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Εισαγωγή 

 

Με τον Όσκαρ Ουάιλντ (1854-1900) θα ασχοληθεί για πρώτη φορά ο ελληνικός τύπος 

στα 1895, με αφορμή την πολύκροτη δίκη του, ενώ το πρώτο του ποίημα θα 

δημοσιευτεί μεταφρασμένο το 1901 – ένα χρόνο μετά το θάνατό του και ενώ το ρεύμα 

του αισθητισμού στην Ευρώπη έχει πλέον εκτονωθεί1. Για το θέατρο θα χρειαστεί να 

περάσουν μερικά χρόνια ακόμα. Το 1907 δημοσιεύεται στα Παναθήναια η πρώτη 

ελληνική μετάφραση θεατρικού έργου του Wilde, ενώ τον επόμενο χρόνο ανεβαίνουν 

στην αθηναϊκή σκηνή τρία έργα του Ιρλανδού εστέτ – η Σαλώμη, η Φλωρεντινή 

Τραγωδία και Τι αξίζει να σε λένε Ερνέστο2 - όλα υπό τη σκηνοθετική αντίληψη του 

Θωμά Οικονόμου3.  

Την πρώτη αυτή μετάφραση της Σαλώμης υπογράφει ο Νικόλαος Ποριώτης 

(1870-1945), ενώ στον ίδιο πρέπει μάλλον να αποδοθεί και η πρώτη του …Ερνέστου. Στο 

συμπέρασμα αυτό οδηγούμαστε έτσι: Το 1937 η Ελληνική Επιθώρησις δημοσιεύει ένα 

εργογραφικό σημείωμα του Ποριώτη. Μεταξύ των ανέκδοτων έργων του – «που ίσως 

άδικα θα τ’ αναζητήση μετά θάνατον ο φιλόκαλος εκδότης» - περιλαμβάνονται δύο 

κοινωνικές κωμωδίες του Wilde: Το Ριπίδι της Λαίδης Ουιντερμέρη και Τι αξίζει να σε λεν 

Ερνέστο4. Η ταύτιση του τίτλου της ανέκδοτης μετάφρασης του Ποριώτη με αυτόν της 

πρώτης παράστασης – γιατί από τότε το έργο ξαναπαίχτηκε με διάφορους τίτλους, 

όπως «Μπούμπουρι» ή «Γελοία κωμωδία για σοβαρούς ανθρώπους», και πάντα χωρίς 

αναφορά στο μεταφραστή5 - είναι το ένα στοιχείο που ενισχύει την προηγούμενη 

υποψία.  

                                                 
1 Για τους κυριότερους εκπροσώπους του αισθητισμού και την επίδρασή τους στη νεοελληνική 
πεζογραφία, βλ. Α. Σαχίνης, Η πεζογραφία του αισθητισμού, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1981. Για 
μια πρώτη συστηματική καταγραφή των πηγών που αφορούν στα «ίχνη» του Wilde στην Ελλάδα, βλ. τη 
διπλωματική εργασία: Α. Ιατρού, Οι τύχες του Oscar Wilde στην Ελλάδα (1895-1930): Μια πρώτη 
καταγραφή, Ρέθυμνο, 2005.   
2 Έτσι αποδίδεται για πρώτη φορά στα ελληνικά η κοινωνική κωμωδία του Wilde The Importance of 
Being Earnest (1895).   
3 Με την «Πρόσληψη του Oscar Wilde στο ελληνικό θέατρο» έχει καταπιαστεί η Κ. Πετράκου σε μια 
σύντομη μελέτη που περιλαμβάνεται στο: Κ. Πετράκου, Θεατρολογικά Miscellanea, Δίαυλος, Αθήνα, 
2004, σ. 71-133. Με την παρουσία της ουαϊλδικής Σαλώμης στην αθηναϊκή σκηνή έχει ασχοληθεί η Ι. 
Παπαγεωργίου στο : I. Papageorgiou, “Oscar Wilde’s Salomé on the Stage in Athens (1908-1925)”, The 
Wildean, No. 36, January 2010, pp. 77-97. 
4 Νικόλαος ο Ποριώτης, «Ανέκδοτα θεατρικά και άλλα έργα», Ελληνική Επιθεώρησις, αρ. 358-359, Αυγ.-
Σεπτ. 1937, σ. 171.  
5 Με τον τίτλο «Μπούμπουρι» ανεβάζει το έργο ο θίασος του Θωμά Οικονόμου το 1909 σε περιοδεία. Ως 
«Γελοία κωμωδία για σοβαρούς ανθρώπους» το παρουσιάζει η Μαρίκα Κοτοπούλη το 1910. Βλ. Κ. 
Πετράκου, ό.π., σ. 102-103 
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Το δεύτερο είναι η χρονολόγηση της άλλης ανέκδοτης μετάφρασης του 

Ουάιλντ.  Το ριπίδι της Λαίδης Βιντερμέρη6, όπως πλέον δημοσιεύτηκε στο μεθεπόμενο 

τεύχος της Ελληνικής Επιθεωρήσεως, μας δίνει μια άλλη σημαντική πληροφορία. «Στην 

ποθεινήν ανάμνηση του Ροβέρτου Λύττων με αγάπη και θαυμασμό» που αφιερώνει ο 

συγγραφέας το έργο του, ο Ποριώτης προσθέτει την δική του «άλλη τόσην αγάπη μαζί 

και θαυμασμό προς την Κυβέλη Αδριανού-Θεοδωρίδη [από το μεταφραστή], που για 

δική της χάρη το είχε μεταγλωττίσει από το καλοκαίρι του 1908, και ακόμα δεν την είδε 

να το καλλιτεχνή με τη χάρη της στην ελληνική σκηνή»7.  

Αν, λοιπόν, ο Ποριώτης είχε ήδη μεταφράσει μία από τις κοινωνικές κωμωδίες 

του Ουάιλντ το 1908, είναι πολύ πιθανό να καταπιάστηκε την ίδια χρονιά και με μία 

δεύτερη, αμέσως μετά το «θόρυβο» που προκάλεσε η Σαλώμη. Εξάλλου, η «ευκολία» 

της σύγχρονης αστικής κωμωδίας απ’ τη μία – τόσο για το θίασο όσο ίσως και για το 

μεταφραστή - και η πολύ συχνή εναλλαγή των έργων στο ρεπερτόριο των θιάσων απ’ 

την άλλη, που ήταν πάγια τακτική στη βεντετοκρατούμενη θεατρική πραγματικότητα 

της εποχής8, ενισχύουν την παραπάνω υπόθεση.  

Όσον αφορά, τώρα, τους πολλαπλούς τίτλους με τους οποίους παρουσιάστηκε 

ο …Ερνέστος, δεν είναι λογικό να υπήρχαν τόσες διαφορετικές μεταφράσεις διαθέσιμες 

για ένα έργο που δεν θεωρείται από τα πιο επιτυχημένα στη νεοελληνική σκηνή9. Το 

μυστήριο της ανωνυμίας του μεταφραστή σε τρεις διαφορετικούς τίτλους του ίδιου 

έργου μπορεί να λύσει, ίσως, ο νόμος που ψηφίστηκε το 1909 σχετικά με τα πνευματικά 

δικαιώματα των δραματογράφων10. Οι θίασοι, που μέχρι τότε έπαιζαν χωρίς κανένα 

περιορισμό ή υποχρέωση τα ξένα έργα, υποχρεώνονταν τώρα να ζητούν άδεια και να 

πληρώνουν ένα σεβαστό ποσοστό  από τα κέρδη κάθε παράστασης στο μεταφραστή. 

Οι «μεταμφιεσμένοι» τίτλοι, λοιπόν, του ίδιου έργου, αποτελούν προφανώς ένα 

τέχνασμα των θιάσων – που, στη μετά τη Νέα Σκηνή και το Βασιλικό Θεάτρο εποχή, 

λειτουργούν πια με όρους αγοράς – για να αποφύγουν την απόδοση των ποσοστών 

αυτών. 

                                                 
6 Ελληνική Επιθεώρησις, αρ. 361, Νοέμβριος 1937,σ. 9-24 και αρ. 362, Δεκεμβριος 1937, σ. 49-50. 
Πρόκειται για το Lady Windermere’s Fan (1892)   
7 Ελληνική Επιθεώρησις, αρ. 361, ο.π., σ. 9.   
8 Βλ. Θ. Χατζηπανταζής, Εισαγωγή στο Η Αθηναϊκή Επιθεώρηση, Θ. Χατζηπανταζής – Λ. Μαράκα (επιμ.), 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2003, τ. Α1, σελ. 12 
9 Βλ. Θ. Πέρσης, «Παραστασιογραφία Όσκαρ Ουάιλντ, 1908-1984», Διαβάζω, 8.10.1986, τχ. 152, σ. 59-62 
10 Για το ζήτημα αυτό βλ. Κ. Γεωργιάδη, «Ο Σύνδεσμος των Δραματικών Συγγραφέων και τα συγγραφικά 
δικαιώματα στο θέατρο», Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό θέατρο, Πρακτικά Γ’ 
Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2010, σ. 201-210  
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 Στον Πρόλογο της Σαλώμης από το δεύτερο τύπωμα του 1916, ο Ποριώτης 

γράφει: «Τον Ιούνιο του 1908, ένας θίασος, χωρίς να ζητήσει την άδεια, έστω και για 

τον τύπο, από το μεταφραστή, το έπαιξε στην Αθήνα οχτώ φορές στη σειρά με αρκετή 

δηλαδή κοσμική επιτυχία[…]. Δεν είναι τάχα σωστό να σημειωθεί ακόμα και πως ο 

μεταφραστής ζήτησε τα δικαιώματά του, κι έτσι πήρε 4 εισιτήρια ένα βράδυ χωρίς να 

τα πληρώσει; Και πως ο ίδιος θίασος συχνά το έπαιξε από τότε στα κέντρα του 

ελληνισμού, φοβερίζοντας το μεταφραστή πως, αν αυτός απαιτήσει τα νόμιμα 

δικαιώματα (σπαθί, βλέπεις, έπειτα γι’ αυτά ο νόμος ο άγριος του 1909), με λύπη του θα 

καταφύγει σε άλλη μετάφραση;»11. Ο Ποριώτης θα καταγγείλει σε αρκετές 

περιπτώσεις, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, την οικονομική εκμετάλλευση των 

πνευματικών κόπων του. Χαρακτηριστική, τέλος, είναι η επισήμανση - προς τους 

θιάσους κυρίως – με την οποία κλείνει η δημοσίευση της …Λαίδης Βιντερμέρη αρκετά 

χρόνια αργότερα12. 

Η Φλωρεντινή Τραγωδία, που δημοσιεύεται επίσης στα Παναθήναια το 1908, 

μεταφέρεται εδώ για πρώτη φορά από τα ρωσικά σε μετάφραση Αγαθοκλή 

Κωνσταντινίδη. Ο Ποριώτης δε θα παραλείψει να καταπιαστεί και με αυτό το έργο του 

Ουάιλντ, η μετάφραση του οποίου θα δημοσιευτεί το 1917 πλέον σε μια έκδοση που 

περιλαμβάνει και το θραύσμα – όπως έμεινε από τον ίδιο τον συγγραφέα – της Αγίας 

Εταίρας. Δύο χρόνια πριν είχε τυπωθεί, από την εκδοτική εταιρεία του μεταφραστή Τα 

Έργα, και η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση της Σαλώμης. Μαζί μ’ εκείνο το σπάραγμα 

θεατρικού έργου, την Αγία Εταίρα, ο Ποριώτης μετέφρασε συνολικά πέντε από τα εννιά 

θεατρικά κείμενα του Ιρλανδού αισθητιστή.  

 

Μελετώντας τη στιγμή της εισαγωγής του Ουάιλντ στο ελληνικό θέατρο, με σημείο 

εστίασης τις πρώτες μεταφράσεις του, ο ερευνητικός φακός στράφηκε στον Ποριώτη, 

τον πρώτο που αποδίδει το – κορυφαίο ίσως ουαιλδικό – δραματικό κείμενο της 

Σαλώμης. Η επιλογή αυτή φαίνεται πως δεν είναι συμπτωματική, αφού ο μεταφραστής 

καταπιάνεται τον επόμενο χρόνο – αν ευσταθούν οι παραπάνω υποθέσεις – με δύο από 
                                                 
11 Ο. Ουάιλδ, Σαλώμη, μτφ. Ν. Ποριώτη, Δωδώνη, Αθήνα, 2003, σ. 26-27. Η άλλη γνωστή μετάφραση που 
έχουμε είναι του Σ. Περίδη που χρησιμοποιεί ο Μελάς στην παράσταση του 1925. (Πετράκου, ο.π., σ. 98) 
12 «ΠΡΟΣΟΧΗ! – Του έργου τούτου είναι χωριστά τυπωμένα, σε καλό χαρτί, μόνο 100 αριθμημένα 
αντίτυπα, συμπληρωμένα με σκηνογραφικά διαγράμματα και σχετικά σημειώματα. Τα αντίτυπα αυτά 
λογίζονται χειρόγραφα και κανένα τους δίχως εξαίρεση, δε χαρίζεται. Τα παραχωρεί ο μεταφραστής ο 
ίδιος σε φιλότεχνους ή σε θιάσους προς δρχ. 100 το καθένα. Κάθε άξιος θίασος έχει το δικαίωμα να παίζη 
το έργο τούτο, αρκεί να έχη παρμένη, κατά τους Νόμους, την άδεια από την «Εταιρεία των Ελλήνων 
Θεατρικών Συγγραφέων», και να πληρώνη τα μεταφραστικά δικαιώματα, που ορίζονται αποκοπή δραχ. 
100 για κάθε παράσταση», Ελληνική Επιθεώρησις, αρ. 362, Δεκ. 1937, σ. 50. 
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τις κοινωνικές κωμωδίες του Ιρλανδού  και μια επταετία αργότερα με την 

αναθεωρημένη έκδοση της Σαλώμης (1915) και δύο νέες μεταφράσεις σε μία έκδοση, τη 

Φλωρεντινή Τραγωδία και την Αγία Εταίρα (1917). 

Η προσέγγιση του Ποριώτη στο νεοελληνικό θέατρο έγινε με διάφορους 

τρόπους και μέσα από ετερόκλητα πολλές φορές ιδεολογικά συμφραζόμενα. Στο 

πρώτο μέρος αυτής της μελέτης επιχειρείται μια ανασκόπηση της πορείας του 

μεταφραστή από την άφιξή του σχεδόν στην αθηναϊκή πρωτεύουσα μέχρι το 1917, που 

αποτελεί το όριο των ουαϊλδικών μεταφράσεων του Ποριώτη. Προσπαθώντας, λοιπόν, 

να ανασυνθέσουμε το ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε ο μεταφραστής, τον 

ακολουθούμε μέσα από τις υπάρχουσες πηγές, (όπου αυτές είναι προσβάσιμες), από 

την ανάμειξή του στα της Νέας Σκηνής, στις διάφορες συνεργασίες του με τον Τύπο 

της εποχής, στην αναμόχλευση των επιρροών του γύρω από τα χρόνια της Σαλώμης, 

στις πρωτοβουλίες του γύρω από την ίδρυση του Εθνικού θεάτρου, στις πολιτικές, 

αισθητικές και γλωσσικές του θέσεις.   

 Μέσα στην πολυπραγμοσύνη του Ποριώτη, η μετάφραση φαίνεται ότι αποτελεί 

την κεντρική του δραστηριότητα και, μάλιστα, την πιο «επιτυχή» από όλες τις 

απόπειρές του να υπηρετήσει την τέχνη. Η εργογραφία του περιλαμβάνει περισσότερες  

από εξήντα μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων: σύντομα διηγήματα, ποιήματα και, 

κυρίως, δραματικά κείμενα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται περισσότερες από έξι 

αρχαίες τραγωδίες, τουλάχιστον οκτώ  κείμενα του λυρικού θεάτρου και αρκετό 

σύγχρονο βουλεβάρτο το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποκλείει ο ίδιος ο 

μεταφραστής από τα εργογραφικά του σημειώματα13. Αν προσθέσει κανείς στα 

παραπάνω και τις τριάντα περίπου μεταφράσεις εθνογραφικών-λαογραφικών κειμένων 

που απαντώνται στη βιβλιογραφία, τότε ο αριθμός των μεταφραστικών του πονημάτων 

πλησιάζει να γίνει – αν δεν είναι ήδη – τριψήφιος.  

Μια πρώτη ανάγνωση των δεδομένων αυτών θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι 

ο Ουάιλντ ήταν ουσιαστικά μια στιγμή στον μεταφραστικό οργασμό του Ποριώτη. 

Αναλύοντας όμως τα δεδομένα αυτά σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, διαπιστώνεται ότι μετά 

τον Σαίξπηρ, με τον οποίο ο Ποριώτης καταπιάστηκε – στο δραματικό του μόνο έργο – 

οκτώ φορές, ο άλλος δραματικός ποιητής που τράβηξε το ενδιαφέρον του μεταφραστή 

τόσο όσο ο Ουάιλντ, ήταν ο Ευριπίδης14.  Οι μεταφραστικές επιλογές και οι ευρύτερες 

                                                 
13 Βλ. Επίμετρο και Εργογραφικό Σημείωμα, ΕΛΙΑ φάκ. 4.1 
14 Ο Ποριώτης μετέφρασε 5 τραγωδίες του Ευριπίδη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι Τρωάδες, που 
σύμφωνα με το εργογραφικό του σημείωμα (ΕΛΙΑ, φακ. 4.1) ήταν στα άμεσα σχέδια του (και η Μήδεια 
που περιλαμβάνεται στα ανέκδοτα του εργογραφικού σημειώματος που δημοσιεύει η Ελληνική 
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γλωσσικές και θεωρητικές απόψεις του Ποριώτη εξετάζονται στο δεύτερο μέρος αυτής 

της εργασίας. 

Στο τρίτο, τέλος, μέρος αναζητείται, μέσα από τα ίδια τα κείμενα των 

μεταφράσεων, η «ερμηνεία» του Ουάιλντ, όπως αποκρυσταλλώνεται στην εργασία του 

Ποριώτη πάνω στα έργα του Ιρλανδού.  

Η πρόσληψη του Ουάιλντ στο ελληνικό θέατρο έχει μελετηθεί στο παρελθόν 

μέσα από τη σταχυολόγηση πηγών που οδηγεί σε μια γραμμική σύλληψη των 

παραστάσεων και των τυχών επιδράσεων των έργων σε άλλους έλληνες 

δραματογράφους. Οι μεταφράσεις των κειμένων, όπου αυτές εξετάζονται - συνήθως 

συμπτωματικά και με αφορμή κάποια αναφορά της κριτικής -, σπάνια 

χρησιμοποιούνται ως εργαλεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την έρευνα σε ένα 

δεύτερο επίπεδο ερμηνείας της διαδικασίας της πρόσληψης.  Αυτό που εδώ 

επιχειρείται, με αφορμή τα θεατρικά του ιρλανδού αισθητιστή, είναι μια πρωτοβάθμια – 

οπωσδήποτε – αναμόχλευση της μεταφραστικής διαδικασίας στο θέατρο με άξονα τις 

γλωσσικές και ιδεολογικές απόψεις του πρώτου μεταφραστή  που ασχολήθηκε κάπως 

πιο συστηματικά με τον συγκεκριμένο συγγραφέα15. Ο στόχος, λοιπόν, είναι διττός: από 

τη μια, να φωτιστεί ως ένα βαθμό η μετάγγιση του ουαϊλδικού «πνεύματος» στο 

ελληνικό θέατρο, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ελληνικό «γράμμα» των έργων του 

Ιρλανδού από τον συγκεκριμένο μεταφραστή, και από την άλλη να ανασυντεθεί, κατά 

το δυνατόν, μια προσωπικότητα που αναμίχθηκε με τα θεατρικά πράγματα του καιρού 

της με πολλαπλούς τρόπους κι όμως παρέμεινε στο περιθώριο της θεατρολογικής 

έρευνας – αυτή του Ποριώτη.   

Προτεραιότητα, όσον αφορά στο δεύτερο αυτό κομμάτι της στοχοθεσίας, 

δόθηκε αρχικά στην κατηγοριοποίηση ενός σχετικά ογκώδους και ερευνητικά 

παρθένου υλικού που προέκυψε κυρίως μέσα από την αναζήτηση πρωτογενών πηγών 

γύρω από τη μεταφραστική προσωπικότητα του Ποριώτη. Εάν η παραπάνω διαδικασία 

μπορέσει να εμπλουτιστεί και με την ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που συντελούν 

στην ιδεολογική προσέγγιση (ή απομάκρυνση) του Ποριώτη από τον Ουάιλντ, ο στόχος 

αυτού του πονήματος θεωρώ ότι θα έχει επιτευχθεί.  

                                                                                                                                                       
Επιθεώρησις, ό.π.). Μαζί με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, οι μεταφράσεις αρχαίας τραγωδίας που 
εκδόθηκαν από τον Ποριώτη είναι συνολικά 6.  Βλ. Επίμετρο, ό.π. 
15 Από τους υπόλοιπους μεταφραστές που γνωρίζουμε ότι καταπιάστηκαν τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 
20ου αι. με το δραματικό έργο του Wilde (Σ. Περίδης, Α. Κωνσταντινίδης, Λ. Παλαμάς, Μ. Χατζηγαβριήλ, 
Β. Ηλιόπουλος, Δ. Σ. Δεβάρης) κανένας δεν επανεμφανίζεται, στα θεατρικά τουλάχιστον πράγματα, με 
δεύτερη μετάφραση έργου του ιρλανδού. Εξαίρεση αποτελεί ο Στ. Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος σύμφωνα 
με την Πετράκου (ό.π., σ. 121) συμφώνησε με τον Κ. Γκοβόστη το 1933 να μεταφραστούν και να εκδοθούν 
τα Άπαντα του Oscar Wilde, αρχίζοντας από τη Δούκισσα της Πάδουας που ήταν έτοιμη. 
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Α. Ιδεολογικές αναζητήσεις 

 

1.Στο όνειρο της Νέας Σκηνής  

 

«Ενόμισα δια τούτο, ότι εάν ονειρευθώμεν όλοι μαζί 

εν όνειρον, το όνειρον αυτό θα γίνει πραγματικότης. 

Το όνειρον αυτό είναι η αναγέννησις της δραματικής 

ποιήσεως και της σκηνικής τέχνης εν Ελλάδι. […] Η 

ψυχή του ελληνικού έθνους θα αναλάμψη με την 

παλαιάν της αίγλην, θα εκχυθή ως Γαλαξίας 

μουσικής, όστις θα καταυγάσει το χάος της ζωής και 

θα πλάσει νέους κόσμους φωτός»1 

 

 

Στα 1901, ο 31χρονος Νικόλαος Ποριώτης βρίσκεται μεταξύ των μελών του 

Σωματείου που ιδρύθηκε μετά την περίφημη «Εισήγηση» του Χρηστομάνου στο 

θέατρο του Διονύσου. Εκείνο το «ωραίο κείμενο, γραμμένο με τη βασική διάθεση 

της εποχή, την ωραιοπάθεια και τη ντανουντζιακή μεγαληγορία που εκυκλοφόρησε 

αμέσως και ξανατυπώθηκε πολλές φορές» -  ασπάστηκαν, σύμφωνα με το Σιδέρη, 

«πολλοί και διάφοροι» που εγγράφηκαν «εταίροι» στο εγχείρημα της Νέας Σκηνής, 

«όλοι άνθρωποι της καλής κοινωνίας, που είχαν άλλωστε να πληρώσουν και τη 

μετοχή»2. Τo αστικό περιβάλλον της Σμύρνης, όπου ανατράφηκε ο Ποριώτης, 

καθώς και οι σπουδές της Ευαγγελικής Σχολής προφανώς τον ενσωματώνουν στην 

«καλή κοινωνία»3. Κανένα από τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία για την πρότερη 

                                                 
1 «Η Εισήγηση του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου για την ίδρυση της “Νέας Σκηνής”», στο Μ. 
Μαυρίκου-Αναγνώστου, Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η “Νέα Σκηνή”, Φέξης, Αθήνα, 1964, σ. 45, 
48 
2 Γ. Σιδέρης, Ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου, τομ. Α’, ΚΜΕΘΜ, Καστανιώτης, Αθήνα, σ. 244. Βλ. 
επίσης Ι. Πιπινιά, «Η Νέα Σκηνή και το κίνημα των ελευθέρων θεάτρων στην Ευρώπη», Ο 
Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η εποχή του, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1999, σ. 66: «Η 
σύσταση της εταιρείας συμπληρώθηκε με την έκδοση μετοχών, προκειμένου να συγκεντρωθεί το 
ονομαστικό κεφάλαιο των εκατό χιλιάδων δρχ. για το ξεκίνημα του θεάτρου. Ο Χρηστομάνος 
επιχειρούσε να εξασφαλίσει μια οικονομική ευελιξία που θα τον απελευθέρωνε ως ένα βαθμό από το 
άγχος του ταμείου, και ταυτόχρονα θα έφερνε στο πλευρό του μία σημαντική μερίδα της εύπορης 
Αθήνας».  
3 «Η κοινωνική καταγωγή από μεσαία στρώματα της επαρχίας προσδιορίζει και τις ακόμα νεώτερες 
γενιές που κινούνται στις ιδεολογικές και τεχνοτροπικές προοπτικές που άνοιξε ο νεορομαντικός 
κύκλος του Παλαμά… Ως εξαίρεση μάλλον θα πρέπει να θεωρήσουμε περιπτώσεις όπως αυτή του 
Νικολάου Ποριώτη (Καλλίπολη, 1870), που μεγάλωσε στο αστικό περιβάλλον της Σμύρνης και 
ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία, απερίσπαστος από βιοποριστικές έγνοιες […]». Ε. Ματθιόπουλος, Η 
τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη. Η πρόσληψη του νεορομαντισμού στο πεδίο της ιδεολογίας, της θεωρίας της 
τέχνης και της τεχνοκριτικής στην Ελλάδα, Ποταμός 2005, σελ. 48 
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δραστηριότητά του στην Αθήνα, όμως, δεν φαίνεται να προμηνύει το ενδιαφέρον 

του για τη θεατρική σκηνή.  Φτάνοντας στην αθηναϊκή πρωτεύουσα της τελευταίας 

δεκαετίας του 19ου αιώνα, ο Ποριώτης κατατάσσεται ως αξιωματικός στον 

οικονομικό κλάδο του Πολεμικού Ναυτικού, θέση από την οποία απομακρύνεται 

απροσδόκητα το 18984· «ένα ή δυο χρόνια μετά τον πόλεμο του 1897 η βιωτική 

περιπέτεια» τον έστειλε μεταφραστή αναπληρωτή του Παπαδιαμάντη στην 

Ακρόπολη, από όπου παραιτείται δυσαρεστημένος από την αμοιβή του στα 19005. 

Κάπως έτσι βρίσκεται τον επόμενο χρόνο να επενδύει στο όνειρο του Χρηστομάνου 

την κλασσική παιδεία και την  γλωσσομάθεια του.  

Ο λυρισμός και η «ντανουντζιακή μεγαληγορία» του κοσμοπολίτη εστέτ που 

οραματιζόταν την ίδρυση ενός πειραματικού, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές, 

θεάτρου, τη στιγμή που ακόμα βρισκόταν στα σπάργανα το ζήτημα της οργάνωσης 

εθνικής σκηνής, οπωσδήποτε βαυκάλισε την εγχώρια αστική λογιοσύνη. Ύστερα 

μάλιστα από την γενικευμένη ύφεση της τελευταίας δεκαετίας του αιώνα, που 

κορυφώθηκε με την εθνική πανωλεθρία του 1897, και δεν άφησε ανεπηρέαστο το 

θέατρο6, οι εξαγγελίες του ποιητή Χρηστομάνου για την «ψυχή του ελληνικού 

                                                 
4 Η αναφορά του Τέλλου Άγρα στην παραίτηση του Ποριώτη από το Ναυτικό αμέσως μετά τον 
πόλεμο αποδεικνύεται παραπλανητική. (Τ. Άγρας, «Ποριώτης Νικόλαος», Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια, τομ. 20, Ο Φοίνιξ, Αθήνα χ.χ., σ. 563). Στην εφ. Εμπρός της 6.1.1898 (αρ. 419, σ. 2) 
δημοσιεύεται η είδηση της παραπομπής στο πειθαρχικό συμβούλιο του «εν τω υπουργείω των 
Ναυτικών τοποθετημένου υπολογιστού κ. Νικ. Ποριώτη, […] διότι πρό ημερών είχεν υποβάλει προς 
το υπουργείον αναφοράν, διά της οποίας εχαρακτήριζεν ως παράνομον τον τρόπον της διεξαγωγής 
της υπηρεσίας εν τω γραφείω της εξελέγξεως των λογαριασμών, το διευθυνόμενον παρά του 
φροντιστού κ. Τσαμαδού. Η αναφορά του δε αύτη εχαρακτηρίσθη υπό της υπηρεσίας ως 
αντιπειθαρχική και ο νεαρός υπολογιστής παρεπέμφθη όπως δικασθή εις πειθαρχικόν Συμβούλιον 
[…]. Ως προκαταρκτική δε ίσως τιμωρία τω επεβλήθη και μετάθεσις εκ του Υπουργείου εις την 
Υποβρύχιον Άμυναν». Λίγες μέρες αργότερα, η ίδια εφημερίδα ανακοινώνει την πλειοψηφική 
απόφαση του συμβουλίου «υπέρ της απολύσεως του αξιωματικού τούτου εκ των τάξεων του 
Ναυτικού» (Εμπρός, 15.1. 1898, αρ. 428, σ. 2). Ο συντάκτης των ναυτικών ειδήσεων του Εμπρός, 
πάντως, εκφράζει τις αμφιβολίες του για το αν το παράπτωμα βρίσκεται «εν τη διαγωγή του 
απολυθέντος υπολογιστού, ή εν τη υπηρεσία των επιδιωξάντων την απόλυσίν του» (Εμπρός, 
18.1.1898, αρ. 431, σ. 2) και αφιερώνει άλλο ένα  υποστηρικτικό δημοσίευμα στην υπόθεση Ποριώτη 
(Εμπρός, 23.1.1898, αρ. 436, σ. 1, «Το άγος του ναυτικού») 
5 Ν. Ποριώτης, «Κριτική και περιαυτισμός», Νέα Εστία, τομ. 30, Ιούλιος – Δεκέμβριος 1941, σ. 71. Σ. 
Δάφνης, «Νικόλαος Ποριώτης, Η φλόγα που έσβυσε», Νέα Εστία, τχ. 434, 15.07.1945, σ. 590 
6 «Ύστερα από τη μεγάλη εθνική πανωλεθρία του 1897, οι πιο φιλόδοξοι θεατρικοί συγγραφείς της 
νεότερης γενιάς εγκαταλείπουν μαζικά το Ιστορικό Δράμα και πειραματίζονται ριψοκίνδυνα με το 
σύγχρονο Αστικό. Εγκαταλείπουν την καθαρεύουσα και τον ίαμβο, που είχαν συνδεθεί, στη 
συνείδησή τους, με την κούφια εθνικιστική ρητορεία των περασμένων γενεών, εγκαταλείπουν τον 
πλαδαρό δεκαπεντασύλλαβο στίχο και το αγροτικό λεξιλόγιο του Δραματικού Ειδυλλίου, με τις 
φουστανέλες, τις πάλες και τα κλέφτικα γιατάκια, και πασχίζουν να διερευνήσουν τις δραματικές 
δυνατότητες του πεζού λόγου και της καθομιλούμενης αστικής γλώσσας, μέσα σε σκηνογραφίες 
αστικών σαλονιών». Θ. Χατζηπανταζής, Το Ελληνικό Ιστορικό Δράμα από το 19ο στον 20ο αιώνα, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2006, σ. 172. Για το συνέπειες του πολέμου του 1897 
στο θέατρο πιο αναλυτικά, βλ. E.-A. Δελβερούδη, «Το 1897 και το θέατρο», στο Ο πόλεμος του 1897, 
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα, 1999, σελ. 117-133 
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έθνους» που  «θα αναλάμψη με την παλαιάν της αίγλην» λειτούργησαν ως ισχυρό 

αντίδοτο στις διαψευσμένες ελπίδες των «εκλεκτών» Αθηναίων λόγιων.7    

Στο νεορομαντικό κάλεσμα του εμπνευστή της Νέας Σκηνής, που «ως το 

1900 είναι περισσότερο εγκλιματισμένος στον πνευματικό κόσμο της ανήσυχης τότε 

Βιέννης του fin de siècle, παρά στην Αθήνα του Χαριλάου Τρικούπη, των πρώτων 

Ολυμπιακών Αγώνων και των φιλολογικών σαλονιών», δε θα μπορούσαμε να 

αναζητήσουμε «το πνεύμα της  εποχής», τουλάχιστον όχι το αθηναϊκό8. Στις 

απόψεις του Παλαμά, όμως, που, από αυτή την περίοδο και στο εξής, λειτουργούν 

ως το βαρόμετρο της ελληνικής νεωτερικότητας, μπορούμε να βρούμε σημαντικά 

δείγματα του ιδεολογικού φάσματος της περιόδου9. Ο Ποριώτης οπωσδήποτε 

παρακολουθούσε τις γλωσσικές και καλλιτεχνικές απόψεις του ποιητή – εκλεκτού 

προσκεκλημένου στο θέατρο του Διονύσου – από την προηγούμενη δεκαετία10. 

 Τρία σχεδόν χρόνια πριν την «Εισήγηση» του Χρηστομάνου, ο Παλαμάς 

αντέτεινε  στις «προλήψεις» που κρατούν στάσιμη τη θεατρική τέχνη τη σολωμική 

ρήση : «ο κόσμος πρέπει να μάθει να θεωρεί ως εθνικόν το αληθές»11. Ένα χρόνο 

μετά, σε άρθρο του 1899, ο ποιητής αφουγκράζεται τα σαλπίσματα του Ντ’ 

Αννούντσιο: «Ποιηταί, υπερασπισθείτε το Ωραίον! Τούτο το μόνον σας καθήκον. 

                                                 
7 «Στα μάτια των νεαρών διανοούμενων, από το 1893 και μετά, το κράτος δεν είχε «πτωχεύσει» μόνο 
οικονομικά∙ είχε πτωχεύσει κατεξοχήν η φιλελεύθερη πολιτική, και ο κοινοβουλευτισμός ως 
σύστημα εκπροσώπησης, είχε χρεοκοπήσει η επένδυση των ελπίδων τους στην ιδέα της προόδου, 
είχε επίσης χαθεί η πίστη τους στις δομές, τις ιεραρχίες και την κανονικότητα του ορθού λόγου. Ο 
ορθολογικός εκσυγχρονισμός-εξευρωπαϊσμός είχε αποτύχει». Ε. Ματθιόπουλος, ό.π., σ. 68-69 (βλ. 
«Το καλειδοσκόπιο της καταστροφής», σ. 67-75).   
8 Β. Πούχνερ, Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος ως δραματογράφος, Καστανιώτης, Αθήνα 1997, σ. 21. Για 
την καταγωγή και την δραστηριότητα του Χρηστομάνου στη Βιέννη βλ. Μ. Μαυρίκου-Αναγνώστου, 
«Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος» στο Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η εποχή του, Ίδρυμα 
Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα, 1999, σ. 97-108 
9 Για τη διαμόρφωση των απόψεων του Παλαμά για τη θεατρική τέχνη κατά τις δεκαετίες 1890 και 
1900: βλ. Α. Γλυτζουρής, «Ο Μωρις Μαιτερλινκ και οι απόψεις του Παλαμά για το θέατρο», 
Αριάδνη, τ. 9, Ρέθυμνο 2003, σ. 189-201. Για μια ευρύτερη διαπραγμάτευση των φιλοσοφικών και 
αισθητικών αναζητήσεων του Παλαμά βλ. Ε. Ματθιόπουλος ό.π., σ. 288-311 
10 «[…] ναι, αγαπούσα τον Παλαμά, που μου άνοιξε τα μάτια και μ’ έκανε να σκίσω και να σκορπίσω, 
κατά το 1890, στα νερά της Σαλαμίνας τη «Σαπφώ», μελόδραμα του Πατσίνη, μεταφρασμένο δυό 
χρόνια πρωτύτερα με τον αρχικό του ρυθμό και με στίχους σαν αυτούς: «Την καρδίαν μου εδόνει – η 
φωνή της η γλυκεία…». Ν. Ποριώτης, «Κριτική και περιαυτισμός», Νέα Εστία, τομ. 30, Ιούλιος – 
Δεκέμβριος 1941, σ. 71-72 
11 Μεταξύ των προλήψεων  είναι το Ιστορικό δράμα και το Δραματικό ειδύλλιο ως κλασικό 
ρεπερτόριο των θιάσων, η ανυπαρξία πνευματικών δυνάμεων ικανών να προσφέρουν στο ελληνικό 
δραματολόγιο και η ανάγκη αποκλειστικά ξένης δραματικής παραγωγής, ο φόβος του νεωτερισμού 
και η δογματική επιμονή στην παιδευτική άξια του θεάτρου. Βλ. E.-A. Δελβερούδη, «Το 1897 και το 
θέατρο», ό.π., σ. 128-9 
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Υπερασπισθείτε το Όνειρον που τρέφετ’ εντός σας!»12. Σύμφωνα με την διατύπωση 

της Καστρινάκη, «το αισθητιστικό σάλπισμα του Ντ’ Ανούντσιο φαίνεται πως 

αποτελεί τη γνήσια υπόκρουση της εποχής, η κάπως διδακτική διατύπωση του 

Σολωμού, μια πιο αποδεκτή παρήχησή της»13.  

Σε ένα τέτοιο ιδεολογικό συμπίλημα των εννοιών του εθνικού, του αληθούς 

και του ωραίου μπορούμε να αναζητήσουμε τις ελπίδες που στήριξε η 

φιλονεωτερική αθηναϊκή λογιοσύνη – στην οποία παρεισφρέει εκείνη την εποχή και 

ο Ποριώτης – στο εγχείρημα της Νέας Σκηνής. Με τον ίδιο πυρήνα ιδεών – «της 

Αληθείας και του Κάλλους» που θα σημάνουν «μιαν ολόκληρον αναγέννησιν του 

πνευματικού Ελληνισμού» και που «δεν ειμπορεί παρά να είνε αυτή η ουσία παντός 

εθνικού πόθου» – επιχειρούσε να μυήσει  στο εγχείρημά του και ο ίδιος ο 

Χρηστομάνος την ντόπια λογιοσύνη, την ίδια περίοδο που άνοιγε η αυλαία του 

Βασιλικού θεάτρου14.  

Είναι γνωστό ότι το εθνικό αίσθημα είναι εκείνο που σταθερά τροφοδοτεί 

τον παλμό της εποχής και ταυτόχρονα φιλτράρει τα ιδεολογικά και καλλιτεχνικά 

ρεύματα που εισρέουν στην αθηναϊκή πρωτεύουσα της στροφής του αιώνα15. Ο 

Χρηστομάνος δε θα μπορούσε παρά να διακοσμήσει τα καλλιτεχνικά του οράματά  

με εθνικά χρώματα για να βρει υποστηρικτές στο εγχείρημά του. Και έτσι κινήθηκε, 

                                                 
12 Α. Καστρινάκη, «‘Ο ποιητής ειν’ ο μεγάλος πατριώτης!’. H ήττα του ’97 και η ανάδυση μιας νέας 
καλλιτεχνικής συνείδησης», στο Ο Πόλεμος του 1897, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 
και Γενικής Παιδείας, Ιδρυτής Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα, 1999, σ. 207-8.   
13 Α. Καστρινάκη, ό.π. 
14 «Θέλομεν να  είμεθα και θα είμεθα το πνευματικόν εργαστήριον του Ελληνισμού, όπου θα 
γεννώνται και θα ζουν τη μεταφυσικήν των ζωήν αι οντότητες της Αληθείας και του Κάλλους, τας 
οποίας ολίγοι μόνον βλέπουν και ολίγοι κατ’ αρχάς θαυμάζουν […] το έργον της Νέας Σκηνής […] 
σημαίνει μιαν ολόκληρον αναγέννησιν του πνευματικού Ελληνισμού, δεν ειμπορεί παρά να είνε αυτή 
η ουσία παντός εθνικού πόθου». Το Άστυ, 3.7.1901. Βλ. Β. Παπανικολάου, Η συμβολή της Νέας Σκηνής 
στην εξέλιξη του νεοελληνικού θεάτρου, Διδακτορική διατριβή, Ρέθυμνο 2011, σ. 64-65 
15 «…η αμφισθένεια των εθνικών συναισθημάτων, η οποία επιτρέπει σε κάθε ιδεολογία να θεωρεί 
προδοτική και “ανθελληνική” εκείνη προς την οποία διαφωνεί, θα είναι αδιάκοπα αισθητή μέσα 
στους νεοελληνικούς ιδεολογικούς αγώνες». Κ. Θ. Δημαράς, «Η διακόσμηση της ελληνικής 
ιδεολογίας», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ’, Αθήνα 1977, σ. 399. Βλ. επίσης Α. Γλυτζουρής, 
«Πρωτοπορίες και νεοελληνικό θέατρο», Ζητήματα ιστορίας του Νεοελληνικού θεάτρου, ΠΕΚ, 
Ηράκλειο, 2007, σ. 270, η ίδια κεντρική ιδεολογική στάση (του εθνικισμού) ευθύνεται για ακόμα μια 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων νεωτεριστών, τον εκλεκτικισμό τους. Την άνεση που επεδείκνυαν στο να 
συστεγάζουν ταυτόχρονα καλλιτεχνικά κινήματα και ιδεώδη αντίθετα μεταξύ τους: το νατουραλισμό 
του Τολστόι και τον αισθητισμό του Ουάιλντ (Χρηστομάνος) ή την κοινωνική κριτική του Ιμπσεν με 
το συμβολισμό του Μάτερλινκ (Παλαμάς), ισοπεδώνοντας τις πρωτοποριακές τους αιχμές». Βλ. 
επίσης  Α. Καστρινάκη, «‘Ο ποιητής ειν’ ο μεγάλος πατριώτης!’. H ήττα του ’97 και η ανάδυση μιας 
νέας καλλιτεχνικής συνείδησης», στο Ο Πόλεμος του 1897, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ιδρυτής Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα, 1999, σ. 207-8. Συχνά [ο 
ατομισμός] δίνει τη θέση του σε προσμίξεις αντιφατικών, κατ’αρχήν , στάσεων απέναντι στην τέχνη: 
αισθητισμός και ελληνοκεντρισμός στον Περικλή Γιαννόπουλο, ατομισμός και εθνικισμός στον Ίωνα 
Δραγούμη, αισθητισμός και διδακτισμός στον Νικο Καζαντζάκη» 
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θεωρητικά τουλάχιστον, μεταξύ αισθητισμού και ελληνοκεντρικών ιδεωδών, 

αριστοκρατισμού και θεατρικού πειραματισμού16. 

 

 - Ο αισθητισμός της Νέας Σκηνής 

 

Κινούμενος μεταξύ παρασκηνίων και πλατείας της Νέας Σκηνής, ο Ποριώτης 

οπωσδήποτε οφείλει σημαντικό μέρος των νεορομαντικών επιρροών του στην 

καλλιτεχνική φυσιογνωμία του Χρηστομάνου. Ο εμπνευστής της Νέας Σκηνής είχε 

μια περισσότερο συνειδητή και οργανική σχέση με το κίνημα του αισθητισμού, σε 

σχέση με τους λόγιους συμπατριώτες του17. Με το πνεύμα του Ουάιλντ φαίνεται ότι 

είχε έρθει σε επαφή ήδη από τα χρόνια της Βιέννης18. Παρ’ όλα αυτά, δεν 

συμπεριέλαβε στο ρεπερτόριο της Νέας Σκηνής κανένα έργο του ιρλανδού 

αισθητιστή19, ενώ με τον Ντ’ Αννούντσιο καταπιάστηκε μόνο μια φορά, το 1901, 

παρουσιάζοντας τη σκηνή της τρελής από το Όνειρον εαρινής πρωίας20. Για την 

Πετράκου, το παραστασιολόγιο της Νέας Σκηνής είναι αρκετό για να τεκμηριώσει 

ότι ο Ουάιλντ συγκεκριμένα δεν ενδιέφερε τον Χρηστομάνο21. Η σύγχρονη έρευνα 

όμως δείχνει ότι ο τελευταίος, τόσο σε κάποια στοιχεία της σκηνοθετικής του 

αντίληψης (το ρόλο της ιστορικής ακρίβειας στη δημιουργία της ψευδαίσθησης, την 

υποβολή του συναισθήματος μέσα από την αρμονική σύζευξη του λόγου, της 

υπόκρισης, της μουσικής και των χρωμάτων), όσο και στην αισθητική στάση ζωής, 

ήταν φανερά επηρεασμένος από την ουαϊλδική σκέψη22.   

