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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  

 

Θρησκεία και Θέατρο στην αρχαία  Ελλάδα συνδέονται με μια σχέση καταγωγής. 

Το αρχαίο δράμα ανατέλλει μέσα από το θρησκευτικό τραγούδι του διθυράμβου, το 

νεότερο ευρωπαϊκό κυοφορείται εντός της μεσαιωνικής λατρευτικής πράξης της 

χριστιανικής λειτουργίας. Θεολογία, θρησκειολογία και Θέατρο συναντιούνται στην 

αναζήτηση του βιώματος της πίστης και στις ψηλαφήσεις της ουσίας της θεατρικής 

πράξης. Διάφορες μελέτες και θρησκειολογικές προσεγγίσεις δείχνουν ότι δεν 

υπάρχει λαός που να μην συμπεριλαμβάνει στην παράδοσή του κάποια τελετή ή 

κάποιο δρώμενο αφιερωμένο στο Θεό του, προορισμένο να καλύπτει τις ανάγκες της 

κοινότητας που υπηρετεί. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη 

μορφή που προσλαμβάνει το θρησκευτικό στοιχείο στη νεοελληνική δραματουργία 

κατά τη χρονική περίοδο (1850-1950), περίοδο που χαρακτηρίζεται από την 

προσπάθεια διαμόρφωσης της εθνικής του ταυτότητας. 

Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής θεωρώ υποχρέωσή μου να 

ευχαριστήσω θερμά  τον Καθηγητή  κύριο Χρήστο Καρδαρά, ο οποίος με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και κατανόηση επόπτευσε τη σύνταξή της και με τις εύστοχες και 

πολύτιμες συμβουλές του συνετέλεσε καθοριστικά στην αρτιότερη παρουσία της. Τον 

ευχαριστώ επιπλέον γιατί μου ενέπνευσε το ενδιαφέρον και την αγάπη για τη ιστορία 

και τη σύνδεση του θεάτρου με τη θεολογία. 

Εξάλλου τις θερμές μου ευχαριστίες απευθύνω στους θεατρολόγους της τριμελούς 

επιτροπής, στην επ. καθηγήτρια κυρία Βαρβάρα Γεωργοπούλου και στον επ. 

καθηγητή κύριο Αθανάσιο Μπλέσιο. Η καθοδήγησή τους, οι πολύτιμες συμβουλές 

τους, οι μεθοδολογικές υποδείξεις τους και ο χρόνος που αφιέρωσαν με βοήθησαν 

ουσιαστικά και συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της διατριβής μου. Ομοίως, θέλω να 

ευχαριστήσω την καθηγήτρια κα Χρ. Βασιλάκου - Σταματοπούλου του τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, για τις υποδείξεις της ως προς την 

κατεύθυνση διερεύνησης του θέματος. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναγνωρίσω και την προσφορά των υπολοίπων 

καθηγητών της Επταμελούς, για τον χρόνο που αφιέρωσαν και την πολύτιμη 
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παρουσία τους. Την καθηγήτρια του τμήματος θεατρικών σπουδών του 

πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κ. Πετράκου, τον καθηγητή του ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου 

Αθηνών,  κ. Χαρ. Μπαμπούνη, και την επικ. καθηγήτρια του πανεπιστημίου 

Πελοπονήσσου κ. Ι. Καραμάνου. Τους ευχαριστώ θερμά. 

 

 Για την εκπόνηση μιας εργασίας είναι, βέβαια, περιττό να σημειώσω την ανάγκη 

ύπαρξης ενός καλά οργανωμένου δικτύου υποστήριξης. Για το λόγο αυτό θα ήθελα 

να ευχαριστήσω την βιβλιοθηκονόμο κα Άννα Γεωργίου του Σπουδαστηρίου της 

Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης τους βιβλιοθηκονόμους της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης, της Βιβλιοθήκης του Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, του 

Σπουδαστηρίου της Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Τμήματος Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Κλείνοντας αυτό το σημείωμα, θέλω να εκφράσω την πιο βαθειά μου 

ευγνωμοσύνη προς την οικογένειά μου για την ηθική της συμπαράσταση αλλά και για 

τις αξίες που μου μετέδωσε. Νιώθω επίσης την ανάγκη να επισημάνω την ιδιαίτερη 

ηθική ενίσχυση της μητέρας μου σε αυτή την προσπάθεια, στη μνήμη της οποίας 

αφιερώνω αυτή την εργασία, μετά την αιφνίδια και αναπάντεχη απώλειά της.   

 

 



 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

 

Το θέατρο κατά την διάρκεια της μακραίωνης βυζαντινής ιστορίας (330-1453 

μ.Χ.) παραμένει για την έρευνα σημείο αμφιλεγόμενο. Παρά την κοινή 

εκκλησιαστική μήτρα που καρποφόρησε τη χριστιανική λειτουργία, στη βυζαντινή 

περίοδο δεν παρατηρείται ιδιαίτερη τάση για θεατρική αναπαράσταση, ενώ αντίθετα, 

στη λατινική Δύση καταγράφεται μια προτίμηση για αυθεντικές δραματικές μορφές, 

οι οποίες αποκλίνουν και διαφοροποιούνται από το λατρευτικό τυπικό. Στους 

τέσσερις πρώτους χριστιανικούς αιώνες, οπότε έντονες εμφύλιες διαμάχες 

συνταράσσουν το εσωτερικό της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι εθνικοί καταφέρονται 

εναντίον της νέας θρησκείας χρησιμοποιώντας το θέατρο σαν τόπο θανατικής 

εκτέλεσης.  

Το θέατρο της χριστιανικής εποχής πρωτοεμφανίζεται με τη μορφή της παρωδίας.
1
 

Το βάπτισμα και τα μαρτύρια παρουσιάζονται σαν εύθυμα θεάματα του μιμοθεάτρου, 

στα οποία λαμβάνουν μέρος όχι μόνο καταδικασμένοι χριστιανοί αλλά και 

επαγγελματίες μίμοι.
2
 Έτσι, η Εκκλησία καταγράφει στη συνείδησή της την αρνητική 

εμπειρία των αρένων και της διακωμώδησης των μυστηρίων της από ηθοποιούς, 

πολλοί από τους οποίους, ωστόσο, ομολόγησαν τη νέα πίστη κατά τη διάρκεια της 

παράστασης. Αλλά και μετά την κατάργηση των αρένων, η χαμηλή ποιότητα του 

θεάματος ασκούσε αρνητική επίδραση στους θεατές, γεγονός που οδήγησε την 

Εκκλησία να υιοθετήσει αρνητική στάση απέναντι στο θέατρο, με κριτήρια αμιγώς 

ποιμαντικά. Η Εκκλησία δεν στράφηκε ενάντια στο Θέατρο καθ’ εαυτό∙ αντίθετα, 

χρησιμοποίησε συχνά την τέχνη για να εκφράσει τις βασικές αλήθειες της πίστης. 

Ενώ στην Ανατολή οι παραστάσεις του αρχαίου δράματος περιορίζονταν, η 

χριστιανική Βυζαντινή αυτοκρατορία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διατήρηση 

των ελληνικών θεατρικών ποιητικών κειμένων. Αυτό συνέβη γιατί η βυζαντινή 

διανόηση είχε από πολύ νωρίς αντιληφθεί την ανάγκη συντήρησης της δραματικής 

                                                            
1 Αλέξης Σολωμός, Ο Άγιος Βάκχος ή Τα Άγνωστα Χρόνια του Ελληνικού Θεάτρου, 300 π.Χ - 1600 μ.Χ., 

Πλειάς, σ. 51. 
2 Ιωσήφ Βιβιλάκης, Θεατρική αναπαράσταση στο Βυζάντιο και στη Δύση, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 

Αθήνα: 2003, σ. 17. 
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ποίησης, καθώς ο ελληνικός πολιτισμός, με τις αξίες του, είχε συμβάλλει στην 

έκφραση των τοπικών παραδόσεων.
3
 Τόσο ο Γρηγόριος ο Θεολόγος όσο και ο Μέγας 

Βασίλειος καθοδηγούν τον χριστιανικό κόσμο ως προς τον τρόπο προσέγγισης των 

αρχαίων πηγών διακρίνοντας, σε θεολογικό επίπεδο, τον πολυθεϊσμό από τη 

φιλοσοφία και εξαίροντας την ηθική και τις άλλες αρετές του ελληνικού λόγου. Οι 

εκκλησιαστικοί Πατέρες χρησιμοποιούν, επίσης, δραματικά αποσπάσματα για να 

τεκμηριώσουν τη δογματική ή κάποια ηθική διδασκαλία.
4
  

Ανεξάρτητα από την τύχη των αρχαίων κλασσικών δραματουργών στο Βυζάντιο, 

η απάντηση στο ερώτημα, αν υπάρχουν προϋποθέσεις συγγραφής θεατρικών έργων, 

παρουσιάζεται δύσκολη, τόσο εξαιτίας της έλλειψης γραπτών πηγών στη βυζαντινή 

χιλιετία, όσο και λόγω της αλλοίωσης που παρατηρείται στη θεατρική ορολογία, 

γεγονός που επιδρά αρνητικά στην εξοικείωση με τη θεατρική πράξη.
5
  Ως έργα του 

λόγιου ή του θρησκευτικού θεάτρου του Βυζαντίου έχουν χαρακτηριστεί τα 

διαλογικά κείμενα, τα οποία υιοθετούν τη δραματική σύμβαση δύο τουλάχιστον 

συνομιλούντων προσώπων, ενώ αγνοούν τους σκηνικούς κανόνες, πράγμα που 

υποδηλώνει ότι προορίζονταν για ανάγνωση ή για μελοποίηση. Έτσι, η υμνογραφία 

του Ρωμανού του Μελωδού διαθέτει έντονη θεατρικότητα, όπως έχει τεκμηριώσει ο 

καθηγητής Κάρολος Μητσάκης.
6
 Ο πρώτος συγγραφέας τέτοιων κειμένων είναι ο 

Μεθόδιος, επίσκοπος Ολύμπου( 3
ος 

- 4
ος

 αι.), ο οποίος στο έργο του Συμπόσιον των 

Δέκα Παρθένων ή Περί Αγνείας αναφέρεται στο θέμα της αξίας της αγνότητας. Ένα 

άλλο κείμενο που αξίζει να αναφέρουμε είναι το έργο Στίχοι εις τον Αδάμ του 

Ιγνατίου Διακόνου. Στον πρόλογο του έργου παρουσιάζεται η υπόθεση και κατόπιν 

συνομιλούν διαδοχικά ο όφις, η Εύα, ο Αδάμ και ο Θεός. Ο όφις παγιδεύει και πείθει 

την Εύα να φάει τον τερπνό αλλά απαγορευμένο καρπό και εκείνη, με την σειρά της, 

πείθει τον αρχικά ανυποχώρητο Αδάμ. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι η παρουσία του 

Θεού, ο οποίος κλείνει το ποίημα απευθυνόμενος στον Αδάμ με την αναγγελία των 

                                                            
3 Glen W. Bowersock, Ο Ελληνισμός στην Ύστερη Αρχαιότητα, μτφ. Μ. Γιόση, ΜΙΕΤ, Αθήνα: 1996,  

σ. 27. 
4 Ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί τον Ιππόλυτο για να καυτηριάσει την υποκριτική συμπεριφορά και 

ο Θεοδώρητος Κύρου τις Φοίνισσες για τη διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου, φύσεως και Θεού. 

(Βιβιλάκης, 1997). 
5 Β. Πούχνερ, «Θεατρολογικές παρατηρήσεις σε βυζαντινούς ιστοριογράφους. Η περίπτωση του 

Μιχαήλ Ψελλού», Φαινόμενα και Νοούμενα. Δέκα Θεατρολογικά Μελετήματα, Ελληνικά Γράμματα, 

Αθήνα 1999, σ. 31-89. 
6 Κ. Μητσάκης, Βυζαντινή Υμνογραφία. Από την εποχή της Καινής Διαθήκης έως την Εικονομαχία, εκδ. 

Γρηγόρη, Αθήνα 1986, σ. 330. 
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συνεπειών της πτώσης. Στα διαλογικά κείμενα συγκαταλέγονται και οι συνθέσεις του 

Θεοδώρου Προδρόμου, του Μανουήλ Φιλή και του Ιωάννου Γράσσου, η 

θεματολογία των οποίων αναφέρεται στην επιτάφια συνομιλία. 

Στην ομάδα των ποιητικών διαλογικών κειμένων ανήκει και το έργο Χριστός 

Πάσχων, μια τραγωδία που από πολλούς θεωρείται ως η καταφατική απάντηση στο 

ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη και τη μορφή του βυζαντινού θεάτρου. Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για ένα μοναδικό λογοτεχνικό κείμενο που συνενώνει τον 

αρχαίο κόσμο με τον χριστιανικό, το θεατρικό λόγο των αρχαίων τραγικών με το θείο 

δράμα.
7
 Ο Χριστός Πάσχων αξιοποιεί απροκάλυπτα τις αρχαίες δραματικές πηγές και 

μας αποδεικνύει ότι οι βυζαντινοί αγάπησαν το θεατρικό λόγο και τον διέσωσαν σε 

μια μοναδική σύνθεση. 

Εκτός από τα παραπάνω κείμενα και ορισμένες Πατερικές Ομιλίες διαθέτουν 

διαλογικά στοιχεία και δραματοποιημένη μορφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το θέμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που παρουσιάζεται από τον 4
ο
 

αιώνα να καταγράφει μια θεατρική δυναμική στη διαλογική έκφραση των ηρώων. 

Έτσι, η Μαρία εμφανίζεται να μην μπορεί να εξηγήσει το γεγονός της επίσκεψης του 

αγγέλου-ξένου στον άνδρα της, Ιωσήφ, ο οποίος, όταν πληροφορείται την είδηση της 

κυοφορίας, νιώθει προδομένος και θέλει να απομακρύνει τη Μαρία. Την απόφασή 

του αλλάζει η φανέρωση στον ύπνο του της μυστικής βούλησης του Θεού. Τέτοια 

κείμενα είναι ή φέρονται ως έργα των Μεγάλου Αθανασίου, Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου, Πρόκλου και Γερμανού. Τα κείμενα των Ομιλιών αυτών δεν 

παραστάθηκαν μέσα ή έξω από το χριστιανικό ναό, όπως υποστηρίχθηκε στο 

παρελθόν. Όλα εντάχθηκαν στη λατρεία και δεν αυτονομήθηκαν. Έτσι, δεν 

εξελίχθηκαν σε θεατρικά έργα στην Ανατολή ούτε κατέληξαν στη σύνθεση 

λειτουργικού δράματος, όπως συνέβη, αντίστοιχα, στη Δύση.  

Μέσα στον πλούτο της λατρευτικής παράδοσης διακρίνουμε και τις λειτουργικές 

πράξεις, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για την απόδειξη ύπαρξης 

θρησκευτικού θεάτρου στο Βυζάντιο. Και αυτές, μολονότι περιέχουν θεατρικά 

στοιχεία, δεν αυτονομήθηκαν σε ιδιαίτερες παραστάσεις, αλλά παρέμειναν 

                                                            
7 Β. Πούχνερ, «Χριστός Πάσχων και Αρχαία Τραγωδία», Ανιχνεύοντας τη Θεατρική Παράδοση. Δέκα 

μελετήματα, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, σ. 51-114. 
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ενταγμένες στον εορταστικό κύκλο και περιορίστηκαν σε τοπικά εθιμικά πλαίσια. 

Τέτοιες σκηνές είναι: η Έγερσις του Λαζάρου, ο Νιπτήρ και το Άρατε τας πύλας. 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η παράδοση του θρησκευτικού θεάτρου στη νεότερη 

Ελλάδα δεν φαίνεται να έχει τις ρίζες της στο Βυζάντιο. Οι έρευνες της τελευταίας 

δεκαετίας έφεραν στο φως της δημοσιότητας το θρησκευτικό θέατρο του 17
ου

 και του 

πρώτου μισού του 18
ου

 αι., το οποίο συνδέεται από τη μια με την θεατρική παράδοση 

της Κρήτης, η οποία εξακολουθεί να ασκεί επιδράσεις και μετά την άλωση του 

Χάνδακα (1669), και από την άλλη, με την καθολική εκπαιδευτική δραστηριότητα 

των καθολικών ταγμάτων στο χώρο αυτό, κυρίως των Ιησουιτών μοναχών, που 

χρησιμοποίησαν τη θεατρική παράσταση συστηματικά ως μέρος της εκπαίδευσης, η 

οποία αντανακλάται και στα ορθόδοξα εκπαιδευτικά φροντιστήρια της εποχής. Έχει 

ήδη αποδειχθεί ότι, το 1850, στο ελληνικό κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου στη Ρώμη, 

πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή Ελλήνων μαθητών. Ο 

πατριάρχης Λούκαρις, άλλωστε, στο διάλογό του Ζηλωτής και Φιλαλήθης, 

αναφέρεται σαφώς στις κωμωδίες των Ιησουιτών: «…όταν κάμνουν κωμωδίες ή άλλα 

θέατρα και μας προσκαλούν να πηγαίνωμεν, τότε μας μυκτηρίζουσιν ως αγνώστους 

και λωλούς και ουτιδανούς».
8
 Έτσι δικαιολογείται γιατί το κολλέγιο της Γαλλικής 

Αποστολής στην Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε το πρότυπο για όλα τα κολλέγια που 

θα ιδρυθούν κατά το 17
ο
 αι. στο χώρο του Αιγαίου: το 1623 στη Σμύρνη, το 1627 στη 

Νάξο, το 1640 στο Ναύπλιο και στην Πάτρα, το 1641 στην Πάρο και το 1642 στη 

Σαντορίνη και στην Τήνο.
9
 

Την πρώτη σύνδεση της κρητικής θεατρικής παράδοσης με το Ιησουιτικό θέατρο 

έκανε ο Κωνσταντίνος Σάθας, όταν ανακάλυψε το πρότυπο του έργου Ζήνων. Ο 

Θωμάς Παπαδόπουλος δημοσιεύει ένα μικρό θεατρικό έργο, τον Δαβίδ, στα 

φραγκοχιώτικα, από χειρόγραφο που βρέθηκε στα κατάλοιπα του Λέοντα Αλλατίου, 

στη βιβλιοθήκη της Ρώμης, το οποίο συνδέεται με το Ιησουιτικό θέατρο. Επίσης, 

κάνει αναφορά και στην ύπαρξη άλλου παρόμοιου θρησκευτικού έργου από τη Χίο, 

με θέμα τον Άγιο Ισίδωρο, τον προστάτη του νησιού. Αλλά και ο καθηγητής Μ.Ι. 

Μανούσακας είχε ανακοινώσει την ύπαρξη πέντε θρησκευτικών έργων από τη Χίο, 

                                                            
8 Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, τ. Α’, εν Πετρουπόλει 1868, 

σ. 220 κ.ε. Επίσης, Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Γ’, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 450 

κ.εξ. 
9 Β. Πούχνερ, «Το Ιησουϊτικό θέατρο στο Αιγαίο του 17ου αιώνα», Ευρωπαϊκή Θεατρολογία, Αθήνα 

1988, σ. 304. 
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που τοποθετούνταν στον 17
ο
 αι., με επιδράσεις της κρητικής δημιουργίας, από 

επώνυμους ορθόδοξους ιερείς, που σχετίζονται με τα φροντιστήρια των Αγίων 

Αναργύρων και του Αγίου Βίκτωρος.
10

 Αν σε αυτά προσθέσουμε την Τραγωδία του 

Αγίου Δημητρίου, αγνώστου συγγραφέα, που έχει παρασταθεί στη Νάξο, στις 29 

Δεκεμβρίου του 1723, μια άτιτλη τραγωδία με τίτλο Η Σφαγή των Νηπίων από τον 

Ηρώδη, άγνωστου συγγραφέα, καθώς και ένα ρόλο θρησκευτικού έργου για τον Άγιο 

Γεώργιο, επίσης ανέκδοτου, παρατηρούμε ότι υπάρχουν συνολικά οκτώ έργα που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη του θρησκευτικού θεάτρου στο Αιγαίο τον 17
ο
 και 18

ο
 αι.

11
 

Την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1715-1821) η επιλογή του 

αρχαιοελληνικού παρελθόντος ως προβαλλόμενου προτύπου προσλαμβάνει και 

ιδεολογικό χαρακτήρα, καθώς η συγκεκριμένη ιστορική φάση επιλέγεται ως πρότυπο 

εθνικής και ιδεολογικής ανασυγκρότησης, σε αντιδιαστολή, όχι μόνο με τους 

Τούρκους, αλλά και με το Βυζάντιο, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στα αιτήματα των 

                                                            
10 Από τα πέντε στιχουργήματα με διαλογική και θεατρική μορφή και με θρησκευτικό περιεχόμενο, 

που ανέρχονται συνολικά σε 4734 στίχους, τα τρία ανήκουν στον Μιχαήλ Βεστάρχη (Α-Γ) και 

καλύπτουν πάνω από το μισό της συνολικής έκτασης των στίχων, ένα στο Γρηγόριο Κονταράτο (Δ) 

και ένα στον Γαβριήλ Προσοψά (Ε). Αυτά που αποδίδονται στον Μιχαήλ Βεστάρχη είναι: α) « Ο 

Πρόλογος της Υπεραγίας Θεοτόκου», β) « Στίχοι πολιτικοί εις διαλόγου μέρος εβγαλμένοι και ποιημένοι 

εις την ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, παρά ιερέως Μιχαήλ Βεστάρχου», γ) « Στίχοι 

πολιτικοί εις διαλόγου μέρος εβγαλμένοι και  εποιημένοι εις τον Ελεάζαρον και τους επτά παίδας τους 

Μακαβαίους και της μητρός αυτών μετά της θυσίας του Αβραάμ και ετέρων παρά ιερέως Μιχαήλ 

Βεστάρχου». Το θεατρικό έργο του Γρηγορίου Κονταράτου έχει τίτλο « Στίχοι πολιτικοί εις διαλόγου 

μέρος εβγαλμένοι και ποιημένοι εις τους τρεις παίδας παρά Ναβουχοδονόσωρ βασιλέως βαλθείσιν εις 

την κάμινον εν χώρα Βαβυλώνα παρά Γρηγορίου διδασκάλου τω Κονταράτω». Το « Δράμα περί του 

γεννηθέντος τυφλού με μιαν ιστορίαν του Δαρείου βασιλέως υπό Γαβριήλ Προσοψά» αποδίδεται στο 

Γαβριήλ Προσοψά και αποτελείται από 956 στίχους.  Μ. Ι. Μανούσακας, Β. Πούχνερ, Ανέκδοτα 

Στιχουργήματα του θρησκευτικού θεάτρου του ΙΖ αιώνα. Έργα των ορθόδοξων Χίων κληρικών Μ. 

Βεστάρχη, Γρηγ. Κονταράτου και Γαβρ. Προσοψά, Αθήνα 2000, σ. 39-44. 

11 Στο δυτικό Μεσαίωνα κηρύγματα και δραματουργία μοιράστηκαν τις ίδιες πηγές πληροφόρησης. Τα 

μοναχικά τάγματα όπως είδαμε, συνέβαλαν στη δημιουργία του μεσαιωνικού δράματος, και μάλιστα 

στην ιδιαίτερη κατηγορία έργων των λεγομένων ηθολογιών. Τα έργα αυτά που διακρίνονται για τον 

διδακτισμό μέσα από τις εμφανίσεις αλληγορικών μορφών, αρετών ή αμαρτημάτων, φαίνεται ότι 

δανείστηκαν τους πρωταγωνιστές τους από το ρεπερτόριο των κηρυγμάτων. Ο αγώνας του καλού με το 

κακό, η αμφιρέπεια της ανθρώπινης ψυχής παίρνουν υπόσταση στο θρησκευτικό θέατρο αφού πρώτα 

είχαν γίνει οικείες μέσα από τα κηρύγματα παθιασμένων ιεραποστόλων. Στην ορθόδοξη Ανατολή δεν 

παρατηρείται παρόμοια εξέλιξη, ωστόσο ανακαλύπτουμε τη δημιουργία και την ένταξη αλληγορικών 

μορφών μέσα στα κηρύγματα. Και ενώ στα κηρύγματα διακρίνουμε στοιχεία δραματικής έντασης, το 

ίδιο το κήρυγμα γίνεται αφορμή σύνταξης δραματικού έργου. Στην οθωμανική αυτοκρατορία του 18ου 

αι. ο Καισάριος Δαπόντες δημιουργεί την πρώτη ελληνική τραγωδία σε περιβάλλον ορθόδοξο 

υπερβαίνοντας προκαταλήψεις αιώνιες για το θέατρο που φθάνουν μέχρι την εποχή του. Στον 

Καθρέπτη γυναικών όλα τα πρόσωπα βιώνουν οριακές καταστάσεις. Ειδικά η θυσία του Ιεφθάε είναι 

έργο κλειδί για την ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Ακολουθεί στο τρόπο γραφής του τη λογική ενός 

ποιητή, που επιχειρεί να γράψει με τρόπο παρόμοιο με το αρχαίο δράμα. Ιωσήφ Βιβιλάκης, Το κήρυγμα 

ως performance, Εκκλησιαστική ρητορική και θεατρική τέχνη μετά το Βυζάντιο, εκδ. Αρμός σ. 368. 
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καιρών.
12

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός πρόβαλλε το 

αίτημα για πολιτισμική ανασυγκρότηση ως προϋπόθεση της πολιτικής ελευθερίας, η 

οποία με τη σειρά της θα οδηγούσε στην εθνική ανεξαρτησία. Σε αυτές τις συνθήκες 

το θέατρο αναδεικνύεται διδακτικό αντίδοτο στην πνευματική καθυστέρηση, που 

βοηθά τον νέο Ελληνισμό να ευθυγραμμιστεί με τα φωτισμένα έθνη της Ευρώπης και 

να προσεγγίσει την αίγλη των προγόνων. Η ιδέα του θεάτρου προωθείται, αρχικά, με 

τη μεταφορά ξένων έργων στα ελληνικά, με τις θεατρικές εκδόσεις και με τις 

χειρόγραφες μεταφράσεις. Οι συγγραφείς και οι μεταφραστές προσπάθησαν μέσα από 

το έργο τους να συμβάλουν στη σφυρηλάτηση και διάδοση της νέας ταυτότητας του 

Έθνους, προσπαθώντας να υπερκεράσουν εμπόδια, όπως εκείνα των γλωσσικών 

τοπικών ιδιωμάτων, που εμπόδιζαν τους συμπολίτες τους να αισθανθούν μέλη μιας 

κοινότητας. Επηρεασμένοι από το κίνημα του Διαφωτισμού,
13

 έθεσαν ως βάση της 

εθνικής τους ταυτότητας την ιστορική τους σύνδεση με την Αρχαία Ελλάδα και τον 

Κλασικισμό. Ο Κλασικισμός δεν αποτελούσε πρωτότυπη ανακάλυψη των Ευρωπαίων 

διαφωτιστών του 18
ου

 αι., αλλά κληρονομιά από τους ουμανιστές της Αναγέννησης. 

Σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή παιδεία και τέχνη ετοιμάζονταν να εγκαταλείψουν την 

παράδοση του νεοκλασικισμού και εκφράζονταν με επιφύλαξη απέναντι στους 

αριστοτελικούς κανόνες της δραματικής τέχνης, οι Έλληνες τους υιοθέτησαν, επειδή 

πίστευαν ότι εκπροσωπούσαν τον θεατρικό πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων, γεγονός 

που τους ενέτασσε στην οικογένεια του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού. Ο Κωνσταντίνος 

Οικονόμος, ιεροκήρυκας και δάσκαλος της Σμύρνης, θεωρούσε δυνατή τη σύνθεση 

των δύο αντίρροπων ρευμάτων, του Διαφωτισμού, που ήταν στραμμένος προς την 

Ευρώπη, και του Εθνικισμού, που ήταν προσανατολισμένος προς την αρχαία Ελλάδα. 

Για αυτό ακριβώς το λόγο υποστηρίζει στην εισαγωγή της μετάφρασης του 

Φιλάργυρου του Μολιέρου που εξέδωσε, ότι οι Έλληνες οφείλουν να εντρυφήσουν 

στον Μολιέρο, επειδή  αποτελεί τη φυσική κατάληξη μιας πορείας, που αρχίζει από 

                                                            
12 Γ. Ανδρεάδης, «Αρχαιοελληνικός Πολιτισμός και Νεοελληνική Παιδεία» και «Αρχαιογνωσία και 

Ανθρωπολογία», Τα παιδιά της Αντιγόνης. Μνήμη και Ιδεολογία στη Νεώτερη Ελλάδα, Αθήνα 1989, 

σ.62 κ.ε. και σ. 120 κ.ε. αντίστοιχα. 
13 Ο Θεόδωρος Χατζηπανταζής υποστηρίζει ότι οι Γραικοί των χρόνων της Γαλλικής Επανάστασης 

εφάρμοσαν τα διδάγματα του εθνικισμού με έναν ιδιαίτερο τρόπο  που έμοιαζε κατ ουσίαν να τον 

ακυρώνει καθώς αναζητούσαν τις ρίζες τους στην ένδοξη εποχή των μαραθωνομάχων και των 

σαλαμινομάχων και αρνούνταν τη βυζαντινή παράδοση των πατέρων τους. Από τη μια μεριά 

παρουσιάζονται πρόθυμοι να  ευθυγραμμιστούν τον ευρωπαϊκό ορθολογισμό και από την άλλη 

αρνούνται το πολιτισμό των χρόνων της δουλείας. Υιοθετούν τον κλασικισμό με εθνικιστικά δηλαδή 

αντικλασικιστικά κριτήρια. Πρόκειται για έναν ορθολογισμό με συγκινησιακά κριτήρια. Βλ. Θ. 

Χατζηπανταζής, Το Ελληνικό Ιστορικό Δράμα, Από το 19ο στον 20ο αιώνα, Πανεπιστημιακές εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο 2006, σ. 21.  
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το Μένανδρο, τον Επίχαρμο και τον Δίφιλο, και αποτελεί κρίκο της εγχώριας εθνικής 

παράδοσης.
14

 Η επιλογή συγκεκριμένων έργων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από 

τον Μεταστάσιο, τον Γκολντόνι μέχρι και τον Μολιέρο,
15

 καθώς και η δημιουργία 

πρωτότυπων ελληνικών δραματικών έργων, προωθούν τη διάδοση της παιδείας, την 

εδραίωση της εθνικής συνείδησης και την πολιτική διαπαιδαγώγηση πάνω στο 

πρότυπο και στα ιδανικά της δημοκρατικής πολιτείας. Με την πάροδο του χρόνου 

πραγματοποιούνται σημαντικές μεταβολές στην επιλογή και την ποιότητα των 

μεταφράσεων, οι οποίες προορίζονται πλέον για τη σκηνή. Πρόκειται για μεταβολές, 

οι οποίες εδραιώνουν το Θέατρο ως πολιτισμικό γεγονός, το οποίο με τη σειρά του θα 

επηρεάσει τις κατευθύνσεις και τη φυσιογνωμία της θεατρικής πράξης στο 

ανεξάρτητο κράτος. 

Μια τάση εκσυγχρονισμού στη μεταφραστική δραστηριότητα σηματοδοτεί η 

προσπάθεια του Κωνσταντίνου Κοκκινάκη να φέρει σε επαφή το ελληνικό κοινό με 

έναν συγγραφέα που μεσουρανούσε τότε στις σκηνές της Κεντρικής Ευρώπης, τον 

Αύγουστο Κότζεμπου (August Kotzebue 1761-1817). Στα δημοφιλή δράματα του 

Κότζεμπου συγκαταλέγεται το Μισανθρωπία και Μετάνοια, που μετέφρασε ο 

Κοκκινάκης. Ο Δημαράς υποστηρίζει ότι ο Αύγουστος Κότζεμπου είναι « επιδέξιος  

δραματοποιός πολυγραφότατος και πολυσυλλεκτικός …δανειζόταν θέματα από 

διάφορες σχολές του 18
ου

 αι, ιδιαίτερα από το αστικό-οικογενειακό  και το δακρύβρεκτο 

αισθηματικό δράμα, και τα παρουσίαζε μέσα από μια καλοστημένη πλοκή, 

προσθέτοντας και μια ισχυρή δόση μελοδραματισμού.Σε σύγκριση με τα κυρίαρχα στις 

ελληνικές προτιμήσεις κλασικότροπα δράματα, τα κείμενα του Αύγουστου Κότζεμπου 

                                                            
14 Κ. Οικονόμος, «Προς τους Έλληνας», Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, επιμ. Κωστής Σκαλιόρας, 

Αθήνα: Εκδοτική Ερμής, 1970, σ. 23. «Τον Φιλάργυρον του Μολιέρου τον μετέφρασαν , ή τον 

εμιμήθησαν όλα τα σοφά της Ευρώπης Έθνη’ δια τι να μην τον έχωμεν και ημείς; Αν εχάσαμεν το 

θέατρον, δεν εχάσαμεν όμως παντελώς την αίσθησιν της μούσης του Θεάτρου. Έπειτα τοιαύτα ποιήματα 

ανήκουσι μάλιστα εις ημάς,  ως κληρονομικόν δικαίωμα των προγόνων μας. Πλαύτος, Ρωμαίος 

κωμωδοποιός ,έγραψε μεταξύ άλλων, και Φιλαργύρου κωμωδίαν, ήτις σώζεται και εις ημάς. Ο Πλαύτος, 

καθώς και άλλοι ομογενείς του δραματοποιοί,αντέγραφον ή εμιμούντο δράματα ελληνικά. Ο Τερέντιος 

μετέφραζεν τας κωμωδίας του Μενάνδρου. Ο Πλαύτος  εμιμείτο τον Επίχαρμον, και Δίφιλον και 

Φιλίμονα […] Τον Πλαύτον εμιμήθη ο Μολιέρος και αντέγραψε ολοκλήρους σκηνάς του […] Τα 

διδακτικώτατα  σκώμματα λοιπόν του Γάλλου Φιλαργύρου επήγασαν κατά πρώτον λόγον από την ιλαράν 

και χαρίεσσαν μούσαν του ελληνικού θεάτρου΄άρα δεν είναι δίκαιον, αφ’ ου περιήλθον από την Ελλάδα 

εις την Ρώμην, και από την Ρώμην εις την Γαλλίαν, να επιστρέψωσι πάλιν εις την Ελλάδα;». 
15 Τις μεταφράσεις των ευρωπαϊκών δραμάτων που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 18ου και στις 

αρχές του 19ου αι. μπορούμε να πληροφορηθούμε στο κεφάλαιο «Οι μεταφράσεις θεατρικών έργων 

στον 18ο αιώνα» και «Ο Διαφωτισμός και το Νεοελληνικό Θέατρο» στο υποκεφάλαιο «Μεταφραστική 

και πρωτότυπη δραματική παραγωγή στις αρχές του 19ου αιώνα» του έργου του Δ. Σπάθη, Ο 

Διαφωτισμός και το Νεοελληνικό Θέατρο, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 69-75 και 

16-23 αντίστοιχα. 
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προσγείωναν τον αναγνώστη σε ένα πιο οικείο καθημερινό κοινωνικό περιβάλλον».
16

 

Στο έργο αυτό ο συγγραφέας στηλιτεύει τον αυταρχισμό, την αδικία και τη διαφθορά 

στο κοινωνικό καθεστώς της εποχής του. Πραγματικός όμως εκσυγχρονισμός στη 

μεταφραστική δραστηριότητα και στην επαφή του ελληνισμού με τις κατακτήσεις του 

ευρωπαϊκού θεάτρου θα σημειωθεί μέσα από το έργο του Μολιέρου. Οι συχνές 

αναφορές του Κοραή, οι παραπομπές του σε μολιερικά κείμενα επικαιροποίησαν το 

έργο του γάλλου συγγραφέα και ώθησαν τους οπαδούς των νέων ιδεών να 

αξιοποιήσουν την κοινωνική κριτική του για να εξυπηρετήσουν τους στόχους τους. 

Αξίζει, επίσης, να επισημάνουμε τη μετάφραση του έργου Ιφιγένεια η εν Ταύροις του 

Γκαίτε από τον έλληνα φοιτητή Ιωάννη Παπαδόπουλο.
17

 Η μετάφραση αυτή είναι 

σημαντική, ακριβώς γιατί έχει την αναφορά του στη κλασική παράδοση, την αρχαία 

τραγωδία, και επειδή τηρούνται σε αυτό οι κανόνες του κλασικισμού. Ο 

μεταφραστής, στον πρόλογο του έργου, αναφέρεται στο αρχαίο θέατρο, στην 

λαμπρότητα του ελληνικού πολιτισμού κατά το παρελθόν και στην ανάγκη 

αναγέννησης της Ελλάδας. Αγνοώντας ο μεταφραστής την πανευρωπαϊκή ιδεολογική 

κρίση, αδιαφορώντας για τη δυσμενή πολιτική συγκυρία, προσπαθεί να αξιοποιήσει 

το θέατρο ως βήμα διδαχής για την αρετή, την ελευθερία και την εθνική αναγέννηση. 

Από τα κείμενα που κυκλοφόρησαν σε βιβλίο χρειάζεται να αναφέρουμε τον 

Βελισάριο του Τράουτζεν, ένα έργο που δεν παίχτηκε τότε, αλλά θα αξιοποιηθεί από 

το 1837 και μετά στο ρεπερτόριο των αθηναϊκών θιάσων. Το έργο αυτό είχε 

προκαλέσει στον καιρό του ενδιαφέρον εξαιτίας των νύξεων περί ανεξιθρησκίας που 

περιείχε. Είναι χαρακτηριστικό ότι κυκλοφόρησε στα ελληνικά με τον τίτλο Ηθική 

Ιστορία του Βελισαρίου. 

Η ιδέα του θεάτρου, που είχε αρχίσει να διαδίδεται μέσω του βιβλίου, εξελίσσεται 

και αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου το 

περιβάλλον και οι γενικότερες συνθήκες ευνοούσαν μια τέτοια εξέλιξη. Μια σειρά 

από διάσπαρτες αυλικές ή σχολικές παραστάσεις θα οδηγήσει στη συστηματοποίηση 

της θεατρικής δραστηριότητας με κανονικές δημόσιες παραστάσεις τα τελευταία 

                                                            
16 Στο ίδιο, σ.17. 
17 Ο Έλληνας συγγραφέας συναντήθηκε με το Γκαίτε και του αφιέρωσε την ελληνική έκδοση της 

τραγωδίας. Αναφερόμενος ο γερμανός στοχαστής στη συνάντησή του με τον έλληνα φοιτητή 

σημειώνει το πάθος του δεύτερου για τις έννοιες της αρετής, της ελευθερίας και της πατρίδος 

εκφράζοντας ο Γκαίτε από την πλευρά του τη δυσπιστία του για αυτές. Βλ. Σ. Κουγέας, «Η πρώτη 

νεοελληνική μετάφρασις της Ιφιγένειας του Goethe. O μεταφραστής και οι παρακινηταί αυτής», 

Ελληνικά, τ. Ε’, 1952, σσ. 361-388. 
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χρόνια πριν τον Αγώνα. Θεατρική δραστηριότητα παρουσιάζεται στην Οδησσό από 

το 1814 και κορυφώνεται στην περίοδο 1817-1821. Ο θίασος θα παραμείνει 

προσηλωμένος στα ιστορικά-ηρωικά θέματα, σε έργα που αντανακλούν μνήμες της 

αρχαίας αλλά και της πιο πρόσφατης ιστορίας, αλλά θα στραφεί και σε έργα με 

αντιαυταρχικό και αντιτυραννικό πνεύμα. Μεταξύ των δραμάτων που ανέβασε το 

θέατρο της Οδησσού αξίζει να αναφέρουμε τα δύο δράματα του Βολταίρου, τα έργα 

Μωάμεθ και ο θάνατος του Καίσαρος.
18

 Και τα δύο είναι από τα πιο χαρακτηριστικά 

δείγματα του μαχητικού διαφωτισμού στη δραματική παραγωγή του 18
ου

 αι. Ο 

Βολταίρος, παρουσιάζοντας με τα μελανότερα χρώματα τον απάνθρωπο χαρακτήρα, 

το φανατισμό και την αδίστακτη πολιτική συμπεριφορά του προφήτη, ήθελε να 

στηλιτεύσει τον φανατισμό της Καθολικής Εκκλησίας, τα αθέμιτα μέσα που 

χρησιμοποιούσε για να εξοντώσει τους αντιπάλους της και να επιβάλει το δόγμα της. 

Η επίδραση που άσκησε το παράδειγμα των παραστάσεων της Οδησσού στη 

θεατρική κίνηση στην περιοχή του Βουκουρεστίου υπήρξε περιορισμένη αλλά 

υπολογίσιμη. Μολονότι ο ελληνικός θίασος που συγκροτήθηκε παρουσιάζει μια 

σύντομη δραστηριότητα, ο ρόλος του στην εδραίωση της υπόθεσης του θεάτρου και 

στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της ελληνικής θεατρικής σκηνής ήταν 

σημαντικός. Το γεγονός ότι το περιεχόμενο του ρεπερτορίου αποτελούν οι τρεις 

τραγωδίες  του Βολταίρου, οι δύο του Αλφιέρι και το έργο Τιμολέων του Ζαμπέλιου, 

έργα με σαφή αντιαπολυταρχικό και αντιδεσποτικό προσανατολισμό, πιστοποιεί ότι ο 

θεατρικός κύκλος του Βουκουρεστίου ήταν ευθυγραμμισμένος με τους πρωτεργάτες 

της θεατρικής κίνησης στην Οδησσό, είχε τις ίδιες αντιλήψεις και προθέσεις για την 

αποστολή του Θεάτρου και ήταν προσηλωμένος στα ιδεολογικά αιτήματα του 

Διαφωτισμού. 

Από την άλλη μεριά η Εκκλησία χρησιμοποίησε το σατυρικό θέατρο προκειμένου 

να αντικρούσει τις φιλελεύθερες ιδέες του Διαφωτισμού. Το κείμενο Η Επάνοδος ήτοι 

Το Φανάρι του Διογένους
19

 ήταν ένα από τα πιο διαδεδομένα διαλογικά σατυρικά 

                                                            
18 Ο Δ. Σπάθης αναφέρει ότι ο Γ. Σερούιος, δάσκαλος των παιδιών του ηγεμόνα Αλέξανδρου Σούτσου, 

υπήρξε ο μεταφραστής των δύο δραμάτων του Βολταίρου. Το έργο με τον τίτλο Ιούλιος Καίσαρ 

παίχτηκε από τον ελληνικό θίασο του Βουκουρεστίου το 1819. Βλ. Δ. Σπάθης, Ο Διαφωτισμός και το 

Νεοελληνικό Θέατρο, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1986. σ. 58. 
19 Βάλτερ Πούχνερ, Μυθολογικές και Φιλοσοφικές Σάτυρες στο Ελληνικό Προεπαναστατικό Θέατρο 

(αρχές 19ου αι), Κωμωδία του μήλου της Έριδος, Επάνοδος ήτοι το Φανάρι του Διογένους, Φιλολογική 

Έκδοση, Αθήνα 2004. Σχετικά με τον συγγραφέα του έργου ο Δημαράς καταλήγει στο συμπέρασμα 

πως το έργο πρέπει να αποδοθεί στον Αγάπιο Χαπίπη, αν και παραμένει ατεκμηρίωτο. Ο Μ. Γεδεών 
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κείμενα του ελληνικού προεπαναστατικού θεάτρου, το οποίο αναφέρεται στην 

πρόσληψη του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού από το νεοελληνικό δράμα. Συνήθως 

χαρακτηρίζεται ως αντιβολταιρική σάτιρα, ενώ σατιρίζει και άλλα θέματα πέρα από 

την αθεΐα και την ελευθερία, όπως τη φιλαργυρία και την ασωτία.
20

  Μέσα από το 

πρόσωπο του Διογένη ο συγγραφέας αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του κατά 

των Διαφωτιστών, τόσο σχετικά με την έννοια της ισότητας και της ελευθερίας των 

ανθρώπων όσο και σχετικά με την έννοια της θρησκείας. Απορρίπτει την πραγματική 

ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, καθώς η ιεραρχία παρατηρείται παντού, ακόμα και 

στον Άδη, ενώ διδάσκει ότι η πραγματική ελευθερία βρίσκεται στην απουσία των 

παθών. Ανάμεσα στα πάθη που ταλανίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη ο Διογένης 

συγκαταλέγει την υπερηφάνεια, την αλαζονεία και τη φιλαργυρία. Με αφετηρία το 

αντιθετικό ζεύγος ασχήμια φιλοσόφου-ομορφιά νεαρής κοπέλας, ταπεινή καταγωγή 

φιλοσόφου-ευγενική συμπεριφορά νεαρής κοπέλας, αναπτύσσεται ένας διάλογος 

μεταξύ τους, στον οποίο ο φιλόσοφος υπερασπίζεται την αναγκαιότητα της ηθικής 

και της αρετής απέναντι στη φιλαρέσκεια της νεαρής κοπέλας, η οποία διακρίνει τη 

θνητή φύση των ανθρώπων ανάλογα με την καταγωγή τους. Στη συνάντηση του 

φιλόσοφου με τον Αντίοχο, μολιερικό φιλάργυρο, ο Διογένης καταδικάζει τη 

φιλαργυρία και τον καταριέται, όταν ομολογεί ότι είναι Λατίνος, ενωτικός, μαθητής 

του πάπα. Η επαφή του Ιωάννη με τον Διογένη και η διάθεση του τελευταίου να τον 

ακολουθήσει και να γίνει μαθητής του με μόνο όφελος τη σωτηρία της ψυχής του, 

δίνει την αφορμή στο Διογένη να κατακρίνει τη βλασφημία ως αμαρτία που 

τιμωρείται από το Θεό. Κατά την επίσκεψή του σε ένα πανδοχείο ιδιαίτερης φήμης 

στο Λονδίνο, ο φιλόσοφος υποστηρίζει το μονογαμικό θεσμό και κατακρίνει τη 

μοιχεία και την ασέλγεια. Αν και προσκολλημένος στη χριστιανική ηθική και την 

Εκκλησία, ο συγγραφέας φαίνεται επιδεκτικός στην πρόσληψη ορισμένων ευρύτερων 

θεωρημάτων του Διαφωτισμού που αφορούν στην παιδαγωγική και την ιατρική.  

                                                                                                                                                                          
αναφέρει ότι το έργο συντάχθηκε κατά το 1803 χωρίς να υπάρχει άλλη βεβαιωμένη μαρτυρία για 

αυτό.( Θεολογία 5, 1927, σ. 296). 
20 Το έργο αυτό εντάσσεται στη κατηγορία των «νεκρικών διαλόγων» του Λουκιανού, που 

χρησιμοποιήθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αντιμετώπιση των ανατρεπτικών ιδεών 

της Γαλλικής Επανάστασης. Πολυζώη Κόντου, Νεκρικοί διάλογοι Ι. Συντεθέντες τε και 

στιχουργηθέντες παρά του Αιακού εις τον Άδην προτροπή του Πλούτωνος. Ένθα και ετυπώθησαν 

επιμελεία και διορθώσει του Ραδαμάνθυος, προς ημάς δε μετεκομίσθησαν παρά του Ερμού, Μέρος 

πρώτον, Εν Άδου επί έτους 1793 (Γ. Λαδάς, Α. Χατζηδήμος, Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών  

1791-1795, Αθήνα 1970, αρ.136, σσ. 255-259. 
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Από την πλευρά της ηγεσίας της Εκκλησίας, η αντίδραση στις νέες ιδέες του 

Διαφωτισμού δεν είχε ενιαίο χαρακτήρα. Προοδευτικά εκδηλώνεται μια συντηρητική 

αναδίπλωση, που οφείλεται στις αντικληρικαλικές θέσεις που πήρε ο Διαφωτισμός, 

κυρίως μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Ο πιο μαχητικός εκφραστής της θεωρίας του 

αντιδιαφωτισμού υπήρξε ο ιερομόναχος Αθανάσιος ο Πάριος, ο οποίος με το έργο 

του Αντιφώνησις προς τον παράλογον ζήλον των από της Ευρώπης ερχομένων 

φιλοσόφων κατήγγειλε την κοσμική παιδεία και το νεότερο πολιτισμό ως κύριες 

πηγές ηθικού κινδύνου για τις ανθρώπινες ψυχές. Υποστήριζε ότι, όσοι αναζητούσαν 

τη φιλοσοφία στην Ευρώπη, βρίσκονταν υπό την επήρεια μιας τρομερής παρανόησης, 

αγνοούσαν ότι η αληθινή φιλοσοφία βρίσκεται στις γραφές και ότι σκοπός της ήταν η 

σωτηρία της ψυχής.
21

 Αντίθετα προς τα αιτήματα του Διαφωτισμού και της 

Επανάστασης για ελευθερία, ο Αθανάσιος ο Πάριος υποστήριζε ότι οι άνθρωποι ούτε 

γεννιούνται ούτε είναι ελεύθεροι στην κοινωνία και θεωρούσε το αίτημα της ισότητας 

ως εξωπραγματική ψευδαίσθηση. Οι απόψεις του απηχούσαν το αυθεντικό μήνυμα 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι στις προκλήσεις της πολιτισμικής και κοινωνικής 

αλλαγής στην ελληνική κοινωνία. Η μάχη, όμως, κατά του Διαφωτισμού δεν δόθηκε 

με τον ίδιο ακραίο τρόπο σε όλη της την έκταση. Ο Παναγιώτης Κοδρικάς, 

υπέρμαχος της άποψης για σχετικές παραχωρήσεις στα αιτήματα της πολιτισμικής 

ανανέωσης, αναδιπλώθηκε και υιοθέτησε μια τακτική ελεγχόμενου Διαφωτισμού εκ 

των άνω, χωρίς περαιτέρω παραχωρήσεις στα πιο ριζοσπαστικά αιτήματα του 

κινήματος.
22

 Η αναγνώριση του Διαφωτισμού ως κινήματος για ριζική κοινωνική 

αλλαγή και πολιτική επανάσταση οδήγησαν τον πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’, του 

οποίου και οι τρεις πατριαρχίες (1797-1798, 1806-1808 και 1818-1821) συνέπεσαν σε 

                                                            
21 Η έμπνευση του Αθανάσιου Πάριου  πήγαζε από τη αναβίωση της ορθόδοξης πνευματικότητας που 

εκπορευόταν από το Άγιο Όρος στα τέλη του 18ου αι. και στις αρχές του 19ου αι. Ως μαθητής του 

Μακάριου Νοταρά και του Νικόδημου του Αγιορείτη, εκφραστές του κινήματος των Κολλυβάδων 

ήταν υπέρμαχος του ησυχαστικού πνευματικού κινήματος του 14ου αι. και εκθείαζε το παραδοσιακό 

σύστημα ηθικής ως τη μόνη οδό σωτηρίας μέσα στους πειρασμούς της κοινωνίας. Βλ. Π. 

Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2009,  

σ. 442.  

22 Ο Παναγιώτης Κοδρικάς αντιτάχθηκε σε εκείνες τις ιδέες του Διαφωτισμού που θεωρούσε ότι 

απειλούσαν τις παραδόσεις του Ορθόδοξου Ελληνισμού. Αντικείμενο της διαμάχης του με τον Κοραή 

στάθηκε το γλωσσικό ζήτημα το οποίο θεωρούσε καθοριστικής σημασίας για το πολιτικό μέλλον του 

Γένους. Δεν επρόκειτο για αντιπαράθεση δυο γλωσσικών θεωριών αλλά για δύο αντίθετες πολιτικές 

στάσεις σχετικά με το μέλλον του Έθνους. Χαρακτήριζε  τη διδασκαλία του Κοραή για τη γλώσσα ως 

«αίρεσιν συστηματικήν, η οποία αποτείνεται δραστικώς, όχι μόνον εις γενικήν ανατροπήν και του 

σχήματος και της μορφής και όλης διόλου της οργανικής κατασκευής της Εθνικής Διαλέκτου μας, αλλά 

και προς τελείαν αναστάτωσιν και  μεταβολήν και του ήθους και του έθους και ολοκλήρου της ηθικής 

καταστάσεως του Έθνους μας». Στο ίδιο, σσ. 445-446. 
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κρίσιμη εποχή για τον Ελληνισμό, κατά την οποία διαδίδονταν οι επαναστατικές ιδέες 

της Γαλλικής Επανάστασης, να κινηθεί με περισσότερη αποφασιστικότητα εναντίον 

των κηρυγμάτων του Διαφωτισμού. Έτσι, οι φορείς και τα πρόσωπα των νέων ιδεών 

βρέθηκαν στο στόχαστρο της εκκλησιαστικής κριτικής, υπέστησαν διώξεις από τα 

σχολεία της Εκκλησίας στα οποία δίδασκαν,
23

 ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες λογοκρίθηκαν ή οδηγήθηκαν τα συγγράμματά τους στην πυρά. Στο 

πλαίσιο αυτό επιχειρήθηκε, με το ίδιο πνεύμα, η επιβολή γενικευμένης λογοκρισίας, 

κατά την οποία απαγορευόταν στους βιβλιοπώλες της Κωνσταντινούπολης να 

πωλούν κάποιο βιβλίο, αν προηγουμένως δεν είχε υποβληθεί στον έλεγχο του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, ορίζοντας ως υπεύθυνο της διαδικασίας τον μοναχό 

Ιλαρίωνα. 

Την περίοδο πριν από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, το Θέατρο 

αναδείχτηκε σε μέσο προώθησης των εθνικών στόχων των υπόδουλων Ελλήνων. 

Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίους λόγους. Ο πρώτος αφορά στον προφορικό χαρακτήρα 

των θεατρικών παραστάσεων, αν αναλογιστούμε κυρίως τη δύναμη που έχει ο 

προφορικός λόγος σε μια κοινωνία που το μορφωτικό χάσμα μεταξύ των πολιτών 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα ευρύ. Ο δεύτερος αφορά στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ 

των θεατών και στη δημιουργία της αίσθησης ότι αποτελούν μέλη της ίδιας 

κοινότητας με κοινά οράματα και στόχους. Με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του 

κράτους (1830) το θέατρο γίνεται εκφραστής του εθνικού υποσυνείδητου και 

ικανοποιεί βασικές ανάγκες του τόπου. Αξίζει να αναφέρουμε τη φανατική 

προσήλωση των Ελλήνων συγγραφέων στο ιστορικό δράμα, στο οποίο κατά την 

περίοδο του ευρωπαϊκού Ρομαντισμού αντλούσαν τα θέματά τους από τον Μεσαίωνα 

και από την νεότερη εποχή, σε αντίθεση με τους νεοκλασικιστές των προηγούμενων 

χρόνων, που αντλούσαν τα θέματά τους από την ελληνορωμαϊκή μυθολογία και 

                                                            
23 Ο αγιορείτης ιερομόναχος Βενιαμίν ο Λέσβιος εκδιώχθηκε από τον Αθανάσιο Πάριο για τη 

διδασκαλία του περί ηλιοκεντρικού συστήματος, επειδή θεώρησε ότι η διδασκαλία του αυτή είναι 

ασυμβίβαστη με το ορθόδοξο δόγμα και αποτελεί πηγή αθεΐας και αιρέσεως. Εκείνο που προκαλεί 

ιδιαίτερη εντύπωση δεν είναι τόσο η θεολογική διαφορά των δύο ανδρών όσο τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκδίωξη του Βενιαμίν. Όπως σημειώνει ο κοσμικός Λέανδρος Βρανούσης 

«μένει εμβρόντητος κανείς, καθώς παρακολουθεί μέσα από τα ντοκουμέντα της εποχής, την έκταση και 

τη  σατανικότητα της πλεκτάνης, την οποία είχαν συνωμοτικά εξυφάνει έμπειροι μηχανορράφοι από τη 

Χίο και τη Σμύρνη ως την Κωνσταντινούπολη, για να εκδιωχθεί από τις Κυδωνίες και να εξαφανισθεί 

από προσώπου γης ο επικίνδυνος τολμητίας (τολμούσε να διδάσκη ότι η γη κινείται!) και ενοχλητικός 

αντίπαλος του Αθανασίου Παρίου Βενιαμίν ο Λέσβιος». Λ. Βρανούση, « Άγνωστα πατριωτικά φυλλάδια 

και ανέκδοτα κείμενα της εποχής του Ρήγα και του Κοραή. Η Φιλογαλλική και η Αντιγαλλική 

Προπαγάνδα», Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών, 15-16/1965-1966, σ. 274.  
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ιστορία. Το ιστορικό δράμα αρνήθηκαν να το εγκαταλείψουν ακόμα και όταν δόθηκε 

έμφαση στην ανάπτυξη του αστικού δράματος, κοινωνικού και ψυχολογικού 

περιεχομένου. 

Η Εκκλησία και η Θεολογία δεν μπορεί να υπάρξει έξω από μια διαδικασία 

όσμωσης και συνεχούς διαλόγου με τον κόσμο και την ιστορία, καθώς η Εκκλησία 

δεν υπάρχει για τον εαυτό της αλλά προς χάριν του κόσμου. Η Θεολογία ως η 

προφητική φωνή και η έκφραση της αυτοσυνειδησίας της Εκκλησίας δεν μπορεί  

παρά να λειτουργεί σε αναφορά με τον αντινομικό και διφυή χαρακτήρα της 

Εκκλησίας. Όπως η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου έτσι και η Θεολογία 

αποβλέπει στη διατύπωση μιας εμπειρίας χαρισματικής και μιας πραγματικότητας 

υπερβατικής, πέρα και πάνω από κάθε λόγο και κάθε έννοια. Και όπως η Εκκλησία 

ζει και πορεύεται εν τω κόσμω, έτσι και η θεολογία αναζητά το διάλογο με το 

εκάστοτε ιστορικό παρόν δανειζόμενη τα σχήματα της κάθε εποχής. Η Θεολογία δεν 

εξαντλείται ούτε ταυτίζεται με την Ιστορία αλλά και δεν μπορεί να λειτουργήσει 

εκτός της ιστορίας και κυρίως επιμένοντας να αγνοεί τα διδάγματα της. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο είναι αδύνατο να έχουμε πραγματική αποκάλυψη του Θεού χωρίς να 

χρησιμοποιήσουμε σαν αποκαλυπτικό υλικό τις σημερινές κοινωνικές, πολιτιστικές, 

επιστημονικές και λοιπές πραγματικότητες. Είναι αδύνατο ο Θεός να συγκινήσει τον 

άνθρωπο, αν δεν αγγίξει τη συγκεκριμένη ιστορική του σάρκα, είναι αδύνατο να 

σώσει τον άνθρωπο, αν δεν μεταμορφώσει τη ζωή του. Δεν νοείται θεολογία που να 

μη διαλέγεται με τις θύραθεν επιστήμες και τις λοιπές καλλιτεχνικές και πολιτισμικές 

εκφράσεις, που να μην προσλαμβάνει τη σάρκα του καιρού της, όπως δε νοείται και 

Εκκλησία εσωστρεφής, κλεισμένη στον εαυτό της, που να μην ανοίγεται στον κόσμο 

και στην Ιστορία, που να μην πραγματοποιεί την κίνηση εξόδου από τον εαυτό της 

προς συνάντηση, ευαγγελισμό και μεταμόρφωση του κόσμου. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει το θρησκευτικό στοιχείο στη 

δραματουργία της περιόδου που εκτείνεται από το 1850 μέχρι και το 1950, στην 

πορεία σφυρηλάτησης της εθνικής ταυτότητας του ελληνισμού. Με τον όρο 

θρησκευτικό στοιχείο εννοούμε ένα σύνολο από δόγματα, νοοτροπίες, αντιλήψεις, 

πρακτικές, που χαρακτηρίζουν τη σχέση του ανθρώπου με το θείο. Η έρευνα θα μας 

βοηθήσει να προσδιορίσουμε πώς συνδέονται η θρησκεία και η εθνική ταυτότητα και, 

επιπλέον, να αναλύσουμε τη θέση των δραματουργών απέναντι στο θρησκευτικό 

φαινόμενο σε συνδυασμό με την παρουσία της Εκκλησίας στη νεοελληνική κοινωνία. 
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Η προσπάθειά μας επιχειρεί να εντοπίσει τις τυχόν συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ 

των θέσεων που διατυπώνονται στα έργα αλλά και των θέσεων της ορθόδοξης 

διδασκαλίας.  Η μέχρι σήμερα έρευνα έχει ασχοληθεί με τη θρησκευτική λαογραφία 

καθώς ο λαϊκός πολιτισμός συνδέεται πολλαπλώς με το εκκλησιαστικό εορτολόγιο 

και το θρησκευτικό βίο. Επίσης έχουν εκδοθεί μελετήματα όπου θέμα τους είναι η 

αναζήτηση του ιερού με τις διάφορες εκφάνσεις του στην πατερική γραμματεία και 

τη λειτουργική παράδοση.  

Για την επίτευξη αυτού του στόχου επιλέχθηκε η πιο γνωστή και καταξιωμένη 

μέθοδος έρευνας του προφορικού και γραπτού λόγου στον χώρο των κοινωνικών 

επιστημών: η ανάλυση περιεχομένου (Content Analysis), η οποία χρησιμοποιεί 

αποκλειστικά ή σε συνδυασμό, ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας. Την 

τελευταία, κυρίως, δεκαετία έχει αναδειχθεί επίσης μια νέα μέθοδος έρευνας, η 

ανάλυση λόγου, προερχόμενη κυρίως από το χώρο της κοινωνιογλωσσολογίας και 

της κοινωνικής ψυχολογίας. Η ανάλυση περιεχομένου, στην ποσοτική της κυρίως 

έκφραση, δίνει έμφαση στην επίτευξη αντικειμενικότητας και γενίκευσης μέσω 

συστηματοποιημένων τεχνικών και μετρήσεων, θεωρώντας πως η γλώσσα είναι ο 

ουδέτερος φορέας ενός μηνύματος, ενώ, αντιθέτως, η κριτική ανάλυση λόγου θέλει 

τη γλώσσα συνδημιουργό του μηνύματος μαζί με την κοινωνική περίσταση στην 

οποία πραγματοποιείται κάθε είδους επικοινωνία. Η γλώσσα δεν νοείται έξω από την 

κοινωνική περίσταση, αλλά και η κοινωνική πραγματικότητα με τη σειρά της δεν 

μπορεί να υπάρξει έξω από τα διάφορα είδη λόγων, τα οποία της δίνουν υλική 

υπόσταση. Η ερμηνευτική μέθοδος που επελέγη για την παρούσα εργασία είναι αυτή 

της ερμηνευτικής ανάλυσης του περιεχομένου. 
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Εκκλησία και εθνική ταυτότητα 

Η θρησκεία ως στοιχείο προσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας  
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1.1. Η θέση της Εκκλησίας στη νεοελληνική κοινωνία 

 

Το νεοελληνικό κράτος, που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του απελευθερωτικού 

αγώνα των Ελλήνων και των πολιτικών συμφερόντων των δυνάμεων της εποχής, 

ήταν προσανατολισμένο ιδεολογικά προς την Ευρώπη.
24

 Πρόκειται για ένα κράτος 

τύποις αστικό, ένα υβρίδιο, στο οποίο οι αστικοί θεσμοί είχαν προσαρμοσθεί στις 

ανάγκες μιας προαστικής κοινωνίας, η οποία κατόρθωσε να διαβρώσει εκ των ένδον 

τους θεσμούς αυτούς με τους οποίους είχε συζευχθεί και να τους προσαρμόσει στις 

δικές της λειτουργικές ανάγκες. Η προσπάθεια συγκερασμού προαστικών μορφών 

κοινωνικής οργάνωσης με αστικού τύπου πολιτικές δομές οδηγούσε πολλές φορές σε 

σύγχυση, η οποία γινόταν αντιληπτή και στα πολιτειολογικά κείμενα. Πρόκειται για 

μια σύγχυση, η οποία εκφράζει τη δυσκολία αφομοίωσης των νέων ιδεών και τον 

μεταπρατικό τους χαρακτήρα και εξαιτίας της οποίας, έννοιες, όπως αυτές του 

πολίτη, του πιστού, του έθνους, καθίστανται δυσδιάκριτες ή εμπλέκονται η μία με την 

την άλλη. 

Αυτό συνέβη, γιατί η αντιπαράθεση μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών τάξεων 

βρισκόταν σε λανθάνουσα κατάσταση, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε τάξη με την 

αυστηρή έννοια του όρου. Οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις των Ελλήνων από τη μια 

μεριά, επιθυμούσαν να διατηρηθεί η οθωμανική κοινωνική δομή, χωρίς βέβαια τους 

Τούρκους, ενώ οι κατώτερες επεδίωκαν να βελτιώσουν την κοινωνική τους θέση. Και 

από τις δύο, όμως, απουσιάζει η οργανώτρια κοινωνική δύναμη, η οποία θα 

καθοδηγήσει προς τη δημιουργία μιας κοινωνίας αστικού τύπου μέσα από τους 

κατάλληλους μετασχηματισμούς. Έτσι, η πολιτική εξουσία παρουσιάζεται αδύναμη 

να παρέμβει δυναμικά στη μετεπαναστατική ελληνική κοινωνία εξαιτίας ακριβώς της 

απουσίας των δομών πάνω στις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν οι αστικοί 

θεσμοί, αλλά και λόγω της έλλειψης παντοδυναμίας της εξουσίας προκειμένου να 

ελέγξει τη χώρα αμέσως μετά την επανάσταση.
25

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παλαιά 

                                                            
24 Ο Κοραής πίστευε ότι ο εξευρωπαϊσμός των Ελλήνων ισοδυναμεί προς την επιστροφή στην ουσία 

του πολιτισμού τους, που είχε φθαρεί και αμαυρωθεί από την παρεμβολή του βυζαντινισμού και του 

τουρκισμού, αφού τα ευρωπαϊκά φώτα είναι φώτα ελληνικά. Η μετάδοσή τους στην Ελλάδα θα 

σημάνει τον επαναπατρισμό τους. Βλ. Α. Παπαδερός, «Αδ. Κοραής», Θ.Η.Ε., τόμ. 7, σ. 824-825. 
25 «Το παν εδώ είναι ένα άμορφον χάος και εχρειάζετο χέρι παντοδύναμον να το μορφώση. Η πολιτική 

μας κατάσταση μου φαίνεται ένα παληόρασον, όσο να μπαλώση το ένα μέρος ξεσχίζεται το άλλο. Μόλον 

τούτο ημείς ό,τι θα κάμωμεν με μπαλώματα βέβαια θα το κάμωμεν». Έλλη Σκοπετέα, Το Πρότυπο 
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ηγεσία των Ελλήνων, η γαιοκτητική ελίτ, και η κυρίαρχη τάξη των Κοτζαμπάσηδων 

μεταμορφώθηκε σε ένα βαθμό, αξιοποίησε τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν μέσα 

στο αστικό πλέγμα και προσέλαβε το χαρακτήρα μιας ψευδοαστικής τάξης, η οποία 

αντλεί τη δύναμή της από τη διασύνδεσή της με την εξουσία.  

Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αποδυνάμωση των 

αντιλήψεων του Διαφωτισμού για πλήρη αποσύνδεση της πολιτικής από τη θρησκεία, 

όπως αυτές διαμορφώθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο και μεταφυτεύθηκαν στην 

συνέχεια στον ελληνικό. Στον ευρωπαϊκό χώρο οι αντιλήψεις αυτές αναφέρονταν στο 

μέτωπο που συγκρότησαν τα αστικά στρώματα ενάντια σε μια φεουδαρχική και 

κληρικαλική ηγεμονία, καθώς επιθυμούσαν να περιορίσουν τη θρησκεία στην 

περιοχή του ιδιωτικού χώρου, ενισχύοντας τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους μέσα 

από την ενίσχυση της ανθρώπινης προσπάθειας στην αναμόρφωση της κοινωνίας.
26

 

Επειδή όμως η ελληνική επανάσταση δεν ήταν αστική, ταξική, με την έννοια της 

σύγκρουσης μιας συνειδητοποιημένης αστικής τάξης εναντίον ενός κληρικού 

φεουδαρχικού μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης, οι ιδέες περί απολιτικού και 

ιδιωτικού χαρακτήρα της θρησκείας και ενός κράτους με δημόσιο και κοσμικό 

χαρακτήρα δεν βρήκαν απήχηση και εφαρμογή στην ελληνική περίπτωση. Ακόμη και 

στις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες η εκκοσμίκευση
27

 δεν αποτέλεσε ένα γεγονός που 

είχε τα ίδια χαρακτηριολογικά γνωρίσματα, ούτε επίσης και την ίδια ένταση, εφόσον 

παρεμβλήθησαν ιδιόμορφοι οικονομικοί, πολιτικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, οι 

οποίοι σε κάθε περίπτωση δεν αναίρεσαν την παρουσία των θρησκευτικών συμβόλων 

στις δομές των βιομηχανικών κοινωνιών. Μάλιστα ο D. Martin θεωρεί ότι υπάρχουν 

διάφορες κατηγορίες θρησκευτικο-πολιτιστικής ταυτότητας, οι οποίες προσδιορίζουν, 

περισσότερο ή λιγότερο, το χαρακτήρα συγκεκριμένων κοινωνιών. Έτσι, ο ίδιος 

διακρίνει ενδεικτικά: 

                                                                                                                                                                          
Βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα, όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Πολύτυπο, 

Αθήνα 1988, σ. 25. 
26 Roland Robertson, « Globalization, Politics, and Religion», The changing Face of Religion, (James 

A. Beckford & Thomas Luckman, Eds), International Sociological Association (ISA), 1989, σ. 13. 
27 Με τον όρο εκκοσμίκευση εννοούμε αρχικά μια θεώρηση που έχει ως επίκεντρο τις ανθρώπινες 

επιθυμίες ή ανάγκες, οι οποίες προσεγγίζονται κατεξοχήν με γήινες και όχι με υπερφυσικές ή 

μεταφυσικές αναφορές. Στις γήινες αναφορές ανήκουν πχ οι κοινωνικές σχέσεις, η ικανοποίηση 

υλικών, συναισθηματικών και πνευματικών αναγκών και κατ επέκταση ο συναγωνισμός ή η άμιλλα 

μεταξύ των ανθρώπων, ο ανταγωνισμός κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συμφερόντων. 
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α) ανεξάρτητα Έθνη, στα οποία η απειλή της ταυτότητας και η αυτονομία έπρεπε να  

προστατευθούν από τη θρησκεία, όπως συνέβη στην Πολωνία, την Ιρλανδία και την 

Ελλάδα, β) χωρισμένα εθνικά περίκλειστα εδάφη, των οποίων η ταυτότητα 

καθορίζεται ομοίως, όπως η Κροατία, η Σλοβακία και η Κύπρος, γ) 

κοινωνικοπολιτικά περίκλειστα εδάφη, στα οποία κανένα εθνικό στοιχείο δεν είναι 

παρόν, όπως η Ελβετία, δ) Θρησκευτικο-εθνικές ενώσεις, οι οποίες είναι 

διασκορπισμένες σε ευρύτερους πληθυσμούς, χωρίς εκτενή εδαφική βάση, όπως οι 

καθολικοί της Αγγλίας και ε) ομάδες, η εθνικότητα των οποίων καθορίζεται από τη 

θρησκεία και οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε πολιτισμούς που τις φιλοξενούν, 

όπως οι Ιουδαίοι και οι Αρμένιοι της διασποράς
28

.  

Άλλωστε, αντανακλούσαν τα αποτελέσματα της επιρροής μιας συγκεκριμένης 

θρησκευτικής παράδοσης απέναντι στο δυτικό τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας.
29

 

Η Αντιβασιλεία, στο όνομα του Όθωνα, που χαρακτηρίζεται ως «ελέω Θεού 

Βασιλεύς» της Ελλάδος, στις 23 Ιουλίου του 1833 προσπάθησε να προσδιορίσει τις 

σχέσεις της με την ελλαδική Εκκλησία μέσω της Διακήρυξης περί Ανεξαρτησίας της 

ελληνικής Εκκλησίας που κατέθεσε στη Βουλή.
30

 Σύμφωνα με το περιεχόμενο της 

διακήρυξης ο πνευματικός χαρακτήρας της προσδιορίζεται από τη κεφαλή της, τον 

Χριστό, ενώ ο κοσμικός της ρόλος από το βασιλιά της Ελλάδος, γεγονός που την 

έθετε αυτόματα κάτω από την υπέρτατη εξουσία του μονάρχη. Πρόκειται για μια 

διάκριση που αναγορεύει το βασιλιά εγγυητή της ανεξαρτησίας της Εκκλησίας από 

κάθε άλλη κοσμική και θρησκευτική εξουσία, καθώς ο αυτοχαρακτηρισμός του ως 

«ελέω Θεού» του επιτρέπει να εκφράζει την υπέρτατη κοσμική–θρησκευτική και να 

εισχωρεί και στην περιοχή της πνευματικής εξουσίας της Εκκλησίας. Μολονότι 

αναγνωρίζεται στην Εκκλησία υπέρτατη εκκλησιαστική εξουσία, αυτή απορρέει όχι 

                                                            
28 Βλ. D. Martin, A General Theory of Secularization, Blackwell, London 1978, σ. 77. Είναι 

χαρακτηριστική η άποψη της Πηνελόπης Φουντεδάκη, η οποία μελετώντας τη νομική σχέση των 

θρησκειών στον ευρωπαϊκό χώρο με τα αντίστοιχα κράτη που δραστηριοποιούνται, διαπιστώνει ότι 

υπάρχουν «τρία πρότυπα συνταγματικής διαρρύθμισης των σχέσεων κράτους και Εκκλησίας, που 

καταδεικνύουν τη διαφοροποιημένη πορεία εκκοσμίκευσης σε συνάρτηση με συγκεκριμένους 

κοινωνικούς και θρησκευτικούς παράγοντες: κράτη με επίσημη Εκκλησία, κράτη με καθεστώς 

σχετικού χωρισμού από την Εκκλησία και τέλος κράτη με απόλυτο χωρισμό κράτους-Εκκλησίας». Βλ. 

Πηνελόπη Φουντεδάκη, «Θρησκεία και κράτος στην Ευρώπη: Εκκοσμίκευση και λειτουργική 

διαφοροποίηση», Θρησκείες και πολιτική στη νεωτερικότητα, Κριτική 2002, σ. 22. 
29 Max L. Stackhouse, «Politics and Religion», The Encyclopedia of Religion, vol. 11, Macmillian, 

New York 1977, σσ. 408-423. 
30 Η διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Ελληνικής Εκκλησίας θεωρείται ουσιαστικά ένα πολιτικό 

κείμενο αποτελούμενο από 25 συνολικά άρθρα. Φ.Ε.Κ 23 Ιουλίου / 4 Αυγούστου 1833, αρ. 23, τχ.Α’, 

σσ. 169-174. 



Η θέση της Εκκλησίας στη νεοελληνική κοινωνία  25 

από εγγενή της χαρακτηριστικά αλλά κυρίως από την κυριαρχία του βασιλιά. Αυτό 

είχε ως συνέπεια να ακυρώνεται ο ρόλος των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων στη 

διοίκηση της Εκκλησίας, η οποία περιορίζεται στην διαρκή Σύνοδο, η οποία, επειδή 

δεν εκλέγεται από το λαό, ελέγχεται από το βασιλιά και αποτελεί όργανό του. Στις 

συνεδριάσεις της Συνόδου παρευρίσκεται ο βασιλικός επίτροπος, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση και επικυρώνει με την παρουσία του τις αποφάσεις 

της. Κάθε Πράξη της Συνόδου που λαμβάνεται, ενώ αυτός είναι απών, είναι άκυρη. 

Επιπλέον έχει τη δυνατότητα και λόγω της θέσεώς του αλλά και κατόπιν βασιλικής 

εντολής να υποβάλει προτάσεις στη Σύνοδο, για τις οποίες εκείνη αποφασίζει ό,τι 

θεωρεί συμφέρον. Οι ίδιες οι θρησκευτικές τελετές της Εκκλησίας επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξή της όχι αφ’ εαυτής αλλά σε σχέση και αναφορά με το βασιλικό θεσμό, ο 

οποίος προτάσσεται της θρησκευτικής αρχής κατά τη μνημόνευση. Με αυτόν τον 

τρόπο ο βασιλιάς τοποθετείται στο κέντρο των λατρευτικών συνάξεων της Εκκλησίας 

ως ο κατεξοχήν ιερεύς του πολιτικοθρησκευτικού λειτουργήματος που ασκεί. Έτσι, η 

ιερότητα του βασιλικού θεσμού τον νομιμοποιεί να προτάσσεται στις θρησκευτικές 

τελετουργίες και να τις καθιερώνει. Η διασύνδεση πολιτικής και θρησκείας 

αναδεικνύεται από τον τρόπο εκλογής των επισκόπων αλλά και την υποταγή τους στο 

θεσμό της βασιλείας μέσα από νομιμοποιητικές διαδικασίες υποτέλειας, όπως είναι ο 

όρκος νομιμοφροσύνης του νέου επισκόπου ενώπιον του βασιλιά. Οι επίσκοποι 

αναδεικνύονται σε εκλεκτούς της κρατικής εξουσίας εργαζόμενοι για το δημόσιο 

συμφέρον και η πολιτεία, από τη μεριά της, τους περιβάλλει με το κύρος της εξουσίας 

της, ως φορείς του κρατικού θεσμού που εκπροσωπούν. 

Η επίσημη καθιέρωση της Εκκλησίας από τον κρατικό θεσμό και η νομιμοποίηση 

του ρόλου των επισκόπων ως φορέων αυτού του θεσμού ενισχύθηκε με την 

αναγνώριση του αυτοκεφάλου της ελλαδικής Εκκλησίας. Η αναβάθμιση του ρόλου 

της Συνόδου των Επισκόπων, μέσω της αναγνώρισής τους ως την ανώτατη 

εκκλησιαστική αρχή της ελληνικής Εκκλησίας, είχε ως αποτέλεσμα να ταυτιστεί στη 

συνείδηση του λαού η Σύνοδος της ιεραρχίας με την όλη Εκκλησία
31

 και να 

παραμεριστεί το λαϊκό στοιχείο,
32

 το οποίο άλλοτε πρωταγωνιστούσε τόσο στη δράση 

                                                            
31 Στ. Γιαννόπουλου, Συλλογή των εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος: μετά των 

οικείων νόμων, Β. διαταγμάτων, υπουργικών εγγραφών, οδηγιών κτλ. από του 1833 μέχρι σήμερον, εκ 

του τυπογραφείου Α. Καλαράκη, εν Αθήναις 1901, σ. 41. 
32 Αυτό φαίνεται στη διαμόρφωση του λόγου των εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου όπου η Ι. Σύνοδος 

απευθυνόμενη στο λαό, λειτουργεί φορμαλιστικά ως νόμιμος κάτοχος της θρησκευτικής γνώσης, την 

οποία το λαϊκό στοιχείο, επειδή δεν έχει, πρέπει να αποδέχεται. Διάσταση του εμείς-εσείς.  
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της Εκκλησίας όσο και στην εκλογή των κληρικών του όλων των βαθμίδων. 

«απαξάπαντες αναγνωρίζητε ανωτάτην εκκλησιαστικήν αρχήν, περιβεβλημένην άπαντα 

τα δικαιώματα επί των εν Ελλάδι Εκκλησιών όσα περ εκέκτητο πρότερον ο καθ’ ημάς 

αποστολικός πατριαρχικός οικουμενικός θρόνος και ταύτης ταις διαταγαίς τε και 

αποφάσεσι και συνοδικαίς πράξεσι πειθάρχητε και υπείκητε ειλικρινώς και 

ευσυνειδήτως, ως από νομίμου και κανονικής εκκλησιαστικής αρχής και εν Αγίω 

Πνεύματι εκδισόμεναις». 

Η παγίωση αυτή του κληρικαλισμού θα ταυτίσει τη νεοελληνική Εκκλησία με τις 

πιο ακραίες μορφές συντηρητισμού, αφού ο ρόλος της από εδώ και πέρα θα είναι η 

αφοσίωσή της στη συντηρητική εξουσία και μόνο σε αυτή. Η μετάλλαξη της 

ελλαδικής Εκκλησίας από τον κρατικό θεσμό δεν είχε σαν σκοπό την ανεξαρτησία 

της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσο τη μεταβολή της σε ιερατείο. Το γεγονός 

αυτό έχει σαν συνέπεια η Εκκλησία να αξιοποιεί τους θρησκευτικούς θεσμούς και να 

τους μετατρέπει σε πολιτικούς, καθώς ασκεί εξουσία έξω από αυτούς.Ενώ στη Δύση 

η οικονομικοκοινωνική δυναμική που αναπτύχθηκε από τον 11
ο
 αι.συνέβαλε στον 

εκσυγχρονισμό της Εκκλησίας, στην Ελλάδα η απουσία μιας ανάλογης δυναμικής 

είχε ως αποτέλεσμα η Εκκλησία να αναπαράγει και να εγχαράσσει στις συνειδήσεις 

πρότυπα πολλά από τα οποία είναι απόκοσμα και ξεπερασμένα. Τουλάχιστον ένα 

μεγάλο μέρος ιεραρχών δίνει την εντύπωση ότι ενδιαφέρεται μόνο για την 

εκκοσμίκευση, που σχετίζεται με την οικονομική και πολιτική τους εξουσία, ενώ σε 

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο προωθεί ασύνειδα συνήθως απόκοσμα πρότυπα,που 

εκτός των άλλων διαπλάθουν τους πιστούς ως κοινωνικά και πολιτικά χειραγωγίσιμη 

μάζα.
33

  Η έλευση του Όθωνα αξιοποίησε τις μεσσιανικές αντιλήψεις προκειμένου να 

περιβάλλει το θεσμό της βασιλείας με αυτές και να αποδείξει την ιερότητα του 

θεσμού δημιουργώντας ένα συγκεντρωτικό κράτος. Απώτερος σκοπός ήταν να 

διασφαλιστεί η κοινωνική ενότητα και συνοχή και να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση 

του λαού ο επείσακτος θεσμός της βασιλείας. Η σύνδεση της ιερότητας του 

βασιλικού θεσμού με τον Θεό επαναφέρει την έννοια της θρησκείας στο χώρο της 

πολιτικής και την μετατρέπει έτσι σε μέσο νομιμοποίησης και εδραίωσής της. Αυτό 

το νόημα έχει και η θρησκευτική αναφορά που παρατηρείται στη προμετωπίδα των 

                                                                                                                                                                          
Βλ. Νίκη Παπαγεωργίου, Η Εκκλησία στη νεοελληνική κοινωνία. Γλωσσοκοινωνιολογική ανάλυση των 

εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου, Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 88-104. 
33 Θ. Λίποβατς, Ν. Δεμερτζής, Β. Γεωργιάδου, Θρησκείες και Πολιτική στη Νεωτερικότητα, εκδ. 

Κριτική Επιστημονική Βιβλιοθήκη, σ. 362. 
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συνταγμάτων, καθώς τοποθετούν τα επιμέρους άρθρα στο χώρο του ιερού και του 

απαραβίαστου και εξασφαλίζουν την υπακοή των πολιτών σε αυτά. Πρόκειται όμως 

για πειθαναγκασμό που επιβάλλεται στην ελληνική κοινωνία από πάνω (άνωθεν) και 

όχι από μέσα (εκ των ένδον). Στο Σύνταγμα του 1823 διαβάζουμε «ορκίζομαι εις το 

άγιον όνομα της τρισυποστάτου θεότητος και εις την γλυκυτάτην πατρίδα πρώτον μεν ή 

να ελευθερωθή το ελληνικό έθνος ή με τα όπλα εις τας χείρας να αποθάνω χριστιανός 

και ελεύθερος. Έπειτα δε, να υποτάσσομαι με όλην την πίστιν εις τον παρόντα νόμον 

της πατρίδος, ό,τι λογής αι δύο εθνικαί Νομοδοτικαί συνελεύσεις του αωκβ και γ 

παρέδωσαν εις το ελληνικόν Έθνος». Σε άλλα συντάγματα, μετά τον όρκο στην Αγία 

Τριάδα, παρατηρούμε ότι τίθεται η υποταγή στο Νόμο της πατρίδος, δηλαδή στο 

Σύνταγμα. Άρα, αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι στα υπόλοιπα 

συντάγματα ιεροποιούνται και άλλα πρόσωπα, όπως ο βασιλιάς (1844): «Το 

πρόσωπον του βασιλέως είναι ιερόν και απαραβίαστο», ενώ, όταν έχουμε 

συνταγματική βασιλεία, ο όρκος παίρνει άλλη μορφή και προηγείται η πίστη στην 

πατρίδα και στον συνταγματικό βασιλέα και ακολουθεί η πίστη στο Σύνταγμα. Σε 

όλες αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται μια διαδικασία ιεροποίησης της 

πραγματικότητας με διαφορετικά υποκείμενα στη συνείδηση των ανθρώπων. Ο 

Όθωνας προσπάθησε να αναπαραγάγει τον ρόλο της εξουσίας του μέσω μιας 

θρησκευτικής πίστης, καθώς η ίδια η εξουσία του υποκαθιστούσε την παντοδυναμία 

του Θεού. Αυτή η προσπάθεια του Όθωνα (να αναπαραγάγει την εξουσία του μέσω 

μιας θρησκευτικής πίστης) είναι σύμφωνη με τις αρχές του Ηοbbes σύμφωνα με τις 

οποίες «δεν μπορεί να υπάρχει αντίφαση μεταξύ των νόμων του Θεού και των νόμων 

μιας χριστιανικής πολιτικής κοινότητας», εφόσον οι αρχές της χριστιανικής πολιτικής 

επιβεβαιώνουν την εξουσία τού πολιτικά κυρίαρχου και το καθήκον των υπηκόων 

τους. Ο Hobbes διέδωσε μια αστική θρησκεία και τη διέκρινε από τη χριστιανική 

θεολογία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να στηρίξει την πλήρη υποταγή των υπηκόων 

στο κράτος. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η ελλαδική Εκκλησία αποτελεί ένα δημιούργημα 

κρατικό με σαφέστατα πολιτειοκρατικά στοιχεία αναπαραγωγής και νομιμοποίησης 

της εξουσίας του κράτους, ενώ από την άλλη, το ελληνικό κράτος παρουσιάζει μια 

θρησκευτική πολιτική δομή, η οποία θα χρησιμοποιεί τη νεοελληνική Εκκλησία με 

κοσμικούς όρους ως διοικητική και ιδεολογική του προέκταση. Επίσης, η μετάλλαξή 

της από τον κρατικό θεσμό δεν είχε σαν σκοπό την ανεξαρτησία της από το 
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Οικουμενικό Πατριαρχείο, όσο την απογύμνωσή της και τη μεταβολή της σε ιερατείο, 

που της επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις θρησκευτικές εξουσίες, που της παρέχονται ως 

πολιτικές, ακυρώνοντας τον ίδιο τον πολιτικό θεσμό. 

 



 

 

 

1.2. Η Μεγάλη Ιδέα ως επίσημη κρατική ιδεολογία  

 

Το νέο Ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε στη βάση μιας προαστικής-

πατριαρχικής κοινωνίας προσπάθησε να συνδέσει τις όποιες αντιλήψεις περί Έθνους  

με τη νέα κρατική υπόσταση. Το άλυτο εθνικό πρόβλημα εμπόδιζε την προσπάθεια 

συγκρότησης εθνικού κράτους με όρους σύγχρονης αστικοδημοκρατικής δομής. Στη 

συνείδηση του λαού το κράτος δε ταυτιζόταν με το Έθνος αλλά με την ελληνική 

Εκκλησία, αντίληψη η οποία διέθετε έντονο ιδεολογικό υπόστρωμα στη νεοελληνική 

κοινωνία και δεν παραβλέπεται ακόμα και από τους οπαδούς της διασύνδεσης 

κράτους-έθνους. Πρόκειται για μια αντίληψη, η οποία είχε επιβιώσει από τη 

βυζαντινή πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία η εθνική υπόσταση ταυτιζόταν με 

τη θρησκευτική υπόσταση.
34

 Η κρατική εξουσία αντιλαμβανόμενη την επιρροή που 

είχε η θρησκεία στη νεοελληνική κοινωνία και επιθυμώντας να διατηρήσει για τον 

εαυτό της το δικαίωμα προσδιορισμού της έννοιας του έθνους, υπέταξε την Εκκλησία 

και τη μετέτρεψε σε θεσμική παράμετρο της κρατικής υπόστασης. Με την 

προσπάθεια αυτή η εθνική ιδεολογία της ενότητας των ορθοδόξων περνά στον 

κρατικό θεσμό εξουσίας, ο οποίος μπορεί να εκφράζει ως εθνικό κέντρο και την 

ιδεολογία των εκτός Ελλάδος Ελλήνων μέσω της θρησκείας. Το νεοελληνικό κράτος 

έγινε εκφραστής της οικουμενικότητας του ελληνικού έθνους, την οποία μέχρι τότε 

εξέφραζε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με αυτό τον τρόπο, η θρησκεία 

χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τα εθνικιστικά συμφέροντα. Η 

προσπάθεια όμως του πολιτικού μεγαλοϊδεατισμού, της επέκτασης δηλαδή του 

ελληνικού κράτους στα όρια του έθνους, προσέκρουσε στην αδυναμία του πρώτου να 

επιλύσει μια σειρά από κοινωνικά προβλήματα και να εξασφαλίσει εσωτερική 

συνοχή. 

Η καλλιέργεια της Μεγάλης Ιδέας
35

 λειτούργησε ω παράγοντας εσωτερικής 

ενότητας, καλύπτοντας τις αδυναμίες της κεντρικής εξουσίας να την επιτύχει με 

                                                            
34 Ο Αλέξης Πολίτης διακρίνει τρία στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως συστατικά της 

ελληνικής εθνικής συνείδησης στην προεπαναστατική αλλά και στην αμέσως μετεπαναστατική 

περίοδο. Αυτά είναι η ελληνική γλώσσα, η κοινή καταγωγή και η θρησκεία. Βλ. Αλέξης Πολίτης, 

Ρομαντικά Χρόνια, Ιδεολογίες και Νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Εταιρεία Μελέτης Νέου 

Ελληνισμού, Αθήνα 1998, σ. 31-32. 
35 Η Μ Ιδέα είναι ίσως ο μόνος όρος του οποίου κατέχουμε τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. 

Πρόκειται για την αγόρευση του  Ιωάννη Κωλέττη στις 14-06-1844 κατά τη συζήτηση στην 
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πρωτοβουλίες πολιτικού εκσυγχρονισμού.
36

 Η αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης 

να ανταποκριθεί στην υψηλή αποστολή της, την οδήγησαν να επανεξετάσει τη σχέση 

της με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με το οποίο έχει διακοπεί η επικοινωνία από τη 

δημιουργία του ελληνικού κράτους και μετά. Στόχος της προσέγγισης αυτής ήταν ο 

επαναπροσδιορισμός των εθνικών στόχων με τη χρησιμοποίηση ενός οικονομικού 

θεσμού, ο οποίος εξακολουθούσε να παίζει κυρίαρχο ρόλο στη Βαλκανική και να 

συνέχει ιδεολογικά το μεγαλύτερο τμήμα του εξωελλαδικού ελληνισμού. Η αποτυχία 

του εθνικού κέντρου της Αθήνας να υποκαταστήσει το παλιό ήταν εμφανής. Ο 

Συνοδικός Τόμος του 1850 με τον οποίο δεν αναγνωρίζεται αυτοκέφαλη η ελλαδική 

Εκκλησία αλλά ανακηρύσσεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αποκατέστησε τις 

σχέσεις Αθήνας-Κωνσταντινούπολης, το σημαντικότερο όμως, επιβεβαίωσε ότι ο 

ελληνισμός θα πορευθεί στο εξής με δύο εθνικά κέντρα, ένα πολιτικό, την Αθήνα, και 

ένα θρησκευτικό-πολιτικό, την Κωνσταντινούπολη, τα οποία θα προσδιορίζουν 

ανταγωνιστικά, τις περισσότερες φορές, τόσο το περιεχόμενο της εθνικής πολιτικής 

όσο και τους τρόπους πραγμάτωσής τους. Το νεοελληνικό κράτος επιθυμούσε να 

καταστήσει την Αθήνα εθνικό κέντρο διαμορφώνοντας μια εθνική πολιτική, η οποία 

θα έδινε ιδεολογικό περιεχόμενο στο εθνικό κράτος. Για τον προσδιορισμό της 

εθνικής ταυτότητας χρησιμοποίησε ως μέσο το ιδεολόγημα της αρχαιοελληνικής 

παράδοσης, της οποίας αποτελούσε συνέχεια το εθνικό κράτος, αλλά και τον 

βυζαντινό πολιτισμό για να εξηγήσει τη θρησκευτική συνέχεια της νεοελληνικής 

                                                                                                                                                                          
εθνοσυνέλευση για το ζήτημα των ετεροχθόνων. Η Μεγάλη Ιδέα τον 19ο αι. γνώρισε τρεις διαδοχικές 

ερμηνείες. Στην πρώτη φάση ως εθνικό κέντρο εξακολουθεί να εννοείται η Κωνσταντινούπολη και το 

κυρίαρχο όραμα είναι η ανατολική η ελληνική αυτοκρατορία. Στη δεύτερη την οποία επισημοποιεί η 

έλευση του Γεωργίου και η πρώτη προσαύξηση του Βασιλείου με την ένωση των Επτανήσων , εθνικό 

κέντρο είναι πια η Αθήνα και επιδίωξη η επέκταση των ελληνικών συνόρων. Στην Τρίτη που έρχεται 

με την συνειδητοποίηση γύρω στα 1870 της αλλαγής της θέσης της ομογένειας στην οθωμανική 

αυτοκρατορία γίνεται προσπάθεια συμβιβασμού των δύο κέντρων γύρω από το σχήμα του 

ελληνοοθωμανισμού. Οι αντίστοιχες κρίσεις που δοκιμάζουν το Βασίλειο στην καθεμιά από αυτές τις 

φάσεις είναι ο Κριμαϊκός πόλεμος, η κρητική επανάσταση και η κρίση του 1875-1878. Βλ. Έλλη 

Σκοπετέα, ό.π., σσ. 257-271. 
36 Η Μ. Ιδέα λειτουργεί ως μηχανισμός υπεραναπλήρωσης, που αντισταθμίζει στη συνείδηση των 
μαζών τον πολιτικό ευνουχισμό της. Στην Ελλάδα λειτουργεί από άποψη εσωτερικής πολιτικής ως 
ισχυρότατος συντελεστής αποπροσανατολισμού, που επιβραδύνει τις διαδικασίες πολιτικής 
ωρίμανσης  και καθυστερεί την εσωτερική αναδιοργάνωση, που αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση 
για την πραγματοποίηση των εθνικών επιδιώξεων. Βασίλης Φίλιας, Κοινωνία και εξουσία στην 
Ελλάδα : Ι. Η νόθα αστικοποίηση 1800-1864, εκδ.Gutenberg, Αθήνα 1996, σ.176. 
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κοινωνίας. Έτσι, οι Νεοέλληνες ήταν απόγονοι των αρχαίων που κάποια στιγμή 

έγιναν χριστιανοί.
37

 

Η ιστορικοποίηση του παρελθόντος, τουλάχιστον στις πρώτες δεκαετίες του 

νεοελληνικού βίου, δεν θα μπορούσε να συμπεριλάβει το Βυζάντιο, γιατί αποτελούσε 

το αντίπαλον δέος του Διαφωτισμού. Άλλωστε, το ιδεολογικό περιεχόμενο της 

Μεγάλης Ιδέας, που καλλιέργησε ο Διαφωτισμός, ήταν η μετακένωση του 

αρχαιοελληνικού ιδεώδους στην Ανατολή. Από την άλλη μεριά, το βυζαντινό 

υπόστρωμα της Μεγάλης Ιδέας αξιοποιήθηκε από την πολιτική εξουσία για να 

κατευνάσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να προβάλλει την κρατική εξουσία ως όργανο 

της θείας Πρόνοιας και κληρονόμο του έθνους για την αποκατάστασή του. 

Τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο ελληνισμός δέχεται τα πυρά σχετικά με τη 

συνέχειά του στο χρόνο, ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος εισάγει τον όρο ελληνοχριστιανικός 

πολιτισμός, το 1852, θεσμοποιώντας θεωρητικά τη σύζευξη των δύο θεωρητικών 

ιδεολογιών στο πλαίσιο ενός ελληνοχριστιανικού εθνοκεντρισμού, προκειμένου να 

ασπαστεί την αρραγή ενότητα και συνέχεια του ελληνισμού στο χρόνο. Ο 

χριστιανισμός του κατανοείται από το Ζαμπέλιο όχι ως μια τυχαία θρησκεία αλλά στο 

πλαίσιο μιας υπέρτατης σύνθεσης στη σκέψη των Ελλήνων. Το οικουμενικό ιδεώδες 

του χριστιανισμού παρουσιαζόταν ως η ελληνοποίηση της οικουμένης. Στην ουσία ο 

Ζαμπέλιος εισηγήθηκε έναν αφομοιωτικό ελληνοχριστιανισμό, του οποίου 

χαρακτηριστικά αποτελούν: α) η ελληνική ενότητα β) η χριστιανική ενότητα γ) η 

ρωμαϊκή ενότητα. Στις τρεις αυτές ενότητες αντιστοιχεί η ιστορική, η πνευματική και 

η πολιτική εθνική αποκατάσταση. Άρα, ο Ζαμπέλιος, πέρα από την ιδεολογικο-

πολιτική σύζευξη του ελληνισμού και του χριστιανισμού, αναφέρεται και σε μια 

γεωγραφική αποκατάσταση του ελληνισμού στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής –Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας. Η σύζευξη, λοιπόν, ελληνισμού και χριστιανισμού αποτέλεσε 

υπαρξιακή ανάγκη της νεοελληνικής πολιτικής, για να γονιμοποιήσει τις ιδέες και 

τους οραματισμούς, που σε τελική ανάλυση έκαναν δυνατή την ύπαρξη του Έθνους.
38

 

                                                            
37 Στη συνείδηση του λαού, η οποία λειτουργούσε στο πλαίσιο της παραδοσιακής ιδεολογίας, το Έθνος 

δεν ταυτιζόταν με το κράτος αλλά με τη θρησκεία και ιδιαίτερα με την ελληνική Εκκλησία. Έτσι 

«Νεοέλληνες ήταν οι αρχαίοι που κάποια στιγμή έγιναν Χριστιανοί». Βλ. Αλέξης Πολίτης, όπ., σ. 32. 
38 Πασχάλης Κιτρομηλίδης, «Ιδεολογικά ρεύματα και πολιτικά αιτήματα: προοπτικές από τον ελληνικό 

19ο αι.» στο: Όψεις της Ελληνικής Κοινωνίας του 19ου αι., επιμ. Δ. Τσαούση, εκδ. Εστία, Αθήνα 1998, 

σ. 33. 
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Ο Παπαρρηγόπουλος θα χρησιμοποιήσει το σχήμα αρχαίος-μεσαιωνικός-νεώτερος 

ελληνισμός και θα οδηγήσει στην εθνικοποίηση της ιστορίας της Ελλάδος. 

Η ελλαδική Εκκλησία κατά το δεύτερο ήμισυ του 19
ου

 αι προβάλλει αυτό που η 

εθνική πολιτική άφηνε να διαφανεί, ότι δηλαδή η εκπλήρωση των εθνικών στόχων 

πρόκειται να γίνει από το Θεό μέσω του εκλεκτού Έθνους. Η ιεραρχία της Εκκλησίας 

αναπαράγοντας την αντίληψη αυτή μίλησε για τον περιούσιο λαό της Ελλάδος που 

απέκτησε ιδιαίτερη αποστολή, αφού αποτέλεσε την αποκλειστική επιλογή του ίδιου 

του Θεού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η θρησκεία θα αποτελεί ένα βασικό συστατικό 

στοιχείο για κάθε εθνικό αυτοπροσδιορισμό. Η θρησκευτική πίστη παίζει τον κύριο 

λόγο όχι μόνο στην εθνική ολοκλήρωση αλλά και στην προκοπή και ευδαιμονία 

ολόκληρου του ελληνικού έθνους, αφήνοντας αδύναμη την κυβερνητική πολιτική να 

διαχειριστεί με κριτήρια αμιγώς πολιτικά το περιεχόμενο του πολιτικού λόγου. Αυτό 

που ενδιαφέρει την ελλαδική Εκκλησία δεν είναι η σωτηρία των ψυχών των πιστών 

αλλά η διάπλαση του εθνικού φρονήματος όχι του ελεύθερου πολίτη αλλά του 

πειθήνιου συμμέτοχου μιας ιερής εθνικής κοινότητας. Το ιδεολόγημα του 

ελληνοχριστιανικού πολιτισμού για την ιεραρχία της Εκκλησίας σημαίνει 

χριστιανοποίηση του ελληνισμού και ανάδειξή του σε μεγάλο Έθνος με τη βοήθεια 

της θρησκείας, ενώ για την κυβερνητική πολιτική σημαίνει ελληνοποίηση του 

χριστιανισμού και υπαγωγή του στην εθνική πολιτική που η κυβέρνηση καθορίζει. Το 

προβάδισμα του ελληνισμού έναντι του χριστιανισμού θα εκφράσει και ο 

Παπαρρηγόπουλος θεωρώντας ότι δεν πρέπει να αδικηθεί η πολιτική ιστορία έναντι 

του θρησκευτικού δόγματος, χωρίς, βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να αναιρεθεί 

το θρησκευτικό δόγμα. 

Στις αρχές του αιώνα παρατηρείται η εμφάνιση ιδιωτικών συλλογών που 

δημοσιεύουν βιβλία με την εύνοια της πολιτείας με σκοπό τη θρησκευτική, ηθική και 

πνευματική εξύψωση του λαού. Μέσα από την προσπάθεια αυτή επιχειρείται να 

προσδιοριστεί ο εθνικός χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας και να ανακοπούν οι 

διεθνιστικές ιδεολογίες που θα αμφισβητούσαν τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Στα 

βιβλία αυτά προβάλλει επίσημα η κρατικό-θρησκευτική ιδεολογία ως βασική 

προϋπόθεση για τη λειτουργία της εθνικής πολιτικής. Μάλιστα στα καθήκοντα του 

πολίτη παραλληλίζεται η ιερότητα της πολιτικής παράδοσης με την ιερότητα της 

θρησκείας, σε βαθμό τέτοιο που να γίνεται λόγος για δύο θρησκείες, τη θρησκεία της 

πατρίδος και τη θρησκεία του Χριστού. Με τον τρόπο αυτό η θρησκεία προβάλλει ως 
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ιδεολογικό υποκατάστατο του έθνους, στοιχείο που το προβάλλει ιδιαίτερα με σκοπό 

να δικαιολογήσει τη λειτουργία της. 

Το ιδεολόγημα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού χρησιμοποιείται από την 

Εκκλησία για να αντιμετωπίσει το κίνδυνο του υλισμού που παρατηρείται στη 

νεοελληνική κοινωνία. Η αντίληψη ότι ο υλισμός θα στερούσε τη δυνατότητα 

ύπαρξης της Εκκλησίας αποτελούσε μια ενδόμυχη πίστη που θα είχε αρνητικές 

συνέπειες όχι τόσο για τη κοινωνική ζωή του τόπου όσο κυρίως για τον κρατικό 

χαρακτήρα της Εκκλησίας, την οποία ουσιαστικά θα ανέτρεπε, αφού θα της στερούσε 

το βασικό λόγο της ύπαρξης της, που είναι ο προσδιορισμός του περιεχομένου της 

εθνικότητας και της φιλοπατρίας. Η σύνδεση, λοιπόν, της θρησκείας με τα εθνικά 

ιδανικά εξασφάλιζε από τη μια την ταυτοτική σχέση της Εκκλησίας μαζί τους, ενώ 

από την άλλη αποδείκνυε ότι κάθε διαφορετική ιδεολογία από την κυρίαρχη 

κρατικοθρησκευτική είναι αντεθνική και, ως τέτοια, πρέπει να καταπολεμηθεί. 

Η Εκκλησία, θέλοντας να διατηρήσει το ρόλο της ως ιδεολογικού υποκατάστατου 

του Έθνους, προτάσσει την επανηθικοποίηση της κοινωνίας ως μια βασική ανάγκη, 

την οποία είχε αναλάβει αποκλειστικά και εξολοκλήρου. Για το σκοπό αυτό θεώρησε 

απαραίτητο να μορφωθούν οι κληρικοί, γεγονός που θα της επέτρεπε να έρθει σε 

κοινωνία με τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα και να αναχαιτίσει τις νέες ιδέες που 

επένδυαν στη θρησκευτική αδιαφορία του λαού. Άλλωστε, καμιά εκσυγχρονιστική 

διάθεση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, αν δεν ακολουθείται και από ανάλογη 

ηθικοθρησκευτική μόρφωση του λαού. Η Εκκλησία αντιμετώπισε το πρόβλημα της 

ελληνικής κοινωνίας ως πρόβλημα ηθικής νόσου και όχι πολιτικής συμπεριφοράς. 

Βέβαια η διαπίστωση αυτή απορρέει από μια γενική πεποίθηση που έχει η ιερά 

Σύνοδος, ότι η διατύπωση αρχών και κανόνων προς τους οποίους οφείλει να 

συμμορφώνει τη ζωή του ο άνθρωπος, θα έπρεπε να προσδιορίζεται προνομιακά από 

τη θρησκεία. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο κλήρος, ο οποίος προσδιοριζόταν 

περισσότερο από την ελληνική κοινωνία και λιγότερο από την Ιερά Σύνοδο, έπρεπε 

να αποτελέσει για τη δεύτερη, ακόμα και δια της βίας, τον κατεξοχήν φορέα της 

αντινεωτερικότητας και τον υποστηρικτή της των συντηρητικών-παραδοσιακών 

ιδεών και δομών. 

Έτσι, η ηγεσία της Εκκλησίας προέβαλε ως εθνική ανάγκη την επιστροφή στη 

θρησκευτική ηθική κοσμοαντίληψη, η οποία δίνει αληθινό περιεχόμενο στην έννοια 
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του πολιτισμού, θεωρώντας τον υλισμό επικίνδυνο για τα εθνικά ιδανικά, καθώς 

οδηγεί στην έλλειψη εθνικού φρονήματος και αληθινής φιλοπατρίας, την οποία 

εκφράζει κατεξοχήν η ίδια. Επιθυμούσε, λοιπόν, η ηγεσία της Εκκλησίας να 

διατηρήσει τον συγκεκριμένο θρησκευτικό πολιτικό χαρακτήρα της ελληνικής 

κοινωνίας, ο οποίος εξαρτιόταν από την αναπαραγωγή της επίσημης 

κρατικοθρησκευτικής ιδεολογίας, που εκφερόταν από την ίδια αλλά καλλιεργούνταν 

από τον κρατικό θεσμό. Σκοπός της Εκκλησίας ήταν να προσδιορίζει τους 

διανοούμενους της κυρίαρχης αστικής τάξης σε συνεργασία με τον κρατικό θεσμό, 

ώστε με τη σειρά τους να αναπαράγουν την κυρίαρχη κρατική θρησκευτική 

ιδεολογία. Οι μορφωμένοι κληρικοί θα αποτελούσαν μια ιδιαίτερη ανώτερη τάξη, η 

οποία θα υπερείχε έναντι των άλλων, επειδή θα διέθεταν ανώτερη μόρφωση και θα 

προσδιόριζαν εκ των προτέρων τι είναι εθνικό και τι όχι. Το αποκορύφωμα αυτής της 

αντίληψης οδηγούσε στην ταύτιση του κλήρου με το έθνος
39

. Το κράτος, δηλαδή, 

ασκούσε ένα είδος πατρωνίας, καθώς επιθυμεί να ενσωματώσει τους εθνικούς ρόλους 

στη θρησκευτική σφαίρα και να τους προσωποποιήσει στην παρουσία του κληρικού 

στην καθημερινή ζωή, με σκοπό όχι την αλλαγή αυτής της ζωής αλλά τον 

επαναπροσδιορισμό της με βάση την εθνική ιδεολογία, που στηρίζεται στα 

κατορθώματα του παρόντος. 

                                                            
39 Η πολιτική πατρωνία του κράτους με βάση την εθνικότητα μεταβάλλεται σε θρησκευτική πατρωνία, 

αφού επιθυμεί να ενσωματώσει τους εθνικούς ρόλους στη θρησκευτική σφαίρα και να τους 

προσωποποιήσει στη παρουσία του κληρικού στη καθημερινή ζωή ,με σκοπό όχι την αλλαγή της ζωής 

αυτής αλλά τον αναπροσδιορισμό της με βάση την ασαφή πλέον εθνική ιδεολογία, για την οποία το 

μόνο που θα μπορούσε να υποστηρίζει κανείς είναι η εμμονή στα κατορθώματα του παρελθόντος. « Συ 

όταν αντιμετωπίζης τον Έλληνα ιερέα ενθύμου τότε τουλάχιστον την Εθνικότητά σου και αποκαλύφθητι 

προς τιμήν του, διότι αντιμετωπίζης το Ιερόν του εθνισμού σου και της ελευθερίας σου σύμβολον». Βλ. Τ. 

Αναστασίου, Ο Έλλην ιερεύς . Η εν τω παρόντι ελληνική κοινωνία,εκδ. Εστίας, Αθήνα 1894, σ. 66. 



 

 

 

1.3. Τα θρησκευτικά κινήματα των Χ. Παπουλάκου, Α. Μακράκη & 

Κ.Φλαμιάτου στη νεοελληνική κοινωνία  

 

Με τη δημιουργία του ανεξάρτητου νεοελληνικού κράτους ο θρησκευτικός λόγος 

εξακολουθεί να διατηρεί τον αμυντικό προεπαναστατικό του χαρακτήρα 

λειτουργώντας ως αντίποδας σε κάθε προσπάθεια κοινωνικής μεταβολής και 

εκσυγχρονισμού.
40

 Από την άλλη μεριά, η Εκκλησία, επιχειρώντας να διατηρήσει 

ανόθευτη τη δογματική της διδασκαλία από κάθε ξένη ιδεολογία, εξυπηρετούσε το 

κράτος, το οποίο με τη σειρά του αισθανόταν ευάλωτο στις νέες ιδεολογίες, οι οποίες 

υπονόμευαν τη συγκεντρωτική δομή της εξουσίας του. Έτσι, η νεοελληνική 

θρησκευτική πολιτική συνείδηση αντιδρά μέσω της έξαρσης του θρησκευτικού 

συναισθήματος κατά των κινδύνων που η ίδια αντιλαμβανόταν ότι απειλούσαν την 

ελληνική παράδοση, συνέπεια του εκσυγχρονισμού και της εκκοσμίκευσης, που 

συμβόλιζε ο Διαφωτισμός και η συγκρότηση του δυτικότροπου νέου κράτους.
41

 

Από την άλλη μεριά, όσο η κοινωνία αισθανόταν έντονη την καταπίεση και την 

αδιαφορία της επίσημης θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας, τόσο επιζητούσε ένα 

χαρισματικό ηγέτη, γύρω από το πρόσωπο του οποίου θα συσπειρωνόταν ενάντια στο 

ξενόφερτο θρησκευτικοπολιτικό σύστημα εξάρτησης, το οποίο επιθυμούσε την 

πολιτική τους υποταγή και μεταμόρφωση.
42

 Η αντίδραση βέβαια, είχε θρησκευτικό 

χαρακτήρα εξαιτίας της βυζαντινής παράδοσης των τριών αιώνων, όπου η ταυτότητα 

του Χριστιανού –Έλληνα συνείχε και διαφοροποιούσε ταυτόχρονα τον πολίτη μέσα 

στην πολυπολιτισμικότητα της βυζαντινής κοινωνίας. Έτσι και τώρα, η ενδόμυχη 

ταυτότητα των Ελλήνων πολιτών μπορούσε να τους ενώνει και να τους κινητοποιεί.

                                                            
40 «Η χριστιανική αυτή ερμηνεία του κοινωνικού χώρου, γεννημένη κάτω από συγκεκριμένες 

κοινωνικές συνθήκες( 17ος-18ος αι.) μεταβάλλεται σε μέσο καθιέρωσής του(19ος αι) αφού λειτουργεί 

ανασταλτικά σε οποιαδήποτε διεκδίκηση των εξαθλιωμένων μαζών και ορθολογική εξήγηση της 

δόμησης του χώρου». Ι. Πέτρου, Εκκλησία και Πολιτική, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 162. 
41 Π, Κιτρομηλίδης, Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Μ.Ι.Ε.Τ, Αθήνα 1996, σ. 478. 
42«Η γραφειοκρατική εξουσία είναι ιδιαίτερα έλλογη με την έννοια της δέσμευσης σε κανόνες που 

αναλύονται διαλογικά, ενώ η χαρισματική είναι ιδιαίτερα ανορθολογική, με την έννοια της απουσίας 

κανόνων»  Max, Weber, (2001), Οι τύποι της εξουσίας, μτφ. Α. Γκιούρας, Κένταυρος, σ. 61. Πρβλ. 

Max. Weber, On Charisma and institution building. Selected Papers, The University of Chicago Press,  

σ. 51 
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Ο Παπουλάκος,
43

 αν και αγράμματος, ήταν το πρόσωπο που με το χάρισμα του 

λόγου αναδείχθηκε σε κοινωνικό αναμορφωτή, στο αίτημα του οποίου για ηθική 

αναμόρφωση ανταποκρίθηκαν χιλιάδες πολίτες. Το παράδειγμα του Παπουλάκου 

αποδεικνύει πόσο «εύκολα» ο λαός προσεγγίζει ανθρώπους, χαρισματικούς κατά την 

κρίση του, ως εκφραστές της κοινωνικής του συνείδησης, ενώ, αντίθετα, αποκλείει 

άλλους, που του επιβάλλονται από έξω με το πρόσχημα ότι είναι ξένοι.
44

 Τα αιτήματα 

που ανέπτυξε ο Παπουλάκος αφορούσαν στην ανάπτυξη ενός αμυντικού 

προσανατολισμού απέναντι στο νέο τρόπο εξουσίας, που βίωνε η κοινωνία. Έτσι, το 

κήρυγμά του καταδικάζει τον Όθωνα επειδή είναι ετερόδοξος και όχι ορθόδοξος 

μονάρχης. Καταφέρεται, επίσης, εναντίον της Ιεράς Συνόδου, επειδή συμμάχησε μαζί 

του, και κατηγορεί τους επισκόπους ως φορείς της εκπαίδευσης, δεχόμενος μόνο τους 

απλούς και αγράμματους ιερείς. Όσον αφορά στον ξένο κλήρο, επικρίνει τους 

καθολικούς και προτεστάντες, επειδή βεβηλώνουν την ορθόδοξη πίστη. Το παραπάνω 

κήρυγμά του συγκροτούσε το περιεχόμενο της πολιτικής του θεωρίας, η οποία 

αναφέρεται στην εγγύτητα της συντέλειας του κόσμου, εξαιτίας της προδοσίας της 

θρησκευτικής πίστης. Μάλιστα, προσδιόριζε το χρόνο αυτό μέσα σε τρία χρόνια και 

ταύτιζε τον εαυτό του με τον προφήτη Ηλία.
45

 Έτσι θεμελίωσε την αντίδρασή του, η 

οποία έλαβε και τη μορφή ένοπλης σύγκρουσης, σε μια εσχατολογική προσδοκία, 

όπου η χρησμολογία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, δημιουργώντας αισθήματα 

προοπτικής και ελπίδας στις καταπιεζόμενες μάζες. Για πρώτη φορά ο λαός 

αισθάνθηκε ότι έχει έρθει η ώρα για μια κοινωνική επανάσταση που θα πήγαζε μέσα 

από το λαό ενάντια στην απολυταρχία της ξενόφερτης εξουσίας, η οποία 

αναγνωρίζεται ως τέτοια με κριτήριο μόνο τη θρησκεία. Αν ο βασιλιάς Όθων 

βαπτιζόταν ορθόδοξος, πιθανότατα δε θα στρεφόταν εναντίον του. Αυτό ήταν και το 

αίτημα της φιλορθοδόξου εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 1839, με σκοπό να 

απελευθερώσει τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, ενώ από την άλλη ήθελε 

να ενισχύσει την Ορθοδοξία, η οποία κινδύνευε. Τον ίδιο μεσσιανικό και αμυντικό 

χαρακτήρα είχε και η κίνηση του Αποστόλου Μακράκη (1831-1905),ο οποίος 

στράφηκε ενάντια στον αστικό δυτικό τρόπο ζωής, ενάντια στο Πανεπιστήμιο και 

στους μορφωμένους αλλά και ενάντια στην επίσημη Εκκλησία, η οποία δεν τον 

                                                            
43 Για το κίνημα του Παπουλάκου: Θεώνη Σταθοπούλου, Το κίνημα του Παπουλάκου, Οι πολιτικές, 

κοινωνικές και θρησκευτικές του διαστάσεις, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1991. 
44 Στο ίδιο, σ. 40. 
45 Στο ίδιο, σσ. 41-47. 
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αντιπροσώπευε. Αντιλαμβανόταν τον εαυτό του, ως όργανο του Θεού και κοινωνικό 

αναμορφωτή στην αναγέννηση του λαού με βάση το θρησκευτικό στοιχείο.
46

 Ο 

Μακράκης δεν ήρθε σε ένοπλη αντιπαράθεση με την εξουσία, όμως ίδρυσε σχολή και 

άφησε μαθητές, οι οποίοι συνέχισαν το έργο του.
47

 Βέβαια, όπως ήταν φυσικό, τα 

κινήματα αυτά καταπνίγηκαν από την πολιτική εξουσία και καταδικάσθηκαν από την 

Ιερά Σύνοδο, όπως άλλωστε και το κίνημα του καλόγηρου Κοσμά Φλαμιάτου,
48

 που 

είχε στραφεί ενάντια στην αγγλική πολιτική, την οποία θεώρησε υπεύθυνη για τον 

εκπροτεσταντινισμό του ελληνικού χώρου. Όσον αφορά στο κίνημα του 

Παπουλάκου, η Ιερά Σύνοδος τον καταδίκασε,
49

 χωρίς να ανασκευάσει καμιά από τις 

διδασκαλίες του, κάνοντας εκτενή αναφορά στην απείθεια που εκείνος έδειξε στην 

εξουσία του κράτους και της Ιεράς Συνόδου. 

Η ύπαρξη των κινημάτων αυτών δείχνει ότι η νεοελληνική κοινωνία στο σύνολό 

της δομήθηκε σε πρότυπα, σαφέστατα, πιο συντηρητικά και αντιδυτικά από εκείνα, 

που η κρατική εξουσία ήλπιζε και επιθυμούσε. Η λαϊκή βάση αντιστεκόταν με 

κριτήριο τη θρησκευτικότητα, έστω με τη φαντασιακή ή μεσσιανική της μορφή, ως 

περιεχόμενο του αντιπολιτευτικού πολιτικού λόγου, την περίοδο που υπήρχε έντονη 

πολιτική αστάθεια και σύγχιση. Ταυτόχρονα λειτουργούσε και ως τροχοπέδη σε κάθε 

προσπάθεια κοινωνικής αλλαγής, αντιδρώντας στην κρατικοποιημένη Ελλάδα του 

ξενόφερτου κρατικού σχήματος, που ήρθε να υποκαταστήσει και να αφανίσει 

θεσμούς και προτεραιότητες, με τις οποίες επιβίωσαν οι Έλληνες μέσα στους αιώνες. 

 

 

                                                            
46Λέων Μπρανγκ, Το μέλλον του Ελληνισμού στον ιδεολογικό κόσμο του Απόστολου Μαρκάκη, 

Διδακτορική Διατριβή,εκδ. Αρμός, 1997, σσ. 201, 215-226. 
47 Ο Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος, φιλόλογος και συντάκτης της εφημερίδας Αρμαγεδών της 
Πάτρας καταφέρεται εναντίον του Απόστολου Μακράκη και των συνεχιστών του Ι. Σκαλτσούνη και 
του Μ. Γαλανού, που ίδρυσαν το περιοδικό Ανάπλασις με σκοπό να συμβάλουν στην οργάνωση της 
κοινωνίας δια του χριστιανισμού εξυπηρετούμενου από τις επιστήμες και τις τέχνες. Βλ. Π. Νούτσος, 
Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 1875 ως το 1974, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1990, σ.276. 
48 Επιμένει στην προτεραιότητα της εκκλησιαστικής άσκησης, της λειτουργικής εμπειρίας, της ορθής 

πνευματικής καθοδήγησης. Και παράλληλα βλέπει παντού συνωμοτικές κινήσεις, που όλες ξεκινούν 

από την Αγγλία. Χρ. Γιανναράς, Ορθοδοξία και Δύση στη Νεώτερη Ελλάδα, εκδ. Δόμος, Αθήνα 1996, 

σ. 296. 
49 Η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε δύο εγκυκλίους: α΄ στις 15-05-1852 « Περί αυτοχειροτονήτου κήρυκος 

μοναχού Χριστόφορου Παπουλάκου» και β΄ την υπ’ αριθμόν 2444/355/9 Ιουνίου 1852. 



 

 

 

1.4. Το θρησκευτικό στοιχείο στο «θέατρο της καθαρεύουσας» 

 

Ο ελληνισμός γνώρισε μέσω της Ευρώπης την αναβίωση του κλασικού ιδεώδους 

της αρχαιότητας, καθώς αναγνώρισε σε αυτό τους δικούς του πατρογονικούς ήρωες, 

τη χαμένη του κληρονομιά. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία αποτέλεσαν τις κύριες 

οδούς διαμέσου των οποίων μεταφέρθηκαν οι δραματουργικοί κανόνες στο νεώτερο 

ελληνισμό. Οι Έλληνες λόγιοι υιοθέτησαν τις κυριότερες αντιλήψεις του γαλλικού 

Διαφωτισμού σχετικά με το δραματικό λόγο καθώς και το δυναμικό χαρακτήρα που 

προσέλαβε το θέατρο κατά την περίοδο της επαναστατικής κορύφωσης στη Γαλλία. 

Η προστασία της πατρίδας από οποιοδήποτε τυραννικό καθεστώς, η ελευθερία του 

πολίτη, η έννοια της αρετής, ζητήματα ανεξιθρησκίας αποτέλεσαν ένα σύνολο αξιών, 

που μεταλαμπαδεύτηκαν στο νεότερο ελληνισμό, για να διαμορφώσουν ένα θέατρο 

ιδεών και πολιτικού στοχασμού κατά την προεπαναστατική περίοδο. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο ο Κωνσταντίνος Οικονόμος είδε το θέατρο ως «το δημόσιον σχολείον της 

ημερότητος και της φιλανθρωπίας»,
50

 και ο Κωνσταντίνος Ασώπιος υποστήριξε ότι το 

θέατρο «σκοπόν έχει μόνον των ηθών την διόρθωσιν και την εκπαίδευσιν των λαών … 

ότι … είναι το κοινόν  σχολείον των ανθρώπων, το οποίον αναπληρώνει των άλλων 

σχολείων την έλλειψην».
51

 Στην ίδια κατεύθυνση και ο Ιωάννης Παπαδόπουλος 

συνέδεσε τον πόθο για την αναγέννηση της πατρίδας με το εμψυχωτικό έργο της 

θεατρικής πράξης στον πρόλογο της Ιφιγένειας εν Ταύροις του Goethe. 

«Η πάλαι ποτέ της Πατρίδος λαμπρότης και η καταισχύνη, η οποία ήδη καλύπτει το 

ωραίον της πρόσωπον, άναψε εις το στήθος σας τα ωραία αισθήματα της ελληνικής 

ψυχής και προ πολλού βαδίζετε τον δρόμον, τον οποίον οι προπάτορές σας εβάδισαν 

[…]».
52

 

Με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους, το κίνημα του 

ελληνικού εθνικισμού, που υιοθέτησε τις αρχές του νεοκλασικισμού ως βάση της 

δικής του πνευματικής ταυτότητας, χρειάστηκε να επανεξετάσει τις προτεραιότητές 

                                                            
50Κ. Οικονόμος, Γραμματικών ή Εγκυκλίων Παιδευμάτων Βιβλία Δ’, Βιέννη 1817, τ. Α’ , σ. κβ’.  
51Ερμής ο λόγιος, Διατριβή φιλογενούς τινός Γραικού περί της καταστάσεως των εν Οδησσώ οικούντων 

Γραικών κατά το έτος 1816, Παράρτημα εις τον Α’ Αρ. του Λογίου Ερμού, Ιαν. α’ 1817, σ. 361. 
52Ι. Παπαδόπουλος, Θεατρικές μεταφράσεις: Οι Κουακέροι του Α. von Kotzebue, ανέκδοτο χειρόγραφο 

και  Ιφιγένεια η εν Ταύροις, του J. W. Goethe, Εν Ιένη 1818, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 

2004, σ. VII. 
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του και τις σχέσεις του με τον ιδεολογικό του περίγυρο. Η διακριτική συμπόρευση 

εθνικισμού και Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1750-1821) κατά τις προηγούμενες 

δεκαετίες παρουσιάζεται τώρα προβληματική, ύστερα από την κατάλυση του 

καθεστώτος υποτέλειας του έθνους και της ανάδυσης μιας αυτόνομης εθνικής αρχής. 

Αιτία της αρμονικής συνύπαρξης στάθηκε η ταύτιση στη συνείδηση των Ελλήνων της 

αρχαίας Ελλάδας με τη σύγχρονη Ευρώπη, η αναγνώριση του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού ως του φυσικού διαδόχου της κλασικής εποχής. Η αυταρχική πολιτική του 

Καποδίστρια και η άρνησή του να παραχωρήσει Σύνταγμα
53

 τον έφερε σε 

αντιπαράθεση με το κίνημα των ταξικών διεκδικήσεων, αναδεικνύοντας τις βαθιές 

ιδεολογικές διαφορές και τα αντικρουόμενα συμφέροντα των μέχρι πρόσφατα 

εταίρων, εθνικισμού και ελληνικού διαφωτισμού.
54

 Παράλληλα, έδωσε μια επίφαση 

ιδεολογικής συνοχής στους διαφόρους αντιπάλους του, δημιουργώντας ένα κλίμα 

αστάθειας, το οποίο έθετε σε κίνδυνο την εθνική ομοψυχία.
55

  

                                                            
53 Ο Ιωάννης Καποδίστριας, γράφει ο Δ. Βερναρδάκης, ήταν ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να 

διακρίνει τον προορισμό και να πραγματώσει την αποστολή του ελληνικού έθνους μέσα στην Ιστορία. 

Σε κείμενό του, δημοσιευμένο στην εφημερίδα της Τεργέστης Νέα Ημέρα, γράφει: «Μετά τον 

Καποδίστριαν εις και μόνος αφοσιώθη καθ’ ολοκληρίαν εις την Ελλάδα, ο Όθων, αλλ’  ο αείμνηστος 

εκείνος βασιλεύς, ο επί τριάκοντα όλα έτη θεις την ψυχήν αυτού υπέρ της Ελλάδος, ούτε αντελήφθη ούτε 

ήτο δυνατόν ως εκ της καταγωγής αυτού και παιδεύσεως ν’ αντιληφθή της αποστολής τού νεοελληνικού 

έθνους απαραλλάκτως όπως ο Καποδίστριας εν δε τη πράξει, εστερείτο την ισχυράν και άκαμπτον 

θέλησιν εκείνου». Βλ. Δ. Bερναρδάκης, Καποδίστριας και Όθων, επιστολιμιαία βιβλιοκρισία, εκδ. 

Γαλαξία, Αθήνα 1962, σσ. 84-85. Tα δύσκολα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο Καποδίστριας 

απαιτούσαν τη δημιουργία ενός κυβερνητικού συστήματος πιο συγκεντρωτικού σε σχέση με το 

παρελθόν και συντηρητικού στην εικόνα του προς το εξωτερικό. Η ψήφιση του Συντάγματος «έδει να 

θεωρηθή ως υποθήκη μάλλον προς το Έθνος, δια την εν τω μέλλοντι ρύθμισην της δημοσίας ζωής αυτού, 

ήτοι αφού θα είχεν εκλείψει ο άμεσος εκ του εχθρού κίνδυνος της πατρίδος και η εχθρική κατοχή του 

εθνικού εδάφους, και θα είχεν αποκατασταθεί πως ο λαός εις τας εστίας αυτού, και ούτω θα υπήρχε 

πράγματι λαός, ικανός να λειτουργήσει ως κυρίαρχον όργανον της πολιτείας». Βλ. Α. Δεσποτόπουλος, Ο 

Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος. Διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι 1954, σ. 

81. 
54 Ο Δημήτριος Βερναρδάκης στα Προλεγόμενα του πρώτου θεατρικού του έργου Μαρία Δοξαπατρή 

εκφράζει τις απόψεις του εναντίον του Διαφωτισμού εξαιτίας της σύνδεσής του με την Γαλλική 

Επανάσταση: «Ο άκρατος έρως της πολιτικής ελευθερίας, η επί τη ανακτήσει ταύτης παραφορά, και 

θερμός τις προς άπληστον αυτής πόθος , ο επί της μεγαλουργήμασι του ιερού αγώνος υπερφίαλος 

ενθουσιασμός, δος δ ειπείν και τα συγγράμματα του αοιδίμου Κοραή, εν οις νομίζει πολλάκις τις ότι 

ακούεται ασθενής και υπόκοφος αλλ όχι και πάντι αδιάκριτος απήχησις των ακόλαστων κραυγών της 

Επαναστάσεως των Γάλλων …». Βλ. Δ. Βερναρδάκης, Μαρία Δοξαπατρή, ποίημα δραματικόν εις  

πράξεις πέντε, εκ του ακαδημαϊκού τυπογραφείου Ι.Γ. Ουεισσίου, εν Μονάχω 1858, σσ. λστ΄-λζ’. 
55 Η πολιτική του Καποδίστρια πρόσφερε μια επίφαση συνοχής στα ποικίλα συμφέροντα που τον 

αντιστρατεύονταν ενώνοντας κάτω από το αίτημα για σύνταγμα τους οπαδούς της αγγλικής και 

γαλλικής φατρίας, τους συντηρητικούς κοτζαμπάσηδες και τους εξευρωπαϊσμένους διανοούμενους. Η 

απειλή διασάλευσης της εθνικής ενότητας καθιστούσε δύσκολη την επίτευξη των εθνικών στόχων. 

Εξαιτίας αυτού … «κρίνει ούτος επιβεβλημένον, δια της επιτηδείας ρυθμίσεως του κυβερνητικού 

ζητήματος … να εξουδετερώση τας εξακολουθούσας πάντοτε ραδιουργίας της εχθρικής διπλωματίας, και 

ούτω να εξαγάγη βαθμιαίως την Ελλάδα από της αρχικής αυτής θέσεως παρανομίας τρόπον τινά επί του 

διεθνούς πεδίου, αποκαθιστών ταύτην εις την διεθνή νομιμότητα». Βλ. Α. Δεσποτόπουλος, ό.π., σ. 78. 
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Οι προσπάθειες να οργανωθεί η νεοελληνική κοινωνία ως μια δυτικού τύπου 

κοινωνία μέσα από την εισαγωγή θεσμών, ιδεών, ηθών και συστημάτων από την 

Ευρώπη απαιτούσαν να αναζητηθεί και να σχεδιαστεί ο νέος ρόλος της θεατρικής 

τέχνης. Σε πόλεις, όπως η Σύρος, το Ναύπλιο και η Αθήνα, που αναπτύσσονται και 

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευμένων στη Δύση λογίων, ο θεσμός 

των θεατρικών παραστάσεων ήταν φυσικό να αναζητήσει στήριξη αλλά και 

διαφορετικό περιεχόμενο σε σχέση με εκείνον της προεπαναστατικής περιόδου. Κατά 

τη δεκαετία 1840-1850, αναδύεται ένας ενδιαφέρων διάλογος, ο οποίος αφορά στη 

φύση και τη λειτουργία του Θεάτρου με επίκεντρο την επιτυχία, την αποδοχή του 

ιταλικού μελοδράματος στην Αθήνα και την επιχειρηματολογία μιας μεγάλης μερίδας 

λογίων υπέρ της υψηλής αποστολής και του διδακτισμού της δραματουργίας. Οι 

τελευταίοι διακηρύσσουν την αναγκαιότητα να διατηρηθεί ένα εθνικό και παιδευτικό 

θέατρο χρησιμοποιώντας όρους του διαφωτιστικού λεξιλογίου, προκειμένου να 

στηρίξουν τα επιχειρήματά τους. Έτσι, στη μετεπαναστατική παιδεία παρατηρούμε 

μια εμμονή σε είδη που καλλιέργησε ο Διαφωτισμός με κύριο αυτό της 

δραματουργίας. Με δεδομένη την εξάρτηση της θεατρικής ζωής από την 

προεπαναστατική παραγωγή, αυτό που αρχίζει να κυριαρχεί ως τάση είναι η στροφή 

προς το εθνικό και πατριωτικό δράμα και η εκμετάλλευση των ένδοξων σελίδων της 

επαναστατικής περιόδου. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα αμηχανίας και στασιμότητας που επικράτησε κατά τη 

δεκαετία του 1830, οπότε η ιστορική αποστολή του Έθνους παρουσιάζεται ασαφής, 

το θέατρο επαναπροσδιορίζει το ρόλο του και αναζητά τη δική του αποστολή. 

Συγκεκριμένα, γίνονται πειραματισμοί ώστε να αποσυνδεθεί το θέατρο από τις αρχές 

του αριστοτελισμού και να υιοθετηθούν οι αρχές του ρομαντισμού στο πλαίσιο μιας 

γενικότερης προσπάθειας που συντελείται, προκειμένου η κοινωνία να αποβάλει τη 

μεταβυζαντινή αντίληψη του κόσμου που είχε και να παρακολουθήσει τα 

πρωτοποριακά ρεύματα της Δύσης. Αυτή η προσπάθεια γίνεται κυρίως από νέους 

Φαναριώτες, οι οποίοι, έχοντας σπουδάσει στη Δύση, θέτουν τη μόρφωσή τους και 

την ευρωπαϊκή τους εμπειρία στην υπηρεσία της αναγεννώμενης πατρίδας.56
 

1.4.1. Παναγιώτης Σούτσος 

                                                            
56 Θ. Χατζηπανταζής, Το Ελληνικό Ιστορικό Δράμα. Από το 19ο στον 20ο αι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο 2006, σ. 51. 
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Πρώτος ο Παναγιώτης Σούτσος (1806-1868) αποπειράται να γράψει ελληνικό 

δράμα με ήρωες που αντλεί, όχι από τις σελίδες της ιστορίας, αλλά από τη σύγχρονη 

ζωή. Στον «Οδοιπόρο
57

» του θέτει το ερώτημα αν ο κεντρικός ήρωας έπραξε σωστά 

όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει την ερωμένη του στην Κωνσταντινούπολη, για να 

μεταβεί να πολεμήσει στον επαναστατημένο Μωριά. Με το δίλημμα της επιλογής 

ανάμεσα στο συλλογικό και το ατομικό συμφέρον, ο συγγραφέας αμφισβητεί άμεσα 

τα ιδεώδη του εγχώριου Εθνικισμού και νεοελληνικού Διαφωτισμού, προσφέροντας 

μια χειροπιαστή αντιπρόταση στα παγιωμένα σχήματα της κλασικίζουσας τραγωδίας. 

Ο Οδοιπόρος, που κατά το ρομαντικό ιδεώδες δεν έχει παρόν και μέλλον, ισχυρίζεται 

ότι η ζωή του τρέφεται μόνο από τη λάμψη της περασμένης ευτυχίας. Με την 

επίσκεψή του στο Άγιο Όρος εκφράζει την ανάγκη του να βρει την ψυχική του 

γαλήνη στους κόλπους της θρησκείας. Στο διάλογο που έχει με τον ηγούμενο Παΐσιο 

αρνείται να επιστρέψει στην κοσμική ζωή και τη δόξα, επειδή τα εγκόσμια διέπονται 

από το νόμο της φθοράς και της ματαιότητας, και αντιδρά με επιφύλαξη στην 

προτροπή του ηγούμενου να προσφύγει στην αγκαλιά του Θεού ως μόνη ελπίδα 

ειρήνης και σωτηρίας. Χαρακτηριστικός είναι ο ύμνος που απευθύνει ο γέροντας στο 

Θεό-Δημιουργό θαυμάζοντας το τραγικό μεγαλείο της φύσης. 

«Θεέ! Υμνεί  την δόξαν σου η νυξ και η ημέρα’/Ενέδυσας άνθη την γην, και άστρα 

τον αιθέρα./Της γης ασύμφων’ οι λαοί αινούσι σε συμφώνως/Ποικίλαι γλώσσαι χίλιαι 

υμνούσι σε συγχρόνως/Το παν αμέτρητος μετράς, αόριστος ορίζεις/Το παν αόρατος 

οράς, αγνώριστος γνωρίζεις/.»
58

 

Οι έννοιες της ύπαρξης και του θανάτου βασανίζουν τον ήρωα, ο οποίος ζητά 

επίμονα απαντήσεις από το γέροντα. Χρησιμοποιώντας την πλατωνική θεωρία για τη 

διάκριση του κόσμου σε ορατό-πεπερασμένο και αόρατο-αιώνιο, ο ηγούμενος 

διδάσκει ότι ο δημιουργός προίκισε τον άνθρωπο με τα αισθητήρια όργανα και την 

ψυχή για την κατανόηση του διφυούς κόσμου.  

«Δυώ κόσμους βλέπεις, αν το παν ιδής με σώας φρένας‘/Απέραντος, αιώνιος, 

αόρατος ο ένας/Εις τους αιθέρας κρύπτεται … δια να τους γνωρίση/Τον άνθρωπον  

ηθέλησαν ο Πλάστης να προικίσει/Με αοράτους, ορατάς, εντός κ’ εκτός αισθήσεις/Με 

δύω τον επροίκισεν αντικειμένας φύσεις./Η ψυχική και άυλος εις τους χυδαίους μόνον/ 

                                                            
57 Γ. Λέφας, Παναγιώτης Σούτσος, Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1991, σσ. 145-195. 
58 Π. Σούτσος, Τα Άπαντα, τόμ. Α’, εκ της τυπογραφίας Ν. Αγγελίδου, εν Αθήναις 1851, σ. 166. 
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Αποστερείται βαθμηδόν το νοερόν της τόνον/ «Αλλ’  εις εμέ φωτοβολεί ως άστρον 

χωρίς δύσιν’/ Αλλ ‘ εις εμέ ως κάτοπτρον αντανακλά την κτίσιν/ Αλλά περιφερόμενον το 

βλέμμα του νοός μου/ Στ’ αόρατα, στα ορατά, εντός εκτός του κόσμου,/ Σειρά ευρίσκει 

αιτιών και αποτελεσμάτων,/ Το άφθαρτον εις την φθοράν των δημιουργημάτων,/ Την 

έντεχνον απλότητα στο πολυσύνθετό των,/ Την κεκρυμμένην τάξιν των από το άτακτόν 

των,/ Μίαν και μόνην κίνησιν εις όλας τας κινήσεις, μίαν και μόνην θέλησιν εις όλας 

τας θελήσεις./ Το σύμπαν ούτω θεωρών χωρίς σκιάς και σκότος,/ Δεν είναι, λέγω 

γέννημα τυφλού συμβεβηκότος,/ Αλλ’ έντεχνος ενέργεια πνευματικής αιτίας/ Μεγάλη 

πόλις του Θεού, πολίται της οποίας/ Αι  πλάσεις είν‘ οι νοεραί, και μόνος νομοδότης/ Η 

μία και αδιαίρετος και αγαθή Θεότης.»
59

 

Υποστηρίζει με έμφαση ότι η τάξη και η αρμονία που χαρακτηρίζουν τον κόσμο 

ρυθμίζονται από μια αρχική θέληση και κίνηση, και δεν οφείλονται σε τυχαίο 

γεγονός. Στην απορία του Οδοιπόρου αν η ψυχή είναι αθάνατη, ο Παΐσιος 

χρησιμοποιεί πάλι την πλατωνική θεωρία, κατά την οποία η γη χαρακτηρίζεται ως 

τόπος εξορίας της ψυχής, ενώ ο ουρανός ως η αληθινή της πατρίδα.  

«Γη εξορίας πρόσκαιρος, ο ουρανός πατρίς μας/ Της άλλης της παντοτινής κι 

ευδαίμονος ζωής μας/ Αυτ’ η ζωή μικρόν συμβάν και στιγμιαία φάσις∙/ Ο θάνατος η 

αληθής κ’ αιώνιος μας στάσις …/ Οποίους ρίγους ηδονής θα αισθανθ’ η ψυχή μας/ Ως 

πάχνης όταν ύφασμα διαλυθ’ η ζωή μας,/ Καθώς το παραπέτασμα της φύσεως ανοίξη, / 

Της αληθείας ο Θεός το φως όταν μας δείξη/ Και μας ειπή: «Το ένδυμα της πλάνης σας 

αφήτε∙/ Την άλυσον των όντων μου ιδέτε και χαρήτε».’
60

 

Η φιλοσοφική αντιμετώπιση της μετά θάνατον ζωής ενίσχυσε την αρχική απόφαση 

του ήρωα να αυτοκτονήσει, καθώς ο θάνατος πρόβαλε ασφαλές μέσο μετάβασης από 

τη γη στον ουρανό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το εσχατολογικό ενδιαφέρον του 

καλόγερου, ο οποίος,·βλέποντας τον ήρωα να κείτεται ετοιμοθάνατος, του θέτει 

ερωτήματα για τη μεταθανάτια ζωή. 

ΠΑΪΣΙΟΣ (φωνάζων εις τα ώτα του Οδοιπόρου): Νεκρώνεται το σώμα σου … 

νεκρώθη κ’ η ψυχή σου/Ή ζη; … 

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ (με κλειστά όμματα): Ενδυναμώνεται …-  

                                                            
59 Βάλτερ Πούχνερ, Παναγιώτη Σούτσου, Ρομαντικά Δράματα, Αθήνα 2008, σσ. 544-545, (Ε’ 79-102). 
60 Στο ίδιο, σ. 546, (Ε’ 133-142). 
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ΠΑΪΣΙΟΣ (φωνάζων εις τα ώτα του Οδοιπόρου): Τι βλέπεις; -  

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ: Κόσμον άλλον …/ Η όρασις μου απαντά ορίζοντα μεγάλον …
61

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στο συγκεκριμένο έργο ο συγγραφέας, ως γνήσιος 

εκπρόσωπος της Αθηναϊκής Σχολής, πραγματεύεται το ζήτημα της θρησκείας με 

πατριωτικό αίσθημα και τον έρωτα κατά έναν ισορροπημένο τρόπο. Ο ύμνος που 

απευθύνει στο μεγαλείο του Αγίου Όρους και την παντοδυναμία του Θεού, και οι 

απαντήσεις στα θέματα που αφορούν στον άυλο χαρακτήρα της ψυχής δείχνουν τον 

βαθύ θρησκευτικό χαρακτήρα και την πίστη του στη διδασκαλία της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. 

Εξάλλου, το 1839, ο Παναγιώτης Σούτσος δημοσιεύει θρησκευτικό δράμα με το 

μακροσκελή τίτλο Ο Μεσσίας ή τα πάθη του Ιησού Χριστού.
62

 Ανάμεσα στα πιθανά 

αίτια της συγγραφής του έργου βρίσκεται η προβολή του Χριστού Πάσχοντος ως 

απαρχής του νεώτερου δράματος μιμούμενος τη στροφή του δυτικού Ρομαντισμού 

προς το θρησκευτικό Μεσαίωνα.
63

 Είναι η περίοδος που στην Ελλάδα αναγνωρίζεται 

η πολιτιστική οντότητα του Βυζαντίου, ενώ στη Δύση ανάλογες συζητήσεις 

προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του βυζαντινού Χριστού Πάσχοντος και 

της λατινικής λειτουργίας.
64

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, βρίσκεται εναρμονισμένος με τα 

σύγχρονα ρεύματα και τις αισθητικές προδιαγραφές της δυτικής Ευρώπης. 

Συγχρόνως, υπηρετεί έναν εθνικό στόχο, δίνοντας έμφαση στην ιστορική 

προτεραιότητα του Χριστού Πάσχοντος, από τον οποίο θα προέλθει το λειτουργικό 

δράμα της Δύσης και στη συνέχεια, το θέατρο των νεότερων χρόνων στην Ευρώπη. 

Αν σκεφτούμε ότι το έργο του ακολουθεί το μοντέλο της κλασικίζουσας τραγωδίας, η 

επίκληση του ονόματος του Χριστού Πάσχοντος και του σεβαστού πατέρα της 

                                                            
61 Στο ίδιο, σσ. 548-549 (Ε’ 161-164). 
62 Ο Μεσσίας, ή Τα Πάθη του Ιησού Χριστού κατά μίμησιν Γρηγορίου του Ναζιανζηνού ποιήσαντος τον 

Χριστόν Πάσχοντα. Εν Αθήναις, εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου, 1839», Γ. Λαδογιάννης, Αρχές 

του νεοελληνικού θεάτρου. Βιβλιογραφία των έντυπων εκδόσεων 1637-1879, Αθήνα 1996, (Δωδώνη , 

παράρτημα 2), αρ. 373. 
63 Ο Βάλτερ Πούχνερ υποστηρίζει ότι το δραματικό έργο του Π. Σούτσου Ο Μεσσίας δεν έχει καμιά 

σχέση με τον Χριστό Πάσχοντα. Βλ. Βάλτερ Πούχνερ, «Η στροφή του Ρομαντισμού προς το 

θρησκευτικό Μεσαίωνα. “Ο Μεσσίας” ή “Τα Πάθη του Χριστού” του Παναγιώτη Σούτσου και ο 

“Χριστός Πάσχων”», στο: Αναγνώσεις και Ερμηνεύματα. Πέντε θεατρολογικά μελετήματα, Αθήνα 2002, 

σσ. 141-169. 
64 Η γαλλική σχολή της Ιστορίας της Λειτουργίας απέδειξε ότι το φαινόμενο του λειτουργικού 

δράματος του δυτικού Μεσαίωνα δεν συσχετίζεται με το Βυζάντιο, αλλά προέρχεται από τους 

λεγόμενους «τρόπους», την εξέλιξη, δηλαδή, των μελωδικών μερών της λειτουργίας. Βλ. L. Gautier, 

Histoire de la poesie liturgique au Moyen Age, Paris 1896. 
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Εκκλησίας λειτουργεί ως αιτιολόγηση του επιχειρήματός του, ως άδεια 

νομιμοποίησης, δεδομένου ότι η φαναριώτικη λογοτεχνία και ο 19
ος

 αι. δεν 

παρουσιάζουν άλλο θρησκευτικό δράμα. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως άμυνα απέναντι σε μια ενδεχόμενη επίθεση του κλήρου ή 

συντηρητικών κύκλων εναντίον του. Παράλληλα, η σύνδεση αυτή προσδίδει στο δικό 

του πόνημα ιστορική αίγλη και λογοτεχνική υπόσταση, περιζήτητη και αξιοσημείωτη 

στην ιστορία του ευρωπαϊκού θεάτρου. Άλλωστε, ο αγώνας του εντυπωσιασμού 

αποτελεί σταθερό συστατικό στοιχείο του πνευματικού κλίματος των Αθηνών που θα 

εκφραστεί αργότερα και στους ποιητικούς διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου.
65

 

Μελετώντας ο αναγνώστης τον πρόλογο του έργου, παρατηρεί ότι το έργο μοιάζει 

περισσότερο με κοινωνικό δράμα παρά με θρησκευτικό. Οι προτροπές του 

Παναγιώτη Σούτσου προς τον βασιλιά Όθωνα να πατάξει τη φαυλότητα, οι συστάσεις 

για την επίλυση μιας σειράς θεμάτων που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την 

παιδεία και τη δημόσια τάξη επιβεβαιώνουν τον παραπάνω ισχυρισμό και 

περιορίζουν την αίγλη της συγκεκριμένης τραγωδίας. Η υπόθεση του έργου αφορά 

στα γεγονότα που σχετίζονται με τη Σταύρωση του Χριστού, στα οποία 

πρωταγωνιστούν και πρόσωπα πέραν του Ευαγγελίου, που συμπληρώνουν τη δράση 

και ενισχύουν το ρομαντικό χαρακτήρα του έργου. Η δράση του Χριστού 

περιβάλλεται από δύο μόνιμα στοιχεία, εκείνο της ιδιαίτερης σχέσης του με την 

Ελλάδα και εκείνο της αφύπνισης της πολιτικής συνείδησης για δημοκρατία και 

ισοπολιτεία.  

«Ελλάς! Ω χώρα διδαχής! γη λόγου καρποφόρος! Ιδού βλαστάνουσιν εις σε οι του 

κηρύγματός μου/ Σημαιοφόροι , τρέχοντες τα πέρατα του κόσμου»( Α’ 180-182) … Ο 

Ηρώδης επισημαίνει τον αγώνα του Χριστού για την επιβολή ισοπολιτείας: «Η δούλη 

της Ασίας γη ζητεί ελευθερίαν ( Α’ 97)».
66

 

Όλες οι σκηνές με άμεσο πρότυπο τα Ευαγγέλια διαβάζονται σαν διακείμενο και ο 

αναγνώστης τις συγκρίνει διαρκώς με τις βιβλικές διατυπώσεις. Στο λόγο που 

απευθύνει στη συναγωγή ο Χριστός κυριαρχεί το βιβλικό «Ουαί υμίν γραμματείς 

Φαρισαίοι και υποκριταί» και οι βιβλικές παραβολές μετατρέπονται σε έναν 

επαναστατικό λόγο που καταλήγει στην καταστροφική προφητεία για τα Ιεροσόλυμα. 

                                                            
65 Κ. Πετράκου, Οι θεατρικοί διαγωνισμοί (1870 -1925), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σ. 34. 
66Βάλτερ Πούχνερ, ό.π., σσ. 566, 563. 
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Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρέμβαση του Λίβιου, ο οποίος στην  προσπάθειά 

του να υπερασπιστεί το Χριστό και να αποτρέψει τη σταύρωσή Του, αναπτύσσει την 

επιχειρηματολογία του με ένα είδος συγκριτικής θρησκειολογίας που θεμελιώνεται 

στη βασική αρχή ότι ο Χριστιανισμός δέχεται ως βασική ιδέα την αθανασία. 

Προχωρεί σε σύγκριση του Χριστού με το Σωκράτη και προειδοποιεί ότι πιθανή 

θανάτωση του Χριστού θα έχει το ίδιο επονείδιστο αποτέλεσμα όπως και ο θάνατος 

του Σωκράτη. 

«Αλλ’ ο σοφός εις κώνιον παραδιδούς το στόμα,/Εις ουρανόν ητένιζε χαράς κι 

ελπίδος όμμα /Και την ψυχήν αθάνατον απέθνησκε κηρύττων /Ο δε λαός των Αθηνών 

μετανοών και φρίττων,/Και υπό οίκτου έπειτα κυριευθείς γενναίου,/Και ανδριάντα 

ύψωσεν εις μνήμην του δικαίου».
67

 

Επίσης, αξίζει να επισημάνουμε την αντίληψη για την ιδέα του θανάτου που 

παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο έργο μέσα από την απόφαση του Ιούδα να 

αυτοκτονήσει. Ο Ιούδας παρουσιάζεται αποσυνάγωγος, περιπλανώμενος στα βουνά 

και στα έλη. Δεν πείθεται εύκολα να προδώσει το Χριστό, καταλήγει, όμως, στην 

απόφαση αυτή, όχι μόνο για τα αργύρια, αλλά και εξαιτίας της κοινωνικής αδικίας 

που προκαλεί η ύπαρξη του πλούτου.  

Η προδοσία παρουσιάζεται ως ευκαιρία να αποβάλει τη μορφή του προδότη του 

Υψίστου και να λυτρωθεί από το μαρτύριο της μίζερης ζωής του. Παρατηρούμε, 

λοιπόν, ότι ο θάνατος παρουσιάζεται ως διέξοδος από τη φυλακή της ύπαρξης, ως 

λύτρωση από τη ζωή και το «εγώ» του ατόμου, ως ανάληψη στην κοινωνία των 

αγεννήτων. Πρόκειται για μια αντίληψη σύμφωνη με τη ρομαντική κοσμοθεωρία που 

αντιμετωπίζει το άτομο, τη συνείδηση και το σώμα του ως απομάκρυνση από τη ζωή, 

το όλο, τον Θεό. 

Στο δράμα του Παναγιώτη Σούτσου Ο Άγνωστος, ο ήρωας του έργου, Νικήρατος, 

επιστρέφει στην πατρίδα του και ανακαλύπτει ότι η αγαπημένη του παντρεύεται τον 

«εξαρνητήν της πίστεως και δόξης των Ελλήνων», «τον άσπονδον εχθρόν» της γενιάς 

του. Παράλληλα, πληροφορούμαστε ότι ο ήρωας δεν μπορούσε να επισκεφθεί την 

πατρίδα του επί επτά ολόκληρα χρόνια, το οποίο κατέστη δυνατό μετά τη συμφωνία 

ειρήνης ανάμεσα σε Τούρκους και Έλληνες. Κατά τη συνάντησή τους οι δύο 

                                                            
67 Στο ίδιο, σ. 604, (Γ’ 265-270). 
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ερωτευμένοι διαπιστώνουν ότι οι γονείς της κοπέλας υπονόμευσαν τον έρωτά τους με 

δόλιο τρόπο, εκφράζουν αμοιβαία πίστη και αγάπη, συνειδητοποιούν, όμως, ότι 

πρέπει να χωρίσουν οριστικά. Μόνο ο θάνατος μπορεί να τους ενώσει, τον οποίο 

επιθυμούν και οι δύο έντονα. Τη σκηνή της συνάντησης του ζευγαριού παρακολουθεί 

από μακριά ο σύζυγός της και την κατηγορεί για μοιχεία. Η ηρωίδα του έργου, Λυδία, 

υποταγμένη στα αυστηρά ήθη της εποχής της και τους κανόνες της Ανατολικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας, αντιμετωπίζει με σθένος τις κατηγορίες του συζύγου της για 

απιστία. Στην άρνησή του να δεχτεί την αθωότητά της, επικαλείται τη δικαιοσύνη του 

Θεού και επιλέγει το θάνατο.  

«Ω υπερτάτη θέμις δικαιοσύνην αληθή συ μόνον διανέμεις … Θεέ!/ανθρώπων δε 

ζητώ τον αίνον  ή τον ψόγον ‘ εις σε, εις σε,/των έργων μου να δώσω μέλλω λόγον».
68

 

Ο νεανικός έρωτας της Λυδίας, Νικήρατος, θρηνεί το χαμό της αγαπημένης του 

και ζητά από το φάντασμά της να του αποκαλύψει την πορεία της ψυχής μετά το 

θάνατο.  

«Λυδία: Μακράν σου τώρα σκοτεινός/Με είναι και ο ουρανός!..- /(Νικήρατος εν 

εκστάσει)΄: Εν μέσω των αληθειών πλανασαι των μεγάλων΄/Ειπέ  με, θέλομεν   ιδεί 

κανέναν κόσμον άλλον;/Αλλού μην απαντώμεθα;/Αλλού μην γνωριζόμεθα ;.. /( Μετά 

μικρόν). Πάντοτε κ΄ εις πάντα τόπον , ω σκιαί! Περιηγεισθαι /Μεταξύ Θεο , ανθρώπων, 

ουρανού και γης κινεισθε./ Ασκεπής εμπρός σας είναι η μυστηριώδης φύσις΄/Άραγε δεν 

είναι άλλη, εκτός ταύτης, χρυσή κτίσις».
69

 

Παρατηρούμε ότι η εικόνα του Παραδείσου δεν συμπίπτει απόλυτα με αυτή της 

χριστιανικής θρησκείας και παρουσιάζει ομοιότητες με τον πλατωνικό κόσμο των 

ιδεών. Ο διάλογος του Νικήρατου με το φιλόσοφο Καλλία,
70

 που προσπάθησε να του 

                                                            
68 Π. Σούτσος, Τρία λυρικά δράματα Εις α προστίθεται και ωδή εις τον Ναπολέοντα ποιηθείσα υπό του 

αυτού, Εκδοθέντα υπό Αγγέλου Αγγελίδου, εκ της τυπογραφίας Άγγελου Αγγελίδου, εν Αθήναις 1842, 

σ. 39. 
69Βάλτερ Πούχνερ, ό.π., σ. 695, (Δ’ 95-104). 
70Ο δραματουργικός ρόλος του φιλόσοφου Καλλία είναι αυτός του συμπαραστάτη στο θάνατο του 

ήρωα. Η διδασκαλία του δεν είναι καθαρά χριστιανική αλλά περισσότερο φιλοσοφική. Σε ένα  

μονόλογο του παραδέχεται πως δεν μπορεί να συλλάβει το έργο του Θεού. «Κι εμβαθύνω, κ’ 

εμβαθύνω,/ Νουν και όρασιν  εκτείνω/ Και εις γην, κ’ εις ουρανούς/ Πλην να εύρ’ εις μάτην θέλει,/ Εις 

το παν σκοπούς και τέλη /Ο αδύνατός μου νους.// Εις το άπειρον πεδίον/ Τις αστέρων και ηλίων/ Έχυσε 

κονιορτόν;/ Και τα όμματά μου ποίος/ Δέσας , μ’ έκλεισε κρυφίως/ Εις τον δαίδαλον αυτόν;// Έτρεξα 

Θεέ! Εις μάτην/ Και εις γης και πόντου πλάτην,/ Κ’ εις την άκραν ηρεμίαν,/ Κ ‘ εις την κρούσιν των 

στοιχείων,/ Των κρυφών σου μυστηρίων/ Να συλλάβω λέξιν μίαν.// Πλάστα, δε σε συλλαμβάνω/ Εις το 

άπειρον επάνω,/ Κ’ υπεράνω των αιώνων,/ Ανυψώνεις σεαυτόν/ Τον χιτώνα σου δε μόνον/ εις ημάς 
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δώσει χρήσιμες συμβουλές για τους νόμους της ζωής και τους αΐδιους νόμους του 

σύμπαντος, καταλήγει σε αδιέξοδο, καθώς ο Νικήρατος, αρνούμενος τις απόψεις του 

φιλοσόφου, ειρωνεύεται την παντοδυναμία του Θεού και αυτοκτονεί.  

«Ποίον όνομα να δώσω εις σε,  !/Του οποίου κόνιν άστρων, ίχνη άφησαν οι πόδες/ 

Να σε ονομάσω πλάστην, τύχην, πρόνοιαν, ή φύσιν;/ Αίνιγμα να σε καλέσω των 

αιώνων χωρίς λύσιν;/Τι ο άνθρωπος, τι πταίσμα έκαμεν εις σε, κ’ επλάσθη;/ Ο μη ων 

και ο μη πνέων ύπαρξιν, πνοήν σ’ εζήτει ;/ Διατί λοιπόν εις ταύτην την ζωήν 

κατεδικάσθη;/ Διατί ο νους μου φρίττει/Αθανάτους να μας πλάσης σ΄έλειπαν ισχύς ή 

χρόνος;/ Όλα είχες πλήν δεν είχες και την θέλησιν συγχρόνως;/ Κάθου υπό την αψίδα 

του απείρου, επί θρόνου/ Εκκενώνων την κλεψύδραν του ατελευτήτου χρόνου/ Κάθου 

τώρα ερημίτης∙ πλάττε ουρανούς ποικίλους,/ Κ’ επί πλανητών πλανήτας σώρρευε 

αλλεπαλλήλους/ Την αυτήν εργάζου ύλην, τύπους νέους μεταβάλλων,/ Κ’ εις το βάρος 

της ασώστου ηλικίας σου/ Την μεγαλειότητά σου με δεήσεις δεν  βαρύνω∙/ Από σε Θεέ! 

δεν έχω τίποτε να περιμείνω» … Κατ’ εικόνα σου ως είπες! Και ομοίωσιν προσώπου/ 

Τον πηλόν εμηχανεύθης να φυσήσης του ανθρώπου∙/ Εναβρύνου λοιπόν πλάστα! κ’ εις 

τον άπαντα αιώνα/ Βλέπε θαύμαζε και χαίρου την ωραίαν σου εικόνα!».
71

 

Παρατηρούμε ότι ο φιλόσοφος Καλλίας διακρίνει πίσω από το ακατάληπτο του 

μυστηρίου του Θεού το μεγαλείο του Δημιουργού, ενώ ο Νικήρατος το θεωρεί ως 

εκδήλωση της αδυναμίας του. Η αδυναμία του φιλοσόφου να δώσει απαντήσεις στις 

αναζητήσεις του με τη βοήθεια της αστρονομίας ενισχύει την πίστη του. Αντίθετα, 

τον Νικήρατο τον οδηγεί στην αθεΐα και τον αγνωστικισμό. 

 

1.4.2. Αλέξανδρος Ρίζος-Ραγκαβής 

Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, (1809-1892) φαναριώτης λόγιος, γαλουχημένος 

με τις μεταφράσεις Γάλλων κλασικιστών, ήρθε σε επαφή κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του με διαπρεπείς εκπροσώπους του γερμανικού Ρομαντισμού, γεγονός που 

του εμφύσησε το μικρόβιο του ευρωπαϊκού αντιαριστοτελισμού. Το 1840 εξέδωσε 

                                                                                                                                                                          
εμπρός εκτείνε/ Να τον βλέπωμεν αφίνεις/ Από άστρα κεντητόν» Βλ. Βάλτερ Πούχνερ, ό.π., σσ.  

706-707, (Ε’ 1-26). 
71 Στο ίδιο, σ. 716, (Δ’ 235-252), σ. 717, (Δ' 255-258). 
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ένα έμμετρο πεντάπρακτο δράμα, στο οποίο επιχειρεί να προσεγγίσει τα ιστορικά 

γεγονότα που συνδέονται με την επαναστατική κίνηση του Ρήγα. 

Στις παραμονές του Αγώνα της Ανεξαρτησίας ο Φλώρος επιστρέφει  στη 

σκλαβωμένη πατρίδα του με στόχο την επανασύνδεσή του με τη Δάφνη, κόρη του 

προύχοντα της πόλης, αλλά και να οργανώσει κατά παραγγελία του Ρήγα Φεραίου 

από την άλλη τον ξεσηκωμό των συμπατριωτών, λίγο πριν εισβάλουν για την 

απελευθέρωσή τους οι στρατιές του Ναπολέοντα. Η Δάφνη, όμως, υποχρεώνεται να 

αρραβωνιαστεί με τον Γιώργο Αυγερινό, το γιο ενός άλλου προύχοντα της πόλης, 

προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα της, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη δυσμένεια 

έναντι της τουρκικής διοίκησης. Ο Φλώρος προσπαθεί να οργανώσει την αντίσταση 

των συμπατριωτών, συναντά όμως τις επιφυλάξεις του αρχιμανδρίτη, ο οποίος, ενώ 

συμφωνεί με τον αγώνα, θέλει να στηρίζεται σε ασφαλείς προϋποθέσεις. Η είδηση 

της σύλληψης του Ρήγα απελπίζει τον Φλώρο, ο οποίος αποφασίζει να καταφύγει 

στις πλαγιές του Παρνασσού με μια μικρή ομάδα γενναίων συντρόφων του, ακόμα 

και αν οι αριθμητικά μικρές του δυνάμεις δεν μπορούν να του εξασφαλίσουν τίποτε 

περισσότερο από έναν ηρωικό θάνατο. Στην ομάδα του Φλώρου θα ενταχθεί και η 

Δάφνη, μεταμορφωμένη σε κλεφτόπουλο, η οποία μετά το θάνατο του πατέρα της 

παρακαλεί τον αρραβωνιαστικό της να την οδηγήσει κοντά του. Η συμβολή της είναι 

σημαντική, καθώς κατορθώνει να εμψυχώσει τους αποθαρρυμένους εξαιτίας της 

υπεροπλίας του εχθρού στρατιώτες και να τους βοηθήσει στη νίκη. Η ίδια θα 

τραυματιστεί θανάσιμα στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί με το σώμα της τη 

ζωή του Φλώρου και λίγο πριν ξεψυχήσει, θα πραγματοποιηθεί η αναγνώριση 

μεταξύ των δύο αγαπημένων. 

Παρατηρούμε ότι ο συγγραφέας στο συγκεκριμένο έργο κάνει χρήση της ιστορίας 

της Παλαιάς Διαθήκης και αναφέρεται στο θέμα της πτώσης της Ιεριχούς. Η 

υπόδουλη Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως άλλη Σιών. Αναφέρει, επίσης, ότι θα επιλέξει 

τη φυγή από τον κόσμο, την άσκηση και τον αναχωρητισμό, προκειμένου να 

λησμονήσει τη δυστυχία του Έθνους του. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ως ο την πτώσιν της Σιών θρηνών Ιερεμίας,/ Καθώς ο κλαίων Ισραήλ 

εντός της Βαβυλώνος./ Θ’ αφήσω την υπόδουλον κοιλάδα του κλαυθμώνος,/ θα φύγω 

εις τας κρεμαστάς μονάς των Μετεώρων,/ Που μόλις βλέπουν αετόν περώντα 
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οδοιπόρον, Η τας αγίας κορυφάς θεν αναβώ του Άθω,/ Εις την εικόνα του σταυρού 

υπομονήν να μάθω… 
72

  

Στο συγκεκριμένο έργο παρατηρούμε τον Αρχιμανδρίτη μέσα από το λόγο του να 

μας παρουσιάζει την εικόνα ενός Θεού τιμωρού, ο οποίος αποστρέφει το πρόσωπό 

του από το ποίμνιό του εξαιτίας των προηγούμενων αμαρτημάτων του. Παρομοιάζει 

την εγκατάλειψη του λαού με εκείνην του εκλεκτού λαού του Ισραήλ στο Νείλο, 

ανακαλώντας στη μνήμη μας τη γνώριμη εικόνα από την Παλαιά Διαθήκη. 

