93, 94, 95, 96, 150, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 348  

δηάζπαζε ρξνληθήο ζπλέρεηαο 297 

δηαθήκηζε 206 

δηαθσηηζκόο 48, 101, 134, 167, 409, 449 

δηδαθηηζκόο 113 

δηδαζθαιίεο 179, 205, 228, 269 

δηεγεηηθόο ρξόλνο 104, 268, 269, 270, 272, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 287, 

                             288, 289, 290, 291, 293, 294, 470 

δηεγεηηθόο ρώξνο 103, 104, 177, 296, 297, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 313,  

                            315, 316, 319, 320, 326, 327, 328, 330, 331, 414 

δηπιή άξζξσζε ηνπ θεηκέλνπ 34 

δηπιή πξνζεηηθόηεηα 359 

δηπνιηθή ζπλάξηεζε 238 

δηπνιηθή ζρέζε 361, 369, 386 

δνθηκαζία 120, 127, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 

                  250, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 306, 329, 344, 

                345, 365, 398, 400, 405, 420, 421, 425, 427, 430 

δνκή βάζνπο 165, 207, 208, 238, 263, 293, 298, 330, 332, 340, 359, 360, 394, 407, 414, 416, 

                    419, 425, 429, 435, 460 

δνκηθή αληίζεζε 460 

δνκηθή ζεκαζηνινγία 35, 334 

δξακαηηθή δνκή 78, 155, 165, 173, 188, 189, 199, 200, 203, 361, 384, 430 

δξακαηηθή εηξσλεία 50, 51, 136, 179, 180, 197, 273, 347, 370 

δξακαηηθή έληαζε 190, 202, 262, 279, 301, 303 

δξακαηηθή θαηάζηαζε 273, 334  

δξακαηηθή πιεξνθνξία 268 

δξακαηηθή ζύγθξνπζε 242 

δξακαηηθή θόξηηζε 281, 303  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



574 

 

δξακαηηθό εηδύιιην 27, 30, 56, 71, 101, 103, 454 

δξακαηηθό πξόζσπν 37, 50, 51, 62, 70, 71, 77, 78, 94, 115, 118, 119, 121, 131, 134, 150,   

                                 151, 161, 174, 179, 180, 188, 229, 230, 238, 267, 268, 272, 273, 274, 

                               275, 276, 277, 278, 279, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 334, 346, 364,  

                              293, 294, 296, 307, 308, 316, 327, 334, 343, 345, 346, 353, 359, 360,  

                              361, 363, 364, 370, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 391, 397, 406, 411,  

                              413, 414, 416, 418, 421, 427, 429, 441, 464, 468, 473 

δξακαηηθό ζηνηρείν 155, 160, 173, 182, 260  

δξακαηηθόο θόζκνο 228, 308, 378, 379, 383, 416, 418 

δξακαηηθόο ρξόλνο 37, 103, 151, 277, 281, 284, 307, 309, 332, 468 

δξακαηηθόο ρώξνο 37, 103, 295, 296, 297, 298, 302, 310, 311, 312, 322, 325, 332, 333, 

                             377, 473 

δξακαηνγξαθία 28, 29, 47, 121, 125, 133, 160, 453 

δξακαηνπξγηθή αλάπιαζε 73 

δξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία 167, 250, 339 

δξσλ πξόζσπν 108, 141, 179, 190, 215, 236, 237, 245, 261, 265, 299, 315, 335, 342, 347,  

                         352, 398, 403 

δξώζα δύλακε 61, 70, 207, 237, 238, 335, 337, 339  

δξώζα κνλάδα 335  

δπλακηθή αληίζεζε 76, 252, 253, 258, 261, 302 

δπλακηθή δηάδεπμε 330 

δπλεηηθόο αλαγλώζηεο 218 

δπλεηηθόο ζεαηήο 229 

 

Δ  

εγθηβσηηζκέλε αλαπαξάζηαζε 328 

εγθηβσηηζκέλνο δηάινγνο 264  

ΔΘΑΛ 130 

εζληθή εηεξόηεηα 402, 464 

εζληθή θσκσδία 135 

εζληθή ηαπηόηεηα 14, 41, 48, 352, 265, 420  

εζληθηζκόο 245 

εζληθό δξάκα 167 

εζληθό ζέαηξν 28, 29, 56 

εζληζκόο 14, 43, 45, 100, 149, 233, 255, 343, 399, 400, 433, 435, 436, 451, 454, 464, 466,  

              467 

είδε ιόγνπ 15, 16, 33, 34, 35, 203, 445, 446, 467, 472 

εηδνινγία αλαγλώζηε 197 

εηδνινγία ζπγγξαθέα 197 

εηδνινγηθή έλδεημε 223 

εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε 16, 47, 198, 200, 472 

εηδνινγηθή παξάκεηξνο 391, 442, 454, 473 

εηδνινγηθή ζεκαζία 298 

εηδνινγηθή ηαπηόηεηα 32, 38, 66, 71, 124, 150, 165, 199 

εηδνινγηθό όλνκα 32, 38, 71, 147, 156, 157, 198, 200, 223 

εηδνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο 199, 207, 223 
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εηδπιιηαθόο ρώξνο 307 

εηθνληθό δξσλ πξόζσπν 335 

εηξσλεία 36, 50, 51, 136, 144, 149, 169, 179, 180, 197, 273, 347, 370, 423 

εηξσληθή πεξηγξαθή 340 

εηξσληθόο ηίηινο 207 

εθδίθεζε 51, 52, 57, 58, 59, 61, 76, 77, 203, 215, 239, 240, 241, 242, 242, 243, 249, 264, 

               266, 276, 278, 287, 288, 292, 318, 321, 337, 341, 343, 344, 349, 350, 351, 353,  

               375, 376, 387, 390, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 415, 418, 425, 434, 436, 451,  

               454, 455, 457, 463, 469 

εθθσλεηήο 206, 210  

ειαθξά θσκσδία 126 

Διιεληθό Γπκλάζην Ακκνρώζηνπ 187, 188 

ειιεληθόηεηα 14, 41, 45, 70, 168, 278, 318, 325, 331, 352, 370, 371, 372, 373, 374, 384,  