Στα λίγα, παρ’ όλα αυτά, αντιρρεαλιστικά έργα που αντίκρισε το κοινό της 

Νέας Σκηνής, και με εξαίρεση την προσπάθεια εισαγωγής του – ολότελα εξωτικού 

για τα ελληνικά δεδομένα – συμβολιστικού υποκριτικού ύφους, τα νεορομαντικά 

ιδεώδη του Χρηστομάνου φαίνεται ότι εξαντλήθηκαν σε μια «καλαίσθητη 

                                                 
16 Β. Παπανικολάου, ό.π., σ. 64-65 
17 Α. Γλυτζουρής, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα. Η ανάδυση και η εδραίωση της τέχνης του 
σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001, σ, 485-6   
18 Μ. Μαυρίκου-Αναγνώστου, «Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος», ό.π., Αθήνα, 1999, σ. 105  
19 Το έτος ίδρυσης της Νέας Σκηνής, πάντως, ανακοινώνεται από τα Παναθήναια ότι μεταξύ των 
μεταφρασμένων έργων που προτίθεται να ανεβάσει ο θίασος περιλαμβάνονται και έργα του 
Ουάιλντ. Βλ. Παναθήναια, τχ. 19, 15.07.1901, σ. 275, «Γράμματα-Τέχνη-Επιστήμη» 
20  Α. Γλυτζουρής, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα., ό.π., σ. 665  
21 Κ. Πετράκου, «Η πρόσληψη του Oscar Wilde στο ελληνικό θέατρο», Θεατρολογικά Miscellanea, 
Δίαυλος, Αθήνα 2004, σ. 84, υποσ. 43 
22 Β. Παπανικολάου, ο.π., σ. 167-168  
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σκηνοθετική αληθοφάνεια» που ενίοτε χαρακτηρίζεται από «φορτωμένα σκηνικά» 

και «πλούσια κοστούμια»23.  

Ο ιδιότυπος αισθητισμός της Νέας Σκηνής αποτέλεσε την πρώτη επαφή  του 

Ποριώτη με το καλλιτεχνικό αυτό κίνημα. Το ενδιαφέρον που θα επιδείξει λίγα 

μόλις χρόνια αργότερα – και για την επόμενη δεκαπενταετία τουλάχιστον – σε 

δραματικά κείμενα του μοντερνισμού (Ουάιλντ, Ντ’ Αννούνσιο, Μαίτερλινκ, Ίψεν) 

οπωσδήποτε αντλεί κάποια στοιχεία από τη δίχρονη θητεία του λόγιου μεταφραστή 

στο όνειρο της Νέας Σκηνής. Με τα περισσότερα από αυτά τα κείμενα θα 

καταπιαστεί έχοντας εγκολπωθεί στη δημοσιογραφική οικογένεια του Νουμά και 

υπηρετώντας την (μοναδική ίσως εγχώρια πρωτοποριακή) ιδέα του δημοτικισμού, 

με την οποία πειραματίστηκε, όπως θα δούμε, ήδη από τη Νέα Σκηνή. Θα ήταν, 

παρ’ όλα αυτά, πολύ πρόωρο, και εντέλει, νομίζω, άστοχο, να σπεύσει κανείς να 

κατηγοριοποιήσει τον Ποριώτη στο πρωτοποριακό πνεύμα της εποχής του – 

κάνοντας λόγο είτε για τις νεορομαντικές επιρροές του  στα πλαίσια της μύησής 

του στα της Νέας Σκηνής, είτε για τις γλωσσικές επιλογές του, που εξετάζονται στη 

συνέχεια, ως «στρατιώτη» της ιδέας του Νουμά. Εκείνο που κυρίως ενδιαφέρει, 

εξάλλου, δεν είναι η έλξη του μεταφραστή προς το νεωτερισμό, αλλά οι ιδιαίτερες 

αποχρώσεις που αυτή πήρε μέσα από το πάντρεμα ιδεών ουσιαστικά ασύμβατων – 

αισθητισμός και δημοτικισμός, αυτονομία της τέχνης και γλωσσική στράτευση.   

Απαιτείται, λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή με τη χρήση της έννοια της πρωτοπορίας, 

καθώς κατά την πολιτογράφησή της στα ελληνικά πράγματα μπορεί να γίνει 

ιδιαίτερα παραπλανητική24. 

                                                 
23 Β. Παπανικολάου, ό.π., σ. 157-163 
24 «Την εποχή αυτή η έννοια της πρωτοπορίας υιοθετείται από συγγραφείς διαφορετικών 
καλλιτεχνικών τάσεων, όπως ο Νιρβάνας και  Ξενόπουλος, γιατί η χρήση της παραπέμπει όχι μόνο 
στο κοινό τους ενδιαφέρον προς τις νεώτερες εξελίξεις γύρω από την τέχνη αλλά και στην έκφραση 
αποδοκιμασίας προς τις ‘συντηρητικές’ ιδέες μιας άλλης ομάδας Ελλήνων διανοουμένων και 
συγγραφέων που ανήκαν στην προηγούμενη γενιά. Και το ζήτημα της γλώσσας είναι στο επίκεντρο 
της διαμάχης αυτής περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ιδέα περί τέχνης ή περί αισθητικής. Έτσι, 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συσπείρωση των νέων συγγραφέων γύρω από την έννοια της 
πρωτοπορίας δεν εμφορείται από τη διάθεση να διαμορφώσουν μια τέχνη κατά τα δυτικά πρότυπα – 
έχουμε δει το θαυμασμό του Νιρβάνα για το ελληνικό παρελθόν – αλλά μέσα από τα διδάγματα των 
ξένων κινημάτων να εκσυγχρονίσουν την ελληνική τέχνη κάνοντάς την πιο βαθιά εθνική και όχι 
προγονοπληκτική […]». Γ. Μπούνταλη, Ζητήματα θεάτρου, αισθητικής και ίδεολογίας: Ο Παύλος 
Νιρβάνας στο περιοδικό Παναθήναια (1900-1915), Διπλωματική εργασία, Ρέθυμνο 2006, σ. 7. Πρβλ. Α. 
Γλυτζουρής, «Πρωτοπορίες και νεοελληνικό θέατρο», Ζητήματα ιστορίας του Νεοελληνικού θεάτρου, 
ΠΕΚ, Ηράκλειο, 2007, σ. 272-3: «επρόκειτο για μια δραματουργία λογοτεχνών με μια ευρύτερη 
δραστηριότητα στην πνευματική ζωή (ιδίως μέσα από τις στήλες του Τύπου στον οποίο 
απασχολούνται επαγγελματικά), οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να είναι επαγγελματίες θεατρικοί 
συγγραφείς αλλά ούτε τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα θέατρο των ποιητών. …Δεν είναι τυχαίο ότι η 
ίδια η διαδικασία  της δραματουργικής παραγωγής συνέχισε αρκετές φορές να υπαγορεύεται από τα 
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- Η γλώσσα της Νέας Σκηνής 

 

Η εμφάνιση και εδραίωση του κινήματος του αισθητισμού, που «επιλέγει γενικά πιο 

‘υψηλό’ γλωσσικό επίπεδο, καθώς και πιο ‘υψηλά’ θέματα», έχει συνδεθεί με την 

απόρριψη της ηθογραφίας, που σημειώνεται κυρίως μετά το 1897, και επομένως την 

υποχώρηση της δημοτικής γλώσσας25. Σ’ αυτό το πλαίσιο ερμηνεύεται από την 

σύγχρονη έρευνα και η αποδοχή της καθαρεύουσας στην Εισήγηση του 

Χρηστομάνου από πλευράς των ‘εκλεκτών’ υποστηρικτών της δημοτικής26. 

Αν και δεν υπήρχε, απ’ ότι φαίνεται ενιαία πολιτική στο ζήτημα της γλώσσας 

της Νέας Σκηνής, (ή ίσως και εξαιτίας αυτού) ο Χρηστομάνος βρέθηκε κατά 

καιρούς συνεργάτης  αλλά και αντιμέτωπος και με τα δύο αντίθετα γλωσσικά 

στρατόπεδα της εποχής27. Εκείνο πάντως που ο ίδιος οραματιζόταν ήταν «ο 

σχηματισμός αληθινής, ζωντανής και εκφραστικής θεατρικής γλώσσης» που να 

δίνει ζωή στα έργα και να συντηρεί το ενδιαφέρον του κοινού28. 

Πέρα από την πρεμιέρα της Νέας Σκηνής με τη δημοτική μετάφραση της 

Άλκηστης (την πατρότητα της οποίας διεκδίκησε εν μέρει και ο Ποριώτης όπως θα 

δούμε στη συνέχεια), ήταν προφανώς οι μεταφράσεις της Λοκαντιέρας και του 

Αριστερού χεριού – των δύο γνωστών μεταφράσεων του Ποριώτη29 –  που οδήγησαν 

                                                                                                                                                 
νεοκλασικά ιδεώδη των δραματικών διαγωνισμών… Δεν είναι τυχαίο…,  ότι η συντριπτική 
πλειονότητα αυτών των λογοτεχνών εγκατέλειψε μάλλον γρήγορα το φλερτ με τη δραματική τέχνη 
(Παλαμάς, Ψυχάρης, Νιρβάνας, Πολίτης, Ποριώτης, Σκίπης, Μαλακάσης, Αυγέρης, Γκόλφης, 
Εφταλιώτης, Βουτιερίδης, Επισκοπόπουλος, κ.α.). Όλοι τους συνέβαλαν τελικά στο να παγιωθεί 
ακόμα περισσότερο εκείνη η παραδοσιακή συμπεριφορά που θέλει το θέατρο παρακλάδι της 
λογοτεχνίας. Η στάση αυτή ρίζωσε και στην ελληνική σκηνοθεσία αλλά και στην ιστοριογραφία του 
θεάτρου μας. Γι’ αυτό άλλωστε έχει την τάση να ανακυκλώνει ακόμα την ταύτιση Δημοτικισμού και 
θεατρικού Μοντερνισμού.» 
25 Α. Καστρινάκη, «Ο ποιητής είν’ ο μεγάλος πατριώτης», ό.π., σ. 209 
26 Παπανικολάου, ό.π., σ. 196: «Ούτε όμως ο Παλαμάς, ούτε ο Νιρβάνας, ούτε κάποιος άλλος από 
τους παραβρισκόμενους αποδοκίμασαν την απόφασή του να εκφωνήσει τον ιδρυτικό του λόγο στην 
καθαρεύουσα. Η κατάσταση που επικρατούσε, άλλωστε, στους κόλπους της ελληνικής διανόησης 
τις τελευταίες χρονιές του 19ου αιώνα, δικαιολογούσε απόλυτα τη στάση τους.»  
27 «Τη δημοτική μετάφραση της Άλκηστης διαδέχθηκαν οι εξίσου νέες μεταφράσεις αλλά σε 
«γλώσσαν ολίγον καθαρεύουσαν» της Αγριόπαπιας και του Εχθρού του λαού του Σπύρου Μάρκελλου. 
Αντίθετα, για την παράσταση του Κράτους του ζόφου προτιμήθηκε η γνωστή μετάφραση του 1894 
του ρωσομαθούς λογίου Αγαθοκλή Κωνσταντινίδη, που αρχικά είχε ανέβει από τον θίασο Μένανδρο. 
Αντίστοιχα, όταν ο θίασος ανέβασε την Κόρη του Ιεφθάε, ο Χρηστομάνος προτίμησε την απλή 
καθαρεύουσα της μετάφρασης του 1900, του Σπύρου Λοβέρδου». Παπανικολάου, ό.π., σ. 203. Για τα 
σχόλια του τύπου σχετικά με τις μεταφραστικές επιλογές του Χρηστομάνου, βλ. στο ίδιο, σ. 201-205 
28 Ι. Πιπινιά, ό.π., σ. 81. Για τις γλωσσικές απόψεις του Χρηστομάνου βλ. «Έχομεν ή δεν έχομεν 
φιλολογίαν; Τι λέγει ο κ. Κωνστ. Χρηστομάνος», Ακρόπολις 12.3.1902. Παναθήναια, τχ. 34,  
28.02.1902, σελ. 331-332 
29 Σύμφωνα με τη Διατριβή της Παπανικολάου, «δε γνωρίζουμε τους μεταφραστές όλων των έργων 
που ανέβασε ο θίασος [της Νέας Σκηνής]. Στα θεατρικά προγράμματα του θιάσου το όνομα του 
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στην κατάταξη του Χρηστομάνου μεταξύ των «ελευθεροφρόνων» της γλώσσας30. 

Αν μάλιστα εξαιρέσει κανείς την περίπτωση του Αγαθοκλή Κωνσταντινίδη, ο 

Ποριώτης μοιάζει να ήταν ο κατεξοχήν δημοτικιστής μεταφραστής της Νέας 

Σκηνής από τη στιγμή τουλάχιστον που οι προστριβές του Χρηστομάνου με τα 

υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη και τους μετόχους του θεατρικού οργανισμού, πολύ 

σύντομα μετά την έναρξη των εργασιών του, κατέστησαν το συλλογικό όνειρο σε 

ατομικό όραμα31. Ο Ποριώτης, παρ’ όλα αυτά,  φαίνεται πως θα παραμείνει 

περισσότερο από άλλους στο πλευρό του ιδιότροπου αρχιμύστη, ενώ οι 

μεταφράσεις του θα αντικρύσουν το θεατρικό κοινό με αρκετή επιτυχία, αν κρίνει 

κανείς από τον αριθμό των παραστάσεων32. 

 

-Η Λοκαντιέρα 

 

Μετά  την Άλκηστη του Ευριπίδη και την Αγριόπαπια του Ίψεν, στο ρεπερτόριο της 

Νέας Σκηνής επιστρατεύεται η καθιερωμένη, από τις προηγούμενες γενιές 

επαγγελματικών θιάσων, «ξενοδόχος» σε νέα μετάφραση, τη δημοτική του 

Ποριώτη. Πέρα από το νέο τίτλο με τον οποίο στο εξής θα συναντάται η 

γκολντονική κωμωδία στην ελληνική σκηνή33, στις πρωτοβουλίες του μεταφραστή 

ανήκει και η απόδοση των τοπικών ιταλικών διαλέκτων στο «καθ’ ημάς» 

                                                                                                                                                 
μεταφραστή αναγραφόταν μόνο μέχρι το καλοκαίρι του 1902, και ο Τύπος της εποχής πολύ σπάνια 
έκανε μνεία στον μεταφραστή του έργου. […]». Β. Παπανικολάου, ό.π., σ. 202, υποσ. 646.  
30 Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του περιοδικού Πινακοθήκη για τις γλωσσικές τάσεις  στον ευρύτερο 
πνευματικό χώρο, οι δημοτικιστές, και μαζί τους ο Χρηστομάνος, αποτελούνταν από επιμέρους 
ομάδες «αναρχικών…ελευθεροφρόνων…Ψυχαριστών…Νιτσειστών [και] φανατικών της δημώδους». 
(«Τα κόμματα εν τη φιλολογία μας», Πινακοθήκη, Β’, Δεκέμβριος 1903, σ. 244-245). Βλ. Ι. Πιπινιά, 
«Η Νέα Σκηνή και το κίνημα των ελευθέρων θεάτρων στην Ευρώπη», Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος 
και η εποχή του, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1999, σ. 95, σημ. 114  
31 Σιδέρης, ITNEΘ, Τομ. Α’, ό.π., σ. 244: «[…] αλλά, χωρίς πολλές δυσκολίες, θα τους απομακρύνει 
και θ’ αναλάβει τα οικονομικά βάρη μοναχός του∙ θα του μείνουν - κι αυτοί όχι για πάντα – ο 
Βουτιερίδης, ο Ποριώτης, ο Ξενόπουλος, ο Μάρκελλος από τους λόγιους, ο Κ. Κατσίμπαλης από 
τους άλλους». Βλ. και Ι. Πιπινιά, ο.π., σ. 65 : «Διαφωνίες και αντιρρήσεις ως προς τον τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας του σωματείου ξεκίνησαν πριν ακόμα υπογραφεί το καταστατικό». (Το 
περιοδικόν μας, αρ. 26, 15.3.1901, σ. 42-43) 
32 Γ. Σιδέρης, ό.π.,  τ. Α’, σ. 235 - 237. Σύμφωνα με το παραστασιολόγιο του Σιδέρη, η Νέα Σκηνή 
ανέβασε συνολικα 16 φορές τη Λοκαντιέρα και 26 φορές το Αριστερό χέρι (Pierre Véber, La maina 
gauche). Βλ. Γ. Σιδέρης, «Η “Νέα Σκηνή” του Χρηστομάνου∙ έργα, παραστάσεις και μερικά άλλα 
(1901-1905)», Νέα Εστία, τχ. 826 (1 Δεκεμβρίου 1961), σ. 1628-1639. Για την παραστασιογραφία της Ν. 
Σκηνής βλ. επίσης: Α. Γλυτζουρής, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα, ό.π., σ. 665-668 και Β. 
Παπανικολάου, ό.π., σ. 252-404 
33 Δ. Σπάθης, «Η παρουσία του Γκολντόνι στο νεοελληνικό θέατρο», Ο Διαφωτισμός και το 
νεοελληνικό θέατρο, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1986, σ. 209 
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επτανησιακό ιδίωμα34. Οι γλωσσικές επιλογές του Ποριώτη επί της «κλασικής» 

γκολντονικής κωμωδίας οπωσδήποτε δεν τους βρήκαν όλους σύμφωνους35. Ο 

Ξενόπουλος, πάντως, χρησιμοποιώντας τη μέση – και ευρύτερης αποδοχής – 

γλωσσική οδό των Παναθηναίων36, δε θα παραλείψει να σχολιάσει εκτενώς την 

«τρίτη επιτυχία της Νέας σκηνής»37. Προτού εκθειάσει τη σκηνογραφική επιμέλεια 

και την υπόκριση38, επαινεί ιδιαίτερα τη μετάφραση του Ποριώτη, του οποίου την 

υπεράσπιση φαίνεται να αναλαμβάνει ενθέρμως έναντι των «σοφολογιώτατων» : 

 

“Ο κ. Ν. Ποριώτης ο μεταφραστής της Λοκαντιέρας, εφιλοτέχνησε τωόντι μιαν 

των ωραιοτέρων μεταφράσεων αι οπoίαι ηκούσθησαν από ελληνικής σκηνής. 

Το μέτρον της αξίας της ημπορεί να δώσει αυτή η μετάφρασις του τίτλου, κατά 
                                                 
34 ΜΑΡΚΕΖΟΣ.- Από μένα ίσα μ’εσένανε είνε κάποια διαφορά.  
ΚΟΝΤΕΣ.- Για τη λοκάντα τόσο αξίζουνε τα λιανά σου, όσο αξίζουνε και τα δικά μου.  
ΜΑΡΚΕΖΟΣ.- Μα αν η λοκαντιέρα κάνει σ’ εμένανε παραπανιστές τσιριμόνιες, μου ταιριάζουν πειό 
πολύ παρά σ’ εσένανε! 
ΚΟΝΤΕΣ.- Και γιατί παρακαλώ;  
ΜΑΡΚΕΖΟΣ.- Εγώμαι ο Μαρκέζος Ταρλαπούπουλος.  
ΚΟΝΤΕΣ.- Κ’ εγώμαι ο Κόντε Ροδαυγίτης.  
ΜΑΡΚΕΖΟΣ.- Ναι, κόντες. Με κοντέα αγορασμένη. 
ΚΟΝΤΕΣ.- Εγώ αγόρασα την κοντέα, τον καιρό που η αφεντιά σου πούλησε το μαρκεζάτο. 
ΜΑΡΚΕΖΟΣ.- Αί ! ίσα μ’ αυτού… εγώμαι ‘κειός που είμαι, κ’ έχουνε όλοι χρέος να μου φέρνουνε τιμή 
και ρισπέττο.  
ΚΟΝΤΕΣ.- Ποιός τώχασε το ρισπέττο, για να τώβρη η αφεντιά σου; Εσύ ‘σαι ‘κειός που, τη μαύρη 
αλήθεια λέοντας… (Carlo Goldoni, Η Λοκαντιέρα, μετάφρασις εκ του Ιταλικού υπό Ν. Ποριώτη, 
Θεατρική βιβλιοθήκη εκδιδομένη επιμελεία Νικολαου Ι. Λάσκαρη, Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Δ. 
Φέξη, Αθήνα 1903, σ. 5)  
35 Σύμφωνα με την Παπανικολάου, “Η πρωτοβουλία δίχασε: «η χρήσις του Επτανησιακού ιδιώματος 
ήτο αναγκαιοτάτη διά την φωτογράφισιν των ευγενών της ιπποτικής εποχής του Γολδόνη» (Χ., «Νέα 
Σκηνή», Αττική Ίρις, τχ. 1 (1.1.1902), σ. 4. Βλ. επίσης «Από χθες έως σήμερον. Σημειώσεις Αθηναίου. 
Η λοκαντιέρα», Νέον Άστυ, 21.12.1901. Αντίθετος προς τέτοιου είδους «νεωτερισμούς» ήταν ο 
Λάσκαρης, που το θεώρησε ατυχή επιλογή (Ν. Ι. Λάσκαρης, «Η Λοκαντιέρα», Εστία, 21.12.1901, [Η 
Τσιμπίδα], «Από τα παρασκήνια», Νυκτερίς, τχ. 30, 23.12.1901, σ. 2-3” (Βλ. Β. Παπανικολάου, ό.π., σ. 
203, υποσ. 651). Ο Λάσκαρης, βέβαια, παρά τις αντιρρήσεις του, έδωσε τελικά την έγκρισή του στην 
έκδοση του κειμένου από τη Θεατρική βιβλιοθήκη του Φέξη, της οποίας την επιμέλεια είχε ο ίδιος. 
Βλ. υποσ. 34   
36 Ε. Ματθιόπουλος, ό.π., σ. 81: «Από όλα τα νεορομαντικών τάσεων περιοδικά, μόνο τα Παναθήναια 
ήταν αυτά που είχαν αξιόλογη κυκλοφορία. Αν το κατάφεραν όμως ήταν γιατί ο εκδότης τους Κίμων 
Μιχαηλίδης υιοθέτησε πολύ πιο μετριοπαθής ιδεολογικές κατευθύνσεις, ήπιες τεχνοτροπικά 
νεωτεριστικές εκδοχές, καθώς και πολλούς γλωσσικούς συμβιβασμούς, που φαίνεται πως έγιναν 
αποδεκτοί από ένα σημαντικό τμήμα τού, φιλελεύθερων και κοσμοπολιτικών τάσεων, αναγνωστικού 
κοινού». 
37 Παναθήναια, τχ. 30, 31.12.1901, σ. 198 – 201, «Θεατρική ζωή» 
38 «Η σκηνοθεσία επιμελεστάτη. Με πλούτον, με καλαισθησίαν και με ακρίβειαν. Όλα από της 
διακοσμήσεως των τοίχων μέχρι των ενδυμασιών, και από των επίπλων μέχρι του παραμικρού 
σκεύους, σύμφωνα με την εποχήν και τον τόπον. Αρκεί να ειπώμεν, ότι και αυτό το χρυσούν 
φιαλίδιον του Νερολίθαρου, το οποίον παίζει τόσον ρόλον, ήτο μια αρχαιότης …φλωρεντιανή. Αλλ’ 
εις τα θαύματα αυτά της σκηνοθεσίας – θαύματα αν λάβωμεν υπ’ οψη την ανεπάρκεια των μέσων εν 
γένει, - η Νέα Σκηνή μας έχει συνειθίση με τρία έργα εως τώρα, και είμεθα πλέον βέβαιοι, ότι, οσάκις 
πηγαίνομεν εις το θέατρόν της, θα ιδώμεν πρώτης τάξεως σκηνικόν διάκοσμον. […] το άξιον των 
περισσοτέρων επαίνων είναι αναντιρρήτως η υπόκρισις.» Παναθήναια, τχ. 30, 31.12.1901, σ. 198 – 201, 
«Θεατρική ζωή» 
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της οποίας δεν έλειψαν αι ανόητοι διαμαρτυρίαι. Αλλά πως ηθέλατε σας 

παρακαλούμεν, σοφολογιώτατοι, να τον μεταφράση; Η Πανδοχευς, η 

Ξενοδόχος , ή η Ξενοδόχα;.. Αλλά δε ν εννοείτε ότι τα δύο πρώτα είναι 

αφορήτως σχολαστικά και εντελώς ανέκφραστα, το δε τρίτον – η λαϊκή λέξις η 

οποία κάτι εκφράζει, - δεν αποδίδει όμως τον ιδιαίτερον τύπον και την 

φυσιογνωμίαν μιας ιταλίδος Λοκαντιέρας; Βεβαίως η Λοκαντιέρα δεν είναι 

ελληνική λέξις∙ είναι όμως κάτι περισσότερο έιναι διεθνής. Δια τον ίδιον λόγον 

δεν μεταφράζει κανείς ούτε τον Τσάρον, ούτε τον Κάιζερ, ούτε τον Πασάν […].  

Λέξεις ελληνικαί υπάρχουν ίσως δι’ όλα, όλα όμως δεν είναι δι’ ελληνικάς λέξεις 

σοφολογιώτατοι! Άλλως τε το ακατανόητο το οποίο εππροαβάλατε δεν ισχύει 

εδώ διότι οι πατέρες μας ακόμα μετεχειρίζοντο την λέξιν λοκάντα.  Και πολλοί 

μάλιστα ήξεραν τη λέξη πριν γνωρίσουν το πράγμα. Απόδειξις ο Ανατολίτης της 

«Βαβυλωνίας» : «Λοκάντα, λοκάντα λέανε, μα τι πράμμα ήτανε δεν ήξερα!...» 

Και η άλλη έμπνευσις του κ. Ποριώτη, να κάμη τον κόντεν και τον μαρκέζον να 

ομιλούν επτανησιακά, - δια να διατηρήσει τας γλωσσικάς αναλογίας του 

πρωτοτύπου, όπου τα πρόσωπα διατηρούν διάλεκτον, - μας εφάνη πολύ 

ευτυχής. Όσοι δε επαραξενεύθησαν και δια τούτο, ας ενθυμηθούν 

παρακαλούμεν ότι ένας ιταλός ευγενής του ΙΗ’ αιώνος και ένας Επτανήσιος, 

μέχρι χθες ακόμη, δεν διέφεραν τόσον πολύ, και κατά την γλώσσαν ακόμη… 

Τέλος, εκείνοι οι οποίοι κατηγόρησαν τις ελληνικούρες της μεταφράσεως – τι 

αντιφατικαί κατηγορίαι! - […] Το βέβαιον είναι, ότι δια να κρίνη κανείς μιαν 

μετάφρασιν, εξερχόμενη κάπως από τον κύκλον της ρουτίνας, δεν αρκεί να 

γνωρίζη ότι ο ρέπορτερ λέγεται …πευθήν.” 39 

 

Η κριτική αυτή του Ξενόπουλου είναι ενδεικτική τόσο της ιδιοσυγκρασίας του ίδιου 

όσο και  της δυναμικής της εποχής, στην οποία συνυπήρξαν, όχι πάντοτε  ειρηνικά, 

ο ίδιος και ο Ποριώτης40.  Στην υπεράσπιση του νέου τίτλου της γκολντονικής 

κωμωδίας ο Ξενόπουλος υπερασπίζεται μια διεθνιστική τάση – κομμάτι του 

μοντερνισμού που εισάγεται στη χώρα την εποχή αυτή – την οποία όμως προσπαθεί 

εδώ να νομιμοποιήσει επικαλούμενος  «τους πατέρες μας».  Παράλληλα, και ενώ ο 

λόγος του ίδιου του κριτικού αποτυπώνεται με το ευρύτερα αποδεκτό γλωσσικό 

ένδυμα της απλής καθαρεύουσας, ο Ξενόπουλος, εγκωμιάζει την «έμπνευση» του 

                                                 
39 Παναθήναια, τχ. 30, 31.12.1901, σ. 198 – 201, Θεατρική ζωή 
40 Η φιλοξενία απόψεων του Ξενόπουλου από τις στήλες του Νουμά θα προκαλέσει τη μήνη του 
Ποριώτη και τελικά την αποχώρησή του από το δημοτικιστικό έντυπο στα 1916, μετά από 
δεκατέσσερα περίπου χρόνια συνεργασίας. Βλ. κεφ. Α2  
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Ποριώτη να διατηρήσει τις γλωσσικές αναλογίες του πρωτοτύπου χρησιμοποιώντας 

το Επτανησιακό ιδίωμα. Επτανήσιος και ο ίδιος, εγκαταλείπει μάλλον γρήγορα το 

διεθνιστικό του πνεύμα για χάρη εθνικιστικών αισθημάτων που τρέφουν άλλωστε 

και τα δύο αντίθετα γλωσσικά στρατόπεδα. Στην παραπάνω κριτική συναντά κανείς 

ένα συνονθύλευμα απόψεων του Διαφωτισμού - φορέας των οποίων άλλωστε είναι 

και ο Ποριώτης41 - και της νατουραλιστικής αντίληψης της πιστότητας (στην 

σκηνοθετική μανία του Χρηστομάνου για αυθεντικά αντικείμενα).  

 

 

- Το Aριστερό χέρι 

 

Η παράσταση του σύγχρονου γαλλικού έργου του Πιερ Βεμπέρ Αριστερό χέρι 

προκαλεί και πάλι την θετική κριτική του Ξενόπουλου, ο οποίος, προβάλλοντάς το 

ως πρότυπο για τους σύγχρονούς του επίδοξους δραματογράφους, παίρνει μια 

σαφή θέση υπέρ της ευρωπαϊκού τύπου αστικής ηθογραφίας, που τον απασχόλησε, 

εξάλλου, στο μεγαλύτερο μέρος της δραματουργικής του σταδιοδρομίας42. Το 

μοναδικό ψεγάδι που εντοπίζει σε αυτή τη μετάφραση του Ποριώτη είναι ό,τι 

χαρακτήρισε ως προτέρημα στην προηγούμενη - τον τίτλο του έργου. 

 

 «Το χαριτωμένον τούτο παρισινόν δράμα του Πιερ Βεμπέρ, μίαν από τας μεγαλητέρας 

επιτυχίας του θεάτρου του Αντοάν, έδωκε κατ αυτάς και η Νέα Σκηνή, κατά μετάφρασιν 

του κ. Ποριώτη. Το έργον ήρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι ζωής, ζωγραφισμένον με 

όλην την παρατηρητικότητα, την ευφυίαν και την σκηνικήν τέχνην του γάλλου 

δραματικού. Δεν άπτεται βέβαια των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, ούτε αίρεται εις 

τα άφθαστα ύψη του τραγικού. Αλλ’ έχει τόσην αλήθειαν και φυσικότητα, τα πρόσωπά 

του είναι τόσο ζωντανά, το συνύφασμα εκείνο  των γελώτων είναι τόσον λεπτώς 

τεχνουργημένον […] ώστε ημπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπον εις όλους τους 

ονειρευόμενους να γράψουν κ εδώ σύγχρονον δράμα. Πραγματεύεται το τετριμμένον 

θέμα της συζυγικής απιστίας κατά τρόπον όλως νέον και πρωτότυπον. […] Δύο λέξεις δια 

                                                 
41 Ενδεικτικά, στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης που ιδρύθηκε και λειτούργησε με βάση τα 
Φαναριώτικα πρότυπα του Διαφωτισμού, δίδασκε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Οικονόμου ο εξ 
Οικονόμων. Με αυτήν την παράδοση αναμφισβήτητα γαλουχήθηκε ο νεαρός Νικόλαος Ποριώτης. 
Απόφοιτος της Ευαγγελικής Σχολής υπήρξε επίσης και ο Μανώλης Καλομοίρης. Βλ. Α. 
Φραγκούλης, Ιστορία της Ευαγγελικής Σχολής,  http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/SchoolIndex.htm 
42 Κ. Γεωργιάδη, «Οι πειραματισμοί του Γρηγόριου Ξενόπουλου στην κωμωδία. Προσπάθειες 
απομάκρυνσης από την αστική ηθογραφία», Η νεοτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και 
κριτική του 19ου και του 20ου αιώνα. Πρακτικά της ΙΒ’ Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα 
Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 260  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/SchoolIndex.htm
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την μετάφρασιν του κ. Ν. Ποριώτη. Την βραδυάν εκείνην κάποιος έλεγε δίπλα μου : 

«Νομίζω ότι είνε πρωτότυπον.» Δεν ήκουσα ακόμα μεγαλύτερον έπαινον δια 

μεταφραστήν. Και τωόντι, αν ο Βεμπέρ έγραφεν ελληνικά, έτσι θα έγραφε το Αριστερό 

Χέρι. Μόνον που δεν θα του έδινεν ίσως αυτόν τον τίτλον».43 

 

Με το έργο αυτό ξεκινάει το άνοιγμα της Νέας Σκηνής στο βουλεβάρτο, που, για 

κάποιους, θα οδηγήσει το εγχείρημα του Χρηστομάνου στη φθίση44. Παρ’ όλα αυτά, 

τόσο ο αριθμός των παραστάσεων, όσο και η σύγχρονη έρευνα συμφωνούν ότι 

πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα της Νέας Σκηνής45. Η σύγχρονη 

γαλλική κωμωδία «διαφημιζόταν μέρες πριν την πρεμιέρα»46. Τα στοιχεία που 

προβάλλονται από την Εστία – όπου αρθρογραφεί ο ηθοποιός της Νέας Σκηνής 

Δήμος Βρατσάνος (Το Λαγωνικό) – είναι κυρίως «ότι το έργο έχει παιχθεί με 

εξαιρετική επιτυχία από το θέατρο του Αντουάν», «οι νέες τουαλέτες που έραψε ο 

θίασος για τις καλλιτέχνιδες», καθώς και το «ωραίον και πλούσιον σαλόνι του με 

τον περίλαμπρον διάκοσμόν του»47.  

Ο Ποριώτης, τέλος, αν και φέρεται ρητά στις πηγές ως μεταφραστής του 

έργου, δεν το συμπεριλαμβάνει στα εργογραφικά του σημειώματα. Το ανέκδοτο 

κείμενο, που δεν υπάρχει ούτε στο αρχείο του μεταφραστή, φαίνεται πως αποτελεί, 

όπως θα υποστηρίξει και ο ίδιος τον επόμενο χρόνο, άλλη μια περίπτωση 

κατάχρησης της πνευματικής του εργασίας, που θα βγει στην επιφάνεια με αφορμή 

το «σκάνδαλο» για τη μετάφραση της Άλκηστης. «Το χειρόγραφόν μου του 

“αριστερού χεριού” αρνείται να μου το επιστρέψει ο ειρημένος κύριος 

προφασιζόμενος ότι του το έκλεψαν» δήλωνε μαινόμενος ο Ποριώτης  στα 1903 

κατά της ‘πολλαπλής’ προσωπικότητας του Χρηστομάνου:  

 

«Δι’ επιστολής μου από 14 Μαίου ε. ε. ανέθεσα εις τον λόγιον νέον κ. Κ. 

Χρηστομάνον να ειδοποιήσει τον ειρημένον θεατρώνην, με τον οποίον δεν 

                                                 
43 Παναθήναια, τχ. 38, 30.04.1902, σ. 60-61  
44 «Ο Χρηστομάνος μεθυσμένος θα λεγε κανείς από την εύκολα επιτυχία, παρουσίασε στο τέλος 
ανεπιφύλακτα ανάξιες κωμωδίες όπως π.χ. την Κοραλία και Σία των Εννεκέν και Βαλαμπρέκ. Τότε οι 
θαυμαστές του επαναστάτησαν. Αρχισαν να μιλούν περί προδοσίας. Οι εφημερίδες ξεσπάθωσαν 
εναντίον του…». Μ. Μαυρίκου-Αναγνώστου, Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η “Νέα Σκηνή”, Φέξης, 
Αθήνα, 1964, σ. 130 
45 Β. Παπανικολάου, ό. π., σ. 215 
46 Ό. π. 
47 Εστία, 20, 22 και 28.4.1902. Βλ. Ι. Πιπινιά, ό.π., σ. 91, υποσ. 73 
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ήθελα να έχω καμία συνάφειαν, ότι του χαρίζω τα ποσοστά, τα οποία αυτός 

σήμερα καυχάται ότι τρώγει.»48 

 

 
- Η μετάφραση της Άλκηστης 

 

Η δημόσια ρήξη του Ποριώτη με τον Χρηστομάνο ήρθε στα 1903, δύο χρόνια μετά 

την πρώτη της Άλκηστης από τη Νέα Σκηνή. Η πατρότητα της μετάφρασης του 

Χρηστομάνου αμφισβητείται από ένα ανώνυμο σχόλιο του Νουμά κι ακολουθεί η 

δημοσίευση μιας σειράς επιστολών που απασχολεί τον Τύπο για δύο περίπου 

μήνες49. Όλη σχεδόν η φιλολογική διαμάχη για τη μετάφραση της Άλκηστης 

αναδημοσιεύεται στα φύλλα του Νουμά50.  

Ο Ποριώτης με αφορμή την «Απολογία του Νουμά»51, υποστηρίζει ότι “αν το 

πρόγραμμα των παραστάσεων της ήτο φιλάληθες, έπρεπε να γράφη: «μετάφρασις 

Βουτιερίδου, Χρηστομάνου και άλλων λογίων»”. Οι εξηγήσεις του, που 

δημοσιεύονται αρχικά στην Εστία,  διατυπώνονται σε γλώσσα μικτή, που 

υπενθυμίζει  - πίσω από τις πρωτοποριακές για την εποχή γλωσσικές αντιλήψεις 

του, που εφάρμοσε στη μετάφραση - το εργασιακό παρελθόν του Ποριώτη σε μια 

κρατικοδίαιτη θέση52.  Η επιστολή του Βουτιερίδη στο ίδιο φύλο επιβεβαιώνει τα 

                                                 
48 Νουμάς, 14.9.1903, αρ. 60, σ. 1-3. (αναδημοσίευση από την Εστία της 13ης Σεπτεμβρίου) 
49 Νουμάς, 31.8.1903, αρ. 58 
50 Για τη μεταφραστική διαμάχη της Άλκηστης βλ.:  
Νουμάς, 7.9.1903, αρ. 59, σ. 1-2, «Το διπλωματικό επεισόδιο της “Αλκήστιδος” - Ποιος δεν την 
μετέφρασε.» (επιστολές Σπ. Μάρκελλου, Ηλ. Βουτιερίδη, Δ. Ταγκόπουλου) 
Νουμάς, 14.9.1903, αρ. 60, σ. 1-3, «Ο μεταφραστικός παναμάς της Αλκήστιδος. Η μελανή και 
αδιάντροπη Βίβλος» (επιστολές Ν. Ποριώτη, Η. Βουτιερίδη, Κ. Χρηστομάνου) 
Νουμάς, 21.9.1903, αρ. 61, σ. 2, «Δυο λόγια και τελευταία» 
Παναθήναια, 15.10.1903, τχ. 73, σ.22-24: Θεατρική Ζωή (Γ. Ξενόπουλος) 
Νουμάς, 26.10.1903, αρ.66, σ. 4, «Άλκηστις και Νουμάς» 
Νουμάς, 26.10.1903, αρ. 66, σ. 7-8, «Φιλολογικά γλέντια, Όπου ο κ. Χρηστομάνος δεν μετέφρασε την 
Άλκηστην» (Ν. Ποριώτης) 
Αθήναι, 27.10.1903, αρ. 8/ 373, σ. 3, «Η μετάφραση της Αλκήστιδος» (Γ. Ξενόπουλος) 
51 Νουμάς, 7.9.1903, ό.π., (αναδημοσίευση από την Εστία της 6ης Σεπτεμβρίου). Ο Ταγκόπουλος 
μεταφέρει στην επιστολή του την εξής στιχομυθία μεταξύ Χρηστομάνου και Ποριώτη, σχετικά με την 
διαφωνία τους γύρω από τη μετάφραση ενός χωρίου του πρωτοτύπου: 
 «-Μα δεν το λένε έτσι στο σπίτι μας! φώναζει ο κ. Χρηστομάνος.  
-Μα στο σπίτι σας δεν μιλάτε Ρωμαίϊκα! Μιλάτε Γερμανικά! παρατηρεί ο κ. Ποριώτης» 
52 «Κατά τους μήνας Σεπτέμβριον και Οκτώβριον του έτους 1901 εις τον κύκλον των εταίρων και 
μυστών της Ν. Σκηνής ήτο γνωστόν ότι ο κ. Βουτιερίδης μετέφραζε την Άλκηστιν , […] ώστε τον 
ανεπλήρωνα εγώ ο υποφαινόμενος εις τα καθήκοντα γραμματέως του διοικούντος εφόρου της Ν. 
Σκηνής […] Όταν οριστικώς παρητήθη ο κ. Βουτιερίδης, παρεκλήθην εγώ υπό του κ. Εφόρου 
ανεξαρτήτως των καθηκόντων μου ως εμμίσθου γραμματέως του πλέον, να τον βοηθήσω (τον κ. 
Έφορον) φιλικώς εις την συμπλήρωσιν και και την απ’αρχής επεξεργασίαν της μεταφράσεως. Και το 
έκαμα ξενυκτώντας κυριολεκτικώς μαζή του εις το γραφείον του[…] Προς ταχυτέραν αποπεράτωσιν 
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λεγόμενα του Ποριώτη, εξηγώντας πώς ο Χρηστομάνος «απέσπασε» την παραίτησή 

του από οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με την επίμαχη μετάφραση. Η απάντηση του 

Χρηστομάνου, με τη μορφή συνέντευξης που παραχώρησε στον Πιερ Μωρεάς 

[Πέτρο Ζητουνιάτη], διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ποριώτη με ιδιαίτερα οξύ και 

ειρωνικό ύφος53. 

Υιοθετώντας το πνεύμα του Νιρβάνα όταν πριν από ενάμιση περίπου χρόνο 

έλεγε: «Γιατί ο Χρηστομάνος δεν είναι ένας. Είναι δύο» 54, ο Ποριώτης στην επόμενη 

επιστολή του υπογραμμίζει την απόσταση μεταξύ του ιδεατού κόσμου της ποίησης 

και του υλικού κόσμου της θεατρικής τέχνης, κάνοντας έτσι σαφή τη θέση που θα 

επιθυμούσε ο ίδιος να διατηρήσει μέσα σ’ αυτό το – καθ’ όλα ρομαντικό – δίπολο. Η 

μορφή της απάντησής του πάντως παραμένει πιο κοντά σε μια γραφειοκρατική 

αναφορά, διαιρεμένη σε αριθμημένα επιχειρήματα55.  