Συμβουλεύει τους πιστούς να δείξουν υπομονή και καρτερία, αρετές που απορρέουν 

από το μυστήριο του βαπτίσματος. Η υπομονή και η καρτερία αποτελούν 

γνωρίσματα του αληθινού χριστιανού. Χρησιμοποιώντας συμβολική γλώσσα τις 

παρομοιάζει με δένδρα, που, ενώ έχουν πικρές τις ρίζες τους βαθιά στη γη, 

αποφέρουν γλυκούς καρπούς σε όσους τις υιοθετούν. 

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ: Ο Κύριος επέτρεψεν επίσης/ παντού να συμμεθέξωμεν 

δοκιμασίας ίσης./ Τα κρίματά μας τιμωρών, κολάζων τον λαόν του/ Απέτρεψεν από 

ημών το θείον πρόσωπόν του/ Και τον λαόν του Ισραήλ αφήκεν εις τον Νείλον/ 

Τυράννων υποπόδιον και δούλον αλλοφύλλων/ Παντού μετ’ αγριότητος υβρίζεται 

μεγίστης/ Ο εθνισμός μας, η τιμή και η σεπτή μας πίστις./Αν όλοι εβαπτίσθητε, 

θαρρείτε, καρτερείτε. Ο αληθής χριστιανός εγκαρτερών λατρεύει/ την χείρα τού 

εκδικητού Θεού που τον παιδεύει. Έως παρέλθη του θυμού η καταιγίς προσμένει, Και 

με ψυχήν πιστεύουσαν τους πόνους υπομένει.
73

 

Ο Θεός παρουσιάζεται πάνσοφος, παντογνώστης καθώς είναι ο μόνος ικανός να 

γνωρίζει και να ερμηνεύει τις πράξεις των ανθρώπων. Με αυτό το επιχείρημα η 

Δάφνη απαντά στις επικρίσεις του Φλώρου για την αθέτηση των όρκων αιώνιας 

αγάπης, που του έδωσε. Χρειάζεται να μην αναλύουμε επιφανειακά τα φαινόμενα, 

να επιζητούμε την αιτία των γεγονότων σε βάθος. 

ΔΑΦΝΗ: … Η αρετή απόρροια της θείας φύσεώς του,/ Έρπει πολλάκις εις την γην 

και δι’ οδού αγνώστου/ Πολλάκις υπό πρόσχημα μεταβολής αισχίστης/ Κ’ εις απιστίας 

ένδυμα καλύπτεται η πίστις./ Όστις δεν κρίνει καθ’ απλά τα φαινόμενα, και όστις/ 

Είναι καθώς ο πάνσοφος Θεός, καρδιογνώστης,/ Εκείνος ίσως διορών ως βάθους τας 

                                                            
72 Αλέξανδρος Ραγκαβής, Διάφορα ποιήματα του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή. «Η Παραμονή», δράμα, 

εξεδόθησαν υπό Α. Κορομηλά, Αθήνα 1840, σ. 110. 
73 Στο ίδιο, σ. 58. 
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καρδίας,/ Αξίας θενά τας φρονή τινός επιεικίας,/ Κ’ αισθήματα θενά ιδή τυραννικά 

εντός των,/ Ουδέν σημείον δίδοντα περί υπάρξεώς των. 
74

   

Η Δάφνη απαντώντας στην πρόταση γάμου που της απευθύνει ο Γεώργιος, τον 

επιπλήττει, επειδή είναι ακόμα νωπή η εμπειρία της απώλειας των πατέρων τους. 

Χρησιμοποιεί το παράδειγμα της προσφοράς των κολλύβων για την ανάπαυση των 

ψυχών των νεκρών αντιπαραβάλλοντάς το με το μυστήριο του γάμου, που της 

προτείνει ο Γεώργιος. 

ΔΑΦΝΗ: Το αίμα των πατέρων μας δεν εξηράνθη ρέον,/ Και συ στεφάνους μελετάς 

και δάδας υμεναίων./ Πριν έτι καλοκοιμηθούν εις των νεκρών τον ύπνον,/ Εις το 

επιθαλάμιον προσκάλεσέ τους δείπνον,/ Και πρόσφερέ τους πρόχειρον συμπόσιον 

κολλύβων.
75

   

Ο Φλώρος αναφέρεται στην αγνωμοσύνη του ανθρώπου, δημιούργημα του Θεού, 

προς το δημιουργό, πατέρα του και αξιολογεί αυτήν ως αιτία της κατάστασης στην 

οποία βρίσκεται το Έθνος. 

ΦΛΩΡΟΣ: Τα θεία δώρα σου γεννούν καρπόν αγνωμοσύνης/ Την γην με αύραν 

ευλογείς και μ’ αιθερίαν δρόσον. Ομίχλην πλην γεννά η γη και εξατμίζει νόσον/ Το 

πλάσμα που εγέννησας, το πλάσμα σου σ’ αρνείται./ Σε βλασφημά ο άνθρωπος εν ω 

ευεργετείται.
76

 

Χαρακτηρίζει τη γη της πατρίδας του ως γη των κλαυθμών εξαιτίας της έλλειψης 

ελευθερίας. Χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Δαβίδ, που οπλισμένος με πίστη 

κατάφερε να αντιμετωπίσει με γενναιότητα τον Γολιάθ. Επιθυμεί η μνήμη της μάχης 

του Μαραθώνα και των Θερμοπυλών να συντροφεύει τον αγώνα του. 

ΦΛΩΡΟΣ: Θελ’ ο Δαβίδ να οπλισθή με ράβδον και με πίστιν,/ και να πατάξη 

ένοπλον τον Γολιάθ γενναίως,/ Και του αρχαίου Έλληνος εφάμιλλος ο νέος/ Πυρ θέλω 

πνέων ευγενών πολεμικών αγώνων/ Να τρέφ’ εις την καρδίαν του ή νίκην Μαραθώνων 

ή τάφον των Θερμοπυλών.
77

 

                                                            
74 Στο ίδιο, σ. 133.  
75 Στο ίδιο, σ. 148. 
76 Στο ίδιο, σ. 176.  
77 Στο ίδιο, σ. 26. 
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Ο συγγραφέας αναφέρεται και στον Παράδεισο που θα κερδίσει η Δάφνη εξαιτίας 

της πίστης και της ευγενούς ψυχής της. Εκφράζει ο Φλώρος την έντονη επιθυμία να 

πετύχει τη συγχώρησή του, όταν την συναντήσει στον Παράδεισο. Ο θάνατος της 

Δάφνης πρέπει να προκαλέσει χαρά και όχι κατήφεια, γιατί θα συναντήσει το 

δημιουργό της. Ο Θεός ανταποδίδει τη θυσία της και στρέφεται με ευμένεια στον ιερό 

αγώνα. Παράλληλα, ο συγγραφέας προσδιορίζει και το ρόλο των αγγελικών 

δυνάμεων. Υποστηρίζει ότι ο ρόλος τους αφορά στην προστασία των αγωνιστών, 

ενώ, από την άλλη, τοποθετούν παιάνα στα μέρη που ελευθερώνονται από  αυτούς. 

ΦΛΩΡΟΣ: … Μην κατηφείτε! Χαίρετε! Εις ουρανούς ανέβη/ Επιεικείας άγγελος 

οπου σας προστατεύει,/ Όταν εις πόλεμον κινούν οι λόχοι των Ελλήνων,/ θα καταβαίνει 

απ’ εκει επί πτερών χρυσίνων,/ Λευκόν θα φέρη ένδυμαν και στέφανον αστέρων,/ Και 

την σημαίαν θα κινεί επί των ελευθέρων.
78

  

Ο Γεώργιος, αρραβωνιαστικός της Δάφνης, δηλώνει ότι επιθυμεί να δει 

αποκατεστημένο, τόσο στον πατριαρχικό θρόνο όσο και στο θρόνο της 

Κωνσταντινούπολης, Έλληνα ιεράρχη και βασιλιά. Αναφερόμενος στον Πατριάρχη 

υπογραμμίζει ότι με πατρική φροντίδα και με ευλογία ιερή φροντίζει να απομακρύνει 

τον Τούρκο εχθρό. Επιθυμεί να τον δεί να αγιάζει με τη χάρη και το μύρο, όσους 

θυσιάστηκαν για την ελευθερία. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Την δόξαν θέλω να ιδώ του έθνους μας συγχρόνως/ Κ’ εις θρόνον 

πατριαρχικόν κ’ εις θρόνον ηγεμόνος/ Επί του μεν τον αρχηγόν της ορθοδόξου ποίμνης/ 

Δι’ ευλογίας ιεράς και πατρικής μερίμνης/ Της μάνδρας μας μακρύνοντα τον 

αγρυπνούντα κρίκον/ Και πρωτομάστορα πιστόν του έθνους των μαρτύρων,/ Τα θύματα 

αγιάζοντα με χάριν και με μύρον 
79

 

Η μελέτη του συγκεκριμένου έργου μας επιτρέπει να επισημάνουμε ότι ο 

συγγραφέας ασχολείται με συγκεκριμένα πάθη και αισθήματα, τα οποία τοποθετεί σε 

ένα πλαίσιο συλλογικού πατριωτικού αγώνα, όπου το θρησκευτικό στοιχείο έχει τη 

δική του θέση. Κεντρική ιστορική φυσιογνωμία είναι ο Ρήγας, ο οποίος, βέβαια, δεν 

εμφανίζεται ούτε μια φορά στη σκηνή. Ο αγώνας γίνεται για την πατρίδα και για την 

πίστη. Ο ιερέας έχει ρόλο καθοδηγητή, συμβούλου, στο εγχείρημα που αναλαμβάνει 

ο Φλώρος. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη, για να 

                                                            
78 Στο ίδιο, σ. 221.  
79 Στο ίδιο, σ. 46. 
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περιγράψει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έθνος. Τονίζονται οι χριστιανικές 

αρετές της υπομονής και της καρτερίας, για να δηλωθεί το ηθικό σθένος που πρέπει 

να δείξουν οι αγωνιστές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο Θεός 

παρουσιάζεται πάνσοφος, παντογνώστης ρυθμιστής της μοίρας των ανθρώπων. 

Παράλληλα υπογραμμίζεται η σημασία της προσευχής, ως μέσο ενίσχυσης των 

αγωνιστών. Αναφορικά με τα κεντρικά πρόσωπα του έργου έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα εξής: Η τελική θυσία της ζωής της Δάφνης δε θα 

πραγματοποιηθεί για χάρη της πατρίδας αλλά του Φλώρου. Ο θάνατός της θα 

αποσπάσει τον ήρωα από τη συλλογική πατριωτική προσπάθεια και θα τον βυθίσει 

στον κόσμο των ατομικών παθών και αισθημάτων. Η αυτοκτονία του πάνω από το 

πτώμα της Δάφνης σημαίνει την εγκατάλειψη του κοινού αγώνα και τη μεταβίβαση 

της ευθύνης για τη συνέχισή του στους υπόλοιπους συντρόφους του.  

 

1.4.3. Δημήτριος Βερναρδάκης 

Ο Δημήτριος Βερναρδάκης (1833-1907) εμφανίζεται επιφυλακτικός όσον αφορά 

στην άκριτη αποδοχή των δυτικών επιδράσεων και εκφράζει τη δυσφορία του προς 

τον Διαφωτισμό και τις γαλλικές επαναστατικές ιδέες.
80

 Εμμένει πιστός στα ιδεώδη 

του εθνισμού και της θρησκείας χωρίς να αρνείται την πρόοδο στο πλαίσιο, όμως, 

ενός μετριοπαθούς εκδυτικισμού.  

«Ο σημερινός Έλλην καθόλου ειπείν δεν είναι κοσμοπολίτης … Εξ εναντίας εμμένει 

και αγαπά να εμμένη αδιάτρεπτος και ισχυρογνώμων εν τω εθνισμώ αυτού, ον να 

απεκδύσωσιν αυτόν ούτε η φιλοσοφία και η θρησκεία ούτε βιωτικά άλλως συμφέροντα 

ισχύουσιν».
81

 

                                                            
80Ο Δ. Βερναρδάκης χαρακτηρίζει ως αναγκαίο φαινόμενο την ανατροπή παραδοσιακών αξιών μιας 

κοινωνίας προκειμένου να επιτύχει την πρόοδο. Κάτι τέτοιο συνέβη και στη νεοελληνική κοινωνία ως 

συνέπεια του Διαφωτισμού. Εντούτοις, γενικά, επικρίνει τις επαναστατικές ιδέες της Γαλλικής 

Επανάστασης και τον εκφραστή του Διαφωτισμού Αδαμάντιο Κοραή (δεν παραγνωρίζει τη θετική 

επίδραση του έργου του στο Έθνος), τονίζοντας ότι «… το σύνηθες και φυσικόν αποτέλεσμα πάσης 

νεοτρόπου διδασκαλίας αναφαινομένης εν καιροίς και περιστάσεσιν, οποίαι αι της Επαναστάσεως, 

επενήργησαν επιβλαβώς εν τη θρησκευτική συνείδηση του Γένους και παράδειγμα οικτρότατον άμα δε 

και διδακτικώτατον είναι ο δυστυχής Καΐρης». Δ., Βερναρδάκης, Προλεγόμενα περί εθνικού ελληνικού 

δράματος και ιδίως του παρόντος, Μαρία Δοξαπατρή, ποίημα δραματικόν εις πράξεις πέντε, εκ του 

Ακαδημαϊκού Τυπογραφείου Ι.Γ. Ουεισσίου, εν Μονάχω 1859, σ. λζ’. 
81 Στο ίδιο, σ. κγ’. Ενδιαφέροντα στοιχεία παραθέτει ο Παντελής Αργύρης στο: Π. Αργύρης, «Ο 

αντιδυτικός Δ. Βερναρδάκης και ο Εισιτήριος πανεπιστημιακός του λόγος», στο: Οι αδελφοί 



Το θρησκευτικό στοιχείο στο «θέατρο της καθαρεύουσας» 53 

 

Η μετριοπάθεια που υιοθετεί οφείλεται στην πίστη του ότι το περιεχόμενο του 

δραματικού κειμένου δεν μπορεί να επιδράσει στην ψυχή του θεατή, επειδή ακριβώς 

η υπόθεσή του απεικονίζει ξένα ήθη.  

«Προς τον Έλληνα λοιπόν δεν είναι αδιάφορος η ύλη του δράματος, ουδ’ είναι 

εύκολον να επενεργήση ο δραματικός λόγος ισχυρώς εις την ψυχήν αυτού, εάν 

παραλάβη την υπόθεσιν αυτού εκ ξένων ηθών, εκ ξένου βίου, ξένης εν γένει 

ιστορίας».
82

 

Προτείνει, λοιπόν, ως διέξοδο την προσφυγή στη βυζαντινή περίοδο και την 

ιστορία της ελληνικής Εθνεγερσίας. 

Το εθνικό δράμα, υποστηρίζει, πρέπει να υπακούει στους άξονες Πατρίς-Πίστις- 

Θρησκεία-Ελευθερία, υπερασπιζόμενος την ελευθερία της πνευματικής δημιουργίας 

και αποκηρύσσοντας την απόλυτη υπαγωγή του ποιητή στο ζυγό της θρησκείας ή 

στους νόμους της ηθικής. 

«Η προσέγγισις λοιπόν του παρελθόντος και του παρόντος ιδού το έργον και η 

εντολή του Έλληνος δραματικού ποιητού. Πατρίς και Πίστη, Θρησκεία και Ελευθερία, 

ιδού οι δύο πόλοι του άξονος περί ον θέλει στρέφεσθαι το νέον ελληνικόν δράμα».
83

 

Η πεμπτουσία του Βυζαντίου εδράζεται στο θρησκευτικό χαρακτήρα της τέχνης 

καθώς και στον κατεξοχήν θρησκευτικό και μετά μυστικότητος φιλοσοφικό 

χαρακτήρα της ποίησης των χρόνων εκείνων, στοιχεία γνησίως ελληνικά, τα οποία 

εκφράζουν με διαύγεια και πιστότητα «την τότε ηθικήν και διανοητικήν ενέργειαν του 

έθνους». Μετά τη δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους, με δυσφορία παρατηρεί ότι 

η ιδέα της πατρίδος απορρόφησε την ιδέα της πίστης.
84

 Μελετώντας τα αίτια της 

παρακμής του βυζαντινού κράτους αξιολογεί θετικά τη συμβολή του εκπαιδευμένου 

κλήρου στην αποτροπή του πνευματικού μαρασμού και θεωρεί τον Ευγένιο 

Βούλγαρη και το Ρήγα φυσικούς διαδόχους του Πλάτωνα και του Ομήρου. Κατά το 

Δημήτριο Βερναρδάκη, αυτό που συνέχει τον ευρωπαϊκό Ρομαντισμό και την 

                                                                                                                                                                          
Βερναρδάκη στα νεοελληνικά γράμματα. Πρακτικά Συνεδρίου (Μυτιλήνη 7-9 Μαΐου 1986), Λεσβιακά. 

Δελτίον της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, τ. ΙΑ’, Μυτιλήνη 1987, σσ. 130-145. 
82 Δ. Βερναρδάκης, ό.π. σ. κς’. 
83 Στο ίδιο, σ. σ.μ’. 
84 Ο Δ. Βερναρδάκης επικαλείται την άποψη που εξέφρασε ο Lamartine ύστερα από ένα ταξίδι του 

στην Ανατολή. Βλ. Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient, τ. Ι’, Paris 1869, σ. 134. 
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ελληνική εκδοχή του είναι το θρησκευτικό στοιχείο. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο αποδέχεται και αντιμετωπίζει θετικά την περίοδο του ιπποτικού Μεσαίωνα, 

ακριβώς επειδή παρατηρείται σύζευξη δύο βασικών θεμελιωδών ιδεών: του 

πατριωτισμού και της θρησκευτικής πίστης. 

Η συνεισφορά του Δημήτριου Βερναρδάκη δεν περιορίζεται στο θεατρικό του 

έργο ή στη διατύπωση φιλολογικών, γλωσσολογικών και ιστορικών μελετών, αλλά 

εντοπίζεται και στο χώρο της θεολογίας. Το 1872 συγγράφει την Ιερά Ιστορία και την 

Ιερά Κατήχησιν. Η τελευταία γνώρισε πολλαπλές εκδόσεις και εισήχθηκε στα 

ελληνικά και αλληλοδιδακτικά σχολεία του υπόδουλου ελληνισμού. Το 1876, με 

εντολή του εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου Αθηνών, εκφωνεί το λόγο του 

«Περί της καθ’ ημάς εκκλησιαστικής μουσικής», όπου τονίζει την αναγκαιότητα για τη 

διατήρηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Η μελέτη του θεολογικού του έργου 

δίνει την αίσθηση ότι διαθέτει σοβαρή θεολογική κατάρτιση, ικανή να ανταποκριθεί 

στις πνευματικές ανησυχίες της εποχής.
85

 Μελετώντας το θεολογικό του έργο και 

ιδιαίτερα τα τρία μέρη της Ιεράς Κατηχήσεως -την Προεισαγωγή, το Δογματικόν, το 

Ιεροτελεστικόν και το Ηθικόν- θα διαπιστώσει κανείς τη θεολογική πιστότητα του 

Δημητρίου Βερναρδάκη στη διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας.
86

 Οι 

υποσημειώσεις, που έχουν προστεθεί στο κείμενο με τη μορφή σχολιασμού και οι 

οποίες παραπέμπουν σε χωρία αγιογραφικά και πατερικά, αποδεικνύουν, όπως 

υποστηρίζει άλλωστε και ο ίδιος, ότι ο σκοπός για τον οποίον γράφτηκε το 

συγκεκριμένο έργο ήταν να παραμείνει ανόθευτο και απαραχάρακτο το πάτριον 

θρήσκευμα των Ορθόδοξων Ελλήνων.
87

 

Μολονότι η θεολογική επάρκεια του Βερναρδάκη δεν αμφισβητείται από κανέναν, 

εντούτοις, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα της προσφερόμενης 

από το έργο του Θεολογίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί το έργο του δέχθηκε επιδράσεις 

από το θεολογικό ακαδημαϊσμό της Θεολογικής Σχολής Αθηνών όσον αφορά στη 

                                                            
85Ο Παντελής Αργύρης, από ιδεολογικής άποψης, και στα τρία έργα εντόπισε έναν αντιδυτικισμό, ο 

οποίος αντανακλά τις ιδιοτυπίες της νεοελληνικής κοινωνίας του 19ου αι. και που κατά το συγγραφέα 

συμβαίνει σε ολόκληρο το συγγραφικό έργο του Δ.Ν. Βερναρδάκη. Βλ. A. Παντελής, ό.π., τ. Β’, σσ. 

133-134, 143-144.  
86Α. Καλαμάτας, «Διαφωτισμός και αντιδιαφωτισμός στο θεολογικό έργο του Δ. Βερναρδάκη. Η 

περίπτωση της «Ιεράς Κατηχήσεως», στο: Π. Σκορδάς (επιμ.), Μνήμη Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη 

(1833-1907) Τιμητικές Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από το θάνατό του. Πρακτικά Συνεδρίου 

(Μυτιλήνη, 28 & 29 Νοεμβρίου 2008), Λέσβος 2008, σ. 99. 
87Δ. Βερναρδάκης, Ιερά Κατήχησις, εν Κωνσταντινουπόλει 1872, σ. ια’. 
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μεθοδολογία διατύπωσης της διδασκαλίας της Εκκλησίας και όχι σε ζητήματα 

θεολογικής και εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας. Ακολουθώντας το θεολογικό κλίμα 

της εποχής του, υιοθέτησε ανεπιφύλακτα τη δυτική διαφωτιστική γλώσσα της 

νοησιαρχικής αποδεικτικής, απορρίπτοντας την αποφατική γλώσσα της 

εκκλησιαστικής παράδοσης. Η γλωσσική έκφραση, δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας της 

θεολογικής γλώσσας, φανερώνει τη διαφορά ανάμεσα στην εκκλησιαστική θεολογία 

και τη θρησκευτική διδαχή ή το δογματικό ιδεολόγημα, την κατήχηση.
88

 Πρόκειται 

για τη διαφορά ανάμεσα στην Ορθοδοξία και στη Δύση, στην Εκκλησία και στο 

θρησκειοποιημένο Χριστιανισμό, αποτέλεσμα της θρησκευτικότητας που εισήγαγε ο 

νεοελληνικός Διαφωτισμός στην ελληνική θεολογία του 19
ου

 αι.
89

 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο έκφρασης και λειτουργίας της θεολογικής γλώσσας 

στο έργο του Βερναρδάκη, ο δραματουργός προβάλλει την ορθόδοξη χριστιανική 

πίστη και τη θρησκευτική ευλάβεια ως τα βασικά συστατικά της εγχώριας εθνικής 

ταυτότητας. Στο έργο του Μαρία Δοξαπατρή
90

 εφαρμόζει τις θεωρητικές του 

διακηρύξεις, για να αφηγηθεί τα σχετικά με την πολιορκία και την άλωση από τους 

φράγκους ιππότες ενός επαρχιακού φρουρίου της Αρκαδίας, του Αράκλοβου, στις 

αρχές του 13
ου

 αι. Ο κεντρικός ήρωας, Βουτσαράς Δοξαπατρής, έχει αναλάβει με την 

ηρωική του αντίσταση να υπερασπιστεί το μικρό φρούριο, εκφράζοντας στο πρόσωπό 

του τους διαχρονικούς αγώνες του έθνους από την αρχαιότητα μέχρι τη νεότερη 

εποχή. Κεντρικό σημείο της αφήγησης αποτελεί η αντιπαράθεση και σύγκρουση του 

ελληνισμού με τους αντιπάλους του από την πλευρά της Δύσης. Πρόκειται για μια 

σύγκρουση που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Δημήτριος Βερναρδάκης, πολέμιος 

του διαφωτισμικού ορθολογισμού, μοιάζει να υιοθετεί τις απόψεις των πιο 

αδιάλλακτων ορθόδοξων Κωνσταντινοπολιτών του 1453, που προτιμούσαν να δουν 

                                                            
88Χρ. Γιανναράς, Ορθοδοξία και Δύση στη Νεώτερη Ελλάδα, Αθήνα 1992, σσ. 171-209. 
89Την εικόνα των επιδράσεων που δέχτηκε η Ορθόδοξη Θεολογία από το Νεοελληνικό Διαφωτισμό 

αναλύει ο Χρ. Γιανναράς στο βιβλίο του: Χρ. Γιανναράς, Η ελευθερία του ήθους, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 

1970, σσ. 151-176. 
90Η Μαρία Δοξαπατρή έκανε την εμφάνισή της στο Ράλλειο ποιητικό Αγώνα, το 1857, το διαγωνισμό 

που διεξαγόταν υπό την εποπτεία του πρύτανη και των καθηγητών του αθηναϊκού Πανεπιστημίου και 

που θεσπίστηκε χάρη στη χρηματική χορηγία του ομογενή της Τεργέστης Ευγένιου Ράλλη. Το κείμενο 

δεν κρίθηκε άξιο βραβείου, καθώς τα κριτήρια αξιολόγησης των αρχαιόπρεπων καθηγητών ήταν η 

αρχαϊζουσα γλώσσα (επιθυμία, άλλωστε, του χορηγού) και οι κανόνες του κλασικισμού, όπως τον 

αντιλαμβανόταν η συγκεκριμένη ομάδα των καθηγητών. Για την ιστορία των ποιητικών αγώνων του 

Πανεπιστημίου σημαντικές πληροφορίες παρέχει το έργο του Παναγιώτη Μουλλά: P. Moullas, Les 

concours poetiques de l’Universite d Athenes, 1851-1877, Archives Historiques de la Jeunesse 

Grecque, Secretariat General a la Jeunesse, Athenes 1989. Επίσης, Κ. Πετράκου, Οι θεατρικοί 

διαγωνισμοί (1870-1925), εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999. 
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την πόλη τους να κυριεύεται από τους Τούρκους παρά από τους Λατίνους 

Καθολικούς.
91

 Ήδη από την αρχή της υπόθεσης, ο δραματουργός αναφέρει πως οι 

Φράγκοι επιδίδονται συστηματικά στη βεβήλωση των ιερών και οσίων της 

Ορθοδοξίας, στο βιασμό καλογραιών και στο ξελόγιασμα αφελών και μωρόπιστων 

ελληνίδων παρθένων. Στην αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ιπποτών με την έναρξη του 

έργου διατυπώνεται η δυσαρέσκεια, όχι μόνο για τη χρονική αναβολή της επικείμενης 

πολιορκίας του φρουρίου, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι σε αυτό βρίσκονται 

έγκλειστοι τρεις ή τέσσερις ψωρορωμαίοι  αντί καλογραιών και ηγουμενισσών.  

ΕΡΑΡΔΟΣ: Τας κόμας ταύτας άκουσον πώς έλαβον./ Τας δέκας ταύτας εκ τινός 

καλογραιών/ μοναστηρίου ότε εισηλάσαμεν/ τροπαιοφόρ’ εις την Κωνσταντινούπολιν 

…/ Ιππόται να σας είπω. Αν καθ’ έκαστα/ ν’ αφηγηθώ θελήσω όσα τρόπαια/ εστήσαμεν 

εις την Κωνσταντινούπολιν/ εγώ και ο Ροβέρτος τας προπέρυσι/ τρισευτυχείς ημέρας 

της αλώσεως,/ τρεις εβδομάδας μόλις μ’είναι αρκεταί./ Ναών συλλήσεις, οικιών 

διαρπαγαί, φθοραί παρθένων, βίαεις τας αγυιάς/ εκ κόμης συρομένων, οίκων 

εμπρησμοί, σφαγαί και φόνοι και αιμάτων πλημμυρα …
92

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η θρησκευτική ταυτότητα των Ελλήνων εκφράζει και 

την εθνική τους ταυτότητα, η οποία δεν γίνεται σεβαστή από τους αντιπάλους, αλλά, 

αντίθετα, προσβάλλεται με τον πιο βάναυσο τρόπο. 

Τη θρησκευτική ετερότητα, που χαρακτηρίζει το δούλο Έλληνα και το Φράγκο 

κατακτητή και προσδιορίζει τις σχέσεις φανατισμού και μίσους μεταξύ τους, 

                                                            
91Το 1847 ένας νεαρός επτανήσιος λόγιος επανεκδίδει στην Αθήνα τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, 

έχοντας υπόψη του το αντίστοιχο έργο του Ι. Ζαμπέλιου. Η δράση εκτυλίσσεται ανάμεσα στα αντίπαλα 

στρατόπεδα του πολιορκητή Μωάμεθ και του πολιορκούμενου Παλαιολόγου, και αναφέρεται στις 

τελευταίες προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβαστική λύση. Στη 

συγκεκριμένη έκδοση ο αυτοκράτορας περιστοιχίζεται από μια ομάδα συμβούλων και συμπολεμιστών, 

που υποστηρίζουν ότι οι Φράγκοι σύμμαχοι είναι πιο επικίνδυνοι εχθροί από τους Τούρκους, επειδή 

επιβουλεύονται την αυτοκρατορία συστηματικά και ασταμάτητα. Ο Λουκάς Νοταράς εκφράζει την 

άποψη: «Εγώ δε λέγω. Ναι το λέγω πάλιν,/Ότι επεθύμουν κάλλιον εις την πόλιν/να ιδώ φακιόλιον 

Τούρκου βασιλεύον,/παρά να ιδώ Λατινικήν καλύπτραν./Ο Τουρκος σφάζει, αλλ’ όσοι ζώντες 

μένουν/μένουν Γραικοί. Αλλ’ ο Φράγκος χωρίς βίαν/φθείρει-φθείρει τους ζώντας,  μεταβάλλων/πίστιν 

και φύσιν και ψυχή και ήθη,/και εξουδενώνει σβένει όλον το έθνος». Βλ. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, 

τραγωδία εις πράξεις πέντε, τύποις Χ. Νικολαΐδου, Φιλαδελφέως, εν Αθήναις 1847, σ. 40. Ο 

συγγραφέας δεν αναφέρει το όνομά του στο εξώφυλλο της έκδοσης, αλλά αναφέρονται τα αρχικά του 

στο τέλος του Προοιμίου ( Ν.Τ.Β. Κερκυραίος). 
92 Δ. Βερναρδάκη, Μαρία Δοξαπατρή, δράμα εις πράξεις πέντε, διδαχθέν το πρώτον από της εν Αθήναις 

σκηνής τη 10 Δεκεμβρίου 1865, έκδοσις δευτέρα, τύποις Δ.Κτενά και Σούτσα, Αθήνησι 1868, πράξις 

Τετάρτη, σ.6-7. 
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θεμελιώνει ο δραματουργός στο γεγονός του εκκλησιαστικού Σχίσματος, το οποίο 

αναφέρει δύο φορές στο έργο.  

ΓΑΛΤΙΕΡΟΣ: Σχισματικού αγίου είναι λείψανα,/ όπου αγιορείτης τις καλόγηρος/ μ’ 

επώλησεν ως όπλον απροσμάχητον/ κατά των διαβόλων και του πυρετού.  

ΕΡΑΡΔΟΣ: Τότε λοιπόν σε έχω υποχείριον./ Ή με αφήνεις να τα ίδω, ή ευθύς/ θα σε 

καταμηνύσω ως σχισματικόν/ εις Ρώμην, γράφων προς τον Ιννοκέντιον,/ τον Πάππαν 

και πατέρα μας.
93

 

Έτσι, η πρώτη αναφορά γίνεται κατά τη φιλονικία του ιππότη Εράρδου με το 

συμπολεμιστή του Γαλτιέρο σχετικά με το περιεχόμενο του κειμήλιου που κατέχει ο 

δεύτερος. Όταν ο Γαλτιέρος τον βεβαιώνει ότι πρόκειται για λείψανα ενός 

σχισματικού αγίου, τα οποία του πούλησε κάποιος αγιορείτης καλόγερος ως όπλο 

ακαταμάχητο εναντίον του διαβόλου και του πυρετού, ο Εράρδος τον απειλεί ότι, εάν 

δεν τον αφήσει να τα δει, θα τον κατηγορήσει στον Πάπα ως σχισματικό. Η δεύτερη 

αναφορά γίνεται από τον Δοξαπατρή κατά τη συνομιλία του με την κόρη του Μαρία 

σχετικά με το χαρακτήρα του κατακτητή. Στο επιχείρημα της Μαρίας ότι οι Φράγκοι 

ως χριστιανοί ενδιαφέρονται για τη ζωή των χριστιανών αντιπάλων τους, και 

επιχειρούν την συνθηκολόγηση και την αναίμακτη υποταγή, ο Δοξιάδης τους 

χαρακτηρίζει άπιστους ιππότες, αιρετικούς, δούλους του αντίχριστου και αιρετικού 

Πάπα. Ο Δοξιάδης, υπονοώντας ότι κρύβονται διαφορετικά κίνητρα πίσω από την 

υπεράσπιση του Φράγκου κατακτητή από την κόρη του Μαρία, την επικρίνει έντονα, 

κατηγορώντας την σκωπτικά ότι αδυνατεί να αποστηθίσει το Σύμβολο της Πίστεως 

με ανάλογη ευκολία και ακρίβεια, με την οποία υιοθέτησε τον κατάλογο των 

παρανομιών των ευσεβών βασιλέων εναντίον του θρόνου. 

«Αμφιβάλλω, αν με τόσην ευκολίαν και ακρίβειαν/ν’ αποστηθίσης δύνασαι το 

σύμβολον/ της πίστεως, με όσην απεστήθισας/ τον βδελυρόν κατάλογον των βδελυρών 

                                                            
93Το απόσπασμα προέρχεται από τη δεύτερη έκδοση του έργου (1868).  Ο Ι.Π Καβάρνος στο έργο του 

Η Δραματική ποίησης του Δημητρίου Ν Βερναρδάκη κάνει μια σύγκριση μεταξύ των τριών εκδόσεων 

του κειμένου. Βλ. Ι. Καβάρνος, Η Δραματική Ποίησης του Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη, εκδ. Εστία, 

Αθήναι 1962, σσ. 23-40. «Αυτός ποτέ δεν πρέπει να καταδεχθεί/να μεταγγισ’ εις φαύλων και 

σχισματικών/Γραικίδων σκεύη το γενναίον αίμα του./Ιδού ο όρκος του ιππότου κ η τιμή». Και αλλού: 

ΔΟΞ: «Ο Κρονόληρος εγώ εθάρρουν, ότι οι λησταί ούτοι/ιππόται ήσαν άπιστοι, αιρετικοί/του 

αντιχρίστου Πάππα δούλοι του αναθεματισμένου και αφωρισμένου. Σύ γνωρίζεις, ότι είναι 

αγιώτατοι/χριστιανοί. Ας έχη δόξαν ο Θεός».  
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ανοσιουργημάτων, μ’ όσα οι πιστοί/ και ευσεβείς σου βασιλείς εμόλυναν/ τον θρόνον 

των Καισάρων κ’ εβεβήλωσαν.»
94

 

Ο δραματουργός αιτιολογεί τα δεινά που υφίστανται οι εξελληνισμένοι Ρωμαίοι 

της βυζαντινής αυτοκρατορίας ως αποτέλεσμα της θείας οργής που προκάλεσε η 

ύβρις και η βεβήλωση της ιερής πίστης από τους ίδιους. Η βεβήλωση προήλθε από το 

γάμο των βασιλέων με τις συζύγους των Φράγκων κατακτητών. Θεωρώντας ότι το 

γένος των Βουτσαράδων διατηρεί την καθαρότητά του και δεν έχει μολυνθεί από 

επιμειξίες με αλλόφυλους και άπιστους, παρακινεί την κόρη του να επιλέξει το 

μελλοντικό της σύντροφο με κριτήρια την ορθή πίστη, την παιδεία και την ομορφιά. 

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ: Ακόμη μέχρι σήμερον το καθαρόν/ των Βουτσαράδων αίμα δεν 

εμόλυνεν/αλλόφυλος και άπιστος … το βλέμμα μου θα έστρεφα/ προς νέον και ωραίον 

και ευπαίδευτον/ … προ πάντων δε ομογενή χριστιανόν.
95

 

Η σημασία της προσευχής και της μετάνοιας εξαίρονται από το δραματουργό ως 

μέσα σωτηρίας σε συνδυασμό, βέβαια, με τον αγώνα μέχρι θανάτου.  

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ: … αι προς Θεόν ευχαί μου εισακούσθησαν … Ο Βουτσαράς πλην 

στρατιώτης έζησε/ θα ζήση στρατιώτης, όπως έζησε,/ και θ’ αποθάνη στρατιώτης, γέρον 

μου.
96

 

Η σημασία της μετάνοιας είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποκατασταθεί η 

ύβρις του θεϊκού στοιχείου. Ο δραματουργός συγκαταλέγει ανάμεσα στα αίτια που 

προκάλεσαν τη θεία οργή και τις αμαρτίες των γονέων. 

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ: Δια τας αμαρτίας των γονέων μας/ αν εξουσία σοι δοθή παρά 

Θεού/ εν έθνος να κατακρημνίσης εις το ζοφερόν/της απωλείας βάραθρον, τετέλεσται.
97

 

Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο χρειάζεται να επιστήσουμε την προσοχή μας είναι η 

ονοματοθεσία των φρουρίων άμυνας των Ελλήνων με ονόματα προερχόμενα από το 

χριστιανικό εορτολόγιο, γεγονός που αποδεικνύει το βαθύ θρησκευτικό αίσθημα του 

λαού και την εναπόθεση των ελπίδων του για την έκβαση της μάχης στη θεία 

βούληση. 

                                                            
94Δ., Βερναρδάκη, ό.π., πράξις Τετάρτη, σ. 85. 
95 Στο ίδιο, πράξις Τετάρτη, σκηνή Τετάρτη, σ. 84-85. 
96Ι. Καβάρνος, ό.π., σ. 36. 
97Δ. Βερναρδάκης, ό.π., πράξις Τετάρτη, σκηνή Δευτέρα, σ. 72. 
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ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ: Η φρουρά του Δροσινού/ τον Άγιον Νικόλαον τον Πρόδρομον/ ο 

Θεοδούλης./ Εις τα όπλα ο στρατός/ Του Καλοκύρη η φρουρά ειπέ ευθύς/ τον 

προμαχώνα του προφήτου Ηλιού/ να καταλάβη.
98

 

Τη χριστιανική πίστη ως βασικό στοιχείο της νεοελληνικής ταυτότητας 

αναπτύσσει ο Δημήτριος Βερναρδάκης και στο έργο του Φαύστα. Ο άνθρωπος, κατά 

τον Βερναρδάκη, είναι μωρός και φαύλος από τη φύση του και έχει ανάγκη από τη 

χειραγώγηση μιας σταθερής εξουσίας και μιας σταθερής θρησκευτικής πνευματικής 

επιστασίας. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος παρουσιάζεται εδώ σαν ένας κατά 

συρροήν εγκληματίας, ο οποίος πρόκειται να ανακηρυχθεί στο μέλλον Άγιος και 

Μέγας λόγω του κεντρικού του ρόλου στη διαμόρφωση της εθνικής και θρησκευτικής 

συνείδησης των υπηκόων του. Παράλληλα, εμφανίζεται να έχει αποδεκατίσει όλους 

τους συγγενείς και αντιπάλους του στη λογική της προστασίας του θρόνου και των 

συμφερόντων του λαού.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αγαπώ πολύ/ την αδελφή μου, ναι αλλ’ εάν έμελλεν/ ο κύριος 

του κόσμου ως κανόνα του/ να έχη όχι το καλόν του θρόνου του, τουτέστιν το καλόν του 

κόσμου, αλλά την/ αδελφικήν αγάπη, κάλλιον κ’ εγώ/ θα έπραττον, του θρόνου 

παραιτούμενος, ν αναχωρήσω όπως ο Διοκλητιανός,/ εις Σάλωνα και να φυτεύω 

λάχανα, παρά/ να μενω όπου είμαι.
99

 

Η προσωπική απόφαση του αυτοκράτορα να εξοριστεί ο Κρίσπος και να 

δολοφονηθεί μυστικά, υπηρετεί την ίδια λογική ταύτισης του κράτους με τα 

συμφέροντα του μονάρχη, που αυτομάτως αναγνωρίζονται ως συμφέροντα του 

δημοσίου. Το ίδιο ισχύει και για την τιμωρία της Φαύστας. Η εκτέλεσή της είναι 

σχεδιασμένη από τον αυτοκράτορα, έτσι ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί ως 

ατύχημα στο λουτρό της, μια σκηνοθεσία που αποσκοπεί να διασωθεί η τιμή του 

βασιλικού θρόνου, η οποία αποτελεί δημόσιο αγαθό, σύμφωνα με τα πορίσματα του 

συγγραφέα. Το στυγνό πρόσωπο του αυτοκράτορα έρχεται σε αντίφαση με την 

απαγόρευση των αιματηρών δημόσιων θεαμάτων του Ιπποδρόμου, τα οποία δεν 

συνάδουν με το ήθος της νέας θρησκείας που ευαγγελίζεται. Η φράση της Φαύστας 

                                                            
98 Στο ίδιο, πράξις Τετάρτη, σκηνή Τετάρτη, σ. 85. 
99Δ. Βερναρδάκης, Φαύστα. Δράμα σε πράξεις πέντε, έμμετρη απόδοσις στη Δημοτική υπό Θεοδοσίου, 

Δουβαλετέλλη, Αθήναι, πράξις Δ’, σκηνή Α’, σ. 109. 
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«ώρα και έσωθεν να λάμψει η αιδώς» υπογραμμίζει την ανάγκη θεμελίωσης του νέου 

κόσμου πάνω στην αιδώ, στη δίκη και τις υπόλοιπες αρετές. 

Η μελέτη του ρόλου της Φαύστας και της Ελένης στο συγκεκριμένο έργο μάς 

επιτρέπει να επισημάνουμε την εξύψωση του ρόλου της γυναίκας από τη χριστιανική 

θρησκεία. Η Φαύστα αποτελεί σύμβολο, συγκινεί με την τόλμη της να ονειρευτεί και 

να διεκδικήσει τα δίκαιά της. Η Ελένη με τη δράση της προάγει τα συμφέροντα του 

έθνους και της θρησκείας. Προτείνει στον αυτοκράτορα να ξεπλύνει τον ρύπο των 

αμαρτημάτων του στην κολυμπήθρα του χριστιανισμού, να εγκαταλείψει την 

αμαρτωλή Ρώμη και να μεταφέρει την έδρα της αυτοκρατορίας του στην Ανατολή. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνει χριστιανός μέσω του βαπτίσματος.  

ΕΛΕΝΗ: Τότε τι κωλύει να προσέλθης προς το βάπτισμα/ και εν τη κολυμβήθρα 

πολουόμενος/ τον ρύπον πάσης αμαρτίας, τέλειος/ χριστιανός να γείνης, Κωνσταντίνε 

μου;
100

 

Στο διάλογό της με το γιο της και αυτοκράτορα, του αναλύει την ορθόδοξη 

διδασκαλία για το βάπτισμα και τις χάρες που απορρέουν από αυτό για τον πιστό. 

Ταυτόχρονα, τον δασκαλεύει ότι η θεία Χάρη είναι ατελείωτη για όσους πραγματικά 

μετανοούν, επισημαίνοντας τον αποτρεπτικό της ρόλο στη διάπραξη της αμαρτίας.  

ΕΛΕΝΗ: Όχι, τέκνον μου, όχι τελείαν πλήρη και ακλόνητον!/ Εάν τοιαύτην είχες 

πίστην, τώρα δεν θα εθρηνούμεν φρίττοντες το έργον σου, διότι η θεία Χάρις, την 

καρδίαν σου/ πληρούσα θα σ απέτρεπεν, ή έρημον αυτής ευρών σε δαίμων αν 

εξαίμενεν/ αλάστωρ, τρέμων δεν θα ήρχετο ζητών/ ως προ ολίγου σ’ είδα και σε 

ήκουσα,/ την θείαν χάριν παρ’ ενός Ασκληπιού!  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Την θείαν χάριν, Όχι μήτερ∙ φάρμακον/ παρ’ ιατρού. Την θείαν 

χάριν! Τις; εγώ; και παρά τίνος; Δεν υπάρχει δι’ εμέ/ φευ! θεία χάρις πλέον! Είν 

ακένωτος, η Χάρις του Υψίστου και το έλεος/ εις τους μετανοούντας/ Μετανόησον!  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Κ’ υπήρξεν εν τω κόσμω ποτέ άνθρωπος/ ον πικροτέρα έθραυσε 

μετάνοια/ της του υιού σου ταύτης, μήτερ.
101

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, με πόση επιδεξιότητα ο συγγραφέας μέσα από τη 

δραματική σύγκρουση των ηρώων του παρουσιάζει συνοπτικά, αλλά περιεκτικά, την 

                                                            
100 Στο ίδιο,  πράξις Ε,’ σκηνή ς’, σσ. 165-167.  
101 Στο ίδιο, πράξις Ε’, σκηνή ς’, σσ. 66-167. 
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ορθόδοξη διδασκαλία για το βάπτισμα, τη μετάνοια, τη θεία Χάρη και τον τρόπο με 

τον οποίο την καθιστά κτήμα του. 

Στο συγκεκριμένο έργο του Βερναρδάκη προβάλλεται η χριστιανική πίστη ως 

μοναδική και αληθινή.  

ΕΛΕΝΗ: … Μία υπάρχει πίστις αληθής, η εις τον λυτρωτήν του κόσμου Ιησού 

Χριστόν
102

 

Η απάντηση του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου στο αίτημα του λαού που ζητά 

μονομάχους στον ιππόδρομο, για να δει να χύνεται ανθρώπινο αίμα, στηρίζεται στην 

ορθόδοξη διδασκαλία για τη σημασία της σταυρικής θυσίας του Κυρίου.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αλλ’ όχι, όχι! Δεν υπάρχουν βάρβαροι/ δια τον Κωνσταντίνον 

και το κράτος του/ ουδέ το θείο αίμα επί του σταυρού/ υπέρ ενός λαού ή έθνους 

έρρευσεν/ αλλ΄υπέρ πάντων, υπέρ σύμπαντος ομού/ του γένους των ανθρώπων.
103

 

Η απόφασή του αυτή έρχεται σε αντίθεση με την καταδίκη του υιού του, Κρίσπου, 

και τη διαταγή μυστικής εκτέλεσής του, χωρίς προηγουμένως να τον δικάσει. Η 

διάθεση δικαιοσύνης, ευσέβειας και προστασίας προς τους χριστιανούς προσκρούει 

στα αισθήματα αλαζονείας και καχυποψίας που η ανασφάλεια της εξουσίας του 

δημιουργούν.  

ΦΑΥΣΤΑ: Έναν άνθρωπον, αιώνας ήδη τέσσαρας ωδύνουσα/ εγέννησε η Ρώμη, κ 

εις τον δήμιον/ ως σώμα ευτελές τι, ως ανδράποδον,/ τον ρίπτει όχι Γότθος, Σκύθης, 

βάρβαρος,/ ο Νέρων όχι ουδ’ ο Δομητιανός, αλλά αυτοκράτωρ ευσεβής και δίκαιος,/ 

μονάρχης προ ολίγου μόλις αρνηθείς/εις τον λαόν της Ρώμης τον αιμοδιψή/ και μίαν 

μόνην αίματος βαρβαρικού/ ρανίδα,των χριστιανών μαρτύρων ο σωτήρ, ο 

Κωνσταντίνος, ο πατήρ αυτού!
104

 

Γι’ αυτό ακριβώς η ψυχική του αγωνία να μάθει την αλήθεια είναι έντονη, καθώς η 

απόδοση δικαιοσύνης επιβάλλει ο παιδοκτόνος να παραδίδεται στους δαίμονες της 

κόλασης. «Να μάθω αναμένω πλήρης τρόμου, αν δικαίως εκολάσθη ο υιός μου,/ή αν 

παιδοκτόνος άκων, αλλά άθλιος/εις όλους της κολάσεως τους δαίμονας/να παραδώσω 

                                                            
102 Στο ίδιο,  πράξις Ε,’ σκηνή ς’,  σ. 165. 
103 Στο ίδιο, πράξις Δ’, σκηνή Β’, σ. 117. 
104 Στο ίδιο, πράξις Δ’, σκηνή ΙΑ’, σ. 145.  
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μέλλω σώμα και ψυχή». Στην ορθόδοξη θεολογία η κολασμένη ζωή είναι αποτέλεσμα 

της απομάκρυνσης από το Θεό και της ακοινωνησίας μαζί του, και δεν παρουσιάζεται 

υπό το νομικό πρίσμα της αμοιβής και της τιμωρίας.
105

 Η αποκάλυψη της αλήθειας 

από την αυτοκράτειρα και η επίκληση του Κωνσταντίνου στις αγγελικές δυνάμεις να 

επιδείξουν τη δύναμή τους και να προλάβουν την εκτέλεση της απόφασης, θέτουν το  

θέμα της λαϊκής πίστης για τη σημασία και το ρόλο των αγγέλων στην ανθρώπινη 

ζωή. 

Το τρίτο δράμα του Βερναρδάκη, ο Νικηφόρος Φωκάς,
106

 αποτελεί όχι μόνο το 

τέλος της δραματικής του παραγωγής, αλλά και την επιστροφή του δραματουργού 

στην εποχή κατά την οποία ως άξονες της δραστηριότητάς του έθετε την πατρίδα και 

την πίστη, τη θρησκεία και την ελευθερία. Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στη 

συνομωσία του Ιωάννη Τσιμισκή με την αυτοκράτειρα Θεοφανώ να σκοτώσουν τον 

αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, με σκοπό να αναλάβει την εξουσία ο πρώτος. 

Στο πρόσωπο του αυτοκράτορα διαγράφεται έντονη ψυχολογική κρίση ως 

αποτέλεσμα των εσωτερικών συγκρούσεων ανάμεσα στις πεποιθήσεις και τα πάθη 

του. Ο Νικηφόρος ήταν χριστιανός ευσεβής
107

 με ροπή προς την ασκητική λιτότητα 

και αυστηρότητα, αλλά παράλληλα αισθανόταν έντονη ερωτική έλξη προς την 

αυτοκράτειρα Θεοφανώ, την οποία προσπαθούσε να καταπνίξει ως αιτία αμαρτίας. Ο 

                                                            
105Η κόλαση είναι αμεθεξία του Θεού, ενώ η μετοχή αυτού είναι η τρυφή της παραδείσιας ζωής. Είναι 

φιλία η παραδείσια ζωή, ενώ η κόλαση «αφιλία» και ακοινωνησία τόσο σε σχέση με το Θεό όσο σε 

σχέση και με τους άλλους. Βλ. Ν. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β’, Έκθεση της 

Ορθόδοξης Πίστης σε αντιπαράθεση με τη δυτική Χριστιανοσύνη, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 

2006, σσ. 545-546. 
106 Ο Νικηφόρος Φωκάς γράφηκε το 1903 και διδάχθηκε στο Βασιλικό θέατρο των Αθηνών στις 6 

Μαρτίου 1905. Στη βιβλιοθήκη του Βασιλικού Θεάτρου βρίσκεται χειρόγραφο του δράματος που 

φέρει τον αριθμό 92. Το δράμα είναι εκτενές κείμενο αποτελούμενο από πέντε πράξεις, σαράντα εννέα 

σκηνές και, περίπου, 3715 ιαμβικούς τρίμετρους στίχους. Βλ. Ι. Καβάρνος., ό.π., σ. 204.  
107Στο έργο Νικηφόρος Φωκάς του Χατζάκου ο αυτοκράτορας παρουσιάζεται να εναποθέτει 

αποκλειστικά στη θεία βούληση τη σωτηρία του στο ενδεχόμενο δολοφονικής ενέργειας εναντίον του 

και αρνείται να αναλάβει πρωτοβουλία να προστατεύσει τον εαυτό του. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Αν η 

Κλωθώ βραχύ το νήμα έκλωσε/ του βίου μου, να το μηκύνης δύνασαι;/ αν ο Θεός να με λυτρώση ευδοκή/ 

εκ των παγίδων, υφ ων με περιστοιχούν/ φρονώ δεν έχει ανθρωπίνης αρωγής/ ανάγκην δια τούτο». Βλ: 

Μ. Χατζάκος, Νικηφόρος Φωκάς, αυτοκράτωρ του Βυζαντίου, Δράμα Τρίπρακτον έμμετρον, Αθήναι 

1880, σκηνή Α΄ πράξις Β’ σ. 28. Η βαθιά πίστη του αυτοκράτορα εκδηλώνεται και στην προσευχή που 

απευθύνει στη Παναγία. Νικηφόρος: «Βοήθει με συ Θεομήτωρ Δέσποινα, των θλιβομένων ανεξάντλητος 

ελπίς/ θεράπευσον την ασθενούσαν μου ψυχήν /και ησυχίαν πέμψον μοι λυσίπονον/ την ταπεινήν μου μη 

παρίδης δέησιν». Στο ίδιο, πράξις Α’, σκηνή Β’, σ. 12. Και τη στιγμή της δολοφονίας του αναφωνεί 

στον Ιωάννη: Νικηφόρος:  «Βοήθησόν με, Δέσποτα πανάχραντος!/ δεν με ηπάτα η προαίσθησις … 

Λοιπόν ας σε βαρύνει πάντοτε το αίμα μου./ Μάχαιραν έδωκας θα λάβης μάχαιραν …/ ναι! … Ιωάννη … 

ο Θεός δεν λησμονεί … Τετέλεσται!. .Α!.. Αποθνήσκω …  Ω Θεέ!/ εις χείρας σου αφίημι το πνεύμα μου». 

Στο ίδιο, πράξις Β’, σκηνή ΙΑ’, σ. 56. 
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μοναχός Αθανάσιος παρακινούσε τον αυτοκράτορα να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και 

να ασπασθεί το μοναχισμό, προοπτική που είχε αποδεχτεί ο αυτοκράτορας αλλά 

ανέβαλε να πραγματοποιήσει.  

«Απηύδησα, Θεέ μου! Την στιγμήν αυτήν/ εάν ο Αθανάσιος μου ήρχετο/ και μετ’ 

αυτού εις Άθωνα μ επρότεινεν,/ ως εχθές, ν’ αναχωρήσω, αγνοώ αν δεν/ τον 

ηκολούθουν. Τόσον ηδίασα/ τον βίον εδώ τούτον τον αβίωτον!../ Τεταλαιπωρημένον, 

έρημον πτηνόν/ κ’ εγώ επόθουν, Άθως, εις τους κλάδους σου/ να καταφύγω, και της 

τετρωμένης μου/ καρδίας ίασιν να εύρω. Αλλά Φευ! Ο υψιπέτης όρνις άλλοτε εγώ,/ με 

τεθραυσμένας κείμαι νυν τας  πτέρυγας./ Τας κατετόξευσαν εκείνοι, οίμοι, ους/ με της 

καρδίας μου το αίμα έθρεψα,/ το ίδιόν μου στήθος με το ράμφος μου/ πλήττων κ’ 

αιμάσσων, πελεκάν του έθνους μου./ Πλην την καιρίαν, την θανάσιμον πληγήν, εις την 

καρδίαν φέρω, και εκ της χειρός/ της γυναικός εκείνης, ην ως άγγελον/ ελάτρευα 

παρηγορίας. Από χθές/ δεν έχει πλέον η ζωή μου θέλγητρον.
108

 

Στο διάλογο του μοναχού με τον αυτοκράτορα ο δραματουργός μάς παρουσιάζει 

το χαρακτήρα της μοναστικής ζωής και τις επιπτώσεις της στον ανθρώπινο βίο, 

αντιπαραβάλλοντας τα αποτελέσματά της με την κατάσταση που βιώνει ο πιστός, 

όταν παρασύρεται από τα άλογα πάθη και τα υλικά αγαθά. Επίσης, μέσα από τη 

διατύπωση των φόβων του αυτοκράτορα για τη ζωή του εξαιτίας κάποιων ονείρων 

που βλέπει, ο δραματουργός κρίνει το ρόλο της δεισιδαιμονίας στη ζωή του 

ανθρώπου και τη διαχωρίζει από την ορθή θρησκευτική πίστη. Η εισαγωγή του 

μοναχού Αθανάσιου ωφέλησε το δράμα, επειδή βοηθάει το θεατή να κατανοήσει την 

ψυχική κρίση που βιώνει ο Νικηφόρος, καθώς καλείται να επιλέξει μεταξύ των 

πνευματικών αγαθών του μοναχικού βίου και των υλικών αγαθών της πολιτικής ζωής. 

Στο παράλληλο δράμα του Αντώνη Αντωνιάδου, ο χριστιανός μοναχός 

παρουσιάζεται συκοφάντης και επαναστάτης που προτρέπει σε φόνο, ενώ η 

δολοφονία του αυτοκράτορα είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του κλήρου και 

των αυλικών. 

Η σύζυγος του αυτοκράτορα Θεοφανώ είναι ο κύριος μοχλός της υποκινούμενης 

συνομωσίας εναντίον του αυτοκράτορα. Άπιστη και ηδυπαθής, φιλόδοξη και θρασύς, 

καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να επιτύχει το σκοπό της παρακινημένη από τον 

                                                            
108 Ι. Καβάρνος,  όπ., σ. 198. 
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έρωτά της για τον Ιωάννη Τσιμισκή. Μέσα από το δυναμικό χαρακτήρα της 

αυτοκράτειρας, ο συγγραφέας προβάλλει τους κινδύνους της αποδέσμευσης της 

γυναικείας σεξουαλικότητας. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ενώ σε κάποια έργα ο 

γυναικείος δυναμισμός υπηρετεί το πατριωτικό και θρησκευτικό ιδεώδες, η 

συμπεριφορά της Θεοφανούς αποτελεί απειλή για την αυτοκρατορία. Η τελική φυγή 

του Τσιμισκή και η εγκατάλειψη της γυναίκας που τον ανέδειξε, αποτελούν τρόπους 

αντίδρασης της ανδροκρατούμενης κοινωνίας απέναντι στην επερχόμενη γυναικεία 

επέλαση. 

Στον αντίποδα της Θεοφανούς βρίσκεται η Αγάθη, η οποία είναι ευσεβής και 

ειλικρινής. Ο Ιωάννης Τσιμισκής, καθώς εξομολογείται τον έρωτά του προς αυτήν, 

την παρομοιάζει με τη σοφή Υπατία και διαπιστώνει ότι υπερτερεί σε σχέση με 

αυτήν. Ο λόγος είναι ότι δεν διδάσκει σε δημόσιο χώρο, αλλά από τα παιδικά της 

χρόνια σύχναζε στη βασιλική βιβλιοθήκη, ενώ, τώρα που ωρίμασε, κρύβει τη σοφία 

της σε μοναστήρι, όπως κρύβεται από τα μάτια των θνητών η παρθένα Μούσα και το 

ιερό πουλί. Παρατηρούμε ότι η παιδεία υιοθετείται ως μέσο προφύλαξης των 

γυναικών από τις παρεκτροπές και ο χώρος του μοναστηρίου προβάλλεται ως χώρος 

εκπαίδευσης. Είναι γνωστό το παράδειγμα πολλών γυναικών που μεταμορφώθηκαν 

σε εθνικές ηρωίδες μέσα από την εκπαίδευση – η αυτοκράτειρα Θεοδώρα 

μεταβάλλεται από άσεμνη χορεύτρια του Ιπποδρόμου σε υπόδειγμα ήθους, 

ευθυκρισίας και ελεημοσύνης, μόλις αρχίζει να μελετά συστηματικά τον Πλάτωνα 

και τους αρχαίους τραγικούς. 

 

1.4.4. Ιωάννης Ζαμπέλιος 

Την πορεία αμηχανίας που χαρακτηρίζει το εθνικιστικό κίνημα στα πρώτα χρόνια 

δημιουργίας του νεοελληνικού κράτους έρχεται να ανατρέψει ο Ιωάννης Ζαμπέλιος 

(1787-1856).
109

 Στόχος του είναι να επαναφέρει τον πατριωτικό χαρακτήρα των 

                                                            
109Ο Ιωάννης Ζαμπέλιος υπήρξε ανώτατος δικαστικός. Έκανε εγκύκλιες σπουδές στη γενέτειρά του και 

κατόπιν ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου σπούδασε νομικά και φιλοσοφία. Επηρεάστηκε από τις 

προσωπικότητες του Ούγου Φώσκολου, του Αλφιέρι και του Κοραή. Όπως σημειώνει ο ίδιος στην 

αυτοβιογραφία του, η συνάντησή του με τον Αδαμάντιο Κοραή υπήρξε καθοριστική: « … αι 

συνδιαλέξεις ηύξησαν μάλλον τα πάθη της πατρίδος και της ελευθερίας εις τον Ζαμπέλιον∙ επίασε λόγον 

με αυτόν ότε επεριπάτουν εις τον Κεραμεικόν των Παρισίων, και ότε επεσκέπτοντο το Ναπολεόντειον 

Μουσείον». Τα στοιχεία που αφορούν στον Ιωάννη Ζαμπέλιο προέρχονται από την αυτοβιογραφία του 

δημοσιευμένη στο περιοδικό Αρμονία: Δ. Καμπούρογλου, περ. Αρμονία, τ. Γ΄, Αθήνα 1902, σ. 225-
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προεπαναστατικών δραμάτων στη σύγχρονη δραματουργία και να ενισχύσει τον 

εθνικιστικό ζήλο και στο θέατρο, επηρεασμένος από το δόγμα της Μεγάλης Ιδέας που 

διατυπώνεται εκείνη την εποχή και πρόκειται να κυριαρχήσει στις επόμενες 

δεκαετίες. 

Το έργο του χαρακτηρίζει έντονος διδακτισμός, καθώς αναδεικνύει και αξιοποιεί 

ένα σύνολο εθνικών και πατριωτικών αξιών που αντανακλούν τα ιδανικά που 

φώτισαν την προσωπική του ζωή και δράση. Ενδεικτικοί είναι οι τίτλοι των έργων 

του, τα οποία αντλούν τα θέματά τους από διάφορες περιόδους της Ελληνικής 

Ιστορίας, από τραγικές και ηρωικές στιγμές:
110

 Τιμολέων, Κωνσταντίνος 

Παλαιολόγος, Γεώργιος Καστριώτης, Ρήγας Θεσσαλός, Μάρκος Βόσσαρις, Ιωάννης 

Καποδίστριας, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Διάκος, Κόδρος, 

Οδυσσεύς Ανδρούτσος, Μήδεια. Ο εθνικός ήρωας που σκιαγραφεί ο δραματουργός 

στα παραπάνω έργα αποτυπώνει την πορεία του ελληνισμού στην πορεία του στο 

χρόνο. Έτσι ο Τιμολέων εκπροσωπεί την περίοδο της Αρχαιότητας, ο Κωνσταντίνος 

Παλαιολόγος το Βυζάντιο, ενώ το έργο Γεώργιος Καστριώτης αφορά στην περίοδο 

της οθωμανικής κατάκτησης, για να οδηγηθούμε κατόπιν στην προετοιμασία του 

αγώνα με το έργο Μάρκος Βόσσαρις και στην κορύφωσή του μέσα από τα έργα 

Γεώργιος Καραϊσκάκης, Διάκος και Οδυσσέας Ανδρούτσος. Τη συγκρότηση του 

ελληνικού κράτους εκφράζει το έργο Ιωάννης Καποδίστριας. Στα παραπάνω έργα 

προβάλλεται σταθερά το πατριωτικό φρόνημα των ηρώων κατά των εχθρών του 

Έθνους και αρχίζει να αναδεικνύεται από τον Ζαμπέλιο η θρησκευτική πίστη ως 

βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας.
111

 Στο έργο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο 

                                                                                                                                                                          
237. Αλλά και από τη βιογραφία του στο Ιωάννης Ζαμπέλιος, Βιογραφία, Τραγωδίαι, Ιωάννου 

Ζαμπέλιου Λευκαδίου, έκδοσις  Σεργίου Χ. Ραφτάνη, εν Ζακύνθω 1860, τ. Α’,  σ. ιγ’-ιδ’. 
110Το περιεχόμενο των θεμάτων που αποτελούν πηγή έμπνευσης για τον Ιωάννη Ζαμπέλιο καλύπτουν 

μια χρονική περίοδο που εκτείνεται από την αρχαιότητα μέχρι τα νεώτερα χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση 

την περίοδο της ελληνικής Επανάστασης. Ο προσανατολισμός του στα γεγονότα του Αγώνα είχε ως 

αποτέλεσμα τη μεταβολή του αρχαιοπρεπούς τρόπου σχεδιασμού των έργων του. Το νέο υλικό τον 

οδηγεί σε υποχωρήσεις όσον αφορά στην απόλυτη τήρηση των κανόνων του νεοκλασικισμού. Η 

σύζευξη της αρχαίας με τη νεώτερη ιστορία αποτελεί κατά την κ. Α. Ταμπάκη πρώιμη εμφάνιση του 

«ελληνοχριστιανικού» πολιτισμού, όρος που εισήχθηκε από το γιο του Ιωάννη Ζαμπέλιου, Σπυρίδωνα. 

Βλ. Α. Ταμπάκη, Το Νεοελληνικό Θέατρο (18ος-19ος αι.) Ερμηνευτικές προσεγγίσεις, εκδ. Δίαυλος, 

Αθήνα 2005, σ. 213. 
111Το ηρωικό και παραινετικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το έργο του Ζαμπέλιου είναι σύμφωνο με τα 

αιτήματα κοινωνικά και ιδεολογικά της εποχής του νεοελληνικού Διαφωτισμού και απευθύνεται όχι 

στα στενά όρια μιας τοπικής κοινωνίας αλλά στο μείζονα ελληνισμό. Η ταύτιση των εννοιών της 

πατρίδας και της θρησκείας πραγματοποιείται σε μια μεταγενέστερη φάση του δημιουργικού του 

έργου, αν και στο έργο του Γεώργιος Καστριώτης, ο κεντρικός ήρωας, μολονότι Αλβανός, έχει 

εντυπωθεί στη συνείδηση του συγγραφέα ως χριστιανός και Έλληνας που μάχεται τον αλλόδοξο 
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αυτοκράτορας παρουσιάζεται να μάχεται εναντίον όλων όσοι επιβουλεύονται τη 

θρησκεία, το γένος και τη βασιλική εξουσία. Ο Γεώργιος Καστριώτης (Σκεντέρβεης) 

συνδέεται με το μύθο του Ορέστη και είναι ο χριστιανός που μάχεται τον Οθωμανό 

τύραννο.  

«Αι τραγικαί υποθέσεις έχουσι τους κοινούς των τόπους. Ο Καστριώτης, ανάγεται 

εις τον του Ορέστου, όταν φονεύσας τον Αίγισθον, εκδικη τον πατέρα και αναλαμβάνει 

τον θρόνον».
112

 

Ο Μάρκος Βόσσαρις παρουσιάζεται ως υπέρμαχος της θρησκείας και της 

πατρίδας, ενώ ταυτόχρονα θαυμάζει τον Λεωνίδα και τον Θεμιστοκλή.  

«Ηγάπα θερμότατα την Ελλάδα, την ελευθερίαν, και την δόξαν, είχεν όλας τας 

αρετάς και χάριτας του πολίτου και του Χριστιανού, ήτον εξόχως ζηλωτής Λεωνίδου 

και του Θεμιστοκλέους».
113

 

Η Χριστίνα Αναγνωστοπούλου διακατέχεται από ανιδιοτελή αγάπη για τον πατέρα 

και τους οικείους της, έχει έντονο θρησκευτικό ζήλο και έχει ως σύμβολο τη 

χριστιανική πίστη.  

Ο Ιωάννης Ζαμπέλιος, επιχειρώντας να συμβάλει στην αναμόρφωση του 

νεοελληνικού δραματολογίου, χρησιμοποίησε τα κλασικά πρότυπα για την ωφέλεια 

του αναγεννώμενου έθνους. Ο κλασικισμός του αποβλέπει στο να προκαλεί «τον 

έλεον ομού και τον φόβον» στην ψυχή του θεατή. Για το λόγο αυτό τον απασχολούν, 

εκτός από την αισθητική του δραματικού έργου, και θέματα, όπως η ποιητική γλώσσα 

και η μετρική των τραγωδιών. Στο θέμα της γλώσσας
114

 υποστηρίζει ότι η πορεία της 

ακολούθησε την πορεία του παρακμάζοντος ελληνισμού, την εκβαρβάρωσή του και 

εκφράζει τη γνώμη ότι η συντελούμενη αναγέννηση του Έθνους θα επιφέρει τη 

βαθμιαία ανύψωσή της. Η ποιητική δημιουργία, για να μπορέσει να είναι ωφέλιμη, θα 

                                                                                                                                                                          
εχθρό. Βλ. Α. Ταμπάκη, Η νεοελληνική δραματουργία και οι δυτικές της επιδράσεις (18ος-19ος αι.). Μια 

συγκριτική προσέγγιση, εκδ. Ergo, Αθήνα 20022, σ. 102. 
112 Ι. Ζαμπέλιος, «Γνώμη του Συγγραφέως εις τον Καστριώτην», Τραγωδίαι, ό.π., τ. Α’, σ. 212.  
113 Ι. Ζαμπέλιος, «Υπόθεσις», στο ίδιο, τ. Α’, σ. 303.   
114 Αναφορικά με το θέμα της γλώσσας, ο Ι. Ζαμπέλιος ακολούθησε την κοραϊκή μέση οδό. Συνέλεξε 

το γλωσσικό του υλικό από την παρακαταθήκη της λαϊκής και προφορικής παράδοσης καθώς ο ίδιος, 

όντας νέος, τραγουδούσε κλέφτικα τραγούδια παρέα με τον Ούγο Φώσκολο στην Ιταλία. Βλ. Α. 

Ταμπάκη, Το Νεοελληνικό Θέατρο, ό.π., σσ. 115-116. Αξίζει να αναφθεί πως με την πάροδο του 

χρόνου δημιουργείται μια διάθεση στροφής προς το αρχαϊκότερο. Βλ. Γλ. Πρωτοπαπά-

Μπουμπουλίδου, Περί το δραματικόν έργον του Ιωάννη Ζαμπέλιου: επτά ανέκδοται επιστολαί, Αθήνα 

1964, σσ. 381-382. 
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πρέπει να αντλεί τα θέματά της από την ελληνική παρακαταθήκη. Στα 1842, στη 

«Διατριβή περί Νέο-ελληνικής γλώσσης» τονίζει την αξία της καλής ποίησης που 

αντλεί κατευθείαν από το λαό και γίνεται κατανοητή και αποδεκτή, όπως ακριβώς 

αυτή του φίλου του Διονύσιου Σολωμού, η οποία με τη σειρά της πηγάζει κατευθείαν 

από το λαό, όπως τα δημώδη τραγούδια και η κλεπτική ποίηση. Αναφορικά με τον 

τομέα της μετρικής, ακολουθεί τον τονικό ίαμβο, επειδή ακριβώς ταιριάζει με το 

ρυθμό της καθημερινής ομιλίας και απαντάται και στη δημοτική ποίηση.
115

 Έτσι, 

παρατηρούμε ότι στο έργο του Ζαμπέλιου συνυπάρχουν νεοκλασικιστικές και 

ρομαντικές έννοιες, όπως φαίνεται μέσα από τη σύνθεση εννοιών του ελληνικού 

πνεύματος και της χριστιανικής θρησκείας. 

Στο έργο του Διάκος ο Ζαμπέλιος προβάλλει τον ρασοφόρο ήρωα που αρνείται να 

αφιερώσει τη ζωή του στην Εκκλησία και αποβάλλοντας τα ράσα γίνεται κλέφτης, 

προκειμένου να υπερασπιστεί τα ιδανικά της πατρίδας  και της θρησκείας. 

Επισημαίνει τον βοηθητικό ρόλο της θρησκείας ως χείρας βοήθειας στους δύσκολους 

αιώνες της δουλείας, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της γλώσσας και 

της εθνικής ταυτότητας.  

Επωδός πρώτη: Αλλ’ εις την τόσην φθοράν και καταδίκην,/Τις μας εκτείνει εύνουν, 

βοηθόν χείρα;/Θρησκεία, σύ’ σύ μόνη/Του ποτηρίου, την πικράν ταύτην πόσιν,/ συ να 

γλυκαίνης/ Έσπευδες πάντα με παρηγόρους λόγους/ πιστούς γενναιόψυχους,/Τον νουν, 

την γλώσσαν, Έλληνας, συ μας σώζεις/Δια σε έτι εδράξαμεν τα όπλα
116

 

Παρομοιάζει το έθνος με σκάφος που κινδυνεύει σε θάλασσα φουρτουνιασμένη, 

σώζεται, όμως, επειδή διατηρεί ως ιερό φορτίο τη γλώσσα και την πίστη, ενώ έχει ως 

πηδάλιο και ιστία το θάρρος και το πνεύμα, αντίστοιχα.  

ΔΙΑΚΟΣ: Παρομοιάζει με σκάφος κινδυνεύον/ Εις θάλασσαν, αγρίαν, πλήρης 

σκοπέλων,/ Και φουσκωμένην από όλους τους αέρας/ Σώζεται όμως αν και πολύ 

βλαμμένον/ Κ’ επιφύλαττες ως ιερόν φορτίον,/ Την πίστην και την Γλώσσαν κ’ εις τα 

ιστία/ Και το πηδάλιον, θάρρος και πνεύμα,/ Ελληνικά πατρώα, δι ων και μέλλει,/ 

Λυτρωθέν τώρα, να αναπτερώση πάλιν».
117

 

                                                            
115 Ι. Ζαμπέλιος, Τραγωδίαι, ό.π., τ. Α’, σ. 6. 
116 Ι. Ζαμπέλιος, Διάκος, Τραγωδία Δέκατη, εκ του τυπογραφείου Χ. Αναστασίου, εν Αθήναις 1845, 

πράξη Τρίτη,  σ. 51. 
117 Στο ίδιο, πράξη Δευτέρα, σ. 45. 
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Ο δραματουργός υπογραμμίζει τη σημασία του θανάτου «δια τον Σταυρόν και την 

Ελευθερίαν», τονίζοντας την αιώνια μνήμη και τον Παράδεισο ως τα σημαντικότερα 

αγαθά που θα απολαύσουν όσοι θυσιαστούν για αυτά.  

«Ο Διάκος μαθών ότι ο εχθρός έφθασεν εις το Ζητούνιον, συγκαλέσας τους 

συναγωνιστάς του τους ωμίλησε τα εξής Αδελφοί Έλληνες! Έπειτα από τετρακοσίων 

χρόνων σκληράν δουλείαν, ο Θεός ευσπλαχνισθείς, απεφάσισε να μας δώση την 

ελευθερίαν, καθώς την εχαίροντο μιαν φοράν οι προπάτορες μας∙ πλην δια να την 

απολαύσωμεν πρέπει να αποφασίσωμεν να αποθάνωμεν με τα όπλα εις τας χείρας, και 

τότε ας την χαρώσι οι μεταγενέστεροί μας. Ημείς ως τόσον θέλομεν απολαύσει τα δύο 

μεγαλύτερα καλά, τον Παράδεισον και την αιώνιαν μνήμην των μεταγενεστέρων, επειδή 

δια τον Σταυρόν και την Ελευθερίαν αποθνήσκομεν».
118

 

Μέσα από την εμμονή της μητέρας να ασπαστεί ο Διάκος το μοναχικό σχήμα, 

ικανοποιώντας παλαιότερο τάμα της ίδιας, παρατηρούμε αφενός τη σημασία που 

αποδίδεται στο μοναστικό ιδεώδες και αφετέρου τον τρόπο που οι δεισιδαιμονίες 

(όνειρα) και η θρησκοληψία (τάματα) επηρεάζουν την ορθή θρησκευτική πίστη.   

Σε έταξα και το θέλει, ο Θεός βλέπεις/ Με το όνειρό μου τούτο, εκεί σε κράζει/ Εκεί 

σε προστάζει, ως Μοναχός, και όχι/ Ως στρατιώτης τον στέφανον να λάβης».
119

 

Στην απάντηση του ήρωα προς τη μητέρα σχετικά με την απόφασή του να 

πολεμήσει, την οποία δικαιολογεί ως αποτέλεσμα θείας εκλογής, τίθεται από το 

συγγραφέα το θέμα της ελεύθερης προαίρεσης και της θείας βούλησης στη ζωή του 

ανθρώπου.  

ΔΙΑΚΟΣ: Δεν νοείς ότι,/ Μ’ έκλεξε στρατηγόν του να πολεμήσω,/ Υπέρ πατρίδος 

και Πίστεως, και λάβω/ Ως αθλητής και μάρτυς τον στέφανόν του;».
120

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το δίλημμα του ήρωα δεν περιέχει καμία αντίφαση, 

καθώς και οι δύο επιλογές του είναι σύμφωνες με το θείο θέλημα.  

Ένα άλλο θέμα που τίθεται από το δραματουργό είναι η αποφυγή της διχόνοιας.  

                                                            
118 Στο ίδιο, πράξη Πρώτη, σ. 16. 
119 Στο ίδιο, πράξη Πρώτη, σ. 32. 
120 Στο ίδιο, πράξη Πρώτη, σ. 32. 
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«Πρέπει ακόμη, να ρίψωμεν τας έχθρας/ Της διχονοίας, τον έρποντα πατρόθεν,/ Και 

ριζωμένον, εις τας ψυχάς μας σπόρον/… Να μας στηρίζη μόνον ο θείος φόβος,/… Η 

σωτηρία κ’ η ύψωσις του Γένους».
121

 

Προτρέπει να αποβάλουμε τον σπόρο αυτής που έχει ριζώσει στις ψυχές μας 

διαχρονικά και να αναζητήσουμε ως στήριγμα το φόβο Θεού. Από τα πρώτα χρόνια 

του νέου αιώνα, ιστορικοί και ποιητές είχαν αποδώσει την πτώση του τόπου και την 

υποδούλωσή του αρχικά στους Ρωμαίους και κατόπιν στους Τούρκους, στις έριδες 

ανάμεσα στις ελληνικές πολιτείες, στην έλλειψη ομόνοιας και σύμπνοιας ανάμεσα 

στους κατοίκους. Οι δύο εμφύλιοι πόλεμοι που απείλησαν να καταστρέψουν τον 

αγώνα της ανεξαρτησίας απέδειξαν πόσο δύσκολη ήταν η υπέρβαση των κάθε είδους 

ανταγωνισμών. Αλλά και στο νεοσύστατο κράτος οι κάθε είδους εξεγέρσεις που 

σημειώθηκαν, τόσο κατά την περίοδο του Καποδίστρια όσο και κατά την περίοδο του 

Όθωνα, με αποκορύφωμα την εξέγερση για την παραχώρηση συντάγματος, ανέδειξαν 

το αίτημα της σύμπνοιας στο κέντρο της εθνικής ιδεολογίας και το κατέστησαν 

κυρίαρχο θέμα της δραματουργίας της εποχής. 

Πέρα όμως από την ανάδειξη της διχόνοιας ως βασικής αιτίας των δεινών του 

έθνους, ο δραματουργός επισημαίνει τη σημασία των αμαρτιών των προγόνων για τη 

δεινή κατάσταση, αναρωτώμενος: «Θεέ έως πότε η μάστιξ αύτη; Τας αμαρτίας των 

πάππων μας ακόμη/ Δεν έπλυνε τοσούτων, γενεών δάκρυ/ Ιλαρόν, πράον, τον 

οφθαλμόν, πότε/ Μέλλεις να στρέψεις και προς ημάς ακόμη;». Η νικηφόρα έκβαση του 

Αγώνα και η σωτηρία του Έθνους παρουσιάζονται ως αποτελέσματα της θείας 

ευσπλαχνίας. Επιστρατεύοντας την ορθόδοξη διδασκαλία της ανάστασης του Κυρίου, 

χρησιμοποιεί τη γνώριμη εικόνα της εξαγοράς της κτίσης από τον Ιησού Χριστό (ως 

λύτρον αντί πολλών) για να δηλώσει ότι η προ πολλού ταφείσα Ελλάδα αναστήθηκε. 

Το μήνυμα της Ανάστασης γίνεται μήνυμα ελευθερίας. 

Η προσευχή που απευθύνει η Σοφία προς το Θεό προκειμένου να βγει ο γιος της 

αλώβητος και νικητής από τη μάχη μάς επιτρέπει να επισημάνουμε την ιδιαίτερη 

σημασία που ο δραματουργός της προσδίδει μέσα στο κείμενο. Μέσα από το 

περιεχόμενο των λόγων της ξεδιπλώνεται η ορθόδοξη διδασκαλία για τη σταυρική 

θυσία του Κυρίου, την παντοδυναμία του Θεού και τη φιλευσπλαχνία Του. Η 

επίκλησή της στη θεία Χάρη, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, μας επιτρέπουν να 

                                                            
121 Στο ίδιο, πράξη Δευτέρα, σ. 41. 
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σημειώσουμε την αναφορά της στο τριαδικό πρόσωπο του Θεού. Συγκρίνοντας το 

περιεχόμενο της προσευχής της με την αντίστοιχη που απευθύνει ο Διάκος, 

διαπιστώνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της αληθινής προσευχής κατά την 

Ορθόδοξη Θεολογία - η παραδοχή της αμαρτίας από τη μεριά του πιστού, η διάθεση 

ταπείνωσης μπροστά το Θεό και η εκ βάθους ψυχής και ένθεη αναφορά του σε 

Αυτόν. 

Ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας είναι η 

αναγνώριση της πίστης του Χριστού ως της μοναδικής και αληθινής σε σύγκριση με 

την πίστη των Τούρκων προς τον Μωάμεθ. Η θρησκευτική πίστη είναι στοιχείο της 

ταυτότητάς του, για αυτό και αρνείται να την αρνηθεί προκειμένου να κερδίσει τη 

ζωή. Η πίστη στην ανωτερότητα της θρησκείας του τον οδηγεί να τιμωρήσει 

παραδειγματικά εκείνους από τους συμπολεμιστές του οι οποίοι, λειτουργώντας ως 

όχλος, έκαψαν το σπίτι ενός αφιερωμένου στα θεία δερβίση και τον οδήγησαν στην 

αυτοκτονία. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία πρέπει να εκληφθεί περισσότερο ως 

δήλωση του χαρακτήρα της ορθόδοξης πίστης και λιγότερο ως διάθεση του Διάκου 

να εξευμενίσει μια ενδεχόμενη πρόκληση της θείας οργής. 

Στην τραγωδία του Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, ο δραματουργός αναφέρεται στην 

απόφαση της χριστιανής  ηρωίδας του να εγκαταλείψει τον τούρκο σύζυγό της και το 

ανήλικο βρέφος της, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που της δίνεται να επιλέξει 

εάν θα τον ακολουθήσει ή θα παραμείνει στην πατρίδα της ως ελεύθερη χριστιανή. 

Έχει προηγηθεί η συναισθηματική πίεση σε βάρος της, τόσο από τη μεριά του 

συζύγου της που εκμεταλλεύεται το μητρικό της φίλτρο όσο και από τη μεριά του 

πατέρα της, ο οποίος της θυμίζει το θάνατο του αδερφού της από τον εχθρό. Η τελική 

απόφαση της ηρωίδας προκύπτει ύστερα από μια ανεπιτυχή προσπάθεια να πείσει το 

σύζυγό της να αλλάξει πίστη.  

Ο Ζαμπέλιος αναδεικνύει και σε αυτό του το έργο τη χριστιανική πίστη ως βασικό 

στοιχείο της ταυτότητας του έθνους. Στη σκηνή της συνάντησης της Χριστίνας με τον 

πατέρα της, την κατηγορεί για προδοσία προς την πίστη και την πατρίδα, και της 

ανακοινώνει ότι θα κληθεί να επιλέξει αυτοβούλως αν θέλει να είναι χριστιανή ή 

Τουρκάλα.  
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ΠΑΝ.: Όσοι εδώ κρατείσθε, των Τούρκων δούλοι,/ Αύριον θέλει ερωτηθήτε όλοι,/ 

Ανίσως ήσθε, Χριστιανοί ή Τούρκοι/ Και τότε να εκλέξης προς σε ανήκει.
122

 

Χρησιμοποιώντας την εικόνα του Χριστού ως ποιμενάρχη και των πιστών ως 

προβάτων, η ηρωίδα δίνει στο δίλημμά της το χαρακτήρα της επιλογής ανάμεσα στην 

εγκατάλειψη του Θεού ή στην αποστροφή της προς τον εχθρό του Γένους και  

δυνάστη της γης της. Πρόκειται για μια απόφαση με την οποία θα ξεπλύνει την 

ντροπή προς τον ιεράρχη θείο της και αρχηγό του Αγώνα. 

ΠΑΝ.: Ποτέ, εφόσον κυλίεσ’ εις τον ρύπον/ Να ατιμάσης, εμέ, την γενεά σου, Τον 

θείον σου Βρεσθένη, Τον Ιεράρχη / Κ’ Ήρωα του αγώνος; Άπεχε φεύγε
123

 

Η τυχόν επιλογή της να ακολουθήσει το σύζυγό της θα την καταστήσει μισητή στο 

Θεό, στο πατέρα της, σε όλους. Γι’ αυτό το λόγο προτιμά ο πατέρας της να την 

αντικρύσει πεθαμένη παρά δούλη τουρκάλα. Η  Χριστίνα, περιγράφοντας τον εαυτό 

της πριν από την αρπαγή της από τον τούρκο σύζυγό της, αυτοχαρακτηρίζεται 

εύμορφος κόρη και ορίζει την αγάπη προς τη πίστη και την πατρίδα, την ηθική και 

την ψυχική ανδρεία ως το σύνολο αξιών με το οποίο γαλουχήθηκε. 

Στο έργο αυτό ο Ζαμπέλιος παρουσιάζει την ορθόδοξη διδασκαλία για το Θεό ως 

δημιουργό της κτίσης, ορίζει τη χριστιανική πίστη ως καταφύγιο ελπίδας και 

αναδεικνύει την έννοια της χριστιανικής αγάπης.  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Όλους σας, όλους, σας  αγαπώ μεγάλως./ Μα τα όνομα εκείνου, του 

Θεού, όστις, / Δι’ όλους μας υπάρχει, Θεός αγάπης.
124

 

Ο Θεός αποτελεί για τη Χριστίνα καθήκον, είναι ο δημιουργός του κόσμου τον 

οποίο διέπει ολόκληρο και στον οποίο καταφεύγει αναζητώντας ελπίδα και 

παρηγοριά: 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Εκεί προστρέχω, όποτε η ψυχή μου,/ κυμαινομένη εις της ζωής τας 

λύπας,/ Δεν εναντεύη παρηγορίαν άλλην. Καθήκον ο Θεός μου. Εκείνος όστις,/ Έπλασε 

και διέπει, τον κόσμον όλον ... Εκεί προστρέχω οπότε η ψυχή μου,/ κυμαινομένη εις της 

                                                            
122 Ι. Ζαμπέλιος, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Τραγωδία έβδομη, 1844, πράξις Τρίτη, σκηνή Τρίτη,  

σ. 41. 
123 Στο ίδιο, πράξις Τρίτη, σκηνή Τρίτη, σ. 39. 
124 Στο ίδιο, πράξις Τετάρτη, σκηνή Τετάρτη, σ. 56. 
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ζωής τας λύπας/ Δεν εναντεύη παρηγορίαν άλλην/ Τωόντι η δέησις μου θερμή υψούται,/ 

Εις του Θεού τον θρόνον και καταβαίνει/ Εις την ψυχήν μου πάλιν, φωνούσα, θάρρει
125

 

Η μελέτη της δραματικής παραγωγής της περιόδου που εξετάσαμε μας επιτρέπει 

να διαπιστώσουμε την κυρίαρχη θέση που κατέχει η χριστιανική πίστη ως κύριο 

στοιχείο της εθνικής ταυτότητας. Πρόκειται για μια παράδοση που ανάγεται στα 

χρόνια πριν από την Επανάσταση, όταν πολλοί εθνικιστές, παρασυρμένοι από τα 

ιδεώδη του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, διαχώριζαν το έθνος τους από το περιβάλλον 

της Οθωμανικής αυτοκρατορίας με βάση τη θρησκεία τους. Η χριστιανική πίστη σε 

συνδυασμό με τη γλώσσα ήταν τα δύο κυρίαρχα στοιχεία που κράτησαν ζωντανή την 

εθνική συνείδηση των Ελλήνων την περίοδο της μακρόχρονης δουλείας. Σε μια σειρά 

δραματικών έργων, όπως του Παναγιώτη Σούτσου και του Κλέωνα Ραγκαβή, 

κυριαρχεί η μορφή του ρασοφόρου ήρωα που αγωνίζεται υπέρ της πατρίδος του. Με 

τη διατύπωση της Μεγάλης Ιδέας οι πρόμαχοι του έθνους εμφανίζονται ως φανατικοί 

οπαδοί του δόγματος της Ανατολικής Εκκλησίας. Τα μέτωπα που έχει να 

αντιμετωπίσει ο ελληνισμός εκτείνονται σε Ανατολή και Δύση, και παίρνουν το 

χαρακτήρα της αντιπαράθεσης, τόσο με το μουσουλμανικό στοιχείο όσο και με τον 

καθολικισμό. Η ένωση των διάσπαρτων - σε αυτόνομες τοπικές κοινότητες- Ελλήνων 

κάτω από τη σημαία της αυτοκρατορίας προτείνεται με βάση την ορθόδοξη πίστη. Οι 

Έλληνες αναγνωρίζονται ως ο νέος εκλεκτός λαός του Κυρίου εξαιτίας της 

ορθόδοξης πίστης και της χριστιανικής τους ευλάβειας. Πρόκειται για μια επανένωση 

με όρους βιβλικούς και όχι κλασικιστικούς. 

Η μελέτη των έργων του Παναγιώτη Σούτσου μάς επιτρέπει να παρατηρήσουμε 

ότι η σχέση του με τη χριστιανική θρησκεία δεν είναι σταθερή, αλλά παρουσιάζει 

διάφορες αποχρώσεις στη βάση μιας ελληνοκεντρικής αντίληψης των πραγμάτων, 

όπου η Μεγάλη Ιδέα κατέχει βασική θέση. Ο Χριστός στο έργο του «Μεσσίας»  

παρουσιάζεται ως κοινωνικός μεταρρυθμιστής που αντιμάχεται τα απολυταρχικά 

καθεστώτα στον αγώνα του για τη διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών των 

πολιτών. Προσηλωμένος στις βασικές αρχές του Ρομαντισμού, αγγίζει θέματα που 

αφορούν στη θρησκεία, στον πατριωτισμό, στον έρωτα, ενώ δεν λείπουν οι 

μεταφυσικές του ανησυχίες με σχετικά ερωτήματα για το θάνατο και την πορεία της 

ψυχής. Στο δράμα του Ο Οδοιπόρος, ο γέροντας Παΐσιος αναπτύσσει τη διδασκαλία 

                                                            
125 Στο ίδιο, πράξις Τετάρτη, σκηνή Τετάρτη, σ. 56. 
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του για την παντοδυναμία του Θεού και την αθανασία της ψυχής με όρους της 

ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας. Από την άλλη μεριά, ο Π. Σούτσος, μέσα από 

τον ήρωα Νικήρατο, καταλήγει σε έναν ιδιότυπο αγνωστικισμό και μηδενισμό, που 

ενδιαφέρεται για τη μεταθανάτια πορεία της ψυχής μόνο στο βαθμό που ο ίδιος έχει 

αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Σύμφωνα με τη θεωρία των Ρομαντικών, το τραγικό 

τέλος των ηρώων της τραγωδίας δεν είναι η μοιραία κατάληξη μιας πορείας, αλλά η 

επιθυμητή νίκη του πνεύματος πάνω στην ύλη. Ο θάνατος αποτελεί τη διαδικασία 

σύνδεσης και σύνθεσης με το όλο, καθώς αποδεσμεύει τον άνθρωπο από τα δεσμά 

της ατομικής ύπαρξης. Η νίκη κατά του εγωκεντρισμού αποτελεί βασικό βήμα 

απελευθέρωσης στην πίστη, στον έρωτα και όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής. 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι ρομαντικοί κατανοούν την έννοια του μαρτυρίου των 

ηρώων της τραγωδίας κατά το πρότυπο του μαρτυρίου του Χριστού. Σύμφωνα με 

την ορθόδοξη θεολογία, ο άνθρωπος καλείται να ξεπεράσει το «εγώ» του, από άτομο 

να γίνει πρόσωπο, μιμούμενος το παράδειγμα της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Η 

υποκειμενικότητα του ατόμου αποτελεί μια δυσαρμονία, μια παρά φύσιν κατάσταση, 

που τον εγκλωβίζει στη μοναξιά και από την οποία τον λυτρώνει το πεπρωμένο. Ο 

θάνατος λειτουργεί όχι ως τιμωρία, αλλά ως ανάσταση, με την έννοια της 

επιστροφής στο χώρο του αγέννητου και της σύνδεσης με το όλο. Μολονότι 

αναγνωρίζουμε στη μεταφυσική αντίληψη του Ρομαντισμού στοιχεία σύνδεσης με 

τη χριστιανική διδασκαλία, εντούτοις, βασικός όρος αυτής της θεώρησης αποτελεί 

μια πανθεϊστική αντίληψη περί σύμπαντος. Η φιλοσοφική θεωρία του Ρομαντισμού 

αποθεώνει τον άνθρωπο στη μεταφυσική του διάσταση μέσα από τα σκηνικά του 

πάθη και το θάνατό του. Η πίστη, ο έρωτας, η αγάπη, η φιλία αποτελούν 

καταστάσεις που περιέχουν υπέρβαση του εγωκεντρισμού και ένωση του ατόμου με 

το όλο. Όσον αφορά στο έργο του Βερναρδάκη, παρατηρούμε ότι η πατρίδα και η 

θρησκεία αποτελούσαν για εκείνον τους δύο πόλους του νεοελληνικού θεάτρου, ενώ 

μέσα από το έργο του προτείνει μια έμμεση επιστροφή στις αρχές της ορθόδοξης 

Ανατολής. 

Το μυστήριο της μετάνοιας και η άσκηση της προσευχής αποτελούν βασικά 

στοιχεία της ορθόδοξης διδασκαλίας, τα οποία έχουν την αναφορά τους στα έργα 

των δραματουργών της περιόδου του ρομαντισμού. Οι αμαρτίες τόσο του λαού όσο 

και των ηγεμόνων του, ως κύριο αίτιο των δεινών που υφίσταται το Έθνος, 

προϋποθέτουν τη μετάνοια  και την προσευχή για την έξοδο από αυτή την 
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κατάσταση. Ενώ, όμως, τα συγκεκριμένα μυστήρια αποτελούν διεξόδους στις 

τραγικές καταστάσεις που βιώνουν οι ήρωες των έργων, το μυστήριο του 

βαπτίσματος προβάλλεται ως το κατεξοχήν μυστήριο υιοθέτησης και αποδοχής της 

ορθόδοξης πίστης. 

Σημαντική είναι και η αναφορά από τους δραματικούς συγγραφείς στο μοναστικό 

ιδεώδες. Ο μοναχισμός προβάλλεται όχι μόνο ως κίνηση απομάκρυνσης από την 

κοινωνική ζωή, αλλά και ως πράξη τιμωρίας για όσους λειτουργούν ως εμπόδιο στα 

σχέδια της επίσημης εξουσίας. Παράλληλα, προβάλλεται ο χαρακτήρας των 

μοναστικών κέντρων ως εστιών παιδείας. Πρόκειται για ένα μέσο που αποβλέπει 

στην αντιμετώπιση της απελευθέρωσης των γυναικών που παρατηρείται στα χρόνια 

του Όθωνα, μέσα από την εισαγωγή δυτικών προτύπων κοινωνικής οργάνωσης. 

Οι δυσμενείς συνέπειες του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856) για τις 

μεγαλοϊδεατικές σκέψεις των Ελλήνων οδήγησε τους συγγραφείς  να διατυπώσουν 

επιφυλάξεις απέναντι στο κίνημα του ευρωπαϊκού Ρομαντισμού με 

επιχειρηματολογία βασικά εθνικιστική, δηλαδή αμιγώς ρομαντική. Από τη στιγμή 

που διαπιστώνουν ότι η σύγχρονή τους ευρωπαϊκή δραματική ποίηση δεν έχει καμία 

σχέση με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Ελλήνων, αναζητούν την προσέγγιση των 

προγόνων μέσα από τη γνήσια και ανόθευτη εθνική τους συνείδηση. Η μετατόπιση 

των πηγών της έμπνευσης των ελλήνων εθνικιστών στα εγχώρια πρότυπα θα γίνει 

αιτία να ακμάσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα το κίνημα του ρομαντικού 

κλασικισμού. Ο Κλέων Ραγκαβής, νεαρός ποιητής της τελευταίας γενιάς των 

Ρομαντικών, είναι εκείνος που θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει τη διασταύρωση 

των οραμάτων του ρομαντικού κλασικισμού με το υλικό της υιοθετημένης 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το 1865 θα υποβάλει στο Βουτσιναίο διαγωνισμό τον 

Ιουλιανό τον Παραβάτη, ένα έργο το οποίο επιχειρεί να καταδείξει ότι «Ο Ιουλιανός» 

δεν αποτελεί άλμα στο κενό, όπως θα ανέμεναν οι ευρωπαίοι Ρομαντικοί, αλλά 

επιστροφή στο εξιδανικευμένο παρελθόν της Αθήνας του χρυσού αιώνα του 

Περικλή. Στόχος του δεν αποτελεί μια απλή αναβίωση της θρησκείας του 

δωδεκάθεου, όπως υπέθεσαν οι συντηρητικοί κριτές του διαγωνισμού, αλλά η 

αποκατάσταση μιας οικουμενικής αυτοκρατορίας που θα διαδώσει στον κόσμο τις  

ιδιαίτερες αξίες του Ρήγα και του Κοραή.  
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1.4.5. Σοφοκλής Καρύδης 

Ο Σοφοκλής Καρύδης (1832-1893), δημοσιογράφος και ρομαντικός ποιητής, 

υπέβαλε το 1868 στο Βουτσιναίο Ποιητικό αγώνα του Πανεπιστημίου ένα τρίπρακτο 

δράμα τα Τέκνα του Δοξαπατρή, με το οποίο επιχειρεί να παρουσιάσει τις περιπέτειες 

των ηρωϊκών υπερασπιστών του Αράκλοβου. Στόχος του είναι να καταδείξει τη 

θέση που καταλαμβάνει η θρησκευτική πίστη στη ζωή των ηρώων και  να συντονίσει 

τις περιπέτειές τους με τα αισθήματα που δημιουργούσε ο αχαλίνωτος 

μεγαλοϊδεατισμός. 

Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου ο γιος του φρούραρχου του Αράκλοβου, 

Δημήτριος επιστρέφοντας με το φίλο του και μνηστήρα της αδερφής του Μενέλαο 

στο Αράκλοβο αισθάνεται έντονη απογοήτευση, επειδή η περιοχή έχει παραδοθεί 

αμαχητί στους Φράγκους ιππότες και ο αρχηγός τους Γεώργιος Καμπανίτης 

ετοιμάζεται να παντρευτεί την αδερφή του. Στο γάμο αυτό είναι αντίθετη η Μαρία, η 

οποία επιχειρεί να πείσει τον πατέρα της ότι είναι λανθασμένη η συγκατάθεσή του. 

Εξομολογείται στον πατέρα της  τα συναισθήματά της για το μέλλοντα σύζυγό της  

και δηλώνει ότι τον απεχθάνεται ως τύραννο κατακτητή και ως Φράγκο και 

υποστηρίζει ότι φυσιολογική συνέπεια αυτού του γάμου θα είναι η διαιώνιση της 

τυραννίας. 

ΜΑΡΙΑ Δεν φθάνει πάτερ ότι τον βδελύσσομαι/ ως Φράγκον και ως τύραννον  

κατακτητήν/ αλλά να δώσω θέλεις και την χείραν μου/ εις τούτον σύ ο τόσον 

υπερήφανος  Δοξαπατρής; ….   Τον Γουλιέλμον μάθε πως αν νυμφευθώ,/ εχίδνας θα 

γεννήσω, νέα τέρατα,/ νέους τυράννους τότε της πατρίδος μας,/ διώκτας χειροτέρους 

της θρησκείας μας!
126

 

Ο πατέρας της ανταπαντά ότι η συγκατάθεσή του αποσκοπεί στην σωτηρία της 

θρησκείας και του Ελληνισμού. 

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ … Αλλ’ όταν η ψυχή μου καθησύχασε, κ’ ενεθυμήθην κ’ είδα την 

θρησκείαν μας/ να κινδυνεύη, ύψωσα γονυκλινής/ τας χείρας τότε προς την θείαν 

Πρόνοιαν. Δεν αγνοείς Μαρία μου, αφ’ ης στιγμής/ αι δύο εκκλησίαι διερέθησαν/, οι 

Φράγκοι πως ορμώντες ως κατακτηταί,/ εις ιεροσυλίας παρεδόθησαν,/ εις αρπαγάς 

                                                            
126 Σοφοκλή Καρύδη, Τα Τέκνα του Δοξαπατρή, δράμα εις πράξεις τρεις, Στεφθέν εν τω ποιητικώ 

διαγωνισμώ του 1868, τύποις Σοφοκλέους Κ. Καρύδου, Αθήνησι 1868, σσ. 26-27. 
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παρθένων και καλογραιών,/ να καταστρέψουν θέλοντες την Πίστιν μας. Της δε 

Ορθοδοξίας τα θεμέλια/ να ανατρέψει, κόρη μου στοχάζεται/ αυτός ο Γουλιέλμος, ως 

κατακτητής/ το δόγμα επιβάλων της πατρίδος του/ και καθιστών μας Φράγκους. Πλην 

Μαρία μου/ συ γενομένη σύζυγός του δύνασαι,/ να διασώσης κόρη μου την πίστιν μας/ 

και να διατηρήσης τον Ελληνισμόν. 
127

 

Η αγάπη της για τον μνηστήρα της ενισχύει την απόφασή της να αρνηθεί στον 

κατακτητή Γουλιέλμο το γάμο και να ασπασθεί το μοναχικό σχήμα, να γίνει δηλαδή 

νύμφη Χριστού. Στην επιλογή της αυτή ο πατέρας της επικαλείται τη βοήθεια του 

Υψίστου: 

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ: Συ, ω Ύψιστε! Συ την Ορθοδοξίαν τότε φύλαξον! 

Η επιστροφή του μνηστήρα της ξυπνά το πάθος μεταξύ των δύο νέων, αλλά, όταν 

ο αδερφός της και ο μνηστήρας της συλλαμβάνονται  από τον Γουλιέλμο, 

αποφασίζει να τους ελευθερώσει δίνοντας τη συγκατάθεσή της στον ανεπιθύμητο 

γάμο με το τύραννο του Αράκλοβου. Ο τύραννος δε σκοπεύει να τηρήσει την 

υπόσχεσή του και σχεδιάζει να τους δηλητηριάσει. Απώτερος στόχος του είναι να 

τους καταστήσει όλους Φράγκους Δυτικούς καταστρέφοντας το δόγμα της 

θρησκείας των Ελλήνων: 

ΚΑΜΠΑΝΙΤΗΣ: Το σχέδιόν μου πρέπει το ταχύτερον/ να πραγματοποιήσω! 

Φράγκους δυτικούς/ να καταστήσω όλους, της θρησκείας των/ το δόγμα καταστρέφων. 

Τότε άφες τους./ Αν όσοι χώρας κατακτούν, εις τον λαόν/ επέβαλλον ζυγόν ομού και 

θρήσκευμα,/ ο θρόνος των ουδέποτε εσαλεύετο./ Εχθρός της τυραννίας είναι 

άσπονδος/ το δόγμα η θρησκεία ην λατρεύουσι/ και δούλοι οι λαοί. Εις τον βωμόν 

αυτής/ οι φοβεροί δαυλοί πάντοτε εκρύβησαν,/ οι της ελευθερίας φυλαττόμενοι, και εις 

αυτής το σύνθημα ατενίζουσιν/ οι δούλοι όταν πρόκειται να εγερθούν./ Ερρέτω ουν 

εντεύθεν ως επάρατον/ το της Ορθοδοξίας δόγμα!
128

 

Παρά τη διάθεσή του να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο εξάλειψης του δόγματος 

της Ορθοδοξίας, δεν το κατορθώνει γιατί διώκεται από το Φάσμα της Ορθοδοξίας. 

ΚΑΜΠΑΝΙΤΗΣ (Αστράπτει αιφνιδίως βροντά, και παρουσιάζεται απέναντί του το 

φάσμα της Ορθοδοξίας, προτάσσον τον σταυρόν και γινόμενον ετι ολίγον άφαντον ): 

                                                            
127 Στο ίδιο, σ. 27. 
128 Στο ίδιο, σ. 50. 
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Είν εκείνη! (οπισθοδρομεί γονυπετών) Εις τους πόδας σου προσπίπτω μετά φόβου! 

(εγειρόμενος). Έγιν άφαντος! Ω, κρύψατέ με σκότ’ εις τας αγκάλας σας! (Φεύγει 

καλύπτων τους οφθαλμούς του).
129

 

Ο Γουλιέλμος καταφέρνει να δηλητηριάσει  τον μνηστήρα της Μαρίας, ο οποίος 

λίγο πριν εκπνεύσει αναγνωρίζει κατά τη διάρκεια του μυστηρίου  της εξομολόγησης 

το φυλακισμένο και ετοιμοθάνατο γιο του. Κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης 

πατέρα- υιού, ο ιερέας ομολογεί  ότι αφιερώθηκε στο Θεό ,επειδή απώλεσε όλα, και 

τέκνα και πατρίδα και σε κλίμα έντονης συγκίνησης ζητά από το Θεό να του 

παραλάβει το Πνεύμα αναγνωρίζοντάς τον δημιουργό του σύμπαντος. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Πάτερ, πώς εδώ;/ Και πως με ιερέως ήλθες ένδυμα,/ ο στύλος, συ, της 

Σπάρτης ο Χαμάρετος; 

ΣΥΜΕΩΝ: Αφού τα πάντα απώλεσα, και τέκνα μου/ υιέ μου και πατρίδα. Πλην 

λιποθυμώ/ να σ ευλογήσω κύψε κύψε τέκνον μου!/(θέτει τας χείρας του επί της 

κεφαλής του υιού του). Παράλαβέ μου τώρα, Πλάστα του παντός,/ το πνεύμα!
130

 

Την μοίρα του πατέρα του-ιερέα ακολουθεί και ο γιος του Μενέλαος, ο οποίος 

πεθαίνει αγκαλιά με την αρραβωνιαστικιά του, η οποία προηγουμένως 

δηλητηριάστηκε. Το θάνατο επιλέγει και ο αδελφός της Μαρίας Δημήτρης, ο οποίος 

αυτοκτονεί,  επειδή συνειδητοποιεί ότι οι συμπολίτες του δεν είναι διατεθειμένοι να 

πολεμήσουν μαζί του εναντίον του τυράννου. 

Η μελέτη του συγκεκριμένου έργου μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι 

πρόμαχοι του Έθνους παρουσιάζονται ως φανατικοί πιστοί του ορθόδοξου δόγματος 

της Ανατολικής Εκκλησίας. Η αντιπαράθεση Ορθοδοξίας –Καθολικισμού γίνεται με 

εξίσου σκληρούς όρους όπως η αντιπαράθεση Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Από 

την άλλη μεριά ο έντονος αλλά αναποτελεσματικός αγώνας του Δημήτρη 

Δοξαπατρή εναντίον του κατακτητή επιχειρεί να μειώσει τα αρνητικά συναισθήματα 

της αναίμακτης παράδοσης του φρουρίου από τον πατέρα τους. 

Στη δεκαετία του 1870, η λεκτική αντίδραση στον εξευρωπαϊσμό της εγχώριας 

κοινωνίας τείνει να πάρει γιγάντιες διαστάσεις και κινείται μεταξύ δύο πόλων: της 

μερίδας που πρεσβεύει την επιστροφή στις αξίες της προ Διαφωτισμού Ορθόδοξης 

                                                            
129 Στο ίδιο, σ. 51. 
130 Στο ίδιο, σ. 54. 
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Ανατολής (Βερναρδάκης) και εκείνης που υποστηρίζει  την επιστροφή στην 

ανόθευτη λαϊκή παράδοση (Βασιλειάδης). Το δημοτικό τραγούδι, τα ήθη και τα 

έθιμα της προαστικής εγχώριας κοινωνίας ανακαλύπτονται τη στιγμή της 

αποχώρησής τους από το ιστορικό προσκήνιο και αξιοποιούνται από το κίνημα του 

εθνικισμού, τη στιγμή που οι δυνάμεις του αστικού κοσμοπολιτισμού  απειλούν την 

κυριαρχία του κινήματος αυτού στη κοινωνία. 

 

1.4.6. Σπυρίδων Βασιλειάδης 

Ο Σπυρίδων Βασιλειάδης (1845-1877) διατυπώνει διιστάμενες απόψεις σχετικά 

με τη θρησκεία, όπως μπορεί να συμπεράνει κάποιος μέσα από τη μελέτη των 

ποιημάτων του Κύματα και Εικόνες, αφού από τη μια παρουσιάζεται ένθερμος 

οπαδός των κηρυγμάτων του Χριστιανισμού, ενώ από την άλλη κατηγορεί τη 

θρησκεία ως υπεύθυνη για το μαρασμό του αρχαιοελληνικού κόσμου και ενώνει τη 

φωνή του με αυτή των Ευρωπαίων Ρομαντικών, που βλέποντας την ύπαρξη 

δυστυχίας κατέληγαν να αμφισβητούν την ύπαρξη της θείας Πρόνοιας. Αυτή η 

φαινομενική αντίφαση δικαιολογείται από το γεγονός ότι αφενός πρόκειται για 

πρωτόλεια ποιήματα του ποιητή και από την άλλη η στάση του απέναντι στη 

χριστιανική θρησκεία υπαγορεύεται από τις κοινωνικές του πεποιθήσεις. Η στάση 

του είναι θετική όσον αφορά στα διδάγματα του Ιησού για αγάπη και αλληλοβοήθεια 

και αρνητική όσον αφορά τη στάση ορισμένων εκπροσώπων του Χριστού, που όχι 

μόνο δεν υπάκουσαν στα μηνύματά του αλλά και χρησιμοποίησαν το όνομά του για 

να προωθήσουν κάθε είδους συμφέροντα.  

Αναφορικά με το θέατρο ο Σ. Βασιλειάδης υποστηρίζει ότι η μίμηση είναι 

αρνητική για την καλλιτεχνική δημιουργία, όπως προκύπτει από την αρνητική 

κριτική για το έργο του Σαίξπηρ. Τη μόνη μίμηση που υιοθετεί σχετικά με τον 

Σαίξπηρ είναι η διάθεσή του να αντλήσει στοιχεία από την εποχή και το έθνος, όπου 

ανήκει ο κάθε δραματουργός. Για αυτό το λόγο προτείνει στους συγχρόνους του να 

αφήσουν κατά μέρος τους ξένους συγγραφείς και να αντλήσουν θέματα και 

μεθόδους από την πηγή της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Και αυτό γιατί οι 

σημερινοί Έλληνες, αν όχι πολιτικά ή θρησκευτικά, τουλάχιστον αισθητικά, είναι οι 

γνήσιοι παίδες εκείνων, πρωτίστως γιατί η όμορφη φύση που δίδασκε στους 

αρχαίους τον έρωτα του καλού είναι η ίδια φύση, που περιβάλλει και τους 



Το θρησκευτικό στοιχείο στο «θέατρο της καθαρεύουσας» 79 

 

απογόνους τους, υποδεικνύοντάς τους πάντοτε το φιλάνθρωπον, το φιλόπατρι, το 

πλατωνικόν, το ήμερον  και αρρενωπόν των αισθημάτων. 
131

 Η αισθητική ευγένεια 

των αρχαίων Ελλήνων φθάνει και διαποτίζει το νέο Ελληνισμό. Η συνέχεια αυτή 

καταφαίνεται, κατά τον Βασιλειάδη, στα δημοτικά και κλέφτικα τραγούδια των 

προεπαναστατικών χρόνων. Τα κοινά στοιχεία που εντοπίζει μεταξύ των κλασσικών 

ελληνικών έργων και των δημοτικών τραγουδιών είναι: γλυκύτης, διαύγεια, χάρις, 

ιδανισμός, αποπνεόμενη ελεημοσύνη, ηθικόν κάλλος.
132

 

Η πραγματική όμως λαϊκή ποίηση είναι για το Βασιλειάδη το δράμα. Το αρχαίο 

ελληνικό δράμα. Ο Βασιλειάδης εντοπίζει στην αρχαία τραγωδία αλλά και στα 

δημοτικά τραγούδια τη δυσμένεια της μοίρας. Αναφερόμενος στο θέμα της 

δημοκρατικής συνείδησης των Ελλήνων θεωρεί ο συγγραφέας ότι σε αυτά 

διδάσκεται η πολιτική ισότητα, καθώς όλοι παριστάνονται ίσοι απέναντι στις 

συμφορές, στη μοίρα, στη φύση. Το γεγονός ότι ο Ελληνισμός εγκολπώθηκε τη 

χριστιανική θρησκεία, το αποδίδει ο συγγραφέας στα διδάγματα της ευσπλαχνίας, 

της ηπιότητας και της ταπεινοφροσύνης, που βρήκαν μεγάλη απήχηση στην καρδιά 

του Έλληνα.
133

 

Ο Σπυρίδων Βασιλειάδης ασχολήθηκε με τη συγγραφή ιστορικών δραμάτων, που 

εξετάζουν τις σχέσεις των Ελλήνων με τους προς τα δυτικά και ανατολικά εχθρούς 

τους. Οι Καλλέργαι του αναφέρονται στην ολέθρια πορεία και την ψυχική 

κατάρρευση ενός Κρητικού άρχοντα που είχε επιλέξει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα 

των Βενετσιάνων ηγεμόνων του ενάντια στα συμφέροντα των συμπατριωτών του. 

Το έργο αυτό αποτελεί ένα πεντάπρακτο δράμα σε πεζό λόγο, το οποίο αρχικά είχε 

γραφεί σε έμμετρο λόγο. Διασκευάστηκε όμως σε πεζό για τις ανάγκες της 

παράστασής του το 1868.   

Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στη σύλληψη του Λέοντα Καλλέργη και τη 

θανάτωσή του από τον Αλέξιο Καλλέργη, εξαιτίας της επαναστατικής δράσης που 

είχε αναπτύξει ο πρώτος εναντίον των Ενετικών αρχών της Κρήτης. Ο Αλέξης 

Καλλέργης, νομιμόφρων στον κατακτητή έναντι ανταλλαγμάτων, εκστρατεύει με 

επιτυχία εναντίον μιας ομάδας επαναστατημένων Κρητικών, των οποίων ηγείται ο 

                                                            
131 Σ.Ν. Βασιλειάδης, Αττικαί Νύκτες, τόμ. Α’, τυπογραφείο της Ενώσεως, εν Αθήναις 1882-1884, σ. ν. 
132Στο ίδιο, σ. να-νβ. 
133 Στο ίδιο, σημ. σελίδας ξς. 
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ανεψιός του Λέων, τον συλλαμβάνει και τον οδηγεί στη φυλακή. Από τη φυλακή 

δραπετεύει χάρη στη βοήθεια της κόρης του Δούκα της Κρήτης, η οποία είναι 

ερωτευμένη μαζί του. Ο Λέων όμως υποχρεώνεται να επιστρέψει προσκεκλημένος 

σε δείπνο συμφιλίωσης, που του οργανώνει ο θείος του, με την απειλή ότι αν 

αρνηθεί, θα θανατωθεί η οικογένειά του. Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Λέων 

δολοφονείται. Ο Αλέξιος μετανιωμένος βιώνει τις συνέπειες της πράξης του και 

επιζητά το θάνατο ως λύτρωση. 

Η επαναστατική δράση των νέων έχει τη συγκατάθεση του ιερέα Κύριλλου, ο 

οποίος προσεύχεται στο Θεό να ευοδωθεί ο αγώνας τους που έχει ως σκοπό την 

απελευθέρωση της πατρίδας και την προστασία της πατρικής θρησκείας. Καλεί τον 

Κύριο να αναστηθεί προκειμένου να κριθούν τα Έθνη και να κατατροπωθούν οι 

τύραννοι. 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ: Ω Κύριε, ανάστηθι κριθήτωσαν τα έθνη ενώπιόν σου και μη τύραννος 

κραταιούσθω!...
134

 

Διδάσκει ότι ο Θεός είναι στήριγμα για τους απελπισμένους και παροτρύνει τον 

Λέοντα να ευλογεί το Θεό, προκειμένου να νιώσει αγαλλίαση και να 

πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες του. 

ΛΕΩΝ: Εις την απελπισίαν ο Θεός; Εις την νύκτα, Κύριλλε, λάμπει ό ήλιος;  

ΚΥΡΙΛΛΟΣ: Ω Λέων, η καρδιά σου είναι πλήρης αίματος, οι οφθαλμοί σου πλήρεις 

φωτός, είσαι νέος. Θέλεις τούτου πλειότερον; Ευλόγει τον Θεόν!- Ομίλει όμως, ομίλει, 

υιέ μου ελαφρύνουσι οι λόγοι την ψυχήν, όπως το στήθος τα δάκρυα.  

ΛΕΩΝ σιγηλώς:  Ειπέ με ότι ο Θεός απέθανεν, ειπέ με ότι ο ουρανός είναι το 

λαμπρόν μαυσωλείον του. Τότε παρηγορούμαι. Πάτερ μου, ο κόσμος είναι ορφανός.
135

 

Σημάδι της ύπαρξης του Θεού είναι η ανατολή της ημέρας καθημερινά, ένα 

θαύμα το οποίο θέλει το δημιουργό του. Την άποψή του υποστηρίζει 

χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός σπιτιού απομονωμένου στην ερημιά, όπου η 

παρουσία φωτός στο εσωτερικό του αποδεικνύει ότι κατοικείται. Διδάσκει την αρετή 

της εγκαρτέρησης και της υπομονής ως απάντηση στην ανυπομονησία της νεότητας 

που χαρακτηρίζει τον Λέοντα. 
                                                            
134 Σ.Ν. Βασιλειάδης, Οι Καλλέργαι, Λουκάς Νοταράς, Δραματικά δοκίμια, Τυπογραφία Δ. Κτενά και Σ. 

Οικονόμου, εν Αθήναις 1896, σ. 45. 
135 Στο ίδιο, σ. 47. 
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Ο Λέων με την ορμή που χαρακτηρίζει τη νεαρή ηλικία θεωρεί ότι ο Θεός έχει 

πεθάνει, κρίνοντας από τα αποτελέσματα του αγώνα εναντίον των τυράννων. 

ΛΕΩΝ: Είπε με ότι ο Θεός απέθανεν, είπε με ότι ο ουρανός είναι το λαμπρότερον 

μαυσωλείον του. Τότε παρηγορούμε. Πάτερ μου, ο κόσμος είναι ορφανός.  

ΚΥΡΙΛΛΟΣ: Το περιφανές τούτο και καθ ημέραν θαύμα ουδέν σοι ομιλεί; 

Ορφανός; Εάν εις καλύβην ερήμου ίδης δια των σχισμών υπολάμπον εκεί φως, θα 

είπης ότι υπάρχει τις ψυχή η εκείνο ανάπτουσα. Και εν τω περικαλλεί τούτω κόσμω ο 

ανατέλλων ούτος όλος ήλιος δε σε πείθει ότι υπάρχει τις φωτοδότης αυτού; 
136

 

Η απιστία του αυτή είναι επιφανειακή καθώς αποφασίζει να μεταλάβει 

θεωρώντας τον εαυτό του μελλοθάνατο. Το αίμα του Χριστού που ο Λέων ζητά να 

μεταλάβει ως κατάδικος, ο Κύριλλος του το προσφέρει ως δύναμη ενισχυτική της 

ψυχής του. 

ΛΕΩΝ: ….. Κύριλλε, οι επιθάνατοι μεταλαμβάνουσιν.  

ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Διατί τόσαι μαύραι προαισθήσεις, Λέων μου; Ωρκίσθη.  

ΛΕΩΝ μειδιών: Ο Αλέξιος υπέρ εμού; Έχει καλώς. Σιωπή, σιωπή. Κύριλλε, 

αρνείσαι το αίμα του Χριστού εις τον κατάδικον;  

ΚΥΡΙΛΛΟΣ: Με μυρίας σε το δίδω ευχάς. Ούτω καν η ψυχή σου θ’ αναθαρρυνθή. 

Πρόσελθε.
137

 

Η ορμητική δύναμη που χαρακτηρίζει τον Λέοντα αντιπαραβάλλεται από τον 

Οράτιο με τη δύναμη του παραδείγματος του Ιησού Χριστού, η νεαρή ηλικία του 

οποίου λειτουργούσε ως προωθητική δύναμη των μεταρρυθμίσεων που υποστήριζε. 

Αν ο Ιησούς αργούσε λίγο, πιθανότατα δε θα γινόταν Θεός. 

ΟΡΑΤΙΟΣ: Η νεότης είναι, φίλοι μου, δημιουργός, δημοκρατία, πρόοδος. Ο Ιησούς 

ήτο τριάκοντα και τριών ετών∙ αν ολίγον ήργει ίσως δεν εγίνετο Θεός.
138

   

Όσον αφορά στη σχέση του με τη Φλωρεντία, ο Λέων χρησιμοποιεί το όνομα του 

αγγέλου και το παράδειγμα της Εδέμ για να χαρακτηρίσει τη Φλωρεντία. Η 

Φλωρεντία επικαλείται τη βοήθεια του Θεού για να προστατεύσει τον Λέοντα και 

αναδεικνύει μέσα από το λόγο της το ρόλο του Θεού ως προστάτη των αδυνάτων. 

                                                            
136 Στο ίδιο, σ. 47. 
137 Στο ίδιο, σ. 53. 
138 Στο ίδιο, σ. 62. 
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ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: …. Η προσευχή μου, ο στεναγμός μου είναι αυτό και στενάζω πολύ, 

πολύ… Τρομάζω όμως είναι πολλά τα ξίφη κατά σου, είναι μακρότεραι ίσως οι λόγχαι 

των εχθρών ή αι προς τον Θεόν δεήσεις μου, δεήσεις κόρης ασθενούς. Είμαι δειλή, 

αλλ’ είναι και σκληρός ο θείος σου……. Προστατεύει τους αθώους ο Θεός, αλλ’ η 

γλυκεία μέθη με πλανά πολύ. Κινδυνεύομεν.  ……. Ω Λέων μου να μ’ ενθυμήσαι 

πάντοτε γονυκλινή, εμπρός της Παναγίας να με φαντάζεσαι, γνωρίζεις συ υπέρ τίνος 

θα εύχωμαι…
139

 

Το ρόλο της Παναγίας ως προστάτιδα των ορφανών και των μητέρων επισημαίνει 

και ο Μέγας Δούκας, ο οποίος, βλέποντας την κόρη του λυπημένη, την παραδίδει 

στη δύναμη της χάρης της. 

ΔΟΥΞ: Ω Παναγία μου, μητέρα δεν έχει, εις σε, μητέρα των ορφανών, εμπιστεύομαι 

και παραδίδω αυτήν! 
140

 

Ο Αλέξης, μετανιωμένος για τη πράξη του, ικετεύει την τιμωρία του Θεού. 

Συγκρίνει τον εαυτό του με το Θεό και υποστηρίζει ότι, όπως εκείνος παρέδωσε  τον 

υιό του στο σταυρικό θάνατο, κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνος βύθισε τον θετό του 

γιο στα κύματα. Κατηγορεί το Θεό για τη βραδύτητα της τιμωρίας και επιζητά από 

τον Υιό του Θεού να βιώσει το μήνυμα της Αναστάσεώς του. 

ΜΙΧΑΣ: …. Τον ήλιον κρατείς μετέωρον, αλλά το ορφανόν δε συμπονείς! Πού 

είναι, Πλάστα, η καρδία σου; Σε εμιμήθην, λάτρης σου τυφλός, συ τον Ιησούν, τέκνον 

σου θετόν, εις τον σταυρόν καθήλωσες, εγώ τον Λέοντά μου, τέκνον μου θετόν, 

εβύθισα εις κύματα. Διατί λοιπόν με τιμωρείς; ….. Ω Μεσσία μου, ω τρυφερέ υιέ 

πατρός ανιλεούς, βοήθει με σύ! Ανάστα και υπέρ εμού. Τα φάσματα, τα φάσματα…. Ω 

έλεος!
141

 

Επίσης, τονίζεται από τον συγγραφέα η ένδυση του ράσου από τον αμαρτωλό, 

προκειμένου να επιτευχθεί η συγχώρεση των αμαρτιών του. Ο Μίχας, υπηρέτης 

πιστός του Αλέξιου και συνεργάτης του στις παράνομες πράξεις του, αισθάνεται 

έντονα το βάρος των αμαρτιών του και αποφασίζει να γίνει μοναχός και να 

αφιερωθεί στο Θεό. Συγχωρεί τον Αλέξιο προσμένοντας συγχώρεση από το Θεό. Ο 

                                                            
139 Στο ίδιο, σ. 33. 
140 Στο ίδιο, σ. 77. 
141 Στο ίδιο, σσ. 86-87. 
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Αλέξιος παρομοιάζει  τον εαυτό του με τον Ιούδα και αξιολογεί με το ποσό των 

τριάκοντα αργυρίων τη διάκριση - αναγνώριση από τους Ενετούς των υπηρεσιών 

νομιμοφροσύνης που τους προσέφερε. Για αυτό το λόγο, μετανιωμένος, σχίζει την 

περγαμηνή της αναγνώρισης. 

ΑΛΕΞΙΟΣ: ….. Εις τον απόγονον του Νικηφόρου Φωκά, το δίπλωμα τούτο της 

Ενετίας, είναι ούτε η πόρπη των υποδημάτων του. Εις τον Αλέξιον Καλλέργην, δήμιον 

του Λέοντος, το δίπλωμα τούτο εγκλείει τριάκοντα αργύρια… Ω, δεν είναι Έλλην τις να 

με ακούση εδώ; Αιμιλιανέ, ειπέ εις την αγέρωχον Σύγκλητον των Ενετών ότι πτύω εις 

το πρόσωπον αυτής το δίπλωμά της το χρυσούν.
142

 

Αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε από τον συγγραφέα και σε άλλες σκηνές 

του έργου με λιγότερη δραματική ένταση. Έτσι, το παράδειγμα της αναμονής του 

Μωυσή από τους υπόλοιπους Εβραίους χρησιμοποιείται κατ’ αναλογίαν της 

αναμονής του Λέοντα από το θείο του Αλέξιο και τους συνδαιτυμόνες του. Σε άλλο 

σημείο του έργου αναφέρεται από τον Αλέξιο το παράδειγμα της πτώσης της πόλης 

της Ιεριχούς, για να επισημάνει ότι τα τυραννικά καθεστώτα δεν πέφτουν με ύβρεις 

και άσματα. 

Διασταύρωση του ιστορικού δράματος με το υλικό της λαϊκής παράδοσης 

επιχειρεί και ο Γεώργιος Ανδρικόπουλος. 

Η είδηση της έναρξης της Επανάστασης γεμίζει με ορμή και ενθουσιασμό τον 

Λάμπρο, ο οποίος δηλώνει στο ναύαρχο Μιαούλη, ότι ο αγώνας για την ελευθερία 

είναι αγώνας που έχει τη θεϊκή έγκριση. 

ΛΑΜΠΡΟΣ: Ας πολεμώσι και θα νικήσωμεν∙ ο υπέρ ελευθερίας αγών είναι αγών 

του Θεού.
143

  

Αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή του στον αγώνα ως εκδίκηση για τη βεβήλωση της 

ιερής θρησκείας από τον εχθρό, ως αποκατάσταση της τιμής των συμπατριωτών του. 

ΛΑΜΠΡΟΣ: Καπετάνιε! Διψώ αίμα Τούρκων! Θέλω, πριν ή ο θάνατος με 

καταλάβη, να εκδικηθώ την βεβηλωθείσαν θρησκείαν μου, το πάτριον ημών έδαφος, 

την τιμήν, το αίμα των τέκνων, την κόνιν ταύτην! Θέλω επί τέλους να συμμετάσχω και 
                                                            
142 Στο ίδιο, σ. 97. 
143 Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Υπαλλήλου Πάρεργα, Μπουμπουλίνα ή η Άλωση της Τριπολιτσάς, 

Αρκάδιον ή αι εν Κρήτη σφαγαί, Δράματα, εν Αθήναις18842, σ. 7. 
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εγώ της τύχης των επαναστησάντων εκείνων ηρώων και ευδαίμων να συγκαταβώ μετ’ 

αυτών εις τον Άδην ελεύθερος Έλλην και χριστιανός.
144

 

Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η μεταφορά των λειψάνων των προγόνων του στην 

πατρώα γη, που μέχρι πρότινος τελούσε υπό δουλεία. Ο μητροπολίτης Ιγνάτιος 

αναφέρει τη συμβολή του αρχιεπισκόπου Παλαιών Πατρών Γερμανού στην έναρξη 

της Επανάστασης, ο οποίος, αφού ευλόγησε τη σημαία, την τοποθέτησε στα ερείπια 

της αρχαίας Κυναίθης. 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ: Ο αρχιεπίσκοπος των Παλαιών Πατρών Γερμανός την σημαίαν του 

Έθνους ευλογήσας, ανύψωσεν αυτήν επί των ερειπίων της αρχαίας Κυναίθης
145

 

Ανησυχεί για τα σπέρματα διχόνοιας, που παρατηρεί μεταξύ των αγωνιζομένων 

και συλλογίζεται ότι είναι αδύνατον η θεϊκή πρόνοια, που κινεί τον αγώνα, να τον 

εγκαταλείψει. Ο Γερμανός παρουσιάζει τον εαυτό του, ως εκπρόσωπο του Θεού στη 

γη, τον ευλογεί και τον ενημερώνει ότι ο ελληνικός αγώνας έχει ευοδωθεί μέχρι 

στιγμής χάρη στη θεϊκή εύνοια. Στη διήγηση της Μπουμπουλίνας σχετικά με τα 

γεγονότα που αφορούσαν στην εγκληματική συμπεριφορά των Τούρκων σε βάρος 

της ίδιας και των παιδιών της, ακολουθεί η παραίνεση του πατέρα Ιγνάτιου να δείξει 

υπομονή και υπακοή στις βουλές της θείας Πρόνοιας. 

ΙΓΝΑΤ.: Δίκαια τα δάκρυά σας, βαρεία η λύπη σας, αλλά παρηγορήθητε, 

υποκύπτοντες εις τας υψίστας βουλάς της θείας Προνοίας…. Αναλογίζομαι την πικρίαν 

σου, δύστηνος, μήτερ!...
146

  

Και ενώ ο πατέρας Ιγνάτιος ευλογεί την Μπουμπουλίνα να ευοδωθεί ο αγώνας 

της, εκείνη διερωτάται γιατί ο Θεός μένει απαθής στις συμφορές των Ελλήνων, 

δεδομένου ότι εκείνοι διατήρησαν αλώβητη την πίστη τους σε συνθήκες πραγματικά 

δύσκολες. 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ: ….. Διατί, ω Θεέ μου! Αφού κατά την πολυχρόνιον δουλείαν 

μας, ουδέποτε τας χείρας προς Θεόν αλλότριον ετείναμεν, αλλά, μεταξύ των άλλων 

                                                            
144 Στο ίδιο, σσ. 6-7. 
145 Στο ίδιο, σ. 8. 
146 Στο ίδιο, σ. 13. 
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δυστυχημάτων και συμφορών, μόνην επεφυλάξαμεν άσπιλον και αμόλυντον των θείων 

σου δογμάτων την ιεράν παρακαταθήκην;
147

 

Στη μάχη της άλωσης της Τριπολιτσάς ο Γερμανός επικαλείται τη βοήθεια του 

Θεού εναντίον εκείνων που βεβηλώνουν τη διδασκαλία για τη θεότητα του 

μονογενούς του Υιού. Το δίλημμα της πρόταξης της εκδίκησης και του εθνικού 

συμφέροντος έναντι της αγάπης της για τον Τούρκο Αχμέτ αντιμετωπίζει η κόρη του 

Μουρούζη, Ελένη, προτάσσοντας το συμφέρον της πατρίδας. 

ΕΛΕΝΗ: Άλλον γάμον ποθεί η πεπονημένη ψυχή μου, τον γάμον εκείνον όστις θα 

έχη νύμφην την Ελλάδα, αρραβώνα την ελευθερίαν και στέφανον την σημαίαν του 

Σταυρού
148

  

Τα ζήτημα της διαφορετικής θρησκείας του συντρόφου της δεν τίθεται έντονα 

δεδομένου ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει διασώσει την αγαπημένη του πολλές 

φορές από κίνδυνο και έχει μεταμφιεστεί σε καλόγερο για να βρίσκεται κοντά της. 

Στο τέλος αυτοκτονεί για να την ακολουθήσει στο θάνατο. Η άσκηση της προσευχής 

προβάλλεται έντονα και αναφέρεται είτε στις δεήσεις που απευθύνουν οι ιερείς για 

την επιτυχία του Αγώνα είτε στην επίκληση της βοήθειας του Ιησού Χριστού για την 

προστασία των αγαπημένων προσώπων.    

Το εγχείρημα της διασταύρωσης του ιστορικού δράματος με το υλικό της λαϊκής 

παράδοσης θα επιχειρήσει ο Σπυρίδων Περεσιάδης. Ο Περεσιάδης γνώρισε μεγάλη 

επιτυχία με τον έργο του Ο Χορός του Ζαλόγγου. Αποτελεί τετράπρακτο δραματικό 

ειδύλλιο σε δεκαπεντασύλλαβο ανομοιοκατάληκτο στίχο. Στο έργο του αυτό ο 

συγγραφέας παρουσιάζει τον αγώνα για την πατρίδα ταυτόσημο με τον αγώνα για τη 

θρησκευτική πίστη των Ελλήνων. Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου ο Πήλιος 

Γούσης, οπλαρχηγός των Σουλιωτών, έρχεται σε μυστική συμφωνία με τον Αλή 

Πασά να του παραδώσει το Σούλι, κατόπιν προσφοράς τόσο υλικών ανταλλαγμάτων 

όσο και της υπόσχεσης απελευθέρωσης από τις φυλακές του Δράκου, 

αρραβωνιαστικού της αδελφής του Πήλιου. Η επιστροφή του Δράκου προκαλεί 

αισθήματα ευτυχίας στην αρραβωνιαστικιά του, η οποία είχε καταφύγει σε 

ερημοκλήσι για να προσευχηθεί στην Παναγία και το Χριστό για την πατρίδα και 

τον Δήμη. 

                                                            
147 Στο ίδιο, σ. 23. 
148 Στο ίδιο, σ. 31. 
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ΚΡΙΝΩ: Ευχαριστώ, και τώρα στο ρημοκλήσι θε να μπω, για να παρακαλέσω/ τη 

σπλαχνική Παρθένα μας, το δοξασμένο γυιο της,/ πρώτα για την πατρίδα μας κι ύστερα 

για το Δράκο.
149

 

Αλλά και ο Δήμης, με βαθύ αίσθημα ευσέβειας και πίστης, αισθάνεται την 

ανάγκη να επισκεφθεί πρώτα την εκκλησία και να αποδώσει ευχαριστίες στην 

Παναγία για το ανέλπιστο γεγονός της απελευθέρωσής του. Ο Δήμης στο άκουσμα 

της είδησης ότι η αρραβωνιαστικιά του  προσεύχεται στο ερημοκλήσι, βρίσκει τη 

ευκαιρία να διατυπώσουν από κοινού όρκους αγάπης και ευτυχίας ενώπιον της 

Παναγίας. 

ΔΡΑΚΟΣ: … Πρώτα στο ρημοκκλήσι θα μπω για να προσευχηθώ και να 

ευχαριστήσω/ γι αυτή τη σωτηρία Χριστό και Παναγία. […] Με τα γλυκά της μάτια η 

Παναγιά μας θε να ιδή το ίδιο της το θαύμα, την ευτυχία μας. Μπροστά στην άγια της 

εικόνα/ καταδιωγμένες δυο καρδιές, ψυχές ξεχωρισμένες/ στερνά ‘πο τόσο χωρισμό θ’ 

ανταμωθούνε πάλι, θα σμίξουν τα φτερούλια τους πουλάκια αγαπημένα/ π’ 

αστροπελέκι ξαφνικό τα χώρισε απάνω/ στο πρώτο γλυκολάλημα της άδολης χαράς 

τους.
150

  

Στο πρόσωπο της Παναγίας αναφέρεται ο συγγραφέας όχι μόνο ως καταφύγιο 

ελπίδας και σωτηρίας αλλά και ως μάνα του Χριστού. Η Φρόσω, σύζυγος του 

Πήλιου Γούση, αποφασίζει να αφήσει το παιδί της στην προστασία της Παναγίας, 

προκειμένου να συμμετάσχει στον αγώνα για να υπερασπιστεί το τιμημένο 

Ευαγγέλιο, το σταυρό του Χριστού, που προσβάλλεται από τον εχθρό. 

ΦΡΟΣΩ: … Εσύ που μάννα γίνηκες, που ξέρεις τη λαχτάρα,/ τα βάσανα και τους 

καημούς που νιώθει κάθε μάνα,/ σ’ εσέ, παιδί που βάσταξες στην άφθαρτη αγκαλιά 

σου,/ παιδί που αποκοίμησες στους σπλαχνικούς σου κόρφους,/ σ’ εσέ, γλυκειά 

βασίλισσα των ορφανών, αφήνω για να φυλάς τα σπλάγχνα μου. Για το σταυρό του 

γυιου σου,/ τα τιμημένα πάθη του, τ’ άγιο του Ευαγγέλιο π’ αυτή την ώρα άτιμο σπαθί 

το σχίζει, πάω/ κ’ εγώ να κάμω ό,τι μπορώ. Στα δάκρυα και στο αίμα/ που για το γυιο 

σου ποταμοί, θάλασσαι εχυθήκαν, πάω κι εγώ το δάκρυ μου, το αίμα μου να σμίξω.
151

   

                                                            
149 Σπυρίδων Περεσιάδης, Ο χορός του Ζαλόγγου, τραγωδία εις πράξεις τέσσαρας, εκδοτικός οίκος Γ. 

Φέξη, σ. 18. 
150 Στο ίδιο, σσ. 21-22. 
151 Στο ίδιο, σ. 43. 
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Η απόφαση του Πήλιου Γούση να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης, τηρώντας την 

υπόσχεσή του στο Πασά, οδηγεί τους συναγωνιστές του στην απόφαση να 

παραχωρήσουν την αρχηγία στο γενναίο Δήμη. Η μάνα του Δράκου απαιτεί από το 

παιδί της να διαλύσει τον αρραβώνα του με την αδερφή τού λιποτάκτη, απόφαση η 

οποία κρίνεται δίκαιη από τη δεύτερη. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Φρόσω δηλώνει 

ότι θεωρεί το γάμο της άκυρο και καλεί το σύζυγό της να επιστρέψει στη μάχη και 

να θυσιαστεί για το σταυρό του Χριστού, για την τιμή της οικογένειας, για της 

Παρθένας τους καημούς. 

ΦΡΟΣΩ: …. Για της Παρθένας τους καημούς, για το σταυρό του γυιου της,/ για την 

πατρίδ’ αν δε το θες, σύρε για την τιμή μας. Για τ’ όνομά σου διάβαινε. Μη στέκης. 

Τρέξε. Φύγε.
152

 

Στην αντίθετη περίπτωση η Φρόσω βλέπει ως μόνη διέξοδο το μοναστήρι για να 

αποφύγει τη κατακραυγή του κόσμου και το αίσθημα της ντροπής που νιώθει η ίδια. 

ΦΡΟΣΩ: Και μόνο/ τότε θε να ρθω πίσω δω στον τόπ’ αυτό που τόσο/ πολύ με 

καταφρόνεσαν, τότε θα ‘ρθω κοντά σου/ και θα ‘μαι η γυναίκα σου, θα ‘μαι η 

σύντροφός σου./ Αλλοιώς να μην ερθής, γιατί δεν θα σ’ ακολουθήσω,/ θα φύγης μόνος 

σου, κι εγώ θα μπω σε μοναστήρι,/ για να γινώ καλόγρηα ή θάνατο να λάβω.
153

 

Το μοναστήρι προβάλλεται ως εστία απομόνωσης από τον κόσμο. Τις συνέπειες 

της επαίσχυντης προδοσίας του Πήλιου μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο η 

φιλευσπλαχνία του Θεού. Ο Θεός παρουσιάζεται παντοδύναμος, εστία παρηγοριάς 

στα δεινά που αντιμετωπίζει το Σούλι. Μόνο εκείνος είναι ικανός να συγχωρήσει τις 

αμαρτίες της προδοσίας. Οι συναγωνιστές του ρίχνονται με αποφασιστικότητα στη 

μάχη, ενώ οι γυναίκες, περικυκλωμένες από τον εχθρό, επιλέγουν ως διαφυγή το 

θάνατο. Η μελέτη του παραπάνω έργου μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι στο 

παραπάνω έργο ο αγώνας για την εθνική ελευθερία είναι συνώνυμος με τον αγώνα 

για τη θρησκευτική πίστη. Προβάλλεται, επίσης, η δύναμη της προσευχής, ως μέσο 

άμεσης προσφυγής στο θείο και επικοινωνίας μαζί του για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του ανθρώπου. Η Παναγία αποτελεί στήριγμα για τους αγωνιστές, 

δύναμη ελπίδας στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, αλλά και το πρόσωπο με το 

οποίο μοιράζονται τη κάθε μικρή ή μεγάλη στιγμή της ζωής τους.  

                                                            
152 Στο ίδιο, σ. 46. 
153 Στο ίδιο, σ. 65. 
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Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η ένταξη στοιχείων της λαϊκής παράδοσης στην 

ευρύτερη παράδοση του Έθνους αποτελεί ένα είδος αντίστασης στην εισαγωγή των 

αξιών και των εθίμων της αστικής Ευρώπης. Το στοιχείο του Εθνικισμού 

εμφανίζεται έτοιμο να απορροφήσει τους κραδασμούς της κοινωνικής εξέλιξης κάτω 

από τον κοινό αγώνα για την υπεράσπιση υψηλών αξιών, όπως η πατρίδα και η 

θρησκεία. 

 



 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

 

 

 

Θρησκευτικές διαστάσεις στην κωμωδία  

και στο θέατρο Σκιών 



 

 

 

2.1.  Η παρουσία στοιχείων της χριστιανικής διδασκαλίας στις κωμωδίες 

του 19
ου

 αι. 

 

Από την εποχή της Αναγέννησης ο ρόλος της κωμωδίας παρουσιάζεται ιδιαίτερος 

στην προσπάθεια του εκσυγχρονισμού και του εξευρωπαϊσμού των κατοίκων της 

Ανατολής. Σε αντίθεση με την τραγωδία, που είχε επωμιστεί το ρόλο της ταύτισης 

των αναγνωστών με το ένδοξο παρελθόν του γένους, η κωμωδία είχε αναλάβει να 

χαράξει την ευρωπαϊκή προοπτική του με τη μύησή τους στα αστικά ήθη της 

εξελιγμένης δυτικής Ευρώπης. 

Η διαδικασία της μύησης του κοινού αποδείχτηκε επίπονη εξαιτίας της 

αντιμετώπισης της κωμωδίας με καχυποψία και εχθρότητα. Όσο η διακίνηση των 

ελληνόγλωσσων κωμωδιών πραγματοποιούνταν ιδιωτικά στο πλαίσιο της 

οικογενειακής ψυχαγωγίας, δεν είχαν διατυπωθεί επιφυλάξεις για την επιρροή που θα 

μπορούσε, ενδεχομένως, να ασκήσει στο σώμα της κοινότητας. Από τη στιγμή που 

εμφανίστηκε η πρώτη δημοσιευμένη κωμωδία, θεωρήθηκε απαραίτητο να διατυπωθεί 

ένας αντίλογος σχετικά με τη συμβολή της κωμωδίας στη διάπλαση του ήθους και 

του χαρακτήρα της κοινότητας. Ο Κοραής, στα χρόνια πριν από την Επανάσταση, 

είχε αναδείξει την ανάπτυξη του καλού κωμικού θεάτρου σε μέτρο ανάπτυξης του 

πολιτισμού κάθε κοινωνίας.
154

 O Αδαμάντιος Κοραής θεωρούσε το θέατρο ως μία 

από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του ελληνικού πολιτισμού και το χαρακτήριζε 

«εύρημα και παίγνιον τερπνόν των προγόνων μας». Η ίδια ανάγκη οδηγεί τους 

μεταφραστές και τους εκδότες των έργων να υπερασπίζονται την παιδευτική αξία και 

την ηθοπλαστική τους αποτελεσματικότητα στον πρόλογο των έργων τους. H έμφαση 

που δίνεται στον παιδευτικό ρόλο της κωμωδίας τονίζεται και από τον Πολυζώη 

Λαμπανιτζιώτη, έναν από τους πιο δραστήριους εκδότες του 18
ου

 αι., ο οποίος 

                                                            
142 Βλ. Αδαμάντιος Κοραής, Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, τόμ. Γ’, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., 

Αθήνα 1990, σσ. 117-287.  Επίσης, ο Αδαμάντιος Κοραής, χαρακτηρίζοντας ως «αστειότερον έθνος» 

εκείνο το οποίο έχει αναπτύξει τον πιο προηγμένο αστικό πολιτισμό έναντι κάποιου άλλου, 

υποστηρίζει ότι «η αστειότης των Εθνών προχωρεί αναλόγως με την παιδείαν και την ημέρωσιν αυτών. 

Η αληθής παιδεία τελειοποιείται από της φιλοσοφίας και της φιλολογίας την ένωσιν, εκ της οποίας 

γεννάται μεταξύ πολλών καλών και η σκηνική ποίησις και, εξαιρέτως, η καλή κωμωδία, είδος και αυτή 

της ευτραπελίας ή μάλλον αυτή η ευτραπελία και η αστειότης, μεταβαίνουσα από τας μερικάς των 

πολιτών αναστροφάς και συνομιλίας εις επήκοον όλου του έθνους, καθημένου εις τα θέατρα. Όποιον 

έθνος, λοιπόν, έχει, σχετικώς προς τα άλλα, σοφώτερον θέατρον είναι και αστειότερον και ημερώτερον ες 

τα ήθη». Βλ. στο ίδιο, τόμ. Β’, σσ. 158-159. 
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υποστηρίζει ότι η κωμωδία είναι «διδασκαλία του ορθού λόγου, παραδειγματικώς 

ελέγχουσα τα ανθρώπινα ελαττώματα και επαινούσα την αρετήν». Μέσα σε αυτό το 

πνεύμα και γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό, οι κωμωδίες τυπώνονται και παίζονται στην 

Ευρώπη «κατά μίμησιν των Ελλήνων, όπου τας εμεταχειρίζοντο προς έλεγξιν των 

ελαττωμάτων και έπαινον της αρετής».
155

 Αλλά και ο Κωνσταντίνος Οικονόμος 

χαρακτηρίζει το Μολιέρο βαθύτατα ηθικό στον πρόλογο που έγραψε για την έκδοση 

του «Φιλάργυρου» το 1816.
156

 Στο Φιλάργυρο του Μολιέρου έχει στραμμένο το 

βλέμμα του και ο Άγγελος Βλάχος, ο οποίος ορίζει το σκοπό της κωμωδίας ως 

ακολούθως: «δεν είναι μόνον να κινήσει τον άπλετον και ακατάσχετον γέλωτα των 

θεατών, αλλά να μαστίσει τα γελοία αυτών των ιδίων, ίνα τους διορθώσει και 

οικοδομήσει μάλλον τας ψυχάς αυτών κρατούσα προ των ομμάτων των το αμείλικτον 

της αληθείας κάτοπτρον …».
157

 

                                                            
155 Δημήτρης Σπάθης, Ο Διαφωτισμός και το νεοελληνικό Θέατρο: επτά μελέτες, εκδ. University Studio 

Press, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 200.  
156Κωνσταντίνος Οικονόμος, Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, (επιμ.) Κωστής Σκαλιόρας, εκδ. Εστίας, 

Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, σσ. 24-25. Στον πρόλογο του έργου ο Κ. Οικονόμος αποκαλεί το Μολιέρο 

βαθύτατα ηθικό: «Μολιέρος ο βαθύτατα ηθικός! Ο φιλόσοφος ζωγράφος της ανθρώπινης καρδιάς», ενώ 

μας παραδίδει και τον ορισμό της κωμωδίας χρησιμοποιώντας αριστοτελικό ύφος: «Η κωμωδία είναι 

μίμησις πράξεως ταπεινής και γελοίας, σκοπόν έχουσα την ανώδυνον θεραπείαν της κακίας και την 

διδασκαλίαν της αρετής. Δια να κατορθώση τούτο το έργον, η κωμωδία πρέπει να μιμήται καλώς τα ήθη 

και έθη και την διαγωγήν του έθνους δια το οποίον γίνεται. Χωρίς το εθνικόν τούτο κέρδος δεν εμπορεί ο 

κωμωδοποιός να θέλξη και να κινήσει τους αναγνώστας ή τους θεατάς του ποιήματος του. Ο Μολιέρος 

εζωγράφισε τον Φιλάργυρον κατά των ομογενών του τα ήθη. Ο Έλλην πρέπει να τον ζωγραφίση κατά τα 

ήθη των ιδίων του συμπολιτών. Το θέατρον εξ ανάγκης πρέπει να είναι εθνικόν και μάλιστα εις την 

κωμωδίαν. Οι κυριώτεροι χαραχτήρες των αρετών και κακιών είναι βέβαια οι αυτοί εις όλα τα έθνη¨ 

αλλ΄ είναι και τινές τροπολογίαι και περιστάσεις του δράματος, αι οποίαι συμμεταβάλλονται κατά την 

αγωγήν, και την διοίκησιν, και τας γνώσεις τούτου ή εκείνου του έθνους. Δια τούτο μεταχειρίσθην 

πολλάκις και φράσεις, και γνώμας, και παροιμίας, και τινάς σκηνάς πολλάς διαφόρους παρά το 

πρωτότυπον, δια να εφαρμόσω οπωσούν το ποίημα προς των ομογενών μου τα ήθη και τούτο, είμαι 

βέβαιος, ότι και εφρόντισαν, και θέλουν φροντίζειν εις το εξής οι πεπαιδευμένοι του γένους μας, όσοι 

μεταφράζουσιν ή μιμούνται ευρωπαϊκάς δραματοποιίας». 
157Ο Άγγελος Βλάχος θέλησε να συντάξει έναν πρόλογο για τη θεωρητική έκδοση των κωμωδιών του, 

στον οποίο υπερασπίζεται την προώθηση της εθνικής κωμωδίας, δίνοντας στα πρόσωπα των έργων του 

χαρακτήρα αυστηρά εθνικό και όχι οικουμενικό. Υπερασπίζεται την αξία των έργων του Μολιέρου και 

θεωρεί τη διάπλαση του ήθους των πολιτών ως τον κύριο σκοπό του είδους που υπηρετεί. Βλ. Άγγελος 

Βλάχος, Κωμωδίαι, παρά τοις εκδόταις Αγγ. Καναριώτη και Ζ. Γρυπάρη, εν Αθήναις 1871, σσ. η-θ. Ο 

Θεόδωρος Χατζηπανταζής διαπιστώνει ότι μέσα από τη διάθεση αυτή του Α. Βλάχου να συμβιβάσει 

τις αρχές του νεοκλασικισμού με εκείνες των αντίρροπων ρευμάτων της ηθογραφίας και του 

ρομαντικού εθνικισμού διαφαίνεται ότι οι ιδεολογικές αντιφάσεις και ανακολουθίες στην νεοελληνική 

κοινωνία δεν έχουν ακόμα ξεπεραστεί. Βλ. Θεόδωρος Χατζηπανταζής, Η Ελληνική Κωμωδία και τα 

πρότυπά της στο 19ο αι., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009, σ. 87.  
157 Ο Κοραής διακηρύσσει στα προλεγόμενα των Αστείων του Ιεροκλή ότι πρώτοι οι Αθηναίοι και 

κατόπιν οι Γάλλοι παρουσίασαν αξιόλογη πνευματική ανάπτυξη, γεγονός που κατέστησε εξίσου 

επιθυμητή την αφομοίωση του γαλλικού πολιτισμού από τους συμπατριώτες του όσο ήταν για τους 

ίδιους και η αναβίωση του πολιτισμού των προγόνων τους. Βλ. Αδαμάντιος Κοραής, Προλεγόμενα 

στους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς, «Περί Ιεροκλέους και των εις αυτόν αναφερομένων αστείων 
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Η υιοθέτηση της διδακτικής κωμωδίας και η απόρριψη της αμιγώς ψυχαγωγικής 

κατά το μεγαλύτερο μέρος του 19
ου

 αι. φανερώνουν τον αγώνα μιας κοινωνίας που 

επιδιώκει να αποβάλει την παραδοσιακή της ταυτότητα για να υιοθετήσει μια 

νεωτερική και καθρεφτίζει την έντονη ανησυχία, μήπως η αποδόμηση του 

παραδοσιακού συστήματος οδηγήσει σε συνθήκες διάλυσης του κοινωνικού ιστού. 

Στην πλειοψηφία τους οι πρώιμες ελληνικές κωμωδίες περιγράφουν τα ήθη που οι 

συγγραφείς τους θα επιθυμούσαν να διαμορφωθούν στον εγχώριο δημόσιο βίο και όχι 

αυτά που πραγματικά κυριαρχούν εκεί. Άλλες φορές διακωμωδούν τα ανεπιθύμητα 

ήθη με σκοπό την απαξίωσή τους στη συνείδηση των θεατών και την ενίσχυση των 

επιθυμητών. Το ισχυρό άλλοθι του διδακτισμού που πρόσφερε η θεωρία του 

νεοκλασικισμού στα έργα της παράδοσης σε συνδυασμό με το επιχείρημα της 

ηθοπλαστικής αποστολής των κωμωδιογράφων αποτελούν απάντηση σε όσους 

αντιλαμβάνονται την κωμωδία ως ένα είδος ψυχοφθόρο, ερωτικό, ασελγές και 

ευκαταφρόνητο.
158

 

Η προσπάθεια για τη σύνδεση της εγχώριας θεατρικής παιδείας με την παράδοση 

του νεοκλασικισμού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας όχι και τόσο ευνοϊκής 

συγκυρίας, καθώς την εποχή που οι Έλληνες λόγιοι προσπαθούν γνωστοποιήσουν 

στους συμπατριώτες τους τις αρχές του νεοκλασικισμού, η Ευρώπη αποφασίζει να 

απομακρυνθεί από αυτόν και να αντιτάξει στα ιδανικά της οικουμενικής 

ελληνορωμαϊκής πνευματικής κληρονομιάς τον ιδιόμορφο εθνικό πολιτισμό της. Η 

αναχρονιστική προσήλωση των ελληνόφωνων πληθυσμών στις νεοκλασικιστικές 

κωμωδίες δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι Έλληνες διαφωτιστές είχαν σχεδόν 

ταυτίσει στη συνείδησή τους το σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό με το γαλλικό.
159

 

Επιπλέον, η επίσημη γαλλική παιδεία τον αντιμετώπιζε με έντονο εθνικιστικό ζήλο. 

Την ίδια ταύτιση νεοκλασικισμού και εθνικής παράδοσης θα επιχειρήσουν σταδιακά 

και οι κάτοικοι του νοτιότερου άκρου της βαλκανικής χερσονήσου. Το κίνημα αυτό 

                                                                                                                                                                          
επιστολή», Ιεροκλέους φιλοσόφου Αστεία, οις προσετέθησαν βραχείαι σημειώσεις και τινα των ιταλικών 

νεωτέρων αστεία, υπό Μ. του Χίου, εκ της τυπογραφίας Ι.Μ. Εβεράρτου, εν Παρισίοις ΑΩΙΒ, σ. 159. 
158 O Άγγελος Βλάχος είναι ο πρώτος Έλληνας κωμωδιογράφος, που συνειδητοποιεί απροσδόκητα στο 

ξεκίνημα της όγδοης δεκαετίας του αιώνα τις  διαφορές ανάμεσα στις εγχώριες αναζητήσεις στο κλάδο 

του από τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις από τα ενδιαφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

κωμωδιογράφων της Ευρώπης. Η απαξίωση του Άγγελου Βλάχου για έργα που στρέφονται προς τη 

σάτυρα στηρίζεται στη νεοκλασική πρόκριση των οικουμενικών προτύπων, των «καθόλου» του 

Αριστοτέλη και στην καλλιτεχνική υποβάθμιση των «επι μέρους» φαινομένων, τα οποία κέντριζαν το 

ενδιαφέρον των Ρομαντικών μέχρι του σημείου να καταγγέλλουν ονομαστικά πρόσωπα και πράγματα 

του καιρού τους. Βλ. Θεόδωρος Χατζηπανταζής, ό.π., σ. 93. 
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του Εθνικισμού επέβαλε την ανάγκη στο συγγραφέα να χρωματίζει τους ήρωες με τα 

ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά τους. Έτσι, η έννοια της αληθοφάνειας - κεντρικός 

άξονας της θεωρίας των νεοκλασικιστών - ταυτίστηκε σταδιακά με την ηθογραφική 

ακρίβεια και επιτηδειότητα, προβάλλοντας την ανάγκη το θέατρο να έχει εθνικό 

χρώμα, προκειμένου να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία που χαρακτηρίζει. 

Πρώτος ο Γ. Σούτσος χρησιμοποιεί την κωμωδία για να στηλιτεύσει τα κακώς 

κείμενα με αυστηρά ηθικά κριτήρια. Η κωμωδία του έχει τον τίτλο Αλεξανδροβόδας ο 

Ασυνείδητος με κεντρικό πρόσωπο
160

 τον ηγεμόνα της Μολδαβίας, Αλέξανδρο 

Μαυροκορδάτο, ένα ιστορικό πρόσωπο που με τον έκλυτο βίο του και με τα 

νεωτεριστικά για την κοινωνία της Πόλης ήθη σκανδάλιζε τους συντηρητικότερους 

κύκλους των Φαναριωτών. Οι πράξεις τού σατιριζόμενου βοεβόδα Αλέξανδρου 

αξιολογούνται με αυστηρά ηθικά κριτήρια, που έχουν συγκεκριμένο ιδεολογικό 

χρωματισμό. Ο ηθικός εκτροχιασμός του νεοδιορισμένου ηγεμόνα αποδίδεται στην 

αμφισβήτηση και στην υπονόμευση της παραδοσιακής ηθικής, δηλαδή στις ιδέες που 

καλλιεργούσε και ευνοούσε ο ευρωπαϊκός 18
ος

 αι. Η μακροχρόνια παραμονή του 

στην Πετρούπολη στάθηκε αιτία να κλονιστεί η πίστη του στις βασικές αρχές της 

χριστιανικής ηθικής και να αναγορεύσει την ηδονή σε προσωπικό του Θεό, 

χαρακτηρίζοντας τα περί Θεού, θείας δικαιοσύνης και τιμωρίας «μυθολογίαις που 

πλάττουν τα γραΐδια». 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΒΟΔΑΣ: Φαρμάκι, φαρμάκι, αλλοιώς δε γλιτώνω από το διάβολο. 

Τώρα αν ήτον άλλος, ήθελεν ειπή και πώς να γίνω φονεύς οπού ο Θεός θα με κολάση; 

Όμως εγώ ταις δεισιδαιμονίες είναι καιρός που ταις άφησα. Προτού  να πάγω στη 

Ρωσία, ίσως και γω να είχα τοιαύτα φρονήματα, πλήν αφ’ ου  επήγα και διέτριψα 

(ικανόν καιρόν εκεί), εκατάλαβα κόσμος τί εστί, και πως οι ιδέαις οπού έχουν περί 

                                                            
160 H σάτιρα κυκλοφόρησε το 1785, ανωνύμως και σε χειρόγραφη μορφή, αλλά το όνομα του 

συγγραφέα έγινε πολύ νωρίς γνωστό. Πρόκειται για τον Γ.Ν. Σούτσο, που θα κάνει επίσημα την 

εμφάνισή του το 1804. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει ο βιογράφος του Σοφοκλής 

Οικονόμου, ο Γ.Ν. Σούτσος ασχολήθηκε αποκλειστικά με τα γράμματα και δεν αναμείχθηκε με την 

πολιτική. Η σατιρική του κωμωδία δεν είναι καθόλου άσχετη με τα πολιτικά πράγματα. Το κείμενο της 

κωμωδίας ήταν από καιρό γνωστό χάρη στο χειρόγραφο που σώζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ελλάδος και στα δύο χειρόγραφα που φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας στο 

Βουκουρέστι. Σύμφωνα με τον κατάλογο χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, η κωμωδία φέρει 

«επιγραφήν τοιάνδε»: Αλέξανδρος Βόδας ο Ασυνείδητος. Κωμωδία συντεθείσα παρά τινός 

ακατονομάστου εν έτει αψπε, ή παρ’ άλλοις Γεωργάκη Σούτσου, ανεψιού Μιχαήλ Βοεβόδα Σούτσου».  Η 

φράση « ή παρ’ άλλοις Γεωργάκη Σούτσου» έχει προστεθεί από άλλο χέρι. Βλ. Ι. Σακελλίων και Α. 

Σακελλίων, Κατάλογος  χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, αρ. 1328, Αθήνα 1892. Οι 

παλαιότερες πληροφορίες για το έργο και τη ζωή του Γ. Σούτσου από τον Β. Βρανούση, Οι πρόδρομοι, 

Βασική Βιβλιοθήκη, τόμ. 11, Αθήνα 1955, σ. 42-43. 
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θεότητος είναι όλαις απατηλαίς. Θεός, παράδεισος και κόλασις είναι λέξεις οπού 

εφεύραν οι πολιτικοί δια να αναχαιτίζουν την φυσικήν ακάθεκτον ορμήν των ατάκτων 

υπεξουσίων τους. Αν δεν ήτον ο φόβος αυτών των κατά φαντασίαν λέξεων, πόση 

αταξία και ταραχή ήθελεν είσθαι εις όλον το παν … Λοιπόν ή δεν είναι Θεός ή αν είναι 

πρέπει να τον προσκυνούν μόνον οι κακοί. Εγώ τον εμαυτόν μου πάντοτε καλόν τον 

εγνώρισα, λοιπόν ούτε έχω Θεόν, ούτε θέλω να έχω. Φθάνει να είμαι τιμημένος 

άνθρωπος. Τα επίλοιπα είναι μυθολογίαις οπού πλάττουν τα γραΐδια. Ο εδικός μου 

Θεός είναι η ηδονή μου.
161

   

Η υπόθεση του έργου διαδραματίζεται στην Κωνσταντινούπολη, αρχές του 1785, 

στο αρχοντικό που έχει εγκαταστήσει ο βοεβόδας, ο οποίος ετοιμάζεται να 

αναχωρήσει για το Ιάσιο της Μολδαβίας, πρωτεύουσα της ηγεμονίας του. Από τις 

πρώτες σκηνές εμφανίζονται σε κυρίαρχο ρόλο οι πιο στενοί συγγενείς του ηγεμόνα, 

η αδερφή του, δομνίτσα Ρωξάνδρα, και ο σύζυγός της, οι οποίοι συνέβαλαν με τις 

δολοπλοκίες τους στην ανάρρηση του ηγεμόνα στο θρόνο. Οι ενέργειες του 

ζευγαριού επικεντρώνονται στη μονοπώληση της επιμελητείας του ηγεμόνα και στην 

προστασία του από όλους εκείνους που επιβουλεύονται τη θέση του με κύριο σκοπό 

την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων. Ωστόσο, στο αρχοντικό του 

ηγεμόνα επικρατεί ένταση, που πηγάζει από τον παράνομο δεσμό του 

Αλεξανδροβόδα με την Ταρσή και τις κωμικοτραγικές καταστάσεις που 

δημιουργούνται με τη νόμιμη σύζυγό του. Κρίσιμες στιγμές στην εξέλιξη των 

σχέσεων του ζεύγους είναι οι δυο απόπειρες συμβιβασμού που γίνονται. Η πρώτη 

αποτυγχάνει εξαιτίας της σκληρής συμπεριφοράς του ηγεμόνα, ο οποίος απαιτεί την 

άνευ όρων υποταγή της νόμιμης συζύγου του. Η δεύτερη προσπάθεια επιτυγχάνει 

προσωρινά χάρη στις δολοπλοκίες της Ρωξάνδρας και του πνευματικού της, 

Κερνίτζη. Συγκεκριμένα, προσλαμβάνει το χαρακτήρα εκβιαστικής πίεσης για 

πειθαναγκασμό, καθώς ο πνευματικός θα αναγκαστεί να επιστρατεύσει όλη τη 

σοφιστική του τέχνη, με υπεκφυγές, ακόμη και με ψέματα, προκειμένου να τη 

μεταπείσει. Ενώ αναλαμβάνει το θεάρεστο έργο να ξανασμίξει ένα ζευγάρι σε 

διάσταση, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η άνεση με την οποία επικαλείται το 

Ευαγγέλιο για να την εξαναγκάσει, μολονότι γνωρίζει πολύ καλά ότι οι Γραφές δεν 

επιτάσσουν τη συγκάλυψη της μοιχείας.  