                      398, 399, 400, 414, 437, 439, 449, 451, 453, 460, 464, 465, 466, 467, 468,  

                      471, 472 

έκκεζεο ζθεληθέο νδεγίεο 177, 178, 179, 188, 189, 193, 230   

έκκεζε ζάηηξα 181  

έκκεηξν δξάκα 79, 231, 232 

ελδνγελή εηδνινγηθά νλόκαηα 38, 198 

ελδνθεηκεληθό ζεκεησηηθό ζύζηεκα 267 

ελδνθεηκεληθόο αθεγεηήο-πνηεηήο 263 

ελδνθεηκεληθόο ζεαηήο 272 

ελδνθεηκεληθόο ρξόλνο 116, 151, 267 

ελδνκεημία 66, 173 

ελδπκαηνινγηθόο θώδηθαο 179, 182, 400, 419 

ελόηεηα δξάζεο 87 

ελόηεηα ππνζέζεσο 55, 118, 281, 289, 301 

ελόηεηα ρξόλνπ 55, 87, 107, 193, 284 

ελόηεηα ρώξνπ 55, 87, 193, 299 

έλσζε 64, 195, 285, 291, 292, 313, 360, 451, 453, 457, 466, 469 

ελσηηθή ηδενινγία 66, 370, 457 

ελππάξρνλ ζύζηεκα αμηώλ 238 

εμαηνκηθεπκέλν δξσλ πξόζσπν 335 

εμηδαληθεπκέλνο ρξνλόηνπνο 306 

εμηζιακηζκόο 180, 244, 280, 281, 303, 323, 326, 340, 361, 362, 372, 384, 398, 399,  

                     400, 426, 430, 431, 467 

εμσαζηηθόο ρώξνο 119, 123, 415, 416 

εμσγελέο εηδνινγηθό όλνκα 38, 197, 198, 199, 200 

εμσθεηκεληθόο ρξόλνο 142, 180, 267, 269, 289  

εμσινγηθή ζθεληθή αλαπαξάζηαζε 272 

εμσινγνηερληθά είδε ιόγνπ 15, 34 

εμσζθεληθή δξάζε 316, 397 

εμσζθεληθόο ρξόλνο 268 

εμσηεξηθέο ζθεληθέο νδεγίεο 229, 230 

επηγξακκαηηθή αθηέξσζε 210 

επηγξαθή 211, 212, 213  

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης



576 

 

επηδεξκηθή θάξζα 364 

επηζεώξεζε 25, 30, 31, 56, 100, 135, 139, 168 

επηζπκία 51, 52, 58, 76, 101, 120, 122, 150, 160, 184, 217, 219, 233, 236, 237, 237, 239, 

              240, 241, 242, 244, 247, 248, 252, 253, 256, 257, 262, 264, 265, 266, 270, 276, 

              278, 288, 305, 307, 313, 321, 338, 341, 343, 344, 349, 354, 369, 373, 380, 381,  

              382, 386, 387, 388, 395, 396, 399, 403, 404, 405, 406, 408, 412, 414, 420, 441,  

              457, 467 

επηθό ζηνηρείν 203 

επηθνηλσλία 34, 35, 36, 50, 236, 238, 240, 242, 243, 244, 245, 250, 252, 254, 256, 258, 262, 

                   264, 265, 266, 304, 320, 325, 347, 392 

επηθνηλσληαθή αμηνπνίεζε 208 

επηθνηλσληαθή δηάζηαζε 206 

επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία 38 

επηθνηλσληαθή κέζνδνο αλάιπζεο 206 

επηθνηλσληαθή πξάμε 206 

επηθνηλσληαθό ζύζηεκα 37, 38  

επίπεδν δξάζεο 77 

επίπεδν εθθνξάο 206 

επίπεδν πξννξηζκνύ 206 

επίπεδν ζεκαζίαο 51, 199 

επηηέιεζε άζινπ 250, 258, 262, 345 

έξγν κε ζέζε 119, 131, 224 

εξσηηθή απηνδηάζεζε 18, 58, 59, 341, 387, 454 

εξσηηθό δξάκα 23, 87, 88, 89, 246, 248, 249, 265, 291, 304, 316, 338, 339, 365, 371, 384,  

                         395, 407, 418, 430, 441, 468, 470 

εξσηηθό ηξίγσλν 77, 99, 128, 130   

εζσηεξηθέο ζθεληθέο νδεγίεο 229, 230 

εζσηεξηθή δξακαηνπνίεζε 340, 342 

εηεξόηεηα 310, 338, 400, 402, 404, 435, 435, 436, 437, 464, 467 

εηεξνρσξνρξνληθόο κύζνο 288 

εηεξνρξνληζκέλεο ζθελέο 277 

επζύγξακκε εμέιημε 278 

επηπρήο ιύζε 132, 382 

 

Η  

εζνγξαθία 44, 45, 119, 125, 135, 181, 315 

εζνγξαθηθή ηάζε 148 

εζνγξαθηθό δξάκα 31 

εζνγξαθηζκόο 315 

εζνπνηία 64, 109, 130 

εζνπνηόο 37, 135, 205, 220, 228, 229, 335, 336  

 

Θ  

ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε 55, 230, 332, 471 

ζεαηξηθή αλάπιαζε 75, 283, 473 

ζεαηξηθή αθήγεζε 267 
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ζεαηξηθή γξαθή 25, 36, 45, 103, 109, 131, 135, 148, 152, 166, 167, 200, 249, 284, 285,  

                          309, 320, 445, 453, 457 

ζεαηξηθή δηαζθεπή 74, 75, 79, 94, 188, 189, 191, 192, 193, 348 

ζεαηξηθή δνκή 54 

ζεαηξηθή κπζνπιαζία 267 

ζεαηξηθή νηθνλνκία 129 

ζεαηξηθή πξόζιεςε 14, 18, 53 

ζεαηξηθή ηύρε 71  

Θεαηξηθό Δξγαζηήξη Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ 188 

ζεαηξηθό αλαιόγην 130 

Θεαηξηθό Μνπζείν Αζελώλ 90 

ζεαηξηθόηεηα 26, 37, 66, 70, 71, 78, 84, 108, 113, 115, 116, 118, 123, 146, 149, 167, 168, 171,  