                                                                                                                                                 
της εργασίας, εδώσαμεν εις τον […] κ. Μανήν να μεταφράση το τελευταίον επεισόδιον της 
“Αλκήστιδος”. Αλλ’ η μετάφρασις του κ. Μάνη, ως λίαν ελευθέρα, ελήφθη μεν υπ’ όψιν, μετεβλήθη 
όμως πάραπολύ κατά την επεξεργασίαν . Κατά τας 12 έως τας 15 Νοεμβρίου επερατώθη ούτω η 
μετάφρασις της Αλκήστιδος, η ακουσθείσα από της σκηνής του Βαριετέ την αλησμόνητον εσπέραν 
της 22 Νοεμβρίου. Μου έκαμεν εντύπωσιν, όταν συνετάσσετο το πρόγραμμα της πρώτης 
παραστάσεως και ηρώτησα τον κ. Εφορον πως θα ετίθεντο τα ονόματα των μεταφραστών κ.κ. 
Βουτιερίδου και Χρηστομάνου∙ η απάντησίς του: -Μόνον το ιδικόν μου όνομα θα μπη.  
– Μα…η μετάφρασις του Βουτιερίδου; 
 - Δεν την έκαμε αυτός. Εγώ την υπηγόρευσα… 
Ο κ. Βουτιερίδης άφησε κι επέρασαν δύο χρόνια δια να εκμυστηρευθεί ότι οπωσδήποτε συνειργάσθη 
εις την μετάφρασην. Αληθώς δεν έιχαν τότε οι αφοσιωθέντες εις την ιδέαν της Ν. Σκηνής καμμίαν 
άλλην φιλοδοξίαν παρα να ιδούν πραγματοποιουμένας τας ωραίας επαγγελίας των ιδρυτών αυτής 
και όταν ακόμη ούτοι απέμειναν ένας.  
Αλλά σήμερον; - Σήμερον, παρακαλώ δια παν ενδεχόμενο τον “Νουμάν” να μη λησμονήση ότι 
τουλάχιστον ο υποφαινόμενος, μεταφράζων την «Λοκαντιεραν» και τας άλλας μεταφράσεις, δεν τας 
υπηγόρευσα εις άλλον, ούτε έφορον, ούτε επόπτην, ούτε εταίρον, ούτε μύστην.» Νουμάς, 14.09.1903, 
ό.π., (αναδημοσίευση από την Εστία της 9ης Σεπτεμβρίου) 
53 «…μιαν πανταχούσαν γεμάτην ψευτιές τας οποίας φαίνεται εσυνέιθισεν από τας μεταφράσεις 
ρωμαντικών επιφυλλίδων, εις τας οποίας επιτυγχάνει.[…] Τα εις τας χέιρας μου χειρόγραφα 
αποτελούν την καλυτέραν διάψευση του “γραφειά” ο οποίος εφιλοδόξησε να γίνη λόγιος και 
συνεργάτης μου. […] O καϋμένος ο γραφειάς είναι έξω φρενών δίοτι δεν δέχομαι πλέον μεταφράσεις 
του, διότι απεδείχθη όλως αδαής της γλώσσης την οποίαν ζητώ, ως κατασκευαστής μαργαριτών, 
δίοτι οι μεταφράσεις του “Αριστερού χεριού” και της “Λοκαντιέρας” παίζονται διορθωμέναι υπ’ εμού 
και κατά συνέπεια άνευ ποσοστών κτλ. Αν επρόκειτο να αναφέρω την συνεργασίαν του Ποριώτου 
εις τον τίτλον της μεταφράσεως της Αλκήστιδος θα έθετα αντί «διαφόρων λογίων» ως προτείνει 
αυτός τας λέξεις “ενός αλόγου”». Νουμάς, 14.9.1903 Ό.π. (αναδημοσίευση από το Άστυ της 11ης 
Σεπτεμβρίου) 
54Παναθήναια, 1.03.1902, σ. 331-2 «Χρηστομάνος. Δύο σιλουέται», βλ. Γλυτζουρής, Η σκηνοθετική 
τέχνη, σ. 84 
55«Α’. Δι επιστολής μου από 14 Μαίου ε. ε. ανέθεσα εις τον λόγιον νέον κ. Κ. Χρηστομάνον να 
ειδοποιήσει τον ειρημένον θεατρώνην, με τον οποίον δεν ήθελα να έχω καμία συνάφειαν, ότι του 
χαρίζω τα ποσοστά, τα οποία αυτός σήμερα καυχάται ότι τρώγει. 
 Β’. Από της άνω χρονολογίας επανειλημένως παρεκλήθην υπ’ αυτού να μεταφράσω δια το θέατρόν 
του Γαλλικά σύγχρονα έργα, κ’ εγώ ηρνήθην δι’ ευνόητους λόγους. Επίσης την ημέραν της πρώτης 
του «Τρίτου», ειδικότερον παρεκλήθην με πλείστας δελεαστικάς υποσχέσεις, να συμπληρώσω και να 
δώσω την ημιτελή έμμετρον μετάφρασιν μου του «Ερωτικού πείσματος» του Μολιέρου, της οποίας 
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Μια εβδομάδα αργότερα ο Νουμάς  επανέρχεται με «Δύο λόγια και 

τελευταία» να ανακεφαλαιώσει την υπόθεση του σκανδάλου της Άλκηστης και να 

καταλήξει ότι «ο κύριος που ήρθε εδώ για να δημιουργήση το Εθνικό Θέατρο και 

για να ρεκλαμάρη τον Παλαμά», οπωσδήποτε δεν είναι ο μεταφραστής του έργου 

του Ευριπίδη. Στο ίδιο πνεύμα, μάλιστα, με την τελευταία επιστολή του Ποριώτη, αν 

και με λιγότερο τακτ, ο συντάκτης του Νουμά καταλήγει: «Ύστερα από το 

μασκαραλήκι της “Αλκήστιδος” θ’αφήσει ο κ. Θεατρώνης την κόγχη του Διονύσου 

ήσυχη και θα συμμαζευθή κάτω από το υποβολείο της κόγχης της Ομονοίας»56.  

Το θέμα, φυσικά, δεν θα κλείσει εδώ. Την υπεράσπιση του Χρηστομάνου θα 

αναλάβει τώρα ο Ξενόπουλος, ο οποίος αν και ήταν αρνητικός στην κριτική του για 

την παράσταση της Άλκηστης  δύο χρόνια πριν, και εξίσου πικραμένος από τις 

έριδες που απομάκρυναν τον ιδρυτή της Νέας Σκηνής από τους λόγιους της εποχής 

– και τον ίδιο –, δεν θα πάψει, όμως, ποτέ να έχει την ίδια εκτίμηση για την θεατρική 

ιδιοφυΐα  του Χρηστομάνου57. Ο κριτικός με ιδιαίτερα ειρωνικό τόνο θα διαψεύσει 

τους ισχυρισμούς του Νουμά και θα επικαλεστεί την αυτοψία που «δεν έκανε» όταν 

ο Χρηστομάνος τον κάλεσε μαζί με τον Κ. Μιχαηλίδη για να εξετάσουν τα 

χειρόγραφα της μετάφρασης. Για τον κριτικό «η πρωτοτυπία και η 

δημιουργικότητα ενός Χρηστομάνου» αποτελεί επαρκές πειστήριο58.  

                                                                                                                                                 
προ ενός και ημίσεως έτους είχεν αναγνώσει ο ειρημένος κύριος την α’ πράξιν, - αλλά και πάλι 
ηρνήθην.  
Γ’. Λαμβάνω την τιμήν να καταθέσω εις το γραφείον σας την ιδιόγραφόν μου μετάφρασιν της 
“Λοκαντιέρας” ήτις επί διετίαν εχρησιμοποιήθη υπό του θιάσου της Ν. Σκηνής, διά να κρίνετε περί 
των δήθεν διορθώσεων. Το χειρόγραφόν μου του «αριστερού χεριού» αρνείται να μου το επιστρέψει 
ο ειρημένος κύριος προφασιζόμενος ότι του το έκλεψαν.» Ό.π. (αναδημοσίευση από την Εστία της 
13ης Σεπτεμβρίου) 
56 Νουμάς, 21.9.1903, ό.π. 
57 Ε. Βαφειάδη, «Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος και η Άλκηστις της Νέας Σκηνής», Ζητήματα Ιστορίας του 
Νεοελληνικού Θεάτρου, σελ. 257-258 
58 Παναθήναια, (17 Οκτωβρίου 1903), σ.22-24 :` «…Και ο κ Χρηστομάνος, ο οποίος επήρε το πράγμα 
κατάκαρδα, -και ας το διέψευσεν, ως τίμιος άνθρωπος, ο κ. Βουτιερίδης [στο Αστυ], - ηθέλησε να 
μας προσκαλέσει εις το γραφείον του και να μας επιδείξει τα χειρόγραφα, τα πρωτόγραφα και τα 
αντίγραφα, δια να πεισθώμεν – ο κ. Μιχαηλίδης και εγώ, - ότι η μετάφρασις είναι… ιδική του! […] 
Ομολογώ ότι έκαμνα πως προσέχω αλλά δεν επρόσεχα καθόλου. Προς τι; Εγώ ηξεύρω πως ούτε ο κ. 
Ποριώτης ούτε ο κ. Βουτιερίδης ούτε ο κ. Μανής, ούτε εγώ ούτε σεις, ημπορούμεν να μεταφράσωμεν 
την Άλκηστην με την πρωτοτυπίαν, με τη δημιουργικότητα ενός Χρηστομάνου. Βεβαίως και οι 
αντιγραφείς του ήσαν λόγιοι και ποιηταί, και όταν είδαν την μεθοδόν του κι εγνώρισαν τον ρυθμόν κι 
εσχετίσθησαν με την γλώσσαν του, ημπορούσαν κι αυτοί κατά τον ίδιον τρόπον, - όπως το έκανε ο κ. 
Βουτιερίδης, - να μεταφράσουν κι ένα κομμάτι σπίτι των, δια να το διορθώσει και να το αρμονίσει 
έπειτα ο κ. Χρηστομάνος. Αλλά τι σημαίνει αυτό; Αν υπήρχαν επιτέλους και άλλαι δέκα μεταφράσεις 
της Αλκήστιδος, […] και ο κ. Χρηστομάνος τας εσυμβουλεύετο όλας, - αν υποθέσωμεν ότι είχε και 
συμβουλευτικό χαρακτήρα η εργασία των αντιγραφέων,- η μετάφρασις του θα έχανε την αξίαν της; 
Δεν το πιστέυω…[…]» 
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Ενοχλημένος από την πεποίθηση του Ξενόπουλου ότι «οι αντιγραφείς» 

μαθήτευσαν κοντά στον Χρηστομάνο για να «μεταφράσουν κι ένα κομμάτι σπίτι 

των», ο Ποριώτης θα επανέλθει με νέα επιστολή στο Νουμά για να υποστηρίξει ότι 

«ο Έλλην ποιητής κ. Βουτιερίδης […] όχι μόνον πρώτος μετέφρασε αλλά και αυτός 

πρώτος συνέλαβε και υπέβαλε εις τον κ. Χρηστομάνον, την ιδέαν της μεταφράσεως 

αρχαίου δράματος» κι ότι «ο δε αρχάριος εις την νεοελληνικήν εκ Γερμανίας 

σοφός, σχετισθείς με αυτά, ημπόρεσε κι αυτός να μεταφράσει – τι λέγω; - να 

συνεργασθή με άλλους εις την μετάφρασιν ενός μέρους». Αφού, στη συνέχεια, ο 

Ποριώτης εκθέσει τις γενικές περί μετάφρασης απόψεις του, σχετικά με την 

«καρτερικήν άσκησιν», τη «δεξιότητα και ευστοχίαν», την «ευχέρειαν» και την 

«άμωμον ευσυνειδησίαν και τελείαν γνώσιν των εργαλείων και των υλικών των», 

που πρέπει να διαθέτουν οι μεταφραστές, καταλήγει με την αμφιβολία για το «αν 

είναι ικανός» ο Χρηστομάνος «και σήμερον ακόμα, να μεταφράση το έργον το δικό 

του εις την γλώσσαν την ιδικήν μας»59.   

Ο Ξενόπουλος θα απαντήσει προσωπικά στον Ποριώτη με μια «Ανοικτή 

επιστολή» στην εφημερίδα Αθήναι την επόμενη κιόλας μέρα. Αυτή τη φορά θα 

επικαλεστεί την εμπειρία του από την περίοδο που ο ίδιος ήταν «γραμματεύς της 

“Νέας Σκηνής”» και επισκέπτονταν συχνά τον Χρηστομάνο στο σπίτι του όπου τον 

έβρισκε «ολομόναχον […] να μεταφράζη και αυτός … την “Άλκηστιν”». Την γεμάτη 

κυνισμό επιστολή του θα κλείσει ο κριτικός με την εξής ερώτηση : «Επιτέλους πήτε 

μας, δια να το ανακοινώσωμεν μεθαύριον εις το Εκπαιδευτικόν Συνέδριον, πόσον 

καιρόν εμαθήτευσε κοντά σας ο αχάριστος αυτός κ. Χρηστομάνος, ώστε να τολμά 

τώρα να μεταφράζη μόνος του και την “Αντιγόνην”;»60  

  Το ζήτημα, στις στήλες του Τύπου τουλάχιστον, θα κλείσει εδώ, αφού σε 

λίγες μέρες – στις αρχές του Νοέμβρη – θα ξεσπάσουν τα αιματηρά Ορεστειακά 

επεισόδια, αιτία των οποίων ήταν ακριβώς το φλέγον γλωσσικό ζήτημα61. Ο 

                                                 
59 Νουμάς, 26.10.1903, ό.π. 
60 Αθήναι, 27.10.1903, ό.π. 
61 Η μετάφραση και παράσταση της τριλογίας του Αισχύλου σε απλή καθαρεύουσα , καθώς και το 
ποίημα του Παλαμά, σε γλώσσα δημοτική, γραμμένο κατά παραγγελία του Βασιλικού Θεάτρου για 
να προλογίσει την παράσταση, προκάλεσε το μένος του πανεπιστημιακού Γ. Μιστριώτη και 
φοιτητών που διαδήλωσαν και συγκρούστηκαν με την αστυνομία προκαλώντας τα αιματηρότερα 
επεισόδια στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Η μετάφραση της Ορέστειας λειτούργησε ως 
προπομπός για την είσοδο των μεταφράσεων σε δημοτική στο Βασιλικό θέατρο. Βλ. Α. Μαυρολέων, 
«Ορεστειακά επεισόδια: Όταν το θέατρο γράφει ιστορία. Ιστορική – Θεατρολογική προσέγγιση των 
γεγονότωνπου προκάλεσε η παράσταση της Ορέστειας του 1903 και η σύνδεσή τους με το γλωσσικό 
ζήτημα», Επιστημονική επιθεώρηση των τεχνών του θεάματος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή 
Καλών Τεχνών, Τμ. Θεατρικών Σπουδων, τχ. 1, Ναύπλιο, 2009, σ. 121-160 
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Χρηστομάνος, πράγματι, θα ανεβάσει στις 2.11.1903 την Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε 

δική του μετάφραση, η οποία θα επισύρει τη σφοδρή κριτική του Νουμά. Ο 

«Διγενής Ακρίτας» - ψευδώνυμο που αποδίδεται στον Ποριώτη - θα δημοσιεύσει μια 

εκτενέστατη κριτική σχετικά με τα μεταφραστικά σφάλματα της Αντιγόνης62. Την 

μήνη του Ποριώτη για το ζήτημα της προηγούμενης μετάφρασης, μπορεί κανείς να 

τη διαβάσει πίσω απ’ τις γραμμές αυτής της κριτικής: «Στο “εν κτήμασι πίπτεις” 

μονάχα ο Γερμανοδιαβασμένος μεταφραστής έδωκε τη σημασία του “καις τα 

σωθηκα”». Στην κατακλείδα της κριτικής, εξάλλου, δίνεται έμμεσα η απάντηση  και 

στο τελευταίο ερώτημα που είχε θέσει ο Ξενόπουλος για την μεταφραστική 

επάρκεια του Χρηστομάνου: «Αν θέλησεν ένας άνθρωπος, που νομίζει πως αξίζει 

κάτι, να βρίσει το Σοφοκλή και να δείξει στο φίλο του κ. Ξενόπουλο ότι ξέρει να 

μεταφράσει όπως-όπως για ναν του δώσει αυτός και δεύτερο πιστοποιητικό, δε 

μπορεί κανένας ναν τον εμποδίσει»63. 

Παρά τις διαστάσεις που πήρε στον Τύπο, φαίνεται πως το ουσιαστικό 

ζήτημα δεν ήταν η πατρότητα της μετάφρασης της Άλκηστης. Εξάλλου, όταν το 

θέμα ανακινήθηκε, δύο χρόνια μετά την πρώτη παράσταση της Νέας Σκηνής, ήταν 

πλέον άκαιρο. Σε μια εποχή, μάλιστα, που τα πνευματικά δικαιώματα δεν είχαν 

ακόμα κατοχυρωθεί ουσιαστικά ούτε για τα πρωτότυπα έργα, δεν έχει νόημα, ίσως, 

να διεκδικεί κάποιος την πατρότητα μιας μετάφρασης για την οποία εργάστηκαν 

τόσοι άνθρωποι64. Σήμερα, πάντως, η τελική υπογραφή του Χρηστομάνου για την 

απόδοση της Άλκηστης δεν αμφισβητείται65. 

                                                 
62 Σύμφωνα με τον Ντελόπουλο, το ψευδώνυμο «Διγενής Ακρίτας» αποδίδεται στον Νικόλαο 
Ποριώτη. (Κ. Ντελόπουλος, Νεοελληνικά Φιλολογικά Ψευδώνυμα, 1800-1981, Ελληνικό Λογοτεχνικό 
και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα, 1983, σ. 253) Ο Πούχνερ, όμως, κάνοντας λόγο για την ίδια κριτική της 
μετάφρασης της Αντιγόνης, αποδίδει το ψευδώνυμο στον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο. (Β. Πούχνερ, Ο 
Κωνσταντίνος Χρηστομάνος ως δραματογράφος, Καστανιώτης, Αθήνα, 1997, σ. 171) 
63Νουμάς, 9.11.1903, αρ. 68, σ. 2-8, «Φιλολογικές κουβέντες, Η “Αντιγόνη”(μεταφρασμένη από τον κ. 
Χρηστομάνο)» 
64 Για την νομική κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των θεατρικών συγγραφέων βλ. Κ. 
Γεωργιάδη, «Ο Σύνδεσμος των Δραματικών Συγγραφέων και τα συγγραφικά δικαιώματα στο 
θέατρο», Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό Θέατρο:  από τις απαρχές ως την 
μεταπολεμική εποχή, Πρακτικά Γ’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2010,   σ. 201-210 
65 Β. Πουχνερ, ό.π., σ. 169 και Ε. Βαφειάδη, .ό.π., σ. 252. Αυτό που αμφισβητείται κυρίως είναι η 
αξιοπιστία των λόγων του Ξενόπουλου. Ο Πούχνερ υπενθυμίζει ότι ο Χρηστομάνος μόλις είχε 
ανεβάσει τον Τρίτο και θα ανέβαζε τον επόμενο χρόνο το Μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας.  Η 
Βαφειάδη,  σημειώνει ότι αν και ο χαρακτήρας του Ξενόπουλου επιτρέπει τέτοιες υποψίες, εδώ ο 
κριτικός είναι ειλικρινής: μολονότι θυμώνει πολύ συχνά με τον χαρακτήρα του Χρηστομάνου, στο 
σύνολο ο θαυμασμός του για εκείνον είναι απεριόριστος. Ο απεριόριστος θαυμασμός, όμως, δεν 
ενισχύει την αξιοπιστία των λόγων του. 
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Πραγματική αιτία όλης αυτής  της διαμάχης φαίνεται ότι ήταν η διαφωνία 

Χρηστομάνου – Παλαμά που προηγήθηκε, σχετικά με την παράσταση της 

Τρισεύγενης (1902) στη Νέα Σκηνή66. Η ρήξη αυτή, που δεν ήταν η πρώτη για το 

Χρηστομάνο, ήταν μάλλον η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της απογοήτευσης 

των υποστηρικτών της Νέας Σκηνής, και ειδικότερα του κύκλου του Νουμά, που 

είχαν πιστέψει στο «όνειρο» του Χρηστομάνου.  Και ήταν η ίδια που συντέλεσε στη 

συνειδητή αποχή του Παλαμά απ’ το θέατρο και στην ανακήρυξη του «θεάτρου της 

φαντασίας» ως την υπέρτατη θεατρική εμπειρία67.  

 

 

                                                 
66 Για τη διένεξη Χρηστομάνου-Παλαμά βλ. Β. Πουχνερ , Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος ως 
δραματογράφος, Καστανιώτης, 1997, σελ. 162-69.  
67 Α. Γλυτζουρής, «Ο Μώρις Μαίτερλινκ και οι απόψεις του Παλαμά για το θέατρο», Αριάδνη, τ. 9, 
Ρέθυμνο 2003, σ. 194-5 
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2. Στον Τύπο της εποχής 
 
 

«Είχα πρωτοδεί τον Παπαδιαμάντη στην «Εφημερίδα» του 
Κορομηλά, τον Αύγουστο του 1889, νεανίας τότε εγώ, στην 
αρχή της δόξας του εκείνος, αν και δουλευτής μεταφραστής. 
Με γοήτευε βέβαια το παρδαλό του ύφος, και στα 
μεταφράσματα και στα πρωτότυπα, όλα «κατά 
παραγγελίαν», διηγήματά του· προσκλινόμουν εμπρός του 
με σεβασμό, με δέος αν θέλετε, δεν τον αγαπούσα όμως. 
Αγαπούσα τον ποιητή που μ’ ένα κριτικό του σημείωμα στην 
ίδια την «Εφημερίδα» λίγους μήνες πρωτύτερα  (είμουν 
ακόμα στη Σμύρνη) για το Ταξίδι του Ψυχάρη (το διάβασα 
πολύ κατόπιν αυτό), ναι, αγαπούσα τον Παλαμά, που μου 
άνοιξε τα μάτια και μ’ έκανε να σκίσω και να σκορπίσω, 
κατά το 1890, στα νερά της Σαλαμίνας τη «Σαπφώ», 
μελόδραμα του Πατσίνη, μεταφρασμένο δυό χρόνια 
πρωτύτερα με τον αρχικό του ρυθμό και με στίχους σαν 
αυτούς: «Την καρδίαν μου εδόνει – η φωνή της η 
γλυκεία…»68 
 

 

Δεν είναι ξεκάθαρο από την παραπάνω αυτοβιογραφική μαρτυρία αν ο Ποριώτης 

συχνάζει ή απλά διαβάζει την Εφημερίδα του Κορομηλά69. Με τον Παπαδιαμάντη 

πάντως θα συνεργαστεί στη σύνταξη της Ακρόπολης, όπου συναντά για πρώτη φορά 

ο νεαρός Στέφανος Δάφνης (Θρασύβουλος Ζωιόπουλος) τον «ξανθοκόκκινο κύριο 

[Ποριώτη] που κρατούσε βιβλίο στη μασχάλη και ο λαιμοδέτης του φάνταζε 

παρδαλός»70. Στα 1900, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο «Νικόλαος ο Ποριώτης», 

όπως αυτοσυστηνόταν, εγκατέλειπε το «σχολείο δημοσιογραφίας» του Βλάση 

Γαβριηλίδη, δυσαρεστημένος από την αμοιβή της εργασίας του, παίρνοντας μαζί 

του «ένα ζευγάρι κίτρινα γάντια, ένα μικρό αγγλο-ελληνικό λεξικό και μερικά 

χειρόγραφά του»71. Η εργασία του νεαρού Ποριώτη εκεί φαίνεται πως ήταν μάλλον 

διεκπεραιωτική, καθώς στα φύλλα αυτής της περιόδου δεν συναντάται η υπογραφή 

του.  

Αμέσως μετά την πρώτη διετία της Νέας Σκηνής, και τη ρήξη του με το 

Χρηστομάνο, προκύπτουν οι δύο σταθερές συνεργασίες του μεταφραστή με τον 

τύπο. Πρόκειται για τον ριζοσπαστικό για τα δεδομένα της εποχής Νουμά  και την 

μάλλον συντηρητική Διάπλαση των παίδων. Σε μια εποχή που ο Ποριώτης έχει 

απομακρυνθεί από τη θέση του στο υπουργείο των ναυτικών, η συνεργασία του με 

                                                 
68 Ν. Ποριώτης, «Κριτική και περιαυτισμός», Νέα Εστία, τομ. 30, Ιούλιος – Δεκέμβριος 1941, σ. 71-72 
69 Το 1889 ο Ποριώτης φτάνει στην Αθήνα και δεν έχει ακόμα καταταχτεί στο Ναυτικό. Βλ. Τ. Άγρας, 
«Νικόλαος Ποριώτης», ό.π. 
70 Σ. Δάφνης, «Νικόλαος Ποριώτης, Η φλόγα που έσβυσε», Νέα Εστία, τχ. 434, σ. 590 
71 Σ. Δάφνης, ό.π., σ. 590 
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όχι τόσο συγγενή ιδεολογικά έντυπα υποδηλώνει ίσως έναν βαθμό οικονομικής 

εξάρτησης από την μεταφραστική του εργασία.  

 
 
-   Από τις στήλες του Νουμά 

 
 

Ο Νουμάς, του Δημήτρη Ταγκόπουλου, πέρα από όργανο προβολής νέων 

πολιτικών, κοινωνικών και λογοτεχνικών ιδεών, υπήρξε το βήμα από όπου 

καταπολεμήθηκαν οι επιστημονικές και αισθητικές προλήψεις του παρελθόντος για 

τη δημοτική γλώσσα72. Ο νεωτεριστικός του χαρακτήρας έγκειται κυρίως στο 

γεγονός ότι, όχι μόνο υποστήριξε τη δημοτική με θεωρητικά επιχειρήματα, αλλά 

την καθιέρωσε σε όλες του τις στήλες σε μια εποχή που, με εξαίρεση την βραχύβια 

Τέχνη του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, η επίσημη έντυπη γλώσσα ήταν η 

καθαρεύουσα73. Στο επαναστατικό, λοιπόν, για την εποχή του έντυπο ο Ποριώτης 

εργάζεται από το 1903 ως το 1916, σε όλη σχεδόν την «ηρωική», σύμφωνα με τον 

Καλογιάννη, περίοδο του Νουμά74.  

Οι σελίδες του περιοδικού75, πέρα από την ίδια τη μεταφραστική εργασία 

του Ποριώτη που εξετάζεται σε διαφορετικό κεφάλαιο, φωτίζουν κι άλλες πτυχές 

της πορείας του μεταφραστή76. Οι επιστολές που δημοσιεύτηκαν με αφορμή το 

σκάνδαλο της Άλκηστης, που ανακίνησε ο ίδιος ο Νουμάς, αποτελούν τις μοναδικές 

πρωτογενείς πηγές σχετικά με την επαφή του Ποριώτη με τη Νέα Σκηνή. Επίσης 

από σχόλιο του Νουμά, στις αρχές του 1905, προκύπτει ότι ο μεταφραστής έχει ήδη 

                                                 
72 Γ. Χ. Καλογιάννης, Ο Νουμάς και η εποχή του 1903-1931: Γλωσσικοί και ιδεολογικοί αγώνες, 
Επικαιρότητα, Αθήνα 1984, σ. 23 
73 Ό.π., σ. 24 
74 Ό.π., σ. 23 
75 «Ο “Νουμάς” ξεκίνησε ως εφημερίδα, δισεβδομαδιαία στην αρχή, εβδομαδιαία αργότερα, και 
επέμενε να ονομάζεται “εφημερίδα πολιτική, φιλολογική και κοινωνική” ακόμα κι όταν είχε 
καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως φιλολογικό περιοδικό. […]». Ό.π., σ. 67, σημ. 1. 
76 Ο Ποριώτης εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Νουμά με τη «Θλιβερά ιστορία ενός δραματικού 
κριτικού». Πρόκειται για τη μετάφραση ενός αγγλικού διηγήματος του H.G. Wells, που παρουσιάζει 
με χιουμοριστικό ύφος την αλλοίωση των εκφραστικών τρόπων ενός ανθρώπου που αναγκάζεται 
από τον εκδότη και εργοδότη του να ασχοληθεί με την θεατρική κριτική. (Νουμάς, 27.04 – 11.05.1903, 
αρ. 33-37). Με μεταφράσεις θεατρικών έργων επανέρχεται το 1906: ένα απόσπασμα από τις Κυράτσες 
του Ουίνδσωρ του Σαίξπηρ (Νουμάς, 21.05.1906, αρ. 199, σ. 2-3), το έργο του Giacosa Μια παρτίδα 
σκάκι,  που παίχτηκε στο Δημοτικό θέατρο στις 29.10.1906 (Νουμάς, 12.11.1906, αρ. 206, σ. 9-12) και 
μια μεταφραστική παρατήρηση στην κριτική του Λ. Σιγανού για το «Ξυνό Φρούτο» του Bracco (Ν. 
Ποριώτης , «Ξυνό ή άγουρο», Νουμάς, 18.06.1906, αρ. 203, σ. 12). Λίγο πριν την δημοσίευση της 
Σαλώμης  από τα Παναθήναια, ο Ποριώτης δημοσιεύει στο Νουμά κομμάτια του «Ερωτόπαθου 
προσκυνητή» από τα σονέτα του Σαίξπηρ (Νουμάς, 27.05.1907, αρ. 249, σ. 3). Ακολουθεί ένα 
απόσπασμα από την Τζοκόντα του Ντ’Αννούντσιο (Νουμάς, 13-20.07.1908, αρ. 304-305), ολόκληρο το 
έργο τον επόμενο χρόνο (Νουμάς, 17.05.1909 – 05.07.1909, αρ. 344-351) και άλλη μια σειρά 
ποιημάτων από τον «Ερωτόπαθο προσκυνητή» του Σαίξπηρ (Νουμάς, 29.03.1909, αρ. 337, σ. 4).  
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εγκαινιάσει τη συνεργασία του με το Βασιλικό Θέατρο, κάτι που δικαιολογεί ίσως 

την απουσία του από τις στήλες του εντύπου την ίδια και την προηγούμενη 

χρονιά77. Το 1905, επίσης, ο Ψυχάρης, συμπεριλαμβάνει τον Ποριώτη σε άρθρο του, 

γραμμένο για την ενδυνάμωση του στρατοπέδου των δημοτικιστών στην Ελλάδα, 

όπου παρατίθενται αλφαβητικά 140 ονόματα78. Το ψυχαρικό βάπτισμα θα επιφέρει 

μοιραία και τον αυστηρό έλεγχο των γλωσσικών επιλογών του μεταφραστή. Το 

1907 ο Νουμάς δημοσιέυει την αυστηρή κριτική του Λέκα Αρβανίτη (Αλέξανδρου 

Πάλλη) για τη μετάφραση της –  δημοσιευμένης στα Παναθήναια –  Σαλώμης του 

Ποριώτη79. Ο Πάλλης δεν συγχωρούσε ατοπήματα όπως «το παιδάριον της 

Ηρωδιάδος» , «εισέρχεται και εξέρχεται», ενώ έκρινε «κρύους και ανάληθους» τους 

δευτεροπρόσωπους πληθυντικούς και «φριχτούς» τους ξενισμούς στη μετάφραση 

του Ποριώτη80. Η φανατική γλωσσική ορθοδοξία του Πάλλη, που προφανώς 

προκάλεσε τον Ποριώτη να υπερασπιστεί την εργασία του με μια «Μεταφραστική 

απολογία» 81, θεωρούσε «της δημοτικής προσβολή να παίρνουμε τα δασκαλικά 

όπου έχει τα δικά της όργανα»82. 

Από τη δεύτερη δεκαετία του αιώνα συναντάμε τον Ποριώτη περισσότερο 

σαν αρθρογράφο γύρω από την πολιτική και τη θεατρική ζωή του τόπου, παρά σαν 

μεταφραστή του Νουμά83. Το Μάιο του 1910 αναδημοσιεύεται από την Ακρόπολη 

επιστολή του Ποριώτη που θίγει το ζήτημα της ηθικής στο θέατρο και της άκριτης 

παρουσίασης ξένων έργων από τους θιάσους. Ο μεταφραστής έχοντας πλέον 

άποψη και για την υλική πλευρά του θεάτρου επιχειρεί να προτείνει λύσεις για την 

«αρρώστια» της ελληνικής σκηνής84.  

                                                 
77 «Έξοχη η μετάφραση της Στρίγγλας του Σαίξπηρ από τον Ποριώτη που παίχτηκε στο Βασιλικό. 
[…]» (Ο Ίδιος, «Ό,τι θέλετε», Νουμάς, 16. 1.1905, αρ. 131, σ. 12) 
78 Γ. Ψυχάρης, «Ένωση θα πη δύναμη», Νουμάς, 23.01.1905, αρ. 132, σ. 1-6 
79 Λέκας Αρβανίτης, «Σαλώμη - Ν. Ποριώτης μεταφραστής», 12.8.1907, αρ. 256, σ. 3  
80 Ό.π. 
81 Ν. Ποριώτης, «Μεταφραστική απολογία», 19.08,1907, αρ. 257, σ. 6, αρ.257. Για τη μετάφραση της 
Σαλώμης βλ. κεφ. Β.2. 
82 Λέκας Αρβανίτης, ό.π. 
83 Το 1912, χρονιά που ο Ποριώτης επιστρέφει στο Ναυτικό, δημοσιεύεται η μετάφραση του 
θεατρικού του Ettore Moschino Τριστάνος και Ιζόλδη (Νουμάς, 21.01.1912 – 10.03.1912, αρ. 463-470). 
Τρία χρόνια αργότερα, από τις στήλες πάντα του Νουμά, δημοσιεύεται σειρά τραγουδιών από το 
¨Λυρικό Ιντερμέδιο¨ του Heine (σε μουσική Σούμαν) , σε μτφ. Ν. Ποριώτη (R. Schumann, «Η αγάπη 
του ποιητή», Νουμάς, 24. 1. 1915, αρ. 549, σ. 37-39)  ενώ προαναγγέλλεται η δημοσίευση του έργου το 
«Στ’ άρματα» του Ερνέστου Ψυχάρη, μεταφρασμένο από το Ν. Ποριώτη (Νουμάς, 28. 03. 1915, αρ. 
558, σ. 148) 
84 «Τους συμφέρει ότι τραβά κόσμο και μαζί μ’αυτό ό,τι είναι εύκολο και να το μεταφράση ο 
καθένας και να το καταλάβη ο καθένας και να το παίξη ο θίασος χωρίς πολλά έξοδα. Αυτά όλα τα 
προσόντα είναι συγκεντρωμένα στα έργα τα  σ ό κ ι ν , που μας στέλνουν κάθε χρόνο οι διάφορες 
γαλλικές φίρμες. Τ’ απαγορεύει αυτά η αστυνομία; Μένουν οι θίασοι δίχως ξένα έργα, κοντεύουν οι 
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Το δεύτερο εξάμηνο του 1910, και για μερικά μόνο φύλλα (αρ. 399-410), ο Ποριώτης 

εμφανίζεται ως κεντρικός συντάκτης του Νουμά, υπό τη διεύθυνση πάντα του 

Ταγκόπουλου. Η προαγωγή αυτή του μεταφραστή, σε μια εποχή που ο Νουμάς 

αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα85, αποτελεί δάκτυλο Ίωνος 

Δραγούμη, πληροφορία που φωτίζει σημαντικά τις πολιτικές φιλίες του Ποριώτη86. 

Την ίδια περίοδο δημοσιεύεται μακροσκελές άρθρο του μεταφραστή σχετικά με την 

απουσία Εθνικού - λαϊκού θεάτρου. Αναφέρεται διεξοδικά στα υπάρχοντα θέατρα κ 

καταλήγει ότι η ανασύσταση του Βασιλικού Θεάτρου προϋποθέτει τον «κατάλληλο 

άνθρωπο» και τέτοιος είναι ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος87. Οι απόψεις αυτές του 

Ποριώτη δεν έμειναν μόνο στο επίπεδο της αρθρογραφίας, καθώς τον ίδιο χρόνο 

Ποριώτης και Καζαντζάκης καταθέτουν υπόμνημα στην κυβέρνηση Βενιζέλου για 

την ίδρυση Εθνικού Θεάτρου88. Η κίνηση αυτή έχει πλέον καταγραφεί στην ιστορία 

του νεοελληνικού θεάτρου μεταξύ των μάταιων συζητήσεων για Εθνικό θέατρο, 

καθώς, σύμφωνα με το Σιδέρη, «ο κυβερνήτης […] πραγματικά δεν είχε τη 

                                                                                                                                                 
ηθοποιοί να χάσουν το ψωμί τους. […] Δεν υπάρχει σωτηρία λοιπόν από τα σόκιν; Αφού το ελληνικό 
θέατρο είναι άρρωστο, και η αρρώστια του προέρχεται από τα ξενικά σάπια προϊόντα, τα φτηνά και 
έυκολα στην πούληση, ας μπη  και γι’ αυτά τελωνειακός φραγμός, όπως για το αμερικάνικο λίπος. Ο 
νόμος για την προστασία των θεατρικών έργων ας απλώση και σ’ αυτά την προστασία του και μαζί 
ας τα φορολογήση.» (Ν. Ποριώτης, «Τα ξένα έργα», Νουμάς, 23.05.1910, αρ.393, σ. 6) 
85 Η εβδομαδιαία ήδη έκδοση του Νουμά γίνεται δεκαπενθήμερη τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και 
Δεκέμβρη του 1910. 
86 Ο Ι. Δραγούμης έγραφε στον Πέτρο Βλαστό στις 9/22 του Μάη 1910: «[…] Ούτε είναι αρκετός 
λόγος για να σ’ εμποδίσει, ότι μια φορά τους τρεις μήνες γράφεται και κανένα άρθρο (στο Νουμά) με 
κοινωνιστικές ιδέες. Ποιος σ’ εμποδίζει να πολεμήσεις αυτές τις ιδέες; Και μένα, καθώς ξέρεις, δε 
μου αρέσουν, αλλά δεν είναι λόγος αυτός να πάψουμε  γι’ αυτό ένα φύλλο, το μόνο που για την ώρα 
συγκεντρόνει τους νέους δημοτικιστές που φανερόνονται κάθε μέρα [sic]. Βάζω τον Ποριώτη στο 
Νουμά ίσα ίσα για να διορθωθή ο Νουμάς. Αν πάλι δούμε ως το τέλος του χρόνου ότι δεν πάει καλά 
ο Νουμάς και με τον Ποριώτη, τότε έχουμε καιρό να κόψουμε το βοήθημα αυτό. Τον Ποριώτη θα 
τον βλέπω όσο γίνεται πιο συχνά. Με τον Ταγκόπουλο ο Ποριώτης τα πάει καλά.» («Αποσπάσματα 
από τα τελευταία γράμματα του Ίωνος Στ. Δραγούμη στον φίλο του Πέτρο Βλαστό», Νέα Εστία, τχ. 
794, σ. 977) 
87 Ν. Ποριώτης, «Για το Εθνικό Θέατρο», Νουμάς, 17.10.1910 , αρ. 409, σ. 161 και 7.11.1910, αρ. 411, σ. 
205  
88 Βλ. Α. Γλυτζουρής, Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 2009, σ.414-415: «Αλλά και ως προς το ζήτημα του θεάτρου, ο προσανατολισμός του 
ποιητή [Καζαντζάκη] (όπως και του Δημοτικισμού γενικότερα) δεν ήταν προς την κατεύθυνση ενός 
‘ελεύθερου’ θεάτρου αλλά ενός εθνικού, που θα ακολουθούσε τα διδάγματα του Λέσινγκ και του 
Χέρντερ, του Γκαίτε και του Σίλερ. Όπως και έγινε τελικά μέσα από τη μεταφύτευση της γερμανικής 
παράδοσης του ‘Bildung’ που εγκαινίασε ο Φώτος Πολίτης το 1932 στο Εθνικό Θέατρο. Αυτή την 
κατεύθυνση έδειχνε τουλάχιστον από το 1907 ο Παλαμάς, στη ‘βαριά σκιά’ του οποίου κινούνταν 
σχεδόν όλοι: «Από την εθνική ψυχή θα γεννηθή ο δραματοπλάστης, μα και την εθνική ψυχή θα 
ξαναγεννήση» («Για το δράμα, όχι για το θέατρο», Άπαντα, τ.6, Γκοβόστης, Αθήνα, σ. 346). Δεν είναι 
διόλου τυχαίο λοιπόν ότι μετά την άνοδο του Βενιζέλου στην εξουσία και πριν τους Βαλκανικούς 
Πολέμους, γύρω στα 1910-11 ο Καζαντζάκης ανέλαβε επιτελικές θέσεις στη νέα κυβέρνηση και 
πρωτοστάτησε μαζί με το Νικόλαο Ποριώτη σε μια πρωτοβουλία ίδρυσης εθνικού θεάτρου , στη 
διεύθυνση του οποίου θα συμμετείχαν δημοτικιστές όπως ο Παλαμάς και ο Κωνστ. Χατζόπουλος. 
Για τον λόγο αυτό συναντήθηκαν με άλλους λόγιους της εποχής και υπέβαλαν σχετικό υπόμνημα σ’ 
έναν πρωθυπουργό που είχε προκύψει κι αυτός μέσα από την περιπέτεια του Κρητικού Ζητήματος.» 
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δυνατότητα τώρα να σταματήσει σ’ ένα τέτοιο θέμα∙ την πρώτη θέση, ολοφάνερα 

την είχε το μεγάλωμα του κράτους, η εξεύρεση πλουτοπαραγωγικών πηγών»89. 

Δύο σχεδόν χρόνια αργότερα ο μεταφραστής θα πάρει σαφείς  αποστάσεις 

από την πολιτική γραμμή που προωθείται, σύμφωνα με τον ίδιο, από την εφημερίδα 

του Ταγκόπουλου.  Ο Ποριώτης  μέσα από τρία εκτενή άρθρα του καταγγέλλει τη 

φιλοβενιζελική τάση του Νουμά, κρίνοντας ασυνεπή τη στάση του κόμματος του 

Βενιζέλου ως προς το γλωσσικό ζήτημα90. Την επόμενη χρονιά (1913) θα αρκεστεί 

στη  δημοσίευση των δύο πρωτότυπων σειρών ποιημάτων του, «Οι νεκροί της 

ωραίας» και  «Λυγροί Νόστοι»91, ενώ ετοιμάζει ήδη την έκδοση της Ροδόπης92.  

Από το στρατόπεδο του Νουμά θα αποχωρήσει ο Ποριώτης ενοχλημένος το 

1916 με αφορμή την φιλοξενία των απόψεων του «παρείσακτου» (γλωσσικά κ 

ιδεολογικά) Ξενόπουλου από τις στήλες του εντύπου, με τον οποίο ο ίδιος έχει ήδη 

συνεργαστεί για μια πενταετία στη Διάπλαση των Παίδων93.   

 
 

-    Στη Διάπλαση των παίδων  
 
 

Την περίοδο 1903-1907, παράλληλα με την συνεργασία του στο Νουμά, ο Ποριώτης 

μεταφράζει παιδαγωγικά διηγήματα και για την Διάπλαση των παίδων, υπό τη 

διεύθυνση του Ξενόπουλου, σε απλή καθαρεύουσα94. Ανατρέχοντας στα τεύχη του 

                                                 
89 Γ. Σιδέρης, ΙΤΝΕΘ, τ. Β2, σ. 16. Βλ. επίσης τ. Β2, σ. 20. Σύμφωνα με μαρτυρία του Ξενόπουλου που 
μεταφέρει ο Σιδέρης: «[…]. Όσον δια τον διευθυντήν η εκλογή εκυμαίνετο , ως εισήγομεν, μεταξύ του 
κ. Κ. Παλαμά (ο οποίος θα εβοηθείτο από έναν καλόν γραμματέα, τον κ. Ποριώτην π.χ. και από ένα 
καλό ρεζισέρ, τον κ. Οικονόμου), του κ. Πέτρου Βασιλικού, του καθηγητού κ. Α.Μ. Ανδρεάδου και 
δεν ηξεύρομεν τίνος άλλου…»(17 Φεβρ. 1914)» 
90 Ν. Ποριώτης, «Κατόπιν εορτής», Νουμάς, 7.4.1912, αρ. 474, σ. 217-220. Τ. ί., «Το ζήτημά μας κι ο 
Βενιζελισμός», Νουμάς, 21.04.1912, αρ. 476, σ. 248-9. Βλ. επίσης, «Το ζήτημά μας και ο Βενιζέλος», 
Νουμάς,  19.05. 1912, αρ .480, σ. 315-6. Ο Ποριώτης παρατηρεί ότι ο Νουμάς, ενώ ήταν περιοδικό του 
δημοτικισμού τώρα έχει και πολιτική θέση υποστηρίζοντας το Βενιζέλο. Όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, 
η πολιτική του Βενιζέλου έχει αντιφάσεις και δεν αφορά τους δημοτικιστές. Στον Ποριώτη απαντά ο 
πολιτικός αρθρογράφος του Νουμά Παρατηρητής, αλλά ο μεταφραστής επανέρχεται στις 21 Απρίλη 
δηλώνοντας ότι οι δημοτικιστές δεν  βλέπουν καμία φιλελεύθερη ιδεολογία στα νομοθετήματα του 
Βενιζέλου. Με αφορμή, τέλος, ένα κείμενο της Ειρήνης Δεντρινού γράφουν για τη σχέση του 
δημοτικισμού με το Βενιζέλο ο Ψυχάρης και ο Ποριώτης. 
91 Νουμάς, 4.05.1913, αρ. 506, σ. 99 και αρ. 514, σ. 200-201 
92 Νουμάς, 30.11.1913, αρ. 515, σ. 214 και 28.12.1913, αρ. 517, σ. 236 
93 Για το ζήτημα με τον Ξενόπουλο βλ. Ν. Ποριώτης, «Ξενοπουλικός καθρέφτης»,Νουμάς, 9.4.1916, 
αρ. 588, σ. 85-87 και τ. ί. , «Ξενοπουλιάδα», Νουμάς, 23.4.1916, αρ. 589, σ. 104-105. 
94 Μικρό γλωσσικό δείγμα από το «Τροχόσπιτο» της Α. Λατούς από τη μετάφραση του Ποριώτη: 
«Ξέρεις, Πετρογιάννη! Είπε η Μαργαρώ, όταν ετελείωσαν το φαγητόν των». 
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περιοδικού, η υπογραφή του Ποριώτη συναντάται κάτω από τη μετάφραση 

τεσσάρων γαλλικών διηγημάτων και δύο ιταλικών95. 