                                                            
161 Βλ. Γεώργιος Σούτσος, Αλεξανδροβόδας ο ασυνείδητος, Κωμωδία συντεθείσα εν έτει αψπε, 1785, 

εκδόσεις Κέδρος, πράξις Δευτέρα, σκηνή ιγ’, σσ. 95-97.  
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ΚΕΡΝΙΤΖΗΣ: Δεν ακούς τι μας προστάζει ο Χριστός; Οι γυναίκες πρέπει να 

υποτάσσονται εις τους άνδρας των … Αν τον φίλον μας πρέπει να τον αγαπούμε με το 

ελάττωμά του, πολλώ μάλλον τον άνδρα οπού είναι ένα σώμα , σάρξ μία ... Η 

εκλαμπρότης σου άκουσε τώρα εμένα που σε λαλώ σαν πνευματικός, και αν δε γίνουν 

όλα κατά την θέλησίν σου, πλέον μη με ακούς. Θέλω να φιλήσης το χέρι του ανδρός σου 

και να αγαπηθήτε.  

ΔΟΜΝΑ: Επειδή και το λέτε (η πανιερότης σας), πρέπει να σας πιστεύσω.
162

  

Ο σχεδιαζόμενος φόνος της γυναίκας του από τον ίδιο δείχνει ότι ο ήρωας δεν 

αισθάνεται κανέναν ενδοιασμό, γιατί δεν πιστεύει στη θεία δικαιοσύνη ούτε στο Θεό. 

Αντιμετωπίζει το θάνατο ως διαλυτική δύναμη, ως επιστροφή στο μηδέν, για αυτό και 

επικεντρώνεται στις εφήμερες απολαύσεις. Η στάση αυτή του ήρωα αιτιολογεί το 

χαρακτηρισμό του ως αχάριστο, κακοποιό και άθεο, και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

«όποιος έχει να κάνη με εφέντη φαρμασόνη και άθεο ετζ ξανάστροφα του ‘ρχονται». 

Ενώ, όμως, ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται σκληρός και αποφασιστικός στη 

διευθέτηση των προβλημάτων που αφορούν στη σχέση του με τη νόμιμη σύζυγό του, 

δείχνει αδιαφορία και νωθρότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν 

στην ηγεμονία του. Μια σειρά από άστοχες ενέργειες του ηγεμόνα προκαλούν την 

αντίδραση του λαού, η οποία, σε συνδυασμό με την καθαίρεση του Βεζύρη- 

προστάτη του Αλέξανδρου, οδηγούν στην πτώση του από την ηγεμονία. Το τέλος της 

ηγεμονίας του ήρωα είναι σύμφωνο με το επιμύθιο ότι ο Θεός δεν μπορεί να αφήσει 

ατιμώρητες τις συνέπειες του ηθικού εκτροχιασμού του ήρωα.
163

 Η μελέτη των έργων 

του Σούτσου μάς επιτρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν συμμετέχει στην αμφισβήτηση 

του παλαιού πνευματικού καθεστώτος, επειδή πιστεύει στην αυτάρκεια των 

παραδοσιακών πνευματικών αξιών. Αντίθετα, μολονότι η ελληνική κοινωνία έχει 

μπει σε τροχιά χειραφέτησης και από τον πατριαρχικό τρόπο ζωής και από 

παραδοσιακές νοοτροπίες, εκείνος αντιδρά με άρνηση εξαιτίας της προσήλωσής του 

στις ηθικιστικές αξίες. Απορρίπτει τον ατομικισμό που αναδύθηκε με την ανάπτυξη 

                                                            
162 Στο ίδιο, σσ. 86-87, 88-89. 
163 Στο ευρωπαϊκό θέατρο, η μορφή του δον Χουάν Τενόριο στον Απατεώνα της Σεβίλλης του Τίρσο 

ντε Μολίνα παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη του ήρωα του Γ. Σούτσου. Η ακολασία σε συνδυασμό 

με την ασέβεια και την περιφρόνηση της θείας Δικαιοσύνης ενσαρκώνονται στο πρόσωπο του 

συγκεκριμένου ήρωα, ο οποίος, αντίθετα με τον Αλεξανδροβόδα, δεν ασχολείται με την πολιτική. Ο 

ήρωας του Σούτσου συνδυάζει την ανηθικότητα στην ιδιωτική ζωή με το μακιαβελισμό, την 

περιφρόνηση κάθε ηθικού κανόνα, στη δημόσια ζωή του. 
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των αστικών σχέσεων, επειδή τον αντιλαμβάνεται ως πλήρη περιφρόνηση προς κάθε 

ηθική υποχρέωση, αλλά και ως αποτέλεσμα της εισβολής των ξένων ηθών. Ο 

Σούτσος στηλιτεύει πρώτος το φαινόμενο του ελευθεριασμού σε όλες του τις εκδοχές 

και καταγράφει την πλήρη εκτροπή σε όλα τα επίπεδα. Πρόκειται για μια ανάμειξη 

του ανηθικισμού στην ατομική και την κοινωνική ζωή με την ιδεολογία, η οποία, ενώ 

εμφανίζεται πρώτη φορά σε λογοτεχνικό κείμενο, αποτελούσε συνήθη τακτική των 

ευρωπαίων απολογητών της θεοκρατικής μεταφυσικής που τη χρησιμοποιούσαν για 

να εξουδετερώσουν όλους όσοι επιχειρούσαν να θεμελιώσουν τη φιλοσοφία σε νέα 

επιστημονικά δεδομένα, όπως υλιστές, σκεπτικιστές, αισθησιοκράτες. Παρατηρούμε, 

επίσης, ότι στη συγκεκριμένη κωμωδία ο αμοραλισμός εδρεύει στην Ευρώπη, ως 

Ευρώπη δε αναφέρεται η Ρωσία. Είναι λογικό ότι, αφού έκαναν την εμφάνισή τους 

στη δυτική Ευρώπη, οι συγκεκριμένες ιδέες έφτασαν και στην Πετρούπολη τα χρόνια 

της διαμονής του Αλέξανδρου. Παρότι οι εν λόγω ιδέες είχαν γαλλική αφετηρία, ο 

Σούτσος το αποσιωπά, επειδή ήταν προσδεμένος στο άρμα της γαλλικής πολιτικής. 

Κρίνεται δε εντελώς άσκοπο να επιχειρήσει κανείς να αξιολογήσει τις κατηγορίες που 

αποδίδει ο συγγραφέας στον Αλέξανδρο σχετικά με τον φιλοσοφικό αθεϊσμό, αφού 

στα σωζόμενα γραπτά του Αλέξανδρου δεν εντοπίζεται καμιά παρέκκλιση από τα 

«θέσφατα της ειλικρινούς ευσέβειας», όπως έγραφε χαρακτηριστικά εγκωμιάζοντάς 

τον ο εκδότης Γεώργιος Βεντότης. 

Ο Γεώργιος Σούτσος εμφανίζεται επώνυμα το 1804 και το 1805 με δύο τυπωμένα 

έργα, στα οποία γίνονται αναφορές στις βασικές αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας. 

Πρόκειται για τον Πιστό Βοσκό του Guarini και τα Πονήματα τινά δραματικά 

συντεθέντα παρά του Γεωργίου, υιού του Νικολάου Σούτζου, ποτέ μεγάλου 

Διερμηνευτού της Κραταιάς των Οθωμανών Βασιλείας, αντίστοιχα. Το δεύτερο βιβλίο 

αποτελείται από τέσσερα μικρά θεατρικά (ή θεατρόμορφα κείμενα), στα οποία 

στηλιτεύονται με καυστική διάθεση ανθρώπινα ελαττώματα και κοινωνικές πληγές, 

όπως η δίψα για πλούτο, η ασωτία, η κραιπάλη.
164

 Στη μετάφραση του ποιμενικού 

                                                            
164Τα τέσσερα δραματικά πονήματα παρουσιάζουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές και είναι 

δύσκολο να χαρακτηριστούν με ένα κοινό τυπολογικό και ειδολογικό προσδιορισμό. Θεωρούνται και 

είναι στην ουσία μονόπρακτα, τυπικά, όμως, χωρίζονται σε τρεις πράξεις τα περισσότερα, ενώ ο 

«Αυλικός ο Πεφωτισμένος» χωρίζεται σε δύο μικρές πράξεις. Η συσχέτισή τους από τον Ν. Λάσκαρη 

με τις μεσαιωνικές αλληγορικές αλήθειες είναι πρόχειρη, σύμφωνα με τον Σπάθη, γιατί συμβατικά 

πρόσωπα που ενσαρκώνουν αφηρημένες αλήθειες εμφανίστηκαν αρχικά διάσπαρτα στο αρχαίο δράμα, 

μεταπήδησαν από τις εκκλησιαστικές πηγές στις μεσαιωνικές αλήθειες και κατόπιν χρησιμοποιήθηκαν 

συστηματικά στα ελάσσονα θεατρικά είδη, που άνθισαν την εποχή του Μπαρόκ σε αυλικές 

παραστάσεις, θεατρόμορφες τελετές, εμβόλιμα σκηνικά πάσης φύσεως. Βλ. Δημήτρης Σπάθης, 
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δράματος του Guarini
165

 εμφανίζεται έντονο το γνωμικό διδακτικό στοιχείο καθώς 

και γενικά το ηθικό μήνυμα ως αντίρροπο στον ερωτισμό που εκδηλώνεται σε 

ορισμένες σκηνές ή σε ορισμένα πρόσωπα του έργου. Στην αρχή της Ε’ πράξης στην 

πατρίδα του ανακαλεί τις πικρές εμπειρίες του από τις περιπλανήσεις του στις ξένες 

πόλεις. Ο Δραγουμανάκης βρίσκει την ευκαιρία να καταγγείλει με βίαιους 

χαρακτηρισμούς το ψεύδος και την υποκριτική θεοσέβεια, που επικρατούν «εις τας 

αυλάς». Εκεί οι άνθρωποι «προσποιούνται φιλίαν αδιάρρηκτον εις καιρόν οπού είναι 

εχθροί αδιάλλακτοι … θέλουν να κηρύττονται του θρησκεύματος ζηλωταί θερμότατοι, 

εν ω ή το επιμηκτυρίζουν με τρόπον επαμφοτερίζοντα ή αναφανδον εγείρουν κατ αυτού 

πόλεμον και αντιστρατεύονται. Παρ’ αυτά τιμώνται οι αμαθείς, ανυψούνται οι κόλακες, 

επαινούνται οι δόλιοι δοξάζονται οι φθονεροί, και εποικοδομούν την ίδιαν ευτυχίαν 

τους επάνω εις την των αδικουμένων κατάπτωσιν οι αισχροκερδείς και οι άρπαγες. Εν 

συντόμω, το ψεύδος σκεπάζει την αλήθειαν, η αδικία καταδυναστεύει τη δικαιοσύνην, η 

κακία καταπατεί την αρετήν, και τα πάντα είναι παρηλλαγμένα και αντίστροφα».
166

 Και 

ολοκληρώνει την παρέμβασή του με το επιμύθιο-ηθική παρότρυνση: «Όμως δια να 

ζώμεν και με αφοβίαν πρέπει να συζώμεν με θεοφοβίαν».  

Στη σάτιρα του Σούτσου Το άσυλον του φθόνου,
167

 οι αλληγορικές μορφές του 

φθόνου και της μητέρας-αμαρτίας αντιμετωπίζουν την αρετή, τη σοφία και τη 

συγγένεια. Οι τελευταίες, αγανακτισμένες από το φθόνο και την αμαρτία, που 

σπέρνουν παντού το μίσος και τη διχόνοια, αποφασίζουν να τον τιμωρήσουν και να 

τον εκδικηθούν. Η αμαρτία προσπαθεί να βρει καταφύγιο για να κρυφτεί και να 

γλυτώσει το γιο της από τους διώκτες του. Ο φθόνος θα διαλέξει ως ασφαλέστερο 

άσυλο τους συγγενείς, δηλαδή τις φαναριώτικες οικογένειες και ξεκινά για το 

                                                                                                                                                                          
Αλεξανδροβόδας ο ασυνείδητος, Κωμωδία συντεθείσα εν έτει αψπε: 1785. Σχολιασμένη έκδοση και 

συνοδευτική μελέτη «Φαναριώτικη Κοινωνία και Σάτιρα», εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1995, σσ. 264-266. 
165«Ο Πιστός Βοσκός» του Β. Guarini, ποιμενικό δράμα (τραγικοκωμωδία κατά τον ορισμό του 

συγγραφέα) τυπωμένο το 1590, ανήκει στη θεατρική παραγωγή της όψιμης ιταλικής Αναγέννησης. 

Έγιναν τρεις μεταφράσεις του συγκεκριμένου δράματος, από τις οποίες οι δύο μόνο είναι σχετικές 

μεταξύ τους. Η πρώτη έγινε από κάποιον ανώνυμο κρητικό ποιητή και κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Ο 

Πιστός Βοσκός». Η δεύτερη προέρχεται από την επτανησιακή σχολή, είναι έργο του Σουμάκη και 

τυπώθηκε στη Βενετία το 1658 με τον τίτλο «Πάστωρ φίδος, ήγουν Ποιμήν πιστός». Πρόκειται για 

τρεις μεταφράσεις που αποδίδουν τρεις διαφορετικές στιγμές εξέλιξης του έργου. 
166Δημήτρης Σπάθης, ό.π., σσ. 261-262. 
167«Το Άσυλο του Φθόνου» του Γ. Σούτσου παρουσιάζει ομοιότητες με το θεατρικό κείμενο «Asilo 

d’amore» του Μεταστάσιου, ο οποίος διακρίθηκε στη συγγραφή ελασσόνων δραματικών ειδών, με τα 

οποία τροφοδοτούσε τις παραστάσεις και τις εορταστικές τελετές της αυτοκρατορικής αυλής. Βλ. 

Jacques Joly, Le fêtes théâtrales de Métastase a la Cour de Vienne (1731-1767), έκδοση του 

Πανεπιστημίου του Clermont-Ferrand II, Clermont-Ferrand 1978. 
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καταφύγιό του. Η σοφία, η συγγένεια και ο πλούτος ζητούν τη βοήθεια της αρετής, 

προκειμένου να συνετίσει το φθόνο ή να τους τον παραδώσει για να τον τιμωρήσουν. 

Οι συγγενείς, όμως, δεν θέλουν να τον αποχωριστούν γιατί με αυτόν μεγάλωσαν και 

με το φθόνο «θέλουν συναποθάνη».
168

 Αγανακτισμένοι οι διώκτες του φθόνου 

αποφασίζουν να τον καταραστούν. Στο πόνημα Ο Αυλικός ο Πεφωτισμένος, το οποίο 

αποτελεί παράφραση και προσαρμογή από ένα ξεχασμένο δίπρακτο ιντερμέδιο που 

έγραψε ο Goldoni όντας στο Παρίσι,
169

 ο Σούτσος βρήκε το κατάλληλο μέσο για να 

απαγγείλει το δικό του κατηγορητήριο για τις αμαρτίες και τη διαφθορά της αυλικής 

ζωής. Στην τελευταία σκηνή ο Έλληνας διασκευαστής με το στόμα της Φιλαλήθειας 

διδάσκει τον νέο αυλικό να δοξάζει την «εξ ύψους Πρόνοιαν» και να ακολουθεί την 

οδό «των θείων εντολών και βουλήσεων».
170

 Τόσο η διασκευή του πιστού βοσκού όσο 

και τα πονήματα του συγγραφέα μάς επιτρέπουν να διαπιστώσουμε τη σταθερή 

ηθικοδιδακτική προσήλωση του ήρωα. Εκτός από την εμμονή του στο ηθικό 

κήρυγμα, το οποίο βασίζεται στις αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας, παρατηρούμε 

ότι επιστρατεύει και την ξένη λογοτεχνία, την οποία μεταβάλλει σε εργαλείο για να 

πετύχει το στόχο του αυτό. 

Το τέταρτο κείμενο των πονημάτων τιτλοφορείται Ο Κατηχούμενος ή το 

Κοσμογονικόν Θέατρον κι έχει τη μορφή διαλόγου ή παράλληλων μονολόγων 

ανάμεσα σε ένα ανήσυχο και φιλομαθή νεαρό -τον κατηχούμενο- και μια ομάδα 

αρχαίων και νέων φιλοσόφων, η οποία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που τους θέτει σχετικά με την καταγωγή του σύμπαντος (την ομάδα των 

φιλοσόφων συνιστούν ο Αναξαγόρας, ο Αριστοτέλης, ο Καρτέσιος και ο Νεύτωνας) 

ακούει τις ερμηνείες τους και παρεμβαίνει με ειρωνικά σχόλια, εκφράζοντας την 

εμπιστοσύνη του στην αλήθεια της διδασκαλίας της Ιεράς Γραφής. Υποστηρίζει, 

λοιπόν, ότι η διδασκαλία της φυσικής φιλοσοφίας είναι περιττή, καθώς η θεία 

Αποκάλυψη εξασφαλίζει πλήρη αυτάρκεια για την ερμηνεία του κόσμου, ενώ 

                                                            
168O Κωνσταντινουπολίτης χρονογράφος και ιστορικός Μανουήλ Γεδεών στη μελέτη του «Περί της 

φαναριώτικης κοινωνίας», αναφερόμενος στις συγκρούσεις και αντιθέσεις ανάμεσα στις φατρίες των 

«ρωσσιζόντων» και «των τη Γαλλία προσκειμένων», υποστήριζε ότι ο Γ. Σούτσος θέλησε να αποδείξει 

με το έργο του το «Άσυλο του Φθόνου» ότι οι ηγεμονικές οικογένειες επιβουλεύονταν η μία την άλλη 

αν και συνδέονταν με συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους. Βλ. Μ. Γεδεών, «Περί της φαναριώτικης 

κοινωνίας», στο περ. Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τ. ΚΑ’(1887-1889), 

σσ. 67-68. 
169Το έμμετρο intermedio είχε τίτλο Il disinganno in Corte, πρωτοδημοσιεύτηκε στη μεγάλη 

βενετσιάνικη έκδοση των Απάντων (1788-1794), γνωστή ως Ζatta, στον 25ο τόμο της σειράς ή τον 5ο 

τόμο της ενότητας «Commedie e Tragedie in Versi» και βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 
170Δημήτρης Σπάθης, ό.π., σ. 275. 
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αντίθετα οι φιλόσοφοι με τις θεωρίες τους και «του καιρού των μαθητών τους 

καταχρώνται, και το νου τους σκοτίζουσι». Το παραπάνω κείμενο, αν εξαιρέσουμε την 

ελαφρά δόση ειρωνείας με την οποία ο κατηχούμενος αντιμετωπίζει τους 

συνομιλητές του, δεν έχει σχέση με το είδος της κωμωδίας, αλλά εντάσσεται στη 

σειρά των απολογητικών κειμένων που εμφανίζονται  στις ελληνικές εκδόσεις μετά 

το 1790 και σημαδεύεται από το πόνημα του Αντωνίου Μανουήλ Το τρόπαιον της 

Ορθοδόξου Πίστεως, το πόνημα του Κελεστίνου Ρόδιου Η αθλιότης των 

δοκησίσοφων, τα επώνυμα και ανώνυμα έργα του Αθανάσιου Πάριου κ.ά. 

Στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου η εμφάνιση της κωμωδίας συνδέθηκε με 

το όνομα του Κάρλο Γκολντόνι.
171

 Το ζήτημα της διάδοσης του γκολντονικού έργου 

στην Ελλάδα συνδέεται με τις επιδράσεις που προκαλεί το κίνημα του Διαφωτισμού 

τόσο στην ευρωπαϊκή του διάσταση όσο και στην ελληνική του εκδοχή. Ωστόσο για 

τις ελληνικές συνθήκες οι κωμωδίες αυτές συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την ηθική 

αγωγή και το ενδιαφέρον για τον Goldoni υπερβαίνει την ηθικοδιδακτική αποστολή 

του θεάτρου και αγγίζει τα όρια της ψυχαγωγικής διάστασης με όλη τη σημασία της 

πνευματικής, ηθικής και αισθητικής λειτουργίας του όρου αυτού.
172

 Η σύνδεση αυτή 

έγινε με τη μορφή του βιβλίου καθώς την εποχή αυτή δεν υπήρχε θεατρική σκηνική 

δραστηριότητα. Δεδομένου ότι οι ιδεολογικές κατευθύνσεις που κυριάρχησαν στη 

θεατρική ζωή τα προεπαναστατικά χρόνια έδωσαν απόλυτη προτεραιότητα στην 

τραγωδία και το δράμα, οι κωμωδίες του Γκολντόνι διατηρούν σταθερή παρουσία 

καθώς νέοι τίτλοι προστίθενται στους ήδη γνωστούς. Το 1818 η Μητιώ Σακελλαρίου, 

κόρη του λόγιου ιερέα Χαρίσιου Μεγδάνη, μετάφρασε τα έργα του Η πατρική αγάπη 

ή Η ευγνώμων δούλη και Η πανούργος χήρα.
173

 Κριτήριο της επιλογής αυτής  τέθηκε 

                                                            
171To 1791 ο Πολυζώης Λαμπανιζιώτης, δραστήριος εκδότης του 18ου αι, τυπώνει στη Βιέννη τρεις 

κωμωδίες του Γκολντόνι. Την τελευταία δεκαετία του 18ου κυκλοφορεί πιθανότατα μια χειρόγραφη 

συλλογή με δέκα κωμωδίες του από έναν ανώνυμο μεταφραστή, ο οποίος ανήκει στο φαναριώτικο 

περιβάλλον και αποδίδει τα έργα στην ομιλούμενη γλώσσα. Ο κώδικας αυτός φυλάσσεται στη 

Βασιλική Βιβλιοθήκη των Βρυξελλών. Στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος ο ιταλός κωμωδιογράφος 

επανέρχεται στην επικαιρότητα μέσα από τη μορφή του βιβλίου. Τόσο στο Ναύπλιο (1834) όσο και 

στην Αθήνα αργότερα (1838), κυκλοφορούν βιβλία με έργα του ιταλού κωμωδιογράφου 

μεταφρασμένα από τον Ιωάννη Καρατζά. Η σκηνική αξιοποίηση των έργων του Γκολντόνι αρχίζει 

ουσιαστικά με τη συγκρότηση των μόνιμων επαγγελματικών θιάσων τη δεκαετία του 1860. Βλ. 

Δημητρίου Σπάθη, Ο διαφωτισμός και το νεοελληνικό θέατρο, Στο ίδιο, σσ. 191-208. 
172 Ρέα Γρηγορίου, « Η συμβολή του επαγγελματικού θεάτρου στην καθιέρωση των κωμωδιών του 

Κάρλο Γκολντόνι στο ελληνικό θέατρο του 19ου αι», Ζητήματα Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου, 

Μελέτες αφιερωμένες στον Δ. Σπάθη, επιμ. Εφη Βαφειαδάκη Νικηφόρος Παπανδρέου, Πανεπιστημιακές 

εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2007, σ.118. 
173Μητιώ Σακελλαρίου, Πατρική Αγάπη ή Η Ευγνώμων Δούλη και Η Πανούργος Χήρα, Κωμωδίαι του 

Κυρίου Κάρολου Γολδώνη, κατά το τυπογραφείον Ιωάννου του Σνείρερ, εν Βιέννη της Αυστρίας 1818. 
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από τη μεταφράστρια αυτό της ηθικής καλλιέργειας των αναγνωστών της, καθώς, 

όπως τονίζει στον πρόλογο των έργων της, οι συγκεκριμένες κωμωδίες 

συγκαταλέγονται στις πλέον ηθικές του Γκολντόνι. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η 

ανάγνωση των θεατρικών έργων, εκτός από το γεγονός ότι ψυχαγωγεί τους 

αναγνώστες, επιπλέον, τούς ενισχύει στην αναζήτηση και τη μελέτη άλλων έργων με 

ανώτερο ηθικά περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, η ηθική τους βελτίωση επιτυγχάνεται μέσα 

από τη μελέτη των χαρακτήρων, όπως διαγράφονται στα έργα, αλλά και από την 

παρατήρηση του αγώνα της αρετής ενάντια στις πλεκτάνες και τις σκευωρίες της 

αντιπάλου της. 

Το περιεχόμενο της κωμωδίας Η πατρική αγάπη ή Η ευγνώμων δούλη αναφέρεται 

στην ιστορία μιας δούλης, η οποία μετά το θάνατο του αφέντη της φιλοξενεί και 

συντηρεί οικονομικά στο σπίτι της τους ενδεείς συγγενείς του, επειδή αισθάνεται 

ευγνωμοσύνη και υποχρέωση προς το πρόσωπό του. Στις απειλές του μνηστήρα και 

συνδούλου της να την εγκαταλείψει, αν δεν απομακρύνει από το σπίτι τους 

φιλοξενούμενούς της, αντιδρά με ψυχική δύναμη και προσπαθεί να συμβιβάσει τη 

συμπάθεια προς τους φιλοξενούμενους με το νεανικό έρωτα. Ο πτωχός πατέρας των 

κοριτσιών υποφέρει με καρτερία την απαξίωση του μνηστήρα, αλλά και κάθε 

δυστυχία για την τιμή των κοριτσιών του, επιζητώντας την αποκατάστασή τους όχι με 

αισχρά μέσα αλλά με βάση τις αρετές και τα προτερήματά τους. Στο τέλος, η αρετή 

θριαμβεύει, η αληθινή αγάπη κυριαρχεί, η φιλανθρωπία δικαιώνεται, καθώς η 

ενάρετος κόρη συμφιλιώνεται με το μνηστήρα της και δυο νέοι άνθρωποι θυσιάζουν 

την ελευθερία τους στα αληθινά κάλλη της ψυχής των κοριτσιών. Η επιλογή της 

συγκεκριμένης κωμωδίας του ιταλού κωμωδιογράφου δείχνει τη διάθεση της 

μεταφράστριας να διδάξει παρά να ψυχαγωγήσει, εκφράζοντας και μια διάθεση 

αυτοπροστασίας απέναντι στους επικριτές της συντηρητικής παράταξης, που βλέπουν 

στις κωμωδίες διαστρέβλωση των ηθών. Το διδακτικό αυτό στοιχείο φώτιζε τις νέες 

ανθρώπινες σχέσεις που διαμορφώνονταν στο αστικό περιβάλλον αυτών των 

περιοχών, ανταποκρινόμενο στη ζήτηση ενός νέου κώδικα συμπεριφοράς και 

κοινωνικής αγωγής, που δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις βασικές αρχές της 

χριστιανικής ηθικής. Η ηρωίδα του έργου αναπτύσσει την επιχειρηματολογία της 

απέναντι στο μνηστήρα της επικαλούμενη τις χριστιανικές αρχές της φιλανθρωπίας, 

της πίστης στην πρόνοια του Θεού και στη θεία δύναμη ως ρυθμιστή των ανθρώπινων 

πραγμάτων καθώς επίσης και την αρχή της ανταπόδοσης των ανθρώπινων πράξεων. 
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Στο λόγο του Πανταλέωνα βλέπουμε να παρουσιάζεται η κλίμακα αξιών της εποχής 

κατά την οποία η διαφύλαξη της καλής φήμης, της τιμής και της υπόληψης αποτελεί 

επιδίωξη κάθε ανθρώπου. Επίσης, στο διάλογο με την κόρη του, Μαργαρίτα, 

διατυπώνεται η αντίληψη ότι η τύχη δεν μπορεί να βλάψει την αρετή, ενώ τα 

μεγαλύτερα αγαθά της ζωής είναι η ησυχία της ψυχής, το φως του λόγου και η θεία 

πρόνοια.  

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: Αγαπητέ μου πάτερ! Η τύχη δεν θέλει σας βλάψει ποτέ τόσον, όσον 

βλάπτεσθαι αφ’ εαυτού σας‘ το μεγαλύτερον αγαθόν της παρούσης ζωής είναι η ησυχία 

της ψυχής, η ελπίς εις την πρόνοιαν, η αδιαφορία. Η τύχη ημπορεί να μας αφαιρέση όλα 

τα άλλα εκτός της αρετής’ και όταν μας μένει το φως του λόγου δε χάνομεν τίποτα.  
174

 

Το περιεχόμενο του δεύτερου έργου, Η πανούργος Χήρα, αναφέρεται στις 

προσπάθειες που καταβάλλουν τέσσερις νέοι προκειμένου να κερδίσουν τον έρωτα 

μιας ωραίας χήρας με πλούσια δώρα και απατηλές υποσχέσεις. Όμως αυτή δεν 

εξαπατάται από τις προσφορές τους, αν και νιώθει ερωτευμένη με έναν από αυτούς, 

αλλά βάζει σκοπό να ανακαλύψει την αληθινή και επίμονη αγάπη. Έτσι, καταστρώνει 

ένα σχέδιο προκειμένου να ανακαλύψει την αληθινή διάθεση του καθένα και επιλέγει 

εκείνον που αποδεικνύεται άξιος της αγάπης της. Η κωμωδία αυτή αποτελεί 

διδασκαλία προς τις νέες να μην απατώνται από τις εφήμερες υποσχέσεις των 

επίδοξων νέων, αλλά να ανιχνεύουν τα κίνητρα και τις διαθέσεις των εραστών τους, 

προτού αποφασίσουν να συμβιώσουν, αν θέλουν πραγματικά να πετύχουν στον 

έγγαμο βίο τους. Μέσα από το χλευασμό και τη διακωμώδηση των αρνητικών 

συμπεριφορών προβάλλεται η αληθινή και άδολη αγάπη, ως το κύριο συστατικό  της 

ευδαιμονίας. Έτσι, η αρετή αντιπαρατίθεται στην κακία και αποδεικνύεται ανώτερη, 

ώστε να γίνει επιθυμητή από τους θεατές. Η προσκόλληση στα πάθη οφείλεται όχι 

στο περιεχόμενο αυτών των θεαμάτων αλλά στην κακή αγωγή και ανατροφή των 

ανθρώπων, που αποστρέφονται το αγαθό, επειδή αδυνατούν να το αναγνωρίσουν. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στην κωμωδία δεν είναι μόνο η προβολή του ηθικού 

παραδείγματος που οδηγεί στην αρετή, αλλά και αντιστρόφως, η διαπόμπευση του 

αρνητικού παραδείγματος ενισχύει την αρετή. Στην ορθόδοξη διδασκαλία η έννοια 

της αγάπης έχει το χαρακτήρα της ανιδιοτελούς προσφοράς και πηγάζει από την 

αγάπη προς το Θεό. Η ανιδιοτελής αγάπη δεν στηρίζεται στη φθαρτή αμεσότητα αλλά 

                                                            
174 Στο ίδιο, σσ. 16-17. 
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στην υπερβατική αναφορά και έρχεται ως ανταπόκριση στην αγάπη που έδειξε ο 

Θεός στον άνθρωπο. «Συμβαίνει μερικές φορές η αγάπη του ανθρώπου να στρέφεται 

μόνο στο Θεό και να λησμονεί τον άνθρωπο, ή να στρέφεται μόνο στον άνθρωπο και να 

λησμονεί το Θεό. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις η αγάπη δεν είναι αληθινή». Ο 

Άγιος Ιωάννης ο ευαγγελιστής σημειώνει: «εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και τον 

αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστίν» Α’ Ιω 4, 20.
175

 Η αληθινή αγάπη ως στοιχείο 

απαραίτητο του έγγαμου βίου αντιμετωπίζεται από τη χριστιανική διδασκαλία ως η 

ενοποιός δύναμη που συντελεί στην ανασύσταση της διασπασμένης ανθρώπινης 

φύσης και στην επαναφορά της σε κοινωνία με το Θεό. Ο γάμος είναι κοινωνία 

αγάπης που δημιουργεί μια ενότητα προσώπων ανάλογης της ενότητας Χριστού-

Εκκλησίας. 

Κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19
ου

 αι. το θεατρικό κίνημα θα περάσει μια 

περίοδο ακμής, η οποία χαρακτηρίζεται από πρωτότυπες μεταφράσεις, έναρξη 

δημοσίων παραστάσεων στα δύο πιο σημαντικά κέντρα του Ελληνισμού, την Οδησσό 

και το Βουκουρέστι, και δημιουργία πρωτότυπων δραμάτων. Καθοριστική συμβολή 

στην εξέλιξη της μεταφραστικής δραστηριότητας και στην επαφή του Ελληνισμού με 

τις κατακτήσεις του ευρωπαϊκού θεάτρου αποτελεί η εμφάνιση του Μολιέρου στην 

εκδοτική παραγωγή. Ο τίτλος του δασκάλου του θεάτρου μας, που του αποδίδει ο 

Γιώργος Σιδέρης
176

 αποδίδει την ξεχωριστή θέση που έχει κατακτήσει στο χώρο της 

νεοελληνικής κωμωδιογραφίας. Τρεις είναι οι διαδοχικές στιγμές συνάντησης του 

νέου ελληνισμού με το μολλιερικό έργο έως την ένταξή του σε ένα σχήμα κλασικών 

της παιδείας μας το γ μισό του 19
ου

 αι. Η πρώτη συνδέεται με την προσπάθεια 

προσέγγισης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και δραματουργίας και συντελείται στις 

παραδουνάβιες ηγεμονίες από τους Φαναριώτες. Αυτοί επιχειρούν να αποκομίσουν 

από το μολλιερικό έργο ένα πρότυπο κοινωνικότητας, την αίσθηση της χαράς της 

ζωής, των επίγειων απολαύσεων.
177

 Ο Κοραής πολύ νωρίς παραπέμπει σε μολιερικά 

κείμενα, για να προβάλλει τις απόψεις του, ενώ πολλά από τα προεπαναστατικά 

περιοδικά κάνουν μνεία του ονόματός του στα δημοσιεύματά τους, δημιουργώντας 

τις προϋποθέσεις, ώστε οι οπαδοί των νέων ιδεών να αξιοποιήσουν την κοινωνική 

κριτική του Μολιέρου προς όφελος των στόχων τους. Το 1816 ο Κωνσταντίνος 

                                                            
175 Γεώργιος Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, σσ. 214-215.  
176 Γιάννης Σιδέρης, «Πεπαίδευκε την Ελλάδα», Ο Μολλιέρος, Δάσκαλος του Θεάτρου μας, Θέατρο 

37, Αθήνα 1974, σσ. 44-46.  
177 Άννα Ταμπάκη, Το Νεοελληνικό Θέατρο (18ος-19ος αι.), ό.π., σ. 62. 



Η παρουσία στοιχείων της χριστιανικής διδασκαλίας στις κωμωδίες του 19ου αι. 103 

 

Οικονόμος, δάσκαλος στο φιλολογικό γυμνάσιο της Σμύρνης, μεταφράζει την 

κωμωδία Ο Φιλάργυρος
178

, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ο Κωνσταντίνος Κοκκινάκης 

προχώρησε σε μετάφραση του Ταρτούφου
179

. Πρόκειται για τη δεύτερη στιγμή 

συνάντησης κατά την οποία οι δυο μολλιερικοί τίτλοι υποδηλώνουν τη συνάφεια των 

επιδιώξεων του ελληνικού διαφωτιστικού κινήματος με το γαλλικό Εγκυκλοπαιδισμό 

και τους Ιδεολόγους. Η τρίτη στιγμή συνάντησής τους  συμπίπτει με τη δημιουργία 

του ελεύθερου κράτους και τις ζυμώσεις για την αποκρυστάλλωση των κοινωνικών 

του δομών.
180

 Η επιλογή των συγκεκριμένων κωμωδιών από τους Έλληνες 

μεταφραστές δείχνει τη διάθεσή τους να στηλιτεύσουν την υποκριτική θεοσέβεια και 

τη φιλαργυρία, που αποτελούν εμπόδιο στην προσπάθεια για πρόοδο, στην πάλη με 

τις προλήψεις και την καθυστέρηση, με όλες δηλαδή εκείνες τις αναχρονιστικές 

αντιλήψεις και μεσαιωνικές νοοτροπίες που είχε βάλει στο στόχαστρό του ο 

ελληνικός Δαφωτισμός. 

Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου, ο Φιλάργυρος είναι ένας πλούσιος χήρος, ο 

οποίος αποφάσισε να παντρευτεί μια νέα γυναίκα, προκειμένου να λάβει προίκα. Με 

τη συγκεκριμένη γυναίκα ήταν ερωτευμένος ο γιος του, Κλεάνθης, ενώ και η κόρη 

του Ζωίτσα ήταν ερωτευμένη με ένα νεαρό φτωχό, το Δημητράκη, γεγονότα τα οποία 

αγνοούσε ο πατέρας. Έτσι, αποφάσισε να την παντρέψει με ένα πλούσιο  χήρο, τον 

Βαρδαλούμπα, επειδή δεσμεύτηκε να την πάρει χωρίς προίκα. Τη βραδιά των 

αρραβώνων του ο χήρος ανακαλύπτει τον κρυφό έρωτα των παιδιών του, ενώ ο 

υπηρέτης του γιου του, Στροβίλης, του κλέβει το θησαυρό του. Κατά την έρευνα που 

διεξάγει ο Φιλάργυρος για να ανακαλύψει τον κλέφτη πληροφορείται το μυστικό 

αρραβώνα της κόρης του με τον Δημητράκη, ενώ αναγνωρίζεται η μεν Χαρίκλεια ως 

κόρη του Βαρδαλούμπα και ο Δημητράκης ως θετός γιος και ανιψιός του. Μετά από 

αυτή την εξέλιξη ο Φιλάργυρος αναγκάζεται, αφού παραχώρησε την κόρη του στο 

Δημητράκη, να αποδεχτεί και το γάμο της Χαρίκλειας με το γιο του, με την 

                                                            
178Κωνσταντίνος Οικονόμος, Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, επιμ. Κωστής Σκαλιόρας, εκδ. Εστίας: Νέα 

Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1994. 
179Το 1851 ο Σμυρνιός λόγιος Ιωάννης Ισίδωρος Σκυλίσσης μεταφράζει και εκδίδει στη Σμύρνη τον 

Ταρτούφο. Ο Ταρτούφος, κωμωδία Μολιέρου του Γάλλου, μεταφρασθείσα εμμέτρως και μετενεχθείσα 

εις τα καθ’ ημάς ήθη υπό Ι. Ισιδωρίδου Σκυλίσση, εν Σμύρνη, τυπογραφείον της Εφημερίδος της 

Σμύρνης, διευθυνόμενον υπό Κ. Προκήδου, 1851. Η διασκευή ξαναδημοσιεύεται το 1871 με τον 

πρόλογο του 1851: Μολιέρου άριστα έργα, εξελληνισθέντα υπό Ι. Ισιδωρίδου Σκυλίσση, Κωμωδιών 

Μισάνθρωπος, Ταρτούφος, Φιλάργυρος, μετά εικόνος του Μολιέρου και πανομοιοτύπου επιστολής Α. 

Κοραή, τύποις του Αυστριακού Λόϋδ, εν Τεργέστη 1871. 
180 Άννα Ταμπάκη, Η νεοελληνική δραματουργία και οι δυτικές της επιδράσεις, ό.π., σσ. 149-153. 
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προϋπόθεση να του επιστραφεί ο κλεμμένος θησαυρός. Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος 

με τη διασκευή του παραπάνω έργου θέλει να διδάξει ότι το πάθος της φιλαργυρίας 

ανταμείβει πικρά, όσους κοπιάζουν να το αποκτήσουν. Στη ζωή τους στερούνται την 

αληθινή ευτυχία, διότι γνωρίζουν μόνο να αυξάνουν ποσοτικά τα χρήματά τους, 

αγνοούν όμως πώς να τα διαχειρισθούν για την ποιοτική βελτίωση της ζωής τους. 

Επιπλέον, διδάσκει ότι η επιδίωξη του πλούτου με χαμερπή μέσα αμαυρώνει την τιμή 

και το καλό όνομα, ενώ καθιστά δυσχερή τη μετάνοια σε όλες του τις πράξεις.  

ΣΤΡΟΒΙΛΗΣ:  Εκείνος αγαπά τα άσπρα πλειότερο παρά την τιμή, και την υπόληψη, 

και την αρετή, κι αυτήν τη θεότη …
181

 

Το πάθος της φιλαργυρίας δεν μπορεί να αποτελέσει γνώρισμα του χαρακτήρα 

ούτε του σωστού οικογενειάρχη ούτε του συνετού ηγέτη ούτε του απλού τίμιου 

πολίτη, γιατί η σκληρότητα του συγκεκριμένου πάθους διαβρώνει κάθε έννοια του 

αγαθού. Σύμφωνα με τη χριστιανική και την πατερική διδασκαλία, η φιλαργυρία είναι 

ένα από τα τρία βασικά πάθη που απορρέουν από τη φιλαυτία
182

 (τα άλλα δύο είναι η 

γαστριμαργία και η κενοδοξία). Η φιλαργυρία κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 

παθών, γιατί η αρχή της δεν βρίσκεται στη φύση αλλά στην προαίρεση του 

ανθρώπου.
183

 

Στην προσπάθειά του ο δάσκαλος της Σμύρνης να προσαρμόσει το Φιλάργυρο στα 

ελληνικά ήθη, τον επιφορτίζει όχι μόνο με την ηθική ασχήμια του μολιερικού ήρωα 

αλλά και με την εμπάθεια του φωτασβέστη.  

ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ: Προχθές, ότε είχα διώξει τους επιτρόπους των Εκκλησιών να’ 

σου και οι επίτροποι του Σχολειού. Καλέ, διαβόλου γυιοί! Δε μας φθάνουνε τα άλλα 

βαρειά έξοδα της πολιτείας μας, μονε θέλομε τα Σχολειά! Και τι άνεμον τα θέλομε τα 

Σχολειά; Ή να μάθουνε τα παιδιά μας να γένουνε πολυλογάδες και ακαμάταις; Δόξα 

σοι ο Θεός! Ένα παιδί έχω, κάλλιο το ΄θελα στραβό παρά γραμματισμένο ... Τα σχολειά 

μάλιστα χαλούνε ταις χώραις. Βλέπετε τους Χίους; Όσω μεγαλώνουνε το σχολειό των 

τόσο μικραίνουνε τα καλουπάκια των. Έχουνε καλούς δασκάλους! Κι αυτοί γυράζουνε 

                                                            
181Βλ. Κωνσταντίνος Οικονόμος, Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, (επιμ.) Κωστής Σκαλιόρας, εκδ. Εστίας: 

Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, σ. 74. 
182Για τα πάθη και τη καταπολέμησή τους βλ. Ανέστη Κεσελόπουλου, Πάθη και αρετές στη διδασκαλία 

του αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 23 κ.ε. και Γεωργίου Μαντζαρίδη, Ορθόδοξη 

πνευματική ζωή, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 97 κ.ε. 
183 Γρηγορίος Παλαμάς, Προς Ξένην, PG 150, 1061A-69A. 
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ες ταις ξενιτειαίς! Ως και ες την Ιγγλιτέραν πήγανε καθώς ακούγω. Οι Κυδωνιάταις, 

κύττα κύττα το Σχολειό, θέν’ αφήσουν την ελαίς των να ξηραθούν, και πάγουν να 

γενούν όλοι πραγματευτάδες. Τώρα και οι Σμυρνοί μας δε κυττάζουνε τη ψώρα των, 

μόνον άνοιξαν μεγάλο Σχολείο, για να λωλαίνονται τα παιδιά των να παγαίνουνε ες την 

Φραγγιάν και να γυρίζουν με καπέλα. Κατά διαβόλου κώλου κι αυτοί και τα γράμματά 

των. Ξεμυαλισθήκανε. Καλά μου τώλεγε προχθές ο καψούλης ο πνευματικός μου. Αφ’ 

ου φανήκαν οι δάσκαλοι χάλασεν ο κόσμος. 
184

 

Παρατηρούμε ότι δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν απλό οικογενειακό 

δυνάστη αλλά έναν αντίμαχο στα καλά της πολιτείας, που καταγγέλλεται ως 

κοινωνικά και εθνικά επιζήμιος σε μια χρονική στιγμή που η βελτίωση της παιδείας 

συνδέεται άμεσα με τη γενναιοδωρία των φίλων του γένους. Όσον αφορά στο θέμα 

της υποκριτικής θεοσέβειας, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος επισημαίνει ότι ο ήρωας 

αγαπά περισσότερο το χρήμα και από την ίδια τη θεότητα και πως επιβάλλει στους 

οικείους του να νηστεύουν, όχι από ευλάβεια, αλλά για ίδιον οικονομικό όφελος.  

ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗΣ: … Όλου για τη φιλαργυρία σου σπουρίζουν. Άλλοι λεν πως γειλας  

τους σπιτικούς σου να δειφτιρίζουν,  κή να νηστεύουν συχνά, όχι από ηυλάβειαν, αλλά 

μόνον για να κερδαίνεις από τη νηστεία των … 

ΣΤΡΟΒΙΛΗΣ: … Εκείνος αγαπά τα άσπρα πλειότερο παρά την τιμή, και την 

υπόληψι, και την αρετή, κι αυτήν τη θεότη. Σαν ιδή κανά φτωχό σκυλιάζει, σπάσματα 

του δίνουνε. Σαν να τόνε μαχαιρώνη σα να του καρφώνη την καρδιά, σαν να του 

ξερριζόνη το συκότι … 
185

  

Έτσι, ο αρνησίθεος εμφανίζεται να παριστάνει το θεοσεβούμενο από ιδιοτέλεια. 

Ενδεχομένως ο Οικονόμος θα πρέπει να είχε υπόψη του όλους εκείνους που με 

υποκριτικό ενδιαφέρον έσπευδαν να πληροφορήσουν το Πατριαρχείο ότι οι 

προοδευτικοί λόγιοι της Σμύρνης δεν ακολουθούσαν την τήρηση των νηστειών. Η 

αμαύρωση του Εξηνταβελώνη επιτυγχάνεται και με τη προβολή της χρηστότητας των 

παιδιών του. Συγκεκριμένα, βλέπουμε την κόρη του, Ζωίτσα, να ζητά στον 

εισαγωγικό της μονόλογο την πατρική ευλογία και τον γιο του Κλεάνθη να μην 

αδιαφορεί για την πατρική κατάρα.  

                                                            
184Κωνσταντίνος Οικονόμος, ό.π., σ. 71. 
185 Στο ίδιο, σσ. 91-92, 74, αντιστοίχως. 
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ΖΩΙΤΣΑ: Κάλλιον νυμφεύομαι τον θάνατον παρά άνδρα χωρίς πατρικήν ευλογίαν.  

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Εξεύρω ότι ο Ουρανός έκαμε τους γονείς μας δεσπότας των 

επιθυμιών μας, ότι πρέπει να τας διοικώμεν κατά τας την οδηγίαν των, ότι αυτοί 

γνωρίζουν καλλιώτερα τι μας συμφέρει.
186

 

Πρόκειται για συμπεριφορές που, ενώ φαίνονται ιδιαίτερες σύμφωνα με τα ήθη της 

Δύσης, εντούτοις είναι σύμφωνες με τη χριστιανική αγωγή των νέων της Ανατολής. 

Η Βαβυλωνία ή κατά τόπους διαφθορά της ελληνικής γλώσσας εντάσσεται στα 

πλέον δημοφιλή έργα του ελληνικού θεάτρου. Εκδόθηκε αρχικά το 1836 στο Ναύπλιο 

και ξανατυπώθηκε στην οριστική του μορφή στην Αθήνα το 1840. Η υπόθεση του 

έργου διαδραματίζεται στο Ναύπλιο μετά τη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων στη 

ναυμαχία του Ναυαρίνου εναντίον του τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Η είδηση της 

νίκης έδωσε την αφορμή σε μια ομάδα Ελλήνων θαμώνων ενός ξενοδοχείου από 

διάφορα μέρη του ελληνισμού να οργανώσουν ένα κοινό γλέντι. Κατά τη διάρκεια 

της γιορτής αναπτύσσεται μια έντονη διαμάχη μεταξύ του μεθυσμένου αλβανού και 

του κρητικού, η οποία καταλήγει στον τραυματισμό του δεύτερου και την επέμβαση 

της αστυνομίας. Η αστυνομία προσπαθώντας να διερευνήσει τα αίτια του 

τραυματισμού του Κρητικού αποφασίζει τη σύλληψη όλων των θαμώνων, υπεθύνων 

και μη. Τελικά ο δράστης συλλαμβάνεται ενώ η αστυνομία με απόφαση της 

διοίκησης απελευθερώνει όλους τους κρατούμενους. 

Ο Βυζάντιος επιδιώκει μέσα από την κριτική της γλωσσικής ασυνεννοησίας των 

Ελλήνων να συμβάλλει στη βελτίωση και διόρθωση της κατάστασης αυτής 

προτρέποντας εις την διάδοση της παιδείας. Ο ίδιος ο τίτλος του έργου Βαβυλωνία 

χρησιμοποιείται καθ υπερβολήν, καθώς δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνική 

πραγματικότητα της εποχής. Η επιδίωξη μιας ενιαίας γλώσσας συμβαδίζει με την 

ανάγκη σύστασης ενός ενιαίου κράτους. Στο εισαγωγικό σημείωμα της α έκδοσης 

απορρίπτει τον σχολαστικό τρόπο με τον οποίο ομιλείται συχνά η παλαιά ελληνική, 

δηλαδή η αρχαία ελληνική. Ο συγγραφέας όπως υποστηρίζει ο Αθ. Μπλέσιος ήταν 

οπαδός μιας μορφής καθαρεύουσας ή μιας μικτής γλώσσας με την προσθήκη απλώς 

κάποιων λέξεων ή φράσεων, καθώς και ενός συντηρητικού τύπου σχολείου, παρότι 

είναι επηρεασμένος από τα  θρησκευτικά ιδεώδη του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Η 

                                                            
186 Στο ίδιο, σ. 35, 39, αντιστοίχως. 
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καταδίκη του σχολαστικισμού διαφαίνεται μέσα από τη στρατηγική σατυρικής 

διάθεσης των υπερμάχων της επιστροφής στην αρχαιοελληνική θρησκεία και λατρεία. 

Αυτό δηλώνει η αναφορά του στον ύμνο προς τον Δία, που άδει ο Λογιότατος κατά 

τη διάρκεια του συμποσίου. 

Από την άλλη μεριά ενώ αιτία του συμποσίου είναι η νίκη των συμμαχικών 

δυνάμεων στην ναυμαχία του Ναυαρίνου, το τραγούδι του κρητικού που αναφέρεται 

στον ανεκπλήρωτο έρωτα ενός χριστιανού με μια μουσουλμάνα αποτελεί μια ένδειξη 

πολυπολιτισμικής παράδοσης μέσα από την ανοχή και την ιδιαίτερη προσέγγιση του 

άλλου, που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τους κρητικούς. Η ερωτική όμως προσέγγιση και 

ολοκλήρωση του έρωτα προϋποθέτει την αλλαγή θρησκείας κυρίως προς όφελος της 

χριστιανικής. 

Την αναφορά στη θρησκεία ως εσωτερικό περιεχόμενο πετυχαίνει ο συγγραφέας 

και μέσα από τη διάθεση του τραυματισμένου κρητικού να εξομολογηθεί 

προκειμένου να σώσει την ψυχή του. Συγκεκριμένα όταν ο αστυνόμος ζητά να του 

αναφέρει που τον τραυμάτισε ο αλβανός, δείχνει στο χέρι και ζητά να του φέρουν 

έναν ιερέα για να τον «ξεμυστέψει». Αλλά και κατά την εξέτασή του από τον ιατρό 

εξαρτά την ίασή του από το Θεό και υπόσχεται να προσφέρει σε φτωχιές οικογένειες 

ορισμένο αριθμό ζώων για τη σωτηρία της ψυχής. Ακόμη και ο ανατολίτης ζητά από 

τον λογιότατο να συντάξει ένα μήνυμα για το ταφικό μνημείο του πατέρα του, το 

οποίο να αποδίδει το ορθό χριστιανικό του ήθος αλλά και να προτρέπει το διαβάτη  

να προσεύχεται για τη συγχώρεση των αμαρτιών του.  

Τη σάτιρα και το σαρκασμό ως μέσο αντίδρασης απέναντι σε καθετί επιζήμιο 

ακολούθησε και ο Χουρμούζης. «Η Κωμωδία, εν ω παριστάνει εν μεγαλογραφία, 

δίκην φακωτού καθρέπτου, τα γελοία και αξιοκατάκριτα, τα καυτηριάζει συγχρόνως  

και δια της σάτυρας. Και αν ενίοτε δεν ισχύη και να τα εκριζώση, πάντοτε όμως τα 

κολάζει και τα περιορίζει. Έχει λοιπόν ο Οψίπλουτος (ως έχουν και όλαι όλων αι 

κωμωδίαι), τας μεγαλογραφίας του, τας υπερβολάς του …». 
187

 Ο Χουρμούζης, 

αγωνιστής της επανάστασης με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, μη 

σπουδαγμένος στη Δύση, αρχίζει -στα μέσα της δεκαετίας του 1830- να γράφει 

κωμωδίες με έντονο το ηθογραφικό στοιχείο, στις οποίες στηλιτεύει με καυστικό 

                                                            
187Βλ. Μ.Χουρμούζης, Ο Οψίπλουτος, κωμωδία εις μέρη τέσσαρα, τύποις Βούτυρα και Σ/ας, εν 

Κωνσταντινουπόλει 1878. 
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τρόπο τα κακώς κείμενα της εποχής του. Ο βίος, η εθνική δράση και το έργο του τον 

παρουσιάζουν ακραιφνή Ρωμιό, δηλαδή ορθόδοξο Έλληνα και ανυποχώρητο 

πατριώτη, ο οποίος ενδιαφέρεται για τη μεταφυσική αλλά και την κοσμική πλευρά 

της χριστιανικής θρησκείας, υιοθετώντας μια κριτική ευσέβεια απέναντι σε κάθε 

μορφή εκτροπής που παρατηρούσε στους κόλπους της. Έτσι, από τη μια μεριά, 

αναγνωρίζει την Εκκλησία ως το θεσμό που κράτησε το γένος όρθιο και ακμαίο 

στους αιώνες και, από την άλλη, εξεγείρεται όταν βλέπει κάθε σύμπτωμα 

αλλοτρίωσης, υποκρισίας και ατομισμού. 

Η συνείδηση της ιθαγένειας στο Χουρμούζη εκδηλώνεται ως αγώνας προστασίας 

των παραδόσεων και ως άμυνα κατά της εισβολής των ξένων συνηθειών. Η φράση 

«τα αρχαία κρατείτω» είναι μια συχνή επωδός του και αποτελεί κυριολεκτικά 

αμυντική θέση, που το νόημά της διατυπώνεται σε κάθε θεατρικό έργο και σε κάθε 

δημοσίευμα. Η έννοια της απειλής αναφερόταν στην άκριτη υιοθέτηση του δυτικού 

τρόπου ζωής, ο οποίος, κάτω από την επίφαση της προόδου, οδηγούσε μέσα από τον 

καταναλωτισμό, την ξενομανία και τη μόδα, σε πολιτιστική αποδυνάμωση, 

πνευματική υποδούλωση και πολιτική ομηρία. Η στάση του αυτή δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί ως απόλυτη, φανατική αντιευρωπαϊκή στάση. Αντιθέτως, ήταν δεκτικός 

στην αποδοχή εκείνων των στοιχείων που συμβάλλουν στον αληθινό πολιτισμό και 

την αληθινή πρόοδο χωρίς να αλλοιώνουν το αληθινό πρόσωπο της χώρας. Η 

αντίσταση του Χουρμούζη στην απειλή της εθνικής αλλοίωσης δεν είναι μόνο 

πολιτική και κοινωνική αλλά και πνευματική και ψυχική. Επηρεασμένος από τη 

Μεγάλη Ιδέα καυτηριάζει το Φαλμεράγερ και τη θεωρία του περί σλαβικής 

καταγωγής των Ελλήνων και θεωρεί την πίστη στο απολυτρωτικό χρέος του 

ελληνισμού ως κάτι δεδομένο.  

Στο θεατρικό του έργο Ο Οψίπλουτος που δημοσιεύθηκε το 1878 παρατηρούμε τις 

κοινωνικές αντιλήψεις του συγγραφέα επηρεασμένες από τη θρησκευτική του αγωγή. 

Στο συγκεκριμένο έργο διατυπώνει την άποψη ότι ο πλούτος είναι η αιτία των 

κοινωνικών κακών. Η θέση του αυτή οφειλόταν σε μια συναισθηματική 

κοινωνιολογική κλίση και σε κάποιον ανάλογο τρόπο του σκέπτεσθαι που έχει την 

αφετηρία του στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Η άρνηση του πλούτου 

περιοριζόταν στον τρόπο χρήσης του και δεν έφτανε στην ακραία θέση του 

Ευαγγελίου, που τον αντιμετωπίζει ως αμάρτημα της ιστορίας και που αποκλείει από 

τη βασιλεία των Ουρανών. Στον πρόλογό του, στην παράφραση του αριστοφανικού 
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Πλούτου, αιτιολογεί τις κοινωνικές εφαρμογές του πλούτου με έντονη σατιρική 

διάθεση. Το θέμα της κωμωδίας εξαντλείται στο περιβάλλον μιας οικογένειας. Το 

ζεύγος Πετεινάρη, ο Λουκάς και η Μαριέττα, μόλις απέκτησε περιουσία άλλαξε το 

όνομά του σε Αλεκτορίδη και μαζί με αυτό και τον τρόπο ζωής του, ακολουθώντας 

την ευρωπαϊκή μόδα σε όλους τους τομείς, από τον τρόπο ανατροφής των παιδιών 

τους μέχρι την ενδυμασία και τη διατροφή τους. Η Μαριέττα γίνεται Αριέτα, ο γιος 

γίνεται Μπιμπής, η κόρη γίνεται Ζολή και όλα μεταβάλλονται σε μια αποκριάτικη 

κοσμικότητα. Τα κεντρικά πρόσωπα του έργου πλαισιώνονται από τους γνωστούς 

χουρμουζικούς τύπους, τον μπούφο υπηρέτη Δανίλη, την υπηρέτρια Φλουρού, την 

αισχροκερδή μοδίστρα Ελιζέτα, την πετεινόμυαλη φίλη της οικοδέσποινας 

Σεβαστίτσα, τον έντιμο Ισουφάκη που ασχολείται με φιλανθρωπίες, και το σώφρονα 

εξάδελφο του σπιτιού Πετράκη, που αποτελεί το γνωστό χουρμουζικό υπόδειγμα του 

Έλληνα νοικοκύρη. Αυτός ο τελευταίος αποτελεί τον εκφραστή της λογικής και της 

φρόνησης, καθώς, παρατηρώντας τις αλλαγές στο τρόπο ζωής του ξαδέρφου του και 

της οικογένειάς του, τους επικρίνει, γιατί έχουν υιοθετήσει ως κριτήριο αξιολόγησης 

των συνανθρώπων τους την οικονομική και κοινωνική τους θέση. 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ακούς, πώς να μη θυμώσω; Και ποιος θαρρείς πως είσαι; Ή γιατί 

απέκτησες κάμποσα γρόσια, ξέρεις κι ολίγα γαλλικά, νομίζεις ότι έχεις και το δικαίωμα 

να περιφρονής τους άλλους; Ω χαράς την ανθρωπιά σας!  

Η ευγένεια, λοιπόν, και η αριστοκρατία συνίσταται εις την ετικέταν κ’ εις τα αμάξια 

και τα άλογα;
188

  

Η υπεροπτική και αλαζονική συμπεριφορά του κεντρικού ήρωα διαφαίνεται από 

την ασέβεια προς τη κοινή γνώμη, την οποία αγνοεί προκλητικά, καθώς αναγνωρίζει 

μόνο τη δύναμη που προέρχεται από τον παράνομο πλούτο και την κλοπή.  

ΠΕΤΡΑΚΗΣ:  Τι ωφελούμαι; Αλήθεια η ερώτησίς σου αυτή σε κάμει πολλήν τιμήν ‘ 

εσείς ως φαίνεται δε σέβεσθε την κοινήν γνώμην  

ΛΟΥΚΑΣ:  Και ποια είν αυτή η σινιόρα που λες; 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Σινιόρα δεν είναι, αλλά βασίλισσα, και συμφορά εις εκείνον που ήθελε 

τολμήσει να την περιφρονήση’ τα ακούς αυτό Λουκά μου;  

                                                            
188 Στο ίδιο, σ. 59, 43, αντιστοίχως. 
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ΛΟΥΚΑΣ:  (Ψευδογελά) Τα ακούω και γελώ. Αυτήν την σινιόρα που λες την 

φοβούνται όσοι δεν εγνώρισαν τον κόσμον, κ’ είναι γι’ αυτούς σαν το μπουμπούτση που 

φοβερίζουν τα μωρά παιδιά. Ξέρεις ποιαν λέει κοινήν γνώμην ο φίλος μου ο Λύρας; 

Άρπαξε να φας και κλέψε να ’χης. 
189

 

Σε αυτή τη στάση παραθέτει τον ψόγο της καταναλωτικής κοινωνίας και την αρχή 

της φιλανθρωπίας απέναντι στους αδύνατους. Η παρουσία του Ισουφάκη, ο οποίος, 

παρά το γήρας του, αγωνίζεται για τους συνανθρώπους του, αυτό το σκοπό 

εξυπηρετεί. Παρότι αναγνωρίζει τη φιλανθρωπία ως αρετή του χριστιανού, δεν 

διστάζει να στηλιτεύσει την υποκριτική συμπεριφορά εκπροσώπων του κλήρου που 

θησαυρίζουν εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους. 

ΙΣΟΥΦΑΚΗΣ: Αυτός είναι λειτουργός, και πολύ καλός χριστιανός …  

ΛΟΥΚΑΣ: Κι  αυτή η υπογραφή που μοιάζει γαϊδάρου σαμάρι, ποιανού είναι; 

Έδωσε και 20 γρόσια. 

ΙΣΟΥΦΑΚΗΣ: (Μειδιά) είναι του αγίου Ευλογίου.  

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Κ έδωσε μόνον 20 γρόσια, αυτός που μαζή με πεντέξη άλλους 

κατέφαγαν τα μοναστηριακά κτήματα της Βλαχίας;  

ΙΣΟΥΦΑΚΗΣ:  (Μειδιά) Μας έδωσεν όμως και την ευχήν του.  

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Την ευχήν του να την έχουν τα γουρούνια ή καλύτερα αυτός να έχη την 

ευχήν των γουρουνιών διαβόλου τους Βαραββάδες, κι έχουν ακόμη και μούτρα και 

παρουσιάζονται εις την κοινωνίαν! 
190

  

Ο Πετράκης θεωρεί τον πλούτο ως κίνητρο αμαρτίας και δεν διστάζει να 

καταφερθεί εναντίον όσων δεν νηστεύουν.  

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Αι Λουκά μου, έχεις λίρες;  Όχι μόνον έχεις και φίλους, αλλά γίνεσαι 

και ρήτορας, και διπλωμάτης, και θεολόγος, και αστρονόμος, και ναυτικός, και 

στρατάρχης, και φιλόλογος ακόμη … αν δε συνέπιπτε και λόγος περί αρχιερωσύνης, θα 

μ ευλογούσες και συ ως δεσπότης, και θα  εκφωνούσες και το ειρήνη παααασααι! … 

                                                            
189 Βλ. Μ. Χουρμούζη, Ο Οψίπλουτος, κωμωδία εις μέρη τέσσαρα, Στο ίδιο, μέρος Δεύτερο, σκηνή Β’, 

σ. 57. 
190 Στο ίδιο, μέρος Δεύτερο, σκηνή Δ’, σσ. 60-61. 
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ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Δεν είναι τώρα ο λόγος   περί του ποιος είναι χειρότερος, αλλ΄ ότι τα 

γρόσια κάμουν και κατά φαντασίαν αρχιερέα.191
191

 

Μετά την οικονομική καταστροφή του Λουκά προσπαθεί να  τον συνετίσει στον 

ορθό τρόπο διαβίωσης, εξαίροντας την τιμιότητα ως βασική αρετή της ζωής του 

ανθρώπου. Στην προσπάθειά  του αυτή, με όρους χριστιανικής λειτουργικής που 

παραπέμπουν στο μυστήριο του βαπτίσματος, ασκεί πίεση τόσο στο Λουκά όσο και 

στη Μαριέττα να απεκδυθούν τον παλαιό τρόπο ζωής και να ζήσουν σύμφωνα με τις 

πραγματικές τους δυνάμεις προσκολλημένοι στα ήθη της πατρίδας τους.  

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Πάει καλά. Τώρα πρέπει να πούμεν σαν κι εκείνα που λένε ες την 

βάπτισι, δώσε με το χέρι σου (χειροπιάνονται) αποτάσση λοιπόν τον Αλεκτορίδη με τας 

ανοήτους και ξυπασμένας επιδείξεις του, και την γελοίαν ετικέταν του, και την δήθεν 

αριστοκρατίαν του, και το σαλόνι του και τον Αντρέ του, και το τιλμπουρί του με το 

φουέ του, και τις φραντσέζικες κάρτες του, και τας σχέσεις του με τον Πριφίξ, και τους 

σουαρέδες του με το μπετίζι του, και όλας τας ανοησίας του;  

ΛΟΥΚΑΣ: Αποτάσσομαι.  

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Μπράβο! Απετάξω τη ψωροπερηφανεία, και πάση τη γελοία πομπή 

αυτής;  

ΛΟΥΚΑΣ: Απεταξάμην.  

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Συντάσσει τη φρονήσει;  

ΛΟΥΚΑΣ: Συντάσσομαι.  

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Αποτάσσεσαι απ της μόδες και της μοδίστρες της, και τα χιλίων 

φράγκων τα φουστάνια με της μακρυές ουρές, και τα καπελίνια με τις κουκκουβάϊες …  

ΜΑΡΙΕΤΤΑ: Αποτάσσομαι …  

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Είναι λοιπόν μωρό παιδί και συ ο ανάδοχός της ας είναι δα, αφού ο 

υπόσχεσαι εσύ.
192

  

                                                            
191 Στο ίδιο, μέρος Δεύτερο, σκηνή Δ’, σσ. 71, 72. 
192 Στο ίδιο, μέρος Τρίτο, σκηνή ΙΑ’, σσ. 129, 130, 131. 
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Η πίεση, μάλιστα, προς τη Μαριέττα έχει πιο έντονο χαρακτήρα, καθώς ο 

Χουρμούζης ταυτίζει τη γυναίκα με το διάβολο. Παράλληλα, τονίζει ότι συνέπεια της 

παράλογης χρήσης του πλούτου και της έλλειψης αγωγής είναι και η υπερηφάνεια, 

που αποτελεί, κατά τη χριστιανική διδασκαλία, ένα από τα κύρια παθήματα της 

ανθρώπινης ψυχής. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η βασική ιδέα του Χουρμούζη στο συγκεκριμένο έργο 

είναι να εξάρει την αρετή της εγκράτειας και της ταπείνωσης μέσα από την 

κατακραυγή της αλόγιστης χρήσης του πλούτου. Την ίδια καυστική διάθεση 

επιδεικνύει και σε μια διάλεξη που έδωσε στη γενική συνέλευση της Εν Πέρα 

Φιλοπτώχου Αδελφότητος τον Ιανουάριο του 1864. Μεταξύ των επιχειρημάτων που 

διατύπωσε, ανέφερε και παλαιότερο αφορισμό της Εκκλησίας κατά της πολυτέλειας 

και υπενθύμισε τα μέτρα που είχαν λάβει στο παρελθόν οι πρόκριτοι της Ύδρας και 

των Σπετσών, απαγορεύοντας στις οικογένειες τους τους πολυδάπανους στολισμούς, 

για να θέσουν φραγμό στην πρόοδο του δημοβόρου κακού. Ο ίδιος ομολογούσε ότι 

δεν συμμετείχε σε κοσμικές συγκεντρώσεις και κοσμικά κέντρα της Πόλης από 

απέχθεια, ενώ υποστήριζε ότι η πραγματική ομορφιά βρίσκεται στην απλότητα και τη 

λιτότητα της εμφάνισης. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1870 δίνονται στην Αθήνα θεατρικές παραστάσεις 

από επισκέπτες παριζιάνους ηθοποιούς, οι οποίοι φέρνουν σε επαφή το αθηναϊκό 

κοινό με το ψυχαγωγικό θέατρο της Ευρώπης, προβληματίζοντάς το, καθώς 

διαπιστώνει αναντιστοιχία ανάμεσα στις επιδιώξεις του νεοσύστατου κράτους και σε 

εκείνες των χωρών με τις οποίες επιθυμεί να συμπορευτεί. Ενώ, δηλαδή, επιδίωξη της 

σύγχρονης αστικής τάξης ήταν να εντάξει την κωμωδία στην προσπάθεια 

διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας, διαπιστώνεται ότι με τις μετακλήσεις ξένων 

ηθοποιών περιορίζεται ο ρόλος της απλώς στην τέρψη του κοινού, χωρίς ανάλογη 

ηθική διδαχή, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα μηνύματα των έργων 

εμπαίζουν τα ήθη και τις αξίες του. Οι αντιδράσεις του κοινού απέναντι σε αυτά τα 

θεάματα υπήρξαν ποικίλες: από τη μια μεριά, το κοινό έσπευσε να απολαύσει τις 

παραστάσεις εκείνες από τις οποίες το ηθικοδιδακτικό στοιχείο εξέλιπε, από την 

άλλη, δεν έλειπαν οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες τόσο της εγχώριας λογιοσύνης 

όσο και των δημοσιογράφων. Ανάμεσα στους επικριτές συγκαταλέγεται και ο 
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Άγγελος Βλάχος, που καταδίκασε με σφοδρότητα την ιδέα «ότι θέατρον σημαίνει 

διασκέδασιν και ουδέν άλλον».
193

 

Η παράσταση Ορφέας στον Άδη που ανέβηκε από Γάλλους ηθοποιούς στην Αθήνα 

το 1874, κατά τη διάρκεια της μεγάλης Σαρακοστής, προκάλεσε την κατακραυγή των 

κατοίκων της πόλης, επειδή αισθάνθηκαν να προσβάλλεται το χριστιανικό τους 

συναίσθημα. Συγκεκριμένα, θεώρησαν ότι η παράσταση διακωμωδούσε τα 

θρησκευτικά ήθη των προγόνων τους με την προβολή επί σκηνής των θεών του 

Ολύμπου και των ομηρικών ηρώων να μεθούν και να συμπεριφέρονται σαν έκλυτοι 

Παριζιάνοι.
194

 Επιπλέον, θεώρησαν την παράσταση ως ένα μέσο προπαγάνδας 

εναντίον των Ελλήνων, εντάσσοντας το όλο εγχείρημα στο πλαίσιο της ανθελληνικής 

προπαγάνδας που είχε αρχίσει ο Φαλμεράγιερ και οι οπαδοί του. Μετά την ταραχή 

που δημιουργήθηκε με τη συγκεκριμένη παράσταση, ένα άλλο μονόπρακτο, Η Διός 

Επίσκεψις,
195

 του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, έρχεται να αναδείξει τη σύγχυση που 

επικρατεί στη νεοελληνική κοινωνία και την αμφιταλάντευσή της ανάμεσα στις 

ευρωπαϊκές και την ορθόδοξη ανατολική παράδοση. Η υπόθεση του έργου 

αναφέρεται στις περιπέτειες του βασιλιά των θεών, Δία, ο οποίος επισκέπτεται με τη 

μορφή ενός εξευρωπαϊσμένου βαθύπλουτου ομογενή την Αθήνα, προκειμένου να 

γοητεύσει και να παραπλανήσει την όμορφη Κούλα. Χρησιμοποιώντας τη γοητεία 

του και προσφέροντάς της αγαθά και ανέσεις, προσπαθεί να κερδίσει την αγάπη της. 

Επειδή, όμως, η περίοδος που την επισκέπτεται συμπίπτει με τον εορτασμό του 

χριστιανικού Πάσχα, η ηρωίδα διχάζεται ανάμεσα στην επιθυμία της για την 

                                                            
193Άγγελος Βλάχος, «Το Γαλλικόν Θέατρον εν Αθήναις», Εστία, 17 Απρ. 1877, σσ. 247-253. 
194Ο Σπυρίδων Βασιλειάδης καταδίκασε στα άρθρα του το λογοτεχνικό είδος της παρωδίας και το 

διαχώρισε από εκείνο της σάτιρας και της ορθόδοξης κωμωδίας. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Το σκώμμα, 

η ειρωνεία, ο περίγελως, η παρωδία και ο εμπαιγμός των ιερωτέρων και των θειοτέρων πολλάκις 

πεποιθήσεων και αρχών του ανθρώπου, της κοινωνίας, της οικουμένης, είναι συνήθως ο σκοπός και το 

θέμα των τοιούτων κωμικών εκτρωμάτων. Ουδ΄ υπηρετεί κατ’ ελάχιστον τους θείους και ανθρωπίνους 

νόμους, ως η σάτιρα και η κωμωδία , αλλά διά της παρωδίας, κυρίως, πειρώμενον να κερδήση τον 

γέλωτα και την φιλίαν των θεατών, πλήττει ιδίως ό,τι μέγα και ιερόν, ό,τι τρυφερόν και άγιον έχει η 

καρδία και η οικογένεια, ως την θρησκείαν, τη στοργήν, την ανδρίαν, τον έρωτα, τους νόμους, το 

καθήκον, την πίστην, τον ενθουσιασμόν … Συνεπώς αντί το θέατρον τούτο να καυτηριάσει το κοινωνικόν 

έλκος, να στηλιτεύση το ανθρώπινο πάθος, ανατρέπει, καίει, αφανίζει, καθιστών γελοία και ουδαμινά 

πάντα  δι’ όσα μέχρι τούδε ζη και σεμνύνεται η ανθρωπότης. Αφαιρείται δε ήρεμα και γοητευτικώς παρά 

τοις θεωμένοις πάσα πεποίθησις προς ό,τι ωραίον και όσιον, ανατρέπεται δε προ παντός η ψυχή των 

θεωμένων …» Βλ. «Πινακίδες: Γαλλικόν θέατρον», εφημ. Στοά, 16 Φεβρ. 1874. Πρόκειται για μια 

σειρά από άρθρα τα οποία κυκλοφορούσαν ανυπόγραφα στην εφημερίδα για να συμπεριληφθούν 

τελικά στους τόμους των απάντων του ποιητή. Βλ. Σ.Ν. Βασιλειάδης, Αττικαί νύκτες ΙV, τα Άπαντα, 

Έργα πεζά, εκ του τυπογραφείου της Ενώσεως, εν Αθήναις 1884, σσ. 203-323. 
195Βλ. Αλέξανδρος Ρίζος-Ραγκαβής, Άπαντα τα Φιλολογικά, Δραματική Ποίησις, τόμ. Δ’, Διός 

Επίσκεψις, δραμάτιον, τύποις Ελληνικής Ανεξαρτησίας, εν Αθήναις, σσ. 329-410. 
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πολυτέλεια και την καλή ζωή, και στην επιδίωξη των πνευματικών αξιών. Η λύση 

επέρχεται με μια σκηνή παρμένη από το χώρο της υψηλής ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, 

τον Φάουστ του Γκαίτε. Το «Χριστός ανέστη» που θα ακουστεί τη βραδιά της 

Ανάστασης θα σημάνει τη νίκη των πνευματικών αξιών έναντι του υλισμού και θα 

δηλώσει την πίστη του συγγραφέα ότι η αναγέννηση της παιδείας εναπόκειται στην 

αφομοίωση της υψηλής ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. 

Η μελέτη των παραπάνω θεατρικών έργων, που εντάσσονται στο είδος της 

κωμωδίας, μάς επιτρέπει να διερευνήσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που συνέβαλαν 

στην αναθεώρηση των παραδοσιακών κωδίκων ατομικής και συλλογικής 

συμπεριφοράς σε μια χρονική περίοδο που εκτείνεται από την ανάδυση του 

ανεξάρτητου ελληνικού κράτους μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 20
ου

 αι. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι κωμωδία αποτελεί το εργαλείο που μας επιτρέπει να 

παρατηρήσουμε πώς επηρεάζουν το ήθος ενός λαού οι αλλαγές στη νοοτροπία και 

την ιδεολογία. Η χρονική περίοδος στην οποία αναφερόμαστε χαρακτηρίζεται από 

την προσπάθεια που καταβάλλει η νεοελληνική κοινωνία να αποβάλλει τις επιρροές 

της παραδοσιακής Ανατολής και να υιοθετήσει εκείνες της Δύσης. Η προσπάθεια, 

όμως, αυτή κρύβει και μια βαθύτερη ανησυχία, μήπως, δηλαδή, η αναθεώρηση του 

παραδοσιακού συστήματος αξιών οδηγήσει στην αποδυνάμωση του κοινωνικού 

ιστού. Στην πλειοψηφία τους οι ελληνικές κωμωδίες περιγράφουν τα ήθη που 

επιθυμούν να επικρατήσουν στη δημόσια ζωή ή στηλιτεύουν τα αντίθετα, 

προκειμένου να ενισχύσουν τα επιθυμητά. 

Παράλληλα, η πολυσυλλεκτικότητα που χαρακτηρίζει τη νεοελληνική κοινωνία με 

την ανακήρυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και η επιθυμία δημιουργίας 

εθνικής συνείδησης στη βάση μιας κοινής συνισταμένης, κατέστησαν την κωμωδία 

όργανο που δεν διαμορφώνει απλά τα ήθη αλλά τα εντάσσει σε ένα ενιαίο σύστημα. 

Ενιαία βάση αυτής της προσπάθειας αποτέλεσαν η γλώσσα και η θρησκεία. Ιδιαίτερα 

η δεύτερη αποτέλεσε πιο σταθερό παράγοντα με αμετάβλητα χαρακτηριστικά, καθώς 

η υιοθέτηση των νέων προτύπων από τη Δύση αξιολογήθηκε με βάση τις αρχές της 

χριστιανικής ασκητικής γραμματείας. Η υιοθέτηση του μολιερικού προτύπου 

προσαρμόστηκε στα παραδοσιακά  ήθη, έτσι ώστε το μήνυμά του να αφομοιωθεί από 

τη νεοελληνική κοινωνία. Αντίθετα με το πρότυπο του νεοκλασικιστή Μολιέρου που 

στηρίζει την καθιερωμένη κατάσταση και απορρίπτει την αντισυμβατική αγωγή, η 

ρομαντική σάτιρα με εκφραστή τον Σούτσο επιθυμεί να γελοιοποιήσει τις κρατούσες 
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κοινωνικές συνθήκες και να ασκήσει κριτική στους κοινά αποδεκτούς κώδικες 

συμπεριφοράς. Υιοθετώντας τα μηνύματα των καιρών, αντιδρά στον αντίκτυπο των 

κλυδωνισμών με το πάθος του αμετακίνητου σε αξίες ηθικιστή. Απορρίπτει τον 

ατομικισμό της αστικής τάξης, που στηρίζεται στην ελευθεριότητα, γιατί θεωρεί ότι 

αποτελεί προσβολή προς κάθε ηθική υποχρέωση. Στο έργο του «Ο Κατηχούμενος» 

εκφράζει άκρα δυσπιστία προς το σύνολο της φιλοσοφίας και δηλώνει την αυστηρή 

προσήλωσή του στην αλήθεια των ιερών κειμένων. Τόσο ο Οικονόμος όσο και ο  

Χουρμούζης  ταυτίζουν τη θρησκεία με την ηθική και υποστηρίζουν ότι η χαλάρωση 

της προσήλωσης στη θρησκεία οδηγεί στον ηθικό εκτροχιασμό και, αντίστροφα, η 

ηθική εκτροπή σημαίνει απομάκρυνση από την ορθόδοξη πίστη. Για αυτό το λόγο, 

είδαμε ότι στα θεατρικά τους στηλιτεύουν τη φιλαργυρία, την υποκριτική θεοσέβεια, 

ενώ τιμούν την αληθινή αγάπη ανάμεσα στο ζευγάρι και τη φιλανθρωπία προς το 

συνάνθρωπο. 

Στο χρονικό πλαίσιο που εξετάζουμε βλέπουμε ότι η σάτιρα γίνεται εργαλείο τόσο 

στα χέρια των δυνάμεων που υποστηρίζουν την ανανέωση όσο κι εκείνων που 

αντιστέκονται, ακολουθώντας τη διαπίστωση του καθηγητή Δημαρά: «Η σάτιρα, με 

την πιο πλατιά έννοια του όρου, αντιστοιχούσε στη στιγμή της κοινωνικής εξέλιξης της 

Ελλάδας, αναπτύσσεται σε περιόδους κυρίως απότομης αλλαγής ή κοινωνικού 

ανταγωνισμού, χρησιμοποιείται κατά προτίμηση από τις τάξεις που τείνουν προς την 

ανανέωση, αλλά περνά και στα χέρια της αντίδρασης».
196

 

 

                                                            
196 Βλ. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1989, σ. 164. 
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Με την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους η τοπική ηγεσία, στην 

προσπάθειά της να οργανώσει την κοινωνία πάνω σε δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, 

αντιμετώπισε με επιφύλαξη την εγχώρια λαϊκή καλλιτεχνική παράδοση, εξαιτίας των 

δεσμών της με την παράδοση πολλών λαών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η 

παραπάνω πολιτική είχε τις επιδράσεις της και στο λαϊκό θέατρο σκιών,
197

 το οποίο 

αρνήθηκε να δει ως ένα ζωντανό κύτταρο της νεοελληνικής κοινωνίας που 

συμμετέχει στη διαμόρφωση του ιστορικού γίγνεσθαι. Έτσι, η αστική παιδεία του 

τόπου το αντιμετώπισε, μαζί με το σύνολο της ανατολικής λαϊκής καλλιτεχνικής 

παράδοσης, ως απολίθωμα της προϊστορικής περιόδου της νεοελληνικής τέχνης. Ο 

Καραγκιόζης, ως φαινόμενο του προφορικού πολιτισμού, έγινε εκφραστής της 

λεγόμενης ανατολίτικης
198

 παράδοσης στο περιθώριο μιας κοινωνίας, που 

διαμόρφωνε την ευρωπαϊκή αστική της ταυτότητα με τις αρχές του γραπτού λόγου. 

Πρόκειται για δύο παραδόσεις αντίδικες, όπου η μετάβαση από τη μία στην άλλη δεν 

ήταν αποτέλεσμα φυσικής εξέλιξης, αλλά συνειδητής επιλογής της άρχουσας τάξης. 

Προκειμένου, λοιπόν, οι μελετητές του νεοελληνικού θεάτρου σκιών να το 

βοηθήσουν να αποβάλει τα σημάδια της οθωμανικής του καταγωγής, επιστράτευσαν 

τη λαογραφία και αναζήτησαν τις πρωτογενείς μορφές της τέχνης αυτής στην 

κλασική αρχαιότητα και το Βυζάντιο. Έτσι, έγινε μια προσπάθεια σύνδεσης του 

                                                            
197 Με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους στα 1830 ξεκινά και η επίσημη ιστορία του νεοελληνικού 

θεάτρου σκιών στην ελεύθερη Ελλάδα, το οποίο υπήρχε παλαιότερα στην Ελλάδα είτε ως οθωμανικός 

μπερντές είτε κυρίως με τη μορφή του ηπειρώτικου Καραγκιόζη. Ο καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ 

αναλύει τα επιχειρήματα που καθιστούν την ηπειρώτικη παράδοση ιστορική πραγματικότητα. Βλ. 

Βάλτερ Πούχνερ, Οι βαλκανικές διαστάσεις του Καραγκιόζη, εκδ. Στιγμή, Αθήνα 1952, σσ. 43-52. Η 

διευκρίνιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία, διότι διατυπώθηκε η άποψη ότι η ιστορία του νεοελληνικού 

θεάτρου σκιών έχει την αφετηρία της στα μέσα του 19ου αι., όταν ο καραγκιοζοπαίχτης Γιάννης 

Μπράχαλης έφερε τον Καραγκιόζη από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα. Βλ. Τζ. Καϊμης, 

Καραγκιόζης ή η αρχαία κωμωδία στην ψυχή του Θεάτρου Σκιών, μετάφρ. Κώστας Μέκκας, Τάκης 

Μηλιάς, εκδ. Γαβριηλίδη, Αθήνα 1990, σσ. 23-25.   
198 Η Οθωμανική κοινωνία είναι η πηγή των μεσογειακών παραδόσεων του θεάτρου Σκιών. Αποτελεί 

όμως κίνδυνο να αποδοθεί η πηγή αυτή σε κάποια ιδιαίτερη εθνική ομάδα ή εθνότητα. Η οποιαδήποτε 

παρερμηνεία προέρχεται από την καταχρηστική ταύτιση που γίνεται ανάμεσα στου τουρκικό έθνος και 

την οθωμανική αυτοκρατορία. Στο επίπεδο των λαϊκών πολιτισμών η χρήση της έννοιας του Έθνους 

είναι άστοχη και η εθνολογική έρευνα αναγνωρίζει μόνο τις δικές της κατηγορίες, δηλαδή 

κοινωνικοπολιτισμικές ολότητες, που το περίγραμμά τους βρίσκεται εντεύθεν ή εκείθεν των εθνικών 

κρατών. Στάθης Δαμιανάκος, Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισμός. Μελέτες, Ο κόσμος του 

Καραγκιόζη, μετάφρ. Γιώργος Σπανός, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα, σ.168-169. 
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λαϊκού θεάτρου σκιών με τα Ελευσίνια Μυστήρια
199

 στο πλαίσιο της θεωρίας της 

ενότητας του ελληνικού πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτό η ανατολίτικη λαϊκή 

παράδοση έπαυε να θεωρείται εμπόδιο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 

της νεοελληνικής κοινωνίας και μεταβαλλόταν σε σύμμαχό της. 

To λαϊκό θέατρο σκιών αποτελεί μία από τις λίγες μορφές έκφρασης της γνήσιας 

λαϊκής τέχνης που υποστηρίζει την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει συναισθήματα 

και συγκινήσεις με το αισθητικό μέσο της μίμησης. Το περιεχόμενο της τέχνης αυτής 

είναι περιορισμένο, γιατί το λαϊκό θέατρο δουλεύει με τους απλούς ήρωες και 

απόκληρους της κοινωνίας που εξυπηρετεί. Ο λαϊκός χαρακτήρας του θεάτρου σκιών 

προϋποθέτει, κατά το Φώτο Πολίτη, μια κοινωνία περιορισμένη στα ήθη και στις 

ιδέες, με ενιαία σχεδόν κοινοβιακή ύπαρξη. Πρόκειται για μια εορταστική 

συνάθροιση, που, εκτός από ψυχαγωγία, προσφέρει στους συμμετέχοντες τη 

δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα ιδιαίτερο ομαδικό ήθος. Πέρα από την ευκαιρία 

επικοινωνίας που δημιουργεί, μεταμορφώνει αυτή τη σύναξη σε μια μορφή 

κοινότητας, τα μέλη της οποίας τείνουν να ταυτιστούν με τον κόσμο του θιάσου. Για 

αυτό ακριβώς στο λαϊκό θέατρο οι ήρωες δεν είναι άτομα, αλλά τύποι, που αποτελούν 

συνθέσεις ή αναδημιουργίες ενός ενωμένου ηθικά κοινωνικού συνόλου. Τα άτομα 

αυτά δεν είναι αυτόφωτα, αλλά ετερόφωτα, βαπτίζονται στη συνείδηση του κόσμου 

ήρωες ή απόκληροι, ανάλογα με την ευνοϊκή ή δυσμενή διάθεση του κόσμου 

απέναντί τους. Τον αντιατομικό χαρακτήρα της κοινωνίας που εισηγείται ο Φ. 

Πολίτης, προκειμένου να διακρίνει το λαϊκό πολιτισμό από το νεώτερο ευρωπαϊκό, 

ενισχύει και ο καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ, αναλύοντας τη σχέση κοινού-παίχτη και 

την επιρροή του θεατή στη διαμόρφωση της παράστασης και στον αυτοσχεδιασμό 

του καραγκιοζοπαίχτη: «Ο Καραγκιόζης παραμένει μορφή πρωτόγονης θεατρικής 

                                                            
199 Ο Κ. Μπίρης είναι ο ιστορικός του θεάτρου σκιών που εντοπίζει το ξεκίνημά του στα Ελευσίνια 

Μυστήρια συνδέοντας την αριστοφανική κωμωδία με το λαϊκό μπερντέ. Κατά τον Μπίρη, στα 

Ελευσίνια Μυστήρια «μπορεί ο μύστης, αθέατος ο ίδιος πίσω από το πάνινο προπέτασμα, που φωτίζεται 

από μέσα με μια σειρά από λυχνάρια να εμφανίζει πάνω σε αυτό σκιές ανθρώπων, θεών και τεράτων και 

να κατευθύνει κατά υποβλητικό τρόπο, τα δεικνύμενα, τα δρώμενα και τα λεγόμενα». Βλ. Κ. Μπίρης, Ο 

Καραγκιόζης: Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, Αθήναι 1952, σ. 4. Τα επιχειρήματά του τα αναπτύσσει σε δύο 

από τις δέκα συνέχειες της μελέτης που δημοσίευσε στη Νέα Εστία. Βλ. Κ. Μπίρης, «Ο Καραγκιόζης, 

ελληνικό λαϊκό θέατρο», Νέα Εστία 52, τχ. 600-609 (1 Ιουλίου-15 Νοεμβρίου 1952). Τη σχετική 

θεωρία αναπτύσσει το 1963 σε άρθρο στο περιοδικό θέατρο με τίτλο «Ελληνικός ο Καραγκιόζης, 

γέννημα των αρχαίων μυστηρίων, αναπλάστηκε στην επαρχία του 1900», Θέατρο, τχ.10 (Ιουλ-Αυγ. 

1963), σσ. 9-19. Ο Μιχάλης Χατζάκης αργότερα, υιοθετώντας τις παραπάνω απόψεις, υποστήριξε τη 

δομική σχέση του θεάτρου σκιών με το αρχαίο θέατρο, τονίζοντας πως σημείο αναφοράς στο θέατρο 

σκιών είναι πρωτίστως η σκιά και δευτερευόντως η τεχνική της φιγούρας. Βλ. Μ. Χατζάκης, Θέατρο 

Σκιών (Η πορεία του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών μέσα στο χρόνο), εκδ. Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 

Αθήνα 1997, σ. 12-23. 



118 Το θρησκευτικό στοιχείο στη νεοελληνική δραματουργία  (1850-1950) 

 

τέχνης, μιας τέχνης δηλαδή, που τα καλούπια της δε τάσπασε ακόμη ο νικηφόρος 

ατομισμός. Αν δεν εξελίσσεται εσωτερικά ο Καραγκιόζης είναι, είναι γιατί δεν υπάρχει 

εξέλιξη στη νοοτροπία της μάζας. Η λαϊκή τέχνη δεν μπορεί να προχωρήσει. 

Επαναλαμβάνεται. Προχώρημα είναι το τέλειο ξεπέρασμά της από το λυτρωμένο άτομο, 

που θα ανατιμήσει ή θ’ αρνηθεί τις παραδομένες αξίες … Για να υπάρξει σύγκρουση 

δραματική πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι δυο ή και περισσότερα πλάσματα με 

απόλυτα συνειδητό το δίκιο της υπάρξεως των. Ο τραγικός τόνος υπάρχει στην 

αγεφύρωτη αντίθεση του ελεύθερου ανθρώπου προς τις άλλες δυνάμεις που κυβερνούν 

τη ζωή, όποιες κι αν είναι: μοίρα, Θεός, κοινωνία, πολιτεία, ανθρώπινες αγέλες».
200

 

Ο ομαδικός και αντιατομικός χαρακτήρας της λαϊκής τέχνης πηγάζει από αυτή τη 

διάθεση του κοινού να επιδοκιμάσει ή να απορρίψει το έργο του καραγκιοζοπαίχτη 

στο βαθμό που ο τελευταίος ανταποκρίνεται και ικανοποιεί τις ανάγκες του κοινού. 

Το εξοικειωμένο κοινό του Καραγκιόζη περιμένει από τον καραγκιοζοπαίχτη του το 

είδος παράστασης που ξέρει. Η επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία του κοινού επιβάλλει 

στον καραγκιοζοπαίχτη να σεβαστεί τους παραδοσιακούς κώδικες. Έτσι η «πλατεία»-

έχοντας εσωτερικεύσει τους νόμους του είδους- επεμβαίνει στον αυτοσχεδιασμό του 

τεχνίτη και καθορίζει το κλίμα και την ποιότητα της κάθε παράστασης. Εκείνο που 

δεσπόζει στην παράσταση του Καραγκιόζη δεν είναι ο μονόλογος του καλλιτέχνη που 

δίνει μια μορφή στα συναισθήματα και τους στοχασμούς του, αλλά ο συνεχής 

διάλογος ανάμεσα στον πομπό και τον αποδέκτη, που στηρίζεται στην 

προκαθορισμένη συνεννόηση κοινού-παίχτη.
201

 Το γέλιο του κοινού του Καραγκιόζη 

βασίζεται στους μηχανισμούς της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και ασυνήθιστης 

εμφάνισης. Η κωμικότητα του θεάτρου σκιών, από τη μια, είναι η κωμικότητα της 

παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς με σατιρική παραποίηση, και υπερβολή της ιστορικής 

και κοινωνικής πραγματικότητας, από την άλλη, είναι η κωμική υπέρβαση της 

έννοιας του πραγματικού γενικότερα.
202

 

Παρά τη λαϊκή φύση της, ο Καραγκιόζης δεν αποτελεί μια μορφή τέχνης 

υποανάπτυκτη ή ατελή, αλλά απλή, δηλαδή ευδιάκριτη στα στοιχεία της:  « ... όταν 

στρεφόμαστε σε αυτές τις τέχνες δεν είναι για  να γίνουμε το ίδιο  με αυτές απλοί, μα το 

                                                            
200 Φ. Πολίτης, «Το θέατρο του Καραγκιόζη», Θέατρο 10 (Ιούλιος –Αύγουστος 1963), σ. 40-41. 
201 Η ιδέα αυτή αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ στο συμπόσιο της Γ’ Συνάντησης 

Λαϊκού και Μεσαιωνικού Θεάτρου με θέμα: «Ο Καραγκιόζης και το κοινό του», 1975, σ. 171, 188. 
202 Β. Πούχνερ,  Φαινόμενα και Νοούμενα, Δέκα θεατρολογικά μελετήματα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 

Αθήνα 1999, σ.26. 
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ίδιο ολόκληροι με τα δικά μας τα μη απλά στοιχεία. Μην  πάμε στην άλλη παρεξήγηση 

να μιμηθούμε ή εμβόλιμα να κάνουμε και λίγο  Καραγκιόζη, όπως έγινε δα σε πολλές 

περιπτώσεις. Πάλι θα κάναμε ακαδημαϊσμό και λογιότητα, και θα καταστρέφαμε 

μάλιστα και τον Καραγκιόζη ,όπως κινδυνεύει να γίνει και για πολλά άλλα … Να 

διδαχτούμε έχουμε και να ανακαλύψουμε  τον εαυτό μας κυρίως, όχι γιατί έχουμε ρίζα 

στον Καραγκιόζη, μα στο νόμο που υπάρχει στον Καραγκιόζη.»
203

 

Πρόκειται για ένα ζωντανό οργανισμό αναπτυγμένο από τη βάση του, όχι 

εμβόλιμα, με σοφία, συνέπεια και ακρίβεια. Αυτό αποδεικνύουν τα διάφορα μέρη του 

(παρατακτικός ρυθμός, αντιστικτικές σχέσεις των προσώπων, ειδική τεχνική 

φωτισμού), συνδεδεμένα με ένα οργανικό πλέγμα σχέσεων και όχι απλά σε μια 

λογική σειρά. H απλή τεχνική, το ελάχιστο κόστος και η ανυπαρξία ζωντανού θιάσου 

αποτελούν αυτά τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της τέχνης του Καραγκιόζη που τον 

καθιστούν ένα θαυμάσιο εργαλείο «πολιτισμικής αποκέντρωσης»: ένα θέατρο φύσει 

αποκεντρωμένο και συνάμα αποκεντρωτικό, επομένως δημοκρατικό.
204

 Η λογιότητα 

και ο στείρος ακαδημαϊσμός μειώνουν τη ζωντάνια αυτού του οργανισμού και 

συρρικνώνουν την οικειότητά μας με αυτή τη δημιουργία. 

Επειδή η έννοια του έθνους προσδιορίζεται από τα ιδιαίτερα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων που το αποτελούν, παρατηρείται μια 

διαρκής αντιπαράθεση αυτών των στοιχείων, λόγιων και λαϊκών, που καταλήγει σε 

μια όσμωση με τη δημιουργική αλληλοδιείσδυση του ενός στο άλλο και αντίστροφα. 

Στους ιστορικούς λαούς, όπως ο ελληνικός, παρά το χάσμα που μπορεί να υπάρξει 

από αυτήν την αντιπαράθεση, η όσμωση επιτελείται πάντοτε και μπορεί να λάβει τη 

μορφή της επιβολής από τα άνω και της πάλης από τα κάτω. Ο Ν. Σβορώνος 

υποστηρίζει: «τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού βρίσκονται σε ολόκληρη την 

ελληνική παράδοση, σε ολόκληρο τον ελληνικό πολιτισμό. Η αντίθεση και, πολύ 

                                                            
203 Βλ. Ε. Βακαλό, «Επιστροφή στις πηγές, θέατρο απλό μα ολοκληρωμένο», Θέατρο, τεύχ. 10 

(Ιούλιος-Αύγουστος 1963), σ. 44. 
204 Η ίδια η ιστορία του ελληνικού Καραγκιόζη που διαμορφώνεται αρχικά στα επαρχιακά κέντρα και 

κατόπιν επιβάλλεται στην πρωτεύουσα αποδεικνύει ότι τα κέντρα παραγωγής αυτής της τέχνης 

αντιστοιχούν στον αριθμό των καραγκιοζοπαιχτών και των κέντρων υποδοχής των. Η πρωτοβουλία 

της παραγωγής ξεκινά από τη βάση και ευνοεί την προσαρμογή της παραγωγής στις ανάγκες και στις 

επιθυμίες του κάθε δέκτη. Τα σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι πιο συγκεντρωτικά και 

ολιγαρχικά, επειδή η απαιτητική τους τεχνολογία περιορίζει τα κέντρα παραγωγής, καθώς 

προϋποθέτουν την επέμβαση όχι μόνο των ειδικών αλλά και κάποιων ισχυρών οικονομικών και 

πολιτικών παραγόντων. Βλ. Γιάννης Κιουρτσάκης, Προφορική Παράδοση και Ομαδική Δημιουργία, Το 

παράδειγμα του Καραγκιόζη, εκδ. Κέδρος, 1983, σ. 68-69. 
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περισσότερο, η αντίφαση ανάμεσα σε κάποια λόγια, επίσημη παράδοση και σε κάποια 

λαϊκή παράδοση με ενιαία και ακίνητα στοιχεία είναι ιστορικά ανυπόστατη».
205

 

Το θέατρο σκιών, ως προϊόν της λαϊκής παράδοσης, αντιμάχεται το κυρίαρχο 

λόγιο πολιτισμικό πρότυπο, ενώ, παράλληλα, κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές 

συνθήκες, κατά τις οποίες απαιτείται η ανάδειξη της αυτοτελούς οντότητάς του και 

της ιδιαίτερης ταυτότητάς του, το κοινό που ψυχαγωγείται μέσω του Καραγκιόζη 

εκφράζει τα λαϊκά του πρότυπα και ταυτίζεται με τα πατριωτικά σύμβολα του έθνους. 

Με τον όρο εθνικά σύμβολα δεν αναφερόμαστε μόνο στα αυτονόητα εμφανή, όπως η 

σημαία, αλλά και στα λιγότερο διακριτά, όπως οι προσευχές και τα τραγούδια, τα 

οποία, σε συνδυασμό με τον ανατρεπτικό λόγο του Καραγκιόζη, απεικονίζουν την 

πραγματικότητα της εποχής του και τον καθιστούν μέσο για την επίτευξη των 

εθνικών στόχων. Ανάλογη είναι και η ερμηνεία της Αικ. Μυστακίδη, η οποία 

υποστηρίζει ότι: «… αποτελεί λαϊκή καλλιτεχνική έκφραση και αυτόματα απευθύνεται 

στην πλατιά μάζα και αντιπροσωπεύει τις απόψεις του λαού»
206

 

O διάσημος καραγκιοζοπαίχτης Σωτήρης Σπαθάρης, εξαίροντας τη συμβολή του 

Καραγκιόζη στην καλλιέργεια του εθνικού σκοπού, παραθέτει την ακόλουθη 

μαρτυρία στην αυτοβιογραφία του: «Όλο το χειμώνα (1943) έπαιξα πάλι με το 

Τουρκάκι στην μπύρα τού Λουκίσα στην πλατεία του Μαρουσίου. Τότε όλος ο κόσμος 

έτρεχε στον Καραγκιόζη για να βλέπει το Διάκο, το Σούλι, το Μεσολόγγι, τον 

Κατσαντώνη κι άλλες ηρωικές παραστάσεις. Ήταν σα να τους μίλαγε ο Καραγκιόζης 

και να τους έλεγε: πρέπει να παλέψετε για την ελευθερία σας σαν τους προγόνους 

σας».
207

 Σε άλλο σημείο της αυτοβιογραφίας του αναφέρει την προσπάθεια της 

ποιήτριας Έλλης Παπαδημητρίου να συγκεντρώσει χρήματα, προκειμένου ο ίδιος να 

κατασκευάσει μια σκηνή για να δίνει παραστάσεις για τους τραυματίες του 

πολέμου.
208

 Είναι αξιοσημείωτη η μέγιστη αντινομία αυτού του θεάματος που, ενώ 

                                                            
205 Ν. Σβορώνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, (σειρά: Ιστορική Βιβλιοθήκη) 

εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1995, σ. 90  
206 Αικατερίνη Μυστακίδου, Karagoz. To θέατρο σκιών στην Ελλάδα και στην Τουρκία, Νέα Ελληνική 

Βιβλιοθήκη, 1982, σ. 11. 
207 Σ. Σπαθάρης, Αυτοβιογραφία και η Τέχνη του Καραγκιόζη, εκδ. Άγρα, Αθήνα 1992, σ. 152. 
208 Στο ίδιο, σ. 152. Η κόρη του καραγκιοζοπαίχτη Αντώνη Μόλλα, Αρετή, καταθέτει τη μαρτυρία της 

σχετικά με τον εθνικό ενθουσιασμό που προκαλούσε η παράσταση του Καραγκιόζη στο κοινό που την 

παρακολουθούσε, καθώς και την έκπληξη και αποδοχή αυτής της ίδιας της τέχνης του θεάτρου σκιών 

από τον ιταλό κατακτητή. Αναφέρει σχετικά: «Όταν μπήκε στο πάλκο, φαντάστηκε πως θα έβρισκε 

ολόκληρο θίασο πίσω από το μπερντέ κι έμεινε κατάπληκτος σαν είδε πως μόνο ένας άνθρωπος μιλούσε 

όλες αυτές τις φιγούρες … Ο ίδιος αγαπούσε πολύ τις τέχνες και είχε κάνει πολλές μελέτες γύρω από το 
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αναιρούσε κάθε ηρωικό πρότυπο, καλλιεργούσε έναν άκρατο εθνικό ενθουσιασμό, 

επιστρατεύοντας όχι μόνο το λόγο αλλά και την εικόνα. Η πιστή, κατά το δυνατόν, 

αναπαράσταση ιστορικών προσώπων και συμβάντων, αλλά και το μεγαλύτερο 

ανάστημα των ηρώων σε σχέση με τις υπόλοιπες φιγούρες, αποτελούσαν 

σημειολογικούς κώδικες στην υπηρεσία του εθνικού σκοπού. Όσο, όμως, 

ανατρεπτικός και αν ήταν ο λόγος του Καραγκιόζη, η δύναμη των σιωπηρών 

συμβόλων αποδείχτηκε πιο καταλυτική, καθώς κινητοποιούσε αρχικά τη συλλογική 

αντίδραση, προϊδεάζοντας για μια ενδεχομένως μακροπρόθεσμη επίτευξη των 

κοινωνικών και εθνικών σκοπών.  

Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να αντιληφθούμε ότι η παράσταση του Καραγκιόζη δεν 

ήταν μόνο ο λόγος αλλά, επιπλέον, οι φιγούρες, η μουσική, τα ηρωικά ή δημοτικά 

τραγούδια, το κοινό, ένα σύνολο, δηλαδή, και μια εναρμόνιση στοιχείων που δεν 

αλληλοαναιρούνται, αντιθέτως, προωθούν την ενότητα. To θέατρο σκιών, ως μέσο 

έκφρασης της λαϊκής συνείδησης, συνέβαλε αποφασιστικά στην επικοινωνιακή 

προσέγγιση και στην καλλιέργεια της εθνικής ενότητας μεταξύ των κατοίκων του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους, καθώς ο Καραγκιόζης έδωσε την ευκαιρία να 

περάσουν μπροστά από τον μπερντέ του ισότιμα όλοι οι Έλληνες, να γνωριστούν 

μεταξύ τους και να υπηρετήσουν ενωμένοι τον κοινό εθνικό σκοπό. Το μέσο κοινό, 

και μάλιστα το λαϊκό αστικό κοινό της εποχής, γνώρισε τους ανθρώπους της 

επαρχίας, τα ήθη, τη μουσική τους και απέκτησε κοινή ελληνική συνείδηση. 

Εξάλλου, το μήνυμα της ενότητας που πρόβαλε μέσα από το μπερντέ του ο 

Καραγκιόζης δεν ήταν πρόσφατο, αλλά είχε ιστορία αιώνων.
209

 Μολονότι το 

μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της νεοελληνικής κοινωνίας ήταν χαμηλό, ο λαός 

είχε την αίσθηση της επαφής με το αρχαιοελληνικό παρελθόν του, το οποίο 

αντιμετώπιζε ως πρότυπο, ως κάτι το υπερφυσικό, δεδομένου ότι μέχρι τα μέσα του 

19
ου

 αι. βίωνε τα ιδεώδη του βυζαντινο-χριστιανικού πολιτισμού. Η επιστροφή, 

λοιπόν, σε αυτό είναι φυσικό να συντελείται μέσα από τα λαϊκά δρώμενα, όπου το 

έθνος βρίσκει την ευκαιρία να εγκωμιάσει τα προτερήματα και τις αρετές του εθνικού 

του εαυτού και να καυτηριάσει τους κινδύνους που το απειλούν. Η λαϊκή θεατρική 

                                                                                                                                                                          
Θέατρο. Μα αυτό το είδος Θεάτρου δεν το ‘ξερε ούτε το είχε διανοηθεί. -« Είσαι μεγάλος καλλιτέχνης 

είπε. Κανονικά θα έπρεπε να σε συλλάβω. Δεν τολμώ, η τέχνη σου με αιχμαλώτισε». Βλ. Α. Μόλλα-

Γιοβάνου, «Ο πατέρας μου ο Μόλλας», Θέατρο, τεύχ 10 (Ιούλιος- Αύγουστος 1963), σσ. 57-58. 
209 Βλ. Μ.Γ. Μερακλής, Νεοελληνικός λαϊκός βίος. Όψεις και απόψεις, εκδ. Λιβάνης, Αθήνα 2001,  

σ. 146-152. 
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τέχνη γίνεται το μέσο έκφρασης των αγώνων της ελευθερίας, της ένδοξης ιστορίας 

όπως τη διαφύλαξε η παράδοση και αποτυπώθηκε στα λαϊκά αναγνώσματα. Μέσω 

του Καραγκιόζη το κοινό βρίσκει την ευκαιρία να ασκήσει κριτική στην εξουσία, να 

ονειρευτεί όσα του στερεί η πραγματική ζωή αλλά και να ενισχύσει την εθνική του 

συνείδηση, υπακούοντας στις  επιταγές της εθνικής πολιτικής. 

Η διαδικασία του πρώτου εξελληνισμού του Καραγκιόζη μάς οδηγεί στον 

ευρύτερο βαλκανικό χώρο και κυρίως στην Ήπειρο. Την υπόθεση αυτή ενισχύει η 

θέση των Ιωαννίνων στα ευρύτερα πολιτισμικά φαινόμενα της περιοχής και της 

εποχής, δηλαδή ως σημαντικό πνευματικό, εμπορικό και διοικητικό κέντρο. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού 

καραγκιοζοπαιχτών που ακολούθησαν διαφορετική θεματογραφία από εκείνη των 

Αθηνών, καθώς και η προφορική παράδοση της συντεχνίας για τον Εβραίο Ιάκωβο,
210

 

οδήγησαν τον Μπίρη στη διατύπωση της υπόθεσης για την ηπειρώτικη παράδοση του 

Καραγκιόζη. Η παράδοση αυτή, πολύ πριν από τις μεταρρυθμίσεις του Μίμαρου, 

αποτελεί τον πρώτο ισχυρό σύνδεσμο της ανατολίτικης παράστασης με το 

νεοελληνικό λαϊκό πολιτισμό.
211

 Ο Λιάκος ο Πρεβεζάνος, ηπειρώτης 

καραγκιοζοπαίχτης, παίζει πρώτος την παράσταση «Ο Μεγαλέξανδρος και το 

καταραμένο φίδι», που έχει ως βασικές του πηγές το παραμύθι του αντρειωμένου 

βασιλιά
212

 και το θρύλο του Αγίου Γεωργίου. Οι τρεις νέες φιγούρες που εισάγει, 

                                                            
210 Η πληροφορία για τον Ιάκωβο πάνω στην οποία ο Μπίρης στήριξε ολόκληρη τη θεωρία του για τον 

ηπειρώτικο Καραγκιόζη είναι μια παράδοση που διηγήθηκε ο καραγκιοζοπαίχτης Παντελής Μελίδης 

στον Τζούλιο Καΐμη. Βλ. G. Caimi, Karagghiozi ou la comédie grecque dans l’âme du théâtre d’ 

ombres, Αθήνα 1935, σ. 109-110, και επίσης Παντελής Μελίδης, Η ιστορία και η τέχνη του 

Καραγκιόζη, Αθήνα 1937, σ. 12-13. Σύμφωνα με την παράδοση αυτή, ο Ιάκωβος ήταν ένας εβραίος 

αυλικός του Αλή πασά, που εξορίστηκε από τα Γιάννενα, επειδή προσέβαλε μια γυναίκα του χαρεμιού 

του. Ο Ιάκωβος επισκέφθηκε την Πόλη, όπου για να επιβιώσει αλλά και για να εκδικηθεί τον Αλή 

πασά, εφηύρε το θέατρο σκιών στο οποίο παρίστανε τα σκάνδαλα του πασά. 
211 Τη θεωρία αυτή αμφισβήτησαν πρώτα ο Σπ. Μελάς και κατόπιν ο Γρ. Σηφάκης, προβάλλοντας το 

επιχείρημα πως κανένας από τους χρονικογράφους της Ηπείρου δεν αναφέρει τέτοιο θέαμα στα 

Γιάννενα μετά το θάνατο του Αλή πασά. Αλλά οι λόγιοι χρονικογράφοι, παρατηρεί ο Βάλτερ Πούχνερ, 

δεν έχουν προσέξει και άλλα λαϊκά θεάματα (ελληνικότατα) που κεντρίζουν σήμερα το ενδιαφέρον της 

έρευνας, όπως, για παράδειγμα, τις λαϊκές παραστάσεις της Ερωφίλης που γίνονταν το 19ο αι. στα 

Γιάννενα, την Άρτα και αλλού. Βλ. Βάλτερ Πούχνερ, Οι βαλκανικές διαστάσεις του Καραγκιόζη, εκδ. 

Στιγμή, Αθήνα 1985, σσ. 44-45. 
212 Το παραμύθι του δρακοντοκτόνου στον κατάλογο των παραμυθιών των Aarne και Τhompson 

κατέχει τον αριθμό 300 ενώ αναφέρονται  88 παραλλαγές από τη Λιθουανία, 129 από τη Δανία, 67 από 

τη Ρωσία, 527 από την Ιρλανδία, 36 από τις Δυτικές Ινδίες και πλήθος άλλες από Ασία, Αφρική και 

Αμερική. Για την Ελλάδα ο Thompson δίνει τον αριθμό 55 αλλά ο Γεώργιος Μέγας στον ανέκδοτο 

κατάλογό του των ελληνικών παραμυθιών συγκεντρώνει 222 παραλλαγές, από τις οποίες ελάχιστες 

είναι δημοσιευμένες. Βλ. Γρ. Μ. Σηφάκης, Η παραδοσιακή δραματουργία του Καραγκιόζη, εκδ. Στιγμή, 

Αθήνα 1984, σ. 20. Επίσης, την τελευταία και πιο προσιτή δημοσίευση του παραμυθιού από το Λιβίσι 

της νοτιοδυτικής Μ. Ασίας μπορούμε να δούμε στη συλλογή της Καλλιόπης Μουσαίου-Μπουγιούκου, 
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αυτές του Μεγαλέξανδρου, του Αντίοχου της Μακεδονίας και της Σειρήνης, 

αποτελούν την πρώτη ουσιαστική σύνδεση των δύο παραδόσεων. Σε αυτή την 

παράσταση αφομοιώνονται δημιουργικά στοιχεία της προφορικής, της γραπτής 

καθώς επίσης και της θρησκευτικής παράδοσης κατά έναν παραδειγματικό τρόπο που 

όμοιό του δεν συναντούμε πουθενά, δεδομένου ότι ανάλογα ερεθίσματα είχαμε και 

στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό αν σκεφτούμε ότι 

υπάρχει σταθερή συγγένεια ανάμεσα στο μοτίβο του Μεγαλέξανδρου και εκείνο του 

Καραγκιόζη, αφού και οι δύο κινούνται μεταξύ της προφορικής και της γραπτής 

παράδοσης. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το μοτίβο της εξόντωσης του δράκου, θέμα 

που έχει την αναγωγή του στη θρησκευτική μορφή του Αγίου Γεωργίου, όπου το 

θηρίο είναι συνήθως νεροκράτης. Ο θρύλος του Αϊ-Γιώργη είναι γνωστός από το 

συναξάρι του Αγίου -τα χειρόγραφα του οποίου χρονολογούνται από το 12
ο
 έως το 

19
ο
 αι.- το τραγούδι του Αγίου -ένα αφηγηματικό δημοτικό τραγούδι σε 

ομοιοκατάληκτα δίστιχα- και την εικονογραφία τόσο την εκκλησιαστική όσο και τη 

λαϊκή. Βέβαια, το θέμα αυτό δεν εμφανίζεται εξαρχής στην παράδοση του 

συναξαριού, αλλά αποτελεί μεταγενέστερη μεσαιωνική προσθήκη. Ο Άγιος Γεώργιος 

παρουσιάζεται ως ο ήρωας που παλεύει με το θηρίο και το σκοτώνει στα δημοτικά 

τραγούδια, ενώ άλλες φορές τη θέση του ήρωα καταλαμβάνει κάποιο βασιλόπουλο ή 

ακόμα και κάποιος άσημος ήρωας. Ένα ερώτημα στο οποίο χρειάστηκε να δοθεί 

απάντηση αφορά στην επιλογή του προσώπου του Μεγαλέξανδρου, όταν χρειάστηκε 

να συγκεκριμενοποιηθεί το πρόσωπο του βασιλόπουλου, δεδομένου ότι ο Αϊ Γιώργης 

αποκλειόταν για λόγους θρησκευτικούς. Η επιλογή αυτή παρουσιάστηκε ως η μόνη 

φυσική και απόλυτα δικαιολογημένη, επειδή ο Μεγαλέξανδρος ήταν γνωστός στο λαό 

από πολλές παραδόσεις και παραμύθια που αναφέρονται στη ζωή και το έργο του. Ο 

Αλέξανδρος στις παραδόσεις αυτές, που φέρουν τον τίτλο «Φυλλάδα», παρουσιάζεται 

ως χριστιανός, δεν είναι δρακοντοκτόνος,
213

 αν και στις εκστρατείες σκοτώνει 

διάφορα θηρία και τέρατα, γεγονός που μας οδηγεί να συμπεράνουμε ότι η μορφή του 

Μεγαλέξανδρου στον Καραγκιόζη έχει αντληθεί από αυτή. Ιδιαίτερη εντύπωση 

προκαλεί η εικαστική αναπαράσταση της μορφής, καθώς το σύνολο των στοιχείων 

που την απαρτίζουν παραπέμπει σε στολές στρατιωτικών αγίων. Το δόρυ καταλήγει 

                                                                                                                                                                          
Παραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρης, με σχόλια του Μ.Γ. Μερακλή, εκδ. Κέντρου Μικρασιατικών 

Σπουδών, Αθήνα 1976, σσ. 11-21. 
213 Ο δράκος είναι ένα όχι πολύ ευκρινές ως προς τη μορφή και την έκταση των ιδιοτήτων του 

παραμυθιακό ον, κυρίως γιατί συνδέεται και συγχέεται με το δράκοντα. Βλ. Μ.Α. Αλεξιάδης, Οι 

ελληνικές παραλλαγές για τον δρακοντοκτόνο ήρωα. Παραμυθολογική μελέτη, Ιωάννινα 1982, σ. 45. 
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σε σταυρό, ενώ οι επιγονατίδες, που σχηματίζουν ανθρώπινα πρόσωπα, παραπέμπουν 

σε μεταβυζαντινές απεικονίσεις αρχαγγέλων. Το θέμα αυτό, που αποτελεί έναν από 

τους συνηθέστερους αρχετυπικούς άθλους της παγκόσμιας μυθολογίας, μπορεί να 

έχει αντληθεί από τον κύκλο του Διγενή Ακρίτα ή ακόμα και από την τουρκική 

θρησκευτική παράδοση κατά την άποψη του Ζάχου-Παπαζαχαρίου.
214

 Ο Καλονάρος 

προσπαθεί να ενισχύσει την υπόθεση αυτή υποστηρίζοντας το επιχείρημα περί κοινής 

ελληνικής γλώσσας Τούρκων και Εβραίων στα Γιάννενα καθώς και της ύπαρξης 

ηρωικών παραστάσεων που συνδέονται με τη μορφή του Αλή Πασά.  

Η αφομοίωση, όμως, του θεματικού πλέγματος του Μεγαλεξάνδρου στο θέατρο 

σκιών, από τη μια μεριά αποδεικνύει τα θετικά βήματα στην πορεία εξελληνισμού 

του ανατολίτικου είδους και, από την άλλη, την ευχέρεια με την οποία η λαϊκή 

παράδοση έχει αφομοιώσει τους αρχαίους της προγόνους, προκειμένου να αν 

απαραστήσει τον εαυτό της και να δημιουργήσει την πολιτισμική της ταυτότητα. Το 

θέατρο σκιών δείχνει να έχει αντιληφθεί ότι η αντιμετώπιση της εθνικής παρακμής θα 

επέλθει με την αναπαραγωγή των προτύπων του παρελθόντος και την επανάληψη, σε 

ατομικό και εθνικό επίπεδο, των κατορθωμάτων του παρελθόντος. Αν, όμως, 

θεωρήσουμε ότι το εθνικό συναίσθημα έχει και τη θρησκευτική του διάσταση, αξίζει 

να παρατηρήσουμε πώς η θρησκευτική ταυτότητα του Αλέξανδρου εντάσσεται στο 

θρησκευτικό παρόν του έθνους. Ο Αλέξανδρος επικαλείται τη βοήθεια του Θεού 

προκειμένου να αντιμετωπίσει το θεριό, ενώ σε άλλο σημείο αναγνωρίζει την 

παντοδυναμία και τη μεγαλοπρέπεια Του. Η επίκληση της βοήθειας του Θεού 

αποτελεί διαδικασία ένταξης του παρελθόντος στο παρόν στην πορεία 

μετασχηματισμού του προσώπου του Αλεξάνδρου. Ο Μεγαλέξανδρος 

μεταβαλλόμενος υπό την πίεση ενός σύνολου συγχρονικών στοιχείων σε χριστιανό 

νεοέλληνα αποτελεί μέρος του πραγματικού σύγχρονου κόσμου του θεάτρου σκιών. 

Έχει προηγηθεί η καταρράκωση του Αλεξάνδρου από τον Καργκιόζη προκειμένου να 

τον αποδεχθεί και να τον εντάξει στον κόσμο της λογικής και των συμβαινόντων. 

Κατά τη συνάντηση των δύο ηρώων, ο αρχαίος ήρωας υποβαθμίζεται με μια σειρά 

από μεταφορές, των οποίων το κωμικό στοιχείο έγκειται στις παρανομασίες ανάμεσα 

σε όρους καθαρεύουσας και σε εκφράσεις της  Δημοτικής. Η γλώσσα γίνεται 

εργαλείο όπου αναδύεται η διάκριση και η θεατρική εκμετάλλευση των δύο 

                                                            
214 E. Zakhos-Papazahariou, «Les origins et survivantes ottomans au sein du theatre d’ombres grec», 

Turcica vol. 5 (1975), σ. 36. 
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καταστάσεων ή των δύο πραγματικοτήτων του ελληνικού πολιτισμού. Η συμμαχία με 

τον Καραγκιόζη εξαφανίζει κάθε δισταγμό σχετικά με την παραδοχή της διαχρονικής 

του αξίας. Η σκηνή της μάχης ενάντια στο φίδι προσδιορίζει  επίσης και το επίπεδο 

της επικαιροποίησης της χρήσης του Αλεξάνδρου ανταποκρίνεται σε ένα λαϊκό 

πατριωτικό πόθο. Παρουσιάζεται ως ο μοναδικός άνθρωπος, που είναι ικανός να 

νικήσει ένα κακό μεγαλύτερο από την καταπίεση της πολιτικής εξουσίας. Το φίδι 

είναι το υπέρτατο κακό, που περικλείει το κοινωνικό και πολιτικό χώρο της πολιτείας. 

Ως το τέλος του έργου ο Αλέξανδρος διατηρεί την ιδιότητα του ήρωα, ενώ στην αρχή 

είχε το φωτοστέφανο του θρύλου. Στην απομυθοποίησή του συνέβαλε τόσο ο 

Καραγκιόζης στην αρχή όσο και ο ίδιος χάρη στη δική του δράση. Η αναχώρησή του 

τέλος εκφράζει την κινητικότητα του συμβόλου, την προαιώνια κίνησή του μέσα από 

αντιπαραθέμενες παραδόσεις και πολιτισμούς, την ξεχωριστή χρήση του σε κάθε 

περίπτωση, το ρόλο του στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης.
215

   Εκτός, όμως, 

από τις προσευχές, στα έργα απαγγέλλονταν στίχοι ή ακόμη και ολόκληρα ποιήματα 

που, αν και ηχούσαν περίεργα, η λαϊκή ψυχή αισθανόταν ικανοποίηση να τα ακούει. 

H ανάδειξη του θρησκευτικού συναισθήματος στο λαϊκό θέατρο σκιών 

επιτυγχάνεται μέσα από την προβολή των χριστιανικών αρχών της αγάπης προς τον 

πλησίον και της φιλευσπλαχνίας. Στο έργο του Ξάνθου Ο Αθανάσιος Διάκος 

παρατηρούμε τον ηγούμενο του μοναστηριού να ενσαρκώνει στο πρόσωπό του το 

πρότυπο ενός εθνικού ήρωα με τη μεγάλη ψυχή και την ακαταμάχητη λεβεντιά. 

Συγκεκριμένα, η διαφορετική εθνικότητα του Μελισόβα (Οθωμανός και δηλωμένος 

εχθρός) δεν εμποδίζει το Διάκο να του παράσχει φιλοξενία, περίθαλψη και ασφάλεια, 

πρώτα στο μοναστήρι (χώρος ιερός, σύμβολο της Ορθοδοξίας) και κατόπιν στην 

προσωπική του οικία (πατρογονική εστία), υποδεικνύοντας στους συγγενείς του να 

τον περιθάλψουν σαν να είναι δικό τους παιδί.  

ΔΙΑΚΟΣ: Καραγκιόζη ,πήγαινε γρήγορα και κρύψε το Μελισόβα μέσα στο ιερό. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Είναι Τούρκος και δεν κάνει. 

ΔΙΑΚΟΣ : Είναι πλάσμα του Υψίστου. Εμπρός πήγαινε και μη μιλάς. 

                                                            
215 Ζ. Σιαφλέκης, Μεταβίβαση και Μετασχηματισμός ενός πολιτισμικού συμβόλου στο ελληνικό θέατρο 

σκιών: H περίπτωση του έργου “Ο Μεγαλέξανδρος και το καταραμένο φίδι”, σσ. 191-204. 
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πάω, αλλά το νου σου να μη σ’ αρπάξουν οι διαβόλοι.
216

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι η ενίσχυση του εθνικού φρονήματος 

επιτυγχάνεται με την παρουσίαση της ανωτερότητας ενός λαού έναντι κάποιου άλλου 

μέσα από συγκεκριμένες εκδηλώσεις φιλανθρωπίας, ενώ άλλες φορές με αρνητικό 

τρόπο, μέσα από την υποβάθμιση του έτερου άλλου.  

ΜΕΛΙΣΟΒΑΣ: Σας προσκυνώ, κύριε. 

ΔΙΑΚΟΣ (Πειραχθείς): Δεν είμαι Θεός ούτε πασάς να με προσκυνήσεις …Το 

επιβάλλει το καθήκον μου ως Χριστιανός.
217

 

Στοιχεία αρνητικής αξιολόγησης παρατηρούμε και στο παραπάνω έργο, όπου στη 

κλίμακα της ιεραρχίας προηγείται ο Οθωμανός έναντι του Εβραίου με βάση την 

εθνικότητά του και τη θρησκευτική ταυτότητα που αυτή αντιπροσωπεύει. 

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Τον καημένο, τον λυπάμαι. Και Οθωμανός που είναι έχει καλή 

καρδιά. Άλλο μέσον δεν είναι παρά να τον οδηγήσω στο μοναστήρι να τον δώσω στον 

ελεήμονα και φιλόστοργο Διάκο, ίσως βρει ανάπαυσιν … 

ΜΕΛΙΣΟΒΑΣ: … Αλλά θα με δεχθεί που είμαι Οθωμανός;  

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Πάψε βρε αδερφέ. Τι θα πει Οθωμανός; Ένας πλάστης μας έκανε 

… Όχι Οθωμανός αλλά και Εβραίος να ήσουν θα σε υποστήριζε. Επίσης στο διάλογο 

μεταξύ Μελισόβα  και Χατζηαβάτη κατά τη συνάντησή τους, αναγνωρίζει ο 

Μελισόβας  τη φιλευσπλαχνία ως γνώρισμα των Χριστιανών, ενώ αποδίδει στους 

Οθωμανούς το χαρακτήρα των Βαρβάρων. 

ΜΕΛΙΣΟΒΑΣ: Και επειδή είσαι χριστιανός θα σου πω τον πόνο της καρδιάς μου… 

Αυτό είναι όλον. Χατζηαβάτη, σου τα είπα όλα και ό,τι βαστά η καρδιά σου κάμε, 

εάν είσαι Χριστιανός. Διότι το ιδικό μας κράτος είναι βάρβαρο.
218

 

Η εκδήλωση των συναισθημάτων της αλληλεγγύης, της καλοσύνης και της 

φιλευσπλαχνίας ως στοιχεία της ιδιαίτερης εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας των 

Ελλήνων πραγματοποιείται στο χώρο του μοναστηριού, σύμβολο της θρησκείας του 

                                                            
216 Βλ. Γ. Ιωάννου, Ο Καραγκιόζης, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1977, σ. 144. 
217 Στο ίδιο, σ. 136. 
218 Στο ίδιο, σσ. 133-134.  
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έθνους. Διαβάζοντας το έργο, μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η άνεση με την οποία 

κινείται ο Καραγκιόζης στο χώρο, καθώς, με το να αγνοεί τις εντολές του Διάκου ή 

να χρησιμοποιεί τον ιερό άρτο και το ιερό λάδι για να καλύψει τη λαιμαργία  του, 

συμβάλλει στην απομυθοποίηση του χώρου.  

ΔΙΑΚΟΣ: Τι λιβανίζεις, καντηλανάφτη; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Το δρόμο διάκο μου. 

ΔΙΑΚΟΣ: Και γιατί; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Για να αγιάσει και να πατώ σε αγιασμένο χώμα . Ίσως αγιάσω κι 

εγώ και γίνω ο Άγιος Βασίλης. Θυμιατίζω και τις κότες να αγιάσουν για να βάλω άγιο 

μέσα μου …  

ΔΙΑΚΟΣ: (Μπαίνει μέσα στο μοναστήρι και βλέπει τον Καραγκιόζη που βουτάει την 

προσφορά μέσα στο λάδι των καντηλιών. Φωνάζει δυνατά.) Καραγκιόζη, τι κάνεις 

αυτού;.. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ακούω. Άμα είναι για δουλειά, δεν ακούω. Άμα είναι για 

προσφορά, στο Μενίδι να είμαι, ακούω …
219

 

Παρόλα αυτά, όμως, ο καραγκιοζοπαίχτης γνωρίζει να κρατά τις ισορροπίες και 

έτσι παρουσιάζει τον Καραγκιόζη εκφραστή του κοινού αισθήματος σεβασμού για τα 

ιερά σύμβολα και πρωτοστάτη της προστασία τους σε σχέση με το Διάκο. Ο 

σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή κυριαρχεί τελικά και η διάσωση του Τούρκου από το 

Διάκο υπερβαίνει τις στενές διαχωριστικές γραμμές. Ο Καραγκιόζης αφουγκράζεται 

το κοινό του και φροντίζει να αποκαταστήσει τον ήρωα στη συνείδηση των θεατών 

κάθε φορά που τον ανατρέπει, τον περιπαίζει ή τον αμφισβητεί.  

ΔΙΑΚΟΣ (Θυμώνει): Καντηλανάφτη, ό,τι σου λέω να κάνεις. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Καθ’ εαυτόν): Τι λεβέντης που είναι! Έχει ένα μάτι σαν βορβό. 

Να μου δώσει κλωτσιά θα πεθάνω επισήμως και δημοσίως. Ναι, ναι ακούω! 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Μονολογών): Μωρέ τί καλό παιδί που είναι, μάλαμα. Με τη 

μικρότερη μπουνιά σκοτώνει μουλάρι. Ας φυλάγουμαι να μην πάω διακοσκοτωμένος.
220

 

                                                            
219 Στο ίδιο, σσ. 130, 132.  
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Άλλωστε, ο ήρωας υψώνεται πάντοτε στις συνειδήσεις των θεατών του με τα 

λόγια του ή τις πράξεις του. 

Ενώ, λοιπόν, οι χριστιανικές αρετές της φιλανθρωπίας και της αλληλεγγύης 

επιβάλουν στον ήρωα να φιλοξενήσει τον ταλαιπωρημένο αλλόθρησκο, το ίδιο εθνικό 

χρέος για την προάσπιση των εθνικών-θρησκευτικών συμβόλων του επιβάλλει να 

τιμωρήσει με θάνατο τους Οθωμανούς, οι οποίοι, στην άρνησή του να συμμετέχει στη 

διασκέδασή τους, αντιδρούν σπάζοντας τα εικονίσματα, σύμβολα της θρησκείας του 

λαού.  

ΔΙΑΚΟΣ: Τα εικονίσματα έσπασες; Τώρα θα ιδείς (Πηγαίνει παίρνει το μπιστόλι 

του) … Τα παλιόσκυλα να σπάσουν τα εικονίσματα ...  Δεν υπάρχει πλέον υπομονή, 

φύγε από εμπρός μου!.. Ε! Να λοιπόν, πάρε να γίνεις παράδειγμα των ομοίων σου. 

Λάβε, άθλιε! Να κι εσύ! Να κι εσύ! (Και οι τρεις πέφτουν πτώματα κάτω ενώ ο 

Καραγκιόζης βαστά το θυμιατό και χτυπά τους Αλβανούς. Η μάχη άρχεται, ο Διάκος 

πολεμά λυσσωδώς και εν μέσω της μάχης, μένει άπνους ο Σάμης, ενώ ο Καραγκιόζης 

φωνάζει).
221

 

Η αντίδρασή του δεν αποτελεί απλή έκρηξη θυμού, αλλά συνειδητή επιλογή και 

σταθερή απόφαση να υπερασπιστεί τα ιερά του έθνους. Αυτό το πάθος για εκδίκηση 

και τιμωρία των εχθρών τον οδηγεί να ζητήσει από τα πρωτοπαλίκαρα να τον πάρουν 

μαζί τους. Την επιλογή του ανακοινώνει και στην οικογένειά του, η οποία χαιρετίζει 

την απόφασή του. 

ΔΙΑΚΟΣ: Μητέρα, ήρθα να μου δώσεις την ευχή σου και να σας αποχαιρετήσω για 

πάντα … Θα φύγω γιατί με καλεί η Πατρίς …. 

ΕΛΕΝΗ: Στο καλό και η Παναγιά μαζί σας. 

ΜΑΡΙΑ: Την ευχή μου, παιδιά μου. (Την εναγκαλίζονται). Στο καλό, παιδιά μου.
222

 

Στο ηρωικό έργο Καπετάν Γκρης ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με τον πασά 

Αβδουλάχ, ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του, επειδή δεν είχε να του ξεπληρώσει το 

υπέρογκο χρηματικό ποσό που του ζητούσε. Η αντιπαράθεση του ήρωα συνεχίζεται 

                                                                                                                                                                          
220 Στο ίδιο, σσ. 130, 132.  
221 Στο ίδιο, σσ. 158-159. 
222 Στο ίδιο, σ. 161. 
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με το γιο του πασά, Κεμάλ, ο οποίος, διεκδικώντας την αδερφή του ήρωα, Ελένη, για 

γυναίκα του, ξεκληρίζει την οικογένειά της, επειδή αρνείται να συμφωνήσει στο γάμο 

αυτό. Η συμπεριφορά του πασά προκαλεί την εκδίκηση του Καπετάν  Γκρή, ο οποίος 

έτσι σκιαγραφεί τον πρώτο επώνυμο Γραικό (Γκρής<Γραικός) αγωνιστή της 

δραματοποιημένης σύγκρουσης των Ελλήνων με τους Τούρκους. Σύμφωνα με τη 

μαρτυρία του M. Χατζάκη: «Στην αντίσταση της Ελένης καταξιώνεται η ελληνική 

οικογένεια, στην άρνησή της για γάμο με τον αλλόθρησκο η δύναμη της χριστιανοσύνης, 

στη θυσία των γονιών της, το όραμα της ελεύθερης πατρίδας και στην εκδίκηση του 

Καπετάν Γκρη η αναγέννηση του  Ελληνισμού από την τέφρα του».
223

 

Στο έργο αυτό Ελληνισμός και Ορθοδοξία ταυτίζονται, καθώς η εθνική ταυτότητα 

προσδιορίζεται από τη θρησκευτική πίστη των Ελλήνων. Ο Χατζηαβάτης, 

επαινώντας την ηρωική στάση του Καπετάν Γκρή απέναντι στην αλαζονική 

συμπεριφορά του Τούρκου πασά, παρατηρεί ότι, εάν δεν ήταν αυτός «σφαγή, θα 

έβαζαν στον Χριστιανισμό». Η ιδιαιτερότητα των Ελλήνων προσδιορίζεται και από 

την χριστιανική τους πίστη. Η μητέρα της Ελένης στο διάλογό της με τον πασά 

δικαιολογεί την άρνησή της να συμφωνήσει στο γάμο της κόρης της με τον τελευταίο 

εξαιτίας της ανωτερότητας της δικής της πίστης, που ακυρώνει όχι μόνο την εξουσία 

και τη δύναμη που αυτός αντιπροσωπεύει αλλά και το αξιολογικό κύρος της δικής 

τους θρησκείας. 

ΓΡΑΙΑ: Μπα παιδάκι μου, δεν κάνει. Ό, τι άλλο θέλεις ζήτησε. 

ΠΑΣΑΣ: Και γιατί δεν κάνει, γερόντισσα;  

ΓΡΑΙΑ: Διότι, παιδί μου, εσύ είσαι Τούρκος, ενώ εμείς είμεθα Χριστιανοί, παιδάκι 

μου. 

ΠΑΣΑΣ: Και γιατί γερόντισσα, είναι καλύτερη η πίστις  η δική σας από τη δική μας; 

ΓΡΑΙΑ: Κατά πολύ ανώτερη. Εμείς έχομε Χριστό, Παναγία, ενώ εσείς τί έχετε; 

Τίποτα.
224

 

Ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας είναι ο βαθύς 

σεβασμός στην αρχές της ορθόδοξης πίστης, όπως εκφράζεται στην πίστη, στο 

                                                            
223 Βλ. Μ. Χατζάκης, ό.π., σ. 46-47. 
224 Βλ. Γ. Ιωάννου, Ο Καραγκιόζης, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ’, Αθήνα 1972, σ. 299. 
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λυτρωτικό χαρακτήρα των μυστηρίων και πιο συγκεκριμένα, στο μυστήριο της 

εξομολόγησης. Ο Καραγκιόζης, λίγο πριν οδηγηθεί στην καρμανιόλα, εκφράζει την 

επιθυμία να εξομολογηθεί στον ιερέα και να μεταλάβει, προκειμένου να λάβει 

συγχώρεση και να εξασφαλίσει μια καλή θέση στον άλλο κόσμο. Η έννοια της 

συγχώρεσης από το Θεό τόσο του ίδιου όσο και του πλησίον προβάλλεται ιδιαίτερα, 

καθώς αποκαθαίρει από τα αμαρτήματα του παρόντος κόσμου. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: ΄Η παπά να μας εξομολογήσει και να μας μεταλάβει ή δε πάμε 

πουθενά … 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Ω! Καλώς τον παππούλη. Να σου φιλήσω το χεράκι, αγιότατε. (Φιλά 

το χέρι) 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Κι εγώ. Κι εγώ. (Του φιλεί το χέρι και πτύει).Τι διάβολο έφαγες, 

μωρέ παπά, σκόρδα; 

ΠΑΠΑΣ: Τι θέλετε, παιδιά μου;  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:  Να μας εξομολογήσεις θέλομε, διότι σε λίγο αναχωρούμε δια τον 

άλλο κόσμο …  

ΠΑΠΑΣ: (εξομολογών) Μήπως … παιδί μου; 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: (Εξομολογούμενος) Ναίσκε … Όσκε … Ναίσκε … Όσκε … Όσκε … 

Όσκε … Ναίσκε …  

ΠΑΠΑΣ: Συγχωρεμένος να είσαι, παιδί μου …  

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Παιδιά, συχωράτε με και ο Θεός να σας συχωρέσει … 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ :… Ε, παιδιά, συγχωράτε με και ο Θεός να σας συχωρέσει και ό,τι 

σας έχω κλεμμένα, καλά κλεμμένα.
225

 

Στο έργο του Αντώνη Μόλλα, Ο Κατσαντώνης, παρατηρούμε τις προσπάθειες που 

καταβάλλει ο Αλή πασάς να πείσει τον Κατσαντώνη να δηλώσει υποταγή σε αυτόν 

και να υπηρετήσει στα στρατεύματά του. Το σχέδιο του Αλή πασά δεν περιλαμβάνει 

μόνο την προσφορά πλούτου και δόξας στον ήρωα αλλά και τον εκβιασμό του μέσω 

απειλών προς τα μέλη της οικογένειας του. Ο ήρωας απαντά σθεναρά στις πιέσεις του 

                                                            
225 Στο ίδιο, σσ. 326-327, 330. 
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πασά, προκαλώντας σημαντικές φθορές στα στρατεύματα του Τούρκου ηγεμόνα. Σε 

αυτό του τον αγώνα ο κεντρικός ήρωας έχει συμμάχους δύο ήρωες πατριώτες, τον 

κυρ Μάνθο Οικονόμου και το γραμματικό του Κέντρο, που φαινομενικά βρίσκονται 

στην υπηρεσία του τυράννου. Ο Κέντρος αποτελεί το πρόσωπο που συγκεντρώνει 

όλα τα γνωρίσματα του Καραγκιόζη, όπως τον έπλασε το θέατρο σκιών στο 

ρεπερτόριό του. Ενημερώνει τον ήρωα για τις κινήσεις του πασά εναντίον του και 

καταφέρνει με αυτό τον τρόπο να τον προστατεύσει. Το σθένος, όμως, και  την 

αγωνιστική συμπεριφορά του Κατσαντώνη νικά η προδοσία σε συνδυασμό με την 

ξαφνική  ασθένειά του. Συγκεκριμένα, ο αντίπαλος προσεταιρίζεται τον αφελή 

καλόγερο και μαθαίνει το κρησφύγετο του ήρωα· τον συλλαμβάνει και τον οδηγεί 

στον πασά, ο οποίος τον θανατώνει, επειδή εμμένει  στην πίστη του στην πατρίδα και 

τη θρησκεία του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γ. Ιωάννου: «Ο Μόλας συνθέτοντας το 

έργο του αυτό πρέπει να είχε υπόψη του, το ιστορικό μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου 

Ράμφου, «ο Κατσαντώνης», το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα το 1862. Πολλά επεισόδια 

του μυθιστορήματος αυτού μεταφέρονται αυτούσια στο έργο του Καραγκιόζη. Η μορφή, 

όμως, του υπηρέτη Κέντρου μπολιάζεται με την προσωπικότητα του Καραγκιόζη από 

τον Α. Μόλα. Ο τίτλος του καραγκιοζίστικου έργου «Ο Κατσαντώνης, ο Αληπασάς και η 

κυρά Φροσύνη … είναι λαθεμένος, δοσμένος, προφανώς, από τους εκδότες. Όπως θα 

παρατηρήσει και ο αναγνώστης, πουθενά μέσα στο έργο δεν εμφανίζεται και η κυρά  

Φροσύνη. Την μπέρδεψαν με τη συχνά εμφανιζόμενη κυρα-Βασιλική»
226

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στο συγκεκριμένο έργο οι έννοιες της πατρίδας και της 

θρησκείας προβάλλονται ως ανώτερες αξίες στην αξιολογική κλίμακα του ανθρώπου, 

στο βωμό των οποίων αξίζει κάποιος να θυσιάσει τη ζωή του.  

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Μην τους κλαις, ωρέ Γιώργο. Αυτοί απέθανον τον γλυκύτερον 

θάνατον. Απέθανον υπέρ πίστεως και πατρίδος. Μακάρι να πέσουμε κι εμείς ηρωικώς 

μαχόμενοι. Είναι ο καλύτερος θάνατος.
227

   

Η έννοια της θρησκείας ταυτίζεται με την έννοια της πατρίδας, καθώς η θρησκεία 

αποτελεί στοιχείο που διαφοροποιεί τον Έλληνα από τον αντίπαλο Τούρκο, και 

καθιστά αγεφύρωτη την προσέγγιση μεταξύ τους.  

                                                            
226 Στο ίδιο, σσ. 9-10. 
227 Στο ίδιο, σ. 194. 



132 Το θρησκευτικό στοιχείο στη νεοελληνική δραματουργία  (1850-1950) 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Τι είπες πασά  μου; Να με κάμεις γυναίκα σου; 

ΑΛΗΣ: Ναι! Γιατί; Δεν είσαι άξια; 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Δε λέω αυτό! (Στενοχωρημένη) 

ΑΛΗΣ: Αλλά, τι; 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Η Θρησκεία! 

ΑΛΗΣ: Α! Αυτή η θρησκεία! … 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Πασά μου, την θρησκεία μου δεν μπορώ να την αλλάξω. Είναι 

αδύνατον. 

ΑΛΗΣ: Καημένη, κάθεσαι και λογαριάζεις τέτοια πράγματα.  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Α! όχι… Αλή μου… Εσύ εξουσιάζεις το κορμί μου. Μα μόνον αυτό. 

Αυτό είναι δικό σου. Η ψυχή ολόκληρη είναι δομένη στο Θεό μου... στο Θεό του πατέρα 

μου. Απ’ αυτόν, το ξέρεις καλά, δεν ημπορεί κανείς να μ’ αποσπάσει … (Παίρνει το 

σταυρό και τον φιλεί γλυκά και με κατάνυξη.) Α! ο Σταυρός είναι η πίστις μου.
228

 

Η ανωτερότητα των στοιχείων της χριστιανικής θρησκείας προβάλλεται στο έργο 

αυτό και μέσα από την υποτίμηση του αντιπάλου, ο οποίος, στην προσπάθειά του να 

εξουδετερώσει τον χριστιανό-εχθρό, ειρωνεύεται την πίστη του αντιπάλου.
229

  

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Θανάτωσέ με, θηρίον, να παραδώσω την ψυχήν μου εις τον 

Ύψιστον καθαράν. 

ΑΛΗ: Ποιο είναι αυτό το ύψιστο, ωρέ; Να ωρέ, το φτύνω και το μασκαρεύω. 

(Σηκώνων τας χείρας του, μουτζώνει προς τον ουρανόν .) Να ωρέ. 

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: ( Ορμών κατ επάνω του.) Ω! ασεβή τύραννε, θα σε ροκανίσω με 

τα δόντια μου.
230

 

Αντίθετα, ο ήρωας Κατσαντώνης, πιστός στις αρχές της χριστιανικής θρησκείας 

που επιβάλλει το σεβασμό των νεκρών, επιπλήττει τον Κέντρο όταν ψάχνει τα νεκρά 

                                                            
228 Στο ίδιο, σ. 78. 
229 Στο ίδιο, σ. 229. 
230 Στο ίδιο, σ. 229. 
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σώματα των αντιπάλων, προκειμένου να τους αφαιρέσει, ό, τι τιμαλφή αντικείμενα 

διαθέτουν.  

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Εκεί πέρα, Κώστα, βογκάνε κάτι Αλβανοί. Κοιτάχτε όσοι είναι 

πληγωμένοι, να τους δέσετε τις πληγές, μαζεύτε και τους νεκρούς και ρίχτε τους στη 

χαράδρα και ρίχτε τους μια ψίχα χώμα. Είν’..αμαρτία να τους φαν’ οι λύκοι.  

ΚΕΝΤΡΟΣ: Τους Αλβανούς θα θάψεις, καπετάνιε; Ε! αν είμαστε εμείς νεκροί θα 

μας πετούσανε στα σκυλιά αυτοί. 

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Κέντρο εμείς κάνουμε αυτό που μας διδάσκει η θρησκεία μας, δε 

κοιτάμε τι κάμνουν αυτοί. 

ΚΕΝΤΡΟΣ: (Πλησιάζων ένα πτώμα κύπτει να ψάξει αυτό) Να κι άλλος βαρύς.  

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: (Βλέπων αυτόν πηδά και ραπίζει αυτόν). Τι κάμνεις αυτού, ωρέ  

χαντακωμένε; … Είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα αυτό που κάνεις, να ψάξεις έναν 

νεκρόν.
 231 

Το έργο Ο Καραγκιόζης και ο διάβολος κουμπάρος ανήκει στις λαογραφικές 

παραστάσεις των έργων του νεοελληνικού θεάτρου σκιών με έντονο  ηθικοκοινωνικό 

περιεχόμενο. Το έργο κατάγεται από τη λεγόμενη Commedia de L’ Arte και 

καταξιώθηκε στο πάλκο από τον Ντίνο Μουρελάτο με τον τίτλο Ο Καραγκιόζης και ο 

Άσωτος κουμπάρος. Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στην λογομαχία του μπατίρη 

Καραγκιόζη με τον τσιφούτη σπιτονοικοκύρη του, που τον απειλεί με έξωση εξαιτίας 

των χρημάτων που του οφείλει. Όταν κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο τελευταίος 

λιποθυμά, ο Καραγκιόζης, νομίζοντας ότι τον σκότωσε, καταφεύγει στο δάσος. Εκεί 

συναντά έναν περίεργο γέρο που του συστήνεται ως κουμπάρος και ο οποίος τον 

υπνωτίζει και τον πείθει να διαπράξει ένα φόνο με αντάλλαγμα την προσφορά 

πολλών χρημάτων.  

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ: Δεν μπορώ να τον σκοτώσω, γιατί φοβάμαι κάτι που έχει 

κρεμασμένο στο λαιμό του.  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Εννοείς το σταυρουδάκι;   

                                                            
231 Στο ίδιο, σ. 195. 
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ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ: Μη κουμπάρε! Ναι! Αυτό φοβάμαι! Όπως φοβάμαι και το 

κτίριο που έχει ζωγραφισμένο στην οροφή του έναν επιβλητικό άνδρα με γένια!  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Φοβάσαι τον Χριστούλη ; 

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ: Σταμάτα, κουμπάρε! Ναι, τον φοβάμαι, όπως φοβάμαι και μια 

γυναίκα, που τον κρατάει σαν βρέφος στην αγκαλιά της. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Την Παναγίτσα; 

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ: Σταμάτα κουμπάρε, και πήγαινε να τον σκοτώσεις.
 232 

Το υποψήφιο θύμα γλυτώνει την ύστατη στιγμή χάρη σε ένα θαύμα. Παράλληλα, 

με τη βοήθεια ενός ιερέα και ενός σταυρού, ο Καραγκιόζης καλείται να αντιμετωπίσει 

τον περίεργο κουμπάρο. Η δράση του θαύματος και η τελική εξόντωση του 

καλικάντζαρου
233

 οδηγούν στην κάθαρση και στη τελική νίκη του Καλού έναντι του 

Κακού. 

Στις έντεχνες δημιουργίες θρησκευτικού χαρακτήρα για το λαϊκό θέατρο σκιών 

συγκαταλέγεται και το επικό-θρησκευτικό δράμα με τον τίτλο Ο Θησαυρός του Θεού. 

Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στην προσπάθεια του ηγεμόνα της Δύσης 

Φρειδερίκου να κατακτήσει το θησαυρό του Θεού, χρησιμοποιώντας για το σκοπό 

του την στρατιωτική του δύναμη και την ευφυΐα του Καραγκιόζη. Στην 

πραγματικότητα, πρόκειται για ένα θησαυρό με πνευματικό περιεχόμενο, κάτι το 

                                                            
232 Ο περίεργος γέρος αποτελεί προσωποποίηση του δαίμονα, όπως προκύπτει από το διάλογό του με 

τον Καραγκιόζη. Βλ. Θ. Αγραφιώτης, Το νεοελληνικό θέατρο Σκιών, ως μέσο αγωγής των μαθητών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 200. Σύμφωνα με 

τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας: «Ο Εωσφόρος αρνήθηκε την αγιαστική βοήθεια του Αγίου 

Πνεύματος, γιατί γέμισε από υπερηφάνεια και μίσος κατά του Θεού. Η ουσία της πτώσης του είναι η 

απώλεια της αγάπης προς το Θεό με την κακή χρήση του αυτεξουσίου […] Κατά τον Μ. Βασίλειο μετά τη 

δημιουργία του ορατού κόσμου και την πλάση του ανθρώπου, η αλλοτρίωσή του από τον Θεό έγινε 

οριστική, γιατί ο διάβολος φόνευσε με την αμαρτία τον τετιμημένο άνθρωπο κι έφερε το θάνατο […] Οι 

δαίμονες πολεμούν τον πιστό που ελευθερώθηκε με το αίμα του Χριστού, με σκοπό να τον κάνουν δούλο 

της αμαρτίας». Βλ. Δ. Γ. Τσάμης, Εισαγωγή στη σκέψη των Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκδ. Π. 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 165-173. 
233 Οι Καλικάντζαροι είτε ως συνεχιστές των μεταμφιέσεων των Βυζαντινών κατά τις γιορτινές 

εκδηλώσεις των Καλενδών ή των Βοτών, που χρονολογούνται από τα μέσα της πρώτης χιλιετηρίδας 

είτε ως απομεινάρια των Καβειρίων δαιμόνων των διαφόρων Διονυσιακών λατρειών, των Σατύρων ή 

του Πανός, κατέχουν σημαντική θέση στη λαϊκή μας παράδοση. Ως μορμολίκια τα πνεύματα αυτά 

ελέγχουν την εγκράτεια και καταγράφουν τον έντιμο βίο των Χριστιανών κατά τη διάρκεια των 

μεγάλων εορτών. Σχεδόν όλο το χρόνο, εκτός από την περίοδο του δωδεκαημέρου, ζουν στα έγκατα 

της γης, τιμωρημένοι από το Θεό εξαιτίας της απείθειας τους. Εκεί δεν έχουν άλλη απασχόληση από το 

να ροκανίζουν τον κορμό του δένδρου που πάνω του στηρίζεται η γη, όλος ο κόσμος. Βλ. Στρατής 

Μολινός, Οι Καλλικάντζαροι, εκδ. Φιλιππότης, Αθήνα 1996, σ. 35, 59-66. 
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οποίο αγνοεί ο ηγεμόνας, ο οποίος τον ταυτίζει με το μυθικό θησαυρό του βασιλιά 

Σολομώντα. Με την απόκτησή του ο Φρειδερίκος φιλοδοξεί να ισχυροποιήσει την 

εξουσία του και να αποκτήσει επιπλέον δύναμη και δόξα. Στην ανάλυση του 

καλόγερου για το πραγματικό περιεχόμενο του θησαυρού και τα πνευματικά μέσα 

απόκτησής του, ο ηγεμόνας δείχνει αλαζονική διάθεση και άρνηση, η οποία 

καταλήγει σε τύφλωσή του. Αντίθετα, ο Καραγκιόζης δείχνει εμπιστοσύνη που 

συνοδεύεται από φόβο, συμπεριφορά που τον προστατεύει και του δίνει τη 

δυνατότητα να οικειωθεί το φως της παρουσίας του Χριστού. 

H προσεκτική μελέτη των παραπάνω έργων του Καραγκιόζη μάς οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι το θρησκευτικό συναίσθημα εκφράστηκε κυρίως μέσα από τις 

ηρωικές και λαογραφικές παραστάσεις. Οι καραγκιοζοπαίχτες, άνθρωποι λαϊκοί,  

άντλησαν το υλικό τους από την πλούσια προφορική παράδοση και τα λαϊκά 

θρησκευτικά φυλλάδια, αφουγκράστηκαν το περιεχόμενο της λαϊκής 

θρησκευτικότητας και τη μετέτρεψαν σε δραματική πράξη. 

Το θρησκευτικό περιεχόμενο των παραστάσεων του Καραγκιόζη αποτυπώνεται 

και στα σκηνικά της παράστασης με το διπολικό διαχωρισμό που επιβάλλεται μεταξύ 

της παράγκας του Καραγκιόζη και του σαραγιού. Ο παραπάνω διαχωρισμός 

τοποθετεί τους ήρωες στη μια ή την άλλη πλευρά, αναδεικνύοντας, με αυτό τον 

τρόπο, τη θρησκευτική ταυτότητα ως κριτήριο κατάταξης. Η Ρωμιοσύνη συνοψίζεται 

στην παράγκα του Καραγκιόζη, ενώ το σεράι γίνεται σύμβολο του Ισλάμ. Έτσι, τα 

σκηνικά αποτελούν φορέα έκφρασης του ιστορικού πλαισίου ανάδυσης του 

νεοελληνικού κράτους. Παράλληλα, τον θρησκευτικό χαρακτήρα των παραστάσεων 

του Καραγκιόζη επιτείνει η επιλογή των σκηνικών με τη χρήση εικόνων από 

ορθόδοξες εκκλησίες και μοναστήρια. 

Στις παραστάσεις του θεάτρου σκιών παρατηρούμε ότι ο ιερός κλήρος 

παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος του Καλού, που διακονεί το λαό και τον 

υπερασπίζεται στις αντιξοότητες που ορθώνονται καθημερινά μπροστά του. Ως αγνοί 

ποιμένες διατυπώνουν λόγο παραινετικό αλλά και αυστηρό στην προσπάθειά τους να 

προστατέψουν το λαό από την πλάνη, αλλά και από τα αμαρτήματα εκείνα που τον 
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απομακρύνουν από το Θεό.
234

 Στο έργο Ο Άσωτος Κουμπάρος
235

 συναντούμε τον 

ιερέα, που, με μεγαλείο ψυχής, συγχωρεί τον Καραγκιόζη και του προσφέρει το 

σταυρό, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ύποπτο κουμπάρο. Ο σταυρός, το 

κατεξοχήν χριστιανικό σύμβολο νίκης του Χριστού πάνω στην αμαρτία και το 

θάνατο, γίνεται μέσο βοηθητικό για την τελική επικράτηση του Καλού. Ο Μ. 

Μερακλής αναφέρει: «Στο παραμύθι κυριαρχεί η αντίθεση ανάμεσα στο Καλό και στο 

Κακό και η μεταξύ τους σύγκρουση τελειώνει με την επικράτηση του πρώτου. Είναι, 

μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι στο θέατρο σκιών της Ιάβας τα πρόσωπα χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες, τους καλούς και τους κακούς χαρακτήρες. Οι φιγούρες που τους 

εκπροσωπούν εμφανίζονται στη σκηνή κατά έναν πάγιο τρόπο: από τα αριστερά όσες 

εκπροσωπούν τους κακούς και από τα δεξιά όσες αντιστοιχούν στους καλούς 

χαρακτήρες»
236

 

Στη λαογραφική παράσταση Έρως και Θρησκεία
237

 του Μπίρη παρατηρούμε τον 

αγώνα του Καραγκιόζη ενάντια στον επικίνδυνο εραστή μιας κοπέλας, ο οποίος 

κρύβει τη δαιμονική του υπόσταση με επιμέλεια. Ο ορθόδοξος ιερέας συμβάλλει 

καθοριστικά στην οριστική επικράτηση του Καλού, πράξη που αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητα μετά την προηγούμενη αποτυχία του ραβίνου ιερέα να ξορκίσει το Κακό. 

Ωστόσο, στο λαϊκό θέατρο σκιών, ο ρόλος του ιερού κλήρου δεν περιορίζεται 

μόνο στην καθοδήγηση του ποιμνίου του προς τη βασιλεία του Θεού, αλλά 

εντοπίζεται και στη συμβολή του στον αγώνα για την απελευθέρωση από τον 

τουρκικό ζυγό και την εθνική ολοκλήρωση
238

, όπως προκύπτει μέσα από τα ηρωικά 

έργα. Μεταξύ των προσωπικοτήτων από το χώρο της εκκλησίας που παρέλασαν 

μπροστά στη σκηνή του λαϊκού θεάτρου σκιών διακρίνουμε τον πατριάρχη Άγιο 

Γρηγόριο Ε’ στην παράσταση Ο απαγχονισμός του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’, το 

                                                            
234 Η διακονία του λαού από τους ιερείς του έχει ως πρότυπο τη διακονία του Χριστού προς τους 

μαθητές του. Βλ. Αν. Κεσελόπουλος, Η λειτουργική παράδοση στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, εκδ. 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 33-34. 
235 Το πλήρες κείμενο του έργου παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας του Θ. Αγραφιώτη, Το 

Νεοελληνικό θέατρο Σκιών ως μέσο αγωγής στην  πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Στο ίδιο, σσ. 182-204. 
236 Βλ. Ευάγγελος Αυδίκος (επιμ.), Από το Παραμύθι στα Κόμικς, Στο ίδιο, σ. 591. Ο Μ. Μερακλής 

υποστηρίζει ότι η φιλοσοφία του παραμυθιού, φιλοσοφία των αντιθέσεων,  «επανέρχεται σταθερά στην 

ιστορία από εκλεκτούς εκπροσώπους του ανθρώπινου πνεύματος και κατά συνέπεια και στο θέατρο 

σκιών». Βλ. Μ. Μερακλής, Έντεχνος λαϊκός λόγος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1993, σ. 145. 
237 Γ. Χατζή, « Οι θρησκευτικές ανταύγειες του Καραγκιόζη»,σ.74. Το έργο Έρως και θρησκεία είναι 
γνωστό με τον τίτλο  « Ο Ροβέρτος διάβολος» 
238 Βλ. Ανδρέας Νανάκης, Εκκλησία-Γένος-Ελληνισμός, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1993, σ. 9-23. 
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δεσπότη Ρωγών Ιωσήφ στην ηρωική πολιορκία του έργου Η Έξοδος του 

Μεσολογγίου, τον ηγούμενο που οδηγείται ενώπιον του Αλή πασά και επικαλείται τον 

Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό στο έργο Κατσαντώνης και τον πατέρα Σάμιο στο ιερό 

μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη Δωρίδα στην παράσταση  

Αθανάσιος Διάκος.
239

 

Στη σκηνή του λαϊκού θεάτρου σκιών εκπροσωπείται και το υπερβατικό στοιχείο 

από τις φιγούρες των αγγέλων. Παρουσιάζονται να φροντίζουν τους πιστούς και δεν 

υπόκεινται σε χωροχρονικούς περιορισμούς. Ο καθηγητής κ. Τσάμης αναφέρει: «Οι 

Άγγελοι σαν λειτουργικά πνεύματα έχουν κύριο έργο τους να δοξάζουν το Θεό και να 

φροντίζουν τις ανθρώπινες ψυχές. Οι ουράνιες δυνάμεις των αγγέλων είναι ειρηνικές 

και συνδυάζουν την ανδρεία με τη φιλανθρωπία, σύμφωνα με το πρότυπο του Κυρίου. 

Οι άγγελοι χαρακτηρίζονται σύνδουλοι, σύνοικοι και γείτονες του ανθρώπου. Η 

απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους και τους αγγέλους δεν είναι αγεφύρωτη. Ο 

άνθρωπος μπορεί, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ήδη από τώρα, να γίνει ομότιμος 

με τους αγγέλους. Η ομοτιμία του με τους αγγέλους αποτελεί βαθμίδα στην ανοδική 

πορεία, για να πετύχει την ομοίωση με το Θεό».
240

 

Ο θαυματουργός ρόλος των αγγέλων εντοπίζεται κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο 

θαύμα στη σκηνή του Καραγκιόζη. Η επέμβασή τους την στιγμή του μαρτυρίου των 

ηρώων σημαίνει αναγνώριση της θυσίας τους, συνοδεύεται δε από δαφνοστολισμό 

και μεταφορά της ψυχής τους στον ουρανό. Επίσης, οι άγγελοι αναλαμβάνουν το 

ρόλο τού από μηχανής Θεού, οι οποίοι επεμβαίνουν για να δώσουν λύση στο δράμα 

και να αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη. Στο έργο Ορφανή της Χίου, ο Καραγκιόζης 

πρόκειται να εκτελεστεί για ένα αδίκημα το οποίο δεν έχει διαπράξει. Για αυτό το 

λόγο εκφράζει ως επιθυμία του να προσευχηθεί στον τάφο του νεκρού. Την στιγμή 

της προσευχής το μνήμα ανοίγει χάρη στην επέμβαση ενός αγγέλου και η ψυχή του 

νεκρού αποκαθιστά τη δικαιοσύνη υποδεικνύοντας τον πραγματικό ένοχο. Η 

θαυματουργική παρουσία τους φανερώνεται σε πολλά έργα ακόμη, όπως στον τυφλό 

Γερόδημο, ενώ σε κάποιες άλλες παραστάσεις, όπως στην Κακούργα Μάνα ή στο 

Γεφύρι της Άρτας, η επέμβασή τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 

καταπολέμηση της δαιμονικής πράξης. Σε άλλες περιπτώσεις, οι άγγελοι χάνονται 

από το πανί εξαιτίας μιας δυνατής λάμψης που συνοδεύεται από ισχυρό θόρυβο, όπως 

                                                            
239 Βλ. Γ., Χατζή, Οι θρησκευτικές ανταύγειες του Καραγκιόζη, Γιατί, τχ. 243-245 (1995), σσ. 74-75. 
240 Βλ. Δ. Τσάμης, Αγιολογία, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 45-33. 
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στον Κατσαντώνη, ή κρύβονται πίσω από το Εν τούτω νίκα ή τέλος, αντικαθίστανται 

από τη φιγούρα ενός μεγάλου ματιού, όπως στο έργο Ο Μαύρος της Ανατολής.
241

 

Αξίζει, επίσης, να αναφερθούμε και στην πληθώρα των τυπικών καλαμπουριών 

που συναντούμε σε ένα μεγάλο αριθμό έργων του Καραγκιόζη, τα οποία συνδέουν το 

θέμα του μυστηρίου του γάμου με το θάνατο. Όταν ο ήρωας πρόκειται να παντρευτεί 

την κόρη του αφεντικού και ο τελευταίος του παραγγέλλει να ετοιμάσει το γάμο, 

αποκρίνεται ότι δεν θα παραλείψει: «να πει του κλησάρη να μας φυλάξει τα ξεφτέρια 

και τη νεκροφόρα».
242

 Σε άλλο σημείο ζητά από το αφεντικό του να τον «σαβανώσει 

με μια γυναίκα» ή ακόμα ταυτίζει τα στέφανα με τα σάβανα και όταν του 

επισημαίνουν το λάθος του, παρατηρεί: «τα στέφανα, τα σάβανα εις την ίδιαν 

παράγραφον βρίσκονται».
243

 Η απάντηση για το ρόλο των μακάβριων χωρατών στο 

θέατρο σκιών είναι ότι πρόκειται για μια τυπική καρναβαλική αντιστροφή που 

συγχωνεύει -ή μάλλον ταυτίζει- στο επίπεδο του λόγου τις δύο βασικές πράξεις του 

σωματικού δράματος, το γάμο και το θάνατο: «Η σύνδεση γάμου και θανάτου 

παρουσιάζεται στα πένθιμα τελετουργικά τραγούδια του γάμου, που εκφράζουν με 

δύναμη τούτη τη βασική ιδέα: όπως ο θάνατος (ή η ξενιτιά), έτσι και ο γάμος σημαίνει 

πριν από όλα τον αποχωρισμό (εδώ την αποκοπή των νιόπαντρων -και ιδίως νύφης- 

από την πατρική οικογένεια, η ακεραιότητα της οποίας τραυματίζεται μ’ έναν ανάλογο 

τρόπο στις τρεις αυτές περιπτώσεις). Αλλά την ξαναβρίσκουμε και σε πολλές παροιμίες, 

όπως στα πανελλήνια: «Ούτε γάμος άκλαυτος, ούτε ξόδι αγέλαστο», όπου προβάλλεται 

η αμφισημία του γάμου και του θανάτου, μα και η σχετικότητα της χαράς και της λύπης 

που συνοδεύουν αντίστοιχα αυτά τα δύο γεγονότα».
244

 

Δύο πράξεις που διαδέχονται και υποκαθιστούν η μία την άλλη σε ένα πλήθος 

δρώμενα και άλλα έθιμα του ελληνικού κόσμου και άλλων λαών. Η παραπομπή στη 

γιορτή του καρναβαλιού, που υμνεί μαζί το θάνατο και το γάμο, έχει την έννοια της 

κυκλικής σύλληψης της ζωής, όπου το τέλος είναι μια αρχή και η αρχή ένα τέλος. Ο 

γάμος δεν είναι μόνο μια αρχή αλλά και ένα τέλος με τη διπλή σημασία του όρου 

τόσο, δηλαδή, με την έννοια του τέλους του άγαμου βίου όσο και με την έννοια της 

                                                            
241 Αρ. Γιαγιάννος, «Πορεία μισού αιώνα», Ο κόσμος του Καραγκιόζη-σκηνικά, εκδ. Ερμής, Αθήνα 

1977, σ. 13. 
242 Γιώργος Ιωάννου, ό.π., τόμ. Β’, σ. 216. 
243 Μ. Ξάνθος, Ο Καραγκιόζης και η πονηρία της δακτυλογράφου, εκδ. Σαραβάνος Βουσηνέας, σ. 27. 
244 Γιάννης Κιουρτσάκης, Καρναβάλι και Καραγκιόζης, Οι ρίζες και οι μεταμορφώσεις του λαϊκού 

γέλιου, , εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1985, (β’ έκδοση), σ. 209.  
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ολοκλήρωσης του σκοπού της ζωής εξαιτίας της δημιουργίας οικογένειας. Από την 

άλλη μεριά, ο θάνατος είναι ο γάμος του σώματος με τη γη, όπου το νεκρό σώμα θα 

αποτελέσει το λίπασμα, την ύλη που θα θρέψει ένα καινούριο σώμα. Έτσι, το 

συλλογικό σώμα είτε με τη μορφή της κοινότητας είτε με τη μορφή της οικογένειας 

δεν παύει να αποδεκατίζεται από το θάνατο, ταυτόχρονα, όμως, δεν παύει να 

ανασταίνεται μέσα από αυτόν. Η χρήση αυτή των χωρατών με τη διακωμώδηση των 

εννοιών του γάμου και του θανάτου επιζητά να αναπαραστήσει σε μια λεκτική εικόνα 

το σωματικό δράμα ως ενιαία, σύνθετη και καθολική πράξη. Η προσπάθεια αυτή 

αναδεικνύεται και σε ένα ακόμη χωρατό το οποίο συνδέεται με το μυστήριο της 

βάπτισης: «ήμουν έτοιμος να παραγγείλω τα ξεφτέρια, την νεκροφόρα, το σταυρό, την 

κολυμπήθρα για το γάμο».
245

 Μέσα από αυτά τα λόγια ο Καραγκιόζης παρουσιάζει τις 

λειτουργίες ενός σώματος, σύνθετου και ενιαίου σε όλες τις όψεις και τις φάσεις της 

ζωής του. 