                     172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 187, 188, 190, 197, 200, 204, 228, 

                   231, 232, 234, 248, 251, 260, 261, 281, 285, 302, 347, 391, 428 

Θέαηξν Γηνξδακιή 130 

«ζέαηξν ελ ζεάηξῳ» 183 

ζέαηξν ηδεώλ 119 

ζεαηξνγξάθεκα 21, 59, 84, 118 

ζεαηξόκνξθν πνίεκα 70, 137  

ζεαηξόκνξθνο δηάινγνο 109, 110, 111, 114, 115, 145, 208, 251, 275, 414, 419, 437 

ζεκαηηθή 102, 334 

ζεκαηηθή δηαδξνκή 427,  428 

ζεκαηηθή δνκή 75, 77, 96  

ζεκαηηθή επέλδπζε 441 

ζεκαηηθή ύιε 63, 93, 167 

ζεκαηηθό επίπεδν 424, 426, 429, 431, 432, 433, 438 

ζεκαηηθό κνηίβν 29, 128, 150, 151, 164, 261, 326 

ζεκαηηθόο άμνλαο 21, 30 

ζεκαηηθόο θύθινο 29, 48 

ζεκαηηθόο ξόινο 336, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 355, 356, 357, 359, 391 

ζεκαηηθόο ηίηινο 207, 208 

ζεηηθή ζύκβαζε 241, 243, 249, 250, 251, 257, 261 

ζεσξία ηεο πξόζιεςεο 52, 53 

ζίαζνο Αιεμηάδε 59 

ζίαζνο Απνζηνιίδε-Νέδεξ-Ραπηόπνπινπ 133 

ζίαζνο Γνλίδε-Γαβξηειίδε 129 

ζίαζνο «Θέζπηο» 85 

ζίαζνο Μαξίθνπ 124  

ζίαζνο Πέξβειε 66, 135 

ζίαζνο Σαβνπιάξε 56 

ζίαζνο Π. Χξηζηνθνξίδε 85 

ζπκηθή ζπλάξηεζε 424 

 

Ι  

ηακβηθόο ζηίρνο 29, 48, 167 

ηδεαιηζκόο 121 
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ηδενινγία 14, 16, 17, 18, 26, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 43, 45, 46, 59, 66, 93, 118, 119, 154,  

                167, 224, 235, 238, 239, 284, 334, 360, 370, 393, 411, 421, 444, 445, 446, 453, 

               457, 474 

ηδενινγηθή αλάγλσζε 238 

ηδενινγηθή επέλδπζε 232 

ηδενινγηθή ιεηηνπξγία 14, 16, 56, 67, 99, 186, 211, 233, 273, 279, 283, 285, 292, 297, 332, 

                                  333, 471 

ηδενινγηθή ζηξάηεπζε 45, 281 

ηδενινγηθή ύιε 15 

ηδενινγηθό κηθξνζύκπαλ 397 

ηδενινγηθό θνξηίν 14 

ηδενινγηθόο αγώλαο 263, 266 

ηδενινγηθόο θώδηθαο 442 

ηδενινγηθόο κεραληζκόο 41, 453 

ηδενινγηθό πεξηερόκελν 15, 233, 263 

ηδενινγηθόο ππξήλαο ηεο ζεκαζίαο 421 

ηδησηηθόο ρξόλνο 279, 287, 290 

ηζνηνπία 252, 392, 403, 407, 408, 411, 416, 422, 425, 426, 428, 429, 431, 432, 433, 435, 436,  

              437, 438, 439, 440, 441, 442, 457, 473 

ηζόηνπν ιεηηνπξγίαο 335 

ηζηνξηθή ηξαγσδία 27, 28, 48, 49, 55, 239, 345, 349 

ηζηνξηθή ζθελνγξαθία 101 

ηζηνξηθηζηηθόο ζπγθξεηηζκόο 332 

ηζηνξηθό δξάκα 55, 56, 71, 80, 84, 100, 123, 124, 199, 200, 203, 223, 240, 245, 289, 312, 

                         322, 338, 345, 347, 352, 394, 406, 415, 428, 435, 441, 467, 472 

ηζηνξηθόο ρξόλνο 104, 267, 278, 285, 289, 290, 292 

ηζηνξηθόηεηα 40, 238, 288, 289, 333 

ηζηνξηνθξαηία 24, 28, 39, 40, 44, 118, 124, 201, 406, 450, 472 

ηζηνξηζκόο 39, 40, 41, 42, 43, 45, 200, 201, 203, 450, 464  

ηηαιηθόο θιαζηθηζκόο 48 

ηςεληθό ζέαηξν 134 

 

Κ  

θαζαξεύνπζα 29, 54, 66, 84, 105, 113, 114, 139, 141, 144, 147, 148, 167, 437, 455 

θαηάινγνο ζπλδξνκεηώλ 49, 60, 63, 64, 90, 205, 224, 225, 226, 227 

θαηάζηαζε δπζθνξίαο 162, 166, 251, 253, 254, 255, 345, 398, 399, 430, 468 

θαηάζηαζε επθνξίαο 166, 254, 255, 256, 278, 398, 430 

θαηεγόξεκα 237, 395  

θεηκεληθή νξγάλσζε 34 

θεηκεληθή πξόζεζε 376 

θιάζεκα 392 

θιαζηθίδσλ ξνκαληηζκόο 89 

θιαζηθηζκόο 21, 26, 29, 48, 49, 88, 89, 167 

θιαζηθηζηηθό ζέαηξν 156 

θιαζηθνξξσκαληηζκόο 89 

θιεηζηέο δνκέο ρξόλνπ 297 
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θιεηζηέο δνκέο ρώξνπ 297 