 

 

-    Σε άλλα έντυπα 
 

 
Κατά καιρούς, η υπογραφή του Ποριώτη ως μεταφραστή εντοπίζεται σε διάφορα 

άλλα έντυπα.  Στον Ακρίτα του Σωτήρη Σκίππη δημοσιεύεται το 1904 «Η 

βουλιαγμένη πολιτεία» από τα «Λεβαντιά Σκίτσα» του Jerome K. Jerome96. Για αυτή 

του μετάφραση, μάλιστα, ο Ποριώτης παίρνει το ψυχαρικό χρίσμα στα 190597. Στα 

ευρύτερης κυκλοφορίας και μέσης γλωσσικής οδού Παναθήναια του Μιχαηλίδη, ο 

μεταφραστής θα δημοσιεύσει, τη Σαλώμη του Ουάιλντ στα 1907 και ένα απόσπασμα 

από την Τζοκόντα του Ντ’ Ανούντσιο τον επόμενο χρόνο98. Στον Ποριώτη ανήκει, 

ίσως, και η μετάφραση ενός αποσπάσματος του μυθιστορήματος του Ντ’ Ανούντσιο 

Forse che si forse che no (Ίσως ναι, ίσως όχι) που δημοσιεύουν τα Παναθήναια το 

190999. Η επανένταξή του στο Ναυτικό το 1912, του επέτρεψε, ίσως την επαφή και 

με έντυπα της διασποράς100. Στη Νέα Ζωή Αλεξάνδρειας ο Ποριώτης παραχωρεί 

άλλα δύο θεατρικά έργα101. Τη χρονιά της ρήξης με το Νουμά, ο μεταφραστής 

δημοσιεύει στην Αρμονία (του Νικ. Ξ. Γιοκαρίνη) ποίημα με τίτλο «Ροντό»102, καθώς 

και μια επιστολή γραμμένη για να βγει στο Νουμά, εναντίον του Ξενόπουλου103. Το 

                                                 
95 Πρόκειται για τα κείμενα του Ιουλίου Βερν «Τα παραμύθια του Καβιδουλίνου» (Περ. Β’, τομ. 11, αρ. 
1-2, 3-10.1.1904, [Κεφ. Α’]) και «Οι αριστείς ταξιδεύουν» (Περ. Β’, τομ. 11, αρ. 1-2, 3-10.1.1904, – τέλος 
27.11.1904 [Κεφ. Α’]),  της Α. Λατούς «Το τροχόσπιτο» ( αναγγέλλεται στις 28.5.1905 από την 
«Αλληλογραφία της Διαπλάσεως»), του Αιμ. Σαλγάρι «Η πόλις του χρυσού» (28.5.1905, σ. 206, 
τέλος), της Ι. Μαιρέ «Το φεγγαρόπαιδο» (τομ. 13, Ιαν-Ιούν. 1906) και «Τα δίδυμα του Τρανσβάαλ» 
του Π. Ρολάν (τομ. 14, Δεκ. – Ιούλ. 1907). 
96 Ακρίτας, τομ. Α’, Μαρτιος-Αύγουστος 1904, σ. 11-15 (Jerome K. Jerome, Sketches in Lavender, Blue 
and Green, 1895) 
97 Γ. Ψυχάρης, «Ένωση θα πη δύναμη», Νουμάς, 23.01.1905, αρ. 132, σ. 1-6,  
98 Ο. Ουάιλντ, «Σαλώμη», μτφ. Ν. Ποριώτης, Παναθήναια, φ. 158, σ. 33-49. G. D’Annunzio, «H 
Τζοκόντα», μτφ. Ν. Ποριώτης, Παναθήναια, τχ. 187-188 (1908), (απόσπ.) 
99 Ο Φίλιππος Παππάς αποδίδει τη μετάφραση στον Ποριώτη. Το κείμενο υπογράφεται με τα αρχικά 
Ν. Π.  Παναθήναια, Έτος Ι΄, αρ. 221-222, 15-31. 12.1909, σ. 154-160. (Φ. Παππάς, Πρώτα στοιχεία για την 
παρουσία του Γκαμπριέλε Ντ' Ανούντσιο στην Ελλάδα : (ταξίδια, πρόσληψη, επιδράσεις, μεταφράσεις), 
Διπλωματική εργασία, Ρέθυμνο 2005) 
100 Το 1912 «ο νέος πόλεμος τονε βρίσκει πάλι με ενθουσιασμό στα πολεμικά καράβια και μάλιστα 
έμπιστο γραμματικό του ναυάρχου Κουντουριώτη». (Ρ. Γκόλφης, «Ο σοφός», Νέα Εστία, τχ. 434, σ. 
594) 
101 Ε. Calandra, «Η κυρία Ωρέττα», μτφ Ν. Ποριώτης, Νέα Ζωή (Αλεξάνδρειας) , φ. 4, 1912] και 
R. Bracco, «Η Βρυσούλα», μτφ Ν. Ποριώτης, Νέα Ζωή (Αλεξάνδρειας), φ. 8-12, 1912] 
Ε. Calandra, «Η κυρία Ωρέττα», μτφ Ν. Ποριώτης, Νέα Ζωή (Αλεξάνδρειας) , φ. 4, 1912] 
102 Αρμονία, Έτος Α’, αρ. 2, 11.3.1916, σ. 1 
103 Αρμονία, Έτος Α’, αρ. 6, 8.4.1916, σ. 5-7, («Φιλολογική διατριβή. Ξενοπουλικός καθρεύτης.») 
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ίδιο διάστημα, στην Αρμονία δημοσιεύονται και αγγελίες-διαφημίσεις των 

μεταφράσεων που εκδόθηκαν από την νεοϊδρυθείσα (1915) εκδοτική εταιρεία του 

Ποριώτη Τα Έργα104. Μετά από αυτό ο ίδιος θα επανεμφανιστεί από τις στήλες του 

μη κομματικοποιημένου ακόμα Ριζοσπάστη με αφορμή την Εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση105.  

Θα περάσει μια εικοσαετία, μέσα στην οποία ο μεταφραστής θα πάρει άλλη μια 

εκδοτική πρωτοβουλία με τη βραχύβια Θυμέλη (1933-5), ώσπου να κάνει πάλι την 

εμφάνισή του στις στήλες του περιοδικού τύπου. Στα 1937 πλέον ο Ποριώτης θα 

δημοσιεύσει στην Ελληνική Επιθεώρηση της Ευγενίας Ζωγράφου μεταφράσεις 

(παραφράσεις) του λυρικού θεάτρου στην πλειοψηφία τους106. Μοναδική εξαίρεση 

μεταξύ αυτών το Ριπίδι της Λαίδης Βιντερμέρη, του Ουάιλντ107.  

 

 

-   Οι εκδοτικές πρωτοβουλίες 

 

Το 1915 ο μεταφραστής θα προχωρήσει στην ίδρυση της εταιρείας Τα Έργα (ή 

Άριστα Δράματα, όπως αλλιώς συναντάται στη βιβλιογραφία) με σκοπό την έκδοση 

των δικών του κυρίως μεταφράσεων και επιλεγμένων πρωτότυπων έργων, μεταξύ 

των οποίων η Τρισεύγενη του Παλαμά και η δική του Ροδόπη. Ο Νουμάς, παρά τις 

ιδεολογικές καταγγελίες που δέχτηκε από τον συνεργάτη του ακόμα Ποριώτη, 

προέβαλλε επανειλημμένα και στήριξε την πρωτοβουλία108. Η εκδοτική εταιρεία, 

όμως δεν μέτρησε περισσότερα από δύο χρόνια ζωής. Η Φλωρεντινή Τραγωδία και Η 

                                                 
104 Αρμονια, ό.π., σ. 8 και αρ. 7, 15.4.1916 σ. 8 και αρ. 11, 20.5.1916, σ. 12  
105 Ν. Ποριώτης, «Εκπαιδευτική ανειλικρίνεια», Ριζοσπάστης, 30.7.1917, αρ. 8, σελ. 1.  
106 «Ρέα: Μελόδραμα του Σπύρου Σαμάρα μ’ελληνικούς στίχους του Ν. Ποριώτη, παραφρασμένους 
με το ρυθμό της μουσικής από το ιταλικό κείμενο του P. Milliet», Ελληνική Επιθεώρησις, Έτος Λ’, αρ. 
362, Δεκ. 1937, σ. 41-48. Φοντάνα – Σαμάρα, «Φλώρα Μιράμπιλις», Ελληνική Επιθεώρησις, αρ. 363, σ. 
67-74. Φορτσάνου – Πουτσίνη, «Γιάννης Σκίκης», Ελληνική Επιθεώρησις, Έτος Λ’, αρ. 358-359, Αυγ.-
Σεπτ. 1937, σ. 161-170.   
107 Ο. Ουάιλντ, «Το Ριπίδι της Λαίδης Βιντερμέρης», μτφ. Ν. Ποριώτης, Ελληνική Επιθεώρησις, αρ. 
361, Νοεμ. 1937, σ. 9-24 και αρ. 362, Δεκ. 1937, σ. 51-52 
108 Νουμάς, 26.12.1915, αρ. 581, σ. 420 (Νέα βιβλία , «Τα Εργα»): «Καινούρια εκδοτική εταιρεία μ’ αυτό 
τον τίτλο. Επιμελητής ο Ν. Ποριώτης. Και μόνο τ’ όνομα αυτό δεν είναι αρκετή σύσταση και εγγύηση 
πως αποκτήσαμε, όχι πια μόνο κερδοσκοπική, μα και φιλολογική εκδοτική εταιρεία; Πρώτο έργο η 
Σαλώμη του Οσκ. Ουάιλδ, μτφ. Ποριώτη, με πρόλογο πολυσέλιδο του ίδιου για την κατάντια (αυτός 
ο χαρακτηρισμός του αξίζει) του σημερινού ελληνικού θεάτρου. Η Σαλώμη πουλιέται μια δρχ. σε 
όλα τα βιβλιοπωλεία κι αξίζει να αγοραστεί από όλους , όχι μόνο για την αριστοτεχνική μτφ της, μα 
και για το βαθυστόχαστο και ειλικρινέστατο πρόλογο. Δεύτερο έργο, και θα βγαίνει κάθε μήνα, θα 
βγει το Σαν τα φύλλα, του Τζιακόζα, και τρίτο η Τρισεύγενη του Παλαμά. Στο ξώφυλλο της 
Σαλώμης υπάρχει και η ακόλουθη δήλωση: «Δώδεκα διάφορα δράματα της σειράς αυτής, ή δέκα 
δράματα και τη Ροδόπη, θα λάβη ο φιλαναγνώστης στο διάστημα του 1916 , με δρ. δέκα 
(ταχυδρομική επιταγή) «προς τον κ. Ν. Ποριώτη – Γραμματοθυρίδα 29- Αθήνα- Ελλάδα».  
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Αγία Εταίρα του Ουάιλντ ήταν τα τελευταία κείμενα που απέδωσε η φιλόδοξη αυτή 

προσπάθεια του Ποριώτη109. 

Στα εξηντατρία του χρόνια ο μεταφραστής θα εκδώσει τη Θυμέλη, περιοδική 

έκδοση που κυκλοφόρησε πρώτη φορά στα 1933 με σκοπό να «τυπώνεται κάθε δύο 

μήνες με θεατρικά έργα και άλλα φιλολογικά»110. Στόχος και αυτής της 

πρωτοβουλίας ήταν «να συγκεντρώσει με τάξη και με σύστημα το έργο ενός μόνου 

ανθρώπου»111. Πιθανότατα το εγχείρημα αυτό δεν ξεπέρασε τα τέσσερα τεύχη. Στα 

1935 επανεκδίδεται ένα διπλό τεύχος του 1933, όπου περιέχεται μεταξύ άλλων το 

κείμενο της Ροδόπης με εικόνες του Πέτρου Ρούμπου και «με την κρισολογία της, 

όπου φαίνεται και πώς έγινε δεχτή για να μην παρασταθή στο Εθνικό Θέατρο», οι 

δυο πρωτότυπες απόπειρες του Ποριώτη στην ποίηση, δύο σαπφικές ωδές, 

τραγούδια του Γκαίτε (όπως είναι τονισμένα από τον  Hugo Wolf), συνοδευμένα 

όλα από τις κριτικές που δέχτηκαν κατά καιρούς από τις στήλες του τύπου. Η 

εντυπωσιακή αυτή συλλογή πηγών μοιάζει με μια ύστατη απόπειρα του 

μεταφραστή να απαντήσει σε όλους και για όλα, και κυρίως στους επικριτές της 

μοναδικής του τραγωδίας Ροδόπης που δεν αντίκρισε ποτέ το θεατρικό κοινό.   

 

 
 

                                                 
109 Ο. Ουάιλδ, Η Αγία Εταίρα και η Φλωρεντινή Τραγωδία , μτφ. Ν. Ποριώτης, Άριστα Δράματα (αριθ. 
7), Αθήνα 1917 
110 Θυμέλη, τομ. Α’, τχ. 3-4, Οχτώβρης-Δεκέμβρης 1933 (όπως αναδημοσιεύτηκε το 1935). Θερμές 
ευχαριστίες οφείλω στον Αντώνη Γλυτζουρή που μου παραχώρησε το δυσεύρετο τεύχος του 
περιοδικού. 
111 Χ. Λ. Καράογλου, Περιοδικά Λόγου και Τέχνης (1901-1940), τομ. Β’, University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη 1996, σ. 428-9 
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3. Τα χρόνια της Σαλώμης  

 

«Είταν ωραίο πρωί, κ’ η  ερωτορήγισσα η γλυκειά, 
Κι από τό γαλατόλευκο ιερό της περιστέρι 
Χλωμότερη (με τον καημό, γιατί  δεν την ψηφά 
Το τρελοπαίδι ο Άδωνης), νωρίς πιάνει λημέρι  
Σε μια ραχούλα ορθόγκρεμη. Ξάφνου θωρεί σιμά  
Τον Άδωνη με βούκινο και με σκυλλιά να φτάση. 
Εκείνη, η δόλια ρήγισσα, με πόνου προθυμιά, 
Κείθε τ’ αγόρι εμπόδισε, πέρα να μην περάση. 
«Μιά φορά» λέγει του, «είδα εγώ έναν ομορφονιό, 
Σ’ αυτό εδώ το κλαρί βαριά από κάπρο  λαβωμένο, 
Βαθιά εδώ πάνου στο μερί, ωχ! θέαμα φριχτό! 
Κοίταξε το μερί μου, εδώ τον είχε χτυπημένο» 
Και το  δικό της δείχνει∙ αυτός κι άλλες πληγές ξανοίγει, 
Καί τρέχει κοκκινίζοντας μακρυά της για να φύγη.»112 

 

 

Την πενταετία 1906-1910 παρατηρείται μια πύκνωση στο ενδιαφέρον του Τύπου και 

των φιλολογικών καφενείων της εποχής για το πνεύμα του Ουάιλντ113, που 

κλιμακώνεται παράλληλα με τη συζήτηση περί ηθικής στο θέατρο114. Ακόμα κι ο 

Ξενόπουλος, πάντα σε αρμονία με τον παλμό της εποχής, γράφει ένα δοκίμιο 

υπερασπιζόμενος τις αρχές του κινήματος του αισθητισμού και το δόγμα «Η τέχνη 

για την τέχνη»115. Ο Ποριώτης, πάντως, δεν φαίνεται να υιοθετεί καμία ακραία θέση 

στα πλαίσια αυτής της συζήτησης· αντιθέτως, μεταφράζει σονέτα και αναπολεί τα  

ρομαντικά πρότυπά του. 

 

-  Σολωμός, Ροσσίνι και Σαίξπηρ 

 

Το 1907  –  χρονιά που η Σαλώμη δημοσιεύεται στα Παναθήναια και εκδίδεται σε 

αυτοτελή έκδοση από το ίδιο έντυπο – ο μεταφραστής καταπιάνεται με τον 

«Ερωτόπαθο προσκυνητή» από τα σονέτα του Σαίξπηρ, ενώ την ίδια περίοδο 

γράφει για τον «Σολωμό και τη μουσική του Ροσσίνη στο “Τραγούδι της 
                                                 
112 «Σαιξπήρου, Ο ερωτόπαθος προσκυνητής», μτφ Ν. Ποριώτη, Νουμάς, 13.05.1907,αρ.247, σ. 2 (και 
27.05.1907, αρ. 249, σ. 3)   
113 Για τη συζήτηση στα φιλολογικά καφενεία Βλ. Κ. Πετράκου, «Η πρόσληψη του Oscar Wilde στο 
ελληνικό θέατρο», ό.π. σ. 76-83. Για τις μεταφράσεις των έργων του Ουάιλντ που εμφανίζονται στον 
Τύπο την περίοδο 1901-1927 βλ. τη διπλωματική εργασία της Αι. Ιατρού, Οι τύχες του Oscar Wilde 
στην Ελλάδα (1895-1930): Μια πρώτη καταγραφή, Ρέθυμνο, 2005, σ. 149-153 
114 Ενδεικτικά, με τη φράση του Ουάιλντ «ότι είναι άσκημο είναι κι ανήθικο» ανοίγει την κριτική του 
για «Τον καημένο τον Πέτρο, έργο του Ιταλού Καβαλλότη»  που ανέβηκε στο Βασιλικό ο Λ. Σιγανός 
για να καταλήξει στο ότι «η τέχνη του [συγγραφέα] ...με τις θεωρίες του τις ψεύτικες και τις διδαχές, 
μας ξεσκεπάζουν μιαν ασκήμια που είναι ανηθικότατη, όσο κι αν δούλεψε το φτιασίδι της 
ψευτοηθικής». Νουμάς, 7. 1.1907, αρ.229, σ.5 («Θεατρικές Πινακίδες»).  
115 Βλ. Κ. Πετράκου, ό.π., σ. 75-76 
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Δεσδεμόνας”»116. Με αφορμή τα λόγια του Παλαμά, ότι «Τα “Ευρισκόμενα” του 

Σολωμού μας συγκινούνε πιο πολύ σα μουσικά θέματα ή σα ποιήματα», ο Ποριώτης 

μαρτυρεί τις (γλωσσικές και μουσικές) καταβολές του: 

 

«Οι παθητικοί στίχοι του Σολωμού με είχαν ρίξει πίσω, σε πιο παλιά εποχή, που μικρός 

μαθητής ακόμα εβάλθηκα να μάθω μοναχός μου τα ιταλικά. Και τα μάθαινα με δική 

μου μέθοδο, διαβάζοντας όποιο έμμετρο ιταλικό κείμενο μου τύχαινε στα χέρια. Ακόμα 

θυμούμαι την πικρόγλυκη συγκίνηση που μου φέρανε και τότε κάποιοι ιταλικοί στίχοι, 

τυπωμένοι απάνου από το διπλό πεντάγραμμο ενός κομματιού του πιάνου, για να 

δείχνουν από πού άρχιζε η τραγουδιστή μελωδία. Το τετράδιο είτανε ανοιχτό στο 

πιάνο, και οι στίχοι μοιάζανε σα δεκαπεντασύλλαβοι δικοί μας. […] Είτανε το περίφημο 

“Τραγούδι της Ιτιάς” από τον “Οθέλλο” του Ροσσίνη μεταγραμμένο για πιάνο. Και σε 

λίγο, εκείνο το βράδυ, όταν άσπρα δάχτυλα που τώρα είναι μαύρο χώμα, έκαναν να 

βογγήξουν οι κόρδες μιαν ανεμοταραχή, που γαλήνευε σε θλιβερό τραγούδι, οι ιταλικοί 

στίχοι της αρχής του τραγουδιού έβαλαν θεμέλιο στη μνήμη μου κι έμειναν ασάλευτοι 

εκεί.»117 

 

Το «συγκινητικό ξάφνιασμα» του Ποριώτη ακολουθούν σύντομα ιστορικά της 

όπερας του Ροσσίνι, στο ρυθμό των στίχων της οποίας – σύμφωνα με τον ίδιο – 

ταίριαξε «ο εθνικός μας ποιητής […] ένα απ’ τα ωραιότερα έργα του κι ας είναι 

τούτο ελεύτερη και πλατειά παράφραση του Σαίξπηρ (“Οθέλλος”, πρ. Δ’, σκ. 3)». 

Το άρθρο του κλείνει με μια πατριωτική παρότρυνση προς τους καλλιτέχνες του 

λυρικού θεάτρου: «Στα επίσημα κοντσέρτα των Ωδείων μας πολλές φορές τα 

ελληνικά στόματα τραγουδούν ιταλικά τραγούδια μεταφρασμένα σε γαλλικά λόγια. 

Τι τιμή και τι καμάρι για την καλλίφωνη Ελληνίδα που θα τραγουδήση το αθάνατο 

“Τραγούδι της Ιτιάς” του Ροσσίνη με ελληνικά λόγια γραμμένα απ’ το μεγάλο μας 

τον ποιητή!»118. Ο Ποριώτης είναι εμφανώς ευθυγραμμισμένος με τα κελεύσματα 

του «ανανεωμένου εθνικόφρονα ρομαντισμού» που κήρυξε ο Ψυχάρης119.  

 

 

                                                 
116 Ν. Ποριώτης, «Στον αυλόγυρο της Τέχνης», Νουμάς, 20.05.1907, αρ. 248, σ. 4  
117 Ό.π.   
118 Ό.π. 
119 Κ. Θ. Δημαράς, «Η διακόσμηση της ελληνικής ιδεολογίας», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. 
ΙΔ’, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1977, σ. 403. Ένα περίπου μήνα πριν, ο Νουμάς δημοσίευε άρθρο με 
τίτλο «Ο Σολωμος» από «ομιλία του Ψυχάρη, γινομένη στις 4 του περασμένου Μάρτη, σε μια 
συνεδρία της Ligne Française pour la defense des droits de l’ Hellénisme, στο Παρίσι». Βλ. Νουμάς, 
8.4.1907, αρ. 242, σ. 1-4 
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-  «Στον Αυλόγυρο της Τέχνης» 

 

Στο ίδιο άρθρο ο Ποριώτης προτάσσει ένα σύντομο κείμενο όπου μπορεί κανείς να 

διακρίνει, στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνει τις θέσεις του περί ιερότητας της 

τέχνης, τόσο τα αισθητικά όσο και τα ιδεολογικά του όρια. 

 

«Στα τουρκοπατημένα μέρη, οι περσότεροι αν όχι όλοι οι ναοί του Χριστού είναι 

χτισμένοι μέσα σε μεγάλες αυλές, ολόγυρα μαντρωμένες. Το άδειο διάστημα, ως τον 

εξωτερικό τοίχο, είναι ο «αυλόγυρος της εκκλησίας». Μέσα στον αυλόγυρο, τα κελλιά 

των ιερομονάχων, το επιτροπικό, το σκευοφυλάκιο, - στους παλιούς καιρούς και των 

νεκρών τα μνήματα. Είναι ιερός ο ναός και το ιερό του ιερώτερο παρ’ όλος ο ναός∙ από 

την ιερότητα όμως που ξεχειλίζει απ’ το ναό, αγιάζει κι ο αυλόγυρος . Και το βράδυ άμα 

κλείσουν οι μεγάλες πόρτες του εξωτερικού τοίχου και πόδι λαϊκού αμαρτωλού δεν έχη 

αιτία εκεί μέσα να πατήση, ναός και αυλόγυρος γίνονται ένα, και όλος ο τόπος είναι 

ιερός: η εκκλησία.  

Πόσοι και πόσοι περνούν απ’ τον αυλόγυρο, και χωρίς να μπουν να προσκυνήσουν 

μέσα στο ναό, κυριεύονται από την ευλάβεια του τόπου, κι έτσι περαστικοί και 

βιαστικοί κάνουν μ’ ευλάβεια το σταυρό τους ! 

Ένας απ’ τους πολλούς και γω περαστικός και βιαστικός απ’ τον αυλόγυρο της Τέχνης, 

κάνω τον σταυρό μου, κι η ταπεινή μου προσφορά ας εύρη χάρη στα μάτια των 

ταπεινών και άξιων λειτουργών του ναού, που ξέρουν τι να διαλέξουν και να 

κρατήσουν, τι να απορρίξουν και να πετάξουν.»120  

 

Σε αυτή την ομολογία πίστης και αφοσίωσης στην Τέχνη, που ξεκινάει απ’ τα 

«τουρκοπατημένα μέρη», δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς την «χριστιανικότητα» 

και την «αλύτρωτη» ελληνικότητα που αντηχούν οι σκέψεις του Ποριώτη. Ο 

Χριστός σαν θεματική στη σκέψη του Ουάιλντ έχει ήδη εντοπιστεί και αναδειχθεί 

από τους έλληνες νεωτεριστές λόγιους121. Στη σκέψη του Ποριώτη, όμως, η έννοια 

της χριστιανοσύνης έχει οπωσδήποτε βαθιές ρίζες. Η καταγωγή του καταρχήν από 

την «τουρκοπατημένη» Καλλίπολη της Θράκης είναι ένας σημαντικός δείκτης για 

το βαθύ θρησκευτικό αίσθημα, μέσω του οποίου άλλωστε διαφυλάσσονταν η ιδέα 

της «ελληνικότητας» στις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Αξίζει να σημειωθεί, 

επίσης, ότι ο Ποριώτης εκπαιδεύτηκε στο «Σχολείον του Χριστού», όπως 

ονομάζονταν η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, προτού επικρατήσει η τελευταία 

                                                 
120 Ν. Ποριώτης, «Στον αυλόγυρο της Τέχνης», Νουμάς, 20.05.1907, αρ. 248, σ. 4  
121 Oscar Wilde, «Ο Χριστός» (απόσπασμα από το De Profundis), μτφ. Π. Νβ. [Παύλος Νιρβάνας], 
Παναθήναια, 15.04.1907, τχ. 157, σ. 3-7  
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ονομασία122. Δεν πρέπει να αγνοηθεί, τέλος, το γεγονός ότι ο Ποριώτης γράφει 

«Στον Αυλόγυρο της Τέχνης» σε μια εποχή έξαρσης του εθνικιστικού φρονήματος – 

που άλλωστε ποτέ δεν έπαψε σε όλη αυτή την περίοδο – και ένα σχεδόν χρόνο πριν 

τη νίκη του εθνικού κινήματος των «Νεότουρκων», η οποία σήμανε ένα νέο κύμα 

διώξεων και καταπίεσης εναντίον των Χριστιανών της Μακεδονίας και της 

Θράκης123.  

Αν τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να διαφωτίσουν κάπως περισσότερο την 

κατανόηση και ερμηνεία του μεταφραστή που καταπιάνεται με το βιβλικό θέμα της 

Σαλώμης, σκόπιμο είναι να ειδωθούν κοντά στις αντίστοιχες ιδέες του δημιουργού 

της. Η σχέση του Ουάιλντ με τη θρησκεία είναι ένα ζήτημα σκοτεινό για την 

κριτική, που συχνά τείνει να υποβαθμίζει τη σημασία του, χάριν αναγνώσεων του 

Ιρλανδού πρωτίστως ως πρόδρομου της σύγχρονης ομοφυλοφιλίας. Έτσι, η έννοια 

της θρησκείας είτε απορρίπτεται ως ασύμβατη με την ιδέα της ομοφυλοφιλίας, είτε 

θεωρείται ένας αντιδραστικός ψυχαναγκασμός του Ουάιλντ124. Για άλλους, η 

ομολογία πίστης στον Κελτικισμό και τον Καθολικισμό δεν είναι τίποτα άλλο από 

μια πολιτική θέση, αυτή της ανατροπής της αγγλικής βικτωριανής κοινωνίας. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο η πίστη του Ιρλανδού στη φυλετική κληρονομιά και τον 

Καθολικισμό παρουσιάζονται ως στρατηγικές απόσχισης από την κυρίαρχη 

ιδεολογία, την αγγλική προτεσταντική αποικιοκρατική, και φέρονται έτσι ως θέσεις 

με εθνικιστικό υπόβαθρο. Στο ιστορικό περικείμενο της Ιρλανδίας, άλλωστε, η 

προσχώρηση του Ουάιλντ στον Καθολικισμό συνιστούσε μια επαναστατική 

πράξη125. Στα ίδια τα γραπτά του Ιρλανδού πάντως το αιρετικό πνεύμα του Ουάιλντ 

δεν αφήνει πολλά περιθώρια στη θρησκευτική πίστη.  

 

«Για μας η città divina (Θεία πόλις) είναι άχρωμη, και η fruitio Dei (απόλαυση του 

Θεού) άνευ νοήματος. Η μεταφυσική δεν ικανοποιεί το ταμπεραμέντο μας, και η 

θρησκευτική έκσταση δεν είναι του συρμού. […] Τα μέγαρα της πόλης του Θεού δεν 

είναι ανοικτά για μας σήμερα. Οι πύλες της φρουρούνται από την Αμάθεια και για να 

τις βρούμε πρέπει να παραδώσουμε ό,τι πιο θείο υπάρχει στη φύση μας. Αρκεί το ότι 

                                                 
122 Οι ιδρυτές της Σχολής την αφιέρωσαν «εις τον Υιόν του θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν»., 
Α. Φραγκούλης, Ιστορία της Ευαγγελικής Σχολής, ό.π., σ. 4  
123 Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεμέλιο, 2007, σ. 116 
124 P. R. O’Μalley, “Religion”, Palgrave Advances in Oscar Wilde Studies, (ed.) F. S. Roden, Palgrave 
Macmillan, 2004, p. 168-169, 184 
125 N. Doody, “Oscar Wilde: Nation and Empire”, Palgrave Advances in Oscar Wilde Studies, ibid., p. 
254-256 
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πίστευαν οι πρόγονοί μας! Εξάντλησαν το χάρισμα της πίστεως που διέθετε το 

είδος.»126  

 

Εδώ, οι διανοούμενοι θα είχαν ίσως υπόψη τους την «εκ βαθέων» δήλωση του 

Ιρλανδού, ότι αν έγραφε ποτέ ξανά θα ήταν για «τον Χριστό ως πρόδρομο του 

Ρομαντικού Κινήματος», ένα θέμα προσφιλές από παλαιότερα χρόνια που η χρήση 

του, όμως, σ’ αυτή την περίοδο της ζωής του Ουάιλντ στιγματιζόταν από τη 

συνειδητοποίηση τού πού θα μπορούσε αυτή η ταύτιση με τα ρομαντικά ιδανικά να 

οδηγήσει127. Η συνειδητοποίηση αυτή πάντως ήταν – σε εθνικό τουλάχιστον επίπεδο 

– οπωσδήποτε άκαιρη για την Ελλάδα που ακόμα έτρεφε την Μεγάλη Ιδέα. 

 

 

- Οι δεσμοί με το βεντετισμό 

 

Το 1907, τέλος, ήταν  χρονιά που ο Παλαμάς έγραφε από τις στήλες του Νουμά «Για 

το δράμα, όχι για το θέατρο» εκφράζοντας για άλλη μια φορά την αποστροφή του 

στη σκηνική πράξη και τους συντελεστές της128. Την δυαδική αντιμετώπιση  της 

θεατρικής τέχνης σε ποίηση και σκηνή, που ενέταξε και ο Ποριώτης στην 

επιχειρηματολογία του, όπως είδαμε παραπάνω (στις οργισμένες επιστολές του 

1903 αναφορικά με το Χρηστομάνο)  είχε ήδη εκφράσει ο Παλαμάς129. Αρκετά 

χρόνια αργότερα, στον Πρόλογο της Σαλώμης (1915) ο Ποριώτης αφιερώνει το 

μεγαλύτερο μέρος του σημειώματός του στην «καταγγελία» των ηθοποιών που 

υποβιβάζουν την αληθινή τέχνη130. «Με το βιβλίο στο χέρι, αν κοπιάσει και λίγο για 

                                                 
126 Ο. Ουάιλντ, Ο κριτικός ως δημιουργός, μτφ. Σπ. Τσακνιάς, Στιγμή, Αθήνα 1984, σ. 88-89 
127 J. Stokes, Oscar Wilde: Myths, Miracles and Imitations, Cambridge University Press, 1996, p. 89 
128 «Ποιητή ! δείχνε την ενέργεια και ζωγράφιζε τη ζωή στο δράμα σου, σύμφωνα πάντα με τ’ όνειρό 
σου∙ πλάθε το για ν’ αρέση στον δικό σου τον κόσμο∙ για τ’ άλλα μη σε πολύ μέλει, μην κοιτάξης τι 
θέλει τούτος ή εκείνος ο θεατρώνης, τι ρόλο παίζει τούτη ή εκείνη η πρωταγωνίστρα, τι αέρας φυσά 
σε τούτη ή σε κείνη την εφημερίδα∙ πού νυστάζει και πού χειροκροτεί τούτος ή εκείνος ο κόσμος. 
Θυμήσου τα λόγια του Σίλλερου : “Είσαι το παιδί του καιρού σου∙ δυστυχία σου αν γίνης ο μαθητής 
και χαϊδεμένος του καιρού σου !”». Βλ. Νουμάς, 2.12.1907, αρ. 272, σ. 4 (Το άρθρο ξεκινάει στο 
προηγούμενο φύλλο, αρ. 271) 
129Για τον Παλαμά (από τον πρόλογο Τρισεύγενης), οι δραματικοί ήρωες της «δραματοπλάστιδος 
φαντασίας» αποτελούν «άυλα οράματα» με τα οποία πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή μόνον «εν τη 
κατ’ ιδίαν σιωπηρά και αποκαλυπτική μελέτη». O ηθοποιός αντιμετωπίζεται ως «αντικειμένο» που 
παρεμβάλλεται ανάμεσα στο θεατρικό έργο και τον θεατή με αποτέλεσμα να μειώνει «την 
καθαρότητα και το μέγεθος της εντύπωσεως» του δράματος και να τον εμποδίζει να απολαύσει το 
δράμα αγνό. Βλ. Α. Γλυτζουρής, «Ο Μώρις Μαίτερλινκ και οι απόψεις του Παλαμά για το θέατρο», 
Αριάδνη, τ. 9, Ρέθυμνο 2003, σ. 194 
130 «Οι θεατρίνοι μας, όμως, το δύσκολο, δεν το καταπιάνονται∙ το καλό, δεν το θέλουνε, γιατί δεν το 
νοιώθουνε, και ας καμώνονται πως το ξέρουνε. Ο λόγος, γιατί μ’ όλη τη δόξα που τους στεφανώνει, 
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να υψώσει τη φαντασία του, έχει ο αναγνώστης το μαγικό του θέατρο, ασύγκριτα 

λαμπρότερο από το πραγματικό. Είναι που είναι μοίρα του καλού έργου, του 

ποιητικού, περισσότερο να διαβάζεται παρά να παίζεται∙ και μάλιστα στην εποχή 

μας, και μάλιστα στην Ελλάδα μας, στην όψιμη όψη της γης, όπου αμάραντος 

πρωτάνθισε ο δραματικός θαλλός»131. Εκει κατέληγε ο Ποριώτης στα 1915, εποχή 

που είχε ήδη βιώσει τη ματαίωση της παράστασης της δικής του Ροδόπης και 

καταπιανόταν κι ο ίδιος με το έργο του Μαίτερλινκ132. 

Ο ίδιος, παρ’ όλα αυτά, διατήρησε στενούς δεσμούς με το βεντετισμό στο 

θέατρο της εποχής. Ο Ποριώτης μετάφρασε τη Σαλώμη «από το καλοκαίρι του 

1906, επίτηδες για τη Μαρία Κοτοπούλη»133 και Το ριπίδι … για την Κυβέλη, το 

καλοκαίρι του 1908134. Στην αλληλογραφία του, ακόμα,  υπάρχει επιστολή της 

Ελένης Χαλκούση με την οποία του ζητείται η μετάφραση της Τζοκόντα καθώς και 

οι προτάσεις του για οποιαδήποτε άλλη μετάφραση θα μπορούσε να παιχθεί135. 

Τέλος, στα χειρόγραφα των μεταφράσεων της περιόδου 1910-11 υπάρχουν ονόματα 

ηθοποιών πλάι στα πρόσωπα των έργων, έγχρωμες υπογραμμίσεις και διαγραφή 

τμημάτων του έργου – στοιχεία που παραπέμπουν σε οδηγούς σκηνής136. Πρόκειται 

κυρίως για έργα σύγχρονου βουλεβάρτου που ο Ποριώτης δεν συμπεριλαμβάνει στα 

εργογραφικά του σημειώματα – προφανώς, για να μην αλλοιώσει την εικόνα του 

εραστή της υψηλής τέχνης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε ο Παλαμάς 

και προώθησε κι ο ίδιος κατά καιρούς. 

                                                                                                                                                 
μ’ όλα τα εγκώμια που θερίζουνε, και – γιατί όχι; αφού ειν’ αλήθεια, - μ’ όλο το χρήμα που αρκετοί 
τους θησαυρίζουνε, αυτή δεν την αγαπούνε την τέχνη τους. Την κατεβάζουνε, όλο και χαμηλώτερα 
κατρακυλώντας οι ίδιοι. […] Τόσο που σου έρχεται να γυρίσεις ανάστροφα τον αφορισμό του 
Σαιξπείρου για τους θεατρίνους και να πεις “Κάλλιο να πεθάνεις, έστω και με καλό επιτάφιο, παρά 
να ζεις και να ‘χεις τον έπαινό τους”. […] Ερμηνεύει παίζοντας ο θεατρίνος τη συγκίνηση του 
δημιουργού, δεν είναι όμως ο ίδιος δημιουργός την ώρα εκείνη, κι ας λέγεται κοινά πως η ερμηνεία 
κάποτε περνά τη δημιουργία. […] Και είδατε ποτέ σας Έλληνα θεατρίνο να ομολογήσει άλλον 
ανώτερό του στο μέρος που παίζει κι ο ίδιος; Αν το πει, θα είναι τόσο ψεύτης, όσο κι ο συμπολίτης 
μας ο δραματογράφος τη βραδιά της επιτυχίας, όταν αρπάζεται αγκαλιά με τον πρωταγωνιστή του 
και του χαλνά με τα στεγνά του χείλη την τεχνικά χρισμένη μάσκα της μορφής, στενάζοντας με χαρά 
νοτισμένη από τα δάκρυα», Ο. Ουάιλδ, Σαλώμη, μτφ. Ν. Ποριώτης, Δωδώνη, Αθήνα, 2003, σ. 12-13, 
σ. 12-16 
131 Ό.π., σ. 21-22 
132 Μ. Μάτερλινγκ, Μαρία η Μαγδαληνή, μτφ. Ν. Ποριώτης, Τα Έργα, 1916 
133 Ο. Ουάιλδ, Σαλώμη, μτφ. Ν. Ποριώτη, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα, 2003, σ. 26 
134 Ελληνική Επιθεώρησις, αρ. 361, Νοέμβριος 1937 σ. 9.   
135 Ε.Λ.Ι.Α., φάκ. 4.2. Αν και το χειρόγραφο δεν φέρει ημερομηνία, εντάσσεται στις επιστολές της 
περιόδου 1925-1942. 
136 Ε.Λ.Ι.Α, φάκ. 3.3. Κυρίως στα κείμενα : Robert de Flers, G.A. de Caillavet, Ο μπαμπάς (1911), 
Gabrier Trarieux, Το πρόβατον το απολωλός (1911), Άλβαρεθ-Κιντέρο, Τα λουλούδια (1911). Στο 
τελευταίο διακρίνεται χειρόγραφο σημείωμα: «Κυρία μου Κ[υβέλη ;], ευχαριστώ και σας το στέλνω. 
Σήμερα αρχίζω και την Ε’ της Στρίγγλας …» με ημερομηνία 18.6.1936. 
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Στα 1908 – χρονιά που η Σαλώμη θα αντικρύσει το αθηναϊκό κοινό, υπό τη 

σκηνοθετική αντίληψη του Θωμά Οικονόμου και θα προκαλέσει έντονες 

συζητήσεις και αντιδράσεις137– το κίνημα του δημοτικισμού μπαίνει σε νέα φάση 

μετά την δημοσίευση του Κοινωνικού μας ζητήματος του Γεωργίου Σκληρού. Ο 

πρωτοπόρος έλληνας σοσιαλιστής τοποθετεί το δημοτικιστικό κίνημα στα πλαίσια 

των κοινωνικών κι όχι των εθνικών αγώνων, και προχωρά σε μια ταξική ανάλυση 

των φορέων του δείχνοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοπορία της αστικής τάξης, 

για «τα καλύτερα, γνωστικότερα, γενναιότερα, και τα μάλλον ενθουσιώδη παιδιά 

της μπουρζουαζίας μας»138. Τη χρονιά που ο Πέτρος Βασιλικός [Κωνσταντίνος 

Χατζόπουλος] θα κάνει λόγο για τους τρόπους αξιολόγησης των δραμάτων, οι 

οποίοι πρέπει να είναι όχι μόνο αισθητικοί αλλά και κοινωνικοί139, ο Ποριώτης θα 

έχει μεταφράσει ήδη και τη Τζοκόντα του Ντ’Αννούντσιο140, άλλο ένα έμβλημα του 

αισθητισμού, για το οποίο θα αποσπάσει από τον κριτικό του Νουμά  «το στεφάνι 

της παλληκαριάς»141.   

Το έργο που ανέβηκε στο θέατρο Κυβέλης χαρακτηρίζεται «περισσότερο 

ποίημα παρά δράμα» και συκαταλέγεται μεταξύ αυτών που «πρέπει να παίζονται 

από τα θέατρά μας, όχι μόνο γιατί λείπει από μας μια άξια λόγου θεατρική 

φιλολογία, μα για να διδάσκουν και να συνειθίζουν το κοινό μας στην αληθινή και 

βαθιά αίσθηση της τρανής Τέχνης»142. Μακριά από τα αιτήματα του κινήματος του 

αισθητισμού, η μετάφραση του Ποριώτη επαινείται γιατί «έδειξε πάλι η εθνική μας 

τον πλούτο της, τη βεργολυγισιά της, την ομορφιά της την άμετρη»143. 

                                                 
137 Για παράσταση της Σαλώμης, σε μετάφραση Ποριώτη, από το θίασο Θ. Οικονόμου – Ε. Φυρστ – 
Ρ. Νικα, βλ. I. Papageorgiou, “Oscar Wilde’s Salomé on the Stage in Athens (1908-1925)”, The 
Wildean, No. 36, January 2010, p. 81-83 
138 Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, Δημοτικισμός και κοινωνικό πρόβλημα, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
1976, σ. η΄- θ΄. 
139 Π. Βασιλικός, «Για ένα άλλο δράμα και μια κοινωνία», Νουμάς, 24.2.1908, αρ. 284, σ. 2 και 
2.3.1908, αρ. 285, σ. 2   
140 Αποσπάσματα της Τζοκόντα σε μετάφραση Ποριώτη δημοσιεύτηκαν στο Νουμά (13.07.1908-
20.07.1908) και στα Παναθήναια (15-31.07.1908). Ολόκληρο το έργο δημοσιεύεται στο Νουμά σε 
συνέχειες 17.05.1909- 05.07.1909, αρ. 344-351.  
141  Νουμάς, 6.7.1908, αρ.303, σ. 1-2 
142 «Αίστημα βαθύ ξεχυμένο πλημμυριστό σε ποιητικούς λυρισμούς, δύναμη εκφραστική κάθε ψιλής 
ψυχικής χρωματωσιάς, μεγαλοπρέπεια του λόγου που πολλές φορές αγγίζει τον ποιητικό ρητορισμό, 
και μια κάποια αίστηση του γύρω μας κόσμου από τη μεριά της θλίψης και της ματαιότητας μέσα 
στην ηδονή. […]Περισσότερο ποίημα παρά δράμα το έργο αυτό του Ντ’Αννούντσιο. Και όμως σε 
πολλές μεριές έχει όλη τη δύναμη μια ς τραγωδίας αρχαίας, και η στερνή στιγμή της τρίτης πράξης, 
σκορπάει ένα αψηλό αίσθημα τραγικής φρίκης …» .( Νουμάς, 6.7.1908, αρ.303, σ. 1-2). 
143 Ό.π. 
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Στη ταυτόχρονη συζήτηση περί κοινωνικών κριτηρίων και ταξικής ανάλυσης 

στην τέχνη,  ο Ποριώτης δεν εκφράζει άποψη. Εκφράζει όμως ενδιαφέρον για τις 

«κοινωνικές κωμωδίες» του Ουάιλντ144.  

 

- Οι πρωτότυπες κωμωδίες 
 

 
Το 1909, χρονιά που ο Ποριώτης εξακολουθεί να μεταφράζει σονέτα του Σαίξπηρ145, 

θα κάνει και την πρώτη του απόπειρα στο χώρο της κωμωδίας με τα Συναλλάγματα. 

Το έργο, που «κούρασε τον κόσμο κι έπεσε από την πρώτη βραδιά», χαρακτηρίζεται 

από τον κριτικό του Νουμά «μελετημένο, νοικοκυρεμένο, με χαραχτήρες 

καλοδουλεμένους, τίμια γραμμένο, δηλαδή χωρίς ρουκέτες σκηνικές και 

μπακαλοτερτίπια θεατρινίστικα. Του ‘λειπε όμως κάτι, του ‘λειπε η σκηνική δράση». 

Η αποτυχία του έργου, για άλλη μια φορά, χρεώνεται στην «αποτυχία του κοινού»: 

«Γιατί ακροατήριο που καλοχώνεψε την “Αθήνα μας” κι άκουσε μ’ αδιαφορία τους 

“Σεισμόπληχτους” κτλ. δεν είχε κανένα δικαίωμα να δείξει τόσο αδιάντροπα, όπως 

κι έδειξε, με χασμουρητά, με “πάρε πόδι” και μ’ άλλα μόρτικα φερσίματα τη γνώμη 

του για το έργο του Ποριώτη» 146.  