Μια άλλη παράδοξη αντίληψη για το θάνατο αναφαίνεται στο θέατρο σκιών μέσα 

από τη διάθεση του Καραγκιόζη να τον διακωμωδήσει. Πρόκειται για μια 

συμπεριφορά, η οποία δεν εκδηλώνεται μόνο όταν η απειλή του θανάτου στρέφεται 

εναντίον των συνανθρώπων του, αλλά και όταν αφορά τον ίδιο. Ο φόβος του θανάτου 

τον οδηγεί να εκλιπαρεί για τη ζωή του και να θρηνεί για αυτήν, μετατρέποντας το  

θρήνο του σε παρωδία προσευχής ή διαθήκης. Παράλληλα, αρκετά συχνά ο ήρωας 

παρουσιάζεται να μη σέβεται τους νεκρούς, όπως προκύπτει από τα μοιρολόγια του. 

Μέσα από την οικειότητά του με τους νεκρούς και το Χάρο, που φτάνει μέχρι το 

σημείο της συναλλαγής για τη ζωή της άτυχης βεζυροπούλας, ο ήρωας σχετικοποιεί 

το θάνατο και προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει ή και να εκμηδενίσει όλες του τις 

συνέπειες, καθώς αναζητά να διακρίνει μέσα στο νεκρό σώμα τη δυναμική μιας 

ανάστασης. Έτσι, ο θάνατος εμφανίζεται ως η άλλη όψη του φαινομένου που λέγεται 

ζωή και το οποίο δεν μπορεί παρά να συνεχίζεται. Όλοι οι κωμικοί υποβιβασμοί  

αποτελούν αναμφίβολα γεννήματα της συμβολικής γλώσσας του καρναβαλιού, της 

ευωχίας του και της ιλαρής του ατμόσφαιρας.
246

 Στην χριστιανική διδασκαλία η 

ουσία του πραγματικού θανάτου είναι η απομάκρυνση από το Θεό. Για αυτό ο πιστός 

οφείλει να γνωρίζει πως «υπάρχει μια ζωή προς την ζωήν βλέπειν εις θάνατος η 

αμαρτία». Έτσι συμβαίνει και το παράδοξο φαινόμενο κατά το οποίο, αν και ο 

                                                            
245 Ι. Μουστάκας, Ο Καραγκιόζης, τα επτά θηρία και ο Μέγας Αλέξανδρος, (Δώδεκα κωμωδίες), εκδ. 

Άγκυρα, σ. 213. 
246  Γιάννης Κιουρτσάκης, Καρναβάλι και Καραγκιόζης, ό.π. σ.228. 
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άνθρωπος με την πτώση έλαβε τον σωματικό θάνατο ως τιμωρία, το γεγονός αυτό 

έγινε ευεργεσία, διότι με αυτόν διακόπτεται η αμαρτία, για να μη γίνει αθάνατο το 

κακό, και η τιμωρία από το Θεό γίνεται φιλανθρωπία.
247

 Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι 

στον Καραγκιόζη, μέσα από την σχετικοποίηση του θανάτου, υπάρχει απλοποιημένη 

η χριστιανική διδασκαλία ως ύμνος στη ζωή. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι τούτη η ευτράπελη αντίληψη για το 

θάνατο δεν είναι η μόνη που διακρίνουμε στον Καραγκιόζη. Πολύ συχνά τη 

βλέπουμε να συνυπάρχει με μια άλλη διαμετρικά αντίθετη, κατά την οποία ο θάνατος 

αντιπροσωπεύει ένα γεγονός εξολοκλήρου αρνητικό και ανεπανόρθωτο. Ο 

Καραγκιόζης, υποδυόμενος τον πεθαμένο, επιζητά να συλλάβει και να ερμηνεύσει 

τον αντίποδα της ζωής που είναι ο θάνατος.
248

 Στην προσπάθειά του αυτή προσκρούει 

στο απόλυτο άγνωστο του θανάτου, το οποίο δεν μπορεί να ερμηνευθεί, παρά μόνο με 

τους όρους μιας εντελώς σκοτεινής ζωής. Ενώ, δηλαδή, υπάρχει η ίδια προσπάθεια 

οικείωσης με τον άλλο κόσμο, οι φράσεις του Καραγκιόζη οδηγούν σε μια 

απαισιόδοξη και μελαγχολική σύλληψή του. Πρόκειται για μια αντινομία που 

αποδίδει στο λόγο του ήρωα ένα διφορούμενο χαρακτήρα. Στην προτροπή που 

απευθύνει ο Καραγκιόζης στο νεκρό πολεμιστή να μη φοβάται, γιατί η κατάσταση θα 

βελτιωθεί, τονίζεται η σχετικότητα του ατομικού θανάτου κάτω από το πρίσμα της 

επερχόμενης συλλογικής νίκης. Η στάση αυτή του Καραγκιόζη έχει ως στόχο να 

τονίσει τον αλτρουισμό, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία των ιστορικών ηρώων, 

που ο ατομικός τους θάνατος παρουσιάζεται ασήμαντος μπροστά στη λαϊκή 

αθανασία. Πρόκειται για μια ηρωική αντίληψη για τη ζωή που, ενώ ξεκινά από 

διαφορετική βάση, καταλήγει  στον ίδιο σκοπό, το καλό του συνόλου. Το ίδιο πνεύμα 

εκφράζουν τα λόγια του Καραγκιόζη στην προτροπή των καπεταναίων να θυσιαστεί 

για τον Αγώνα. Όταν τους ανταπαντά «ότι δεν αδειάζει να πεθάνει», ενσαρκώνοντας 

                                                            
247  Για την έννοια του κακού, της αμαρτίας και του θανάτου στην πατερική παράδοση, βλ: Δ. Τσάμης, 

Εισαγωγή στη σκέψη των Πατέρων, Στο ίδιο, σσ. 202-205. 
248 Κ. Γανιός, Ο Καραγκιόζης κλέπτης και ο θάνατος του Καραγκιόζη, εκδ. Β.Ν., Βουσηνέας, φυλλάδιο 

αριθ.27, σ. 214. Ο Καραγκιόζης σε αυτό το φυλλάδιο εξοργίζεται με τον Σταύρακα, που παρηγορεί τη 

χήρα και θέλει να τη λάβει υπό την προστασία του. Καθώς, όμως, δεν μπορεί να κάνει τίποτε 

περισσότερο, μονολογεί: «… πώς ήθελα να ήμουν ζωντανός, να τον τάραζα στο ξύλο, αλλά τι να σου 

κάνω πεθαμένος άνθρωπος … βλέπεις δεν έχω μεταπεθάνει άλλη φορά και δεν ξέρω τα έθιμα των 

πεθαμένων. Να ιδής που δεν έφαγα ακόμη, δεν ξέρω οι πεθαμένοι τρώνε; Εγώ δεν είδα φαΐ ακόμη, ας 

περιμένουμε να δούμε». 
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στο πρόσωπό του έναν ολόκληρο λαό, εκφράζει τη συλλογική θέληση για 

επιβίωση.
249

 

Η μελέτη των έργων του λαϊκού θεάτρου σκιών μάς επιτρέπει να συμπεράνουμε 

ότι ο Καραγκιόζης είναι έξω και υπεράνω αρνητικών ή θετικών κατηγορημάτων. Ο 

ρόλος του είναι να εκφράσει μια διαρκή άρνηση απέναντι στο κυρίαρχο ήθος, όπως 

αυτό εκφράζεται μέσα από τη γλώσσα, τον τρόπο ζωής, τις παραδομένες αξίες και 

τους κανόνες συμπεριφοράς. Εντούτοις, παρατηρούμε ότι στα ακραιφνή ηρωικά έργα 

η σκηνική δράση του Καραγκιόζη περιορίζεται αισθητά, ο αντίλογός του λειτουργεί 

ως απλό διακοσμητικό στοιχείο μιας πληθωρικής πλοκής, ενώ το ίδιο το πρόσωπο 

μπορεί να απουσιάζει και να αντικαθίσταται από κάποιο άλλο που θυμίζει τα 

χαρακτηριστικά του, κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει με τον Κέντρο στον 

«Κατσαντώνη» του Μόλλα. Έτσι, τα ηρωικά έργα του Καραγκιόζη δείχνουν να 

ακολουθούν αρχές οι οποίες αντιφάσκουν προς τις αρχές πάνω στις οποίες 

συγκροτείται η αμφισβήτηση του Καραγκιόζη. Όπως αναφέρει ο Στάθης Δαμιανάκος: 

«Ο Καραγκιόζης δεν εντάσσεται στα αφηγηματικά είδη, διότι απορρίπτει κάθε 

αφηγηματική σύμβαση, αγνοεί επιδεικτικά όλες τις παραμέτρους που, σύμφωνα με την 

αριστοτελική συνταγή καθώς και τις μετέπειτα θεωρίες περί ποιητικής, ορίζουν το 

αφηγηματικό κείμενο». Και αλλού: «Η διαδικασία της ανασημασιοδότησης είναι κοινή 

στο μύθο και στο θέατρο του Καραγκιόζη […] Οικοδομώντας ένα τριτογενές πια 

σημειολογικό σύστημα πάνω στα θεμέλια του μύθου, ο Καραγκιόζης επιφυλάσσει στο 

μύθο παρόμοια μεταχείριση με αυτή που επιφυλάσσει ο μύθος στη γλώσσα: εκκένωση, 

σε μεγάλη κλίμακα, της σημασίας, μεταστοιχείωση του μυθικού μηνύματος σε απλό 

κέλυφος, διατύπωση ενός νέου μηνύματος».
250

 

Ο λόγος βλέπουμε να χάνει τα δικαιώματά του απέναντι στην αφήγηση, ο μύθος 

παίρνει τη θέση του στο βάθρο, ο ήρωας υποκαθιστά τον αντιήρωα σε ένα ρόλο 

πατερναλιστικού ηγέτη, το καλό αναλαμβάνει τον αγώνα του ενάντια στο κακό, 

                                                            
249 Ο Καραγκιόζης είναι ένα πρόσωπο από τη φύση του αθάνατο, όχι βέβαια όπως ένας ημίθεος ή ένας 

Θεός, αλλά αναλογικά κατά τον τρόπο που είναι ημίθεοι οι γελωτοποιοί όλων των εποχών, όπως ο 

Αρλεκίνος ή ο θρυλικός παλιάτσος της Αγγλίας Grimaldi, που όταν τον καρατομούσαν για τις κλεψιές 

του δεν δίστασε να κλέψει το ίδιο του το κεφάλι. Βλ. Α. Σολομός, Καλή μου Θάλεια ή Περί Κωμωδίας, 

εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1984, σ. 40. 
250 Βλ. Στάθης Δαμιανάκος, « Λόγος, Μύθος και Ήρωας στον ελληνικό καραγκιόζη », Από το 

παραμύθι στα κόμικς, Παράδοση και Νεοτερικότητα, Ευάγγελος Αυδίκος (επιμ), Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών Δ.Π.Θ., εκδ. Οδυσσέας, σ. 610, 621.  
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σύμφωνα πάντα με τους όρους της τρέχουσας ηθικής, αξιών και ιδεολογίας.
251

 Το 

θρησκευτικό στοιχείο, όπως διαπιστώσαμε, συγκεκριμενοποιείται μέσα από την 

παρουσία α) των ηρώων της χριστιανικής πίστης και της Ρωμιοσύνης, β) τη δράση 

του ιερού κλήρου, γ) την παρέμβαση των αγγέλων και δ) τη διακωμώδηση των ιερών 

μυστηρίων, και λειτουργεί ως παράγοντας ενοποιητικός της κοινωνίας, ικανός να 

αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μορφή απειλής. Η προβολή των αρχών της φιλανθρωπίας 

και της φιλευσπλαχνίας, στοιχεία της χριστιανικής αρετής, που επιστρατεύονται στην 

υπηρεσία του εθνικού σκοπού, μάς διαφοροποιεί από τους άλλους λαούς. Έτσι, ο 

Καραγκιόζης μέσα από την παραδοσιακή γλώσσα της λαϊκής κωμωδίας εκφράζει το 

αθάνατο ήθος της λαϊκής κοινότητας και την πεισματική της διάθεση για επιβίωση. Η 

ιδέα της σωματικής νίκης πάνω στο θάνατο μετασχηματίζεται στην ιδέα της 

πνευματικής νίκης του Καραγκιόζη πάνω στον κίνδυνο του θανάτου που τον απειλεί 

ακατάπαυστα. Αυτό, άλλωστε, εκφράζει η πονηριά του, το χάρισμά του να γλιτώνει 

πάντα από το θάνατο. 

 

 

 

                                                            
251 U. Eco, De superman au surhomme, εκδ. Grasset, Paris 1993, σσ. 23, 169, 221. 
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3.1. Η Εκκλησία φορέας Εθνικής Ιδεολογίας 

 

Η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της ελληνικής κοινωνίας προέκυψε ως 

απόρροια της οδυνηρής ήττας του 1897, προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση που 

ξέσπασε. Το μοντέλο του υπεράνθρωπου, που στο χώρο της φιλοσοφίας εκφράστηκε 

από τον Νίτσε και στην τέχνη με τα θεατρικά του Ίψεν, προσέλαβε τα 

χαρακτηριστικά του κοινωνικού αναμορφωτή, ο οποίος είχε ως σκοπό να 

αποδεσμεύσει τον άνθρωπο από τις δεσμεύσεις του παρελθόντος (κλασικισμός, 

αρχαιολατρία, θρησκευτική ηθική). Η κοινωνική αυτή αλλαγή επιχειρήθηκε να 

κατανοηθεί τόσο στο πλαίσιο του σοσιαλισμού όσο και του εθνικισμού. Ο 

σοσιαλισμός, βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε ενιαίο ιδεολογικό μέτωπο, 

με αποτέλεσμα να οδηγηθεί πολλές φορές στην υιοθέτηση της εθνικιστικής  

ιδεολογίας μπροστά στον εθνικό κίνδυνο.
252

 

Παράλληλα, στις αρχές του 20
ου

 αιώνα διαπιστώνουμε τη δραστηριοποίηση 

ιδιωτικών συλλόγων, όπως ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, με την 

εύνοια της πολιτείας για έκδοση βιβλίων με σκοπό τη θρησκευτική, ηθική και 

επιστημονική εξύψωση του λαού: «Γνωρίζομεν υμίν ότι συνέστη εν Αθήναις Σύλλογος 

προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων απαρτιζόμενος εκ λογίων και φιλομουσών ανδρών 

και διατελών υπό την υψηλήν προστασίαν της Α.Β.Υ της πριγκιπίσσης Σοφίας. Έργον 

του Συλλόγου είναι η έκδοσις και διάδοσις βιβλίων εκπαντός του επιστητού, δι’ ων εν 

γλώσση προσαρμοζομένη εις την αντίληψην του πολλού λαού θα επιδιώκηται η 

μετάδοσις εις αυτόν των αναγκαιοτάτων εγκυκλοπαιδικών γνώσεων είτε προς 

θρησκευτικήν είτε προς ηθικήν είτε προς επιστημονικήν αυτού εξύψωσιν, ούτως ώστε 

το καθ’ έκαστον άτομον και εις εαυτό και εις την πολιτείαν και την ανθρωπότητα καθ’ 

όλου να καταστή τι ως οιον τε ωφέλιμον και χρήσιμον …».
253

 Αυτό που είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στα βιβλία αυτά παραλληλίζεται η ιερότητα της 

                                                            
252 Ο συντάκτης του Νουμά Ταγκόπουλος ζητά το 1908 να ιδρυθεί «Ρωμαίικος Σοσιαλισμός», 

σύγκλιση, δηλαδή, σοσιαλιστικών και εθνικιστικών ιδεών μπροστά στην εθνική απειλή. Οι 

περισσότεροι σοσιαλιστές φαίνεται να ελκύονται προς το σοσιαλισμό. Βλ. Χαράλαμπος Δημήτρης 

Γουνελάς, Η σοσιαλιστική συνείδηση στην Ελλάδα 1897-1912, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1984, σ. 122. 
253 Αθ. Ευταξίας, Υπ. Παιδείας,  «Προς τους λειτουργούς της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως», αριθμ. 

πρωτοκ. 2008/4-2-1900. 
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πατρίδας με την ιερότητα της θρησκείας σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται λόγος για 

δύο θρησκείες αδιαχώριστα ενωμένες, «τη θρησκεία της πατρίδος και τη θρησκεία 

του Χριστού».
254

 Οι κινήσεις αυτές των εθνικιστών διανοουμένων αποτελούσαν 

απάντηση σε ανάλογες κινήσεις που έκαναν οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι. 

Στη διαμάχη μεταξύ των διεθνιστών και εθνικιστών διανοουμένων επιχείρησε να 

λάβει μέρος και η Εκκλησία με κύριο στόχο το θρησκευτικό προσδιορισμό της 

ελληνικής κοινωνίας. Σκοπός της κίνησης αυτής ήταν η ‘επανηθικοποίηση’ της 

ελληνικής κοινωνίας και η ανάσχεση κάποιων ιδεών που είχαν να κάνουν με τον 

υλισμό. Μέσα από την προσπάθεια επιμόρφωσης των κληρικών θα της δινόταν η 

ευκαιρία να επικοινωνήσει με τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα σε άλλη βάση και 

παράλληλα να αναπτύξει έναν αντιρρητικό λόγο στις επιθέσεις των νέων ιδεών.
255

 

Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της ελληνικής πολιτείας ως πρόβλημα ηθικής νόσου 

και όχι πολιτικής συμπεριφοράς, επεδίωξε τη δημιουργία του χρηστού πολίτη,
256

 ο 

οποίος, ενώ είναι καλός χριστιανός, αποδεικνύεται χρήσιμος για την κοινωνία. Στο 

πλαίσιο αυτό κινούνται και οι απαγορευτικές εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου για την 

προσέλευση στις θεατρικές παραστάσεις τόσο των λαϊκών όσο και των κληρικών με 

την αιτιολογία ότι η Ιερά Σύνοδος φροντίζει για την ηθική και τη θρησκευτική 

προαγωγή των πνευματικών της τέκνων, ενώ οι θεατρικές παραστάσεις, και μάλιστα 

οι άσεμνες, είναι ασύμφωνες με την ευαγγελική ηθική και τα αγνά ήθη της 

χριστιανικής και ελληνικής οικογένειας. Μάλιστα για τους κληρικούς τα πράγματα 

είναι αυστηρότατα, αφού απαγορεύεται «πάσι τοις περιβεβλημένοις το ιερόν του 

ράσου ένδυμα, ίνα φοιτώσι είτε εις θέατρα είτε εις κινηματογράφους είτε εις οιαδήποτε 

απάδοντα προς το ιερόν αυτών σχήμα κέντρα και θεάματα. Οι δε αποτολμώντες 

παραβαίνειν την τοιαύτην διά της παρούσης εγκυκλίου οριζομένην διάταξιν υπόκεινται 

εις αυστηράν τιμωρίαν και βίαιαν καταδίωξιν δια των πολιτικών αρχών».
257

 Συνεπώς 

προκύπτει ότι η Ιερά Σύνοδος υιοθετεί μια αμυντικού τύπου συμπεριφορά απέναντι 

στις νέες ιδέες και για το λόγο αυτό επιστρατεύει και την κρατική βία προκειμένου να 

                                                            
254Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Τα καθήκοντα του πολίτη, εκδ. Σιδέρη, Αθήνα 1912,  

σ. 22. 
255Το έργο της θρησκείας στην περίοδο της δουλείας απέβλεπε στη συντήρηση του θρησκευτικού 

συναισθήματος των Ελλήνων. Αντίθετα, τώρα απολογείται στις νέες ιδέες και υπερασπίζεται την 

πνευματικότητα, την ηθική μόρφωση και την περιστολή του εγκλήματος. Βλ. Αναστάσιος Τιμόθεος, Ο 

Έλλην Ιερεύς, Η εν τω παρόντι ελληνική κοινωνία, εκδ. Εστίας, Αθήνα 1894, σ. 41. 
256 Στο ίδιο, σ. 16. 
257 Ε.Ι.Σ 838/2610/18-01-1916 
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προστατευτεί η θρησκευτική ηθική. Από την άλλη, διαφαίνεται ότι στη συνείδηση της 

Ιεράς Συνόδου υπάρχει η εντύπωση ότι η ηθική της ελληνικής κοινωνίας θα πρέπει να 

προσδιορίζεται προνομιακά από τη θρησκεία. 

Αλλά, εάν η μόρφωση του κλήρου καθίσταται επιτακτική για την 

‘επανηθικοποίηση’ της ελληνικής κοινωνίας, η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο 

επιτακτική την στιγμή που ο κοινωνικός υλισμός κάνει την εμφάνισή του.
258

 

Αρνούμενος το Θεό και τη διδασκαλία της Εκκλησίας ουσιαστικά υποσκάπτει τα 

θεμέλια της θρησκείας, υπερτονίζοντας την υλική μόνο πλευρά της ζωής και 

θεωρώντας πολιτισμό μόνο τα υλικά επιτεύγματά της. Για την Εκκλησία ο αληθινός 

πολιτισμός διαμορφώνεται με βάση τη θρησκευτική ηθική κοσμοαντίληψη, στην 

οποία θα πρέπει τάχιστα να επιστρέψει η νεοελληνική κοινωνία. Η Εκκλησία θεωρεί 

ότι αιτία του υλισμού είναι το αποτέλεσμα του πιθηκισμού και της υπέρμετρης 

ελευθερίας των Ελλήνων. Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός της 

αντιθετικής σύνδεσης του υλισμού με τα εθνικά ιδανικά, αφού η Εκκλησία θεωρεί ότι 

η ύπαρξη του υλισμού οδηγεί στην έλλειψη εθνικού φρονήματος και αληθινής 

φιλοπατρίας την οποία κατεξοχήν εκφράζει η θρησκεία. 

Η ιδεολογική αντιπαράθεση με τον υλισμό, η οποία ξεκινά την περίοδο του 1850 

και ολοκληρώνεται τον 20
ο
 αι., τοποθετώντας τη θρησκεία σε μια αντιθετική σχέση 

μαζί του, ουσιαστικά καλλιεργεί στον ανώτερο κλήρο την αντίληψη ότι αυτός θα 

πρέπει να διαχειρίζεται αποκλειστικά τα πνευματικά θέματα της ζωής, 

δημιουργώντας μια απόσταση από την υλική της πλευρά. Το αποτέλεσμα είναι η 

αποστασιοποίηση του ανώτερου κλήρου από τα καθημερινά πρακτικά προβλήματα 

και η ένταξή του στη συντηρητική πλευρά της ελληνικής κοινωνικής ζωής. Ωστόσο, 

η Εκκλησία, διαπλέκοντας στο θρησκευτικό της λόγο τα ήθη, τα έθιμα, τις 

παραδόσεις, τον εθνικό βίο του παρελθόντος, αναδείκνυε τον εαυτό της σε παράγοντα 

διαφύλαξης της εθνικότητας. 

                                                            
258 Οι ιδέες του υλισμού φαίνεται ότι είχαν κάνει την εμφάνισή τους στον ελληνικό χώρο τις τελευταίες 

δεκαετίες του 19ου αι. Αρχικά άσκησαν επίδραση σε ανθρώπους του επιστημονικού χώρου, οι οποίοι 

εξέδωσαν το περιοδικό Προμηθέας για να κάνουν γνωστές τις ιδέες των Χέκελ και Βύχνερ στην 

ελληνική κοινωνία. Ο Ι. Σκαλτσούνης θεωρεί ότι «παρ’ οιωδήποτε λαώ επικράτησις των αρχών της 

ασεβείας και της άθεου υλοφροσύνης υπό την μορφήν επιστημονικής διδασκαλίας, είνε η μεγίστη των 

συμφορών αφ’ όσας δύνανται να ενσκήψωσι επ’ αυτώ» Ιωάννης Σκαλτσούνης, «Περί γενέσεως του 

ανθρώπου», Αρμονίαι Χριστιανισμού και Επιστήμης, Αθήναι 1893, σ. 12. 



Η Εκκλησία φορέας της εθνικής ιδεολογίας  147 

 

Η περίπτωση των Ευαγγελικών,
259

 δηλαδή των γεγονότων και αντιδράσεων που 

προέκυψαν από τη μετάφραση του Ευαγγελίου σε εθνική γλώσσα, εντάσσεται στην 

προσπάθεια αναγωγής οποιουδήποτε ζητήματος ανήκει στο παρελθόν, σε εθνικό. Για 

τους εθνικιστές διανοούμενους η σύνδεση της εθνικότητας με τη γλώσσα ήταν ή 

έπρεπε να είναι δεδομένη. Η Εκκλησία υιοθετούσε και καλλιεργούσε την αντίληψη 

του ιερού γλωσσικού μορφώματος, επειδή ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε προνομιακά το 

Ευαγγέλιο στην ελληνική. Με αυτό τον τρόπο απέρριπτε τη φυσική δυνατότητα της 

γλώσσας να μπορεί να εξελίσσεται και αποστερούσε από τα πλατιά λαϊκά στρώματα 

τη δυνατότητα  να την κατανοήσουν. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, της αναγωγής της γλώσσας σε παράγοντα προσδιορισμού 

της εθνικής ταυτότητας, οι οπαδοί του δημοτικισμού θεωρήθηκαν προδότες των 

ιερών και των οσίων της πατρίδας, ενώ οι οπαδοί της καθαρεύουσας τοποθετήθηκαν 

στην πλευρά των εθνικοφρόνων, καθώς η καθαρεύουσα αποτελούσε εθνική 

κληρονομιά και στοιχείο σύνδεσης του νέου με τον αρχαίο ελληνισμό. Έτσι, πίστευαν 

ότι η όποια μετάφραση του Ευαγγελίου θα στερούσε στην Εκκλησία-θρησκεία τον 

κυρίαρχο ρόλο στη διαχείριση της εθνικότητας, ενώ στους οπαδούς της 

καθαρεύουσας τη διαχείριση μιας γλώσσας που είχε αγιοποιηθεί από τη θρησκεία. Η 

συνέπεια της αντίληψης αυτής ήταν να θεωρηθούν οι οπαδοί της καθαρεύουσας 

πατριώτες, πιστοί στις παραδόσεις, ιδιαίτερα στις θρησκευτικές, και άρα θεϊστές, ενώ 

οι οπαδοί της δημοτικής άπιστοι και άθεοι. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι το γλωσσικό 

κριτήριο καθίσταται με τη βοήθεια της θρησκείας προσδιοριστικό της πίστης των 

ανθρώπων. 

Με βάση την αντιπαράθεση παράδοση-εκσυγχρονισμός, πίστη-απιστία, θεϊσμός-

αθεΐα, καθαρεύουσα-δημοτικισμός, η νεοελληνική κοινωνία οριοθέτησε τους χώρους 

μέσα στους οποίους έπρεπε να κινείται κανείς για να αποκτήσει συνείδηση του 

κοινωνικού του ρόλου. Η Εκκλησία πολιτογραφήθηκε στην περιοχή της παράδοσης, 

της πίστης, του εθνισμού, της καθαρεύουσας και άφησε τον υπόλοιπο χώρο για τους 

αντιπάλους της ίδιας και του έθνους. Έτσι, ο εκσυγχρονιστής έπρεπε να ήταν 

δημοτικιστής, δηλαδή άθεος, εχθρός των εθνικών συμφερόντων. Το ερώτημα που 

τίθεται είναι κατά πόσο η Εκκλησία στην προσπάθειά της να αποτελέσει το 

                                                            
259 Βλ. Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης, Τα Ευαγγελικά, Το πρόβλημα της μεταφράσεως της Αγ. Γραφής εις 

την νεοελληνικήν και τα αιματηρά γεγονότα του 1901, Αθήνα 1976. 
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ιδεολογικό υποκατάστατο του έθνους υποκατέστησε το κράτος ή έγινε περισσότερο 

υποχείριό του. 

 



 

 

 

3.2. Θρησκεία και Πατριωτικό Δράμα 

 

Μετά την ήττα του 1897 οι πιο φιλόδοξοι θεατρικοί συγγραφείς εγκαταλείπουν 

μαζικά το ιστορικό δράμα και στρέφουν την προσοχή τους στο σύγχρονο αστικό. 

Στην αρχή του 20
ο
 αι. το ιστορικό δράμα θα περάσει στην αποκλειστική δικαιοδοσία 

δυο συγγενικών κατηγοριών θεατρικών συγγραφέων: των γερόντων, που σταθεροί 

στις αξίες τους υπηρετούν το δράμα του 1860, και των κομφορμιστών 

δημοσιογράφων και επιφυλλιδογράφων, που βρίσκουν στα πρότυπα του 19
ου

 αι. τις 

σταθερές συνταγές επιτυχημένων δραμάτων. Οι ποιητικοί διαγωνισμοί επανέφεραν 

στην επικαιρότητα και διαιώνιζαν θεατρικές αξίες ξεπερασμένες, επειδή ακριβώς η 

αξιοποίηση των κληροδοτημάτων των πανεπιστημίων καθυστέρησε αρκετά, με 

αποτέλεσμα οι αρχές που ήθελαν να υπηρετήσουν τα υποψήφια δράματα να έχουν 

πλέον ξεπεραστεί από το χρόνο. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται ο Λασσάνειος 

διαγωνισμός -η αξιοποίηση από το πανεπιστήμιο της διαθήκης του Λασσάνη, αρκετά 

χρόνια μετά τη σύνταξή της- που είχε ως αποτέλεσμα την προβολή και τη διαιώνιση 

δραματικών κανόνων οι οποίοι θεωρούνταν ξεπερασμένοι ακόμη και με βάση τα 

πλέον οπισθοδρομικά κριτήρια. Στελεχωμένο από άτομα που ιδεολογικά 

υπερασπίζονται τα ιδανικά και τις αξίες του περασμένου αιώνα, ο Λασσάνειος 

διαγωνισμός γίνεται το προπύργιο του επερχόμενου εθνικισμού μπροστά στον 

επερχόμενο κίνδυνο του ευρωπαϊκού κοσμοπολιτισμού και ατομικισμού. Το μήνυμα 

αυτό του εθνικισμού θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται, με μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ένταση, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία τού εκάστοτε ομιλητή. Χρειάστηκε να 

περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, να ακουστούν προοδευτικότερες φωνές, για να 

επιτραπεί η κατάθεση δραμάτων με σύγχρονο και όχι ιστορικό περιεχόμενο στο 

διαγωνισμό. Μια εμφανής τομή που μπορούμε να επισημάνουμε στα ελληνικά 

θεατρικά πράγματα τη τελευταία δεκαετία του 19ου αι. είναι η στροφή προς τον 

ρεαλισμό, αποτέλεσμα ευρύτερων ιδεολογικών διεργασιών, που τονίζουν την αξία 

του παρόντος και την ανάγκη της προσεκτικής μελέτης του, απαραίτητης για τον 

υπερκερασμό των κοινωνικών και των εθνικών αδιεξόδων. Η υιοθέτηση μετά το 1897 

και ως το 1910, της αψόγου στάσεως από τις ελληνικές κυβερνήσεις δεν 

ανταποκρίνεται στα ευρύτερα αισθήματα του κοινού, που παρά τις ήττες και τις 
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απογοητεύσεις δεν σταματά να ονειρεύεται την επέκταση των εθνικών συνόρων. Η 

διάσταση των απόψεων και η δυσαρέσκεια απέναντι στη κυβερνητική στάση 

εκφράζεται έμμεσα και στο θέατρο με το είδος των πατριωτικών δραμάτων, τα οποία 

δίνουν την ευκαιρία στο κοινό να διεκδικεί μέσα στη θεατρική αίθουσα όσα δεν 

τολμούν οι κυβερνήσεις να διεκδικήσουν με την εξωτερική τους πολιτική.
260

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Γεώργιος Μιστριώτης χαρακτηρίζει το θέατρο σχολείο 

του λαού και ζητά από την ιστορία με τους ένδοξους νεκρούς της να διδάξει τους 

επιγόνους την εθνική ιδέα, δηλαδή το τρίπτυχο αρχαία σοφία-χριστιανική ηθική-

παραδοσιακά ήθη, που αποτελεί τη σταθερή βάση του εγχώριου πολιτισμού. Στο λόγο 

που εκφώνησε κατά τα εγκαίνια του θεσμού τονίζει: «λαός άνευ εθνικής ιδέας είναι 

λαός άνευ εντολής και άνευ προορισμού εν τω κόσμω τούτω» και περιγράφει τα 

χαρακτηριστικά της εθνικής ιδέας ως ακολούθως: «Η ανάπτυξις της διανοίας κατά την 

έννοιαν των Ελλήνων της κλασσικής εποχής, η μόρφωσις της καρδίας κατά τας εντολάς 

του Ευαγγελίου και η διατήρησις του αφελούς βίου των πατέρων και των πάππων ημών 

είναι τα μέγιστα γνωρίσματα του γνησίου Έλληνος, είναι τα σύμβολα των εθνικών 

παραδόσεων και η σημαία της εσωτερικής ασφαλείας και της εξωτερικής προόδου … 

Δεν δύνασαι να εύρης υγιαιστέραν τροφήν της διανοίας ή εν ταις ιδέαις των αρχαίων 

Ελλήνων, δεν δύνασαι να προτιμήσεις ηθικωτέρας αρχάς ή τας του Ευαγγελίου και 

είναι αδύνατον να επινοήσεις εντιμότερον και θεοφιλέστερον βίον ή τον του πατρός 

σου».
261

 Αξιοποιώντας το τρίσημο σχήμα πατρίδα-θρησκεία-οικογένεια του 

                                                            
260 Ελίζα-Άννα Δελβερούδη, « Η καλλιέργεια του πατριωτικού αισθήματος στη θεατρική παραγωγή 

των αρχών του 20ου αι», Βενιζελισμός και Αστικός Εκσυγχρονισμός, επιμ. Γ.Μαυρογορδάτος-Χ. 

Χατζηιωσήφ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1988, σ. 289. 
261 Ο λόγος του Μιστριώτη δημοσιεύεται ακέραιος στην εφημερίδα Παλιγγενεσία στις 28, 29, 30 

Μαρτίου 1889. Αναγνωρίζοντας στο θέατρο το χαρακτήρα εθνικού σχολείου, ο Νεοκλής Καζάζης 

στρέφεται κατά του κοσμοπολιτισμού του ευρωπαϊκού αστικού δράματος και υποστηρίζει τον κίνδυνο 

που μπορεί να προκαλέσει τυχόν μίμησή του: «Άλλοι λαοί υπό διαφόρους εργαζόμενοι συνθήκας, 

δυνατόν να μην αποδίδωσιν εις το δράμα τον εθνικόν εκείνον χαρακτήρα, ον ημείς παρ’ αυτού αξιούμεν. 

Δυνατόν δι’ αυτούς να επιδιώκει τούτο κοσμοπολικώτερον σκοπόν. Αλλά δι’ ημάς έχει και πρέπει να έχη 

και πρέπει να έχη ένεκα των χαλεπών καιρών καθ’ ους ζώμεν, διάφορον αποστολήν, δημιουργικήν 

εθνοποιόν και ηθοποιόν, διδάσκον τα μεγάλα παραγγέλματα της αρετής και της φιλοπατρίας». Ο λόγος 

του Καζάζη δημοσιεύεται ολόκληρος σε τέσσερις συνέχειες στην εφημερίδα Το Άστυ, φ. 374-377, στις 

16, 17, 18, 19 Δεκεμβρίου 1891, αντίστοιχα. Στα επιχειρήματα του Νεοκλή Καζάζη απάντησε μερίδα 

προοδευτικών λογίων, υποστηρίζοντας ότι, για να λειτουργήσει το θέατρο ως σχολείο του λαού, πρέπει 

να επαινούνται εκείνα που είναι άξια επαίνου και να στηλιτεύονται τα άξια ψόγου με κριτήριο μέτρου 

και λόγου: «Πλείστα δράματα διαπνέονται υπό ακράτου και τυφλής φιλοπατρίας και τοιαύτης ώστε 

υποδεικνύεται εις τον θεατήν ή τον αναγνώστην ότι δεν υπάρχη αρετή, ην δεν έχη ο Έλλην, τα πάντα 

δυνάμενος να κατορθώση και τους πάντας να καταβάλη και δεν υπάρχη κακία ην δεν έχουσι οι αντίπαλοι 

ημών, είτε Τούρκοι είνε είτε Φράγκοι […] Ούτε το εθνικόν φρόνημα ανυψούται δια των ακαίρων 

πατριωτικών επιφωνήσεων των εθνικών δραμάτων ούτε τα κοινωνικά ελαττώματα διορθούνται δια της 
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Μιστριώτη για την προώθηση του μηνύματος της εθνικής ιδέας, ο Αλέξανδρος 

Καθάρειος στο δράμα του «Η Μπουμπουλίνα» παρουσιάζει την ηρωίδα του έργου να 

αποδέχεται την απόφαση του γιου της να παντρευτεί μια Τουρκοπούλα. Την απόφαση 

αυτή θεμελιώνει στο γεγονός ότι αποτέλεσμα του έρωτα αυτού είναι η εγγραφή στην 

Εκκλησία του Χριστού άλλης μιας χριστιανής, μιας νέας Ελληνοπούλας, που, 

εξαιτίας της μεταστροφής της, της αξίζει να στεφανωθεί το γιο της.
262

 Επίσης, και η 

αυτοκράτειρα Θεοδώρα στο δράμα των Στέφανου Χαραλαμπίδη και Αριστείδη 

Κυριακού ορκίζεται πάνω στο σταυρό την ημέρα του γάμου της να δεχτεί τη θεία 

τιμωρία, αν παραβλέψει ότι ανήκει στο Θεό, στην πατρίδα και το σύζυγό της. 

ΘΕΟΔΩΡΑ: Σταυρέ σε παίρνω του Χριστού μας, από της στιγμής αυτής ανήκω εις 

τον Θεόν, εις το Έθνος και τον σύζυγόν μου. Αν ποτέ λησμονήσω πάντα ταύτα, ω τίμιε 

Σταυρέ, συ τιμώρησόν με.
263

 

Γέφυρα ανάμεσα στο ιστορικό και το αστικό δράμα θα επιχειρήσει να στήσει για 

ένα μικρό χρονικό διάστημα στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του νέου αιώνα ο 

επωνομαζόμενος από τον Γιάννη Σιδέρη Οθωνικός Κύκλος δραμάτων.
264

 Πρόκειται 

για μια σειρά δραμάτων, που εμπνεύστηκε μια ομάδα δημοσιογράφων και είχαν ως 

κεντρικούς ήρωες τον Όθωνα και την Αμαλία. Το καλοκαίρι του 1905 ο Γεράσιμος 

Βώκος εκδίδει το δράμα του Η Κατοχή. Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στις πιέσεις 

που υφίσταται το βασιλικό ζεύγος από τις δυνάμεις της Αγγλίας και της Γαλλίας, 

προκειμένου να αποσύρει την ανεπίσημη υποστήριξη που προσφέρει στις αντάρτικες 

δυνάμεις, οι οποίες έχουν ξεσηκωθεί στα εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας με 

το ξέσπασμα του Κριμαϊκού πολέμου. Στο διάλογο του γέροντα Γεννάδιου 

προβάλλεται η πεποίθηση ότι η πρόνοια του Θεού λειτούργησε ευεργετικά για την 

αίσια έκβαση της ναυμαχίας του Ναβαρίνου.  

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ:… Το συμφέρον των μεγάλων θυσιάζει πάντα στη σιδερένια του 

ανάγκη κάθε αίσθημα, κι έπρεπε ίσως το μαχαίρι του τυράννου να αφαρπάση και τη 

                                                                                                                                                                          
χυδαιολογίας των ημετέρων κωμωδιών». Ο λόγος του Σακελλαρόπουλου δημοσιεύεται στο Άστυ στις 

29 Μαρτίου 1889. 
262 Αλέξανδρος Καθάρειος, Δ.Φ. Γυμνασιάρχης, Η Μπουμπουλίνα, τραγωδία εις πράξεις τρεις, εκδ. 

Ανατολή, Μ. Γαρυφάλης & Σία, εν Αθήναις 1938. 
263Α. Κυριακός & Στ. Χαραλαμπίδης, Η Θεοδώρα, δράμα εις πράξεις τέσσαρας, εκ του τυπογραφείου 

«Κόσμος», εν Νέα Υόρκη 1938.  
264 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, 1794-1944, τόμ. Α’, (1794-1908), εκδ. 

Ίκαρος, Αθήνα 1951, σ. 229. 
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λιγώτερη που έμενε ζωή από μια φυλή και οι ευγενείς λαοί της Ευρώπης να μας 

ευσπλαχνισθούν για να λάμψουν η εξαγνιστικές φλόγες του Ναυαρίνου από τους 

στόλους των Ευρωπαίκών κυβερνήσεων.
265

 

Ο Γεννάδιος αρνείται να αναγνωρίσει το θρησκευτικό κίνητρο, την υποστήριξη 

του Άγιου Τάφου του Χριστού, ως αιτία της κίνησης της Ρωσίας εναντίον της 

Τουρκίας. Αντίθετα, θεωρεί μοναδικό σκοπό της πολεμικής αυτής επιχείρησης την 

εξυπηρέτηση των πολιτικών της συμφερόντων.  

ΟΛΥΜΠΙΟΣ: Ναι, αλλά τώρα είναι φανερόν, η Ρωσία θα εξοντώσει τον Τούρκον 

και αν εκστρατεύει, βλέπεις για μας το κάνει, για τον άγιο τάφο του Χριστού.  

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ: Πάντα θα βρεθή μια πρόφασις να σκεπάση την αληθινή αιτία. Κάτω από 

τα άγια των αγίων είναι η κατάκτησις για δικό της πρώτα λογαριασμό, και αν περισσεύη 

κάτι και για μας, θα το πάρουμε από ελεημοσύνη.
266

 

Στην προσπάθεια που καταβάλλει ο πρεσβευτής της Αγγλίας να πείσει το βασιλικό 

ζεύγος να τηρήσει ουδέτερη στάση και να μην υποβοηθά έμμεσα την επαναστατική 

δράση των αντάρτικων ομάδων επικαλείται το θρησκευτικό δόγμα ως επιχείρημα. 

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι κατανοεί την αδυναμία τους να αντιταχθούν στα 

αισθήματα του πλανημένου ελληνικού λαού και να καταπνίξουν το κίνημα, αλλά, 

ακριβώς επειδή δεν είναι ορθόδοξοι και δεν έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για αυτή τη 

μάχη, μπορούν να τηρήσουν ουδέτερη στάση.  

ΡΟΥΑΝ: Είναι φανερόν ότι ως σας έλεγον, ο ελληνικός λαός διατελεί υπό το κράτος 

πεπλανημένων σκέψεων, αλλ’ είναι επίσης βέβαιον, ότι ως εκεί οπού τα πράγματα 

έφθασαν είναι δύσκολον, αν μη αδύνατον, η Ελληνική κυβέρνησις ν’ αντιταχθεί εις την 

θέλησιν του και να καταπνίξει το κίνημα. Εξ άλλου η Αυτού Μεγαλειότης ο βασιλεύς μη 

ων ορθόδοξος δεν δύναται να ενδιαφέρεται προσωπικώς εις τον πόλεμον αυτόν, του 

οποίου η αφορμή είνε ζήτημα θρησκευτικόν. Εφ’ ω και αναλαμβάνομεν ημείς δι’ 

ημετέρων στρατευμάτων να προφυλάξωμεν την ελληνικήν δυναστείαν εκ των επιμόνων 

αξιώσεων του λαού, εν η περιπτώσει αι Υμέτεραι Μεγαλειότητες απεφάσιζαν ν’ 

ανακαλέσουν τα αντάρτικα σώματα και να επαναφέρουν τον σεβασμόν προς τα διεθνή 

νόμιμα. 

                                                            
265Βλ. Γεράσιμος Βώκος, Θέατρον: Η Κατοχή. Το Εικοσιένα. Η Μεγάλη Ιδέα, Αθήνα 1909, σσ. 5-6.  
266 Στο ίδιο, σ. 6. 
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Ο Όθων θεωρεί ότι η απόφασή του να στηρίξει την εξέγερση των Ελλήνων είναι 

σύμφωνη με τη θεία βούληση και υποστηρίζει ότι ο Θεός του επεφύλαξε αυτή τη 

θυσία.  

ΟΘΩΝ: Πηγαίνετε, φύγετε από το σπίτι μου, δεν είσθε μόνο στρατιώται μου, είσθε 

αδελφοί μου. Της τιμημένης σας ζωής δέχομαι την θυσίαν πρώτος της πατρίδος 

στρατιώτης υπερήφανος, ότι είμαι μαζί σας και διότι ελπίζω εις τον Θεόν ότι επεφύλαξε 

και δι’ εμέ αυτήν την θυσίαν … Και της πορείας υμών το τέρμα κατά μίαν στιγμήν εκ 

Θεού ωρισμένην είναι αδύνατον να μην είναι η αγία πόλις των μεγάλων θρύλων, όπου, 

ως εδώ υψούται της τέχνης και του ωραίου ο ναός, εκεί παραμένει ακλόνητος δια του 

χρόνου ο ναός της δικαιοσύνης και της σοφίας του Θεού.
267

 

Την απόφαση του αυτοκράτορα να συντάξει απαντητική επιστολή αρνητική στα 

αιτήματα των Μεγάλων Δυνάμεων ενισχύει ο Κολοκοτρώνης υπογραμμίζοντας τη 

σύμπραξη του Θεού στον αγώνα τους. 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ο Θεός είναι μαζί μας, ποτέ δεν πάει με τους δειλούς ο Θεός. 

Στις Θερμοπύλαις οι τριακόσιοι έπεσαν, ενικήθησαν, κατεστράφησαν, αλλ’ η ιστορία 

τους λέει νικητάς. 

Ο συγγραφέας παρουσιάζει τον Όθωνα να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως συνέχεια 

του ηρωικού αυτοκράτορα του Βυζαντίου και να ορίζει ως τέρμα αυτού του αγώνα 

την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης και την είσοδο στην Αγία Σοφία, το ναό της 

δικαιοσύνης του Θεού. Το δράμα αυτό φαίνεται να καλλιεργεί ένα είδος νοσταλγίας 

για την έκπτωτη βαυαρική δυναστεία ως αντίδραση στον ατυχή πόλεμο του 1897 και 

στην αποτυχία της βασιλικής οικογένειας να πραγματοποιήσει τα πατροπαράδοτα 

μεγαλοϊδεατικά  οράματα του έθνους. Παρατηρούμε, επίσης, ότι ο αγώνας για την 

ελευθερία είναι ταυτόσημος με τον αγώνα για την πίστη του Χριστού, για την 

επικράτηση της θείας δικαιοσύνης. Η πρόνοια του Θεού επεμβαίνει για την 

εξυπηρέτηση των δίκαιων αιτημάτων του αγώνα. Η Αγία Σοφία προβάλλει ως 

μνημείο -σύμβολο του Χριστιανισμού- το οποίο, σε συνδυασμό με το μύθο του 

τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, εκφράζει το μεγαλοϊδεατισμό του νέου 

ελληνισμού. 

                                                            
267 Στο ίδιο, σ. 27. 
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Μεγάλη επιτυχία θα σημειώσει το ανάλογο δράμα των Πολύβιου 

Δημητρακόπουλου και Αριστείδη Κυριακού Η έξωσις του Όθωνα. Η υπόθεση του 

έργου αναφέρεται στις απέλπιδες προσπάθειες που κάνει το βασιλικό ζεύγος να 

αντιμετωπίσει τις κινήσεις για την εκθρόνισή του. Καθώς η σύλληψη των πρωταιτίων 

φαντάζει ανέφικτη, μιας κι έχουν καταφέρει να διαφύγουν, μοναδικός τρόπος 

αντίδρασης που απομένει στους βασιλείς είναι η πραγματοποίηση περιοδείας στις 

επαρχίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την υποστήριξή τους. Κατά τη διάρκεια της 

απουσίας τους, όμως, δυνάμεις των επαναστατών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται  

και λήσταρχοι, καταλαμβάνουν την πρωτεύουσα, κηρύσσουν τη δυναστεία έκπτωτη 

και καθιστούν αδύνατη την επιστροφή του ζεύγους. Ο Όθων αρνείται να δεχτεί το 

σχέδιο της Αμαλίας να καταφύγουν στα νησιά και αποφασίζει να εγκαταλείψει τη 

χώρα με συμμαχικό πλοίο για να μη διχάσει τη κοινωνία. Αξιωματικοί του 

επαναστατημένου ναυτικού επιχειρούν να καταλάβουν το ατμόπλοιο Αμαλία που 

είναι αγκυροβολημένο με τους βασιλείς στη Σαλαμίνα, αλλά συναντούν την άρνηση 

του πλοιάρχου Παλάσκα να τους το παραδώσει. Το βασιλικό ζεύγος, μέσα σε 

ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής έξαρσης, ακολουθούμενο από τους 

έμπιστους της αυλής, επιβιβάζεται σε συμμαχικό πλοίο που θα τους μεταφέρει στη 

Βενετία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξέλιξης της υπόθεσης του έργου ο συγγραφέας 

προβάλλει τη σημασία του όρκου στο Θεό. Στη συζήτηση της βασίλισσας Αμαλίας με 

τη θαλαμηπόλο Ιωάννα, η δεύτερη ορκίζεται στο Θεό ότι δεν συμμετείχε σε 

συνωμοσία εναντίον του βασιλιά και αποκηρύττει ενώπιόν της το μνηστήρα της, τη 

συνωμοτική δράση του οποίου είχε ανακαλύψει προ ολίγου και από φόβο δεν είχε 

αναφέρει στη βασίλισσα. Ορκιζόμενη πίστη στη βασίλισσα, ζητά τη συγνώμη της 

επικαλούμενη το παράδειγμα της Μαρίας της Μαγδαληνής και της συγχώρησης που 

έλαβε από τον Ιησού Χριστό. Η βασίλισσα, υιοθετώντας το επιχείρημα της Ιωάννας, 

την αποκαλεί Μαγδαληνή και τη συγχωρεί, επειδή παρασύρθηκε από τον έρωτά 

της.
268

   

ΙΩΑΝΝΑ: …(Εξάγει τον αρραβώνα της και τον απορρίπτει με οργήν. Κατόπιν δε 

ενώνει τας χείρας και γονυπετούσα εξ αποστάσεως, σύρεται εις τα γόνατα μέχρι της 

Αμαλίας, εκεί δε συμπλέκουσα τα χείρας ανακράζει εν λυγμοίς) -Βασίλισσά μου και ο 

Χριστός συγχώρησε την Μαγδαληνήν … τον αγαπούσα … συγχώρησέ με!..  

                                                            
268Βλ. Π. Δημητρακόπουλος-Α. Κυριακός, Η Έξωσις του Όθωνος, Δράμα εις τέσσαρας πράξεις, 

εκδοτικός οίκος Γ. Φέξη, εν Αθηναις 1906, σσ. 41-42. 
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ΑΜΑΛΙΑ: (τείνει την χείρα και αποθέτουσα αυτήν επί της κεφαλής της Ιωάννας, 

προφέρει μόλις ακουόμενη εκ της συγκινήσεως) -Μαγδαληνή!.. σε συγχωρώ ότι 

ηγάπησες πολύ!.. 

Ο Όθωνας, ενώ αναγνωρίζει ότι θεμέλιο της εξουσίας του αποτελεί η λαϊκή 

βούληση, επισημαίνει ότι η λαμπρότητα της εξουσίας του εξαρτάται από τη δική του 

δράση. Έτσι, δηλώνει ότι στόχος της πολιτικής του θα είναι να προσθέσει στην 

κορυφή του θρόνου του το δικέφαλο αετό, ο οποίος λάμπρυνε για χίλια χρόνια το 

ελληνικό όνομα και κείται τώρα αιμόφυρτος στη πύλη του Ρωμανού.  

ΟΘΩΝ: -… Η στερεότης του θρόνου μου έγκειται εις την θέλησιν του λαού μου΄ αλλ 

η λαμπρότης της κορυφής του έγκειται εις την θέλησιν την ιδικήν μου. Θέλει ο λαός να 

συντρίψει τους πόδας του και να πέσω: ας τους συντρίψει, εγώ και πίπτων δεν θα 

ονειρεύομαι άλλο παρά πώς να προσθέσω εις την κορυφήν του θρόνου τον δικέφαλον 

εκείνον αετόν, ο οποίος ελάμπρυνε το ελληνικόν όνομα επί χίλια ολόκληρα έτη, έκρινε 

την τύχην ολόκληρου του κόσμου και κείται ακόμη αιμόφυρτος παρά την πύλην του 

Ρωμανού.
269

 

Επίσης, κατά την αποχώρησή του αναγνωρίζει τον ευγενή χαρακτήρα των 

Ελλήνων, ζητά, όμως, από το Θεό να συγχωρήσει την πλάνη στην οποία έχουν 

περιπέσει και να μην τους τιμωρήσει.  

ΟΘΩΝ. -Μεγαλειοτάτη, όλοι οι Έλληνες είναι ευγενείς, αλλά συνήθως 

παρασύρονται από τας πλάνας των. Μη λησμονής τον Θεμιστοκλέα, τον Αριστείδην, τον 

Μιλτιάδην και τον Σωκράτην. Εύχομαι να συγχωρήσει ο Θεός και την τελευταίαν πλάνη 

των και να μη τους τιμωρήση.
270

 

Πέρα από την προβολή της σημασίας του όρκου στο Θεό και της παρουσίασης της 

εικόνας του Θεού ως ελεήμονα, ο συγγραφέας αξιοποιεί το σύμβολο του δικέφαλου 

αετού για να εκφράσει τον αλυτρωτικό μεγαλοϊδεατισμό της εποχής, ο οποίος, όμως, 

κατά το παρελθόν δεν είχε συνδεθεί από τους αγωνιστές της επανάστασης με 

αυτοκρατορικά οράματα. 

Γέφυρα ανάμεσα στο ιστορικό δράμα του 19
ου

 και το πατριωτικό των αρχών του 

20
ου

 αι. επιχειρεί ο Γεράσιμος Βώκος με το δράμα του Το Εικοσιένα. Η υπόθεση του 

                                                            
269 Στο ίδιο, σ. 21. 
270 Στο ίδιο, σσ. 70-71. 
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έργου διαδραματίζεται τις παραμονές της επανάστασης του ‘21, όταν η ηρωίδα 

Μαντώ Μαυρογένους αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, επειδή 

οι Τούρκοι έσφαξαν  τους γονείς της, και να δραπετεύσει στην Οδησσό. Σκοπός της 

να συναντήσει τον αρραβωνιαστικό της, Πυλαρινό. Στο ταξίδι αυτό την ακολουθεί 

και η πριγκίπισσα Μουρούζη, σύζυγος του Μεγάλου Διερμηνέα της Πόλης, που είχε 

την ίδια τύχη με τους γονείς της Μαντώς. Ύστερα από αρκετές περιπλανήσεις θα 

συναντήσει τελικά το μνηστήρα της στην πεδιάδα του Δραγατσανίου, όπου ο 

τελευταίος θα πάρει μέρος στην επικείμενη μάχη και τελικά θα χάσει τη ζωή του. 

Ύστερα από οκτώ χρόνια και ενώ έχει πραγματοποιηθεί ένα μέρος των εθνικών 

στόχων, θα συναντηθεί στην Ακρόπολη με την πριγκίπισσα Μουρούζη και θα 

προσευχηθούν στο ναό της Απτέρου Νίκης για την ευόδωση του αγώνα. Ο 

συγγραφέας παρουσιάζει καθοριστική τη συμβολή του Πατριάρχη στην προετοιμασία 

του Αγώνα. Είναι ενήμερος για τις λεπτομέρειες, χρησιμοποιεί το Πατριαρχείο ως 

άσυλο για όσους καταδιώκονται από τους Τούρκους και νιώθει την ανάγκη να 

πολεμήσει χρησιμοποιώντας ως όπλο το σύμβολο  του σταυρού και το τουφέκι.  

ΠΑΤΕΡ ΚΥΡΙΛΛΟΣ: Κρίμα που τρέμουν πλέον που είναι νεκρωμένα, θα ήθελα να 

έλθω μαζή σου, με το ένα μου χέρι να κρατώ τον σταυρόν και με το άλλο το ντουφέκι. 

Να φύγετε, και οι γυναίκες πρέπει να πολεμήσουν ως άνδρες ... Μετρολόγων η ψυχή 

μου από τον ουρανόν θα χαιρετήση την νίκην σας…
271

 

Πέρα από τον Πατριάρχη, ο συγγραφέας αναφέρεται και στη μορφή του Παλαιών 

Πατρών Γερμανού, ο οποίος είναι ορισμένος από το Θεό να σηκώσει το λάβαρο της 

Επανάστασης.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟ: Είδα τα πρόσωπα, τα οποία έπρεπε να ιδώ και εφίλησα το 

χέρι του αρχιεπισκόπου Πατρών Γερμανού. Αυτός είνε ωρισμένος να υψώση πρώτος 

την σημαίαν της επαναστάσεως και να κτυπήση τον εχθρόν εις ένα από τα ισχυρότερα 

φρούρια του. Τι άνδρας! Όσον σοφός και ενάρετος, τόσον θαρραλέος και ατρόμητος. 

Εις τα μάτιαν του εδιάβασα ωσάν κάποιαν μεγάλην απόφασιν του Θεού. «Ιδού», μου 

είπεν, όταν του αφηγήθην ποίοι με στέλλουν και προς ποίον σκοπόν, «ήλθε ο καιρός 

ημείς οι ιερείς του Υψίστουν να τον υπηρετήσωμεν και άλλως, με την ρομφαίαν της 

δικαιοσύνης ανα χείρας. Επληθύνθησαν τα ανομήματα των εχθρών ημών και 

κατεσχύνουν την ιδέαν της ζωής … Οφείλομεν ως πιστοί στρατιώται του Κυρίου ημών 

                                                            
271Βλ. Γεράσιμος Βώκος, ό.π., σ. 58. 
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Ιησού Χριστού να εκτελέσωμεν το θέλημα του Θεού». Τέλος όλα είναι έτοιμα. Εντός 

ολίγων ημερών θ’ ακούσωμεν την γενικής εξέγερσιν και κάτι το οποίον θα σας φανή 

απίστευτον, υπάρχει βεβαιότης, ότι θα έχωμεν ανέλπιστον σύμμαχον τον Βεζύρην των 

Ιωαννίνων Αλή πασσάν.
272

 

Η υπηρεσία του προς την πατρίδα είναι υπηρεσία ορισμένη από το Θεό, υπακοή 

στο θέλημά του. Ο εχθρός θα αισθανθεί την οργή της δικαιοσύνης του Θεού, εξαιτίας 

των αμαρτημάτων του που προσβάλλουν την ιδέα της ζωής.
 
Η αναφορά στην 

προσευχή των δύο γυναικών στο ναό της Αθηνάς έχει σκοπό αφενός να επισημάνει 

την ευεργετική της επίδραση στη ζωή του πιστού και αφετέρου να τονίσει την 

ενότητα της ιστορίας των Ελλήνων.  

Παράλληλα με το ιστορικό και πατριωτικό δράμα, την πρώτη δεκαετία του αιώνα 

παρατηρήθηκε μια προσπάθεια των εκδοτών να φέρουν σε επαφή το λαϊκό κοινό με 

αναγνώσματα που ως εκείνη την εποχή τού ήταν απρόσιτα. Σκοπός της εν λόγω 

κίνησης ήταν να γίνει δυνατή η οικειοποίηση της κυρίαρχης ιδεολογίας από τα λαϊκά 

στρώματα. Εξέδωσαν, λοιπόν, μια σειρά λαϊκών φυλλαδίων,
273

 στα οποία 

παρουσίασαν αναγνώσματα, τα οποία άντλησαν είτε από τις επιφυλλίδες των 

εφημερίδων είτε από έργα που σημείωναν εμπορική επιτυχία στη σκηνή. Αξίζει να 

αναφέρουμε και την αντίστροφη πορεία αξιοποίησης υλικού, αναγνώσματα, δηλαδή, 

τα οποία αντλήθηκαν από τα φυλλάδια και παραστάθηκαν στη σκηνή (Κασσιανή, 

Μαρία Πενταγιώτισσα). Μέσα στα κείμενα αυτά μπορεί κανείς να ανακαλύψει τον 

τρόπο εξοικείωσης του λαού με την κυρίαρχη ιδεολογία, όπως την ανέλυσε ο 

Μιστριώτης, ως αφοσίωση, δηλαδή, του έθνους στη σοφία των αρχαίων, στις αρχές 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στα ήθη της λαϊκής παράδοσης. 

 

                                                            
272 Στο ίδιο, σσ. 45-46.   
273 Το φαινόμενο δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Υπάρχει η εργασία του Κυριάκου Δ. Κάσση, Το ελληνικό 
λαϊκό μυθιστόρημα, 1840-1940 ( Μυθιστορήματα και μελέτες σε λαϊκά φυλλάδια), Αθήνα, 1983. 



 

 

 

3.3. Η προσέγγιση της θρησκείας από τους συγγραφείς του «θεάτρου 

Ιδεών» 

 

Η αστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας επηρέασε το θέατρο και έγινε αιτία για 

μια αλλαγή στον προσανατολισμό του, γεγονός που το απάλλαξε από τα 

παρελθοντικά στοιχεία και του έδωσε τη δυνατότητα να εξελιχθεί ομαλά. 

Συγκεκριμένα, προβλήθηκε η ανάγκη για ένα σύγχρονο ελληνικό θέατρο που θα 

απευθύνεται στο πλατύ κοινό και θα αναφέρεται σε θέματα της καθημερινής 

πραγματικότητας.
274

 Η δημιουργία και η ανάπτυξη της νέας φάσης για το ελληνικό 

θέατρο προσδιορίζεται χρονολογικά στις 29 Οκτωβρίου 1894, όταν στο θέατρο 

Ολύμπια ο θίασος του Ευτύχιου Βονασέρα παρουσίασε για πρώτη φορά στο αθηναϊκό 

κοινό τους Βρικόλακες του Ίψεν.
275

 Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος ανέλαβε να προλογίσει 

την παράσταση του έργου, να διαμαρτυρηθεί για το τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει η 

μέχρι τότε δημιουργία και να εισηγηθεί την αναγκαιότητα ανανέωσης των θεμάτων 

και της αισθητικής για τη νέα δραματική παραγωγή. Εκφραστές αυτής της ανανέωσης 

αποτελούν οι Γιάννης Καμπύσης, Γιάννης Ψυχάρης, Κωστής Παλαμάς και Δημήτρης 

Ταγκόπουλος, οι οποίοι με θεωρητικού περιεχομένου κείμενα διατυπώνουν τις νέες 

αρχές στις οποίες θα στηριχθεί η νέα δραματουργία.
276

 

Η εισήγηση αυτή του Γρηγορίου Ξενόπουλου καθώς και το περιεχόμενο των 

κειμένων των παραπάνω συγγραφέων, που διατύπωσαν την ανάγκη δημιουργίας ενός 

νέου θεάτρου, θα παρέμεναν στην αφάνεια, αν δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες 

ιστορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συγκυρίες. Η περίοδος αυτή, που 

χαρακτηρίζεται κοινωνικά από την ανάδειξη της αστικής τάξης, ιδεολογικά από την 

                                                            
274 Μ.Μ. Παπαϊωάννου, «Το περιοδικό Τέχνη και η πάλη των Ιδεών στην Αθήνα στο τέλος του 19ου 

αι.», Επιθεώρηση Τέχνης 63-64 (1960), σ. 12-36.  
275 Ν. Παπανδρέου, Ο Ίψεν στην Ελλάδα. Από την πρώτη γνωριμία στην καθιέρωση 1890-1910, εκδ. 

Κέδρος, Αθήνα 1983, σ. 22-29. 
276 Η αγγελία που δημοσιεύει ο Γιάννης Καμπύσης στη Φιλολογική Ηχώ της Πόλης το 1896 για την 

επικείμενη έκδοση των δύο πρώτων θεατρικών του έργων, «Μυστικό του Γάμου» και «Η Φάρσα 

Ζωής», η εισαγωγή του Γιάννη Ψυχάρη στο Ρωμαίικο Θέατρο δημοσιευμένο το 1901, το άρθρο του Κ. 

Παλαμά «Για το Δράμα, όχι για το Θέατρο», δημοσιευμένο στο Νουμά το 1907, καθώς και ο πρόλογος 

του Δημήτρη Ταγκόπουλου στην έκδοση του δράματός του «Οι Αλυσίδες» το 1908, αποτελούν κείμενα 

τα οποία απηχούν την ανανέωση που εισηγούνται για το θέατρο. Βλ. Θ. Γραμματάς, Νεοελληνικό 

Θέατρο, Ιστορία-Δραματουργία, Δώδεκα Μελετήματα, εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα 1987, σ. 95. 
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επικράτηση του φιλελευθερισμού και των σοσιαλιστικών ιδεών, αισθητικά από την 

κυριαρχία του ρεαλισμού στη νατουραλιστική ή συμβολιστική έκφρασή του και 

θεατρικά από την επίδραση του ιψενισμού, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα στιγμή για τη 

δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Η ισχυροποιημένη αστική τάξη δεν 

ενδιαφέρεται για το πρόσφατο και απώτερο παρελθόν, όπως παρουσιάζεται στο 

θέατρο (τραγωδία, ιστορικό δράμα, κωμειδύλιο, δραματικό ειδύλλιο), αντίθετα, 

στρέφει το ενδιαφέρον της στη ρεαλιστική απεικόνιση των κοινωνικών σχέσεων μέσα 

στην καθημερινή πραγματικότητα. Αυτό το ρόλο αναλαμβάνει «το θέατρο Ιδεών». 

Μετά την ταπεινωτική ήττα του 1897, ο ρομαντισμός ως αισθητικό υπόβαθρο και 

τρόπος έκφρασης του μεγαλοϊδεατισμού συντρίβεται και στη θέση του εμφανίζεται ο 

ρεαλισμός εκφράζοντας στη λογοτεχνία και το θέατρο την τριπλή ιδεολογική 

σύνθεση αστισμός-λαϊκισμός-εθνισμός. Η γενιά του ογδόντα απομακρύνεται από τον 

αρχαϊσμό και με την κυκλοφορία καινούργιων εντύπων, όπως η Εστία, ο Ραμπαγάς  

και το περιοδικό Μη Χάνεσαι, το αναγνωστικό κοινό έρχεται σε επαφή με σύγχρονους 

ευρωπαίους λογοτέχνες και με τα καινούργια αισθητικά ρεύματα (νατουραλισμός, 

παρνασσισμός). Σπουδαίο ρόλο σε αυτή την αλλαγή προσανατολισμού παίζει η «έλξη 

του Βορρά». Μετά την υποχώρηση της γαλλικής επίδρασης στη λογοτεχνία μια 

«βορειομανία» κυριαρχεί στην ποίηση, την πεζογραφία και το θέατρο. Καθοριστική 

είναι η μορφή του Νίτσε στο χώρο της φιλοσοφίας, του Ίψεν στο χώρο του θεάτρου 

και του Μπίσμαρκ στο χώρο της πολιτικής. 

Στην προσπάθεια για την αναγέννηση του εθνικού δράματος εντάσσεται και η 

συγγραφή της Τρισεύγενης από τον Παλαμά. Χρησιμοποιώντας τη ρήση του Γιαχβέ 

στο Μωυσή από την Παλαιά Διαθήκη «Εγώ ειμί ο ων»,
277

 δηλώνει την ταυτότητά 

της, αρνούμενη ότι είναι σκλάβα κανενός, μήτε ανθρώπου μήτε καημού. Ο ποιητής 

την παρουσιάζει πλάσμα ποιητικό, εικόνισμα, ίνδαλμα, δύναμη εξωκοινωνική και 

εξωανθρώπινη, που καταλύει έννοιες και θεσμούς, σηματοδοτώντας το νέο, την 

ανατροπή. Άλλωστε ο ποιητής είχε τονίσει ότι για την Ελλάδα μετά το 1821 δεν 

χρειαζόταν πια τόσο το σπαθί όσο η πένα. Οι σταθμοί των παθών της Τρισεύγενης 

είναι τρεις: η βρύση, το πανηγύρι και, τέλος, το σπίτι, όπου και πεθαίνει. Η περιοχή 

της βρύσης είναι ο χώρος όπου η Τρισεύγενη σπάει τους δεσμούς με την οικογένεια 

της. Στην επίκληση από τον πατέρα της της προστασίας της τιμής της οικογένειας και 

                                                            
277 Πρόκειται για τα λόγια του Γιαχβέ προς τον Μωυσή. Έτσι μεταφράζεται στη Septuaginta. Στο 

εβραϊκό πρωτότυπο είναι: «Εγώ είμαι, αυτός που είμαι». W. Zimmerli, Επίτομη θεολογία της Παλαιάς 

Διαθήκης, μετάφρ. Β. Π. Στογιάννου, Αθήνα 1981, σ. 22. 
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της εκδίκησης έχει να αντιτάξει μόνο το πείσμα της, την ανευθυνότητά της και το 

ψέμα της. Αυτό γιατί δεν είναι μόνο άνθρωπος αλλά και φυσική δύναμη,ψυχισμός, 

ορμέμφυτο, που δεν χαλιναγωγείται και που μεταφράζεται στη λαϊκή μυθολογία ως 

μάγισσα, νεράιδα, ξελογιάστρα, όπως λέει η μητριά της. Το πανηγύρι παρουσιάζεται 

από τους οπαδούς της ηρωίδας ως διονυσιακή τελετή, κατά την οποία αυτή 

προβάλλεται ως θεά, ενώ ο Νίκαρος την αποκαλεί με το όνομα της Παναγίας, 

Δέσποινα. Ο Νίκαρος της παίζει με το βιολί του μουσική, τη συνοδεύει στο τραγούδι 

και εκείνη χορεύει. Φαντάζει ως μόνη αληθινή και όλα γύρω ψεύτικα. Μπροστά της 

αντιλαμβάνεται την τέχνη του -τη μουσική του- ως ψεύτικη και σπάει το βιολί στα 

πόδια της. Η εικονολογία της Τρισεύγενης είναι έντονα χριστιανική. Η Ποθούλα, αντί 

να αφιερώσει τα λουλούδια στην εικόνα της Μεγαλόχαρης, τα δίνει στην ίδια, ενώ ο 

Νίκαρος αφιερώνει τα συντρίμμια του βιολιού στα πόδια της. 

 ΠΟΘΟΥΛΑ: Κάθε χρόνο λουλούδια φέρνω στην Παναγιά τη Μοναστηριώτισσα. Το 

χω τάμα. Και να σου πω την αμαρτία μου αντί να ταπιθώσω στης Μεγαλόχαρης το 

κόνισμα, ταδωκ αλλού.  ….  ΝΙΚΑΡΟΣ: Τι μου χρειάζεται πια το βιολί ; Το θυσιάζω 

στη χάρη σου και ταπιθώνω στα πόδια σου, Δέσποινα. 
278

    

Η ηρωίδα της στέλνει μια ασημένια παναγίτσα ως ευγνωμοσύνη για τα λουλούδια. 

ΠΟΘΟΥΛΑ: Σήμερα πρωί πρωί, ακόμα δεν καλοξύπνησα, μου φέρνει η μάνα μου 

μια Παναγίτσα ασημωμένη με το κορωνάκι της. « Σου το στέλν η Τρισεύγενη για τα 

λουλούδια σου » Ω! Παναγίτσα μου! 
279

 

 Στη μυθοποιημένη εικόνα της Τρισεύγενης συμφύρονται παγανιστικές και 

χριστιανικές διαστάσεις. Η Τρισεύγενη παρουσιάζεται ως νεράιδα και Παναγία, 

μεγαλόχαρη και ευσπλαχνική, μαγευτική και μάγισσα.
280

 Ο Παλαμάς επιστρατεύει το 

οπλοστάσιο των ελληνικών παραδόσεων για να φιλοτεχνήσει την εικόνα της 

Τρισεύγενης.
281

 Και ενώ η εξύμνησή της την ανέβασε ως το ύψος της Παναγίας και 

                                                            
278 Κωστής Παλαμάς, Τρισεύγενη, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1995, σ.237, 238. 
279 Στο ίδιο, σ.239. 
280 Λιογέννητη και Λιόκαλη την αποκαλεί η κυρά Αλτάνα, ο Νίκαρος νεράιδα που ζει ανάμεσά μας 
διαβολογυναίκα ο Κώστας Μπουρνόβας. Στο ίδιο, σσ. 277, 279. 
281 Η απόλυτη ανωτερότητα της αισθητικής πάνω στην ηθική και την αναζήτηση της αλήθειας 
εντάσσει τον Παλαμά στο κίνημα του αισθητισμού ενώ αποτελεί και σύνδεσμο με τη θεωρία των 
Ρομαντικών. Παράλληλη μελέτη του λυρικού έργου του ποιητή μας επιτρέπει να διαγνώσουμε την 
ιδεολογικοποιημένη ωραιολατρεία του Παλαμά. Έτσι στο ποίημα  η « Παναγία στην Κόλαση» ( από 
τα Κομμάτια από το τραγούδι του ηλίου» 1899 στην «Ασάλευτη Ζωή» τομ. 3, σ.85), η Παναγία 
ονομάζεται Λιόκαρη Κυρά και συνομιλεί με μια κολασμένη. Στο ποίημα ο « θάνατος της 
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της Καλλονής, η προσγείωσή της θα την κατεβάσει ως την απιστία, θα τη δείξει 

τρελή, αδύναμη, δυνάμει πόρνη. Στην αντιπαράθεσή της με τον Πάνο Τράτα, επειδή 

χόρεψε με τον αντίπαλο του άνδρα της στο πανηγύρι, ομολογεί πως εκείνη 

λογαριάζεται μόνη με τον εαυτό της και υποστηρίζει ότι τη χωρίζει από εκείνην και 

από όλους ένας λάκκος, τον οποίο και οι δύο είναι ανάξιοι να τον υπερπηδήσουν για 

να την πλησιάσουν. Σε αυτό το λάκκο  έχει αποθέσει τις έγνοιες, τις ντροπές της, τα 

χρέη της και στο τέλος θα πέσει και η ίδια μέσα. Στη σύγκρουσή της με τον άνδρα 

της δεν βλέπει νόημα στην έσχατη ταπείνωση που περνά. Βλέπει μονάχα συνωμοσία 

εναντίον της, των στοιχείων, των ανθρώπων: «Πάτερ μου, ει δυνατόν εστι, παρελθέτω 

απ’ εμού το ποτήριον τούτο» ( Ματθ. 26, 39). Η ίδια δεν γνωρίζει τη διττή φύση της, 

αναζητεί την αλήθεια, βιώνει την αγωνία του Θεανθρώπου στο όρος των Ελαιών.
282

 

Ερμηνεύει ψυχολογικά την άρνηση ολόκληρης της πραγματικότητας, μοιάζει με 

μικρό παιδί που φοβάται να τιμωρηθεί. Η διττή φύση της μορφοποιείται σε δύο 

εικόνες, αυτήν της αποθέωσης και της απάθειας.  Οι δυο φύσεις της σε αυτή την 

έσχατη ταπείνωση δεν μπορούν να συνυπάρξουν – η ανθρώπινη πρέπει να πεθάνει 

για να δοξαστεί η άλλη. Στην παρατήρηση του Νίκαρου ότι κανείς δεν είχε δικαίωμα 

να αλυσοδέσει την Τρισεύγενη αντιπαρατίθεται η άποψη του Μπουρνόβα που 

αποδίδει την αυτοκτονία της στην απώλεια του στοιχήματός της με το διάβολο. 

Επειδή δεν κατάφερε να τους σαγηνεύσει όλους, ώστε να της λένε σε όλα Σοί Κύριε, 

ο δαίμονας την υποχρέωσε να σπαράξει τα σπλάχνα της. Η παρουσία του Κώστα 

Μπουρνόβα αποτελεί ένα ξεκαθάρισμα του ποιητή με τον λαϊκό πολιτισμό, που 

γυμνώνεται από την ποίηση που τον χαρακτηρίζει. Στην παρατήρηση μιας ανώνυμης 

γυναίκας, πως αν φώτιζε ο Θεός την Τρισεύγενη δεν θα έκανε στον άνδρα της το 

μεγάλο κακό, ο σκληροτράχηλος ορεσίβιος παρατηρεί πως το μεγαλο κακό είναι ότι 

αυτή πρόλαβε και αυτοτιμωρήθηκε, προτού την τιμωρήσει ο σύζυγός της. Η άποψη 

του Μπουρνόβα για το θείο είναι διαφορετική, επειδή δεσπόζει η απουσία του. Η 

παρέμβασή του σύμφωνα με την ιδεολογία του ήρωα θα ήταν ευεργετική καθώς 

σύμφωνα με την αστική αντίληψη της εποχής ο Θεός οφείλει να είναι εγγυητής της 

                                                                                                                                                                          
Πεντάμορφης» ( από τη συλλογή « Τα μάτια της ψυχής μου» 1892, τομ. 1, σσ. 286 εξ.) το αθάνατο 
κορμί της ομορφιάς παίρνει συμπαντικές διαστάσεις. Επίσης στο ποίημα « Μαρία Πενταγιώτισσα» 
(από τη συλλογή « Τα μάτια της ψυχής μου» 1892, σσ. 275 εξ) εκφράζεται η αγάπη για το ωραίο από 
τον Παλαμά: «Όλα είναι σύγνεφα και παραμύθι,…./ μον η Ομορφιά είναι το φως, η Αλήθεια!». Βλ. 
υποσημειώσεις 766,767,768  στο Βάλτερ Πούχνερ, Ο Παλαμάς και το Θέατρο, εκδ. Καστανιώτη, 
Αθήνα 1995, σσ. 381-383. 
282 Στο ίδιο, σ.346. 
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ηθικής τάξης πραγμάτων.
283

 Η απόλυτη ελευθερία από τους νόμους της κοινωνίας 

έχει συνδεθεί με τον νιτσεϊκό υπεράνθρωπο, τον άνθρωπο εξαίρεση για τον οποίο δεν 

ισχύουν ηθικά και κοινωνικά δεσμά.
284

 Ο Νίκαρος αντιλαμβάνεται την ελευθερία 

αυτή, ως την ελευθερία του καλλιτέχνη. Η Τρισεύγενη είναι η ίδια ένα καλλιτέχνημα, 

ένα δώρο της φύσης, μια χάρη του Θεού. Αποτελεί το μοτίβο της υπέρμετρης 

γυναικείας ομορφιάς, που μαγεύει τους ανθρώπους. Η απόλυτη ομορφιά είναι το 

καλό (ηθική) και το αληθινό (γνωσιολογία). Η ομορφιά άλλωστε έχει το δικό της 

δίκαιο, η αισθητική είναι αναρχική ως προς τις υπαρκτές κοινωνικές ιδέες. Αυτό 

δηλώνουν τα λόγια του Νίκαρου: «Η Τρισεύγενη δεν είναι μήτε του Δεντρογαλή, μήτε 

του Πέτρου Φλώρη. Ούτε δική μου, ούτε δική σου. Είναι από τη χώρα τούτη αχώριστη. 

Σαν τις άλλες, γυναίκα; Κάθε άλλο. Είναι μια ψυχή και μια κορώνα».
285

 Και ενώ είναι 

έτοιμα όλα για το θρήνο και την αποθέωση η είσοδος του Πέτρου Φλώρη και η 

απαίτησή του να μείνει μόνος με τη νεκρή υποδηλώνει τη σύγκρουση ανάμεσα σε 

δύο αρχές: αυτήν που θέλει την Τρισεύγενη κτήμα όλων και κανενός και εκείνην που 

τη θέλει κτήμα του Πέτρου Φλώρη. Συγκρούονται παλαιά και νέα εποχή, συλλογική 

συνείδηση και ατομικισμός, συμβίωση και απομόνωση. Ο δραματουργός είναι με 

όλους και με κανέναν. Αφήνει ανοικτό το δικό του δίκαιο ανάμεσα στο αστικό και το 

εθιμικό, την παλαιά και τη νέα εποχή, το λαϊκό πολιτισμό της αγροτιάς και τον 

ορθολογισμό του αστισμού και του εμπορίου. Και ακολουθεί το τελευταίο επεισόδιο, 

που και αυτό ο Παλαμάς το αφήνει απροσδιόριστο στη σημασία του. Η είσοδος του 

πατέρα της Τρισεύγενης στο σπίτι του Πέτρου Φλώρη σε συμβολικό επίπεδο 

υποδηλώνει τη σύμπραξη των δύο εχθρικών οικογενειών, που ενώνονται στο θρήνο 

για την κόρη και την γυναίκα.  Η ηρωΐδα επιλέγει το θάνατο ως ελευθερία, επειδή ο 

έρωτας δεσμεύει και τις νεράιδες. Ο ποιητής παρουσιάζει την Τρισεύγενη με 

διαφορετικά προσωπεία με αποτέλεσμα ο θεατής να αναρρωτιέται σχετικά με το 

πραγματικό πρόσωπο της Τρισεύγενης. Αποφεύγοντας την αντικειμενική παρουσία 

                                                            
283 Αθ. Μπλέσιος, «Η Τρισεύγενη του Παλαμά: Mια επιτυχημένη λογοτεχνική απόπειρα δημιουργικής 
αξιοποίησης της ελληνικής παράδοσης συνδυασμένης με νεωτεριστικές αντιλήψεις. Η σχέση του 
έργου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα», Τετράδια Λογοτεχνίας, Νοέμβριος 1999-Φεβρουάριος 2000, 
τεύχος 13, σ. 113. 
284 Ο Παλαμάς υπογραμμίζει ότι η ποιητική φιλοσοφία του Νίτσε μας θυμίζει ότι η ενότητα ποίησης 
και φιλοσοφίας είναι κάτι εντελώς ελληνικό. Η ενασχόληση με τη σκέψη του Νίτσε προϋποθέτει μια 
τοποθέτηση της ποίησης στην ύψιστη βαθμίδα της κλίμακας αξιών, καθώς καθιστά προνομιακή ή 
ενιαία τη σχέση της με τη φιλοσοφία. Είναι προοπτική ελληνική, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνειδητοποίησης του ελληνισμού. Βλ. Δημήτρης Λαμπρέλλης, Η επίδραση του Νίτσε 
στην Ελλάδα, Τέχνη και Διόνυσος, Βλαστός και Καζαντζάκης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009, σ.60. 
285 Βάλτερ Πούχνερ, Ο Παλαμάς και το Θέατρο, ό.π., σ. 266. 
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της ίδιας επί σκηνής και παρουσιάζοντας το πρόσωπό της μέσα από το προσωπικό 

φίλτρο του κάθε προσώπου ρευστοποιείται το ποιόν της ύπαρξής της, σχετικοποιείται 

η ταυτότητά της. Οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις κάθε ερμηνείας δεν αμβλύνονται, 

δεν λογικοποιούνται αλλά ενώνονται ως τέτοιες, άνθρωπος και ξωτικό, ειλικρινής και 

ψεύτρα, αγάπη και καταφρόνια για τον κόσμο, σάρκα και ιδέα, άγγελος και δαίμονας, 

Παναγία και μάγισσα. Όλες οι κρίσεις και οι αποφάνσεις που ακούγονται μέσα στο 

έργο για το πρόσωπό της δίνουν μια εξαιρετικά σύνθετη εικόνα, που αποδεικνύει ότι 

η Τρισεύγενη είναι πολλά πράγματα μαζί.
286

 Η ανταρσία του υπερβατικού ενάντια 

στο πραγματικό οδηγεί στην ήττα και τη διάλυση. Τέχνη και κοινωνία είναι έννοιες 

τελικά συμπληρωματικές όχι αλληλοαναιρούμενες, στη μεταξύ τους αντιπαράθεση 

συντρίβεται το όνειρο και η φαντασία. 

 Η Τρισεύγενη είναι ένα σύνθετο ποιητικό σύμβολο, που δεν περιγράφεται εύκολα, 

ούτε προσδιορίζεται στις σημασιολογικές του διαστάσεις. Υπάρχει έτοιμο για την 

υπέρβαση του καθημερινού, του κανονικού, του λογικού, του μορφοποιημένου, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι δεν περιέχει μέσα της τα στοιχεία αυτά. Είναι η αντίθεση της μη 

ποίησης και η σύνθεση και των δύο: είναι η αντίθεση του ατομικού και η σύνθεση 

συλλογικού και ατομικού. Παρατηρούμε ότι ο Παλαμάς χρησιμοποιεί χριστιανικά και 

ειδωλολατρικά στοιχεία για να εξυμνήσει το απόλυτο, την ομορφιά που 

αντιπροσωπεύει η Τρισεύγενη, καταδεικνύοντας τα στοιχεία της αλλαγής που 

συντελούνται στη νεοελληνική κοινωνία.  

                                                            
286 Το γενεαλογικό δένδρο της Τρισεύγενης έχει βαθιές ρίζες στο παλαμικό έργο. Προπλάσματά της θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν η Αρετούσα του Ερωτόκριτου και η Ερωφίλη του Χορτάτση, οι παιδούλες 

της νεανικής του ηλικίας,  η μορφή της νεράιδας, η τσιγγάνα, οι πρώτοι έρωτες « Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα» και η Ηλιογέννητη του παραμυθιού. Στο ίδιο, σσ. 372-383. 



 

 

 

3.3.1. Γρηγόριος Ξενόπουλος: Ανεξιθρησκία-Θρησκοληψία-

Θρησκευτική Ευλάβεια 

 

Σε αυτή τη περίοδο, μεστή από γεγονότα και ιδεολογικές τάσεις, εμφανίζεται ο 

Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867-1951), ο οποίος υπηρετεί με συνέπεια το αστικό δράμα, 

συνδυάζοντας την επτανησιακή παράδοση με το έργο της Νέας Αθηναϊκής Σχολής. Ο 

Ξενόπουλος μετέφερε το θεατρικό βλέμμα από την ύπαιθρο στο σαλόνι. Η επιτυχία 

του Ξενόπουλου οφείλεται κυρίως στην ικανότητά του να συλλαμβάνει τον παλμό 

της εποχής του, να συγχρονίζεται προς αυτόν και να αγγίζει έτσι τις ευαίσθητες 

χορδές του κοινού του.
287

 

Στο έργο του Ραχήλ η δεσπόζουσα θεματική δεν περιορίζεται σε κοινωνικές 

αντιθέσεις και προβλήματα κοινωνικής υφής. Στο βάθος των προσώπων διαφαίνονται 

κάποιες αφομοιωμένες κοινωνικές αξίες και ορισμένα πρότυπα κοινωνικής 

συμπεριφοράς, όπως η ανεξιθρησκία και η κοινωνική αλληλεγγύη. Το δράμα 

ακολουθεί την κλασική τρίπρακτη δομή του Ξενόπουλου. Η δράση κλιμακώνεται 

μέσα στο σαλόνι της εβραϊκής οικογένειας του τραπεζίτη Σαμουήλ Τεδέσκου. Η 

χρονική τοποθέτηση της δράσης έχει αφετηρία την Κυριακή των Βαϊων του 1891 ( Α 

πράξη), κλιμακώνεται στα μέσα της Μ. Εβδομάδας (Β πράξη) και κορυφώνεται τη Μ. 

Παρασκευή. Το δράμα κλείνει με δραματικό τρόπο μόλις τα επεισόδια αρχίζουν να 

κλιμακώνονται. Η ένταση των δραματικών συμβάντων ακολουθεί την ένταση των 

εξωτερικών γεγονότων, αν και η λύση του επί σκηνής δράματος έρχεται πριν από την 

κορύφωση των εξωτερικών γεγονότων. Στα πρόσωπα του έργου ο Ξενόπουλος 

επιλέγει διπολικά σχήματα. Από τη μια η Εβραιοπούλα Ραχήλ, που σκοπός της είναι 

να γνωρίσει τον πρίγκιπα του παραμυθιού και μαζί να ταξιδέψουν στη Βενετία για να 

παντρευτούν. Το πρόσωπο του πρίγκιπα ενσαρκώνει ο χριστιανός ορθόδοξος 

Κάρολος Δεσύλλας. Μεταξύ τους γεννιέται μια εκ πρώτης άποψης απαγορευμένη 

αγάπη εξαιτίας της εβραϊκής καταγωγής της. Η αστική κοινωνία έχει βρει τη λύση, αν 

και υπάρχουν κοινωνικές προκαταλήψεις, οι οποίες απαλύνονται δεδομένου και του 

γεγονότος ότι και οι δύο οικογένειες έχουν  οικονομική επιφάνεια. Από τις ταραχές 

                                                            
287 Γιάννης Χατζίνης, «Τεκμήρια για ένα πορτραίτο», Γρηγόριος Ξενόπουλος, Νέα Εστία, 

Χριστούγεννα 1951, σ. 30. 
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που θα ακολουθήσουν τη Μ. Εβδομάδα, οι οποίες υποδαυλίζουν το φόβο της 

διαφορετικότητας, θα επηρεαστεί μόνο η Ραχήλ. Η μεταστροφή εκδηλώνεται αρχικά 

μετά τον τραυματισμό του πατέρα της και κορυφώνεται με την απόρριψή της 

απέναντι στον Κάρολο. Αυτό με το οποίο έχει συμβιβαστεί τα προηγούμενα χρόνια, 

να προσέχει η ίδια και η οικογένειά της τη συμπεριφορά της, ξεπηδάει από μέσα της 

και παλεύει για την αγάπη της για τον Κάρολο. Η σύγκρουσή της όμως με τη μητέρα 

του θα την εξωθήσει στο να διεκδικήσει τον αγαπημένο της με περισσότερο πείσμα 

ενώ προηγουμένως είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει εισπνέοντας το θανατηφόρο 

άρωμα από ένα μπουκέτο μανώλιες. Και ενώ η γραφική παράσταση των 

μεταπτώσεων έχει μεγάλο εύρος για τη Ραχήλ δεν ισχύει το ίδιο για τον Κάρολο, ο 

οποίος δεν αντιμετωπίζει κανένα δραματικό δίλημμα, επειδή και οι δυο τους αγάπες 

είναι δεδομένες. Απουσιάζει από τη σύγκρουση των δύο γυναικών και περιφέρεται 

ανάμεσα στα δυο σπίτια χωρίς να μπορεί να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. Ενώ 

όμως η αγάπη φαίνεται να υπερνικά τη διχοτομική συναίσθηση της καταγωγής στο 

τέλος επέρχεται ο θάνατός της  από τις σφαίρες του αδερφού της  για να δώσει ένα 

τέλος στην αδιέξοδη αγάπη. 

  Η Ραχήλ παρουσιάζεται από το συγγραφέα ως μια εβραία μεγαλοαστή, κοπέλα 

της εποχής της, κόρη επιφανούς τραπεζίτη, που υποστηρίζει μέσα από την απόφασή 

της να παντρευτεί τον χριστιανό Κάρολο, το δικαίωμα του ανθρώπου στην 

ανεξιθρησκία και στην αληθινή αγάπη, πέρα από κάθε είδους προκαταλήψεις. Στην 

επισήμανση της μητέρας του Κάρολου ότι τους χωρίζει η θρησκεία, αναφέρει τη 

δύναμη της αληθινής αγάπης πάνω από θρησκείες και ομολογεί ότι χριστιανοί και 

Εβραίοι πιστεύουν σε έναν κοινό Θεό.  

ΡΑΧΗΛ: -Μπα και γιατί δεν είμαι δική σας; Δική σας είμαι! Γιατί μας χωρίζει τάχα 

η θρησκεία; Μα αυτό δε με εμποδίζει να σας αγαπώ, όσο καμιά οικογένεια της φυλής 

μας. Έπειτα ο Κάρολος το ξέρει … Εγώ δεν έχω προλήψεις και φανατισμούς. Εγώ είμαι 

περισσότερο χριστιανή παρά εβραία!  

Κα ΔΕΣΥΛΛΑ: -Α, μη λες μεγάλο λόγο παιδί μου! Καθένας με τη θρησκεία του! 

Καθένας με το Θεό των πατέρων του! Λοιπόν, εμένα με συγχωρείτε …   
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ΡΑΧΗΛ: -Χαίρετε Κυρία! (Την προπέμπει) Αν θέλετε ανάψτε και για μας ένα κερί … 

Ο Θεός των πατέρων σας και Θεός των πατέρων μας είναι Ένας!..
288

 

Ομολογεί την πίστη της στο Χριστό και στην ανωτερότητα της χριστιανικής 

θρησκείας, δικαιολογώντας την πεποίθησή της όχι εξαιτίας της αγάπης της για τον 

Κάρολο αλλά εξαιτίας της διδασκαλίας του Χριστού για αγάπη προς το συνάνθρωπο.  

ΡΑΧΗΛ: (αιφνιδίως) Ξέρεις Κάρολε;  Δεν είναι μόνο για την αγάπη σου που θα 

γίνω χριστιανή. Είναι και για την αγάπη του Χριστού! Σου ορκίζομαι. Το κάνω από 

πεποίθηση, γιατί νομίζω πως η θρησκεία η δική σας είναι ανώτερη. Μου φαίνεται πως 

από εκείνον που είπε: «Οφθαλμόν αντί οφθαλμού» ήταν πολύ μεγαλύτερος Εκείνος που 

είπε: «Αγαπάτε τους εχθρούς υμών, αγαθοποιείτε τους κακοποιούντας υμάς.
289

 

Παράλληλα, υπογραμμίζεται από το συγγραφέα η δύναμη της μετάνοιας και η 

ταπεινοφροσύνη που πρέπει να διακρίνει τον πιστό μέσα από την παραδοχή της ίδιας 

της Ραχήλ, της αναξιότητάς της μπροστά στο μεγαλείο του Κυρίου, όπως της 

παρουσιάστηκε από τη μελέτη του Ευαγγελίου. Στην προτροπή του Κάρολου να 

κάνει το σταυρό της μπροστά στη θέα της πομπής του επιταφίου, με δάκρυα 

ταπείνωσης δηλώνει ανάξια ακόμη και για αυτή τη συμβολική πράξη.  

ΚΑΡΟΛΟΣ: -Να η μαύρη ουρανία … Από κάτω, ξέρεις κρατούν μια εικόνα της 

Παναγίας θλιμμένης, έξοχο έργο, παλαιό … Λένε πως είναι του Τισιανού. Όλος ο πόνος 

της μάνας είναι αποτυπωμένος σ’ εκείνο το πρόσωπο. Α! να ο εσταυρωμένος! 

Σταυροκοπιέται. (Σιγά): Κάμε και συ το σταυρό σου Ραχήλ. 

ΡΑΧΗΛ, (στρέφουσα το πρόσωπον προς τον Κάρολον μ ένα δάκρυ στα μάτια): Α! 

δεν είμαι ακόμη άξια!  

ΚΑΡΟΛΟΣ: -Κλαις όμως!.. Ω  Ραχήλ … τα δάκρυα αυτά είναι το βάπτισμά σου!
290

 

Από την άλλη μεριά, η μεταστροφή που σημειώνεται στη συμπεριφορά της Ραχήλ 

ύστερα από τον τραυματισμό του πατέρα της δηλώνει την καταλυτική επίδραση που 

έχει ο θρησκευτικός φανατισμός στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Ενώ μέχρι πριν λίγο 

                                                            
288Γρ. Ξενόπουλος, Θέατρο, Ραχήλ, Χερουβείμ, Ψυχοσάββατο, Στέλλα Βιολάντη, εκδ. Βλάσση, τόμ. 2, 
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289 Στο ίδιο, σ. 80. 
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ορκιζόταν αιώνια αγάπη στο σύντροφό της, ο φόβος της διαφορετικότητας φέρνει 

στην επιφάνεια παλιά πάθη και υψώνεται εμπόδιο στη σχέση της με τον Κάρολο. 

Η κυρία Δεσύλλα αποτελεί τον μοναδικό εκπρόσωπο επί σκηνής της αντισημιτικής 

διάθεσης που έχει καταλάβει τους κατοίκους. Ο Ξενόπουλος την παρουσιάζει όχι 

ιδιαίτερα οξύθυμη, να αντιμετωπίζει σχεδόν με επιείκεια την απόφαση του γιου της 

να μην τη συνοδεύσει στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά να προτιμήσει 

τη συντροφιά της νεαρής Εβραίας, την οποία χαρακτηρίζει ως βασιλοπούλα λόγω της 

ομορφιάς της.  

Κα ΔΕΣΥΛΛΑ (με εκπληκτικόν παράπονον): -Καλά όλες τις ημέρες … Μα και 

σήμερα; Μα κι απόψε;.. Τα πάθη τα σεπτά η παρούσα ημέρα ως φώτα σωστικά 

ανατέλλει τω κόσμω» …. Και συ; Κλεισμένος μ’ Εβραίους, σ’ ένα σπίτι εβραϊκό! 

(μομφάζει)  

ΚΑΡΟΛΟΣ (ανησύχως): Σιγά, μητέρα! Θα έλθει τώρα η Ραχήλ!  

Κα ΔΕΣΥΛΛΑ (σιγά περιβλεπούσα γύρω με μορφασμόν αηδίας, και ως φοβουμένη 

μη την ακούσουν): Μα δεν είσαι  χριστιανός εσύ πια,  παιδί μου, Πώς μπορείς τέτοια 

μέρα, τέτοιες μέρες, Μεγάλη Εβδομάδα; Και τη θρησκεία σου λοιπόν θα σε κάμουν ν’ 

αλλάξεις αυτοί οι άνθρωποι, οι μιαροί; 

Κα ΔΕΣΥΛΛΑ (ακράτητη): -Τι λέει ο Χρυσόστομος παιδί μου; «Και τολμάς αυτοίς 

Χριστιανέ, εις ταυτόν συνιέναι, και εις τους βέβηλους αυτών τόπους απάντων και των 

ακαθάρτων επιβαίνειν προθύρων και κοινωνείν τραπέζης δαιμονίων;..» 

Κα ΔΕΣΥΛΛΑ (μισοειρωνικά, μισοσοβαρά):- Ε, δεν έχει κι άδικο! Κι εγώ να ήμουνα 

… (Καμαρώνουσα τη Ραχήλ) Τι όμορφη που είσαι απόψε, καλή μου Ραχήλ! Σα 

βασιλοπούλα!.. Α, εγώ πάντα το λέω. Κρίμας τέτοια κοπέλα να μην είναι δική μας.
291

 

Η συμπεριφορά της ερμηνεύεται με κριτήρια καθαρά υπολογιστικά, καθώς στο 

πρόσωπο της Ραχήλ βλέπει μια νέα προσήλυτη στους κόλπους της χριστιανικής 

θρησκείας αλλά και το αίτιο της ευτυχίας του γιου της.  

ΚΑΡΟΛΟΣ:- Η μητέρα είναι δική μας, ξέρει να θυσιάζει το παρόν για το μέλλον, και 

άμα έμαθε το σκοπό σου, άμα της χαμογέλασε η ιδέα πως η Εκκλησία της θα κερδίσει 
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σε λίγο ακόμα μια προσήλυτη, σε βεβαιώ πως δε της βαρυφαίνεται καθόλου, αν τώρα, 

Μεγάλη Εβδομάδα, προτιμώ να μένω ακόμα κοντά σου παρά να πηγαίνω στις 

Ακολουθίες μαζί της. Το θεωρεί κακό προσωρινό που θα φέρει ένα μεγάλο καλό. Γιατί 

είναι θρήσκα αλλά, βλέπεις, και φρόνιμη!
292

 

Για αυτό ακριβώς και όταν η Ραχήλ αρνείται να αποδεχθεί ξανά τον Κάρολο, 

υπακούοντας στις παρακλήσεις της μητέρας του, καταφέρεται με δριμύτητα εναντίον 

της, αντλώντας επιχειρήματα από το αντισημιτικό μένος της εποχής.  

Η κ. Δεσύλλα αναφέρει στην Ραχήλ: «Είπες πως έχεις καθήκοντα στην οικογένειά 

σου, στη φυλή σου. Ναι, μα συλλογίσου πως το μεγαλύτερο καθήκον το έχεις σήμερα 

στον άνθρωπο, εκείνο που τον έκαμες να σ’ αγαπήσει τόσο πολύ». Όταν η Ραχήλ 

απορρίπτει τις παρακλήσεις, η κ. Δεσύλλα ξεσπά εναντίον της: «Είσαι από ράτσα που 

δε συνηθίσαμε να τη λογαριάζουμε  -άντρες σας και γυναίκες σας- παρά από 

συγκατάβαση και από καλοσύνη» για να καταλήξει φεύγοντας (κατ’ ιδίαν πάντως): 

«Παλιόβρια».
293

 

Παρατηρούμε ότι η αντιπαράθεση της κ. Δεσύλλα με τη Ραχήλ είναι περισσότερο  

σύγκρουση-ανταγωνισμός μεταξύ προστατευτικής μάνας και υποψήφιας νύφης παρά 

σύγκρουση χριστιανής με εβραιοπούλα. Η προοπτική της προσχώρησης της Ραχήλ  

στο ορθόδοξο δόγμα  αποτελεί απόδειξη του θρησκευτικού ζήλου που χαρακτηρίζει 

την κ. Δεσύλλα, ενώ η συμμετοχή της στις ιερές ακολουθίες αποδεικνύει τη 

θρησκευτική της ευλάβεια. 

Ο Δαβίδ, αδερφός της Ραχήλ, έχει πλήρη συναίσθηση της θρησκευτικής του 

ταυτότητας και αντιμετωπίζει αρνητικά την προοπτική του γάμου της Ραχήλ με τον 

Κάρολο. Μπαινοβγαίνει στο γκέτο, αναμοχλεύει τα πάθη και αντιδρά στις προσβολές 

που υφίσταται ο πατέρας του δυναμικά. Θεωρεί την περιφρόνηση προς την παράδοση 

αιτία του κατατρεγμού που υφίστανται από τους χριστιανούς.  

ΔΑΒΙΔ: Μα είναι όλη αυτή η αψηφιά, η περιφρόνηση των Νομίμων, που θέριεψε 

στο σπίτι μας από τον καιρό ίσα ίσα που γύρισε η Ραχήλ. Ποτέ δεν ήμασταν ό,τι έπρεπε, 

αλλά τώρα τώρα χειροτερέψαμε. Και στεκόμαστε ψηλά και δίνουμε δυστυχώς το 
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παράδειγμα. Πόσοι δεν κάνουν τώρα σαν κι εμάς! Λέγονται Εβραίοι χωρίς να είναι 

τίποτα!
294

 

Τα όπλα που συγκεντρώνει αποτελούν την απάντησή του στις προσβολές και τον 

κατατρεγμό του γένους του. Θεωρεί ότι δεν τους αναγνωρίζουν ίσα δικαιώματα, ότι 

τους αποστερούν ακόμα και τη δυνατότητα να εκδικηθούν, ότι τάχα τους 

συναναστρέφονται χαριστικά. Η επιχειρηματολογία που αναπτύσσει συνθέτει την 

εικόνα της άλλης πλευράς και τα αισθήματα κοινωνικού αποκλεισμού και 

προκατάληψης που βιώνει. Η μισαλλοδοξία και ο θρησκευτικός φανατισμός τον 

οδηγούν στην αδελφοκτονία. Κυριευμένος από το πάθος θέλει να σκοτώσει ένα 

χριστιανό. Άθελά του δολοφονεί την αδελφή του, η οποία έχει αλλαξοπιστήσει και 

μπαίνει ανάμεσα στο δράστη και τον αγαπημένο της για να τον προστατέψει. Με τη 

δολοφονία της αδελφής του δίνει τη λύση στο δράμα. Ο αδερφός του, Αλέξανδρος, 

είναι ένας αστικοποιημένος και αποστασιοποιημένος νεαρός της εποχής του, 

καλοπροαίρετος και αφελής. Παραμελεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα, δεν γνωρίζει 

τα εβραϊκά, τρώει από το απαγορευμένο κρέας, καθώς η παρουσία των άζυμων στο 

τραπέζι δηλώνουν περισσότερο σεβασμό στην παράδοση παρά θρησκευτική 

ευλάβεια. 

ΑΡΕΤΗ (βλέπουσα το τραπέζι, ενώ ετοιμάζεται να φύγει): -Ιδές, Μεγάλη Εβδομάδα, 

και να τρώνε, τα σκυλιά, γάλα, αυγά, βούτυρο! ( Φρίττουσα:) εεεε! Και ζαμπόνι!.. 

Μωρέ, τρώτε και χοίρειο; Μα ούτε Οβραίοι λοιπόν δεν είσαστε σεις; Αϊ στο Διάτανο! 

(Φεύγει δρομαία, ενώ ο Αβραμής πρώτα γελά, έπειτα θυμώνει, και τέλος κάνει να την 

κυνηγήσει).
295

   

Η ιστορία της Ραχήλ έχει ως ιστορικό υπόβαθρο τις αντισημιτικές ταραχές που 

σημειώθηκαν στη Ζάκυνθο τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1891. Οι ταραχές αυτές 

μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα όταν λίγες μέρες νωρίτερα η κοινωνία της 

συγκλονίστηκε από τη δολοφονία μιας νεαρής Εβραιοπούλας της Ρουμπίνας Σάρδη. 

Στην αρχή το έγκλημα αποδίδεται στους χριστιανούς, στη συνέχεια συλλαμβάνονται 

κάποιοι Εβραίοι ανάμεσα στους οποίους και ο πατέρας της Ρουμπίνας και τότε τα 

πνεύματα εξάπτονται. Κάποιες καθολικές καλόγριες ισχυρίζονται ότι το κοριτσάκι 

δεν είναι εβραιοπούλα αλλά χριστιανή ονόματι Μαρία Δεσύλλα και τα επεισόδια δεν 

                                                            
294 Στο ίδιο, σ. 50. 
295 Στο ίδιο, σ. 46.  
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αργούν να ξεσπάσουν. Η συκοφαντία του αίματος φαίνεται να επαληθεύεται άλλη μια 

φορά στα μάτια του πλήθους. Όταν ο Εβραίος Ραββί θα κηδεύσει τη Ρουμπίνα ή 

Μαρία με  εβραϊκό τελετουργικό θα πραγματοποιηθεί επίθεση χριστιανών στην 

εβραϊκή συνοικία με αποτέλεσμα το θάνατο και τον τραυματισμό μεγάλου αριθμού 

Εβραίων. 

Η μετάδοση στη Ζάκυνθο των γεγονότων αυτών παραμονές της Μεγάλης 

Εβδομάδας ανασύρει στη μνήμη των κατοίκων ένα ανάλογο γεγονός δολοφονίας 

μικρού παιδιού, που είχε συνταράξει την κοινωνία τους το 1712. Οι αντιδράσεις της 

κοινωνίας της Ζακύνθου απέναντι στα γεγονότα κλιμακώθηκαν σταδιακά. Τις 

υβριστικές επιθέσεις και τα πειράγματα ακολούθησε εισβολή μιας μικρής ομάδας 

χριστιανών στο γκέτο χωρίς αιματηρή κατάληξη, η οποία τελικά δεν αποφεύχθηκε, 

όταν λίγες μέρες αργότερα ανάλογη προσπάθεια αποκρούστηκε με βίαιο τρόπο από 

την αστυνομία. Τη κλιμακωτή κορύφωση των γεγονότων ακολουθεί και ο 

Ξενόπουλος κατά την παρουσίαση της υπόθεσης της Ραχήλ διακόπτοντας τον 

δραματικό του μύθο στην εισβολή του αγριεμένου πλήθους στο σπίτι των Τεδέσκων. 

Ο Ξενόπουλος  δεν ήταν βέβαια δυνατόν ούτε και πολιτικά σωστό να αμαυρώσει την 

εικόνα της Ζακύνθου παρουσιάζοντας εικόνες από τη λεηλασία του σπιτιού των 

Τεδέσκων. 

Ο Ξενόπουλος αποφεύγει να δώσει στο έργο πολιτικές διαστάσεις ή να επεκταθεί 

σε τέτοιου είδους θεωρίες συνωμοσίας. Επικεντρώνεται στη θρησκευτική 

αντιπαράθεση, στο μίσος που γεννά ο θρησκευτικός φανατισμός. Δεν θέλει το ταξικό 

δίλημμα ίδιον της αστικής σύγχρονης κοινωνίας να υπερισχύσει του θρησκευτικού 

φανατισμού. Ο θρησκευτικός φανατισμός υποκρύπτει το φόβο στη διαφορετικότητα 

που υπάρχει έμφυτος και στις δυο πλευρές, και στους Εβραίους και στους 

χριστιανούς. Και στις εβραικές κοινότητες της νεότερης δυτικής Ευρώπης 

κυκλοφορούσαν προκαταλήψεις για τους χριστιανούς, που ήταν στηριγμένες σε 

θρησκειολογικό υπόβαθρο.  Στην αστικοποιημένη κοινωνία της Ζακύνθου του 1891, 

που μας περιγράφει ο Ξενόπουλος, ο φανατισμός έχει ένα χαρακτήρα πολιτισμένο. 

Καλλιεργείται στα καφενεία, στις λέσχες και δηλητηριάζει έμμεσα το πλήθος, το 

οποίο μεταμορφώνεται σε όχλο με τα γνωστά αποτελέσματα. Παρατηρούμε ότι σε 

όλες τις περιπτώσεις  το θρησκευτικό μίσος είναι μόνο η αφορμή. Οι 

πολιτικοκοινωνικές κρίσεις είναι αυτές που υποδαυλίζουν τη φοβία απέναντι στο 

διαφορετικό και εκτονώνουν την εκάστοτε κρίση με εκρήξεις βίας που συχνά έχουν 

απρόβλεπτη κατάληξη. Ο αριθμός των νεκρών χριστιανών από τις σφαίρες των 
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αρχών που σημειώνοντα έξω από το γκ βαρύνουν περισσότερο από τις λεηλασίες σε 

βάρος των εβραικών περιουσιών. Έτσι η εξουσία φαίνεται να διαδραματίζει 

κρισιμότερο ρόλο από τον φανατισμό, όταν δε του ανάβει απροκάλυπτα το φυτίλι. Η 

Ραχήλ του Ξενόπουλου από το κοσμοπολίτικο περιβάλλον στο οποίο είχε μάθει να ζει 

βρίσκεται ξαφνικά μέσα σε μια πολεμική ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τις 

φωνές του δρόμου, των υπηρετών και του αδελφού της. Αυτή  η ατμόσφαιρα δεν 

μπορεί να καταστρέψει τα πάντα, δεν μπορεί να οδηγήσει στον εγκλεισμό των 

Εβραίων στο γκέτο. Η ίδια πεθαίνει από μια ένταση της στιγμής. Η συκοφαντία του 

αίματος στην εποχή της μόνο στιγμιαίους βρασμούς ψυχής θα μπορούσε να 

προκαλέσει. Αντίθετα η ίδια συκοφαντία του αίματος στον πολιτισμένο εικοστό 

αιώνα θα προκαλέσει εκατόμβες νεκρών Εβραίων, καθώς το πολιτισμένο μίσος είναι 

ιδεολογικά στρατευμένο. Τη χρονική περίοδο που γράφεται το έργο, αρκετοί Έλληνες 

που ζουν έξω από τα σύνορα της, βρίσκονται υπό το καθεστώς πιέσεων και διώξεων 

αναλόγων με αυτές που ζουν οι Εβραίοι της Ραχήλ, εξαιτίας του τουρκικού 

εθνικισμού. Το επίσημο οθωμανικό κράτος, οι σχέσεις του οποίου με την Ελλάδα 

βρίσκονται σε ένταση λόγω του κρητικού ζητήματος αλλά και οι Βούλγαροι στη 

Μακεδονία προξενούν πολλά προβλήματα σε βάρος του ελληνισμού των περιοχών 

αυτών.  

Σε άλλο έργο του, Το μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας,
296

 ο συγγραφέας μάς 

ξεδιπλώνει και μας αναδεικνύει το διαχρονικά εκφραζόμενο στοιχείο της 

θρησκοληψίας μιας ολόκληρης κοινωνίας, αλλά και της εύκολης πίστης της σε κάθε 

είδους «ιαματική συνταγή».
297

 Πρόκειται για μια θαυματουργή σκόνη που 

παραδόθηκε αρχικά από έναν κατατρεγμένο κρητικό καλόγερο σε πρόγονο της 

οικογένειας των Βαλέρηδων. Από τότε η μυστική συνταγή μεταβιβάζεται ως 

κληρονομικό μυστικό από γενιά σε γενιά, διατηρώντας το μεταφυσικό της χαρακτήρα 

και αποβλέποντας στην ανακούφιση των ασθενών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

λειτουργήσει ευεργετικά η συνταγή είναι να μη γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από 

τον κάτοχό της για προσωπικό όφελος, διαφορετικά  θα καταστρέψει την οικογένειά 

                                                            
296Ο συγγραφέας στον πρόλογο του έργου του αναλύει τα ιδιαίτερα συναισθήματά του για το 

συγκεκριμένο έργο: « … ό,τι κι αν έγραφε ο τύπος, ό,τι κι αν έλεγε ο κόσμος, όποια κι αν ήταν η τύχη 

του ξανανιωμένου μυστικού της κοντέσσας Βαλέραινας, εγώ δε θα μπορούσα να μην αγαπώ αυτό μου το 

έργο περισσότερο από κάθε άλλο. Το ανέλαβα νέος, το έγραψα άνδρας, το ξανάγραψα μεσόκοπος, το 

τέλειωσα σχεδόν γέρος. Είναι το έργο όλης μου της ζωής». Στο ίδιο, σ. 134. 
297 Η θεραπευτική πρακτική αποκολλάται από το αρμόδιο επάγγελμα του ιατρού και η λαϊκή ιατρική 
ασκείται από τις έμπειρες γυναίκες του χωριού. Βλ. Βάλτερ Πούχνερ,  Η μορφή του γιατρού στο 
νεοελληνικό θέατρο, μια δραματολογική αναδρομή, εκδ. Αλεξάνδρεια, σ.132. 
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του. Η κοντέσα Βαλέραινα, υπακούοντας στο φριχτό της όρκο, χρησιμοποιούσε 

ανιδιοτελώς τη συνταγή και αρνιόταν να την πουλήσει για να αντιμετωπίσει τα 

οικονομικά προβλήματα της οικογένειάς της, παρά τις έντονες πιέσεις που δεχόταν. 

Με αυτή τη συμπεριφορά της είχε αποκτήσει τη φήμη μιας φιλόστοργης και 

αξιοσέβαστης γυναίκας-θεραπεύτριας, που χαιρόταν την εκτίμηση της κοινωνίας 

στην οποία ζούσε. Λίγο πριν από την εκούσια έξοδό της από τη ζωή, μας 

αποκαλύπτεται ότι τα συστατικά στοιχεία του μυστικού δεν ήταν τίποτε ιδιαίτερο 

παρά κόκαλο σουπιάς και ζάχαρη κοινή. Η περιγραφή του τρόπου παρασκευής του 

ιατρικού από την κοντέσα και η προσπάθειά της να περιβάλει το μυστικό αυτό με 

ιερό χαρακτήρα καταλήγει με τη ρεαλιστική επισήμανση ότι το ίδιο συμβαίνει με 

χιλιάδες μυστικά ανά τον κόσμο, που η αποκάλυψή τους από τον επίδοξο μάγο θα 

μας ξάφνιαζε έντονα. 

Η Βαλέραινα ανήκει σε εκείνον τον κόσμο των πρακτικών γιατρών, που 

περιγράφει ο Παλαμάς στο θάνατο του παληκαριού. Γι αυτό ο Ξενόπουλος στο 

ηθογραφικό του διήγημα βάζει την Βαλέραινα να μην επιμένει στη φύλαξη του 

μυστικού της και απλώς να φανερώνει την ανύπαρκτή του υπόσταση και λειτουργία. 

Η προσθήκη του τραγικού τέλους της Βαλέραινας έχει ως αποτέλεσμα η 

διαφωτιστική στάση απέναντι στις προλήψεις και στα μάγια να μετατρέπεται σε 

οπισθοδρομική καθώς οι όρκοι, τα ξόρκια και τα γιατροσόφια του 17
ου

 αι. 

αντιπροσωπεύουν τον παλαιό κόσμο με τις παραδοσιακές αξίες, τη τιμή και την 

υπόληψη ακόμα και το ιδανικό. Το ιδανικό προσδιορίζεται σε αντιδιαστολή με την 

καπιταλιστική ωφελιμότητα, το κέρδος, τη βιομηχανική παραγωγή και τις αστικές 

διασκεδάσεις. Ο παλαιός καλός κόσμος είναι το αρχοντολόι σε μια περίεργη μείξη με 

το λαϊκό πολιτισμό, τη πίστη στα γιατροσόφια και τις ικανότητες αμαθών καλόγηρων 

για τη θεραπεία κλινικών φαινομένων, που απαιτούν επέμβαση για να διορθωθούν ή 

να βελτιωθούν.
298

 

Στη ψυχή της κοντέσσας υπάρχει ένας αγώνας ανάμεσα σε δυο εκφράσεις του 

αγαθού, σε δυο επιλογές: από τη μια μεριά στην πίστη στην ανεξαρτησία του 

ανθρώπου και στην ηθική του καθήκοντος, την ηθική που πιστεύει στη σταθερότητα 

της προσωπικότητας, που προβάλλει σαν επιλογή τη διατήρηση του μυστικού, μια 

συμφωνία εσωτερική, χωρίς καμιά εξωτερική υποχρέωση και από την άλλη την 

                                                            
298 Βάλτερ Πούχνερ, « Δραματουργικές τεχνικές στον Πρώιμο Ξενόπουλο», Nulla Dies Sine Linea, 

προσεγγίσεις στο έργο του  Γρηγορίου Ξενόπουλου, (επιμ.) Γιάννης Πεφάνης, εκδ. Ιδρύματος Κώστα 

και Ελένης Ουράνη, Αθήνα, σ. 440. 
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προστασία της οικογένειας, που σημαίνει την άρνηση του ιδανικού. Η φιλοσοφική 

ηθική υποστηρίζει ότι η λύση βρίσκεται στην ιεράρχηση των αξιών, στην 

ομαδοποίησή τους μέσα στο ίδιο σύστημα, που εξασφαλίζει την ενότητα της 

συνείδησης. Μια τέτοια διαπίστωση δε ταιριάζει στην περίπτωσή μας, επειδή η μια 

αξία αντιστρατεύεται την άλλη.
299

 Η κοντέσσα πεθαίνει και μέσα στο γενικό θρήνο ο 

Ξενόπουλος κάνει μια ειδική επισήμανση. Στην παρατήρηση του Μανώλη προς την 

Τασία ότι σκότωσαν τη μάνα τους, εκείνη αποκρίνεται συνοψίζοντας το δίδαγμα όχι 

εμείς αλλά η ανάγκη. Η αρχαία Θεά της υπέρτατης δύναμης που προδικάζει τις 

αποφάσεις της Μοίρας, το πεπρωμένο. Η υλιστική ανάγκη της ένδειας έχει γίνει 

αναπόδραστη δύναμη του τραγικού πεπρωμένου του θανάτου. Με την αυτοκτονία της 

βρίσκει τη μοναδική λύση για να επιτύχει τη συμφιλίωση των δύο αντίθετων αξιών. Η 

επιλογή της δε σημαίνει την άρνηση της ζωής αλλά την επιβεβαίωσή της. Ο θάνατος 

είναι το αποτέλεσμα μιας ελεύθερης επιλογής προμελετημένης, η στιγμή όπου κανείς 

δεν της επιβάλλει ένα ευθύ καταναγκασμό και όπου καταργείται το αίσθημα της 

ενοχής.
300

 

Η τακτική της συγκεκριμένης κοντέσας ανακαλεί στη μνήμη μας μεγάλο αριθμό 

παρόμοιων περιστατικών εκμετάλλευσης του ένθεου ζήλου και της θρησκοληψίας 

του λαού
301

 από κάθε λογής επιτήδειους, οι οποίοι επιθυμούσαν να χειραγωγήσουν 

πνευματικά την κοινωνία στην οποία απευθύνονταν, καθώς αδυνατούσαν να 

διακριθούν με το παράδειγμα και το λόγο τους.
302

 Η τακτική αυτή εντάσσεται στο 

πλαίσιο της λεγόμενης λαϊκής θεραπευτικής ή, αλλιώς, δημώδους ιατρικής, την οποία 

έχει μελετήσει η επιστήμη της λαογραφίας. Ο καθηγητής της Λαογραφίας Δημήτριος 

Λουκάτος επισημαίνει ότι, παράλληλα με την ιατρική επιστήμη, στις απόμερες λαϊκές 

κοινωνίες αναπτύσσονται τέτοιες πρακτικές και θεραπείες υπογραμμίζοντας: «… στην 

παράπλευρη θέση της αρχαίας μαγείας έχει εισχωρήσει η χριστιανική θεραπευτική, με 

τη θρησκευτική βοήθεια των αγιωτικών και την επίκληση των θεϊκών πνευμάτων με 

προσευχές».  

                                                            
299 Αthanassios Blessios, Le theatre des idees en Grece de 1895 a 1922, Διατριβή διδακτορική, 

Universite de Paris, Sorbonne (Paris IV) 1996, σ. 417. 
300 Στο ίδιο, σ. 419. 
301Ανάλογες καταστάσεις μπορούμε να εντοπίσουμε στο βιβλίο της Μάχης Μουζάκη, Χλόη Χάριτος-

Χρονικό De Profundis, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1993, σσ. 69-74. 
302Ο Ντίνος Κονόμος πραγματοποίησε σημαντική έρευνα και καταγραφή του πλουσιότατου 

λαογραφικού υλικού που διασώζεται στο αρχείο του Λεωνίδα Χ. Ζώη, «Ζακυνθινά Γιατροσόφια», 

Επτανησιακά Φύλλα, τ. 4 (1960-1963), σσ. 49-77. 
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Η ουσιαστική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών από την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν 

περιορίζεται στην απλή επισήμανση και την καταγγελία ανάλογων κρουσμάτων 

αγυρτείας και θρησκευτικού ευσεβισμού, αλλά, επιπλέον, κατηχεί προβάλλοντας την 

ιαματική και αγιαστική δύναμη των ιερών της Μυστηρίων (ιδιαίτερα της Θείας 

Ευχαριστίας και του Ιερού Ευχελαίου). Δεν απορρίπτει την ιατρική επιστήμη, αλλά, 

θεωρώντας τα ιερά μυστήρια σε παράλληλη λειτουργία με αυτήν, επιθυμεί να 

θωρακίσει το λαό απέναντι στις κάθε είδους στρεβλώσεις. Κατά την ορθόδοξη 

θεολογία η μαγεία αποτελεί μια ανθρώπινη επινόηση και τεχνική με την οποία ο 

άνθρωπος επιζητά να αποκτήσει μια δύναμη πάνω από τις δικές του δυνάμεις, για να 

τον κάνει κυρίαρχο πάνω σε αυτά τα στοιχεία του σύμπαντος.
303

  Η Εκκλησία θεωρεί 

μεγάλο αμάρτημα την ενασχόληση με τη μαγεία και ορίζει μεγάλα επιτίμια. Ο 61
ος

 

κανόνας της Πενθέκτης οικουμενικής Συνόδου ορίζει επιτίμιο έξι χρόνων και 

αφορίζει εκείνους που επιμένουν σε αυτά. Ο Μ. Βασίλειος τους κατατάσσει με τους 

φονεύσαντες θεληματικά, επειδή η μαγεία αποτελεί άρνηση του Θεού. Οι λόγοι που 

οδηγούν τους ανθρώπους να καταφύγουν στη μαγεία είναι η ανασφάλεια και η 

περιέργειά τους, η επιθυμία να θεραπευτούν από διάφορες ασθένειες, άλλοι πάλι από 

την άρνηση να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους και άλλοι από αφέλεια. Το 

δύσκολο έργο της Εκκλησίας είναι να βοηθήσει τους πιστούς να αντιληφθούν ότι δεν 

υπάρχουν μαγικές λύσεις στο θέμα της αντιμετώπισης των δαιμονικών ενεργειών. 

Εμπόδιο στο  δύσκολο έργο της Εκκλησίας αποτελούν κάποιες νοσηρές τάσεις, συχνά 

εμφανιζόμενες μεταξύ των πιστών, όπως η θαυματολαγνεία, η οραματολαγνεία και η 

χαρισματολαγνεία, οι οποίες ενισχύουν τη μαγική αντίληψη για το έργο της 

Εκκλησίας. Τα παραπάνω συμπτώματα αποτελούν καρπούς του πνεύματος της 

πλάνης. Η Εκκλησία θεωρεί δαιμονόπληκτο τον άνθρωπο που κατέχεται από τέτοιο 

πνεύμα. Όμως η δαιμονική κατοχή δεν εκδηλώνεται μόνο ως κακοδοξία αλλά και ως 

κακοπραξία, ως διεστραμμένος τρόπος ζωής. Η θεραπεία του ανθρώπου προυποθέτει 

την ελεύθερη συγκατάθεσή του και πολλή δουλειά εντός του σώματος της 

Εκκλησίας. Όποιαδήποτε νίκη έξω από αυτό αποτελεί αυταπάτη. Αντίθετα το να ζει 

κανείς εν υπακοή μέσα στην ενότητα της Μιας Εκκλησίας αποτελεί την αναγκαία και 

ικανή προυπόθεση νίκης κατά των δαιμονικών δυνάμεων και περιφρούρηση από τις 

μεθοδείες του. 

                                                            
303 Ο όρος μαγεία αντιμετωπίζεται ως ειδωλολατρική συνήθεια που αλλοιώνει την ορθή διδασκαλία. 
Με τις μαγικές συνήθειες έρχεται αντιμέτωπος και ο ίδιος ο Χριστός στην περίπτωση των πειρασμών. 
Βλ. Α. Νικολαϊδης, Εκκλησία και κοινωνικά έθιμα, Από το έθιμο στο ήθος και από το ήθος στη λαϊκή 
πίστη, εκδ. Γρηγόρη, σ.286. 
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Ο Ξενόπουλος, ανταποκρινόμενος στις επιταγές του ρεαλιστικού κινήματος, 

περιγράφει τη θέση  της γυναίκας στα τέλη του 19
ου

 και στις αρχές του 20
ου

 αι., όπως 

είχε διαμορφωθεί κάτω από την επίδραση των ανδροκεντρικών προκαταλήψεων της 

πατριαρχικής κουλτούρας. Η επιμονή του άνδρα να διαφυλάξει τα προνόμιά του είχε 

επιβάλει μια διαφορετική ανατροφή και παιδεία στον άνδρα και στη γυναίκα, που 

βασιζόταν στο φύλο. Η ιδεολογία της ανδροκρατούμενης κοινωνίας επέβαλλε στις 

γυναίκες την έλλειψη προσωπικότητας και κοινωνικής συνείδησης, την άγνοια και 

την αδυναμία ως εγγύηση για τα προνόμια των ανδρών και οι τελευταίοι 

αντιτάχθηκαν στο γεγονός πως η γυναίκα μπορούσε να αποκτήσει γνώση που θα 

άλλαζε το πεπρωμένο της. Η γυναίκα πρέπει να είναι παθητική και ποτέ ή πολύ 

σπάνια να έχει πρωτοβουλία. Στο έργο του Στέλλα Βιολάντη,
304

 ο συγγραφέας 

παρουσιάζει τα δεινά που υφίσταται από τον πατέρα της μια κοπέλα εξαιτίας της 

απόφασής της να επιλέξει τον άνδρα που θα αγαπήσει. Σύμφωνα με την υπόθεση του 

έργου ο Π. Βιολάντης είναι ένας νεόπλουτος έμπορος, εργατικός, φιλόδοξος αλλά με 

επιδανεισμένες αρχές, ο οποίος αντιδρά στον έρωτα της κόρης του Στέλλας με έναν 

νέο από ξεπεσμένη αριστοκρατική οικογένεια. Η αδυσώπητη ρήξη με την κόρη του 

οφείλεται όχι τόσο στην επιλογή της, όσο στην άρνησή της να υποταχθεί, να διαθέσει 

την ψυχοσωματική της οντότητα στην κρίση του. Ο Γρηγόρης Ξενόπουλος οικονομεί 

τη δράση του σύμφωνα με την αρχή της δραστικής αντιμεταχώρησης του ήρωα. 

Σύμφωνα με αυτήν ένα πρόσωπο λειτουργεί ως επισφαλής σύμμαχος στο θέλημα του 

άλλου. Αφού του αποσπάσει το έσχατο ζητούμενο, εφεξής τον χειρίζεται απόγυμνο 

καθ όλα, εύκολο στις επιδιώξεις του. Με ειρωνικό ύφος παρουσιάζεται σύμμαχος της 

κόρης του προκειμένου να λάβει το πειστήριο του έρωτά της
305

 για τον Χρηστάκη. Ο 

                                                            
304 Η Στέλλα Βιολάντη δραματοποίηση του μυθιστορήματος Έρως εσταυρωμένος πρωτοπαίζεται το 

1909 από το θίασο της Κυβέλης στο Δημοτικό Θέατρο Πατρών. Εκδίδεται το 1913, ενώ η δράση της 

τοποθετείται στα 1870-1880 στη Ζάκυνθο. Κ. Ασημακόπουλος, «Ο θεατρικός Ξενόπουλος», στο: Το 

ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ο αι. Πρακτικά Α’ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου (17-20-

12-1998), (επιμ.) Ι. Βιβιλάκης, εκδ. Ergo, Αθήνα 2002, σ.210. 
305 Η προσέγγιση του θέματος του έρωτα από την ορθόδοξη παράδοση συνδέεται με την αντιμετώπιση 

της ύλης από εκείνη στη βάση της θεώρησης του ανθρώπου ως ενιαίας ψυχοσωματικής οντότητας. Η 

αντίληψη ότι η χριστιανική παράδοση αντιμετωπίζει την ύλη ως ψευδαίσθηση και κάτι κακό δεν είναι 

ορθή. Η δυιστική αντίληψη (αποδοχή του πνευματικού- απόρριψη του υλικού) έρχεται στο σύγχρονο 

δυτικό πολιτισμό από την ελληνιστική πολιτιστική παράδοση του 4ου π.Χ. αι. Ο στιγματισμός των 

δυιστικών αντιλήψεων από τη μεριά της Εκκλησίας διακρίνεται από τις διδασκαλίες της για τη 

δημιουργία του κόσμου και την ενσάρκωση του θείου Λόγου. Η φράση του αποστολικού συμβόλου 

που αποκαλεί το Θεό ποιητή ουράνού και γής και η έμφαση στο « ο Λόγος σαρξ εγένετο» αποτελούν 

ενδείξεις του αγώνα της Εκκλησίας απέναντι στο δυισμό του κινήματος των Γνωστικών. Η δυιστική 

αντίληψη της ελληνιστικής περιόδου είναι εμφανής και στο ζήτημα του έρωτα που τον θεωρούσε 

υποδούλωση στα κατώτερα πάθη. Η Π.Δ. αντίθετα παρουσιάζει τον έρωτα σαν τον τρόπο με τον οποίο 

ο Θεός θέλησε να κάνει τον άνθρωπο μέτοχο της θείας ζωής, ως ενότητα από την οποία τον 

απομάκρυνε η αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε τον έρωτα χωρίς καμιά δυιστική διάκρισή 
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Π. Βιολάντης  ανακαλύπτει τον εσωτερικό ορίζοντα της σχέσης τους. Η πρακτική του 

έφερε καρπούς, αντιμεταχωρεί εγκαίρως και εκφράζει την αρνητική του διάθεση. Την 

ίδια τακτική εφαρμόζει και απέναντι στο πρόσωπο του αγαπημένου της κόρης του 

Χρηστάκη. Η επίθεσή του προετοιμάζεται από υποθέσεις που αξιώνουν ευθέως τα 

φεουδαλικά ιδεώδη. Η ανάγνωση του γράμματος της Στέλλας από το Χρηστάκη 

ενώπιον της συνιστά βιασμό που αποσκοπεί στο να την απροσωποποιήσει. Η 

σύγκρουση οικοδομείται σε ένα διάλογο, όπου ο ένας προσπαθεί να αφαιρέσει 

στοιχεία από τον άλλον. Η νέα με την άρνησή της γίνεται οδηγός μιας πρόωρης 

επανάστασης για την ισότητα των δύο φύλων, για τη θεμιτή ανυποταξία ενόψει της 

ευτυχίας στη ζωή. Μια απλή ερωτική ιστορία γίνεται αφορμή για να μεταβληθεί ο 

θάνατος της κοπέλας σε ιδεολογικό προβληματισμό, καθώς εκφράζει το δικαίωμα 

που έχει ο κάθε άνθρωπος να αποφασίζει και να ορίζει με άμεσες συνέπειες τη μοίρα 

του. Στην απόφασή της αυτή η ηρωίδα θεωρεί ότι έχει αρωγό το Θεό, ο οποίος 

παρακολουθεί από ψηλά και ευλογεί τον αγώνα της. Συγκεκριμένα, αναφέρει στη 

θεία της, Νιόνα: «… Και  αισθάνομαι ακόμα θεία Νιόνια, πως εγώ είμαι στο δίκιο, και 

πως ο πατέρας μου είναι στο άδικο (με τρόπο και με μυστήριο). Δεν ξέρω να πω, μα 

μου φαίνεται πως εγώ κάνω πιο σύμφωνα με τη φύση και το νόμο. Κ’ έχω τώρα την 

ιδέα πως ο Θεός, που τα βλέπει όλα από ψηλά, είναι μαζί μου και μ’ ευλογάει!». 

Χρησιμοποιεί τη βιβλική εικόνα του Παραδείσου και της Κολάσεως για να 

χαρακτηρίσει με τη μεν πρώτη το αποτέλεσμα του αγώνα της, με τη δε δεύτερη τα 

δεινά που υφίσταται. Ο πατέρας της, Παναγής Βιολάντης, θεωρεί την κόρη του κτήμα 

του, που μπορεί ακόμα και να τη σκοτώσει, επειδή έδειξε σημάδια ανεξαρτησίας. Η 

πατριαρχική του ιδεολογία τού υπαγορεύει να εξουσιάζει την οικογένειά του, να 

αποφασίζει αυτός για τα υπόλοιπα μέλη και να επιβάλλει ακόμα και με τη βία τη 

θέλησή του. Θεωρεί ότι η γυναίκα που υποστηρίζει ότι μπορεί να ορίζει τον εαυτό της 

έχει το διάβολο μέσα της. Η πίστη στο δικό του Θεό τον οδηγεί να παρακαλεί το 

θάνατό της για να αντιμετωπίσει την αμαρτία που τη βαραίνει. Επικαλείται το Θεό, 

προκειμένου να δικαιολογήσει την εμμονή του στην απόφασή του να τιμωρήσει την 

κόρη του. Σε μια αποστροφή του λόγου του υποστηρίζει: «Και τι με νοιάζει εμένα; 

Μακάρι ν’ αρρωστήσει και να πεθάνει, να πάει στο διάολο, αυτό παρακαλώ το Θεό 

μου. Ναι, να πεθάνει: Μόνο αυτό μπορεί να τη σώσει από την ατιμία και την ντροπή 

                                                                                                                                                                          
του. Συγκεκριμένα δεν συνέδεσε τον έρωτα με την αμαρτία, αντιθέτως όρισε την αμαρτία ως απουσία 

αγάπης προς τον συνάνθρωπο, αντιμετώπισε τον έρωτα όχι ως ικανοποίηση μιας ενστικτώδους 

παρόρμησης αλλά ως αυτουπέρβαση και ένωση με τον συνάνθρωπο. Βλ. π. Φιλόθεος Φάρος,  Έρωτος 

φύσις, εκδ. Αρμός, σσ. 191-197. 
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της». Στο πρόσωπό του παρατηρούμε την οριστική έκπτωση ενός φεουδαλικού 

ιδεώδους που ανθίσταται στην οριστική έκπτωσή του. Η ειρωνία, η έπαρσή του και η 

συνακόλουθη ρητορική πρέπει να εκληφθούν ως ομολογία ενός προσώπου, που 

φοβάται όχι μόνο την έκπτωσή του στην οικογένεια αλλά και την απώλεια των πάσης 

φύσεως κεκτημένων. Στα τέλη του 19
ου

 και αρχές του 20
ου

 αι. βασική αρετή της 

ιδανικής γυναίκας θεωρείται η αιδώς και επιβάλλεται σε αυτήν να διάγει ακόμα και 

μαρτυρικό βίο, προκειμένου να υποστηρίξει την ενάρετη ζωή της. Οι άνδρες είναι 

αυτοί που επιβάλλουν τα όρια δράσης της. Δεν αντιμετωπίζεται ως άτομο με 

δικαιώματα, αντίθετα, είναι υποχρεωμένη να διαφυλάξει την τιμή και την υπόληψή 

της ακόμα και με την απομόνωσή της από τον κόσμο, υπακούοντας στην ιδεολογία 

των φύλων που επιβάλλει η πατριαρχική οικογένεια. Στον επίλογο της Λάουρα 

αναφέρεται το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο προοριζόταν να 

λειτουργήσει ως χώρος εγκλεισμού για όσα κορίτσια έμεναν ορφανά στη ζωή τους ή 

έδειχναν τάσεις ανταρσίας, προκειμένου να προστατευτούν ή να συνετιστούν μέχρι 

να παντρευτούν.   

Παράλληλα, στο έργο Στέλλα Βιολάντη, ο συγγραφέας κάνει μια έμμεση αναφορά 

στις σοσιαλιστικές του πεποιθήσεις.
306

 Αναγνωρίζοντας στο Θεό τη δύναμη να 

μεταβάλλει το κλίμα όπως επιθυμεί και αποκαλώντας τον αφέντη, εξαρτά την 

οικονομική επιβίωση των εμπόρων και κτηματιών από τη βούλησή του. 

Αντιπαραβάλλει τη συγκεκριμένη τάξη με εκείνη των εισοδηματιών και καυτηριάζει 

τον ανέμελο τρόπο  ζωή τους. 

ΠΑΝΑΓΗΣ: Οι φτωχοί βέβαια! Αμ τι σου φαίνεται; Για να του καπριτσιαριστεί έτσι 

του Αφέντη του εμείς, εμπόροι ή κτηματίες! Εμείς βλέπεις δεν είμαστε σαν και σας, που 

                                                            
306 Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην καλλιτεχνική αξία του δημιουργικού του 

έργου και προσπαθεί να αποφεύγει τις πολιτικοκοινωνικές εκτιμήσεις που το αφορούν. Η διαμόρφωση 

των σοσιαλιστικών του ιδεών είναι αποτέλεσμα των συνθηκών της κοινωνικής αναζύμωσης, η οποία 

είχε αρχίσει να συντελείται την εποχή της δεκαετίας του 1880. Επηρεάστηκε από τη φιλοσοφική παρέα 

που είχε ως επικεφαλή το Γιώργο Χαιρέτη και μέλη τον Γ. Παπαρρήτορα, τον Ηλία Γαρμπή και τον 

Γιάννη Ζερβό. Όπως ομολογεί σε γράμμα του προς τον Γ. Κορδάτο υπήρξε ενεργό μέλος της 

Σοσιαλιστικής νεολαίας του 1890, οπαδός του Πλάτωνα Δρακούλη και αρθρογραφούσε περί του 

εργατικού ζητήματος, απεργιών κτλ. Σε κάθε ευκαιρία εκδηλώνει την αντίθεσή του για την κοινωνική 

ανισότητα, ενώ το 1916 μέσα από τις « Αθηναϊκές Επιστολές» αναλαμβάνει να εξηγήσει στους 

αναγνώστες του τη θεωρία του σοσιαλισμού υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή της εγγυάται ένα 

καλύτερο μέλλον. Μεγαλύτερη ωστόσο έμφαση αποδίδει ο συγγραφέας στη θεωρία του Χαιρέτη περί 

θετικισμού. Τον είχε συναρπάσει η επιστημονική ερμηνεία του κόσμου, η οποία στηριζόταν κυρίως 

στην εμπειρική αντιμετώπιση των προβλημάτων και σε μια κάπως ψυχρότερη διάθεση για την εξέταση 

του μεταφυσικού. Αναφερόμενος στη σοσιαλιστική θεωρία του Πλάτωνα Δρακούλη δηλώνει ότι δεν 

είχε συμμεριστεί απόλυτα το ιδεαλιστικό κήρυγμα περί μιας ειρηνικής αλλαγής στην κοινωνία με 

ερείσματα ανθρωπιστικά.  Βλ. Μ. Τριχιά-Ζούρα, Η αυτοβιογραφία το Γρηγορίου Ξενόπουλου, 

Φιλολογική Μελέτη, εκδ. Βλάσση,  σσ. 90-91, 217-223. 



178 Το θρησκευτικό στοιχείο στη νεοελληνική δραματουργία  (1850-1950) 

 

καθόσαστε κει χάμου και τραβάτε το λουφέ σας, βρέχει ή χιονίζει … ή σαν τον πατέρα 

μου, που νοικιάζει ένα δυο σπίτια, σαράβαλα, στο Καβέρνο και ξαπλώνει την αρίδα του 

στο καζίνο.
307

 

Την ιδεολογία της πατριαρχικής οικογένειας που επιβάλλει στον πατέρα να 

αποφασίζει για την τύχη των υπόλοιπων μελών αναπτύσσει ο συγγραφέας και στο 

έργο του Ανιέζα. Συγκεκριμένα, ο κόντε Τζάνες αρνείται να παντρέψει την εγγόνα 

του με το νεαρό Πέτρο, ακριβώς επειδή τη θεωρεί κτήμα του και σύντροφο στα 

δύσκολα γηρατειά του. Η παρουσία του παπα-Ζήσιμου αντιπροσωπεύει την 

παραδοσιακή ηθική και ο ίδιος θεωρεί ότι οι γυναίκες της γενιάς του δεν επιτρέπεται 

να παντρεύονται σε πολύ νεαρή ηλικία. Με την πεποίθηση ότι η γυναίκα πρέπει από 

νεαρή να συνηθίζει στο μελλοντικό της ρόλο, αυτό της ευχάριστης οικοδέσποινας 

που επενδύει το χρόνο της στις οικογενειακές σχέσεις, προτείνει  στον κόντε τη λύση 

της συναναστροφής της εγγονής του με εκλεκτό κόσμο, προκειμένου η τελευταία να 

ξεπεράσει τα προβλήματα μελαγχολίας που αντιμετωπίζει. Μελαγχολία που η ιατρική 

επιστήμη αποδίδει στη φύση της κοπέλας και στην ανάγκη της να ερωτευθεί, 

δικαίωμα που ο παππούς της -εξαιτίας των ιδιοτελών κινήτρων του-  και ο παπα-

Ζήσιμος -εξαιτίας της συντηρητικής ηθικής του- παραβλέπουν. Ο παπα-Ζήσιμος 

απορρίπτει τον ελεύθερο έρωτα, υποστηρίζει το νόμιμο γάμο και γι’ αυτό το λόγο 

αναλαμβάνει το ρόλο του μεσολαβητή, προκειμένου να πείσει τον κόντε να 

παντρέψει την εγγονή του με το γιο του Ζήνου. Μετά την αποτυχία του σε αυτήν την 

αποστολή, ο παπα-Ζήσιμος αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις σχέσεις παππού-

εγγονής ύστερα από την απόφαση της τελευταίας να εγκαταλείψει τον παππού της και 

να παντρευτεί κρυφά τον Πέτρο. Στην παραίνεσή του στον κόντε υπογραμμίζει τη 

δύναμη της συγχώρεσης και επικαλείται το λόγο του Θεού, να συγχωρούμε, δηλαδή, 

τους εχθρούς μας. 

ΠΑΠΑ-ΖΗΣΙΜΟΣ (ξανακάθεται σε λίγο): Δεν είναι σωστό, κόντε Τζάννε!.. 

Θυμάσαι αν σούπα τίποτα, τότες που ήρθα προξενητής από το Ζήνο και μου πες όχι. 

Όχι; Όχι! Ήτανε δικαίωμα σου. Μα τώρα δεν είναι το ίδιο. Και τους εχθρούς μας είπε 

                                                            
307 Στο ίδιο, σ. 24. 
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ο Θεός  να συχωράμε, όταν μας γυρεύουν συχώρεση, παιδί μου, όχι το παιδί μας, του 

παιδιού μας το παιδί, το σπλάχνο μας!..
308

 

Στο έργο του Χερουβείμ μάς παρουσιάζεται ο τύπος της γυναίκας που χρησιμοποιεί 

τη νεανική ομορφιά της για να κερδίσει τον έρωτα του πλούσιου γαμπρού. Επιχειρεί 

με κάθε τρόπο να καταστρέψει τα σχέδια της μητέρας της, που επιθυμεί το 

συγκεκριμένο άνδρα για σύζυγο της μεγάλης της κόρης, Ρόζας. Κάτω από το 

προσωπείο της νεανικής αφέλειας και διαχυτικότητας κρύβεται ένα έξυπνο πλάσμα, 

που χρησιμοποιεί το θέλγητρο της ομορφιάς για να πετύχει τους σκοπούς της. 

Άλλωστε και το όνομα Χερουβείμ που της έχει αποδοθεί από έναν οικογενειακό φίλο 

αποδίδει την ομορφιά της και έρχεται  σε αντίθεση με τη συμπεριφορά της.  

ΡΟΖΑ: -Εγώ πάλι έχω την ιδέα, πως η Θάλεια τα καταλαβαίνει όλα. Την 

παρεξηγούμε να την παίρνουμε για μικρό παιδί και προπάντων για άγγελο. Επειδή ο 

Αντρέας ο Διγενόπουλος την έβγαλε Χερουβείμ, νομίζουμε πια πως κατέβηκε από τον 

ουρανό.
309

 

Παρουσιάζεται να μελετά τη Σύνοψη ενώ τη χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να 

μελετά άσεμνα μυθιστορήματα για την ηλικία της.  

ΘΑΛΕΙΑ (τα παίρνει): -Α, τι χαρά μου!.. Μα η Σύνοψη Μπαμπά; Δε σας είπα πως 

θέλω μια Σύνοψη;
310

 

Ο πατέρας της, Κλεάνθης, όταν επιχειρεί να ανακοινώσει στην κόρη του την 

απόφαση του κύριου Σωτηριάδη να τη ζητήσει σε γάμο, επικαλείται τη δημιουργία 

του ανθρώπου από το Θεό σε άρρεν και θήλυ, για να παρουσιάσει το γάμο ως φυσική 

προοπτική του ανθρώπου.  

ΚΛΕΑΝΘΗΣ (διακόπτων με αγανάκτηση): -Ε!.. τα είναι αυτά; Έτσι αρχίζουν; Τι 

ανακατεύεις τον Αντρέα;.. Σώπα, χριστιανή μου! Άσε με να μιλήσω του παιδιού εγώ!.. 

Έλα εδώ Θάλεια μου! Άκουσε τώρα τον πατέρα σου. (Ετοιμάζεται και σε λίγο:) Ο Θεός 

παιδί μου ... (Στέκεται)  

ΘΑΛΕΙΑ (με γουρλωμένα μάτια): Ο Θεός, τι; (κάνει ένα μικρό σταυρό)  

                                                            
308 Γρ. Ξενόπουλου, Θέατρο, Ανιέζα, Το Ανθρώπινο, Χαίρε Νύμφη, Καβαλλερία Ποπολάνα, εκδ. 

Βλάσση, Αθήνα, τόμ.  6, σ. 147. 
309 Στο ίδιο, τόμ. 2, σ. 101. 
310 Στο ίδιο, τόμ. 2, σ. 117. 
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ΚΛΕΑΝΘΗΣ (εξακολουθεί): -Έπλασε τον άνθρωπον κατ΄εικόνα και ομοίωσιν, 

άρσεν και θήλυ.
311

 

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι την αντιδικία και το διαπληκτισμό των δύο κοριτσιών 

σχετικά με τη διεκδίκηση από μέρους τους του ίδιου γαμπρού παρομοιάζει ο πατέρας 

τους Κλεάνθης με το διαπληκτισμό δύο ιερέων σε ναό. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ: -Ωραία, ωραία! Να τραβομαλλιόσαστε τώρα σαν τους παπάδες στο 

Ιερό. Ό,τι δεν κάνατε στα μικράτα σας, να τα κάνετε τώρα, κοντζά γυναίκες! Μα 

ζηλεύεσθε εσείς; Τι διαφορά είχατε;
312

 

Στο έργο του Ψυχοσάββατο ο Ξενόπουλος θέτει το ζήτημα της θείας δικαιοσύνης 

και της επιρροής των νεκρών στην καθημερινότητα των ζωντανών. Ο Θεός 

παρουσιάζεται παντογνώστης και κριτής που αποκαθιστά τη δικαιοσύνη και 

επιφυλάσσει την τιμωρία της Κόλασης για την εγκληματική πράξη.
313

  

ΜΑΡΙΑ: Το καμα Κωνσταντή, μα την Κόλαση που με προσμένει, αν δεν πάω κ’ εγώ 

από σκότωμα! … Κανείς δε με είδε, κανείς δε με άκουσε παρά Εκείνος (Δείχνει 

ψηλά)…  

ΜΠΑΜΠΑΙΝΑ (η Μπάμπαινα γονατίζει και υψώνει τα χέρια): Δικαιοσύνη! Η 

πεθαμένη!.. Ο Θεός! (Χάραξε η αυγή. Ακούεται η καμπάνα μακρινής εκκλησίας. Είναι 

ο όρθρος του ψυχοσάββατου. Η Μπάμπαινα κάνει το σταυρό της)
 314

  

Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου, στο κτήμα του Κωνσταντή επικρατεί μεγάλο 

πένθος εξαιτίας του θανάτου της αδερφής του, Ευμορφίας. Η μάνα τους, η γριά 

                                                            
311 Στο ίδιο, τόμ. 2, σ. 154. 
312 Στο ίδιο, τόμ. 2, σ. 153. 
313 Η θεοειδής κατασκευή του ανθρώπου φανερώνει την αυτεξουσιότητα στην εκλογή και λήψη των 

αποφάσεών του και την ελευθερία της προσωπικότητας.  Ο Θεός απαίτησε τα κτίσματά του επειδή 

προήλθαν από αυτόν και δεν μπορούν να υπάρχουν και να λειτουργούν χωρίς αυτόν ως αιτιατά να 

εξαρτώνται από αυτόν. Η Π.Δ τονίζει ότι τίποτε. είτε καλό είτε κακό δε γίνεται σε ολόκληρη την 

πλάση αν δεν έχει εγκριθεί και επιτραπεί από το Θεό, τα σχέδια του οποίου είναι απόρρητα και 

ανεξερεύνητα για κάθε κτιστό νου, ενώ οδηγούν στην εσχατολογική σωτηρία και τελειοποιητική 

ενότητα σύνολη τη δημιουργία. Στο πλαίσιο αυτό ο Θεός μονάχα ζωή χορηγεί και όχι θάνατο ή λιμούς. 

Υπό το πρίσμα της πατερικής θεολογίας, οι τιμωρίες είναι αυτοτιμωρίες καθώς δεν είναι τίποτα άλλο 

από διεστραμμένα πάθη. Σε βιβλικές και πατερικές εικόνες κειμένων ο Θεός είναι τιμωρός αλλά η 

άποψη αυτή προέρχεται από το πώς βλέπει το Θεό ο σκεπτόμενος με σατανική λογική άνθρωπος. Την 

εξουσία του Σατανά έχει ήδη καταργήσει ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, με την ενσάρκωσή του, 

τη σταύρωσή του και την ανάστασή του ενώ η πλήρης κατάλυση της φθοροποιού και σκοτεινής 

ενέργειας του θα επιτευχθεί στα έσχατα και τη Δευτέρα Παρουσία. Βλ. Ν. Ματσούκας, Ο Σατανάς, 

εκδ. Π. Πουρναρά, 2005. 
314 Στο ίδιο, τόμ. 2, σ. 190. 
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Μπάμπαινα, θρηνεί την ξαφνική απώλεια της κόρης της και κατηγορεί τη νύφη της, 

Μαρία, ως υπαίτια του θανάτου της αγαπημένης της κόρης λόγω των εχθρικών 

συναισθημάτων της. Ετοιμάζει κόλλυβα για την κόρη της καθώς πλησιάζει 

Ψυχοσάββατο.
315

 Η εγκληματική πράξη του θανάτου της Ευμορφίας είναι συνάρτηση 

θεϊκής βούλησης και μοιραίου γεγονότος.
316

  

ΜΠΑΜΠΑΙΝΑ (μόνη της στενάζοντας ενώ εργάζεται): Αχ Ευμορφία μου!.. Αχ δόλια 

μου κοπέλα!.. Ποιος να μου τόλεγε! (Σε λίγο: Έτσι ήθελε ο Θεός και η Μοίρα μου!  … 

ΛΙΓΕΡΟΣ (με αμηχανία): -Έχεις δίκιο καημένη θεία μα τι να γένει! Έτσι ήθελε ο 

Θεός!
317

 

Στις υπόνοιες που διατυπώνει η γριά Μπάμπαινα εναντίον της νύφης της 

υποστηρίζει ότι οι ζωντανοί δεν γλυτώνουν ποτέ από τους πεθαμένους, και ότι οι 

τελευταίοι εξουσιάζουν τη ζωή τους και καθοδηγούν τις πράξεις τους.  

ΜΠΑΜΠΑΙΝΑ: -Όχι δεν έχει δίκιο ο Κωνσταντής. Οι πεθαμένοι με τους 

ζωντανούς! Ένα είμαστε μαζί τους παιδί μου, κ’ εκείνοι μας κάνουν όπως θέλουν. Αν 

εφύγανε, είναι ακόμα εδώ μέσα. Και μας κυβερνάνε!
318

  

Για να υποστηρίξει την άποψή της τονίζει ότι την ημέρα του Ψυχοσάββατου, με τη 

χάρη του Θεού και του Αγίου, οι νεκροί βγαίνουν από τους τάφους και επιστρέφουν 

στο σπίτι τους.  

                                                            
315 Στα λαογραφικά στοιχεία του έργου εντάσσεται η προετοιμασία των κολλύβων για το μνημόσυνο 

της νεκρής, η τήρηση του πένθους, οι δοξασίες για την ανάπαυση ή μη των νεκρών, η υπερφυσική 

ανάμειξή τους στα ανθρώπινα. Βλ. υποσημείωση 38, Χρυσοθέμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, «Τα 

μονόπρακτα έργα του Ξενόπουλου», Νulla dies sine Linea, προσεγγίσεις στο έργο του Γρ. Ξενόπουλου, 

επιμ. Γ. Πεφάνης, εκδ. Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2007. 
316 Αν ως μοίρα εννοήσουμε τη τυφλή τυχαία σύμπτωση ή το μοιραίο, η Εκκλησία σε αυτό είναι 

κατηγορηματικά αντίθετη. Η Εκκλησία βασίζεται εξ ολοκλήρου στο Λόγο. Τίποτα δεν αποδίδει ούτε 

στο τυχαίο, αλλά όλα τα αποδίδει στην πρόνοια του παντοδύναμου και του πάντα ορώντος Θεού. Η 

ίδια η λέξη Μοίρα έρχεται από τη λέξη δίκη, σε αυτήν την περίπτωση τη δίκη του Θεού « Εμνήσθην 

των κριμάτων σου Κύριε και παρεκλήθην Ψαλμ. 118-120. Η μοίρα είναι η σκέψη του Θεού περί όλων 

όσων γίνονται και συμβαίνουν, δεν είναι σκέψη παθητική αλλά δραστήρια και αποφασιστική. Ο 

Χριστιανισμός και γενικά η Ορθοδοξία δέχεται το σχετικό προορισμό, τα βασικά χαρακτηριστικά του 

οποίου είναι η σχετική ελευθερία την οποία διατηρεί ο άνθρωπος μετά την πτώση και η ανάγκη 

συνεργασίας Θεού και ανθρώπου τόσο στην επίγεια όσο και στην αιώνια ζωή. Συγκεκριμένα χάρη 

στην επέμβαση του αγαθού Θεού η απογύμνωση του μεταπτωτικού ανθρώπου από τα θεϊκά χαρίσματα 

δεν ήταν ολοκληρωτική. Έτσι η θέληση του ανθρώπου διατήρησε και έχει μια σχετική ελευθερία, η 

οποία είναι το ουσιαστικό και απαραίτητο στοιχείο για την αποκατάστασή του στην αρχέγονη 

κοινωνία.  Βλ. Δ. Τσελεγγίδη, Χάρη και Ελευθερία κατά την πατερική παράδοση του ΙΔ.  Αιώνα, 

Συμβολή στη σωτηριολογία της ορθόδοξης Εκκλησίας, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1987,  σσ. 115-

124. 
317 Γρ. Ξενόπουλος, ό.π., τόμ. 2, σ. 173. 
318 Στο ίδιο, σ. 173. 
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ΜΠΑΜΠΑΙΝΑ (αφουγκράζεται): -Άκου, λάλημα κοκόρου. Τέσσερις ώρες της 

νυχτός. Σε λίγο μεσονύχτι. Η μεγάλη ώρα που τον περιμένουν πως και τι οι πεθαμένοι.  

ΛΙΓΕΡΟΣ: -Γιατί ντε;  

ΜΠΑΜΠΑΙΝΑ:-Γιατί ξημερώνει Ψυχοσάββατο και η μέρα ούλη δική τους. Από 

τούτα τα μεσάνυχτα ίσιαμε τάλλα, είναι λεύτεροι, να βγαίνουν από το μνήμα και να 

γυρίζουν στα σπίτια τους. Ναι με τη χάρισι του Θεού και του Αγίου μας…  

ΜΠΑΜΠΑΙΝΑ: -Μετατόπισε παιδί μου και μη βλαστημάς!  

ΛΙΓΕΡΟΣ, μετατοπίζει με προσποιητό τρόπο και κάθεται πιο κοντά στη Μαρία: - 

Να! μη θυμώνεις!  

ΜΠΑΜΠΑΙΝΑ: -Μπα, να σε χαρώ! Είναι λόγια των παλαιικών, του Θεού λόγια, όχι 

παραμύθια. Κάθε μνήμα κι ας το βλέπουμε κλειστό, έχει δυο πόρτες αθώρητες΄μια 

μέσα, που βγαίνει στον κάτου κόσμο΄μια όξω που βγαίνει στον απάνου! Έ από απόψε 

τα μεσάνυχτα η απάνου πόρτα ανοίγει …  

ΜΠΑΜΠΑΙΝΑ: -Εσύ περιγελάς  το ξέρω. Μα ρώτα και τους μεγαλύτερους σου να 

σου πούνε. Ρώτα τον παπά Στέλιο να σου πει, τι είδε μια  χρονιά, σαν τέτοια νύχτα …
319

 

Βασική ιδέα του έργου είναι ότι οι νεκροί καταδυναστεύουν τη ζωή των ζωντανών 

και ότι κανείς δεν απαλάσσεται από την παρουσία τους. Την άποψη αυτή υποστηρίζει 

έμμεσα και η φόνισσα όταν ζητά από τον άνδρα της να τη σκοτώσει τονίζοντας ότι το 

σπίτι αυτό στο οποίο κατοικούν ανήκει στην πεθαμένη, μέσα στο οποίο γυρίζει 

γυρεύοντας εκδίκηση. Η ιδέα της επιστροφής των νεκρών κατά τη διάρκεια του 

εορτασμού των ψυχών είναι  αρχαιοελληνικό παγανιστικό κληροδότημα δημοφιλές 

στον ελληνικό λαό. Αρχικά είχε προκαλέσει την αντίδραση εκείνης της μερίδας, που 

θεωρούσαν ότι το ελληνικό έθιμο έρχεται σε αντίθεση με το χριστιανικό. Ο Ι.Θ. 

Κακριδής πληροφορεί  ότι μέχρι και στα προεπαναστατικά χρόνια η Εκκλησία δεν 

αποδεχόταν με ευχαρίστηση αυτές τις γιορτές, τελικά όμως επήλθε η όσμωση 

ελληνικού και χριστιανικού  και ο εορτασμός των ψυχών υιοθετήθηκε από την 

Εκκλησία.
320

 

                                                            
319 Στο ίδιο, σ. 178. 
320 Ι. Θ. Κακριδής, Οι αρχαίοι Έλληνες στη νεοελληνική παράδοση, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, Αθήνα 1979, σ.14. 
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Την παραμονή επισκέπτονται την οικογένεια ο ανιψιός Λίγερος και το πνεύμα της 

νεκρής, γεγονός που οδηγεί τη Μαρία στην αποκάλυψη της εγκληματικής ενέργειας 

και την παραδειγματική τιμωρία της από το σύζυγό της. Η Μπάμπαινα είναι η μόνη 

που πιστεύει στην επιστροφή των νεκρών. Ο Λίγερος τη μέμφεται, ενώ η Μαρία 

φοβάται στην αρχή την τιμωρία. Η παρουσία της ψυχής της Ευμορφίας ορώμενη από 

τη Μαρία είναι ο καταλύτης που επιδρά στην αλλαγή της συμπεριφοράς της. Η 

εμφάνιση των ψυχών αντιπροσωπεύει την ηθική ευθιξία στη σύγχρονη θεώρησή της. 

Ο Κωνσταντής αντιπροσωπεύει το σύστημα των παραδοσιακών αξιών, σύμφωνα με 

το οποίο το έγκλημα τιμωρείται με έγκλημα. Το στοιχείο που κυριαρχεί δεν είναι η 

τιμωρία της Μαρίας αλλά η αυτοτιμωρία της Μαρίας που ωθεί τον Κωνσταντή να τη 

σκοτώσει. Το έργο δεν προωθεί τη λύση της τιμωρίας αλλά την ανάληψη της 

προσωπικής ευθύνης, την ηθική ευθύνη, την αυτοτιμωρία, που μπορεί να διασώσει 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
321

 

Η Έφη Βαφειαδάκη επιχειρεί μια σύγκριση σε επίπεδο λειτουργίας και 

συμπεριφοράς των προσώπων του έργου του Ξενόπουλου με τα αντίστοιχα της 

Ορέστειας του Αισχύλου. Η Μπάμπαινα γνωρίζει ότι η νύφη της είναι υπεύθυνη για 

το θάνατο της κόρης της με τον ίδιο τρόπο που η Ηλέκτρα γνωρίζει ότι η μητέρα της 

είναι υπεύθυνη για το θάνατο του πατέρα της. Διακατέχονται από τα ίδια αισθήματα 

μίσους, δε γίνονται όμως  οι ίδιες αυτόχειρες. Αναμένουν την εκδίκησή τους από 

άλλο συγγενικό τους πρόσωπο. Η Μαρία γυναίκα παραμελημένη από το σύζυγό της 

βλέπει όνειρα που την αναστατώνουν, μέσα από τα οποία καθίσταται σαφές στους 

θεατές ότι η ίδια εμπλέκεται στο θάνατο της κουνιάδας της. Οι τύψεις της θα 

ενταθούν και θα της δημιουργήσουν έντονο ψυχολογικό πρόβλημα, όταν η εικόνα της 

νεκρής βρεθεί μπροστά της, τη στιγμή που επιχειρεί να φύγει από το χωριό κρυφά. 

Στις Χοηφόρους η εικόνα της ένοχης Κλυταιμνήστρας, που υποφέρει στον ύπνο της 

μεταφέρεται από το χορό. Η Μαρία είναι εμμέσως εγκληματίας. Επιθυμούσε το 

θάνατο της άρρωστης με τον ίδιο τρόπο που επιθυμούσε η Κλυταιμνήστρα το θάνατο 

του Αγαμέμνονα. Η Μαρία είναι γυναίκα άπιστη προς τον άνδρα της, όπως και η 

Κλυταιμνήστρα. Ο θάνατός της, όπως και εκείνης θα συμβεί εκτός σκηνής από χέρι 

συγγενικό. 