θιεηζηόο ρξόλνο 301 

θιεηζηόο ρώξνο 301 

θιεξνλνκηθόηεηα 315 

θνηλσληθή ζάηηξα 253, 254, 255, 256 

θνηλσληθό δξάκα 31, 129, 315 

θνηλσληθόο ζρεκαηηζκόο 452, 456, 457, 471, 472 

θνηλσληνθξηηηθή θσκσδία 27, 29, 135 

θνηλσληνζεκεησηηθή κέζνδνο 34, 35, 36, 37, 444, 445 

θνζκηθόο ρξόλνο 364 

θνζκνινγηθή ηζνηνπία 411, 436, 439 

Κξαηηθό Αξρείν 90, 135 

θξηηηθή ζεκεησηηθή 33, 444 

Κξίζηο ηνπ Βνπηζηλαίνπ πνηεηηθνύ αγώλνο (1875) 53, 54, 273, 274, 328  

Κξίζηο ηνπ Λαζζάλεηνπ δξακαηηθνύ αγώλνο (1896) 80, 81, 83, 83 

θπθιηθή δνκή 276 

θπθιηθόο ρξόλνο 275, 276, 346 

Κππξηαθόο ύιινγνο 449 

θύξηα δνθηκαζία 237, 242, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 258, 259, 261 

θπξηνιεθηηθόο ηίηινο 207, 209 

θώδηθαο 33, 39, 182, 442, 161, 173, 179, 182, 238, 245, 309, 311, 333, 356, 360, 391, 400,  

             419, 436, 437, 442, 473 

θσκεηδύιιην 21, 27, 30, 31, 32, 56, 103, 135, 148, 164, 168, 202 

θσκηθό ζηνηρείν 30, 75, 88, 96, 104, 119, 125, 136, 163, 348 

θσκσδία 24, 27, 29, 30, 31, 96, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137,  

              138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 154, 169, 199,  

              254, 255, 256, 257, 265, 274, 276, 277, 293, 301, 302, 303, 308, 316, 331, 348,  

              349, 355, 357, 369, 391, 408 

θσκσδία εζώλ 135 

θσκσδία ζαινληνύ 125 

 

Λ  

ιαλζάλνλ αθεγεκαηηθό πξόγξακκα 263 

ιανγξαθία 44, 45 

ιανγξαθηζκόο 40, 45 

Λαζζάλεηνο δξακαηηθόο αγώλ (1896) 79, 80, 81, 82, 83, 85, 106 

ιεηηνπξγίεο 37, 96, 206, 212, 218, 235, 236, 237, 238, 240, 251, 261, 335, 346, 361, 379, 393,  

                  396, 420 

ιεηηνπξγηθή αλάιπζε 218, 335, 396, 397, 398, 401, 405  

ιεηηνπξγηθή κέζνδνο 216 

ιεηηνπξγηθό επίπεδν 302 

ιέμεκα 359, 392, 398, 422 

ιηλνβάκβαθνη 100  

ινγηνηαηηζκόο 135 

ινγνθινπή 93 

ιόγνο ηνπ αθεγεηή 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 279, 280  
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ιόγνο ησλ πξνζώπσλ 174, 175, 177, 178, 182, 229, 268, 279, 280, 294 

ινγνηερληθή αιιεγνξία 377 

ινγνηερληθόηεηα 180, 181, 459 

ινγόρξνλνο 50, 99, 103, 250, 268, 277, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 283, 288, 290, 291, 

                   293, 294, 299, 301, 426 

ινγόρσξνο 50, 99, 103, 128, 177, 179, 250, 296, 303, 306, 307, 308, 317, 319, 323, 324, 329, 

                 330, 426 

ιπξηθή θσκσδία 147, 199 

ιπξηθό δξάκα 156, 162 

 

Μ  

καγηθό παξακύζη 236 

καξμηζκόο 444, 447 

Μεγάιε Ιδέα 291, 313, 373  

κεγαιντδεαηηζκόο 78, 100, 148 

κεηθηόο ηίηινο 207, 208, 209  

κείμε ησλ εηδώλ 156 

κεηαδνκηζκόο 35, 53, 445 

κεηάδνζε δύλακεο 236 

κεηάδνζε κελύκαηνο 236 

κεηακόξθσζε 268 

κεηακθίεζε 261, 398, 400, 419, 420, 430 

κεηαθνξά 236, 268, 296, 310, 311, 312, 332, 359, 364, 365, 366, 368, 370, 374, 423 

κεηαθνξηθή απνηύπσζε 322 

κεηαθνξηθή ιεηηνπξγία 320 

κεηαθνξηθή ζπκβνινπνίεζε 365, 367  

κεηαθνξηθόο ηίηινο 123, 207, 208 

κεηαθνξηθόο ρώξνο 303, 311  

κεηαθπζηθή αλαπαξάζηαζε 328 

κεησλπκία 296, 310, 311, 322, 325, 327, 328, 330, 332, 333, 359, 360, 362, 364, 384, 423, 439 

κεησλπκηθή αλαπαξάζηαζε 326, 361, 364 

κεησλπκηθή απεηθόληζε 350,  

κεησλπκηθή απνηύπσζε 325 

κεησλπκηθή ιεηηνπξγία 361, 451 

κεησλπκηθή ζπκβνινπνίεζε 327, 360, 361 

κεησλπκηθόο πόινο 332 

κε παξηζηώκελνο ρώξνο 307 

κηθξνζεκαζηνινγηθή αλάιπζε 422 

κηκεηηθή αληαλάθιαζε πξαγκαηηθόηεηαο 296 

κηκεηηθόο ρώξνο 296, 301, 303, 305, 306, 307, 315, 316, 320, 323 

Μνλή Αγ. Ισάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ (Πάηκνο) 56, 90 

κνλόινγνο 64, 70, 84, 95, 96, 103, 104, 105, 108, 143, 145, 146, 229, 268, 295, 296, 343, 388 

κνλόπξαθηε θσκσδία 30, 135, 136, 141, 145, 257, 301 

κνλόπξαθην 116, 118, 123, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 248, 301 