Ο ίδιος θα κάνει άλλη μια – και τελευταία – απόπειρα την επόμενη χρονιά με 

τον Ξένο, έργο που θα λάβει μέρος στον Αβερώφειο δραματικό διαγωνισμό, τον 

μόνο που αρχικά έγινε αποδεκτός από το Νουμά147. Και αυτή η προσπάθεια όμως 

του Ποριώτη δεν έχει καλύτερη τύχη από την προηγούμενη. Η Πετράκου μεταφέρει 

από την κρίση της επιτροπής ότι «είναι μάλλον φάρσα παρά έργο χαρακτηρισμού 

και δε στάθηκε στο ύψος των προσδοκιών. Η ιδέα είναι καλή αλλά αστόχησε η 

εκτέλεση. Ο συγγραφέας, ως αξιόλογος μεταφραστής, θα πρέπει να μελετήσει 

                                                 
144 Για τη χρονολόγηση των μεταφράσεων των κωμωδιών του Ουάιλντ βλ. Εισαγωγή. 
145 Νουμάς, 29.3.1909  
146 Νουμάς, 6.9.1909, αρ.356, σ. 8 
147 Ε. Χασάπη – Χριστοδούλου, «Ο Νουμάς και το θέατρο», Πρακτικά Α’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού 
Συνεδρίου , Το ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον  20ο αιώνα, επιμ. Ι. Βιβιλάκης, Ergo, Αθήνα, 2002, σ. 
218. Η Πετράκου σημειώνει από την έκθεση του «Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου», σχετικά με 
τον Αβερώφειο διαγωνισμό: «έγινε προσπάθεια να αναιρεθούν οι δυσμενείς συνθήκες, οι οποίες 
στους προηγούμενους διαγωνισμούς θεωρήθηκαν υπεύθυνες για τη χαμηλή ποιότητα των 
συμμετοχών και την αναποτελεσματικότητα των διαγωνισμών στο να εμπλουτίσουν το θεατρικό 
δραματολόγιο με σημαντικά έργα. Η κυριότερη κατηγορία στο παρελθόν ήταν ότι τα έργα κρίνονταν 
από το κείμενο και μόνο, ενώ η καλλιτεχνική αξία ενός θεατρικού έργου αποκαλύπτεται πραγματικά 
με την παράσταση.» (Κ. Πετράκου, Οι Θεατρικοί Διαγωνισμοί (1870-1925), Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα, 1999, σ. 268) 
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βαθύτερα τα έργα που μεταφράζει»148. Ο κριτικός του Νουμά θα παρατηρήσει και 

πάλι ότι «λείπει η κατάλληλη πλοκή και έξαρση που θα ανέβαζε τη σάτιρά του πιο 

αψηλά»149. Η Πετρούλα Ψηλορείτη θα χαρακτηρίσει το έργο «νοικοκυρίστικο και 

νοικοκυρεμένο», αλλά και «το μόνον [έργον] εφέτος που γράφηκε μ’ επιμέλειαν και 

προσοχήν, μακρυά από τες δημοσιογραφικές αμέλειες κι επιπολαιότητες». 

Σχολιάζεται επίσης θετικά η σκιαγράφηση των χαρακτήρων και η κωμικότητα η 

οποία «και αν πηγάζη κάποτε από εξεζητημένας περιπετείας, ή από εύκολα 

λογοπαίγνια, όμως βαθύτερα έχει την πηγήν της, στην ενδόμυχον κωμικότητα των 

κοινωνικών μας εκεί μέσα τύπων». Η ίδια κριτικός παρατηρεί, όμως, και κάποιες 

υποχωρήσεις στο γούστο του κοινού που «κατεβάζουν εις μερικάς στιγμάς της 

κωμωδίαν αυτήν στο χαμηλόν επίπεδον της φάρσας και την κάνουν πολλές φορές 

ν’ αρέση εις το πλήθος και να χειροκροτήται» 150. 

Για τον Ξενόπουλο, ο Ξένος φανερώνει μεν κάποια πρόοδο από τα 

Συναλλάγματα, αλλά επιβεβαιώνει εντέλει τη γνώμη που είχε εκφράσει τότε, ότι ο 

Ποριώτης δεν έχει ταλέντο κωμωδιογράφου. Ελπίζει, τέλος η όψιμη συγγραφική 

του μανία να μην τον καταστρέψει ως μεταφραστή και τον συμβουλεύει φιλικά να 

επιμείνει στη μετάφραση περιορίζοντας «τας γλωσσοπλαστικάς του ορμάς», καθώς 

μόνο μέσα από αυτή του την ιδιότητα θα καταφέρει «να εκφράση τελείως τον 

εαυτόν του» και με το ερμηνευτικό του ταλέντο να καταλάβει μια θέση στη 

φιλολογία151.  

Οι δυο πρωτότυπες κωμωδίες του Ποριώτη παρέμειναν ανέκδοτες, γεγονός 

που δεν αφήνει περιθώρια στη διατύπωση υποθέσεων σχετικά με τις επιρροές τους. 

Εξάλλου, ο Ποριώτης εδώ μας απασχολεί ως μεταφραστής κυρίως και όχι ως 

δραματογράφος. Παρ’ όλα αυτά από τις πρωτότυπες απόπειρές του στο χώρο της 

                                                 
148 Κ. Πετράκου, ό. π,, σ. 272 
149 Νουμάς, 5. 9.1910, αρ. 403, σ. 73. Ο Κριτικός του Νουμά δίνει την υπόθεση του Ξένου: «Ο Πέτρος 
Σαράντης, απόστρατος στρατηγός, θέλοντας να στεφανωθή μια νόστιμη χήρα με ησυχία, και 
γυρεύοντας να ξεφορτωθεί τις τρεις ανιψιάδες του, γράφει προς τη μητέρα τους, την κ. Κνηκάτου, 
πως στο χτήμα του στην Κηφισιά, δε θα μπορέσουν να πάνε για την ώρα, γιατί το πυργάκι που 
έμεναν πάντα, το νοίκιασε σ’ ένα ξένο. Αυτό όμως γαργαλίζει την κ. Κνηκάτου που έχει τρεις κόρες 
της παντρειάς, κι επειδή λιμπίζεται γαμπρό πλούσιο και ξένο για τη μεγάλη της κόρη Ρένα, 
παρουσιάζεται ξαφνικά στην Κηφισιά και στο σπίτι του αδερφού της. Εκεί δύο λιμοκοντόροι που 
κάνανε κόρτε στις κόρες της κ. Κνηκάτου, είχανε πάει να ζητήσουνε θέση γραμματικού στον 
απόστρατο, που θα έγραφε τάχα το στρατιωτικό του ημερολόγιο, σύμφωνα με την αγγελία που 
είδανε τάχα σε μια φημερίδα. Γίνουνται λοιπόν εκεί διάφορες παρεξήγησες για τον ανύπαρχτο ξένο, 
και τελειώνει ώστε να παντρευτούνε όλοι, δηλαδή οι δύο μικρότερες κόρες της κ. Κνηκάτου κι ο 
γέρος στρατηγός, και να μείνη ανύπαντρη η μεγαλύτερη κόρη, η Ρένα, γι’ αυτήν ίσα ίσα που έγεινε 
όλο το νταβατούρι.» 
150 Παναθήναια, 15-30.09.1910, σ. 309  
151 Κ. Πετράκου, Οι Θεατρικοί Διαγωνισμοί (1870-1925), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1999, σ. 285 
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σύγχρονης αστικής ηθογραφίας μπορούμε να κρίνουμε σχετικά το βαθμό στον 

οποίο έφταναν τελικά οι «νεωτεριστικές» ανησυχίες του.  

 



 45 

4. Οι ώριμες πρωτοβουλίες  και οι «Εθνικοί πειραματισμοί» 

 

«Δε νοιώθω τις λαχτάρες της φυλής μου 

 εγώ, μήτε τους πόθους της μητέρας.  

Τα σπλάχνα θα μπορούσε να μου σκίση 

 μια θυγατέρα: η Δόξα! Η Δόξα! Φλέγει 

στα φυλλοκάρδια μου ο καημός, αφέντρα,  

σαν την αρχαία Σεμίραμη, βασίλεια 

να προστάζω· να’ναι ο Άρης έρωτάς μου, 

και να’ναι σκλάβος ο Έρωτας στη λαύρα 

που με φλέγει!»152   

 

Στη συζήτηση περί ηθικής στο θέατρο, που έχει ανοίξει αρκετά χρόνια πριν, ο 

Ποριώτης θα τοποθετηθεί στα 1910 πλέον με μια επιστολή που δημοσιεύεται αρχικά 

στην Ακρόπολη153. Ο μεταφραστής εδώ φαίνεται διαλλακτικότερος και αρκετά πιο 

επιεικής με τους θιάσους και την επιλογή έργων , σε σχέση με τους αφορισμούς που 

θα εξαπολύσει στον πρόλογο της Σαλώμης το 1915.  

 

«Έχει σήμερα το ελληνικό θέατρο να παρουσιάσει, όχι ένα μονάχα θιασάρχη, όχι 

πέντε μονάχα ηθοποιούς, που είναι και μορφωμένοι εγκυκλοπαιδικά, και ξένες 

γλώσσες ξέρουν και τη θεατρική φιλολογία όλου του κόσμου παίζουνε στα 

δάχτυλα.»154  

 

Ο αξιόλογος, λοιπόν,  αυτός θεατρικός κόσμος αντιμετωπίζεται με συμπάθεια από 

τον μεταφραστή που γνωρίζει ότι «τα ξένα έργα […], όσα έχουν και φιλολογική αξία 

και σκόπόν ανώτερον από την έυκολη και γαργαλιστική τέρψη […] είναι δύσκολα 

στη μετάφραση, δύσκολα στις δοκιμές, δύσκολα στο παίξιμο, δύσκολα στα σκηνικά 

– και δύσκολος ο κόσμος που θα πάη να τ’ ακούση»155. Γνωρίζει ακόμα ότι «όλες 

αυτές οι δυσκολίες απαιτούν έξοδα και τα έξοδα δε βγαίνουν εύκολα. Ο θίασος 

κυττάζει την ευκολία του, και ο κόσμος τη διασκέδασή του…»156. Η λύση, λοιπόν, 

που προτείνει ο Ποριώτης για την ίαση του ελληνικού θεάτρου που νοσεί από τα  

«σόκιν» έργα, «τα ξενικά σάπια προϊόντα, τα φτηνά και εύκολα στην πούληση» 
                                                 
152 Ν. Ποριώτης, Ροδόπη. Τραγωδία με Δ’ επεισόδια, Τυπογραφείο Εστία, Αθήνα 1913, σ. 22 
153 Αναδημοσιεύεται στο Νουμά, 23.05.1910, αρ. 393, σ. 6-7 
154 Ό.π. 
155 Ό.π. 
156 Ό.π 
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είναι η επιβολή κρατικής φορολογίας. «Ας μπή και γι’αυτά τελωνειακός φραγμός, 

όπως για το αμερικάνικο λίπος»157. Και η πρότασή του, εκφρασμένη με αριθμούς 

πλέον, αποκαλύπτει και την υλιστική πλευρά ενός ιδεολόγου: 

 

 «Από κάθε παράσταση έργου που δεν έχει γίνει ακόμα publicum dominium στον τόπο 

της παραγωγής του ας παίρνη το Κράτος 20 τοις εκατόν από την ακαθάριστη είσπραξη. 

Τα δέκα να κρατή αυτό και τα δέκα να τα παραδίνη για συγγραφικά ποσοστά στον 

αρμόδιο πρόξενο της ξένης χώρας. Υποθέτω πως μόνον έτσι θα μεταφράζουν οι θίασοι 

ό,τι μόνον αξίζει και υπεραξίζει από τα σημερινα, έστω και σόκιν, και από τα 

παλαιότερα ό,τι έχει σεβαστεί ο χρόνος, ο πράγματι αληθινός και αλάθευτος κριτικός. 

Τη λογοκρισία τότε θα την κάνουν μόνοι τους οι θίασοι – τα ταμεία τους δηλαδή»158. 

 

 Η παραπάνω επιείκεια με το ανθρώπινο δυναμικό της σκηνής καθώς και οι 

κρατικές λύσεις που προτείνει τη στιγμή αυτή ο Ποριώτης δεν μπορούν να 

θεωρηθούν άσχετες με την πρωτοβουλία στην οποία θα εμπλακεί λίγους μήνες 

αργότερα σχετικά με την ίδρυση Εθνικού Θεάτρου159. Το 1910, εξάλλου, είναι μια 

από τις πιο δυναμικές χρονιές στο ενεργητικό του Ποριώτη, ο οποίος στο δεύτερο 

εξάμηνο του έτους, χαίροντας της εμπιστοσύνης του διευθυντή του Νουμά, αλλά 

και του Ίωνος Δραγούμη εμφανίζεται ως συντάκτης του εντύπου160. Η συζήτηση για 

το Εθνικό έληξε άκαρπη, ο Ποριώτης όμως έχει ήδη εμπλουτίσει το μεταφραστικό 

του έργο με αρχαία τραγωδία και κείμενα του λυρικού θεάτρου. Οι κλασσικές 

επιλογές του μεταφραστή σε αυτή την περίοδο αποτυπώνουν πιθανόν τις βλέψεις 

του στην κατάρτιση ενός εθνικού δραματολογίου161.  

Δύο χρόνια μετά από το ατυχές υπόμνημα που συνυπέγραψε με τον 

Καζαντζάκη, ο Ποριώτης παίρνει σαφή πολιτική θέση από τις στήλες του Νουμά, 

καταγγέλλοντας τη φιλοβενιζελική τάση του εντύπου.162 Την ίδια χρονιά, της 

                                                 
157 Ό.π. 
158 Ό.π., σ. 7 
159 Βλ. και Κεφ. Α2 «Από τις στήλες του Νουμά» 
160 Ήδη από τον Μάιο ο Ποριώτης φέρεται ως το δεξί χέρι του Ταγκόπουλου: «Στο θίασο της Νέας 
Σκηνής διαβάστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον κ. Ν. Ποριώτη το ανέκδοτο μονόπραχτο 
δράμα του κ. Ταγκόπουλου «Το μαύρο χέρι» που θα παιχτεί το φετινό καλοκαίρι από τη δεσποινίδα 
Μαρίκα Κοτοπούλη». Νουμάς, 23. 5.1910, σ. 8 
161 Ενδεικτικά, ο Ποριώτης αυτή την περίοδο μεταφράζει τις Φοίνισσες του Ευριπίδη (Νουμάς, 1. 
5.1911, αρ 434, σ 281), τραγούδια των Schubert, Sjogren, Wolf  και R. Strauss (Νουμάς, 07.04.1912, 
αρ.474, σελ. 216),  το θεατρικό Τριστάνος και Ιζόλδη του Εttore Μoschino (Νουμάς, 21. 1.1912 – 
10.03.1912, αρ. 463-470 και εκδίδει Τα ερωτικά πείσματα του Μολιέρου (Νουμάς, 18 του τρυγητή 1912, 
αρ. 487, σ. 427). Για τις μεταφραστικές επιλογές αυτής της περιόδου βλ. κεφ. Β.1 «Επισκόπηση της 
μετφραστικής εργογραφίας) 
162 Βλ. κεφ. Α.2 «Από τις στήλες του Νουμά» 
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έναρξης των Βαλκανικών πολέμων, η εθνική ορμή θα προκαλέσει τον Θρακιώτη 

μεταφραστή να επιστρέψει στο Ναυτικό, όπου θα παραμείνει μέχρι το 1925163. Αν 

και η παρουσία του στον τύπο θα περιοριστεί αισθητά, το θέατρο δε θα πάψει να 

τον απασχολεί164. Μέσα απ’ αυτή την ταραχώδη περίοδο θα βγει η Ροδόπη, η 

μοναδική πρωτότυπη τραγωδία του Ποριώτη με θέμα παρμένο από το δημοτικό 

τραγούδι, της κατηγορίας των παραλογών, «Του Μαυριανού και της αδελφής 

του»165. Η ιδέα για τη σύνθεση της τραγωδίας, που χρονολογείται «το χειμώνα του 

1910 προς τα 1911», οπωσδήποτε σχετίζεται με την ίδρυση του Εθνικού θεάτρου που 

οραματιζόταν ο Ποριώτης εκείνη την εποχή166.       

Το κείμενο αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς τον τρόπο που 

ο μεταφραστής ενσωματώνει τις νεορομαντικές επιρροές του πάνω στο σώμα της 

εθνικής λαϊκής παράδοσης167. Τον πραγματικό νεωτερισμό της Ροδόπης - ή έστω ότι 

αποτελεί νεωτερισμό στη σκέψη του συγγραφέα - που δεν κατάφερε να 

αναγνωρίσει «η άμουση κριτική» τον εξηγεί ο ίδιος στα χρόνια της ωριμότητάς του:  

 

«Και προσθέτω με καμάρι μου, πως στη νέα μας δραματουργία πρώτος εγώ 

μεταχειρίστηκα τον ιαμβικό εντεκασύλλαβο  - στίχο αληθινά τραγικό, καθώς τον 

ονομάζει ο Κάλβος – με τις ποικιλότροπες όσο και κανονικές, είκοσι και οκτώ διαφορές 

στον τονισμό του. Και τις έκαμα για πρώτη φορά στη Ροδόπη, ακόμα ποικιλώτερες με 

                                                                                                                                                 
 
163 «…υπηρετώντας εθελοντής έφεδρος από τα 1912 ως τα 1925, πήρε “κατ’ εκλογήν” τέσσερες μόνο 
βαθμούς αξιωματικού, τον πρώτο μάλιστα με τη μνεία “δι΄εξαιρετικάς υπηρεσίας” […] και κατά τα 
τέλη του 1922 το μετάλλιο της Στρατιωτικής Αξίας με δάφνη “δι’ εξαιρετικάς εν Κωνσταντινουπόλει 
υπηρεσίας”», γράφει ο ίδιος. Θυμέλη, τομ. Α’, τχ. 3-4, Οχτώβρης-Δεκέμβρης 1933 (όπως 
αναδημοσιεύτηκε το 1935), σ. 209     
164 βλ.  και κεφ. Β.1 «Επισκόπηση της μεταφραστικής εργογραφίας 
165 Ο Βασιλιάς (Δημοχάρης στην τραγωδία του Ποριώτη) στοιχηματίζει με τον Μαυριανό (Αίμος) για 
την τιμή της αδελφής του τελευταίου (Ροδόπη). Αν ο Βασιλιάς καταφέρει να ξεγελάσει τη Ροδόπη, ο 
Αίμος θα χάσει τη ζωή του· αν δεν το καταφέρει ο Αίμος θα κερδίσει το θρόνο. Η Ροδόπη όμως βάζει 
στη θέση της μια δούλα της (Κρινώ), κι όταν ο Βασιλιάς βγαίνει το πρωί να διαλαλήσει ότι κέρδισε 
το στοίχημα, με πειστήριο μια πλεξίδα από τα μαλλιά της Ροδόπης, που της έκοψε κρυφά μέσα στην 
ερωτική νύχτα, εμφανίζεται η πραγματική Ροδόπη και φανερώνει το τέχνασμά της. Από αυτό το 
σημείο και πέρα, η έκβαση της πλοκής της τραγωδίας αποτελεί έμπνευση του Ποριώτη. Η Ροδόπη, 
που έχει από την αρχή φανερώσει τον ορμητικό χαρακτήρα της και τη φιλοδοξία της για εξουσία, 
έχει σκοτώσει την Κρινώ από ζήλεια για την αγνή ευτυχία της. Και στο τέλος μένει «έρμη, ανέραστη, 
άθλια, στείρα…». (Ν. Ποριώτης, Ροδόπη., ό.π.,σ. 101).   
166 Από επιστολή του Ποριώτη προς τον Καλομοίρη, με την οποία του ζητά να διαψεύσει τους 
ισχυρισμούς του Ξενόπουλου, ότι πρώτος εκείνος [ο Καλομοίρης] διασκεύασε σε λιμπρέττο όπερας 
το θρύλο του Μαυριανού. Για το ζήτημα αυτό βλ. Θυμέλη, ό.π, σ. 172-176 
167 Η δραματουργική ανάλυση της Ροδόπης, αν και θα διαφώτιζε σημαντικά κομμάτια των επιρροών 
του μεταφραστή, υπερβαίνει νομίζω του στόχους αυτής της εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρω τις 
«σφίγγες λιονταροπόδαρες» που κοσμούν τον κήπο της Ροδόπης, το μοτίβο της πανούργας γυναίκας 
με την άγρια φιλοδοξία πλάι στην αδικοχαμένη παιδούλα με τα αγνά αισθήματα και τον διάχυτο 
λυρισμό του έργου που παραπέμπουν κυρίως σε έργα του Ντ’ Ανούντσιο.  
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το στιχουργικό παιχνίδι που επιτρέπει να’κούεται συχνά, στο δρασκέλισμα της έννοιας 

από στίχο σε στίχο, και ο δημοτικός μας δεκαπεντασύλλαβος – «το μείζον εν τω 

ελάσσονι» - χωρίς να φύγουνε καθόλου από το ισόμετρό τους ζύγιασμα και βάδισμα οι 

δυο απανωτοί εντεκασύλλαβοι. Αυτό εξηγεί και κάποιες απορίες της άμουσης 

κριτικής.»168  
 
 
Η Ροδόπη λίγο ή πολύ αποτελεί την κορωνίδα των ιδεολογικών αναζητήσεων του 

Ποριώτη. Η λαϊκή γλώσσα και παράδοση ως υλικό στο καλούπι της τραγωδίας, 

διακοσμημένη με «αγάλματα …κλασικών αριστουργημάτων»169, αποτελεί χονδρικά 

την ιδέα πάνω στην οποία συντίθεται η τελευταία πρωτότυπη απόπειρα του 

μεταφραστή στο πεδίο του δράματος. 

Με εκτενή κριτικό λόγο θα επανέλθει ο Ποριώτης στο Νουμά, μόνο για να 

καταγγείλει την φιλοξενία απόψεων του «παρείσακτου» Ξενόπουλου170. 

Απογοητευμένος θα εγκαταλείψει ο Ποριώτης και την πολύχρονη συνεργασία του 

με το  Νουμά στην εκπνοή σχεδόν της περιόδου που μας απασχολεί εδώ. Τον 

επόμενο χρόνο, της κήρυξης του Α’ παγκοσμίου πολέμου, ο μεταφραστής τυπώνει 

το τελευταίο κείμενο της εκδοτικής εταιρείας Τα Έργα – την Φλωρεντινή Τραγωδία 

και την Αγία Εταίρα  του Ουάιλντ – και σχολιάζει από τις στήλες του Ριζοσπάστη 

την «εκπαιδευτική ανειλικρίνεια» με αφορμή την ανολοκλήρωτη εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση του 1917171.   

 

 

Η ολοκλήρωση αυτής της πορείας του μεταφραστή στις πρώτες δύο 

χονδρικά δεκαετίες του νέου αιώνα σκοπό είχε αρχικά την χαρτογράφηση του 

πεδίου στο οποίο κινήθηκε ιδεολογικά και αισθητικά ο πρώτος έλληνας 

μεταφραστής των ουαιλδικών θεατρικών κειμένων. Η συγκομιδή είναι κάθε άλλο 

παρά πενιχρή. Από το μυστηριακό συμβολισμό-αισθητισμό του ποιητή 

Χρηστομάνου, στους γκολντονικούς ήρωες και την ευρωπαϊκή  αστική ηθογραφία, 
                                                 
168 Θυμέλη, ό.π., σ. 114 
169  [Κουντουράς], Χαραυγή (Μυτιλήνης), τχ. 5, 31.1–15.2.1914, Θυμέλη, ό.π., σ. 165 
170 Στο θυμό του Ποριώτη, πέρα από τη στενά γλωσσική διαφωνία του με τον Ξενόπουλο, 
οπωσδήποτε συντέλεσε και το ζήτημα που έθιξε ο κριτικός σχετικά με τον «δανεισμό» του θέματος 
της Ροδόπης από το λιμπρέτο του Καλομοίρη. Βλ. υποσ. 166  
171 Η μεταρρύθμιση του 1917 «θεμελιώνει τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην ομιλούμενη γλώσσα. […] το 
πρόβλημα λύνεται για τη λογοτεχνία, αλλά η καθαρεύουσα μένει ακόμα το επίσημο όργανο του 
κράτους και της μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης». Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής 
Ιστορίας,  ό.π., σ. 134-135 
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από τους γλωσσικούς «πειραματισμούς» του Νουμά, στα παρασκήνια του 

Βασιλικού θεάτρου, από τον Σαίξπηρ στον Ουάιλντ και το Ντ’ Ανούντσιο, από τις 

πρωτότυπες σύγχρονες αστικές κωμωδίες, στον Strauss και το Schubert, στην 

αρχαία τραγωδία, το δημοτικό τραγούδι και τη Ροδόπη, ο Ποριώτης καλλιέργησε 

ένα ευρύ –  και όχι πάντα νεωτερικό – φάσμα καλλιτεχνικών τάσεων. Η προφανής 

κλίση του στη μετάφραση και οι επιταγές του δημοτικιστικού κινήματος – το οποίο 

από νωρίς συνδέθηκε με τη διαμόρφωση του μοντέρνου δράματος στην Ελλάδα – , 

τον έφεραν συχνά σε επαφή με κείμενα του αισθητισμού που είχαν οπωσδήποτε 

περάσει «από μια ιδεαλιστική διαδικασία διάθλασης […] που τους προσέδιδε μια 

αίγλη σχεδόν “κλασική”»172.  

Τα γραπτά των χρόνων γύρω από τη Σαλώμη παραπέμπουν σε ιδεολογικά 

φίλτρα αλλά και πρότυπα του προηγούμενου αιώνα, ενώ οι συγγραφικές και 

θεσμικές πρωτοβουλίες του Ποριώτη γύρω από το 1910 αποτελούν έκφραση 

αστικών κατά βάση συμπεριφορών. Ο Ποριώτης υπερασπιζόταν συχνά το θέατρο 

των ποιητών, σε μια εποχή που δεν υπάρχει καν Εθνικό θέατρο, και μεταφράζει 

κείμενα του Ντ’ Ανούντσιο και του Ουάιλντ  αποσκοπώντας στη μόρφωση του 

έθνους και τον εμπλουτισμό της εγχώριας δραματικής φιλολογίας. Οι όποιοι 

«πειραματισμοί» του Ποριώτη φαίνεται πως έγιναν στο πεδίο της μετρικής και οι 

πιο ακραίες θέσεις του εξαντλήθηκαν στο ζήτημα της γλώσσας. Παρά το οξύμωρο, 

τέλος, της σύνδεσης της «τέχνης για την τέχνη» με τη «γλώσσα του λαού», οι 

γλωσσοπλαστικές ορμές του Ποριώτη στα πλαίσια του δημοτικισμού, μοιάζουν να 

είναι από τα λίγα στοιχεία που τον φέρνουν σε συμφωνία με την στυλιζαρισμένη 

γλώσσα του αισθητισμού. Παρά τις σοβαρές αποκλίσεις στο αισθητικό αποτέλεσμα, 

ο λόγος του μεταφραστή φτάνει συχνά σε τέτοια εκζήτηση, που, τηρουμένων των 

αναλογιών, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αισθητιστική.     

 

                                                 
172 Α. Γλυτζουρής, «Πρωτοπορίες και νεοελληνικό θέατρο», ό.π.,  σ. 270-271 
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Β. Μεταφραστικό έργο 
 
 

«Ο καλός γραφιάς λέει καινούρια πράματα 
με συνηθισμένες λέξες. 
SCHOPENHAUER»173  

 
 
1. Εισαγωγή 

 

- Επαγγελματίας ή ερασιτέχνης ;  

 

Η μετάφραση απασχόλησε τον Ποριώτη κατά τη διάρκεια του μισού σχεδόν 20ού 

αιώνα, πριν ακόμα από τα χρόνια της Νέας Σκηνής, όπου τον πρωτοσυναντάμε, 

μέχρι το τέλος της ζωής του. Με βάση την κοινωνική καταγωγή του μεταφραστή – 

μεγάλωσε και σπούδασε στο αστικό περιβάλλον της Σμύρνης και σε ηλικία είκοσι 

ετών, που φτάνει στην Αθήνα, κατατάσσεται στον οικονομικό κλάδο του Πολεμικού 

Ναυτικού – εύκολα θα δεχόμασταν τον χαρακτηρισμό του «ερασιτέχνη», που 

απαλλαγμένος από βιοποριστικές έγνοιες ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία και τη 

μετάφραση ως πάρεργα174. Φαίνεται, όμως, ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι, 

τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος της περιόδου που μας απασχολεί εδώ.  

Η εργασιακή του κατάσταση στις δύο πρώτες δεκαετίες του αιώνα δεν ήταν 

πάντοτε ακύμαντη. Το 1898 ο Ποριώτης – μετά από την παραπομπή του στο 

πειθαρχικό συμβούλιο και την μετάθεση από το Υπουργείο  των Ναυτικών στην 

Υποβρύχια άμυνα175– απομακρύνεται από τη δημόσια θέση του, για να στρατευθεί 

εκ νέου το 1912 ως έφεδρος και να παραμένει «εν υπηρεσία θαλάσσης για μια 

περίπου δεκαετία, με κάποια διαλείμματα176. Στα δεκατέσσερα αυτά χρόνια που 

βρέθηκε εκτός ναυτικού, η μεταφραστική του δραστηριότητα φαίνεται πως δεν 

ήταν αποκομμένη από τις βιοποριστικές ανάγκες του. Εκτός από τη σταθερή 

                                                 
173 Νουμάς, 12 του Τρυγητή 1907, σ. 1 
174Σύμφωνα με τον Ματθιόπουλο, ο Ποριώτης πρέπει να θεωρηθεί μια εξαίρεση μεταξύ των νέων 
των μεσαίων στρωμάτων της επαρχίας που κινήθηκαν στις ιδεολογικές και τεχνοτροπικές 
προοπτικές που άνοιξε ο νεορομαντικός κύκλος του Παλαμά καθώς «ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία, 
απερίσπαστος από βιοποριστικές έγνοιες». (Ε. Ματθιόπουλος, Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη, Ποταμός 
2005, σ. 48). Η  αναφορά αυτή, όμως, έχει να κάνει, προφανώς, με την μοναδική πρωτότυπη έκδοση 
του Ποριώτη στο πεδίο του δράματος, τη Ροδόπη του 1913, χρονιά κατά την οποία ο μεταφραστής 
βρισκόταν – μετά από 14 χρόνια – ξανά στην υπηρεσία του ναυτικού. Για την εργασιακή του 
κατάσταση βλ. παρακάτω. 
175 Εμπρός, 6 Ιανουαρίου 1898, αρ. 419, σ. 2, «Παραπομπή υπολογιστού». Βλ. και κεφ. Α1, υποσ. 4  
176 Τ. Άγρας, «Ποριώτης Νικόλαος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τομ. 20, Ο Φοίνιξ, Αθήνα χ.χ., 
σ. 563 
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συνεργασία με τη Διάπλαση των παίδων  και το Νουμά, ο Ποριώτης φαίνεται ότι 

διατηρούσε και μια ανάλογη εργασιακή σχέση με τον εκδοτικό οίκο Φέξη177. Οι 

σχέσεις του με το βεντετισμό, επίσης, αν και δεν μπορούν να θεωρηθούν στενά 

εργασιακές, οπωσδήποτε είχαν και οικονομικές προεκτάσεις. Ενδεικτικό είναι, 

νομίζω, και το γεγονός ότι ο Ποριώτης υπενθυμίζει στα περισσότερα από τα 

θεατρικά κείμενα που δημοσιεύει, τα κατοχυρωμένα από το νόμο του 1909 

δικαιώματα του μεταφραστή, που ενέχουν, επίσης,  και μία υλική πλευρά.  

 

- Οι γλώσσες και τα είδη των κειμένων  

 

Οι γλώσσες από τις οποίες πηγάζουν οι μεταφράσεις είναι αρχικά κυρίως η 

Γαλλική, η Αγγλική και η Ιταλική, ενώ από τη δεύτερη δεκαετία του αιώνα ο 

μεταφραστής φαίνεται ότι καταπιάνεται, εκτός φυσικά από την Αρχαία Ελληνική, 

και με τη Γερμανική.  Στις σπουδές του Ποριώτη, ο Τέλλος Άγρας, συγκαταλέγει 

και την Αραβική γλώσσα και λογοτεχνία, ενώ η ίδια πηγή αναφέρει και μετάφραση 

της Ρωσικής, συγκεκριμένα έργο του Μαξίμ Γκόρκυ, χωρίς καμία άλλη 

πληροφορία178. Το μοναδικό ρωσικό έργο που εντοπίζεται ως τώρα στις 

μεταφράσεις του Ποριώτη είναι η ανέκδοτη ως το 1950 μετάφραση της «Μελωδίας» 

του Πούσκιν σε μουσική Αλεξάντερ Μποροντίν179.  

Ο Ποριώτης κάνει την εμφάνισή του στον τύπο της εποχής, όπως είδαμε κι 

αλλού, με μεταφράσεις σύντομων διηγημάτων και παιδαγωγικών μυθιστορημάτων. 

Με τα σονέτα του Σαίξπηρ θα κάνει και την πρώτη του δημόσια απόπειρα στην 

ποίηση, ήδη από την πρώτη δεκαετία του αιώνα. Τα κείμενα, όμως, με τα οποία 

καταπιάστηκε με περισσότερο ζήλο είναι αυτά του δραματικού και λυρικού 

θεάτρου. Σε σύνολο 70 περίπου τίτλων που καταγράφονται ως τώρα στη 

                                                 
177 Στον κατάλογο της Εθνικής Βιβλιοθήκης καταγράφονται 30 τίτλοι σύντομων λαογραφικών 
κειμένων που μεταφράστηκαν από τον Ποριώτη και εκδόθηκαν από τον Φέξη, όλα χωρίς 
χρονολογία έκδοσης. Τα περισσότερα από αυτά περιλαμβάνονται σε μια συνολική έκδοση, 
προφανώς μεταγενέστερη, με τα εξής στοιχεία: Πανόραμα του κόσμου: Λεπτομερής περιγραφή πάσης 
χώρας, παντός κράτους, πάσης πόλεως: Καταγωγή – Εθνογραφία – Λαογραφία, μετάφρασις Ν. 
Ποριώτη, Φέξης, Εν Αθήναις 1911  
178 Τ. Άγρας, ό. π, σ. 563. Στη σφαίρα μόνο της υπόθεσης, η αναφορά αυτή θα μπορούσε να 
παραπέμπει στην ανανεωτική εξόρμηση του Οικονόμου στα 1907, για την οποία μεταξύ άλλων 
αναγγέλθηκε το έργο του Γκόρκυ Στο βούρκο. (Βλ. Α. Γλυτζουρής, «Δημοτικισμός και θεατρική 
πρωτοπορία. “Το θέατρον των μαλλιαρών” (1907) και ο Θωμάς Οικονόμου», Παράδοση και 
εκσυγχρονισμός στο Νεοελληνικό Θέατρο: από τις απαρχές ως την μεταπολεμική εποχή, Πρακτικά Γ’ 
Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2010, σ. 213). Ο Οικονόμου έχει ήδη 
ανεβάσει μεταφράσεις του Ποριώτη στο Βασιλικό θέατρο. 
179 Νέα Εστία, τχ. 553 (15.07.1950), σ. 936 «Η ποίηση – Μεταφράσεις» 
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μεταφραστική εργογραφία του Ποριώτη, περισσότεροι από 50 ανήκουν σε θεατρικά 

και μουσικά έργα180.  

 

- Επισκόπηση της μεταφραστικής εργογραφίας 

 

Η άποψη του Πιραντέλο (τον οποίο Ποριώτης επίσης μεταφράζει στην ωριμότητά 

του) πως οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση είναι αυθαίρετη, έχει απασχολήσει και 

τους ιστορικούς του θεάτρου181. Η διαίρεση ενός σχετικά ογκώδους υλικού, όμως, 

σε περιόδους, έστω και καταχρηστικά, θα διευκολύνει νομίζω την πρόσβαση σε 

περιοχές που παρουσιάζουν κάποιες πυκνώσεις σχετικά με τις επιλογές του 

μεταφραστή στο πεδίο του δράματος. 

Το σύνολο της θεατρικής μεταφραστικής εργασίας του Ποριώτη μπορούμε 

να το εντάξουμε σε τρεις περιόδους182. Η πρώτη συμπίπτει σχεδόν με την πρώτη 

δεκαετία του 20ου αι., ή αλλιώς την πορεία του μεταφραστή στην – παντελώς 

σχηματική – περίοδο που μεσολαβεί «από το όνειρο της Νέας Σκηνής ως το όνειρο 

του Εθνικού θεάτρου». Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει 10 συνολικά θεατρικά έργα 

μαζί με το αδημοσίευτο Αριστερό χέρι. Πέρα από το εκδοτικό ντεμπούτο του στον 

οίκο Φέξη το 1903,  με τη Λοκαντιέρα του Γκολντόνι  και Τα ερωτικά πείσματα του 

Μολιέρου, τα υπόλοιπα θεατρικά μεταφράσματα του Ποριώτη δημοσιεύονται στον 

περιοδικό τύπο. Ακολουθούν, με τη σειρά δημοσίευσής τους, οι Κυράτσες του 

Ουίνδσωρ του Σαίξπηρ το 1906, η Σαλώμη του Ουάιλντ το 1907 και η Τζοκόντα του 

Ντ’ Αννούντσιο το 1908. Στην ίδια περίοδο εντάσσονται και η (πρώτη απόπειρα στη) 

μετάφραση της …Στρίγγλας του Σαίξπηρ, που ανέβασε το Βασιλικό το 1905183, 

                                                 
180 Στην κατηγοριοποίηση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται 14 τουλάχιστον θεατρικές μεταφράσεις 
ακόμα που ο Ποριώτης σημειώνει (και κάποια «άλλα δευτερώτερα» που δεν κατονομάζει) σε 
δημοσιοποιημένο εργογραφικό του σημείωμα ως «έτοιμες για τύπωμα». Ακόμη, δύο διασκευασμένα 
θεατρικά του Μπερτολούτση και του Γαλλίνα, οι Τρωάδες του Ευριπίδη, η όπερα Η Αριάδνη στη 
Νάξο του Χόφμανσταλ σε μουσική Στράους και τέλος, η Β’ σειρά της Ξένης Λύρας που ο Ποριώτης 
στην ίδια πηγή σημειώνει ότι ετοιμάζονται. (Αρχείο Ποριώτη, Ε.Λ.Ι.Α, φάκ. 4.1)  
181 «All divisions are arbitrary», Luigi Pirandello, On Humor (1974:13) (in Th. Postlewait, The 
Cambridge Introduction to Theatre Historiography, Cambridge University Press, 2009, p. 187) 
182 Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια περιγραφή – οπωσδήποτε όχι εξαντλητική – του καταλόγου των 
θεατρικών και μουσικών μεταφράσεων του Ποριώτη που δίνονται στο Επίμετρο. Εκεί μπορεί να 
ανατρέξει ο αναγνώστης για τα πλήρη στοιχεία των έργων που αναφέρονται εδώ.  
183«Έξοχη η μετάφραση της Στρίγγλας του Σαίξπηρ από τον Ποριώτη που παίχτηκε στο Βασιλικό…» 
(Ο Νουμάς, 16.01.1905, αρ. 131, σ. 12). Στο αρχείο του μεταφραστή (Ε.Λ.Ι.Α., φάκ. 3.3) υπάρχει το εξής 
χειρόγραφο σημείωμα, με ημερομηνία 18.06.1936  που δείχνει ότι ο Ποριώτης επεξεργάστηκε εκ νέου 
το κείμενο, σύμφωνα  - ίσως - με τις επιθυμίες της πρωταγωνίστριας: «Κυρία μου Κ[υβέλη?]. 
Ευχαριστώ και σας το στέλνω. Σήμερα αρχίζω την Ε’ της Στρίγγλας…» Το Ημέρωμα της στρίγγλας 
εκδόθηκε τελικά το 1938 από τον Γκοβόστη. 
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καθώς και οι δύο κοινωνικές κωμωδίες του Ουάιλντ, Το Ριπίδι της Λαίδης 

Βιντερμέρη  που, αν και έτοιμο από το 1908, δημοσιεύεται το 1937 και ο …Ερνέστος 

που μένει τελικά στο συρτάρι του μεταφραστή184. Την εικόνα της πρώτης αυτής 

περιόδου συμπληρώνουν οι δύο πρωτότυπες κωμωδίες του Ποριώτη, τα 

Συναλλάγματα (1909) και ο Ξένος (1910), στην εκπνοή της πρώτης δεκαετίας του 

αιώνα και λίγο πριν την πρωτοβουλία στην οποία αναμιγνύεται ο μεταφραστής με 

το υπόμνημα προς την κυβέρνηση Βενιζέλου για την ίδρυση Εθνικού Θεάτρου.  

Απαραίτητη κρίνεται στο σημείο αυτό μια παρένθεση σχετικά με την 

περιοδολόγηση. Το 1910, που ορίζεται εδώ, εντελώς σχηματικά, ως το σύνορο 

μεταξύ πρώιμης και μέσης μεταφραστικής περιόδου για τον Ποριώτη, δεν 

επιβάλλεται από την όποια βαρύτητα μπορεί να έχει η εμπλοκή του στο ζήτημα του 

Εθνικού θεάτρου. Αν και η χρονιά αυτή είναι σημαντική τόσο για την μακρά ιστορία 

της ίδρυσης του επίσημου θεατρικού φορέα, όσο και για την  πλούσια πολιτική 

δραστηριότητα που ο Ποριώτης παρουσιάζει, για να είμαστε ακριβείς ως προς την 

μετάφραση που μας απασχολεί εδώ, καμία ουσιαστική τομή δεν σημειώνεται το 

1910 συγκεκριμένα στις επιλογές του μεταφραστή. Αυτό γίνεται πιο σαφές από την 

εικόνα των αδημοσίευτων μεταφράσεών του, που είναι χρονολογημένες από τον 

ίδιο185. Στη δεύτερη δεκαετία του αιώνα, όμως, παρατηρούνται νέες πυκνώσεις στις 

επιλογές του μεταφραστή που σκόπιμο νομίζω είναι να εξεταστούν ξεχωριστά. 

Η επταετία 1911 – 1917, που αποτελεί τη μέση περίοδο, μπορεί να νοηθεί ως η 

μεταφραστική «άνδρωση» του Ποριώτη, όχι μόνο γιατί είναι η πιο παραγωγική, 

αλλά και ως η πλέον ολοκληρωμένη  ως προς τα είδη των θεατρικών κειμένων με 

τα οποία καταπιάνεται. Εδώ, το θέατρο σχεδόν μονοπωλεί την μεταφραστική του 

εργασία186, ενώ ως κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου θα πρέπει να θεωρήσουμε 

την στροφή στην αρχαία τραγωδία, αλλά και το ενδιαφέρον του μεταφραστή για το 

λυρικό θέατρο, που φτάνει στην πλήρη ακμή του μέσα στην τρίτη δεκαετία του 

αιώνα. 

                                                 
184 Το χρονικό των Ουαϊλδικών μεταφράσεων του Ποριώτη, καθώς και τα στοιχεία που μας οδηγούν 
στην υπόθεση χρονολόγησης των «κοινωνικών κωμωδιών» του Ιρλανδού έχουν ήδη συζητηθεί στην 
Εισαγωγή της εργασίας.   
185 Στο αρχείο του Ποριώτη σώζονται τα χειρόγραφα (ολόκληρα τα περισσότερα) από 4 ακόμα 
κωμωδίες που χρονολογούνται από τον μεταφραστή στα 1910 και 1911. Πρόκειται για τα: H. Bataille, 
Το σκάνδαλον, R. De Flers, G. A. De Caillavet, Ο μπαμπάς, G. Trarieux, Το πρόβατον το απολωλός, 
Αλβάρεθ – Κίντερο, Τα λουλούδια. Βλ. Επίμετρο, Αδημοσίευτα, αρ. 36-39 
186 Σε σύνολο 20 μεταφράσεων που εντάσσονται εδώ οι 18 είναι θεατρικά έργα, εκτός από τα 
Ισπανικά παραμύθια του J. Richepin (Φέξης, Εν Αθήναις 1911) και το Πανόραμα του κόσμου (Φέξης, Εν 
Αθήναις 1911). 
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Δέκα σχεδόν χρόνια μετά το σκάνδαλο για τη μετάφραση της Άλκηστης στη 

Νέα Σκηνή, τις χρονιές 1911 και 1912 ο Ποριώτης εκδίδει τρεις τραγωδίες του 

Ευριπίδη. Την ίδια χρονιά δημοσιεύεται στο Νουμά «το ορατόριο, εν μέρει 

έμμετρο»187 από το θεατρικό του Moschino Τριστάνος και Ιζόλδη188, καθώς και δύο 

ιταλικές κωμωδίες, του Bracco και του Calandra, στη Νέα Ζωή της Αλεξάνδρειας189. 