                                                            
321 Athanassios Blessios, ό.π., σσ. 431-433. 
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Στο έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου παρατηρούμε ότι το υπερφυσικό στοιχείο 

εξηγείται με φυσικό τρόπο ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων κοινωνικών αιτίων. Ο 

μύθος του έργου αποκαλύπτει μια έμμεση κριτική οικείων κακών. Η συμπεριφορά 

της φόνισσας είναι απόρροια των συνθηκών μέσα στις οποίες έζησε. Μοχλός του 

έργου δεν είναι τίποτε το υπερφυσικό, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες καθεαυτές και 

η ψυχολογία των ατόμων αφετέρου. 

Τη θέση που υιοθετεί ο Ξενόπουλος απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο 

μπορούμε να την αποκρυπτογραφήσουμε όχι μόνο από το θεατρικό του έργο αλλά 

και μελετώντας το μεγάλο αριθμό των αθηναϊκών επιστολών που περιλαμβάνονται 

στο περιοδικό Η Διάπλασης των Παίδων.
322

 Σε επιστολή του που φέρει το τίτλο 

«Αποκάλυψις» θεωρεί ότι όλες οι θρησκείες είναι στο βάθος ίδιες, καθώς κάνουν τον 

άνθρωπο να επικοινωνεί ενδόμυχα «διά της ψυχής, διά της καρδιάς με τον αόρατον και 

απόκρυφον κόσμον, με το μυστήριον με τον Θεόν». Προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια 

βασική του θέση περί θρησκείας, που τη διατυπώνει μιλώντας για την προσευχή: 

«Δεν είμαι ούτε θεολόγος, ούτε ιεροκήρυξ. Προπάντων δεν είμαι φανατικός και δεν 

αγαπώ την προσκόλλησιν εις τους τύπους». Ανάλογα θα εκφραστεί μιλώντας για τη 

νηστεία, επαναλαμβάνοντας τη δυσπιστία του στους τύπους και την εμμονή του στην 

ουσία: «Αλλά πρέπει να σκεφθήτε και το κυριώτερον. Κάτω από τους θρησκευτικούς 

τύπους, υπάρχει πάντοτε το πνεύμα∙ κι εκείνος ο οποίος είναι σε θέση να εννοεί το 

πνεύμα και να το τηρή, δεν είναι ανάγκη να τηρή με μεγάλη αυστηρότητα τον τύπον». 

Ενδιαφέρεται για τη θρησκευτική αγωγή των νέων και υπογραμμίζει την ανάγκη να 

γνωρίζουν οι αναγνώστες του τα στοιχειώδη πράγματα της χριστιανικής λατρείας. 

Τον απασχολεί ιδιαίτερα και η σχέση θρησκείας-επιστήμης
323

 ενώ σε άλλες επιστολές 

                                                            
322 Ο Ξενόπουλος στην επιστολή του με τίτλο «Θεολογία αργόσχολων» υποστηρίζει ότι η Διάπλαση 

είναι σταλμένη από το Θεό και αποβλέπει στην ευτυχία των παιδιών. Βλ. Γρηγόριος Ξενόπουλος,  Η 

Διάπλασις  των Παίδων  1894-1948, φ. 33, 18-07-1942, σ. 235. 
323 Στην επιστολή του με τίτλο «Αθεϊσταί» υποστηρίζει: «Αλλά δια να εννοήσετε την σύγχυσιν και την 

πλάνην των δυστυχών αυτών ανθρώπων, αρκεί να σας είπω ότι ο Δαρβίνος ο ίδιος, τον οποίον διαρκώς 

επικαλούνται κάθε άλλο ήτο παρά άθεος. Απεναντίας επίστευεν ότι η θεωρία του περί εξελίξεως 

ανεδείκνυεν ακόμη περισσότερο την δύναμιν και το μεγαλείον ενός Θεού Δημιουργού. Βλέπετε, αγαπητοί 

μου, ότι και την θεωρίαν του Δαρβίνου εμπορεί να παραδέχεται κανείς και πάλιν να πιστεύη εις Θεόν 

δημιουργόν και κύριο του παντός; Καμία άλλη επιστημονική θεωρία δεν ημπορεί να μας φέρει εις το 

συμπέρασμα της αθεΐας;» Βλ. φ. 21, 20-04-1913, σ. 167. Στην επιστολή του με τίτλο «Θρησκεία» 

αναφέρει ότι η θρησκεία αρχίζει εκεί οπού τελειώνει η δικαιοδοσία της επιστήμης: «Μην πιστεύσετε 

ποτέ βιβλίον δήθεν επιστημονικόν έχον την αξίωσιν να λύση ζητήματα της θρησκείας - όπως π.χ. τα 

βιβλία των Γερμανών υλιστών, οι οποίοι διά κάθε αληθινόν επιστήμονα, ευρίσκονται εις την οικτροτέραν 

πλάνην και, προπάντων, μην ακούτε μερικούς ανοήτους και δοκησισόφους ανθρώπους, οι οποίοι 

νομίζουν, νομίζουν οι κακόμοιροι, ότι η Επιστήμη αναιρεί τη Θρησκείαν. Όχι, αγαπητοί μου, ειμπορεί 

κανείς να παραδέχεται την επιστήμην, να την σπουδάζη, ν’ ακούη τας εξηγήσεις της, να μανθάνη τους 
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διατυπώνει την άποψη ότι η γνώση δεν αναιρεί τη θρησκευτική πίστη.
324

 Από τις 

μορφές της χριστιανικής θρησκείας ιδιαίτερη θέση κατέχει η Παναγία.
325

 Προσεγγίζει 

με ιδιαίτερο σεβασμό τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αναλύει τη 

θεολογική τους σημασία
326

  αλλά και τη σημασία που αυτές προσλαμβάνουν κάτω 

από συγκεκριμένες ιστορικές συγκυρίες.
327

 

Η μελέτη των έργων του Ξενόπουλου μάς επιτρέπει να διαπιστώσουμε την 

ικανότητά του να μην περιορίζεται στην επιφάνεια των θεμάτων του, αλλά να 

διεισδύει σε βάθος καλώντας τον αναγνώστη να ανακαλύψει το υπόστρωμα των 

ιδεών και το φρόνημα της ζωής που κρύβονται μέσα σε αυτά. Συγκεκριμένα, θέτει 

                                                                                                                                                                          
φυσικούς νόμους, αλλά να έχη συγχρόνως και την θρησκείαν του, να πιστεύη με όλην την δύναμιν της 

ψυχής του και να προσεύχεται εις τον Θεόν, ζητών τον φωτισμόν, την οδηγίαν και την σωτηρίαν του. Ο 

Θεός είναι μέσα μας. Καμιά επιστημονική θεωρία, καμιά επιστημονική ανακάλυψη δεν είναι ικανή να 

τον εκθρονίσει».  Βλ. φ. 10, 07-02-1915, σ. 79. 
324 Στην επιστολή του με τίτλο «Η πίστις σου σέσωκέ σε» υποστηρίζει: «… ο λόγος της απιστίας ή της 

δυσπιστίας μερικών δεν είναι πάντα και κυρίως ο σκεπτικισμός, οι φιλοσοφικές θεωρίες, τα διδάγματα. 

Είναι που η πίστη στο Θεό επιβάλλει στον άνθρωπο μια ηθική και την ηθική αυτή είναι πολύ να την 

εφαρμόζη. Αν ήταν μόνο ψυχή, μάλιστα ο άνθρωπος θα ήταν ένας άγγελος. Αλλά είναι, βλέπετε, και 

σώμα. Κι ο Θεός έβαλε την ψυχή του μέσα σ’ ένα σώμα και τον έφερε σ’ αυτόν τον κόσμο για να τον 

δοκιμάση … Αυτός είναι, νομίζω, ο κυριώτερος λόγος που μερικοί άνθρωποι δε πιστεύουν, και που η 

πίστη μερικών άλλων έχει διαλείψεις, λιποψυχίες, δεν είναι πίστη αγνή, καθαρή, ολόψυχη: Η δυσκολία 

που παρουσιάζει η αυστηρή τήρηση της ηθικής, η καθυπόταξη των ενστίχτων και η νίκη του Καλού στην 

αιώνια πάλη με το Κακό». Βλ. φ. 24, 13-05-1933,σ. 284. Στην επιστολή του  «Η αγνή πίστη» 

επισημαίνει ότι ένας ακόμη λόγος της ελλιπούς πίστης των ανθρώπων είναι η αδυναμία των 

ανθρώπων: «Γι’ αυτό σας λέω: αν δε μπορείτε να καταλάβετε, όσα δεν μπορεί να χωρέσει ο νους σας, 

όσα σας γεννούν απορίες κι αμφιβολίες, αφίνετέ τα κατά μέρος. Έτσι μόνο η πίστη σας στο Θεό θα είναι 

αγνή, ολόψυχη, χωρίς διαλείψεις και χωρίς λιποψυχίες. Έτσι μόνο θα είστε καλοί άνθρωποι χριστιανοί 

και θα κάνετε το καλό, και θα μένετε στην αρετή, χωρίς να βρίσκετε ευκολότερη την κακία και την 

αμαρτία. Κι έτσι με την πίστη σας με την αφοσίωσή σας με την καθημερινή ανάταση της ψυχής σας, με 

την προσευχή σας, θα φθάσετε να αναγνωρίσετε και την μεγάλη αλήθεια: «τα αδύνατα τοις ανθρώποις 

δυνατά παρά τω Θεώ». Βλ. φ. 25, 20-05-1933, σ. 296. 
325 Στις επιστολές «Η 15η Αυγούστου », «Της Παναγίας», «Της Παναγίας Β», «Της Παναγίας Γ», « Η 

Παναγία», εξέχουσα θέση έχει η Παναγία. Στις τρεις τελευταίες ο συγγραφέας εκφράζει τις εντυπώσεις 

του από την πανηγυρική λειτουργία της Φανερωμένης τον Δεκαπενταύγουστο, της μεγαλύτερης 

ζακυνθινής εκκλησίας στη γειτονιά του, όπου η εορτή της Παναγίας εορταζόταν με μοναδική 

μεγαλοπρέπεια. Για τις επιστολές «Η 15η Αυγούστου» και «Η Παναγία» βλ. φ. 34. 24-08-1896, σ. 268. 

και φ. 38, 17-08-1940, σ. 335, αντίστοιχα, ενώ για τις επιστολές «Της Παναγίας», «Της Παναγίας Β», 

«Της Παναγίας Γ»  βλ. φ. 38, 18-08-1934, σ. 452, φ. 39, 25-08-1934, σ. 464, φ. 40, 01-09-1934, σ. 476, 

αντίστοιχα. 
326 Στην επιστολή του «Χριστούγεννα» αναφέρει: «Δύο είναι οι μεγαλύτερες γιορτές της 

χριστιανοσύνης: τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, η Γέννηση και η Ανάσταση του Χριστού. Το ίδιο μεγάλες 

κι οι δυο, γιατί η πρώτη μας θυμίζει την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και τον ερχομό του πάνω στη γη 

-χρονολογία που άλλαξε την όψη του κόσμου και χώρισε την ιστορία σε χρόνια προ και σε χρόνια μετά- 

κι η δεύτερη τη νίκη του πάνω στο θάνατο, ένα σύμβολο της Νίκης του πάνω στο Κακό και της Βασιλείας 

του  στον αιώνα τον άπαντα». Βλ φ. 3., 21-12-1935, σ. 20. 
327 Το Δεκέμβριο του 1940 στη «Χριστουγεννιάτικη» επιστολή του αναφέρεται στον ελληνοϊταλικό 

πόλεμο και τη σημασία του και προσεύχεται στο νεογέννητο Χριστό για την τελική νίκη. Το 

Δεκέμβριο του 1943 γράφει επιστολή με τίτλο «Ο Χριστούλης» για τα θλιμμένα κατοχικά 

Χριστούγεννα και την παγκόσμια δυστυχία. Βλ. φ. 4, 28-12-1940, σ. 28 και φ. 49-52, Δεκέμβριος 

1943, σ. 227. 
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τους ήρωες του σε καίρια διλήμματα που τους καταξιώνουν ή τους ευτελίζουν ως 

άτομα και τους προκαλεί να αναμετρηθούν με καθοριστικά θέματα της ύπαρξής τους, 

όπως το ήθος ή ο φόβος του θανάτου. Οι κοινωνικές συνθήκες, οι άγραφοι εθιμικοί 

νόμοι και οι ταξικές διαφορές παρεμβαίνουν σε αυτές τις οικογενειακές ή ερωτικές 

ιστορίες των έργων του, προβάλλοντας την προοδευτική κατεύθυνση της σκέψης του 

και το σεβασμό του στις ηθικές αξίες της παράδοσης, στη θρησκεία και την αληθινή 

δικαιοσύνη. Μέσα από το έργο του προβάλλει το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην 

ανεξιθρησκία και αναπτύσσει στοιχεία της ορθόδοξης διδασκαλίας για την 

ανωτερότητα της πίστης στο Χριστό, όπως αυτή προβάλλεται μέσα από το 

Ευαγγέλιο. Το αίτημα της κοινωνικής αλληλεγγύης παρουσιάζεται υπό το πρίσμα της 

χριστιανικής διδασκαλίας για την αγάπη προς τον πλησίον. Στον αντίποδα της 

διδασκαλίας αυτής παρατηρούμε τις αρνητικές συνέπειες του θρησκευτικού 

φανατισμού και της μισαλλοδοξίας. Στοιχεία θρησκευτικής ευλάβειας αποτελούν η 

συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες, η αίσθηση εσωτερικής αγαλλίασης από την 

παρακολούθηση της ακολουθίας του Επιταφίου και το άκουσμα των ύμνων της 

Μεγάλης Παρασκευής. Ο Θεός παρουσιάζεται ρυθμιστής της ανθρώπινης ζωής, 

εγγυητής της θείας δικαιοσύνης και αρωγός κάθε δίκαιου αγώνα. Έτσι, στο έργο 

Ψυχοσάββατο τιμωρεί το έγκλημα και αποκαθιστά τη διασάλευση της θείας τάξης, 

ενώ στη Στέλλα Βιολάντη στέκεται αρωγός στον αγώνα της ηρωίδας να υπερασπίζεται 

τις επιλογές της. Σχετικά με την εικόνα του Θεού ως δίκαιου και τιμωρού οφείλουμε 

να παρατηρήσουμε τα εξής. Σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία οι πρωτόπλαστοι 

μετά την πτώση βίωσαν το αίσθημα της ενοχής  και της γυμνότητας εξαιτίας της 

απώλειας της αληθινής ζωής, της αθάνατης ζωής. Αυτή η αίσθηση της ντροπής 

αποτελεί φανέρωση της απώλειας του προσωπικού χαρακτήρα της ύπαρξης, αγωνία 

μπροστά στο θάνατο σύμφωνα πάντοτε με τα κριτήρια της εκκλησιαστικής ερμηνείας 

των εικόνων της Βίβλου. Ερμηνεύοντας οι ηθικολόγοι το φόβο του Αδάμ 

υποστηρίζουν ότι οφείλεται στην αγωνία της επερχόμενης τιμωρίας. Η έννοια όμως 

της παράβασης και της τιμωρίας είναι και αυτή μια εικόνα παρμένη από τις 

μεταγενέστερες εμπειρίες του κόσμου της πτώσης. Όσον αφορά στις τιμωρίες που 

επιβάλλει ή επαγγέλεται ο Θεός μέσα από πλήθος παραδειγμάτων της Αγίας Γραφής 

η Εκκλησία ξεχωρίζει την αλήθεια που δηλώνουν οι εικόνες από το παράδειγμα. 

Αλήθεια είναι η πτώση του ανθρώπου και η πτώση δεν έχει απλώς νομικό 

περιεχόμενο, αλλά είναι μια διαστροφή της ζωής, στην οποία η ελευθερία του 
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ανθρώπου συμπαρασύρει όλη την κτίση. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός σέβεται απόλυτα 

την ελευθερία του ανθρώπου και τις συνέπειες αυτής της ελευθερίας.
328

  

Παράλληλα, παρατηρούμε ότι ο συγγραφέας  χρησιμοποιεί στοιχεία από την Αγία 

Γραφή (εικόνες του Παραδείσου και της Κόλασης, το παράδειγμα των αδερφών Κάιν 

και Άβελ), για να υποστηρίξει τις θέσεις του. Η μορφή του ιερέα στα έργα του 

αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή ηθική που συμπαραστέκεται στο ποίμνιό του 

εφαρμόζοντας τη διδασκαλία του Θεού, ενώ άλλες φορές παρουσιάζεται θύμα 

θρησκοληψίας. Απέναντι δε στο φαινόμενο της θρησκοληψίας αντιπαραβάλλει την 

ορθή γνώση. Όσον αφορά στο θέμα του θανάτου, το προσεγγίζει με κριτήρια 

φιλοσοφικά παρά θεολογικά, τονίζοντας την υπομονή και τη στωικότητα με την 

οποία πρέπει ο καθένας να το αντιμετωπίζει. Ο θάνατος του ανθρώπου κατά την 

ορθόδοξη θεολογία έχει την αφετηρία του, όπως είναι γνωστό, μέσα στον  παράδεισο 

μέσα στη χώρα της ζωής. Εκεί ο άνθρωπος απέκτησε τη   θανατηφόρο ζωή, η οποία 

ως ακατάλληλη για την περιοχή του παραδείσου τον καταδίκασε σε εξορία. 

Επιτρέποντας ο Θεός μετά την αμαρτία του ανθρώπου, τη φθορά, την οδύνη και το 

θάνατο θέλησε ως φιλάνθρωπος κατά τον Καβάσιλα να προσφέρει φάρμακο σε 

άρρωστο παρά να τιμωρήσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Ο Θεός δεν καταδίκασε τον 

άνθρωπο σε άμεσο σωματικό θάνατο προσβλέποντας έτσι στη μετάνοια του 

ανθρώπου. Μέσα από τη μελέτη του θανάτου ο άνθρωπος έχει μια σημαντική αφορμή 

για μετάνοια. Επιπλέον ο θάνατος εκφράζει τη φιλανθρωπία του Θεού και με το 

γεγονός ότι εμποδίζει την αμαρτία και το κακό να γίνουν αθάνατα.
329

 

                                                            
328 Χρήστος Γιανναράς, Αλφαβητάρι της πίστης, εκδ. Δόμος, σσ. 125-130. 
329 Δημήτρης Τσελεγγίδης, Χάρη και Ελευθερία κατά την πατερική παράδοση του ΙΔ΄αι. Συμβολή στη 

σωτηριολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 69. 



 

 

 

3.3.2. Γιάννης Καμπύσης: Υπερβατική Αρχή - Μοίρα - Θεός. 

Η ανταπόδοση των πράξεων στη ζωή. 

 

Η παρουσία του Γιάννη Καμπύση (1872-1901) αποτελεί σημαντικό σταθμό στην 

ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, γιατί με το νεωτερισμό και τη γλώσσα του ήρθε 

σε αντιπαράθεση με το πνεύμα της κλασικιστικής τραγωδίας που κυριαρχούσε την 

εποχή εκείνη.
330

 Το έργο του προμηνύει το τέλος του λογιοτατισμού και εισάγει το 

βαθύτερο πνεύμα του γερμανικού πολιτισμού. Το μονόφυλλο της αγγελίας του με την 

οποία αναγγέλλει την έκδοση των δύο πρώτων θεατρικών του έργων αποτελεί 

θεατρικό μανιφέστο, και αποδεικνύει την τόλμη και την ανεξαρτησία του πνεύματός 

του. Αντιτίθεται στη στείρα προγονοπληξία και το μεγαλοϊδεατισμό. Πιστεύει ότι το 

Έθνος μπορεί να μεγαλουργήσει, όταν στηριχτεί στις δικές του δυνάμεις και 

απαλλαγεί από το βάρος της προγονικής κληρονομιάς. Το έργο του μπορεί να 

ενταχθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη εκτείνεται από το 1892-1896. Είναι η πρώιμη 

φάση της δημιουργίας, στην οποία ξεχωρίζουν τα πεζά και ιδιαίτερα τα άρθρα στον 

τύπο της εποχής. Στη δεύτερη κυριαρχεί το θεατρικό του έργο και ιδιαίτερα τα 

ρεαλιστικά και νατουραλιστικά δράματα. Η τρίτη, τέλος, χαρακτηρίζεται από τα 

συμβολιστικά θεατρογραφήματα. Η παρουσία του στα νεοελληνικά γράμματα 

εκτείνεται και στο χώρο της εκδοτικής δραστηριότητας και συνδέεται με την αλλαγή 

που φέρνει στη λογοτεχνία η έκδοση του περιοδικού Τέχνη και η σχολή που 

δημιουργείται γύρω από αυτό. 

Στο έργο του Γιάννη Καμπύση Η Μις Άννα Κούξλεϋ, το άτομο παρουσιάζεται 

ανίσχυρο μπροστά στις δυνάμεις που καθορίζουν τη ζωή του.  

ΠΕΡΙΚΛΗΣ: (τον κοιτάζει με δόση οίχτου) Εσύ; Δε μου έφταιξες, αδελφέ, τίποτα … 

(σα να μιλούσε μοναχός του). Η μοίρα μου, μόνο το ριζικό μου μου φταίει.
331

 

                                                            
330«Ο Γιάννης Καμπύσης γεννήθηκε στην Κορώνη το 1872. Η μητέρα του ήταν γυναίκα καλλιεργημένη 

και εύπορη και ο πατέρας του αγιογράφος. Με το πέρας των εγκυκλίων του σπουδών μετακομίζει στην 

Αθήνα και εγγράφεται στη Νομική σχολή Αθηνών. Ολοκληρώνει τις σπουδές του αλλά δεν ασκεί το 

επάγγελμα του δικηγόρου γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Εργάζεται ως υπάλληλος στο υπουργείο οικονομικών, 

θέση από την οποία παραιτείται, για να ασχοληθεί με την λογοτεχνία».Βλ. Θ. Γραμματάς, Το θεατρικό 

έργο του Γ. Καμπύση, Γιάννενα 1984, σσ. 35-49. 
331 Γ. Βαλέτας, Καμπύσης-Άπαντα, Αθήνα 1972, σ. 165. 
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Η υπόθεση του τρίπρακτου αυτού δράματος ξετυλίγεται στην Αθήνα την περίοδο 

των Ολυμπιακών αγώνων του 1896. Η Μις Άννα Κούξλεϋ είναι μια γυναίκα 

πασίγνωστη εξαιτίας της φήμης της να προλέγει το μέλλον. Ερχόμενη στην Ελλάδα 

για να παρακολουθήσει τους αγώνες επισκέπτεται το σπίτι της κυρίας Μηλιώτη, όπου 

βρίσκει την ευκαιρία να προβλέψει τη μοίρα σε διάφορα φιλικά και συγγενικά 

πρόσωπα της οικογένειας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η κόρη της Μάρθα, η ανεψιά 

της Μαρίνα, ο αδελφός της Στάμος και ο οικογενειακός τους φίλος Περικλής. Η Μις 

Άννα Κούξλεϋ προβλέπει το θάνατο της Μαρίνας σε σύντομο χρονικό διάστημα και 

την αποτυχία του γάμου της Μάρθας. Η Μαρίνα αρρωσταίνει και ο Περικλής, αν και 

ερωτευμένος με τη Μάρθα, παρασυρόμενος από τα γεγονότα την αρραβωνιάζεται. 

Μόλις όμως μαθαίνει ότι η Μάρθα σκοπεύει να παντρευτεί, επιχειρώντας να της 

εκμυστηρευτεί  τον έρωτά του παρασύρεται και τη φιλά. Η Μαρίνα γίνεται άθελά της 

μάρτυρας σε αυτή τη σκηνή και πεθαίνει από το ψυχολογικό σοκ. Ο  ήρωας, από τη 

μια μεριά, φαίνεται να είναι αθώο θύμα στα χέρια αόρατων δυνάμεων και, από την 

άλλη, υπεύθυνος των πράξεών του. Συγκεκριμένα, ενώ η Μις Άννα Κούξλεϋ 

προλέγει το θάνατο της Μαρίνας υποδηλώνοντας το ρόλο της μοίρας, της 

αυθύπαρκτης μεταφυσικής στην ανθρώπινη ζωή, η ομολογία της άρνησης του 

Περικλή να εκδηλώσει έγκαιρα τα αισθήματά του για τη Μάρθα αποτελεί έμμεση 

ανάληψη της ευθύνης του για το θάνατο της Μαρίνας. 

Η Μις Άννα Κούξλεϋ αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο του έργου, η οποία με τις 

προβλέψεις της καθορίζει και νοηματοδοτεί τις πράξεις των υπόλοιπων προσώπων. 

Το έντονο ενδιαφέρον της οικογένειας Μηλιώτη να την προσκαλέσει σπίτι της και να 

πληροφορηθεί το μέλλον της δείχνει τη λαϊκή δεισιδαιμονία που χαρακτηρίζει την 

αστική κοινωνία της εποχής του συγγραφέα. Η λαϊκή δεισιδαιμονία 

αντιπαραβάλλεται με τη θρησκευτική ευσέβεια επιτείνοντας το σκηνικό της 

αντίθεσης, καθώς η κ. Μηλιώτη αξιολογεί την απόφαση της κόρης της Μάρθας να 

παντρευτεί ως αποτέλεσμα της θεϊκής βούλησης που ενεργεί το καλό.  

ΜΗΛΙΩΤΗ: Μερσί, φίλε μου. Βλέπεις, λοιπόν, πώς τα φέρνει ο Θεός όλα βολικά;..  

ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Αυτά είναι γραφτά, κ. Πιπίτσα ...
332

 

                                                            
332 Στο ίδιο, σ. 169. 
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Η συγκατάθεση του Περικλή στα λόγια της κ.Μηλιώτη δείχνει την 

αμφιταλάντευση του συγγραφέα μεταξύ αιτιοκρατίας και υπερβατικότητας, μεταξύ 

της παντοδυναμίας κάποιων υπερβατικών αρχών και των προσωπικών αδυναμιών του 

ήρωα. Οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις των ηρώων σε προσωπικό και κοινωνικό 

επίπεδο είναι έντονες και αναδεικνύουν τη σημασία της κοινωνικής διάστασης στη 

ζωή του ανθρώπου. 

Το έργο του η Φάρσα της ζωής γράφτηκε το 1895 και έχει ως κεντρικό θέμα την 

κληρονομικότητα. Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου ο Ανδρέας,
333

 εκδότης 

περιοδικού, είναι αρραβωνιασμένος με την Πιπίτσα Τριάντη. Ενώ ο κοινωνικός του 

περίγυρος τον θεωρεί ευτυχισμένο, εκείνος εξομολογείται στο φίλο του ότι η 

οικογένεια της αρραβωνιαστικιάς του και η ίδια είναι άτομα ψυχικά άρρωστα. Το 

έργο τελειώνει με εκδήλωση έντονης ψυχικής διαταραχής από μέρους της Πιπίτσας, η 

οποία θεωρεί τον εαυτό της σωτήρα του κόσμου. 

Στο παραπάνω έργο του συγγραφέα το ζευγάρι των πρωταγωνιστών, Ανδρέας και 

Πιπίτσα, αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα του «δόκανου που στήνει η μοίρα στους 

ανθρώπους», ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της φάρσας της ζωής που παίζεται από 

απρόσωπες, παντοδύναμες μυστικές αρχές σε βάρος της ζωής του ανθρώπου. Καθώς 

ο άνθρωπος συμπεριφέρεται όπως του επιβάλλουν οι εξωτερικοί παράγοντες, τα 

περιθώρια της προσωπικής του ελευθερίας είναι περιορισμένα, ενώ οι ευθύνες του 

παρουσιάζονται ελαχιστοποιημένες. Παράλληλα με αυτή τη μεταφυσική ερμηνεία της 

απαισιόδοξης θέσης του ήρωα, διατυπώνεται μια προσέγγιση ρεαλιστική και υλιστική 

στα γεγονότα. Σύμφωνα με αυτή, η συμπεριφορά της Πιπίτσας ερμηνεύεται ως 

αποτέλεσμα της επίδρασης συγκεκριμένων κοινωνικών συνθηκών. Η συμπεριφορά 

της Πιπίτσας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κοινωνικών συνθηκών, που 

ευθύνονται για ό,τι δυσάρεστο της συμβαίνει. Η ψυχασθένεια της ηρωίδας οφείλεται 

στο οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, το οποίο παρουσιάζεται από την 

                                                            
333 Η διχοτόμηση σώματος και πνεύματος είναι τέτοια που παρόμοιά της δεν έγινε αντιληπτή στο 

νεοελληνικό θέατρο εκείνης της περιόδου, καθώς η αλλαγή γνώμης του Αντρέα είναι υγιής και τα 

συναισθήματά του γνήσια. Δεν είναι καθόλου αρνητικό ούτε ανήθικο, η θετική αύρα που προκαλεί το 

γυναικείο σώμα να αποτελεί τη  κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη μιας ερωτικής σχέσης, που μπορεί 

να οδηγήσει στη σύναψη ενός γάμου, αν αυτή συνοδεύεται από την ανακάλυψη της εσωτερικής 

ομορφιάς του άλλου. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για αυτήν την περίπτωση. Πρόκειται για έναν έρωτα 

ύστερα από προτροπή. Είναι γεγονός ότι ο Αντρέας εξ αρχής ένιωσε σεξουαλική έλξη προς τη 

Πιπίτσα, αλλά το περιβάλλον του, η ίδια η Πιπίτσα, και η αντιζηλία του με τον Χορμίδη είναι οι λόγοι 

που μετέβαλλαν τη σεξουαλική έλξη σε έρωτα, πάθος και σεβασμό. Επιβεβαιώνεται έτσι η άποψη των 

φεμινιστριών κατά την οποία, όταν οι άνδρες ερωτεύονται, αδυνατούν να αποδείξουν τα συναισθήματά 

τους, επειδή συγχέουν επιθυμία και συναίσθημα. A. Blessios, Le theatre des idees, ό.π., σ.345. 
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αρχή του έργου προβληματικό και αποδιοργανωμένο. Η μητέρα της ενδιαφέρεται 

αποκλειστικά για τον εαυτό της και την κοσμική προβολή. Ο πατέρας της, αν και δεν 

εμφανίζεται στη σκηνή, αδιαφορεί για τους άλλους και περνά το μεγαλύτερο μέρος 

της ημέρας στο καφενείο. Η Φρόσω, αδελφή της Πιπίτσας, είναι άτομο νευρωτικό. 

Με τη φλυαρία προσπαθεί να καλύψει το κενό της, ενώ με την ωραιοπάθεια την 

ανασφάλεια και την αδυναμία της. Η Κατίνα, προσκολλημένη στην πασιέντζα της 

φαίνεται εντελώς απομονωμένη από τους υπόλοιπους. Ο ένας αδελφός, ο Τάσος, 

ερωτοτροπεί με την υπηρέτρια χωρίς να συναισθάνεται τη σοβαρότητα των 

καταστάσεων, ενώ ο άλλος σκηνικά αθέατος παίζει μαντολίνο. Η Πιπίτσα -άτομο 

ευαίσθητο- καταπιέζεται από το ασφυκτικό περιβάλλον, αδυνατώντας, όμως, να 

απαλλαγεί από αυτό, καταλήγει στη φυγή, η οποία εκδηλώνεται ως διάθεση να σώσει 

τους άλλους και να τους οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Αντιλαμβάνεται τον εαυτό της 

ως δούλη του Θεού, την οποία επέλεξε για να γίνει κήρυκας του Ευαγγελίου και να 

διδάξει τη διδασκαλία Του.  

ΠΙΠΙΤΣΑ: (ήσυχα και με φαιδρότητα). Ήρθε ο καιρός, Αντρέα μου. Θα σε τα πω 

όλα. Ξέρεις; Ο  Θεός αξίωσε την αμαρτωλή τη δούλη σου  να γίνει ο κήρυκας της 

εντολής του …   

ΑΝΤΡΕΑΣ (ταραγμένος και μη θέλοντας να δείξει τη συγκίνησή του): Πιπίτσα 

μου… 

ΠΙΠΙΤΣΑ: Ναι … Το θείο πνεύμα μου αποκάλυψε τη θέληση του Κυρίου. Και σύ 

Αντρέα μου, σώθηκες … Και για σένα έχω εντολή. Συ θα είσαι ο σύντροφός μου, που 

θα γυρίσουμε όλο τον κόσμο να κηρύξουμε το λόγο του Θεού. Θα γίνουμε το 

παράδειγμα. Θα είμαστε οι αιώνιοι αραβωνιαστικοί, σαν την Παναγία με το 

Γιωσήφ…
334

 

Ο συγγραφέας εμπλουτίζει το λόγο της Πιπίτσας με χωρία από την Αποκάλυψη, 

προκειμένου να αποδώσει την κατάστασή της και να ερμηνεύσει τη διάθεσή της να 

συμβάλει στη σωτηρία της κοινωνίας.  

ΠΙΠΙΤΣΑ:  Εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε, όπως δε 

μπορεί να κρυφτεί η πολιτεία, που είναι χτισμένη απάνου στο βουνό. Και θα κηρύξουμε 

στον κόσμο. «Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν 

                                                            
334 Στο ίδιο, σ. 113. 
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ενδύμασιν προβάτων, έσωθεν δε εισίν λύκοι άρπαγες …». Να, το λέει εδώ το Βαγγέλιο 

… Ο απόστολος του Θεού δεν έχει ανάγκη μήτε ύπνου, μήτε φαγητού. Θα μας 

κατατρέξουν, Αντρέα, θα μας βρίσουν. Μα εμείς δε θα φοθηθούμε και θα τους: «Ουαί 

υμίν άθλιοι!» … Ευλογημένο το όνομα του Θεού!.. (άξαφνα γονατίζει και σα να 

προσεύχεται) Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μου κατά το ρήμα σου. (Ο Αντρέας μόλις 

συγκρατιέται. Η Βασίλω σ’ όλη αυτή τη σκηνή άφισε τη δουλειά της και κοίταζε 

αλαφιασμένη) …  

ΠΙΠΙΤΣΑ (γονατισμένη ανοίγει το τεραβάγγελο και διαβάζει δυνατά): «Τάδε λέγει ο 

κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν τω μέσω των επτά 

λυχνιών των χρυσών. Οίδα τα έργα σου, και τον κόπον σου, και την υπομονήν σου, και 

ότι ου δύνει βαστάσαι κακούς και επειράσω τους φάσκοντας είναι αποστόλους και ουκ 

εισί και εύρες αυτούς ψευδείς … (αφτή τη στιγμή ακούγεται από βαθιά ο ήχος του 

μαντολίνου, που παίζει ένα μαρς, και εξακολουθεί ως το τέλος της πράξης. Η Πιπίτσα 

δε διακόφτεται καθόλου) … και εβάστασας, και υπομονήν έχεις, και δια το όνομά σου 

κεκοπίακας και ου κέκμηκας …
335

 

Ο ιερέας παρουσιάζεται συμπαραστάτης στο πρόβλημά της, την επισκέπτεται 

κατόπιν παράκλησης από την ίδια και τη νουθετεί, προτείνοντάς της να εμπιστευθεί 

την τύχη της στο Θεό. 

Το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η Πιπίτσα και το 

γεγονός ότι είναι γυναίκα παίζουν ένα ρόλο σημαντικό στην εκδήλωση της νεύρωσής 

της. Η νεύρωσή της εκδηλώνεται αμέσως μετά την επίσκεψη των ανδρών στο σπίτι 

της. Η Πιπίτσα αντιλαμβάνεται ότι ο Αντρέας έχει καταλάβει πόσο αρρωστημένο 

είναι το οικογενειακό της περιβάλλον μολονότι η ίδια συμπεριφέρεται σωστά χωρίς 

να εκδηλώνει κανένα ίχνος υστερίας. Η αντίδραση της Πιπίτσας αποδεικνύει ακόμη 

μια φορά ότι η ταυτότητα και η ψυχική ισορροπία της γυναίκας εξαρτώνται από την 

αντίστοιχη συναισθηματική. Το αντίθετο λειτουργεί για τους άνδρες. Ισχύοντας αυτό 

είναι αδιανόητο ότι η κατάστασή της θα βελτιωθεί και ότι η υγεία της θα 

αποκατασταθεί καθώς η θεραπεία της εξαρτάται από τη βελτίωση της κατάστασης 

του περιβάλλοντος της. Η εξέλιξη παραμένει ανοικτή καθώς ο Αντρέας υποτάσσεται 

                                                            
335 Στο ίδιο, σσ. 113-114. 
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στις ασυναρτησίες της Πιπίτσας, μολονότι δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ελπίδας για το 

μέλλον.
336

 

Tο έργο του Γιάννη Καμπύση Το μυστικό του γάμου,
337

 αποτελεί τρίπρακτο δράμα 

με πλαίσιο τη μεγαλοαστική κοινωνία της Αθήνας. Η υπόθεση του έργου στρέφεται 

γύρω από θέματα παρμένα από το χώρο της ιατρικής επιστήμης και την ψυχολογία. 

Φορείς των αντιθέσεων είναι ο Χρήστος Λάκης από τη μια και ο Αλέκος Κιάρας από 

την άλλη. Ο Αλέκος Κιάρας, γιατρός, επισκέπτεται τον φίλο του πατέρα του Χρήστο 

Λάκη, όπου και συναντά την κόρη του και παιδική του φίλη Όλγα. Η Όλγα πάσχει 

από κάποιο είδος νεύρωσης, την οποία ο Λάκης αποδίδει σε κληρονομική αιτία. Ο 

Αλέκος Κιάρας μη δεχόμενος την άποψη του πατέρα της τη θεραπεύει με την αγάπη 

και το ενδιαφέρον του. Το ζευγάρι ερωτεύεται και παντρεύεται, γεγονός που 

χαροποιεί ιδιαίτερα τις δύο οικογένειες. Η άτυχη πρώτη νύχτα του γάμου της 

προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα στην Όλγα και οδηγεί σε διάσταση το ζευγάρι. Το 

χάσμα γεφυρώνεται με τη μεσολάβηση του κ. Λάκη.  

 Στην πρώτη πράξη ο συγγραφέας αποδίδει τη σωτηρία της Ασπασίας και της 

υπόλοιπης οικογένειας από τη λαίλαπα της πυρκαγιάς στη θεϊκή βούληση. 

Διηγούμενος το περιστατικό, ο ήρωας καυτηριάζει την εγωιστική του συμπεριφορά 

να διασώσει πρώτα τον εαυτό του και κατόπιν να ενδιαφερθεί για την τύχη της 

οικογένειάς του. Ο λόγος του έχει έντονα απολογητικό χαρακτήρα, καθώς αναφέρει 

ότι, όταν αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, περιορίστηκε απλώς να φωνάξει στη γυναίκα 

του και την κόρη του για τον κίνδυνο που διέτρεχαν και, μόνο όταν εξασφάλισε τη 

σωτηρία του, τις αναζήτησε. Ομολογεί, επίσης, ότι τον ίδιο εγωισμό διέκρινε και στη 

συμπεριφορά της συζύγου του, κάτι που αντιμετωπίζει με περισσότερη αυστηρότητα. 

Η αναφορά στο συγκεκριμένο γεγονός έχει σκοπό να αιτιολογήσει την ευάλωτη υγεία 

της Όλγας, καθώς μετά από αυτήν την περιπέτεια παρουσιάζει ανορεξία. Η λύση στο 

πρόβλημα αυτό κατά τη γνώμη του Αλέκου δεν βρίσκεται στην επιστήμη, την οποία 

κρίνει ανεπαρκή, αλλά στην πίστη της κόρης του και στο θαύμα που απορρέει από 

αυτή. Για αυτό το λόγο, τον συμβουλεύει να επισκεφθεί το νησί της Τήνου. 

Ο κ. ΛΑΚΗΣ: Πού; Στην Τήνο; Αστειεύεσαι δηλαδή;  

                                                            
336 A. Blessios, Le theatre des idees, ό.π., σ. 344. 
337 Γράφτηκε το καλοκαίρι του 1893 και τυπώθηκε το 1896 σε ένα τόμο με το έργο Η φάρσα της ζωής. 

Στο ίδιο, σ. 89. 
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ΑΛΕΚΟΣ: Καθόλου. Η πίστη της Όλγας κάνει θάματα. Δοκιμάστε.
338

 

Τη θεϊκή βούληση ως παράγοντα ρύθμισης της ζωής του ανθρώπου προβάλλει ο 

συγγραφέας μέσα από την απάντηση της κ. Λάκη, όταν η φίλη της, Κιάρα, εκφράζει 

την επιθυμία να δει τα παιδιά των δύο φιλικών οικογενειών ζευγάρι στη ζωή: «Μαρή 

αυτά είναι θεϊκά. Πού ξέρεις τι έχει γραμμένο του καθενού, ο Θεός;». 

Η κ. ΚΙΑΡΑ: Αχ Ασπασία … Ναι, από χρόνια το φανταζόμουνα, πως δε θα ‘ταν 

νύφη για το γυιο μου άλλη από την κόρη σου. Και τώρα, αν είναι να χαλάσει αυτό τ’ 

όνειρο …  

Η κ. ΛΑΚΗ (διακόφτοντας):  Μαρή, αυτά είναι θεϊκά. Πού ξέρεις τί έχει γραμμένο 

του καθενού ο Θεός;
339

 

Παράλληλα, ο συγγραφέας επισημαίνει τη σημασία της προσευχής και τη δύναμη 

που αποκομίζει ο πιστός από τη γονυκλισία και την επίκληση του ονόματος της 

Παναγίας, όταν παρουσιάζει το αδιέξοδο που βιώνει η Λάκη, βλέποντας την κόρη της 

δυστυχισμένη στο γάμο της και νιώθοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που 

μπορεί να έχει το γεγονός αυτό στην εξέλιξη της υγείας της. Την ένταση του 

αδιεξόδου που βιώνει μέσα της περιγράφει η ίδια όταν, σε στιγμές πονηρές, 

καταφεύγει στη βλαστήμια, αντιπαραβάλλοντας αυτό το αίσθημα με την αντίστοιχη 

εμπειρία παρηγοριάς και ανάτασης που νιώθει να την κυριεύει, όταν, γονυπετής, 

επικαλείται το όνομα της Παναγίας.  

Η κ. ΛΑΚΗ: … Έρχουμαι σε στιγμές πονηρές, που βλαστημάω μέσα μου, μα δεν 

ξεθυμαίνω και μόνο άμα γονατίζω μπρος στη Παναγιά και την παρακαλώ μόνο τότε 

παίρνω λίγη ανάσα.
340

 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Λάκη, επιχειρώντας να ερμηνεύσει τα αίτια της 

δυστυχίας της κόρης της, αναρωτιέται εξαιτίας ποιου κακού και ποιας αμαρτίας 

εισπράττουν την οργή του Θεού.  

Η κ. ΛΑΚΗ: … Χριστέ μου γιατί μας παιδεύει τόσο ο Θεός; Τι κακό εκάμαμε τόσο 

μεγάλο;
341

 

                                                            
338 Στο ίδιο, σ. 39. 
339 Στο ίδιο, σ. 61. 
340 Στο ίδιο, σ. 65. 
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Ο Αλέκος είναι εκφραστής του πνευματικού κόσμου -την ύπαρξη του οποίου 

αρνείται ο  Λάκης ως υποστηρικτής των θετικών επιστημών- και επικαλείται την 

πνευματική δύναμη της αγάπης προκειμένου να γιατρέψει τη νευρική ανορεξία της 

Όλγας. Η αγνότητα της Όλγας παρουσιάζεται από το συγγραφέα με την εικόνα ενός 

αγγέλου που κατοικεί στη γη, ενώ χρησιμοποιεί την εικόνα του Παραδείσου για να 

περιγράψει την ευτυχία που βιώνει το ζευγάρι κατά την περίοδο του αρραβώνα. Το 

μυστήριο του γάμου επισφραγίζει τον πνευματικό έρωτα των δύο νέων, ο 

συγγραφέας, όμως, το χρησιμοποιεί για να τονίσει την αδυναμία τους -παρά την 

ευλογία του ιερέα- να ενωθούν  σωματικά.  

ΑΛΕΚΟΣ: …  Δε συλλογιζόμουν ο άθλιος πως δυο εφκές του παπά, δεν μπορούν 

απότομα να πετάξουν μια τέτοια παρθενιά.
342

 

Γι’ αυτό ακριβώς και ο Αλέκος αντιλαμβάνεται την είσοδο στην κρεβατοκάμαρα 

της γυναίκας του ως παραβίαση εκκλησίας από ιερόσυλο. Η αγάπη του είναι τόσο 

έντονη που είναι διατεθειμένος «ολάκερη ζωή να την περάσω μες στον αγνότερο 

κόσμο». 

 Το έργο Οι Κούρδοι του Γ. Καμπύση αποτελεί ένα κοινωνικό δράμα, που 

εκτυλίσσεται σε ένα φτωχικό σπίτι. Η υπόθεση, στηριζόμενη σε μια λιτή πλοκή 

αναπτύσσεται κλιμακωτά στη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου κατά το ιψενικό 

πρότυπο. Μια οικογένεια, που αποτελείται από τη μάνα κ. Σταβρόπλενα, το γιο 

Πέτρο και την κόρη Σμαράγδα και η οποία πλαισιώνεται από τη γειτόνισσα Αννέτα  

και τον ανεψιό Βάσο, αποτελούν τα πέντε δρώντα πρόσωπα του έργου. Παράλληλα 

με αυτά κινούνται αθέατα άλλα τρία: η τυφλή γριά, μάνα της Αννέτας, και ένα 

ζευγάρι Αρμένηδων. Αυτό που βασικά εκφράζει το έργο είναι η ταξική εξάρτηση και 

οι δυσάρεστες συνέπειές της για τους αδυνάτους. Ο Πέτρος είναι ένας νέος με 

σοσιαλιστικές ιδέες. Η συναναστροφή του με το ζευγάρι των αναρχικών Αρμένιδων 

και η μελέτη του Μαρξ, του αποκάλυψαν τους μηχανισμούς εξάρτησης με τους 

οποίους λειτουργεί η καπιταλιστική κοινωνία. Γι αυτό το λόγο αρνείται να 

ολοκληρώσει τις σπουδές του και να εργαστεί, επειδή θεωρεί την εργασία 

αλλοτρωτική για την ελευθερία και την προσωπικότητά του. Αισθάνεται ερωτευμένος 

με την Αννέτα και είναι διατεθειμένος να αλλάξει ζωή και να την παντρευτεί. Τα 

                                                                                                                                                                          
341 Στο ίδιο, σ. 66. 
342 Στο ίδιο, σ. 71. 
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σχέδιά του όμως προσκρούουν στην αποπλάνηση της Αννέτας από τον ξάδερφό του 

Βάσο, κάτι που ανακαλύπτει τυχαία. Δεν παίρνει θέση απέναντί της, η οποία 

ομολογεί την ενοχή της, και περιμένει από το φιλικό ζευγάρι να τον συμβουλέψει για 

τη στάση που θα υιοθετήσει.  

Στο έργο Οι Κούρδοι, η ενασχόληση του Πέτρου με το σοσιαλισμό και τα 

σοσιαλιστικά βιβλία είναι αποτέλεσμα της απουσίας του Θεού από το σπίτι της κ. 

Σταβρόπλενας.  

Η κ. ΣΤΑΒΡΟΠΛΕΝΑ:  Οι συναναστροφές σου σε χαλάσανε κι εκείνα τα 

παλιοβιβλία, που μας κουβαλάς καθετόσο. Θαν τα κάψω μια μέρα που θα λείπεις, μπας 

κι ο Θεός ξαναβάλει το χέρι του στο σπίτι μας …Τώρα για τις αμαρτίες μου ήρθανε κι 

οι Άθεοι εδώ μέσα … (συμβουλευτικά) Πέτρο άκουσε κι εμένα∙ κάτι ξέρω κι εγώ.
343

 

Η ήρεμη οικογενειακή ζωή της πριν από τη γέννηση του παιδιού της μαρτυρούσε 

την παρουσία του Χριστού στο σπίτι της, για αυτό επικαλείται τη χάρη της Παναγίας 

να του δώσει φώτιση.  

Η κ. ΣΤΑΒΡΟΠΛΕΝΑ: … Ο γυιόκας μου, που να του βάλει φώτιση η χάρη της 

(κάνει το σταβρό της).
344

 

Η μεταστροφή του Πέτρου και η απόφασή του να ζήσει μια ήρεμη ζωή είναι 

αποτέλεσμα της θείας επενέργειας. Η αδερφή του, μάλιστα, επισημαίνει πως η 

μητέρα της θα προσφέρει λειτουργιά στην Παναγία για τη μεταστροφή του γιου της.  

Σμαράγδα (κάνοντας το σταβρό της). Θάμα. Αν το πω της μητέρας, λειτουργιά θα 

κάνει …  

Η κ. ΣΤΑΒΡΟΠΛΕΝΑ: Έκαμε ο Θεός.
345

 

Η κυρία Σταβρόπλενα αντιπροσωπεύει τον παλαιό τύπο ανθρώπου, που έχει μάθει 

να δέχεται παθητικά τη θέση του, να υποτάσσεται στη θέληση των εξουσιαστών και 

να θεωρεί τιμή την εύνοιά τους. Ο σταυρός, ως πρώτο συνθετικό στο όνομά της 

δείχνει την προσήλωσή της στις αρχές της ορθόδοξης πίστης και στις παραδόσεις. Γι 

                                                            
343 Στο ίδιο, σ. 186. 
344 Στο ίδιο, σ. 178. 
345 Στο ίδιο, σ. 199 και σ. 212, αντιστοίχως. 
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αυτό το λόγο δε μπορεί να συμφωνήσει με τις καινούριες ιδέες των αθέων, όπως 

αυτές εκφράζονται στο πρόσωπο των Αρμένηδων. 

 Παρατηρούμε ότι ο Καμπύσης εξηγεί και ερμηνεύει τη συμπεριφορά του ατόμου 

σε δυο επίπεδα, κοινωνικό και υπαρξιακό, και, ενώ σε κοινωνικό επίπεδο επικαλείται 

τη λογική για να προσδιορίσει τους παράγοντες που την καθορίζουν, σε υπαρξιακό 

επίπεδο δέχεται την ύπαρξη απρόσωπων δυνάμεων, από τις οποίες αδυνατεί να 

ξεφύγει και τελικά υποτάσσεται σε αυτές. Πίσω από κάθε νομοτελειακής φύσης 

γεγονός βλέπει την παρουσία και την επενέργεια κάποιας υπερβατικής αρχής που 

προκαθορίζει τα γεγονότα και ακυρώνει την ατομική ελευθερία. Η υπερβατική 

δύναμη άλλοτε ορίζεται ως μοίρα και άλλοτε ταυτίζεται με το θείο. Προβάλλει την 

έννοια της ανταπόδοσης των ανθρώπινων πράξεων στην καθημερινή ζωή, τονίζοντας 

τη σημασία της αμαρτίας ως αιτίου των συμφορών που βιώνει ο άνθρωπος.Η 

ανθρώπινη δράση παύει να προσδιορίζεται από αντικειμενικούς παράγοντες και 

προβάλλεται ως αποτέλεσμα άνωθεν προκαθορισμένο. Στον αντίποδα των θετικών 

επιστημών και της ορθής πίστης παραθέτει τη σημασία της πίστης και την έννοια του 

θαύματος. Στο σημείο αυτό διαφαίνεται μια αντινομία, καθώς σε ορισμένα έργα του 

ανέλυσε την ανθρώπινη συμπεριφορά βάσει συγκεκριμένων αιτίων, ενώ σε άλλα 

ανήγαγε αυτήν σε μεταφυσικές αρχές. Η αντινομία του αυτή είναι πλασματική καθώς 

η μεταφυσική ερμηνεία προηγείται χρονολογικά της υλιστικής και επιπλέον εξηγείται 

με βάση την ιδεολογική σύγχυση και ανωριμότητα
346

 που χαρακτηρίζει το έργο του. 

Αν και είχε δεχτεί το σοσιαλισμό και τις υλιστικές αντιλήψεις για τον άνθρωπο και 

την ιστορία, εξακολουθεί να επηρεάζει τη σκέψη και το έργο του ο νιτσεϊσμός.  

Ένα άλλο θέμα το οποίο αγγίζει ο συγγραφέας είναι ο θεσμός της οικογένειας. Η 

παραδοσιακή μορφή της οικογένειας που αντιστοιχούσε σε προγενέστερες ιστορικές 

στιγμές και αντιπροσώπευε διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις έχει 

ξεπεραστεί. Σύμφωνα με την άποψή του, η οικογένεια αποτελεί μια συμβατική κι 

ανομοιογενή ένωση ετερόκλητων και αντίθετων πολλές φορές ανθρώπων που 

                                                            
346 Ο Γ. Καμπύσης είτε γιατί οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής του δεν το επέτρεπαν είτε γιατί δεν 

είχε την θεωρητική επάρκεια και τον ψυχικό δυναμισμό παραμένει πιο κοντά στους φιλελεύθερους 

αστούς παρά στους επαναστάτες προλετάριους. Έτσι το θέατρό του περιορίζεται στην κοινωνική 

διαμαρτυρία και την αναζήτηση καινούριων πολιτισμικών αξιών χωρίς να τις κατονομάζει. Η επαφή 

του με το θέατρο του Ίψεν και του Στρίντμπεργκ, με τη φιλοσοφία του Νίτσε και την πολιτική σκέψη 

και πράξη του Μπίσμαρκ του φανέρωσε ένα καινούριο κόσμο. Επειδή όμως δε διέθετε ούτε τον 
απαιτούμενο χρόνο, ούτε τις σχετικές εμπειρίες από την ελληνική πραγματικότητα,δε μπόρεσε να 
υπηρετήσει με συνέπεια τις σοσιαλιστικές και μαρξιστικές θέσεις, με τις οποίες ήρθε σε επαφή στο 

ταξίδι του στη Γερμανία. Στο ίδιο, σ. 40-41. 
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διαφέρουν μεταξύ τους τόσο από άποψη ιδεολογίας όσο και χαρακτήρα.
347

 Η ενότητά 

της είναι συχνά πλασματική, αφού υπάρχει είτε για καθαρά τυπικούς λόγους είτε 

λόγω κοινωνικής αναγκαιότητας είτε, τέλος, λόγω αμοιβαίου συμφέροντος. Τα 

άτομα, αποκομμένα από τα υπόλοιπα μέλη, αγωνίζονται μόνα τους να δημιουργήσουν 

το μέλλον. Σε αυτή την προσπάθεια η οικογένεια εμφανίζεται ως καταπιεστικός και 

ανασχετικός παράγοντας, για αυτό και ο ήρωας φτάνει μέχρι το σημείο να αρνηθεί 

την αξία και τη σκοπιμότητα της ύπαρξης της. Η οικογένεια κατά την Ορθόδοξη 

θεολογία δεν νοείται ανεξάρτητα από την κοινωνία με το Χριστό και την Εκκλησία. 

Άλλωστε, και το μυστήριο του γάμου αναφέρεται «εις Χριστόν και εις την 

Εκκλησίαν». Μέσα στην προοπτική αυτή η οικογένεια βρίσκει την καταξίωσή της και 

γίνεται κοιτίδα για την ολοκλήρωση και την τελείωση των μελών της, ενώ έξω από 

αυτήν κινδυνεύει να μεταβληθεί σε εστία εγωισμού και ιδιοτέλειας. 

                                                            
347 Η οικογένεια μέχρι τα μέσα του 19ου αι θεωρήθηκε ως παράγοντας σταθεροποίησης του εγώ,ως το 

οικείο άσυλο από τις ανατροπές της δημόσιας ζωής. Ωστόσο εμπόδιο στην ανάπτυξη του ρόλου της 

ήταν οι επιθέσεις που δέχτηκε τόσο από το ριζοσπαστικό φεμινισμό όσο και από το μαρξισμό, που 

διέγνωσε τον παροδικό, εκμεταλλευτικό της χαρακτήρα. Ο Ίψεν μεταφέρει την εικόνα της οικογένειας 

στο έργο του Αγριόπαπια, ως ένα τέλμα, επειδή η κοινωνία υποχρεώνει το μεμονωμένο άτομο να 

κρύψει τον πραγματικό του εαυτό, πίσω από τις απαιτήσεις που η ίδια παρουσιάζει ως φυσιολογική 

συμπεριφορά με αποτέλεσμα την εξαθλίωσή του. Βλ. Erika Fischer-Lichte, Ιστορία Ευρωπαϊκού 

Δράματος και Θεάτρου, Από τον Ρομαντισμό μέχρι σήμερα, μετάφρ. Γ. Σαγκριώτης, εκδ. Πλέθρον, 

Αθήνα 2012, σσ. 99, 100, 104. 



 

 

 

3.3.3. Παύλος Νιρβάνας: Ηθική - Αιδώς - Ειμαρμένη -  

 Θρησκοληψία 

 

Ο Παύλος Νιρβάνας (1866-1937) ανήκει στους προσήλυτους θεατρικούς 

συγγραφείς που κλήθηκαν μέσα από τη διακήρυξη του Χρηστομάνου για τη «Νέα 

Σκηνή»
348

 να στρατευθούν στην παραγωγή ανώτερων ποιητικών έργων: «Σεις, οι 

επίλεκτοι μεταξύ των Ελλήνων δημιουργών, θα ποθήσετε και θα συντελέσετε την 

παραγωγή έργων υπερόχου ποιητικής συλλήψεως». Σε άρθρο του που αναφέρεται στο 

νεοελληνικό θέατρο εξαίρει τη σημασία του Διονυσίου Σολωμού για το νεοελληνικό 

θέατρο και ταυτόχρονα αξιολογεί με ακρίβεια το θέατρο των παροικιών και το θέατρο 

μετά την απελευθέρωση, υπογραμμίζοντας ότι το πάθος για την αρχαιότητα 

δημιούργησε έργα ψεύτικα, δήθεν κλασικά σε γλώσσα, η οποία δεν μιλιόταν, και με 

θέματα που ήταν αντιγραφή ευρωπαϊκών προτύπων. Με επίγνωση των θετικών 

εξελίξεων που σημειώθηκαν τη δεκαετία 1895-1905, επισημαίνει ότι το θέατρο 

αρχίζει «να μπαίνει δειλά στη σφαίρα της ζωντανής τέχνης» ύστερα από μια περίοδο 

νεκροφάνειας για κοινό και δημιουργούς εξαιτίας της αρχαίας και της νεοκλασικής 

παράδοσης.
349

 Ο Παύλος Νιρβάνας μέσα από τη μελέτη του Η φιλοσοφία του Nietche 

προσπαθεί να εξοικειώσει το ελληνικό κοινό με τη σκέψη του φιλοσόφου αυτού, 

ώστε να επιχειρηθεί η προσπάθεια θεμελίωσης στο Νίτσε της εθνικής συνείδησης του 

Έλληνα της εποχής εκείνης.
350

 Μοναδική πραγματικότητα κατά το φιλόσοφο αυτό 

είναι τα πάθη και οι επιθυμίες. Το ένστικτο είναι το κύριο ελατήριο της ζωής. Καθετί 

που αυξάνει τη ζωτική δύναμη είναι σεβαστό και επιθυμητό. Εμπνεόμενος από τον 

                                                            
348 Μ. Μαυρίκου-Αναγνώστου, Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η Νέα Σκηνή, εκδ. Φέξης, Αθήναι 

1964, σ. 47. Ανάλογη περιγραφή διασώζει και ο Παύλος Νιρβάνας στο κείμενό του «Κωνσταντίνος 

Χρηστομάνος», στο: Γ. Βαλέτας, Παύλου Νιρβάνα, Τα Άπαντα, Τα λογοτεχνικά και κριτικά με τα 

καλλίτερα χρονογραφήματα, εκδ. Γιοβάνη, Αθήναι 1968, τόμ. Γ’, σ. 385 κ.ε. 
349Γ. Βαλέτας, Παύλου Νιρβάνα, Τα Άπαντα, Τα λογοτεχνικά και κριτικά με τα καλλίτερα 

χρονογραφήματα, εκδ. Γιοβάνη, Αθήναι 1968, τόμ. Δ’, σ. 137-141.  
350 Ο Νιρβάνας υποστηρίζει: «Υπάρχουν εντούτοις και οι ανησυχούντες ότι η ηθική του Νίτσε, μία 
ηθική κατ ουσίαν αντιχριστιανική, είναι οπωσδήποτε φόβος να φονεύσει την πραότητα, τον οίκτον, 
την συγγνώμην, την εγκαρτέρησιν, την φιλαλληλίαν και όλας τας μεγάλας χριστιανικάς αρετάς, που 
υποτίθεται ότι κυβερνούν την σύγχρονον ανθρωπότητα. Μάταιος φόβος!...... Αλλά το πνεύμα της 
ανθρωπότητος έχει την ανάγκην ν αποτείνεται κάποτε υπεράνω των εγκοσμίων και να κινείται 
ελεύθερον μέσα εις το φως των ωραίων νοητών κόσμων. Είτε ο Χριστός το οδηγεί ανάμεσα από τα 
χρυσά σύννεφα της μελαγχολικής δύσεως, είτε ο Νίτσε ανάμεσα από τα ωργισμένα νέφη, που τα 
ξεσχίζουν οι κεραυνοί είναι το ίδιον. Το βάπτισμα του φωτός είναι το αυτό». Στο ίδιο, τόμ.Γ΄, σ.318. 
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αρχαιοελληνικό κόσμο θα μπορέσει να εκφράζει την υγιή ζωή, να γίνει κάτοχος του 

υπερανθρώπου. Η βιοθεωρία του είναι βιταλιστική. Ο έρωτας, η αξία της ζωής, η 

ομορφιά, η αισθητική αλήθεια είναι η αλήθεια των αληθειών. Ο Νιρβανισμός του δεν 

είναι ησυχασμός αλλά εμπνέεται από ένα βαθύτατο ανθρωπισμό και από ένα πηγαίο 

φιλελευθερισμό, που τον κατέστησε έναν από τους θερμότερους απολογητές της 

αναγέννησης και του δημοτικισμού.
351

 Αναφορικά με την ηθική της τέχνης 

υποστηρίζει ότι κάθε ωραίο έργο είναι αναγκαστικά και ηθικό εξαιτίας της ομορφιάς 

του. Υποστηρίζει την ανεξιθρησκία του για τα δόγματα των άλλων υπογραμμίζοντας 

ότι κάθε ψυχή έχει δικαίωμα να καθρεπτισθεί στη μαγική λίμνη, που υψώνει μπροστά 

της η ψυχή του ποιητή.
352

 

Στο έργο του Μαρία Πενταγιώτισσα (1909) κάνει στροφή από το αστικό 

περιβάλλον στη φύση και εμπνέεται από ένα λαϊκό θρύλο. Το έργο αυτό, σύμφωνα με 

τον ίδιο, βασίστηκε στο γνωστό δημοτικό τραγούδι με σκοπό να δημιουργηθεί μια 

τραγωδία της ομορφιάς. Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου, η Μαρία είναι ένα 

πλάσμα που με την εξωτική ομορφιά της έχει βάλει σε περιπέτειες ένα ολόκληρο 

χωριό. Ο Θανάσης για χάρη της κατέστρεψε την οικογένειά του και δέχεται θανάσιμο 

πλήγμα από το χέρι του Ποθητού, ο οποίος είναι παράφορα ερωτευμένος μαζί της. Η 

μικρή κοινωνία κατηγορεί τη Μαρία  για όλες τις συμφορές που πλήττουν το χωριό, 

όπως η ανομβρία, ο θάνατος των ζώων, ενώ τη θεωρεί ηθικό αυτουργό της 

δολοφονίας του Θανάση και συνυπεύθυνη, επειδή κρύβει το δολοφόνο και εραστή 

της. Ο Σπανοβαγγέλης εισβάλλει στο σπίτι της Μαρίας και σκοτώνει τον Ποθητό, 

ενώ η Μαρία αυτοκτονεί πίνοντας τη σκουριά ενός παλαιού καθρέφτη, δώρο του 

Ποθητού, που είχε βρεθεί στον τάφο μιας πεντάμορφης. 

Η μελέτη του συγκεκριμένου έργου μάς επιτρέπει να διακρίνουμε τη θρησκευτική 

πίστη που διακατέχει τα κεντρικά πρόσωπα. Η ίδια η γέννηση της κεντρικής ηρωίδας 

είναι αποτέλεσμα της θεϊκής δράσης, αφού γεννήθηκε ένα βράδυ με έντονη 

κακοκαιρία και έλλειψη φωτός. Η Μαρία, διηγούμενη το περιστατικό του κυνηγητού 

της από κάποιο άγριο ζώο, αποδίδει την αίσια έκβαση της περιπέτειάς της στη θεία 

επέμβαση. Το πλήθος που παρακολουθεί τη διήγηση του περιστατικού διακρίνει την 

επέμβαση κάποιου Αγίου.  

                                                            
351 Στο ίδιο, τόμ. Δ΄, σ.68. 
352 Στο ίδιο, τόμ. Γ΄, σ.266. 
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ΜΑΡΙΑ (χωρίς να προσέχει τα ερωτήματά τους): -Ως τα πλατάνια μ’ έφερε. Μια με 

ζύγωνε και μια του ξέφευγα. Πώς ξέφυγα κι εγώ δεν ξέρω. Ο Θεός με φύλαξε …   

ΟΙ ΑΛΛΟΙ: -Κάποιος Άγιος έβαλε το χέρι του.  

ΘΥΜΙΟΣ: -Ο Θεός σε φύλαξε, κοπέλα μου. (Της χαϊδεύει τα μαλλιά).
353

 

Η Βασιλική, θεία της Μαρίας, την κρίνει αυστηρά και επικαλείται τη θεία 

επέμβαση για την αποφυγή χειρότερων γεγονότων.  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (σηκώνεται απάνω θυμωμένη): -Έλα Μαρία, έλα να πάμε. Νύχτωσε πια. 

Έλα. Με φούσκωσες, το κατάλαβες; Εγώ σου μιλάω και συ το χαβά σου. Γι’ αυτό 

είδαμε αυτά που είδαμε. Κι ο Θεός να μας φυλάξει απ’ τα χειρότερα …
354

 

Αλλά και ο μπαρμπα-Θύμιος, παρατηρώντας το διαπληκτισμό του ζευγαριού 

Θανάση-Μάρθας εξαιτίας της ανεψιάς του, παρακαλεί το Θεό να βάλει το χέρι του, 

προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.  

ΘΥΜΙΟΣ: -Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν είναι πράματ’ αυτά. Με τις βρισιές 

κατηφορήσανε. Θα τον χωρίσει λέει …
355

 

Ο Θανάσης αποδίδει την έκρηξη ζηλοτυπίας από τη μεριά της συζύγου του στην 

κατάληψή της από κάποιο δαιμόνιο και προτείνει τη συνδρομή κάποιου ιερέα: «Σα 

σου μπήκε το δαιμόνιο, να κράξω τον παπά, να σε διαβάσει!». Η Βασιλική και ο 

Θύμιος εκκλησιάζονται στο ναό του Αγίου, γιατί πιστεύουν ότι ο Άγιος  

διαμεσολαβεί στο Θεό για τα ορφανά και τις κοπέλες.  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (συνερχομένη): -Ο Θύμιος θα είναι. Του πα να ρθει να πάμε μαζί στη 

χάρη του. Παραμονή απόψε. Για τα ορφανά και τις κοπέλες διαφεντεύει στον Θεόν ο 

Άγιος. Ετοιμάσου κόρη μου. Βοήθειά σου να ναι …
356

 

Μάλιστα. η Βασιλική αφιερώνει στον Άγιο λαμπάδα για την προστασία της 

Μαρίας εξαιτίας της θαυματουργικής του ιδιότητας. 

                                                            
353 Στο ίδιο, τόμ. Β΄, σ. 282.  
354 Στο ίδιο, τόμ. Β΄, σ. 288. 
355 Στο ίδιο, σ. 285. 
356 Στο ίδιο, σ. 307. 



202 Το θρησκευτικό στοιχείο στη νεοελληνική δραματουργία  (1850-1950) 

 

ΘΥΜΙΟΣ: -Κάνε κουράγιο. Τίποτα μην της ειπείς απόψε της Μαρίας. Πάμε στην 

εκκλησιά. Μεγάλος και θαυματουργός είναι ο Άγιος. Ν ανάψεις μια λαμπάδα στην 

εικόνα του, να τον παρακαλέσεις. Και ταχιά τα λέμε τι και πώς …  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (φεύγοντας): -Για τη Μαρία να την ανάψω, κουμπάρε. Τάμα την είχα για 

τις χαρές της. Μα στην κακιά την ώρα πιο χρειαζούμενη του Αγίου η χάρη.
357

 

Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στον αναγνώστη η σύνδεση του θέματος της ηθικής 

με το γάμο. Η Βασιλική εκφράζει στην ανιψιά της την αγωνία της για την 

αποκατάστασή της, καθώς η ταπεινοφροσύνη και η σύνεση αποτελούν τα κριτήρια 

για την αποκατάσταση μιας κοπέλας.  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ: -Μιλάς σαν τα τραγούδια. Μα τα κορίτσια με τη φρόνηση παντρέβονται 

και την ταπεινοφροσύνη. Αυτός είναι ο καημός μου. Παντρεμένη να σε ιδώ, τα μάτια 

μου να κλείσω.
358

 

Η αντίθετη άποψη, που υποστηρίζει την ελευθερία και το δικαίωμα στη ζωή, 

συνδέεται με την ατιμία και την ανηθικότητα σύμφωνα με τη συντηρητική κοινωνία 

στην οποία μεγαλώνει η ηρωίδα. Για αυτό το λόγο η Καλή εκφράζει την επιθυμία να 

κάψει τη Μαρία, κατά το παράδειγμα του εθίμου της καύσης του Ιούδα, ή να την 

πνίξει στα βαθιά νερά, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηθική τάξη. Η Μαρία δεν 

εντάσσεται στους κανόνες που επιβάλλει η κοινωνία και θέλει τη γυναίκα 

απομονωμένη στο σπίτι της. Διεκδικεί το δικαίωμα στη ζωή και επιθυμεί να τη βιώσει 

σύμφωνα με τους δικούς της όρους. Για αυτό αρχικά δέχεται για στέφανα εκείνα που 

της φέρνει η άνοιξη. Στη σκηνή της δολοφονίας του αγαπημένου της από τον 

Σπανοβαγγέλη δηλώνει την απόφασή της να τον ακολουθήσει στο θάνατο, 

χρησιμοποιώντας ορολογία από το μυστήριο του γάμου. Έτσι χαρακτηρίζει τον εαυτό 

της νύφη, στην οποία δεν αρμόζει να κλαίει, επειδή παντρεύεται τον καλό της και 

πίνει το δηλητήριο που ετοίμασε η ίδια, παραλληλίζοντάς το με το ιερό κρασί που 

ευλογεί ο ιερέας και προσφέρει στο ζευγάρι κατά την τέλεση του μυστηρίου.  

ΜΑΡΙΑ (σαν τρελλή): -Όχι! Δεν κλαίει, δεν κλαίει η νύφη, που παντρεύεται. Κι εγώ 

τούτη την ώρα στεφανώνουμε και παίρνω τον καλό μου. (Απλώνει το χέρι δίπλα στο 

τραπέζι και παίρνει την ασημένια κούπα, που ‘χει μέσα λιωμένο το φαρμάκι του παλιού 

                                                            
357 Στο ίδιο, σ. 312. 
358 Στο ίδιο, τόμ. Β’, σ. 287. 
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καθρεφτη). Το γλυκό κρασί, που βλόγησε ο παπάς και μας εκέρασε η νύφη τα αποσώνει. 

(Πετάει κάτω το ποτήρι).
359

 

Χαρακτηριστικός είναι και ο τρόπος που ο συγγραφέας συνδέει την έννοια της 

αμαρτίας με την ηθική και την αιδώ. Η Μαρία, με κρίση αυτοσυνειδησίας, αρνείται 

για τον εαυτό της το χαρακτηρισμό του κακού ανθρώπου και καταλαμβάνεται από 

αισθήματα ντροπής, επειδή είναι ερωτευμένη με τον Ποθητό, το δολοφόνο του 

Θανάση.  

ΜΑΡΙΑ: -Άκουσε θειά. Θέλω να σου πω την αμαρτία μου. Θέλω να στην πω και 

ντρέπομαι. Κακιά δεν είμαι, εσύ με ξέρεις, θειά, ξέρεις τη γνώμη μου …   

ΒΑΣΙΛΙΚΗ: -Για τον άμοιρο … Και ποιος δεν τον επόνεσε;  

ΜΑΡΙΑ (με λυγμούς:) -Για τον φονιά του λαχταρούσε. Έτσι ποτέ μου δε λαχτάρησε η 

καρδιά..
360

 

Διαφαίνεται ότι, σύμφωνα με το αξιακό σύστημα της εποχής, η ζωή είναι ιερό 

αγαθό και η αφαίρεσή της συνιστά μεγάλη αμαρτία, που η συγχώρεσή της είναι 

δυνατή μόνο από το Θεό. 

ΠΟΘΗΤΟΣ: -Αλλοίμονον! Κι ωστόσο … Πήρε ζωή ανθρώπου. Ο Θεός σχωρέσοι 

με!
361

 

Ο δυναμικός και ασυμβίβαστος χαρακτήρας της Μαρίας δεν έρχεται σε αντίθεση 

με τη θρησκευτική της πίστη. Επικαλείται τη χάρη της Παναγίας να βοηθήσει τον 

αγαπημένο της που καταζητείται για την εγκληματική του πράξη. Σταυροκοπιέται και 

αντιλαμβάνεται τον ήχο από τα σήμαντρα ως εσωτερική ανάσταση.  

ΜΑΡΙΑ (Ακούγονται οι καμπάνες του εσπερινού. Η Μαρία κάνει το σταυρό της): -

Παναγιά μου Παρθένα. Η χάρη σου μαζί του! (Οι καμπάνες χτυπάνε δυνατότερα. Η 

Μαρία αναστενάζει). Αχ! Μάννα μου, μέσα μου πως σημαίνουνε, μου φαίνεται οι 

καμπάνες. Ανάσταση σημαίνουν…
362

 

                                                            
359 Στο ίδιο, σ. 317. 
360 Στο ίδιο, τόμ. Β’, σσ. 306-307. 
361 Στο ίδιο, σ. 304. 
362 Στο ίδιο, σ. 304. 
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Ο Ποθητός παρουσιάζεται ως άτομο θρησκευόμενο -έχει συναίσθηση της 

αμαρτίας που διέπραξε, την οποία δικαιολογεί λόγω του έρωτά του για τη Μαρία, ενώ 

φοβάται για το τι του επιφυλάσσει η μοίρα για το μέλλον.  

ΠΟΘΗΤΟΣ: Μαρία κακός δεν είμαι. Τη Μοίρα μου φοβάμαι, που μου 

χαμογέλασε…
363

 

Προκύπτει, λοιπόν, ότι ο συγγραφέας δεν παρουσιάζει διακριτά τα όρια μεταξύ της 

θεϊκής επέμβασης και του ρόλου της μοίρας στη ζωή του ανθρώπου. 

Στο συγκεκριμένο έργο διακρίνουμε στοιχεία θρησκοληψίας που αφορούν στην 

παρουσία και τη δράση νεράιδων. Η Μαρία ερωτοτροπεί με τα στοιχεία της φύσης 

γεγονός που δίνει την αφορμή στους χωρικούς να την ταυτίσουν με νεράιδα. Όταν 

συναντά τη γριά Καλή περιγράφει το λουτρό της ως ακολούθως: «… ήθελε να με 

συνεπάρει το ρέμα. Μ’ έγλυφε και με φιλούσε . Να! Ως τα στήθια μου, ως το λαιμό μου. 

Μου ‘πλεκε άσπρες τραχηλιές, νταντέλες το λαιμό μου…». Παρατηρούμε ότι το φυσικό 

περιβάλλον παρέχει τις δυνατότητες συμβολιστικών συσχετισμών για τη μορφή της 

ηρωίδας, ενώ, ταυτόχρονα, το κείμενο λειτουργεί ως μια μορφή κοινωνικής 

καταγγελίας για την υποκριτική συμπεριφορά της επαρχίας. 

Ο Αρχιτέκτων Μάρθας (1907) αποτελεί ένα άλλο θεατρικό έργο του Παύλου 

Νιρβάνα που διακρίνεται από έντονη ποιητική και συμβολιστική διάθεση. Σύμφωνα 

με την υπόθεση του έργου, η Μίνα ζει με τον πατέρα της, το συνταγματάρχη Βάρδα, 

ο οποίος έχει χρεοκοπήσει, και τους συντηρεί ο θείος Λουκάς. Ο αρχιτέκτων Μάρθας 

ζητά με γράμμα τη Μίνα σε γάμο, πρόταση την οποία απορρίπτει ο πατέρας της λόγω 

έλλειψης περιουσίας. Η Μίνα αρνείται αρχικά την αγάπη αλλά αντιτίθεται στο πείσμα 

του πατέρα της, σαν να παρασύρεται από μια απρόσωπη δύναμη. Ο Μάρθας 

αποτυγχάνει σε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, τον συντηρεί όμως η ικανότητά του 

να οικοδομεί την ευτυχία της Μίνας. Η είδηση για την απόκτηση χρημάτων από την 

πώληση ενός μεταλλείου του πατέρα της Μίνας χαροποιεί προς στιγμήν το ζευγάρι, 

το οποίο σχεδιάζει στιγμές ευτυχίας. Ο θάνατος του πατέρα της Μίνας και η 

αποκάλυψη από τον οικογενειακό τους φίλο ότι η πώληση του μεταλλείου δεν 

υφίσταται κλονίζουν τον Μάρθα, ο οποίος ανακαλεί στη μνήμη του όλα τα 

χτυπήματα της μοίρας. Σε μια προσπάθεια να παλέψει με τη μοίρα, δεν αποκαλύπτει 

                                                            
363 Στο ίδιο, σ. 302. 
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την αλήθεια στη γυναίκα του. Αντίθετα, την παροτρύνει να μεθύσουν και να βγουν 

μεσοπέλαγα να υποδεχτούν με τη βάρκα τους το κότερο που έχουν παραγγείλει. 

Μέσα σε ένα ερωτικό κλίμα με τα στοιχειά της φύσης, το ζευγάρι αναχωρεί για το 

αιώνιο ταξίδι στα τρικυμισμένα νερά για να μη σβήσει το όνειρο. 

Ο Μάρθας είναι το σύμβολο της ειμαρμένης. Ενώ πολεμούσε πάντοτε τη μοίρα 

που χτυπούσε τον ίδιο και τα αγαπημένα του πρόσωπα, για πρώτη φορά 

απελευθερώνεται και ρυθμίζει το πεπρωμένο του με την αναχώρησή του στη 

φουρτουνιασμένη θάλασσα. Εντούτοις, η πώληση του πατρικού σπιτιού της Μίνας 

χαρακτηρίζεται ως μοίρα από το Μάρθα και ως θεϊκή βούληση από το Βάρδα.  

ΒΑΡΔΑΣ:… Λοιπόν αυτό το σπίτι, ξέρεις Μάρκο, θα πουληθεί τον άλλο μήνα, 

(σκουπίζει ένα δάκρυο), θα πουληθεί, μάλιστα. Έτσι ήθελε ο Θεός.
364

 

Σε άλλο σημείο, ο Μάρθας ευχαριστεί το Θεό για την καλή είδηση που έλαβε 

σχετικά με την πώληση του μεταλλείου και ερμηνεύει την ευτυχία που βιώνει ως 

απόδειξη της αγάπης του Θεού.  

ΠΑΥΛΟΣ: Λοιπόν κάποιος καλός Θεός μας παραστέκει. Α! η Μίνα! Πρέπει να τη 

φωνάξω αμέσως. Σ ευχαριστώ Θεέ μου. Η ημέρα αυτή δεν έπρεπε να έχει κανένα 

συννεφάκι. Σ ευχαριστώ Θεέ μου … Ο Θεός μας αγαπά. Είμεθα πλούσιοι.
365

  

Η Μίνα υποδέχεται με ενθουσιασμό την ευχάριστη είδηση και την ερμηνεύει ως 

αποτέλεσμα της ανταπόδοσης από το Θεό των καλών πράξεων του πατέρα της.  

ΜΙΝΑ:… Α! ο παπάκης ο καημένος. Τι χαρά στα γεράματά του … Α! ναι,  το έλεγα. 

Ο Θεός θα του ‘δινε καλό. Ο Θεός δε λησμονεί. Ο καλός ο παπάκης. Και θα είμαστε 

όλοι μαζί, ευτυχισμένοι.
366

 

Αλλά και η Άννα, η υπηρέτρια, ανάγει στο Θεό τις ευχάριστες ειδήσεις.  Όταν το 

ζευγάρι κινδυνεύει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα επικαλείται το όνομα του 

Χριστού και της Παναγίας για να αποτρέψει τη συμφορά.  

ΑΝΝΑ (έξαλλη): Θεέ μου! Παναγία μου! Καλέ, τι κακό ειν’ αυτό; Χριστός και 

Παναγία!.. Θεέ  μου βάλε το χέρι σου. Τι είναι τούτο το κακό;
367

 

                                                            
364 Στο ίδιο, τόμ. Β’, σ. 219. 
365 Στο ίδιο, σ. 252. 
366 Στο ίδιο, σ. 253. 
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Τη δύναμη του Θεού αναγνωρίζει και ο Μάρκος. Στις αφηγήσεις τού Μάρθα 

σχετικά με το παιχνίδι της μοίρας εναντίον του, ο Μάρκος τον συμβουλεύει να 

αντλήσει δύναμη από το Θεό αναγνωρίζοντας τη μεγαλοσύνη του. 

ΜΑΡΚΟΣ: Μην απελπίζεσαι, Παύλο. Ο Θεός είναι μεγάλος. Θα βρεις τη 

δύναμη…
368

 

Πέρα, όμως, από την έννοια της μοίρας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση 

που αναπτύσσει ο συγγραφέας σχετικά με το ρόλο της θλίψης στη ζωή του 

ανθρώπου. Ορίζει τη θλίψη ως τα άγια των Αγίων. Υποστηρίζει ότι δεν κοινωνεί τη 

θλίψη του στους αγαπημένους του, επειδή δεν θέλει να τους μεταδώσει τον 

προσωπικό του πόνο. Τους προστατεύει με αυτή τη τακτική, ενώ ο ίδιος ασκείται στη 

γενναιότητα. 

Το χρήμα δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι κακό, αλλά αντίθετα έχει τη δύναμη να 

οδηγήσει το ζευγάρι στο θάνατο. Ο κεντρικός ήρωας, Παύλος Μάρθας, ο οποίος δε 

θέλει να αποκαλύψει την έλλειψη χρημάτων στο σύζυγό της , αλλά αντίθετα την 

βεβαιώνει για το αντίθετο, δεν αποτελεί ένα δυνατό και εξαιρετικό πρόσωπο, όπως 

ισχυρίζεται η Δελβερούδη. Ο Μάρθας προτείνει το θάνατο ως λύση ενώ η εγωιστική 

του συμπεριφορά φαίνεται στο γεγονός ότι δε δίνει το δικαίωμα της αλήθειας στη 

σύζυγό του, το δικαίωμα να αλλάξει γνώμη, να πάψει να αποτελεί μια κούκλα.
369

 

Στο έργο του Όταν σπάσει τα δεσμά του (1910)
370

 ο συγγραφέας αναφέρει ότι 

υπεύθυνος για τις δυστυχίες που βίωσε ο Αργύρης στη ζωή του είναι ο Θεός, ενώ σε 

άλλο σημείο του έργου ο Φλέρης εκφράζει την επιθυμία να αρπάξει την ευτυχία που 

του έστειλε ο ουρανός.  

ΑΡΓΥΡΗΣ : Γιατί δεν παντρεύτηκα είπες, εξοχότατε. Ένας λόγος είναι κι η 

παντρειά. Ρώτα το Θεό που μου ‘δωκε τα βάρητα ... 

                                                                                                                                                                          
367 Στο ίδιο, σ. 268. 
368 Στο ίδιο, σ. 261. 
369 Athanassios Blessios, Le theatre  des idees, ό.π, σσ.  437-438. 
370  Τα κύρια πρόσωπα του έργου είναι Τάσσος Φλέρης, δικηγόρος που δεν εξασκεί το επάγγελμά του, 

Δώρα κόρη του δεκάξι ετών, Βέρα Μεράτη, η  πρώτη ερωμένη του Φλέρη, ο γιατρός Μιστράς, γιατρός 

των λουτρών, Νίκος Μιστράς ανιψιός του γιατρού και ο Μπάρμπα αργύρη, παλιός υπηρέτης του 

σπιτιού του Φλέρη. 
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ΦΛΕΡΗΣ: Κι η αδυναμία η δική μου γιατρέ. Μου ‘λειψε η δύναμη ν’ αρπάξω με τα 

χέρια μου την ευτυχία που μου στειλε ο ουρανός.
371

 

Παρουσιάζει το μοναστήρι χώρο διαπαιδαγώγησης των νεαρών κοριτσιών και 

χώρο φροντίδας για τη σωτηρία της ψυχής. Στην παρατήρηση του Φλέρη ότι εκεί οι 

κοπέλες ερωτεύονται τους αγγέλους, ο Μιστράς ανταπαντά ότι ο έρωτας των άυλων 

προκαλεί υστερισμούς.  

ΦΛΕΡΗΣ:… Αυτό το μοναστήρι μου της Τήνου μου την πρόκοψε … Θαρρώ πως 

είναι ερωτευμένη με τους αγγέλους τα ουρανού. Μιστράς: Μέσα στα μοναστήρια, μάτια 

μου, είπε κάποιος φιλόσοφος, ο Χριστός παίρνει τη μορφή του Αδώνιδος. Κοίταξε να 

της βρεις κανένα άγγελο με κόκκαλα. Ο έρωτας των άυλων φέρνει υστερισμούς.
372

 

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην προσευχή, στην οποία επιδίδεται η κόρη 

του Φλέρη, κάτω από την επίδραση του μοναστηριού. Για να αποδώσει το δύσκολο 

χαρακτήρα της κόρης του, συνδέει το γενεαλογικό της δέντρο με εκείνο της Εύας, της 

πρώτης μάνας όλων των γυναικών.  

ΦΛΕΡΗΣ: Αφήστε με, δεσποινίς με τη μικρούλα μου. Είναι ένα πλάσμα ανυπόφορο. 

Δεν ξέρω ποιανού έμοιασε. Όχι βέβαια εμένα. Ίσως της μακαρίτισσας της μάνας της. 

ΜΙΣΤΡΑΣ: Πες καλύτερα της μάννας, της μάννας της και τράβα κορδέλλα ως τη 

συχωρεμένη την Εύα, ως την πρώτη μάννα, πάει να πει, όλων των γυναικών.
373

 

Αναφερόμενος στο θέμα του έρωτα τον χαρακτηρίζει σκλάβο του κόσμου και 

χρησιμοποιεί τη βιβλική εικόνα του Παραδείσου, για να περιγράψει τη μορφή που θα 

προσλάβει ο κόσμος όταν σπάσει τα δεσμά του. Το τραγούδι του ερωτευμένου 

Γιάννη που τραγουδά η Λέλα αποδίδει τις συνέπειες του καταδικασμένου έρωτα με 

κωμικό τρόπο. Έναν τέτοιο έρωτα βιώνει και ο Φλέρης, ο οποίος χρησιμοποιεί την 

εικόνα του ποταμού Αχέροντα, όπου χιλιάδες παρθένες, θλιμμένες και χλωμές, 

στέκονταν δίπλα στα σκούρα νερά του ποταμού, για να αποδώσει τις ανθρώπινες 

ψυχές που δεν γνώρισαν τη χαρά της αγάπης στη ζωή τους.   

                                                            
371 Γ. Βαλέτας, Παύλου Νιρβάνα, ό.π., σ. 377 και σ. 379, αντιστοίχως. 
372 Στο ίδιο, τόμ. Β’, σ. 374. 
373 Στο ίδιο, τόμ. Β’, σ. 406. 



208 Το θρησκευτικό στοιχείο στη νεοελληνική δραματουργία  (1850-1950) 

 

Τη θρησκευτική ευσέβεια που χαρακτηρίζει τον Νιρβάνα μπορούμε να 

διαπιστώσουμε μέσα από τη μελέτη του αφηγήματός του «Το άχτι της γενιάς μου». Το 

κεντρικό πρόσωπο της αφήγησης διηγείται με τη μορφή παραμυθιού την αδικία και 

την εκμετάλλευση που υπέστη η οικογένειά του (παππούς, πατέρας, γιος) από τον 

κοινωνικό της περίγυρο, προκειμένου να εξηγήσει τα αίτια που τον οδήγησαν στην 

εγκληματική πράξη. Η έμπρακτη εφαρμογή του Ευαγγελίου του Θεού με την αγάπη 

και την αλληλοβοήθεια προς το συνάνθρωπο τόσο από τον ίδιο τον αφηγητή όσο και 

από τους προγόνους του (παππούς, πατέρας) είχε ως αποτέλεσμα την οικονομική 

καταστροφή τους. Υποστηρίζει ότι ο Θεός ξέχασε την γενιά του και η μόνη 

ανταπόδοση της καλοσύνης που εισέπραξαν ήταν η λησμονιά από το Θεό και η 

αγνωμοσύνη της κοινωνίας.
374

 Επίσης ο τρόπος προσέγγισης και παρουσίασης της 

προσωπικής του σχέσης με τον συγγραφέα Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη δείχνει 

άνθρωπο γνώστη και σεβάσμιο απέναντι στη θρησκευτική παράδοση του τόπου του. 

Κρίνοντας το έργο του μεγάλου συγγραφέα παρουσιάζεται εκστασιασμένος στον 

τρόπο με τον οποίο ενώνεται η ψυχή του χριστιανού με την ψυχή του ειδωλολάτρη.
375

 

Διηγούμενος την προσπάθειά του να φωτογραφήσει κρυφά τον Παπαδιαμάντη 

παρουσιάζει τον μεταξύ τους διάλογο με όρους της ορθόδοξης λατρείας.
376

 

Παρατηρούμε ότι ο Νιρβάνας προσεγγίζει το θρησκευτικό φαινόμενο επιφανειακά. 

Η μοίρα συνδέεται με το Θεό. Η ευτυχία ή οι δυστυχίες που βιώνουν οι ήρωές του 

αποδίδονται στο Θεό. Η μοίρα, όμως, συνδέεται και με τον έρωτα. Θεωρεί ότι ο 

άνθρωπος ελευθερώνεται, όταν αφεθεί να λειτουργήσει ερωτικά χωρίς οικογενειακή 

και κοινωνική καταπίεση. Για αυτό και η αυτοκτονία στο πλαίσιο αυτό δεν είναι 

φυγή, αλλά, αντίθετα, υπεράσπιση του έρωτα από την υποκρισία και τη χυδαιότητα. 

Η άποψή του για την αυτοκτονία έρχεται σε αντίθεση με τη χριστιανική διδασκαλία, 

σύμφωνα με την οποία η ζωή είναι ιερή και η αφαίρεσή της συνιστά προσβολή προς 

το Δημιουργό. Παράλληλα, σε ορισμένα έργα του αναφέρεται σε θέματα λατρευτικής 

άσκησης και παρουσιάζει το μοναστήρι ως χώρο αγωγής των κοριτσιών. 

                                                            
374 Παύλου Νιρβάνα,  Εκλεκταί Σελίδες, εν Αθήναις 1922, σσ. 80-90. 
375 Παύλου Νιρβάνα, Τα Άπαντα, στο ίδιο, τόμ. Γ΄, σ.158. Ο Νιρβάνας υποστηρίζει ότι: « από την 
ένωση του ασκητισμού με τη φυσιολατρία, την ένωση του χριστιανού με την ειδωλολατρία 
γεννήθηκε σα σπάνιο άνθος, το εξαιρετικό τάλαντο του μεγάλου διηγηματογράφου, η μαγευτική του 
ζωγραφιά, η ωραία του φιλοσοφία, ο υπομονετικός του πεσιμισμός που διαπερνά όλο του το έργο».  
376 Στο ίδιο, τόμ. Γ’, σ.363. Ο Νιρβάνας αναφέρει: « Δεν μπορούσα να κρυφτώ περισσότερο. 
Ξεμολογήθηκα την ανομία μου με πραγματική συντριβή και αφού έλαβα άφεσιν αμαρτιών από το 
μεγάλο χριστιανό, που ήταν ο Παπαδιαμάντης, προσπάθησα να του εξηγήσω το σκοπό μου». 



 

 

 

3.3.4. Παντελής Χορν: Η παράδοση πεδίο αναζήτησης του 

Υπερφυσικού και του Θείου 

 

Ο Παντελής Χορν (1881-1941) υπήρξε πολυγραφότατος θεατρικός συγγραφέας. 

Έγραψε συνολικά πάνω από 30 πολύπρακτα και αρκετά μονόπρακτα έργα. 

Προτιμώντας για τον εαυτό του το χαρακτηρισμό του καλλιτέχνη, αρνείται το 

χαρακτηρισμό του διανοούμενου: «Είμαι ελάχιστα διανοούμενος ή μάλλον καθόλου, 

όσον κι αν το πολύ κοινόν εννοεί να δίνει τον τίτλο του διανοούμενου σε κάθε άνθρωπο 

που μουτζουρώνει χαρτιά».
377

 

Ο Παντελής Χορν στο έργο του Οι Πετροχάρηδες (1908) προσεγγίζει το θέμα της  

μοίρας όχι μόνο στο πλαίσιο των κοινωνικών συνιστωσών της ιστορίας, της 

κληρονομικότητας και της δικαιοσύνης, αλλά, επιπλέον, της δίνει διαστάσεις 

υπερφυσικές και θεϊκές. Παράλληλα, θέτει το θέμα της ικανοποίησης της θείας 

δικαιοσύνης, η οποία έχει διασαλευτεί εξαιτίας κάποιου προγονικού αμαρτήματος. 

Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου, ο γερο-Πετροχάρης (απόγονος πολεμιστών 21) 

είχε καταφέρει να μετουσιώσει το αμάρτημα  της βίας και το αμάρτημα της κλοπής, 

που βάραιναν την οικογένειά του, σε ανδρεία στο πεδίο της μάχης. Επειδή αδυνατεί 

να εξαργυρώσει στη ζωή του τη συγκεκριμένη αρετή, επενδύει τις προσδοκίες του 

στο γιο του για την αποκατάσταση του ονόματος της οικογένειας. Η είδηση της 

κλοπής του Αλεξωνίδη, ανθρώπου που έχει πλουτίσει εκμεταλλευόμενος τους 

συνανθρώπους του, γεμίζει με αισθήματα ικανοποίησης το γερο-Πετροχάρη, ο οποίος 

αποδίδει την πράξη αυτή στο Θεό.  

ΠΕΤΡΟΧΑΡΗΣ (φεύγει από την πόρτα και στο μεταξύ η Γιαννούλα την κλείνει): Μα 

απόψε δεν κοιμάμαι. Τώρα θα ‘ρθει ο Γιωργής, θα ‘ρθει και ο Μάνθος, θα μας πούνε 

τα καθέκαστα, διψάω να μάθω, να μάθω πώς τον κλέψανε … αυτή είναι η εκδίκησή 

μου κι έχετε από Θεού!» … Όχι … τι με νοιάζει γι αυτόν;..  Όποιος να ‘ναι, ο Θεός τον 

                                                            
377Για τον Παντελή Χορν και το έργο του βλ Έφη Βαφειάδη, Εισαγωγή στη δραματουργία του Παντελή 

Χορν, Θεσσαλονίκη 1994. 
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έστειλε ... αν μπορείς να πεις ποτέ πως ο Θεός βοηθάει τον κλεφτη … Για τον άλλο 

ρωτάω …
378

 

Η δικαιοσύνη του Θεού δεν συνιστά αποδοχή της πράξης της κλοπής αλλά 

ικανοποίηση της αδικίας που βίωσε σε παλαιότερο χρόνο ο γερο-Πετροχάρης. Η 

αποκάλυψη, όμως, του δράστη της κλοπής στο πρόσωπο του γιού του, Μάνθου, 

διαψεύδει τα όνειρα του πατέρα του και επαναθέτει το ζήτημα της προγονικής 

αμαρτίας. Στο συγκεκριμένο έργο η μοίρα προσωποποιείται στο θεατρικό πρόσωπο 

της Μάρως, της νύφης του Πετροχάρη. Ενώ εμφανίζεται στην τελευταία σκηνή του 

έργου, είναι παρούσα σε όλο το έργο μέσα από τις αναφορές των ηρώων στο 

πρόσωπό της. Προέρχεται από το φανταστικό κόσμο των παραμυθιών και διακρίνεται 

από τα υπόλοιπα μέρη για τις υπερφυσικές της ικανότητες. Ο συγγραφέας με τη 

μορφή του Πετροχάρη έχει προσδώσει υπερφυσικές ιδιότητες όχι μόνο στην ίδια 

αλλά και την οικογένειά της. Τη μισεί και τη φοβάται γιατί βλέπει στο πρόσωπό της 

τη θέληση μιας μοίρας, που ο ίδιος την έχει προκαλέσει, που ο ίδιος επιχειρεί να 

ανακόψει την πορεία της. Ισχυρίζεται ότι προσκαλεί τους δαίμονες με τη Σολομωνική 

και ότι επικοινωνεί με τους ίδιους τους δαίμονες.  

ΠΕΤΡΟΧΑΡΗΣ:...  Μα το σπίτι τους γεμάτο μαγείες … Λέγαν πως από ξωτικά 

κρατάνε, γιατί κάποιος παλιός της γενιάς τους με Νεράιδα είχε κοιμηθεί … Δαιμονικών 

ήταν εκεί φωλιά και όσοι από το σπίτι τους περνούσαν σταυροκοπιόντουσαν … Τους 

δαιμόνους με τη σολομωνική προσκαλάει και λένε πως τις σκοτεινές βραδιές, πάνω στη 

ταράτσα της, με τον ίδιο το Σατανά μιλάει.
379

 

Στις κατηγορίες που της αποδίδει ο Πετροχάρης η Μάρω ανταπαντά, καλώντας 

τον να λιβανίσει, προκειμένου να αποδιώξει από το σπίτι του τα δαιμόνια που 

κουβαλά μαζί της. Ρόλος της Μάρως είναι το σμίξιμο του έρωτα. Αν η μοίρα ήταν η 

συνισταμένη κάποιων κοινωνικών παραγόντων, τώρα στο πρόσωπο της Μάρως, 

Έρωτας και Μοίρα ταυτίζονται. Ο παράνομος έρωτας του Μάνθου με την εξαδέλφη 

του Μυρτούλα δραστηριοποίησε τη Μοίρα. Η καταστροφή ωστόσο φέρνει μέσα της 

το σπόρο της αναγέννησης. Τη στιγμή που ο πατέρας αφαιρεί τη ζωή από το γιο του 

Μάνθο, ακούγεται η φωνή της Μάρως που ζητά να προστατευθεί η σύζυγος του 

                                                            
378Βλ. Έφη Βαφειάδη, Παντελή Χόρν, Τα Θεατρικά, Ίδρυμα Γουλανδρή- Χορν, Αθήνα 1996, σ. 304, 

305 
379 Στο ίδιο, σσ. 304-305.  
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Μάνθου για να μη χαθεί η γενιά.  Στον αντίποδα, η Γιαννούλα, η μητέρα του Μάνθου 

-στο άκουσμα των δαιμόνων- επικαλείται το Θεό και ζητάει τη χάρη της Παναγίας, 

για να προστατέψει το γιό της από την οργή του πατέρα του. Ευχαριστεί την Παναγία 

και αναγνωρίζει το μεγάλο έλεός της στην αγωνία της για το παιδί της: «Βαγγελίστρα 

μου σ’ ευχαριστώ μεγάλο το έλεος σου». Αναφορικά με τον Πετροχάρη η δικαιοσύνη 

του Θεού απαιτεί από τη μια μεριά ικανοποίηση της αδικίας που βίωσε σε παλαιότερο 

χρόνο, σε καμιά περίπτωση όμως αυτή δε συνιστά αποδοχή της πράξης της κλοπής. Ο 

Πετροχάρης αναλαμβάνει ο ίδιος το έργο της θείας δίκης μη παραδίδοντας το γιο του 

στην αστυνομία. Η συμπεριφορά του αυτή ήταν σύμφωνη με τους θεσμούς της 

κλεφτουριάς. Και οι δύο άνδρες, Πετροχάρης, Μάνθος δε σκιαγραφούνται με 

εξωτερικευμένα χαρακτηριστικά αλλά ως όντα που συμπεριφέρονται με συνέπεια ως 

προς την ιστορική τους αλήθεια και τη δραματική τους κατάσταση. Ο Μάνθος 

μεταθέτει στο περιεχόμενο των λέξεων κρίμα και αμαρτία την ευθύνη της πράξης του. 

Η αιτία του κακού είναι οικογενειακή κατά τον Μάνθο αλλά οφείλεται επίσης και σε 

μια δύναμη που ξεπερνά τη λογική στη δύναμη του πεπρωμένου.
380

 Ο Μάνθος σε 

οποιαδήποτε περίπτωση θα παρέβη τους ηθικούς και κοινωνικούς κώδικες, τους 

γραπτούς και τους άγραφους νόμους, επειδή ερωτεύθηκε την ξαδέλφη του και 

βρέθηκε στο δίλημμα ή να την εγκαταλείψει ή να βρεί χρήματα με παράνομο τρόπο, 

προκειμένου να την κλέψει και να ζήσει μαζί της. Φαίνεται ότι ο πατέρας είναι το ίδιο 

υπεύθυνος με το γιο για την ηθική παρέκκλισή του. Η κύρια ερώτηση είναι να 

γνωρίσουμε αν αυτή δικαιολογείται στηριζόμενοι σε κριτήρια ανθρωπολογικά 

συγκεκριμένα, όπως αυτά της ελληνικής παράδοσιακής κοινωνίας. Τα δύο 

παραπτώματα δεν έχουν την ίδια βαρύτητα για τον πατέρα. Το έγκλημα της κλοπής 

κυριαρχεί σε σχέση με τη μοιχεία. Η εγκληματική πράξη του πατέρα αποτελεί 

αυστηρή πράξη για τους εξής λόγους: η παραδοσιακή κοινωνία δεν καταφεύγει στο 

έγκλημα παραμόνο όταν η αρχική παραβατική πράξη είναι ιδιαίτερα απεχθής, ή έξω 

από τη λογική ή συνοδεύεται από  άλλες παράνομες πράξεις. Τα κριτήρια αυτά δε 

φαίνεται να συνάδουν στην περίπτωση του Μάνθου. Η ανθρωπολογία μας βεβαιώνει 

ότι η τιμωρία έξω από το νόμο είναι ένα έγκλημα. Η πράξη του Πετροχάρη δεν έχει 

την αποδοχή της κοινότητας, ακόμα και αν ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του εξαγνιστή 

της οικογενειακής τιμής.
381

 

                                                            
380 Athanassios Blessios, Le theatre des idees,   ό.π., σ. 423. 
381 Στο ίδιο, σ. 425. 
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  Η προσπάθεια του Χορν εγγράφεται στα πλαίσια μιας τάσης που εμφανίζεται 

στον ελληνικό χώρο στις αρχές του αιώνα να συνδυαστεί η ελληνική λαϊκή παράδοση 

με το ευρωπαϊκό θέατρο. Παρατηρούμε ότι η παράδοση με τις νεράιδες και τις 

μάγισσες, τις λάμιες και τα ξωτικά γίνεται το πρόσφορο πεδίο αναζήτησης του 

υπερφυσικού, του υπερκόσμιου και, εν τέλει, του Θείου. Το στοιχείο του Θείου θα 

εξασφαλίσει το δεσμό του νεοελληνικού με το αρχαίο θέατρο. Ο Χορν, πιστεύοντας 

πως η μορφή του αρχαίου δράματος είναι σήμερα ξεπερασμένη, ψάχνει τη σύγχρονη 

έκφραση του τραγικού. Εργαλεία του αποτελούν οι ευρωπαϊκές φόρμες, από τη μια 

μεριά, και η ελληνική λαϊκή παράδοση, από την άλλη. Στην πρώτη κατηγορία 

στέκεται ο Ίψεν, στον οποίο ο Χορν βλέπει τον ανανεωτή της αρχαίας τραγωδίας, 

μιας τραγωδίας όπου το ρόλο της μοίρας τον έχει αναλάβει η σύγχρονη επιστήμη. 

Άλλωστε, ο γιος του, Μάνθος, στέκεται μπροστά στον πατέρα του σωστός 

βρικόλακας του παρελθόντος τονίζοντάς του ότι βρικολάκιασε μέσα του ο παλιός 

κλέφτης του παρελθόντος.
382

 Όσον αφορά στη λόγια παράδοση, η επίδρασή της έχει 

βιωματικό χαρακτήρα: σε πολλές περιπτώσεις έχει δηλώσει ο ίδιος πως ήταν 

βαθύτατα επηρεασμένος από τα παραμύθια που συνήθιζε  να του διηγείται μπροστά 

στο τζάκι η ελληνίδα γιαγιά του. 

Η Παναγιά η Κατηφορίτισσα (1915) είναι μια προσπάθεια του Παντελή Χορν να 

δημιουργήσει ένα έργο στηριγμένο στο μοτίβο «το αίμα τραβά το αίμα». Η διάθεση 

αυτή του συγγραφέα δημιουργεί θρησκευτική ατμόσφαιρα και έντονο μυστικισμό. 

Πρόκειται για ένα σχέδιο του συγγραφέα που συμφωνεί τόσο με το θεατρικό 

παρελθόν των Ελλήνων όσο και με τις ελληνικές λαϊκές παραδόσεις. Το κείμενο του 

έργου δεν διασώθηκε, αλλά το γνωρίζουμε μόνο μέσα από σχετικά δημοσιεύματα. Η 

υπόθεση του έργου αναφέρεται στην οικοδόμηση ενός σπιτιού πάνω στα ερείπια της 

Παναγίας της Κατηφορίτισσας. Πριν από την πράξη αυτή είχε προηγηθεί η ιεροσυλία 

των ερειπίων του ναού από το δράστη και το συνεργό του. Τη βεβήλωση του ιερού 

ακολουθεί η δολοφονία του συνεργού του δράστη από τον ίδιο το δράστη. Η 

προσβολή του θείου απαιτεί την εξιλέωση και επιβαρύνει τους επιγόνους, τη 

θρησκόληπτη Μαρία, το Λάμπρο και την ελαφρών ηθών αδελφή τους, Καρολίνα. Τα 

προγονικά εγκλήματα τα οποία απαιτούν εξιλέωση είναι τα εξής δύο: η ασέβεια 

απέναντι της Παναγιάς της Κατηφορίτισσας και ο φόνος του συντρόφου στην κλοπή. 

                                                            
382Ο Ν. Παπανδρέου αναγνωρίζει στην ψυχολογία του κεντρικού ήρωα μια ιψενική χροιά. Το σταθερό 

μίσος από το παρελθόν θυμίζει στοιχεία από την Γκούνχιλντ Μπόρκμαν. Βλ. Ν. Παπανδρέου, Ο Ίψεν 

στην Ελλάδα. Από την πρώτη γνωριμία στην καθιέρωση (1890-1910), εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1983, σ. 122. 
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Σύμφωνα με την κριτική του Φ. Πολίτη, το δεύτερο έγκλημα δεν μπορεί να απαιτεί 

δικαίωση, επειδή ο συνένοχος εξαγοράζει την αμαρτία διά του θανάτου του. Οπότε, 

από ηθικής άποψης, δεν δικαιολογείται η συνεχής καταδίωξη του απογόνου από την 

κόρη του δολοφόνου. Υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε όργανο της 

θείας βούλησης, ακριβώς επειδή απουσιάζει η βαθύτερη ηθική από την πράξη της. 

Έτσι, το δικαίωμα της εκδικήσεως των απογόνων του φονευθέντος είναι πλέον 

ανήθικο. Αξιολογώντας, επίσης, ο Φ. Πολίτης και τη δολοφονία του εξαδέλφου 

Ερνέστου από τον αδελφό Λάμπρο, τη θεωρεί επιβεβλημένη, όπως άλλωστε 

επιβεβλημένη είναι και η τιμωρία του αρχικού φόνου. Ο δολοφόνος, όμως, δεν 

μετανοεί για το έγκλημά του, δεν τον καταδιώκουν Ερινύες, όπως τον Ορέστη μετά 

το φόνο της μητέρας του. Τον καταλαμβάνει ο φόβος μην αποκαλυφθεί το έγκλημά 

του και τιμωρηθεί από το νόμο που προσωποποιείται από την κόρη του σκοτωμένου. 

Καθώς τον απειλεί με την εξωτερική τιμωρία, την επιβαλλόμενη από το κράτος, δεν 

μπορεί το πρόσωπό της να ταυτιστεί με τη μοίρα, με τη μορφή της υβρισθείσης 

Παναγιάς.
383

  Η μόνη πραγματική ομοιότητα του έργου με την αρχαία τραγωδία είναι 

η κάθαρση, δηλαδή η τιμωρία του κακού. 

Ο Φώτος Πολίτης σε κριτική του για το έργο στο περιοδικό Νουμάς υποστηρίζει 

ότι η μοίρα δεν φαίνεται πουθενά, αφού την αντικαθιστά η ανήθικη αστυνομία. Η 

δυστυχία των δύο φτωχών υπάρξεων μένει -καλλιτεχνικά και λογικά- αδικαιολόγητη, 

με αποτέλεσμα, αντί να γεννά έλεο, να γεννά απορία. Αυτό κατά βάση οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο Κ. Χατζόπουλος, όπως και πολλοί άλλοι, κατέπνιξε το θρησκευτικό 

συναίσθημα από την παιδική ηλικία, με αποτέλεσμα, ενώ αναγνωρίζει την αξία του, 

να μην μπορεί να διακρίνει αν είναι αληθινό ή ψεύτικο.
384

 

Αντίθετα, ο Κίμων Μιχαηλίδης σε κριτική του για το έργο υποστηρίζει ότι όλο  το 

έργο κινείται σε μια αγνή ψυχική ατμόσφαιρα, καθώς υπάρχει αγνότητα ακόμη και 

μέσα στην αμαρτία. Οι εν λόγω ήρωες δεν μπορούν να καταδικαστούν, γιατί την 

καταδίκη τη φέρνουν μέσα τους, υποταγμένοι στη θέληση της μοίρας. Όλοι αυτοί οι 

αμαρτωλοί, από την πρώτη στιγμή που μαθαίνει κανείς, που μαντεύει, το αμάρτημά 

τους είναι εξαγνισμένοι. Η γέννησή τους είναι ο εξιλασμός τους. Το αμάρτημά τους 

                                                            
383Φώτος Πολίτης, «Η επιφυλλίς της Κυριακής. Θεατρική Επιθεώρησις, Θέατρον Μαρίκας 

Κοτοπούλη. Η Παναγιά η Κατηφορίτισσα, δράμα εις πράξεις τρεις, υπό Παντελή Χορν», Νέα Ελλάς, 

26-04-1915. 
384 Φώτος Πολίτης, « Μερικά για την κατηφορίτισσα», Ο Νουμάς, χρονιά ΙΓ, φύλλο 20, 23-05-1915, σ. 

229-230. 
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από τη στιγμή που συντελέστηκε, όταν ο πατέρας τους έχτισε το οικοδόμημα πάνω 

στα θεμέλια της εκκλησίας και σκότωσε το συνεργό του, φέρει μια αγιοσύνη, την 

αγιοσύνη της μοίρας.
385

 

Η μελέτη των συγκεκριμένων έργων του Παντελή Χορν μάς επιτρέπει να 

διαπιστώσουμε ότι οι ήρωες διακατέχονται από αίσθημα θρησκευτικής ευσέβειας και 

απευθύνονται στο Θεό και τους Αγίους ζητώντας τη βοήθεια και τη συμπαράστασή 

τους. Αρκετές φορές διακρίνουμε στοιχεία θρησκοληψίας στη συμπεριφορά τους, 

καθώς αποδίδουν υπερφυσικές ιδιότητες σε διαφόρων τύπων φυλακτά, ενώ άλλες 

φορές προσπαθούν να απομακρύνουν το κακό, χρησιμοποιώντας πρακτικές από το 

χώρο της θρησκευτικής λατρείας, όπως είναι η χρήση του θυμιατού. 

Όσον αφορά στο θέμα της μοίρας, δεν εξαντλείται στις κοινωνικές συνιστώσες, 

έχει διαστάσεις μη εγκόσμιες και παρουσιάζεται ως βούληση του θείου που 

υπερβαίνει τα ανθρώπινα όρια. Η μοίρα των αθώων είναι να πληρώνουν για τα 

κρίματα περασμένων γενεών ή ακόμη η μοίρα είναι η ίδια η ανακύκληση του 

παρελθόντος που δημιουργεί τις τραγωδίες του παρόντος. Στη δραματουργία του 

Χορν παρακολουθούμε την αντίθεση ανάμεσα στο μοναχικό ήρωα και το περιβάλλον 

του, όπου κυριαρχεί η ιδιοτέλεια και ο αμοραλισμός. Το άτομο διαχωρίζει τη θέση 

του από τον όχλο και συνειδητοποεί την κοινωνική αποστολή του. Οι ήρωές του στην 

συντριπτική πλειοψηφία είναι φτωχοί και, όταν δεν είναι χρησιμοποιούν τα χρήματά 

τους με εκβιαστικό τρόπο επιδρώντας στο περιβάλλον. Τοποθετείται στο θέμα της 

φτώχειας με διάθεση συναισθηματική και αναζητά τις αιτίες της οικονομικής 

ανισότητας. Η φτώχεια παρουσιάζεται ως μία από τις όψεις της μοίρας. Έτσι ο 

Μάνθος γίνεται κλέφτης γιατί εκεί τον οδηγεί η κοινωνική αδικία και το οικονομικό 

αδιέξοδο. Ο Χορν παρατηρεί την κοινωνική κινητικότητα. Η νεόπλουτη 

ψευδοαριστοκρατική τάξη που ελίσσεται ανέντιμα είναι υπεύθυνη για την άδικη 

ταξική διαφοροποίηση. Προκαλεί εντύπωση ότι ο Χορν σατυρίζει ως ηθικολόγος, του 

οποίου το όραμα είναι μια κοινωνία με έντιμους πολίτες και όχι ως κοινωνικός 

οραματιστής του οποίου ο στόχος θα ήταν η θεσμοθέτηση μιας διακιότερης 

κοινωνίας. 

                                                            
385Κίμων Μιχαηλίδης, «Θεατρική ζωή. Παναγία η Κατηφορίτισσα», εφημ. Έθνος, 26-04-1915. 



 

 

 

3.3.5. Δημήτρης Ταγκόπουλος: Έρωτας – Αμαρτία. Η Θρησκεία και 

η Πατρίδα ως μέσα μηχανισμού ελέγχου τής αστικής τάξης 

 

Ο Δημήτριος Ταγκόπουλος αποτελεί ίσως τον πιο γνήσιο και αντιπροσωπευτικό 

εκπρόσωπο του λεγόμενου θεάτρου Ιδεών, όπως αποκαλύπτει το περιεχόμενο του 

θεατρικού του έργου. Ενταγμένος στο δημοτικιστικό και σοσιαλιστικό κίνημα της 

εποχής, στοχεύει στη δημοσιοποίηση και την καθιέρωση των ιδεών για τις οποίες 

αγωνίστηκε ως εκδότης, δημοσιογράφος και λογοτέχνης. Η θεματική των έργων του 

στηρίζεται σε επίκαιρα καυτά προβλήματα που αντιμετώπιζε το άτομο και η 

οικογένεια στις νέες δομές του αστισμού. Ένας δεύτερος θεματικός άξονας είναι 

αυτός που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θέματα πολιτικής δεοντολογίας και 

ιδεολογικής συμπεριφοράς. Στη μελέτη του θεατρικού του έργου επιχειρούμε να 

καταγράψουμε πώς προσεγγίζει το θρησκευτικό φαινόμενο.  

Δραματικό επίλογο σε τρία μέρη χαρακτηρίζει το Λυτρωμό (1921) ο Δημήτριος 

Ταγκόπουλος, εντάσσοντάς το στην κατηγορία των ιδεολογικών δραμάτων. Αποτελεί 

ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα του θεάτρου Ιδεών που γράφει ο 

συγγραφέας, είτε το θεωρήσουμε «ως προοδευτικό μικροαστισμό»
386

 που «αγγίζει τα 

όρια του επιστημονικού αναρχισμού», είτε ως «λυτρωμό του κοινωνικού σκλάβου 

της σήμερον από τα δεσμά του αστικού καθεστώτος».
387

 Η κοινωνική κριτική που 

ασκείται από τον Δήμη οδηγείται μέχρι την απόρριψη ολόκληρου του αστικού 

καθεστώτος, που αντιπροσωπεύει ο βιομήχανος Στάθης. Ο συγγραφέας θεωρεί την 

πατρίδα, τη φιλανθρωπία, τη θρησκεία μέσον του μηχανισμού ελέγχου, που αξιοποιεί 

η αστική τάξη, προκειμένου να εκμεταλλεύεται τις λαϊκές μάζες. 

ΔΗΜΗΣ (σηκώνεται πάνω θυμωμένα): Πληρώνετε σεις!... Η φιλανθρωπία πάλι, η 

φιλανθρωπία!... Ένα όπλο σας και αυτό για να κρατάτε κοιμισμένες, ναρκωμένες τις 

λαϊκές μάζες, και να τις ξεμεταλευόσαστε! Η θρησκεία… Η πατρίδα… Η 

φιλανθρωπία… Τα τρία τοπομαχικά σας τα βαριά! Όχι, Όχι, δε τη δέχομαι τη 

                                                            
386 Ρ. Γκόλφης, «Ο Λυτρωμός», Ο Νουμάς, 718, (1921), σσ. 20-21. 
387 Φ. Πολίτης, «Ο Λυτρωμός», («Πολιτεία» 03-01-1921) στο: Επιλογή Κριτικών Άρθρων Α’, εκδ. 

Ίκαρος, Αθήνα 1984, σσ. 105-106 . 
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φιλανθρωπία σας… Την περιφρονώ και την πατώ… (ξανακάθεται συλλογισμένος. Για 

λίγο σιωπή).
388

 

Ο Δήμης επιστρέφοντας από τον πόλεμο νικητής αλλά τραυματισμένος ασκεί 

έντονη κριτική στο κοινωνικό καθεστώς, το οποίο εκμεταλλεύτηκε τον αγώνα του για 

να πλουτίσει και, επιπλέον, του στέρησε την μοναδική του αγάπη. Η συμπεριφορά 

του είναι επαναστατική, μοντέρνα, επειδή απορρίπτει τη φιλανθρωπία, ως στάση που 

προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Θεωρεί την προσωπική 

εξέγερση του καθενός προαπαιτούμενο της συλλογικής.
389

 Η φωνή του είναι φωνή 

έντονης διαμαρτυρίας, η οποία καλεί τους συνανθρώπους του να ξεπεράσουν τις 

προσωπικές τους σκουριές, να απαρνηθούν το «εγώ» τους και να συμβάλουν στη 

δημιουργία μιας παγκόσμιας πατρίδας. Η Στάμαινα, πρόσωπο θεοσεβές, δοξολογεί το 

Θεό, επειδή ο γιός της επέστρεψε ακέραιος από τον πόλεμο και εκφράζει τη 

θρησκευτική πίστη ότι ο Θεός θα συνδράμει να ξεπεράσει ο γιος της τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει. Ανάλογο σεβασμό διακατέχει και τον αδελφό του Δήμη, Κώστα, 

για τον οποίο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη γλώσσα της Αγίας Γραφής, προκειμένου 

να περιγράψει την πράξη της κοπής του άρτου, όταν κάθεται για φαγητό: «Και 

κλάσας τον άρτον παρέδωκε». 

Η δραματική παραγωγή του Ταγκόπουλου περιλαμβάνει το μονόπρακτο «Άνω 

σχώμεν τας καρδίας» που δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις του Βαλκανικού 

Ταχυδρόμου. Σύμφωνα με το συγγραφέα, πρόκειται για ένα θεατρικό έργο που αντλεί 

τη θεματική του από κάποια στιγμή εθνικιστικής έξαρσης με σκοπό να τονώσει το 

εθνικό φρόνημα: «Το δραματάκι αυτό το ‘γραψα όχι για να παρασταθεί μα για να 

διαβασθεί και για ένα σκοπό, πατριωτικό πάντοτε, όπως θα το νιώσει εύκολα όποιος το 

διαβάσει. Για τούτο και την τέχνη τη σκηνική δεν την πολυκοίταξα γράφοντάς το …». Η 

λειτουργική προτροπή του ιερέα «άνω σχώμεν τας καρδίας», να επιλέξουμε δηλαδή 

τα ουράνια ως τρόπο ζωής, αξιοποιείται από το συγγραφέα προκειμένου να τονίσει 

την ανάγκη να ενδυναμώσουμε την ψυχή μας με την ιδέα της πατρίδας.  

ΝΙΚΟΣ (που όλη την ώρα είναι σκεπτικός. Σιγά και στοχαστικά σα να μιλά μοναχός 

του):  Κι όμως από σας τους παλιούς στρατιώτες που έχετε την πείρα των δύο πολέμων, 

από σας τους βετεράνους, όπως τους έλεγαν εκεί πάνω οι σύμμαχοι τους παλιούς 

                                                            
388 Δ. Ταγκόπουλος, Ο Λυτρωμός, Δραματικός επίλογος σε τρία μέρη, Αθήνα 1921, σσ. 27-28. 
389 A. Mblessios, Le theatre des idees en Grece, ό.π., σσ.92-93. 
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στρατιώτες, από σας τους βετεράνους επεριμέναμε να μας δώσετε το καλό παράδειγμα, 

να μας δυναμώσετε μέσα μας τη φλόγα της παλικαριάς! Εσείς οι παλαιοί ήρωες της 

Κρέσνας και της Τσουμαγιάς επεριμέναμε να τραβήξετε μπροστά και να διώξετε το 

Βούλγαρο από την Καβάλα και από τα άλλα μέρη τα ελληνικά που τα κατέχει σήμερα. 

Το κρατάει η καρδιά σας, αυτό να μολύνει ο Βούλγαρος εκείνο που χθές ακόμη, με το 

αίμα σας του επήρατε; Άνω σχώμεν τας καρδίας, που λέει και η Εκκλησία. Να 

ανεβάσουμε την ψυχή μας ψηλά, πολύ ψηλά, ως την ιδέα της πατρίδας και αντί να 

τρέμουμε την επιστράτευση, θα τη ζητούμε παρακαλεστά. Άνω σχώμεν τας καρδίας, 

Τάσο.
390

 

Ο συγγραφέας, με αφορμή την αρνητική διάθεση του Τάσου απέναντι στο 

ενδεχόμενο επιστράτευσής του και την έντονη ανησυχία της μητέρας του, προβάλλει 

την εικόνα του Θεού ως προστάτη από τις επικείμενες συμφορές. Επίσης, επισημαίνει 

το χαρακτήρα της χριστιανικής θρησκείας ως θρησκείας της αγάπης, 

υπογραμμίζοντας την αντίθεση του Θεού σε κάθε είδους φιλονικία με αφορμή το 

διαπληκτισμό των μελών της οικογένειας κατά την ώρα του φαγητού. 

Να, ναι, το φαΐ μπροστά μας και μεις να γκρινιάζουμε, δεν το θέλει ο Θεός ...
391

 

Η μελέτη του περιεχομένου των θεατρικών έργων των συγγραφέων που ορίζουν το 

λεγόμενο θέατρο των Ιδεών μάς επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι συγκεκριμένοι 

συγγραφείς στέκονται με σεβασμό απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο 

προσεγγίζοντάς το επιφανειακά. Χωρίς να απομυθοποιούν τη θρησκεία, δεν 

αισθάνονται την ανάγκη να τοποθετηθούν διερευνητικά απέναντι σε αυτή. 

Προλήψεις, προκαταλήψεις, ιδανικά και θρησκευτική παράδοση αποδεικνύονται 

στοιχεία σκόπιμα διατηρημένα και συνειδητά συνδεδεμένα με συγκεκριμένους 

κοινωνικούς μύθους, μέρος του αμυντικού ιδεολογικού μηχανισμού της άρχουσας 

τάξης. Πρόθεσή τους είναι να αποκαλύψουν τους μηχανισμούς που στηρίζουν την 

άρχουσα τάξη, να την αποδιοργανώσουν και να την καταλύσουν. 

Η κυρίαρχη ιδεολογία στο χώρο της αστικής τάξης αποτελείται από ένα 

συνονθύλευμα από ουτοπιστικές, σοσιαλιστικές ή αστικές ριζοσπαστικές θεωρίες 

ανακατωμένες με εθνικοαπελευθερωτικούς στόχους. Η ιδεολογική σύγχυση φτάνει 

                                                            
390 Βλ. Δημήτριος Ταγκόπουλος, Άνω σχώμεν τας καρδίας, δραματικόν μονόπρακτον, τύποις 

Βαλκανικού Ταχυδρόμου, εν Αθήναις 1917, σσ. 29-30. 
391 Στο ίδιο, σ. 27. 
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μέχρι το σημείο να ταυτίζεται ο σοσιαλισμός με το χριστιανισμό. Σε αυτή τη σύγχυση 

θα λέγαμε ότι νικητής βγαίνει ο κοινωνικός ανθρωπισμός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η 

λύτρωση των καταπιεζομένων και ο εξαγνισμός των καταπιεστών προβάλλονται ως 

άνωθεν χαρισματική δωρεά και όχι ως κάτωθεν δυναμική διεκδίκηση. Η 

ανθρωπολογική κλίμακα των έργων της κατηγορίας αυτής περιορίζεται στο 

αντιθετικό ζευγάρι καλός-κακός. Ο ήρωας είναι ο ιδεολόγος αστός που, έχοντας 

ξεφύγει από τον ταξικό του περίγυρο, αποδεικνύεται οραματιστής ενός κοινωνικού 

σχήματος, του σοσιαλισμού, που μοιραία θα αντικαταστήσει την αποδιοργανωμένη 

αστική τάξη. Καταγγέλλει την κοινωνική αδικία, προχωρά στην αναζήτηση 

καινούριων πολιτιστικών αξιών, αναγνωρίζοντας θέση και στη θρησκεία. 

Η χριστιανική θρησκεία προβάλλει ως θρησκεία της αγάπης. Η ανωτερότητά της 

στηρίζεται στη διδασκαλία του Χριστού για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο 

(Ταγκόπουλος- Άνω σχώμεν τας καρδίας, Γρηγόρης Ξενόπουλος –Ραχήλ).Ο Θεός 

παρουσιάζεται ελεήμων, ενεργών το καλό. Προστατεύει από τις επικείμενες 

συμφορές και αποκαθιστά τη διασαλευόμενη ηθική τάξη ( Ταγκόπουλος- Άνω 

σχώμεν τας καρδίας, Νιρβάνας - Μαρία Πενταγιώτισσα, Παντελής Χορν -

Πετροχάρηδες, Γρηγόρης Ξενόπουλος – Ψυχοσάββατο). Η ευσέβεια προς το Θεό 

εκδηλώνεται και μέσα από τη συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες ( Γρηγόρης 

Ξενόπουλος – Ραχήλ). Η προσβολή του Θεού απαιτεί εξιλέωση και προβάλλεται η 

ανάγκη ικανοποίησης της θείας δικαιοσύνης εξαιτίας της διασάλευσής της από 

κάποιο προγονικό αμάρτημα.( Παντελή Χορν - Η Παναγιά η Κατηφορίτισσα, 

Πετροχάρηδες). Η ευτυχία αποτελεί απόδειξη της αγάπης του Θεού, ανταπόδωση των 

καλών πράξεων ( Νιρβάνας -Αρχιτέκτων Μάρθας) ενώ η οργή του Θεού αποτέλεσμα 

της αμαρτίας (Καμπύσης - Άννα Κούξλεϋ). Η εικόνα του παραδείσου 

χρησιμοποιείται για να προβληθεί η ευτυχία (Καμπύσης - Άννα Κούξλευ) αλλά και 

για τα αποτελέσματα του αγώνα στο δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής (Ξενόπουλος -

Στέλλα Βιολάντη). Η δημιουργία του ανθρώπου από το Θεό σε άρρεν και θήλυ 

υποδηλώνει το γάμο ως φυσική προοπτική του ανθρώπου ( Γρηγόρης Ξενόπουλος, 

Χερουβείμ). Ο γάμος όμως μπορεί να γίνει πηγή δυστυχίας όταν δε στηρίζεται στην 

αληθινή αγάπη. Ο παράνομος έρωτας αποτελεί αμαρτία ενώ ο αγνός έρωτας 

συνδέεται με την τιμιότητα (Ταγκόπουλος -Άνω σχώμεν τας καρδίας). Σύμφωνα με 

τις αντιλήψεις της συντηρητικής κοινωνίας η ελευθερία και το δικαίωμα στη ζωή 

συνδέεται με την  ατιμία και την ανηθικότητα ( Νιρβάνας -Μαρία Πενταγιώτισσα) Η 
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γυναίκα που υποστηρίζει ότι μπορεί να ορίζει τη ζωή έχει το διάβολο μέσα της 

(Γρηγόρης Ξενόπουλος - Το μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας). Προβάλλεται 

επίσης η δύναμη της προσευχής  και η πίστη στο θαύμα. ( Γιάννης Καμπύσης - Άννα 

Κούξλεϋ). Γίνεται επίκληση του ονόματος της Παναγίας για βοήθεια και τονίζεται η 

θαυματουργική ιδιότητα των Αγίων και η διαμεσολάβησή τους για την προστασία 

των ορφανών και των αδυνάτων ( Γιάννης Καμπύσης - Άννα Κούξλεϋ, Νιρβάνας - 

Μαρία Πενταγιώτισσα). Παράλληλα γίνεται αναφορά στο έθιμο της παρασκευής των 

κολλύβων το ψυχοσάββατο,  ενώ κρίνεται η θρησκοληψία και η εκμετάλλευσή της 

από επιτηδείους ( Γρηγόρης Ξενόπουλος – Ψυχοσάββατο - Το μυστικό της κοντέσσας 

Βαλέραινας). Η επιλογή του ουράνιου τρόπου ζωής συνδέεται με την ενδυνάμωση 

της ιδέας της πατρίδας μέσα μας ( Ταγκόπουλος - Άνω σχώμεν τας καρδίας). Η 

έννοια της πατρίδας και της θρησκείας χρησιμοποιούνται ως μηχανισμοί ελέγχου, που 

αξιοποιεί η αστική τάξη προκειμένου να ελέγχει τις μάζες ( Ταγκόπουλος - Άνω 

σχώμεν τας καρδίας). 
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(1919-1940) 

 

 



 

 

 

4.1. Από την περίοδο της Μεγάλης Ιδέας στην περίοδο του 

πνευματικού εθνισμού 

 

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή (1922) η ελληνική κοινωνία διέρχεται μια 

περίοδο έντονων ανακατατάξεων, που ξεπερνούν το επίπεδο των πολιτικών, ταξικών 

και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και επεκτείνονται σε επίπεδο πολιτισμικών αξιών 

και προτύπων. Συγκεκριμένα, η πολιτική αντιπαράθεση βενιζελισμού-

αντιβενιζελισμού, φιλελεύθερου-λαϊκού κόμματος, κοινοβουλευτικού αστισμού-

βασιλικής εξουσίας, ενισχύεται με την αύξηση επιρροής των κομμουνιστικών ιδεών, 

την εδραίωση του ΚΚΕ (ιδρύθηκε το 1918 ως ΣΕΚΕ και μετονομάστηκε το 1924 

ΚΚΕ) ως ρυθμιστικού παράγοντα στις πολιτικές εξελίξεις και την ενδυνάμωση των 

κάθε είδους μορφών έκφρασης της ιδεολογίας της αριστεράς, ως μοναδικής 

τροχοπέδης στην ανάσχεση της διογκούμενης φασιστικής ιδεολογίας. Το ΚΚΕ έθεσε 

ως στόχο της πολιτικής του την αντιμετώπιση του ανερχόμενου ελληνικού φασισμού. 

Δεν κατόρθωσε όμως να συσπειρώσει τις πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις που 

απαιτούνταν για την αντιμετώπιση της κοινοβουλευτικής κρίσης. Η πολιτική 

αστάθεια, η αντιπαλότητα των κομματικών σχηματισμών, η νωθρότητα και η έλλειψη 

αποφασιστικότητας στις επιλογές των προσώπων, που θα καταλάβουν κυβερνητικές 

θέσεις, οδήγησαν μοιραία στην δικτατορία της 4
ης

 Αυγούστου 1936.
392

 

Η χρεοκοπία της Μεγάλης Ιδέας που κυριάρχησε καθ’ όλη τη διάρκεια του 19
ου

 

και τις αρχές του 20
ου

, οδήγησε τους εθνικόφρονες ουμανιστές της αστικής διανόησης 

να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της Εθνικής Ιδέας.
393

 Έτσι, της έδωσαν ένα 

περιεχόμενο πιο πνευματικό μακριά από τον προγενέστερο εθνικιστικό 

πατριδολατρικό χαρακτήρα. Είδαν το Έθνος ως μια αφηρημένη πολιτισμική και 

ψυχολογική οντότητα αρνούμενοι την προσέγγισή της στην ταξική υπόσταση και 

                                                            
392 Θεόδωρος Γραμματάς, Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ο αι. Πολιτισμικά Πρότυπα και Πρωτοτυπία, 

τόμ. Α’, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 2002, σ. 154. 
393 Το 1904 ο Ν. Γ. Πολίτης αναφέρει: «Η μεγάλη λεγομένη Ιδέα, η αποτελούσα το εθνικόν ιδεώδες των 

Ελλήνων από της καταλύσεως της ελληνικής αυτοκρατορίας μέχρι και του νυν, είναι η συγκεφαλαίωσις 

των εθνικών πόθων και ελπίδων, απαυγασμάτων της πεποιθήσεως εκείνης, ων κορωνίς θεωρείται η 

ανάκτησις της Κωνσταντινουπόλεως και η απόδοσις της Αγίας Σοφίας εις την ορθόδοξον χριστιανικήν 

λατρείαν». Νικόλαος Πολίτης, Μελέται περί του βίου και της γνώσης του ελληνικού λαού. Παραδόσεις, 

τόμ. Β’, εκδ. Εργάνη, Αθήνα 1965, σ. 659. 
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αποβλέποντας σε μια ελληνική πνευματική αναγέννηση, που θα μπορούσε 

ενδεχομένως να ηγηθεί του ευρωπαϊκού ουμανισμού. Στη διανόηση της 

μεσοπολεμικής Ελλάδας δημιουργούνται, λοιπόν, δύο παρατάξεις: οι 

συγχρονιζόμενοι ευρωπαϊστές που ζητούν το άνοιγμα των ελληνικών πνευματικών 

συνόρων και οι αιωνιστές, οι φιλελεύθεροι ιδεαλιστές ελληνοκεντρικοί, που 

υπερασπίζονται τις παλιότερες εθνοκεντρικές απόψεις του Ίωνα Δραγούμη και του 

Περικλή Γιαννόπουλου σχετικά με τις αιώνιες αξίες του δημοτικού πολιτισμού.
394

 

Το λεγόμενο ζήτημα της ελληνικότητας, που υποκαθιστά την ιδεολογία της 

Μεγάλης Ιδέας, θα πάρει συγκεκριμένη μορφή με τη «γενιά του ‘30»
395

 και θα 

επηρεάσει όλες τις μορφές τέχνης και λόγου, ακόμα και των επιστημών. Μεταξύ των 

θεατρικών προσωπικοτήτων που καταπιάνονται με το θέμα της «ελληνικότητας» 

είναι και ο Σπύρος Μελάς, ο οποίος, αναφερόμενος στην έννοια του Έθνους στο 

περιοδικό Ιδέα, του αποδίδει πνευματική και ηθική υπόσταση. Πιστεύει ότι στη 

δημιουργία του ιδεοκρατικού έθνους συμβάλλουν η χριστιανική ηθική και οι 

ελληνικές πολιτιστικές αξίες που περιφρουρούνται μόνο στα πλαίσιά του. Πιστεύει 

ότι το ελληνικό Έθνος λόγω της μεγάλης πολιτιστικής υπεροχής δικαιούται να 

διεκδικεί την υπεροχή έναντι των υπολοίπων Εθνών της Ευρώπης. Στη γνωστή 

θεωρία του δημοτικισμού του αναφέρεται στην ενότητα που είχε καταφέρει να 

εξασφαλίσει ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός, ο οποίος με τη συνδρομή του 

χριστιανισμού δημιουργεί το «ελληνικό θάμα», τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Η 

αναβίωση στη θεατρική σκηνή έργων του κρητο-επτανησιακού θεάτρου εξυπηρετεί 

το σκοπό της ελληνικότητας. Καταρχάς ο Φώτος Πολίτης στην Επαγγελματική Σχολή 

Θεάτρου παρουσιάζει τα έργα Θυσία του Αβραάμ και Κορακιστικά. Την παράσταση 

της Θυσίας του Αβραάμ θα επαναλάβει και αργότερα, στο Εθνικό Θέατρο, στην 

επέτειο της 25
ης

 Μαρτίου, ταυτιζόμενη με την Εθνική Παλιγγενεσία. Το 1929 την 

προσπάθεια του Φώτου Πολίτη για γνωριμία του κοινού με την πολιτιστική 

κληρονομιά θα ακολουθήσει ο Σπύρος Μελάς παρουσιάζοντας τον Ερωτόκριτο στην 

Ελευθέρα Σκηνή. 

                                                            
394 Για τον πολιτισμικό εθνικισμό των Π. Γιαννόπουλου και Ι. Δραγούμη και την αντίδραση εναντίον 

του σύγχρονου ευρωπαϊκού εκμοντερνισμού που σημειώνεται μεταξύ 19ου -20ου  βλ. Γ.Β. Λεονταρίτης, 

«Εθνικισμός και Διεθνισμός: Πολιτική Ιδεολογία», Ελληνισμός-Ελληνικότητα: Ιδεολογικοί και 

βιωματικοί άξονες της νεοελληνικής κοινωνίας, επιμ. Δ.Γ. Τσαούσης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 

Αθήνα 2001,σ. 27-32. 
395 Λίνος Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Η’ Έκδοση, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1995,  

σσ. 325-332. 
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Το ζήτημα της ελληνικότητας και του πνευματικού εθνισμού δεν αφορά μόνο το 

φαινόμενο αναβίωσης του κρητοεπτανησιακού θεάτρου και των πρώιμων 

νεοελληνικών δραμάτων των αρχών του αιώνα. Αφορά και την εγχώρια 

δραματουργική παραγωγή. Για παράδειγμα στο δράμα Ο Όρκος του πεθαμένου που 

παραστάθηκε στην Ελευθέρα Σκηνή το 1929, ο Παπαντωνίου επιχειρεί να αποδείξει 

τη γνησιότητα της ιθαγενούς έμπνευσης της δημοτικής παραλλαγής Το τραγούδι του 

νεκρού αδερφού, από όπου εμπνεύστηκε το δράμα του έναντι των υπολοίπων 

βαλκανικών προτύπων του.
396

 

Στη προσπάθεια αναζήτησης της εθνικής ταυτότητας το έργο του Παλαμά, που 

άκμασε πριν από τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο ξανανθίζει κατά το Μεσοπόλεμο. Η 

λογοτεχνική γενιά του ‘30, ως γνήσιος θεματοφύλακας και κληρονόμος του 

δημοτικισμού, επιχειρεί να δηλώσει την πολυμορφία των πνευματικών της 

ερεισμάτων και να συνδυάσει πολλές διαφορετικές επιρροές από την λογοτεχνία του 

παρελθόντος. Το 1929 ο Γ. Θεοτοκάς δηλώνει στο Ελεύθερο Πνεύμα: «Αν με ρωτούσε 

ένας ξένος ποιος από τους συγγραφείς μας αντιπροσωπεύει καλύτερα το νεοελληνικό 

χαρακτήρα θα απαντούσα, με τη μέθοδο του Αλμπέρ Τιμωντέ, με ένα σύμπλεγμα από 

αντιθέσεις: Κοραής-Σολωμός-Ψυχάρης-Παλαμάς-Δραγούμης… Ίσως πρόσθετα  σε 

αυτόν τον κατάλογο και το όνομα του Καβάφη». Ο Σεφέρης, το 1938, στο διάλογο περί 

ποίησης με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο προτείνει το μοντέλο της ελληνικότητας της 

γενιάς του ‘30, το μοντέλο της «ελληνικής ελληνικότητας» που περιλαμβάνει το 

λογοτεχνικό έργο του αρχηγού της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, του Κ. Παλαμά, ενώ 

χαρακτηρίζει το δημοτικισμό ως «ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της φυλής, γιατί 

πριν από όλα συμβολίζει την πρώτη ομαδική στροφή προς την αλήθεια».
397

  

Όπως ο Δωδεκάλογος του γύφτου στην πρώτη του έκδοση του 1907 αναλάμβανε 

τον επαναπροσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας μετά την εθνική ήττα του 1897, έτσι 

ακριβώς και η επανεκτίμησή του γύρω στα 1933 βοηθούσε την ελληνική 

μεσοπολεμική διανόηση στον επαναπροσδιορισμό της δικής της εθνικής ταυτότητας 

                                                            
396 Ζαχαρίας Παπαντωνίου, «Το τραγούδι του νεκρού αδελφού-Λυρικόν αγώνισμα των λαών του 

Αίμου», εφημ. Ελεύθερον Βήμα, 07-10-1929. 
397 Γ. Σεφέρης-Κ. Τσάτσος, Ένας διάλογος για την ποίηση, επιμ. Λ. Κούσουλας, εκδ. Ερμής, Αθήνα 

1988, σ .30. 
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μια δεκαετία μετά το γκρέμισμα των εθνικών οραμάτων της λόγω της Μικρασιατικής 

καταστροφής και του ιδεολογικού κενού που επικράτησε.
398

 

Εξάλλου, η γραμμή της ελληνικότητας διαφαίνεται και μέσα από τα θεατρικά 

στοιχεία των παραστάσεων, όπως είναι η σκηνογραφία. Οι σκηνογράφοι Σπύρος 

Παπαλουκάς, Σπύρος Βασιλείου, Περικλής Βυζάντιος, Κλέων Κλώνης, με ηγέτη τον 

Φώτη Κόντογλου αποδίδουν είτε την εικόνα της βυζαντινής αγιογραφίας είτε την 

αποτύπωση του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπου εκτυλίσσεται το δράμα.
399

 Και ο 

Κάρολος Κουν, ως γνήσιος εκπρόσωπος της γενιάς του ’30, πραγματοποιεί το 

γενικότερο αίτημα αυτής της λογοτεχνικής γενιάς, δηλαδή τη μείξη του ευρωπαϊσμού 

με τον ελληνισμό στην αδιάκοπη συνέχειά του. Στις παραστάσεις του της Λαϊκής 

Σκηνής ο βυζαντινισμός και το αρχαίο ελληνικό πνεύμα αναμειγνύονται με τα 

στοιχεία της δημοτικής παράδοσης, αλλά και με τη σύγχρονη Ελλάδα του 19
ου

 και 

του 20
ου

 αιώνα και τις συνήθειες των ανθρώπων της.
400

 

Είναι φανερό ότι παρά τη κατάρρευση της Εθνικής Ιδέας, τα χαμένα εθνικά 

ιδανικά δεν ήταν δυνατόν να απεμποληθούν τόσο εύκολα. Με το νέο περιεχόμενο 

που προσλαμβάνει η Μεγάλη Ιδέα, αυτό του πνευματικού εθνισμού, η ελληνικότητα 

αποκτά ευρωπαϊκή ιθαγένεια, χωρίς να διαστρεβλώνει τον ατομικό, καθαρά ελληνικό 

της χαρακτήρα. 

                                                            
398 Γεωργία Λαδογιάννη, Κοινωνική κρίση και αισθητική αναζήτηση στο Μεσοπόλεμο- Η παρέμβαση 

του περιοδικού Ιδέα, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1993, σσ. 209-214. 
399 Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή Παράδοση; Το θέατρο Πρόζας στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, 

εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σ. 281. 
400 Μάριος Πλωρίτης, Κάρολος Κουν-25 χρόνια θέατρο, εκδόσεις Θεάτρου Τέχνης, Αθήνα 1959, σ. 14. 



 

 

 

4.2. Κριτική της Ιστορίας και της Ορθόδοξης διδασκαλίας 

 

Το πνευματικό κενό που δημιουργήθηκε με την κατάρρευση του μικρασιατικού 

μετώπου, επιχειρήθηκε να καλυφθεί από μια μερίδα συγγραφέων με μια διάθεση 

υπέρβασης της ιστορίας μέσα από την αναζήτηση και ερμηνεία των αληθειών, που 

ξεπερνούσαν το χώρο της αντικειμενικής πνευματικής εμπειρίας. Οι συγκεκριμένοι 

συγγραφείς επιχείρησαν να ερμηνεύσουν την αλήθεια που κρύβει ο Μύθος και ο 

Θρύλος, πιστεύοντας ότι η μελέτη των τελευταίων έχει να τους αποκαλύψει 

περισσότερα μυστικά από ό,τι η Ιστορία. 



 

 

 

4.2.1. Νίκος Καζαντζάκης: Η μετουσίωση της ύλης σε πνεύμα 

 

Στις τάξεις των ορθολογιστών συγγραφέων που εμπνεύστηκαν από την ιστορία 

μπορεί να τοποθετήσει κανείς τον Νίκο Καζαντζάκη (1883-1957), ο οποίος το 1927 

δημοσίευσε την Ασκητική του, με την οποία επιχείρησε μια διαφορετική προσπάθεια 

υπέρβασης της κρίσης του εγχώριου εθνικισμού. Στην Ασκητική ο συγγραφέας 

προβάλλει την ανάγκη εγκατάλειψης από τον ασκητή μιας από τις πολλές ταυτότητες 

που τον χαρακτηρίζουν, μεταξύ των οποίων και αυτή της εθνικής ταυτότητας. 

Συγκεκριμένα, μας παρουσιάζονται τα βήματα μιας πορείας για την ένωση του 

ανθρώπου με το Θεό, για την εγκατάλειψη όλων των εγκόσμιων αξιών και την 

αυτόβουλη βύθιση της συνείδησης στην άβυσσο της ανυπαρξίας και της σιωπής. 

Πρώτο βήμα προς τη λύτρωση αποτελεί η εγκατάλειψη του ατομικισμού, για χάρη 

της συλλογικής συνείδησης της φυλής και του έθνους, κατόπιν η θυσία της εθνικής 

ταυτότητας στο βωμό της πανανθρώπινης, ενώ σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο 

στάδιο προβλέπεται η άρνηση της ανθρωπότητας για μια ταύτιση με το σύνολο της 

φύσης. 

Εξάλλου, σημαντικό έργο μέσα στην πνευματική παραγωγή της δεκαετίας του 

1920, πρέπει  να θεωρείται το έργο Χριστός, με το οποίο ο Νίκος Καζαντζάκης ζητά 

να βαφτίσει το θέατρο στα νάματα της θρησκευτικής εμπειρίας, για να το καταστήσει 

και πάλι ικανό και άξιο να σηκώσει το βάρος των μεταφυσικών ανησυχιών τού 

ανθρώπου. Πρόκειται για μια έμμετρη δίπρακτη τραγωδία σε δημοτική γλώσσα και 

σε ελεύθερο στίχο. 

Στο εσωτερικό ενός ναού ιδεατής και όχι προσδιορισμένης βυζαντινής εποχής 

πρόκειται να αρχίσει η παρουσίαση ενός βυζαντινού δράματος σχετικού με τα πάθη 

του Ιησού και ο υπεύθυνος για τη μυσταγωγία Τυπικάρης δίνει εντολή να 

απομακρυνθούν οι κατηχούμενοι, οι γυναίκες, οι σημαδιακοί, οι θεατρίνοι και γενικά 

όλοι οι ακάθαρτοι. Ο σκοπός του δρώμενου προσδιορίζεται από τον Τυπικάρη ως 

εξής: Κράζει από τα μνήματα ο Θεός βοήθεια! Ο Τυπικάρης καλεί τους πιστούς να 

κοινωνήσουν από το ανταριασμένο δισκοπότηρο φέρνοντας τους μύστες σε 

κατάσταση έκστασης. Οπτασίες και παραισθήσεις ταράζουν τους πιστούς, ενώ οι 
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απόστολοι κατεβαίνουν από τα εικονίσματα και άγγελοι φτερουγίζουν. Ο «Γιος του 

ανθρώπου» πληροφορεί  ο Τυπικάρης βρίσκεται μέσα στο μνήμα ενώ οι μαθητές 

συγκεντρωμένοι σ’ ένα σπίτι, με την αμφιβολία να φωλιάζει στις καρδιές τους, 

θυμούνται τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός δίπλα στον Κύριό τους και 

προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τα παράξενα σημάδια και μηνύματα που 

φαίνεται να τους περιστοιχίζουν. Πρώτη εμφανίζεται η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία 

βλέπει οράματα, μιλά για ανάσταση και παρακαλεί τον Κύριο να συντρίψει την πόλη 

του Άδη, δηλαδή την καρδιά του θνητού. Στο κορμί της έχουν εμφανιστεί πληγές 

όμοιες με τις πληγές εκείνου, όπως διαπιστώνει ευτυχισμένη ανοίγοντας το φόρεμά 

της στη Σαλώμη. Η Σαλώμη παρουσιάζεται πιο προσγειωμένη, αν και δεν υπήρξε 

λιγότερο αφοσιωμένη και γενναία. Συμπαραστέκεται στη μάνα του Χριστού στο 

Γολγοθά και παρατηρεί τη Μαγδαληνή αδάκρυτη, σε κατάσταση μέθης πνευματικής, 

να προσμένει τους αγγέλους. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ο Πέτρος, ο οποίος θαυμάζει 

τα σημάδια στο σώμα της Μαγδαληνής, ως ένδειξη ότι ο Χριστός σταυρώθηκε μαζί 

της. Η Μαγδαληνή ζητά από τον Πέτρο και τη Σαλώμη να ετοιμάσουν το σπίτι για να 

υποδεχθούν το Ραβή. Ο Τυπικάρης αναγγέλλει τον ερχομό των Τριών Αποστόλων: 

του Ιακώβου, που αποτελεί το στύλο της Εκκλησίας, του Θωμά και του δειλού 

Φιλίππου. Ο Φίλιππος είναι θλιμμένος, αλλά θυμάται πως μαγεμένος από τα λόγια 

του Χριστού άφησε απαρηγόρητη τη νέα γυναίκα του και το μικρό του γιο. Ο 

Γιάκωβος δε μαγεύτηκε, γιατί μεγάλωσαν μαζί, μολονότι ως παιδί ήταν ιδιαίτερο. 

Τον ακολούθησε, επειδή νόμισε ότι ευαγγελιζόταν επανάσταση για να ελευθερώσει 

τον Ισραήλ. Ο Θωμάς υπενθυμίζει ότι ο Γιούδας πρώτος τον θεώρησε και τον 

αποκάλεσε προδότη, όταν παρασυρμένος από την ιδέα οργάνωσης μιας επανάστασης 

έλαβε την απάντηση-προτροπή να αδιαφορήσει για την εφήμερη σκλαβιά τού πάνω 

κόσμου. Στο μεταξύ καταφθάνει στο σπίτι ο Ματθαίος αγγέλλοντας την ανάσταση 

του νεκρού του παιδιού, την οποία βίωσε ως όραμα πάνω από το μνήμα του Χριστού. 

Την είδηση της Ανάστασης του Κυρίου επιβεβαιώνει και η Μαρία η Μαγδαληνή, η 

οποία ένιωσε τη βεβαιότητα της ανάστασης σαν ξερίζωμα στα στήθη της. Στο σημείο 

αυτό αρχίζει η ομαδική παραίσθηση της παρουσίας του Χριστού, η οποία κατατίθεται 

από τον κάθε μαθητή. Εντύπωση προκαλεί η εμπειρία της μάνας του Κυρίου, η οποία 

αναφερόμενη στο γεγονός του Ευαγγελισμού δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της 

παράδοσης: άγγελο με κρίνο και σχετικά σαφείς εντολές. Ο Κλωπάς δηλώνει την 

παράξενη συνοδοιπορία με το Χριστό στους Εμμαούς. Ο Χριστός εμφανίζεται 

ανάμεσά τους και διαλύει τις αμφιβολίες του δύσπιστου Θωμά με το να του επιτρέψει 
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να αγγίξει τις πληγές του σώματός του. Σαν επιστέγασμα του θαύματος της 

Ανάστασης έρχεται η μαζική έγερση των νεκρών από τον Άδη και η μετάβασή του 

στους ουρανούς. 

Στο δεύτερο μέρος, ο Χριστός δίνει εντολή στους αποστόλους να ετοιμαστούν για 

τον μεγάλο αγώνα και εκείνοι υποχωρούν και διστάζουν, ως τη στιγμή που δέχονται 

την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, η οποία αναδιατάσσει τον ψυχικό τους κόσμο. 

Καθένας τους αρχίζει να οραματίζεται τις λεπτομέρειες της αποστολής του για την 

εδραίωση της Εκκλησίας. Ο Θωμάς, ο Φίλιππος, ο Ιάκωβος και ο Πέτρος προβλέπουν 

το μαρτυρικό τους θάνατο, ενώ ο Ματθαίος και ο Ιωάννης προαναγγέλλουν τη 

συγγραφή των Ευαγγελίων και της Αποκάλυψης. Οι παρόντες οραματίζονται τον 

εαυτό τους ευτυχισμένο να εισέρχεται στην πύλη του Θεού. Μόνο ο Χριστός δεν 

μπορεί, γιατί δεν μπόρεσε και αυτός να γίνει πνεύμα. Αυτός που μόνο μπορεί να τον 

σώσει είναι ο σκοτεινός απόστολός του, ο Γιούδας.Οι πιστοί ταράσσονται, καθώς ο 

Χριστός υποδέχεται το Γιούδα με τόση θέρμη και βεβαιότητα, ώστε προκαλεί την 

αγανάκτηση και τη ζήλεια των υπόλοιπων αποστόλων. Αναγνωρίζει στο Γιούδα ότι 

του ανέθεσε το πιο δύσκολο ρόλο και, μολονότι πονούσε, έπρεπε ο καθένας να παίξει 

το ρόλο του μέχρι τέλους. 

ΧΡΙΣΤΟΣ:  Συγχώρεσέ με Γιούδα∙ απίθωσα στον ώμο σου/ τον πιο βαρύ σταυρό, 

που μήτε εγώ, αδελφέ μου, δε θα ‘θελα, δε θα μπορούσα να σηκώσω!............. Συχώρα 

με, έπρεπε, ο θλιμμένος κόσμος τούτος για να σωθεί, πικρή χολή και οι δυο να πιούμε: 

εγώ να σταυρωθώ και συ να με σταυρώσεις. Εμείς οι δυο, αδελφέ μου, από όλους τους 

πονέσαμε και πιο βαθιά, καρφώνοντας εσύ, κι εγώ, Γιούδα στα φοβερά καρφιά σου 

καρφωμένος, και πιο από μένα πόνεσες εσύ, το ξέρω.
401

   

Εκφράζουν την αμοιβαία τους αγάπη και ο Γιούδας είναι έτοιμος για την αγιότητα. 

Ο Χριστός ολοκληρώνει τη μυστική ένωση με τους μαθητές. Τους παροτρύνει να 

πολεμήσουν μέχρι την ώρα που ο Παράκλητος θα τους ανοίξει τη θύρα για τα Άγια 

των Αγίων. 

ΧΡΙΣΤΟΣ:  Πολεμάτε, αγαπάτε, ελπίζετε, παιδιά μου! Σαν ωριμάσουν οι καιροί, θα 

κατεβεί με το σπαθί, την πιο κρυφή ν’ ανοίξει θύρα/ του Μυστηρίου, την υστερνή, με 

                                                            
401 Νίκος Καζαντζάκης, «Χριστός», Θέατρο, Τραγωδίες με βυζαντινά θέματα, εκδ. Ελένη Καζαντζάκη, 

Αθήνα, σσ. 9-121. 
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ορμή ο Παράκλητος, και τρέμοντας θα μπείτε στ’ Άγια των Αγίων!............. Με το Νερό, 

με τη Φωτιά και με το Φως εγώ σας βάφτισα∙ μα αυτός θα σας βαφτίσει με Πνεύμα.  

Πριν ξεκινήσουν όλοι την αποστολή τους, ο Χριστός τους αποκαλύπτει το έσχατο 

μυστήριο της ύπαρξης, που δεν είναι άλλο από τη μετατροπή της ύλης σε πνεύμα 

μέσω του θανάτου. Το έργο τελειώνει με ένα μακρύ μονόλογο του Τυπικάρη, όπου 

συνοψίζεται η άποψη του Καζαντζάκη για το Χριστό. Τα κύρια σημεία είναι: Ο 

Χριστός είναι μια ιδέα, γέννημα της εξέλιξης του ανθρώπου, δεν βασιλεύει πια στον 

ουρανό. Η αθανασία του Χριστού συνίσταται στη διατήρηση της Ιδέας από τους 

ανθρώπους. Τα πάθη του Χριστού είναι δικά μας πάθη, ενώ το σώμα μας λειτουργεί 

σαν σταυρός, που πάνω του το πνεύμα πονάει και σταυρώνεται. Ο Χριστός φωνάζει 

«Βοήθεια». Η βοήθεια που μπορούμε να του προσφέρουμε είναι αγαπώντας στα 

νιάτα μας, πονώντας στην ωριμότητά μας και πεθαίνοντας στα γηρατειά μας. 

Η τραγωδία Χριστός είναι έργο αναμφισβήτητα με θρησκευτικό περιεχόμενο. Ο 

συγγραφέας το έγραψε την ίδια περίοδο με την Ασκητική και μια σύγκριση μεταξύ 

τους μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι κοινή ιδέα και των δύο έργων είναι η πίστη 

ότι ο Χριστός αρχικά και διαχρονικά έφερε πόλεμο και όχι ειρήνη στον άνθρωπο, ότι 

ο άνθρωπος, αν θέλει να φτάσει στο Θεό, πρέπει να μετουσιώνει διαρκώς μέσα του 

τον άνθρωπο, ώστε να γίνει πνεύμα. Ο Παντελής Πρεβελάκης υποστηρίζει ότι ο 

Σικελιανός και ο Καζαντζάκης μετά την επίσκεψή τους στο Άγιο Όρος θέλησαν μέσα 

από τα έργα τους Πέμπτο Ευαγγέλιο και Χριστός να αποκαταστήσουν στη συνείδηση 

των πιστών το πρόσωπο του ευαγγελικού Χριστού, ανέγγιχτου από το δόγμα του 

Παύλου και την Εκκλησία του Πέτρου. Επιχειρώντας ο Peter Bien
402

 να ερμηνεύσει 

το συγκεκριμένο έργο υποστηρίζει ότι κατά τον Καζαντζάκη ο Χριστός είναι μια ιδέα 

που παρήγαγε η ανθρώπινη εξέλιξη, η οποία εξαρτάται από τους ανθρώπους 

Αποκαλύπτεται, δηλαδή, ότι ο Χριστός δεν κατοικεί στα ουράνια, αλλά βρίσκεται σε 

άμεση συνάρτηση με τους ανθρώπους. Η αθανασία του συνίσταται στη διάρκεια της 

ιδέας αυτής.Όταν τον δημιουργούμε στο μυαλό μας μπορούμε να δούμε τα αθάνατα 

πρόσωπά μας να ανακλώνται στην ιστορία του.
403

 Όταν ο Καζαντζάκης αναφέρει 

                                                            
402 Ο Peter Bien είναι ομότιμος καθηγητής της αγγλικής και  συγκριτικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο 

Ντάρτμουθ των ΗΠΑ. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών της 

Αμερικής. 
403 Βλ. Δ. Χ. Γουνελάς, «Η έννοια του ομοίου στις τραγωδίες του Καζαντζάκη Χριστός και Βούδας» 

στον τόμο Εισαγωγή στο Έργο του Καζαντζάκη, επιλογή κριτικών κειμένων, επιμ. Roderick Beaton, 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2011, σσ. 177-199.  



230 Το θρησκευτικό στοιχείο στη νεοελληνική δραματουργία  (1850-1950) 

 

αθάνατα πρόσωπα δεν εννοεί την αθανασία αλλά το αμετάβλητο νόημα, το οποίο 

δικαιώνει την κατά τα άλλα εφήμερη και μάταιη ύπαρξή μας, εφόσον έχει αφαιρεθεί 

η πατροπαράδοτη παρηγοριά της μεταθανάτιας ζωής. Τα σώματά μας είναι ο 

σταυρός, όπου το πνεύμα υποφέρει και σταυρώνεται. Το θέμα της αντανάκλασης του 

ανθρώπου μέσα στο Θεό, χρησιμοποιήθηκε και από τον Δ. Χ. Γουνελά, ο οποίος 

ανήγαγε την ιδέα στον Πλάτωνα.
404

  

Ο Καζαντζάκης στο συγκεκριμένο έργο εισάγει τη μονιστική θεώρηση της ύλης 

στο πνεύμα. Δηλώνει μονιστής και ισχυρίζεται ότι ύλη και πνεύμα είναι ένα. Κύριος 

στόχος του Καζαντζάκη ήταν να κατεβάσει το Χριστό από τον ουρανό και να τον 

παρουσιάσει συγχρόνως στην αντίθεσή του με την ύλη, επιχειρώντας να υπερβεί την 

αντινομία. Στη συγκεκριμένη τραγωδία, ο αναστημένος μεταχριστιανικός Χριστός 

ζητάει βοήθεια από τον Ιούδα, ο οποίος αντιλαμβανόμενος το ρόλο του δηλώνει: 

Ραβή, κορφή και ρίζα μου, πατέρα, γιε μου!/ένα μαζί σου γίνηκα!
405

 Η αντίληψη αυτή 

εκφράζεται από το Χριστό, όταν εξηγεί ότι βάπτιζε πρώτα με το νερό σαν Χριστός 

της αγάπης, έπειτα με τη φωτιά σαν Χριστός του μίσους ενώ τώρα βαφτίζει με το 

φως, σάρκα, νου και καρδιά. Το φως αποτελεί την άυλη ακτινοβολία, που παράγεται 

από την αποσύνθεση της ύλης. Στο ερώτημα των μαθητών για το πρόσωπο του 

Παρακλήτου, ο Χριστός ονοματίζει το θάνατο. Σύμφωνα με το θρησκευτικό όραμα 

του Καζαντζάκη η ύλη υποχρεώνει το πνεύμα, το οποίο κατοικεί μέσα στο ανθρώπινο 

σώμα, σε ένα διαρκή αγώνα απαλλαγής και απελευθέρωσης από την ύλη, ο οποίος 

ολοκληρώνεται με το θάνατο. Έτσι, ο θάνατος απελευθερώνει τη ζωτική δύναμη, η 

οποία σύμφωνα με τη θεωρία του Μπερξόν καλεί σε βοήθεια την ύλη σε μια 

διαδικασία επανέναρξης του κύκλου, ως στοιχείο προόδου.  

Ο Θεός της elan vital, αρχή κάθε ζωής είναι ο Θεός της evolution creatrice, Θεός 

των όλων και της εξέλιξής τους. Ο άνθρωπος συλλαμβάνει το Θεό ως Ένα, ουσία του 

κόσμου και πηγή του παντός, αλλά γίνεται πολλαπλός στην πραγμάτωσή του. Είναι οι 

μορφές της vital, που ενδύονται την ύλη για να υπάρξουν στο χώρο των φαινομένων. 