κνληέιν αλάιπζεο 172, 359 

κνληέιν δξάζεο 37, 238, 335, 336, 337, 349, 351, 354   
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κνληέιν ηδηνηήησλ 396, 399 

κνηίβν 29, 48, 128, 150, 151, 164, 261, 320, 326, 349  

κόην 211 

κνπζηθόηεηα 156  

κόξθεκα 334, 342 

κπαιέην 156 

κπεηηθή δηαδξνκή 339 

κπζηθή εθδήισζε ζεκαζίαο 403, 416 

κπζηθό κνληέιν δξάζεο 335 

κπζηθόο ρξόλνο 274, 275 

κπζηζηνξία 66  

κπζηζηνξεκαηηθό δξάκα 27, 108, 151, 152, 193, 249, 299, 384, 406  

κπζνινγηθή θσκσδία 147 

κπζνινγηθό δξάκα 166, 167, 199, 345, 365  

κπζνπιαζία 36, 87, 214, 216, 220, 267, 267, 281, 292, 378  

κπζνπιαζηαθό παξόλ 97, 106, 108, 116, 126, 128, 175, 178, 179, 190, 267, 271, 272, 274,  

                                   276, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 293, 294,  

                               295, 296, 299, 301, 302, 303, 306, 316, 321, 331, 333, 372 

κπζνπιαζηαθόο ηόπνο 295 

κπζνπιαζηαθόο ρξόλνο 104, 175, 267, 268, 269, 270,  275, 276, 295, 296, 297, 298 

κύζνο 21, 47, 50, 66, 94, 118, 167, 277, 279, 288, 294, 295, 365, 425 

 

Ν 

λαηνπξαιηζκόο 27, 44, 118, 293, 315, 316  

λαηνπξαιηζηηθό δξάκα 202, 315 

λενθιαζηθηζκόο 27, 29 

λενζπκβνιηζκόο 119 

λννινγηθή ηζνηνπία 416, 428, 439  

ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε 363 

 

Ξ 

μελνθξαηία 22, 37, 70, 233, 264, 278, 316, 318, 328, 362, 367, 371, 375, 395, 396, 397, 400, 

                  401, 435, 437, 439, 440, 442, 451, 458, 460, 471, 472, 473 

 

Ο  

Οθησβξηαλά 56 

νλεηξόδξακα 154, 162, 163, 165 

νλνκαηνινγία 71, 99, 150, 181, 274, 357  

όπεξα 155, 156 

νπεξέηα 155, 156 

νξακαηηθόο ρξόλνο 272 

νξίδνληαο πξνζδνθηώλ 52, 53, 186, 205 

όξνη παξαγσγήο 444  

νθεηιή 223, 253, 371, 395 
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Π  

Παγθύπξην Γπκλάζην 32, 49, 59, 107, 187, 188 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ 28, 50, 74, 203, 357 

Παληειίδεηνο δξακαηηθόο δηαγσληζκόο 100 

παξάβαζε απαγόξεπζεο 236 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία 230 

παξαδεηγκαηηθή αλαδηάηαμε 392, 394, 396, 408, 425, 442  

παξαδεηγκαηηθή νξγάλσζε 392 

παξαδεηγκαηηθό επίπεδν 311, 364 

παξαδεηγκαηηθόο άμνλαο 425 

«παξάδεηζνο ηεο Αλαηνιήο» 453 

παξαεηδνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο 207 

παξαηζζεηηθόο ρξόλνο 282 

παξαθείκελν 37, 205, 209, 473 

παξακπζηαθόο ρώξνο 306 

παξακπζόδξακα 154, 156, 157, 158, 163, 199, 200, 258, 339, 345, 349, 377, 411, 419, 428, 439 

παξαλάγλσζε 284, 332 

παξαζηαζηαθόο ρξόλνο 268 

παξαζηαηηθό ζρήκα 423, 433, 438 

παξαζηαηηθόο ρώξνο 310 

παξαζηαηηθόηεηα 181 

παξάθξαζε 150, 212 

παξέλδπζε 261 

παξελδπζία 261, 420 

Παξζελαγσγείν Αγίαο Φσηεηλήο 110, 222 

Παξζελαγσγείν Λεκεζνύ 68, 71 

Παξζελαγσγείν Φαλεξσκέλεο 67 

παξηζηώκελν παξειζόλ 273  

παξηζηώκελνο ρξόλνο 268, 271, 275, 290, 293  

παξηζηώκελνο ρώξνο 296, 300, 301, 303, 304, 306, 307, 312, 314, 329 

παξσδία 109, 123 

πάζρνλ πξόζσπν 339, 354, 356 

παηξησηηθή δξακαηνγξαθία 160 

παηξησηηθό δξάκα 101, 104, 106, 108, 245, 248, 265, 290, 302, 338, 345, 365, 376, 381,  

                             396, 402, 406, 407, 468, 470 

πεξηγξαθή 38, 50, 74, 75, 125, 160, 183, 206, 207, 210, 213, 217, 218, 236, 267, 298, 312, 

                 314, 318, 323, 324, 335, 340, 392, 393, 397, 423, 424, 425, 437 

πεξηθεηκεληθά ζηνηρεία 290 

πεξηθείκελν 64 

πεξηνδνιόγεζε 16, 17, 18, 27, 28, 47 

πηζαλνί θόζκνη  378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 389, 390 

πιαζκαηηθή εθθνξά 38, 206, 216 

πιαζκαηηθή ππνζεκείσζε 214 

πινθή 21, 37, 50, 52, 62, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 91, 94, 99, 101, 102, 108, 109, 111,  

           115, 118, 120, 123, 127, 136, 141, 144, 146, 147, 150, 155, 166, 169, 173, 208,  

            223, 232, 239, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252,  
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         253, 254, 255, 256, 261, 265, 267, 271, 273, 275, 276, 278, 285, 295, 298, 299, 317, 

        321, 323, 340, 347, 348, 349, 361, 379, 387, 409, 416, 463 

πνηεηηθή 14, 15, 16, 26, 27, 32, 36, 37, 39, 45, 47, 50, 51, 55, 66, 74, 198, 238, 239, 334, 391, 