Ο Ποριώτης είχε ήδη ανοίξει αυτή τη χρονιά το κεφάλαιο των λυρικών 

μεταφράσεων190. Σε αυτή την περίοδο, λογικά, πρέπει να τοποθετηθεί και Η Εβραία, 

η όπερα των Scribe – Halévy, που πιθανότατα εκπονήθηκε για το διαγωνισμό 

μετάφρασης της Ελληνικής Μελοδραματικής Εταιρείας που προκηρύχθηκε το 

1911191. 

Τις χρονιές 1913-1915, που ο Ποριώτης έχει πλέον επιστρέψει στο Ναυτικό, 

δεν δημοσιεύεται καμία μετάφρασή του, παρά μόνο δύο πρωτότυπες απόπειρες 

στην ποίηση192. Το 1916, πλέον, ο μεταφραστής ιδρύει και επιμελείται την εκδοτική 

εταιρεία Τα Έργα, απ’ όπου τυπώνονται την ίδια χρονιά Ο δείπνος με τα σκώμματα 

του Benelli, η Μαρία η Μαγδαληνή του Μάτερλινκ, η κωμωδία Σαν τα φύλλα του 

Giacosa, και την επόμενη χρονιά η Φλωρεντινή τραγωδία και το θραύσμα της  Αγίας 

εταίρας του Ουάιλντ, στον ίδιο τόμο. Το 1916 Τα Έργα εκδίδουν και τον 

Πρωτομάστορα, την όπερα του Καλομοίρη, που καθώς δεν αποτελεί μετάφραση, 

αλλά στιχουργική διασκευή της τραγωδίας του Καζαντζάκη, στην οποία 

συνεργάστηκε και ο Ποριώτης, αναφέρεται εδώ παρενθετικά. 

Στα αδημοσίευτα της περιόδου, τέλος, συγκαταλέγεται – πέρα από τις  

χρονολογημένες από τον ίδιο τον μεταφραστή κωμωδίες του 1911193 – και ο Δον 

Ζουάν του Μολιέρου, ομοίως χειρόγραφα χρονολογημένος το 1916194.  

                                                 
187 Τ. Άγρας, ό.π., σ. 563 
188 Σε σημείωμα του τεύχους 463 μαθαίνουμε ότι «το έργο παίχτηκε πρώτη φορά ιταλικά στο θέατρο  
Γολδόνη της Βενετίας από τον θίασο του Φ. Γαραβάλια στις 26. 2. 1910 και ελληνικά στο Βασιλικό 
από τον θίασο Κυβέλης στις 7. 12. 1911» [Εttore Μoschino, Τριστάνος και Ιζόλδη, μτφ Ν. Ποριώτης. Ο 
Νουμάς, 21.01.1912 – 10.03.1912 (αρ. 463-470)].  
189 Roberto Bracco, «Η Βρυσούλα», μτφ Ν. Ποριώτης, Νέα Ζωή Αλεξάνδρειας, 1912, αρ. 8-12 (με 
πληροφορίες για τις πρώτες παραστάσεις στην Ιταλία και την Ελλάδα) και Edoardo Calandra, «Η 
κυρία Ωρέττα», Νέα Ζωή Αλεξάνδρειας, 02.1912, αρ. 4 
190 Ο Νουμάς, 07.04.1912, αρ.474, σελ. 216, «ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ»: «Μαθαίνουμε ότι αύριο στις 6 στο Ωδείο, 
η διδα Ουρανία Παπαμόσκου, θα τραγουδήσει στα ελληνικά σε μτφ Ν. Ποριώτη  , Schubert, 
Sjogren, Wolf  k  Richard Strauss» 
191 Στο αρχείο του Ποριώτη βρίσκεται το Καταστατικό της Ελληνικής Μελοδραματικής Εταιρείας 
(1911) και η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη μετάφραση του μελοδράματος Juive του Halévy 
(1911). [ΕΛΙΑ φακ. 2.4] 
192 «Οι Νεκροί της Ωραίας», Ο Νουμάς, 4. 5 .1913, αρ. 506, σ. 99 και «Λυγροί Νόστοι», Ο Νουμάς, 
16.11.1913, αρ. 514, σ. 200-201  
193 Βλ. υποσημ. 185 
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Η μέση αυτή μεταφραστική περίοδος, που χαρακτηρίσαμε παραπάνω ως την 

πιο ολοκληρωμένη, περιλαμβάνει συνοπτικά τρεις τραγωδίες, τρία μελοδράματα, 

οκτώ κωμωδίες και τέσσερα δράματα, ενώ εξαντλείται πριν το τέλος της δεύτερης 

δεκαετίας του αιώνα, με την έκδοση ουσιαστικά της Φλωρεντινής Τραγωδίας το 1917. 

Μέχρι την έκδοση της Ξένης Λύρας το 1925, που οριοθετεί την ύστερη 

μεταφραστική φάση του Ποριώτη, δεν εντοπίζεται άλλη εκδοτική απόπειρα. 

Η τελευταία αυτή περίοδος – που βρίσκεται ουσιαστικά έξω από τα όρια 

αυτής της εργασίας, αλλά που κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθεί σε αυτή την 

επισκόπηση, με σκοπό μια όσο το δυνατόν πληρέστερη πρώτη εικόνα της 

μεταφραστικής του πορείας – εκτείνεται σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του 

μεταφραστή. Στα χρόνια της ωριμότητας, ο Ποριώτης παραδίδει δεκαέξι ακόμα 

μεταφράσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τρεις ακόμα τραγωδίες, οκτώ 

έργα λυρικού και μελοδραματικού θεάτρου, δύο κωμωδίες του Σαίξπηρ, και ένα 

δράμα του Ντ’ Αννούντσιο195. Εδώ βέβαια ανήκει και η – εξωθεατρική μεν, ιδιαίτερα 

σημαντική όμως για την αποτύπωση της μεταφραστικής θεωρίας του Ποριώτη – 

μετάφραση των τριών τελευταίων ραψωδιών της Ομηρικής Οδύσσειας. 

Η παραπάνω επισκόπηση, τέλος, θα ήταν νομίζω ελλιπής χωρίς την αναφορά 

στις αχρονολόγητες μεταφράσεις που βρίσκονται στο αρχείο του Ποριώτη. Εδώ 

ανήκουν Η Φραγκίσκα απ’ το Ρίμινι του  Ντ’ Αννούντσιο σε μουσική Τζαντονάη, Ο 

μικρός Έγιολφ του Ίμπσεν, το Α’ μέρος του Οθέλλου του Σαίξπηρ, η Μήδεια του 

Ευριπίδη, και ένα μικρό απόσπασμα από την Αντιγόνη του Σοφοκλή196. Με αυτά 

μπορούμε να συνυπολογίσουμε και κάποια ακόμα θραύσματα θεατρικών έργων 

καθώς και μερικά με ελλιπή ή καθόλου στοιχεία197. 

 

 

 

                                                                                                                                                 
194 Αρχείο Νικόλαου Ποριώτη, Ε.Λ.Ι.Α., φάκ. 3.3 
195 Τα πλήρη στοιχεία των θεατρικών μεταφράσεων αυτής της περιόδου περιλαμβάνονται στο 
Επίμετρο. 
196 Βλ. Επίμετρο, Χωρίς χρονολογία, αρ. 43-47 
197 Βλ. Επίμετρο, Αταύτιστα, αρ. 48-50 
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2. Οι πρώιμες μεταφραστικές απόψεις  
 

 
Το 1906, με αφορμή τη δημοσίευση ενός αποσπάσματος από την κωμωδία του 

Σαίξπηρ Οι κυράτσες του Ουΐνδσωρ, ο Ποριώτης διατυπώνει για πρώτη φορά λόγο 

περί μετάφρασης. Στο σύντομο σημείωμά του προς τον διευθυντή του Νουμά, που 

απέχει πολύ από ένα θεωρητικό κείμενο για τη μετάφραση, ο νεαρός λόγιος 

αρκείται  στο να κάνει σαφή τον θαυμασμό και την αμηχανία που του προκαλεί το 

έργο του Ελισαβετιανού, στην προαναγγελία της παράστασης του έργου από τον 

Παντόπουλο198 και στη σύντομη αφήγηση της πλοκής199. Μεταξύ αυτών, όμως, και 

με σκοπό να δείξει την προσέγγισή του στον Σαίξπηρ και το θέατρο της εποχής του, 

όπου «οι ηθοποιοί με την υπόκριση εζωντάνευαν τα λόγια που τους έβαζε στο 

στόμα», ο Ποριώτης βρίσκει την ευκαιρία να  δώσει με αδρές γραμμές το πλαίσιο 

της μεταφραστικής του εργασίας: 

  

 «Μεταφράζω κι εγώ για το σύγχρονό μας ελληνικό θέατρο, και προσπαθώ, 

όσο μπορώ, να μη φύγω ούτε γραμμή από την τεχνοτροπία του πρωτοτύπου∙ 

και ως τώρα είδα, με χαρά μου την καλήν υπόκριση πως εξηγεί και σχολιάζει 

απάνω στην σκηνή τα σκοτεινά νοήματα και τα ασυνείθιστα λόγια, χωρίς να 

καταντά η μεταφραστική εργασία σε ανάλυση ή καθαρή εξήγηση, όπως 

εγινότανε τον καιρό που βασίλευε στα θέατρά μας η «γλαφυρά 

καθαρογλωσσία».»200 

 

                                                 
198 Η αναφορά του μεταφραστή στον Ευάγγελο Παντόπουλο, που καταξιώθηκε μέσα από το 
κωμειδύλλιο στις δύο τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα μπορεί ενδεχομένως να 
ερμηνευτεί ως μια μορφή επιδοκιμασίας, με φίλτρο μάλλον ιδεολογικό παρά αισθητικό. Είναι 
γνωστό ότι οι νεωτεριστικές δυνάμεις του τόπου, τοποθετούσαν το συγκεκριμένο δραματικό είδος 
που υπηρέτησε ο Παντόπουλος μεταξύ των «προλήψεων» που κρατούν στάσιμη τη νεοελληνική 
σκηνή. Το κωμειδύλλιο, όμως, από την άλλη, και ο ίδιος Παντόπουλος, τόσο ως ηθοποιός όσο και 
ως κωμειδυλλιογράφος αξιοποίησαν συστηματικά στη σκηνή την ιδιωματική λαϊκή γλώσσα, «την 
ίδια εποχή που δε γινόταν ανεκτή η δημοτική στη μετάφραση κλασικών κειμένων: ο Άμλετ του 
Πολυλά (1889) και ο Έμπορος της Βενετιάς του Πάλλη (1894) δε χρησιμοποιήθηκαν στις παραστάσεις 
των ελληνικών θιάσων, παρά σε έκτακτες μόνο περιπτώσεις». Θ. Χατζηπανταζής, Το Κωμειδύλλιο, 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2002, τομ. Α’, σ. 81. Για τον Ευ. Παντόπουλο, ως πρωτοπόρο και 
αρχιτέκτονα του είδους, βλ. στο ίδιο, σ. 85-88. 
199 Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφεύγει οποιοδήποτε σχολιασμό του 
σαιξπηρικού έργου: «και δύο μόνον αράδες […] θα ήταν έργο τρανότερο από όλη τη μετάφραση της 
κωμωδίας». Τον ίδιο δισταγμό διατηρεί και μπροστά στο «υπερτέλειο δημιούργημα της φαντασίας 
του Σαίξπηρ», τον Φάλσταφ, που αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της κωμωδίας αυτής, ενώ 
εμφανίζεται  και στο ιστορικό δράμα του ίδιου Ερρίκος ο Δ’. («Οι κυράτσες του Ουϊνδσωρ», Ο 
Νουμάς 21.05.1906, αρ. 199, σ. 2) 
200 Ό.π. 
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Στα τρία αυτά στοιχεία που διατυπώνει εδώ σπερματικά  - την πίστη στην 

«τεχνοτροπία του πρωτοτύπου», την ιδιαιτερότητα της θεατρικής μετάφρασης, και 

τη σχέση της τελευταίας με το γλωσσικό ζήτημα – μπορούμε να πούμε ότι 

περικλείεται ο πυρήνας της πρώιμης μεταφραστικής «θεωρίας» του Ποριώτη. Στα 

τρία παραπάνω στοιχεία επανέρχεται για να υπερασπιστεί την μετάφραση της 

Σαλώμης, στην «Μεταφραστική απολογία» του, τον επόμενο χρόνο.  

 

 

- Η αξία του μεταφραστικού έργου και το στοιχείο της πιστότητας. 

 

Με αφορμή την κριτική του Λέκκα Αρβανίτη (Αλέξανδρου Πάλλη) για τους 

«ξενισμούς» και τα «δασκαλικά» στη μετάφραση της Σαλώμης201, ο Ποριώτης 

ξεδιπλώνει τη «θεωρία» του περισσότερο, αναδεικνύοντας και τα ιδεολογικά όρια 

στη μεταφραστική του σκέψη. Συνδέοντας το ζήτημα της αξίας του μεταφραστικού 

έργου με εκείνο της πιστότητας, μοιάζει να επιχειρεί μια σύνθεση μεταξύ 

διαφωτισμικών και ρομαντικών ιδεών γύρω από τη μετάφραση. Η αξία της 

μεταφραστικής εργασίας – αδιαμφισβήτητη για το πνεύμα του Διαφωτισμού, 

αρκετά αμφιλεγόμενη στη ρομαντική σκέψη – είναι για τον Ποριώτη αλληλένδετη 

με την πίστη στην «τεχνοτροπία» του πρωτότυπου κειμένου –  το  προσωπικό ύφος 

και την ιδιαίτερη λογοτεχνικότητα, που ενώ στη ρομαντική θεωρία αποτελεί 

θέσφατο, στο Διαφωτισμό, αντίθετα, η σημασία της μορφής υποβαθμίζεται για να 

αναδειχθεί το πνέυμα ή, έστω, το κεντρικό νόημα του πρωτότυπου κειμένου202. Τη 

συγχώνευση αυτών των ιδεών μπορεί κανείς να παρατηρήσει στις πρώτες γραμμές 

της απολογίας του προς τον Πάλλη: 

 

                                                 
201 Λέκας Αρβανίτης, «Σαλώμη - Ν. Ποριώτης μεταφραστής», Νουμάς, 12.8.1907, αρ. 256, σ. 3 
202 Ενδεικτικά, για τη σημασία και το ρόλο της μετάφρασης και του θεάτρου στο Διαφωτισμό, βλ. Κ. 
Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα 1977, σ. 66, 68-73. Για ένα σύντομο 
σχολιασμό της μετάφρασης στο Ρομαντισμό, βλ. Α. Ταμπάκη, Περί νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
Ρεύματα ιδεών και δίαυλοι επικοινωνίας με τη δυτική σκέψη, Ergo, Αθήνα 2004, σ. 78. Για την 
«Αρχαιολογία της μεταφρασιολογίας στην Ελλάδα» βλ. Β. Κουτσιβίτης, Θεωρία της μετάφρασης, 
Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Αθήνα 1994, σ. 97-143. Για μια επισκόπηση των 
μεταφραστικών θεωριών βλ. Δ. Γούτσος, Ο λόγος της μετάφρασης: Ανθολόγιο σύγχρονων 
μεταφραστικών θεωριών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005, σ. 14-29. Για ορισμένες γενικές 
παρατηρήσεις γύρω απ’ τη θεατρική μετάφραση βλ., Β. Πούχνερ, «Για μια θεωρία της θεατρικής 
μετάφρασης. Σύγχρονες σκέψεις και τοποθετήσεις και η εφαρμογή τους στις μεταφράσεις του 
αρχαίου δράματος, ιδίως στα νεοελληνικά», στο Δραματουργικές αναζητήσεις, Καστανιώτης, Αθήνα 
1995, σ. 15-40 
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 «Αν είναι αλήθεια πως η μετάφραση δεν έχει αξία παρά ως έργο γλωσσικό, 

αφού ο μεταφραστής δε βάζει σ΄αυτή τίποτα από τη φαντασία του, παρά 

αλλάζει τα λόγια της ξένης γλώσσας σε λόγια δικά του, για να πη το ίδιο 

νόημα, - άλλο τόσο είν’ αλήθεια πως έχει χρέος ο μεταφραστής (όχι ο 

εξηγητής) ν’ακολουθάη όσο δύνεται πιστά το πρωτότυπο, προσπαθώντας να 

μιμηθή το ύφος και την τεχνοτροπία του, αφήνοντας τα ίσια του ίσια και τα 

στραβά του στραβά, τ’ απλά του απλά και τα στρηφνά του στρηφνά, χωρίς να 

του διορθώνη τις αδυναμίες του.»203 

 

Τα συντακτικά ατοπήματα που επισημαίνει ο Πάλλης, κοντά στους ξενισμούς και 

τα δασκαλικά στην απόδοση του Ποριώτη, δικαιολογούνται από τον μεταφραστή 

ως «μια τέτοια αδυναμία του Άγγλου ποιητή της Σαλώμης […] να βάλη τους 

δευτεροπρόσωπους πληθυντικούς ανάκατα με τους ενικούς σε τραγωδία βιβλική, 

ενώ στην εγγλέζικη μετάφραση της γραφής βασιλεύει μονάχα του ‘σύ’»204. Ο 

μεταφραστής επιχειρεί να δείξει μάλιστα και το πρότυπο πίσω από την ιδιοτροπία 

αυτή του Ουάιλντ: «Πήρε παράδειγμα από το Σαιξπήρο, και τον ξεπέρασε σ’αυτό το 

ανακάτωμα»205. Ο ίδιος, πάντως, φροντίζοντας «να περάση ένα από τα ιδιαίτερα 

γνωρίσματα του (πρωτοτύπου) και στη μετάφραση» διατηρεί αυτή την εναλλαγή 

του β’ προσώπου από τον ενικό στον πληθυντικό, παρατηρώντας μάλιστα ότι αν και 

για την σύγχρονή του αγγλική γλώσσα το σχήμα αυτό είναι άγνωστο, δεν ισχύει το 

ίδιο και για τους «σημερινούς Ρωμιούς … (που) μιλούν ανάκατα ‘με το συ και με το 

σας’»206.  

Εκείνο πάντως που φαίνεται να παραλείπει ο Ποριώτης σ’ αυτή την μαχητική 

υπεράσπιση του πρωτότυπου κειμένου είναι το γεγονός ότι η Σαλώμη γράφτηκε 

αρχικά και εκδόθηκε στα Γαλλικά. Το αγγλικό κείμενο, που χρησιμοποίησε ο 

μεταφραστής ως πρωτότυπο και πάνω στο οποίο στηρίζει την επιχειρηματολογία 

του, είναι προϊόν μετάφρασης που – παρά την αφιέρωση του Ουάιλντ στον φίλο 

του Alfred Douglas ως μεταφραστή της αγγλόφωνης Σαλώμης – ως σήμερα 

                                                 
203 «Μεταφραστική απολογία», Ο Νουμάς, αρ. 257 (19 του Τρυγητή 1907 ), σ. 6  
204 Ό.π. 
205 «…ενώ εκείνος πάντα κρατάει μια σειρά  και βάζει τελεία πριν πηδήση από το σύ στο σας, ο 
Ηρώδης του Ουάιλδ καταντά να πη της Σαλώμης, What would you have them bring thee in a silver 
charger? (Τι θέλετε να σου έφερναν σ’ ένα ασημένιο δίσκο;) Πηδά ο ποιητής σ’ όλο το έργο, από τον 
ενικό στον πληθυντικό  κι απ’ τον πληθυντικό στον ενικό, με μια μαστορικά φροντισμένη 
ακαταστασία, πάντα ταιριαστή με την ψυχική κατάσταση των προσώπων που μιλάνε». Ό.π. 
206 Ό.π. 
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φαίνεται να μην είναι ξεκαθαρισμένο από ποιόν τελικά έγινε207. Την γαλλική έκδοση 

του έργου, ο Ποριώτης θα την λάβει τελικά υπόψη του στην δεύτερη έκδοση της 

Σαλώμης, όπως θα δούμε παρακάτω. 

 

 

- Η θεατρική μετάφραση 

 

Το δεύτερο στοιχείο που επανέρχεται στο λόγο του Ποριώτη περί μετάφρασης είναι 

η θεατρική λειτουργία του κειμένου. Η παράσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, φέρεται 

ως ρυθμιστικός παράγοντας των γλωσσικών του επιλογών. Άσχετα, πάντως, με το 

αν τα επιχειρήματά του έχουν πρακτική αξία θεατρική – έστω και σε επίπεδο 

απαγγελίας – ή αν απλά υποστηρίζουν με άλλα λόγια την «κατά λέξη» μετάφραση, 

στην οποία ο Ποριώτης επιδίδεται με θρησκευτική ευλάβεια, η επισήμανση ότι η 

μετάφραση αποσκοπεί στην παράσταση του έργου είναι από μόνη της ιδιαίτερα 

σημαντική208.   Υπερασπιζόμενος, λοιπόν,  την εργασία του, ο μεταφραστής 

αντιτείνει στις ενστάσεις του Πάλλη: 

 

«…μπαίνει ευκολώτερα στην καρδιά, άμα το χρωματίση όπως πρέπει ο 

ηθοποιός∙ είναι – σα γυναίκα- που είναι- ΠΕΘΑΜΕΝΗ». Κι αυτή ακόμα η 

ανωμαλία του θα τον κάνει να προσέξη πώς θα το πή. Γι’ αυτό, άμα μεταφράζω 

                                                 
207 Σύμφωνα με τον H. Montgomery Hyde, το έργο γράφτηκε από τον Ουάιλντ στα Γαλλικά και στη 
συνέχεια αναθεωρήθηκε και διορθώθηκε από τους γάλλους συμβολιστές Stuart Merrill, Adolphe 
Retté και Pierre Louӱs μόνο, όμως, από την άποψη της γλώσσας. Πριν την γαλλική έκδοση του 1893, 
η τελική διόρθωση έγινε από τον Pierre Louӱs στον οποίο και αφιερώνεται το έργο. Στην αγγλική 
έκδοση του 1894, στη σελίδα τίτλου αναφέρεται μόνο ότι πρόκειται για μια “Τραγωδία σε μία πράξη: 
Μεταφρασμένη από το γαλλικό του Όσκαρ Ουάιλντ”, χωρίς αναφορά στο όνομα του μεταφραστή. 
Ο ίδιος ο συγγραφέας όμως αφιερώνει το έργο του “Στον φίλο Λόρδο Alfred Bruce Douglas τον 
μεταφραστή του έργου”. Ο H. Montgomery Hyde υποστηρίζει ότι ο Douglas πράγματι παρήγαγε μια 
μετάφραση του έργου, η οποία όμως απορρίφθηκε από τον Ουάιλντ, όπως και μια κατοπινότερη 
προσπάθεια του Aubrey Beardsley. Ο υπεύθυνος για την αγγλική εκδοχή, όπως αυτή εκδόθηκε, 
παραμένει άγνωστος∙ θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ο Ουάιλντ, αν και ο γιος του Vyvyan Holland έχει 
αρνηθεί κάτι τέτοιο. O Douglas πάντως ποτέ δεν θεώρησε την μετάφραση που εκδόθηκε σαν δική 
του δουλειά, όπως ξεκαθαρίζει στην δεύτερη έκδοση της Αυτοβιογραφίας του (1931). (Wilde, The 
Complete Plays, Montgomery-Hyde (intr.), Methuen, London 1988, p. 25) 
208 Ενδεικτικό της προσκόλλησης του μεταφραστή στο πρωτότυπο κείμενο είναι ότι ενώ 
επιχειρηματολογεί πλέον με όρους παράστασης («το σωστότερο «είναι σαν πεθαμένη γυναίκα» θα 
το πή μονάνασα ο ηθοποιός, και ο ακροατής μπορεί και να μην το πάρη χαμπάρι∙»), αντιπαραβάλει  
λέξη προς λέξη το αγγλικό κείμενο σε παρένθεση για να ενισχύσει την εγκυρότητα της μετάφρασής 
του  («το απλωμένο “είναι σα γυναίκα που είναι πεθαμένη” (she is like a woman who is dead) μπαίνει 
ευκολώτερα στην καρδιά, άμα το χρωματίση όπως πρέπει ο ηθοποιός»). Ό.π. 
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για το θέατρο πάντα συνηθίζω και φωνάζω τη φράση για να δω πως ακούεται 

και τι εντύπωση κάνει.» 209 

 

Παρά τη μέριμνά του για τη θεατρικότητα του κειμένου που μεταφράζει, πάντως, 

θα ήταν παρακινδυνευμένο να ισχυριστεί κανείς ότι ο Ποριώτης εκλαμβάνει το 

δραματικό κείμενο ως παρτιτούρα της σκηνικής συγκεκριμενοποίησης του, 

επιχειρώντας  μια «σκηνοθετημένη μετάφραση»210. Από την επιχειρηματολογία του 

μεταφραστή εξάλλου, ακόμα και σε συγκεκριμένα χωρία που ο ίδιος χρησιμοποιεί 

στην «απολογία» του δεν προκύπτει κανένας σκηνοθετικός οραματισμός, παρά 

μόνο το «πώς ακούεται και τι εντύπωση κάνει» και ακόμα το «πώς μπαίνει  

ευκολώτερα στην καρδιά, άμα (…) χρωματίση όπως πρέπει ο ηθοποιός» την κατά 

λέξη μετάφραση του πρωτοτύπου. Κανένας λόγος δεν γίνεται για τη σκηνική δράση 

που συνοδεύει τα μεταφρασμένα λόγια, όπως, για παράδειγμα, το που 

απευθύνονται, με ποιο ύφος και σε ποιο τόνο, για ποιο σκοπό και με τι επιπτώσεις 

στην πλοκή του δράματος.  

Αν, εντέλει, η απομάκρυνση από το σώμα του πρωτοτύπου, ως συνειδητή 

τάση ασέβειας προς το κείμενο, μας εισάγει στη φάση του μοντερνισμού, ο 

Ποριώτης δεν φαίνεται, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, να κινείται προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η πρωτοκαθεδρία του κειμένου στη σκέψη του μεταφραστή, δείχνει 

ότι ο τελευταίος δεν ενστερνίζεται αυτή τη νέα τάση στο θέατρο εποχής του, όπου 

το κείμενο υπηρετεί ένα συνολικότερο όραμα που υλοποιείται από τον «νέο ποιητή» 

της σκηνής, το σκηνοθέτη.  

 

      -    Το θέατρο και ο «γλωσσικός διαφωτισμός» 

 

Η κριτική του Πάλλη, απ’ την άλλη,  μοναδικό της κριτήριο είχε την γλωσσική 

«καθαρότητα» από την πλευρά του ακραίου δημοτικισμού. Ο Ποριώτης, 

μαθητευόμενος ακόμα στο ίδιο «μεταφραστικό σκολειό»211, δεν είχε πρόθεση να 

                                                 
209 Ό.π. 
210 Για τη θεωρητική συζήτηση σχετικά με το «αν και σε ποιο βαθμό ο μεταφραστής μεταφέρει μια 
παράσταση της φαντασίας του (σκηνική ερμηνεία του δραματικού κειμένου στον εγκέφαλο) σε άλλη 
παράταση της φαντασίας του (στη γλώσσα προορισμού) ή μεταφέρει απλώς ένα διαλογικό κείμενο 
από μια γλώσσα στην άλλη, χωρίς να επιδίδεται σε κάποιο σκηνοθετικό οραματισμό», βλ. Β. 
Πούχνερ, «Για μια θεωρία της θεατρικής μετάφρασης…», ό.π., σ. 18-19 
211 «Ο Ποριώτης δασκαλεύτηκε στο μεταφραστικό σκολειό του Πάλλη και του Εφταλιώτη, και για 
τούτο ή άλλη μεταφραστική του επιτυχία της Ομηρικής Οδύσσειας (στοιχεία Χ-Ψ-Ω) δείχνεται σαν 
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αποκλίνει από τις ιδέες που κήρυττε ο «μεγάλος τεχνίτης του λόγου και του 

ρυθμού»212. Ζητά, λοιπόν, άφεση αμαρτιών για τα ατοπήματα που εντοπίστηκαν 

από τον τελευταίο στη μετάφραση της Σαλώμης, και καθιστώντας σαφή την οπτική 

του  για το θέατρο  ως  «όργανο» που υπηρετεί τον κοινό τους ιδεολογικό σκοπό, 

τον γλωσσικό αγώνα, προτείνει μια πιο ήπια «διαφώτιση»: 

 

«Είπα, για το θέατρο. Στον κύκλο και στον κόσμο του, - τι όργανο και τι σκοπός 

το θέατρο! – γλυκοφέγγει η γλωσσική αλήθεια. Γιατί να θαμπωθή με το 

παραπολύ το φως; Σε μια μετάφραση καμωμένη πρώτ’ απ’ όλα ad usum 

comoedorum, ας συχωρεθούνε τα φωναχτά τριτόκλιτα «Ηρωδιαδος, Καίσαρος, 

αυτοκράτορος, ιερέως κτλ» που τα ‘χει συνηθίσει το αυτί του κόσμου από την 

εκκλησία και μπορούνε με μια μολυβιά να διορθωθούν αργότερα∙ ας 

συχωρεθούνε και τα βουβά δασκαλικά «παιδάριον», που είναι παρμένο από τη 

Γραφή, «εισέρχεται και εξέρχεται», αφού κι ο Άγγλος βάζει ακόμα το 

σκολαστικό enter και το λατινικό exit.»213  

 

Ο εκκλησιαστικός λόγος και η Γραφή, που προστίθενται στη λίστα των πηγών του 

Ποριώτη, πλάι πάντα στο αγγλικό κείμενο,   οπωσδήποτε δεν ήταν ικανά να 

εγγυηθούν για τη γλωσσική «εγκυρότητα» του  μεταφρασμένου έργου στα μάτια 

του ανθρώπου που είχε μεταφράσει το Ευαγγέλιο στη δημοτική – με αιματηρές 

συνέπειες – λίγα χρόνια πριν. Για τον γαλουχημένο στην Ευαγγελική Σχολή της 

Σμύρνης Θρακιώτη μεταφραστή, όμως, η «παραδοσιακή» στάση απέναντι στη 

θρησκεία φαίνεται πως ήταν βαθύτερα ριζωμένη από τις δημοτικιστικές και 

νεωτεριστικές ανησυχίες214. Την διάσταση σ’ αυτό το επίπεδο την προμάντευε, ίσως, 

ο Ποριώτης, όταν έσπευδε μετά τις τελευταίες παρατηρήσεις του να αποσυμπιέσει  

τη συζήτηση με ανεκδοτολογία για την «δασκαλοσύνη» που επικρατεί στους 

κύκλους των ηθοποιών.215 

                                                                                                                                                 
άξια συνέχεια της Ιλιάδας του πρώτου, και της μισοτελειωμένης Οδύσσειας του δεύτερου». [Ρ. 
Γκόλφης, «Ο σοφός», Νέα Εστία, τχ. 434 (15.07.1945), σ. 594] 
212 «Μεταφραστική απολογία», Νουμάς, 19.09.1907  (του Τρυγητή), αρ. 257 σ. 6 
213 Ό.π.  
214 Βλ. και κεφ. Α3 «Στον αυλόγυρο της Τέχνης» 
215 «Είτανε φόβος μηπως μου ζητήση κανένας ηθοποιός να του ξηγήσω τι θα πή «έρχεται και 
φεύγει». Όπως πέρσι, κάπου σε μια μετάφρασή μου, που είχα σημειωμένο «μόνη της παράμερα», με 
ρώτησε στις πρόβες ένας ηθοποιός:  
- Τι ενοείτε εδώ:… «ιδία» ; 
- Ναι, του είπα, η ίδια θα το πή κι αυτό.    
- Δε σας ερωτώ αυτό… Εννοείτε να το πη «κατ’ ιδίαν», όπως λέμε εμείς; 
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Επιχειρώντας εδώ μερικές, ίσως πρόωρες, παρατηρήσεις επί της μεταφραστικής 

θεωρίας του Ποριώτη, μπορούμε να επισημάνουμε τις εμφανείς, νομίζω, αντιφάσεις 

που ταλανίζουν τη σκέψη του μεταφραστή. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι παρά τις 

ρομαντικές του πεποιθήσεις για την πίστη στην ιδιομορφία του πρωτότυπου 

κειμένου, οι ιδέες του για τον σκοπό που επιτελεί το θέατρο είναι σαφώς 

διαφωτισμικές, ενώ, παράλληλα, επιλέγει να «διαφωτίσει» το κοινό με κείμενα του 

αισθητισμού (τέχνη για την τέχνη). Η επιλογή, τέλος, της δημοτικής γλώσσας 

μοιάζει, σε ένα πρώτο επίπεδο,  να μην συνάδει με το πνεύμα του αισθητισμού, που 

αξιώνει ένα ύφος στυλιζαρισμένο και σχεδόν ελιτίστικο. Από αυτή την άποψη, θα 

έλεγε κανείς ότι η καθαρεύουσα, ως πλαστή γλώσσα, βρίσκεται εγγύτερα στις 

απαιτήσεις αυτού του καλλιτεχνικού ρεύματος. Από μια άλλη σκοπιά, όμως, ο 

δημοτικισμός, όπως καλλιεργήθηκε και εκφράστηκε από τους πιο ακραίους μεταξύ 

των ομολογητών του, φαίνεται ότι έφτασε,  επίσης, σε αντίστοιχα επίπεδα 

εκζήτησης και ελιτισμού, ως αντίδραση στο αντίπαλο γλωσσικό στρατόπεδο216. 

Έτσι, η επιλογή του Ποριώτη για τη γλώσσα της Σαλώμης, που λίγο ή πολύ ήταν 

προδιαγεγραμμένη, είναι ενδεικτική ίσως της προσπάθειας του μεταφραστή, αλλά 

και μιας γενικότερης τάσης της εποχής, να εναρμονίσει την εγχώρια πρωτοπορία, 

που ενσαρκώνει ο δημοτικισμός, με τα εισαγόμενα νεορομαντικά κελεύσματα.  

                                                                                                                                                 
- Μάλιστα, κατ’ ιδίαν… 
Και ο αγαθός ηθοποιός εξήλθε κορδωμένος για το μάθημα που μου’δωκε, και ποιος ξέρει τι 
μουρμουρίζοντας ιδία για την αμάθειά μου». («Μεταφραστική απολογία», ό.π.) 
216 P. Mackridge, Language and National Identity in Greece, Oxford University Press, Oxford – New 
York 2009, p. 243, 250, 253, 261.   
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3. Οι αντιφάσεις της αναθεωρημένης Σαλώμης και «ο δρόμος της απιστίας»  

 

Οκτώ χρόνια μετά την πρώτη δημοσίευση της μεταφρασμένης Σαλώμης στα 

Παναθήναια, και την αυτοτελή της έκδοση από το ίδιο περιοδικό, ο Ποριώτης 

επανέρχεται με μια αναθεωρημένη μετάφραση του έργου και μια σαφή μετατόπιση 

από τις θεωρητικές απόψεις που διατύπωνε στα 1907. Στον πρόλογο του 1915 της 

έκδοσης της εταιρείας  Τα Έργα που επιμελείται ο ίδιος, ο Ποριώτης επιστρέφει στη 

μεταφραστική απολογία του 1907 για τη Σαλώμη: «Την ξαναδιαβάζει μετά οχτώ 

χρόνια, και βλέπει πως τώρα πια νόημα δεν έχει». Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι έχει 

εξοβελίσει την επιρροή των ακραίων δημοτικιστών στους οποίους τότε – στο 

πρόσωπο του Πάλλη –  απολογούνταν. Αντιθέτως, έχει ευθυγραμμιστεί με τα 

κελεύσματά τους. Μεταξύ της κριτικής που δέχτηκε «ο μεταφραστής τίποτα δεν 

είχε τόσο λογαριάσει, όσο ένα γραμματάκι του  Εφταλιώτη217 […] κι ένα κριτικό 

άρθρο του «Νουμά» (1907, αριθ. 256, σελ. 3)», εκείνο του Πάλλη, τα οποία 

αμφότερα επεσήμαιναν τους ξενισμούς και τους δευτεροπρόσωπους πληθυντικούς 

που παρεμβάλλονταν218. Τι αλλάζει και για ποιο λόγο, το εξηγεί ο ίδιος:  

 

«Στη νέα εκδοτική μορφή του βιβλίου, - που για το τύπωμά της δεν αγροικάει 

απάνωθέ του άλλον Καίσαρα και αυτοκράτορα ο μεταφραστής, - τ’ ανώμαλα 

διορθώνονται. Αν ξεφύγανε και πάλι μερικοί ξενισμοί, ας είναι γι’ αυτούς 

ελαφρυντικό το ηχητικό αποτέλεσμα […] Όσο για τους δευτεροπρόσωπους 

πληθυντικούς που μεταπηδούσανε στον ενικό, - αυτοί λείπουν ολότελα τώρα»219  

 

Ως εκδότης πλέον, ο Ποριώτης, αποφασίζει να διορθώσει «τ’ ανώμαλα» του 

πρώτου τυπώματος, για το οποίο ο πρώτος λόγος, όπως αφήνει να εννοηθεί, δεν 

ανήκε στον ίδιο. Ως «Καίσαρα» εννοεί προφανώς τον Μιχαηλίδη των συντηρητικών 

Παναθηναίων που κινούνταν στη μέση γλωσσική οδό. Ο άλλος που θα μπορούσε να 

παρέμβει στις μεταφραστικές επιλογές του είναι ο Οικονόμου, ως σκηνοθέτης της 

Σαλώμης, ο οποίος όμως ανέβασε το έργο την επόμενη χρονιά της πρώτης 

δημοσίευσής του και ως εκ τούτου αποκλείεται να είχε λόγο ως προς το «τύπωμα» 

                                                 
217 «Η μετάφραση πολύ καλή. Ένα πράγμα μονάχα. Γιατί εκείνοι οι πληθυντικοί; Η ταπεινή μου γνώμη 
είναι πως δε δυναμώνει η ρωμαίϊκη η μετάφραση μ’έναν τέτοιο – αναχρονισμό συνάμα και ξενισμό». 
(Ο. Ουάιλδ, Σαλώμη, μτφ Ν. Ποριώτης, σ. 28) 
218 Ό.π., σ. 27-28  
219 Ό.π., σ. 28-29 
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για το οποίο κάνει λόγο ο Ποριώτης. Ως άλλος Καίσαρας λοιπόν, ο Ποριώτης 

αποφασίζει τώρα να ξεχάσει την αμετακίνητη πίστη του στο πρωτότυπο και να 

εξαλείψει την εναλλαγή ενικού πληθυντικού στους διαλόγους της Σαλώμης:  

 

«Έλεγε τότε με αυτούς ο μεταφραστής πάρα πολύ πιστός να μείνει στο 

πρωτότυπο. Λάθος του. Έπρεπε να μην το λησμονεί, πως βαδίζει κανείς 

πιστότερος σε ό,τι αγαπά, όταν ξέρει και το δρόμο της απιστίας.»220  

 

Ο Ποριώτης κάνει ένα βήμα πίσω όσον αφορά την πιστότητα της μετάφρασής του, 

που οφείλεται εμφανώς στην επιθυμία του να ενταχθεί στους κύκλους των 

σκληροπυρηνικών δημοτικιστών. Η οπισθοχώρησή του όμως αυτή συνοδεύεται, 

κατά παράδοξο τρόπο, κι από ένα βήμα ακόμα προς την κατεύθυνση του 

πρωτοτύπου : 

 

«Και για την ιστορία του έργου ας σημειωθεί και τούτο∙ ο μεταφραστής δούλεψε 

τότε με το αγγλικό κείμενο μονάχα∙ τώρα έχει μπροστά του και το γαλλικό, και 

διαλέγει έτσι την καλύτερη διατύπωση.»221 

 

Η αναμετάφραση είναι, σύμφωνα με τον Berman, από μόνη της μια διαδικασία που 

σκοπό έχει να προσεγγίσει το πρωτότυπο ακόμα περισσότερο, και κινείται ως εκ 

τούτου εναντίον των πρώτων μεταφράσεων222. Η αναθεώρηση της Σαλώμης, 

λοιπόν, από τον Ποριώτη, αν και βασικό της σκοπό φαίνεται να έχει τη 

συμμόρφωση στα κελεύσματα των δημοτικιστών, που την απομακρύνουν τελικά 

από το γράμμα του πρωτοτύπου, ακολουθεί παράλληλα – θεωρητικά τουλάχιστον – 

και τον δρόμο της επαναπροσέγγισης του πρωτοτύπου μέσα και από το γαλλικό 

κείμενο αυτή τη φορά. Άρα, πέρα από το γεγονός ότι ο Ποριώτης υπαναχωρεί σε 

ένα πρώτο επίπεδο στις υποδείξεις Πάλλη – Εφταλιώτη, μοιάζει να προσπαθεί να 

κερδίσει το χαμένο έδαφος σ’ ένα άλλο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψην του στη νέα 

μετάφραση και το «γράμμα» του συγγραφέα στην αρχική του μορφή.  

 

                                                 
220 Ό.π., σ. 29 
221 Ό.π., σ. 28 
222 A. Berman, Η μετάφραση και το γράμμα ή το πανδοχείο του απόμακρου, μτφ Σ. Ιγγλέση-
Μαργέλλου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2005, σ. 103 
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- Οι συνάφειες με το περιώνυμο τριαδικό σχήμα του Γκαίτε  

 

Αν και στο λόγο του Ποριώτη περί μετάφρασης δεν συναντάμε κάποια αναφορά 

στη θεωρία του Γκαίτε, γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι τα ποιητικά του κείμενα 

συμπεριλαμβάνονται στα διαβάσματα του μεταφραστή. Διατηρώντας λοιπόν 

κάποιες επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσον είχε υπόψη του ο Ποριώτης το 

θεωρητικό σχήμα που πρότεινε ο Γκαίτε για τη μετάφραση, μπορούμε εδώ να 

παρατηρήσουμε – με αφορμή την εξέλιξη της μετάφρασης της Σαλώμης – κάποιες 

συνάφειες μεταξύ της θεωρίας του γερμανού ρομαντικού και της μεταφραστικής 

πορείας που ακολούθησε ο έλληνας λόγιος223. 

 Σε ένα πρώτο επίπεδο –  όπου μπορούμε, σχηματικά πάντα, να εντάξουμε τη 

Σαλώμη του 1907 – η μετάφραση, κατά τον Γκαίτε,  στοχεύει στην εξοικείωση με 

ξένους πολιτισμούς και το επιτυγχάνει μέσω μιας μεταφοράς «στο δικό μας 

αισθητήριο»224. Μιλάμε δηλαδή για μια, σύμφωνα με την ερμηνεία του Berman, 

κατά λέξη μη λογοτεχνική μετάφραση (αν και ο Ποριώτης δεν νομίζω να ήταν 

παραιτημένος από αυτή την αξίωση της λογοτεχνικότητας)225.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο «ο μεταφραστής αφομοιώνει το νόημα του ξένου 

έργου αλλά το κάνει προκειμένου να το υποκαταστήσει με ένα κατασκεύασμα που 

θα προέρχεται από τη δική του γλώσσα και το δικό του πολιτισμικό περιβάλλον»226. 

Πρόκειται δηλαδή για μια διασκευαστική μετάφραση, όπου στην ξένη μορφή 

επιβάλλεται μια ντόπια περιβολή. Η απόφαση, λοιπόν, του Ποριώτη να αποβάλει 

από τη Σαλώμη του 1915 τους ξενισμούς και τα αδόκιμα συντακτικά σχήματα της 

πρώτης μετάφρασης, που προέρχονταν όπως έχουμε πει από την προσκόλληση του 

μεταφραστή στην κατά λέξη απόδοση του πρωτότυπου κειμένου, μπορεί να εντάξει 

την αναθεωρημένη εκδοχή του ουαϊλδικού έργου σε αυτό το δεύτερο, κατά Γκαίτε, 

επίπεδο μετάφρασης.  

Στο τρίτο και «ευγενέστερο» επίπεδο του ίδιου θεωρητικού σχήματος, η 

μετάφραση τείνει προς ένα είδος πλήρους ταυτότητας με το πρωτότυπο ή 

«διαστιχικότητας» μέσω της επανασύνδεσής της με το πρώτο επίπεδο227. Αν και ο 

                                                 
223 Για μια ευσύνοπτη και εντελώς σχηματική παρουσίαση των τριών επιπέδων που πρότεινε ο Γκαίτε 
για τη μετάφραση βλ. A. Berman, ό.π., σ. 103. Για μια πιο αναλυτική διαπραγμάτευση του ίδιου 
θέματος βλ. G. Steiner, Μετά τη Βαβέλ, μτφ Α. Μπερλή, Scripta, Αθήνα 2004, σ. 438-439 
224 G. Steiner, ό.π., σ. 438 
225 A. Berman, ό.π.  
226 G. Steiner, ό.π. 
227 Ό.π. 
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Ποριώτης δεν επιχείρησε άλλη αναθεώρηση της ίδιας μετάφρασης, έτσι ώστε να 

ελέγξουμε - σχηματικά πάντα - την προσέγγιση του στο τριμερές αυτό σχήμα που 

πρότεινε ο Γκαίτε, μπορούμε να πούμε ότι σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, 

παρατηρείται μια αναδίπλωση, στην ώριμη πλέον μεταφραστική του θεωρία, που 

θα δούμε στη συνέχεια, στην πιστή μετάφραση που υποστήριζε εξαρχής ως το 

ανώτερο είδος.   