Επομένως αναγνωρίζει την ύλη και τα φαινόμενά της με τη σύστοιχή του διάνοια ενώ 

η νόηση συλλαμβάνει τις πολλαπλές μορφές με τις οποίες ουσιώνεται αυτή η θεϊκή 

πνοή. Ο Καζαντζάκης θεωρεί ότι η ουσία των φαινομένων είναι αδύνατον να ιδωθεί 

                                                            
404 Κυριακή Πετράκου, Ο Καζαντζάκης και το Θέατρο, εκδ. Μίλητος, Αθήνα 2005, σ. 228. 
405 Νίκος Καζαντζάκης, «Χριστός», ό.π., σ. 111. 
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από τα χοϊκά μάτια. Παρόλη την αδυναμία του πεπερασμένου όντος να τοπογραφήσει 

τη χαώδη βούληση που γεννά τα πάντα, εντούτοις αποκλειστικά και μόνο από τον 

κόσμο των φαινομένων και της ύλης ξεκινά για να συνταχθεί μέσα του ως το μέγα 

όραμα. Στην προσέγγιση του θείου βρίσκονται παρούσες η δαρβινική εξέλιξη και ο 

μπερξονικός βιταλισμός. Όμως η αντίληψη για τη φύση του Θεού ως μεταβαλλόμενη, 

η ανάγκη να τον βοηθήσουμε για να κινηθεί προς την εξελικτική διαδικασία, 

συνδέονται με τον κλάδο που σήμερα αποκαλείται process Theology. Οι εξελικτικοί 

θεϊστές προτείνουν την πανθεϊστική άποψη ότι ο Θεός είναι σύμπασα η 

πραγματικότητα. Από το άπειρο δημιουργικό δυναμικό του ένα μικρό κομμάτι του 

έχει πραγματοποιηθεί ώστε να αποτελεί απλώς ένα μέρος του. Επομένως παραμένει 

στο Θεό μια αχανής άβυσσος από το υπόλοιπο δημιουργικό δυναμικό του, που είναι 

απραγματοποίητο. Ο Καζαντζάκης θέτει το πρόβλημα της φύσης του Θεού σε σχέση 

με τη φιλοσοφία του Bergson. Δέχεται και αυτός τον κόσμο, το ον, ως ένα και 

πολότητα, ως πνεύμα και ύλη.  Αυτός ο φαινομενικός δυαδισμός τείνει προς ένα 

πανθεϊσμό και έναν επανενθεϊσμό, που κτίζεται γύρω από την ιδέα της ζωτικής 

ορμής, η οποία σαν μια πνοή ενέργειας ενπνέεται με την ύλη για να την υποσταβάξει 

στη πτώση της. Εφόσον ο δυϊσμός φτάνει μέχρι τον πανθεϊσμό, ο Θεός ορίζεται ως 

εγκόσμια πανθεϊστική παρουσία και όχι ως μεταφυσικό και στατικό ον. Αν και ον 

υπερβατό γίνεται αντιληπτό ως η απόλυτη πνευματικότητα, πνεύμα που παλεύει μέσα 

μας για την υπέρβαση της μετριότητας και την επίτευξη υψηλότερης συνείδησης. Το 

γίγνεσθαι των πραγμάτων, που φαίνεται με πολλές μορφές παράγει μια 

ανθρωπομορφική αντίληψη του Θείου. Η τάση αυτή συνάπτεται με τη σύλληψη της 

έννοιας του Χριστού και αντιπροσωπεύει το μοναδικό παράδειγμα θέωσης και 

θεοποίησης του ανθρώπου. Η δυαδική υπόσταση του Χριστού αποτελεί για αυτόν 

ανεξερεύνητο μυστήριο. Ο δυϊσμός του τον προσανατολίζει φιλοσοφικά και 

επομένως θεολογικά στη δυτική παράδοση, στην κοσμολογία της και στη θεολογία 

της. Ένας λόγος είναι η διαφορετική οπτική στην αποτίμηση των αισθήσεων μέσω 

του προπατορικού αμαρτήματος: η δύση τις απαξιώνει ενώ η ανατολή όχι. Η 

χριστιανική δύση κατανοεί την παρακοή ως αμαρτία, παράβαση η οποία 

κληρονομείται στις γενεές για αυτό και απαξιώνεται. Αντίθετα στην ορθόδοξη 

Ανατολή η σωτηριολογία διατηρεί τον φιλάνθρωπο, ιαματικό της χαρακτήρα καθώς 

μέσω των αισθήσεων ο άνθρωπος θεάται το άκτιστο φως. Ο Χριστός είναι κατά τον 

Καζαντζάκη Διγενής και πάσχων. Με το Διγενής σημειολογείται το διφυές της θεϊκής 

φύσης. Ύλη και Πνεύμα εν τούτω. Το πνεύμα σαρκώνεται με την ύλη, που εν τούτοις 
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εμβολιάζεται με τόση ποσότητα πνεύματος, ώστε να καταλήγει σε νέα ποιότητα ύλης 

και στη δυνητικά πλήρη αποπνευμάτωσή της.
406

 Όσο για το πάσχων υπονοεί το πάθος 

και τον πόνο γιατί πάσχουσα εννοεί την ύλη, λόγω της ατελούς της φύσης αλλά και 

εξαιτίας της προσπάθειας να υπερβαθεί. Είναι λάθος κατά τον Καζαντζάκη να 

θεωρούμε ότι ο άνθρωπος είναι Θεός. Απλά τείνει προς το Θεό, είναι Θεός εν 

δυνάμει, διαφορετικά ποιο νόημα θα είχε η έννοια του ανθρώπινου αγώνα; Ο Χριστός 

κατάφερε την τέλεια κατάκτηση του πνεύματος πάνω στην ύλη, μόνο σε αυτόν ο 

άνθρωπος ταυτίστηκε με το Θεό για αυτό και τον ταράζει. Έτσι ο Χριστός μένει για 

τον Καζαντζάκη ένας ήρωας ανθρώπινος, ένα θύμα κοινωνικού κατατρεγμού, ένα 

παράδειγμα αφοσίωσης για τον άλλο άνθρωπο, ένα πρόσωπο που τον έχει πολύ 

βασανίσει. Δεν διδάσκει ότι η γήινη ύπαρξη δεν αξίζει και η αληθινή ζωή βρίσκεται 

στον ουρανό, αλλά είναι αυτός που βεβαιώνει τη ζωή σε ότι ουσιαστικό έχει, όπως ο 

Νιτσεϊκός Διόνυσος. Είναι η ενσάρκωση της μπερξονικής ζωής, που αγωνίζεται να 

υπερβεί ότι εναντιώνεται στην ανέλιξή της, που θέλει να ξεπεράσει όλες τις μορφές 

μέσα στις οποίες πραγματώνεται, να δημιουργήσει άλλες για να τις ξεπεράσει πάλι, 

συνεχίζοντας την ανηφορική της πορεία. Ο Καζαντζάκης θεωρεί ότι δεν υπάρχει 

άλλος δρόμος για να φτάσει κανείς ως το Θεό, παρά «ακολουθώντας τα ματωμένα 

χνάρια του Χριστού να μετουσιώνεις τον άνθρωπο μέσα σου, να γίνει πνεύμα, να 

σμίξεις με το Θεό».
407

 Η ανθρώπινη ύπαρξη στρατεύεται στην κατεύθυνση της 

ανέλιξης του κόσμου, σε μια δίχως ανάπαυση άνοδο, όπου συνυπάρχουν και 

αλληλοενεργούν ο Θεός, ο άνθρωπος, η φύση, το Σύμπαν. Ακούει τη κλίση της και 

μάχεται για να υλοποιηθεί το επίλοιπο από το δημιουργικό δυναμικό του Θεού, που 

παραμένει απραγματοποίητο. 

Σύμφωνα με τις εντολές που δίνει ο Κύριος, το μήνυμα δεν είναι σαφές ως προς το 

έργο των αποστόλων. Αν το μήνυμα ταυτίζεται με την κύρια ερμηνεία της 

χριστιανικής Εκκλησίας, θα έπρεπε να ιδρύσουν μια μονοθεϊστική θρησκεία και να τη 

διαδώσουν στα έθνη σύμφωνα με τη γλωσσομάθεια που απέκτησαν την ημέρα της 

Πεντηκοστής και χρησιμοποιώντας ως μέσο τη διδασκαλία, την πειθώ και την 

αυτοθυσία. Κατά τον Peter Bien, θα πρέπει να κατανοήσουμε τη φλογερή φύση του 

μεταχριστιανικού Χριστού όχι απλώς ως τη μπερξονική ενέργεια που χρειάζεται για 

                                                            
406 Gill Jerry: « Kazantzakis and Kierkegaard: Some comparisons and contrasts»», God’ s Struggle: 

Religion in the writings of Nikos Kazantzakis, Darren J. N. Middleton and Peter Bien (eds.), Mercer 

Univiversity Press, Macon, Georgia 1996, σ. 186. 
407 Ν. Καζαντζάκης, Αναφορά στο Γκρέκο, εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 1997, σ.287. 
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την εξελικτική πρόοδο, αλλά επιπροσθέτως ως την ολοκλήρωση του προηγούμενου 

εαυτού του Χριστού, διά του οποίου η ύλη φέρεται σε μονιστική ενότητα με το 

πνεύμα. Αυτή η έγχυση της ύλης στο πνεύμα επιτρέπει στο Χριστό να εξελιχθεί σε 

ανώτερο επίπεδο.
408

 Ο Χριστός δεν είναι ο ήπιος, ταπεινόφρων δάσκαλός τους, που 

θυμούνται με δυσπιστία και δυσαρέσκεια, δεν είναι ο γιος του Θεού, το ανάμεσο 

Θεού και ανθρώπου, αλλά ένας Θεός επιθετικός. Επιβάλλει την αγάπη του μέσω της 

βίας, την ειρήνη μέσω του πολέμου. Οι απόστολοι, οι συνεργάτες εραστές και 

σωτήρες του ως αποστολή έχουν να κάψουν όλη τη γη, δικαίους και αδίκους συνάμα, 

για να ετοιμαστεί η γη για το νέο σπόρο. Πρέπει να είναι έτοιμοι για μάχη, ώστε να 

επιτελέσουν την πράξη, που ο Χριστός τους λαχταρά. Η φύση του είναι το όλον, το 

φως, οι άγγελοι και οι άνθρωποι μαζί. Ταυτόχρονα δεν είναι αυτός που αναστήθηκε, 

είναι η καρδιά τους, που απελευθερώνεται από το μνήμα του κορμιού. Από το δικό 

του κορμί πρέπει να απαλλαγεί για να μείνει κραυγή χωρίς λαρύγγι, δηλαδή ένα 

σπαραχτικό νόημα. 

Η μελέτη του συγκεκριμένου έργου μας επιτρέπει να κάνουμε κάποιες 

επισημάνσεις σχετικά με προσεγγίσεις και αποκλίσεις που παρατηρούνται ανάμεσα 

στη διήγηση συγκεκριμένων γεγονότων με τα αντίστοιχά τους στα κείμενα της Αγίας 

Γραφής. Ο συγγραφέας στο συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της 

Θεοτόκου με τρόπο διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται στο Κατά Λουκά 

Ευαγγέλιο Κεφ 1: 26-38. Σύμφωνα με τη διήγηση του συγγραφέα η Μαρία βρισκόταν 

στην αυλή του σπιτιού της και καθάριζε σιτάρι, προκειμένου να ετοιμάσει τα 

πρόσφορα του γάμου της. Κατειλημμένη από ένα αίσθημα ευφορίας αντιλαμβάνεται 

την παρουσία ενός όμορφου αγριοπερίστερου, το οποίο τη σκεπάζει με τα φτερά της. 

Η παρουσία του περιστεριού τής προκαλεί αρχικά φόβο και την οδηγεί να 

προστατευθεί καλύπτοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της. Το περιστέρι κατόπιν 

πήρε από την ποδιά της τρεις κόκκους και ανεβαίνοντας προς τον κόρφο της, της 

δημιούργησε με τη φτερούγα του ρίγη ανατριχίλας. Η φράση «Χαίρε Μαρία», που 

άκουσε η Μαρία, της προκάλεσε αρχικά έντονη έκπληξη και την οδήγησε να 

αποδεχτεί το θέλημα του Κυρίου, θέτοντας τον εαυτό της ως δούλη του. 

                                                            
408 P. Bien, « Kazantzakis long apprenticeship to Christian themes», God’ s Struggle: Religion in the 

writings of Nikos Kazantzakis, Darren J. N. Middleton and Peter Bien (eds.), Mercer Univiversity 

Press, Macon, Georgia 1996, σ. 128. 
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Η αναφορά στο γεγονός της Πεντηκοστής από τον συγγραφέα γίνεται με 

διαφορετικό τρόπο από ό,τι στις Πράξεις των Αποστόλων. Και στις δύο διηγήσεις οι 

μαθητές προικίζονται με το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Στο έργο του Καζαντζάκη, ο 

συγγραφέας δεν αναφέρεται στην αντικατάσταση του Ιούδα, γεγονός που λαμβάνει 

χώρα στις Πράξεις των Αποστόλων. 

Η κλίση, επίσης, του αποστόλου Θωμά στο αποστολικό αξίωμα, όπως 

περιγράφεται από το συγγραφέα, δεν συνάδει με την αντίστοιχη διήγηση της Καινής 

Διαθήκης. Ο συγγραφέας παρουσιάζει το Χριστό να εισέρχεται ακάλεστος στο γάμο 

του Θωμά και με το λόγο του να παρακινεί το Θωμά να εγκαταλείψει τη γυναίκα του 

και να τον ακολουθήσει. 

Αντίθετα με το κλίμα των αποκλίσεων που επισημάναμε παραπάνω, 

διαπιστώνουμε την συμφωνία του συγγραφέα με τη διατύπωση πάγιων θεολογικών 

αληθειών, όπως αναπτύσσονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Έτσι, ο Κύριος 

παρουσιάζεται ως καλός βοσκός, ως λιμάνι απάνεμο για τη σωτηρία των ανθρώπων. 

Η Ανάσταση του Κυρίου σημαίνει τη νίκη του επί του θανάτου. Επίσης, γίνεται 

αναφορά στη θαυματουργική δραστηριότητα του Κυρίου, που αφορά στη θεραπεία 

των τυφλών, την ανάσταση των νεκρών, το περπάτημα στην επιφάνεια της θάλασσας 

και τη θεραπευτική επίδραση του λόγου του Κυρίου, που εμψυχώνει το ποίμνιό του.  

Στο συγκεκριμένο έργο ο συγγραφέας περιγράφει τα αισθήματα της Παναγίας ως 

μητέρας του Κυρίου, που βιώνει τον πόνο και την αγωνία του παιδιού της. 

Παράλληλα προβάλλεται η εικόνα της Παναγίας, ως μεσίτριας για τη σωτηρία του 

ανθρώπου. 

Η αξιοποίηση της Αγίας Γραφής, η υιοθέτηση μιας συλλογής κειμένων που 

συνδυάζουν την ιστορική με την υπερβατική θεολογική αλήθεια και που δείχνουν την 

επέμβαση του Θεού στην εξέλιξη της ιστορίας της ανθρωπότητας αποτελεί επιλογή 

ενός αξιόλογου αριθμού έργων του Καζαντζάκη. Ο Χριστός, η Παναγία και ο 

Αρχάγγελος Μιχαήλ κατεβαίνουν αυτοπροσώπως μέσα στο μισοσκόταδο για να 

έρθουν σε επαφή με τους πιστούς. Στον Νικηφόρο Φωκά για παράδειγμα ο Χριστός 

κατεβαίνει από το τέμπλο για να παλέψει με το γηραλέο στρατηλάτη αυτοκράτορα 

και να του αρνηθεί την αθανασία, ως αμοιβή των μόχθων του για την χριστιανοσύνη.  
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Το έργο του Νικηφόρος Φωκάς αποτελεί μια έμμετρη τετράπρακτη τραγωδία, σε 

δημοτική γλώσσα και σε ελεύθερο στίχο. Το έργο αυτό αναφέρεται με τον τίτλο 

Θεοφανώ και ως χρόνος συγγραφής του αναφέρεται το 1915.
409

 Σύμφωνα με την 

υπόθεση του έργου, επιστρέφοντας ο Νικηφόρος Φωκάς από τους πολέμους συναντά 

εχθρική ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα του κράτους του. Ο αρχιευνούχος Μιχαήλ, 

συνεργάτης της Θεοφανώς ενάντια στον αυτοκράτορα Νικηφόρο, την ενημερώνει ότι 

ο αυτοκράτορας αποφάσισε να σταματήσει τους πολέμους, να συγχωρέσει τους 

εχθρούς του και να βοηθήσει τον λαό. Επιπλέον, την ενημερώνει για ένα συμβάν, 

προμήνυμα της κακής μοίρας που απειλεί το Νικηφόρο. Σύμφωνα με αυτό, την ώρα 

της θείας μετάληψης μια σταγόνα αίμα του λάβωσε το χέρι, γεγονός που ο 

αυτοκράτορας το εξέλαβε ως θεϊκή δυσμένεια σε βάρος του. Ο Νικηφόρος παραπαίει 

ανάμεσα στον παλιό και στον καινούριο του εαυτό. Απευθύνει πικρά παράπονα στο 

Χριστό για το δυσοίωνο σημάδι από το δισκοπότηρο, ισχυριζόμενος ότι έζησε μια 

ζωή με εγκράτεια στον έρωτα, με νηστεία, ακούραστος υποστηρικτής του Κυρίου. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Την αμαρτία τη γεύουμαι, όμως την πλερώνω/ χρόνια δεν έβαλα 

κρασί στο στόμα,/ χρόνια το λαχταρώ κι αλάργα το κρατώ το κρέας/ μαύρο, χοντρό 

τυλίγει ράσο το κορμί μου, το ξέρεις, κάτω από την πορφύρα, και με τρώει……………..  

Μα εσύ απ’ το δισκοπότηρο με οργή πηδώντας με χτύπησες και μου άνοιξες πληγή στο 

χέρι∙/ τι σου κάμα; Γιατί με πολεμάς; Ό,τι είχα,/ ω στόμα, αχόρταγο του Θεού, μου το 

‘χεις φάει./ Τι θες ακόμα; 
410

 

Με αίσθημα ταπείνωσης αναφωνεί  «Ήμαρτον» και η Θεοφανώ φανερώνεται και 

τον αγκαλιάζει. Στις ερωτικές προκλήσεις της αυτοκράτειρας ο Νικηφόρος προβάλλει 

ως εμπόδιο τον Θεό. Η Θεοφανώ, για να κάμψει τον αυτοκράτορα, δεν διστάζει να 

υπαινιχθεί τον πόθο της για τον Ιωάννη Τσιμισκή. Οι ψυχικές μεταπτώσεις του 

αυτοκράτορα είναι αλλεπάλληλες. Της υπόσχεται ερωτική νύχτα, αν και στο 

πείραγμά της για το Θεό τρομάζει ξανά. Η είδηση για την κατάληψη της Αντιόχειας 

από το στρατηγό Βούρτση τρομάζει τον αυτοκράτορα, καθώς υπάρχει κάποια 

προφητεία που συνδέει το τέλος του με το τέλος της συγκεκριμένης πόλης. Αντίθετα, 

η είδηση  αυτή δεν τον εμποδίζει να αποπέμψει τους εκπροσώπους του λαού, που 

πασχίζουν να τον αποσπάσουν από τα μεγαλεπήβολα έργα του, για να συγκεντρωθεί 

                                                            
409 Κυριακή Πετράκου, ό.π., σ. 259. 
410 Νίκος Καζαντζάκης, «Νικηφόρος Φωκάς», Θέατρο, Τραγωδίες με βυζαντινά θέματα, Αθήνα,  

σσ. 354, 355. 
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στην ικανοποίηση των ταπεινών αναγκών των υπηκόων του. Η Θεοφανώ διεκδικεί 

για δική της τη νίκη και ο Βούρτσης είναι σύμφωνος με την άποψη αυτή. 

Υποστηρίζει ότι συνέβαλαν στη νίκη το πάθος, η ορμή και το όραμα της Θεοφανώς, 

κατά αναλογίαν του οράματος της Παναγίας. 

ΒΟΥΡΤΣΗΣ: Σαν την Υπέρμαχο του Γένους Στρατηλάτισσα/ στον κουρνιαχτό τής 

μάχης έλαμπες μπροστά μας, Καστρίτισσα κυρά, καβάλα σε άσπρον άτι/ ολημερίς σα 

φλάμπουρο σφαγής στον ήλιο/ τα θεία πιο πάνω μας κυμάτιζαν μαλλιά σου! Και μια 

νυχτιά μου φάνταξες στον ύπνο, αρματωμένη από κορφής, και με το πόδι/ με 

σκούντηξες προστάζοντας με βιάση: Σήκω!/ Κι εγώ, σα βόδι οκνό που το βαράει 

βουκέντρα, πετιέμαι απάνω ευτύς κι ασκώνω τα φουσάτα./ «Ομπρός, παιδιά» βογκώ 

«στον ύπνο μου κατέβη, καλό σημάδι! Αρματωμένη η Παναγιά μας!».
411

 

Στη συνάντησή του με τους δημάρχους με δυσκολία συγκρατεί την οργή του, 

καθώς είναι έτοιμος σε κάθε αντίρρηση να θανατώσει τον αντίπαλό του. Αναγνωρίζει 

ότι σε δύο πράγματα είναι υπερβολικός, στην πίστη και στο θυμό. Η Θεοφανώ 

διεκδικεί επιτακτικά το συζυγικό της καθήκον, ως απόδειξη ισχύος και επιβολής της 

στις αρχές και τις αποφάσεις του Νικηφόρου, προτού τον προσπεράσει. Στη 

συνομιλία τους παρεισφρέει το θέμα της πίστης με το γνωστό αποτέλεσμα πάνω στο 

Νικηφόρο. Η Θεοφανώ, πρακτική και σκεπτικίστρια, εκνευρίζεται με την παρέμβαση 

του αιώνιου αντιπάλου. 

ΘΕΟΦΑΝΩ: Όλους τους νίκησες, Ανίκητε, και μόνο/ στερνός οχτρός ο πιο μεγάλος 

απομένει/ στρωμένο η γης τραπέζι και πεινάς- και τούτος να φας, καλέ, να πιεις, να 

παίξεις, δε σε αφήνει!  

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Για ποιον μιλάς;  

ΘΕΟΦΑΝΩ (δείχνοντας το Χριστό): Για τούτον!  

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Ω σαλεύει ο νους μου!  

ΘΕΟΦΑΝΩ: Σηκώσου ολόρθος, έμπα στ άρματα και χτύπα!  

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: ….. Τον άνθρωπο τον νίκησα, όμως το Θεό…  

                                                            
411 Νίκος Καζαντζάκης, ό.π., σσ. 373-374. 
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ΘΕΟΦΑΝΩ: Θεό τ ότι δε φτάνει η δύναμί μας λέμε!.... 
412

 

Εντωμεταξύ, η επίσκεψη του μοναχού Αθανάσιου ενισχύει τις μεταφυσικές του 

φοβίες. Στη βοήθεια που του ζητά ο Νικηφόρος, ο μοναχός Αθανάσιος προτείνει τη 

λύση της μοναχικής ζωής, την παύση των πολεμικών επιχειρήσεων και την 

απομάκρυνσή του από τη σύζυγό του. Ζητάει από το μοναχό Αθανάσιο να περάσει 

μια τελευταία νύχτα με την αυτοκράτειρα. Εκείνος αγανακτεί και του αποκαλύπτει 

ότι τον επισκέφτηκε παρασυρμένος από ένα όραμα, σύμφωνα με το οποίο ο 

Νικηφόρος αρνήθηκε το κάλεσμα του Κυρίου, εξαιτίας των ερωτικών του παθών και 

αποδέχτηκε το θάνατο. Ο Νικηφόρος αποδιώχνει το μοναχό Αθανάσιο και 

κλεισμένος στην Αγία Σοφία καλεί το Χριστό να κατέβουν να παλέψουν. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Εύκολα εγώ ψυχή δε παραδίνω, πες του! Κι αν θέλει τίμια να 

παλέψει με τον άνθρωπο, στο χωματένιο να κατέβει, πες του, αλώνι με πήλινο κι αυτός 

κορμί σαν το κορμί μου. Να μη μου κρύβεται στα σύννεφα∙ στο χώμα,/ στο χώμα εδώ 

να κατεβεί ν’ αντροπαλέψει!  

ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: Νικηφόρε, Νικηφόρε, Νικηφόρε, δε με λυπάσαι; 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Εγώ, Χριστέ μου;!
413

 

Ο Νικηφόρος παραληρεί και περιγράφει τη μόνιμη μεταφυσική του αγωνία, αυτή 

της αναμονής του Κυρίου. Η αδύναμη παρουσία του Χριστού απογοητεύει και 

θυμώνει το Νικηφόρο, παρότι του προκαλεί τον οίκτο και μια στοργική ανησυχία. 

ΧΡΙΣΤΟΣ: Σώσε με!  

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Εγώ, Κύριε; Μα εσύ είσαι παντοδύναμος! Εγώ μια το άχερο στη 

λάσπη βυθισμένο/ της ακροποταμιάς……    

ΧΡΙΣΤΟΣ: Σώσε με! Απόστασε το χέρι μου παράλυτο. Σώσε με! Μόνο εσύ πιστός 

μου μένεις, Νικηφόρε, φλεγόμενος, στο μαύρο πέλαο το ακατάλυτο! …………….. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Κύριε, τον πλήθιό μου τον πόνο αλλιώς σε πρόσμενα, και τώρα 

ξέπεσα κι εγώ μαζί σου. Τι προσδοκάς; Για φύγε πριν να φτάσει των αραπάδων ο Θεός, 

ο βούβαλος….. Να τι Θεός μου ταίριαζε εμένα! Πόλεμο θέλω, τα άλογα σελώστε, 

                                                            
412 Στο ίδιο, σ. 394. 
413 Στο ίδιο, σσ. 414-415. 
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αχολοήστε τα βούκινα, και τις φαρδιές βασιλικές παντιέρες, δίχως πια σταυρό ψηλά 

ανεμίσετε, ως τα πέρατα του κόσμου! Α! Τέτοιος μαραζάρης ο Θεός μου; 
414

 

Ο λόγος του Νικηφόρου επιδρά θετικά στο Χριστό και ξυπνά μέσα του τη διάθεση 

για πόλεμο. 

ΧΡΙΣΤΟΣ: Νιώθω ξοπίσω μου το χνώτο του θανάτου! Μη με κρατάς. Αντρείεψες 

την καρδιά μου, ω εσύ ακατάλυτη πνοή του ανθρώπου! Ομπρός, ολόισα! 
415

  

Ο Νικηφόρος ενθουσιάζεται και οραματίζεται τις διάφορες μορφές του Θεού: πότε 

πυρκαγιά, πότε φως του καντηλιού∙ τελικά γίνεται το πνεύμα πολέμου. Όταν ο 

Νικηφόρος ζητά από το Χριστό την πληρωμή των στρατιωτικών του υπηρεσιών, ο 

Χριστός αποχωρεί και τον αφήνει να αναλογιστεί το ζήτημα της ανώτατης ευθύνης 

του ανθρώπου. Αποδέχεται τη μη απάντηση του Χριστού και υπόσχεται να 

μετουσιώσει την  πάλη σε αιώνια γαλήνη μόνος του. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Μη φεύγεις στρατηγέ, θα ‘ρθω μαζί σου, και τα στενά που μου 

μπιστεύτης πια δε θα προδώσω!/ Μέσα σε ράσο/ θα γιάνω τη βαριάν αρρώστια της 

ψυχής το σώμα/ με την ευκή σου/ το εφταβόδινο του κορμιού σκουτάρι θα περάσω/ και 

με τραχύν ανήφορον αγώνα,/ με το νου, με τα νύχια, με το γόνα/ και με ασίγητο 

ερωτοσάλεμα, θα υψωθώ μετουσιώνοντας σ’ αιώνια γαλήνη το πάλεμα.
416

  

Πριν την επιστροφή του αυτοκράτορα στο παλάτι η Θεοφανώ ανεβάζει στα 

βασιλικά διαμερίσματα και κρύβει στο γυναικωνίτη τον Βούρτση και τους λοιπούς 

συνωμότες του Τσιμισκή, προκειμένου να του επιτεθούν, μόλις βυθιστεί στον ύπνο. 

Ζητάει από τον ευνούχο Μιχαήλ να της διαβάσει από τη Γραφή το επεισόδιο της 

Ιουδήθ, από το οποίο έχει εμπνευσθεί τη σκηνοθεσία του φόνου. Ο Νικηφόρος 

μπαίνει αθόρυβα, ακούει την ανάγνωση και συνειδητοποιεί το σχέδιο της δολοφονίας 

του. Ανακοινώνει στη γυναίκα του ότι σχεδιάζει τον εγκλεισμό του σε μοναστήρι, 

απόφαση η οποία δε ταιριάζει με τα σχέδια της. Ο Νικηφόρος καλεί όλη τη βασιλική 

οικογένεια και αποκαλύπτει ότι εκείνος είναι ο δολοφόνος του αυτοκράτορα 

Ρωμανού, δικαιολογώντας την ενέργειά του ως διάθεση στερέωσης του Θεού στο 

μαύρο χώμα. Κατόπιν, αποσύρεται στον κοιτώνα, για να απολαύσει για τελευταία 

                                                            
414 Στο ίδιο, σσ. 420, 421, 422. 
415 Στο ίδιο, σ. 423. 
416 Στο ίδιο, σσ. 431-432. 
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φορά τον έρωτα της γυναίκας του, πριν κλειστεί σε μοναστήρι. Η Θεοφανώ οδηγεί 

τον Τσιμισκή στο κρεβάτι του αυτοκράτορα, ο οποίος του προκαλεί αλλεπάλληλα 

χτυπήματα. Ο σκληροτράχηλος στρατιωτικός δεν πεθαίνει, μέχρι τη στιγμή που η 

γυναίκα του του βυθίζει το μαχαίρι στη καρδιά. Πάνω από το πτώμα του ο Τσιμισκής 

δίνει εντολή να εξοριστεί αμέσως η αυτοκράτειρα σε μοναστήρι, για να μην τον 

αποσπάσουν οι χαρές της ζωής από τους αγώνες που αναλαμβάνει.  

Η τραγωδία αυτή, παρά τον τίτλο της, δεν είναι δομημένη γύρω από ένα κεντρικό 

ήρωα του οποίου εξερευνά και φωτίζει όλες τις πλευρές. Αντίθετα, ο συγγραφέας 

διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στο πρόσωπο του αυτοκράτορα και εκείνο της 

Θεοφανώς, καθώς και οι δύο μοιράζονται τη θεματική του έργου λειτουργώντας ως 

άξονες παράλληλοι. Ο Νικηφόρος στο έργο βιώνει την τραγική σύγκρουση, όπως 

αυτή εκφράζεται με την αντίθεση ανάμεσα στην υπερβολική του ευσέβεια και το 

πάθος του για δύναμη, ισχύ και δόξα. Έτσι, από τη μια μεριά επιζητά τον εξαγνισμό 

του μοναχικού βίου και από την άλλη το πάθος του για δύναμη περιλαμβάνει 

βιαιότητες και εγκληματικές ενέργειες σε μεγάλη κλίμακα. Η χριστιανική του 

συνείδηση δυσκολεύεται να συμβιβαστεί με τις πολιτικές του προφάσεις. Άλλωστε, η 

δολοφονία του Ρωμανού για την κατάκτηση της εξουσίας δεν δικαιολογείται από 

οποιαδήποτε χριστιανική πρόφαση. Ούτε έχει τη λαϊκή αποδοχή, ώστε να θεωρηθεί 

αυτή ως κίνητρο να χαλαρώσει ο εσωτερικός του αγώνας. 

Τόσο στο έργο του αυτό όσο και στο έργο του Χριστός ο συγγραφέας προσδιορίζει 

ως σκοπό δικό του και της θρησκείας του τον πόλεμο. Σύμφωνα με τον Peter Bien, 

πίσω από το έργο του Καζαντζάκη κρύβεται μια επίκαιρη πολιτική κατάσταση. Αν 

σκεφτούμε ότι τόσο η εποχή κατά την οποία γράφτηκε το έργο, όσο και η περίοδος 

της επεξεργασίας του χαρακτηρίζεται από πολεμικές επιχειρήσεις και συγκρούσεις, 

δικαιολογείται ο πολεμικός τόνος του έργου, η ανάγκη για προβολή του ανθρώπου 

πολεμιστή. Ο Νικηφόρος είναι αναμφισβήτητα ένας ικανός πολεμιστής και 

ταυτόχρονα επιθυμεί να είναι ένας καλός χριστιανός. Η χριστιανική ηθική της 

πραότητας και της υποχωρητικότητας, όπως υποστήριξε στο έργο του ο Νίτσε, είναι 

για το κοπάδι των δούλων. Ο Νικηφόρος θεωρεί ότι διαφορετικά τον αντιμετωπίζει ο 

Θεός ως αυτοκράτορα, επειδή είναι πάνω από όλους, δεν γνωρίζει, όμως, ως πού 

μπορεί να φτάσει η ελευθερία της δράσης του. Στην πρόσωπο με πρόσωπο 

συνάντησή του με το Χριστό ο αυτοκράτορας απογοητεύεται, καθώς συναντά έναν 

ικετευτικό Ιησού, ο οποίος τον παρακαλά να τον σώσει. Εκφράζει την απογοήτευσή 
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του, επειδή νιώθει εξαπατημένος. Η αστάθεια του Φωκά αντανακλά την αστάθεια του 

Θεού, όπως τον προσλαμβάνει. Διεκδικεί για τον εαυτό του την αθανασία, 

υποτάσσεται, όμως, στο θέλημα του Θεού, να αναλάβει την ανώτατη ευθύνη, η οποία 

σύμφωνα με το περιεχόμενο του κειμένου της Ασκητικής είναι η σωτηρία του Θεού 

μέσα από το πνεύμα του ανθρώπου. Η έννοια της αθανασίας ως ανταμοιβής από το 

Θεό δεν γνωρίζουμε αν προσλαμβάνει την έννοια της επιβεβαίωσης της ύπαρξης 

μεταθανάτιας ζωής και της αμοιβής ή τιμωρίας. Η απόφασή του να πορευτεί 

οικειοθελώς προς το θάνατο δείχνει την παραίτησή του από την ιδέα της σωτηρίας 

της ψυχής του αλλά και της ζωής του. Ο αυτοκράτορας δέχεται τον πεπερασμένο 

χαρακτήρα της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι λόγοι της παραδοχής αυτής είναι υβριστικοί, 

καθώς αυτό που κινεί τη δράση του είναι η αδυναμία του να έχει το απόλυτο. Η 

σχέση του με το Χριστό παρουσιάζεται ως σχέση ισοτιμίας, όπου ο καθένας σέβεται 

τα όρια του άλλου και κάνει τις δικές του επιλογές. 

Το 1939 ο Καζαντζάκης ταξιδεύει στην Αγγλία και φιλοξενούμενος στο σπίτι της 

κόρης του Σαίξπηρ, γράφει μια τραγωδία, τον Ιουλιανό, τον οποίο μετέφρασε ο ίδιος 

στα γαλλικά το 1947, και το 1948 ανέλπιστα επιλέγεται από ένα θίασο νέων για ένα 

διαγωνισμό. 

Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουλιανός 

έχει να αντιμετωπίσει τη δύναμη των Χριστιανών, οι οποίοι μελετούν τρόπους 

φυσικής του εξόντωσης, επειδή έχει επαναφέρει ως επίσημη θρησκεία τη λατρεία των 

ειδώλων. Η κόρη του αγαπημένου του φίλου Μαξίμου, η οποία νιώθει ερωτικά 

συναισθήματα για αυτόν, χωρίς να έχει σαρκική επαφή μαζί του, δέχεται την 

ασφυκτική πίεση τόσο των ομοθρήσκων της όσο και του επισκόπου να συμπράξει 

στην εξόντωσή του. Έτσι, παίρνει μέρος στη συνωμοσία και απομονώνει τον 

αυτοκράτορα από την προστασία των φρουρών του, για να τον αφήσει εκτεθειμένο 

στην επίθεση επίδοξων δολοφόνων του. Οι δύο Πέρσες που παραπλάνησαν τον 

Ιουλιανό και τον παρέσυραν βαθιά μέσα στην έρημο είναι επίσης μέλη της 

χριστιανικής ομάδας. Ο Ιουλιανός βάλλεται εσωτερικά και εξωτερικά. Η Μαρίνα 

αμφισβητεί το έργο που της έχει αναθέσει ο Επίσκοπος, εξαιτίας του έρωτά της και 

ερμηνεύει τις πρόσκαιρες στρατιωτικές νίκες του αυτοκράτορα, ως πίστωση χρόνου, 

που δίνει ο Θεός στο ξεχωριστό του τέκνο για να μετανοήσει. Ο εσωτερικός αγώνας 

της Μαρίνας είναι εξίσου σκληρός με του Ιουλιανού, γιατί τον αγαπά και τον πονά με 

ερωτική και μητρική μαζί τρυφερότητα. Δεν έχει άλλο περιεχόμενο στη ζωή της πέρα 
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από το να τον συντροφεύει και να ελπίζει στη μεταστροφή του. Για αυτό το λόγο 

υπακούοντας σε θεϊκό σημάδι αποκαλύπτει το συνωμοτικό σχέδιο στον αυτοκράτορα, 

ο οποίος με χριστιανική διάθεση δεν τιμωρεί τους συνωμότες. Η σωτηρία της ψυχής 

του αποτελεί πρόσκαιρη ανακούφιση για τον Ιουλιανό, καθώς αισθάνεται να πεθαίνει 

γύρω του ο κόσμος της Αρχαιότητας, που έχει λατρέψει. Ειδήσεις για τη μυστηριώδη 

αποχώρηση από τη ζωή του Μάξιμου συνδυάζονται με απαισιόδοξους χρησμούς του 

μαντείου των Δελφών και πλήθος άλλες καταστροφές σε ειδωλολατρικά κέντρα της 

Ολυμπίας και της Εφέσου, για να του μεταδώσουν το μήνυμα ότι ο αγώνας του είναι 

μάταιος και ότι δεν υπάρχει ελπίδα να υπερισχύσουν οι ιδέες του. Μοιάζει να 

παραπονιέται για την αδυναμία των ολύμπιων Θεών να υποστηρίξουν την υπόστασή 

τους, όπως ένα ορφανό για την εξαφάνιση των γονιών του. Ο Ιουλιανός είναι 

ορφανός, καθώς ο Κωνστάντιος διέταξε το φόνο όλης της οικογένειάς του. Οι 

στρατιώτες του Ιουλιανού συλλαμβάνουν έναν ερημίτη να κρύβει μια εικόνα της 

Παναγίας με σμαραγδένια μάτια. Ο Ιουλιανός, πιστεύοντας ότι πρόκειται για τα μάτια 

του αγάλματος του Διονύσου, τα βγάζει, αδιαφορώντας για τις κατάρες του ασκητή 

και τα δάκρυα της Μαρίνας. Η Μαρίνα πείθεται ότι είναι ο αντίχριστος. Κατόπιν, ο 

Ιουλιανός υποδέχεται τη βασίλισσα και της προτείνει να ολοκληρώσουν το γάμο τους 

μέσα σε ατμόσφαιρα χριστιανικής συμφιλίωσης. Η βασίλισσα θεωρώντας ότι αυτό 

μπορεί να είναι το μέσο της λύτρωσής του συζύγου της υποκύπτει. Ο Ιουλιανός 

παίζει τη βασίλισσα στα ζάρια και την παραδίδει στους φρουρούς, εκδικούμενος 

αυτήν για την προδοτική συμπεριφορά της. Στο μεταξύ οι εχθροί έχουν περικυκλώσει 

το παλάτι, καθώς βρίσκονται σε πολεμική εκστρατεία. Πολλοί χριστιανοί 

παρουσιάζονται ως προδότες να έχουν αυτομολήσει στην περιοχή του εχθρού, για να 

πλήξουν τον Ιουλιανό. Ο Στέφανος, αν και νιώθει θαυμασμό για την προσωπικότητα 

του Ιουλιανού, τον τραυματίζει. Ο Ιουλιανός μεταφέρεται τραυματισμένος στη 

σκηνή, όπου η Μαρίνα τον δηλητηριάζει με κρασί από το οποίο πίνει και η ίδια. 

Εκείνος την ευχαριστεί και πεθαίνει προφέροντας την περίφημη φράση της 

παράδοσης, «Ενίκησας με Ναζωραίε», που απορρίπτεται από τους νεώτερους 

ιστορικούς ως μύθος. 

Στο συγκεκριμένο έργο παρατηρούμε ότι ο Επίσκοπος συμβουλεύει την Μαρίνα 

να αντιμετωπίσει τον έρωτα ως μαρτύριο, ως σταυρό, που ο Θεός της δίνει, 

προκειμένου να εγκλωβίσει τον Ιουλιανό και να τον δολοφονήσει. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: … βάστα καλά μην προδοθείς, και τον Αντάρτη/ σπρώχνε γοργά με 

χάδια ερωτικά στο γκρεμνό./ Δεν είν ντροπή∙ τον έρωτα ο Θεός μαρτύριο/ σου δίνει και 

σταυρό να κουβαλάς στον ώμο.  

ΜΑΡΙΝΑ: …πέτρα μια στου Θεού τη σκοτεινή σφεντόνα!
417

 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Φοβάμαι της γυναίκας την καρδιά∙ τι η σάρκα της/ βαριά και 

δύσκολο ο Θεός να την περάσει!
418

 

Μια έκλειψη ηλίου τη στιγμή εκείνη ερμηνεύεται, φυσικά, από τον Επίσκοπο ως 

θεϊκό σημάδι συγκατάθεσης στις αδίστακτες μεθόδους του, που καταστρατηγούν 

κάθε κώδικα ηθικής, χριστιανικό και μη, αποδεικνύοντας το βαθμό θρησκοληψίας 

που χαρακτηρίζει την κοινωνία της εποχής. 

ΑΛΛΟΣ: Σκοτείνιασε το φως, ουρλιάζουν τα τσακάλια!  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Καλό σημάδι, χριστιανοί! Στην αγκαλιά μου την Παναγιά μας φέρτε 

την τυφλή, βιαστείτε! Καλή η στιγμή, μη χάνουμε καιρό, ο Θεός του ο γήλιος, πιάστηκε, 

σκοτείνιασε και κρύος θα περεχύνει τώρα ιδρώτας τον Αντάρτη∙ πάμε κυρά μου να του 

ρίξεις το μεγάλο το ανάθεμα σα κεραυνό στην κεφαλή του.
419

 

Ο συγγραφέας στο έργο αυτό κάνει εκτεταμένη αναφορά και στο μυστήριο της 

εξομολόγησης. Συγκεκριμένα στο διάλογο του Στέφανου με τον Επίσκοπο, ο πρώτος 

παραδέχεται τον αμαρτωλό του χαρακτήρα και ζητά συγχώρεση από τον Επίσκοπο. Ο 

Επίσκοπος ζητά από τον Στέφανο να καταπατήσει την περηφάνιά του και να 

εξομολογηθεί τα κρίματά του, σκεπτόμενος ότι κρατεί στα χέρια του τον 

Παντογνώστη, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Μη! Φοβάμαι!  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Ποιος; 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Ο Στέφανος, ο αμαρτωλός συγχώρεσέ με! Μην έρχεσαι κοντά μου, 

φίδια ανατινάζουνται, Χριστέ μου από το άγιο δισκοπότηρο.  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Ψωμ,ί ναι, κρασί ο Θεός, και δένει τα νεφρά του ανθρώπου. 

                                                            
417 Νίκος Καζαντζάκης, «Ιουλιανός ο Παραβάτης», Θέατρο, Τραγωδίες με βυζαντινά θέματα, 

Καζαντζάκη, Αθήνα, σ. 273. 
418 Στο ίδιο, σ. 274. 
419 Στο ίδιο, σ. 275. 
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Δεν είμαι καθαρός, δεν είμαι’ θα με κάψει!  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Δεν είσαι καθαρός; Γονάτισε, την άγρια περφάνια νίκησε και πες τα 

κρίματά σου! ……Τις βρώμες άδειασε, καθάρισε, στοχάσου κρατώ στα χέρια τον Θεό, 

τον Παντογνώστη! 
420

 

Αλλά και η Μαρίνα αφήνει ο λόγος της να πάρει τη μορφή εξομολόγησης στον 

Ιουλιανό, όταν του αποκαλύπτει το σχέδιο εξόντωσής του, υποστηρίζοντας ότι μέσα 

της μιλά ο Χριστός. 

Στη συνομιλία του Χριστιανού με τον Εθνικό γίνεται προσπάθεια ερμηνείας του 

τριαδικού δόγματος. Καθώς ο εθνικός αδυνατεί να κατανοήσει την ερμηνεία του 

χριστιανού, του ζητάει δανεικά τρία νομίσματα υποσχόμενος να τα επιστρέψει. Του 

ξεπληρώνει ευθύς το χρέος επιστρέφοντας του το ένα νόμισμα από τα τρία τονίζοντας 

του ότι σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία το ένα είναι ίσο με τρία και τα τρία ίσα 

με ένα. 

ΕΘΝΙΚΟΣ: Ζαλίστηκα, άφησέ με … πώς κάνουν ένα οι τρεις και το ένα κάνει 

τρία…  

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ: Μα δε το νιώθεις; Εύκολο πολύ…  

ΕΘΝΙΚΟΣ: Για στάσου! Για δώς μου τρεις μπακίρες δανεικές, να δούμε!  

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ: Λόγω τιμής θα τις γυρίσεις;  

ΕΘΝΙΚΟΣ: Στην τιμή μου!  

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ: Ε, σύντροφε, μονάχα μια; Μα τρεις δε πήρες;  

ΕΘΝΙΚΟΣ: Δεν κάνουν ένα οι τρεις και το ένα κάνει τρία; Έλα, μη κλαις… Δεν 

είσαι χριστιανός; Κουράγιο! Άιντε να παίξουμε αστραγάλους κι αν κερδίσεις…  

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ: Αγία Τριάδα, εσύ τα φταις∙ για βόηθα τώρα! 
421

 

Παράλληλα γίνεται αναφορά στην έννοια του θαύματος, που ενεργεί η χάρη της 

Παναγίας. Ο Χριστιανός προβάλλοντας το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη, που 

μπορεί να εδραιώσει ο Χριστός, έτσι ώστε να μετέχουν στα αγαθά όχι μόνο οι 

                                                            
420 Στο ίδιο, σσ. 265-266. 
421 Στο ίδιο, σ. 246. 
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προνομιούχοι αλλά και οι κατώτερες τάξεις διηγείται στον εθνικό πως η ικεσία στην 

Παναγία και στο Χριστό είχε ως αποτέλεσμα να βρέξει ο ουρανός και να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανομβρίας 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ: ….να σηκώνει στον ασυννέφιαστο ουρανό τα δυο του χέρια/ και να 

‘χει κρεμασμένο στο λαιμό το κόνισμα της Παναγιάς: «Λυπήσου» φώναζε «Χριστέ μου/ 

τα άμοιρα στάχυα που μαραίνουνται, λυπήσου και τους ανθρώπους που πεινούν, και 

σκύψε κάτω και δες τη Μάνα σου, την Παναγιά, που κλαίει!» Παρακαλούσε, φώναζε, 

έκλαιγε, και ξάφνου………   Ορκίζουμε, άγρια μαύρα σύννεφα πλακώσαν, ανοίξαν τα 

ουρανού με βρόντο οι καταρράχτες, ξεχείλησε όλη η γης, κακάρισε, κι ο κάμπος, 

γελούσε πια, τα ξημερώματα, χορτάτος. Όλοι στη χάρη της προσπέσαμε βογκώντας: 

«Καλώς μας ήρθες, Παναγιά, με τη βροχούλα!»  σ.207 

Ο Καζαντζάκης στο έργο του αυτό επιλέγει να μελετήσει τη σύγκρουση δύο 

ρευμάτων της ελληνικής αρχαιότητας και του νέου χριστιανικού κράτους, τα οποία 

στη συνέχεια διεπλάκησαν δημιουργικά και διαλεκτικά. Ο Ιουλιανός αποτελεί τη 

περίπτωση εκείνη του ηγεμόνα που δε συνέπλευσε με το ρεύμα των καιρών αλλά οι 

προϋποθέσεις είναι αρνητικές. Το όραμα, που τον κινεί είναι η ομορφιά του κόσμου. 

Αντιτάσσει την ομορφιά του αρχαίου κόσμου στη χριστιανική λιτότητα: 

Πώς πάλεψε ένας ασκητής μαραγκιασμένος/ να ‘πεις, σκεβρός, ασκημομούρης, για 

να φέρει/ την ομορφιά και τη χαρά στο κόσμο;  

Διακατέχεται από ένα εσωτερικό κενό. Συνομιλεί με την ψυχή του σαν καλόγερος 

και την αναζητά σε πουλιά, τα οποία σκοτώνονται. Και ενώ στόχος του είναι να γίνει 

Αχιλλέας ή Αλέξανδρος, κάτι το οποίο θα μπορούσε να επιτύχει, αν προσεταιριζόταν 

το χριστιανισμό, τον απορρίπτει κατηγορηματικά. Η τραυματική εμπειρία της σφαγής 

των δικών του και η υποταγή του στον αυτουργό της πράξης του δημιούργησε  

έντονο αίσθημα κατωτερότητας, το οποίο αναζητά να αναπληρώσει μέσα από το 

αίσθημα της υπεροχής. Το αυτοκρατορικό αξίωμα μοιάζει κάτι σχετικό. Αναζητά το 

απόλυτο στην παλαιά θρησκεία, υποστηρίζοντας τους Θεούς της επιλογής του, αν και 

στερούνται δύναμης. «Είναι το άτομο της μεταβατικής εποχής, το διχασμένο και 

διασπασμένο, που δεν αποζητά καν την ισορροπία της ενότητας, διακρίνοντας την 
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έλλειψη αυθεντικότητας στη φαινομενική απλοποίηση του αόριστου και του 

σύνθετου».
422

  

Το έργο  Καποδίστριας  του Ν. Καζαντζάκη αποτελεί μια έμμετρη τρίπρακτη 

τραγωδία σε γλώσσα δημοτική και σε ανομοιοκατάληκτο δεκατρισύλλαβο στίχο. Το 

έργο αρχίζει μέσα σε μια επιβλητική ατμόσφαιρα, όπου ο Καποδίστριας ξάγρυπνος 

στο γραφείο του, ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλιά του δεχόμενος  μηνύματα, 

γραπτά και προφορικά  για τον κίνδυνο της ζωής του. Ο Καποδίστριας αντιμετωπίζει 

την προοπτική αυτή με φυσικότητα εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματός του, 

εντούτοις  προσεύχεται να του δοθεί χρόνος να ολοκληρώσει το έργο του. Αισθάνεται 

τη βεβαιότητα και την ηρεμία του ανθρώπου, ότι ποτέ δεν παρέβλεψε το καθήκον του 

γι αυτό και εξεγείρεται εναντίον του Θεού και της απόφασής του να τον σκοτώσει. 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: … Εμέ το δούλο τον πιστό σου να σκοτώσεις!/ Μα κοίτα θε μου 

εδώ τι φτώχεια και τι γύμνια/ κι αγνότητα! Σκληρή ζωή, βαρύς αγώνας, τ  ορκίζουμαι 

πεινώ και ντρέπουμαι να φάω/ τι τα παιδιά τρογύρω μου πεινούν, νυστάζω/ και 

ντρέπουμαι να κοιμηθώ/ τι εμπήκα βίγλα και πρέπει να αγρυπνώ πά στα άγια αυτά 

ρημάδια/ και τρεις και απάνω χρόνους έχω να γελάσω/και τώρα αυτή ναι η πλερωμή 

μου;
423

 

Πληροφοριοδότης του από τη Μάνη του μεταφέρει την πληροφορία ότι οι 

Μανιάτες οργισμένοι με την φυλάκιση του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη  σχεδιάζουν  να 

τον σκοτώσουν. Τον Καποδίστρια επισκέπτεται  ο Μακρυγιάννης, ύστερα από την 

πληροφορία που του έδωσε ένας καλόγερος, ότι ο κυβερνήτης κινδυνεύει. 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: …. Για την αγάπη του Χριστού και της Πατρίδας, μουρμούρησε 

πνιγμένα/ τρέχα στο παλάτι, τον Κυβερνήτη, τον Πατέρα μας σκοτώνουν!
424

 

Ο Μακρυγιάννης ασκεί κριτική στην πολιτική του Καποδίστρια και του ζητά να 

συμφιλιωθεί με τους εχθρούς του και να προχωρήσει σε διανομή της εθνικής γης 

στους φτωχούς καθώς η ελευθερία του τόπου κινδυνεύει από τον μεταξύ τους 

εμφύλιο σπαραγμό. Παράλληλα αναγνωρίζει το Θεό ως προστάτη του τόπου, ο 

οποίος τον απελευθέρωσε μόνον αυτόν από την κρεμάλα. 

                                                            
422 Κυριακή Πετράκου, ό.π., σ. 362. 
423 Νίκος Καζαντζάκης, Θέατρο, Καποδίστριας, τόμος 3, εκδ. Δίφρος, Αθήνα 1955, σ. 15. 
424 Στο ίδιο, σ. 17. 
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ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Φουστανελά Θεό ‘χει ο τόπος μας προστάτη/ εμείς τρελοί μα 

γνωστικός αυτός περίσσια/ ας δώσει ετούτος ο φιλέλληνας Θεός μας/ να ζης όσο έχει 

την ανάγκη σου η πατρίδα! 
425

 

Οι οιωνοί συνεχίζονται και με διάθεση   έντονης συγκίνησης ζητά έναν 

πνευματικό για να εξομολογηθεί. Ο Καποδίστριας με έντονο μεταφυσικό σεβασμό 

για το ιερατικό αξίωμα μολονότι εξεγείρεται με τις άδικες κρίσεις του, υποτάσσεται 

στον θείο κανόνα με σχετική ευκολία. Εξομολογείται στον ιερέα ότι δεν έχει 

διαπράξει αμαρτήματα και ο Γέροντας εισπράττει τη δήλωση αυτή ως αλαζονεία και 

ύβρη. Αναγνωρίζει ως μοναδικό του αμάρτημα το μίσος που αισθάνεται για τους 

Έλληνες, μολονότι μοχθεί για αυτούς καθημερινά, επειδή ασχολούνται με κλεψιές, 

ατιμίες και δολοπλοκίες. Εντοπίζει το μέλλον στην νεολαία. 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: Κουράστηκα, σιχάθηκά τους, δεν τους θέλω τους Έλληνες! Μισώ, 

φωνάζω από την αγάπη! Συφέροντα, ψευτιές, ατιμίες, προδοσίες- πλαντώ! 
426

 

Στην εξομολόγηση του Καποδίστρια ο ιερέας του προσάπτει ότι δεν 

υπερασπίστηκε την ελευθερία των Ελλήνων και δεν κυβέρνησε σύμφωνα με τις αρχές 

της αγάπης και της δικαιοσύνης. 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Ορκίστηκες να σεβαστείς τη λευτεριά μας, να διαφεντέψεις τη ζωή και 

την τιμή μας/ και να σταθείς, σε μας τους ορφανούς, πατέρας/ κι όλα τα πάτησες! Κι οι 

τρεις μεγάλες χάρες/ του παντοδύναμου Θεού στη γης απάνω,/ Αγάπη, Ελευτεριά, 

Δικαιοσύνη εκρύψαν/ από ντροπές τις άγιες όψες τους και φύγαν/ απ’ το Παλάτι σου 

και τώρα τριγυρίζουν ξεσπίτωτες, χωρίς ψωμί, κουρελιασμένες,/ σαν τις 

μεσολογγίτισσες, κι αυτές στους δρόμους.
427

 

Ο ιερέας, συνεργάτης των Μαυρομιχαλαίων, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το 

μυστήριο της εξομολόγησης για να πετύχει την απελευθέρωση του Πετρόμπεη. Για 

αυτό το λόγο παραμένει αδιάφορος στη φροντίδα που θέλει να δείξει ο κυβερνήτης 

για τη μόρφωση των παιδιών και απελεί να παραβιάσει το απόρρητο της 

εξομολόγησης.  

                                                            
425 Στο ίδιο, σ. 28. 
426 Στο ίδιο, σ. 34. 
427 Στο ίδιο, σ. 36. 
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ΓΕΡΟΝΤΑΣ:  Ντροπή! ντροπή! ντροπή! Θα πεταχτώ στους δρόμους/ στα σπίτια 

πάνω θ ανεβώ να το φωνάξω! Και τον παρακινεί  Σκοτάδι βρίσκεται μονάχα στην 

καρδιά σου/ σήκωσε πια από τις μαύρες έγνοιες το κεφάλι/ αγάπησε να αγαπηθείς και 

σκύψε κοίτα/ με καλοσύνη τα θεριά για να μερώσουν.
428

 

Υπό το βάρος αυτής της απειλής, ανακαλεί την εντολή σύλληψης των 

Μαυρομιχαλαίων και ανακουφισμένος ο κυβερνήτης δέχεται την ευχή  από το χέρι 

του υποκριτή ιερωμένου. Ο Κολοκοτρώνης που επισκέπτεται τον κυβερνήτη 

εκφράζει τα αντικληρικά του αισθήματα στο πρόσωπο του ιερωμένου και διατυπώνει 

την άποψη ότι η προσωπική του σχέση  με το Θεό είναι εξασφαλισμένη και δε 

χρειάζεται διαμεσολαβήσεις. 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: Τα άγια μην περγελάς μυστήρια, καπετάνιο!  

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Τα σέβουμαι, τα προσκυνώ, μα εμπιστοσύνη/ σε αυτούς που τα 

κρατούν συμπάθα με δεν έχω εγώ με το Θεό δε θέλω δραγουμάνους! 
429

 

Ο γέροντας απαντά στον στρατηγό Κολοκοτρώνη ότι ο φόβος του θανάτου θα τον 

υποχρεώσει να καταφύγει σε ιερέα για να λάβει συγχώρηση. Ο Κολοκοτρώνης 

αντίθετα θεωρεί το θάνατο ως ευκαιρία συνεννόησης με το Θεό. Έχει εμπιστοσύνη 

στη θέληση του Θεού να συγχωρήσει τις όποιες αμαρτίες του εξαιτίας της 

ανταπόκρισής του στο χρέος του να σώσει την Ελλάδα. 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Εγώ θα κράξω το Θεό να ξηγηθούμε/ όλες τις γλώσσες ξέρει 

αυτός και τη δική μου. Τα κρίματά μου θα του πω, κι Αυτός γελώντας, μέγα θα πάρει 

ευθύς σφουγγάρι, να τα σβήσει/ « Ε ,δε βαριέσαι, Θοδωράκη μου, ένα χρέος εσύ ‘χες/ 

θα μου πει να σώσεις την Ελλάδα!/ Κι αν κάπου βούτηξες και πλιάτσικα, κι αν κάπου/ 

και μια γυναίκα κρυφά αγκάλιασες, κι αν είπες/ και ψεματάκια από συφέρο, μη σε 

νοιάζει/ χαλάλι σου, έμπα μέσα, γέρο του Μοριά μου!» 
430

 

Ο στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Ρουμελιώτης οπλαρχηγός 

Μακρυγιάννης ανησυχούν για την ανεκτικότητα του Καποδίστρια απέναντι στους 

εχθρούς του και επιχειρούν να τον πείσουν να πολιτεύεται με διαφορετικό τρόπο. Η 

διάθεση του κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναδιανομή των εθνικών γαιών βρίσκει 

                                                            
428 Στο ίδιο, σ. 36, 38. 
429 Στο ίδιο, σ. 45. 
430 Στο ίδιο, σ. 46. 
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κατηγορηματικά αντίθετο τον Κολοκοτρώνη, που απορρίπτει τον κυβερνήτη και τον 

εγκαταλείπει δηλώνοντας πως ο Θεός του τον οδηγεί στην καταστροφή. Η εφαρμογή 

της συγκεκριμένης πολιτικής από τον Καποδίστρια είναι συνυφασμένη με την 

απόφασή του να πεθάνει για το καλό της πατρίδας. 

Στη συνάντηση του Καποδίστρια με τον Γιωργάκη Μαυρομιχάλη αντιπαρατίθεται 

η αναμέτρηση με τα πρακτικά προβλήματα του τόπου σε σχέση με το όραμα του 

Γιωργάκη, για αποκατάσταση του βυζαντινού μεγαλείου. 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: Γαλήνεψε, παιδί μου, μη φωνάζεις/ το παραμύθι εγώ που μου 

στοράς δεν είμαι/ Είμαι ένας Έλληνας απλός/ μοχτώ να βάλω/ λίγα γερά, χοντρά 

θεμέλια στην Ελλάδα: σκολειά, δικαιοσύνη κι αρετή και τάξη. Γυμνοί μαστε, και θέμε 

ρούχα να ντυθούμε, τα σπίτια μας οι Τούρκοι τα καψαν, κι ανάγκη/ καινούρια να 

χτιστούν να μπουν τα παιδιά μας…
431

 

 Ο Γιωργάκης καταγγέλλει  τον Καποδίστρια, ότι η πολιτική του αποτελεί 

πρόφαση για να εξαπατά τους περήφανους αγωνιστές. Το χειροφίλημα του 

Καποδίστρια και ο πατρικός εναγκαλισμός προσλαμβάνουν το χαρακτήρα μιας 

μυστικής συμφωνίας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο κυβερνήτης έχει απομυθοποιήσει 

στη συνείδησή του τον εγχώριο εθνικισμό και αγωνίζεται για τη στερέωση μιας 

εθνικής τάξης, σφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μοίρα του. 

Η εξέγερση της Ύδρας και η πυρπόληση του εθνικού στόλου από τον Ανδρέα 

Μιαούλη αποτελούν το έσχατο χτύπημα, στο μακρύ κατάλογο των πληγμάτων που 

δέχεται η εθνική ομόνοια. Η τρελή Σουλιώτισσα, η μόνη επιζήσασα από το Ζάλογγο, 

έχει μια ιστορία να πεί, που γίνεται από όλους πιστευτή. Το βράδυ στο νεκροταφείο 

οι νεκροί σηκώθηκαν και ετοίμασαν υποδοχή σε κάποιο σπουδαίο, ενώ μια ξανθιά 

τραγούδησε «το γιοφύρι της Άρτας», αλλάζοντας το στίχο: «…. Και μη στοιχειώσετε 

ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, παρά τον Πρωτομάστορα!». Ο Καποδίστριας παίρνει 

το μήνυμα και «σαν έτοιμος από καιρό» το αποδέχεται.  

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στην τρίτη εικόνα ο Παπαγιώργης, ο οποίος 

παρακινεί τους Μαυρομιχάληδες στο φόνο, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για θεία 

εντολή, που του δόθηκε προσωπικά. 

                                                            
431 Στο ίδιο, σσ. 67-68. 
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ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Το σώμα κι αίμα του Χριστού να γίνει εκδίκηση/ μανιάτισσα, παιδιά, 

κι αγάπη της πατρίδας! Ελευτεριά ο Θεός, κι ο τύραννος οχτρός του/ σκοτώστε τον 

οχτρό για να σωθεί η ψυχή σας. Κι οι δυο τρανοί Μαυρομιχάληδες, καβάλα/ σε άσπρα 

άλογα, μες στην Παράδεισο να μπείτε, τα φονικά κρατώντας άρματα στα χέρια! Ζώστε 

τη μέση σας σφιχτά, ο Θεός μαζί σας! Και μην ξεχνάτε τη στερνή παραγγελιά μου/ 

όντας στην πόρτα ομπρός εγώ θα βγω να ψέλνω: Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι 

Κυρίου/ σηκώσετε αστραπή τα χέρια και χτυπάτε.
432

 

 Ο Γιωργάκης έχει εσωτερικές αμφιβολίες: φαίνεται να πιστεύει σε κάποια 

απόλυτη και μεταφυσική αποστολή, που οφείλει να εκπληρωθεί με την εκτέλεση της 

δολοφονίας αυτής.  Ο Καποδίστριας διαισθανόμενος ότι το τέλος πλησιάζει, 

λαμβάνει μέτρα για την προστασία του πλήθους και των παιδιών. Η πορεία του προς 

το Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα  αποτελεί μια συνειδητή πορεία μαρτυρίου, κατά τη 

διάρκεια της οποίας τον κυριεύουν συναισθήματα λύπης, καθώς αντιλαμβάνεται ότι 

δε θα προλάβει να μεταλάβει. Τα τελευταία λόγια του στην είσοδο του Ναού 

συνοψίζονται στη φράση « Παιδιά μου, ομόνοια!».  

Η μελέτη του έργου αυτού μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε ότι το μυστήριο της 

εξομολόγησης κατέχει κεντρική θέση σε όλο το έργο καθώς  ο Καποδίστριας  κατά τη 

διάρκεια αυτής δικαιολογεί την πολιτική που ακολούθησε ενώ ο ιερέας ασκεί την 

κριτική του αναφορικά με αυτή. Κάτω από το πετραχήλι του ιερέα ο Κυβερνήτης 

προτρέπει τη ψυχή του να ομολογήσει το βάρος που φέρει, απαλλαγμένη από κάθε 

αίσθηση φόβου. Ο Καποδίστριας διακατέχεται από θρησκευτική πίστη καθώς αντλεί 

ελπίδα και δύναμη από το Θεό ενώ δικαιολογεί την πολιτική του ως εφαρμογή του 

θελήματος του Θεού. 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: Ομπρός ψυχή μου ασκώσου απάνω, αθάνατη είσαι/ τα πάντα εσύ, 

χωρίς να φοβηθείς, ‘μολόγα/ το βάρος που ‘χεις στα φτερά/ ψυχή να φύγει  

και αλλού: 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: …στα χέρια του Θεού πιθώνω κάθε ελπίδα/ ποιο ναι σωστό το 

ξέρει Αυτός μονάχα ας γίνει/ το θέλημά του.
433

 

                                                            
432 Στο ίδιο, σ. 125. 
433 Στο ίδιο, σσ. 31, 42. 
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ακούς ζητούν να με σκοτώσουν έχω χρέος! Τι μου δωκε ο Θεός 

μιαν εντολήν μεγάλη/ κι αυτός που με αντισκόβει οχτρός δεν είναι,/ δικός μου πια μον 

του Θεού του εντολοδότη!
434

 

Επίσης παρατηρούμε ότι η υπόθεση του έργου εξελίσσεται στη προοπτική 

συμμετοχής του Καποδίστρια στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Προϋπόθεση της 

συμμετοχής στο μυστήριο είναι η συγχώρεση του συνανθρώπου μας. Γι αυτό το λόγο 

και ο Καποδίστριας ζητά τη συγχώρεση των συμπατριωτών του. 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: Παιδιά, στην άγια αυτή στιγμή με τρόμο πάω/ στην Ώρια Πύλη να 

σταθώ να μεταλάβω/ αν πίκρανα καμιάν ψυχή από σας, αν πλήγωσα/ καμιάν καρδιά, 

καμιά χαρά, χωρίς να θέλω/ συχωράτε με κι ο Θεός να σας σχωρέσει!
435

 

Τον κυβερνήτη χαρακτηρίζει πίστη στη χάρη του Άγιου Σπυρίδωνα καθώς του 

ζητά να μεσιτέψει στο Θεό, προκειμένου να προλάβει να μεταλάβει. 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: Άγιε Σπυρίδωνα, προστάτη μου Κορφιάτη, μεσίτεψε στον 

Παντοδύναμο-μια χάρη/ μεγάλη του ζητώ: θαρρώ καλός εργάτης/ πως στάθηκα κι εγώ, 

και δούλεψα ως το βράδυ/ σε αυτό το αγαπητό του αμπέλι την Ελλάδα/ ………Να 

προφτάσω, ναι τίποτα άλλο δε ζητώ να μεταλάβω.
436

 

Χρειάζεται επίσης να παρατηρήσουμε ότι  ο συγγραφέας συνδέει μεταφορικά το « 

Χριστός Ανέστη» με τον ερχομό του Καποδίστρια. Ο Μακρυγιάννης αναφερόμενος 

στην άφιξη του Καποδίστρια στο Ναύπλιο περιγράφει το λαό να φωνάζει «Χριστός 

Ανέστη». Τώρα ο ήχος της καμπάνας της εκκλησίας ηχεί στα αυτιά του γέροντα 

τραγουδιστή, που συμμετέχει έμμεσα στο σχεδιασμό της δολοφονίας του κυβερνήτη 

τον ήχο «Χριστός Ανέστη». Άλλωστε η σχεδιαζόμενη δολοφονία του Κυβερνήτη από 

τον ιερέα και τους Μαυρομιχάληδες γίνεται στο όνομα του Θεού και της πατρίδος. 

ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ: Βλόγα και τα άρματά μας  

ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Ο Θεός ο μέγας/ να κατεβεί της λευτεριάς να τα βλογήσει! 

Μαυρομιχάληδες ομπρός με την ευχή μου!  

ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ: Στ όνομα του Θεού!  

                                                            
434 Στο ίδιο, σ. 40. 
435 Στο ίδιο, σ. 124. 
436 Στο ίδιο, σ. 135. 
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ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ: Του Θεού και της Πατρίδας!
437

 

Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε ως πηγή του, το έργο του Θεοτοκά  Αντάρα στ’ 

Ανάπλι  και την ιστορία, δίνοντας εντατικότερα τη δική του άποψη για την ιστορία. 

Έτσι μεταξύ των κοινών σημείων, που μπορούμε να επισημάνουμε είναι η υποταγή 

του Καποδίστρια στη γενική θέληση, ή τη θέληση του Θεού,  και η άποψή του ότι ο 

θάνατός του μπορεί να είναι πιο χρήσιμος από τη ζωή του, οπότε τον αποδέχεται, το 

χορό των γυναικών και την μεγάλη αγάπη συμφωνία τους με τον κυβερνήτη, το 

επεισόδιο του Μιαούλη και το μήνυμα – προτροπή για ομόνοια, που ο Γιώργης 

προφέρει μετά την καταδίωξή του από το εξαγριωμένο πλήθος στο έργο του 

Θεοτοκά.  Επίσης κοινό παρουσιάζεται και το κίνητρο της συγγραφής καθώς τόσο ο 

Θεοτοκάς όσο και ο Καζαντζάκης θέλησαν να μεταδώσουν ένα μήνυμα επικαιρικό 

και ταυτόχρονα συμβολικό. Έτσι, ο Θεοτοκάς αναφέρει ότι το έγραψε όταν άρχισαν 

να γίνονται αισθητά τα πρώτα προμηνύματα του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στις 

αντιστασιακές ομάδες, ενώ ο Καζαντζάκη υπογράμμισε τις αρνητικές συνέπειες του 

εμφυλίου πολέμου θυμίζοντας τις συμφορές του προηγούμενου αιώνα. 

Ο Μάρκος Αυγέρης, φίλος του Καζαντζάκη και δεύτερος σύζυγος της Γαλάτειας, 

υποστηρίζει ότι πιθανή ερμηνεία του έργου που ο συγγραφέας δραματοποιεί είναι η 

βιβλική άποψη, ότι ο λαός σκοτώνει τους προφήτες του. Η ειρηνευτική άποψη του 

έργου μένει μια απλή πολιτική παραίνεση, καθώς δεν προτείνεται λύση για την 

αντιμετώπιση των αιτιών, που προκάλεσε την αναταραχή. Σε πρόγραμμα του έργου 

που ανέβηκε από το Εθνικό Θέατρο το 1976 αναφέρεται η αναλογία των 

καταστάσεων που είχε να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε την 

πρωθυπουργία με εκείνες που δημιούργησε η γερμανο-ιταλική κατοχή. Παράλληλα 

τονίζεται το όραμα του συγγραφέα, να δει την ενοποίηση και την αποκατάσταση του 

ηθικού μεγαλείου της Ελλάδος. Ο Χριστός και η μοίρα αποτελούν τα δύο βασικά 

μοτίβα αυτού του έργου. Ο Καζαντζάκης γνωρίζει ότι, αν και οι προσπάθειες του 

ανθρώπου είναι καταδικασμένες σε ένα μηδενισμό, δεν παραλύει από αυτό το 

μηδενισμό, όπως συχνά γίνεται με τον υπαρξιστή άνθρωπο. Και ο Καποδίτριας και ο 

Καζαντζάκης αντιτάσσουν ένα παντοδύναμο «ναι» σε ένα παντοδύναμο «όχι». Αυτό 

οδηγεί τον Καζαντζάκη σε μια ανατροπή της πρώτης του γνώμης, καθώς θεωρεί ότι 

δεν είναι η μοίρα του ανθρώπου παντοδύναμη αλλά η ψυχή του αγνού, του ελεύθερου 

                                                            
437 Στο ίδιο, σ. 126. 
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και απελπισμένου ανθρώπου. Συγκεκριμένες περιστάσεις μπορεί να υποχρεώσουν τον 

άνθρωπο να γίνει θυσία στα θεμέλια του οικοδομήματος μιας καλύτερης Ελλάδας. 

Η τραγωδία  Σόδομα και Γόμορρα
438

  αποτελεί ένα έργο, που ο συγγραφέας άρχισε 

να συγγράφει στη Γαλλία το 1948 και το ολοκλήρωσε μέσα σε δεκατρείς μέρες.
439

 

Την επεξεργασία του θέματος είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα στο μυαλό του, όπως 

προκύπτει μέσα από την αλληλογραφία του.
440

  

Στη συνομιλία του Αβραάμ με το Θεό, ο τελευταίος τον παροτρύνει να πάρει τα 

ζώα του και να εγκαταλείψει την πόλη, επειδή έχει αποφασίσει να καταστρέψει τα 

Σόδομα και τα Γόμορα. Αιτία της απόφασης αυτής είναι η ύβρις του ανθρώπου 

απέναντι στο Θεό, όπως εκδηλώνεται μέσα από τον έλεγχο πάνω στα στοιχεία της 

φύσης, το θράσος τους και τη λαιμαργία τους. Ο Αβραάμ, με διπλωματική 

προσέγγιση, επιχειρεί να αποσοβήσει τη συμφορά που περιμένει τις πόλεις του, 

επικαλούμενος τη δικαιοσύνη του Θεού και την καλοσύνη του. Στις επίμονες 

ερωτήσεις του Θεού να του παρουσιάσει δίκαιους συνανθρώπους του, άξιους να 

σωθούν, ο Αβραάμ εκθέτει το χαρακτήρα και τις αρετές του Λώτ, του γιου του 

αδερφού του. Ο Θεός στρέφει την προσοχή του στο σπίτι του Λωτ, όπου βρίσκεται σε 

μεγάλη ταραχή εξαιτίας της αποκάλυψης από τις κόρες του, ότι παρασύρθηκε σε 

ερωτικές περιπτύξεις μαζί τους. Παρασυρμένος από τους νευρωτικούς συλλογισμούς 

του αναρωτιέται γιατί ο Κύριος, που εξουσιάζει το καλό και το κακό, τον άφησε να 

πέσει τόσο χαμηλά. Παράλληλα, θέτει μια σειρά από ερωτήματα, που αφορούν στην 

αδυναμία της σάρκας, στο γλυκό χαρακτήρα της αμαρτίας και στην υποχρέωση του 

ανθρώπου να παρουσιάζεται εγκρατής. Ο Λωτ δέχεται την επίσκεψη του Αβραάμ και 

κυριευμένος από την ανάγκη της εξομολόγησης του περιγράφει την ερωτική νύχτα 

που πέρασε με τις κόρες του και τα υπόλοιπα αμαρτήματά του. Ο Αβραάμ 

εξοργίζεται και τον εγκαταλείπει, επειδή ο Λωτ αποκαλύπτεται δολοφόνος και 

αιμομίκτης, αμφισβητίας της θεϊκής βούλησης. Συνεχίζοντας τις φιλοσοφικές του 

αναζητήσεις ο Λωτ αναρωτιέται μήπως η αμαρτία αποτελεί την πιστότερη 

συνεργάτιδα του Θεού. Αιτία αυτού του συλλογισμού του είναι η παρουσία του 

                                                            
438 Νίκος Καζαντζάκης, «Σόδομα και Γόμορρα», Θέατρο, Τραγωδίες με διάφορα θέματα, εκδ. Ε. 

Καζαντζάκη, Αθήνα 1998, σσ. 293-443. 
439 Ελένη Καζαντζάκη, Νίκος Καζαντζάκης, ο ασυμβίβαστος: βιογραφία βασισμένη σε ανέκδοτα 

γράμματα και κείμενα του, εκδ. Ε. Καζαντζάκη, Αθήνα 1983, σ. 554. 
440 Νίκος Καζαντζάκης, Τετρακόσια γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη: και σαράντα άλλα 

αυτόγραφα εκδιδόμενα με σχόλια, ένα σχεδιάγραμμα εσωτερικής βιογραφίας και τη χρονολογία του βίου 

του Ν. Καζαντζάκη από τον Π. Πρεβελάκη, εκδ. Ε. Καζαντζάκη, Αθήνα 1984, σ. 558, γρ.317. 
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Αγγέλου, ο οποίος ενσαρκώνει την παρουσία του δολοφονημένου παιδιού του 

αυτοκράτορα. Ο Άγγελος παρασυρμένος από τις επίγειες απολαύσεις και την 

ομορφιά των κοριτσιών του Λωτ και το χαρακτήρα των κοριτσιών από την άλλη, 

αδυνατεί να λάβει μια απόφαση σχετικά με τον προσανατολισμό, που γυρεύει να 

ακολουθήσει. Εξαιτίας του διλήμματος που βιώνει, δεν δέχεται την απόφαση του Λώτ 

ότι εκτελεί το θέλημα του Θεού, παραβαίνοντας την εντολή του, γιατί θεωρεί ότι 

διασαλεύει την ηθική τάξη. Στο πρόσωπο του Άγγελου η βασίλισσα αναγνωρίζει το 

δολοφονημένο παιδί της και μαζί του καταστρώνουν το σχέδιο της δολοφονίας του 

βασιλιά. Ο Άγγελος παρασυρμένος από αλαζονεία επιθυμεί να μην καταστρέψει τα 

Σόδομα και να αναμετρηθεί με το Θεό. 

ΑΓΓΕΛΟΣ:…. Θα διαφεντέψω τα Σόδομα και τα Γόμορρα, είναι δικά μου! Δε θα 

καούν […] Καινούριος βασιλιάς ανέβηκε στο θρόνο! ………..  Ένας μόνο μπορεί να 

του αντισταθεί∙ σε αυτόν έχω τα θάρρη μου[…] Ο νους του ανθρώπου.  

ΛΩΤ: Σωστά, σωστά! Γι αυτό, για να του αντιστέκεται τον έκαμε ο Θεός, μα θα 

πέσει κι αυτός.  

ΑΓΓΕΛΟΣ: Ας πέσει όμως θα πέσει από ψηλά. Μεγαλύτερη νίκη δεν μπορεί να 

περιμένει ο άνθρωπος. Μα του φτάνει. Πιο ντροπιασμένος βγαίνει ο νικητής.  

ΛΩΤ: Περήφανη ψυχή! Μου αρέσει ο ακατάδεχτος, ανέλπιδος λόγος σου∙ εμπρός, 

λοιπόν, ας πολεμήσουμε κι ας χαθούμε!
441

 

Η εμφάνιση του Αβραάμ έχει σκοπό να σώσει το Λωτ και τις κόρες του από την 

επικείμενη καταστροφή. Ο Λωτ αρνείται την πρόταση του Θεού να σωθεί. Αρνείται 

να διαιωνίσει τον ανθρώπινο πόνο και να ικανοποιήσει το θείο θέλημα. 

ΛΩΤ: Να μην πάρει τέλος ο πόνος του ανθρώπου; Αυτό θέλει ο Πανάγαθος; Αυτό; 

Εγώ δε θέλω να του πεις! Βαρέθηκα!
442

 

Μια μορφή ερμηνείας του συγκεκριμένου έργου από τον ίδιο το συγγραφέα 

αποτελεί η εισαγωγή που έγραψε για το πρόγραμμα της παράστασης του Μανχάιμ, το 

1954. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι παλιές παραδομένες αρετές παρουσιάζονται 

ανεπαρκείς στα γενικότερα αιτήματα της εποχής. Στον εσωτερικό του κόσμο, ο κάθε 

                                                            
441 Νίκος Καζαντζάκης, Θέατρο, στο ίδιο, σσ. 420-421, 423. 
442 Στο ίδιο, σ. 435. 
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άνθρωπος αντιμετωπίζει ένα είδος εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στον παλαιό μύθο, 

που ξεπερασμένος πλέον ζητά απεγνωσμένα να ρυθμίζει τις ζωές μας, και στο νέο, 

που επιζητά με άκομψο τρόπο την καθιέρωσή του: «Το δράμα εκφράζει πιο 

ολοκληρωμένα τις αντιμαχόμενες αγωνίες και ελπίδες του σύγχρονου ανθρώπου. Γιατί 

η δραματική μορφή……. δίνει στο δημιουργό τη δυνατότητα να διατυπώσει 

σωματώνοντάς τη στους διάφορους ήρωες του έργου τις ξεκαπίστρωτες δυνάμεις του 

καιρού μας και της ψυχής μας…. Τα Σόδομα και τα Γόμορα είναι ο σημερινός κόσμος 

λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα. Είναι η πολιτεία που ύψωσε γύρω της τείχη και χάραξε 

πάνω τους την ανόσια θανατηφόρα φράση: « Εδώ δεν υπάρχει Θεός».
443

 

Ο Λωτ έρχεται σε αντιπαράθεση με το Θεό, γιατί θεωρεί ότι ο Θεός τον παγίδευσε 

παίζοντας μαζί του ένα ανέντιμο παιχνίδι. Επιζητά το νόημα της ζωής όχι στο Θεό, 

ούτε στον κόσμο για τον οποίο επίκειται η καταστροφή, αλλά στον εαυτό του. Για 

αυτό διεκδικεί την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του αποδεχόμενος την εκμηδένιση, 

ως το βαρύ τίμημα αυτής. Αποδίδει το νόημα της ζωής του όχι πια στο Θεό, ο οποίος 

τον πρόδωσε, ούτε στον κόσμο, που πρόκειται να καταστραφεί, αλλά στον εαυτό 

του.
444

 Ο Λωτ, σε αντίθεση με τους άλλους καζαντζακικούς ήρωες, παρουσιάζει 

αισθητή εξέλιξη στην πορεία του έργου. Όταν αντιλαμβάνεται ότι τον καταδιώκει το 

παρελθόν του, η επανόρθωση του οποίου δεν είναι δυνατή, ζητά από το Θεό την 

τιμωρία μάλλον ή την καταδηλωτική συγχώρεση. Έτσι, αρχικά αυτοτιμωρείται μέσα 

από τον ασκητισμό και τις προσευχές, κατόπιν οδηγείται στη συνεύρεση με τις 

θυγατέρες του, στην αμφισβήτηση του Θεού και στην εξέγερση εναντίον του.
445

 Τα 

φροϋδικά μοτίβα στο συγκεκριμένο έργο είναι ιδιαίτερα έντονα. Ο ανταγωνισμός με 

τον πατέρα, το μοτίβο της αιμομιξίας, της πατροκτονίας, οι συμβολιστικές σχέσεις 

παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο έργο έχοντας κάνει την εμφάνισή τους από την 

αρχή της λογοτεχνικής του σταδιοδρομίας. Καθώς όμως την εποχή αυτή βρίσκονται 

                                                            
443 Ν. Καζαντζάκης, « Το δράμα και ο  σημερινός άνθρωπος», Νέα Εστία, (1954), σ.1636-1638. 
444 Υπάρχει συνάφεια ιδεών με το έργο του Σαρτρ Οι μύγες. Βλ. Κ. Πετράκου, «Υπαρξισμός και 
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Ευρώπη, Συγκρίσεις, συγκλίσεις και αποκλίσεις στη λογοτεχνία, Πρακτικά Α’ Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου, (Βαρβάροι, Δήμος ‘Νίκος Καζαντζάκης, 30 Ιουνίου, 1 και 2 Ιουλίου 2000), Βαρβάροι 

Κρήτης 2001, σσ. 185-208. 
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στο επίκεντρο της ιδεολογικής πρωτοπορίας, τις ενσωματώνει, τις μετουσιώνει σε 

δράμα.  

Ο Θεός και το μεταφυσικό στοιχείο είναι τόσο σύμφυτα με τον ανθρώπινο 

ψυχισμό, ώστε η απόρριψη του Θεού του αφαιρεί την επιθυμία να ζήσει. Ενώ, όμως, 

ο Λωτ παρουσιάζεται ως ο μεταπολεμικός επαναστατημένος άνθρωπος, ο Αβραάμ 

είναι ο κομφορμιστής άνθρωπος, που κατόπιν συνδιαλλαγής με το Θεό διασφαλίζει 

τη σωτηρία του.
446

 Δεν είναι άλλωστε πλήρως υποταγμένος. Υψώνει διακριτικά το 

ανάστημά του, προσπαθεί με διπλωματικό τρόπο να προωθήσει ορισμένες ενστάσεις 

του στις συνομιλίες του με το Θεό. Αντίθετα, οι θυγατέρες του Λώτ έχουν μια σχέση 

με το Θεό χρηστική και πρακτική. Καταφεύγουν στην ευσέβεια προς το θείο μόνο 

όταν βρεθούν σε δύσκολη στιγμή. 

Ο Λωτ δεν είναι ενάρετος στα σημεία, ευαγγελίζεται, όμως, μια καθολική αρετή. 

Στην απουσία της θεϊκής υπευθυνότητας αντιτάσσει την ευθύνη του ανθρώπου για 

τον άνθρωπο, κατά την άποψη του Σαρτρ. Κατά τον Kiman Friar
447

 αποδίδεται εδώ 

φόρος τιμής στο νου του ανθρώπου και στην προσπάθειά του να σώσει το Θεό 

δημιουργώντας την εικόνα και τις θεϊκές αξίες, στην ουσία όμως τα δικά του ιδανικά. 

Η περίπτωση του Πυρομάλη Άγγελου, που από τιμωρός απεσταλμένος του Θεού 

μεταβάλλεται σε συνηθισμένο εγκληματία, σεξουαλικά αχαλίνωτο, καταλήγει στο 

θεώρημα ότι αμαρτία και αρετή βρίσκονται στην υπηρεσία της θείας θέλησης. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενώ η συμπάθεια του συγγραφέα στρέφεται στον ήρωα 

που αναζητά το απόλυτο, το τελικό ενδιαφέρον του είναι η επικείμενη καταστροφή 

του κόσμου, την οποία συζητά μέσω της βιβλικής καταστροφής. Τον κίνδυνο αυτό 

τον εξετάζει σε συνδυασμό με την πνευματική πορεία του ανθρώπου. 

                                                            
446 Ο Καζαντζάκης απάντησε στη Ραχήλ Λιπστάιν Μινκ σχετικά με ορισμένες αντιρρήσεις που 
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Αβραάμ βελάζον πρόβατο, βρήκα στη Βίβλο έναν άλλο Αβραάμ, τον επεξεργάστηκα, όπως οι πονηροί 
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Νίκος Καζαντζάκης…, ό.π., σσ. 555-556. 
447 Kimon Friar, «A program note for Sodom and Gomorrah», The literary Review xix2, Winter 1976, 

σσ. 124-125. 
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Η κατάργηση της μεταφυσικής αναζήτησης αλλά και της υποταγής στο θείο 

οδήγησε τον άνθρωπο στην αναζήτηση της παντοδυναμίας, η οποία καθίσταται 

εφικτή λόγω των τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ο άνθρωπος απεργάζεται μόνος του 

την καταστροφή προβάλλοντας διάφορα αμυντικά άλλοθι για να μεταμφιέσει την 

επιθυμία του για ισχύ και εκμετάλλευση των αδυνάτων. 

Η πορεία της στάσης του Λώτ απέναντι στο θείο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

συνοπτική προβολή της ιστορίας της δυτικής σκέψης απέναντι στο χριστιανικό Θεό. 

Από την απόλυτη παραδοχή και υποταγή των πρωτοχριστιανικών χρόνων και του 

Μεσαίωνα στην εικόνα του εβραϊκού Θεού περάσαμε στην αμφισβήτηση του 

Ουμανισμού, του Διαφωτισμού και της ανάπτυξης των επιστημών. Το πνεύμα αυτό 

της απόρριψης εντάθηκε και μετά τους πολέμους και τις επαναστάσεις του πρώτου 

μισού του 20
ου

 αι., όταν η επιστήμη κατέστησε δυνατή την καταστροφή του κόσμου, 

ως αποτέλεσμα της θείας Δίκης. 

Το έργο του Νίκου Καζαντζάκη Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αποτελεί μια έμμετρη 

τραγωδία σε γλώσσα δημοτική και σε ανομοιοκατάληκτο δεκατρισύλλαβο στίχο. Η 

πρώτη γραφή του έγινε το 1944. Το 1945 υποβλήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών μαζί 

με την αίτηση υποψηφιότητάς του. Τον Απρίλιο του 1946 το ξαναγράφει πολύ 

διαφορετικό, κάτι που, περιέργως, βρίσκει δύσκολο. Κατά παράκληση της Ελένης, 

στην οποία δεν άρεσε η δεύτερη γραφή, το ξαναδούλεψε το 1951, ενώ το 1953 

διάβασε την οριστική του μορφή.
448

 

Το έργο παρουσιάζει το λαό απελπισμένο έξω από το Παλάτι να θρηνεί για την 

επερχόμενη άλωση της Πόλης εξαιτίας της οργής της Παναγίας για τη συμμαχία του 

αυτοκράτορα με τους Φράγκους εκπροσώπους του Πάπα. Ο Πυροβάτης σαλός του 

Θεού, χρησιμοποιεί ορολογία των Πατέρων της Εκκλησίας, την παρομοιάζει με 

πόρνη και προμηνύει την καταστροφή της εξαιτίας των ανομημάτων της. Σε 

κατάσταση παράκρουσης το πλήθος βιώνει την παρουσία της Παναγίας, η οποία 

κατέβηκε κατά παράκληση του Ηγούμενου, ψέλνει τον Ακάθιστο Ύμνο, ενώ ο 

Πυροβάτης αναγγέλλει τον τρίτο αρχάγγελο της αποκάλυψης, ο οποίος συμβολίζει το 

θάνατο. Στο εσωτερικό του παλατιού ο αυτοκράτορας προσπαθεί να συμβιβάσει τις 

έριδες των συνεργατών του και του λαού, που έχουν οξυνθεί εξαιτίας της πίεσης της 

πολιορκίας. Οι άρχοντες διαμαρτύρονται, γιατί ο λαός έχει ξεσηκωθεί και διεκδικεί 
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την περιουσία τους και ζητούν από τον αυτοκράτορα την αποκατάσταση της τάξης. 

Στην προτροπή του αυτοκράτορα να ομονοήσουν και να αντιμετωπίσουν από κοινού 

την κρίση, οι άρχοντες τον προτρέπουν να πατάξει το φίδι, το λαό, διαφορετικά 

προσβλέπουν στην επικράτηση του Τούρκου κατακτητή για την αντιμετώπιση της 

ανεπάρκειας του αυτοκράτορα και του ηγούμενου. Και ενώ η ταξική σύγκρουση 

μαίνεται στο παλάτι, ο αυτοκράτορας απορρίπτει μήνυμα του Σουλτάνου να 

παραδοθεί προκειμένου να αποφευχθεί η αιματοχυσία. Αδιαφορεί στις προτροπές του 

λαού και των αρχόντων να υποκύψει και προτάσσει την τιμή του ανθρώπου και την 

αγάπη για ελευθερία. Οι λαϊκοί αντιπρόσωποι διαισθάνονται την καταστροφή, οι 

άρχοντες ευελπιστούν να σωθούν και ο αυτοκράτορας απαντά με την φράση του 

Ιησού πάνω στο σταυρό, «τετέλεσται». Στις προτροπές των μανάδων να σταματήσει 

τον πόλεμο για να μη χαθούν τα παιδιά τους, ο αυτοκράτορας τις παραπέμπει στο 

Θεό. Εκείνος αισθάνεται ότι ο Θεός τον έχει εγκαταλείψει, δέχεται όμως απρόσμενα 

την ευχάριστη είδηση της βοήθειας των Κρητικών, οι οποίοι κατέχονται από το ίδιο 

πνεύμα αυτοθυσίας και αυταπάρνησης. Την ψυχή τους συνέχει ο ανέλπιδος αγώνας. 

Στις επιθέσεις που δέχεται από τον ηγούμενο για προδοσία, ο αυτοκράτορας απαντά 

με διαλλακτικότητα και διάθεση αγάπης. Του προσφέρει το στέμμα, το οποίο ο 

ηγούμενος δέχεται ως σημάδι της θείας επιταγής. Η Παναγία δεν ανταποκρίνεται στο 

θαύμα-επιβεβαίωση, που ζητά ο ηγούμενος, ο οποίος προδομένος από το Θεό 

κραυγάζει «τετέλεσται».  Η επίκληση προς την Παναγία να ενεργήσει το θαύμα για να 

σωθεί η Πόλη μένει χωρίς αποτέλεσμα επειδή το θαύμα προϋποθέτει την πίστη. Οι 

πολίτες τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αναλώνονται σε μικροέγνοιες που 

εξυπηρετούν το ατομικό τους συμφέρον. Ακόμη και ο ηγούμενος ταυτίζει την 

ορθοδοξία με το απόλυτο και αρνείται να αποδεχθεί τον υποβιβασμό του θεσμού της 

Εκκλησίας που εκπροσωπεί. Ο Κωνσταντίνος προσπαθεί να τον πείσει ότι υπάρχουν 

υπερβάσεις εφικτές στο πεδίο του ρεαλιστικού. Εμπόδιο στην παρέμβαση της 

Παναγίας στέκει η φαυλότητα των ανθρώπων, η αμαρτία. Ο Κωνσταντίνος 

προσπαθεί να εμφυσήσει τη σημασία του αγώνα για την ψυχή του ανθρώπου, την 

τιμή και την αξιοπρέπεια ακόμα και όταν η έκβαση της μάχης είναι καταδικασμένη. 

Θέτει το δίλλημα της κορυφαίας δοκιμασίας του ανθρώπου ανάμεσα στη φθαρτή 

σωτηρία και στον άφθαρτο αφανισμό. Ηγούμενος και αυτοκράτορας αποφασίζουν να 

πορευτούν στο θάνατο με όπλο τη ψυχή τους. Η κίνησή τους αυτή αποτελεί στάση 

εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Θεού. Ο αυτοκράτορας σκοτώνεται στη μάχη, ενώ η 

Παναγία παραμένει απούσα, μέσα στα εικονίσματα. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ 
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κατεβαίνει από το ψηφιδωτό του και αρπάζει από την ωραία Πύλη το λειτουργό του 

Υψίστου, με το άγιο δισκοπότηρο στο χέρι, ενώ η ίδια η Παναγία μεταφέρει στην 

αγκαλιά της το σώμα του Παλαιολόγου, για να περιμένει τη μακρινή του ανάσταση. 

Ο ηγούμενος της υπόσχεται ότι πάλι με χρόνους με καιρούς η πόλη θα γίνει δική μας. 

Η μελέτη του έργου μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την ύπαρξη στην υπόθεση 

του έργου μιας μεταφυσικής προοπτικής. Η θυσία του αυτοκράτορα πρόκειται να 

αποτελέσει μαγιά όχι για τη σωτηρία της πόλης, που υπό τις παρούσες συνθήκες 

προβάλλει ανέφικτη, αλλά για την αναγέννηση του γένους, τη διατήρηση της ιδέας 

του Ελληνισμού. Ο συγγραφέας μέσα από την περιγραφή των ιστορικών αιτίων που 

οδήγησαν στην πτώση της πόλης, μετατοπίζει το σημείο ενδιαφέροντος στον 

εσωτερικό ψυχικό κόσμο του ήρωα. Έτσι, το αίτημα της σωτηρίας της πόλης 

μετατρέπεται σε αίτημα σωτηρίας της ψυχής του αυτοκράτορα και κατόπιν του 

υπόδουλου λαού της.
449

 Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στην τραγωδία του 

Καζαντζάκη, δεν φεύγει από τη σειρά των μεγάλων ηρώων της ενέργειας, που 

κίνησαν την έμπνευση του ποιητή της Οδύσσειας. Τους ενώνει η κοινή αντίληψη του 

χρέους και η θετική θεώρηση της ανέλπιδης προσπάθειας σαν κίνητρο δημιουργικό. 

Το πρόσωπο του Κωνσταντίνου, έτσι, ταυτίζεται και με τον Νικηφόρο Φωκά και με 

τον Προμηθέα και με τον Οδυσσέα και με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Έτσι, η 

τραγωδία του αυτή έχει το χαρακτήρα δίδυμης τραγωδίας, καθώς αναφέρεται στο 

θέμα της αλώσεως, αλλά επιπλέον προσεγγίζει το θέμα του διλήμματος μεταξύ 

φθαρτής σωτηρίας και άφθαρτου αφανισμού του ανθρώπου.
450

  

Παράλληλα, ο συγγραφέας στο έργο του αυτό μας δίνει τη διαχρονική 

αντιπαράθεση Εκκλησίας-Κράτους, καθώς ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας δεν δέχεται 

τον υποβιβασμό του θεσμού που εκπροσωπεί, ανεξάρτητα, αν από την απόφασή του 

αυτή κρίνεται η μοναδική πιθανότητα σωτηρίας του κράτους. Διακρίνεται για την 

αληθινή του πίστη και δεν καταλαβαίνει την ανάγκη πολιτικών ελιγμών. Ταυτίζει την 

ορθοδοξία με το Απόλυτο και δεν αφήνει περιθώριο για το ρεαλιστικό. Η 

αγανάκτηση και η συντριβή τον οδηγούν στο παράλογο, καθώς ζητά από την 

                                                            
449 Ο συγγραφέας χειρίστηκε το τυπικό βυζαντινό θέμα με το συνηθισμένο  πάθος και τον ηχηρό τόνο, 

αλλά παράλληλα με τις αναπόφευκτες συμβολιστικές του απεικονίσεις του υπερβατικού και την 

αδιόρθωτα καρλαϋική- νιτσεϊκή σύλληψη του κεντρικού ήρωα εισάγει τη μοντέρνα υπαρξιστική 

αντίληψη χωρίς να απομακρυνθεί από τα ιστορικά γεγονότα ή τους θρύλους της παράδοσης. Στο ίδιο, 

σ. 526. 
450 Α. Χουρμούζιος, Νίκος Καζαντζάκης, κριτικά κείμενα, Οι εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1977,  

σσ. 198-208. 
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Παναγία να θαυματουργήσει ως απόδειξης της συμπαράταξής της στον αγώνα του. Ο 

ηγούμενος παρουσιάζεται ως έντονη μορφή με πάθος και εξάρσεις, ικανή να 

οραματιστεί και να εμπνεύσει την ιδέα εκείνη που θα διασώσει το πνεύμα της φυλής. 

Ο αυτοκράτορας του υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να επιζητά το απόλυτο, ότι η 

Εκκλησία μπορεί να διαδραματίσει έναν ρόλο ουσιαστικό, αυτόν του θεματοφύλακα 

της ιστορικής ταυτότητας.  

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί, επίσης, το ρόλο του Πυροβάτη σε κάθε του μορφή, ο 

οποίος έχει ως στόχο να προφυλάξει την κοινότητα από κάθε κακό. Βέβαια, ο ρόλος 

που επιφυλάσσεται στους πυροβάτες είναι διφορούμενος και ορισμένες φορές 

προκαλεί και την αντίδραση της Εκκλησίας.
451

 Χρησιμεύει εδώ για να τονίσει τη 

μεταφυσική αγωνία που κυριαρχεί εξαιτίας της απειλής της άμεσης θανάτωσης, η 

οποία προβάλλει δικαιολογημένη κάτω από το βάρος της διαφθοράς που 

χαρακτηρίζει το λαό σε όλα τα επίπεδα. 

Παράλληλα ο συγγραφέας αναφέρεται και σε επιμέρους θέματα, που αφορούν στη 

θρησκευτική λατρεία. Έτσι, γίνεται αναφορά στο μυστήριο της εξομολόγησης και της 

θείας μετάληψης. Συγκεκριμένα οι δούλοι του παλατιού αισθάνονται την ανάγκη, 

λόγω της επικείμενης καταστροφής, να απευθυνθούν στον αυτοκράτορα και να του 

εξομολογηθούν τα αμαρτήματά τους, προκειμένου να λάβουν συγχώρηση και να 

συμμετάσχουν στη θεία μετάληψη. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη σημασία της θείας 

Αγάπης ως στοιχείο συνεκτικό της κοινωνίας.  

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια συγκριτική προσέγγιση των δύο έργων του 

Καζαντζάκη και του Βερναρδάκη που έχουν τον ίδιο τίτλο και πραγματεύονται την 

ίδια ιστορική περίοδο. Πρόκειται για τα έργα με τον τίτλο Νικηφόρος Φωκάς. Ο 

Δημήτριος Βερναρδάκης στον δικό του  Νικηφόρο Φωκά  κάνει εκτενή αναφορά στο 

πρόσωπο της Αγάθης, η οποία εκφράζεται με αρκετά ευμενή σχόλια για το πρόσωπο 

του αυτοκράτορα στη συνομιλία που έχει με τον Τσιμισκή. Στην παρατήρηση του 

Τσιμισκή ότι δεν συμμερίζεται ο λαός την άποψή της για τον Νικηφόρο Φωκά, 

υποστηρίζει ότι ο λαός έχει κριτήριό του την κοιλιά του. Αντιλαμβάνεται την 

Εκκλησία και το Κράτος, τον κλήρο και το λαό, ως ενιαίο σώμα, του οποίου η 

ευημερία εξαρτάται από την ισόρροπη ανάπτυξη του κάθε μέλους του. Θεωρεί ότι ο 

                                                            
451 Βάλτερ Πούχνερ, Λαϊκό Θέατρο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Συγκριτική Μελέτη, εκδ. Πατάκης, 

Αθήνα 1989, σσ. 58-60. 
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αυτοκράτορας με την αυστηρή πολιτική του θέλησε να σώσει όλο το σώμα 

καυτηριάζοντας τα μέλη εκείνα, που ήταν σε αρρώστια. Για να υποστηρίξει την 

άποψή της επικαλείται το παράδειγμα του κλήρου, οι οποίοι αγνοούν τη θεϊκή εντολή 

της αγάπης, προκειμένου να εξυπηρετήσουν ιδιοτελή συμφέροντα και μάλιστα σε 

περιόδους δύσκολες για την αυτοκρατορία. Αντίθετα, ο Νίκος Καζαντζάκης 

αναφέρεται στην εμπειρία της Ρούσας, της Σαρακηνής, της Βουλγάρας, της 

Κυπριώτισσας, της Μικρασιάτισσας, που βίωσαν την αρνητική πολιτική του 

Νικηφόρου Φωκά και τον καταριούνται, ενώ συμμετέχουν στο μυστικό σχέδιο της 

Θεοφανώς για την εξόντωσή του. 

Όσον αφορά στο μοναχό Αθανάσιο παρουσιάζεται στο έργο του Βερναρδάκη να 

έχει αρνηθεί τη μοναχική κουρά αρχικά στον αυτοκράτορα Νικηφόρο, επειδή η 

ιστορία του είχε επιφυλάξει διαφορετικό ρόλο. Τώρα, όμως, όχι απλά τον ενημερώνει 

για τον κίνδυνο που διατρέχει, αλλά επιπλέον του έχει ετοιμάσει και επιστολή 

παραίτησής του από το θρόνο, προκειμένου να επιταχύνει τις διαδικασίες. Του 

αποκαλύπτει ότι τη συνωμοσία εναντίον του υποκινεί η αυτοκράτειρα. Ο μοναχός 

Αθανάσιος στο έργο του Ν. Καζαντζάκη αναφέρει ότι θεϊκή φωνή τον έστειλε να 

οδηγήσει στο Άγιον Όρος τον αυτοκράτορα, πρόταση την οποία ο αυτοκράτορας 

δείχνει έτοιμος να εκτελέσει, ζητά όμως μια μικρή αναβολή. Ο μοναχός Αθανάσιος 

του αναγγέλλει ότι η όποια αναβολή θα είναι καταστρεπτική για τον ίδιο και  του 

εξηγεί ότι ο Θεός του παρουσιάστηκε σα θάνατος προλέγοντας το μέλλον του. 

Η αυτοκράτειρα Θεοφανώ στο έργο του Βερναρδάκη παρουσιάζεται αρνητική να 

υπογράψει το πατριαρχικό σιγίλιο για το γάμο του Τσιμισκή με την Αγάθη, και 

εκλιπαρεί τον αυτοκράτορα να σεβαστή την απόφασή της και να μην την 

παραβλέψει. Του υπενθυμίζει το χρησμό για την δολοφονία του και τον θέτει, προ 

των ευθυνών του, τονίζοντάς του ότι ο όλεθρος είναι αναπόφευκτος. Στο έργο του 

Νίκου Καζαντζάκη η αυτοκράτειρα παρουσιάζεται εξαρχής επινοήτρια του σχεδίου 

δολοφονίας του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας γνωρίζει τα σχέδια της και την 

κατηγορεί ως δολοφόνο. Γνωρίζει ότι ο Τσιμισκής θα την προδώσει και υπομένει και 

αυτή τη μοίρα της. 

O Κωνσταντίνος Παλαιολόγος όπως και ο Καποδίστριας αποτελούν ήρωες 

desesperados που διακατέχονται από ηρωϊσμό και ηρεμία στις δύσκολες στιγμές που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν. Η τραγωδία Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που έπεται, 
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παρουσιάζει αρκετά όμοια στοιχεία καθώς και στα δύο έργα ο κεντρικός ήρωας εν 

μέσω εσωτερικών ερίδων και εξωτερικής απειλής πορεύεται στην αυτοθυσία. Ο 

Καποδίστριας γνωρίζει ότι θα πεθάνει και εξεγείρεται, επειδή δε θεωρεί το χρόνο 

κατάλληλο. Μια σειρά οιωνών, ουρλιαχτό σκύλου, το τραγούδι του πλανόδιου 

τραγουδιστή και του πουλιού στο παράθυρο προειδοποιούν για το επικείμενο τέλος 

του Κυβερνήτη, ο οποίος αποδέχεται το θάνατο υπακούοντας στη θέληση του Θεού 

για τη σωτηρία της πατρίδας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αντίστοιχα θεωρεί ότι 

στις δύσκολες ώρες του γένους υποχρέωση του άρχοντα είναι να θυσιάσει τη ζωή και 

την περιουσία του για τη σωτηρία του Γένους. Το μυστικό που καθορίζει τη δράση 

του ηγεμόνα είναι να πολεμάει κανείς έστω και αν δεν υπάρχει ελπίδα να νικήσει. Αν 

χαθεί η Πόλη απομένει η ελπίδα, και όταν η ελπίδα χαθεί απομένει η ψυχή. 

Παρατηρούμε ότι ο πολιτικός ρεαλισμός που προσδιορίζει τη σκέψη και τη δράση 

του Καποδίστρια αντικαθίσταται από μια μεταφυσική προοπτική. Η θυσία του 

αυτοκράτορα θα γίνει μαγιά για μια μελλοντική αναγέννηση του Γένους σε αντίθεση 

με τη θυσία του Καποδίστρια, που αποβλέπει να απορροφήσει τους κραδασμούς από 

τις εσωτερικές διαμάχες και να αποκαταστήσει άμεσα την ειρήνη και την τάξη. 

Ιδιαίτερη εντύπωση παρουσιάζει η διαχρονική εικόνα σύγκρουσης πολιτικής και 

εκκλησιαστικής εξουσίας, όπως παρουσιάζεται στα δύο έργα. Συγκεκριμένα στο έργο 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας, αληθινά πιστός ζητά από 

την εικόνα να θαυματουργήσει άμεσα. Η θεία σιωπή τον απογοητεύει και τον 

συντρίβει. Στο απόλυτο που υποστηρίζει, ο αυτοκράτορας αντιπαραβάλλει το 

ρεαλιστικό για το οποίο ο αγώνας θα είναι σκληρός και επίπονος. Ο Κωνσταντίνος 

του υπενθυμίζει ότι υπάρχουν υπερβάσεις εφικτές, όπου η Εκκλησία μπορεί να 

αναλάβει ένα ρόλο ιστορικό, αυτό της διατήρησης της εθνικής ταυτότητας. Ο 

Καποδίστριας από την άλλη μεριά διακατέχεται από έντονο μεταφυσικό σεβασμό για 

το ιερατικό αξίωμα, υποτάσσεται στο θείο κανόνα και παρουσιάζεται εύπιστος 

σχετικά με την εντιμότητα του παπαγιώργη. Ο παπαγιώργης παρακινεί τους 

Μαυρομιχαλαίους στο φόνο, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για θεία εντολή, η οποία 

του δόθηκε προσωπικά. 

Παρατηρούμε μέσα από τη μελέτη των δύο έργων ότι ο Νίκος Καζαντζάκης 

παρουσιάζει την εσωτερική σύγκρουση του αυτοκράτορα με το Θεό σε όλο το έργο. 

Αντίθετα, στο έργο του Δημήτριου Βερναρδάκη, η ανάλυση της σχέσης του 

αυτοκράτορα με το Θεό είναι επιφανειακή και περιορισμένη. Το πρόσωπο του 
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αυτοκράτορα παρουσιάζεται από τον Καζαντζάκη αποκρουστικό εξαιτίας της 

σκληρής πολιτικής του σε αντίθεση με τον Βερναρδάκη, που τον παρουσιάζει 

δυναμικό, λογικό, ανθρώπινο. Η πολιτική του, αν και σκληρή, κρίνεται αναγκαία για 

την επιβίωση της αυτοκρατορίας και τα αποτελέσματά της γίνονται αντικείμενο 

θαυμασμού από την Αγάθη. 

Η μελέτη των έργων του Καζαντζάκη μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε ότι βάση 

της θρησκευτικότητάς του αποτελεί η θεωρία του βιταλισμού. Η θεωρία αυτή δέχεται 

ως δημιουργό όχι έναν αναλλοίωτο Θεό αλλά μια ζωτική δύναμη, η οποία ζητά να 

εκφραστεί μέσα από μια εξελικτική διαδικασία. Θεός για τον Καζαντζάκη είναι 

ολόκληρη η εξελικτική διαδικασία, από την αγνή, άυλη ζωτική δύναμη ως τις 

διαδοχικές υλιστικές ενσαρκώσεις, τα ορυκτά, τα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους 

και ξανά πίσω στην αγνή άυλη ζωτική δύναμη, μετά την οποία ο κύκλος της εξέλιξης 

αρχίζει από την αρχή. Ο Καζαντζάκης εισάγει τη μονιστική θεώρηση της ύλης και 

επιδιώκει να κατεβάσει το Χριστό από τον ουρανό και να τον παρουσιάσει σε 

αντιστοιχία με την ύλη ξεπερνώντας αυτή την αντινομία. Η διάθεσή του να 

δημιουργήσει μια μονιστική άποψη του θεανθρώπου Χριστού γίνεται μέσα από τη 

χρήση δυιστικών μεθόδων. Έτσι για παράδειγμα στη τραγωδία Χριστός ζητά βοήθεια 

από τον σκοτεινό απόστολο, τον Ιούδα. Η μονιστική εισαγωγή της ύλης στο πνεύμα 

κάνει το Χριστό ικανό, στο τέλος του έργου να προχωρήσει σε ένα ακόμη ανώτερο 

επίπεδο στο οποίο η υλική του υπόσταση εξαϋλώνεται αφήνοντας καθαρό πνεύμα. Η 

αναγγελία της έλευσης του Παρακλήτου, τον οποίο ταυτίζει με το θάνατο προκαλεί 

έκπληξη στους μαθητές, ενώ είναι δηλωτική της εσχατολογίας που χαρακτηρίζει τον 

Καζαντζάκη. Σύμφωνα με αυτή το πνεύμα ενεργοποιείται μόνο όταν κατοικεί μέσα 

σε σώματα, ακριβώς γιατί η ύλη όντας το αντίθετο του πνεύματος, προκαλεί αγώνα 

και πόνο, από τα οποία το πνεύμα αγωνίζεται να ξεφύγει., απελευθερώνοντας τον 

εαυτό του από την ύλη, πράγμα που γίνεται κυρίως, όταν το σώμα πεθαίνει. Έτσι ενώ 

ο παραδοσιακός χριστιανικός Παράκλητος ελευθερώνει κάθε ψυχή που υποφέρει και 

την οδηγεί στη γαλήνη μέσα από μια αιώνια μεταθανάτια ζωή, ο μεταχριστιανικός 

Παράκλητος πετυχαίνει ένα παρόμοιο στόχο μέσα από τη λήθη, τη σιωπή. Η λήθη 

ορίζεται ως η δυνατότητα ανανέωσης του πόνου μέσα στο χρόνο. Στο έργο του 

Νικηφόρος Φωκάς παρουσιάζει έναν αδύναμο Χριστό να ζητά τη σωτηρία του από 

την ανθρωπότητα. Ο Νικηφόρος αδυνατεί να κατανοήσει το Χριστό, τον σώζει όμως 

κατανοώντας τον με τον νου του. Αντίστοιχα στο έργο Χριστός η Μαγδαληνή σώζει 
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το Χριστό πιστεύοντας σε αυτόν με την καρδιά της. Στο έργο Ιουλιανός ο Παραβάτης 

ο κεντρικός ήρωας εκτιμά βαθιά τις χριστιανικές αρετές όπως είναι το θάρρος, η 

παρρησία, η ειλικρίνεια, η τιμιότητα ενώ οι χριστιανοί συμπεριφέρονται με έλλειψη 

αναστολών και ηθικών αντιστάσεων. Ο Καζαντζάκης ενδεχομένως υπονοεί ότι ο 

Ιουλιανός αντιστέκεται στην έντονη έλξη που αισθάνεται για τη νέα θρησκεία λόγω 

της απογοήτευσής του από την επίδρασή της στους οπαδούς της, αν και συμπαθεί τον 

φανατισμό τους, ως επιδίωξη του Απολύτου. Στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο τα 

θεατρικά πρόσωπα εκφράζουν ανοικτά την απογοήτευσή τους για την εγκατάλειψη 

και την απουσία του Θεού. Μόνο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αντιμετωπίζει το 

πλήγμα με αξιοπρέπεια δηλώνοντας πως  ο ίδιος δε θα προδώσει το Θεό.  



 

 

 

4.2.2. Άγγελος Σικελιανός: Η Ενότητα των πάντων στο 

πρόσωπο του Χριστού 

 

Ο Άγγελος Σικελιανός (1884-1951) εντάσσεται στην κατηγορία εκείνη των 

συγγραφέων, που, όπως και ο Νίκος Καζαντζάκης, επιχειρούν μια υπέρβαση της 

ιστορίας. Ενθουσιασμένος από το κλίμα πατριωτικού ενθουσιασμού που κυριαρχεί με 

την κήρυξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου, επιχειρεί να διαβάσει δημόσια το πρώτο 

ιστορικό του δράμα Σίβυλλα, προβάλλοντας ως πρότυπο εθνικής δράσης τη σθεναρή 

στάση της ιέρειας. Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στην επικείμενη επίσκεψη του 

αυτοκράτορα Νέρωνα στο ιερό μαντείο των Δελφών, προκειμένου να λάβει πρώτος 

μαντεία από τα χείλη της θεόπνευστης Σίβυλλας. Η Σίβυλλα, όμως, θα επιλέξει να 

δώσει την προμαντεία σε έναν απλό γεωργό της Δελφικής γης, αδιαφορώντας για τις 

εντολές του Ρωμαίου τυράννου. Η πράξη της αυτή προκαλεί την έντονη ανησυχία 

των ιερέων όσιου Νίκαντρου και όσιου Τελέσφορου, οι οποίοι την καλούν σε 

απολογία. Στην ερώτηση του Όσιου Νίκαντρου, ποιος ανοίγει το μαντείο, ο λαός ή ο 

αυτοκράτορας, η Σίβυλλα απαντά ότι μπροστά στον Απόλλωνα δεν έχει νόημα η 

τήρηση οποιασδήποτε σειράς: 

ΣΙΒΥΛΛΑ: Ποιος πρώτος, ποιος τελευταίος μπρος στον Απόλλωνα, Όσιε; ……Τα 

ακέρια μαντεία τα ανοίγουνε οι λαοί, κι ακέρια για τους λαούς ανοίγονται, Όσιε! 
452

 

Όταν καταφθάσει στο ιερό ο Νέρων, περιστοιχισμένος από ένα σύνολο ανθρώπων 

που τον επευφημούν σαν Θεό, η Σίβυλλα του υπενθυμίζει τα φοβερά εγκλήματα που 

έχει διαπράξει και προβλέπει το θάνατό του, από το ίδιο του το χέρι, κατά τον ίδιο 

τρόπο, που πεθαίνει ένα φαρμακερό φίδι, όταν δαγκώνει την ουρά του. 

ΣΙΒΥΛΛΑ: Μα αυτό δεν είναι φως δικό σου, Απόλλων …./ δεν είναι η άγια σου 

αστραπή π’ ανοίγει/ το δρόμο μου∙ είναι δάδες, είναι δάδες/ πίσσα αλειμμένες, κι απ’ 

την καθεμιά τους,/ ως καίονται, βγαίνει μια κραυγή από πόνο,/ τους ουρανούς που πάει 

να σκίσει! Βόηθα,/ Βόηθα με Απόλλων, την κραυγήν ετούτη/ να μην ακούω, μα την 

                                                            
452 Άγγελος Σικελιανός, Άπαντα VIII, Θυμέλη Α, Πρόλογος, Ο Διθύραμβος του Ρόδου, Σίβυλλα, (επιμ.) 
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φωτιάν οπόχει/ ανάψει, άλλος κανείς να μη τη σβήσει,/ Απόλλωνα, από Σε, πριν έρθει η 

μέρα/ του καθαρμού, που εσύ την έχεις τάξει/ προαιώνια και π’ ολάκερο ως θα ζώσει/ 

το φοβερό ερπετό, θα τα αναγκάσει να δαγκωθεί με τα ίδια του τα δόντια και να χαθεί 

από το ίδιο του φαρμάκι! 
453

 

Ο Ρωμαίος τύραννος, οργισμένος, θα δώσει εντολή να καταστρέψουν το ιερό και 

να θανατώσουν το λαό των Δελφών, αφαιρώντας ταυτοχρόνως τους θησαυρούς του. 

Προτού ξεκινήσει η σφαγή, η Σίβυλλα θα εμψυχώσει τα πανικόβλητα πλήθη με το να 

τους αποκαλύψει το όραμα της απόλυτης Ελευθερίας, που ξεπερνά το φόβο του 

θανάτου και το όραμα του Φωτός, που κυριαρχεί στο τέλος της επίγειας διαδρομής 

της ανθρώπινης ζωής 

ΣΙΒΥΛΛΑ: Νότος, Βοριάς, Ανατολή και Δύση, μέγας σταυρός, κι απάνω του του 

ανθρώπου το Πνεύμα βλέπω τώρα καρφωμένο. Μα θα λυθεί κι ο αγέρας π’ ανασαίνω 

μες στην ψυχή μου εγώ την ώρα τούτη, για όλες θα πνέψει τις ψυχές….
454

 

Η Σίβυλλα προτάσσει απέναντι στο Νέρωνα την ηθική της ακεραιότητα. Καλεί τον 

λαό των Δελφών να ετοιμαστεί να πεθάνει ψυχικά, να εγκαταλείψει τον κόσμο της 

ύλης, για να περάσει στον κόσμο του αθάνατου πνεύματος. Τον προτρέπει να 

αγνοήσει την εθνική του ελευθερία και να προσηλωθεί στην υπερβατική ελευθερία, 

που βρίσκεται πέρα απ του θανάτου το σκιάχτρο 

Κι α! Να τη, να τη  της Λευτεριάς η θάλασσα, π’ ολοένα/ κυλάει τα σμάραγδά της να 

τα, να τα/ στις όχτες της τις άφθαρτες τα ολάσπρα/ τρανά πουλιά, που φτερουγάνε να 

τα/ τα θεία ψηλά λουλούδια, που την αιώνια φρουρούνε αδάμαστη άνοιξη, του θάρρους 

ψυχή, περ’ απ’ του αθανάτου το σκιάχτρο.. Κι α, να την η ίδια η Λευτεριά!...
455

 

Ο Σικελιανός στον πρόλογο της έκδοσης δηλώνει ότι η αισθαντικότητά του 

συνέλαβε τα σημεία των καιρών και, ορμώμενος από μια εσωτερική δύναμη, διάλεξε, 

για να φωτίσει και στη δική του την ψυχή και στων άλλων, μια ιστορικά ομόλογη με 

τη δική μας εποχή, το Μύθο της Σίβυλλας. Αναλύοντας την έννοια της 

αισθαντικότητας στην εισαγωγή του έργου υποστηρίζει ότι ο Προφήτης, ο 

Δημιουργός, ο Ποιητής, διαπιστώνει μες στον ίδιο του τον εαυτό κάποια μέθεξη με 
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αυτήν την ίδια βιωμένη από τον άνθρωπο Ιστορία. Συμμετέχοντας από τα βάθη του 

καθολικού του υποσυνειδήτου στην ολότητα του κόσμου και γνωρίζοντας πως η 

ανθρωπότητα που διαιωνίζεται, καθώς ο Προμηθέας, δεν πεθαίνει από τις 

μεταμορφώσεις της αλλά ακριβώς αναγεννιέται, ο ανώτερος αυτός βαθμός 

αισθαντικότητας είναι αυτός ο ίδιος ένα πολικό αστέρι και μια δάδα, που φωτίζει την 

ιστορική, τη χρονική διαδοχή των γεγονότων μ’ ένα φως απόλυτα έγκυρο, ανάμεσα 

από όλους τους καιρούς κι από όλους ανεξαίρετα τους τόπους, που κι αυτοί κι εκείνοι 

είναι κρίκοι μιας τεράστιας άλυσης, αδιάφορο αν αυτή η άλυση μας έχει 

δεσμευμένους χρονικά μέσα στον Άδη ή μας τραβάει ολοένα προς τα πάνω, προς την 

κοσμική αλήθεια, προς την πλέρια Ελευθερία, Ισορρόπηση και Δικαιοσύνη.
456

 

Η πορεία της Ιστορίας για το Σικελιανό δεν είναι η ευθύγραμμη των κλασικών ή 

της ιδέας της προόδου των νεότερων χρόνων, αλλά κυκλική, ένας τύπος αιώνιας 

επιστροφής. Όπως υποστηρίζει, η ιστορία νοσεί, εφόσον απώλεσε την αλήθεια. Την 

«άλη θεία» (θεία περιπλάνηση, θεία πνοή), όπως ετυμολογεί την αλήθεια του 

ανθρώπου και του Θεού, την θρησκευτική αλήθεια, την οποία διασώζει ο Μύθος, 

όπου υπάρχει η ενότητα της Φύσης, της Ψυχής και της Ιστορίας. Κυρίαρχος μύθος 

στο έργο του Σικελιανού είναι ο θρησκευτικός γνωστικός μύθος. Σύμφωνα με την 

ετυμολογία της λέξης θρησκεία και την Δελφική Ιδέα, στόχος του είναι η ενότητα 

των πάντων στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας θρησκείας, που θα γεφυρώνει το παρόν, το 

παρελθόν και το μέλλον. Συμπληρωματικός μύθος του προμηθεϊκού–διονυσιακού του 

μύθου είναι ο μητριαρχικός–γεωργικός της Μεγάλης Θεάς, όπως κι αν ονομάζεται. 

Στη Σίβυλλα απαντά ως η Παρθενομητρική αρχή, η Προφήτις, η Πυθία των Δελφών, 

που θα συγκρουστεί με την πατριαρχική τυραννία του μητροκτόνου Νέρωνα. 

Στις παρατηρήσεις του Όσιου Νίκαντρου ότι έργο του ανθρώπου είναι να 

αποδέχεται άκριτα ό,τι στέλνει ο Θεός, καλό ή κακό, και να τον υπηρετεί πιστά, ο 

Όσιος Τελέσφορος παρατηρεί ότι ο νους του ανθρώπου μόνος του αν μείνει είναι 

ψεύτικος βασιλιάς. Για αυτό είναι απαραίτητο να σμίξει με εκείνη τη δύναμη, που 

συγκρατεί τα βάθη του κόσμου. Μόνο τότε μπορεί να υπηρετήσει το σκοπό του, που 

είναι να δένει της γης το χτυποκάρδι με τη λάμψη του ανέφελου ουρανού. 

ΟΣΙΟΣ ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ: ….. Και να για τούτο όπου προνόησε ο Θεός… « Ο νους 

Σας», έτσι είπε ο ίδιος, « μοναχός του αν μείνει, ψεύτικος είναι βασιλιάς. Τα βάθη τού 

                                                            
456 Στο ίδιο, σ. 63. 



Άγγελος  Σικελιανός: Η Ενότητα των πάντων στο πρόσωπο του Χριστού  267 

 

κόσμου άλλη είναι δύναμη κρυμμένη που τα κρατεί. Με τούτην αν δε σμίξει κι ο νους, 

από τον ίδιο το σκοπό του ξεπέφτει, που ‘ναι ακοίμητα να δένει της γης το χτυποκάρδι 

με τη λάμψη τα’ ανέφελου ουρανού. 
457

 

Η δημόσια ανάγνωση του έργου του παρουσία της κυβέρνησης Μεταξά 

αντιμετωπίζεται ως εθνικό και πνευματικό γεγονός, ενώ παράλληλα επισημοποιεί την 

πολιτική του δράση. Σύμφωνα με την κριτική, το έργο θεωρείται ότι προφητεύει και 

από πριν στηλιτεύει και καταδικάζει τις προθέσεις των Ευρωπαίων κατακτητών να 

ταπεινώσουν την Ελλάδα με την εισβολή του 1940 και την άλλη που ακολούθησε 

ύστερα από ενάμισυ χρόνο… Είναι μια ένθεη παρόρμηση προς την περήφανη 

αντίσταση. Από την άλλη μεριά, ο Μπάμπης Κλάρας συμπληρώνει ότι το έργο, πέρα 

από τις αναφορές στις αξίες της πατρίδας και της λευτεριάς, αγγίζει θέματα που 

αφορούν στις θείες και ανθρώπινες αξίες της ζωής. Ο Γιώργος Θεοτοκάς το θεωρεί 

ως το πρώτο έργο της εθνικής μας αντίστασης, η υψηλή ποιητική αξία του οποίου 

ξεπερνά τα χρονικά πλαίσια των ιστορικών μας περιπετειών. 

Το 1943-44 ο Άγγελος Σικελιανός γράφει την τραγωδία Ο Χριστός στη Ρώμη .Ο 

υπότιτλος « Ένα Μυστήριο», που απαντάται στα χειρόγραφα του έργου θέτει το 

ερώτημα, αν ο χαρακτηρισμός μυστήριο, ελευσίνιο και μεσαιωνικό επιτρέπει ή όχι 

την τραγωδία ως υπαρξιακή κατάσταση. Το μυστήριο δεν μπορεί να είναι τραγικό 

γιατί η τραγωδία προϋποθέτει σύγκρουση μεταξύ φύσης και ιστορίας, Θεού και 

ανθρώπου,στοιχεία τα οποία απουσιάζουν από το δραματικό έργο του Σικελιανού. 

Αυτό συμβαίνει επειδή το μυητικό θέατρο αποσκοπεί να επανασυνθέσει και να 

συναιρέσει στοιχεία, που βασανίζονται από τη νοσταλγία μιας χαμένης 

αυτοσυνειδησίας ή να παρουσιάσει τους αναβαθμούς αυτογνωσίας του μυούμενου, 

που οδηγούν στην αυτοαναγνώριση. Ο Σικελιανός υποστηρίζει ότι το τραγικό 

αίσθημα δεν μπορεί να αναδυθεί, όπου δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ανθρώπινου 

και θείου νόμου. Στο έργο του διαγράφεται μια ρήξη εσωτερικής πόλωσης, 

διαφορετικής τάσης εντός της ψυχής του, που ο δάσκαλός του Eduard Schure 

αποκαλούσε χριστιανική και εωσφορική αρχή, των οποίων τελικός σκοπός ήταν η 

συνεργασία και η συμφιλίωση.
458

 Για τον Σικελιανό όπως και για τον Rudolf Steiner 

ή τον Schure, Χριστιανισμός σήμαινε ισορροπία μεταξύ αντιμαχόμενων στοιχείων, 

ενώ η τέχνη αποσκοπούσε να μεταφέρει το λανθάνον μήνυμα του Χριστιανισμού, 
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που είχε απωλέσει αίσθηση μυστηρίου και μυστηριακότητας.
459

 Στη σύντομη 

εισαγωγή του έργου δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της δραματικής παράστασης 

τραβιούνται ανάμεσά τους από τη δίψα της συμπαντικής Ενότητας, ενώ στη συνέχεια 

αποτυπώνει τη σκοποθεσία της θεατρικής του ποιητικής : «η Ποίηση δικαιούται 

σύγχρονα και υποχρεούται να πάρει το (Σύμβολο) από τα βάθη του Χριστιανικού 

Ναού (καθώς ο Αισχύλος πήρε κάποτε από τα βάθη του Ελευσίνιου Ιερού τον 

καρφωμένο Προμηθέα) και να τον σηκώσει φωτεινό και πάνδημο, στις μέρες μας, 

στο κέντρο του παλμού όλων των λαών». Παράλληλα, καταδεικνύει την αιτία της 

διάσπασης, η οποία προέρχεται από την παθολογική υπερτροφία της πόλης που έχει 

υψώσει ως θεούς της και θεσμούς της τη Φιλαργυρία, τη Λαιμαργία, τη Λαγνεία, την 

Οκνηρία, ενσαρκώνοντάς τα σε ένα πρόσωπο, αυτό του Νέρωνα. Σύμφωνα με την 

υπόθεση του έργου, στη Ρώμη, την εποχή του Νέρωνα, με τον πολυεθνικό 

καταπιεσμένο και λιμοκτονούντα πληθυσμό, Εβραίοι αποσυνάγωγοι και Έλληνες 

ετοιμάζουν μια εξέγερση. Ο Νέρων, αισθανόμενος έντονη ανασφάλεια, 

μεταμφιέζεται προκειμένου να μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη των 

γεγονότων. Ηρεμεί μόνο ύστερα από τις διαβεβαιώσεις του έμπιστου του, ο οποίος 

τον στέλνει στο Άντιο, αφού προηγουμένως τον διαβεβαιώνει για την παντοδυναμία 

του. Παράλληλα, προετοιμάζει την πυρκαγιά στη Ρώμη, ώστε ο διωγμός που θα 

ακολουθήσει να υποχρεώσει τους υπόδουλους να αντισταθούν. Στο μεταξύ, το 

πλήθος μυείται μέσω ενός δρώμενου στο μυστήριο της σταύρωσης και της 

ανάστασης. Μέσα στο πλήθος εντοπίζονται και καταδότες, οι οποίοι αποκαλύπτουν 

τη συνωμοσία. Ο Χριστός εμφανίζεται στον Πέτρο και τον ενημερώνει ότι ήλθε στη 

Ρώμη για να ξανασταυρωθεί, καθώς η πρώτη σταύρωση δε φαίνεται να αφύπνισε 

τους λαούς. Ο Πέτρος δέχεται να υποστεί το μαρτύριο. Το πλήθος με ένα ως σύμβολο 

της Αναγέννησης, επιχειρεί ηρωϊκή έξοδο από την πόλη. 

Η ιδέα της καθαρτήριας πυρκαγιάς ως μέσο για την αναγέννηση του κόσμου 

αποτελεί σταθερή πεποίθηση του Σικελιανού, ενώ στο συγκεκριμένο έργο 

καταλαμβάνει σημαντική θέση, όσον αφορά στην εξέλιξη του μύθου. Έτσι, στη 

συγκεκριμένη τραγωδία το μίασμα που πρέπει να καθαρθεί είναι αυτό της 

μητροκτονίας, που διέπραξε η πόλη ως θεσμός, καταστρέφοντας τη λατρεία της  

Μεγάλης Μητέρας και διασπώντας την ενότητα του ανθρώπου με τη Μητέρα Γη. Η 

                                                            
459 Ο Rudolf Steiner δήλωνε ότι το να είσαι χριστιανός σημαίνει «να επαναφέρεις την ισορροπία 

μεταξύ των θετικών (αχριμανικών) και εωσφορικών στοιχείων». Rudolf Steiner, Art as Spiritual 

Activity, intr. Michael Howard, Anthroposophic Press, 1998, σ. 290. 
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κάθαρση θα επέλθει με τη βοήθεια του Θεού των Δελφών, ο οποίος ενοποιεί το όλον 

σε εκπύρωση.
460

  

Η καίρια θέση που κατέχει η πυρκαγιά στη δομή του έργου αποδεικνύει ότι αυτή 

συνδέεται με την ίδια την εξέλιξη του κόσμου. Αυτό αποδεικνύει η ιδέα περί της 

καθαρτήριας καταστροφής όπως διατυπώθηκε από τον Εβραίο Μαναήν και η οποία 

παραπέμπει στον προφητικό λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί συνδέεται άμεσα με 

την ιστορική επιβίωση του Ισραηλιτικού λαού. Εδώ επιβάλλεται να υπενθυμίσουμε 

τη χρονική περίοδο συγγραφής του έργου, δηλαδή κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσμίου πολέμου και την επισήμανση του δημιουργού στην εισαγωγή για το 

ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι δύο λαοί, Έλληνες και Εβραίοι, στην 

εξέλιξη της παγκόσμιας ιστορίας, ερμηνεύοντας την επιλογή του για την προβολή του  

συμβόλου του Σταυρού. Από την άλλη, η ταύτιση του ηθικού αυτουργού της 

πυρκαγιάς με το Χριστό, παραπέμπει συνειδητά στον ευαγγελικό λόγο «πυρ ήλθον 

βαλείν και τι θέλω ή ήδη ανήφθη», καθώς και στην προφητεία του Ιησού, που αφορά 

αφενός στην ιστορική καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον αυτοκράτορα Τίτο
461

 και 

αφετέρου στα σημεία που θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας. 

Στην εικόνα της σκηνής που καταλαμβάνει το Μυστήριο στην τραγωδία, η εικόνα 

του Σταυρού, που υψώνεται και μαζί του υψώνει σε ύψη τους μύστες, λειτουργεί ως 

σύμβολο ενότητας. Η ίδια σκηνή της ανύψωσης των πιστών λανθάνει και στο σχόλιο 

ενός Ιουδαίου που παρακολουθεί το μυστήριο: 

ΙΟΥΔΑΙΟΣ: Για κοίτα, κοίτα πώς χορεύουν, όπως όταν/ σηκώνει η θύελλα και 

γυρίζουνε τα φύλλα,/ τα μύρια φύλλα, που τα πήρε το δρολάπι/ απ’ τον κορμό του ίδιου 

του δέντρου τους τριγύρα,/ του ίδιου τους δέντρου που τρελά του αποζητάνε/ τους 

ζωντανούς χυμούς που τα ‘θρεψαν, και κοίτα/ κάθε στροφή πώς τους σιμώνει με τη 

ρίζα!   

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ: Μα ιδές τον ίδιο το σταυρό που ακινητοποιούσε, πώς τώρα, 

αιφνίδια λες, υψώνεται μαζί τους, καθώς απάνω του χιμάνε να αρπαχτούνε …. Και 

μοναχά που τον κοιτώ με πιάνει ζάλη…
462

 

                                                            
460 Βλ. Πλουτάρχου Περί του Ει εν Δελφοίς, όπου στον διαμελισμένο Διόνυσο αντιπαραθέτει τον 

Απόλλωνα, της μορφής που ενώνει τα διεστώτα με το καθαρτήριο πύρ. 
461 Μτθ. ΚΔ .7 
462 Άγγελος Σικελιανός, Ο Χριστός στη Ρώμη, τραγωδία, εκδ. Άλφα, 1946, σ. 45. 



270 Το θρησκευτικό στοιχείο στη νεοελληνική δραματουργία  (1850-1950) 

 

Ο Σικελιανός στο σημείο αυτό μετουσιώνει το περιεχόμενο της σκηνής σε σχέση 

τροφής και ενότητας με τη βιβλική παραπομπή στο δένδρο της Γνώσης. Το πρόβλημα 

της Ενότητας ως επανόρθωση της αρχέγονης αμαρτίας θεωρείται ως επιστροφή στη 

ρίζα που μπορεί να τους τρέφει όλους, τη μάνα Γη, που όλα τα γεννά και όλα τα 

ξαναπαίρνει πίσω για να τα ξαναγεννήσει. Η αναφορά στο σπυρί σιταριού και στο 

κρασί προτυπώνει το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Ο ποιητής προτρέπει τους 

μύστες να κοιτάξουν πάνω από το Σταυρό και να μεθύσουν από τον ίδιο το Χριστό. 

ΟΙ ΜΥΣΤΕΣ: Μ’ ένα μικρό σπειρί σταριού, την ίδια σου τη σάρκα,/ με μια γουλιά 

βαριό κρασί, το ίδιο σου το γαίμα, να κοινωνήσουμε το Λαό; 
463

  

Η κοινή Μετάληψη συνιστά την κορύφωση του μυστηρίου που θα συντελεστεί 

γύρω από το Σταυρό. Η ερμηνεία του Σικελιανού για την θυσία του Ιησού, η οποία 

συντελέστηκε για την των πάντων ενότητα, σύμφωνα με την ευαγγελική μαρτυρία, 

αποδεικνύει το γιγάντιο συγκραδασμό του Διόνυσου και του Χριστού, αφού σε αυτό 

το συγκρητισμό των θρησκειών ο Ιησούς είναι ο Σωτήρ. 

ΟΙ ΜΥΟΥΜΕΝΟΙ: στον Ιησού, Αχ θέλω, θέλω να σωθώ…   

Ο ΙΗΣΟΥΣ: Κ εγώ να σώσω θέλω… 

ΟΙ ΜΥΟΥΜΕΝΟΙ: Θέλω από σε να γεννηθώ…  

Ο ΙΗΣΟΥΣ: Κ’ εγώ να σας γεννήσω…  

ΟΙ ΜΥΟΥΜΕΝΟΙ: Θέλω από Σένα να θραφώ…  

Ο ΙΗΣΟΥΣ: Κ’ εγώ να μια η θροφή σας…
464

 

Έτσι παρουσιάζεται ως Δίας γεννήτωρ, ως Διόνυσος τροφεύς στο συγκερασμό του 

αίματος που υπόσχεται ο υποκρινόμενος τον Ιησού. 

Ο ΙΗΣΟΥΣ: Να βρεις μες στο δικό μου τα αίματα όλων Εθνών σε μια σταλιά 

δοσμένα.
465

 

                                                            
463 Στο ίδιο, σ. 47. 
464 Στο ίδιο, σσ. 41-42.  
465 Στο ίδιο, σ. 96. 
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Έτσι, το κοινό ποτήριο αποτελεί το μέσο στο οποίο αίρονται οι αντιθέσεις, παύουν 

οι διχασμοί και καταργείται ο χρόνος: 

Β’ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ: Να ‘ρθουν κοντά τα μακρινά, να σμίξει η γη με τα άστρα,/ και ναν 

ο Αδάμ καταμεσής στην πλάση σα λιοντάρι/ με τον Ωρίωνα σύντροφος και με την 

Πούλια φίλος,/ μ’ αντρόπιαστη τη γύμνια του μπροστά στο μέγαν ήλιο…/ Της γνώσης το 

φαρμακερό να νεκρωθεί το φίδι…. Να πέσει μπρος στα πόδια μας σαν αλυσίδα ο 

Χρόνος.
466

 

Ο Μύστης, επίσης, που υποδύεται το Χριστό στο Μυστήριο φαίνεται να 

επαναλαμβάνει τον ελευσινιακό χορό της μυήσεως εις τον κύκλο, κατά τον οποίο ο 

εξορχούμενος υποχρεωνότανε να τον επαναλάβει μέχρι να φθάσει την πειθαρχημένη 

τέλεια κίνηση στην χαραγμένη ολόγυρά του περιφέρεια 

Ο ΙΗΣΟΥΣ: Ιδές με καλά, κ’ είμαι για σε βαθιός πολύ καθρέφτης…/ Δες τον εαυτό 

σου μέσα μου και από το χορό βοηθήσου…/ Κανείς δε νιώθει μέσα του τι θέλω, αν δε 

χορεύει. 
467

 

Ο Δαισάν αποτελεί περίπτωση μαινόμενου ήρωα, η επιστροφή του οποίου στην 

πραγματικότητα συντελείται βαθμιαία χάρη στη βοήθεια της φωνής του Μανήν: 

ΔΑΙΣΑΝ: Μαναήν!... Μαναήν! …. Θέλω νερό! Νερό ποτάμι!... Για να λουστώ από 

την κορφήν ως με τα νύχια!... Θέλω ποτάμι για τα χέρια μου… Ποτάμι για την καρδιά 

μου! Για τα χέρια μου ποτάμι! .............. Δε μ έχουνε λαβώσει… Μα εγώ μονάχος, 

Μαναήν, έχω πηδήξει στου φόνου μέσα και στου Χάρου τον κρατήρα… Μονάχος 

μπήκα στο ληνό για να πατήσω/ του μαύρου τρύγου το σωρό, και στην οργή μου/ 

χόρεψα μέσα τρομερά κ’ εκείθε βγήκα/ καθώς με βλέπεις ξαφνικά… Και να η στολή 

μου ραντίστηκε όλη, και πλυμό, Μαναήν, δεν έχει… Εγώ, Μαναήν, έχω σκοτώσει!... Κ’ 

είναι το αίμα των σκοτωμένων πόχει βάψει τη στολή μου! 
468

  

Η κύρια πηγή των παραπάνω στίχων είναι το βιβλίο της Αποκαλύψεως του 

Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπως μαρτυρούν και τα παρακάτω χωρία, ιδιαίτερα ως προς τα 

στοιχεία της μεταφοράς που περιέχουν: 

                                                            
466 Στο ίδιο, σ. 96.  
467 Στο ίδιο, σ. 43. 
468 Στο ίδιο, σ. 89. 
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Ούτοι εισίν οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης και έπλυναν τας στολάς αυτών 

και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του αρνίου. 

Στενότερη είναι η σχέση του συγκεκριμένου αποσπάσματος του κειμένου του 

Σικελιανού με το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα:  

Τις ούτος ο παραγενόμενος εξ Εδώμ ερύθημα  ιματίων εκ Βοσόρ, ούτος ωραίος εν 

στολή βία μετά ισχύος, εγώ διαλέγομαι δικαιοσύνην και κρίσιν σωτηρίου διατί σου 

ερυθρά τα ιμάτια και τα ενδύματά σου ως από πατητού ληνού; Πλήρης 

καταπεπατημένης και των εθνών ουκ έστιν ανήρ μετ’ εμού, και κατεπάτησα αυτούς εν 

θυμώ μου και κατέθλασα αυτούς ως γην και κατήγαγον το αίμα αυτών εις γην. ΄Ημερα 

γαρ ανταποδόσεως επήλθεν αυτοίς και ενιαυτός λυτρώσεως πάρεστι και επέβλεψα και 

ουδείς βοηθός και προσενόησα και ουδείς αντελαμβάνετο. Και ερρύσατο αυτούς ο 

βραχίων μου, και ο θυμός μου επέστη και κατεπάτησα αυτούς τη οργή μου και 

κατήγαγον το αίμα αυτών εις γην.
469

 

Ο Μαναήν δικαιώνει τους φόνους του Δαισάν συγκρίνοντας τη θυσία του λαού 

του, που απαιτεί εκδίκηση, με το αίμα των μαρτύρων, οι οποίοι, επίσης, ζητούν 

δικαίωση από το εσφαγμένον αρνίον στην Αποκάλυψη: 

ΜΑΝΑΗΝ: Λευκά είν τα χέρια σου, Δαισάν!... Τι τα ‘χεις πλύνει,/ πολύ πρωτύτερα, 

στου λαού σου τα άλυκο αίμα,/ π’ αδικοχύθηκεα απ’ τις φλέβες του, κι ακόμα στο γαίμα 

μέσα των ηρώων και των αγίων/ που αιώνες τώρα γδικιωμό στη γη γυρεύει…
470

 

Όσον αφορά στο πρόσωπο του Πέτρου, σωπαίνει αρχικά στις ανακριτικές 

ερωτήσεις του Κεντυρίωνα, μέχρις ότου αναγκαστεί κάτω από την απειλή της 

Σταύρωσης να μιλήσει. Η σιωπή του θυμίζει τη σιωπή του Ιησού ενώπιον του 

Συνεδρίου των αρχιερέων και του Πιλάτου, όπως την παραδίδουν τα Ευαγγέλια.
471

 

Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επηρώτησεν αυτόν ο ηγεμών λέγων: 

«Συ ει ο βασιλεύς των Ιουδαίων;», ο δε Ιησούς έφη αυτώ: «Συ λέγεις.» και εν τω 

κατηγορείσθαι αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατο. Τότε 

                                                            
469 Ησαΐας, ξγ, (1-7). 
470 Άγγελος Σικελιανός, ό.π., σ. 91. 
471 Μρκ ιδ 60-61. 
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λέγει αυτώ ο Πιλάτος: «Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι;» και ουκ απεκρίθη 

αυτώ προς ουδέ εν ρήμα, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόνα λίαν.
472

 

Η απειλή του μαρτυρίου της σταύρωσης γεμίζει με χαρά τον Πέτρο, ο οποίος 

αναζητά μέσα από το μαρτύριο τη συνάντησή του με το Κύριο, την επαφή του με τα 

χνάρια του οποίου έχασε. 

Μέσα στον πυκνό και φορτωμένο με σύμβολα ποιητικό λόγο ο αναγνώστης 

διακρίνει τα στοιχεία ενός πολιτικού περιπετειώδους έργου, όπως είναι η πείνα, η 

καταπίεση, οι ηρωικοί θάνατοι και η αυτοθυσία. Στους λαούς, ωστόσο, υποβόσκει 

καθολικά η αντίδραση, η ανάγκη μιας ανατροπής των πάντων, η επιθυμία αυτός ο 

κόσμος να καταστραφεί για να ανατείλει ο κόσμος των απέραντων καταπνιγμένων 

επιθυμιών. 

Η θεουργική ανάσταση του Χριστού στη Ρώμη συνιστά μια έντονη προσπάθεια 

του Σικελιανού να δημιουργήσει χριστιανικό ή μεταχριστιανικό θέατρο σε μια 

χρονική περίοδο, που ο νεοκλασικισμός είχε επιβάλει μια ιδιαίτερη σχέση με το 

παρελθόν και μάλιστα μέσα από τη μυθοποιητική δυνατότητα, που προσφέρει η 

γνώση της ιστορίας. Το δράμα του Σικελιανού εστιάζεται σε ένα φαντασιακό σκηνικό 

υπόβαθρο, όπου κινούνται τα πρόσωπα και διευθετούνται τα πράγματα. Το ονειρικό 

τοπίο αναδύεται από την κοινωνία της Ρώμης και ο Σικελιανός ενδυναμωμένος από 

την ιστορική εμπειρία, ανασυντίθεται δυναμικά σε ένα σύμβολο, το σύμβολο του 

Χριστού, το οποίο αντιπαραθέτει ως σύμβολο ενότητας. Υπό αυτό το πρίσμα ο Β 

παγκόσμιος πόλεμος, όπως και η φωτιά της Ρώμης φαίνεται να αποτελούν ιστορικά 

παράλληλα, που διερμηνεύουν τη κρίση κάθε κατακερματισμένης συνείδησης. 

Στόχος του θεάτρου του Σικελιανού είναι να παρουσιάσει τη δύναμη που έχει ο 

ποιητικός λόγος να συνενώνει επεισόδια μέσα στην ιστορία, που φαίνονται χαώδη και 

ασυσχέτιστα. Ο μόνος τρόπος παράστασης των δραμάτων του Σικελιανού είναι να 

αντιμετωπιστεί ως λειτουργικό δρώμενο. Να αντιμετωπιστεί ως ένα μυστήριο, χωρίς 

ιερουργία, κάτι σαν τη λειτουργία των κατηχουμένων. Μέσα σε αυτό πλαίσιο το 

δράμα ανακαλεί δια της επικλήσεως την ανάμνηση του Χριστού, ως ιστορική 

ανάσταση, ως μέθεξη κοινωνίας για το θεατή. Ο θεατής μετατρέπεται σε 

κατηχούμενο και το δράμα σε διδαχή, εφόσον οδηγεί στην προσκομιδή και στην 

αναφορά της στιγμής της ανάστασης του Ιησού στην εμπειρία του θεατή. Τα χορικά 

                                                            
472 Μτθ κζ 11-14. 
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συμβάλλουν σημαντικά στο λειτουργικό τυπικό καθώς φανερώνουν τη συμμετοχή 

του λαού. Η δραματουργία του Σικελιανού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια 

διαρκής επίκληση στα πλαίσια της λειτουργικής πράξης, όπου η οπτική συνήχηση  

θεατή και ηθοποιών ομοιάζει με ευχαριστιακή κοινωνία. 

Το έργο Χριστός Λυόμενος ή Ο θάνατος του Διγενή αποτελεί μια έμμετρη τραγωδία 

σε γλώσσα δημοτική. Γραμμένο στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, τυπώθηκε το 

1947, ωστόσο, δεν στάθηκε δυνατό να κυκλοφορήσει πριν από το 1950, όταν πια 

είχαν σταματήσει οι μάχες ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Σύμφωνα με την υπόθεση 

του έργου ο Διγενής Ακρίτας, ενώ είχε αναλάβει την υπεράσπιση της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας προς τη μεριά της Ανατολής, αποφασίζει κάποια στιγμή της 

σταδιοδρομίας του να διακόψει την επαφή του με τα ανάκτορα και να συμφιλιωθεί με 

τους εχθρούς του. Σταθμός σε αυτή τη μεταστροφή του αποτελεί η επαφή και ο 

ασπασμός της αίρεσης των Παυλικιανών, γεγονός που τον οδήγησε να επιχειρεί να 

αναβιώσει μαζί με τα παλικάρια του τον βιβλικό Παράδεισο, από τον οποίο είχαν 

εκδιωχθεί οι πρωτόπλαστοι. Ήδη από την αρχή του έργου ο Διγενής απευθυνόμενος 

στα παλικάρια του προσδιορίζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του σαρκωμένου 

Λόγου, ως το στοιχείο που τους ενώνει. Ο Χριστός ζητά να αγκαλιάσει όλους 

Έλληνες και Ιουδαίους, εχθρούς και φίλους, σε έναν αγώνα αληθινής ελευθερίας, που 

ακτινοβολεί ο ίδιος και έχει τις ρίζες της στην καρδιά του Γιου του Ανθρώπου. Μία 

σοβαρή ασθένεια του Διγενή απειλεί τη ζωή του και ανακόπτει το φιλόδοξο σχέδιό 

του. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα ασαφών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της 

υγείας του, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Βασίλειος Α’ ο Μακεδών με ιδιοτελή 

κίνητρα στέλνει τον μοναχό Ιλαρίωνα στο Διγενή για να προετοιμάσει την άφιξή του. 

Σκοπός της επικείμενης επίσκεψης είναι να τον καλέσει να απαρνηθεί την αίρεση και 

να επιστρέψει στους κόλπους της επίσημης Εκκλησίας. Για να επιτύχει το σκοπό του 

ο μοναχός στοχεύει, αρχικά, στο συναίσθημα του Διγενή, ανακαλώντας στη μνήμη 

του την πνευματική εμπειρία που βίωσε κατά τη διάρκεια της πνευματικής του 

καθοδήγησης από τον ίδιο. Επικαλείται τη δύναμη της προσευχής και της 

ταπείνωσης, προκειμένου ο Διγενής να απαλλαγεί από το σκότος της ασέβειας, που 

του προσφέρει η τωρινή του πίστη, και με αληθινή μετάνοια να ασπαστεί το σύμβολο 

του σταυρού και τον σταυρωμένο Χριστό. Στις ερωτήσεις του μοναχού ο Διγενής 

ομολογεί την πίστη του στο Χριστό που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και 

εξαιτίας αυτού του γεγονότος οι άνθρωποι τον σταύρωσαν: 
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ΔΙΓΕΝΗΣ: Πιστεύω στο Χριστόν οπ’ άνοιξε τα χέρια/ για ν’ αγκαλιάσει τη γην όλη 

και για τούτο τα χέρια του καρφώσαν στο σταυρό οι τυράνοι!..
473

 

Κατά την επίσκεψη του αυτοκράτορα με την πολυάριθμη συνοδεία του ο Διγενής 

του προσφέρει πασχάλιο δείπνο, στο οποίο αναγνωρίζει τα παιδιά του ως 

κληρονόμους του παραδείσου του. Στην παρατήρηση του Βασίλειου ότι η γη, όπως 

τη διαμόρφωσε ο Διγενής αποτελεί εικόνα του παλιού Παραδείσου, ο Διγενής 

ανταπαντά ότι από τον παλιό Παράδεισο δεν κράτησε τίποτε πέρα από ένα παλιό 

σπόρο. Υπογραμμίζει, μάλιστα, πως η εικόνα του Παραδείσου, που απολαμβάνουν οι 

συνδαιτυμόνες του δεν θα είχε πραγματοποιηθεί, αν προηγουμένως, όσοι 

αγωνίστηκαν να τον δημιουργήσουν, δεν είχαν αποδεχτεί στην καρδιά τους νόμο 

ατράνταχτο, καινούργια αρχή για τη ζωή του κόσμου: 

ΔΙΓΕΝΗΣ: Πώς οι μεγάλες γύρα τούτες πρασινάδες, και τα νερά και τα πουλιά, κ’ οι 

πλούσιοι κάμποι που σας χορτάσαν την καρδιά σας, Δέσποτά μου, δε θα ‘ταν τούτος ο 

Παράδεισος, αν πρώτα, όλοι όσοι γύρα μου παλαίψαν να τον φτιάξουν, μες στην 

καρδιά τους νόμο ατράνταχτο δε στήναν, καινούργια αρχή για τη ζωή του κόσμου 

ακέριου… Κι αν  θες να μάθεις πιο πολλά, τους ίδιους ρώτα.
474

   

Το δείπνο πάντως δεν εξελίσσεται ομαλά, καθώς ο Διγενής όχι μόνο βάζει τους 

οπαδούς του να ψάλλουν ένα τραγούδι που εξυμνεί το δολοφονημένο από τον 

Βασίλειο προηγούμενο αυτοκράτορα Μιχαήλ για την άμεση επαφή που είχε πάντα με 

τις λαϊκές μάζες, αλλά και διαπράττει την ιεροσυλία να πιει όλο το περιεχόμενο της 

θείας μετάληψης, που είχε φέρει ο Ιλαρίων σε ένα δισκοπότηρο. Έτσι, ενώ η 

προηγούμενη απόφαση του Διγενή να μεταλάβει είχε χαρακτηρισθεί από το βασιλιά 

σαν νίκη του Χριστού, η μετέπειτα πράξη του χαρακτηρίζεται ιεροσυλία, τρέλα, που 

τον καθιστά αποστάτη του Παραδείσου. Ο Διογένης διακρίνει το κοινό κρασί από το 

κρασί της θείας Μετάληψης τονίζοντας ότι το δεύτερο αποτελεί πηγή ζωής που 

εξασφαλίζει τη δύναμη να εισέρχεται στον παράδεισο της ζωής. Ο παράδεισος αυτός 

της ζωής διακρίνεται από τον ψεύτικο που τάζει ο Δεσπότης, είναι αποτέλεσμα του 

κοινού αγώνα των ανθρώπων με οδηγό το Χριστό. 

ΔΙΓΕΝΗΣ: Δεν είναι ο ψεύτικος Παράδεισος, Δεσπότη,/ καθώς τον τάζετε στο λαό 

που γονατάτε,/ που ξεχειλάει από τα φρένα μου… Ειν’ ετούτος, μ’ όλα τριγύρα μου 
                                                            
473 Άγγελος Σικελιανός, Θυμέλη, Χριστός Λυόμενος- Ο θάνατος του Διγενή, Αθήναι 1950, σ. 20. 
474 Στο ίδιο, σ. 38. 
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πιστά τα παληκάρια, όπου μοχτήσανε το Νόμο του να στήσουν/ κι όλο μοχτούν να τον 

απλώσουν παραπέρα…
475

 

Ο Διγενής αναγνωρίζει σε αυτό τον αγώνα πρωτεργάτη και οδηγό το Χριστό, που 

αντιμετωπίζει ως εχθρό του όποιον σταθεί εμπόδιο: 

Ο ΤΡΕΜΑΝΤΑΧΕΙΛΟΣ: Τι είπ’ ο Χριστός «Το ζωντανό ειμ’ εγώ νερό στον κόσμο, 

κι όποιος  εμπόδια βάνει στο μεγάλο πότισμα, είν’ οχτρός μου».
476

 

Η αρνητική αντίδραση του βασιλιά οδηγεί τον Διογένη να βάλει τέλος στο 

πασχάλιο δείπνο ενότητας που οργάνωσε, ζητώντας του να αποχωρήσει. Η άπρεπη 

εκδίωξη του αυτοκράτορα κινδυνεύει να οδηγήσει στην κατάληψη του πύργου από τα 

κρυμμένα στρατεύματά του, κίνδυνος ο οποίος αποσοβείται χάρη στον Ακρίτα και τις 

κραυγές του. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης των φυγάδων όμως, ένας στρατιώτης 

του αυτοκράτορα κατορθώνει να τραυματίσει το Διγενή, ο οποίος αιμορραγεί 

ακατάσχετα. Ο ήρωας νιώθει το θάνατο να ζυγώνει και με τη συγκατάβαση της 

γυναίκας του πεθαίνουν μαζί. Το έργο τελειώνει με ένα τραγούδι γάμου, το οποίο 

δοξολογεί τον Ακρίτα, που κατάφερε να στήσει γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα σε 

Ανατολή και Δύση.  

Το θέμα που απασχόλησε τον Πελάγιο ήταν το προπατορικό αμάρτημα. Σύμφωνα 

με τη διδασκαλία του το αμάρτημα αυτό δεν προξένησε καμιά σοβαρή αλλοίωση 

στην ανθρώπινη φύση και στο αυτεξούσιό της, επιπλέον θεώρησε ότι αποτελεί ένα 

κακό παράδειγμα των προπατόρων και επομένως δεν υπάρχει καμιά κληροδότηση 

φθοράς και ενοχής. Το βάπτισμα είναι μια πιστοποίηση της διόρθωσης των 

προσωπικών σφαλμάτων του καθενός, όπου πρωταρχικό ρόλο παίζει η βούληση και, 

διαμέσου αυτής, η μίμηση του ηθικού προτύπου του Χριστού. Δύο τοπικοί Σύνοδοι 

καταδίκασαν τη διδασκαλία των Πελαγιανών και κυρίως τις απόψεις τους σύμφωνα 

με τις οποίες: α) ούτε ο θάνατος του Αδάμ συμπαρασύρει την ανθρωπότητα ούτε και 

η ανάσταση του Χριστού β) ο νόμος οδηγεί στη βασιλεία του Θεού, όπως και το 

Ευαγγέλιο και γ) πριν από το Χριστό υπήρχαν άνθρωποι αναμάρτητοι. Συγκεκριμένα 

η διδασκαλία του Πελαγίου για το ηθικό περιεχόμενο της σωτηρίας προϋποθέτει τη 

λειτουργία μιας ευνομούμενης κοινότητας, η οποία αποδίδει στον καθένα ό,τι του 

ανήκει σύμφωνα με τις επιταγές του Δικαίου. Από την άλλη μεριά, η απαίτηση αυτή 

                                                            
475 Στο ίδιο, σ. 50. 
476 Στο ίδιο, σ. 51. 
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καθιστά αναγκαίο ο άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα ως ελεύθερος άνθρωπος να 

πραγματώνει τις επιταγές της δικαιοσύνης και να αποφεύγει τις άδικες πράξεις. Οι 

οπαδοί του Πελάγιου, επικεντρώνοντας την διδασκαλία τους στον τονισμό του 

ηθικού παράγοντα της ανθρώπινης βούλησης, έδιναν στην έννοια της σωτηρίας ηθικό 

και νομικό περιεχόμενο. Η διδασκαλία του Πελαγιανισμού απορρίφθηκε από την 

Ορθόδοξη θεολογία γιατί αγνοεί τη σχέση μετοχής κτιστού και ακτίστου, μετοχής του 

μη όντος στο ον.
477

 

Ο Πελαγιανισμός, λοιπόν, κάτω από το πρίσμα του Μανιχαίου, του σημαντικού 

αυτού αιρεσιάρχη, που επιχείρησε να συνδυάσει τον Χριστιανισμό με το Ζωροάστρη 

αλλά και τις δύο δυνάμεις που υπάρχουν στον κόσμο, το καλό και το κακό, αποτελεί 

εύρημα για τον Σικελιανό, ο οποίος κατόρθωσε να τοποθετήσει τους ακρίτες του 

απέναντι στην κεντρική εξουσία, το κακό και, βεβαίως, να ταυτίσει κάποια στιγμή 

τον Προμηθέα Δεσμώτη, τον Άδωνη και το Χριστό με το ιστορικό πρόσωπο, το 

αδικημένο και κυνηγημένο της εποχής εκείνης, ταπεινωμένο και δολοφονημένο από 

τον Βασίλειο τον Α΄, με τον Μιχαήλ Δ’ τον Μέθυσο, ο οποίος στη συνείδηση του 

Σικελιανού είχε το χαρακτήρα του διονυσιακού προσώπου.
478

 

Η μελέτη του παραπάνω έργου μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε συγκλίσεις και 

αποκλίσεις από την Ορθόδοξη διδασκαλία σε θέματα που αφορούν τη δογματική 

διδασκαλία. Ο μοναχός Ιλαρίων υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή στο μυστήριο της 

θείας Ευχαριστίας συνιστά συμμετοχή στο λυτρωτικό θάνατο του Κυρίου. Σύμφωνα 

με τη δογματική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Κύριος με τη σταυρική του 

θυσία εξαγόρασε ως λύτρον αντί πολλών τις αμαρτίες του ανθρώπου. Ο Σταυρός 

στην Ορθόδοξη θεολογία αποτελεί σύμβολο νίκης του θανάτου. Η Ορθόδοξη 

θεολογία διδάσκει πως ο Χριστός διά του Σταυρού αποκατέστησε τη δημιουργία σε 

παράδεισο αρετής. Η αποδοχή της δύναμης του Χριστού μέσω του Σταυρού του 

μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στον Παράδεισο. Όλα τα πρόσωπα και 

όλα τα πράγματα μέσω του Σταυρού στην Ορθόδοξη θεολογία θυσιάζονται και 

προσφέρονται. 

                                                            
477 Νίκος Ματσούκας, Δογματική…, ό.π., σσ. 267-270. 
478 Κώστας Γεωργουσόπουλος ,«Ο Θάνατος του Διγενή», Ο Σικελιανός και το Θέατρο, (επιμ.) Κυριακή 

Πετράκου, Αγνή Μουζενίδου, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σ. 57. 
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Το κρασί που μεταλαμβάνει ο Διογένης από τον μοναχό Ιλαρίωνα δεν αποτελεί 

κατά τον Διογένη το μετουσιωμένο σε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά το γνήσιο και 

δυνατό κρασί, που ο Χριστός φύλαξε στο γάμο της Κανά: 

ΔΙΓΕΝΗΣ …. Τι ένα κρασί που όλης της γης κρασί δεν είναι/ δεν μπορεί τη γεια να 

δώσει ενός οπόχει/ βαριά αρρωστήσει τη χαρά της γης ζητώντας…/ Κρασί μου 

χρειαζόταν ξεκάθαρο, γιομάτο/ μ’ όλη τη δύναμη που τόλειπεν ως τώρα…/ Μα το καλό 

κρασί το κράτησε ως το τέλος, λένε, ο Χριστός, σαν στου Κανά το γάμο πήγε και για 

όλους τα ίδια ξαναγιόμισε πιθάρια, που βώδααν όλα… Κι απ’ το μέγα τούτο άναμα, 

πριν το νοθέψετε, μου φύλαξε, λογιάζω ένα ποτήρι να ρουφήξω, ο γέροντάς μου, την 

ώρα τούτη να ξαναβρώ την υγειά μου…
479

 

Η ιερόσυλη συμπεριφορά του Διγενή προς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, 

σύμφωνη με τη δογματική διδασκαλία των Παυλικιανών βρίσκει την καλύτερη  

θεατρική έκφρασή της στη βοήθεια της αρχαίας τραγωδίας Ίων του Ευρυπίδη.
480

 

Στην αυθαίρετη μετάληψη του Διγενή λανθάνει το μοτίβο που θα μπορούσε να 

ονομασθεί η ματαιωθείσα μετάληψη. Σύμφωνα με το μύθο του Ίωνα ο Ξούθος 

παραθέτει εορταστικό συμπόσιο στους κατοίκους των Δελφών με αφορμή την 

ανακάλυψη του γιου του Ίωνα κατόπιν συνεύρεσής του με κάποια από τις Βάκχες του 

θεού Διονύσου. Το γεγονός αυτό προκαλεί τη ζήλεια της συζύγου του Κρέουσας, η 

οποία σκέφτεται να εκδικηθεί σκοτώνοντας το γιο του Ξούθου μέσω του παιδαγωγού 

της, ο οποίος ρίχνει δηλητήριο στο κρασί του νεαρού λάτρη του Απόλλωνα. Το 

μοιραίο αποσοβείται χάρη στην ευσέβεια του νεαρού, ο οποίος διατάζει να αδειάσουν 

όλοι τα ποτήρια τους και να τα γεμίσουν με νέο κρασί, εξαιτίας της βλασφήμιας 

κάποιου πααρισταμένου. Όλοι μένουν κατάπληκτοι, όταν παρατηρούν ότι το 

περιστέρι, που ήπιε από το χυμένο κρασί του Ίωνα στο έδαφος, βρίσκει τραγικό 

θάνατο. Η εικόνα του κρασιού που προσφέρει στο νεαρό δεσπότη ο γέροντας 

παιδαγωγός της Κρέουσας έχει ως παράλληλό της το δισκοπότηρο, που παίρνει από 

τα χέρια του γέροντά του μόνος του ο Διγενής. Στην απορία που διατυπώνει ο 

                                                            
479 Άγγελος Σικελιανός, ό.π., σ. 49. 
480 Μαντώ Μαλάμου, Τα προσωπεία του Διονύσου. Η Θυμέλη του Άγγελου Σικελιανού και το αρχαίο 

δράμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, 

διδακτορική διατριβή, Αθήνα 2010, σ. 353. 
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δεσπότης, πως η θεία μετάληψη δεν έκαψε τον Διγενή, αντιστοιχεί το τραγικό τέλος 

του πουλιού.
481

 

Στην έξοδο της τραγωδίας η μεταφορά του βαριά τραυματισμένου Διγενή στα 

χέρια των παλικαριών του προκαλεί το θρήνο της παραμάνας του. Ο Διγενής 

παρατηρεί ότι δεν τρέχει γάλα από τις πληγές του, αλλά τρέχει η μετάληψη και 

προτρέπει τα παλικάρια του να γεμίσουν από τον κρουνό της τα παγούρια τους και να 

δώσουν και στους υπόλοιπους να πιούνε. Το νερό που ξεδιψά έγινε κρασί και η 

προηγούμενη προτροπή του Όσιου Τελέσφορου προς τους Ιερείς και το λαό έχει 

αντικατασταθεί από τη θυσία του ίδιου του Διγενή–Ιησού, αντικαθιστώντας το Πίετε 

εξ αυτού πάντες της Θείας Λειτουργίας σε κρουνούς του λόγου. 