               411, 421, 473  

πνηεηηθή επίθιεζε 74 

πνηεηηθό δξάκα 155, 156, 167 

πνηεηηθόηεηα 84, 156 

πνηκεληθό δξάκα 113 

πνιεκηθή δνκή αθεγήκαηνο 260 

πνιηηηθή κνλόπξαθηε θσκσδία 139 

πνιηηηθή ζάηηξα 31, 169, 201 

πνιηηηθό ζπγθείκελν 34, 35, 277, 444, 446, 452, 453 

πνιιαπινί ζπληειεζηηθνί ξόινη 340 

πνκπόο 206, 210, 257, 335, 342, 344 

πξαγκαηηθόο ζπγγξαθέαο 216, 217 

πξαγκαηηθόο ρξόλνο 140, 267, 289, 295 

πξαγκαηηθόο ρώξνο 309 

πξνβνιηθόο ρξόλνο 278 

πξόζεζε ηνπ αλαγλώζηε 359 

πξόζεζε ηνπ θεηκέλνπ 359 

πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα 54, 59, 199, 221, 232 

πξνζεηηθόηεηα 359 

πξνθαηαξθηηθή δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνύ 261 

πξόθιεζε εύλνηαο αλαγλώζηε 218 

πξνκεησπίδα  63, 64, 212 

πξνζδηνξηζκέλνο παξαιήπηεο 218 

πξόζιεςε 14, 18, 25, 27, 47, 52, 53, 59, 62, 94, 118, 122, 129, 130, 131, 134, 135, 186,  

                  197, 199, 201, 202, 229, 315, 334, 448, 449 

πξνζσπνπνίεζε 101, 109, 112, 208, 312 

 

Ρ  

ξεαιηζκόο 44, 118 

ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή 324 

ξεαιηζηηθή πηζαλνθάλεηα 157 

ξεαιηζηηθό δξάκα 31, 133, 202 

ξεκαηηθή ελέξγεηα 37 

ξεκαηηθόο ηίηινο 207, 208, 209 

ξεηνξηθή 310 

ξεηνξηθόο ηξόπνο 109, 197, 219, 311, 312  

ξόινο δξάζεο 335 

ξνκαληηθή δξακαηνγξαθία 121 

ξνκαληηθό  δξάκα 21, 87, 88, 89, 214, 253, 347,  348, 354, 365, 395, 401, 403, 411, 412, 

                              421, 425, 426, 427, 454, 456, 461, 471 

ξνκαληηθόο θιαζηθηζκόο 29, 49, 89 

ξνκαληηζκόο 21, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 48, 54, 67, 87, 88, 89, 93, 94, 96, 103, 119, 121, 167,  

                      265, 283, 293, 326, 371, 407, 415, 470  
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Ρνηζίιδεηνο δξακαηηθόο δηαγσληζκόο 100 

 

  

ζαξθαζκόο 169 

ζάηηξα 18, 21, 30, 31, 135, 139, 141, 144, 146, 168, 169, 181, 197, 201, 251, 253, 254, 

             255, 256, 274, 288, 289, 300, 302, 333, 364 

ζαηηξηθή αιιεγνξία 115, 332  

ζαηηξηθή θσκσδία 135, 201, 203   

ζαηηξηθή ιεηηνπξγία 308 

ζαηηξηθή νλνκαηνινγία 368 

ζαηηξηθή πξνζσπνπνίεζε 208 

ζαηηξηθή ζηόρεπζε  349, 377, 420, 458 

ζελάξην 50 

ζήκα 364, 392, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 411, 415, 419, 420, 411, 412, 

        413, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 430 

ζεκαηλόκελν 188, 289, 310, 334, 364, 423 

ζεκαίλνλ 33, 35, 268, 289, 310, 334, 392, 423, 424 

ζεκαζία 14, 33, 51, 109, 198, 199, 235, 236, 238, 245, 311, 312, 313, 364, 392, 396, 397, 

              398, 399, 403, 408, 410, 411, 414, 416, 418, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 439,  

              441, 473 

ζεκαζηαθή ηζνηνπία 444 

ζεκαζηαθή θαηεγνξία 444, 471 

ζεκαζηαθό κηθξνζύκπαλ 393, 398, 399, 403, 411 

ζεκαζηαθό πεδίν 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 

                           410, 411, 412, 416, 417, 418, 420, 443  

ζεκαζηαθό ζύκπαλ 422, 423 

ζεκαζηαθόο άμνλαο 265, 392, 393,  394, 396, 401, 402, 406, 409, 413, 414, 416, 435, 437, 441, 

                               443, 457   

ζεκαζηνδόηεζε 212, 224, 229, 265, 304, 305, 309, 378, 395, 396, 407, 415, 426, 432,                            

                         435, 437, 439, 461, 462, 469 

ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε 207, 335, 422, 423, 425, 443, 444, 473 

ζεκαζηνινγηθή επέλδπζε 238, 336 

ζεκαζηνινγηθή εηηθέηα 342, 343, 345 

ζεκαζηνινγηθή πξνζέγγηζε 46, 230, 297, 394, 411 

ζεκαζηνινγηθό επίπεδν 37, 302, 421, 423, 426, 429, 430, 431, 433, 438, 442 

ζεκαζηνινγηθό πεδίν 359, 360, 392, 394  

ζεκεηαθό ζύζηεκα 15, 171 

ζεκείν 14, 15, 33, 34, 35, 37, 311, 312 

ζεκεηνδόηεζε 33, 205 

ζεκεηνινγία 37 

ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε 37, 39 

ζεκεηνινγηθό επίπεδν 130, 392, 423, 437 

ζεκεηνινγηθό πεδίν 392 

ζεκεηνινγηθόο ραξαθηήξαο 296 

ζεκεησηηθή νξγάλσζε 334 
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ζεκεησηηθή πξάμε 346 

ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε 35, 39, 172, 359, 360  

ζεκεησηηθή ηνπ δξάκαηνο 33, 37 

ζεκεησηηθή ησλ παζώλ 396, 467 

ζεκεησηηθό αληηθείκελν 37, 206 

ζεκεησηηθό ζύζηεκα 14, 175, 177, 309                                  

ζεκεησηηθό ηεηξάγσλν 424  

ζήκεκα 393, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 406, 407, 408, 411, 412, 414, 415, 416, 418,  