Παρά την «απιστία» του 1915, η σημασία του πρωτότυπου στη μεταφραστική 

σκέψη του Ποριώτη δεν θα πάψει να αποτελεί κεντρικό ζήτημα, σε θεωρητικό 

τουλάχιστον επίπεδο. Στην ύστερη μεταφραστική του φάση, και έχοντας πλέον 

εγκολπωθεί στα άδυτα του δημοτικισμού με τη μετάφραση των τριών τελευταίων 

ραψωδιών της Οδύσσειας, ως συνέχεια του έργου του Εφταλιώτη, ο Ποριώτης  θίγει 

ξανά το ακανθώδες ζήτημα της πιστότητας προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο στο 

θεωρητικό του λόγο, αυτό του ρυθμού, που εξετάζεται στο τέλος του επόμενου 

κεφαλαίου.  
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4. Η «ώριμη» μεταφραστική θεωρία.  

 

Τις απόψεις του για τη μετάφραση, ο Ποριώτης τις συστηματοποιεί και τις 

καταγράφει για πρώτη φορά μέσα στην τέταρτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Το 

βασικό αμιγώς θεωρητικό κείμενό του για τη μετάφραση είναι το «Σημείωμα» που 

συνοδεύει την έκδοση των τριών τελευταίων ραψωδιών της Οδύσσειας (1932)228. Το 

μέρος του κειμένου αυτού που αφορά τους «δρόμους της μετάφρασης» και την 

πρωτοκαθεδρία του ρυθμού επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτούσιο και σ’ ένα κριτικό 

άρθρο του Ποριώτη, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, σχετικά με τη 

μεταφραστική πρακτική του Σολωμού, την οποία, αν και ο ίδιος με όρους 

καλλιτεχνικής αξίας θαυμάζει, στο μεθοδολογικό της κομμάτι την απορρίπτει229. 

Κοντά σ’ αυτά πρέπει να αναφέρουμε και ένα κείμενο που γράφτηκε με αφορμή την 

κριτική του Σπαταλά για τη μετάφραση της Θείας Κωμωδίας από τον 

Καζαντζάκη230. Αν και δεν πρόκειται για θεωρητικό κείμενο, παρά για μια «κριτική 

της κριτικής» μέσα από την αντιπαραβολή πρωτότυπου και μεταφρασμένου 

κειμένου, ο Ποριώτης αναδεικνύει από τη μία την σχολαστικότητα που τον διέκρινε 

ως μεταφραστή κι από την άλλη φανερώνει τις αμφιταλαντεύσεις που διακρίναμε 

και αλλού στη θεωρία του231.  

 

 

- Οι δρόμοι της μετάφρασης 

 

Στο Σημείωμα της Οδύσσειας ο Ποριώτης διακρίνει δύο δρόμους της μετάφρασης, 

που – προτρέχοντας εδώ – μπορούμε να παραλληλίσουμε με το περίφημο δίπολο 

που διατρέχει και την ιστορία της μεταφρασεολογίας και δεν είναι άλλο από το 

«μορφή vs περιεχόμενο». Κατά τον Ποριώτη, λοιπόν, ο ένας από αυτούς ακολουθεί 

πιστά το νόημα του πρωτότυπου έργου και δίνει στον μεταφραστή την ελευθερία 

να αποδώσει μια «δεύτερη δημιουργία» σε ρέοντα λόγο. Κύριο μέλημά του 

μεταφραστή που θα κινηθεί σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η 

                                                 
228 Ν. Ποριώτης, «Σημείωμα», Ομήρου Οδύσσεια (Χ-Ψ-Ω), Εν Αθήναις, Ι. Δ. Κολλάρος – 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1932, σσ. 41-48 
229 Ν. Ποριώτης, «Σολωμός Μεταφραστής», Νέα Εστία, τομ. 47 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1950), τχ. 544, σ. 
285-288 
230 «Γύρω στη “Θεία Κωμωδία”», Νέα Εστία, τχ. 198 (15.03.1935), σ. 292-295 
231 Βλ. κεφ. Β5  
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καθαρή διατύπωση των εννοιών , απλών ή περίπλοκων, «με τα φραστικά μέσα που 

κατέχει αυτός και νομίζει πως αυτά μόνο κατέχει και το πολύ πλήθος. Έτσι το 

ερμηνευτικό του έργο προχωρεί με άνεση και μ’ ευκολία και διαβάζεται 

ευκολώτερα : η γλώσσα τρέχει, το αρχικό κείμενο παρουσιάζεται σαφέστερα 

εξηγημένο, μπορεί να πει κανείς και αναλυμένο, με τη νέα του μορφή στη νέα του 

γλώσσα»232.  

Ο Ποριώτης όμως, αν και στη δεύτερη έκδοση της Σαλώμης (1915) 

«ξεστράτισε» προς αυτή την κατεύθυνση, εδώ διατηρεί και πάλι τις αποστάσεις 

του, υπερασπιζόμενος τα λεπτά τεχνικά χαρακτηριστικά του πρωτότυπου έργου 

που, όπως υποστηρίζει, δεν πρέπει να παραμορφώνονται ή να «κάνουνε τόπο στην 

ομαλή και ρέουσα φράση»233. Μαρτυρώντας για άλλη μια φορά τις ρομαντικές 

επιρροές του, ο μεταφραστής απορρίπτει τον «εύκολο» δρόμο της νοηματικής 

μετάφρασης (περιεχόμενο) για χάρη της μορφής: 

 

«Με τη μέθοδο αυτή το προσωπικό ύ φ ο ς, που μ’ αυτό ξεχωρίζει κάθε τεχνίτης 

του λόγου από τον ομότεχνό του, ο ποιητής από άλλον ποιητή, το ύφος αυτό 

χάνεται ή αλλάζει. Μένει το νόημα, μένει ο μύθος και το γενικό σχέδιο με θολές 

γραμμές∙ έφυγε όμως ο ιδιαίτερος χρωματισμός, το τεχνικά και βαθιά 

χαραγμένο περίγραμμα του έργου. Κάποτε χαλνά και το γενικό σχέδιο, άμα ο 

μεταφραστής θεωρήση περιττά ή ακατάλληλα ή αδύνατα μερικά μέρη του. Τα 

παρατρέχει, κ’ έτσι μόνο τη δική του αδυναμία μαρτυρεί. 

Ο άλλος όμως δρόμος, δύσκολος και κακόβατος, αναγκάζει το μεταφραστή, 

μαζί με το νόημα  να προσέχη και τα τεχνικά γνωρίσματα του έργου.»234 

 

 

- Ο καλλιτέχνης, ο «έμπειρος τεχνίτης» και ο «φωτισμένος κριτικός» 

 

Μιλώντας για τη σημασία του ύφους, «που μ’ αυτό ξεχωρίζει κάθε τεχνίτης του 

λόγου από τον ομότεχνό του», και λίγο πριν συνδέσει το στοιχείο αυτό με εκείνο του 

ρυθμού, ο Ποριώτης παρουσιάζει  και την – επικρατούσα την περίοδο αυτή – θέση 

του για τον καλλιτέχνη. Μακριά πλέον από τη ρομαντική αντίληψη για τον 

θεόπνευστο καλλιτέχνη, σε μια εποχή που ο θετικισμός έχει ήδη εισβάλλει στην 

                                                 
232 Ν. Ποριώτης, «Σημείωμα», ό.π., σ. 41 
233 Ό.π. 
234 Ό.π. 
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ιδεολογική αρένα, ο τελευταίος μετατρέπεται σε «τεχνίτη» και μοιάζει να 

μοιράζεται τα πνευματικά του προνόμια με τον «φωτισμένο κριτικό». 

 

 «Κ’ επειδή κάθε καλλιτέχνημα απαρτίζεται από τεχνικές λεπτομέρειες, που τις 

βλέπουν ο έμπειρος τεχνίτης και ο φωτισμένος κριτικός – και αυτοί μπορούνε 

να μας [σ. 42] πούνε γιατί μπήκαν έτσι στο έργο κι όχι διαφορετικά – κοπιάζει κι 

αγωνίζεται ο λεπτολόγος μεταφραστής και τις λεπτομέρειες αυτές με κάθε και 

θεμιτό στη γλώσσα του μέσο και όσο μπορεί πιστότερα να τις μεταφέρη. Και όχι 

μόνο να τις μεταφέρει, παρά και μουσικά να τις ξαναπλάση με τους ίδιους 

καλλωπισμούς, - με τα ίδια σχήματα του λόγου, με παρόμοια ή ανάλογη των 

ήχων αρμονία, όσο το επιτρέπει το νέο του όργανο, το γλωσσικό.»235 

 

Στη σκέψη του Ποριώτη, λοιπόν, ο «λεπτολόγος μεταφραστής» μοιράζεται τον ίδιο 

χώρο με τον «έμπειρο τεχνίτη» και τον «φωτισμένο κριτικό». Οι χαρακτηρισμοί 

αυτοί, που από όλους νομίζω, λίγο ή πολύ, αξίωνε κάτι και ο ίδιος για τον εαυτό 

του, μπαίνουν εδώ κάτω από την ευρύτερη έννοια του καλλιτέχνη και σκιαγραφούν 

ένα τοπίο έντονων ιδεολογικών ζυμώσεων που υπήρχε τόσο στην αντίληψη του 

μεταφραστή, όσο και στην εποχή στην οποία έζησε. Θυμίζοντας το γεγονός ότι ο 

Ποριώτης υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ψυχάρη, του 

ανθρώπου που από τη σκοπιά της επιστήμης πρέσβευε τις αρχές του ανανεωμένου 

εθνικόφρονα ρομαντισμού, αξιοσημείωτο θεωρώ εδώ το πνεύμα θετικισμού με το 

οποίο ο πρώτος στηρίζει τις ρομαντικές - κατά βάση - ιδέες του για τη μετάφραση, 

που αποσκοπούν εν τέλει στην ενδυνάμωση της νέας γλώσσας:  

 

«Αρμονία μηχανική, καθώς διαλέγει τη νέα του λέξη και κατάλληλα την 

τοποθετεί. Αρμονία μιμητική, όταν, ανάλογα με το πρωτότυπο και σύμφωνα με 

την περίσταση, μεταχειρίζεται τα ηχητικά της ονοματοποιίας παιχνίδια, 

γλυκόλογα ή χοντρόστομα ξεφωνητά, για να παραστήση και χρωματίση όπως 

πρέπει το ίνδαλμα που ο λόγος περιγράφει. Ακόμα και τα ελαττώματα του 

έργου, τ’ανώμαλα και τα κακόζηλα και τα σκοτεινά, που κατά τη γνώμη των 

κριτικών το ασκημίζουνε, ακόμα κι αυτά φροντίζει πιστά να τα μεταφέρη: την 

ασάφεια και το αφύσικο, τον πλεονασμό και την έλλειψη, την αποσιώπηση και 

την παλιλλογία. Δε λέγει «αυτό δε μ’αρέσει, και το παραλείπω», παρά «μ’ αρέσει 

δε μ’ αρέσει, αυτό είναι, έτσι κατόρθωσα να το πω με τη γλώσσα τη δική μου». 
                                                 
235 Ό.π., σ. 41-42  
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Αν πη το «παραλείπω», την αδυναμία την προσωπική του θα ομολογήση. Γιατί 

δεν επιτρέπεται να κατηγορηθή αδύναμη μια γλώσσα, σαν τη νέα τη δική μας, 

που το λεξιλόγιό της περνά το εκατομμύριο και που έχει και περισσότερο από 

κάθε άλλη το δικαίωμα ν’αντλή, από το θησαυρό της Αρχαίας, υλικό και όρους 

για έναν υπέρτερο πολιτισμό.»236 

 

Αν τώρα επιχειρήσουμε να διακρίνουμε πίσω από τις μεταφραστικές απόψεις του 

Ποριώτη κάποιες από τις επιρροές του – τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις – στο 

επίπεδο της θεωρίας, μπορούμε με βάση την παραπάνω διατύπωσή του σχετικά με 

την χρήση της αρχαίας γλώσσας να παρατηρήσουμε αρχικά την εκδημοτικισμένη 

απήχηση των μεταφραστικών απόψεων του – τελευταίου της Επτανησιακής Σχολής 

– Καλοσγούρου. Σχετικά με το ίδιο ζήτημα ο μαθητής του Πολυλά κάνει λόγο για 

«την πολλήν αρχαίαν ύλην , ης έχει απόλυτον ανάγκην ο μεταφράζων εν εποχή 

καθ’ην η φιλολογία καταστάσα επιστήμη επιβάλλει αυστηρώς την πιστότητα 

[…]»237.  

Για την αξία του μεταφραστικού έργου, οι απόψεις του Ποριώτη αντλούν 

προφανώς από την ίδια παράδοση.  Ο Πολυλάς, αρκετά παλαιότερα είχε 

υποστηρίξει τον πρωταγωνιστικό παιδευτικό ρόλο της μετάφρασης απέναντι στη 

συρρικνωτική αντιμετώπιση ορισμένων κριτικών, προβάλλοντας μάλιστα τη 

μετάφραση όχι ως έργο μηχανικό, αλλά καλλιτεχνικό238.   Ο Ποριώτης, όμως, όπως 

και ο Καλοσγούρος, βιώνοντας πλέον, υπό την επιρροή και του Ψυχάρη, την 

φιλολογία ως επιστήμη, προβάλλει  καταρχήν την «μηχανική αρμονία» που πρέπει 

να διέπει την (πιστή) μετάφραση και αφήνει για τη «μιμητική αρμονία» τα «ηχητικά 

της ονοματοποιίας παιχνίδια, γλυκόλογα ή χοντρόστομα ξεφωνητά» ως χώρο 

δράσης239. 

Αξιοσημείωτη, τέλος, είναι η απόκλιση που παρουσιάζει, από ένα σημείο και 

μετά, η θέση του Ποριώτη για τη μετάφραση από εκείνη του Παλαμά. Οι «δρόμοι 

της μετάφρασης» που διακρίνει ο πρώτος – της κατά λέξη και της νοηματικής 

                                                 
236 Ό.π., σ. 42 
237 Κουτσιβίτης, ο.π., σ. 133 
238 «Βεβαίως αι ποιητικαί μεταφράσεις υποθέτουν αρκετήν φανταστικήν δύναμιν και ενθουσιασμόν, 
και μόνον όταν μετέχουν των υψηλών τούτων ιδιοτήτων, δεν θεωρούνται πλεόν έργα μηχανικά, αλλά 
καλλιτεχνικά και ικανά να συντελέσουν εις εξημέρωσιν και εξευγενισμόν της γλώσσης, και εις 
μόρφωσιν της καλαισθησίας, κυρίως όταν, εις την φιλολογικήν απορίαν του έθνους, σπανίζουν τα 
πρωτότυπα δημιουργήματα …από την παιδικήν …στην εφηβικήν ηλικίαν της …κινδυνεύει από μαρασμό 
εάν στερήται αρκετής και εκλεκτής πνευματικής τροφής .» (Κουτσιβίτης, ό.π., σ. 132) 
239 Ν. Ποριώτης, «Σημείωμα», ό.π., σ. 42 
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μετάφρασης – συμφωνούν αρχικά με τη αντίστοιχη διάκριση του Παλαμά ανάμεσα 

σε μεταφραστές - ερμηνευτές και μεταφραστές - δημιουργούς240. Όταν όμως, ο 

καθένας τους καλείται να πάρει μια θέση ως μεταφραστής, ακολουθούν αντίθετες 

κατευθύνσεις. Ο Παλαμάς, δύο χρόνια πριν την έκδοση των μεταφραστικών 

απόψεων του Ποριώτη στο Σημείωμα της Οδύσσειας, υπερασπίζεται την ελευθερία 

των «άπιστων» μεταφραστών - ποιητών, έναντι της πειθαρχίας στο πρωτότυπο 

κείμενο που αξιώνει ο δεύτερος για τους «τεχνίτες» του λόγου241.    

 

                                                 
240 Κουτσιβίτης, ο.π., σ. 138 
241 Στον πρόλογό του στη συλλογή με τίτλο «Ξανατονισμένη μουσική», ο Παλαμάς γράφει : «Κι έτσι 
γεννήθηκαν, χωρίς κανένα υπολογισμό, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβω, τα λιγοστά και τα 
ασύνδετα μεταφράσματ’ αυτά∙ πιο πολύ εγώ θα ξεμυτίζω μέσα σ’ εκείνους. Γιατί το ‘χει και η μοίρα 
των ποιητών∙ η γλώσσα των ξέρει μονάχα πατρίδα∙ δεν έχει σχεδόν τίποτε κοσμοπολιτικό. Και ή 
πέφτουν σε χέρια ερμηνευτών που όσο κι αν είναι γνωστικοί και καλοσυνείδητοι, τους αφαιρούν κάτι 
από το ζουμί τους το πρωτόγονο∙ ή πέφτουν στα χέρια συναδέλφων τους αλλόφωνων∙ και τότε 
εκείνοι τους φέρνουν στα δικά τους τα νερά∙ τους περνούν στην τέχνην των∙ κι αν τους αλλάζουν, 
μπορεί και άθελα να τους κρατούν πιο πολύ στον αέρα που θα ήθελαν, που θα έπρεπε να  
αναπνέουν∙ οι άπιστοι αυτοί μεταφραστές είναι από μιαν άλλη άποψη και οι πιστότεροι.» (Κ. 
Παλαμά, Ξανατονισμένη μουσική, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1930, σ. 7-8). Το παράθεμα 
αντλείται  από τον Κουτσιβίτη, ό.π., σ. 138 
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5.    Ο Ρυθμός 

«Αν πάνε ταίρι η μουσική και η ποίηση η γλυκειά 

- Αδερφή τάχα κι αδερφός δεν είναι; - τι μεγάλη 

που θαναι ανάμεσα σ’εμέ κ εσένα η ερωτιά,  

αφου αγαπάς εσύ τη μια κ εγώ την άλλη!»242 

 
 

Αν και ο Ποριώτης – έχοντας ήδη εκδώσει τρεις σειρές ποιημάτων και μια τραγωδία 

– δεν φαίνεται να ήταν παραιτημένος από ποιητικές αξιώσεις, είδαμε ότι, ως προς 

τη μετάφραση τουλάχιστον, ο ίδιος συντάσσεται με τους «τεχνίτες». 

Εκλαμβάνοντας, λοιπόν, το έργο τέχνης ως «τεχνικό» σύνολο, τοποθετεί τέλος και 

την κορωνίδα στη θεωρία του: 

 

«Θέλω να πω μ’ αυτά, πως σε κάθε τεχνικό έργο ένα στοιχείο και συστατικό 

πρωτεύει, και αυτό κυβερνά του έργου τον απαρτισμό: ο Ρυθμός. Ύφος και 

ρυθμός είναι συνώνυμα, και μάλιστα στο στιχουργημένο έργο. Γιατί ανάλογα με 

το νόημα και την έκταση, με την εσωτερική ουσία του έργου, μεταχειρίζεται ο 

ποιητής τα διάφορα ρυθμικά γένη και είδη. Άλλος ο στιχουργικός ρυθμός για το 

δράμα, και άλλος για το χαρούμενο ή θλιβερό ή παθητικό τραγούδι.» 243 

 

Το στοιχείο του ρυθμού είναι ίσως το πιο κεντρικό στη θεωρία του μεταφραστή και 

εκείνο το οποίο, από κάποιο σημείο και μετά, φαίνεται ότι καθόρισε τις 

μεταφραστικές επιλογές του. Η στροφή του Ποριώτη στην αρχαία τραγωδία  και το 

λυρικό θέατρο, από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, μαρτυρούν σ’ ένα πρώτο 

επίπεδο το ενδιαφέρον του μεταφραστή σε ζητήματα μετρικής.  

Η θεωρητική του ενασχόληση με το ρυθμό επαληθεύεται, ως ένα βαθμό, και 

από τα ευρήματα στο αρχείο του μεταφραστή. Στα τετράδια σημειώσεών του 

συναντάμε θεωρητικά αποσπάσματα υπό τον τίτλο «Observations  Generales du 

rythme», καθώς και αρκετά λυτά φύλλα με μετρικές παρατηρήσεις και δοκιμές244. 

Ο ίδιος ο μεταφραστής πάντως, έχοντας μελετήσει τα ζητήματα της μετρικής στη 

γαλλική γλώσσα, αντιδρά έντονα στην άποψη του θεατρικού κριτικού της Νέας 

Εστίας πως πρέπει να επιβληθεί στους ηθοποιούς «ν’ ακολουθούνε το τέμπο των 

Γάλλων» :  

                                                 
242 «Σαιξπήρου, Ο ερωτόπαθος προσκυνητής», μτφ Ν. Ποριώτη, Νουμάς, 27.05.1907, αρ. 249, σ. 3 
243 Ν. Ποριώτης, «Σημείωμα», ό.π., σ. 42 
244 Αρχείο Ποριώτη, Ε.Λ.Ι.Α., φάκ. 4.3 
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«Γιατί το θέατρο είναι πρώτα απ’ όλα τελετουργικό βήμα, είναι η χαρά κ’ η 

ηδονή του ωραίου τεχνικού λόγου∙ δεν είναι φωνογράφος της ασυνάρτητης 

φλυαρίας, και πολύ λιγώτερο μίμηση του ξένου λόγου, του γαλλικού 

μάλιστα»245.  

 

Την άποψη αυτή του μεταφραστή μεταφέρει και η Αύρα Θεοδωροπούλου, 

γράφοντας για τη Μινιόν του Αμπρουνάζ στη Λυρική Σκηνή, την τελευταία 

μεταφραστική εργασία του Ποριώτη: «έβρισκε πολύ δυσκολώτερη από κάθε άλλη 

γλώσσα την προσαρμογή της γαλλικής προσωδίας στην ελληνική γλώσσα»246.  

Χαρακτηριστική, ίσως, της αναγνώρισης που έχαιρε -  ή έστω των φιλικών 

σχέσεων του Ποριώτη στον ευρύτερο χώρο της μουσικής μετάφρασης στα τέλη της 

τρίτης δεκαετίας του αιώνα, είναι η μνεία που γίνεται στο μεταφραστή με αφορμή 

τον Λόεγκριν του Βάγκνερ, που δόθηκε από την ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών στα 

1927: «Όταν έχουμε στας Αθήνας ένα αριστοτέχνην της ποιητικής και μουσικής 

μεταφράσεως, όπως είναι ο μοναδικός μας Ποριώτης, δεν επιτρέπεται σε κανένα 

μουσικόν τραγουδιστή να βεβηλόνη τον Βάγνερ, με αναξίας μεταφράσεις του ιερού 

κειμένου, το μεγαλείον του οποίου μόνον ένας αληθινός ποιητής είναι δυνατόν ν’ 

αντιληφθή και ν’ αποδόση»247. 

Για τον Διονύσιο Γιατρά, ο οποίος φαίνεται να αναλαμβάνει την 

αποκατάσταση της μνήμης του μεταφραστή απέναντι στις παραλείψεις του Λίνου 

Καρζή στα προγράμματα του Θυμελικού του θιάσου, ο Ποριώτης «είναι ένας από 

τους λίγους Έλληνες ανθρώπους των γραμμάτων που ασχολήθηκαν και θεωρητικά 

και έμπρακτα με τις σχέσεις λόγου και μουσικής»248. Υπενθυμίζοντας ότι ο 

Ποριώτης είναι ο μεταφραστής όλων, σχεδόν, των έργων που θα παρουσιάσει ο 

Καρζής κατά την πρώτη δεκαετία της δραστηριότητάς του – των Ομηρικών 

Ραψωδιών (1933), των Φοινισσών του Ευριπίδη (1934, 1938, 1941 κλπ), της Ηλέκτρας 

του Σοφοκλή (1934) και του Ίωνα του Ευριπίδη (1939) – ο Γιατράς θεωρεί 

προκλητικά αδικαιολόγητη και σκόπιμη την παράλειψη της αναφοράς στο όνομα 

του μεταφραστή∙ σκόπιμη γιατί «συμπίπτει με την στροφή του Καρζή προς την 

                                                 
245 Ν. Ποριώτης, «Το γαλλικό τέμπο», Νέα Εστία, τχ. 131 (1.6.1932), σ. 604 
246 Α. Θεοδορωπούλου, «Μουσική», Νέα Εστία, τχ. 468,(1.1.1947) σ. 56  
247 Σ.Κ.Σ, «Μουσική», Νέα Εστία, τχ. 20-21 (1.12.1927), σ. 1012   
248 Δ. Γιατράς, Το αττικό πλήρες δράμα ως μορφή τέχνης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1991, σ. 
208 
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“αναπαράσταση του αττικού θεάτρου, με βάση τα αρχαία μέτρα”» που συντελείται 

με την παράσταση των Περσών του Αισχύλου, σε μετάφραση Καρζή και μουσική 

Ιωσήφ Γκρέκα (Παπαδόπουλου) το 1945249. Ο Γιατράς, λοιπόν, δεν συμφωνεί ότι η 

«πατρότητα» αυτής της στροφής, ή της αντίληψης, ανήκει στον Καρζή: «Η 

πρωτοβουλία για την μετάφραση των μελικών στίχων πάνω στα μέτρα του αρχαίου 

κειμένου ανήκει στον Νικόλαο Ποριώτη, η δε πρώτη μελοποίηση τέτοιων 

μεταφράσεων γίνεται, σύμφωνα με υποδείξεις του Ποριώτη, από τον Θεόδωρο 

Καρυωτάκη. Και συγκεκριμένα γίνεται με τον Ίωνα του Ευριπίδη, τον οποίο 

παρουσιάζει ο Θυμελικός θίασος τον Ιούνιο του 1939 στο Παναθηναϊκό Στάδιο»250.    

Σημαντική, τέλος, είναι η παρατήρηση του Γιατρά πάνω στην αναφορά του 

Ποριώτη για την κατά το δυνατόν πιστότερη απόδοση των νοημάτων και των 

ρυθμών του αρχαίου κειμένου, στο «Υπόμνημα» με το οποίο κλείνει την έκδοση της 

μετάφρασης του Ίωνα. Όπως σημειώνει ο πρώτος, «ο Ποριώτης όταν λέγει ότι 

προσπαθεί να αποδώσει όσο μπορεί πιστότερα τους ρυθμούς του αρχαίου κειμένου 

δεν αποβλέπει καθόλου σε μια ρυθμική αναστύλωσή τους σε νεοελληνικό ποιητικό 

λόγο. Κάνει απλώς αυτό που επιδιώκει κάθε μεταφραστής ποιητικού λόγου: να 

δώσει την ρυθμική εντύπωση που έχει ο στίχος στο πρωτότυπο αλλά και με κάποια 

ελευθερία ώστε να υπάρχει ζωντανός ρυθμός»251. Σύμφωνα, λοιπόν, με την παραπάνω 

παρατήρηση βλέπουμε ότι παρά την θεωρητική εμμονή του Ποριώτη στην πιστή 

μεταφορά του πρωτότυπου κειμένου, στο πρακτικό επίπεδο αυτή η απόλυτη αρχή 

που θα ήθελε ίσως – σαν αληθινός ιδεολόγος – να ακολουθεί παραμένει άπιαστη. 

Στην ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να φτάνει κι ο ίδιος, από άλλη όμως οδό, όταν στην 

«κριτική της κριτικής» του Σπαταλά για την μετάφραση της Θείας Κωμωδίας από 

τον Καζαντζάκη, φτάνει να δηλώσει – για τις γλωσσικές όμως επιλογές του 

μεταφραστή – πως : 

 

«…μυστικά της τέχνης δεν είναι θαρρώ οι κανόνες. Αυτοί είν’ ολοφάνεροι, κ’ η 

απόλυτη εφαρμογή τους θα μαρμάρωνε τα δημιουργήματα σε μια βαρετή 

μονοτονία, ενώ η θεμιτή παράβαση, το τεχνικό παραπάτημα, ορθώνοντας την 

αντίθεση, γίνεται αντιστύλι της συνολικής αρμονίας»252 

 

                                                 
249 Ό. π. 
250 Ό. π. 
251 Ό.π., σ. 209. Η επισήμανση με πλάγια γράμματα είναι του συγγραφέα. 
252 Ν. Ποριώτης, «Γύρω στη “Θεία Κωμωδία”», Νέα Εστία, τχ. 198 (15.03.1935), σ. 292  
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Το πιο εκτενές, τέλος, κείμενο του μεταφραστή σχετικά με την μετρική και τη 

στιχουργική είναι η – γραμμένη στα 1942 – «διατριβή», σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω 

στην «Καλβική στιχουργία». Το «δοκίμιο» αυτό – όπως το τιτλοφορεί η Νέα Εστία 

που το δημοσιεύει ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ποριώτη – είναι η βάση πάνω 

στην οποία θα διαφωνήσει και θα κάνει την ιδιαίτερα δυσμενή κριτική του για 

μετρική κατάρτιση του μεταφραστή ο Σπαταλάς – σύγχρονος αν και αρκετά 

νεότερος του Ποριώτη με τον οποίο φαίνεται πως μοιράζονταν περισσότερα από 

ένα κοινά πεδία δράσης. Και οι δύο μελέτησαν και μετέφρασαν έργα της ιταλικής 

λογοτεχνίας και συγκεκριμένα του αισθητιστή Nτ’ αννούντσιο253. Επίσης, ο 

Σπαταλάς, όπως και ο Ποριώτης, «ήταν από τους λίγους (μαζί με τους Στέφανο 

Μαρτζώκη, […], Λέοντα Κουκούλα) που προσπάθησαν να αναγεννήσουν τα αρχαία 

μέτρα με τα προσωδιακά δεδομένα της νέας μετρικής (βάρβαρη ποίηση)»254. 

Επιστρέφοντας στην «Καλβική Στιχουργία», σε αυτό το χωρισμένο σε 

δεκαεννιά μέρη δίστηλο κείμενο των είκοσι δύο σελίδων, όπως τυπώθηκε από τη 

Νέα Εστία, ο Ποριώτης εξαντλείται σε μια αναλυτική συζήτηση τεχνικών 

λεπτομερειών που αντλεί από τη στιχουργική του Κάλβου. Ο σχολιασμός αυτού του 

κειμένου, καθώς και της δριμείας κριτικής του Σπαταλά πάνω στο ίδιο, δε θα μας 

απασχολήσουν εδώ. Μια υπόθεση μόνο, που μπορεί ίσως να διατυπωθεί εδώ, για τα 

βαθύτερα αίτια αυτής της κριτικής είναι η δυσαρέσκεια του Σπαταλά για την 

προσπάθεια του Ποριώτη να αποδομήσει την δική του κριτική για τη μετάφραση 

του Καζαντζάκη πάνω στο κείμενο του Δάντη.   Η πολύ σημαντική αυτή πηγή, 

όμως, πέρα από άλλο ένα στοιχείο που προσθέτει στο πάζλ των επιρροών του 

μεταφραστή, μας πληροφορεί και για τις καταβολές του στο πεδίο της μετρικής. Το 

κείμενο κλείνει με το εξής «προσφώνημα» προς τον δάσκαλό του από τα χρόνια της 

Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης:    

 
«Σπονδή ιερή στο χώμα που σκεπάζει  

την τέφρα του Ματθαίου Παρανίκα.  

Εκείνος με στοργή και με σοφία  

πρόσηβο με δασκάλεψε στα μέτρα  

                                                 
253 Φ. Παππάς, Πρώτα στοιχεία για την παρουσία του Γκαμπριέλε Ντ’ Ανούντσιο στην Ελλάδα (ταξίδια, 
πρόσληψη, επιδράσεις, μεταφράσεις), (διπλωματική εργασία), Ρέθυμνο 2005, σ. 58 
254  Ε. Γαραντούδης – Α. Κατσιγιάννη, «Εισαγωγή» στο Γεράσιμος Σπαταλάς, Η στιχουργική τέχνη. 
Μελέτες για τη νεοελληνική μετρική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997, σ. xviii. Για 
την «βάρβαρη ποίηση» βλ. σχετ. Ε. Γαραντούδης, «Μαρτζώκης και Carducci. Συμβολή στην ιστορία 
της ελληνικής βάρβαρης ποίησης», Περίπλους, τχ. 28-29, Ιανουάριος- Ιούνιος 1991, σ. 33-55, passim. 
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όταν είδε πως τα έπαιρνε το αυτί μου 

με γνώση και αρμονία τεχνουργημένα.» 255 

 
 

 
 

                                                 
255 Ν. Ποριώτης, «Η Καλβική στιχουργία», Νέα Εστία, τχ. 467 (12. 1946), σ. 134-155  

  
 



 77 

Γ. Οι μεταφραστικές επεμβάσεις στα θεατρικά κείμενα του Ουάιλντ. 
 
 

Η αναζήτηση των σχέσεων ανάμεσα στα μεταφρασμένα κείμενα του Ποριώτη και 

τα θεατρικά έργα του Ουάιλντ κρίνεται, νομίζω, αναγκαία  όχι τόσο για να ελεγχθεί 

η πιστότητα ή η απιστία των πρώτων, αλλά κυρίως για να ανιχνευτεί η στάση του 

μεταφραστή απέναντι στα ξενόγλωσσα κείμενα, και – σ’ ένα δεύτερο επίπεδο - στα  

καλλιτεχνικά και ιδεολογικά τους συμφραζόμενα. Ή, ακόμα, όπως το θέτει ο 

Παπαλεοντίου,  για να διερευνηθεί, πρωτογενώς τουλάχιστον, «κατά πόσο [το 

μεταφρασμένο κείμενο] εξωραΐζει και αλλοιώνει αισθητικά ή ιδεολογικά το 

πρωτότυπο και γενικότερα με ποιες συντηρητικές επιλογές ή ριζοσπαστικές 

πρωτοβουλίες  το κατορθώνει ή όχι να φτάσει το αισθητικό αποτέλεσμα»256.  

Για τη διευκόλυνση – ελπίζω – του αναγνώστη σ’ αυτή τη σύγκριση των 

κειμένων που επιχειρείται εδώ, το κεφάλαιο συμπληρώνεται με ένα παράρτημα 

ενδεικτικών αποσπασμάτων από τις μεταφράσεις και τα πρωτότυπά τους257. Οι 

πίνακες αυτοί έχουν νόημα, θεωρώ, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Σαλώμης, όπου 

μιλάμε για δύο κείμενα του ίδιου μεταφραστή και, ίσως, για δύο πρωτότυπα258.  

 

                                                 
256 Από την «Εισαγωγή» στην βιβλιογραφική μελέτη του Λ. Παπαλεοντίου, Λογοτεχνικές μεταφράσεις 
του μείζονος ελληνσμού, Κ. Ε. Γ., Θεσσαλονίκη 1998, όπως έχει αναρτηθεί (ηλεκτρονικά 
συστηματοποιημένη) στη βάση δεδομένων: http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/bibliographies/to_greek/index.html 
257 Τα πρωτότυπα κείμενα (Lady Windermere’s Fan, Salomé, A Florentine Tragedy, La Sainte 
Courtisane) αντλήθηκαν από τις εκδόσεις: Wilde,  The Complete Plays, Montgomery-Hyde (intr.), 
Methuen, 1988, London  και  Ο. Wilde, Salomé: drame en un acte, Librairie de l’art indépendant, E, 
Mathews et J. Lane, Paris – Londres 1893 (Source: gallica.bnf.fr). Οι μεταφράσεις του Ποριώτη 
εντοπίστηκαν αρχικά  στα: Όσκαρ Ουάιλδ, «Σαλώμη», Παναθήναια, Έτος Ζ’, τχ. 158, 30 Απριλίου 
1907, σ. 33-49.   Όσκαρ Ουάιλδ, Σαλώμη, μτφ Ν. Ποριώτης, Τα Έργα, 1916.   Όσκαρ Ουάιλδ, 
Σαλώμη, μτφ Ν. Ποριώτης, Βιβλιοπωλείο Μ. Σ. Ζηκάκης 1925.   Όσκαρ Ουάιλδ, Σαλώμη, μτφ Ν. 
Ποριώτης, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 2003.   Όσκαρ Ουάιλδ, Η Αγία Εταίρα και η Φλωρεντινή 
Τραγωδία, Τα Έργα [Άριστα Δράματα, αριθ. 7], Αθήνα 1917.   Όσκαρ Γουάιλντ, Φλωρεντινή Τραγωδία, 
Γκοβόστης, Αθήνα χ.χ. [1938].  «Το Ριπίδι της Λαίδης Βιντερμέρη», Ελληνική Επιθεώρησις, αρ. 361, 
Νοεμβριος 1937, σ.9-24, και αρ. 362, Δεκέμβριος 1937, σ. 51-2. Για τη αναθεωρημένη Σαλώμη 
χρησιμοποιήθηκε εδώ η τελευταία έκδοση της Δωδώνης, η οποία μεταφέρει το κείμενο του 1916 
ορθογραφικά απλουστευμένο. Για την Φλωρεντινή Τραγωδία χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα η 
τελευταία έκδοση του Γκοβόστη.  
258 Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ότι η πατρότητα της αγγλικής μετάφρασης της Σαλώμης δεν 
είναι βέβαιη, και ότι ένας από τους πιθανούς μεταφραστές είναι και ο ίδιος ο Ουάιλντ. Βλ. κεφ. Β2, 
«Η αξία του μεταφραστικού έργου και το στοιχείο της πιστότητας.», υποσημ. 208 

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/bibliographies/to_greek/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/bibliographies/to_greek/index.html
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- Επεμβάσεις στο περιεχόμενο. Το ζήτημα της παράστασης. 

 

Ο παραλληλισμός των κειμένων του Ποριώτη με τα αντίστοιχα του Ιρλανδού, 

δείχνει  ότι ο μεταφραστής – σε ένα πρώτο επίπεδο – δεν επιχειρεί σοβαρές 

δραματουργικές επεμβάσεις. Πέρα από δύο περιπτώσεις, που ελάχιστα νομίζω 

πλήττουν τη συνολική αυτή εικόνα της κατά γράμμα μεταφοράς του περιεχομένου, 

– μία διακοσμητική πρωτοβουλία στο Ριπίδι… και μία μετρικής αναγκαιότητας 

συμπλήρωση ενάμιση στίχου στη Φλωρεντινή Τραγωδία – δεν παρατηρούνται 

αφαιρέσεις τμημάτων ή προσθήκες στο κείμενα ή στα πρόσωπα των έργων, ούτε 

αλλαγές στη σειρά του θεατρικού διαλόγου.  

 Στο Ριπίδι της Λαίδης Βιντερμέρη  παρατηρείται μια  «βουβή» - όπως θα την 

ονόμαζε ο ίδιος - πρωτοβουλία του μεταφραστή επί του σκηνικού διακόσμου259. 

Στην αρχική περιγραφή της σκηνής, όπως αυτή δίνεται από τον Ουάιλντ, ο 

Ποριώτης εμπλουτίζει τη διακόσμηση με το «πιάνο»260, το «ριπίδι απάνω στο 

τραπέζι», τα «στολίσματα στους τοίχους, μπερτέδες, παραβάνια», ενώ παραλείπει 

να μεταφέρει ότι το βάζο όπου η «Λαίδη Βιντερμέρη ταχτοποιεί μερικά 

τριαντάφυλλα» είναι, σύμφωνα με τις σκηνικές οδηγίες του συγγραφέα, μπλε261. Οι 

σκηνογραφικές αυτές αλλοιώσεις, αν και δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο 

περιεχόμενο ή την πλοκή του έργου, φανερώνουν μια πρωτογενή ανάμειξη του 

μεταφραστή στη δουλειά του σκηνοθέτη. Το αυξημένο ενδιαφέρον του Ποριώτη 

γύρω από στοιχεία που αφορούν καθαρά την παράσταση του κειμένου 

τεκμηριώνεται σχετικά και από το γεγονός ότι το έργο ήταν μεταφρασμένο για την 

Κυβέλη «που για δική της χάρη το είχε μεταγλωττίσει από το καλοκαίρι του 1908, 

και ακόμα δεν την είδε να το καλλιτεχνή με τη χάρη της στην ελληνική σκηνή» 

όπως ο ίδιος σημειώνει στην προμετωπίδα – αφιέρωση της μετάφρασής του262.   

Η άλλη επέμβαση στο περιεχόμενο του πρωτοτύπου εντοπίζεται στην 

έμμετρη Φλωρεντινή τραγωδία, στη σκηνή όπου ο έμπορος  Σιμόνε παρακινεί τον 

                                                 
259 Στην «Μεταφραστική απολογία» του ο Ποριώτης ζητούσε να του συγχωρεθούν οι «βουβές» 
καθαρεύουσες εκφράσεις που του ξέφευγαν στις σκηνικές οδηγίες: «… ας συχωρεθούνε και τα βουβά 
δασκαλικά “παιδάριον” […], “εισέρχεται και εξέρχεται”…». Νουμάς, αρ. 257 (19 του Τρυγητή 1907 ), σ. 
6  
260 Πέρα από τον εμπλουτισμό της σκηνικής διακόσμησης, το πιάνο είναι πιθανόv και ένας τρόπος 
να «ντυθεί» μουσικά η παράσταση. 
261 «Το Ριπίδι της Λαίδης Βιντερμέρη», Ελληνική Επιθεώρησις, αρ. 361, Νοεμβριος 1937, σ.9.  Βλ. 
Παράρτημα, σ. 87 
262 Ελληνική Επιθεώρησις, ό.π., σ. 9  
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άρχοντα Γουίδο – τον οποίο συναντά αναπάντεχα στο σπίτι του να κρατά 

συντροφιά στη γυναίκα του – να παίξει μουσική :  

 
«[…] Κ’ έχω ακούσει 

πως τέτοια μάγια εξωτικά φωλιάζουνε 

στις φλούδες αυτές μέσα, που θυρίδες  

στο κάλεσμά τους διάπλατες ανοίγουν,  

κ’ η Αγνότη, τ’ αμπελόφυλλα φορώντας 

στα μαλλιά της, μαινάδα ξεφαντώνει…»263 

 

Στο παραπάνω απόσπασμα, η φράση «που θυρίδες στο κάλεσμά τους διάπλατες 

ανοίγουν» αποτελεί έμπνευση του Ποριώτη, με βάση το πρωτότυπο, που φαίνεται, 

όμως, πως εξυπηρετεί περισσότερο τη ρυθμική ολοκλήρωση του προηγούμενου 

στίχου και λιγότερο την εκτόνωση της όποιας ποιητικής δύναμης του μεταφραστή. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι ως κορωνίδα της μεταφραστικής του 

θεωρίας ο Ποριώτης τοποθετεί το ρυθμό264. Η προσήλωσή του, λοιπόν, στην 

ρυθμική απόδοση του αγγλικού ανομοιοκατάληκτου ενδεκασύλλαβου στίχου 

(blank verse) φαίνεται πιθανό  - και σχετικά προβλεπόμενο σε μια  έμμετρη 

μετάφραση - να του υπέβαλλε την προσθήκη μερικών λέξεων, στο πνεύμα του 

συμφραζομένων, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο στίχος του και μετρικά. Εξάλλου, με 

τη νέα μετάφραση της Φλωρεντινής Τραγωδίας, εννέα χρόνια μετά από εκείνη του 

Αγαθοκλή Κωνσταντινίδη (και ένα χρόνο μετά την δική του αναθεώρηση της 

Σαλώμης), ο Ποριώτης φαίνεται πως αναλάμβανε να διορθώσει μια παλιά αμαρτία 

του περιοδικού Παναθήναια, που «κυνηγώντας αξιέπαινα κάθε λογής φιλολογική 

επιτυχία, βρέθηκε στην ανάγκη, μπορεί και να βιάστηκε (Έτος Η’, τεύχος 182, 30 

Απριλ. 1908), να μεταφέρει σε πεζό ελληνικό λόγο τους σαιξπηρόμορφους στίχους  

της αγγλικής τραγωδίας με την ιταλική υπόθεση, και να τους μεταφέρει όχι από το 

πρωτότυπο, παρ’ από τη ρουσική και, υποθέτω, έμμετρη μετάφρασή τους»265.  