Τώρα π’ ανοίγουνε οι κρουνοί του λόγου ωσάν υδρίες, πιθώστε τις ψυχές σας στους 

κρουνούς να γεμίσουνε από κάτω. 
482

 

Οι κατηχούμενοι δεν εγκαταλείπουν τον κόσμο αυτόν, ο Θεός είναι που έρχεται 

στον κόσμο για να καταλάβει το νου των πιστών του. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο 

γίνονται άλλοι λόγω της θεϊκής δύναμης που τους διακατέχει. Ο κάθε πιστός της γης 

θιασεύεται ψυχάν, δηλαδή ταυτίζεται με τον προστάτη Θεό και με τους συντρόφους 

του στη λατρεία, με τη συλλογική ψυχή, καθώς απορροφάται μέσα σε μια ομαδική 

συνείδηση και γίνεται ένα με τη ζωή της Γης. 

Επίσης, ο Διγενής αποκηρύττει το τριαδικό Δόγμα καταδικάζοντας τη σύμπλευση 

θρησκευτικής και κοσμικής εξουσίας για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπών: 

ΔΙΓΕΝΗΣ: ……Τονέ ζητάμε ……..πριν ζωγραφίσετε στο πλάι του ένα γέρο, κι 

απάνωθέ του ένα πουλί, το Πνέμα, που ‘ναι, για να σκορπάει το Λόγο από μιαν άκρη σ’ 

άλλη/ της γης και που τον κλείσατε σφιχτό ένα κόμπο/ στο Τετραβάγγελο, σε θήκη από 

βαρύ χρυσάφι, να σκύβει ο κόσμος το χρυσάφι να φιλεί και το δικό σας χέρι…
483

    

Την εκμετάλλευση του λαού με το πρόσχημα της πίστης κατακρίνει ο Διογένης 

και στη σκηνή της αποπομπής του αυτοκράτορα, κατά την οποία του τονίζει τα 

ακόλουθα: 

                                                            
481 Στο ίδιο, σσ. 353-355. 
482 Άγγελος Σικελιανός, Θυμέλη, Α , Πρόλογος, Ο Διθύραμβος του Ρόδου, Σίβυλλα, εκδ Ικαρος, σ. 135. 
483 Στο ίδιο, σ. 49. 
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ΔΙΓΕΝΗΣ: … Για ποιον, Βασίλειε, τα φοράς αυτά τα ρούχα;/ Μη για τους λαούς 

που πολεμάς και τους χωρίζεις στ’ όνομα του ίδιου του Χριστού, που διαφεντεύεις;/ Τι 

ξέρω, πλάι από το θρόνο το δικό σου, πως έχεις στήσει στο Χριστό έναν άλλο θρόνο και 

τον ζωγράφισες με στέμμα στο κεφάλι/ και κατακόκκινα στα πόδια του σανδάλια, όπ’ 

όχι εσύ σ’ Αυτόν, μα Αυτός σ’ εσέ να μοιάζει…/ Φοράς τα ρούχα της Ανάστασης 

ακόμα… Αλλ από τι μπορούν, θαρρείς, να σε φυλάξουν; 
484

 

Η έννοια του Παραδείσου στον οποίο αναφέρεται ο Σικελιανός έχει διαφορετική 

σημασία από την έννοια του Παραδείσου, όπως τον αντιλαμβάνεται η Ορθόδοξη 

θεολογία. Ο Παράδεισος που οραματίζεται ο Σικελιανός προϋποθέτει την αγωνιστική 

προσπάθεια όλων των ανθρώπων για μια επίγεια μεταμόρφωση του κόσμου με 

πρωτοπόρο το Χριστό, όχι τον σταυρωθέντα και αναστάντα, αλλά αυτόν που τον 

διέκρινε η ορμή να ανατρέψει την τυραννία και κάθε μορφή αδικίας. Αντίθετα στην 

Ορθόδοξη θεολογία ο Παράδεισος είναι μετοχή στις ενέργειες του Θεού, φιλία και 

επικοινωνία μαζί του.
485

 Ο άνθρωπος με τη συμμετοχή του στη μυστηριακή ζωή της 

Εκκλησίας προγεύεται τη παραδείσια ζωή ήδη από την παρούσα ζωή. 

Ο χαρακτηρισμός του δείπνου φιλοξενίας που προσφέρει ο Διογένης στον 

αυτοκράτορα του Βυζαντίου και την αποστολή του ως Πάσχα υποδηλώνει την έννοια 

της συμφιλίωσης μεταξύ των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτό. Ο Διγενής 

χαρακτηρίζει τον εαυτό του σφαχτό που θα σμίξει τους παρευρισκομένους: 

ΔΙΓΕΝΗΣ: Πολύ, είν αλήθεια, ντρέπομαι μια τέτοια νίκη…/ Μα εδώ είναι Πάσχα, 

και το θέλουμε ως το τέλος Πάσχα…/ Πάσχα πλατύ, Πάσχα τρανό σαν την καρδιά 

μας…/ Πάσχα για οχτρούς, Πάσχα για φίλους, Πάσχα για όλους/ Τι ένα σφαχτό μπορεί 

να φτάσει σε χιλιάδες, σαν οι καρδιές μονιάσουν όλες στην αλήθεια…
486

 

Στην Ορθόδοξη θεολογία το Πάσχα αποτελεί την εορτή κατά την οποία 

διακηρύσσεται η Ανάσταση του Κυρίου. Η συμφιλίωση των ανθρώπων μεταξύ τους 

και με το Θεό πηγάζει μέσα από τη συμμετοχή στο σταυρικό θάνατο και την 

ανάσταση του Κυρίου. 

                                                            
484 Στο ίδιο, σ. 65. 
485 Νίκος Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β’, Έκθεση της Ορθόδοξης Πίστης σε 

αντιπαράθεση με τη δυτική Χριστιανοσύνη, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 553. 
486 Άγγελος Σικελιανός, ό.π., σ. 63. 
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Ο Σικελιανός συνέλαβε την ιδέα της συγγραφής του έργου κατά τη διάρκεια μιας 

προσωπικής σοβαρής του ασθένειας, που τον ανάγκασε να αντιμετωπίσει για πρώτη 

φορά με αμεσότητα την ιδέα του θανάτου και να συμβιβαστεί μαζί της. Πέρα όμως 

από την προσωπική περιπέτεια της υγείας του θεωρεί ως πηγή έμπνευσής του τα 

ιστορικά συμφραζόμενα της εποχής και ένα βιβλίο. Στο πλαίσιο αυτής της 

δοκιμασίας αντιμετώπισε το θάνατο του Διγενή σαν μια διαδικασία απελευθέρωσης 

από τα δεσμά της ύλης, αποκαθήλωσης του Χριστού από το σταυρό και του 

Προμηθέα από το βράχο, πάνω στον οποίο τον είχε καρφώσει η βία και το κράτος. Η 

περίοδος της συγγραφής του έργου είναι αμέσως μετά την απελευθέρωση και κατά 

την κρίσιμη περίοδο ανάμεσα στις δύο φάσεις του εμφυλίου πολέμου. Το έργο απηχεί 

πολλούς από τους προβληματισμούς των ημερών, ποικίλες από τις πολιτικές και 

φιλοσοφικές απόψεις μαζί με τις ιδεοληψίες του ποιητή. Μας παραπέμπει στα 

Δεκεμβριανά, μνημονεύει τον γαλλικό υπαρξισμό και μας παρουσιάζει τη θέση του 

για την εικόνα του ποιητή ως λαϊκού λειτουργού. Μιλά για την ελεύθερη αποδοχή 

του θανάτου από μέρους μας, για τον λαό δημιουργό της ίδιας του της ιστορίας και 

τον ποιητή ως νόμιμο εκπρόσωπό του σε αυτή τη πορεία δημιουργίας. 

Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος υποστηρίζει ότι πρότυπο του Διγενή θα πρέπει να 

υπήρξε ο Άρης Βελουχιώτης, με τα γνωρίσματα του λαϊκού ηγέτη και τον θρυλικό 

θάνατό του. Έτσι, συνδέει τις διακηρύξεις του Διγενή με το πρόσφατο αντάρτικο και 

στο πρόσωπο του Βασιλείου αντικρίζει την εκάστοτε εξουσία. Ο Σικελιανός θεωρεί 

ότι ο Άρης Βελουχιώτης υποστήριξε τη βασική ιδέα του έργου του Διγενή, να 

ξαναχτίσουμε τη κτίση, πηγαίνοντας κόντρα στο συμβιβασμό της Βάρκιζας. Ο 

Γεωργουσόπουλος χαρακτηρίζει αποσυνάγωγο τον Άρη Βελουχιώτη, καθώς λόγω 

των στρατιωτικών του ικανοτήτων μυθοποιείται μέσα από την αντίσταση και, όταν 

διαφοροποιείται από το κόμμα, καταδικάζεται. 
487

  

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι μεταφυσικές αναζητήσεις ενδιαφέρουν τον ποιητή 

περισσότερο από ό,τι οι αντικαθεστωτικές δραστηριότητες του Ακρίτα. Άλλωστε και 

η τελευταία προτροπή του προς τα παλικάρια του αυτό υποδηλώνει. Τους προτρέπει, 

λοιπόν, να μάθουν να αγναντεύουν τον κόσμο από την υψηλή βίγλα του Τάφου, να 

εγκαταλείψουν το περιορισμένο πλαίσιο του Παραευφράτιου Παραδείσου και να 

απλώσουν το όραμά τους όχι μόνο ως τα πέρατα της οικουμένης, αλλά και παραπέρα 

                                                            
487 Κώστας Γεωργουσόπουλος, ό.π., σσ. 58-59. 
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ως τα απέραντα βάθη του ουρανού, που δεν ανήκουν στους Θεούς αλλά στον 

άνθρωπο. Στόχος του συγγραφέα είναι να αναχθεί μέσα από το μύθο στη διαχρονική 

ουσία της ανθρώπινης περιπέτειας που κρύβεται πίσω από αυτόν αναλαμβάνοντας το 

ρόλο του μάντη. 

 



 

 

 

4.2.3. Παντελής Πρεβελάκης: Ελευθερία και Πίστη 

 

Τα διλήμματα και οι συνειδησιακές παλινδρομήσεις που δημιουργούσε στην 

ελληνική διανόηση η διάθεση υπέρβασης της ιστορίας με τη βοήθεια του Μύθου και 

του Θρύλου γίνεται αντιληπτή και στα δράματα των νεότερων από το Σικελιανό και 

τον Καζαντζάκη συγγραφέων, όπως για παράδειγμα στον Παντελή Πρεβελάκη (1909-

1986). 

Για τη συγγραφή των δραμάτων του αντλεί υλικό από την Ιστορία της Ευρώπης, 

από την Ιταλική Αναγέννηση και από την τσαρική Ρωσία του 19
ου

 αι. στο πλαίσιο 

μιας διάθεσης υποστήριξης των ιδανικών της γενιάς του 1930.
488

  

Το 1954 θα επιχειρήσει να επιστρέψει νοερά στη γη των προγόνων του με την 

υιοθέτηση της μορφής της αρχαίας τραγωδίας στο έργο Ο Λάζαρος, στο οποίο 

επιχειρείται η υπέρβαση της ιστορίας με το θέμα της ανάστασης των νεκρών. Ο 

ποιητής εμπνέεται το θέμα του από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Η δράση τοποθετείται 

στη Βηθανία, λίγες μέρες πριν από την εβδομάδα των παθών του Ιησού, εξελίσσεται 

χωρίς διακοπή και βαστάει μερικές ώρες. Η τραγωδία αρχίζει στο σημείο ακριβώς 

που τελειώνει η διήγηση του Ευαγγελίου. Ο αναστημένος Λάζαρος γυρίζει στο σπίτι 

του, τυλιγμένος ακόμα στο σάβανο και τις νεκρικές ταινίες, μαζί με τις αδελφές του 

Μαρία και Μάρθα, οι οποίες του εξιστορούν το θαύμα της ανάστασής του. Ο Ιησούς 

που τον ανέστησε, έφυγε χωρίς να αναφερθεί στο θαύμα. Η Μαρία του αφηγείται τη 

μόνη αναφορά του: 

ΜΑΡΙΑ: Όποιος βρει το λόγο της ζωής του, αυτός θα βρει και το λόγο του θανάτου 

του- έτσι είπε, και πήρε τη στράτα που βγάζει στην Εφραϊμ. 
489

 

                                                            
488 Στο έργο του Το Ιερό Σφάγιο του 1952 αντλεί την υπόθεση του έργου του από τη δολοφονία του 

Τζουλιάνο των Μεδίκων στη Φλωρεντία του 15ου αι, ενώ στο έργο του  Τα χέρια του Ζωντανού Θεού 

αναλύει τα συνειδησιακά προβλήματα ενός ένοχου για φόνο ταγματάρχη σε κάποιο φρούριο της 

επαναστατικής Ρωσίας. Έτσι ο ταγματάρχης Ντουμπρόβσκι αποτελεί μια μορφή ακρίτα , ο οποίος με 

σύγχρονη στολή φυλάει τα σύνορα της τσαρικής Ρωσίας. 
489 Παντελής Πρεβελάκης, Ο Λάζαρος, εκδ. Δίφρος, Αθήνα 1954, σ. 11. 
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Προσπαθεί να καταλάβει το νόημα της ζωής και του θανάτου του, ενώ, συνάμα, 

συναντά δυσκολίες να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του κόσμου, που τον 

περιβάλλει. Τον κόσμο αυτό χαρακτηρίζει κατάσταση αγωνίας, καθώς απελπισμένα 

τα πλήθη λατρεύουν τον Πρίαπο και τον Μαμωνά μες στις αγορές και στα πορνεία. 

Έτσι συγκροτείται η εικόνα ενός κόσμου αγωνίας, μια ατμόσφαιρα αποκάλυψης, 

όπου τα πλήθη περιμένουν ένα Μεσσία. Σε αυτόν τον κόσμο διαγράφεται η αποστολή 

του Λαζάρου, να θεραπεύσει την αρρώστια του αιώνα. 

Στη σκηνή εισορμούν οι τρεις μαθητές του Ιησού, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο 

Θωμάς, οι οποίοι επιθυμούν να στηρίξουν πάνω σε αυτό το θαύμα την ίδρυση μιας 

νέας Εκκλησίας. 

ΠΕΤΡΟΣ: ….Μια νέα Εκκλησία, άμωμοι Λευίτες, θα λάβουν εξουσία πάνω στους 

ανθρώπους και θα τους βάλουν στην οδό της σωτηρίας, σύμφωνα με το κήρυγμα του 

Ιησού.  

ΙΩΑΝΝΗΣ: Η νέα Εκκλησία θα βρίσκεται στα χέρια του Θεού, και όχι ο Θεός στα 

χέρια της Εκκλησίας.- Λάζαρε! Έλα κι εσύ με τους πιστούς! Γίνου αδελφός των 

εκλεκτών! 
490

 

Για αυτούς το θαύμα ισοδυναμεί με απολογητικό επιχείρημα της θεότητας του 

Ιησού. 

ΠΕΤΡΟΣ: Ο Μεσσίας ήρθε! Και τον ευαγγελίζεται η ανάστασή σου Λάζαρε! 
491

 

Ο Πέτρος προλέγει ότι σύντομα τα έθνη που διψούν για το Θεό θα ξεσηκωθούν 

και θα συρρεύσουν στην πόρτα του Λαζάρου, γιατί ο άνθρωπος αδύνατος καθώς 

είναι, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της ελευθερίας του. 

Πράγματι, πλήθος πιστών που έχουν κατακλύσει την Ιερουσαλήμ για τη γιορτή 

του Πάσχα, καταφθάνουν μπροστά στην πόρτα του Λαζάρου επιζητώντας να 

αντλήσουν από αυτόν μια υπερκόσμια ελπίδα. Στην έκκληση του Χορού να 

μαρτυρήσει το θαύμα και να τους λυτρώσει με την αποκάλυψη ενός νέου Θεού, ο 

Λάζαρος αρνείται να συμβάλλει στην κατάλυση της ελευθερίας του ανθρώπου, που 

είναι το ύψιστο θεϊκό δώρο. 

                                                            
490 Στο ίδιο, σ. 23. 
491 Στο ίδιο, σ. 20. 
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ΛΑΖΑΡΟΣ: ….. Κι άμποτε, Πέτρο, Θωμά και Ιωάννη, το κήρυγμα του Ευεργέτη μου 

να ανοίξει τόπο στα παιδιά και στα πουλιά, στα λουλούδια και στα τρεχούμενα νερά! 

Και να δώσει λευτεριά κ’ εμπιστοσύνη στην ψυχή του ανθρώπου!............. Άσε το 

αυτεξούσιο να πλάσει την εικόνα του Θεού για να ‘χει παρηγοριά, την ώρα του θανάτου 

του, τον αγώνα και τα έργα του………………………. Εγώ θα τους αποκριθώ: 

Βουβαθήκαν τα είδωλα. Ένας  γλυκός προφήτης κήρυξε σήμερα μπρος από τον τάφο 

μου τη βασιλεία της ζωής. Και τον Θεό τον είπε πατέρα! Και τη φύση γλυκειά Μάνα!  

Και μένα, αν με ξύπνησε απ τον ύπνο μου, έκαμε πως δεν ξέρει τη δύναμη του έργου 

του. Μόν’ άφησε την καρδιά μου να φουσκώσει από το θάμα και να γεννήσει την 

ελπίδα και την πίστη και την αγάπη του Θεού.
492

 

Ο Χορός αγανακτεί εναντίον του, και ένας Εβραίος με το όνομα Χιλλέλ 

σκοτώνεται μπροστά στα μάτια του, αποδοκιμάζοντας αυτόν, που κρύβει το σωτήριο 

θαύμα. 

Στη σκηνή εισβάλλει η Ρωμαϊκή κουστωδία και ένας αξιωματικός διαβάζει τη 

διαταγή του αυτοκρατορικού επιτρόπου να γυρίσει ο πεθαμένος στον τάφο του, για 

να πάψει η ανταρσία κατά του θανάτου και να μη χαλιέται η τάξη. 

Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: Διαταγή του Αυτοκρατορικού Επιτρόπου Πόντιου Πιλάτου: «Ο 

πεθαμένος να γυρίσει στο τάφο του! Να πάψει η ανταρσία ενάντια στο θάνατο! Να μη 

χαλιέται η τάξη! Ο αναστημένος βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια υγειά, πατάει τον 

κανονισμό ζημιώνει τη Τάξη».
493

 

Οι στρατιώτες διαλύουν το χορό, παραλαμβάνουν το πτώμα του αυτόχειρα και το 

παραδίδουν στον μέγα ιερέα. 

Η αδερφή του Μάρθα ζητά να αξιοποιήσει το θαύμα για το ξεσηκωμό του Ισραήλ 

και για την εγκατάσταση της βασιλείας του Μεσσία. 

ΜΑΡΘΑ:  Λάζαρε! Ένας σου λόγος φέρνει το Μεσσία. Φανέρωσε το θάμα και ρίξε 

το στα κεφάλια των Ρωμαίων! Μ’ ένα σου λόγο βγάνεις τον κάθε Εβραίο από τη 

μοναξιά του και τον παραδίδεις στον άνεμο της ανταρσίας.  

                                                            
492 Στο ίδιο, σσ .23-25. 
493 Στο ίδιο, σ. 42. 
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ΛΑΖΑΡΟΣ: Όλα τα έθνη έχουνε ρίζα στο Θεό. Κ’ Εκείνος που τα αγάπησε θα τα 

λυτρώσει όλα απ’ τα δεσμά τους.
494

 

Ο Λάζαρος όμως αρνείται να γίνει όργανο εθνικής εξέγερσης, την ώρα που το 

κήρυγμα του Ιησού προσφέρει τη ζωή στην οικουμένη, κι όχι μόνο στο έθνος του 

Ισραήλ. Δέχεται, όμως, να καταμηνύσει στους Εβραίους πως ήλθε ο Μεσσίας που θα 

καταλύσει όσους σκλαβώνουν τα σώματα και δυναστεύουν τις ψυχές, δηλαδή τους 

Ρωμαίους κατακτητές και τους μισθοφόρους του Ναού. 

Η ένταση πυκνώνει καθώς μπαίνουν στη σκηνή οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι 

οποίοι αντιμετωπίζουν την ανάσταση του Λαζάρου σαν ένα σκάνδαλο, πρόκληση στο 

Ρωμαίο, κατάλυση της τάξης, άγνοια των ιερών κειμένων, που καθιερώνουν το 

θάνατο ως μόνη βεβαιότητα και άλλα πολλά. Γι αυτό συντάσσονται με τη ρωμαϊκή 

κουστωδία, εξορκίζοντας το Λάζαρο να γυρίσει πίσω στο τάφο του. Το θαύμα είναι 

εκ διαμέτρου αντίθετο με την ηθική των Γραμματοφαρισαίων, μια ηθική συμβάσεων 

και καθαρμών. Ο Λάζαρος κατακρίνει την υποκριτική θεοσέβεια και τον 

κομφορμισμό και επικαλείται τον πλάστη του Παντός να σκοτώσει το νεκρό γράμμα 

και να αναστηθεί ο ίδιος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. 

ΛΑΖΑΡΟΣ: Πλάστη του Παντός! Σκότωσε το γράμμα το νεκρό! Αναστήσου στην 

ψυχή μας! 
495

 

Ο Αρχιερέας, που έρχεται να διαπραγματευθεί μαζί του, του προτείνει να διαλέξει 

ανάμεσα σε δύο πιθανές λύσεις του αδιεξόδου. Να αφιερώσει την ανάστασή του στο 

Ναό και να αποσυρθεί στο περίβολό του, για να αναπτύξει μαντική δραστηριότητα 

κάτω από την κηδεμονία του ιερατείου ή να δεχτεί ένα αξιόλογο χρηματικό ποσό, για 

να εγκαταλείψει τη χώρα και να εξαφανιστεί για πάντα. Ο Λάζαρος απορρίπτει τις 

προτάσεις του Αρχιερέα και δηλώνει έτοιμος πλέον να μιλήσει δημόσια για την 

ανάστασή του και να εξηγήσει το νόημά της. Ο Μέγας Ιερέας προφέρει, τότε, την 

καταδίκη του. 

Στο μεταξύ η Μάρθα και ο Χορός εισέρχονται στη σκηνή με αίσθημα ευφορίας για 

το μήνυμα του ερχομού του Μεσσία και ποθώντας να ακούσουν από το στόμα του 

αναστημένου το λυτρωτικό του λόγο. Το χορικό, όμως, που το πλήθος εκφωνεί, το 

                                                            
494 Στο ίδιο, σσ. 47-48. 
495 Στο ίδιο, σ. 62. 



Παντελής Πρεβελάκης: Ελευθερία και Πίστη  287 

 

διακόπτει βίαια η επέμβαση του Μεγάλου Ιερέα. Κατηγορεί τη Μάρθα και ονειδίζει 

το λαό ότι έγινε όργανο μιας ξεδιάντροπης γυναίκας, που συνωμότησε με ένα νεκρό 

για να ανατρέψει την τάξη. Ο άβουλος όχλος στρέφεται κατά του Λαζάρου και ζητά 

την καταδίκη και τη σταύρωσή του. Η Μάρθα καταγγέλλει τη συνεργασία του 

Μεγάλου Ιερέα με το Ρωμαίο κατακτητή. Εκείνος χρησιμοποιώντας τα ανίκητα όπλα 

κάθε εξουσιαστή, την ελπίδα και το φόβο, μετατρέπει σε πειθήνιο όργανο το λαό, που 

κινείται και συλλαμβάνει τη Μάρθα για να τη παραδώσει στο Συνέδριο. 

Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ: Η Εκκλησία τρανεύει αθάνατη με το αίμα των μαρτύρων της και με 

την αγάπη του Ποιμνίου.  

ΜΑΡΘΑ: Πες κάλλιο, με τα αργύρια του Ποιμνίου! Με τη δεκάτη των υπηκόων! Το 

κοπάδι τρέχει στη μάντρα μονάχο του, να κουρευτεί και να αρμεχτεί. Και για 

αντιμέτρημα, το πορεύουν με την Ελπίδα και το Φόβο.
496

 

Στις γοερές κραυγές της Μάρθας σπεύδει ο Λάζαρος για να βοηθήσει την αδελφή 

του. Βέβαιος πια πως ο Ιησούς τον ανέστησε για να προεικονίσει το μαρτύριό του, ο 

Λάζαρος δέχεται να βροντοφωνήσει το θαύμα, ικανοποιώντας το αίτημα του Πέτρου. 

Μπροστά στην αποκάλυψη του λόγου της ζωής του και, επομένως, και του λόγου του 

θανάτου του, ο ήρωας συμφιλιώνεται με τη Μοίρα του. Μια κουστωδία Ρωμαίων που 

έρχονται να ελέγξουν αν ο νεκραναστημένος έχει συμμορφωθεί με τις προηγούμενες 

υποδείξεις τους, τον βρίσκουν ακόμη ζωντανό και σπεύδουν να βυθίσουν ένα ξίφος 

στο στήθος του. Πριν ξεψυχήσει ο Λάζαρος, αφήνει παραγγελία στο λαό να αγαπά τη 

ζωή και να τολμά να τη ζει. Τα πλήθη ανταποκρίνονται στις υποθήκες του με 

δοξολογίες για τη ζωή.   

Παρατηρούμε ότι ο Λάζαρος γίνεται εδώ σύμβολο του αναγεννώμενου πνεύματος, 

που αναζήτησε και βρήκε το σκοπό της ζωής, δηλαδή άξονας της σύγχρονης 

τραγωδίας του ανθρώπου. Η ανάσταση του Λαζάρου συμβολίζει τη δεύτερη γέννηση 

του ανθρώπου εν πνεύματι και αληθεία, με άλλα λόγια την αφύπνιση της συνείδησής 

του για την κατανόηση του σκοπού της ζωής Την αναγέννηση αυτή ο άνθρωπος την 

τοποθετεί την άνοιξη, «στην ώρα που ο άνθρωπος από πανάρχαιους χρόνους γιορτάζει 

με κατάλληλες τελετουργίες το ξύπνημα της πλάσης από τη νάρκη της, πότε σαν 

νεκρανάσταση, πότε σαν παλιγγενεσία και πότε σαν αιώνιο σύμβολο που καλεί για 
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καινούργιες ερμηνείες».
497

 Η επίγνωση του σκοπού για το Λάζαρο κερδίζεται μέσα 

από την κατανόηση της πραγματικής φύσης και λειτουργίας του θαύματος. Ο ίδιος ο 

Χριστός, άλλωστε, χρησιμοποιούσε με φειδώ το θαύμα και απέτρεπε τους πιστούς να 

διαλαλούν τις θεραπείες που έκανε. Σε αυτό το πνεύμα εντάσσεται η άρνηση του 

Ιησού να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμιά, όπως επίσης και να κατέβει από το σταυρό, 

όταν ο όχλος του φώναζε να αποδείξει ότι είναι υιός του Θεού. 

Η διστακτικότητα αυτή, η σχεδόν απροθυμία του Ιησού να καταφύγει στο θαύμα 

πηγάζει από την πρόθεσή του να μη στερήσει τον άνθρωπο από το δικαίωμα της 

ελεύθερης εκλογής. Το δώρο του Θεού δεν είναι το μυστήριο, αλλά η ελευθερία. Το 

μυστήριο επεμβαίνει για να στηρίξει τη νεογέννητη πίστη, που αμφιταλαντεύεται 

μέσα στη σύγχυση μιας ταραγμένης και αιματηρής εποχής, η οποία παρουσιάζει 

χαρακτηριστικά όμοια με τη δική μας. 

Παρατηρούμε, επίσης, ότι η Εκκλησία συμμαχεί με τη Ρώμη εναντίον του 

ελεύθερου ατόμου, που αμφισβητεί τη κυριαρχία της πάνω στις συνειδήσεις. Όταν ο 

Αρχιερέας ζητά να μάθει με ποιο δικαίωμα ο Λάζαρος έσπασε τις νεκρικές ταινίες και 

γδύθηκε το σάβανο, του απάντησε ότι είναι ολοκαίνουργος και χαρακτήρισε τη 

μοίρα, την Εκκλησία και τους Νόμους φαντάσματα του παρελθόντος. Έτσι, ο 

Λάζαρος, ο πρωτότοκος του θανάτου, παρουσιάζεται ως καταλύτης των δυνάμεων με 

τις οποίες κυβερνά η Εκκλησία, δηλαδή το θαύμα, το μυστήριο και την εξουσία. Ο 

Λάζαρος υπερασπίζεται το δικαίωμα της μοναχικής και ελεύθερης ψυχής, να ζητάει 

και να βρίσκει το Θεό μέσα από την αγάπη του πλησίον, που καταργεί τα κεφάλαια 

του Νόμου και τους ερμηνευτές. 

Μια σύγκριση του Ιησού με το Λάζαρο μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι και τα 

δύο πρόσωπα κατέχονται από ελεύθερη προσφορά αγάπης. Ελέγχει τους Γραμματείς 

και τους Φαρισαίους θωρακισμένος με την αγνότητα του νεογέννητου και 

ενστερνίζεται την αγανάκτηση του Κυρίου που αρνήθηκε να θαυματουργήσει για 

χάρη της πονηρής και μοιχαλίδας τάξης τους. 

Από τα πάθη του Κυρίου, όπως μας τα περιγράφει ο Πρεβελάκης, δεν λείπει η 

αγωνία πριν από τη Σταύρωση. Η τελική υποταγή στο θέλημα του Θεού καταλήγει 

στη κυριαρχία πάνω στα πάθη και στο θρίαμβο της συνείδησης: «Ω Κύριε! Ω Νέα 
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Ζωή στ’ αλήθεια! Τώρα μπορώ να κηρύξω την Ανάσταση. Από τον τάφο στη ζωή, από 

τη σάρκα στο πνεύμα, ο Θεός μονάχα έχει τη δύναμη!». Η στερνή δικαίωση φθάνει με 

την αναγνώριση του φιλικού προσώπου του θανάτου. Τα ζωντανά έθνη 

παρουσιάζονται να δοξολογούν τη ζωή και να καταριούνται όποιον κόβει τη θεϊκή 

της ορμή, όποιον περιφρονεί το υπέρτατο λόγο του Θεού. Έτσι, το πραγματικό θαύμα 

συντελείται μετά το θαύμα. Το σύμπαν δεν αναθεωρείται αλλά αφυπνίζεται προς 

γνώση και κατάκτηση του σκοπού της ζωής.  



 

 

 

4.2.4. Γεώργιος Θεοτοκάς: Η υπέρβαση της ύλης προϋπόθεση 

αποδέσμευσης από τον πνευματικό θάνατο 

 

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή μια μερίδα συγγραφέων προσέγγισε την 

ιστορία με έναν τρόπο ανορθολογικό, καθώς πίστευαν ότι ο Μύθος και ο Θρύλος 

είναι σε θέση να αποκαλύψουν ουσιαστικότερες αλήθειες από την ιστορία και ότι οι 

εσωτερικές περιπέτειες του ανθρώπου είναι καθοριστικότερες από τις εξωτερικές. 

Ένας από αυτούς είναι ο Γ. Θεοτοκάς, ο οποίος παρουσιάζει  ορισμένες ομοιότητες 

με τις αναζητήσεις του Ν. Καζαντζάκη. Ο Γ. Θεοτοκάς έκανε την εμφάνισή του στο 

θέατρο σε προχωρημένο στάδιο της δημιουργικής του πορείας, όταν είχε εκδώσει τα 

τρία μυθιστορήματα με τα οποία καθιερώθηκε στην ιστορία της εγχώριας 

λογοτεχνίας, την Αργώ (1936), το Δαιμόνιο (1938) και τον Λεωνή (1940).
498

 Από το 

1941 και έπειτα εγκατέλειψε την ενδοσκοπική τέχνη του μυθιστορήματος και 

αφοσιώθηκε στην εξωστρεφή δημόσια τέχνη της σκηνής, όπου μέσα από τα 13 έργα 

του με την πλούσια διαπεραίωση ετερογενών ευρωπαϊκών προτύπων πάνω σε 

ελληνικό παραδοσιακό υλικό, κατάφερε να προσδώσει στο δραματολογικό μας 

πανόραμα ένα αξιόλογο σύνολο καινοφανών μορφολογικών εισηγήσεων.  

Το ξεκίνημά του έγινε με ένα μονόπρακτο, που ασχολείται με το θαύμα της 

ανάστασης του Χριστού. Το έργο φέρει το τίτλο Πέφτει το βράδυ και ο συγγραφέας 

μας διδάσκει ότι μόνο το θαύμα, η υπέρβαση αυτή της ανάγκης και της ύλης μπορεί 

να λυτρώσει το πνεύμα από τα δεσμά του θανάτου. Χρειάζεται να παρέμβει ο Θεός 

στην Ιστορία προκειμένου να βγει ο άνθρωπος από το αδιέξοδο αυτό δίλλημα, μόνο η 

ανατροπή της επιστημονικής αλήθειας από την υπερβατική μπορεί να δώσει 

απάντηση στις ανάγκες της αιώνιας ανικανοποίητης ψυχής. 

                                                            
498 «Ο Θεοτοκάς ανήκει στους Έλληνες πεζογράφους που προσέγγισαν θεωρητικά το μυθιστόρημα και 

ανέπτυξαν, κάπως διεξοδικά, τις απόψεις τους για το είδος. Σ ένα κείμενό του με τίτλο «Η νέα 

λογοτεχνία» δημοσιευμένο στο περιοδικό Ιδέα το 1934, υποστήριζε πως ο ανώτερος προορισμός του 

μυθιστορήματος είναι να πάρει τη θέση της αρχαίας εποποιίας στη σύγχρονη ζωή, ν’ αποτελέσει τη 

συνθετική αναπαράσταση των αισθημάτων, των ιδεών και των δραματικών συγκρούσεων μιας εποχής. 

Για τον Θεοτοκά το μυθιστόρημα ήταν η καινούργια τέχνη, το κατεξοχήν λογοτεχνικό είδος του 

εικοστού αιώνα, γεμάτο δυναμισμό και σφρίγος. Το θεωρούσε το καταλληλότερο μέσο για να 

εκφρασθούν οι βίαιες αντιθέσεις, οι ριζικές ανακατατάξεις και η βαθιά αναστάτωση του μεσοπολέμου 

και το προσφορότερο μαζί με το δοκίμιο για τις φιλοδοξίες της γενιάς του» Δημήτρης, Τζιόβας, «Ο Γ. 

Θεοτοκάς και η τέχνη του μυθιστορήματος», περ. ΔΙΑΒΑΖΩ, αριθ.137, 12-02-86, σ.21. 
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Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου, ο Ρωμαίος διοικητής της Ιουδαίας Πόντιος 

Πιλάτος προσπαθεί τρεις μέρες ύστερα από τη σταύρωση του Ναζωραίου Ιησού να 

συντάξει την αναφορά του προς τη Ρώμη, ενώ ταυτόχρονα ανησυχεί για την 

παράξενη επίδραση που είχαν τα γεγονότα στον ψυχισμό της αφοσιωμένης συζύγου 

του, Πρόκλας. Επείγουσα αναφορά των ανωτέρων του ότι έχει κλαπεί το σώμα του 

σταυρωμένου από τον τάφο του και ότι έχει αρχίσει να κυκλοφορεί φήμη στις λαϊκές 

μάζες για το υποτιθέμενο θαύμα της Ανάστασης του, ανησυχεί το φύλακα στην 

απόμακρη αυτή κατακτημένη επαρχία της αυτοκρατορίας, ο οποίος αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες για την αναίμακτη αντιμετώπιση των εξεγέρσεων. Τη στιγμή που ο 

ίδιος απομακρύνεται από τη σκηνή, προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση, 

όταν επιστρέφει βρίσκει τη σύντροφό του περισσότερο αναστατωμένη. Αιτία της 

αναστάτωσης της συζύγου του, είναι η ενημέρωση που έχει από μια σκλάβα της ότι ο 

Ιησούς αναστήθηκε. Ο Πόντιος Πιλάτος αγνοεί την πληροφορία και ασχολείται με 

έργα οδοποιίας, που πρόκειται να αλλάξουν την μελλοντική εικόνα της 

αυτοκρατορίας. Και ενώ ο Ρωμαίος αξιωματούχος είναι απορροφημένος στη μελέτη 

των σχεδίων, η Πρόκλα ακούει μια μυστηριώδη φωνή που της δημιουργεί την 

εντύπωση ότι κάτι καινούριο κι ανεξήγητο γεννιέται στο κόσμο. Κάτι που η δική της 

γενιά δεν θα μπορέσει να απολαύσει. Αξιολογώντας την πολιτική που ακολούθησε ο 

Πόντιος Πιλάτος σχετικά με την απόφασή του να σταυρώσει τον Ιησού τον 

Ναζωραίο, υποστηρίζει ότι είναι δύσκολη η άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής, 

όταν το πλήθος είναι εξαγριωμένο και αξιώνει αίμα. Στην παρατήρηση της Πρόκλας 

ότι το αίμα του Κυρίου ήταν το πιο αθώο αίμα από όλων των ανθρώπων δεν 

απορρίπτει τον ισχυρισμό της, αντίθετα επισημαίνει ότι ο σάλος που προκαλούσε η 

παρουσία και το κήρυγμά του ήταν εχθρός της αυτοκρατορίας. 

ΠΡΟΚΛΑ: Το αίμα του πιο αθώου των ανθρώπων.  

ΠΙΛΑΤΟΣ: Του πιο αθώου, αν θες. Δεν το αποκλείω. Ο Ναζωραίος δεν ήταν εχθρός 

του καθεστώτος κι ίσως να μην ήταν εχθρός κανενός. Μου φάνηκε πράος και γεμάτος 

γλυκύτητα, και λένε πως δίδασκε στο λαό τη συμπόνια και τη συγνώμη. Εχθρός του 

καθεστώτος ήταν, ωστόσο, ο σάλος που σήκωνε το πέρασμά του με το κήρυγμά του της 

αγάπης μ’ έφερε στα πρόθυρα ενός εμφύλιου πολέμου. Πές μου, τι έπρεπε να πράξω, 

αφού ήταν αδύνατο να καθησυχάσω τα πνεύματα, με μια μέση λύση;….. Να κλονίσω σ’ 
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ένα τέτοιο λεπτό σημείο την τάξη της αυτοκρατορίας; …. Είμαι ένας υπάλληλος, 

Πρόκλα, πιστεύω στην αναγκαιότητα της Αυτοκρατορίας.
499

   

Ο Πόντιος Πιλάτος αξιολογεί τα γεγονότα που σχετίζονται με τη σταύρωση του 

Κυρίου ως θρησκευτικό αναβρασμό και όχι απλό παιχνίδι εξουσίας του ιερατείου. Ο 

ίδιος δηλώνει ότι αδιαφορεί για το σύστημα των φιλοσόφων της Ανατολής και 

δηλώνει την πίστη του στην ευταξία και στην οικονομική προοπτική της 

αυτοκρατορίας. Η Πρόκλα επιχειρώντας να αξιολγήσει το όνειρο με το Ναζωραίο 

αναλύει την επιρροή που άσκησε πάνω της το βλέμμα του. Η γαλήνη, η απλότητα, η 

ηρεμία που αναδείκνυε το βλέμμα του ερχόταν σε αντίθεση με το αίσθημα ενοχής 

που ένιωθε η Πρόκλα να την καταλαμβάνει, όταν την κοίταζε. 

ΠΡΟΚΛΑ. …. Θα έλεγες πως μ’ αναγνώριζε, πως υπήρχε τάχα ανάμεσά μας κάποια 

σιωπηλή συνεννόηση, κάποιο μυστικό. Με κοίταξε βαθιά, με μια παράξενη προσδοκία. 

Από τότε με κυνηγά.
500

  

Το αίσθημα ενοχής αφορούσε στη δική της ευθύνη για τη δυστυχία του κόσμου. Ο 

Πιλάτος υποστηρίζει ότι στο μήνυμα της αγάπης του Χριστού, της πανανθρώπινης 

ειρήνης ο λαός ανταπαντά με εξέγερση, με αιματοκύλισμα, με διάθεση να τα 

γκρεμίσει όλα. Αίτημά του η ευτυχία. Ο κόσμος, παρατηρεί η Πρόκλα, είδε το 

βλέμμα του και διεκδικεί. Ο λόγος της σκλάβας προς τον Κύριο παίρνει τη μορφή 

προσευχής. 

ΣΚΛΑΒΑ: Κύριε, εσύ που είσαι παντού, που σε νιώθω εδώ μες σ’ αυτόν τον αέρα, 

μες στο φως, εσύ που είσαι το φως, Κύριε, εσύ που βασίλεψες σαν ήλιος κάτω από τη 

γη και ξαναβγήκες και ξανάφεξες τον κόσμο, Κύριε, εσύ που κάνεις τη γη να κουνιέται, 

εσύ που ανασταίνεις τους νεκρούς, Ιησού γλυκύτατε, ελπίδα μας παρηγοριά μας, Ιησού 

Χριστέ, Βασιλιά μας, μας ξέρεις, μας βλέπεις πόσο δυστυχισμένοι  και τυραννισμένοι 

απ’ τη ζωή κι απ’ τους κακούς, είμαστε βουτηγμένοι στην αδικία και στη συμφορά, 

Κύριε, είμαστε δούλοι, είμαστε φτωχοί, είμαστε τυφλοί, κι εσύ μας χαρίζεις το φως, εσύ 

που πολεμάς για μας, Κύριε, εσύ που νικάς, εσύ που γεμίζεις τη ψυχή μας, Κύριε της 

ειρήνης, Κύριε της καλοσύνης, Κύριε της δικαιοσύνης, ω, μη φύγεις, μείνε κοντά μας, 
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μη μας αφήνεις μόνους σ’ αυτή τη δυστυχία, σώσε μας, σώσε το λαό σου, Κύριε, σώσε 

τους ανθρώπους! 
501

   

«Σώσον Κύριε τον λαόν σου» αναφωνεί η σκλάβα αποδίδοντας στο πρόσωπο του 

Κυρίου, χαρακτηριστικά γνωστά από την Παλαιά Διαθήκη και την  Καινή Διαθήκη. 

Έτσι, ο Χριστός παρουσιάζεται ως φως, ως βασιλιάς τού πάνω και τού κάτω 

κόσμου, ως εκείνος που ανασταίνει τους νεκρούς. Με τη σταυρική του θυσία ο 

Χριστός εμφανίζεται απόλυτος κυρίαρχος της ζωής και του θανάτου, κινεί τη γη και 

αποτελεί την καταφυγή και την ελπίδα όλων των ανθρώπων. Σε αυτή την κατάσταση 

δύναμης και ελπίδας, που αντιπροσωπεύει ο Θεός, οι άνθρωποι παρουσιάζονται 

δούλοι, βουτηγμένοι στην αμαρτία και τη συμφορά, πνευματικά τυφλοί.  Ο 

συγγραφέας εκλιπαρεί τον Κύριο να σώσει το λαό του και να μην τον αφήσει μόνο σε 

αυτή τη κατάσταση δυστυχίας. 

Ο συγγραφέας, αναφερόμενος στο θαύμα της Ανάστασης του Κυρίου, μας 

παρουσιάζει τις γνώριμες σκηνές από την Καινή Διαθήκη, που αναφέρονται στο 

επεισόδιο της ανάστασης του Κυρίου. Έτσι, γίνεται αναφορά στη παρουσία αγγέλων 

στο τάφο του Κυρίου, κατά τη επίσκεψη των γυναικών εκεί, προκειμένου να 

αλείψουν με μύρο το σώμα του Κύριου. Στη συνάντηση γυναικών με τον Ιησού στο 

δρόμο της επιστροφής, όπου οι γυναίκες τον προσκύνησαν και εκείνος τους έδωσε 

οδηγίες. 

Μέσα από το λόγο του Πιλάτου προς την Πρόκλα, που αρνείται τη πίστη στους 

Θεούς του Ολύμπου και στους προφήτες της Ιουδαίας και δηλώνει την πίστη σε κάτι 

το οποίο δνε προσδιορίζει, υποστηρίζει το δικαίωμα του ανθρώπου στην 

ανεξιθρησκία. 

ΠΙΛΑΤΟΣ: Δεν πίστεψα ποτέ μου στους Θεούς του Ολύμπου, Πρόκλα, κι είναι  πια 

κάπως αργά για να αρχίσω να πιστεύω στους προφήτες της Ιουδαίας. Δε μ’ άγγισε 

εμένα ως σήμερα, και δεν πρόκειται βέβαια να μ’ αγγίσει από δω και πέρα, το μυστήριο 

της Ανατολής. Δεν πολυπίστεψα ούτε και στα συστήματα των φιλοσόφων, ούτε καν στις 

ιδέες και τις ιδεολογίες που ρίχνουνε στην κυκλοφορία οι πολιτευόμενοι του καιρού 

                                                            
501 Στο ίδιο, σ. 25. 
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μας. Δεν είμαι ωστόσο ο πιο άπιστος των ανθρώπων, πιστεύω σε κάτι κι εγώ και ξέρω 

πως θα πιστεύω ως τη στερνή μου ώρα.
502

    

Η αδιέξοδη σύγκρουση της τάσης του ανθρώπου προς την απεριόριστη ελευθερία 

και της ταυτόχρονης ροπής του προς την οργάνωση και την τακτοποίηση του γύρω 

του χάου, μέσω των θεσμών και των νόμων, βρίσκεται στο κέντρο και του επόμενου 

έργου του, Αντάρα στ’ Ανάπλι.  

Στο έργο του αυτό ο Καποδίστριας προσπαθεί να εμφυσήσει στους κατοίκους του 

ανεξάρτητου κράτους την υποχρέωση να υπακούουν στους νόμους. Μετά την 

ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους οι Έλληνες κάτοικοι, αμάθητοι στην υπακοή 

των κανόνων μιας ευνομούμενης πολιτείας, συγχέουν την ασυδοσία με την 

ελευθερία. Αντιλαμβανόμενοι την πολιτική του Καποδίστρια ως κίνηση καταπάτησης 

των δικαιωμάτων τους και περιορισμού της ελευθερίας τους, στρέφονται εναντίον 

του. Ο Κωνσταντής γίνεται δέκτης μια θεοφάνειας, που τη θεωρεί ως συμβουλή του 

Αγίου να σταματήσουν τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση σε βάρος του Καποδίστρια. 

Ευρισκόμενος στο εσωτερικό του ναού αισθάνεται έντονο φως να θαμπώνει την 

όρασή του και αντιλαμβάνεται την παρουσία ενός ρασοφόρου, ο οποίος του 

απηύθυνε τον αποτρεπτικό λόγο. 

Αδυνατώντας ο Γιωργής (συναγωνιστής του Κωνσταντή) να συνδέσει τη 

θεοφάνεια με τον αγώνα, προτρέπει τον Κωνσταντή να λειτουργήσει ως αρχηγός και 

να μην απογοητεύσει τους οπαδούς του. Και ενώ ο Γιωργής χαρακτηρίζει την 

εμπειρία του Κωνσταντή ως αποκύημα της φαντασίας του, παρατηρούμε ότι το θεϊκό 

στοιχείο παίζει ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Άλλωστε, ο όρκος σύστασης 

του κινήματος για να έχει ισχύ πρέπει να επικυρωθεί από τη θρησκεία και να έχει την 

αποδοχή της αγιοσύνης της. Για αυτό το λόγο ενώνονται με μυστικό δεσμό και με 

θρησκευτικό όρκο στην Αγία Τριάδα και τον Άγιο Σπυρίδωνα και υπόσχονται να 

προστατεύσουν τα έργα της Επανάστασης. Ο Καποδίστριας, από την άλλη μεριά, 

αφήνει την ευόδωση των σχεδίων του και την προστασία της ζωής του στον Άγιο, στο 

πρόσωπο του οποίου προσεύχεται καθημερινά. Απευθυνόμενος στις γυναίκες 

αναγνωρίζει την εμπιστοσύνη τους ως δύναμη ενισχυτική στον αγώνα του και τους 

ζητά να βοηθήσουν την πατρίδα υπακούοντας στο ρόλο που ορίζει η μητέρα φύση 

και ο Θεός. Η είδηση της έναρξης της επανάστασης εναντίον του Καποδίστρια στην 

                                                            
502 Στο ίδιο, σ. 19. 
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προϋπόθεση αποδέσμευσης από τον πνευματικό θάνατο   

 

Ύδρα, οδηγούν τον τελευταίο να δώσει εντολή στο συμμαχικό στόλο να αποκλείσει 

τους στασιαστές. Παράλληλα, η απόφαση του να συλλάβει και να οδηγήσει σε δίκη 

τον ναύαρχο Μιαούλη, επειδή πυρπόλησε τα ελληνικά πλοία, για να μη τα 

καταλάβουν οι σύμμαχοι, ωθούν τους Μαυρομιχαλαίους οπλαρχηγούς στην απόφασή 

τους να τον δολοφονήσουν. Έτσι, ο Κωνσταντής και ο Γιώργης θα του στήσουν 

ενέδρα στα σκαλιά της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα και θα τον δολοφονήσουν, 

πέφτοντας και οι ίδιοι στη συνέχεια νεκροί κάτω από τα χτυπήματα των ακολούθων 

του Κυβερνήτη. Ο διχασμός διαδίδεται αμέσως στα πλήθη και οι οπαδοί των 

στασιαστών συγκρούονται με εκείνους του Καποδίστρια ως τη στιγμή που 

εμφανίζεται στην πόρτα του ναού ο ίδιος ο Άγιος Σπυρίδων και καλεί το λαό να 

ομονοήσει και να συμφιλιωθεί. Ο Άγιος αναγνωρίζει την παντοδυναμία του Κυρίου, 

το ρόλο του στην εξέλιξη των γεγονότων και επικαλείται την ευσπλαχνία του για την 

πολυτάραχη αυτή γη, προκειμένου να χαρεί μαζί με τη λευτεριά την ειρήνη και τη 

δικαιοσύνη. Παράλληλα, προτρέπει τους οπαδούς των δύο αντιτιθέμενων 

παρατάξεων να ομονοήσουν και να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδος, που 

ανασυντάσσεται και υπομένει καρτερικά το δρόμο της.  

 



 

 

 

4.2.5. Άγγελος Τερζάκης: Αποδέσμευση της ηθικής από 

δογματικά πλαίσια 

 

Η επιθυμία να ανατραπεί η καταστροφική πορεία της εγχώριας Ιστορίας ή η 

επιθυμία υπέρβασής της με τη βοήθεια του Μύθου και του Θρύλου γίνεται αντιληπτή 

και στο έργο του Άγγελου Τερζάκη. Ο Τερζάκης εμφανίζεται στο ιστορικό δράμα με 

δυο βυζαντινές χρονογραφίες, που είχαν αποπειραθεί να προσεγγίσουν με μια 

ψυχογραφική διάσταση φυσιογνωμίες γνωστές ήδη από τη δραματουργία της 

καθαρεύουσας, τον Μιχαήλ τον Παφλαγόνα του αντιηρωϊκού δράματος Αυτοκράτωρ 

Μιχαήλ του 1936, και την Ειρήνη την Αθηναία, της ατμοσφαιρικής τραγωδίας Ο 

σταυρός και το σπαθί του 1939. 

Η μελέτη του δοκιμιακού του έργου μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τον τρόπο 

σκέψης και κατόπιν τον τρόπο που αυτή αναπτύσσεται στο υπόλοιπο έργο του. 

Επιχειρώντας να κατανοήσουμε την ηθική του Τερζάκη μας εντυπωσιάζει η 

ομολογία, ότι ηθική είναι η μη ένταξη σε κανένα ιδεολογικό, πολιτικό, φιλοσοφικό ή 

άλλο στρατόπεδο. Είναι απελπισμένος ως προς το βαθμό ελευθερίας, που μπορεί να 

αποκτήσει ο άνθρωπος, αν ενταχθεί στο ένα ή στο άλλο σύστημα. Η στάση του της 

απελπισίας επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το κακό. Το 

κακό υπάρχει, υποστηρίζει, ισοδύναμα προς το καλό. Το κακό, αντίθετα με την 

χριστιανική διδασκαλία, μπορεί να γίνει κίνητρο για ένα αισθητικό κατόρθωμα, που 

είναι το προέχον για τον τραγικό ήρωα. Αισθητικό κατόρθωμα, εννοεί ο Τερζάκης 

μια ηρωική πράξη απελπισίας, η οποία στο πλαίσιο της τραγικής διαδικασίας, που 

πολλές φορές την επιζητά μόνος του ο άνθρωπος, αναδεικνύει το μεγαλείο ενός 

ανθρώπου, που κάνει ό,τι κάνει γνωρίζοντας ότι θα χαθεί και αυτός και η πράξη του. 

Κατ’ επέκταση ο Τερζάκης δεν εντάσσεται ούτε στην αντίληψη της αποδοχής 

οποιασδήποτε σκοπιμότητας της ιστορίας. Δεν πιστεύει σε κανενός είδους ιστορική 

δικαιοσύνη, γιατί, κατά την άποψή του, δεν υπάρχει καμιά ευθεία γραμμή, καμιά 

εξέλιξη. Η κίνηση της ιστορίας είναι κυκλική. Μόνο ένας φαύλος κύκλος υπάρχει 
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στην ιστορία. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν δικαιώνεται καμιά ελπίδα 

στη συλλογική ιστορική σωτηρία.
503

 

Το δράμα του Αυτοκράτωρ Μιχαήλ αποτελεί ένα δράμα σε πεζό λόγο και δημοτική 

γλώσσα, το οποίο παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου το 

1936.  

Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στην τραγική πραγματικότητα που βιώνει ο 

αξιωματούχος των ανακτόρων Μιχαήλ Παφλαγών, ο οποίος έχοντας αναρριχηθεί στο 

θρόνο του Βυζαντίου με τη βοήθεια της συζύγου του Ζωής, αδυνατεί να φανεί 

αντάξιος της μεγάλης παράδοσης των Μακεδόνων. Έχει αναθέσει στον αδελφό του 

τη διοίκηση του κράτους, ενώ ο ίδιος έχει αφιερώσει τον εαυτό του στις προσευχές 

και στις ψαλμωδίες. Οι φύλακες του αυτοκράτορα επιχειρούν να ερμηνεύσουν τη 

συμπεριφορά του και ο ένας εξ αυτών καταθέτει την εμπειρία της θέας του Ταξιάρχη, 

ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιόν του λαμπρός με φοβερό σπαθί. Ερμηνεύει την 

εμπειρία αυτή ως σημάδι της στρατιωτικής τους ανεπάρκειας. Ο αυτοκράτορας 

εμφανίζεται στο προσκήνιο και διηγείται ενώπιον των παρευρισκομένων ένα 

παράδοξο όνειρο, ως σημάδι από το Θεό. Οι ειδήσεις που καταφθάνουν για 

επικείμενη επίθεση των Βουλγάρων εναντίον της Μακεδονίας και της Θράκης τον 

οδηγούν στην απόφαση να αναλάβει την υπεράσπιση της Θεσσαλονίκης, απόφαση η 

οποία λήγει άδοξα, επειδή πανικοβάλλεται από φόβο και τρέπεται σε φυγή. Η 

σωτηρία της πόλης επιτυγχάνεται χάρη στην εμφάνιση του Αγίου Δημητρίου και τη 

γενναιότητα του σπαθάριου Αντώνιου. 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ:- … Κρατούσε το δεξί του σηκωμένο, με το κοντάρι ορθό! Ψηλά στη 

λόγχη του άστραφτε γαλάζιο αστέρι. Όμως δεν ξάμωνε για να λογχίσει. Όχι σα να μην 

έβρισκε μπροστά του εμπόδιο αυτός, λες και ήταν ο δρόμος του θριαμβική πορεία… Κι 

είτανε καβαλλάρης άγνωστος σ’ εμάς, ξένος κι ωραίος με την λεβεντιά του την 

απόκοσμη. Ο ήλιος που έβγαινε εκείνη τη στιγμή, τον άγγιξε με τη πρώτη του αχτίδα. 

Τότε, από τους ώμους του, το κορμί με τον ασημένιο θώρακα, το ξέσκεπο κεφάλι, 

αντιφέγγισε στον αέρα εφτάχρωμο, καθώς το ουράνιο τόξο, που βγαίνει με την 

καταιγίδα. Τον στεφάνωσε με κύκλο μεγάλο και φωτεινό. Κι εμείς… εμείς … τον 

γνωρίσαμε! … Είταν Εκείνος! … Εκείνος! … και ήρθε … σα μεγαλομάρτυρας να 

                                                            
503 Μ.Γ. Μερακλής, «Ο Άγγελος Τερζάκης ως διηγηματογράφος», περ. Νέα Εστία, Αφιέρωμα στον 

Άγγελο Τερζάκη, Χριστούγεννα 1980, σ. 117. 
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υπερασπίσει την πόλη του και το λαό του. Έλαμψε ο κάμπος, μυρώθηκε το πρωϊνό τ’ 

αγέρι από το διάβα του, κι ο ουρανός άστραψε γαλανός για τη χαρά της νίκης… 

Δέσποτα, ναι! Έτσι σώθηκε η Θεσσαλονίκη… Έτσι, από χάρη του Κυρίου. Ο Θεός μας 

ήταν υπέρμαχος.
504

  

Η διήγηση αυτή εμψυχώνει τον Μιχαήλ, και τον οδηγεί να ηγηθεί μιας επιτυχούς 

εξόρμησης αυτή τη φορά εναντίον των Βουλγάρων. Κατά την επιστροφή του στη 

Βασιλεύουσα κυριεύεται από μεταπτώσεις, ενώ η υγεία του καταρρέει με τρόπο 

εντυπωσιακό. Ύστερα από μια συνάντησή του με τη Ζωή, κατά την οποία επιχείρησε 

να την στραγγαλίσει, και επηρεασμένος από την εμφάνιση του φαντάσματος του 

Ρωμανού, ο αυτοκράτορας εγκαταλείπει τα ανάκτορα και ασπάζεται το μοναχικό 

σχήμα. Με το θάνατό του, ο σπαθάριος θα προβλέψει τη τελική πτώση της 

αυτοκρατορίας. 

Ο συγγραφέας παρουσιάζει τον αυτοκράτορα Μιχαήλ προικισμένο με τις 

χριστιανικές αρετές της ταπείνωσης και της υπομονής να κατανοεί τις κατηγορίες που 

του απευθύνει ο αποστάτης για πολεμική ανεπάρκειά του, επιχειρώντας να 

δικαιολογήσει τα αίτια της συνωμοσίας εναντίον του. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας 

υιοθετεί στάση μάρτυρα απέναντι στον αποστάτη και τον παροτρύνει να τον βρίσει 

και να τον χτυπήσει, κατά το παράδειγμα του Ιησού, ο οποίος δίδαξε ότι αν κάποιος 

σε ραπίσει στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο. 

ΜΙΧΑΗΛ:-Βρίσε με, άρχοντα Μακρεμβολίτη. Βρίσε με, κι αν θέλεις έλα και φτύσε με 

καταπρόσωπο. Αν με ραπίσεις, θα σου γυρίσω και τα άλλο μάγουλο… Έλα, έλα 

άρχοντα Μακρεμβολίτη.  

ΜΙΧΑΗΛ:- Έλα, για το έλεος του Θεού, άρχοντα Μακρεμβολίτη. Έλα και θα 

γονατίσω μπροστά σου. Δώσε μου τον εξιλασμό του μαρτυρίου.
505

  

Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η μεταστροφή της απόφασής του να εγκαταλείψει 

την υπεράσπιση της Θεσσαλονίκης και ο τρόπος με τον οποίο την τεκμηριώνει. Ο 

αυτοκράτορας Μιχαήλ αρχικά επιζητά να δείξει την ίδια υπομονή και εγκαρτέρηση 

με τον Κύριο στην αναμονή του επικείμενου μαρτυρίου. Χρησιμοποιώντας το 

                                                            
504 Άγγελος Τερζάκης, Αυτοκράτωρ Μιχαήλ, Δράμα σε πράξεις τέσσερες, επεισόδια οκτώ, Αθήνα 1961, 

σ. 26. 
505 Στο ίδιο, σ. 16.  
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παράδειγμα της προσευχής του Κυρίου στο Όρος των Ελαιών εκφράζει τη θέλησή 

του να αναμείνει το τέλος του προσευχόμενος για αυτό. Στις προτροπές των υπηκόων 

του να φύγουν απαντά αναφερόμενες στις ψυχολογικές μεταπτώσεις του Κυρίου, ο 

οποίος δείλιασε και ζήτησε από τον Ιούδα να προχωρήσει στη γρήγορη εκτέλεση της 

απόφασής του. 

ΜΙΧΑΗΛ: - Ο Χριστός περίμενε τους στρατιώτες στο όρος των Ελαιών. Τους 

περίμενε και προσευχόταν…. Αδελφέ μου, γιατί όμως είπε, την τελευταία στιγμή: 

«Παρελθέτω παρ’ εμού το ποτήριον τούτο»; ……….  

ΜΙΧΑΗΛ: -Μήπως δείλιασε ο Χριστός την τελευταία στιγμή; Μήπως δείλιασε; ……. 

ΜΙΧΑΗΛ:- Κι όμως… την τελευταία στιγμή δείλιασε. «Ταύτα ειπών ο Ιησούς 

εταράχθη τω πνεύματι και εμαρτύρησε και είπεν, αμήν, αμήν λέγω υμίν ότι εις εξ υμών 

παραδώσει με». Και στον Ιούδα είπε: « Ο ποιείς, ποίησον τάχιον…». Γιατί δείλιασε, 

άγιοι Πατέρες; 
506

 

Επιχειρώντας να ερμηνεύσει τα αίτια της δειλίας του Κυρίου θέτει το ερώτημα αν 

ο Χριστός ήταν Θεός ή άνθρωπος και απαντά με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία της 

ομοουσιότητας του Υιού με τον Πατέρα, ζήτημα το οποίο αντιμετώπισε η 

Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας. 

Α’ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ: .- Είταν άνθρωπος. Αλλά και Θεός βέβαια μαζί… «Ομοούσιον τω 

Πατρί». Το ζήτημα το’ λυσε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας. 
507

 

Κύριο χαρακτηριστικό του Θεού είναι το αναμάρτητο. Ως αναμάρτητος πρόσφερε 

τον εαυτό του στο σταυρό για την σωτηρία των ανθρώπων. Στο αναμάρτητο του 

Κυρίου, ο αυτοκράτορας αντιτάσσει την αμαρτία του, το χρώμα της πορφύρας του 

βαμμένης από το αίμα του Ρωμανού και ζητά συγχώρεση. Προϋπόθεση της 

συγχώρεσης είναι η εξομολόγηση. 

Α’ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ: - Τι θέλεις από εμάς;  

ΜΙΧΑΗΛ: - Τη συγγνώμη! Το έλεος! Είμαι αμαρτωλός, κολασμένος. Τα χέρια μου 

βουτήχτηκαν στο αίμα. Την πορφύρα μου τη γλύφουν οι φλόγες της Κόλασης. Δώστε 

μου τη συχώρεση.  

                                                            
506 Στο ίδιο, σ. 22. 
507 Στο ίδιο. 
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Α’ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ: - Για τη συχώρεση χρειάζεται πρώτα εξομολόγηση.  

Και αλλού: 

ΜΙΧΑΗΛ: - Όχι! Να μείνει, να μείνει εδώ! Θέλω όλα να τα ακούσει. Είναι ο άγγελός 

μου αυτός. Έχει το δικαίωμα η ψυχή μου να ξομολογηθεί, ν’ αντιπαλαίψει. Τούτη είναι 

η ώρα της κρίσεως.
508

 

Ο αυτοκράτορας υποστηρίζει το λυτρωτικό μήνυμα της σταυρικής θυσίας του 

Κυρίου και εγκαρτερεί το θάνατο του ίδιου και της Ζωής, ως λύτρωση από το βάρος 

της εγκληματικής ενέργειας εναντίον του Ρωμανού. Για να στηρίξει την άποψή του 

χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του ύμνου της Μεγάλης Παρασκευής, που ψέλνεται 

στην Εκκλησία και έχει ως περιεχόμενο τη σταυρική θυσία του Κυρίου. 

ΜΙΧΑΗΛ: - Σήμερον… κρεμάται… επί ξύλου… Σήμερον …κρεμάται… επί ξύλου! … 

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου!...
509

 

Η Ζωή εκφράζει το σεβασμό της για την Εκκλησία και διατυπώνει τη στενοχώριά 

της, γιατί η απομόνωσή της τής έχει στερήσει τη χαρά της συμμετοχής στις ιερές 

ακολουθίες. 

ΖΩΗ: - …… Είναι ανήκουστο! Αυτός ο Καλόγερος θα με κάνει να χάσω την ψυχή 

μου. Και την αγαπούσα τόσο την εκκλησία εγώ! Μύριζε λιβάνι, πολύ λιβάνι, κι ο αέρας 

ήταν ζεστός από το φως των κεριών. Σα να ‘σουν σε λουτρό. Έκλεινες τα μάτια σου κι 

ονειρευόσουν. Ο Χριστός θ’ αγαπάει ασφαλώς τα αρώματα. Βάλτε να κάψουν στο 

εικονοστάσι νάρδο και λιβάνι….
510

 

Τα αμέτρητα δάκρυά της είναι η μετάνοιά της για τα αμαρτήματά της. Όμως για 

τον αυτοκράτορα δεν είναι αρκετά για να ξεπλύνουν από το σώμα της το αίμα του 

Ρωμανού. Για αυτό εκφράζοντας τη θεία Δίκη, επιχειρεί να την πνίξει. 

Ο συγγραφέας περιγράφει τη διάθεση θρησκοληψίας που χαρακτηρίζει τον 

αυτοκράτορα μέσα από την αναφορά του στο τιμητικό δείπνο που οργανώνει για τους 

κομιστές των λειψάνων των Αγίων. Οι πιστοί θεωρούν ότι αντλούν δύναμη για να 

εκβάλουν δαιμόνια και να αντιμετωπίσουν ασθένειες προσκυνώντας τα άγια λείψανα. 

                                                            
508 Στο ίδιο, σ. 27. 
509 Στο ίδιο, σ. 32. 
510 Στο ίδιο, σ. 31. 
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Α’ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ: - Από την Παφλαγονία. Μονή του αγίου Παφνουτίου. Φέρνουμε 

ιερά λείψανα για το βασιλέα.  

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΟΣ: - Λείψανα; Δεν έχει ανάγκη ο βασιλέας από λείψανα. 

Γκρεμιστήτε από δω αγύρτες!  

ΜΙΧΑΗΛ: -Ιωάννη! για το Θεό!... Αδελφοί μου… Ζυγώστε!  

Α’ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ:  Θεραπεύουν κάθε αρρώστια, βγάζουν τα δαιμόνια. Είναι το πόδι 

του αγίου Παφνουτίου, μεγάλη του η χάρη! (σταυροκοπιέται).
511

    

Σύμφωνα με την κριτική, ο Αυτοκράτωρ Μιχαήλ είναι το δράμα της οιμώζουσας 

από πικρή μεταμέλεια συνείδησης του βασιλοκτόνου και σφετεριστή του θρόνου, 

μοναδική, ίσως, εξαίρεση ηθικής ευαισθησίας, από το πληθωρικό είδος των 

βυζαντινών εστεμμένων. Είναι, δηλαδή, η εικόνα ενός πνεύματος ματωμένου, 

καταπτοημένου και αδύναμου να σηκώσει το φορτίο ενός εγκλήματος, όταν πολλοί 

προηγούμενοι αυτοκράτορες δόξασαν το δικό τους και δοξάστηκαν από την ιστορία 

αλλά και την Εκκλησία.
512

 Ο Μιχαήλ Δ’ ο Παφλαγόνας, άνδρας ταπεινής καταγωγής, 

αποτελεί έναν από τους πιο άσημους και μικρότερους βυζαντινούς αυτοκράτορες, 

που μεγεθύνεται δραματικά από την ένταση του ψυχικού κραδασμού του.   

Ο συγγραφέας αναφερόμενος στο δράμα του Αυτοκράτωρ Μιχαήλ σχολιάζει το 

εγχείρημά του να συνδυάσει την ψυχολογική σκιαγράφηση, το ανθρώπινο δράμα, με 

την αναζήτηση των ριζών του φυλετικού πολιτισμού και του ιστορικού παρελθόντος 

της ελληνικής φυλής. Στον πρόλογο της τραγωδίας του Ο σταυρός και το σπαθί 

προσπαθεί να εξηγήσει εκείνες τις ψυχικές δυνάμεις που τον οδήγησαν να ασχοληθεί 

με την παρουσίαση της βυζαντινής ιστορίας, αναφερόμενος στις επιδράσεις της 

Πηνελόπης Δέλτα από το μυθιστόρημά της Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου. Ο 

δραματουργός δεν ξεκαθαρίζει αν είναι το «συμπτωματικό φαινόμενο περιορισμένης 

ατομικής κλίσης ή βαθύτερη ψυχική συγγένεια ή προδιάθεση φυλετικού ατταβισμού» 

εκείνη η δύναμη που τον οδήγησε «από τα τρυφερώτερά του ακόμα παιδικά χρόνια 

προς την εποχή, την ατμόσφαιρα και το ηθικό, γενικά κλίμα, του Βυζαντίου». 

                                                            
511 Στο ίδιο, σ. 16. 
512 Σόλων Μακρής, «Το θέατρο του Τερζάκη», περ. Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1980, σσ. 104-105. 
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Το έργο του Άγγελου Τερζάκη Ο Σταυρός και το Σπαθί αποτελεί έμμετρη 

πεντάπρακτη τραγωδία, η οποία εμφανίστηκε πρώτη φορά στη σκηνή του Εθνικού 

Θεάτρου τον Απρίλη του 1939. 

Η υπόθεση του έργου ξετυλίγεται στα χρόνια της πρώτης Εικονομαχίας (725-787 

μ.Χ., Α’ φάση), οπότε η αυτοκράτειρα Ειρήνη, ύστερα από μια μακροχρόνια περίοδο 

εμφύλιων σπαραγμών, έχει κατορθώσει να επιβάλλει την ηρεμία στο χριστιανικό 

κόσμο της Ανατολής με την αναστήλωση των ιερών εικόνων. Προκειμένου να 

επιτύχει στους στόχους της, είχε προσεταιριστεί την εξουσία παράνομα από τον 

ανήλικο γιο της Κωνσταντίνο. Ο γιος της Κωνσταντίνος επιχείρησε να κινηθεί 

πραξικοπηματικά για την ανατροπή της μητέρας του, αλλά η προσπάθειά του απέτυχε 

και οδηγήθηκε στη φυλακή στα ανάκτορα. Είναι αξιοσημείωτο ότι της απόφασής 

τους προηγείται ιερός όρκος στον τίμιο και ζωοποιό σταυρό να σεβαστούν την 

αυτοκράτειρα, ο οποίος επισφραγίζεται με την μαρτυρία του Θεού. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Στον τίμιο και ζωοποιό σταυρό.  

ΟΙ  ΑΛΛΟΙ: Στον τίμιο και ζωοποιό σταυρό.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Τον όρκο σας αν παραβήτε, να ‘σαστε για πάντα καταραμένοι!  

ΟΙ ΑΛΛΟΙ: Μάρτυς μας ο Θεός!  
513

 

Η σύλληψη και η φυλάκιση του Κωνσταντίνου προκάλεσε έντονη ανησυχία στη 

γυναίκα του Μαρία σχετικά με την ζωή του. Για το λόγο αυτό η Μαρία καταφεύγει 

στην αυτοκράτειρα και επικαλείται τη χάρη της Παναγίας, ως μητέρας του λυτρωτή 

Χριστού, να τον ευσπλαγχνισθεί και να μην τον καταδικάσει σε θάνατο. 

ΜΑΡΙΑ: Δέσποινα μου κραταιή! Για χάρη της μεγαλόχαρης παρθένας που ‘ναι 

μητέρα του σωτήρα μας, λυπήσου τον παραπλανημένο γιο σου. Κοίτα, γονατιστή στα 

πόδια σου, εδώ, πέφτω κι αφήνω τάμα της συγχώρεσής του την άμοιρη πορφύρα μου. 

Να! … Πάρτη.
514

  

Παράλληλα, προσφέρει στην αυτοκράτειρα ως τάμα την πορφύρα της και της 

υπόσχεται να καταφύγει στο μοναστήρι, για να απομονωθεί και να αφιερωθεί στα 

                                                            
513 Α. Τερζάκης, Ο σταυρός και το σπαθί, εκδ. Αετός, Αθήνα 1950, σ. 18.  
514 Στο ίδιο, σ. 30. 
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θεία. Η σύλληψη των ανατροπέων του θρόνου προβάλλεται από τον άρχοντα Αέτιο 

ως αποτέλεσμα της πίστης του. 

ΑΕΤΙΟΣ: Είταν έργο βαρύ και δύσκολο στ αλήθεια. Μα τι δεν κατορθώνει η πίστη! 

Τώρα, μπορείς να τους ξεγράψεις.
515

 

Η αυτοκράτειρα επιχαίρει με τη νίκη της και δοξάζει τον Παντοδύναμο, ο οποίος 

τιμώρησε τους στασιαστές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως αντίχριστοι. 

ΕΙΡΗΝΗ: Ο Παντοδύναμος που στέκει πάντοτε άγρυπνος/ το κράτος της 

Ορθοδοξίας, ευδόκησε/ να ρίξει συντριμμένους μπρος στα πόδια μας/ τους 

αντιχρίστους. Δοξάστε Ρωμαίοι τον Ύψιστο για την ιερή τη νίκη. 
516

  

Η Ειρήνη απορρίπτει την πρόταση του λογοθέτη της Σταυράκιου να εξοντώσει το 

γιο της και επιλέγει να χρησιμοποιήσει την ωραία ακόλουθό της Θεοδότη, για να τον 

κάνει υποχείριό της και να τον καταστήσει ακίνδυνο. Προκαλεί εντύπωση η 

συναισθηματική πίεση που ασκεί σε βάρος της Θεοδότης, υπενθυμίζοντας το 

αμάρτημα της μοιχείας που διέπραξε με το να επιθυμήσει παντρεμένο άνδρα, 

αμάρτημα που καταδικάζει και η Εκκλησία. 

ΘΕΟΔΟΤΗ: Όσο για τ’ άλλο, πως μια τέτοια πράξη,/ σύνδεσμος μυστικός μιας 

κόρης/ μ’ άντρα στεφανωμένο, πράξη/ που -καθώς ξέρεις- η θρησκεία την έχει/ για 

αμάρτημα θανάσιμο, σωπαίνω. Τίποτα δε θα πω. Σ’ αφήνω κάλλιο να το συλλογιστείς 

μονάχη σου. 
517

 

Η έκπληξη γίνεται πιο έντονη, όταν συμβουλεύει τη Θεοδότη να συνάψει σχέση 

μαζί του δηλώνοντας ότι θα επιβάλλει στον Πατριάρχη τη λύση του γάμου. Μέσα σε 

μια κόλαση φωτιάς και αναρχίας που κυριαρχεί στην πόλη ο Κωνσταντίνος 

αναγορεύεται από το στρατό αυτοκράτορας και με σύνεση διακηρύσσει ότι την 

εξουσία που του εμπιστεύθηκε ο Κύριος δε θα τη χρησιμοποιήσει για να βλάψει το 

ποίμνιό του. Με τη δήλωσή του αυτή αποτρέπει το ποίμνιό του να μαρτυρήσει για 

την πίστη του, προκαλώντας δυσαρέσκεια εναντίον του. 

                                                            
515 Στο ίδιο, σ. 27. 
516 Στο ίδιο, σ. 32. 
517 Στο ίδιο, σ. 45. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Όχι…. Τυφλοί δεν το μαντεύετε πως ακριβώς αυτό ζητάνε; 

Βάλτε στις θήκες τα σπαθιά σας. Δεν το θέλω να φτιάξω μάρτυρες! Ακούστε καλοί μου 

άνθρωποι! Ποτέ δε θ’ απλώσω χέρι αντροφόνο στο ποίμνιο που μου ‘δωσε ο βασιλεύς 

των Ουρανών να διαφεντεύω. Ωστόσο, αν επιμείνετε, θα προτιμήσω να γίνω θύμα σας 

εγώ. Χτυπάτε! Σας περιμένω! Να με! 
518

 

Αντίθετα, καθιστώντας τον εαυτό του δέκτη της οργής του πλήθους, κατορθώνει 

να τους ελέγξει και να πετύχει την απομάκρυνσή τους από το παλάτι. Η κατ’ ιδίαν 

συνάντηση Κωνσταντίνου και αυτοκράτειρας οδηγεί τον Κωνσταντίνο να μοιραστεί 

το στέμμα με τη μητέρα του. 

Για να πετύχει τη συγκατάθεσή του η αυτοκράτειρα επενδύει στο μητρικό φίλτρο 

και υπενθυμίζει την επίδραση που έχουν οι προγονικές αμαρτίες στη ζωή του παιδιού. 

Σε επόμενη φάση αποφασίζει να παγιδεύσει και να συλλάβει για μια ακόμη φορά τον 

συμβασιλέα της και να τον οδηγήσει στην τύφλωση, όταν εκείνος την κατηγορεί 

δημόσια για την εξόντωση του συζύγου της με δηλητήριο. Η απόφασή της αυτή την 

τσακίζει ψυχολογικά και οδηγεί στην ανάρρηση στο θρόνο του Νικηφόρου, ο οποίος 

αποφασίζει τον εγκλεισμό της σε μοναστήρι. 

Η μελέτη του συγκεκριμένου έργου μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι το ίδιο το 

ιστορικό πλαίσιο, στο οποίο αναφέρεται, το καθιστά από μόνο του πλήρες αναφορών 

με θρησκευτικό περιεχόμενο. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η θρησκευτική και πολιτική 

εξουσία και στην πρόσληψή τους από το θεατρικό Τερζάκη, παρουσιάζονται, ως 

άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. 

ΕΙΡΗΝΗ: Α χα! …. Την εντολή που μού ‘δωσε ο Θεός την κρατώ, και σφιχτά, στο 

θείο μου χέρι. Κρίνω, καταδικάζω, τιμωρώ, συντρίβω! Και μονάχος να με κρίνει ο 

Παντοδύναμος μπορεί.
519

   ….. Δεν είμαι του κράτους των Ρωμαίων η βασιλίδα, η 

παντοδύναμη, χρισμένη από τον Ύψιστο;
520

  

ΑΕΤΙΟΣ: Πρέπει να ξέρετε πως των εστεμμένων της γης οι κεφαλές βρίσκονται σ’ 

άμεση συνομιλία με τον Ύψιστο, φίλοι.
521

  

                                                            
518 Στο ίδιο, σ. 71. 
519 Στο ίδιο, σ. 107. 
520 Στο ίδιο, σ. 114. 
521 Στο ίδιο, σ. 102. 
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Αυτό επιβεβαιώνουν και τα προσωνύμια θρησκευτικού περιεχομένου (Δέσποινα, 

μάνα της χριστιανοσύνης) που αποδίδονται στην αυτοκράτειρα, η οποία αποτελεί, 

κατά τον Σταυράκιο, θεότητα την οποία, όπως άλλωστε και το θείο, οι άνθρωποι 

προσκυνούν, αλλά δεν αγαπούν. Η δύναμή της παρομοιάζεται με αυτή της Θείας 

Μετάληψης από το γιο της Κωνσταντίνο, ο οποίος προτρέπει το πλήθος να 

σκεπάσουν τα πρόσωπά τους και να σκύψουν στο πέρασμά της. 

Σκυφτοί, σκεπάστε/ τα πρόσωπά σας να περάσει φοβερή,/ καθώς άγια μετάληψη, 

μπροστά σας η άγνωστη σ’ εσάς κι εμένα, σ’ όλους/ τούτη γυναίκα, που καλώ μητέρα 

μου…
522

  

Ο Θεός παρουσιάζεται παντοδύναμος. Προστατεύει την αυτοκρατορία και τιμωρεί 

όσους την επιβουλεύονται. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ω! Τώρα ξέρω. Θεός αιματοπότης είναι που κυβερνάει τη πλάση 

μας.
523

    

και άλλού: 

ΕΙΡΗΝΗ: Στ’ όνομα του εκδικητή Θεού που κυβερνάει τον κόσμο, στέφομαι 

μοναδική βασίλισσα κι αυτοκρατόρισσα του κράτους των Ρωμαίων!
524

  

Το ζήτημα της εικονομαχίας τίθεται και στο διάλογο μεταξύ του πλήθους, το οποίο 

έχει πληροφορίες για το σχέδιο σύλληψης του Κωνσταντίνου από τη μητέρα του 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ: Το πράμα είναι απλούστατο. Ιδού: Είναι πνεύμα ο Θεός ή όχι;  

Ο ΠΡΩΤΟΣ Κύριε ημών Ιησού Χριστέ! Πνεύμα είναι βέβαια!  

Ο ΑΛΛΟΣ: Τότε κατά το γεγραμμένον: «και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι 

και αληθεία δει προσκυνείν». …….  

Ο ΑΛΛΟΣ: Λοιπόν το σώμα είναι φθαρτό, αλλά το πνεύμα αθάνατο. Αν ζωγραφίσεις 

εικόνα, θα ζωγραφίσεις το σώμα. Επειδή όμως το πνεύμα είναι πνεύμα, και το σώμα 

                                                            
522 Στο ίδιο, σ. 79. 
523 Στο ίδιο, σ. 114. 
524 Στο ίδιο, σσ. 115-116. 
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δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το πνεύμα, το μεν πνεύμα δεν έχει σώμα, το δε σώμα έχει 

πνεύμα. Κατάλαβες;
525

  

Ο συγγραφέας θίγει και το θέμα της συζυγικής απιστίας, η οποία θεωρείται 

αμάρτημα από τη θρησκεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκαλεί εντύπωση όχι η 

αναγνώρισή του ως αμαρτήματος, αλλά η δύναμη της αυτοκράτειρας να επιβάλλει 

στον Πατριάρχη τη διάλυση ενός γάμου, ανάλογα με τις προσωπικές της επιδιώξεις. 

Η επιλογή της βυζαντινής περιόδου σχολιάζεται ευνοϊκά από μέρος της 

πνευματικής κοινότητας, η οποία την θεωρεί κομμάτι της ελληνικής παράδοσης.
526

 Η 

σοβαρότερη κριτική που δέχτηκε το έργο τού καταλογίζει ως μειονέκτημα ότι οι 

ήρωες δεν εμφορούνται από την ιδεολογία που πρεσβεύουν, ώστε να αιτιολογείται ο 

ανταγωνισμός τους. Το αναγνωρίζει, όμως, και ο ίδιος πως δε ήταν αυτός ο σκοπός 

του, αλλά η ανατομία της σύγκρουσης των δύο αντίθετων χαρακτήρων, η 

ψυχογραφία τους. Τόσο η Ειρήνη όσο και ο Κωνσταντίνος ελάχιστα αγωνίστηκαν 

χάρη της πίστης τους, για την κατάρριψη ή την αναστήλωση των εικόνων. Ιδιαίτερα η 

αυτοκράτειρα, που είναι και το δυνατό πρόσωπο της τραγωδίας, ενδιαφερόταν για 

την αποκλειστική κατοχή της εξουσίας, σε αντίθεση με το γιο της, που παρουσιάζεται 

αδύναμος και ρομαντικός.
527

 

Το έργο Ο Θωμάς ο Δίψυχος κατέχει αναμφίβολα μια ιδιαίτερη θέση στην 

πνευματική δημιουργία του Άγγελου Τερζάκη. Γράφτηκε το 1961 και πρωτοπαίχτηκε 

από το θίασο του Δημήτρη Χορν ένα χρόνο αργότερα. 

Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου η σύλληψη και η καταδίκη του Ιησού από 

τους Φαρισαίους και τους Ρωμαίους καλλιεργεί στους μαθητές την προσδοκία ενός 

θαύματος που θα τον ελευθέρωνε από τα δεσμά και θα αποδείκνυε ότι ήταν 

πραγματικά απεσταλμένος του Θεού. Όταν, όμως, ο Κύριος σταυρώνεται, οι μαθητές 

καταλαμβάνονται από αμφιβολίες και αρχίζουν να σκορπίζουν. Σε αυτή τη δύσκολη 

στιγμή βασικός θεμελιωτής της πίστης τους παραμένει ο Σίμων Πέτρος, ο οποίος στις 

ερωτήσεις των μαθητών προβάλει τη σημασία της πίστης ως απάντηση στις 

αμφιβολίες και στα ερωτήματά τους.  

                                                            
525 Στο ίδιο, σ. 38.  
526 Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Η θεατρική κριτική στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, τόμ. Α’, εκδ. 

Αιγόκερως, Αθήνα 2008, σ. 361.  
527 Σόλων Μακρής, ό.π., σ. 108. 
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ΠΕΤΡΟΣ: Γέμισε κι εσύ τη καρδιά σου με πίστη και πια δε θα βρίσκουν θέση μέσα 

της οι τρόμοι και τα ρωτήματα.
528

  

Αυτή η πίστη είναι που ωθεί τον Πέτρο να παρακινεί τους μαθητές να ψάλλουν 

τον επινίκιο ύμνο, που ο Μωυσής είχε ψάλει μετά τον εξολόθρευση των Αιγυπτίων, 

και να πάψουν να καταφεύγουν σε εκδηλώσεις αμφιβολίας. Η πίστη του καθιστά τη 

συγκεκριμένη μέρα, μέρα νίκης και όχι μέρα σπαραγμού. Κύριος αντίπαλος του 

Πέτρου μέσα στο κοινόβιο των Γαλιλαίων αναδείχνεται ο Θωμάς ο Δίδυμος, ο οποίος 

αδυνατεί να συμμεριστεί τα οράματα των συντρόφων του και αμφιβάλλει για τον 

τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει ο Πέτρος τη θυσία του δασκάλου τους. Στη σημασία 

της πίστης αντιπαραβάλει ο Θωμάς την ιερότητα του ανθρώπινου σώματος, τον 

εξευτελισμό και την ταπείνωση που υφίσταται από το μαρτύριο. Και αναρωτιέται με 

ποιο δικαίωμα το περιφρόνησαν. Ο Σίμων Πέτρος θεωρεί υβριστική τη συμπεριφορά 

του Θωμά και υποστηρίζει ότι η πίστη θα οδηγήσει στο θαύμα της παρουσίας του 

Κυρίου. Έργο τους είναι να δείξουν εμπιστοσύνη στο λόγο του Κύριου εκβιάζοντας 

με αυτό τον τρόπο το θαύμα και αποδεικνύοντας ότι είναι μέτοχοι της χάρης του 

Κυρίου. 

ΠΕΤΡΟΣ: Το θαύμα! Να το έργο μας εμάς. Έτσι θα βοηθήσουμε να γίνει ( Με φωνή 

τρομερή) Και στην ανάγκη θα το εξαναγκάσουμε να γίνει!... Είμαστε ικανοί να το 

σηκώσουμε αυτό το βάρος ή όχι; Ανάμεσα στους όχλους, εκεί, ίδιοι μ’ όλους τους 

άλλους τι έχουμε να προσφέρουμε; Να κοιτάμε ανήμποροι, πεινασμένοι για αίματα και 

για βόγγους; Μα το θαύμα, ανέμυαλοι δε μπορεί να γίνει στον κόσμο, αν πρώτα δεν το 

πιστέψουμε. Αν δεν το στηρίξουμε με το πείσμα μας εμείς, εμείς μονάχα μέσα σ’ 

ολάκερη τη πλάση. 

Ο Θωμάς σύμφωνα με την υπόθεση ήρθε στο κόσμο μαζί με δίδυμη αδελφή, τη 

Λυσία με την οποία διατηρεί μια πολύ στενή σχέση, καθώς οι ψυχές τους παραμένουν 

από τη γέννησή τους αξεχώριστες και υπάρχει μια προφητεία που προβλέπει ότι ο 

θάνατος του ενός θα επιφέρει αυτόματα το θάνατο του άλλου. Ο Θωμάς αισθάνεται 

ανέστιος σε αυτό τον κόσμο και αναρωτιέται σε συζήτηση με την αδελφή του, ποιος 

ευθύνεται για το αμάρτημα της παρουσίας τους στο κόσμο, οι ίδιοι ή οι γονείς τους. 

Ένας από τους μαθητές του Ιησού, ο Ναθαναήλ είναι ερωτευμένος με τη Λυσία, 

εκείνη όμως τον απορρίπτει εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης με τον αδελφό της. 

                                                            
528 Άγγελος Τερζάκης, Θέατρο, εκδ. Εστίας, Αθήνα, σ. 173.  
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Εκείνος αδυνατεί να κατανοήσει τη σχέση αυτή και υποστηρίζει με χωρίο από την 

Παλαιά Διαθήκη το φυσιολογικό προορισμό της γυναίκας να αποκτά οικογένεια. 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ: …… Η γυναίκα και παντρεύεται, ακολουθάει τον άνδρα της, του κάνει 

παιδιά. Στη Ναομί, τη μάνα του άνδρα της, είπε η Ρούθ: «Όπου θα πας, θα πάω, ο λαός 

σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου». Αυτά είναι λόγια του Θεού, τα άλλα 

είναι του Σατανά.
529

  

Στον αποχαιρετιστήριο εναγκαλισμό του Ναθαναήλ με το Θωμά, ο τελευταίος 

συνειδητοποιεί το μήνυμα της θυσίας του Κυρίου, ως υπέρβαση του ατομικού εγώ 

μας. 

ΘΩΜΑΣ: Να το θαύμα!... Το καταλαβαίνεις; Να το θαύμα! Νικήσαμε την έχθρα, τον 

εαυτό μας! Με καταλαβαίνεις;  

ΝΑΘΑΝΑΗΛ: Όχι!  

ΘΩΜΑΣ: Αλίμονο! Αν δε το καταλάβεις αυτό, πρόσεξε! Όλα χάθηκαν, Ναθαναήλ! 

Πάσχισε να καταλάβεις, σ εξορκίζω. Πρόσεξέ με: Τώρα που βρεθήκαμε ξαφνικά έτσι, 

ορφανοί, τι μας απομένει; Πες μου! Τι Ναθαναήλ;  

ΝΑΘΑΝΑΗΛ: Τίποτα.  

ΘΩΜΑΣ: Όχι! Έτσι νόμιζα κι εγώ, ίσαμε πριν από μια στιγμή ακόμα. Όμως, τώρα, 

ανάβλεψα… και είδα-ξαφνικά. Μας απομένει αυτό, Ναθαναήλ. Το πιο πολύτιμο! Η 

ζωντανή υποθήκη εκείνου-εκεί που θυσιάστηκε για να γεννηθεί αυτό μες τη καρδιά μας. 

Με νιώθεις; 
530

 

Οι αμφιβολίες που εκφράζει ο κατηγορούμενος προς κάθε απόλυτη αλήθεια και 

δογματισμό δίνουν κίνητρο στον ανώριμο Ναθαναήλ να σπεύσει να τον καταγγείλει 

στους Ρωμαίους και να πετύχει τη σύλληψή του. Στη συζήτησή του με τον Ιωάννη 

θεωρεί ότι το μήνυμα που τους παραδόθηκε είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δεν πρέπει 

να υποπέσουν στην πλάνη, δηλαδή να το ερμηνεύσουν επιφανειακά και βιαστικά. 

Χρειάζεται οι άνθρωποι να βοηθηθούν να κατανοήσουν το περιεχόμενό του και όχι 

να κατεβεί το περιεχόμενό του στο επίπεδο των ανθρώπων. Κατόπιν ο Ναθαναήλ 

αυτοκτονεί, επειδή αισθάνεται τύψεις για την πράξη της προδοσίας του Θωμά. 

                                                            
529 Στο ίδιο, σ. 204. 
530 Στο ίδιο, σσ. 186-187. 
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Κλεισμένος στο δεσμωτήριο των Ρωμαίων, ο Θωμάς αντιμετωπίζει με τρόμο την 

προοπτική της θανάτωσής του με βασανιστήρια. Εντούτοις δεν υποκύπτει στα σχέδια 

απόδρασης του Σίμωνα Πέτρου, όταν ο τελευταίος του προτείνει να παραποιήσουν τα 

γεγονότα της ιστορίας, επειδή οι άνθρωποι δεν αντέχουν την ωμή πραγματικότητα. Ο 

Πέτρος επιζητά τη συγχώρεση του Θωμά, όχι στο πλαίσια μιας τυπικής πράξης αλλά 

επειδή, όπως ομολογεί, αισθάνεται αγάπη για αυτόν. Αιτιολογεί την αγάπη του αυτή 

με βάση το γεγονός ότι ο Θωμάς με τον τρόπο του, υποχρέωνε τον Πέτρο να ακούει 

και να προβληματίζεται πάνω στο περιεχόμενο της διδασκαλίας του. Όμως 

αποφασίζει να μην προδώσει την αλήθεια του και να παραμείνει στη φυλακή. 

Κατηγορεί τον Πέτρο ότι, ενώ τον μαγνητίζει η αλήθεια, φοβάται την ειλικρίνεια Η 

αδελφή του με την αυτοκτονία της σπεύδει να του αφαιρέσει τη ζωή για να γλιτώσει 

τα βασανιστήρια. Ένας άγγελος-Κυρίου βεβαιώνει ότι απελευθέρωσε με θαύμα το 

Θωμά από τη φυλακή και του έδωσε την ευκαιρία να μαρτυρήσει, ως απόστολος του 

Χριστιανισμού στην Ινδία, ύστερα από χρόνια. Σε απόλυτη συμφωνία με τον Πέτρο 

δηλώνει ότι η Ιστορία δε γράφεται με γεγονότα αλλά με μύθους. Η καταφρόνηση των 

μύθων σήμερα, πιστεύει ο συγγραφέας, είναι φαινομενική. Οι μύθοι απλώς 

αντικαταστάθηκαν από άλλους, πιο έντεχνα προσαρμοσμένους στο πνεύμα των 

καιρών, που έχουν όμως τη δυνατότητα να ξεγελούνε τη σύγχρονη καχυποψία και 

τελικά να αποκοιμίζουν. Όποιος ξεσκεπάζει την πλαστότητά τους, διατρέχει πάντα 

τους ίδιους κινδύνους.
531

  

Στο έργο του Θωμάς ο Δίψυχος ο συγγραφέας δραματοποιεί το θέμα της 

αμφιβολίας που στάθηκε για πολλούς από τους πνευματικούς ανθρώπους αιτία 

περηφάνιας και οδύνης. Ο Θωμάς του Τερζάκη δεν είναι στρατευμένος σε καμία 

ιδεολογία ή πίστη. Αντιπροσωπεύει τη σκέψη που δεν κλείνεται στο πλαίσιο 

οποιουδήποτε δόγματος και τη συνείδηση που θέλει να μείνει πιστή στις παρορμήσεις 

της. Τη στάση του υπαγορεύουν οι κινήσεις της δικής του ψυχής και θεωρεί, 

οτιδήποτε επιχειρείται να του επιβληθεί απέξω, σαν σκοπιμότητα ή καταναγκασμός. 

Η πορεία του στο έργο σημαδεύεται από ηρωικές εξάρσεις κι απελπισμένες πτώσεις, 

                                                            
531 Ο συγγραφέας παρατηρεί ότι αποδοκιμάζουμε σήμερα το Θωμά, γιατί λειτουργεί ως το 

αποκαλυπτικό μας πρόπλασμα Δεν μπορούμε να τον διαγράψουμε, αφού τα περασμένα δεν 

διορθώνονται, ούτε να τον επιδοκιμάσουμε θέλουμε, καθώς δεν έχουμε παραιτηθεί από την ελπίδα. 

Βλ. Άγγελος Τερζάκης, Ποντοπόροι, Δοκίμια, Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1975, σ. 90.   



310 Το θρησκευτικό στοιχείο στη νεοελληνική δραματουργία  (1850-1950) 

 

παράφορες εκρήξεις και παλινδρομήσεις. Δείχνει μια ευαισθησία, η οποία δεν του 

εξασφαλίζει βεβαιότητα ούτε για την απιστία του.
532

  

Αντίθετα, η πορεία του Πέτρου είναι μια πορεία ανοδική. Ενώ στην αρχή 

παρουσιάζεται αμήχανος, στη συνέχεια προχωρεί αργά, αλλά με σταθερά βήματα, 

στη συγκρότηση της πρώτης χριστιανικής κοινότητας προσφέροντας ηθική ενίσχυση 

στους δειλούς και σαστισμένους, οργανώνοντας τα πρώτα κοινόβια και θέτοντας τις 

βάσεις στο οικοδόμημα του χριστιανισμού. Ο Πέτρος δε καταγίνεται με  εσωτερικές 

κρίσεις και αγώνα να συμβιβάσει τις αντινομίες του, επειδή απευθύνεται σε πολλούς. 

Είναι έτοιμος να δώσει στον κόσμο το Μεσσία που χρειάζεται. Έχει την 

αυτοπεποίθηση αυτών που πιστεύουν στην αναγκαιότητα και στη δραστικότητα της 

καινούριας αλήθειας που φέρνουν. Επιζητά μέσα από το χτες να γεννήσει το αύριο, 

να εξαπλώσει την ιδέα για την οποία αγωνίζεται. Η επίτευξη αυτού του σκοπού 

προϋποθέτει την περιχαράκωση του χριστιανισμού με κανόνες για να προστατευθεί. 

Η ανάγκη αυτή μεταβάλλει την πίστη σε δόγμα. Η πίστη έχει θαμπώσει από μια «ιερή 

σκοπιμότητα» που δεν εξετάζει αναλυτικά τα μέσα που χρησιμοποιεί για να πετύχει 

το σκοπό της. Ο Πέτρος αντιτάσσει στην αδιάλλακτη εντιμότητα του μοναχικού 

διανοητή τη φιλανθρωπία του ηγέτη. 

Σηκώνω πάνω μου τον πόνο και τον καυμό του κόσμου. Γι’ αυτούς τους 

δυστυχισμένους, τους σκόρπιους πάνω στη γη δεν πρέπει να υπάρξει ένας Θεός; Θέλεις 

να τους αφήσεις έρημους κι αβοήθητους, απελπισμένους και ταπεινωμένους;
533

  

Ο συγγραφέας στο δράμα του αυτό προβάλλει τη σημασία της καθαρής αγάπης, η 

οποία ενώνει στο όνομα του Χριστού, τους απορφανισμένους από το Θεό ανθρώπους. 

Στον αντίποδα αυτής της αγάπης βρίσκεται η χρησιμοθηρική συμπεριφορά του Αράμ, 

ο οποίος επιθυμώντας να κερδίσει την αιωνιότητα χαρίζει την προσωπική του 

περιουσία στους οικείους του.
534

 Αντίθετα, ο Πέτρος εμφορούμενος από το ίδιο 

πνεύμα αγάπης, ομολογεί την αγάπη του στον Θωμά δικαιολογώντας αυτήν ως 

                                                            
532 Ο Τερζάκης αξιολογεί ότι η υστεροφημία στάθηκε σκληρή για το Θωμά τον δύσπιστο και τον 

μετέβαλε σε πρότυπο απιστίας. Πρόκειται κατά τον Τερζάκη για μια σύγχυση φυσική, απλοϊκή και 

στενόκαρδη, όπως θα γράψει ο ίδιος σε μια επιφυλλίδα του. Στο ίδιο, σ. 89. 
533 Άγγελος Τερζάκης, Θέατρο, ό.π., σ. 236. 
534 «Ο αδύνατος θνητός βλέπει την εγκόσμια ζωή του σαν υποχρεωτική θητεία, που καταβάλλεται ως 

αντίτιμο για την υπερτάφια μακαριότητα. Από κει και πέρα υποταγμένος στην κλασική πονηριά κι 

ευτέλεια του πολυμήχανου ζώου, κοιτάζει να περάσει τη θητεία τούτη, όπως και τη στρατιωτική, όσο 

μπορεί ελαφρότερα…» ΆγγελοςΤερζάκης, Ποντοπόροι, ό.π., σ. 89. 



Άγγελος Τερζάκης: Αποδέσμευση της ηθικής από δογματικά πλαίσια  311 

 

αποτέλεσμα του προβληματισμού, που οι ανησυχίες και τα ερωτήματα του Θωμά τού 

προκαλούσαν. Προϋπόθεση της αγάπης είναι η δύναμη της συγχώρησης, η οποία στη 

χριστιανική διδασκαλία ξεπερνά τις τυπικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της πίστης. Ο 

Πέτρος ζητά συγχώρεση από τον Θωμά κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του 

δεύτερου στις φυλακές, λίγο πριν τη καταδίκη του σε θάνατο. 

Δεν είναι άπιστος, αρνησίθεος μήτε σκεπτικιστής από σύσταση ο Θωμάς, αντίθετα 

η θηλυκή πλευρά του εαυτού του εκλιπαρεί για τη χάρη της θείας παρουσίας. 

Αδυνατεί να αντιμετωπίσει την αμφιβολία της άλλης πλευράς του εαυτού του, που 

δυσπιστεί για τη θεϊκή υπόσταση του δασκάλου του. Τον αντιμετωπίζει σαν άνθρωπο 

που μαρτύρησε για το καλό των ομοίων του. Και από τούτη την πίστη στον άνθρωπο 

ζητά να αντλήσει μια κραταιότερη βεβαιότητα για το μεγαλείο του Χριστού. Θέλει να 

θεμελιώσει, όπως και εκείνος, την αγάπη των ανθρώπων στην ελεύθερη συνείδηση, 

σε αντίθεση με το Πέτρο που επιδιώκει να την αιχμαλωτίσει με το θαύμα και το 

μυστήριο.
535

 

Παράλληλα, ο συγγραφέας στο έργο του κάνει αναφορά στη σημασία που 

προσλαμβάνει η έννοια του χρόνου στο χριστιανισμό. Για τον πιστό χριστιανό ο 

χρόνος είναι ατέρμονος, κατά τη διάρκεια του οποίου ο άνθρωπος διασκελίζει τα όρια 

της γήινης υπόστασής του και μπαίνει στην αιωνιότητα. Αντίθετα, ο άπιστος ρέει μαζί 

με το γήινο χρόνο και η αγωνία του πηγάζει από το αναπόφευκτο τέλος του χρόνου. 

Η αντίθεση των δύο μαθητών του Ιησού, αυτή η φλεγόμενη πίστη απέναντι στη 

φλεγόμενη αμφιβολία, συμβολίζει την ασυμβίβαστη πάλη ψυχής και νου, της 

μεταφυσικής έφεσης και του ορθολογισμού. Ο άνθρωπος θα βαδίζει πάντοτε πάνω 

στην κόψη του ξυραφιού. Μέσα από αυτό το έργο του ο Τερζάκης μας παρουσιάζεται 

ως ένα ανεπανάληπτο φαινόμενο αντιδογματικού νου, με βαθύ μεταφυσικό 

υπόστρωμα. 

Ο Τερζάκης κηρύττει στο Θωμά το Δίψυχο το είδος του ανθρωπισμού, που 

ονομάστηκε ηρωϊκός ή αγωνιώδης, καθώς ακολουθεί το τραγικό στοιχείο και 

αναμετράται συνεχώς μαζί του. Ο ανθρωπισμός αυτός, αν και φαίνεται αντίθετος 

προς τον αισιόδοξο και παθητικό ουμανισμό της παράδοσης, δεν είναι παρά η 

μοιραία εξέλιξη εκείνου της Αναγέννησης, που έφτασε στα ακραία όρια της 

                                                            
535 Σόλων Μακρής, ό.π., σ. 108. 
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συνέπειάς του χάνοντας το μεταφυσικό του υπόβαθρο. Η ανθρώπινη προσωπικότητα 

είναι για τον συγγραφέα του Θωμά η ανώτερη κι αναπαλλοτρίωτη αξία σ’ έναν 

κόσμο όπου όλα ανατρέπονται. Κι ο ήρωάς του ανήκει στον ανθρώπινο εκείνο τύπο, 

που με αθόλωτη σκέψη και με καθαρή συνείδηση αγωνίζεται εναντίον όλων των 

δυνάμεων που αντιστρατεύονται την ελευθερία και το δικαίωμά του να ακολουθεί το 

δικό του δρόμο. Ο τύπος αυτός έρχεται από τη φύση του σε σύγκρουση με τα 

παγιωμένα συστήματα, με συνηθισμένη κατάληξη να συντριβεί από αυτά. Όμως, η 

πορεία του μένει οδοδείχτης για τους μεταγενέστερους. 

Εντούτοις, εάν επιχειρήσουμε να μελετήσουμε τα δοκίμια του Άγγελου Τερζάκη, 

παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται φειδωλός σε εκφράσεις ή ανακινήσεις θρησκευτικών 

προβλημάτων. Από την πρώτη κιόλας ματιά στα κείμενα του Τερζάκη φαίνεται πως ο 

συγγραφέας τους είναι ένας ποντοπόρος, που πλέει σε μια τέτοια αβεβαιότητα. Κι 

αισθάνεται τον εαυτό του τυχερό, πανευτυχή, καθώς λέει ο ίδιος, που διαπλέει με τη 

σχεδία του αυτό το σκοτεινό και τρομαχτικό πέλαγος γεμάτο υφάλους και 

απροσδόκητες εκπλήξεις. Μοιάζει με τα πουλιά που πετούν και χαίρονται στην 

καταιγίδα. Το κλίμα το ψυχικό είναι η αγωνία θα έλεγε κανείς. Αυτή η αγωνία που 

είναι μια σκοτεινή κίνηση σε ένα σκοτεινό εσωτερικό χώρο, έρχεται στην επιφάνεια 

με τη σκέψη του θανάτου, τη δίψα του Απολύτου και με όλα τα έσχατα ερωτήματα 

για το πρόβλημα του Θεού, το αίνιγμα της ζωής και στα οποία κατά τον συγγραφέα 

μας δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση. Θεωρεί τον δεσπόζοντα τόνο της εποχής μας 

αντιθρησκευτικό και αντιμετωπίζει ως φυσικό το γεγονός η αγωνία πάνω στα έσχατα 

ερωτήματα να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Και φυσικά η έγνοια αυτή που η 

μεταφυσική θα την έλεγε δίψα του απολύτου δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί. 

Είναι, θα έλεγε κανείς, ερωτήματα βαλμένα από κάτι σαν ένστικτο, από έναν 

εσωτερικό κόσμο που ζητάει να βρει διαρκώς για μας μια θέση ισορροπίας, καθώς ο 

άνθρωπος δεν σιγουρεύεται στη γη, και στο επέκεινα δειλιάζει να προχωρήσει. 

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε ένα μεταίχμιο που δεν μας αναπαύει. Κι ίσως ακριβώς γιατί 

μας λείπει η μεταφυσική πίστη, η μεταφυσική αγωνία μας μεγαλώνει ολοένα και πιο 

πολύ. Η μεταφυσική αγωνία δεν προϋποθέτει τη μεταφυσική πίστη. Μονάχα η 

δεύτερη θα μπορούσε να αναιρέσει τη πρώτη. 

Στις ανάγκες της έσχατης απελπισίας προβάλλει για τον άνθρωπο η ανάγκη ή το 

προαίσθημα ενός θεού. Ύστερα από αυτή την απελπισία, όταν έρθει η πίστη στο Θεό, 

είναι μια κατάσταση τόσο απεγνωσμένη όσο και η ανταρσία κατά του Θεού. Η μάχη 
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της αναζήτησης του Θεού έχει πιο βαθιά σημασία από την εύρεση ή το πρόσωπο του 

Θεού. Αν ο Θεός είναι μια απουσία και ο άνθρωπος μια απελπισμένη αναζήτηση τότε 

σημαίνει πως, παρόλα αυτά, Θεός υπάρχει, γιατί τον περιέχει στον καημό της η θνητή 

ψυχή. Όχι η ψυχή του διανοούμενου ή του αστροναύτη, που υποστηρίζει ότι δεν 

βρήκε στο ταξίδι του το Θεό, αλλά η ψυχή του λαού που λατρεύει με ειλικρίνεια το 

Θεό, όπου βρίσκεται, όποιο όνομα και να ‘χει. Ο Τερζάκης ενδιαφέρεται για την αγνή 

και αυθόρμητη θρησκευτική έκφραση του λαού και δεν θέλει να μπει σε ψεύτικα 

καλούπια. Στις εντυπώσεις του από ένα ταξίδι στη Ρωσία υπογραμμίζει ότι πίσω από 

την άθεη βιτρίνα των αστροναυτών σφύζει μια βαθιά θρησκευτικότητα. Ορισμένες 

από τις απόψεις του χαρακτηρίζονται από αιρετική τόλμη. Χαρακτηριστική είναι η 

άποψή του πως για το προπατορικό αμάρτημα υπαίτιος είναι ο κόσμος, που το 

διαιωνίζει με την ανθρώπινη ατέλεια κι ας το έχει εξαγοράσει συμβολικά ο λυτρωτής 

του κόσμου.  

Το πρόσωπο του Ιησού συγκινεί ιδιαίτερα το συγγραφέα μας, έστω και αν τον 

περιγράφει σαν υπόδειγμα πάσχοντος προφήτη. Ο Χριστός δεν είναι μόνο ο γιος του 

Ιωσήφ και της Μαρίας, ο Υιός του ανθρώπου. Είναι και ο αίρων τας αμαρτίας του 

κόσμου. Ο Ιησούς, που στάθηκε μια μαρτυρική προδομένη ενσάρκωση του 

πνεύματος, της ελευθερίας και ο γενναιότερος επαναστάτης της Ιστορίας, γιατί ήταν 

άοπλος και γιατί ξεκίνησε να θυσιαστεί, δεν επέζησε: Τον σταύρωσαν μια φορά οι 

Ρωμαίοι, τον σταυρώνουν οι χριστιανοί λαοί δυο χιλιάδες χρόνια τώρα, αφού πρώτα 

τον διασύρουν. Η δίκη και το μαρτύριο του Χριστού είναι η σύνοψη όλης της 

μετέπειτα ιστορίας. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η θρησκευτικότητά του είναι συναισθηματική και έχει 

για στόχο της και αρχή πάντοτε τον άνθρωπο Αυτός ο άνθρωπος, που δεν τον 

ενδιαφέρει τόσο αν υπάρχει ή όχι μεταθανάτια ζωή, όσο ο αναπάντητος καημός του 

για το εφήμερο της τωρινής του ζωής. Ο Τερζάκης προσπάθησε να κρατήσει μια 

αφανάτιστη στάση μεταξύ του ευρωπαϊκού μιμητισμού και του παλαιότερου 

δόγματος του εθνικού τοπικισμού. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι μια 

απαισιοδοξία, την οποία διατυπώνει και θεωρητικά: «Η ζωή των ανθρώπων μού 

φαίνεται σαν ένα δράμα με θέση, που βαστάει αιώνες και που παριστά την ήττα της 

λογικής από το Θεό».  

 



 

 

 

4.3. Βασίλης Ρώτας & Σπύρος Μελάς: Κριτική προσέγγιση της 

θρησκείας 

 

Δύο χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, το 1924, ο Γιάννης Κορδάτος 

δημοσιεύει τη μελέτη του η Κοινωνική Σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 

1821,
536

 με την οποία επιχειρεί να εισαγάγει τη μέθοδο του ιστορικού υλισμού στην 

ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων και να απομακρύνει την εγχώρια σκέψη από τα 

παγιωμένα σχήματα του μεγαλοϊδεατισμού. Το μελέτημα αυτό υποβάθμιζε τον εθνικό 

χαρακτήρα του αγώνα της ανεξαρτησίας και επικεντρωνόταν στην ταξική του 

διάσταση. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του Γιάννη Κορδάτου η επανάσταση 

του 1821 δεν ήταν η εξέγερση ενός λαού εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας με 

στόχο την αυτονομία του, αλλά μια κοινωνική εξέγερση εναντίον ενός φεουδαρχικού 

καθεστώτος, το οποίο αποτελούσαν όχι μόνο οθωμανικά αλλά και ντόπια στοιχεία. 

Μεταξύ αυτών απαριθμούνται από τον συγγραφέα ο ανώτερος κλήρος και οι 

δημογέροντες, οι οποίοι καταπίεζαν το λαό και αποτελούσαν στόχο της εξέγερσής 

του.
537

 Το έργο του επηρέασε όχι μόνο τους οπαδούς της μαρξιστικής διανόησης 

αλλά και όλους εκείνους που μετά τη μικρασιατική καταστροφή επιζητούσαν μια νέα 

ελπίδα, να κοιτάξουν με μια διαφορετική ματιά τις σελίδες της ιστορίας αφήνοντας 

παραπέρα κάθε διάθεση εθνικισμού. Ιδιαίτερα κριτική στάθηκε η ματιά του Γιάννη 

Κορδάτου απέναντι στους πρωταγωνιστές των γεγονότων, στάση η οποία εξελίσσεται 

και προσλαμβάνει νέες πτυχές στην εξέλιξη του χρόνου. Είναι χαρακτηριστική η 

καταδίκη της σταδιοδρομίας του πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ αλλά και της 

                                                            
536 Γιάννης Κορδάτος, Η κοινωνική σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, εκδοτικός οίκος 

Γεωργίου Ι. Βασιλείου, Αθήναι 1924. 
537 «Όπως και εις την Ευρώπην οι φεουδάρχαι έγδυνον και καταπίεζον πολιτικώς και οικονομικώς τους 

δουλοπάροικους και πτωχούς χωρικούς, έτσι και επί τουρκοκρατίας οι έλληνες προύχοντες, κατέχοντες 

κατ’ ουσίαν αυτοί την πολιτικήν εξουσίαν εις τας περισσότερας επαρχίας του Κράτους, εφέροντο 

σκληρότατα προς τους ομοεθνείς των. Πολλάκις δε αυτοί ήσαν οι αίτιοι να υφίστανται αγρίας 

καταπιέσεις ο ελληνικός αγροτικός πληθυσμός, γεγονός το οποίον επιμελώς αποφεύγουν να 

σημειώσουν οι έλληνες ιστορικοί, χαρακτηρίζοντες και περιγράφοντες τους χρόνους εκείνους ως 

μαύρους χρόνους σκλαβιάς, χωρίς να καταλογίζουν ευθύνας εις τους Έλληνας δημογέροντες, 

προσπαθούντες την ελληνικήν φεουδαρχίαν να την παρουσιάσουν απρόσωπην και απηλλαγμένην του 

βάρους των εγκλημάτων και των αγριοτήτων που χαρακτηρίζουν την ιστορίαν του Δυτικού 

φεουδαρχισμού». Στο ίδιο, σσ. 38-39. 
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συμπεριφοράς του ανώτερου κλήρου γενικότερα, όπως προκύπτει μέσα από τα 

δημοσιεύματά του. Η προσέγγιση που επιχειρεί στα γεγονότα ο Γιάννης Κορδάτος 

επηρέασε και άλλους συγγραφείς της μαρξιστικής περιόδου μεταξύ των οποίων και 

τον Βασίλη Ρώτας. 

Ο Βασίλης Ρώτας (1889-1977) ξεκίνησε τη λογοτεχνική του δραστηριότητα ως 

θεατρικός συγγραφέας αλλά δοκίμασε αρνητική εμπειρία στο ξεκίνημά, του καθώς το 

πρωτόλειό του Τ’ αποπαίδια της μοίρας,
538

 που υπέβαλε στον Παντελίδειο δραματικό 

διαγωνισμό, συνάντησε τις ειρωνίες των καθηγητών-κριτών του διαγωνισμού. Στην 

αρχή της δεκαετίας του 1930 ιδρύει το «Λαϊκό Θέατρο Αθηνών» σε μια προσπάθεια 

αναβάθμισης του Θεάτρου. Στην ιδρυτική διακήρυξη του θιάσου αναφέρεται στο 

ρόλο του θεάτρου ως τροφή που εξασφαλίζει την ελευθερία στον άνθρωπο.
539

 

Νωρίτερα επιχείρησε να προσεγγίσει το χώρο του ιστορικού δράματος με δύο παιδικά 

μονόπρακτα Να ζη το Μεσολόγγι (1927) και το Ο Ιησούς δωδεκαετής εν τω Ναώ 

(1928), με τα οποία εναποθέτει την ελπίδα του έθνους στην αθωότητα, τη σοφία και 

τη γενναιότητα των ανήλικων παιδιών. Το έργο του Ρήγας Βελεστινλής είναι το πρώτο 

του μεγάλο έργο, που τον καθιέρωσε ως θεατρικό συγγραφέα, αν και γράφτηκε και 

εκδόθηκε την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά. Στο έργο του αυτό είναι έντονη η 

απόκλιση από τα συνήθη πατριωτικά δράματα, όπου τα θεατρικά πρόσωπα 

χωρίζονται σε καλούς Έλληνες και κακούς εχθρούς, Τούρκους, Βούλγαρους, 

Γερμανούς και άλλους. Επιπλέον, η ηθική ακεραιότητα δεν αποτελεί γνώρισμα μόνο 

των Ελλήνων αλλά εκείνων των Εθνών που θεωρούνται από τους Έλληνες κατώτερα 

και εχθρικά. Έτσι, το έργο ξεκινά με τη βοήθεια που προσφέρουν τούρκικες 

οικογένειες, καθώς δέχονται να κρύψουν στους κόλπους τους Ελληνόπουλα, για να 

γλυτώσουν από το παιδομάζωμα των Γενίτσαρων. Επίσης, στη συγκέντρωση, που 

κάνει ο Ρήγας κηρύσσει τον αγώνα για την απελευθέρωση όλων των βαλκανικών 

λαών προκαλώντας την έκπληξη των ακροατών του, οι οποίοι απέβλεπαν στην 

εκδίκηση σε βάρος των εχθρών τους . Στη συγκέντρωση αυτή, ο Δεσπότης 

καταδικάζει το οποιοδήποτε κίνημα με περίπλοκους αφορισμούς. Ο Οικονόμου 

θεωρεί ότι χρειάζονται σημαντικά κεφάλαια και ο Ρήγας υποστηρίζει ότι μόνοι θα 

                                                            
538 Το έργο ανακαλύφθηκε πρόσφατα στα χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Βλ. Κυριακή 

Πετράκου, «Το πρώτο θεατρικό έργο του Βασίλη Ρώτα: Τ’ Αποπαίδια της μοίρας», Παράβασις 5, 

Επιστημονικό Δελτίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδ. Ergo, Αθήνα 2004, 

σσ. 125-126.  
539 Βαρβάρα Γεωργοπούλου, ό.π., σ. 183. 
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κάνουν την επανάσταση, με τα μέσα που διαθέτουν. Ο Οικονόμου σκοπεύει να 

εκμεταλλευτεί το κίνημα για τους δικούς του σκοπούς, ένας από τους οποίους είναι 

να ιδιοποιηθεί την περιουσία του πρίγκιπα. Για το λόγο αυτό προσπαθεί να πείσει τον 

Βασίλη, το βοηθό του Ρήγα, να καταδώσει τον Ρήγα με την αιτιολογία ότι το κίνημα 

έχει αφορισθεί από την Εκκλησία και είναι καταδικασμένο. Παράλληλα του 

υπόσχεται να τον κάνει συνεταίρο και κληρονόμο του. Ο Ρήγας συλλαμβάνεται μετά 

από καταγγελία του Βασίλη, οδηγείται στη φυλακή, όπου και οργανώνει σχέδιο 

απόδρασης. Δεν κατορθώνει όμως να το εφαρμόσει, γιατί μια ομάδα δολοφόνων τους 

εκτελεί. Ο εξηγητής δηλώνει πως ο σπόρος του μηνύματος γονιμοποιήθηκε. Ο 

Αργέντης καταλήγει στη μεταφυσική πλέον κατανόηση του οράματος του Ρήγα για 

τη συναδέλφωση των λαών, όχι μόνο μέσα από την ελευθερία, την ισονομία και τη 

δικαιοσύνη αλλά μέσα και από την αγάπη όλων των ανθρώπων.   

Το έργο του Ιησούς δωδεκαετής εν τω Ναώ είναι ένα μονόπρακτο δράμα με έξι 

σκηνές. Εκδόθηκε το 1929 από τις εκδόσεις Δημητράκου Α.Ε και η δεύτερη έκδοση 

(Χαρ. Μπούρας) πραγματοποιήθηκε το 1975. Συμπεριλαμβάνεται στον συλλογικό 

τόμο Θέατρο για παιδιά.
540

 Η υπόθεση του έργου εξελίσσεται στον πρόναο του ναού 

του Σολομώντα στα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς παρατηρεί ένα συνομήλικό του παιδάκι, 

ισχνό και καμπούρικο, που ο πατέρας του το έχει φέρει για να το αφιερώσει, δήθεν, 

στο ναό, στην πραγματικότητα, όμως, για να απαλλαγεί από την παρουσία του. Όταν 

καταφθάνει η μητέρα του παιδιού αναζητώντας το παιδί της, ο πατέρας αποκηρύσσει 

τη μητέρα μαζί με το παιδί. Ο Χιλέλ, ο αρχιραβίνος, προσπαθεί να υπερασπιστεί το 

αδύναμο πλάσμα και δέχεται να μείνει στο ναό. Ο Πρωθιερέας παραμένει άκαμπτος 

κι επικαλείται χωρία της Γραφής, για να υποστηρίξει ότι το παιδί είναι 

καταδικασμένο να πληρώσει με το θάνατό του τις αμαρτίες του πατέρα του. 

Προτείνει στον πατέρα να δώσει χρήματα στο ναό προκειμένου να παραμείνει το 

παιδί. Ο Χιλέλ εξανίσταται και επιπλήττει το φιλάργυρο εβραϊκό ιερατείο. Στα 

επιχειρήματα του Πρωθιερέα ο Ιησούς αντιπαρατίθεται χρησιμοποιώντας άλλα 

χωρία, τα οποία μιλούν για αγάπη, δικαιοσύνη και ελπίδα. Ο Αρχιραβίνος 

αναγνωρίζει με ενθουσιασμό στο πρόσωπο του μικρού σοφού την επέμβαση του 

Θεού για τη σωτηρία του παραστρατημένου κόσμου και ξεψυχά δοξολογώντας τον 

Κύριο. Ο Ιησούς προτείνει στη μητέρα του παιδιού να αναλάβει εκείνος υπό την 

                                                            
540Αθανάσιος Καραγιάννης, Ο Βασίλης Ρώτας και η συμβολή του στη λογοτεχνία για παιδιά και 

εφήβους, Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2005, σ. 239. 
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προστασία του τον Ιούδα, εκείνη αποδέχεται την πρόταση και συμβουλεύει το παιδί 

της να αγαπά τον καινούριο του προστάτη και να μην τον σταυρώνει όπως σταύρωνε 

την ίδια. Όταν η Μαρία βρίσκει τον Ιησού στο Ναό, εκείνος της λέει ότι πρέπει να 

βρίσκεται στο σπίτι του πατέρα του, της παρουσιάζει τον Ιούδα ως αδελφό του και 

εκείνη υποδέχεται το νέο μέλος στην οικογένειά της. 

Η μελέτη του έργου μάς επιτρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο συγγραφέας αξιοποιεί 

το επεισόδιο της επίσκεψης του Ιησού στο ναό από το Ευαγγέλιο, για να δομήσει την 

υπόθεση του έργου του. Αποδεικνύει ότι κατέχει τη γνώση των Ιερών Γραφών και σε 

κάθε περίπτωση αναφέρει σχετικό χωρίο προς έκπληξη του αρχιερέα Ραβίνου. Στο 

διάλογό του με τον φίλο του Ζεκήλ, αναγνωρίζει το Θεό ως πατέρα δικό του και όλων 

των ανθρώπων και αντιλαμβάνεται το Ναό ως σπίτι του. 

ΙΗΣΟΥΣ: Και γιατί να φοβηθώ απ τον  πατέρα μου;   

ΖΕΚΗΛ: Ποιον πατέρα σου;  

ΙΗΣΟΥΣ: Τον πατέρα, το Θεό.  

ΖΕΚΗΛ: Τι; Εσύ είσαι γιος του Θεού;  

ΙΗΣΟΥΣ: Κι εγώ κι εσείς και όλοι μας είμαστε γιοι του Θεού
541

 

Την ίδια άποψη διατυπώνει και προς τη μητέρα του Μαρία, όταν κατά τη 

συνάντησή τους η τελευταία τον επιπλήττει, επειδή τον αναζητούσε και δεν 

μπορούσε να τον βρει. Στην παρατήρηση του μαθητή ότι ο πατέρας του δεν θα του 

επέτρεπε να βρίσκεται στο ναό, αν δεν ήταν και ο Ιησούς μαζί του, ο Ιησούς 

αιτιολογεί τη συμπεριφορά αυτή ως έλλειψη εμπιστοσύνης του πατέρα προς το παιδί. 

ΖΕΚΗΛ: Εμένα ο πατέρας μου δε θα μ’ άφηνε από κοντά του, αν δεν ήσουν και συ 

μαζί.  

ΙΗΣΟΥΣ: Αυτό θα πη πως ούτε τον σέβεσαι ούτε τον φοβάσαι τον πατέρα σου για να 

μη σ’ εμπιστεύεται. Είναι αμαρτία να μην κάνεις ό,τι λέει η Γραφή και σε καλό δε 

βγαίνει.
542

  

                                                            
541 Βασίλης Ρώτας, «Να ζη το Μεσολόγγι», Θέατρο για παιδιά, εκδ. Μπούρας, Αθήνα 1975,  

σ. 102-103. 
542 Στο ίδιο, σ. 103.  
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Όταν ο Ζεκήλ του ζητά χρήματα για να παίξει σε τυχερά παιχνίδια, ο Ιησούς 

διατυπώνει την έντονη αντίθεσή του και στηλιτεύει τα ανθρώπινα πάθη, που 

κυριεύουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο Ιησούς αιτιολογεί την άποψή του αυτή 

αναλύοντας στον Ζεκήλ την εξέλιξη της συμπεριφοράς του εξαιτίας του πάθους του. 

ΙΗΣΟΥΣ: Θα πα να πιάσεις στα κρυφά τη μητέρα σου να της ζητήσεις χρήματα. Και 

θα της πεις ψέματα ότι σε έστειλα εγώ. Και ύστερα, όταν θα τα χάσεις και αυτά και θα 

μαθευτεί η αλήθεια θα μισείς   εμένα. Και θα ορκίζεσαι ότι εγώ σου είπα να παίξουμε. 

Και κανείς δε θα σε πιστεύει. Και σύ όλο θα ορκίζεσαι και τόσο περισσότερο θα με 

μισείς. Πήγαινε, λοιπόν, αφού αυτό θα κάνεις, πήγαινε.
543

  

Για την αντιμετώπιση των παθών προτείνει την εφαρμογή του Λόγου του Θεού, 

όπως διατυπώνεται στην Αγία Γραφή. Κατά την αντιπαράθεση του Ιησού με τον 

Πρωθιερέα, ο Ιησούς αναπτύσσει την Ορθόδοξη διδασκαλία για την έννοια της 

αγάπης. Στη λύση του θανάτου που προτείνει ο ιερέας στο πρόβλημα του καμπούρη, 

ο Ιησούς αντιπαραθέτει τη λυτρωτική δύναμη της αγάπης. 

ΧΙΛΕΛ:[…] Δεν υπάρχει, λοιπόν, για το πλάσμα αυτό σωτηρία; Καμιά ελπίδα να 

λυτρωθεί;  

ΠΡΩΘΙΕΡΕΑΣ: Υπάρχει! Ο θάνατος!  

ΧΙΛΕΛ: Ο θάνατος, ο θάνατος. Το ξεστομίζεις αυτό με τόση ευκολία;   

ΠΡΩΘΙΕΡΕΑΣ: Αυτό είναι! Το πλάσμα αυτό θα βασανιστή, ώσπου να έρθη ο 

θάνατος. Αμαρτίες γονέων παιδεύουν τα τέκνα. Καμιά δύναμη δεν μπορεί να σώση 

αυτό το καταδικασμένο πλάσμα εξόν ο θάνατος. Είπα!  

ΙΗΣΟΥΣ (καθώς χαηδεύει τον μικρόν καμπούρη, με σταθερή φωνή και λάμψη στο 

πρόσωπο από το φως της αλήθειας που ξεστομίζει): «Μόνο η αγάπη λυτρώνει τα 

παιδιά του Θεού» λέει η Γραφή.(πάλι γίνεται μια στιγμή σιωπή και όλα τα κεφάλια 

γυρίζουν προς το μέρος του Ιησού, που στέκει με κατεβασμένα τα μάτια).
544

 

Στις απειλές του πρωθιερέα ο Ιησούς εκφράζει τη βεβαιότητα της εφαρμογής του 

λόγου του Θεού. Έτσι, παρουσιάζει το Θεό ως κριτή, τιμωρό και λυτρωτή του 

ανθρώπου. 

                                                            
543 Στο ίδιο, σσ. 103-104. 
544 Στο ίδιο, σσ. 116-117. 
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ΙΗΣΟΥΣ: Δε φοβάμαι γιατί εγώ κάνω το θέλημα του πατέρα μου.
545

 

Ο Γιάννης Σιδέρης αποκάλεσε το έργο αριστούργημα και σημείωσε ότι έχει 

αρετές. Ακόμη, τόνισε τη θρησκευτικότητά του χωρίς υπερβολές που θα οδηγούσαν 

το συγγραφέα του στην «θρησκοκαπηλεία»: «Και δεν έχω κανένα δισταγμό να πω ότι 

το δράμα του Ιησούς δωδεκαετής ειν’ ένα αριστούργημα, που πρόκειται να αφήσει 

αξέχαστες εντυπώσεις σε μικρούς και μεγάλους. Γιατί ο συγγραφέας όπως δεν κάνει 

δημοσιογραφική πατριδοκαπηλία στο «Να ζη το Μεσολόγγι», έτσι δεν κάνει και 

θρησκοκαπηλεία σε αυτό το άριστο έργο. Εκμεταλλεύεται ποιητικά και θρησκευτικά τα 

συναισθήματα που μπορεί να πάρει και προσέχει στην ομορφιά πιο πολύ, σε ότι δηλαδή 

έχουν ανάγκη  οι μικροί αλλά  και οι μεγάλοι».
546

 Ανάλογες θετικές εντυπώσεις 

διατυπώνει ο καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ σχετικά με την αξία του έργου, γεγονός 

που επισημαίνει τη διαχρονικότητά του ως προς την υπόθεση, την αισθητική, την 

πλοκή και την ιδεολογία του: «Ένα άλλο μικρό αριστούργημα είναι το «Ο Ιησούς 

δωδεκαετής εν τω ναώ»[…] Το έργο διακρίνεται για μια σειρά από συγκινητικές 

λεπτομέρειες, είναι γραμμένο με χάρη και φρεσκάδα και εισάγει το παιδί κατευθείαν 

στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης πιο άμεσα από κάθε μάθημα θρησκείας».
547

 

Στο έργο Να ζη το Μεσολόγγι ο συγγραφέας επαναφέρει το θεατή στο κλίμα του 

Νικήρατου της Ευανθίας Καΐρη και παρακάμπτει την ηρωική αισιοδοξία των 

σχετικών δραματικών κατασκευών του Αντωνιάδη. Σύμφωνα με την υπόθεση του 

έργου ο Παπαγιώργης ,υποχρεωμένος να βρίσκεται στα μετόπισθεν της μάχης λόγω 

της αναπηρίας του στο πόδι, που προκλήθηκε στη μάχη της πολιορκίας του 

Μεσολογγίου, επιβλέπει την κατασκευή φυσεκιών από μια ομάδα ανήλικων παιδιών 

και δίνει την ευχή του στο παιδί του, που φεύγει ανυπόμονο για τη μάχη. Οι συνθήκες 

διαβίωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολες και λόγω απουσίας τροφής. Ο Παπάς αρνείται να 

πάρει μερίδιο τροφής για χάρη της νέας γενιάς, των παιδιών. Ο γιος του ιερέα 

μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στο σπίτι, ενώ καταφθάνει η είδηση ότι 

εμφανίστηκαν στον ορίζοντα κάποια πλοία, που πιθανόν να είναι του Μιαούλη, και 

έρχονται να ενισχύσουν με τρόφιμα τους πολιορκημένους. Ο Πάνος, του οποίου η 

κατάσταση της υγείας χειροτερεύει συνεχώς, παραδίδει τα όπλα του στην αδελφή του 

                                                            
545 Στο ίδιο, σ. 117. 
546 Γιάννης Σιδέρης, «Σημειώματα, Διαβάζοντας…», περ. Σήμερα, τεύχ .11-12, Νοεμ.-Δεκ. 1933,  

σ. 378. 
547 Βάλτερ Πούχνερ, «Παρατηρήσεις και σκέψεις πάνω στο παιδικό θέατρο του Βασίλη Ρώτα»,  

περ. Διαδρομές, τεύχ. 9-10. 
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και σε μια κατάσταση παραληρήματος, αφού εκφράσει την επιθυμία να σύρει το χορό 

την ημέρα της Λαμπρής, πεθαίνει. Καθώς δυσοίωνες ειδήσεις καταφθάνουν συνεχώς, 

σύμφωνα με τις οποίες τα πλοία που εμφανίστηκαν δεν ήταν του Μιαούλη αλλά 

τουρκικά, οι καπεταναίοι συγκεντρώνονται και οργανώνουν την εποποιία της Εξόδου. 

Ο ιερέας καταφεύγει στην ψαλμωδία προκειμένου να ενισχύσει ψυχολογικά τα 

παιδιά, που υποφέρουν εξαιτίας της απώλειας προσφιλών τους προσώπων λόγω του 

πολέμου αλλά και της σωματικής εξάντλησης εξαιτίας του αισθήματος της πείνας. 

Με τον ψαλμό αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας, της οποίας επιζητά το έλεος, 

δηλώνοντας την προσωπική του συντριβή εξαιτίας των αμαρτιών που ταλαιπωρούν 

την ψυχή και το σώμα. 

ΠΑΠΑΣ: Πολλοίς συνεχομένοις πειρασμοίς προς σε καταφεύγω σωτηρία επιζητών, 

ω Μήτερ του Λόγου και Παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Από των 

πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Προς σε καταφεύγω 

την κεχαριτωμένη. Ελπίς απηλπισμένων συ μοι βοήθησον. Πάσαι των Αγγέλων αι 

στρατειαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες μετά της 

Θεοτόκου ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς.
548

 

Ένδειξη θρησκευτικού σεβασμού και πίστης αποτελεί η προτροπή τόσο του ιερέα 

όσο και της Φωτεινής προς τα παιδιά να προσευχηθούν, πριν την έναρξη του 

φαγητού, να ζητήσουν από τον Κύριο να ευλογήσει το τραπέζι τους. 

ΦΩΤΕΙΝΗ: Σταθείτε! Περιμένετε! Γιώργη, στάσου Φώτω! Ευλόγησε, πατέρα!  

ΠΑΠΑΣ: Χριστέ, ο Θεός ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι 

άγιος ει πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.  

ΦΩΤΕΙΝΗ: Σταυρό όλοι! Εμπρός, τρώτε. Μη Γιώργη, ντροπής! Καθένας το δικό 

του! Μη μαλώνετε!
549

  

Με αφορμή το διαπληκτισμό μεταξύ των παιδιών την ώρα του φαγητού, ο ιερέας 

προτρέπει σε ομόνοια διδάσκοντας ότι η διχόνοια προκαλεί την αποστροφή του Θεού 

και αποτελεί την αιτία παραμονής του έθνους σε κατάσταση υποδούλωσης. Στην 

προτροπή της Γιώργαινας να είναι πιο επιεικής με τα παιδιά, εξαιτίας της παιδικής 

                                                            
548 Βασίλης Ρώτας, ό.π. 
549 Στο ίδιο, σ. 31. 
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τους αθωότητας, ο παπάς επισημαίνει ότι η κρίση του Θεού  δεν κάνει διακρίσεις και 

υποστηρίζει ότι και το Μεσολόγγι σήμερα βρίσκεται στη κρίση του Θεού. 

ΠΑΠΑΣ: Ομονοήστε παιδιά μου∙ μη μαλλώνετε! Μη θέλη κανένας να πάρη το δίκιο 

του αλλουνού, γιατί έτσι γεννιέται η διχόνοια. Άμα δεν έχουμε ομόνοια και δεν ακούμε 

το δίκιο του αλλουνού, δεν μπορούμε να ιδούμε σωτηρία και προκοπή. Η διχόνοια θα 

μας φάει. Η διχόνοια μας έφερε στο χάλι που βρισκόμαστε σήμερα. Αν δεν 

ομονοήσουμε δε θα δούμε ποτέ ανάσταση. Και θα χαθούμε ολότελα απ’ το πρόσωπο 

του Θεού.
550

 

Ο παπάς επικαλείται το έλεος του Κυρίου και ζητά να θαυματουργήσει 

προκειμένου να σωθεί το ετοιμοθάνατο παιδί του. Αναφέρεται στη σταυρική θυσία 

του Κυρίου και παρακαλά το Θεό να τον απαλλάξει από το πόνο της απώλειάς του. 

Αν αμάρτησε, επιθυμεί να τιμωρηθεί ο ίδιος με το χειρότερο τρόπο. Υπόσχεται να 

υπομείνει καρτερικά το μαρτύριο του, αρκεί να επιζήσει το παιδί του. 

ΠΑΠΑΣ:[…]  Κύριε, Κύριε. Στην καρδιά μέσα με σφάζει ο χαμός του παιδιού μου. 

Ελέησέ με και κάμε το θάμα σου. Γλύτωστο. Χάρισε, Κύριε, τη ζωή στο νέο βλαστάρι 

και για τη χάρη αυτή πάρε με εμένα. Κι αν είμαι αμαρτωλός και σου ‘φταιξα σαν 

άνθρωπος, παίδεψέ με εμένα, βασάνισε το κορμί μου. Δε θα παραπονεθώ για τίποτε. 

Και ας τιμωρηθώ με το χειρότερο βάσανο. Ας σαπίσει το κρέας μου κι ας με φαν 

ζωντανό τα σκουλήκια. Κι ας μου περσέψη τόση ζωή όσο για να πονώ και να 

μαρτυρέβω. Μα χάρισε, Θεέ μου, τη ζωή στο παιδί μου. Άσε να ζήση, να ιδή λευτεριά. 

(κλαίγοντας) Κύριε, που εσταυρώθης και γιορτάζουμε τα άγια πάθη σου, ελέησέ με και 

πάρε το από το στόμα μου το πικρό αυτό ποτήρι (σωπαίνει λίγο, ύστερα ησυχώτερα) Μα 

πάλι, όχι όπως θέλω εγώ, παρ’ όπως θέλης Εσύ. (δυνατώτερα και σταθερώτερα) Κι αν 

είναι να αναστήσουμε πατρίδα με τη θυσία μας τούτη, ας γίνει, Κύριε, το θέλημά σου.
551

  

Η μελέτη του έργου μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την ιδιαίτερη σημασία που 

αποδίδει ο συγγραφέας στην ύπαρξη ομόνοιας μεταξύ των Ελλήνων, προκειμένου να 

μπορέσουν να επιτύχουν τις εθνικές επιδιώξεις. Στο έργο ο ρόλος του ιερέα δεν 

περιορίζεται στην άσκηση των λειτουργικών καθηκόντων, αλλά, αντίθετα, 

συμμετέχει ενεργά στη μάχη και όταν οι σωματικές του δυνάμεις δεν το επιτρέπουν, 

εμψυχώνει και νουθετεί τα παιδιά. Επίσης, ο συγγραφέας προβάλλει μαθήματα 

                                                            
550 Στο ίδιο, σ. 31-32.  
551 Στο ίδιο, σσ. 44-45. 
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ορθόδοξου ήθους στα παιδιά μέσα από την προτροπή του ιερέα να προσεύχονται πριν 

το φαγητό ζητώντας από το Θεό να ευλογήσει το τραπέζι τους. Τη σημασία της 

ταπείνωσης στη ζωή του χριστιανού υπογραμμίζει ο ιερέας μέσα από το προσωπικό 

του παράδειγμα, τη διάθεσή του να υπομείνει τις συνέπειες των αμαρτιών του. 

Ο Σπύρος Μελάς έκανε την εμφάνισή του στην δραματουργία την πρώτη δεκαετία 

του νέου αιώνα με μια σειρά από σύγχρονα αστικά δράματα στα οποία είναι εμφανής 

η επίδραση του νιτσεϊσμού. Το πρώτο του ιστορικό δράμα Ο Ιούδας εμφανίστηκε στη 

σκηνή του νεοσύστατου εθνικού θεάτρου το 1934, όπου επιχειρείται μια κριτική του 

εθνικισμού που υπαγόρευε η μελέτη των αποτελεσμάτων της μικρασιατικής 

εκστρατείας μέσα από το πρίσμα του μαρξιστικού αντιιμπεριαλιστικού διεθνισμού. 

Παρουσιάζει τον Ιούδα να εμφανίζεται σαν μαχητικός εθνικιστής, που προδίδει τον 

Ιησού, επειδή διαψεύστηκαν οι προσδοκίες που είχε εναποθέσει στο πρόσωπό του, 

ότι θα απελευθερώσει τους Εβραίους από τον Ρωμαϊκό ζυγό και θα ηγηθεί της 

δημιουργίας ενός πανίσχυρου Εβραϊκού κράτους. Η παράσταση του έργου του 

Παπαφλέσσας από το ελεύθερο θέατρο δείχνει τον Σπύρο Μελά να υιοθετεί τους 

ταξικούς διαχωρισμούς του Κορδάτου μεταξύ των επαναστατών του 1821. Πρόκειται 

για ένα ιστορικό δράμα που παρουσιάζει τους προύχοντες και τον υψηλόβαθμο 

κλήρο να έχουν υιοθετήσει αρνητική στάση στον αγώνα της ανεξαρτησίας.  

Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου ο καλόγερος της Ρεκίτσας, Γρηγόρης 

Φλέσσας, αναγκάζεται να φύγει κρυφά από την πατρίδα του μετά από αλλεπάλληλες 

συγκρούσεις με τις τοπικές τουρκικές αρχές και να αναζητήσει ικανοποίηση της 

φιλοδοξίας του στους κόλπους του πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Της 

αποχώρησής του προηγείται σύγκρουση με τον ηγούμενο της μονής εξαιτίας της  

παρουσίας της Αγγέλας στο μοναστήρι, νεαρής κοπέλας, ερωτευμένης με τον 

καλόγερο. Ο ηγούμενος επιπλήττει την κοπέλα λέγοντας ότι θα εισηγηθεί στον 

πνευματικό της την ποινή της ακοινωνησίας μέχρι να μετανοήσει ειλικρινά, ενώ 

κατηγορεί τον καλόγερο για έλλειψη σεβασμού προς το Θεό. Στις κατηγορίες του 

ηγούμενου ο καλόγερος, συντετριμμένος, ομολογεί ότι προσεύχεται στο Θεό να τον 

απαλλάξει από τους πειρασμούς και αναρωτιέται γιατί ο Θεός επιτρέπει στα πάθη όχι 

απλά να θέτουν σε δοκιμασία τον άνθρωπο αλλά να εξουσιάζουν την ανθρώπινη ζωή. 

ΦΛΕΣΣΑΣ (με συντριβή):  Το Θεό; Αυτός ξέρει αν τον φοβάμαι ή όχι … Πόσες 

φορές γονατιστός, στα εικονίσματα, δεν ξενύχτησα να τον ρωτάω, με δάκρυα στα μάτια, 
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πάντα το ίδιο: «Κύριε, γιατί στον πειρασμό να βάζεις τόση δύναμη, που να μη μας 

δοκιμάζει μονάχα, μα να μπορεί να μας εξουσιάζει;»  

ΓΟΥΜΕΝΟΣ: Αυτά τα λόγια είναι βλάστημα, μα δεν είναι ώρα τούτη να σου το 

καθαρίσω, αφορισμένε! Αυτό που έχω να σου πω, είναι πως πρέπει να μακραίνεις από 

τους τόπους του Κυρίου…
552

  

Στην Κωνσταντινούπολη μυείται από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας στην 

εθνική συνωμοσία για την ανάσταση του Γένους. Η μύηση στους κόλπους της 

πραγματοποιείται με ορκωμοσία στο όνομα της Αγίας Τριάδος, γεγονός που 

φανερώνει τη βαθιά θρησκευτική πίστη που κατέχει τους πρωταγωνιστές της εποχής, 

το ηθικό βάρος του όρκου και τη σύνδεση έθνους και θρησκείας  

ΦΛΕΣΣΑΣ (στον Αναγνωστόπουλο):….. Και μου δίνεις εμένα, τέτοιον όρκο,  και 

τονέ φτιάνεις διπλό για να με φοβερίζεις μ’ ένα κουρελόχαρτο που θα κρατάς στα χέρια 

σου; Δεν καταδέχτηκα να το διαβάσω∙ έτσι το υπόγραψα∙ τώρα θα δω τι λέει (αρχίζει 

να διαβάζει και όσο προχωρεί η συγκίνησή του μεγαλώνει). «Ενώπιον του υπερτάτου 

όντος και της αληθούς σοφίας ορκίζομαι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του 

Αγίου Πνεύματος … να φυλάξω στερεάς και απαραβάτως σώας τας ιεράς υποσχέσεις 

…» (μουρμουρίζει τα ενδιάμεσα), «αποβλέπουσα όλως διόλου προς τιμήν και 

ασφάλειαν της μόνης φιλτάτης μητρός μας, της δυστυχούς λέγω πατρίδος …»  Ναι! … 

«μα το ιερόν της πατρίδος όνομα, δια την οποία και ζώμεν και κινούμεθα… μα την 

ανάστασιν αυτής…» (δεν μπορεί να προχωρήσει από τα δάκρυα).
553

  

Σε συνέλευση της Εταιρείας στο Ισμαήλι του Δούναβη, ο Φλέσσας εξοργίζει τους 

συντρόφους του, όταν εκείνοι αντιλαμβάνονται ότι έχει πλαστογραφήσει έγγραφα 

από την πατρίδα για να επισπεύσει την έναρξη της επανάστασης. Για να ενισχύσει το 

επιχείρημά του, τους προτρέπει να επισκεφθούν τις εκκλησίες και να ακούσουν το 

καινούριο στιχηρό της Θεοτόκου που έφτιαξε ο δεσπότης Έλους, ο Άνθιμος. Το 

στιχηρό αυτό δηλώνει το πάθος των κατοίκων του Μοριά να αποτινάξουν το ζυγό. 

ΦΛΕΣΣΑΣ (συνεχίζει χωρίς να ακούσει): Για ν’ ακούσουμε το καινούριο στιχηρό 

της Θεοτόκου πού ‘φτιαξε ο Δεσπότης Έλους, ο Άνθιμος, να το ψέλνουνε ολούθε και να 
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λέει: «Δεύρο μήτερ Χριστού και ρύσαι ημάς κεκαμωμένους, τυραννικαίς απειλαίς και 

δεινή μανία των αγαρηνών»… τα’ ακούτε μωρέ; Αγαρηνώ!...
554

 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης εκτιμά την πατριωτική του ανυπομονησία και τον 

στέλνει ως εκπρόσωπό του στην Πελοπόννησο να ξεσηκώσει τους κατοίκους. 

Επιθυμεί να είναι όλα έτοιμα, ώστε με τη βοήθεια του Θεού να επιτύχουν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Η αναφορά του ονόματος του Θεού δηλώνει το θρησκευτικό 

σεβασμό του Υψηλάντη και των παρευρισκομένων, οι οποίοι εξαρτούν και από τη 

θεϊκή συνδρομή την έκβαση του αγώνα. Στη νέα του αποστολή αντιλαμβάνεται ότι η 

ηγετική τάξη των Ρωμιών, οι προύχοντες και οι δεσποτάδες, αποτελούν με την 

επιφυλακτικότητά τους εμπόδιο στον ξεσηκωμό και αποφασίζει να τους παρακάμψει 

με δόλο. Με δόλιο τρόπο τους καθιστά ύποπτους στα μάτια των Τούρκων και τους 

υποχρεώνει να συμμετάσχουν στην επανάστας,η προκειμένου να διαφυλάξουν τη ζωή 

τους. Κατά τη διάρκεια μυστικής συνάντησης που έχει με τους πρόκριτους και 

προεστούς υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει την ακολουθία του αγιασμού και το 

επιχείρημα της υποτιθέμενης έριδας μεταξύ δύο μοναστηριών για να δικαιολογήσει 

την αιτία της συνάθροισής τους κατά την έκτακτη επίσκεψη του σουλτάνου. 

ΦΛΕΣΣΑΣ (περνώντας γρήγορα από το λαιμό του το πετραχήλι∙απευθυνόμενος στο 

δούλο): Γλήγορα ένα λαγήνι με νερό και μια φούντα πρασινάδα από τις γλάστρες. 

(στους άλλους που τον κοιτάνε σαστισμένοι, ενώ βγάζει το καλυμμαύχι του κι ένα 

σταυρό απ τον κόρφο του): Σηκωθείτε! Σταυροκοπηθείτε! Θα κάνω πως αγιάζω τη 

συνέλευση για το μετόχι της Ροδιάς. (μπαίνει ο υπηρέτης με το λαγήνι και την 

πρασινάδα. Ο Φλέσσας βουτάει στο νερό την πρασινάδα και το σταυρό∙ αρχίζει να 

ψέλνει): Συ γαρ ει ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός και 

σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν τω ανάρχω σου 

Πατρί και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους 

αιώνας των αιώνων… Αμήν!  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (σταυροκοπιούνται): Αμήν! (από την εκκλησία ακούγονται ψαλμωδίες. 

Κύριε ελέησον! Κύριε ελέησον!)  

ΦΛΕΣΣΑΣ (αρχίζει το ράντισμα): Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου (μπαίνει ο Βοϊδόβας∙ 

ο Φλέσσας κάνει πως δεν τον βλέπει και συνεχίζει το ράντισμα, ραντίζοντας και τον 
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Βοϊβόδα∙ συνεχίζει): … και ευλόγησον την κληρονομίαν σου∙ νίκας τοις βασιλεύσι κατά 

βαρβάρων δωρούμενος και το σον φυλάττων διά του σταυρού σου πολίτευμα.
555

 

Κατά τη συνομιλία του Σουλεϊμάν Αρναούτογλου με τον Χουσεΐν γίνεται αναφορά 

από το συγγραφέα στη θρησκεία ως προσδιοριστικό στοιχείο της ταυτότητας του 

Ρωμιού. Όταν ο Χουσεΐν τον ενημερώνει ότι προετοιμάζεται επανάσταση εναντίον 

του, ο Σουλεϊμάν υποστηρίζει ότι αν ίσχυε μια τέτοια υπόθεση, θα την είχε 

αντιληφθεί ο συνεργάτης του Χασάν- Κοκκίνης, γραικός αλλά μουσουλμάνος στο 

θρήσκευμα. Ο Χουσεΐν ανταπαντά ότι το γεγονός ότι είναι μουσουλμάνος αποτελεί 

αιτία αντιπάθειας και απομόνωσής του από τους υπόλοιπους ραγιάδες, γεγονός που 

δεν του επιτρέπει να γνωρίζει τα σχεδιαζόμενα από αυτούς. 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ: Αν ήταν τίποτις, θα τώχε πάρει μυρωδιά και ο δικός μου ο 

μπουλούκ μπάσης.  

ΧΟΥΣΕΙΝ: Ποιος; Ο Χασάν Κοκκίνης; Αυτός είναι Γραικός.  

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ: Γραικός, μα Μουσουλμάνος.  

ΧΟΥΣΕΪΝ: Γι’ αυτό και δεν μπορεί να ξέρει τίποτις∙ οι ραγιάδες τον μισούνε γιατί 

άλλαξε την πίστη του και κρύβονται από δαύτον. Εμένα με ‘μπιστεύονται 

περισσότερο…..
556

 

Η κατάληψη της Καλαμάτας από τις δυνάμεις του Πετρόμπεη και του 

Κολοκοτρώνη σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής επανάστασης. Είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή η εικόνα της περιγραφής της επαναστατικής ατμόσφαιρας, την οποία η 

Αγγέλα χαρακτηρίζει ως θαύμα. 

ΑΓΓΕΛΑ: (σ’ όλους με μεγάλη χαρά): Τι κάθεσαι, μωρέ, τι καθόσαστε κλεισμένοι 

εδώ μέσα;  Μωρέ, εβγάτε να δήτε το θάμα, που δε ματάγινε στον κόσμο. Ολούθε 

αστράφτει, λαμποκοπάει κι αντιφεγγίζει ο τόπος. Μπροστά πάνε τα εξαπτέρυγα, ο τίμιος 

σταυρός και το βαγγέλιο. Εικοσιτέσσερις δεσποτάδες, διάκοι και παπάδες, κατεβαίνουν 

στο ποτάμι τούτη την ώρα να ψάλλουν τη λειτουργία της λεφτεριάς και πίσω οι 

Καπεταναίοι πάνω στα περήφανα φαριά τους, που φρουμάζουνε και χλιμιντράνε. Ο 

Μπέης κι ο Αναγνωσταράς, ο Κολοκοτρώνης κι ο Καπετανάκης, ο Μούρτζινος  κι ο 

                                                            
555 Στο ίδιο, σ. 136. 
556 Στο ίδιο, σ. 147. 



326 Το θρησκευτικό στοιχείο στη νεοελληνική δραματουργία  (1850-1950) 

 

Νικηταράς, ο Παπατζώνης κι ο Κύβελλος, ο Κατσής κι ο Μητροπέτροβας, ο Κουτράκος 

κι ο Πατριαρχέας.
557

  

Μετά από τέσσερα χρόνια και την πραγματοποίηση σημαντικών νικών, ο Φλέσσας 

έχει αναρριχηθεί σε κυβερνητικά αξιώματα, τα οποία τον έχουν απομακρύνει από τα 

πεδία των μαχών και τον έχουν εμπλέξει σε εμφύλιες διαμάχες. Η Μαντώ 

Μαυρογένους τον καταγγέλλει ότι έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο καταδοτών με σκοπό 

την παγίδευση των αγωνιστών που ανήκουν στις αντίπαλες φατρίες και του 

επισημαίνει τον κίνδυνο να οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο η επανάσταση. Από το 

τέλμα θα τον ανυψώσει η απόφασή του να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ πασά της 

Αιγύπτου σε μια μάχη καταδικασμένη σε αποτυχία εξαιτίας της υπεροχής του 

αντιπάλου. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή προβάλλει η σκηνή της εξομολόγησης του 

Φλέσσα στον Παπαγιώργη λίγο πριν την έναρξη της καθοριστικής μάχης με τον 

Ιμπραήμ, όπου μας δίνεται η ευκαιρία να αντιληφθούμε την ανθρώπινη πλευρά του 

ήρωα. Η διάθεση του ήρωα να εξομολογηθεί του αναγνωρίζεται ως χαρακτηριστικό 

αληθινού χριστιανού. Εξομολογείται στον ιερέα ότι σε ολόκληρη τη ζωή του τις 

επιλογές του καθόριζε μια διαρκής πάλη ανάμεσα στο Θεό και το διάβολο. 

Αισθάνεται οδύνη, γιατί τον τελευταίο λόγο σε κάθε επιλογή του είχε η λάσπη του 

διαβόλου. Αναγνωρίζει σε όλη του τη ζωή μόνο τρεις στιγμές κατά τις οποίες είδε το 

πρόσωπο του Θεού. Οι στιγμές αυτές είναι συνδεδεμένες με την αφιέρωση του 

εαυτού του σε ένα μεγάλο σκοπό. Παρατηρεί ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος 

αναλώνεται στην ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών, σε μικρά και ευτελή που 

αποσκοπούν στην ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών, απομακρύνεται από το Θεό. 

Η απόφασή του να αναμετρηθεί με τον Ιμπραήμ είναι σύμφωνη με το θεϊκό θέλημα. 

Θεωρεί ότι πρέπει να πέσουμε για να αναστηθούμε στην ψυχή του Έθνους και να την 

αναστήσουμε. Σκοπός της θυσίας του είναι να δώσει νέα αίγλη στην επανάσταση και 

να ενισχύσει το δέντρο της ελευθερίας για τις επόμενες γενιές. 

Η μελέτη του έργου του Μελά μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την υιοθέτηση των 

ταξικών διαχωρισμών του Κορδάτου στις τάξεις των επαναστατημένων. Κλήρος και 

πολιτική διαπλέκονται, καθώς οι προύχοντες εναντιώνονται στην κήρυξη της 

επανάστασης ωθούμενοι από την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Η 

θρησκεία χρησιμοποιείται ως άλλοθι, καθώς είτε υπό το πρόσχημα της ρύθμισης 
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εκκλησιαστικών ζητημάτων είτε υπό τη πρόφαση εκτέλεσης λειτουργικών 

καθηκόντων, οι αγωνιστές προωθούν τα σχέδια εξέγερσής τους. Η θρησκεία 

ταυτίζεται με το Έθνος και ο αγώνας για την απελευθέρωση προσλαμβάνει τη μορφή 

υπεράσπισης της θρησκευτικής πίστης. Η πολιτική προβάλλεται ως κάτι αλλότριο 

από το πατριωτικό καθήκον και συνδέεται με την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών 

σκοπών. Ο υγιής εθνικισμός συνδέεται με την αυτοθυσία και το ηρωικό παράδειγμα. 

Παράλληλα διαπιστώνουμε την αναφορά του συγγραφέα σε ζητήματα λειτουργικής, 

όπως είναι η ακολουθία του αγιασμού, ζητήματα εκκλησιαστικής ηθικής  και 

προσωπικής άσκησης (προσευχής), τα οποία αξιοποιούνται για την προώθηση της 

υπόθεσης του έργου. Ο Σπύρος Μελάς δεν επιθυμεί να αλλοιώσει τη μορφή των 

προσώπων και των γεγονότων της ελληνικής ιστορίας με πρόθεση να τα εξωραΐσει.
558

  

Έτσι, ο ήρωάς του παρουσιάζεται με τις ανθρώπινες αδυναμίες και τα πάθη του, όπως 

απειθαρχία, ασωτία, ύβρεις προς τα θεία - αν και καλόγερος- φιλαρχία και υπέρμετρη 

φιλοδοξία. Δίπλα στα ελαττώματα εκθέτει και τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα του, 

όπως είναι η ανδρεία του. Παράλληλα, όμως, δεν παραλείπει να επεκταθεί και στο 

κατοπινό μεμπτό στάδιο του, όταν μπαίνει στον κυκεώνα των μικροπολιτικών 

φιλοδοξιών, των ανταγωνισμών, του μίσους και της εκδίκησης, όπου για χάρη τίτλων 

και αξιωμάτων βλάπτει παλιούς και σεβαστούς συμπολεμιστές του.
559

 

Η συμβατική πατριωτική κατάληξη του Παπαφλέσσα αποκαλύπτει την επιπόλαιη 

τελικά αφομοίωση των αριστερών ιδεολογιών από τον Σπύρο Μελά. Στον Ρήγα 

Βελεστινλή του ο απόστολος της παμβαλκανικής ένωσης προσπαθεί να ξεσηκώσει 

όλους τους υπόδουλους λαούς ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, απλώς γιατί 

ονειρεύεται τη δημιουργία μιας αντίστοιχης ελληνικής. Οι φιλοδοξίες του αυτές δεν 

αντιμετωπίζονται με κριτική διάθεση, όπως στα κείμενα του Κορδάτου αλλά 

χαρακτηρίζονται ως υπόδειγμα πατριωτικής επιδίωξης. 

Η κριτική χαρακτήρισε τον Παπαφλέσσα σαν ένα δράμα ξεχωριστό. Ο Άλκης 

Θρύλος υποστηρίζει ότι είναι το αρτιότερο έργο του Μελά, γιατί, ενώ συγγενεύει με 

τα πατριωτικά δράματα, τα ξεπερνά από άποψη αισθητικής. Οι ήρωές του έχουν 

αρετές και μειονεκτήματα, είναι όντα πολύμορφα και κυματιστά, όπως τα φυσικά 

πλάσματα. Ο κεντρικός του ήρωας, ο Παπαφλέσσας είναι ένας τύπος σπαρταριστός 
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που σφύζει από ζωή. Ο Σπύρος Μελάς μπόρεσε να του εμφυσήξει τόση ζωντάνια, 

επειδή στο διαβολοπαπά, που συνδύαζε τον οραματιστή με τον ταραχοποιό, τον 

άγγελο με το δαίμονα, το άτομο που μπορούσε να βυθιστεί στη λάσπη μα και να 

φτάσει στον άκρατο ηρωισμό και στην αυτοθυσία, αναγνώριζε τις ιδιότητες που τον 

χαρακτήριζαν.
560

 Σημαντική μερίδα της κριτικής επαινεί το τολμηρό τρόπο σύλληψης 

του κεντρικού ήρωα από τον συγγραφέα, αλλά επικρίνει την ικανότητα απόδοσης του 

υποκριτικού επιτελείου.
561

 

Στο βιβλικό δράμα του Σπύρου Μελά Ο Ιούδας, ο κεντρικός ήρωας εμφανίζεται 

σα μαχητικός εθνικιστής που προδίδει απογοητευμένος τον Ιησού, όταν 

συνειδητοποιεί πως δεν πρόκειται για τον αναμενόμενο Μεσσία που θα 

απελευθερώσει το Έθνος του Ισραήλ από το ζυγό των Ρωμαίων και θα το οδηγήσει 

στην κατάκτηση των γειτονικών λαών με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός 

πανίσχυρου εβραϊκού Έθνους. Σχετικά με την υπόθεση του έργου, ο συγγραφέας 

αφορμάται από την είδηση της δολοφονίας του Ιωάννη του Βαπτιστή και ξεδιπλώνει 

πτυχές της ζωής του ήδη γνωστές από την Αγία Γραφή. Συγκεκριμένα, γίνεται 

αναφορά στη συμβολή της Σαλώμης στον αποκεφαλισμό του ήρωα, στο 

χαρακτηρισμό του ως του μεγαλύτερου από τους προφήτες που γνώρισε η γη του 

Ισραήλ και στην ταύτισή του με το πρόσωπο του Ηλία. Παράλληλα, η αναφορά στο 

πρόσωπο του Ιωάννη δίνει την αφορμή στους παρευρισκομένους να τοποθετηθούν 

στο θέμα της προφητείας και το ρόλο των προφητών. Έτσι, κάποιοι από τους 

παρευρισκομένους εκφράζουν τη δυσπιστία τους απέναντι στους προφήτες 

αναγνωρίζοντας το χάρισμα του προφητεύειν μόνο στο ιερατείο. Ο Γιούδας με 

αφορμή τα σχόλια που διατυπώνονται υποστηρίζει ότι ο  Θεός αναγνωρίζει στον 

αληθινό και αυθεντικό άνθρωπο την εξουσία να διατυπώσει και να πράξει αυτό που 

πρέπει. Στην αρνητική αντίδραση του Γιούδα απέναντι στην απόφαση της 

Μαγδαληνής να ακολουθήσει το Μεσσία, η Ζέλφα υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος 

λογοδοτεί απέναντι στο Θεό. Αιτία της κατάστασης που βιώνει ο λαός του Ισραήλ 

είναι η απομάκρυνση από το δρόμο του Θεού, η συναλλαγή με τον Όφι το 

φαρμακερό, η απώλεια της χαμένης αθωότητας. Στην αποτυχημένη προσπάθειά του 

να ηγηθεί επανάστασης εναντίον των Ρωμαίων με αφορμή το θάνατο του Βαπτιστή 

                                                            
560 Άλκης Θρύλος, «Ο θεατρικός Σπύρος Μελάς», Σπύρος Μελάς, περ. Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1966, 

σσ. 60-61. 
561 Βαρβάρα Γεωργοπούλου, ό.π., σ. 360. 
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έρχεται αντιμέτωπος με πλήθος κατηγοριών, που αφορούν στην ανωνυμία του και 

στην έλλειψη θεϊκού χαρακτήρα της αποστολής του. Αναφορικά με την ανωνυμία του 

απαντά ότι και τον Ιησού από τη Ναζαρέτ ο κόσμος δεν τον ήξερε, εντούτοις, τον 

ακολουθούσε. Για το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι θεόσταλτος υποστηρίζει ότι ό ίδιος 

είναι θεόσταλτος και αντιπαραβάλλει το γεγονός ότι η δύναμη της εξουσίας του 

πηγάζει από τη γνώση των προβλημάτων του λαού. Η επανάστασή του προέβαλε ως 

γροθιά στο κατεστημένο, όπως αυτό εκφράζεται στο πρόσωπο του Τετράρχη και των 

ιερέων. Αιτία της αποτυχίας της ήταν ο φόβος του θανάτου, που υποβοηθά την 

απουσία σκοπού. 

Στη συνάντηση της Μαγδαληνής με τον Κλεινία η αφοσίωση στα θεία 

προβάλλεται ως γνώρισμα του συνετού ανθρώπου. Η Μαγδαληνή υποστηρίζει ότι η 

ψυχή πρέπει να καταλύσει τη σάρκα για να λυτρωθεί. Ο Κλεινίας εκφράζει την 

απορία πως ο Θεός, ως δημιουργός της ψυχής και του σώματος, χρειάζεται να 

ακυρώσει το ένα δημιούργημά του για να εξυψώσει το άλλο. Στον πολυθεϊσμό των 

Ελλήνων η Μαγδαληνή καταδικάζει τη λατρεία των ειδώλων και τονίζει τη σημασία 

της πίστης στον έναν και αληθινό Θεό. Η απόφαση του Ιούδα να ακολουθήσει τον 

Ιησού Χριστό για την πραγματοποίηση του σκοπού του συναντά τις αντιδράσεις της 

Ζέλφας, η οποία κατηγορεί τη Μαγδαληνή ότι επιχειρεί να χειραγωγήσει τον Ιούδα. 