             419, 420, 421, 423 

ζεκηθή επέλδπζε 396, 397 

ζεκηθή παξαιιαγή 398, 399 

ζεκηθό ζύζηεκα 392 

ζεκηθόο ππξήλαο 392, 398 

ζθεληθέο νδεγίεο 74, 108, 155, 158, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 188, 189, 190, 

                             193, 206, 215, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 269, 270, 277, 291, 317, 321, 

                           322, 323, 325, 327, 361 

 ζθεληθή δξάζε 58, 70, 71, 72, 76, 80, 94, 108, 115, 117, 118, 125, 126, 134, 146, 167,  

                          169, 186, 214, 233, 253, 255, 270, 272, 274, 291, 299, 304, 305, 315,316,   

                        361 

ζθεληθή νηθνλνκία 124, 250, 301  

ζθεληθή ηύρε 79, 87, 105, 108, 118 

ζθεληθό αληηθείκελν 175, 182, 183, 320, 322, 325, 412    

ζθεληθόο θσηηζκόο 173  

ζθεληθόο ρώξνο 72, 86, 125, 143, 159, 160, 176, 179, 184, 189, 190, 192, 271, 272, 273, 295,  

                         324, 329,369 

ζθελνγξαθία 159, 181  

ζθελνγξαθηθή πεξηγξαθή 205 

ζνβαξή θσκσδία 125 

ζηαηηθόο ρξόλνο 275, 276 

ζηηρνπξγία 161, 180 

ζηξνπθηνπξαιηζηηθό αθεγεκαηηθό κνληέιν 237 

ζπγγξαθηθή πξόζεζε 64, 118, 122, 199, 200, 207, 209, 233, 255, 281, 289, 290 

ζπγγξαθηθό εηδνινγηθό όλνκα 32, 38, 156, 157, 198, 200 

ζπγθείκελν 34, 35, 277, 444, 446, 452, 453 

ζπγθξηηηθή θηινινγία 151 

ζπγρξνληθή πξνζέγγηζε 205 

ζύδεπμε 240, 265, 342, 365, 372, 373, 387, 439, 441, 441 

ζπιινγηθό δξσλ πξόζσπν 352 

ζπιινγηθόο ηειεζηήο 351   

ύιινγνο «Ο Φνίλημ» 449 

ζύκβαζε 235, 236, 238, 241, 242, 243, 247, 249, 250, 251, 255, 257, 258, 261, 264, 265,  

               266, 408, 415 

ζπκβνιηθή 206 

ζπκβνιηθή δνκή 296, 309 

ζπκβνιηθή εηεξόηεηα 310 

ζπκβνιηθή ζπγθξόηεζε 334 
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ζπκβνιηθόο ηξόπνο εθθνξάο 297 

ζπκβνιηθόο ρώξνο 296, 310 

ζπκβόιηζε 296, 309  

ζπκβνιηζκόο 121, 155, 156, 160, 162, 163, 164, 275, 309, 421 

ζύκβνιν 37, 103, 115, 161, 165, 166, 179, 307, 309, 317, 320, 325, 326, 331, 339, 359, 362, 

              368, 369, 370, 372, 373, 378, 394 

ζπκβνινπνίεζε 295, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 323, 325, 326, 327,  

                         330, 332, 333, 359, 360, 361, 364, 365, 367, 369, 376, 377, 391, 414, 423 

ζπκθξαζηηθό ζήκα 392, 399 

ζπκθξαζηηθή ζπλεθηηθόηεηα 205 

ζπλάξζξσζε 36, 425, 426, 428, 429, 431, 433, 437, 438, 441 

ζπλάξηεζε 76, 207, 236, 360, 379, 406, 411, 439 

ζπλδήισζε 175, 206, 298, 301, 308, 313, 318, 319, 359, 399, 416 

ζπλδεισηηθή ιεηηνπξγία 206, 207 

ζπλδξνκεηέο 49, 90, 60, 63, 64, 90, 205, 224, 225, 226, 227, 228, 233, 282, 450 

ζπλδπαζηηθή ζεκεησηηθή 444, 445  

ζπλεθδνρή 307, 360, 423 

ζπλεθδνρηθή αλαπαξάζηαζε 314 

ζπλεθδνρηθόο ηίηινο 207 

ζπλεπαγσγή 437 

ζύλζεηεο δνκέο ζεκαζίαο 238 

ζύλζεηε ηζνηνπία 403, 440  

ζύλζεηε πινθή 77, 99, 166, 223, 248, 251, 253, 387  

ζπλνκηιηαθή αξρή ζεκαληηθόηεηαο 312 

ζπλνκηιηαθό ππνλόεκα 312 

ζπληαγκαηηθή αθνινπζία 240, 242, 247, 256, 257, 262, 400, 408, 432 

ζπληαγκαηηθή νξγάλσζε 392 

ζπληαγκαηηθό επίπεδν 237 

ζπληαγκαηηθό ζρήκα 236, 260 

ζπληαγκαηηθόο άμνλαο 425 

ζπληειεζηήο 336 

ζπληειεζηηθή αλάιπζε 359 

ζπληειεζηηθή νξγάλσζε 336 

ζπληειεζηηθόο ξόινο 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 354, 355, 

                                 359, 391, 402, 473 

ζπλσκνηηθόο ρξνλόηνπνο 317, 318     

ζύζηεκα ζεκεηνδόηεζεο 205 

ζρέζε αληίζεζεο 304, 306, 307 

ζρέζε νκνηόηεηαο 306, 468 

ζρεκαηηζηηθό επίπεδν 426, 429, 431, 433, 438 

ρνιή ηεο Κσλζηαληίαο 53 

 

Σ  

ηάμεκα 392, 393, 396, 399, 401, 402, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415,  

            418, 419, 420, 421, 422, 437, 442 

ηαμεκαηηθή θαηεγνξία 403, 423, 436, 440, 441  
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ηειεζηήο 235, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 350, 351, 355, 356,  

              358, 359, 391, 473 

ηειεζηηθή δνκή 336, 343, 345 

ηειηθή θαηάζηαζε 241, 246, 250, 254, 255, 263, 269, 275, 276, 428 

ηεηξάγσλν αιεζνινγίαο 424 

ηξαγηθό ζηνηρείν 88, 96 

ηξαγσδία 27, 28, 29, 38, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 88, 123, 132, 173, 174, 187, 199, 203, 

               224, 239, 264, 272, 289, 302, 327, 345, 349, 399, 402, 467, 468, 470, 471 

ηξηπιή αξηζηνηειηθή ελόηεηα 118, 289, 301 

ηξνπηθόηεηα 96, 181, 206, 210, 217, 236, 240, 241, 244, 249, 250, 261, 262, 266, 267, 268, 

                    269, 270, 274, 275, 277, 281, 285, 289, 294, 332, 335, 379, 385, 395, 402, 409, 

                  411, 412, 414, 423, 435, 437, 444, 467, 468, 473 

ηύπνο ιόγνπ 36 

ηπξαλλνθηνλία 29, 48, 349 

 

Τ  

ππεξάλζξσπνο 120, 121, 122 

ππόζεζε 23, 29, 35, 37, 50, 54, 55, 60, 66, 74, 75, 81, 87, 94, 96, 103, 127, 128, 148, 152,  

              168, 173, 178, 181, 190, 222, 235, 277, 295, 301, 358, 388 

ππνθείκελν 177, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 

                   256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 335, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 349,  

                 394, 444, 446, 468 

ππνθείκελν δξάζεο 338, 339, 343         

ππνθείκελν θαηάζηαζεο 338, 339 

ππνθεηκελνπνηεκέλε ηειεζηηθή δνκή 345 

ππνθεηκελνπνίεζε 345 

ππνθηλεηήο 257, 259, 335, 342  

ππνζέιηδε ζεκείσζε 213, 215 

 

Φ  

θαίλεζζαη 179, 242, 252, 258, 420, 428, 430, 431, 459, 460 

θαληαζία 20, 29, 53, 54, 78, 88, 89, 112, 134, 193, 228, 310, 366 

θαληαζηαθή κνξθή 296, 359 

θαληαζηαθό 296 

θαληαζηαθόο ηόπνο 295 

θάξζα 125, 126, 135, 136, 147, 293, 349, 364 

θεκηληζκόο 45, 453, 455 

θεκηληζηηθό θίλεκα 85 

θνξκαιηζκόο 53, 199, 238, 445 

θνπηνπξηζκόο 293, 316 

θξνλεκαηηζκόο 23, 71, 211 

θπζηθόο ρξόλνο 267 

 

Υ 

ραξαθηεξνινγηθή αλάιπζε 78, 307 

ρξνληθή απξνζδηνξηζηία 274 
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ρξνληθή δηαδνρή 310 

ρξνληθή ηζνηνπία 437, 438 

ρξνληθή κεηαηόπηζε 299 

ρξνληθή πιαηζίσζε 294 

ρξνληθή ζπκπύθλσζε 270, 302 

ρξνληθή ζπλέρεηα 299, 301 

ρξνληθή ηξνπηθόηεηα 268, 269, 277, 411, 473 

ρξνληθό επίπεδν 268 

ρξνληθό ζρήκα 270 

ρξνληθόο δείθηεο 175, 270, 271, 277 

ρξνληθόηεηα 269 

ρξνλνινγηθόο ρξόλνο 267 

ρξόλνο γξαθήο 56, 68, 72, 87, 94, 97, 100, 104, 109, 116, 119, 126, 140, 142, 147, 152, 157, 

                        215, 283, 289, 291, 292, 293, 294 

ρξόλνο δξάζεο 50, 75, 178 

ρξόλνο ηεο πινθήο 267 

ρξόλνο ηεο ηζηνξίαο 94 

ρξόλνο ηνπ κπζνπιαζηαθνύ παξόληνο 97 

ρξνλνηνπηθή εηθόλα 298 

ρξνλόηνπνο 77, 126, 271, 291, 292, 298, 317, 318 

ρώξνο δξάζεο 30, 177 

ρσξνρξνληθέο δνκέο 298 

ρσξνρξνληθή ανξηζηία 289 

ρσξνρξνληθή ζπκπύθλσζε 302 

ρσξνρξνληθό πιαίζην 208, 278, 279, 280 

 

Φ  

ςεπδντζηνξηθό ζηνηρείν 274 

ςπρνινγηθό δξάκα 31, 202 

ςπρνινγηθόο ρξόλνο 288 

 

Χ 

σηαθνπζηήο αθεγεηήο 185 

 

 

A 

actant 335 

acteur 335, 336 

adaptation 95 

authorial authentic 216 

auxesis (amplificatio) 219 

 

C 

captatio benevolentiae 218, 219, 233 

classeme 392 

comédie 124, 125, 129, 199 
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contrat 236 

communication 35, 236 

 

D 

destinateur 257 

discourse 268, 273, 309, 378 

discourse time 268 

 

E 

épreuve 236 

étiquette sémantique 342 

excusatio propter infirmitatem 219, 221 

extra-dialogic 230 

 

F 

figure 423 

figurative 423 

 

I 

intra-dialogic, implicit 230 

implicit stage directions 230 

intentio auctoris 232 

intentio operis 232 

 

M 

modality 385 

 

P 

paradigme de substitution 364 

parcours thématique 425 

phantomized past 270, 272 

 

R 

rôle actantiel 335 

rôle thématique 335 

 

S 

Santa Caterina 100 

social formation 452 

sociosemiotic theory 36 

speech genres 34 

symbolisation/ symbolization 309 

 

T 

taxeme 392 
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terminus ante quem 68, 79 

terminus post quem 106, 140, 142 

thématique 423 

time of fiction 269 

 

U 

utterance 34 

 

Λε
ων
ίδα
ς Γ
αλ
άζ
ης