Στις κατηγορίες αυτές η Μαγδαληνή απαντά με την αληθινή της μετάνοια για όλες τις 

αμαρτίες και για τον πόνο που της προκάλεσε. Ο συγγραφέας παραθέτει τα 

παραδείγματα της κλίσης των μαθητών από τον Ιησού για να τονίσει τον ενδοιασμό 

του Γιούδα εξαιτίας της διαφορετικής αντίληψης που έχει για τη σωτηρία του Ισραήλ. 

ΓΙΟΥΔΑΣ: Μη νομίσετε-μας είπε-πως ήρθα να φέρω στον κόσμο την ειρήνη! Ήρθα 

να βάλω μαχαίρι! Να χωρίσω γυιό από τον πατέρα και θυγατέρα από τη μάννα της και 

νύφη από την πεθερά της. Ο αδερφός θα παραδώσει αδερφό και ο πατέρας το παιδί του. 

Κατά των γονιών θα επαναστατήσουν τα παιδιά και θα τους θανατώσουν! Όποιος βρει 

τη ζωή του αυτός θα τη χάσει … Κι όποιος τη χάσει εκείνος θα τη βρει… Κι άμα σας 

κυνηγήσουν σε μια πολιτεία, είπε να πάτε σεις στην άλλη…. Γιατί σας λέω, πως δε θα 

‘χουνε τελειώσει όλες οι πολιτείες του Ισραήλ και θα ‘χει ‘ρθει ο γυιος του ανθρώπου! 

Αυτά μας είπε και στη μορφή του διάβαζες τη μεγάλη και σκληρή απόφαση»
562

 [….] 

Είχα πιστέψει πως μιλάει για επανάσταση, για λευτεριά του Ισραήλ… Κι ακούγοντας 

                                                            
562 Σπύρος Μελάς, Ιούδας, Δράμα σε τέσσερα μέρη, έκδοσις και τύπος οίκου Μιχαήλ Σαλιβέρου, Αθήνα 

1934, σ. 169. 
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τώρα για βασιλεία των ουρανών, θάρρεψα πως ήθελε μ’ αυτό ν’ αποκοιμίσει τους 

Ρωμαίους, τους σπιούνους, τις αρχές, την εξουσία.
563

 

Το διαφορετικό περιεχόμενο που δίνει στους μακαρισμούς ο Ιησούς και ο Γιούδας 

υποδηλώνει και τη διαφορετική αντίληψη για το νόημα της σωτηρίας του Ισραήλ που 

έχουν. 

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: Μακάριοι οι απλοί, γιατί είναι γι’ αυτούς η βασιλεία των 

ουρανών!  

ΓΙΟΥΔΑΣ: Μακάριοι οι δυνατοί, γιατί είναι γι’ αυτούς η βασιλεία της γης!  

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: Μακάριοι οι κατατρεγμένοι για δικαιοσύνη, γιατί είναι γ’ι 

αυτούς η βασιλεία της γης!  

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: Μακάριοι οι μαλακοί…. Γιατί αυτοί θα κληρονομήσουνε τη 

γη!  

ΓΙΟΥΔΑΣ: Μακάριοι οι σκληροί γιατί αυτοί την έχουνε κάτω από το χέρι τους!  

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: Μακάριοι οι ειρηνοποιοί γιατί αυτοί θα ονομαστούν γυιοί 

του Θεού. 

 ΓΙΟΥΔΑΣ: Μακάριοι αυτοί που πολεμούν αδιάκοπα, γιατί αυτοί δοξάζουνε τους 

ανθρώπους και δοξάζονται από αυτούς!  

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: Μακάριοι όσοι πενθούνε, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν!  

ΓΙΟΥΔΑΣ: Μακάριοι αυτοί που δεν έχουν ανάγκη από παρηγοριές, μα τραβάνε 

μπροστά με σφιγμένα δόντια!  

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: Έχουνε παρομοιάσει τη βασιλεία των ουρανών, μ’ ένα 

μεγάλο αμπέλι…  

ΓΙΟΥΔΑΣ: Πάμε! Δεν μπορώ ν ακούω πια!
564

   

                                                            
563 Στο ίδιο, σ. 170. 
564 Στο ίδιο, σσ. 179-181. 



Βασίλης Ρώτας & Σπύρος Μελάς: Κριτική προσέγγιση της θρησκείας 331 

 

Ο Γιούδας αποκαλύπτει στη Ζέλφα τη διάψευση των προσδοκιών του για το 

πρόσωπο του Μεσσία λέγοντας ότι ο Ιησούς δεν έχει ετοιμαστεί για τίποτε άλλο πέρα 

από το θάνατο. 

ΓΙΟΥΔΑΣ: Αυτός δεν έχει ετοιμαστεί για τίποτα… Για τίποτα άλλο έξω από το 

θάνατο! Α, πώς γελάστηκα!... Πώς μπόρεσα να γελαστώ σαν το παιδί! … Σ’ όλα είχες 

δίκιο, πέρα πέρα, Ζελφά!  Ως και για τη Μαγδαληνή!  

ΖΕΛΦΑ: Θα  προτιμούσα να’ χω άδικο και να ‘σαι ευτυχισμένος … Μα τι στάθηκε 

με τη Μαγδαληνή;  

ΓΙΟΥΔΑΣ: Το χρήμα το ιερό του κορβανά, το πήρε για ν’ αγοράσει μύρα για τα 

πόδια του. Να τα σκουπίσει ύστερα με τα μαλλιά της….
565

 

Ξεχώρισε απόλυτα τη βασιλεία των ουρανών από τη βασιλεία της γης μέσα από 

την απάντηση στο ερώτημα για την υποχρέωση της πληρωμής φόρων. Τα 

χαρακτηριστικά του Μεσσία που προσδοκούσε τα αναλύει ο Γιούδας στη συνάντησή 

του με τον Άναλ. Ο Γιούδας θεωρεί ότι μόνο η φυσική εξόντωση του Μεσσία μπορεί 

να οδηγήσει στον ερχομό ενός γνήσιου λυτρωτή, που θα κάνει δυνατή τη δημιουργία 

ενός μεγάλου κράτους από τη Φοινίκη ως την Αραβία και από τη Φοινίκη ως τις 

ακτές της Μεσογείου. Για αυτό το λόγο, αν και αποστρέφεται τους Ρωμαίους, 

σκηνοθετεί μια ανύπαρκτη δωροδοκία με τριάντα αργύρια, ώστε ο Πιλάτος να 

αναλάβει να εξοντώσει για χάρη τους τον Ιησού. 

ΓΙΟΥΔΑΣ: Αυτή θα ‘ναι η δική μου τιμωρία… ο εξιλασμός μου!... Αν ο σκοπός είναι 

μεγάλος, η πράξη όμως μένει κι είναι φριχτή… Αυτός θα χάσει τη ζωή του πρέπει κι 

εγώ με κάτι να πληρώσω!  

ΑΝΑΛ : Κι η ιστορία;  

ΓΙΟΥΔΑΣ:  Η ιστορία!... Δεν είμαι από κείνους που πιστεύουν πως στέκει όλη στον 

αφρό, στη φλούδα των πραγμάτων, στο θέατρο κάποιων περιστατικών, στον κούφιο 

πάταγο των ονομάτων! Πάω πιο μέσα, γέροντα! Στην καυτερή ουσία της, στη φύτρα της 

την ίδια∙ εκεί που γίνεται το έργο αληθινά και ο εργάτης πάει άφαντος ή 
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παραμορφωμένος! Η μοναχή μου έγνοια είναι ο σκοπός. Αυτόν θέλω να σώσω, κι αντί 

της ευλογίας του λαού, ας έχω την κατάρα! 
566

 

Οι τύψεις που τον κυριεύουν δεν τον αφήνουν να προσηλωθεί στην ιδέα της 

επανάστασης, για αυτό, όταν του ανακοινώνεται η ανάσταση του Μεσσία και η 

συγχώρεσή του από αυτόν, αυτοκτονεί. 

ΓΙΟΥΔΑΣ: Ο Ισραήλ δε μπορεί να σωθεί, χωρίς να σωθεί ο άνθρωπος! … το μέρος 

δε μπορεί να λυτρωθεί χωρίς να λυτρωθεί το όλο!.... Σαν κεραυνός νύχτα 

φουρτουνιασμένη σκίζουνε τα σκοτάδια του νου αυτά τα λόγια! Πως μπόρεσα να μην 

τον νοιώσω; Πως τυφλώθηκα έτσι και δεν τον είδα; Η αγάπη… Η αγάπη που λύτρωσε 

όλους εσάς έλειψε από μένα! Το μίσος των Ρωμαίων είχε αποστραγγίσει την καρδιά 

μου, δοσμένη όλη στο σκοπό… 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στο έργο του Ιούδας ο Σπύρος Μελάς μας δίνει μια 

επαναστατική εικόνα του ήρωα σε σχέση με την κλασική εικόνα του προδότη που 

μας έχει κληροδοτήσει η Καινή Διαθήκη. Ο Μελάς, παρουσιάζοντας την προδοσία 

του Ιούδα ως αποτέλεσμα της ψυχικής του πλάνης, μας τον παρουσιάζει κάτω από 

ένα πρίσμα ανθρώπινης συμπάθειας. Ο Ιούδας παρουσιάζεται να έχει παρανοήσει το 

περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας, η οποία κηρύσσει τη λύτρωση του όλου 

του ανθρώπου και όχι του μέρους. 

Η θεατρική κριτική έκρινε την προσπάθεια του Μελά ως μία από τις τολμηρότερες 

που είχε να επιδείξει το ελληνικό θέατρο. «Ο Μελάς προχώρησε τολμηρά σε μια 

βαθύτατη ζωική και ανθρώπινη σύλληψη της προσωπικότητας του Ιούδα, στον 

αντίποδα της παράδοσης, ως μια έλλογη ηθική αντίθεση στην ηθική θέση του 

Ναζωραίου δασκάλου του».
567

 Έτσι, η προσπάθειά του, αν και θεωρήθηκε 

επιτυχημένη, μέρος της κριτικής αποδοκίμασε την παραποίηση της βιβλικής εικόνας 

του ήρωα και γενικά την προσπάθεια διαστρέβλωσης προσώπων και γεγονότων που 

συνδέονται με τις χριστιανικές παραδόσεις. 

Η μελέτη των έργων του Βασίλη Ρώτα (Ρήγας Βελεστινλής) και Σπύρου Μελά 

(Ιούδας και Παπαφλέσσας) μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την κριτική του 

ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα του εθνικισμού. Παρατηρούμε ότι εκλείπει το 
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αισθηματολογικό ρομάντζο και η πατριωτική προπαγάνδα των αρχών του 19
ου

 αι. 

Αυτή η διαπίστωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε αυθαίρετες γενικεύσεις. Ο Σπύρος 

Μελάς είναι εκείνος που συνέθεσε μια σειρά από πατριωτικά σκετς για το σχολικό 

θέατρο και το ραδιόφωνο, μέσα στις σκηνές των οποίων προβάλλονται συστηματικά 

οι ορθόδοξες πατριωτικές απόψεις για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’, για τον 

Παλαιών Πατρών Γερμανό και για πλήθος κοτζαμπάσηδες του Μοριά και της 

Ρούμελης. Ανάλογα έργα για το σχολικό θέατρο έγραψε και ο Δημήτρης Μπόγρης. 

Στα έργα αυτά η ιστορία παρουσιάζεται ως κεντρική ηρωίδα που διακηρύσσει τη 

σχέση της με την Ελλάδα.
568

 

Απόηχοι της μαρξιστικής εξόρμησης για την αναθεώρηση της εγχώριας ιστορίας 

εμφανίζονται και στο θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Στο έργο του 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο Νίκος Καζαντζάκης θα παρουσιάσει τον τελευταίο 

αυτοκράτορα του Βυζαντίου, παγιδευμένο ανάμεσα στις διεκδικήσεις του 

πεινασμένου λαού της Βασιλεύουσας και στη φιλαυτία των προνομιούχων τάξεων, οι 

οποίες, λες κι έχουν διαβάσει τον Κορδάτο, ταυτίζουν ήδη από το 1453 τα 

συμφέροντά τους με εκείνα του Τούρκου κατακτητή.  

Α’ ΑΡΧΟΝΤΑΣ: Όχι δε θα σ’ αφήσω να χορτάσεις! Αν δεν μπορεί ο βασιλιάς να 

διαφεντέψει το βιος μας, θα πάμε στον ηγούμενο της Παναγιάς κι αν δεν μπορεί κι 

αυτός, έχω τα θάρρη μου στον Τούρκο∙ αυτός θα βάλει τάξη!
569

  

Από την πρώτη στιγμή, μέσα στη ζοφερή ατμόσφαιρα του κινδύνου, το μοτίβο που 

κυριαρχεί είναι τα λαϊκά αιτήματα και η ταξική πάλη. Ο λαός διεκδικεί το αναγκαίο 

που στερείται, οι άρχοντες τού το αρνούνται κυνικά. Η πείνα χρησιμοποιείται ως 

μέσο για να παραμένει ο λαός υποταγμένος και για να καταστέλλονται οι 

διεκδικήσεις. 

                                                            
568 «Ιστορία με λένε. Τις πράξεις των ανθρώπων, καλές ή κακές, υποχρεωμένη είμαι να τις γράφω. 

Ακούραστη, μέρα και νύχτα διατρέχω την υδρόγειο, κι έχω γνωρίσει χώρες πολιτισμένες κι άλλες 

απολίτιστες και  λαούς που ξέρουν τι πολύτιμο και θεϊκό δώρο είναι η λευτεριά, κι άλλους που 

καταλαβαίνουν τι θα πη λευτεριά, μα δεν έχουν τη ψυχική δύναμη για να την αποκτήσουν….. Όμως, σ’ 

αυτή την πανώρια και δοξασμένη χώρα που λέγεται Ελλάδα, όσες φορές περνώ, μ’ αρέσει να στέκομαι 

για λίγο και να ξεκουράζομαι. Γιατί η Ελλάδα, εδώ και δυο χιλιάδες συνεχή χρόνια, αγωνίζεται για την 

ελευθερία». Δημήτρης Μπόγρης, « Απ’ τα κόκκαλα  βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά», Θεατρικά 

Άπαντα, εκδοτικός οίκος Μέλισσα, Αθήναι, χ.χ. 
569 Νίκος Καζαντζάκης, «Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος», Θέατρο. Τραγωδίες με Βυζαντινά Θέματα, 

τόμ. Β, Αθήνα 1956, σ. 519. 
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Γ’ ΑΡΧΟΝΤΑΣ: Καλή ‘ναι η Πείνα, ο Θεός, δοξασμένο το όνομά του! Ο Θεός την 

έπεψε κι αυτή να σας κρατάει χλωμούς κι αδύνατους κι υπάκουους στο νόμο.  

Β΄ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Ναι, καλή ‘ναι η Πείνα, άρχοντά μου, αγριεύει το σπλάχνο, ακονίζει 

τον μπαλτά, δε μας αφήνει να κοιμηθούμε, να βολευτούμε, να ξεχάσουμε!  

Γ’ ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Αυτή ‘ναι εμάς η Παναγιά, μ’ ένα μπαλτά στο χέρι!  

Α’ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Πεθαίνουμε, αδικούμαστε, πεινούμε, δεν ακούς, Κυρά Πολίτισσα; 

Πεθαίνουμε, αδικούμαστε, πεινούμε!
570

  

Ακόμη βαθύτερο παραμένει το ρήγμα ανάμεσα σε όσους επικροτούν τη 

συνεργασία με τους Φράγκους και σε όσους έχουν αναγορευθεί εχθροί του 

Καθολικισμού. 

«ΛΑΟΣ: -Πεινώ! -Σκοτώνουμε άδικα! -Μαγάρισα με τους Φράγκους. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αγάπη, ομόνοια, υπομονή παιδιά μου!  

ΛΑΟΣ: Ως πότε υπομονή; Στο κόκαλο έχει φτάσει του Τούρκου και του αρχόντου το 

μαχαίρι! Και το πιο κοφτερό, το πιο πικρό του Φράγκου! 

Και αλλού:  

Α’ ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Δέξου, λυπήσου μας. Καλύτερος ο Τούρκος, παρά η Φραγκιά κι η 

μαύρη ξενιτιά κι η πείνα».
571

 

Σε παράλληλο επίπεδο αλλά πιο έντονη παρουσιάζεται η σύγκρουση κράτους-

Εκκλησίας. Ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας είναι αδύνατο να συγχωρήσει τον 

υποβιβασμό του θεσμού που εκπροσωπούσε και με τον οποίο ταυτίζεται, 

αδιαφορώντας για τη μοναδική πιθανότητα σωτηρίας του κράτους και των 

ανθρώπων. Παρουσιάζεται να αντιμετωπίζει τα πράγματα με στενομυαλιά, εντούτοις, 

παραμένει πιστός. 

ΦΡΑΝΤΖΗΣ: Ω βασιλιά, μην τον ακούς απ’ την απάνθρωπη παραπερίσσια αγάπη 

στο Θεό, φαρμάκι στάζουν τα χείλια του πικρό για τους ανθρώπους.
572

 

                                                            
570 Στο ίδιο, σ. 519.  
571 Στο ίδιο, σσ. 519, 523. 
572 Στο ίδιο, σ. 554. 
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Ταυτίζει την Ορθοδοξία με το απόλυτο. Η αγανάκτησή του τον οδηγεί στο 

παράλογο καθώς ζητά από την εικόνα να θαυματουργήσει άμεσα. 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ: Ω Στρατηλάτισσα του Γένους των Ελλήνων, άνοιξε ο πόλεμος, 

άναψαν οι μεγάλες φωτιές, τα φλάμπουρα στον όλεθρο ανεμίζουν. Δικιά σου η πόλη η 

Κιντυνεύουσα, ξεκόρμισε απ’ το θαυματουργό σου κόνισμα και δωσ’ μου το φοβερό 

σπαθί που μου ‘ταξες, Κυρά μου.  

ΠΥΡΟΒΑΤΗΣ: Άγιε, Ηγούμενε, άγιε Ηγούμενε, μην την τυραννάς. Δε θέλει.
573

  

Η γνωστή θεία σιωπή τον απογοητεύει και τον συντρίβει ψυχικά. Ο Κωνσταντίνος 

του υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για το Απόλυτο, υπάρχει όμως περιθώριο 

για υπερβάσεις εφικτές, καθώς ο ρόλος της Εκκλησίας μπορεί να γίνει ιστορικός, να 

διατηρήσει την εθνική συνείδηση μέσα στη σκλαβιά, που μοιάζει αναπόδραστη. 

Παρατηρούμε ότι οι συγγραφείς εκείνοι που στη μεταπολεμική εποχή επιχείρησαν 

να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση της ιστορίας με τους νεοέλληνες, άλλος 

περισσότερο και άλλος λιγότερο, αντιμετώπισαν με κριτική διάθεση την Εκκλησία 

και τον ιερό κλήρο. Ανάλογα με τις υποθέσεις των έργων τους η σύγκρουση των 

αγωνιστών δεν περιορίστηκε μόνο στο εθνικό επίπεδο αλλά επεκτάθηκε και στο 

ταξικό. Ο κλήρος παρουσιάστηκε να συντάσσεται με τα συμφέροντα των ισχυρών και 

να προωθεί τα ιδιοτελή του συμφέροντα. Ο Παπαφλέσσας για παράδειγμα από τη 

στιγμή που εγκαταλείπει την πολιτική για χάρη της πατρίδας αναβαπτίστηκε στη 

μεγάλη κολυμβήθρα του πατριωτισμού, μέσα στην οποία ξέπλυνε όλα τα αμαρτήματά 

του. Αντίστοιχα, ο Καζαντζάκης μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων ταξικών και 

θρησκευτικών αντιθέσεων στο έργο του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος υμνεί τον 

πατριωτισμό, που εξέθρεψε το κίνημα της αντίστασης κατά την περίοδο της 

Γερμανικής Κατοχής. Ο Βασίλης Ρώτας αντιμετώπισε το περιεχόμενο των ιστορικών 

δραμάτων του μέσα από το πρίσμα της ιμπεριαλιστικής κριτικής του εγχώριου 

εθνικισμού και προέβαλε την ανάγκη συναδέλφωσης των λαών πάνω από εθνικές ή 

ταξικές διαφορές. 

 

                                                            
573 Στο ίδιο, σσ. 558-559. 
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ευσέβεια 

 

Ενώ κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αι. συγγραφείς, όπως ο Γρηγόρης  

Ξενόπουλος, ο Παντελής Χορν, ο Σπύρος Μελάς έγραψαν ελληνικά κοινωνικά και 

ψυχολογικά δράματα, το αίτημα της ψυχολογικής εμβάθυνσης παραμένει ανοικτό και 

επείγον κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Η περιγραφή καίριων κοινωνικών 

προβλημάτων δεν αρκεί, αν δε συνοδεύεται από ολοκληρωμένη ψυχολογική 

διαγραφή των ηρώων, η οποία συμβολίζει το τελευταίο επίτευγμα της εξατομίκευσης 

της αστικής κοινωνίας  και συνεπώς και του αστικού δράματος.  

Έτσι, στο έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου Το Ανθρώπινο (1921), η αναπόφευκτη 

έλευση του επικείμενου θανάτου φέρνει τον κύριο ήρωα του έργου στην αποδοχή του 

μοιραίου τέλους του, στην ψύχραιμη υποταγή του. Ο ήρωας του έργου του 

αναμετράται με το φόβο του θανάτου και αναδεικνύεται με το θάρρος του και την 

υποταγή του σε πρότυπο ζωής. Στο  διάλογό του με τον Κώστα  αναρωτιέται για την 

έννοια του θανάτου και την πορεία της ανθρώπινης ψυχής μετά θάνατον. Με 

φιλοσοφική διάθεση υποστηρίζει ότι ο φόβος του θανάτου -όπως η αγάπη για τη ζωή- 

είναι αιώνιος. Χρησιμοποιεί επιχειρήματα από το χώρο της επιστήμης και όχι της 

θρησκείας για να επισημάνει ότι η ψυχή εδρεύει στη περιοχή του εγκεφάλου. Σχετικά 

με την πορεία της ψυχής μετά θάνατον, τονίζει πως, αν μπορούσε να αποδειχτεί ότι η 

συνείδηση του ανθρώπου εξακολουθεί να υπάρχει, ο φόβος του θανάτου θα ήταν 

αβάσιμος.  

ΧΡΗΣΤΟΣ: ζωηρά τον διακόπτει: - Μετά θάνατο όμως;.. Πιστεύεις ότι εξακολουθεί 

κανείς να υπάρχει;.. ΚΩΣΤΑΣ (με δισταγμό): -Ζήτημα …  

ΧΡΗΣΤΟΣ: -Που δεν το λύνει καμιά φιλοσοφία και καμιά επιστήμη, ε!  

ΚΩΣΤΑΣ: -Διάβασα τελευταία, ότι αυτό που λέμε ψυχή, εδρεύει στον εγκέφαλο, στην 

πτυχή του Μπρόκα, ξέρετε …  

ΧΡΗΣΤΟΣ (με προσοχή): -Ναι.  
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ΚΩΣΤΑΣ: -Άμα το σώμα δεν είναι πια κατοικήσιμο, το αφήνει και φεύγει, όπως ο 

κάτοικος ενός σπιτιού που καίγεται ή γκρεμίζεται από σεισμό. Αλλά τι γίνεται έπειτα, 

αυτό δεν το ξέρει κανείς. Η συνείδηση του Εγώ εξακολουθεί;  

ΧΡΗΣΤΟΣ: -Να, το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να συνδιαλλάξει τον Άνθρωπο 

με το Θάνατο! Αν δειχνόταν επιστημονικά, θετικά, πως αυτή η συνείδηση, αυτό το εγώ, 

εξακολουθεί …
574

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι επιχειρεί να προσεγγίσει την έννοια του θανάτου με 

κριτήρια λογικά-φιλοσοφικά και όχι θεολογικά.  

ΧΡΗΣΤΟΣ: -Ο σκοπός της φιλοσοφίας της κάθε φιλοσοφίας είναι να συνδιαλλάξει 

τους δύο μεγάλους εχθρούς τον Άνθρωπο με το Θάνατο.  

ΚΩΣΤΑΣ: (πλησιάζει λίγο): -Αυτό;  

ΧΡΗΣΤΟΣ: -Αυτό ακριβώς. Ο άνθρωπος ανέκαθεν φοβάται το θάνατο και 

ανέκαθεν φιλοσοφεί. Για να μάθει να μη φοβάται το θάνατο. Για να συνεχίσει την ιδέα 

του. Για να παρηγορηθεί στη μεγάλη αυτή δυστυχία … Δε το κατορθώνει όμως! 

Νομίζεις εσύ πως κατόρθωσε καμιά φιλοσοφία να συνδιαλλάξει τον άνθρωπο με το 

θάνατο;  

ΚΩΣΤΑΣ: -Αμφιβάλλω. Ο θάνατος μένει και θα μείνει  πάντα κάτι κακό, όπως η 

ζωή κάτι καλό.   

ΧΡΗΣΤΟΣ (γράφει σε λίγο): -Έτσι λέω και γω φίλε μου. Ο φόβος του θανάτου είναι 

αιώνιος, όπως η αγάπη της ζωής. Αυτό είναι το ανθρώπινο.
575

 

Η ίδια η φύση της ζωής προνοεί, όταν τα πλάσματά της νιώθουν να χάνουν τις 

δυνάμεις τους εξαιτίας κάποιου γεγονότος, να λειτουργεί το ένστικτο του θανάτου το 

ίδιο λυτρωτικά όπως παλαιότερα το ένστικτο της ζωής. Ενώ, όμως, δείχνει  

στωικότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζει τον επικείμενο θάνατό του, εντούτοις, σε 

κάποιες στιγμές αδυναμίας χρησιμοποιεί το βιβλικό παράδειγμα των Κάιν και Άβελ, 

για να χαρακτηρίσει την πράξη του αδελφού του να του αποκαλύψει την άσχημη 

κατάσταση της υγείας του ύστερα από ψυχολογική πίεση που του άσκησε ο ίδιος. 

                                                            
574Γρ. Ξενόπουλος, Θέατρο, ό.π., τ. 6, σ. 56. 
575 Στο ίδιο, σσ. 55-56. 
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Ένα σχετικά εκσυγχρονιστικό βήμα που γίνεται κυρίως στο μεσοπόλεμο είναι η 

δημιουργία της λαϊκής αθηναϊκής ηθογραφίας, του λεγόμενου «νεοαστικού 

ρεαλισμού». Στο Μεσοπόλεμο, η τοποθέτηση των ηρώων και του περιβάλλοντός τους 

στα λαϊκά στρώματα εντείνεται, γεγονός που οφείλεται στη δυσχερή κοινωνική 

πραγματικότητα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, στη συρροή των εξαθλιωμένων 

προσφύγων στην Αθήνα, στα οικονομικά προβλήματα του ελληνικού κράτους, καθώς 

και στο πρόβλημα της αστυφιλίας. Το 1924 ο Παντελής Χορν θα επιχειρήσει να 

σκιαγραφήσει τη λαϊκή τάξη της πρωτεύουσας με την τρίπρακτη ηθογραφία Οι 

γειτόνισσες (1924). Με το τρίπρακτο ηθογραφικό δράμα Οι Γειτόνισσες, ο Χορν 

στρέφεται στην περιοχή της λαϊκής συνοικίας και προσεγγίζει τα προβλήματά της. Η 

υπόθεση του έργου αναφέρεται στην προβληματική σχέση που βιώνει το ζευγάρι 

Αλέξης-Μέλπω εξαιτίας των υποψιών που καλλιεργεί το γειτονικό τους περιβάλλον 

για δήθεν απιστία της Μέλπως σε βάρος του συζύγου της. Το ζευγάρι δεν έχει 

παντρευτεί εξαιτίας του ύποπτου παρελθόντος της γυναίκας. Η ηθική της γειτονιάς 

δεν δέχεται την απλή συμβίωση του ζευγαριού, δηλητηριάζει τις σχέσεις του, 

προκαλεί το χωρισμό του, με τελικό αποτέλεσμα τη δολοφονία της Μέλπως από έναν 

άνθρωπο της παρανομίας, που αρνείται να της επιτρέψει να συμφιλιωθεί με το 

σύντροφό της. Το θέμα της μοίρας και αυτό του προγονικού αμαρτήματος κατέχουν 

σημαντική θέση και εδώ. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει το 

παιδί του ζευγαριού παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της παράνομης συμβίωσης του 

ζευγαριού, επειδή η σχέση τους δεν έχει τη νομιμοποίηση του γάμου, δεν έχει 

ευλογηθεί από το Θεό.  

ΚΥΡΑ-ΕΛΕΝΗ: Τι περιμένεις απ’ τα μπαστάρδικα … Άμα δε σου βάλει ο παπάς 

στεφάνι να σ’ ευλογήσει ...  

ΚΥΡΑ-ΠΑΓΩΝΑ: Και βέβαια, αμαρτίαι γονέων ... Καθώς λέει και το βαγγέλιο.
576

 

Σύμφωνα με την αντίληψη της εποχής, η αποκατάσταση της τιμής μιας κοπέλας 

συνδέεται με το μυστήριο του γάμου. 

ΚΥΡΑ-ΘΩΜΑΗ: Το ξέρω δα πως εσένα δε σου αρέσουν, μα το κάτω κάτω της 

γραφής η αμαρτία δική του. Αφού δεν είναι από εσένα ευχαριστημένος, μ’ αυτά σου τα 

μάτια τα πλάνα και μ’ αυτό σου το κορμί όποιον θέλεις έχεις. Έπειτα, αστεφάνωτη σ’ 

                                                            
576Έφη Βαφειάδη, Παντελή Χορν, Τα Θεατρικά, τόμ.. Γ’, ό.π., σ. 223. 
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έχει αυτός. Λοιπόν, τι αυτός τι ένας άλλος. Και δεν το ξέρεις με την τόση ομορφιά που 

‘χεις μπορείς να τυλίξεις και κανένα πλούσιο να σε στεφανωθεί και τότε θα είσαι τιμία, 

όπως το θέλει η Εκκλησία και ο Θεός. (Κάνει το σταυρό της) Πολυχρονεμένο το όνομά 

του.
577

 

Στοιχείο λαϊκής ευσέβειας και πίστης αποτελεί η προσφορά της εικόνας της Αγίας 

Ευφημίας στο κοριτσάκι που αντιμετωπίζει γλωσσικά προβλήματα, προκειμένου η 

χάρη της να κάνει το θαύμα. Με αφορμή αυτό το περιστατικό ο συγγραφέας μάς 

παρουσιάζει το βίο της Αγίας που, κατά την παράδοση, ήταν μουγκή και με θεϊκή 

επέμβαση απέκτησε την ομιλία της.  

ΚΥΡΑ-ΘΩΜΑΗ:… Να τώρα πάω ως εδώ παραπέρα, γιατί μια χριστιανή εδώ στη 

γειτονιά μας μου παράγγειλε πως το κοριτσάκι της, ένα χαριτωμένο αγγελούδι, τριών 

χρονών, δε μπορεί να πει τα λογάκια του, μπερδεύεται η γλωσσίτσα του και της 

πηγαίνω την εικόνα μήπως και κάνει η χάρη της το θάμα …
578

 

Στην ίδια εικόνα και τη δύναμη που απορρέει από αυτή αναφέρεται και η μικρή 

Ντίνα, όταν γονατιστή την παρακαλούσε να θεραπεύσει το μικρό της αδελφό.  

ΝΤΙΝΑ: Η εικόνα σου, η εικόνα σου, λες να τον σώσει;  

ΚΥΡΑ-ΘΩΜΑΗ: Εκεί την έχω στο προσκέφαλό του κοντά. ΝΤΙΝΑ: Την είδα … 

Χθες έπεσα γονατιστή και την παρακαλούσα για ώρες ... Σε μια στιγμή μου φάνηκε πως  

ζωντάνευε κι ερχόταν κατά πάνω μου ... Αχ, Παναγίτσα μου!
579

 

Σύμφωνα με το συγγραφέα, αξιοποιεί το θαύμα προκειμένου να στηλιτεύσει την 

αδικία που κυριαρχούσε την εποχή της ηρωίδας. Παρακολουθώντας την εξέλιξη της 

υπόθεσης με αφορμή συγκεκριμένα γεγονότα επισημαίνουμε την ιδιότητα του Θεού 

ως παντοδύναμου κριτή, δίκαιου και ελεήμονα. Στο διάλογο κυρα-Θωμαής και κυρα-

Παγώνας σχετικά με τη θαυματουργική δύναμη της εικόνας, η πρώτη διατυπώνει τη 

θεολογική αλήθεια της τάσης για αμαρτία όλων μας ενώπιον του Θεού και 

αναγνωρίζει το Θεό ως κριτή.  

                                                            
577 Στο ίδιο, τ. Γ’, σ. 246. 
578 Στο ίδιο, σ. 220.  
579 Στο ίδιο, σ. 278. 
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ΚΥΡΑ-ΘΩΜΑΗ: Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, κυρά-Παγώνα μου, ο Θεός ας μας 

κρίνει. 

Στις υποψίες που διατυπώνει ο Αλέξης στην κυρα-Θωμαή για την παράνομη 

σχέση του γιατρού με τη γυναίκα του εκείνη αρνείται να τις απορρίψει 

κατηγορηματικά. Αντίθετα, επικαλείται το παράδειγμα του Χριστού που συγχώρεσε 

την αμαρτωλή και το ρηθέν από το ευαγγέλιο «ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο 

βαλλέτω».  

ΚΥΡΑ-ΘΩΜΑΗ: Ε, ανθρώποι είμαστε, όλοι πέφτουμε σε σφάλμα. Κι ο Θεός 

συχώρεσε ακόμα την αμαρτωλή, όχι εμείς που ο καθένας μας θα έχει και τα δικά του … 

ο αναμάρτητος την λίθον λαβέτω, που λέει και το βαγγέλιο …
580

 

Οι παρακλήσεις που απευθύνει ο πιστός στον Άγιο μέσω του ιερέα για υγεία και 

ευδαιμονία αποτελεί άλλο ένα στοιχείο λαϊκής ευσέβειας που συναντούμε στο 

κείμενο. Στις ερωτήσεις που απευθύνει ο Αλέξης στην κυρα-Θωμαή αναζητώντας τη 

γυναίκα του, εκείνη του απαντά ότι έχει επισκεφθεί την εκκλησία του Αγίου, 

προκειμένου να απευθύνει παρακλήσεις να τον έχει καλά στην υγεία του με αφορμή 

την ονομαστική του εορτή. Εντύπωση προκαλεί η χρήση στοιχείων από τη 

λατρευτική γλώσσα της Εκκλησίας που τοποθετεί ο συγγραφέας στο στόμα των 

γειτόνων, για να διατυπώσουν τις ευχές τους στον Αλέξη για την ονομαστική του 

εορτή.  

ΚΥΡΑ-ΘΩΜΑΗ (σηκώνει το ποτήρι της): Να χαίρεσαι τη Μέλπω σου τη ζαχαρένια, 

κυρ συμπέθερε, και η χάρη του Παντοδύναμου πάντα βοήθειά σας, να διώχνει κάθε 

πειρασμό.  

ΚΥΡΑ-ΠΑΓΩΝΑ (το ίδιο): Για να ‘σαστε πάντα αγαπημένοι!  

ΚΥΡΑ-ΕΛΕΝΗ (το ίδιο): Και, πάντα μονιασμένοι!  

ΕΡΑΤΩ (το ίδιο): Ο Θεός να δώσει, αμήν!  

ΜΑΣΤΡΟ-ΠΕΤΡΟΣ: Αμήν και αλληλούια, πρόσχωμεν!
581

 

                                                            
580 Στο ίδιο, σ. 249. 
581 Στο ίδιο, σ. 265. 
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Στοιχείο θρησκοληψίας αποτελεί η πίστη στη μαγική δύναμη των φυλακτών και 

των βοτάνων. Η κυρα-Θωμαή υπόσχεται στη Μέλπω να της δώσει ένα φυλακτό 

φτιαγμένο από ειδικό βοτάνι που θα εξασφαλίσει την ευπιστία του συζύγου της. 

Το παρελθόν στις Γειτόνισσες είναι απαλλαγμένο από μεταφυσικές φωτοσκιάσεις. 

Δημιουργείται ένας κλοιός όπου το άτομο είναι παγιδευμένο και οι απόπειρες 

απόδρασης ματαιώνονται από την καθεστηκυία τάξη και την κριτική που ασκείται 

στο άτομο. Ο Χορν πιστεύει βαθύτατα ότι η ηθική αλήθεια είναι διαφορετική από το 

προσωπείο της και δείχνει πάντα συμπάθεια για γυναίκες που δεν ακολούθησαν -ίσως 

γιατί δεν μπόρεσαν και όχι από διαστροφή- το δρόμο της ηθικής. Σε σχόλιό του για 

τις πόρνες θα γράψει: «Αν η Μοίρα τις έριξε πολύ χαμηλά, μας δείχνουν κάθε μέρα 

δείγματα καλοσύνης και φιλανθρωπίας. Εκείνες που πρέπει να φοβόμαστε δεν είναι οι 

Φρύνες, που η τύχη τις έφερε σε αυτό το σημείο, μα μερικές νοικοκυροφρύνες, που 

δήθεν παντρεμένες και νοικοκυρές είναι χειρότερες από τις εξ επαγγέλματος».
582

 

Επίσης, στο έργο αυτό η μεταφυσική διάσταση δεν έρχεται να ανατρέψει τον 

κοινωνικό προβληματισμό -είναι οι περιστάσεις που δημιουργούν το δράμα. 

Εσωτερικεύεται μονάχα στο πρόσωπο του Αλέξη που μελετάει στο κρασί τα 

μυστήρια της ζωής, που κανένας γιατρός και κανένα βιβλίο δεν μπορεί να βρει. Ένας 

αέρας μελοδραματισμού φυσάει, όταν η Μέλπω θα πει στον  Αλέξη: «Μια μοίρα 

φαίνεται μας μοίρανε Αλέξη! Δεν είμαστε πλασμένοι για τα μεγάλα!». 

Την περίοδο του Μεσοπολέμου κάνει την εμφάνισή της και μια σειρά δραμάτων 

που προσπαθούν να ενσωματώσουν τη φροϋδική λειτουργία της λίμπιντο στην 

ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο Παντελής Χορν πρόκειται να είναι ο πρώτος εκπρόσωπος 

αυτής της τάσης το 1925 με το έργο του Σέντζας. 

Στο έργο του Παντελή Χορν Ο Σέντζας (1925), η σεξουαλική ανικανότητα του 

ήρωα προβάλλεται ως αποτέλεσμα της θείας βούλησης, που, με τη σειρά της, έχει ως 

αποτέλεσμα τη μοίρα του ανθρώπου και τις περιπέτειες που αντιμετωπίζει στη ζωή. 

Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου, η φυσική αδυναμία του ήρωα στον ερωτικό 

τομέα τον οδηγεί να δημιουργήσει μια πλαστή πραγματικότητα που του εξασφαλίζει 

το μεγαλείο και την υπεροχή. Έτσι, αναλαμβάνει την ευθύνη των παράνομων 

εγκυμοσύνων του χωριού του, ενώ παράλληλα, δαπανά χρήματα σε διάφορα 

                                                            
582 Π. Χορν, «Λογικά και παράλογα. Για τις αδικημένες», εφημ. Η Βραδυνή, 19-03-1932. 
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κοινοτικά έργα. Συγκρούεται με τον αισθησιακό ερωτικό γυναικείο κόσμο και με τον 

διεφθαρμένο κοινωνικό περίγυρο, διατηρώντας το ρόλο του θύματος. Με έντονη 

ενοχοποιητική διάθεση διεκδικεί για τον εαυτό του τον ύμνο του κακού, προκειμένου 

να καλύψει τη στέρηση και να βιώσει το μεγαλείο που ονειρεύεται. Ο συγγραφέας, 

χρησιμοποιώντας όρους από την Αγία Γραφή, χαρακτηρίζει την κοινότητα οίκο 

απωλείας, πόλη των Σοδόμων και Γομόρρων, που στους κόλπους της συντηρεί έναν 

τέτοιο ανήθικο άνδρα. 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ιδού λοιπόν η κραυγή των τιμίων γυναικών! Ιδού η φωνή του λαού, 

ήτις καταδικάζει εσέ, τον μεταβαλόντα τον οίκον σου εις οίκον απωλείας, και 

ολόκληρον την κοινότητα, ης προΐσταται, εις Σόδομα και Γόμμορα.
583

 

Η σεξουαλική παρενόχληση ενός κοριτσιού χαρακτηρίζεται ως αμαρτία συνώνυμη 

με τη βεβήλωση και την καταστροφή εκκλησίας. Η αποκατάσταση της 

διασαλευμένης ηθικής τάξης επιχειρείται από την Εκκλησία με τον Πατριάρχη να 

προβαίνει σε πράξη αφορισμού του ήρωα, ενώ σε άλλο σημείο ο Πατριάρχης, με 

προσωπική του απόφαση, αποφασίζει για τη λύση του μυστηρίου του γάμου εξαιτίας 

της φυσικής αδυναμίας εκπλήρωσης των συζυγικών καθηκόντων του ήρωα. 

Παράλληλα, στο έργο προβάλλεται η σημασία της αγαθοεργίας ως αναγκαία 

προϋπόθεση για την εξασφάλιση της συγχώρεσης των αμαρτιών. Όταν ο Σέντζας 

κατηγορείται ως διαφθορέας γυναικών από το σύνολο της κοινότητας, προσφέρει 

χρήματα στο δήμαρχο προκειμένου να χτίσει εκκλησίες, για να συγχωρεθούν οι 

αμαρτίες του. 

ΚΥΡ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ: … Τι σου χρωστούσαν τόσα κορίτσια να τα καταστρέψεις, 

αθεόφοβε! Τι αμαρτία, τι αμαρτία! … Άμα καταστρέψεις ένα κορίτσι, είναι σα να 

χαλάσεις μια εκκλησιά!  

ΣΕΝΤΖΑΣ (του δίνει χρήματα): Πάρε, λοιπόν, πάρε, κυρ Νικολάκη, να χτίσεις 

εκκλησιές, πολλές εκκλησιές, σε κάθε σταυροδρόμι, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες 

μου.
584

 

Ταυτόχρονα, ο συγγραφέας υπογραμμίζει τη διαβρωτική σημασία του χρήματος 

εξαιτίας του οποίου και αλλοτριώνονται συνειδήσεις και δημιουργούνται 

                                                            
583 Έφη Βαφειάδη, Παντελή Χορν, Τα Θεατρικά, «Ο Σέντζας», ό.π., σ. 383. 
584 Στο ίδιο, σ. 389. 
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ανεξέλεγκτες εξουσίες. Στο έργο είναι ευδιάκριτη η πεποίθηση πως, μόνο αν έλειπαν 

οι δωροδοκούμενοι, θα έλειπαν οι δωροδοκούντες. Στον Σέντζα αποδίδονται 

διαβολικές ιδιότητες εξαιτίας της παντοδυναμίας του, ενώ συνδέεται και με τον 

Μεφιστοφελή, κυρίως, στον Φάουστ του Γκαίτε. Ο Μεφιστοφελής υποστηρίζει τη 

δυνατότητα οργιαστικής ερωτικής ζωής, που η δύναμη του «διαβολικού» χρήματος, 

μπορεί να του προσφέρει, ενώ ο Φάουστ θεωρεί ότι το χρήμα μπορεί να του 

εξασφαλίσει τη δύναμη του απολύτου.
585

  

Το έργο του Παντελή Χορν  Στο Πανηγύρι (1926) αποτελεί μια νησιώτικη 

ηθογραφία, στο πλαίσιο της οποίας πλέκεται ένα ανθρώπινο δράμα. «Η νησιώτικη 

ηθογραφία είναι γεμάτη από γλέντι και χορούς, τραγούδια, έρωτες, καυγάδες, λαούτα 

και βιολιά. Από τους νησιωτικούς τύπους περνάει η ιστορία ενός άτυχου έρωτα, του 

καπετάνιου Κωνσταντή και της ξακουσμένης Μαργαρώς, που έχει αμέτρητα προικιά, 

ασήμι και μάλαμα με τη φούχτα, χωράφια κι αμπέλια, καράβια που ταξιδεύουν σε όλες 

του κόσμου τις θάλασσες και μέσα στο πανηγύρι, στο γλέντι, στο μεθύσι και στο χορό, 

όταν το μεθύσι ανάβει τα αίματα και το πείσμα φλογίζει την ψυχή και το νου, από 

ρωμαίικο φιλότιμο, η ευτυχία χάνεται, σκορπίζεται, διαλύεται»
586

  

Μολονότι το θεατρικό κείμενο δεν διασώθηκε, έχουμε, ωστόσο, στη διάθεσή μας 

το μύθο που κατατέθηκε στο διήγημα «Η ξακουσμένη Μαργαρώ» που δημοσιεύτηκε 

στον Ελεύθερο Λόγο τρία χρόνια μετά την παράσταση. Βασική ιδέα πάνω στην οποία 

ξετυλίγεται η υπόθεση του έργου είναι ότι ο Θεός δεν αγαπάει το άδικο. Σύμφωνα με 

την υπόθεση του έργου, το άδικο συντελέστηκε όταν ο Βάγγος, παρασυρμένος από 

τις συκοφαντίες της Πολυτίμης, κατηγορεί δημόσια τον Κωνσταντή, αρραβωνιαστικό 

της αδελφής του, ότι προσβλέπει στην περιουσία της. Στις κατηγορίες αυτές ο 

Κωνσταντής απαντά με τη διάλυση του αρραβώνα του με τη Μαργαρώ και το γάμο 

του με την Ασημένια, όμορφη αλλά φτωχή κοπέλα του χωριού. Με την αποδοχή της 

πρότασης γάμου του Κωνσταντή η Ασημένια συμβάλλει στη διάπραξη της αδικίας 

παρά την προτροπή του πατέρα της να μη γίνει «χρειαζούμενο της αδικίας». Την 

πράξη της αδικίας επικυρώνει και ο ιερέας του χωριού με την τέλεση του μυστηρίου 

ενώπιον του πλήθους στην κεντρική πλατεία. Τις συνέπειες της προγονικής αμαρτίας 

                                                            
585 Αθανάσιος Μπλέσιος, Μελέτες Νεοελληνικής Δραματουργίας, Από τον Χορτάτση έως τον 

Καμπανέλλη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2007, σ. 307, υποσ. 60. 
586 [αγνώστου] «Το έργον του κ. Χορν», εφημ. Ελεύθερον Βήμα, 29-11-1926. 
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βιώνουν στο παρόν τα παιδιά του ζευγαριού που, εγκαταλειμμένα από τον πατέρα 

τους, ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης με τον παππού και τη γιαγιά τους. Τη δυστυχία 

των παιδιών προσπαθεί να κατευνάσει η γιαγιά διηγούμενη το παραμύθι της 

οικογενειακής τραγωδίας τους και η απρόσμενη επίσκεψη μιας μαυροφορεμένης 

γυναίκας, της Μαργαρώς, που, ως άλλη Παναγία, βοηθάει οικονομικά την οικογένεια.  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Είναι λέει εδώ στον τόπο, μια άγια γυναίκα, πες η ίδια η Παναγιά, 

που φανερώνεται στα φτωχοκόριτσα και τους πηγαίνει ό,τι ποθεί η καρδιά.
587

 

Στο συγκεκριμένο έργο ο Θεός προβάλλει ως δημιουργός να προικίζει με όλα τα 

πλούτη του -υλικά και σωματικά- τη Μαργαρώ. 

ΜΑΡΟΥΣΑ: Να μην είσαι αχάριστη, Μαργαρώ! Ο Θεός ξόδιασε με το παραπάνω 

για χάρη σου! Καλοσύνη, ομορφιά, πλούτη!
588

 

Η αγάπη και η ελεημοσύνη του Θεού απαλλάσσουν τη Μαργαρώ από την 

αρρώστια της, μια αρρώστια που προκλήθηκε εξαιτίας της εγκατάλειψής της από τον 

Κωνσταντή.  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Μα ο Θεός λυπήθηκε το πλάσμα του κι η ξακουσμένη Μαργαρώ 

σώθηκε απ την αρρώστια της, σηκώθηκε από το στρώμα, μα έμεινε αδύνατη και 

χλωμή.
589

 

Η Μαργαρώ ταυτίζεται με την Παναγία αλλά και με άγγελο του καλού εξαιτίας 

της καλοσύνης της. Συμβουλεύει τα παιδιά να μην είναι περήφανα και να μη 

θυμώνουν, χαρακτηρίζοντας τις καταστάσεις αυτές αρρώστιες του μυαλού.   

ΜΑΡΓΑΡΩ: Ναι, είναι καλός. Δε φταίει αυτός, ίσως φταίνε άλλοι, ίσως εγώ … 

Παιδιά μου, όταν μεγαλώσετε, να θυμηθείτε τα λόγια μου αυτά … Μην είσαστε 

περήφανοι και μην κρατάτε γινάτι. Αρρώστιες είναι του μυαλού!
590

 

Η προτροπή της αυτή θυμίζει τη χριστιανική διδασκαλία για τα ανθρώπινα πάθη 

ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται η οίηση και ο θυμός. Ο Στραβός επικαλείται το 

                                                            
587Έφη Βαφειάδη, Παντελή Χορν, Τα Θεατρικά, τόμ. Δ’, στο ίδιο, σ. 144. 
588 Στο ίδιο, σ. 148. 
589 Στο ίδιο, σ. 169. 
590 Στο ίδιο, σ. 171. 
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έλεος και τη σωτηρία του Κυρίου για τα παθήματα των εγγονιών του εξαιτίας της 

προγονικής αμαρτίας.  

ΣΤΡΑΒΟΣ: Αμαρτίαι  γονέων, Αμαρτίαι γονέων … Σώσον κι ελέησον, Κύριε … 

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ: Τέλειωσε πια το παραμύθι; ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Τελείωσε, παιδιά 

μου! ΣΤΡΑΒΟΣ: Που να τελειώσει … Μόνο με τη συντέλεια του κόσμου θα τελειώσει 

κι αυτό.
591

  

Παράλληλα, προσεύχεται για την ανταπόδοση στη Μαργαρώ από το Θεό, όχι μόνο 

της ευεργεσίας της προς τα παιδιά του Κωνσταντή, αλλά και της μη επίρριψης 

ευθύνης από μέρους της στην οικογένειά του για την αδικία σε βάρος της.  

ΣΤΡΑΒΟΣ: Το άδικο! Μας συμπαθάς. Αρκετά το πληρώσαμε … Μην τα χεις μαζί 

μας. Λυπήσου τα μικρά!  

ΜΑΡΓΑΡΩ: Δεν τα είχα ποτέ με κανέναν … με κανέναν … Καληνύχτα … 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Ο Θεός να στο ξεπληρώσει …  

ΣΤΡΑΒΟΣ: Ήτανε, λένε, σαν άγγελος όμορφη. Τώρα είναι καλή σαν άγγελος
592

 

Στοιχείο λαϊκής ευσέβειας και θρησκευτικής πίστης αποτελεί η διάθεση του 

ζευγαριού Κωνσταντή-Μαργαρώς να επισκεφθεί την εκκλησία και να ανάψει ένα 

κερί προς τιμήν του Αγίου, να ευλογήσει τον αρραβώνα καθώς επίσης και η 

παρότρυνση του Βάγγου να ανάψουν και για τους υπόλοιπους. 

ΜΑΡΟΥΣΑ: Ε συ, Μαργαρώ, κι εσύ Κωνσταντή, πάμε μαζί στην εκκλησιά ν’ 

ανάψετε ένα κερί στον Άγιο …   

ΒΑΓΓΟΣ: … Λοιπόν γρήγορα έτσι … Ανάψτε και για μας κερί!
593

 

Στο συγκεκριμένο έργο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μοναστήρι όχι μόνο ως 

χώρο απομόνωσης και πνευματικής άσκησης αλλά και ως χώρο παραγωγικής 

δραστηριότητας. Οι καλόγριες κεντούν εργόχειρα, τα οποία παραδίδουν σε γυναίκες 

                                                            
591 Στο ίδιο, σ. 170. 
592 Στο ίδιο, σ. 172. 
593 Στο ίδιο, σσ. 163-164. 
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του χωριού, προκειμένου να τα εμπορευτούν και να εξασφαλίσουν την οικονομική 

επιβίωσή τους. 

ΜΑΡΓΑΡΩ: Κόπιασε μέσα στην αυλή ... Τι καλά μας φέρνεις;  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Πλησιάζει λέγοντας: Αυτά τα κεντητά απ το μοναστήρι! Κι είπα ας 

πάω να τα δουν οι αρχόντισσες πριν τα πάρουν άλλοι!.. Κάνουν καλή δουλειά οι 

καλόγριες του Αι Γιάννη! Τα παίρνω, τα πουλάω να βγάζω κάτι κι εγώ! Τι να κάνεις; 

Κακές χρονιές ...
594

 

Στο δραματικό του έργο Η Μητέρα ο συγγραφέας, στο πρόσωπο της Αγγέλας, 

διακρίνει τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς, και διακηρύσσει την ισότητα των 

καλών ανθρώπων, ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους τάξη. Την άποψή της 

θεμελιώνει στην εμπειρία του περιεχομένου της χριστιανικής διδασκαλίας: «Μαζί μου 

ελάτε όλοι που υποφέρετε κι όσοι είστε κουρασμένοι κ’ εγώ σας ξεκουράζω …  

Σηκώστε το ζυγό μου απάνω σας και μάθετε από μένα, γιατί ήμερος ειμί και με ταπεινή 

καρδιά  και θα βρει ξεκούρασμα η ψυχή σας. Τι ο ζυγός μου είναι καλός κι αλαφρό το 

φόρτωμά του …». Στην ερώτηση της Ρηνιώς αν τα λόγια αυτά ακούγονται στην 

εκκλησία από τους ιερείς η Αγγέλα υποστηρίζει ότι τα λόγια αυτά αντηχούν στην 

καρδιά όσων βιώνουν την Εκκλησία ως πνευματική εμπειρία.  

ΡΗΝΙΩ: Τα ξαίρουν  και οι παπάδες τα λόγια αυτά του Χριστού μας; Τα λένε στην 

Εκκλησιά;.. Εγώ όσες φορές κι αν πήγα στην εκκλησιά ποτέ δε μου ‘τυχε ναν τα 

ακούσω.  

ΑΓΓΕΛΑ: Στην εκκλησιά που ‘χει κανείς χτισμένη μέσα στην ψυχή του τα ακούει τα 

λόγια αυτά …  Και πόσο λίγοι άνθρωποι λειτουργούνται σε μια τέτοια εκκλησία! 

Αλίμονο!
595

 

Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου, η Αγγέλα επιχειρεί να υπερασπιστεί το 

δικαίωμα στη ζωή της κόρης της, Δαφνούλας, η οποία, παρασυρμένη από το νεανικό 

της πάθος για το Μιχαλάκη, παραδίδεται στον έρωτά του. Στις απειλές του Σταυρίδη 

να καταφύγει στη δικαιοσύνη όταν ο Μιχαλάκης αρνείται να αποκαταστήσει τη 

Δαφνούλα, η Αγγέλα υποστηρίζει ότι πάνω από την τιμή στέκει η ζωή και αρνείται το 

συμβιβασμό. Τη λύση στο αδιέξοδο δείχνει η Ρηνιώ, η οποία πυροβολεί και 

                                                            
594 Στο ίδιο, σ. 150. 
595  Βλ. Δ. Ταγκόπουλος, Η Μητέρα: Δράμα σε τρία μέρη, Αθήναι, σσ. 32-33. 
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τραυματίζει το Μιχαλάκη. Με την κίνηση αυτή ενεργοποιεί τη συνείδηση του 

Μιχαλάκη, ο οποίος δηλώνει τον έρωτά του για τη Δαφνούλα και ζητά να την 

παντρευτεί. 

Παρατηρούμε μέσα από τη μελέτη του παραπάνω δράματος ότι ο συγγραφέας 

κατακρίνει την υποκριτική αστική ηθική σχετικά με το ζήτημα του γάμου και τη 

διακόρευση της κοπέλας, ενώ παράλληλα διακηρύσσει πως όλοι οι άνθρωποι έχουν 

ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους επίπεδο. Την 

άποψή του αυτή υποστηρίζει με επιχειρήματα από το περιεχόμενο της χριστιανικής 

διδασκαλίας. Κάνει διάκριση μεταξύ της συμπεριφοράς των κληρικών και του 

περιεχομένου της χριστιανικής διδασκαλίας στηλιτεύοντας έμμεσα φαινόμενα 

υποκρισίας.  

Η ίδια διάθεση ευσέβειας χαρακτηρίζει και τον Παντελή Χορν στα έργα που 

εξετάσαμε παραπάνω. Ο Θεός παρουσιάζεται ως δημιουργός, να προικίζει τα 

δημιουργήματά του με τις αρετές. Στο έργο του γίνεται αναφορά στις χριστιανικές 

αρετές της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης, ενώ κατακρίνονται τα ανθρώπινα 

πάθη, δηλαδή η οίηση και ο θυμός. Οι ήρωες απευθύνονται στο Θεό, ανάβουν κεριά 

προς τιμή του, χρησιμοποιούν θρησκευτικά σύμβολα, όπως τις εικόνες, για να 

πετύχουν τη θεραπεία διαφόρων προβλημάτων υγείας, επιζητούν το θαύμα Ο 

Παντελής Χορν συνδέει τον έρωτα με την αμαρτία. Διακρίνει το συγγραφέα μια 

ανεξήγητη νοσταλγία για μια αθωότητα, μια ιδανική σχέση ανάμεσα στον άνδρα και 

τη γυναίκα. Ο έρωτας, καθώς είναι συνδεδεμένος με την αμαρτία, δεν μπορεί να 

οδηγηθεί στην τελείωση. Προϋπόθεση της ερωτικής τελείωσης, ανέφικτη όμως, όπως 

φαίνεται, θα ήταν ίσως η πλατωνική σχέση ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Τα παραπάνω δράματα μας δίνουν κάποιες εικόνες από την κυρίαρχη κοινωνική 

πραγματικότητα της εποχής, στις οποίες όμως το θρησκευτικό στοιχείο έχει τη δική 

του θέση ως εσωτερικό θρησκευτικό βίωμα. Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης 

συνδέεται με τη θεία δικαιοσύνη και η λύτρωση προβάλλεται ως άνωθεν χαρισματική 

δωρεά και όχι ως κάτωθεν δυναμική διεκδίκηση. Ο κοινωνικός ανθρωπισμός 

συγχέεται με το χριστιανισμό. 

 



 

 

 

4.5. Η χρήση της θρησκείας κατά τη Μεταξική περίοδο 

 

Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της μεταξικής περιόδου είναι η προσπάθεια 

αξιοποίησης του εθνικιστικού λόγου και της ιεροποίησης της Ιδέας του Έθνους, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κενό, που δημιουργήθηκε από τη διάψευση της 

Μεγάλης Ιδέας. Διατυπώνοντας ο Μεταξάς την άποψη ότι κάθε προσπάθεια 

συμβιβασμού των υλιστικών απόψεων με τον εθνικισμό είναι αδύνατη, μετέτρεπε το 

περιεχόμενο της Εθνικής Ιδέας σε καθαρή ιδεαλιστική θεωρία, η οποία, 

λειτουργώντας στο χώρο του πνεύματος διέσωζε το περιεχόμενο της εθνικότητας από 

την κρίση, που χαρακτήριζε την κοινωνία. Την προσπάθεια που είχαν καταλάβει οι 

ιδεαλιστές διανοούμενοι της αστικής τάξης να τονίσουν τον πνευματικό χαρακτήρα 

του Έθνους, αξιοποιεί το καθεστώς της 4
ης

 Αυγούστου, προβάλλοντας το Έθνος ως 

πολιτιστικό μόρφωμα σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του κοινωνικού ιστού. 

Η εθνικιστική μεγαλοϊδεατική ιδεολογία μετατρέπεται σε πολιτιστική, εθνικιστική 

ιδεολογία, με βάση την οποία η υπεροχή ενός Έθνους απέναντι σε ένα άλλο, γίνεται 

με πνευματικά και μόνο κριτήρια, που ενώνουν το εκάστοτε ιστορικό παρόν με το 

ένδοξο παρελθόν του. Με τον τρόπο αυτό παρατηρούνταν μια προσπάθεια 

αυτοκάθαρσης του περιεχομένου του εθνικού πολιτισμού από όλες εκείνες τις 

επιρροές, που θεωρήθηκε ότι αποσκοπούσαν να υποσκάψουν τα θεμέλια μιας 

αληθινής τέχνης.
596

 

Σκοπός του Μεταξά είναι η δημιουργία ενός νέου πολιτισμού, ο οποίος βασίζεται 

στη συνύπαρξη δύο προγενέστερων πολιτισμών, του αρχαίου ελληνικού και του 

βυζαντινού. Τόσο ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός όσο και ο βυζαντινός διακρίνονταν 

από μια ατέλεια, καθώς από τον πρώτο έλειπε η θρησκευτική πίστη, ενώ από τον 

                                                            
596 «Δεν δύναται λοιπόν κανείς να παρεξηγήσει τον κομμουνισμόν, αν με κάθεν τρόπον, εδημιούργησε, 

ενίσχυσεν ή εξώθησεν κάθε προσπάθειαν,όπως ανατραπούν τα θεμέλια και αι παραδόσεις της αληθούς 

ελληνικής Τέχνης, όπως υποκατασταθεί εις την θέσιν των μια νέα τέχνη, αρνουμένη κάθε σύνδεσμον 

με την ελληνικήν γην , απορρίπτουσα με περιφρόνησιν κάθε παράδοσιν, προσπαθούσα να απομακύνει 

το ωραίον και να εισαγάγη το άσχημον και το απεχθές εις την έμπνευςσίν της, ανίκανος να 

δημιουργήσει τίποτε το μεγάλον, μη έχουσαν ως δικαιολογίαν της παρά μόνον τον μοντερνισμόν της, 

την έμμεσον σχέσιν της με την εποχήν μας, τον ενσυνείδητον και προκλητικόν διεθνισμόν της». 

Αχιλλέας Κύρου, «Ελλάς και Τέχνη», Το Νέον Κράτος, τ. 2,  Οκτώβριος 1937, σσ. 104-105. 
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δεύτερο απουσίαζαν τα πνευματικά έργα. Η θρησκεία αναδεικνύεται σε μέτρο 

αξιολόγησης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος, αν και χαρακτηρίζεται 

«μεγάλος εις την τέχνη μεγάλος εις την επιστήμην», αντίθετα, είναι χωλός εις την 

θρησκείαν, επειδή συμβατική ήταν η θρησκεία». Αυτό όμως που ενδιαφέρει εδώ είναι 

ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ήταν « χωλότερος εις την πολιτικήν του 

εξέλιξιν». Δεν μπορεί, κατά τη γνώμη του, να θαυμάσει τα αποτελέσματα των 

πολιτικών, οι οποίοι οδήγησαν την Ελλάδα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ούτε τους 

πολιτικούς της αρχαίας Ελλάδας, που οδήγησαν στην μακεδονική ηγεμονία.
597

 

Αντίθετα, η μελέτη της βυζαντινής αυτοκρατορίας αποτελεί απαραίτητο γεγονός, 

γιατί «το κράτος το μεσαιωνικόν, το οποίο βαπτίζεται ελληνικόν εις την εποχήν της 

ακμής του ήτο ένα από τα καλύτερα και ισχυρότερα κράτη της εποχής εκείνης, αν όχι 

το ανώτερον όλων».
598

  Έτσι, ο τρίτος ελληνικός πολιτισμός βασίζεται σε μια 

θρησκευτική πίστη, η οποία καθίσταται αναγκαία για την αποδοχή ενός 

εξιδανικευμένου πολιτιστικού παρελθόντος, χωρίς την οποία το παρελθόν αυτό θα 

μπορούσε να αμφισβητηθεί. Παρατηρούμε, λοιπόν, την ιδιαίτερη βαρύτητα την οποία 

αποδίδει ο Μεταξάς στην έννοια της θρησκευτικότητας, η οποία αποτελεί κριτήριο 

εθνικού αυτοπροσδιορισμού. 

Η κεντρική θέση της θρησκείας σε αυτό το πολιτιστικό μόρφωμα θα πρέπει να 

κατανοηθεί σαν μια προσπάθεια επανασύστασης του αστικού κράτους, με βάση τις 

αξίες του αστισμού, όπως πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, οι οποίες θα καθιερωθούν 

επίσημα από τη δικτατορία ως πολιτιστικά και κοινωνικά ιδεώδη αποτελώντας την 

παράδοση της φυλής. Ο Μεταξάς ιεραρχώντας τις αξίες του αστισμού τις κατέτασσε 

ως εξής: «Βασιλεύς! Πατρίς! Θρησκεία! Οικογένεια! Αναγέννησις της Ελλάδος!»
599

 

Ο Μεταξάς προτρέπει με το λόγο του σε διαρκή θυσία το λαό, χρησιμοποιώντας το 

θρησκευτικό λόγο ως ιδεολογικό όργανο νομιμοποίησης της θυσίας.
600

 Το να 

υποφέρεις για ένα ανώτερο ιδανικό, και μάλιστα εθνικό, είναι ιερή υποχρέωση, τη 

στιγμή που το ιδεολόγημα του νέου ελληνικού πολιτισμού είναι σε θέση να καλύψει 

οποιοδήποτε άλλο έλλειμμα της νεοελληνικής κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι 

θεωρητικοί της δικτατορίας θα θεωρήσουν ότι ο ελληνικός πολιτισμός ως 

                                                            
597Ιωάννης Μεταξάς, Λόγοι και Σκέψεις, (1936-1941), τόμ. Α’-Β’, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1964, σ. 285.  
598 Στο ίδιο, σσ. 285-286.  
599 Στο ίδιο, σ. 10. 
600 στο ίδιο, σ. 286. 
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πνευματικός πολιτισμός δεν είναι αντίθετος με την πρόοδο, λέγοντας ότι «περίοδοι 

καταπτώσεως και μαρασμού συνδέονται πάντοτε με την έννοιαν της προόδου, 

τουναντίον, εποχαί δημιουργικής επαναστάσεως, εσωτερικής αναδημιουργίας και 

λυτρωτισμού ενσαρκώνουν το νόημα του πνευματικού πολιτισμού».
601

 Για αυτό το 

λόγο απορρίπτεται το κοινοβουλευτικό καθεστώς, ως συνέπεια ενός μη πνευματικού 

πολιτισμού, ενώ υπερτονίζονται τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα οποία προάγουν το 

γνήσιο πνευματικό χαρακτήρα της εθνικότητας. 

Ο Μεταξάς αισθάνθηκε πολύ νωρίς ότι χρειαζόταν ένα έντυπο ευρείας 

κυκλοφορίας, αφοσιωμένο στο καθεστώς της 4
ης

 Αυγούστου, προκειμένου να 

επιτύχει την ιδεολογική διαφώτιση της κοινωνίας. Μετά από αποτυχημένες 

προσπάθειες με την εφημερίδα Νεολαία Εθνική, το λανθάνον έντυπο Ελληνική 

Νεολαία, προχώρησε στην έκδοση του περιοδικού Η Νεολαία. Το έντυπο αυτό είχε 

εκδοθεί προηγούμενα με τη μορφή εφημερίδας, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή από 

το κοινό. Από τον τίτλο του περιοδικού προδιαγραφόταν η φυσιογνωμία του. Δεν 

ήταν απλώς το επίσημο όργανο της ΕΟΝ, αλλά ένα εργαλείο πνευματικής 

θρησκευτικής, ηθικής, κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Η ύλη του συγκεκριμένου 

εντύπου διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ιδεολογικές κατευθύνσεις του μεταξικού 

καθεστώτος: έντονα εθνικοπατριωτικά αισθήματα, εκτεταμένος ηθικοδιδακτισμός, 

καλλιέργεια της θρησκευτικής πίστης, αντικομμουνιστική προπαγάνδα, ψυχαγωγικά 

παιχνίδια καθώς και προσαρμοσμένη στα τεταρταυγουστιανά ζητούμενα λογοτεχνική 

ύλη, συγκροτούσαν τη ραχοκοκκαλιά του κάθε τεύχους. Σημαντική θέση στη δομή 

κάθε τεύχους έπαιζαν ακόμα και η παράθεση του Ευαγγελίου και του Αποστόλου της 

Κυριακής με παράλληλη ερμηνεία τους και συνοδευτικά άρθρα ή σημειώματα 

θρησκευτικού- χριστιανικού προσανατολισμού.
602

  

Ο Μεταξάς γνώριζε πολύ καλά την προπαγανδιστική δύναμη του θεατρικού λόγου 

λόγω του λαϊκού του χαρακτήρα αλλά και της αμεσότητας της σχέσης του με το 

κοινό. Για αυτό το λόγο, εκτός από την αυστηρή λογοκρισία που είχε επιβάλει στον 

Τύπο, επέβαλε τον αναγκαστικό νόμο 446/ 25 Ιανουαρίου 1937, με τον οποίο 

απαγόρευε τη διδασκαλία θεατρικών έργων που προσβάλλουν τα δημόσια ήθη και τη 

θρησκεία και αποβλέπουν στην προπαγάνδιση κομμουνιστικών ιδεών. Στο πλαίσιο 

                                                            
601 Ευάγγελος Κυριάκος,« Αι περί πολιτισμού φιλοσοφικαί απόψεις του Ιωάννη Μεταξά», Το Νέον 

Κράτος, τ. 11, Ιούλιος 1938, σ. 825. 
602 Γ. Ανδρειωμένος, Η νέα γενιά υπό καθοδήγηση:Το παράδειγμα του περιοδικού  Η Νεολαία (1938-

1941), εκδ. Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2012, σσ. 56,57,61. 
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αυτό τα όργανα του καθεστώτος λογόκριναν το κείμενο του Παπαφλέσσα του Σπύρου 

Μελά, επειδή έθιγε τη σχέση με την Τουρκία, με την οποία το καθεστώς ήθελε να 

έχει καλές σχέσεις. Συγχρόνως, ενεργοποιώντας τον προπαγανδιστικό χαρακτήρα του 

θεάτρου, η Εργατική Εστία ίδρυσε και λειτούργησε θέατρο στον Πειραιά, με 

μειωμένο κόστος εισιτηρίων και παραστάσεις ηθικοδιδακτικού και κοινωνικού 

περιεχομένου. Αλλά και εμπορικοί θίασοι δέχθηκαν να ανεβάζουν λαϊκές 

παραστάσεις με επιδότηση εισιτηρίων. Προπαγανδιστικά έργα που παρουσιάστηκαν 

ήταν το Μπροστά στο θάνατο του Βελισσάριου Φρέρη, το Ήλθε μια μέρα του Μ. 

Ανύσιου και το Ξαναζωντάνεμα του ηθοποιού του Α. Αβδή. Κατά τη διάρκεια της 

τετράχρονης μεταξικής περόδου έγιναν ποικίλες εκδηλώσεις με στόχο την 

προπαγάνδιση του καθεστώτος και την κινητοποίηση των μαζών. Με την είσοδο των 

Γερμανών στην Αθήνα το 1941, το Βασιλικό Θέατρο ονομάζεται και πάλι Εθνικό ενώ 

η νέα πολιτική κατάσταση  καλείται να ρυθμίσει τη τύχη της Τέχνης.
603

 

 

                                                            
603 Βαρβάρα Γεωργοπούλου, «Το θέατρο στη Μεταξική Περίοδο», εφημ. Ελευθεροτυπία (Οκτώβριος 

2010), Ιστορικά, σσ. 125-150. 



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο Ελληνισμός γνώρισε μέσω της Ευρώπης την αναβίωση του κλασικού ιδεώδους 

της αρχαιότητας, καθώς αναγνώρισε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό το ιστορικό του 

παρελθόν. Η καταδίκη της τυραννίας, ζητήματα ανεξιθρησκείας, η έννοια της αρετής 

αποτελούν το σύστημα εκείνων των αξιών που μεταλαμπαδεύτηκαν στον ελληνικό 

χώρο και συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός θεάτρου ιδεών και πολιτικού στοχασμού 

κατά την προεπαναστατική περίοδο. Με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του 

ελληνικού κράτους το κίνημα του ελληνικού εθνικισμού, που υιοθέτησε τις αρχές του 

νεοκλασικισμού ως βάση της δικής του πνευματικής ταυτότητας, επαναπροσδιορίζει  

τις σχέσεις του με τον ιδεολογικό του περίγυρο. Στις προσπάθειες που καταβάλλει η 

νεοελληνική κοινωνία κατά τη δεκαετία του 1830 γίνονται πειραματισμοί ώστε να 

αποσυνδεθεί το θέατρο από τις αρχές του αριστοτελισμού  και να υιοθετηθούν οι 

αρχές του ρομαντισμού. Πρόκειται για μια προσπάθεια μέσω των νέων Φαναριωτών 

λογίων η κοινωνία να αποβάλει τη μεταβυζαντινή αντίληψη του κόσμου που είχε και 

να παρακολουθήσει τα πρωτοποριακά ρεύματα της Δύσης. Παράλληλα τη δεκαετία 

1840-1850 διατυπώνεται η ανάγκη να διατηρηθεί ο εθνικός και παιδευτικός 

χαρακτήρας του Θεάτρου μέσα από την αξιοποίηση των ένδοξων σελίδων της 

επαναστατικής περιόδου.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η μελέτη των έργων του Παναγιώτη Σούτσου μας 

επιτρέπει να παρατηρήσουμε ότι η σχέση του με τη χριστιανική θρησκεία δεν είναι 

σταθερή, αλλά παρουσιάζει διάφορες αποχρώσεις, στη βάση μιας ελληνοκεντρικής 

αντίληψης των πραγμάτων, όπου η Μεγάλη Ιδέα κατέχει βασική θέση. Στο έργο του  

Οδοιπόρος οι έννοιες της ύπαρξης και του Θεού βασανίζουν τον ήρωα. 

Χρησιμοποιώντας τη πλατωνική θεωρία για τη διάκριση του κόσμου σε ορατό- 

πεπερασμένο, ορατό-αόρατο διδάσκει ότι ο δημιουργός προίκισε τον άνθρωπο με τα 

αισθητήρια όργανα και τη ψυχή για την κατανόηση του διφυούς κόσμου. Η τάξη και 

η αρμονία που χαρακτηρίζουν τον κόσμο ρυθμίζονται από μια αρχική θέληση και 

κίνηση και δεν οφείλονται σε τυχαίο γεγονός. Στην απορία του Οδοιπόρου σχετικά με 

την αθανασία της ψυχής, ο Παϊσιος χρησιμοποιεί την πλατωνική θεωρία κατά την 

οποία η γη χαρακτηρίζεται ως τόπος εξορίας της ψυχής ενώ ο ουρανός ως η αληθινή 

πατρίδα. Στο θρησκευτικό δράμα με το τίτλο Μεσσίας ή τα πάθη του Ιησού Χριστού, ο 

θάνατος παρουσιάζεται ως διέξοδος από τη φυλακή της ύπαρξης, ως λύτρωση από τη 
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ζωή και το εγώ του ανθρώπου, ως ανάληψη στην κοινωνία των αγεννήτων. Ο Ιούδας 

παρουσιάζεται αποσυνάγωγος, ενώ η απόφασή του να προδώσει το Χριστό δε 

συνδέεται μόνο με τα αργύρια αλλά και με την κοινωνική αδικία που προκαλεί η 

ύπαρξη του πλούτου. Στο έργο του Νικήρατος η εικόνα του παραδείσου δε συμπίπτει 

απόλυτα με αυτή της χριστιανικής θρησκείας αλλά παρουσιάζει ομοιότητες με τον 

κόσμο των πλατωνικών Ιδεών. Ο κεντρικός ήρωας του έργου καταλήγει σε έναν 

ιδιότυπο αγνωστικισμό και μηδενισμό, ενδιαφέρεται για τη μεταθανάτια πορεία της 

ψυχής μόνο στο βαθμό που ο ίδιος έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Σύμφωνα με τη 

θεωρία των Ρομαντικών, το τραγικό τέλος των ηρώων της τραγωδίας δεν είναι η 

μοιραία κατάληξη μιας πορείας αλλά η νίκη του πνεύματος πάνω στην ύλη. Ο 

θάνατος αποτελεί τη διαδικασία σύνθεσης και σύνδεσης με το όλο, καθώς 

αποδεσμεύει τον άνθρωπο από τα δεσμά της ατομικής ύπαρξης. Η νίκη κατά του 

εγωκεντρισμού αποτελεί βασικό βήμα απελευθέρωσης στην πίστη, στον έρωτα σε 

όλες τις πτυχές της ζωής. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι Ρομαντικοί κατανοούν την έννοια 

του μαρτυρίου των ηρώων κατά το πρότυπο του μαρτυρίου του Χριστού. Ο θάνατος 

λειτουργεί όχι ως τιμωρία αλλά ως ανάσταση, με την έννοια της επιστροφής στο 

χώρο του αγεννήτου και της σύνδεσης με το όλο. 

Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής εξέδωσε το 1840 ένα έμμετρο πεντάπρακτο δράμα 

στο οποίο επιχειρεί να προσεγγίσει τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την 

επαναστατική κίνηση του Ρήγα. Η μελέτη του συγκεκριμένου έργου μας επιτρέπει να 

επισημάνουμε ότι ο συγγραφέας ασχολείται με τα συγκεκριμένα πάθη και αισθήματα, 

τα οποία τοποθετεί σε ένα πλαίσιο συλλογικού πατριωτικού αγώνα, όπου το 

θρησκευτικό στοιχείο έχει τη δική του θέση. Ο αγώνας γίνεται για την πατρίδα και 

την πίστη. Η αγνωμοσύνη του ανθρώπου δημιούργημα του Θεού, προς το δημιουργό 

πατέρα του αποτελεί την αιτία της δυσμενής κατάστασης στην οποία βρίσκεται το 

΄Εθνος, η οποία παρουσιάζεται με εικόνες από την Π.Δ. Ο θάνατος της Δάφνης 

πρέπει να γίνει αποδεκτός με χαρά από τους συμπατριώτες της γιατί θα συναντηθεί με 

το δημιουργό της. Η θυσία της Δάφνης προκαλεί τη συμπάθεια του Θεού, ο οποίος 

στρέφεται με ευμένεια στον ιερό αγώνα. Ο ιερέας έχει ρόλο καθοδηγητή συμβούλου 

στο εγχείρημα που αναλαμβάνει ο Φλώρος. Τονίζονται οι χριστιανικές αρετές της 

υπομονής και της καρτερίας για να δηλωθεί το ηθικό σθένος που χρειάζεται να 

δείξουν οι αγωνιστές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
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Ο Δημήτριος Βερναρδάκης αντιμετώπισε με επιφύλαξη και δυσπιστία την 

προσπάθεια του Έθνους να παρακολουθήσει τα πρωτοποριακά ρεύματα της Δύσης. 

Εμμένει πιστός στα ιδεώδη του εθνισμού και της θρησκείας χωρίς να αρνείται την 

πρόοδο στο πλαίσιο όμως ενός μετριοπαθούς εκδυτικισμού. Βασική του θέση είναι 

ότι το περιεχόμενο του δραματικού κειμένου δεν μπορεί να επιδράσει στην ψυχή του 

θεατή, όταν απεικονίζει ξένα ήθη. Υποστηρίζει ότι το εθνικό δράμα πρέπει να 

υπακούει στους άξονες Πατρίς- Πίστις- Θρησκεία-Ελευθερία υπερασπιζόμενος την 

ελευθερία του ποιητή και αποκηρύσσοντας την απόλυτη υπαγωγή του στο δεσμό της 

θρησκείας ή στους νόμους της ηθικής. Κατά τον Δημήτριο Βερναρδάκη αυτό που 

συνέχει τον ευρωπαϊκό Ρομαντισμό και την ελληνική εκδοχή του είναι το 

θρησκευτικό στοιχείο. Αντιμετωπίζει θετικά την περίοδο του ιπποτικού μεσαίωνα, 

επειδή ακριβώς παρατηρείται σύζευξη δύο βασικών θεμελιωδών ιδεών: του 

πατριωτισμού και της θρησκευτικής πίστης. Η συνεισφορά του Δημήτριου 

Βερναρδάκη εντοπίζεται και στο χώρο της θεολογίας καθώς προχώρησε στη 

συγγραφή της Ιεράς Κατήχησης και της Ιεράς Ιστορίας, έργα τα οποία αποδεικνύουν  

ότι διαθέτει σοβαρή θεολογική κατάρτιση ικανή να ανταποκριθεί στις πνευματικές 

ανάγκες της εποχής. Αλλά και το δραματικό του έργο γίνεται το μέσο, όπου ο 

δραματουργός προβάλλει την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και την  ευλάβεια ως τα 

βασικά συστατικά της εγχώριας εθνικής ταυτότητας. Στο έργο του Μαρία Δοξαπατρή 

ο δραματουργός παρουσιάζει τη θρησκευτική ετερότητα που χαρακτηρίζει το δούλο 

Έλληνα και το Φράγκο κατακτητή και προσδιορίζει τις μεταξύ τους σχέσεις 

φανατισμού και μίσους στο γεγονός του εκκλησιαστικού σχίσματος. Αιτία των 

δεινών που υφίστανται οι εξελληνισμένοι Ρωμαίοι της βυζαντινής αυτοκρατορίας 

είναι η βεβήλωση της ιερής πίστης από τους ίδιους ως αποτέλεσμα του γάμου των 

Βασιλέων με τις συζύγους των Φράγκων κατακτητών. Γι αυτό προβάλλει ως κριτήριο 

του ορθού γάμου, την πίστη, την παιδεία και την ομορφιά. Ανάλογη είναι και η 

προσέγγιση του δραματουργού στο έργο του Φαύστα. Ο άνθρωπος κατά τον 

δραματουργό είναι μωρός και φαύλος από τη φύση του και έχει ανάγκη από τη 

χειραγώγιση μιας σταθερής εξουσίας και μιας σταθερής θρησκευτικής πνευματικής 

επιστασίας. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος παρουσιάζεται σαν ένας κατά συρροή 

εγκληματίας, ο οποίος πρόκειται να ανακηρυχθεί άγιος και μέγας λόγω του κεντρικού 

του ρόλου στη διαμόρφωση της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των υπηκόων 

του. Η δραματική σύγκρουση των ηρώων γίνεται αφορμή για να προβάλλει ο 

συγγραφέας την ορθόδοξη διδασκαλία για το βάπτισμα και τις χάρες που απορρέουν 
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από αυτό. Στο δράμα του Νικηφόρος Φωκάς ο δραματουργός μας παρουσιάζει το 

χαρακτήρα της μοναστικής ζωής και τις επιπτώσεις της στον ανθρώπινο βίο 

αντιπαραβάλλοντας τα αποτελέσματά της με την κατάσταση που βιώνει ο πιστός 

όταν παρασύρεται από τα άλογα πάθη και τα υλικά αγαθά. Μέσα από τη 

συμπεριφορά της αυτοκράτειρας Θεανώς προβάλλει την αποδέσμευση της γυναικείας 

σεξουαλικότητας. Έτσι ενώ σε κάποια έργα ο γυναικείος δυναμισμός υπηρετεί το 

πατριωτικό και θρησκευτικό ιδεώδες η συμπεριφορά της αυτοκράτειρας αποτελεί 

απειλή για την αυτοκρατορία. 

Επηρεασμένος από το δόγμα της Μ. Ιδέας ο Ιωάννης Ζαμπέλιος επιχειρεί να 

επαναφέρει το πατριωτικό χαρακτήρα των προεπαναστατικών δραμάτων στη 

σύγχρονη δραματουργία και να ενισχύσει τον εθνικιστικό ζήλο. Ο δραματουργός 

σκιαγραφεί την πορεία του ελληνισμού  στα έργα του επιλέγοντας γι αυτά τίτλους και 

θέματα από διάφορες ηρωικές στιγμές. Θεωρεί ότι η τέχνη για να είναι ωφέλιμη 

πρέπει να αντλεί από την ελληνική παρακαταθήκη. Στο έργο του συνυπάρχουν 

νεοκλασικιστικές και ρομαντικές έννοιες, όπως φαίνεται μέσα από τη σύνθεση 

εννοιών του ελληνικού πνεύματος και της χριστιανικής θρησκείας. Επισημαίνει το 

βοηθητικό ρόλο της θρησκείας στη διατήρηση της γλώσσας και της εθνικής 

ταυτότητας. Αναγνωρίζει ως αιτία των δεινών που υφίσταται το Έθνος τη σημασία 

των αμαρτιών των προγόνων του, ενώ η νικηφόρα έκβαση του αγώνα και η σωτηρία 

του Έθνους παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της θείας ευσπλαχνίας. Τη χριστιανική 

πίστη ως στοιχείο της εθνικής ταυτότητας αναδεικνύει και στο έργο του Χριστίνα 

Αναγνωστοπούλου. Στο έργο αυτό ο Ιωάννης Ζαμπέλιος παρουσιάζει την ορθόδοξη 

διδασκαλία για το Χριστό ως δημιουργό της κτίσης, ορίζει τη χριστιανική πίστη ως 

καταφύγιο ελπίδας και αναδεικνύει την έννοια της χριστιανικής αγάπης. 

 Ο Σπυρίδων Βασιλειάδης στον τομέα της δραματουργίας υποστηρίζει τον 

αρνητικό χαρακτήρα της μίμησης και υποστηρίζει την αναγκαιότητα οι σύγχρονοί 

του να αντλήσουν θέματα από την πηγή της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, επειδή η 

αισθητική ευγένεια των Ελλήνων φθάνει και διαποτίζει το νέο ελληνισμό. Το δράμα 

αποτελεί τη γνήσια λαϊκή ποίηση ενώ θεωρεί ότι ο ελληνισμός εγκολπώθηκε τη 

χριστιανική θρησκεία εξαιτίας των διδαγμάτων της ευσπλαχνίας, της ηπιότητας και 

της ταπεινοφροσύνης, που βρήκαν απήχηση στην καρδιά του Έλληνα. Στο έργο του 

Καλλέργαι ο σκοπός του αγώνα είναι η απελευθέρωση της πατρίδας και η προστασία 

της πατρικής θρησκείας. Ο ιερέας Κύριλλος καλεί το Κύριο να αναστηθεί για να 
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κατατροπωθούν οι τύραννοι. Παρουσιάζεται ο ρόλος της Παναγίας ως προστάτιδας 

των ορφανών και των μητέρων. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί επίσης το παράδειγμα 

της σταυρικής θυσίας του Κυρίου κατ αναλογίαν της προδοσίας του κεντρικού ήρωα 

από το θετό του πατέρα. 

Σε αντίθεση με την τραγωδία που έχει επωμιστεί το ρόλο της ταύτισης των 

αναγνωστών με το ένδοξο παρελθόν του γένους η κωμωδία αποβλέπει στη μύηση των 

αστικών ηθών της δυτικής Ευρώπης. Οι Έλληνες λόγιοι Κοραής,  Κωνσταντίνος 

Οικονόμος και άλλοι είχαν αναδείξει την ανάπτυξη του καλού κωμικού θεάτρου σε 

μέτρο ανάπτυξης του πολιτισμού μιας κοινωνίας. Γι αυτό το λόγο υπερασπίζονται την 

παιδευτική του αξία στον πρόλογο των έργων τους. Πρώτος ο Γ. Σούτσος 

χρησιμοποιεί την κωμωδία για να στηλιτεύσει τα κακώς κείμενα. Προσηλωμένος στις 

παραδοσιακές ηθικές αξίες απορρίπτει τον ατομικισμό που αναδύθηκε με την 

ανάπτυξη των αστικών σχέσεων, επειδή τον αντιλαμβάνεται ως πλήρη περιφρόνηση 

προς κάθε ηθική υποχρέωση. Στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου η ανάπτυξη της 

κωμωδίας συνδέθηκε με το όνομα του Κάρλο Γκολντόνι. Το 1818 η Μητιώ 

Σακελλαρίου κόρη του ιερέα Χαρίσιου μετάφρασε τα έργα του Η πατρική Αγάπη ή Η 

ευγνώμων δούλη και Η πανούργος Χήρα. Κριτήριο της επιλογής στάθηκε αυτό της 

ηθικής καλλιέργειας των αναγνωστών της. Το διδακτικό στοιχείο φώτιζε τις 

ανθρώπινες σχέσεις που διαμορφώνονταν στο αστικό περιβάλλον αυτών των 

περιοχών, ανταποκρινόμενο στη ζήτηση ενός νέου κώδικα συμπεριφοράς, που δεν 

έρχεται σε αντιπαράθεση με τις βασικές αρχές της χριστιανικής ηθικής. Το 

περιεχόμενο του δεύτερου έργου προβάλλει τη σημασία της χριστιανικής αγάπης ως 

προϋπόθεση της επιτυχίας ενός γάμου. Καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη της 

μεταφραστικής δραστηριότητας και στην επαφή του ελληνισμού με τις εξελίξεις του 

ευρωπαϊκού θεάτρου αποτελεί η εμφάνιση του Μολιέρου στην εκδοτική παραγωγή. 

Η επιλογή συγκεκριμένων έργων του (Φιλάργυρος, Ταρτούφος) από τους 

Κωνσταντίνο Οικονόμο και Κωνσταντίνο Κοκκινάκη δείχνει τη διάθεσή τους να 

στηλιτεύσουν την υποκριτική θεοσέβεια και τη φιλαργυρία και γενικότερα όλες τις 

προλήψεις που αποτελούν εμπόδιο στην προσπάθεια για πρόοδο. Στο θεατρικό του 

έργο Ο Οψίπλουτος διατυπώνει την άποψη ότι ο πλούτος είναι η αιτία των 

κοινωνικών κακών. Η θέση του αυτή οφειλόταν σε μια συναισθηματική 

κοινωνιολογική κλίση και σε κάποιον ανάλογο τρόπο του σκέπτεσθαι που έχει την 

αφετηρία του στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. 
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Παράλληλα στην Αθήνα του 1870 δίνονται παραστάσεις με έμφαση στο 

ψυχαγωγικό μέρος του κοινού χωρίς ανάλογη ηθική διδαχή, ενώ δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις που τα μηνύματα των έργων εμπαίζουν τα ήθη και τις αξίες του κοινού. 

Η παράσταση Ορφέας στον Άδη που ανέβηκε από γάλλους ηθοποιούς στην Αθήνα το 

1874 προκάλεσε την κατακραυγή των κατοίκων της πόλης, επειδή αισθάνθηκαν να 

προσβάλλεται το χριστιανικό τους συναίσθημα. Ένα άλλο επίσης μονόπρακτο, η Διός 

επίσκεψη, του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή έρχεται να αναδείξει τη σύγχυση που 

επικρατεί στη νεοελληνική κοινωνία και την αμφιταλάντευσή της ανάμεσα στην 

ευρωπαϊκή και την ορθόδοξη ανατολική παράδοση. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα η τοπική ηγεσία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 

αντιμετώπισε με επιφύλαξη το λαϊκό θέατρο σκιών εξαιτίας του δεσμού του με την 

παράδοση των λαών της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Καραγκιόζης ως φαινόμενο 

του  προφορικού πολιτισμού έγινε εκφραστής της λεγόμενης ανατολικής παράδοσης 

στο περιθώριο μιας κοινωνίας που διαμόρφωνε την ευρωπαϊκή αστική της ταυτότητα 

με τις αρχές του γραπτού λόγου. Προκειμένου οι μελετητές να το βοηθήσουν να 

αποβάλλει τα σημάδια της Οθωμανικής καταγωγής επιστράτευσαν τη λαογραφία και 

αναζήτησαν τις πρωτογενείς μορφές της τέχνης αυτής στην κλασική αρχαιότητα και 

το Βυζάντιο. Το λαϊκό θέατρο σκιών  αποτελεί μια από τις λίγες μορφές έκφρασης 

της γνήσιας λαϊκής τέχνης, που υποστηρίζει την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράζει 

συναισθήματα και συγκινήσεις με το αισθητικό μέσο της μίμησης. Ο λαϊκός 

χαρακτήρας του θεάτρου σκιών  προϋποθέτει μια κοινωνία περιορισμένη στα ήθη και 

στις ιδέες με ενιαία σχεδόν κοινοβιακή ύπαρξη. Πρόκειται για μια εορταστική 

συνάθροιση που εκτός από ψυχαγωγία προσφέρει στους συμμετέχοντες τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν ομαδικό ήθος. Το θέατρο σκιών ως προϊόν της λόγιας 

παράδοσης αντιμάχεται το κυρίαρχο λόγιο πολιτισμικό πρότυπο, ενώ παράλληλα 

κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, κατά τις οποίες απαιτείται η ανάδειξη 

της αυτοτελούς οντότητάς του και της ιδιαίτερης ταυτότητάς του, το κοινό, που 

ψυχαγωγείται μέσω του Καραγκιόζη ,εκφράζει τα λαϊκά πρότυπα και ταυτίζεται με τα 

πατριωτικά σύμβολα του Έθνους. Στα εθνικά σύμβολα κατατάσσονται και τα 

λιγότερο διακριτά, όπως οι προσευχές και τα τραγούδια, τα οποία σε συνδυασμό με 

τον Καραγκιόζη απεικονίζουν την πραγματικότητα της εποχής του και τον καθιστούν 

μέσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Όσο όμως ανατρεπτικός και αν είναι ο 

λόγος του Καραγκιόζη η δύναμη των σιωπηρών συμβόλων αποδείχτηκε πιο 
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καταλυτική καθώς κινητοποιούσε αρχικά τη συλλογική αντίδραση προϊδεάζοντας για 

μια μακροπρόθεσμη επίτευξη των κοινωνικών και εθνικών σκοπών. Το θέατρο σκιών 

συνέβαλε αποφασιστικά στην επικοινωνιακή προσέγγιση και στην καλλιέργεια της 

εθνικής ενότητας μεταξύ των κατοίκων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, καθώς 

ο Καραγκιόζης έδωσε τη δυνατότητα να περάσουν ισότιμα μπροστά του όλοι οι 

Έλληνες. Μολονότι το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της νεοελληνικής κοινωνίας 

ήταν χαμηλό, ο λαός είχε την αίσθηση της επαφής με το αρχαιοελληνικό παρελθόν 

του, το οποίο δεν αντιμετώπιζε ως πρότυπο, δεδομένου ότι μέχρι τα μέσα του 19ου 

αι. βίωνε τα ιδεώδη του βυζαντινού χριστιανικού πολιτισμού. Στις παραστάσεις του 

θεάτρου σκιών παρατηρούμε ότι ο ιερός κόσμος παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος του 

καλού, που διακονεί το λαό και τον υπερασπίζεται στις αντιξοότητες που ορθώνονται 

καθημερινά μπροστά του. Ως αγνοί ποιμένες διατυπώνουν λόγο παραινετικό αλλά και 

αυστηρό στην προσπάθειά τους να προστατέψουν τον λαό από την πλάνη αλλά και 

από τα αμαρτήματα εκείνα που τον απομακρύνουν από τον Θεό. Στο έργο Ο Άσωτος 

Κουμπάρος συναντούμε τον ιερέα που με μεγαλείο ψυχής συγχωρεί τον Καραγκιόζη 

και του προσφέρει το σταυρό προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ύποπτο κουμπάρο. 

Ωστόσο στο λαϊκό θέατρο σκιών ο ρόλος του ιερού κλήρου δεν περιορίζεται μόνο 

στην καθοδήγηση του ποιμνίου του προς τη βασιλεία του Θεού αλλά  εντοπίζεται και 

στη συμβολή του στον αγώνα για την απελευθέρωση από το τουρκικό ζυγό και την 

εθνική ολοκλήρωση. Μεταξύ των προσωπικοτήτων από το χώρο της Εκκλησίας που 

παρέλασαν μπροστά στη σκηνή του λαϊκού θεάτρου σκιών διακρίνουμε τον 

πατριάρχη άγιο Γρηγόριο τον Ε΄ στην παράσταση Ο απαγχονισμός του πατριάρχη 

Γρηγορίου του Ε΄, το δεσπότη Ιωσήφ στην ηρωϊκή πολιορκία του έργου Η έξοδος του 

Μεσολογγίου, τον ηγούμενο που οδηγείται ενώπιον του Αλή πασά και επικαλείται τον 

Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό στο έργο Κατσαντώνης και τον πατέρα Σάμιο στο 

μοναστήρι του Αγίου Προδρόμου στη Δωρίδα στην παράσταση Αθανάσιος Διάκος. 

Στη σκηνή του λαϊκού θεάτρου σκιών εκπροσωπείται και το υπερβατικό στοιχείο 

από τις φιγούρες των αγγέλων. Ο θαυματουργός ρόλος των αγγέλων εντοπίζεται κάθε 

φορά που συμβαίνει κάποιο θαύμα στη σκηνή του Καραγκιόζη. Η επέμβασή τους τη 

στιγμή του μαρτυρίου των ηρώων σημαίνει αναγνώριση της θυσίας τους, συνοδεύεται 

από δαφνοστολισμό και μεταφορά της ψυχής τους στον ουρανό. Επίσης οι άγγελλοι 

αναλαμβάνουν το ρόλο του από μηχανής Θεού, οι οποίοι επεμβαίνουν για να δώσουν 

λύση στο δράμα και να αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη. Σε ορισμένα έργα πάλι η 



Συμπεράσματα 359 

 

παρουσία τους θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την καταπολέμηση της 

δαιμονικής πράξης. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε και την πληθώρα των τυπικών 

καλαμπουριών, που συναντούμε σε ένα μεγάλο αριθμό έργων του Καραγκιόζη, τα 

οποία συνδέουν το θέμα του μυστηρίου του γάμου με το θάνατο. Ο ρόλος των 

μακάβριων χωρατών στο θέατρο σκιών είναι ότι πρόκειται για μια τυπική 

καρναβαλική αντιστροφή, που συγχωνεύει ή μάλλον ταυτίζει στο επίπεδο του λόγου 

τις δύο βασικές πράξεις του σωματικού δράματος, το γάμο και το θάνατο. Η 

παραπομπή στη γιορτή του καρναβαλιού που υμνεί μαζί το γάμο και το θάνατο έχει 

την έννοια της κυκλικής σύλληψης της ζωής, όπου το τέλος είναι μια αρχή και η αρχή 

ένα τέλος. Ο Καραγκιόζης διακωμωδεί επίσης το θάνατο είτε απειλεί τον ίδιο είτε 

τους συνανθρώπους του. Ο φόβος του θανάτου τον οδηγεί να εκλιπαρεί για τη ζωή 

του και να θρηνεί γι αυτήν μετατρέποντας το θρήνο του σε παρωδία προσευχής ή 

διαθήκης. Η σχετικοποίηση του θανάτου από τον ήρωα λειτουργεί ως ύμνος για τη 

ζωή. Άλλες φορές πάλι αντιμετωπίζει το θάνατο ως ένα γεγονός εξολοκλήρου 

αρνητικό και ανεπανόρθωτο. Ενώ δηλαδή υπάρχει η ίδια προσπάθεια οικείωσης με το 

άλλο κόσμο οι φράσεις του Καραγκιόζη οδηγούν σε μια απαισιόδοξη και 

μελαγχολική σύλληψή του. Στην προτροπή που απευθύνει ο Καραγκιόζης στο νεκρό 

πολεμιστή να μη φοβάται τονίζεται η σχετικότητα του ατομικού θανάτου κάτω από 

το πρίσμα της επερχόμενης συλλογικής νίκης. Η ιδέα της σωματικής νίκης πάνω στο 

θάνατο μετασχηματίζεται στην ιδέα της πνευματικής νίκης πάνω στο θάνατο, που τον 

απειλεί ακαταύπαυστα. 

Την τελευταία εικοσαετία του 19
ου

  αι. συντελούνται μια σειρά από σημαντικές 

αλλαγές και ζυμώσεις στη νεοελληνική κοινωνία σε κοινωνικό και ιδεολογικό 

επίπεδο που συμβάλλουν στην αλλαγή της φυσιογνωμίας του ελληνισμού και στην 

είσοδό της σε ένα σύγχρονο στάδιο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Η αστική τάξη 

κάνει αισθητή την παρουσία της και διεκδικεί ισχυρό ρόλο στα δημόσια πράγματα. 

Έκφραση της αστικής ιδεολογίας ο μεγαλοιδεατισμός αποκτά ένα λαϊκό χαρακτήρα 

αφού το αίτημα της απελευθέρωσης του υπόδουλου ελληνισμού αποτελεί 

μακροχρόνιο όραμα του ελληνικού λαού. Ο λαϊκός αυτός χαρακτήρας της Μ. Ιδέας 

ταιριάζει απόλυτα με τις επιδιώξεις της αστικής τάξης καθώς εξυπηρετεί άμεσα τις 

προτεραιότητές της. Κατά αυτόν τον τρόπο ο εθνικισμός συνδέεται με το λαϊκισμό ως 

μια δεύτερη μορφή έκφρασης της αστικής τάξης. Ο αρχαϊσμός υποχωρεί και στο 

βάθρο των αρχαίων προγόνων ανεβαίνει ο λαός, το όραμα της νεοελληνικής 
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πραγματικότητας. Η έννοια λαός στα χέρια της αστικής τάξης ανταποκρίνεται στην 

ανάγκη της για ταυτότητα όσο και στο γενικότερο αίτημα της εποχής για φυλετική 

και εθνική ενότητα. Με αυτό τον τρόπο ενσωματώνεται ο εθνικισμός στο λαϊκισμό 

και η εθνική στη λαϊκή ψυχή. Τον ιδεολογικό περίγυρο της εποχής συμπληρώνει η 

εμφάνιση και η ανάπτυξη των σοσιαλιστικών ιδεών, που εκείνη την περίοδο κάνουν 

δυναμικά την εμφάνισή τους. Το ανανεωτικό κλίμα ενισχύει η εμφάνιση των 

περιοδικών  Τέχνη, Διόνυσος των Γιάννη Καμπύση και  Δημήτρη Χατζόπουλου και το 

Περιοδικό μας του Γεράσιμου Βώκου. Μέσα από αυτά τα πρωτοποριακά ρεύματα 

μεταφυτεύονται στην Ελλάδα τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεύματα της εποχής και 

γίνονται γνωστοί στο ελληνικό κοινό σύγχρονοι Ευρωπαίοι συγγραφείς, φιλόσοφοι 

και λογοτέχνες. Η γαλλική επίδραση στα λογοτεχνικά περιορίζεται παραχωρώντας τη 

θέση της στη βορειοευρωπαϊκή. Στο χώρο της φιλοσοφίας καθοριστική είναι η μορφή 

του Νίτσε ενώ του Ίψεν και του Μπίσμαρκ στο θέατρο και την πολιτική αντίστοιχα. 

Η τραυματική εμπειρία του 1897 οδηγεί τους Έλληνες λογοτέχνες να δεχτούν με 

ανακούφιση το κήρυγμα του Νίτσε   και εντυπωσιάζονται από την εφαρμογή του 

στην πολιτική πράξη με το έργο του Μπίσμαρκ. 

 Η νέα φάση προσδιορίζεται χρονολογικά το 1894, όταν ο θίασος του Ευτύχιου 

Βονασέρα παρουσίασε στο αθηναϊκό κοινό τους Βρυκόλακες του Ίψεν. Ο Γρηγόριος 

Ξενόπουλος ανέλαβε να προλογίσει την παράσταση του έργου, να διαμαρτυρηθεί για 

το τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει η μέχρι τότε δημιουργία και να εισηγηθεί την 

αναγκαιότητα  ανανέωσης των θεμάτων και της αισθητικής για τη νέα δραματική 

παραγωγή. Η ισχυροποιημένη αστική τάξη αδιαφορεί για το πρόσφατο και απώτερο 

παρελθόν, όπως παρουσιάζεται στο θέατρο και στρέφει το ενδιαφέρον της στη 

ρεαλιστική απεικόνιση των κοινωνικών σχέσεων μέσα στην καθημερινή 

πραγματικότητα. Μετά την ταπεινωτική ήττα του 1897 ο ρομαντισμός ως αισθητικό 

υπόβαθρο και τρόπος έκφρασης του μεγαλοϊδεατισμού συντρίβεται και στη θέση του 

εμφανίζεται ο ρεαλισμός εκφράζοντας στη λογοτεχνία και το θέατρο τη τρπλή 

ιδεολογική σύνθεση αστισμός-λαϊκισμός-εθνισμός.Έκφραστής αυτής της ανανέωσης 

θεωρείται  ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο οποίος μέσα από μια σειρά επιστολών του στο 

περιοδικό Η Διάπλασις των Παίδων τοποθετείται απέναντι στο θέμα της θρησκείας. 

Συγκεκριμένα εκφράζει τη δυσπιστία του απέναντι στους τύπους και διατυπώνει την 

εμμονή του στην ουσία. Δεν περιορίζεται στην επιφάνεια των θεμάτων του αλλά 

διεισδύει σε βάθος καλώντας τον αναγνώστη να ανακαλύψει το υπόστρωμα των 
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ιδεών και το φρόνημα της ζωής που κρύβονται μέσα σε αυτά. Συγκεκριμένα θέτει 

τους ήρωες σε καίρια διλήμματα που τους καταξιώνουν ή τους ευτελίζουν ως άτομα 

και τους προκαλεί να αναμετρηθούν με καθοριστικά θέματα της ύπαρξής τους όπως 

το ήθος ή ο φόβος του θανάτου. Οι κοινωνικές συνθήκες, οι άγραφοι εθιμικοί νόμοι 

και οι ταξικές διαφορές παρεμβαίνουν σε αυτές τις οικογενειακές ερωτικές ιστορίες 

των έργων του προβάλλοντας την προοδευτική κατεύθυνση της σκέψης του και το 

σεβασμό του στις ηθικές αξίες της παράδοσης, στη θρησκεία και την αληθινή 

δικαιοσύνη. Μέσα από το έργο του προβάλλει το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην 

ανεξιθρησκία και αναπτύσσει στοιχεία της ορθόδοξης διδασκαλίας για την 

ανωτερότητα της πίστης στο Χριστό, όπως αυτή προβάλλεται μέσα από το 

Ευαγγέλιο. Το αίτημα της κοινωνικής αλληλεγγύης παρουσιάζεται υπό το πρίσμα της 

χριστιανικής διδασκαλίας για την αγάπη προς τον πλησίον. Στον αντίποδα της 

διδασκαλίας αυτής παρατηρούμε τις αρνητικές συνέπειες του φανατισμού και της 

μισαλλοδοξίας. Στο έργο του Ραχήλ ο συγγραφέας υπογραμμίζει τη μεταστροφή που 

σημειώνεται στο χαρακτήρα της ηρωίδας, ύστερα από τον τραυματισμό του πατέρα 

της, γεγονός που υποδηλώνει την καταλυτική επίδραση που έχει ο θρησκευτικός 

φανατισμός στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Ενώ μέχρι πρότινος ομολογούσε την 

πίστη της στο Χριστό και στην ανωτερότητα της χριστιανικής θρησκείας, ο φόβος της 

διαφορετικότητας φέρνει στην επιφάνεια παλιά πάθη και υψώνεται εμπόδιο στη 

σχέση της με τον Κάρολο. Στοιχεία θρησκευτικής ευλάβειας αποτελούν η συμμετοχή 

στις ιερές ακολουθίες, η αίσθηση εσωτερικής αγαλλίασης από την παρακολούθηση 

του Επιταφίου και το άκουσμα των ύμνων της Μ. Παρασκευής. Ο Θεός 

παρουσιάζεται ρυθμιστής της ανθρώπινης ζωής, εγγυητής της θείας δικαιοσύνης και 

αρωγός κάθε δίκαιου αγώνα. Στο έργο Ψυχοσάββατο τιμωρεί το έγκλημα και 

αποκαθιστά τη διασάλευση της θείας τάξης, ενώ στη Στέλλα Βιολάντη στέκεται 

αρωγός στον αγώνα της ηρωϊδας να υπερασπίζεται τις επιλογές της. Η μορφή του 

ιερέα στο έργο του αντιπροσωπεύει τη παραδοσιακή ηθική που συμπαραστέκεται στο 

ποίμνιό του εφαρμόζοντας τη διδασκαλία του Θεού, ενώ πολλές φορές παρουσιάζεται 

θύμα θρησκοληψίας. Απέναντι δε στο φαινόμενο της θρησκοληψίας αντιπαραβάλλει 

την ορθή γνώση. Όσον αφορά στο θέμα του θανάτου το προσεγγίζει με κριτήρια 

φιλοσοφικά παρά θεολογικά, τονίζοντας την υπομονή και τη στωικότητα με την 

οποία ο καθένας πρέπει να το αντιμετωπίζει. 
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 Ο Γιάννης Καμπύσης στιγματισμένος από την ήττα του 1897 θεωρεί ότι οι 

Έλληνες  έχουν ένα παρελθόν, τον ελληνικό πολιτισμό, που βρίσκεται στους 

αντίποδες του πολιτικού, κοινωνικού και εθνικού εκφυλισμού, τον οποίο οι ίδιοι 

εκπροσωπούν. Η νιτσεϊκή αντίληψη του υπερανθρώπου αποτελεί την έκφραση του 

ελληνικού πολιτισμού και προτρέπει τους Έλληνες να τον συνειδητοποιήσουν κατά 

τον τρόπο που τον εκφράζει ο Νίτσε. Από τη φιλοσοφία του μπορεί να προκύψει μια 

νέα θρησκεία, αυτή των ποθούντων τον πόλεμο, η οποία θα οδηγήσει στην 

πραγμάτωση του κορυφαίου νεοελληνικού ιδανικού, της Μεγάλης Ιδέας. Ο Γιάννης 

Καμπύσης εξηγεί και ερμηνεύει τη συμπεριφορά του ανθρώπου σε δυο επίπεδα, στο 

κοινωνικό και στο υπαρξιακό. Σε κοινωνικό επίπεδο επικαλείται τη λογική για να 

προσδιορίσει τους παράγοντες που την καθορίζουν, στο υπαρξιακό επίπεδο δέχεται 

την ύπαρξη απρόσωπων δυνάμεων, από τις οποίες αδυνατεί να ξεφύγει και τελικά 

υποτάσσεται σε αυτές. Πίσω από κάθε νομοτελειακής φύσης γεγονός βλέπει την 

παρουσία και την επενέργεια κάποιας υπερβατικής αρχής, που προκαθορίζει τα 

γεγονότα και ακυρώνει την ατομική ελευθερία. Στο έργο του Γιάννη Καμπύση Το 

μυστικό του γάμου η λύση στο πρόβλημα της υγείας που αντιμετωπίζει η κόρη της 

οικογένειας βρίσκεται στη θρησκευτική πίστη της κόρης και στο θαύμα που απορρέει 

από αυτή. Η θεϊκή βούληση ως παράγοντας ρύθμισης της ζωής του ανθρώπου 

προβάλλεται μέσα από τη διάθεση των γονιών των δύο οικογενειών να δουν τα παιδιά 

τους ζευγάρι στη ζωή. Η δυστυχία που βιώνει η κόρη της παρουσιάζεται ως 

αποτέλεσμα κάποιας προγονικής αμαρτίας ή κάποιου κακού, το οποίο προκάλεσε την 

οργή του Θεού. Παράλληλα τονίζεται η σημασία της προσευχής και η δύναμη που 

αποκομίζει ο πιστός από την επίκληση του ονόματος της Παναγίας. Στο έργο του Οι 

Κούρδοι, στο οποίο για πρώτη φορά εισάγεται η σοσιαλιστική ιδεολογία η 

ενασχόληση του Πέτρου με το σοσιαλισμό είναι αποτέλεσμα της θεϊκής απουσίας 

ενώ αντίθετα η μεταστροφή του και η απόφαση να ζήσει μια ήρεμη οικογενειακή ζωή 

είναι αποτέλεσμα της θείας επενέργειας. Στο έργο του Άννα Κούξλεϋ παρουσιάζεται 

ο ρόλος της μοίρας, της αυθύπαρκτης μεταφυσικής στη ζωή του ανθρώπου. Η λαϊκή 

δεισιδαιμονία αντιπαραβάλλεται με τη θρησκευτική ευσέβεια καθώς η θεϊκή βούληση 

ενεργεί το καλό. Η υπερβατική δύναμη άλλοτε ταυτίζεται με τη Μοίρα και άλλοτε με 

το θείο. Προβάλλει την έννοια της ανταπόδοσης των ανθρώπινων πράξεων στην 

καθημερινή ζωή, τονίζοντας τη σημασία της αμαρτίας ως αιτίου των συμφορών που 

βιώνουμε. 
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Ο Παύλος Νιρβάνας προσεγγίζει το θρησκευτικό φαινόμενο επιφανειακά. Η μοίρα 

συνδέεται με το Θεό. Η ευτυχία ή οι δυστυχίες που βιώνουν οι ήρωές του 

αποδίδονται στο Θεό. Η μοίρα, όμως, συνδέεται και με τον έρωτα. Θεωρεί ότι ο 

άνθρωπος ελευθερώνεται, όταν αφεθεί να λειτουργήσει ερωτικά χωρίς την 

οικογενειακή και κοινωνική καταπίεση. Για αυτό και η αυτοκτονία στο πλαίσιο αυτό 

δεν είναι φυγή αλλά υπεράσπιση του έρωτα από την υποκρισία και τη χυδαιότητα. Η 

άποψή του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη χριστιανική διδασκαλία, σύμφωνα με την 

οποία η ζωή είναι ιερή και η αφαίρεσή της συνιστά προσβολή προς το δημιουργό. Ο 

Παύλος Νιρβάνας ξεχωρίζει την συναισθηματική επιρροή και την αισθητική 

εντύπωση που δίνει ένα έργο από την ιδέα από την οποία πηγάζει. Και στη ζωή 

ακόμα κάθε φαινόμενο έχει τη δική του αισθητική παράσταση ανεξάρτητα από την 

ατομική αισθητική παράσταση και τα αίτια, τα οποία το γεννάνε. Στο έργο του 

Αρχιτέκτων Μάρθας ενώ η κεντρική ιδέα είναι ότι το όνειρο είναι ανώτερο από την 

πραγματικότητα, το ψέμα ομορφότερο από την αλήθεια και ο θάνατος σαν  συνέχεια 

ενός όμορφου ονείρου, προτιμότερος από τη ζωή θεωρεί ότι η θεατρική του επιτυχία 

δεν οφείλεται στην συναισθηματική επιρροή της ιδέας πάνω στους θεατές αλλά 

αντίθετα ό,τι συγκίνησε τους θεατές ήταν οι τύχες των ηρώων του, το κομμάτι της 

ζωής που αντίκρυσαν μπροστά τους. Η θεωρία του είναι βιταλιστική. Ο Νιρβανισμός 

του δεν είναι ησυχασμός αλλά εμπνέεται από ένα βαθύτατο ανθρωπισμό και από ένα 

πηγαίο φιλελευθερισμό, που τον κατέστησε έναν από τους θερμότερους απολογητές 

της αναγέννησης και του δημοτικισμού. 

Ο Παντελής Χορν, πιστεύοντας πως η μορφή του αρχαίου δράματος είναι σήμερα 

ξεπερασμένη, ψάχνει τη σύγχρονη έκφραση του τραγικού. Το στοιχείο του θείου θα 

εξασφαλίσει το δεσμό του νεοελληνικού με το αρχαίο θέατρο. Αίσθημα 

θρησκευτικής ευσέβειας διακατέχει τους ήρωες των έργων του Παντελή Χορν. Οι 

ήρωές του απευθύνονται στο Θεό και στους Αγίους ζητώντας τη βοήθεια και 

συμπαράστασή του. Ανάβουν κεριά προς τιμήν τους, χρησιμοποιούν θρησκευτικά 

σύμβολα, όπως τις εικόνες, για να επιτύχουν τη θεραπεία διαφόρων προβλημάτων 

υγείας, επιζητούν το θαύμα. Αρκετές φορές διακρίνουμε στοιχεία θρησκοληψίας στη 

συμπεριφορά τους, καθώς αποδίδουν υπερφυσικές ιδιότητες σε διαφόρων τύπων 

φυλακτά. Το θέμα της Μοίρας το προσεγγίζει όχι μόνο στο πλαίσιο των κοινωνικών 

συνιστωσών της ιστορίας, της κληρονομικότητας και της δικαιοσύνης, αλλά επιπλέον 

της δίνει διαστάσεις υπερφυσικές, θεϊκές. Εργαλεία του αποτελούν οι ευρωπαϊκές 
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φόρμες από τη μια μεριά και η ελληνική λαϊκή παράδοση από την άλλη. Στο έργο του 

Η Παναγία η Κατηφορίτισσα διακρίνουμε έντονη θρησκευτική ατμόσφαιρα και 

μυστικισμό. Η προσβολή του θείου απαιτεί την εξιλέωση και βαρύνει τους επιγόνους. 

Στη δραματουργία του Χορν παρακολουθούμε την αντίθεση ανάμεσα στο μοναχικό 

ήρωα και το περιβάλλον του, όπου κυριαρχεί η ιδιοτέλεια και ο αμοραλισμός.Το 

άτομο διαχωρίζει τη θέση του από το όλο και συνειδητοποιεί την κοινωνική 

αποστολή του. Οι ήρωές του στη συντριπτική πλειοψηφία είναι φτωχοί και όταν δεν 

είναι χρησιμοποιούν τα χρήματά τους με εκβιαστικό τρόπο επιδρώντας στο 

περιβάλλον. Τοποθετείται απέναντι στο θέμα της φτώχειας με διάθεση 

συναισθηματική και δεν αναζητά τις αιτίες της οικονομικής ανισότητας. Η φτώχεια 

παρουσιάζεται ως μια από τις όψεις της μοίρας. Έτσι ο Μάνθος στους Πετροχάρηδες 

γίνεται κλέφτης γιατί εκεί τον οδηγεί η κοινωνική αδικία και το οικονομικό αδιέξοδο. 

Η νεόπλουτη ψευδοαριστοκρατική τάξη που ελίσσεται ανέντιμα είναι υπεύθυνη για 

την άδικη ταξική διαφοροποίηση. Για τον συγγραφέα η αρχοντική καταγωγή 

ταυτίζεται με τους ήρωες του 1821. Προκαλεί  εντύπωση ότι ο Χορν σατυρίζει ως 

ηθικολόγος, του οποίου το όραμα είναι μια κοινωνία με έντιμους πολίτες και όχι ως 

κοινωνικός οραματιστής του οποίου ο στόχος θα ήταν η θεσμοθέτηση μιας 

δικαιότερης κοινωνίας. 

Από την άλλη μεριά, ο Δημήτρης Ταγκόπουλος στο δράμα του Άνω σχώμεν τας 

καρδίας αντλεί τη θεματική του από κάποια στιγμή εθνικής έξαρσης, με σκοπό να 

τονώσει το εθνικό αίσθημα, όπως υποστηρίζει ο ίδιος. Η λειτουργική προτροπή του 

ιερέα να επιλέξουμε τα ουράνια ως τρόπο ζωής χρησιμοποιείται από τον συγγραφέα, 

προκειμένου να τονίσει την ανάγκη να ενδυναμώσουμε την ψυχή μας με την ιδέα της 

πατρίδας. Η μελέτη του περιεχομένου των θεατρικών έργων των συγγραφέων που 

ορίζουν το λεγόμενο «θέατρο των Ιδεών» μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι 

συγκεκριμένοι συγγραφείς στέκονται με σεβασμό απέναντι στο θρησκευτικό 

φαινόμενο προσεγγίζοντάς το επιφανειακά. Προλήψεις, προκαταλήψεις, ιδανικά και 

θρησκευτική παράδοση αποδεικνύονται πως είναι σκόπιμα διατηρημένα και 

συνειδητά συνδεδεμένα με συγκεκριμένους κοινωνικούς μύθους, που αποτελούν 

μύθους από τον αμυντικό ιδεολογικό μηχανισμό της άρχουσας τάξης. Η ιδεολογική 

σύγχυση φτάνει μέχρι να ταυτίζεται ο σοσιαλισμός με το χριστιανισμό. 

Οι ιστορικές περιπέτειες που συγκλόνισαν την εγχώρια συνείδηση έθεσαν 

επιτακτικά το ζήτημα της εξέτασης της πορείας του Έθνους, της πιθανής 
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αναθεώρησης κάποιων επιλογών του παρελθόντος και της επανατοποθέτησης νέων 

στόχων. Η μεγάλη τομή στην πορεία του Έθνους στάθηκε η μικρασιατική 

καταστροφή καθώς έφερε το Έθνος αντιμέτωπο με τα πιο ανησυχητικά υπαρξιακά 

ερωτήματά του. Η ιδεολογική βάση πάνω στην οποία είχε θεμελιωθεί η πορεία προς 

την Ανατολή άρχισε να κλονίζεται με αποτέλεσμα τη διασάλευση όλων εκείνων των 

σταθερών που εξασφάλιζαν την εύνοια της κοινής συλλογικής συνείδησης. Το 

πνευματικό κενό που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού 

μετώπου επιχειρήθηκε να καλυφθεί από μια μερίδα συγγραφέων με μια διάθεση 

υπέρβασης της Ιστορίας μέσα από την αναζήτηση και την ερμηνεία που κρύβει ο 

Μύθος και ο Θρύλος. Στις τάξεις των συγγραφέων αυτών τοποθετεί κανείς το Νίκο 

Καζαντζάκη, ο οποίος δημοσίευσε το 1927 την Ασκητική του, με την οποία 

επιχείρησε μια διαφορετική προσπάθεια υπέρβασης της κρίσης του εγχώριου 

εθνικισμού. Στην Ασκητική του προβάλλει διαρκώς την ανάγκη εγκατάλειψης από τον 

ασκητή μιας από τις πολλές ταυτότητες που τον χαρακτηρίζουν, μεταξύ των οποίων 

και αυτή της εθνικής ταυτότητας. Συγκεκριμένα, μας παρουσιάζονται τα βήματα μιας 

πορείας για την ένωση του ανθρώπου με το Θεό, για την εγκατάλειψη όλων των 

εγκόσμιων αξιών και την αυτόβουλη βύθιση της συνείδησης στην άβυσσο της 

ανυπαρξίας και της ζωής. Το χωρίο του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου «Εν αρχή ην ο 

Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος» επηρεάζει καθοριστικά τη 

σκέψη του Καζαντζάκη, όπως προκύπτει από τη μελέτη του έργου του. Οι 

μεταφυσικές αναζητήσεις του Καζαντζάκη έχουν τις ρίζες τους στην έντονη ευσέβεια 

του μικροαστικού αγροτικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσε. Η μελέτη του 

Νίτσε ενδεχομένως προκάλεσε την τόσο ισχυρή θρησκευτική κρίση παρ ότι ο λόγος 

που προβάλλει ο Νίτσε ως βασικό επιχείρημα της ανυπαρξίας του Θεού δεν είναι 

τόσο πειστικός. Έργο κλειδί μέσα στη παραγωγή της δεκαετίας του 1920 πρέπει να 

θεωρείται ο Χριστός καθώς επιχειρεί μέσα από αυτό να ξαναβαφτίσει το θέατρο στα 

νάματα της θρησκευτικής του εμπειρίας και να το καταστήσει ικανό και άξιο να 

σηκώσει το βάρος των μεταφυσικών ανησυχιών του ανθρώπου. Στο συγκεκριμένο 

έργο υποστηρίζει ότι ο Χριστός έφερε πόλεμο στον άνθρωπο και ότι ο άνθρωπος, αν 

θέλει να φτάσει στο Θεό, πρέπει να μετουσιώνει διαρκώς μέσα του τον άνθρωπο, 

ώστε να γίνει πνεύμα. Το πρόσωπο του Χριστού είναι πολύ διαφορετικό από την 

εικόνα που δημιούργησε η Εκκλησία σε συγγενικές παραλλαγές ανάλογα με το 

δόγμα. Κατά μία άποψη πλησιάζει περισσότερο την προτεσταντική εκδοχή, η οποία 

επιδίωξε να προσεγγίσει ή μάλλον να επιστρέψει στην εικόνα του Θεού της Π.Δ. Ο 
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Θεός ή ο Χριστός στα έργα του δεν αξιολογεί το θέμα της πίστης και της ηθικής 

σύμφωνα με το χριστιανικό δόγμα αλλά την ικανότητα επίτευξης ενός υπερβατικού 

στόχου ή της ευψυχίας και της αφιέρωσης στο στόχο αυτό. Στο έργο του Ιουλιανός ο 

Παραβάτης κεντρικός ήρωας εκτιμά τις βασικές χριστιανικές αρετές, το θάρρος, την 

ειλικρίνεια , την παρρησία, ενώ οι χριστιανοί παρουσιάζονται χωρίς ηθικές 

αντιστάσεις και αναστολές. Ο Καζαντζάκης φαίνεται να υποδηλώνει ότι ενδεχομένως 

ο Ιουλιανός αντιστέκεται στην έντονη έλξη που αισθάνεται για τη νέα θρησκεία λόγω 

της απογοήτευσής του από την επίδρασή της στους οπαδούς της αν και συμπαθεί το 

φανατισμό τους ως επιδίωξη του απολύτου. Η οδυνηρή εμπειρία του δεύτερου 

παγκόσμιου πολέμου, του ελληνικού εμφυλίου και της ψυχροπολεμικής εποχής που 

ακολούθησε, οδήγησε πολλούς διανοουμένους να μιλούν για έλλειψη πίστης στο Θεό 

και στη μεταθανάτια ζωή. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Καζαντζάκης. Εντούτοις δε 

σταματούν να μιλούν για το Θεό, είτε γιατί δυσκολεύονται να ξεριζώσουν από μέσα 

τους τη μεταφυσική αναζήτηση είτε γιατί αναγνωρίζουν τον αποφασιστικό της ρόλο 

στη ζωή του ανθρώπου. Στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο τα θεατρικά πρόσωπα 

εκφράζουν ανοικτά την απογοήτευσή τους για την εγκατάλειψη και την απουσία του 

Θεού. Μόνο ο Παλαιολόγος αντιμετωπίζει την οργή του Θεού με αξιοπρέπεια. 

Αρνείται να προδώσει το Θεό ακόμα και αν αυτός τον πρόδωσε. Στα Σόδομα και 

Γόμορρα ο Λωτ επαναστάτησε με τη σιωπή αρχικά, με την ανευθυνότητα στη 

συνέχεια και τέλος με τη σκληρότητα του Θεού. Αναφορικά με την επίδραση του 

Νίτσε στο έργο του, ο Καζαντζάκης παρουσιάζεται ενθουσιασμένος από τα 

ερωτήματα που έθετε ο φιλόσοφος όχι όμως και από τις απαντήσεις που έδινε. 

Παρόλο αυτά κράτησε αρκετές από αυτές, όπως είδαμε κατά τη μελέτη των έργων 

του. Κατά αρχήν η ιδέα του υπερανθρώπου που δε δέχεται τα στενά ανθρώπινα όρια, 

πνευματικά, ηθικά και κοινωνικά. Ο Νικηφόρος Φωκάς ονειρεύεται την αθανασία και 

απογοητεύεται οικτρά από την διφορούμενη έμμεσα αρνητική απάντηση. Ο 

Καποδίστριας και ο Παλαιολόγος παίρνοντας το μήνυμα της ανώτατης ευθύνης από 

το Φωκά, παρότι δεν παραλείπουν να εκφράσουν σε κάποια στιγμή την περιφρόνησή 

τους προς το πλήθος, αναγνωρίζουν εν τούτοις ότι απέναντί του είναι υπόλογοι έως 

θανάτου. Πρόκειται καλύτερα για ανώτερους ανθρώπους, οι οποίοι υπερασπίζονται 

έναν ανώτερο σκοπό, αν και γνωρίζουν πόσο έθραυστος είναι. Μεταξύ των ιδεών που 

υιοθέτησε είναι αυτή που αφορά στις σχέσεις Καλού με το Κακό. Σύμφωνα με αυτή 

το Καλό και το Κακό είναι αρχικά εχθροί, σε δεύτερο βαθμό συνεργάζονται και σε 

τρίτο είναι ένα. Στα Σόδομα και τα Γόμορρα ο συγγραφέας παρουσιάζει την εξέλιξη 
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της συγκεκριμένης ιδέας στο πνεύμα του μέσα από την πνευματική και ηθική 

περιπέτεια του Λωτ. Ο Λωτ καταλαμβάνεται αρχικά από το δέος στην ιδέα του Θεού 

και την αμαρτία. Στην πορεία έρχεται μια οδυνηρή συνειδητοποίηση, την οποία ο 

Λώτ θεωρεί σημαντική ανακάλυψη για το μεγάλο σχέδιο του Θεού και προσπαθεί να 

την αποδεχτεί, καθώς μόνο οι δυνατοί και συνάμα οι εκλεκτοί μπορούν να τη 

γνωρίσουν και να την αντέξουν. Διαψεύδεται καθώς η σωτηρία είναι δυνατή μόνο με 

τη θεία Χάρη. Εξεγείρεται εναντίον του Θεού και τον απορρίπτει, όπως απορρίπτει 

και τον εαυτό του, επειδή δεν το θεωρεί κάτι ιδιαίτερο λόγω των απαιτήσεών του. 

Την ιδέα της ηθικής σαν ένα είδος ασθένειας, που χρησιμεύει σαν αμυντικό τείχος 

κατά της σεξουαλικότητας και του εγωϊσμού σαν οργάνου ευνουχισμού, τις ανέλυσε 

στα έργα του Νικηφόρος Φωκάς και στα Σόδομα και Γόμορρα. Ο Νικηφόρος Φωκάς 

ζει μέσα στις ενοχές και επιβάλλει στον εαυτό του τη σεξουαλική στέρηση ως 

τιμωρία και ως μόνο δρόμο, που ίσως τον οδηγήσει στον εξαγνισμό. Η σύγκρουση 

τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά είναι τόσο οδυνηρή ώστε εκλαμβάνει το θάνατο 

ως ανακούφιση. Ο Ιουλιανός και η Μαρίνα υπομένουν στωϊκά τα μαρτύρια που τους 

προκαλεί η επιβεβλημένη ηθική ώσπου στο τέλος δέχονται το θάνατο σα λύτρωση. Ο 

Λωτ επιβάλλει στον εαυτό του τιμωρίες ωσότου επαναστατεί ενάντια στο Θεό.  

Η πορεία της ιστορίας για τον Άγγελο Σικελιανό δεν είναι η ευθύγραμμη των 

κλασσικών αλλά κυκλική ένας τύπος αιώνιας επιστροφής. Ο Άγγελος Σικελιανός 

μέσα από το έργο του Σίβυλλα  μοιάζει να αναζητά ένα ιστορικό παράλληλο της 

εισβολής του Μουσολίνι στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα προβάλλει ως πρότυπο εθνικής 

δράσης τη στάση της ιέρειας.  Μέσα από τη δραματοποίηση της εισβολής του 

Νέρωνα στο μαντείο των Δελφών και της άρνησης της Σίβυλλας να υποκύψει στις 

παράνομες απαιτήσεις του, ο θεατής αισθάνεται ένα είδος αμηχανίας παρατηρώντας 

την ηρωίδα να προτάσσει απέναντί του απλά την ηθική της ανωτερότητα. Δεν καλεί 

το λαό να πολεμήσει τους εισβολείς, αντίθετα τον καλεί να ετοιμαστεί να πεθάνει, να 

εγκαταλείψει τον κόσμο της ύλης, να θέσει ως στόχο του την υπερβατική ελευθερία, 

να αποδεσμευτεί από τα δεσμά του σώματος και να δεχτεί την ελευθερία του 

πνεύματος. Στην τραγωδία του Ο Χριστός στη Ρώμη ο Σικελιανός ερμηνεύει τη 

σταυρική θυσία του Ιησού σύμφωνα με την ευαγγελική μαρτυρία, ως σύμβολο της 

ενότητας των πάντων αποδεικνύοντας το γιγάντιο συγκραδασμό του Διόνυσου και 

του Χριστού. Η εικόνα του σταυρού λειτουργεί ως σύμβολο ενότητας. Ο ποιητής 

προτρέπει τους πιστούς να κοιτάζουν πάνω στο σταυρό και να μεθύσουν από το 
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Χριστό. Η ιδέα της καθαρτήριας πυρκαγιάς ως μέσο για την αναγέννηση του κόσμου 

αποτελεί σταθερή πεποίθηση του Σικελιανού.  Στο έργο του Χριστός Λυόμενος, ο 

θάνατος του Διγενή, ο Σικελιανός οραματίζεται τον παράδεισο ως αποτέλεσμα της 

αγωνιστικής προσπάθειας των ανθρώπων για μια επίγεια μεταμόρφωση όλου του 

κόσμου με πρωτοπόρο το Χριστό, όχι τον σταυρωθέντα και αναστάντα αλλά αυτόν 

που τον διέκρινε ορμή να ανατρέψει την τυραννία και κάθε μορφή αδικίας. 

Προτρέπει τους μαθητές του σε μια ανηφορική πορεία σταδιακής κατάργησης των 

ορίων του ανθρώπου ανάλογη εκείνης που περιγράφει ο Καζαντζάκης στην Ασκητική 

του. Με την ίδια διάθεση υπέρβασης της Ιστορίας, ο Παντελής Πρεβελάκης στο έργο 

του Ο Λάζαρος υπερασπίζεται το δικαίωμα της  μοναχικής και ελεύθερης ψυχής να 

ζητάει και να βρίσκει το Θεό μέσα από την αγάπη του πλησίον, που καταργεί το νόμο 

και τους ερμηνευτές. 

Με κριτική διάθεση απέναντι στην  ιστορία ο Άγγελος Τερζάκης κηρύττει το είδος 

του ανθρωπισμού που ονομάστηκε ηρωικός ή αγωνιώδης, καθώς ακολουθεί το 

τραγικό στοιχείο και αναμετράται συνεχώς μαζί του. Στο έργο του Αυτοκράτωρ 

Μιχαήλ ο συγγραφέας συνδυάζει την ψυχολογική σκιαγράφηση, το ανθρώπινο δράμα 

με την αναζήτηση των ριζών του φυλετικού πολιτισμού και του ιστορικού 

παρελθόντος της ελληνικής φυλής. Η εικόνα του αυτοκράτορα είναι η εικόνα ενός 

πνεύματος ματωμένου και αδύναμου να σηκώσει το φορτίο ενός εγκλήματος, όταν 

πολλοί αυτοκράτορες δόξασαν το δικό τους και δοξάστηκαν από την ιστορία αλλά 

και από την Εκκλησία. Ο αυτοκράτορας υποστηρίζει το λυτρωτικό μήνυμα της 

σταυρικής θυσίας του Κυρίου και εγκαρτερεί το θάνατό του ως λύτρωση από το 

βάρος της εγκληματικής ενέργειας εναντίον του Ρωμανού. Κύριο χαρακτηριστικό του 

Θεού είναι η αναμαρτησία του. Στο αναμάρτητο του Κυρίου ο αυτοκράτορας 

αντιτάσσει την αμαρτία του, το χρώμα της πορφύρας του βαμμένης από το αίμα του 

Ρωμανού και ζητά συγχώρεση. Τη μεταστροφή της απόφασής του να εγκαταλείψει 

την υπεράσπιση της Θεσσαλονίκης τεκμηριώνει στο παράδειγμα της υπομονής και 

εγκαρτέρησης που έδειξε ο Κύριος κατά την αναμονή του επικείμενου μαρτυρίου 

του. Παράλληλα θέτει το ερώτημα της θεϊκής ή ανθρώπινης φύσης του Χριστού στο 

οποίο απαντά με βάση την ορθόδοξη διδασκαλία της ομοουσιότητας του Υιού με τον 

Πατέρα. Η μελέτη του έργου μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι το ίδιο το ιστορικό 

πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται το καθιστά από μόνο του πλήρες αναφορών με 

θρησκευτικό περιεχόμενο. Η θρησκευτική και πολιτική εξουσία στην πρόσληψη τους 
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από τον Άγγελο Τερζάκη παρουσιάζονται ως άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. Ο Θεός 

παρουσιάζεται παντοδύναμος, προστατεύει την αυτοκρατορία και τιμωρεί όσους την 

επιβουλέυονται. Αυτό επιβεβαιώνουν και τα προσωνύμια θρησκευτικού 

περιεχομένου που αποδίδονται στην αυτοκράτειρα. Θίγεται επίσης και το θέμα της 

συζυγικής απιστίας, η οποία θεωρείται αμάρτημα από τη θρησκεία. Στο έργο του 

Θωμάς ο Δίψυχος ο συγγραφέας δραματοποιεί το θέμα της αμφιβολίας , που στάθηκε 

για πολλούς από τους πνευματικούς ανθρώπους αιτία περηφάνιας και οδύνης. Ο 

Θωμάς του Τερζάκη δεν είναι στρατευμένος σε καμιά ιδεολογία ή πίστη, 

αντιπροσωπεύει τη σκέψη που δεν κλείνεται στο πλαίσιο οποιουδήποτε δόγματος και 

τη συνείδηση, που θέλει να μείνει πιστή στις παρορμήσεις της. Αντιμετωπίζει το 

Χριστό σαν άνθρωπο, που μαρτύρησε για το καλό των ομοίων του. Επιθυμεί να 

θεμελιώσει την αγάπη των ανθρώπων στην ελεύθερη συνείδηση σε αντίθεση με τον 

Πέτρο που επιδιώκει να την αιχμαλωτίσει με το θαύμα και το μυστήριο. Η αντίθεση 

των μαθητών του Ιησού, αυτή η φλεγόμενη πίστη απέναντι στη φλεγόμενη αμφιβολία 

συμβολίζει την ασυμβίβαστη πάλη ψυχής και νου, της μεταφυσικής έφεσης και του 

ορθολογισμού. Ο Τερζάκης κηρύττει στο Θωμά το δίψυχο το είδος του ανθρωπισμού 

που ονομάστηκε ηρωϊκός ή αγωνιώδης, καθώς ακολουθεί το τραγικό στοιχείο και 

αναμετράται συνεχώς μαζί του. Ο ανθρωπισμός αυτός αν και φαίνεται αντίθετος προς 

τον αισιόδοξο και παθητικό ουμανισμό της παράδοσης δεν είναι παρά η μοιραία 

εξέλιξη εκείνου της Αναγέννησης, που έφτασε στα ακραία όρια της συνέπειας του 

χάνοντας το μεταφυσικό του υπόβαθρο.  Η ανθρώπινη προσωπικότητα είναι για τον 

συγγραφέα του Θωμά η ανώτερη κι αναπαλλοτρίωτη αξία ενώ ο ήρωας του 

επιδίδεται σε έναν διαρκή αγώνα εναντίον όλων εκείνων των δυνάμεων που 

αντιστρατεύονται την ελευθερία και το δικαίωμά του να ακολουθεί το δικό του 

δρόμο. Παράλληλα ο συγγραφέας στο δράμα του αυτό προβάλλει τη σημασία της 

καθαρής αγάπης, η οποία ενώνει στο όνομα του Χριστού τους απορφανισμένους από 

το Θεό ανθρώπους. Προϋπόθεση της αγάπης είναι η δύναμη της συγχώρεσης, η οποία 

στη χριστιανική διδασκαλία ξεπερνά τις τυπικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της πίστης. 

Σε κατάσταση έσχατης απελπισίας προκύπτει για τον άνθρωπο η ανάγκη ή το 

προαίσθημα ενός Θεού. Αυτό  που έχει σημασία για τον Τερζάκη είναι η μάχη της 

αναζήτησης του Θεού, από την εύρεση ή το πρόσωπο του Θεού. Ο Τερζάκης 

ενδιαφέρεται για την αγνή και αυθόρμητη θρησκευτική έκφραση του λαού και δε 

θέλει να μπει σε καλούπια. Σε ορισμένες από τις απόψεις του χαρακτηρίζεται από 

αιρετική τόλμη. Χαρακτηριστική είναι η άποψή του πως για το προπατορικό 
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αμάρτημα υπαίτιος είναι ο κόσμος, που το διαιωνίζει με την ανθρώπινη ατέλεια κι ας 

το έχει εξαγοράσει συμβολικά ο λυτρωτής του κόσμου. 

Στο έργο του Γιώργου Θεοτοκά Πέφτει το βράδυ ο Χριστός παρουσιάζεται ως φως, 

ως βασιλιάς του πάνω και του κάτω κόσμου, ως εκείνος που ανασταίνει τους 

νεκρούς. Με τη σταυρική του θυσία ο Χριστός εμφανίζεται απόλυτος κυρίαρχος της 

ζωής και του θανάτου, κινεί τη γη και αποτελεί την καταφυγή και την ελπίδα όλων 

των ανθρώπων. Στο έργο του Αντάρα στ’ Ανάπλι παρουσιάζει την αδιέξοδη 

σύγκρουση της τάσης του ανθρώπου προς την απεριόριστη ελευθερία και την 

προσπάθειας οργάνωσης της ζωής του και συγκρότησης του γύρω του χάους μέσω 

των νόμων. 

Ο Βασίλης Ρώτας ανήκει στους θεατρικούς συγγραφείς που στέκονται με κριτική 

ματιά απέναντι στην ιστορία χωρίς διάθεση εθνικισμού. Στο έργο του Ρήγας 

Βελεστινλής η ηθική ακεραιότητα δεν αποτελεί γνώρισμα μόνο των Ελλήνων αλλά 

και εκείνων των εθνών, που θεωρούνται από τους Έλληνες κατώτερα και εχθρικά. 

Στο έργο του Ο Ιησούς δωδεκαετής εν τω ναώ, που εντάσσεται σε μια σειρά 

θεατρικών έργων προορισμένων για παιδιά, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το επεισόδιο 

της επίσκεψης του Ιησού στο ναό από το ευαγγέλιο για να δομήσει την υπόθεση του 

έργου του. Χωρίς να καπηλεύεται τη θρησκεία παρουσιάζει τη λυτρωτική δύναμη της 

αγάπης και στηλιτεύει τα ανθρώπινα πάθη, που κυριεύουν την ανθρώπινη ύπαρξη. 

Επίσης παρουσιάζει το Θεό ως κριτή, τιμωρό και λυτρωτή του ανθρώπου. Στο έργο 

Να ζη το Μεσολλόγγι ο συγγραφέας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ύπαρξη 

ομόνοιας μεταξύ των Ελλήνων προκειμένου να επιτύχουν τις εθνικές επιδιώξεις. Ο 

ρόλος του ιερέα δεν περιορίζεται στη νουθεσία, αλλά όταν οι σωματικές του δυνάμεις 

το επιτρέπουν, συμμετέχει ενεργά στη μάχη. 

 Με την ίδια διάθεση κριτικής του εθνικισμού, που υπαγόρευε η μελέτη των 

αποτελεσμάτων της μικρασιατικής εκστρατείας κάνει την εμφάνισή του στη 

δραματουργία ο Σπύρος Μελάς. Η μελέτη του έργου του μας επιτρέπει να 

διαπιστώσουμε ότι κλήρος και πολιτικοί διαπλέκονται, καθώς οι προύχοντες 

εναντιώνονται στην κήρυξη της επανάστασης ωθούμενοι από την εξυπηρέτηση 

προσωπικών συμφερόντων. Η θρησκεία χρησιμοποείται ως άλλοθι, καθώς είτε υπό το 

πρόσχημα της ρύθμισης εκκλησιαστικών ζητημάτων είτε υπό τη πρόφαση εκτέλεσης 

λειτουργικών καθηκόντων, οι αγωνιστές προωθούν τα σχέδια εξέγερσής τους. Η 
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θρησκεία ταυτίζεται με το Έθνος και ο αγώνας για την απελευθέρωση προσλαμβάνει 

τη μορφή υπεράσπισης της θρησκευτικής πίστης. Η πολιτική προβάλλεται ως κάτι 

αλλότριο από το πατριωτικό καθήκον και συνδέεται με την εξυπηρέτηση των 

ιδιοτελών σκοπών. Ο υγιής εθνικισμός συνδέεεται με την αυτοθυσία και το ηρωικό 

παράδειγμα. Παράλληλα διαπιστώνουμε την αναφορά του συγγραφέα σε ζητήματα 

λειτουργικής όπως είναι η ακολουθία του αγιασμού, ζητήματα εκκλησιαστικής 

ηθικής και προσωπικής άσκησης, τα οποία αξιοποιούνται για την προώθηση της 

υπόθεσης του έργου.   

Ο Σπύρος Μελάς στο έργο του Παπαφλέσσας δεν επιθυμεί να αλλοιώσει τα 

πρόσωπα και τα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας με πρόθεση να τα εξωραΐσει. Ο 

υγιής εθνικισμός συνδέεται στο έργο του με την αυτοθυσία και το ηρωικό 

παράδειγμα. Στο έργο του Ιούδας ο συγγραφέας μας δίνει μια επαναστατική εικόνα 

του ήρωα σε σχέση με την κλασσική εικόνα του προδότη, που μας έχει κληροδοτήσει 

η Καινή Διαθήκη. Ο Σπύρος Μελάς, παρουσιάζοντας την προδοσία του Ιούδα ως 

αποτέλεσμα της ψυχικής του πλάνης, μας τον παρουσιάζει κάτω από ένα πρίσμα 

ανθρώπινης συμπάθειας. Ο Ιούδας παρουσιάζεται να έχει παρανοήσει το περιεχόμενο 

της χριστιανικής διδασκαλίας, η οποία κηρύσσει τη λύτρωση του όλου ανθρώπου και 

όχι του μέρους. Χωρίς να οδηγηθούμε σε αυθαίρετες γενικεύσεις, η κριτική των 

έργων του Βασίλη Ρώτα όσο και του Σπύρου Μελά μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε 

την κριτική του ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα του εθνικισμού, καθώς εκλείπει το 

αισθηματικό ρομάντζο και η πατριωτική προπαγάνδα του 19ου αι. Αντίστοιχα και ο 

Καζαντζάκης στο έργο του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, μέσα σε ένα περιβάλλον 

έντονων ταξικών και κοινωνικών αντιθέσεων, υμνεί τον πατριωτισμό, που εξέθρεψε η 

αντίσταση κατά της γερμανικής Κατοχής. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι συγγραφείς των έργων που ορίζουν το θέατρο της 

καθαρεύουσας προβάλλουν τη θρησκεία ως βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας. 

Στα έργα με καθαρά πατριωτικό χαρακτήρα επιχειρείται να τονιστεί ο εθνικιστικός 

ζήλος της προεπαναστατικής περιόδου εξαιτίας του δόγματος της Μ. Ιδέας. Οι 

ρομαντικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η νίκη κατά του εγωκεντρισμού αποτελεί 

βασική προϋπόθεση ελευθερίας στην πίστη, στον έρωτα, σε όλες τις πτυχές της ζωής. 

Αντίθετα οι συγγραφείς του λεγόμενου « θεάτρου των Ιδεών » αντιμετωπίζουν το 

θέμα της θρησκείας επιφανειακά ενώ η ιδεολογική σύγχυση φτάνει μέχρι το σημείο 

να ταυτίζεται ο σοσιαλισμός με το χριστιανισμό. Τα ιστορικά δράματα της περιόδου 
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του μεσοπολέμου συνδυάζουν το ενδιαφέρον για την παράδοση και την παλιά 

ιστορική θεματογραφία με τα πρωτοποριακά στοιχεία της μπερξονικής φιλοσοφίας 

και του υπαρξιακού προβληματισμού. Οι συγγραφείς της συγκεκριμένη περιόδου 

μετατρέπουν τα ιστορικά τους πρόσωπα  σε σύμβολα εσωτερικής ψυχολογικής και 

ηθικής αναζήτησης. Τα ιστορικά δράματα στοχεύουν στην επαναφορά της 

ενασχόλησης με την παράδοση, την Ιστορία και τα φυλετικά ιδεώδη. Ο διάλογος με 

την μακρινή Ιστορία που συντελείται κατά την μεσοπολεμική περίοδο συνδέεται με 

το ιδεολογικό κλίμα του πνευματικού εθνισμού και προσλαμβάνει διαφορετική χροιά 

ανάλογα με τον κάθε δημιουργό. Η στροφή προς την παράδοση και τη θρησκεία 

έρχεται να καλύψει το κενό της ασφάλειας απέναντι στην έλλειψη σταθερών 

πολιτικών θεσμών. 

Συμπερασματικά, είναι ανάγκη να επισημάνουμε ότι η ιστορία δεν αποτελεί μια 

απλή διαδοχή γεγονότων. Παρελθόν και παρόν διαπλέκονται σε μια ενιαία πορεία και 

προοιωνίζονται το μέλλον. Αυτή η αντίληψη θα κυριαρχήσει ολόκληρο τον 19ο αι 

μέσα από την μεγάλη ιστορική σύνθεση του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου και 

την καθοριστική στον τομέα της εγχώριας πολιτικής Μεγάλη Ιδέα του Ιωάννη 

Κωλέττη. Ταυτόχρονα, θα επιβιώσει και θα ξαναδιατυπωθεί με νέους τρόπους και τον 

20ο αι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το Θέατρο προεπαναστατικά συνέβαλε στην 

ανάδυση του ελληνικού κράτους. Η θρησκεία αποτέλεσε συστατικό στοιχείο της 

ταυτότητάς του Έθνους, εξαιτίας του ρόλου που έπαιξε η Εκκλησία στο πλαίσιο της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με την πρόοδο των χρόνων στα ιστορικά και 

πατριωτικά δράματα η θρησκεία εξακολουθεί να συνδέεται με το Έθνος, ενώ στα 

αστικά δράματα αντιμετωπίζεται ως εσωτερικό βίωμα. Οι συγγραφείς στηλιτεύουν 

την αρνητική συμπεριφορά του κλήρου, ενώ στέκονται με σεβασμό απέναντι στο 

θρησκευτικό φαινόμενο. Η Εκκλησία, στην καχυποψία που αντιμετωπίζει, απαντά με 

μια προσπάθεια να διατηρήσει το ρόλο του θεματοφύλακα της ταυτότητας και των 

παραδόσεων του Έθνους. ΄Ετσι, το θέατρο, ως προβολέας της εκάστοτε συγκυρίας, 

στέκεται κριτικά απέναντι στο θέμα της θρησκείας, αναπαράγει στοιχεία της 

Ορθόδοξης θεολογίας και άλλοτε επιστρατεύει το θρησκευτικό φαινόμενο, σε 

περιόδους που τίθεται σε κίνδυνο η εσωτερική συνοχή του κράτους. 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

Following the declaration of the Greek State, the movement of the Greek 

Nationalism, having adopted neoclassism’s principles as the bedrock of its own 

spiritual identity, felt inclined to review both priorities and relations to its credos 

afloat. Over the past decades, Nationalism and Modern Greek Enlightenment 

concurrence appears to be vague, particularly right after the abolition of the Nation’s 

submission and the emergence of an autonomous authority. The establishment of the 

European civilization as the regular successor of the Classic Era had been conducive 

to a congruous coexistence. Kapodistrias’s rigorous policies as well as his denial 

towards granting people a constitution  has accounted for his breaking ranks with the 

movement’s importunate upper class demands. Corollary to that incident, the contrast 

among the convictions, let alone the conflicting interests of the up until then, peers, 

namely Nationalism and Modern Greek Enlightenment resurfaced. Endeavor to 

organize the Modern Greek society, as a western type one, through the introduction of 

European creed, moral values, ideas and regime has necessitated both quest and 

contemplating the entirely new stagecraft’s role. Therefore, within cities where 

economic growth is being robust and scholars are also within easy reach, theatre has 

begun to evolve and shape a more vital mode of interaction than the one that used to 

apply, throughout the prerevolutionary period.  

Elaborate research on Panagiotis Soutsos writings, leads up to the conclusion that 

his personal relationship with Christianity is somewhat vague, revealing a great 

assortment, in the context of an hellinocentric perception of things, where the Great 

Idea is paramount. Let’s take for instance his writing “The Messiah”. Jesus Christ 

strives to reform society, in his unwavering effort to conflict authoritarian regimes 

and ensure the civilian’s individual freedom rights. On the other hand, in another 

writing of the aforementioned author, “Nikiratos”, the writer himself resorts to 

agnosticism and nihilism which show interest in soul’s posthumous routes. Death is 

being defined as the procedure which links and forges the whole, while it 

simultaneously disengages man from the trammels of individual existence. Victory 
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over egocentrism is the major step that liberates towards faith, love in all aspects of 

life. To encapsulate, the romantic type assimilates hero’s torture through Jesus 

Christ’s suffering. 

Ioannis Zambelios aims at restoring the patriotic aspects of prerevolutionary drama 

to modern Dramatics and reinforce nationalistic eagerness in Theater. Throughout his 

writings, patriotic spirit comes up and faith is being highlighted as the fundamental 

principle of national identity. 

 D. Vernardakis places great store on the ideas of Nationalism and Religion, 

without being reluctant to accept progression within the confinements of a moderate 

westernization. That’s mainly due to his belief that the content of each dramatic 

transcript fails to have an impact on the viewer’s soul, courtesy of the text depicting 

foreign morals. 

Urbanization of the Greek Society has affected Theater as well, instigated a change 

in his orientation and relieved it of its past aspects. This renewal had been assisted by 

the emergence of particular historic, social and cultural coincidences.  The robust 

Bourgeoisie cares no more for the recent let alone ultimate past as this is being 

portrayed on rehearsals, whereas it foregrounds a realistic illustration of social 

relations. 

 Grigorios Xenopoulos’s heroes are in a quandary, while their choices have led 

them to their recognition or humiliation respectively.  He provokes them to dare face 

the crucial issues of their existence, such as ethos or the fear of death. Moreover, 

social solidarity’s query is being presented through the spectrum of Christian 

Teachings, focusing always on love for neighbor. On the other hand, he apprises us of 

the negative repercussions of fanaticism and intolerance. God is being portrayed as 

the ultimate regulator of divine life, guarantee of life and death. 

G. Kambisis expounds man’s attitude and tabulates it into two levels, i.e. social 

and existential. The former, involves rationale in order to determine inclusive defining 

factors, the latter, endorses the existence of impersonal detrimental forces. Running 

away, seems to be futile, consequently, man succumbs to their unlimited power. A 

transcendental force is in charge, behind the scenes, sets the pace in advance and 

eventually deprives people of their freedom as individuals. It is believed that these 
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forces sometimes is the personification, while other, is fate. He introduces the concept 

of retribution in the daily life, emphasizing on the significance of sin as the main 

cause of all calamities which we experience. 

Nirvanas has adopted a different approach to the Religious Phenomenon. He 

prefers skimming through it. However, this action is being done with utmost courtesy. 

Happiness or misery is integrally associated with God. Nevertheless, fate is 

inextricably linked to love, which in its turn, sets people free, whenever these people 

are entitled to this right, irrespective of family confinements and social oppression. 

P. Horn, under the impression that the form of ancient Drama is obsolete, is 

searching out the contemporary expression of tragedy. The divine element is ensuring 

the bond between Modern Greek and Ancient Theater. More often than not, his 

heroes’ attitude renders pious, as they can’t help conveying supernatural properties to 

a variety of talismans. In addition, fate does play an instrumental role, by virtue of its 

unique supernatural dimension, almost as if divine.  

On the other hand, D. Tagopoulos gets his inspiration by incidents of national 

exacerbation, aiming at stimulating the Nation’s sentiment. He urges us to turn to 

Heavens, as a mode of life, in an attempt to stress out our need to invigorate our soul 

with the idea of our country. 

Study of the author’s play content, who defines the so called “Theater of Ideas”, 

gives us the right to reach the conclusion that these writers treat Religious 

Phenomenon with utmost respect, verging however on a rather superficial approach. 

Superstitions, prejudices, creed and religious tradition have proved to be intentionally 

afloat and consciously affiliated with specific myths, which in their turn, have 

integrated with the ruling class’s defensive mechanism. In terms of moral’s confusion, 

a case in point is, Socialism being identical to Christianity. The spiritual vacuity that 

was formed, following Asia Minor’s front collapse, had been attempted to be replaced 

by a group of authors whose transcendental mood of history, had turned out to be their 

main feature. A mood to wind through research and interpretation, concealed within 

myth and legend. Nikos Kazantzakis can be placed among their ranks, who, through 

his “Askitiki” made an endeavor to transcend crisis of indigenous nationalism. He 

constantly believes in a monk’s inner need to abandon one of the many identities that 

forge his personality, his national identity included as well.  As regards A. Sikelianos 
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and his writing “Sivilla”, there, the priestess‘s attitude is being praised as a pattern of 

national action. The writer floats people to their mental death forsaking the material 

world, in order to ensure their transition to the realm of immortality, eyes dazzled by 

the glaring light.  He introduces acceptance of a spiritual liberation from body ties via 

the pending slaughter. Sharing the same disposition of transcending history, Pantelis 

Prevelakis at his writing “Lazarus”, defends the right of the free and lonely soul to 

seek God through love of neighbor, which abolishes law, its arbiters and interpreters. 

 To encapsulate, theater did have a significant contribution to both , 

revolutionary fight of the Greeks and the establishment of the Greek State , all 

through the pre-revolutionary period. Religion was rendered a significant cornerstone 

of the state’s identity due to the instrumental role the Church had been delegated with, 

throughout the Ottoman (Turkish) Empire. Year on year,  the initially dominant role 

of the Church as a key player on the public political arena, withers away, subsidiary 

of the jurisdiction of the state, ending up being considered purely as an inner   

experience. Even harsh criticism on the clergy’s denigrating attitude, failed to have a 

definitive impact on contemporary advocacy. In spite the fact that suspicion has a 

pernicious effect on the Church, religion grows strong and evolves into a significant 

asset , every time any kind of serious danger lurks around, threatening the Nation’s 

integrity. In retrospection, the pen of the playwrights displays evidence in the context 

of Christianity, implicitly and explicitly with a view to constantly trigger the human 

ability to reason. 
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Η  Φ ά ρ σ α  τ η ς  ζ ω ή ς  Γ ι ά ν ν η ς  Κ α μ π ύ σ η ς  

Θ ω μ ά ς  ο  Δ ί ψ υ χ ο ς  Ά γ γ ε λ ο ς  Τ ε ρ ζ ά κ η ς  

Ι ο υ λ ι α ν ό ς  ο  Π α ρ α β ά τ η ς  Ν ί κ ο ς  Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ς  

Κ α λ λ έ ρ γ α ι  Σ π υ ρ ί δ ω ν  Β α σ ι λ ε ι ά δ η ς  

Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ς  Ν ί κ ο ς  Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ς  

Κ α π ε τ ά ν  Γ κ ρ ή ς  

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  ο  Π α λ α ι ο λ ό γ ο ς  Ν ί κ ο ς  Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ς  
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Μ α ρ ί α  Δ ο ξ α π α τ ρ ή  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς  Β ε ρ ν α ρ δ ά κ η ς  

Μ α ρ ί α  Π ε ν τ α γ ι ώ τ ι σ σ α  Π α ύ λ ο ς  Ν ι ρ β ά ν α ς  

Μ ι ς  Ά ν ν α  Κ ο ύ ξ λ ε ϋ  Γ ι ά ν ν η ς  Κ α μ π ύ σ η ς  

Ν α  ζ η  τ ο  Μ ε σ ο λ ό γ γ ι  Β α σ ί λ η  Ρ ώ τ α  

Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  Φ ω κ ά ς  Ν ί κ ο ς  Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ς  

Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  Φ ω κ ά ς   Δ η μ ή τ ρ ι ο ς  Β ε ρ ν α ρ δ ά κ η ς  

Ο  Ά γ ν ω σ τ ο ς  Π α ν α γ ι ώ τ η ς  Σ ο ύ τ σ ο ς  

Ο  Α θ α ν ά σ ι ο ς  Δ ι ά κ ο ς  Ξ ά ν θ ο ς  

Ο  Α ρ χ ι τ έ κ τ ω ν  Μ ά ρ θ α ς  Π .  Ν ι ρ β ά ν α ς  

Ο  Ι ο ύ δ α ς  Σ π ύ ρ ο ς  Μ ε λ ά ς  

Ο  Ι η σ ο ύ ς  δ ω δ ε κ α ε τ ή ς  ε ν  τ ω  ν α ώ  Β α σ ί λ η ς  Ρ ώ τ α ς  

Ο  Κ α τ σ α ν τ ώ ν η ς   Α ν τ ώ ν η ς  Μ ο λ λ ά ς  

Ο  Κ α ρ α γ κ ι ό ζ η ς  κ α ι  ο  δ ι ά β ο λ ο ς  κ ο υ μ π ά ρ ο ς  Α ν τ ώ ν η ς  Μ ο λ λ ά ς  

Ο  Λ ά ζ α ρ ο ς  Π α ν τ ε λ ή ς  Π ρ ε β ε λ ά κ η ς  

Ο  Μ ε σ σ ί α ς  ή  τ α  π ά θ η  τ ο υ  Ι η σ ο ύ  Χ ρ ι σ τ ο ύ  Π α ν α γ ι ώ τ η ς  Σ ο ύ τ σ ο ς  

Ο  Ο δ ο ι π ό ρ ο ς  Π α ν α γ ι ώ τ η ς  Σ ο ύ τ σ ο ς    

Ο  Ο ψ ί π λ ο υ τ ο ς   Χ ο υ ρ μ ο ύ ζ η ς  

Ο  Π α π α φ λ έ σ σ α ς  Σ π ύ ρ ο ς  Μ ε λ ά ς  

Ο  Σ έ ν τ ζ α ς  Π α ν τ ε λ ή ς  Χ ο ρ ν  

Ο  σ τ α υ ρ ό ς  κ α ι  τ ο  σ π α θ ί  Ά γ γ ε λ ο ς  Τ ε ρ ζ ά κ η ς  

Ό τ α ν  σ π ά σ ε ι  τ α  δ ε σ μ ά  τ ο υ  Π α ν τ ε λ ή ς  Χ ο ρ ν  

Ο  φ ι λ ά ρ γ υ ρ ο ς  τ ο υ  Μ ο λ λ ι έ ρ ο υ  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Ο ι κ ο ν ό μ ο ς  

Ο  Χ ρ ι σ τ ό ς  σ τ η  Ρ ώ μ η  Ά γ γ ε λ ο ς  Σ ι κ ε λ ι α ν ό ς  
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Ο ι  Γ ε ι τ ό ν ι σ σ ε ς  Π α ν τ ε λ ή ς  Χ ό ρ ν   

Ο ι  Π ε τ ρ ο χ ά ρ η δ ε ς  Π α ν τ ε λ ή ς  Χ ο ρ ν  

Ο ι  Κ ο ύ ρ δ ο ι  Γ ι ά ν ν η ς  Κ α μ π ύ σ η ς  

Π έ φ τ ε ι  τ ο  β ρ ά δ υ   Γ ι ώ ρ γ ο ς  Θ ε ο τ ο κ ά ς  

Π ό ν η μ α ,  Ο  α υ λ ι κ ό ς  ο  π ε φ ω τ ι σ μ έ ν ο ς ,  ο  κ α τ η χ ο ύ μ ε ν ο ς  ή  τ ο  

κ ο σ μ ο γ ο ν ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν  Γ ι ώ ρ γ ο ς  Σ ο ύ τ σ ο ς  

Ρ α χ ή λ  Γ ρ η γ ό ρ η ς  Ξ ε ν ό π ο υ λ ο ς  

Σ ό δ ο μ α  κ α ι  Γ ό μ ο ρ α  Ν ί κ ο ς  Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ς  

Σ ί β υ λ λ α  Ά γ γ ε λ ο ς  Σ ι κ ε λ ι α ν ό ς  

Σ τ έ λ λ α  Β ι ο λ ά ν τ η  Γ ρ η γ ό ρ η ς  Ξ ε ν ό π ο υ λ ο ς  

Σ τ ο  Π α ν η γ ύ ρ ι  Π α ν τ ε λ ή ς  Χ ο ρ ν  

Τ α  τ έ κ ν α  τ ο υ  Δ ο ξ α π α τ ρ ή  Σ ο φ ο κ λ ή ς  Κ α ρ ύ δ η ς  

Τ ρ ι σ ε ύ γ ε ν η   Κ ω σ τ ή ς  Π α λ α μ ά ς  

Τ ο  α ν θ ρ ώ π ι ν ο  Γ ρ η γ ό ρ η ς  Ξ ε ν ό π ο υ λ ο ς  

Τ ο  ά σ υ λ ο ν  τ ο υ  φ θ ό ν ο υ  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Σ ο ύ τ σ ο ς  

Τ ο  ε ι κ ο σ ι έ ν α  Γ ε ρ ά σ ι μ ο ς  Β ώ κ ο ς  

Τ ο  μ υ σ τ ι κ ό  τ η ς  κ ο ν τ έ σ σ α ς  Β α λ έ ρ α ι ν α ς  Γ ρ η γ ό ρ η ς  Ξ ε ν ό π ο υ λ ο ς  

Τ ο  μ υ σ τ ι κ ό  τ ο υ  γ ά μ ο υ   Γ ι ά ν ν η ς  Κ α μ π ύ σ η ς  

Υ π α λ λ ή λ ο υ  π ά ρ ε ρ γ α  ή  η  ά λ ω σ η  τ η ς  Τ ρ ι π ο λ ι τ σ ά ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  

Α ν δ ρ ι κ ό π ο υ λ ο ς  

Χ ε ρ ο υ β ε ί μ  Γ ρ η γ ό ρ η ς  Ξ ε ν ό π ο υ λ ο ς  

Χ ρ ι σ τ ί ν α  Α ν α γ ν ω σ τ ο π ο ύ λ ο υ  Ι ω ά ν ν η ς  Ζ α μ π έ λ ι ο ς  

Χ ρ ι σ τ ό ς  λ υ ό μ ε ν ο ς  ή  ο  θ ά ν α τ ο ς  τ ο υ  Δ ι γ ε ν ή  Ά γ γ ε λ ο ς  Σ ι κ ε λ ι α ν ό ς  
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Χ ρ ι σ τ ό ς  Ν ί κ ο ς  Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ς  

Ψ υ χ ο σ ά β β α τ ο  Γ ρ η γ ό ρ η ς  Ξ ε ν ό π ο υ λ ο ς  

Φ α ύ σ τ α  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς  Β ε ρ ν α ρ δ ά κ η ς  
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