Απομονώνοντας εδώ την πενιχρή συγκομιδή των επεμβάσεων που αφορούν 

στενά το περιεχόμενο των πρωτότυπων κειμένων, θα ήταν πολύ πρόωρο νομίζω να 

φτάσει κανείς σε συμπεράσματα περί πιστότητας ή απιστίας των μεταφράσεων που 

                                                 
263 Όσκαρ Γουάιλντ, Φλωρεντινή Τραγωδία, Γκοβόστης, Αθήνα χ.χ. [1938], σ. 32.  Βλ. Παράρτημα, σ. 
89 
264 Βλ. κεφ. Β5 
265 «Υπόμνημα» στο:  Όσκαρ Γουάιλντ, Φλωρεντινή Τραγωδία, ό.π.,  σ. 44 
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εξετάζονται. Εκείνο, όμως, που μπορούμε να παρατηρήσουμε εδώ, είναι η αμφίθυμη 

στάση του Ποριώτη ως προς το ζήτημα της παράστασης των κειμένων με τα οποία 

καταπιάνεται. Ενώ, λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, οι σκηνικές προσθήκες στο 

Ριπίδι… μαρτυρούν το ενδιαφέρον του μεταφραστή για την σκηνική πραγμάτωση 

του έργου, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από την ομολογία του ίδιου ότι η 

μετάφραση έγινε για την Κυβέλη, στην δεύτερη περίπτωση (της Φλωρεντινής 

Τραγωδίας), η επέμβαση επιβάλλεται για λόγους μετρικής πιστότητας, κάτι που 

γεννά αμφιβολίες για την σκηνική πρόθεση του κειμένου. Αν η ποιητική μετάφραση 

έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει το μέτρο, αναπόφευκτα υποσκάπτει τα δραματικά 

στοιχεία του κειμένου και τα υποτάσσει στις ανάγκες της λυρικής ποίησης. Στο 

Υπόμνημα της Φλωρεντινής Τραγωδίας, πάντως, ο Ποριώτης αναγνωρίζει τη μικρή 

απήχηση που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο κείμενο στην επαγγελματική σκηνή  

και διατηρεί μια μετριοπαθή στάση μεταξύ «αναγνωστικού» και παραστατικού 

θεάτρου, αποθέτοντας τις ελπίδες του, τελικά, στον ερασιτέχνη266:  

 

«Φυσικά, η πρώτη εκείνη μετάφραση [του Κωνσταντινίδη], όσο φροντισμένη κι 

αν είτανε, και μ’ όλη της τη δόξα τη θεατρική, έφτασε στα ελληνικά μας από 

μακρινό ταξίδι του γύρου, και με τα ρούσικα γουναρικά της δεν μπορούσε να 

χωρέσει στο αναγνωστικό μας το θέατρο. Κι ακόμα φυσικότερα, η Φλωρεντινή 

Τραγωδία, όπως εδώ τυπώθηκε μεταφρασμένη, δεν είχε πολλές ελπίδες να 

διαβαστεί από τον καλό μας τον ηθοποιό, που αντάμωσε τον έπαινο βαδίζοντας 

μ’ εκείνη. Εξαιρείται ο ερασιτέχνης: έχει πάντα και τον καιρό και τη δύναμη αυτός 

να διαβάζει με προσοχή τα λόγια που θα του άρεσε να καλοπεί απάνω στη σκηνή, 

κι ας μην έχει πάντα τη δύναμη και τον καιρό να παίζει ωραία τα έργα τα 

ωραία.»267 

 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί εδώ – παρενθετικά ως προς την επιλογή του έμμετρου 

λόγου και την πρόθεση της παράστασης –  ότι τη μοναδική του πρωτότυπη 

τραγωδία ο Ποριώτης τη συνέθεσε έμμετρα, επίσης σε ιαμβικό ενδεκασύλλαβο και 

δημοτική, βέβαια, γλώσσα, με τη σαφή πρόθεση να παρασταθεί. Ο ίδιος ο 

                                                 
266 Η ελπίδα που αποθέτει ο μεταφραστής στη φιλοτιμία του ερασιτέχνη ηθοποιού, αποτελεί μια 
ενδιαφέρουσα πληροφορία προς διερεύνηση. Είναι πιθανό, μέσα από αυτή την αόριστη έκφραση 
συμπάθειας στην ερασιτεχνική σκηνή, να αναφέρεται ο μεταφραστής σε συγκεκριμένο ερασιτεχνικό 
σχήμα, με σκοπό το ανέβασμα του έργου. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, όμως, η υπόθεση 
αυτή δεν μπορεί να προωθηθεί περισσότερο. 
267 «Υπόμνημα» στο:  Όσκαρ Γουάιλντ, Φλωρεντινή Τραγωδία, ό.π., σ. 45 
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συγγραφέας διάβασε τη Ροδόπη, πριν μάλιστα ακόμα εκδοθεί, στο θίασο της 

Κυβέλης, που σύμφωνα πάντα με το Νουμά, θα ανέβαζε σύντομα το έργο268. Η 

Ροδόπη τελικά δεν αντίκρισε το θεατρικό κοινό, ούτε τότε, ούτε και μια εικοσαετία 

σχεδόν αργότερα, όταν ο Ποριώτης, υπέβαλε την τραγωδία του στην κρίση της 

επιτροπής καταρτισμού του δραματολογίου του Εθνικού θεάτρου, το 1935. Στην 

επιστολή που συνόδευε, μάλιστα, την έμμετρη τραγωδία του, ο Ποριώτης 

γράφοντας στην - απεχθή για τις γλωσσικές αντιλήψεις του - επίσημη γλώσσα, 

ζητούσε να ενημερωθεί εγκαίρως για την απόφαση της επιτροπής, έτσι ώστε να 

κάνει τις υποδείξεις του σχετικά με την σκηνική πραγμάτωση του έργου269.  Η 

απόρριψη που έλαβε, πάντως, από την καλλιτεχνική επιτροπή του Εθνικού, δια 

στόματος Νιρβάνα, αφορούσε ρητά, πέρα από την απώλεια της «εσωτερικής 

ουσίας» της τραγωδίας, που αναλύεται στην εισήγηση της επιτροπής,  και το 

ζήτημα της έμμετρης σύνθεσής της270.   

Επιστρέφοντας τώρα στην Φλωρεντινή Τραγωδία, μπορούμε ίσως να 

υποθέσουμε ότι η αποδοχή, από την πλευρά του Ποριώτη, της μικρής πιθανότητας 

παράστασης που είχε το έργο, θα μπορούσε να είναι, εν μέρει, αποτέλεσμα της 

πρώτης – ως το 1916 που γράφει το «Υπόμνημα» στο κείμενο του Ουάιλντ – 

απόρριψης που είχε ήδη γευτεί από το θίασο Κυβέλης για την έμμετρη Ροδόπη του. 

 

                                                 
268  «Την περασμένη Δευτέρα το δειλινό μας διάβασε στο θέατρο Κυβέλης ο Ποριώτης τη Ροδόπη 
του. Ο Π. παραλλάσσοντας τεχνικά ένα γνωστότατο δημοτικό θρύλο και δουλεύοντας ποριώτικα, 
δηλαδή καλοσυνείδητα, σκάρωσε μιας πρώτης γραμμής τραγωδία, που θα κάμει βαθιά εντύπωση 
όταν σε λίγο παιχτεί από το θίασο της κ. Κυβέλης. […]» (Ο Νουμάς, 18.05.1913, αρ. 507, σ. 122). 
Τέσσερις μήνες αργότερα το ίδιο έντυπο προαναγγέλλει ξανά την παράσταση του έργου: «Την άλλη 
βδομάδα θα παίζεται στο θέατρο Κυβέλης η Ροδόπη του Ποριώτη.» (Ο Νουμάς, 21.09.1913, αρ. 510, σ. 
158). Η Ροδόπη αντίκρυσε τελικά το αναγνωστικό – και μόνο αυτό – κοινό τον Δεκέμβρη του ίδιου 
έτους. (Νουμάς, 30.11.1913, αρ. 515, σ. 214) 
269 «[…]διότι θεωρώ απαραίτητον: α) Να φροντίσω να ετοιμασθή, κατ’ αυστηράς και λεπτομερείς 
υποδείξεις μου ως προς την έκτασιν, τους τρόπους, την έντασιν και τας ρυθμικάς αγωγάς, η 
υπόκρουσις την οποίαν θεωρώ πρόσφορον να εκτελήται δι’ ενός μόνο οργάνου, οτέ μεν πνευστού, 
οτέ δε εγχόρδου, κατά διαλείμματα, εις ορισμένα σημεία του δράματος. 
β) Να υποδείξω εις τον σκηνοποιόν του θεάτρου τον κατά την κρίσην μου καταλληλότερον, αλλά 
και οικονομικότερον τρόπον κατασκευής του σκηνικού διακόσμου.  
γ) Να λάβω γνώσιν της διανομής των προσώπων, προ πάσης ανακοινώσεως αυτής εις τους 
ηθοποιούς. 
δ) Να λάβω επίσης εκ των προτέρων γνώσιν του είδους της σκηνικής διδασκαλίας, το οποίον θα 
εφαρμοσθή εις την ειρημένην τραγωδίαν.» (Θυμέλη, τομ. Α’, τχ. 3-4, Οχτώβρης – Δεκέβρης 1933, 
σ.112  
270 «Αν λοιπόν μια αρχαιότροπη τραγωδία, κοντά στα άλλα ψυχρά, για ένα σύγχρονο θεατή, στοιχεία 
του αυστηρού και λιτού της ρυθμού,  – φιλολογία – χάση, στη συνολική της εντύπωση, και την 
εσωτερική ουσία της τραγωδίας, κάθε φόβος είναι δικαιολογημένος για τη θεατρική της τύχη.» (Από 
την Εισήγηση του Π. Νιρβάνα, εκ μέρους της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Εθνικού Θεάτρου, όπως 
δημοσιεύτηκε στη Θυμέλη, ό.π., σ. 213)    
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- Επεμβάσεις στο ύφος, ή αναπόφευκτες «επιλογές» 
 

Στο ωριμότερο, ίσως, θεωρητικό του κείμενο για τη μετάφραση – το «Σημείωμα» 

της Οδύσσειας – ο  Ποριώτης καταλήγει:  «Ύφος και ρυθμός είναι συνώνυμα, και 

μάλιστα στο στιχουργημένο έργο»271. Αν, λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 

ρυθμός, στην έμμετρη τουλάχιστον Φλωρεντινή Τραγωδία, μεταφέρεται, όπως 

είδαμε, ακόμα και σε βάρος της αυστηρής πιστότητας στο περιεχόμενο, δεν 

μπορούμε να πούμε το ίδιο και για το ύφος, σε αυτό, όσο και στα υπόλοιπα 

μεταφρασμένα έργα του Ουάιλντ. Στο επίπεδο του ύφους, τόσο γλωσσικά όσο και 

αισθητικά εντοπίζονται τα περισσότερα και ίσως τα σημαντικότερα μεταφραστικά 

πλήγματα στο σώμα των πρωτότυπων κειμένων.   

Στο Ριπίδι…, αρχικά, ο Ποριώτης επιλέγει να ελληνοποιήσει φωνητικά 

πολλά από τα ονόματα των προσώπων του έργου. Όπως σπεύδει να εξηγήσει, «ο 

μεταφραστής φρονεί πως δεν πρέπει ν’ ακούεται κανένας ξενικός φθόγγος απάνω 

στην ελληνική σκηνή. Γι’ αυτό τ’ αγγλικά ονόματα μεταγράφονται εδώ ταιριαστά με 

τη φωνητική μας»272. Έτσι ο Lord Windermere γίνεται «Λόρδος Βιντερμέρης», o 

Mr. Dumby αντίστοιχα «κ. Ντούμπης», η Lady Plymdale «Λαίδη Πλυμταίλη» και η 

Lady Jedburgh «Λαίδη Τζέτμπερη»273. 

Από ‘κει και πέρα, ο μεταφραστής κινείται σύμφωνα με το γράμμα του 

πρωτοτύπου, απ’ όπου αποκλίνει μόνο όπου οι ιδιωματισμοί της αγγλικής δεν του 

επιτρέπουν να αποδώσει τα λογοπαίγνια του Ουάιλντ με επαρκή τρόπο. Για 

παράδειγμα, την παιγνιώδη διάθεση του συγγραφέα στην έκφραση «nowadays we 

are all of us so hard up, that the only pleasant thing to pay are compliments. 

They‘re the only things we can pay» ο μεταφραστής αδυνατεί να την μεταφέρει 

γλωσσικά στην απόδοσή του:  

 

«…στην εποχή μας είμαστε όλοι μας τόσο βαρετοί ώστε το μόνο ευχάριστο που 

κάνουμε είναι τα κομπλιμέντα. Τι άλλο, παρακαλώ, μ π ο ρ ο ύ μ ε  εμείς να 

κάνουμε;»274 

                                                 
271 Ν. Ποριώτης, «Σημείωμα», Ομήρου Οδύσσεια (Χ-Ψ-Ω), Εν Αθήναις, Ι. Δ. Κολλάρος – 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1932, σ. 42 
272 «Το Ριπίδι της Λαίδης Βιντερμέρη», ό.π., σ. 9  
273 «Το Ριπίδι …», ό.π.  και  Wilde,  The Complete Plays, ό.π., σ. 31. Βλ. και Παράρτημα σ. 87 
274 «Το Ριπίδι …», ό.π., σ. 9  και  Wilde,  The Complete Plays, ό.π., σ. 34-35. Βλ. και Παράρτημα σ. 87 
[Οι επισημάνσεις, τόσο στο αγγλικό όσο και στο ελληνικό απόσπασμα, είναι των έντυπων κειμένων 
και στις δύο περιπτώσεις.]  
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Εδώ, πέρα από την ιδιωματική αγγλική έκφραση «pay compliments» που 

αποδυναμώνεται, εκ των πραγμάτων, κατά τη μεταφορά της στην ελληνική, 

αποχρωματίζεται σοβαρά και η αργκό επιλογή  του «we are […] so hard up» (που 

ισοδυναμεί περίπου με την έκφραση «είμαστε απελπισμένοι για κάτι») από την 

ελληνική του απόδοση ως «είμαστε […] τόσο βαρετοί»275.  

Στην περίπτωση της Φλωρεντινής Τραγωδίας, επίσης, ο λυρισμός του 

κειμένου, που ο μεταφραστής μοχθεί να μεταφέρει στην έμμετρη και σχεδόν κατά 

λέξη μετάφρασή του, διασαλεύεται σοβαρά από τις  συχνά ακραίες γλωσσικές 

επιλογές του: 

 
«[…]  Απόψε 

μου φτάνει η σιγανόφωνη της Βιάγκας 

μουσική, που μαγεύει άμα λαλήσει, 

το αέρι το πολυέρωτο, και κάνει 

και η γη να μαρμαρώσει η σκοντυλούσα»276 

 

Ο άκαμπτος δημοτικισμός του μεταφραστή δεν αφήνει ανεπηρέαστο, φυσικά, ούτε 

το ποιητικό ύφος της γραμμένης σε πεζό Αγίας Εταίρας. Η Μύρρινα του Ποριώτη 

αναρωτιέται για τον προφήτη αν «Τονε θρέφουνε τα πετεινά του ουρανού», ενώ τον 

καλεί έξω από τη σπηλιά του για τον διαφθείρει με τα θέλγητρά της ως εξής: 

 

«Έβγα έξω, Ονώριε.  

Ο θάλαμός μου κεδροταβάνωτος είναι με σμύρνα μοσκοβολισμένος. Είναι 

κέδρινοι της κλίνης μου οι στύλοι και πορφυρένια τα παραπετάσματα. Είναι η 

κλίνη μου στρωμένη με πορφύρα και τα σκαλοπάτια είναι ασημένια […]»277 

 

Η Σαλώμη, τέλος,  τη μετάφραση της οποίας επεξεργάστηκε ο Ποριώτης δύο φορές 

μέσα σε μια δεκαετία, φανερώνει πιο γλαφυρά τις ταλαντεύσεις του μεταφραστή 

που επιχειρούσε,  με γλωσσικό μέσο τον στρατευμένο δημοτικισμό, να αποδώσει 

μια όσο το δυνατόν πιστή μεταφορά ενός δράματος «τόσο λυρικού και παθητικού» 

                                                 
275 Ό.π. 
276 Όσκαρ Γουάιλντ, Φλωρεντινή Τραγωδία, ό.π., σ. 32. Βλ. και Παράρτημα σ. 89 
277 Όσκαρ Ουάιλδ, Η Αγία Εταίρα και η Φλωρεντινή Τραγωδία, Τα Έργα, Αθήνα 1917, σ. 10 και 11. Βλ. 
και Παράρτημα σ. 90 
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- σύμφωνα με τις δικές του λέξεις278. Έχουμε ήδη σχολιάσει σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, τις «πιέσεις» που δέχτηκε ο Ποριώτης αμέσως μετά την πρώτη έκδοση 

της Σαλώμης από τον Πάλλη για τις εκφράσεις που δεν ήταν αρκετά δημοτικιστικές 

και για την χρήση των δευτεροπρόσωπων πληθυντικών στους διαλόγους. Οι 

τελευταίοι - που θα μπορούσαν, ίσως, από κάποια άποψη να θεωρηθούν ένα δείγμα 

στυλιζαρισμένου λόγου, πιο κοντά στις αξιώσεις του αισθητισμού – στην δεύτερη 

έκδοση της Σαλώμης απαλείφονται279. Στις περισσότερες, επίσης, περιπτώσεις, από 

την πρώτη στη δεύτερη έκδοση, η έκφραση γίνεται πιο ακραία δημοτικιστική. Ένα 

ενδεικτικό παράδειγμα, μεταξύ πολλών άλλων, συναντάται στην σκηνή όπου ο 

Ηρώδης, στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από τον όρκο που έδωσε στη Σαλώμη 

και να αποφύγει να κριματιστεί με το θάνατο του προφήτη Ιωχανάαν,  επιχειρεί να 

την δελεάσει με μια έντονα ποιητική περιγραφή των παγωνιών του. Στην έκδοση 

του 1907 ο Ποριώτης μεταφράζει: «άμα κλαίνε πέφτει βροχή, κ’ η σελήνη προβαίνει  

στα   ουράνια, άμα αυτά απλώνουν τις ουρές τους»280. Αντίστοιχα, το 1916 «έρχεται 

βροχή σαν κράζουνε, και, όταν καμαρώνουνε, η σελήνη φανερώνεται στον 

ουρανό»281. 

Με τον ίδιο τρόπο, η «κόρη των Σοδόμων» γίνεται «Σοδομίτισσα» και το 

«ύπαγε οπίσω μου», σύμφωνα με την κατά λέξη μετάφραση του αγγλικού, που 

προφανώς θα σκανδάλιζε τους σκληροπυρηνικούς  δημοτικιστές, διορθώνεται σε 

«πίσω, πίσω» ακολουθώντας πλέον το γαλλικό «arriere, …»282.  

Σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπως στην περιγραφή της ομήγυρης του 

συμποσίου από τη Σαλώμη, ο μεταφραστής κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, 

ή τουλάχιστον τη λιγότερο ακραία δημοτική. Των Ρωμαίων «τα ξενόλαλα τα 

κορακίστικά τους» του 1907 γίνονται «τ’ άπρεπα τα λόγια τους» το 1916283. Και σ’ 

αυτή την περίπτωση, όμως, είναι δύσκολο να πει κανείς αν ο μεταφραστής αναζητά 

εκφράσεις πιο εκλεπτυσμένες ή εγγύτερες στο πνεύμα του αισθητισμού, ή αν απλά 

επιλέγει να ακολουθήσει και πάλι το γαλλικό κείμενο («les gros mots») αντί του πιο 

                                                 
278 «Πρόλογος» στο: Όσκαρ Ουάιλδ, Σαλώμη, μτφ Ν. Ποριώτης, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 2003, 
σ.26 
279 Βλ. Παράρτημα σ. 93, 94 και 96 
280 Βλ. Παράρτημα, σ. 95 
281 Ό.π. 
282 Βλ. Παράρτημα, σ. 94 
283 Βλ. Παράρτημα, σ. 92 
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εξεζητημένου  και κάπως διφορούμενου σ’ αυτό το σημείο αγγλικού («uncouth 

jargon»)284.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
284 Ό.π. 



 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Παράρτημα 
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Το ριπίδι της Λαίδης Βιντερμέρη (1937) 

 

 
Lady Windermere’s fan (1893) 

 
Ο Λόρδος Βιντερμέρης 

Ο Λόρδος Ντάρλινγκτων 
Ο Λόρδος Αύγουστος Λόρτων 

Ο κ. Ντούμπης 
Ο κ. Σέσιλ Γκράχαμ 

Ο κ. Χόππερ 
Πάρκερ, οικονόμος 
Η Λαίδη Βιντερμέρη 

Η Δουκέσσα του Μπέρβικ 
Η Λαίδη Πλυμταίλη 

Η Κυρία Κούπερ-Κούπερ   
 Η Λαίδη Τζέτμπερη 

Η Λαίδη Αγαθή Καρλάιλ 
Ροζαλία, καμαριέρα 

Η Κυρία Ερλύννη 
(σ. 9) 

 
LORD WINDERMERE 
LORD DARLINGTON 

LORD AUGUSTUS LORTON 
MR. CECIL GRAHAM 

MR. DUMBY 
MR. HOPPER 

PARKER (Butler) 
LADY  WINDERMERE 

THE DUCHESS OF BERWICK 
LADY AGATHA CARLISLE 

LADY PLYMDALE 
LADY JEDBURGH 
LADY STUTFIELD 

MRS. COWPER-COWPER 
MRS ERLYNNE  

ROSALIE (Maid) 
(p. 31) 

 
 
Σκηνη. – Σαλονάκι στο σπίτι του λόρδου Βιντερμέρη 
στην Κάρλτον-Χαόυζ-Τέρρας της Λόντρας. Θύρες στο 
βάθος και δεξιά. Μπαλκονόπορτα Α[ριστερά]. Τραπέζι 
Δ[εξιά]. Σοφάς με τραπεζάκι του τσαγιού Α[ριστερά]. 
Πιάνο. Ριπίδι απάνω στο τραπέζι, στολίσματα στους 
τοίχους, μπερτέδες, παραβάνια, βιβλιοθήκες από δρύ, 
μεγάλο γραφείο με βιβλία και χαρτιά. 
 
(Η Λαίδη Βιντερμέρη κοντά στο τραπέζι Δ. ταχτοποιεί 
τριαντάφυλλα μέσα σ’ ένα βάζο.) (σ. 9) 
 

 
SCENE: Morning-room of Lord Windermere’s 
house in Carlton House Terrace. Doors C[entre] 
and R[ight]. Bureau with books and papers 
R[ight]. Sofa with small tea-table L[eft].Window 
opening on a terrace L[eft]. Table R[ight]. 
 
 
LADY WINDERMERE is at table R., arranging 
roses in a blue bowl. (p. 33) 

 
ΛΟΡΔΟΣ ΝΤΑΡΛΙΓΚΤΩΝ. – (παίρνει καρέκλα και 
πηγαίνει προς το Κ. Α.) Είμαι αξιολύπητος αλήθεια, 
Λαίδη Βιντερμέρη. Πρέπει να μου πήτε τι έκαμα. 
(Κάθεται κοντά στο τραπέζι Κ. Α.) 
ΛΑΙΔΗ ΒΙΝΤΕΡΜΕΡΗ. – Να, μου κάνατε διαρκώς 
τεχνικώτατα κομπλιμέντα όλο το βράδυ. 
ΛΟΡΔΟΣ ΝΤΑΡ. – (χαμογελώντας) – Α, στην εποχή μας 
είμαστε όλοι μας τόσο βαρετοί ώστε το μόνο ευχάριστο 
που κάνουμε είναι τα κομπλιμέντα, Τι άλλο, παρακαλώ, 
μ π ο ρ ο ύ μ ε  εμείς να κάνουμε;  (σ. 9) 
 

 
LORD DARLINGTON (takes chair and goes 
across L. C.) I am quite miserable, Lady 
Windermere. You must tell me what I did. (Sits 
down at table L.) 
LADY WINDERMERE. Well you kept paying me 
elaborate compliments the whole evening. 
LORD DARLINGTON (smiling) Ah, nowadays we 
are all of us so hard up, that the only pleasant 
thing to pay are compliments. They‘re the only 
things we can pay. (p. 34-5) 
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Φλωρεντινή Τραγωδία (1917) 
 

A Florentine Tragedy [1894] 
 

 
Σιμώνες: Τί; τί; Ο γιός του Αφέντη  
του τρανού της Φιωρέντσας, που εγώ βλέπω  
τους ζοφερούς του πύργους, κάθε βράδυ,  
μέσ’ από τη θυρίδα μου σαν ίσκιους 
η σελήνη η πλανήτρα ν’ αργυρώνει! 
Καλώς μας ήρθες, κυρ Γουΐδο Βάρδη,  
δυό φορές καλώς να ‘ρθείς. Και πιστεύω 
πως η τίμια γυναίκα μου, υπερτίμια,  
αν και άχαρη στο μάτι, δε σε σκότισε  
με ανόητα μωρόλογα, όπως τό ‘χουν 
δα συνήθιο οι γυναίκες.  
 
Γουίδος: Η καλόκαρδη  
κυρά σου, που είναι λύχνος η ομορφιά της 
και χλωμαίνει τ’ αστέρια, και τα βέλη  
της Άρτεμης ληστεύει απ’ τη φαρέτρα,  
τόσο γλυκά με καλοδέχτηκε, ώστε,  
ανίσως είναι αυτό της αρεσκείας της,  
και της δικής σου, θά ‘ρχουμε συχνά  
στο απλό σου σπίτι. Και όταν η δουλειά σου 
το καλεί να γυρνάς σε ξένα μέρη,  
εγώ θα μένω εδώ, να διασκεδάζω 
τη μοναξιά της, μήπως και πικραίνεται 
παράπολυ για σένα. Έ; πώς το βλέπεις,  
καλέ Σιμώνε; (σ. 19) 
 

 
Simone: What! The son 
Of the great Lord of Florence whose dim towers  
Like shadows silvered by the wandering moon 
I see from out my casement every night! 
Sir Guido Bardi, you are welcome here,  
Twice welcome. For I trust my honest wife, 
Most honest if uncomely to the eye, 
Hath not with foolish chatterings wearied you,  
As is the wont of women. 
 
 
 
Guido: Your gracious lady,  
Whose beauty is a lamp that pales the stars 
And robs Diana’s quiver of her beams 
Has welcomed me with such sweet courtesies. 
That if it be her pleasure, and your own,  
I will come often to your simple house,  
And when your business bids you walk abroad 
I will sit here and charm her loneliness 
Lest she might sorrow for you overmuch.  
What say you, good Simone? 
(p. 581-2) 

 
Βιάγκα: Ω, ας είταν,  
εκεί που στέκει, ο Χάρος να τον πάρει! 
 
Σιμώνες: γυρνώντας πίσω 
Το Χάρο ποιος μελέτησε; Για Χάρους 
Κανείς ας μη μιλάει! Τι θέλει ο Χάρος  
σε σπίτι τόσο πρόσχαρο, με μόνο 
μια γυναίκα, έναν άντρα κ’ ένα φίλο 
να του προσηκωθούνε; Ας πάει ο Χάρος,  
σε σπίτια όπου κορμιά μοιχά και φαύλα,  
οι αγνές γυναίκες που άμα βαρεθούνε 
τα ευγενικά στεφάνια, τους αφέντες, 
στα νυφικά κρεβάτια τους τραβάνε 
τις κορτίνες, και μέσα στα σεντόνια 
τα μολυσμένα και άτιμα παχαίνουν 
κάποια άνομη λαγνεία. Ναι! αυτό είναι τόσο  
παράξενο, κι ωστόσο είν’ έτσι. Ε σ ε ί ς  
δεν ξέρετε τον κόσμο. Ε σ ε ί ς  περίσσια  
είστε άκακοι, περίσσια τιμημένοι.  
Καλά τον ξέρω εγώ, - που να μην έσωνε! –   
μα έρχονται η γνώση αντάμα και οι χειμώνες. […] 
(σ. 30-31) 

 
Bianca: Oh, would that Death might take him 
where he stands! 
 
Simone: (turning round) Who spake of Death? 
Let no one speak of Death. 
What should Death do in such a merry house,  
With but a wife, a husband, and a friend 
To give it greeting? Let Death go to houses  
Where there are vile, adulterous things, chaste 
wives 
Who grow weary of their noble lords 
Draw back the curtains of their marriage beds,  
And in polluted and dishonoured sheets  
Freed some unlawful lust. Ay! ‘tis so 
Strange, and yet so. You do not know the world. 
You are too single and too honourable. 
I know it well. And would it were not so,  
But wisdom come with winters. […] (p. 589)  
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Φλωρεντινή Τραγωδία (1917) 

 
A Florentine Tragedy [1894] 

Σιμώνες: Όχι, καλέ μου άρχοντα μου! 
Έλα, να σε χαρώ! Γιατί έχω ακούσει  
πως μονάχα με το άγγιγμα της κόρδας  
ή την πνοή που σιγοπνέει γλυκά 
στα τρύπια τα καλάμια, ή και φυσιέται 
στου τεχνικού χαλκού το ψυχρό στόμα,  
όσοι έμπειροι στο παίξιμο μπορούνε 
κι από τις φυλακές όξω να σύρουν 
τις άμοιρες ψυχούλες. Κ’ έχω ακούσει 
πως τέτοια μάγια εξωτικά φωλιάζουνε 
στις φλούδες αυτές μέσα, που θυρίδες  
στο κάλεσμά τους διάπλατες ανοίγουν,  
κ’ η Αγνότη, τα’ αμπελόφυλλα φορώντας 
στα μαλλιά της, μαινάδα ξεφαντώνει… 
Μ’ ας είναι. Το λαγούτο σου, το ξέρω,  
είν’ αγνό. Κ’ έτσι, παίξε, να πλανέσεις  
με γλυκιές μελωδίες την ακοή μου.  
Σε φυλακή μου είν’ η ψυχή, και θέλει  
μουσική να γιατρέψει τον καημό της. 
Καλή μου Βιάγκα, πες του παρακάλια 
του ξένου μας να παίξει.    
Βιάγκα: Μη σε νοιάζει,  
κι ο φίλτατός μας ξένος θα διαλέξει 
τη στιγμή και τον τόπο του∙ δε είναι 
τώρα η στιγμή που πρέπει. Τον κουράζεις 
με την επιμονή σου την ασύστατη. 
Γουίδος: Τίμιε Σιμώνε μου, άλλο βράδυ. Απόψε 
μου φτάνει η σιγανόφωνη της Βιάγκας  
μουσική, που μαγεύει άμα λαλήσει,  
το αέρι το πολυέρωτο, και κάνει 
και η γη να μαρμαρώσει η σκοντυλούσα,  
ή να στήσει τον κύκλο της τριγύρω 
στην ομορφιά της.(σ. 31-2)  

 
Simone: Nay, but my lord! 
Nay, but I do beseech you. For I have heard 
That the simple fingering of a string, 
Or delicate breath breathed along hollowed reeds,  
Or blown into cold mouths of cunning bronze,  
Those who are curious in this art can draw 
Poor souls from prison-houses. I have heard also 
How such strange magic lurks within these shells 
And innocence puts vine-leaves in her hair,  
And wantons like a maenad. Let that pass.  
Your lute I know is chaste. And therefore play: 
Ravish my ears with some sweet melody;  
My soul is in a prison-house, and needs 
Music to cure its madness. Good Bianca,  
Entreat our guest to play. 
 
 
 
 
Bianca: Be not afraid,  
Our well-loved guest will choose his place and moment: 
That moment is not now. You weary him 
With your uncouth insistence. 
 
 
Guido: Honest Simone,  
Some other night. Tonight I am content 
With the low music of Bianca’s voice,  
Who, when she speaks, charms the too amorous air. 
And makes the reeling earth stand still, or fix 
His cycle round her beauty.(p. 590) 
 

Σιμώνες: […] 
Καληνύχτ’, άρχοντά μου. Φέρε, Βιάγκα, 
ένα δαυλό δαδί∙ γιόμισε τρύπες  
η παλιά σκάλα, κ’ η αγροίκη σελήνη,  
ξηνταβελόνης πες, και τσιγγουνεύει  
τις αχτίδες, και κρύβει τη μορφή της 
σε μια μουτσούνα πίσω τουλπανένια,  
σαν τις πόρνες, στις ρούγες άμα βγαίνουν 
να σύρουνε κανέναν κακομοίρη  
στης αμαρτίας τα βρόχια. Τώρα, ας πάω  
να φέρω το μαντύα και το σπαθί σου.  
                   […] Τόσο εξαίρετο λεπίδι  
δεν άγγιξα ποτέ μου. Έχω κ’ εγώ ένα  
σπαθί, αν και κάπως σκουριασμένο πια.  
Φιλήσυχοι εμείς άνθρωποι, μαθαίνουμε 
Την ταπεινότη και σωρό τα βάρη 
στην πλάτη να βαστούμε, και στον κόσμο 
τον άδικο μουρμούρες να μη λέμε,  
και άδικες προσβολές να καταπίνουμε.  
Τέτοια μας δασκαλεύουν, κ’ εμείς, όπως  
ο υπόμονος Οβραίος, μεσ’ τον πόνο μας  
βρίσκουμε κέρδος.[…](σ. 37-8) 

Simone: […] 
 
 Good night, my lord. 
Fetch a pine torch, Bianca. The old staircase 
Is full of pitfalls, and the churlish moon 
Grows like a miser, niggard of her beams,  
And hides her face behind a muslin mask 
As harlots do when they go forth to snare  
Some wretched soul in sin. Now, I will get  
Your cloak and sword. […] 
I never touched so delicate a blade.  
I have a sword too, somewhat rusted now.  
We men of peace are taught humility,  
And to bear many burdens on our backs,  
And not to murmur at an unjust world,  
And to endure unjust indignities. 
We are taught that, and like the patient Jew 
Find profit in our pain. 
[…] (p. 593-4)  
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H Αγία Εταίρα 

ή  
Η Διαμαντοσκεπασμένη (1916) 

 

 
La Sainte Courtisane  

or  
The Woman Covered With Jewels [1894] 

 
 
Η σκηνή παρασταίνει την αγκωνή μιας 
λαγκαδιάς στη Θηβαΐδα. Δεξιά μια σπηλιά, 
στημένος ένας μεγάλος Εσταυρωμένος. 
Αριστερά, [αμμόλοφοι].  
Ο ουρανός είναι γαλάζιος σαν το απομέσα 
λαζουρένιου ποτηριού. Οι λόφοι, άμμος 
κόκκινος. Εδώ κ’ εκεί στους λόφους, βραγιές 
αγκάθια. (σ. 7) 

 
The scene represents a corner of a valley in the 
Thebaid. On the right hand of the stage is a 
cavern. In front of the cavern stands a great 
crucifix.  
On the left, sand dunes.  
The sky is blue like the inside of a lapis lazuli. 
The hills are of red sand. Here and there on the 
hills there are clumps of thorns. (p. 599) 

 
ΜΥΡΡΙΝΑ.  Τι κάνει αυτός, ο όμορφος ο νέος 
ερημίτης; Σπέρνει, ή θερίζει; Φυτεύει περβόλι, ή 
πιάνει στο δίχτυ ψάρια; Υφαίνει παννικά στον 
αργαλειό; Βάζει το χέρι του στο ξύλινο τ’αλέτρι 
και βαδίζει πίσω από τα βώδια;  
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ [ΑΝΤΡΑΣ].  Σαν άγιος 
άνθρωπος που είναι, τίποτα δεν κάνει. Είμαστε 
κοινοί άνθρωποι κι ασήμαντοι, εμείς. Ολημερίς 
κοπιάζουμε στον ήλιο. Είναι κάποτε πολύ 
σκληρό το χώμα.  
 ΜΥΡΡΙΝΑ.  Μοιράζουνε τη λεία τους μ’ αυτόν 
τα τσακάλια;  
Ο ΠΡΩΤΟΣ [ΑΝΤΡΑΣ].  Εμείς κάθε βράδυ του 
φέρνουμε θροφή. Δεν πιστεύουμε να τονε 
θρέφουνε τα πετεινά του ουρανού.  
ΜΥΡΡΙΝΑ.  Γιατί τονε θρέφετε; Τι κέρδος εσείς 
έχετε από αυτό;  
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ.  Είναι πολύ άγιος άνθρωπος. 
Ένας από τους θεούς που είχε αυτός 
προσβάλει, τον έκαμε τρελό. Έχει, θαρρούμε, 
προσβάλει τη σελήνη. (σ. 10) 

 
MYRRHINA.  What does he do, the beautiful 
young hermit? Does he sow or reap? Does he 
plant a garden or catch fish in a net? Does he 
weave linen on a loom? Does he set his hand to 
the wooden plough and walk behind the oxen? 
SECOND MAN.  He being a very holy man 
does nothing. We are common men and of no 
account. We toil all day long in the sun. 
Sometimes the ground is very hard.  
MYRRHINA.  Do the birds of the air feed him? 
Do the jackals share their booty with him? 
FIRST MAN.  Every evening we bring him food. 
We do not think that the birds of the air feed 
him.   
MYRRHINA.  Why do ye feed him? What 
profit have ye in so doing? 
SECOND MAN.  He is a very holy man. One of 
the gods whom he has offended has made him 
mad. We think he has offended the moon. (p. 
602) 

 
ΜΥΡΙΝΝΑ.  Έβγα έξω, Ονώριε.  
Ο θάλαμός μου κεδροταβάνωτος είναι με 
σμύρνα μοσκοβολισμένος. Είναι κέδρινοι της 
κλίνης μου οι στύλοι και πορφυρένια τα 
παραπετάσματα. Είναι η κλίνη μου στρωμένη 
με πορφύρα και τα σκαλοπάτια είναι ασημένια. 
Είναι με ασημένια ρώδια κεντημένα τα 
παραπετάσματα, και στα σκαλοπάτια που είναι 
ασημένια είναι πασπαλισμένη ζαφορά και 
σμύρνα. Οι αγαπητικοί μου κρεμάνε στεφάνια 
στου σπιτιού μου τους στύλους τριγύρω. 
Έρχονται νύχτα με της φλογέρας τους 
μουσικούς και με της άρπας τους μουσικούς. 
Με μήλα μ’ ερωτολογούνε, και στης αυλής μου 
το πλακόστρωτο γράφουνε τ’όνομά μου με 
κρασί. (σ. 11) 

 
MYRRHINA.  Come forth, Honorius.  
My chamber is ceiled with cedar and odorous 
with myrrh. The pillars of my bed are of cedar 
and the hangings are of purple. My bed is 
strewn with purple and the steps are of silver. 
The hangings are sewn with silver 
pomegranates and the steps that are of silver 
are strewn with saffron and with myrrh. My 
lovers hang garlands round the pillars of my 
house. At night time they come with the flute 
players and the players of the harp. They woo 
me with apples and on the pavement of my 
courtyard they write my name in wine. (p. 603)  
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Σαλώμη, β’ (1916) 

 

 
Σαλώμη, α’ (1907) 

 
Salome (1894) 

 
Salomé (1893) 

 
Το Παιδόπουλο της 

Ηρωδιάδας: Κοίταξε τη 
σελήνη. Τι αλλόκοτη που 
φαίνεται η σελήνη. Λες 

κ’ είναι γυναίκα που 
βγαίνει από μνήμα. 

Μοιάζει σαν πεθαμένη 
γυναίκα. Λες και ψάχνει 

να βρει πεθαμένους. 
(σ. 37) 

 
Κύτταξε τη Σελήνη! Τι 
αλλόκοτη που φαίνεται η 
Σελήνη! Είναι σα γυναίκα 
που σηκώνεται από μνήμα! 
Είναι σαν πεθαμένη γυναίκα. 
Σε κάνει να φαντάζεσαι πως 
κυττάζει να δη πράματα 
πεθαμένα. (σ. 33) 

 
Look at the moon! How 
strange the moon seems! 
She is like a woman 
rising from a tomb. She 
is like a dead woman. 
You would fancy she was 
looking for dead things. 
(σ. 381) 

 
Regardez la lune. La lune 
a l’air très étrange. On 
dirait une femme qui 
sort d’un tombeau. Elle 
resemble á une femme 
morte. On dirait qu’elle 
cherche des morts. (p. 9) 

 
Ο νέος Σύρος: Έχει 
πολύ αλλόκοτη όψη. 

Μοιάζει σα μικρή 
βασιλοπούλα που φορεί 
κίτρινο πέπλο, κ’ είναι τα 

πόδια της ασημένια. 
Μοιάζει με βασιλοπούλα 

που έχει πόδια σαν 
περιστεράκια λευκά…Λες 

και χορεύει. (σ. 37) 

 
Έχει αλλόκοτην όψη. Είναι 
σα μικρή βασιλοπούλα, που 
φορεί κίτρινο πέπλο και τα 
πόδια της είν’ ασημένια. 
Είναι σα βασιλοπούλα, που 
για πόδια έχει λευκά 
περιστεράκια. Σε κάνει να 
φαντάζεσαι σαν να χορεύη. 
(σ. 33) 

 
She has a strange look. 

She is like a little 
princess who wears a 

yellow veil, and whose 
feet are of silver. She is 
like a princess who has 

little white doves for 
feet. You would fancy 
she was dancing. (381) 

 

 
Elle a l’air très étrange. 
Elle resemble  á une 
petite princesse qui 
porte un voile jaune, et a 
des pieds d’argent. Elle 
resemble  á une 
princesse qui a des pieds 
comme des petites 
colombes blanches… On 
dirait qu’elle danse. (9-
10)    

 
Παιδόπουλο: Είναι σαν 

πεθαμένη γυναίκα. 
Πηγαίνει αργά-αργά. (σ. 

37-8) 

 
Είναι σα γυναίκα που είναι 
πεθαμένη. Πολύ αργά 
προβαίνει. 

 
She is like a woman who 
is dead. She moves very 

slowly. (σ. 381) 

 
Elle est comme une 
femme morte. Elle va  
très lantement. (10) 

 
Α΄ Στρατιώτης: Τι 

χλαλοή ! Ποια είν’ εκείνα 
τ’ αγρίμια που 
ουρλιάζουνε; 

Β΄ Στρατιώτης: Οι 
Εβραίοι ! Έτσ’ είναι 

πάντα τους. 
Λογοφέρνουνε για τη 

θρησκεία τους.  
Α΄ Στρατ.: Και γιατί 
λογοφέρνουνε για τη 

θρησκεία τους;  
Β΄ Στρατ.: Ξέρω κ’ εγώ; 
Αυτό κάνουνε πάντα… 

Να∙ οι Φαρισαίοι 
βεβαιώνουνε πως 

υπάρχουν άγγελοι, κ’ οι 
Σαδδουκαίοι λένε πως 
άγγελοι δεν υπάρχουν. 

(σ. 38) 

 
- Τι χλαλοή ! Τι είν’ αυτά τ’ 
αγρίμια π’ ουρλιάζουν; 
 
- Οι Ιουδαίοι. Τέτοιοι 
πάντα είνε αυτοί. 
Φιλονεικούνε για τη 
θρησκεία τους. 
 
- Και γιατί φιλονεικούνε για 
τη θρησκεία τους; 
 
- Δεν το ξέρω. Πάντα αυτό 
κάνουνε. Οι Φαρισαίοι, 
λόγου χάρη, λένε πώς 
υπάρχουν άγγελοι, κ’ οι 
Σαδδουκαίοι βεβαιώνουν 
πως άγγελοι δεν 
υπάρχουν.(σ. 33) 

 
- What an uproar! Who 
are those wild beasts 
howling!  
 
- The Jews. They are 
always like that. They 
are disputing about 
their religion. 
 
- Why do they dispute 
about their religion? 
 
- I cannot tell. They are 
always doing it. The 
Pharisees, for instance, 
say that there are 
angels, and the 
Saducees declare that 
angels do not exist. (p. 
381) 

 
- Quel vacarme! Qui 
sont ces bêtes fauves 
qui hurlent? 

 
- Les Juifs. Ils sont 
toujours ainsi. C’est sur 
leur religion qu’ils 
discutent. 

 
- Pourquoi discutent-
ils sur leur religion? 

 
- Je ne sais pas. Ils le 
font toujours… Ainsi les 
Pharisiens affirment 
qu’il y a des anges, et 
les Sadducéens disent 
que les anges n’existent 
pas. (p. 10) 
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Σαλώμη β’(1916) 

 

 
Σαλώμη α’ (1907) 

 
Salome (1894) 

 
Salomé (1893) 

 
Ο νέος Σύρος: Έρχεσαι 

από το συμπόσιο, 
βασιλοπούλα μου;  

 
Σαλώμη: Τι δροσερό που 
είν’ εδώ τ’ αέρι! Τέλος εδώ 

ανασαίνει κανείς. Εκεί 
μέσα ειν’ Εβραίοι απ’ την 
Ιερουσαλήμ, που γίνονται 
κομμάτια για τα γελοία τα 

λειτουργικά τους, και 
βάρβαροι που πίνουν και 
όλο πίνουν και ρίχνουν το 

κρασί τους απάνω στο 
πλακόστρωτο, κ’ Έλληνες 
από τη Σμύρνη με τα μάτια 

τους βαμμένα και τα 
μάγουλα φτιασιδωμένα, 

και τα μαλλιά τους 
κλωσμένα σγουρά, κ’ 

Αιγύπτιοι, σιγαλοί, 
πανούργοι, με ψεύτικα 

νύχια από νεφρίτες και με 
ρούσες χλαμύδες, και 

Ρωμαίοι χοντρόστομοι και 
άξεστοι, με τ’ άπρεπα τα 
λόγια τους. Αχ! πώς τους 

σιχαίνομαι τους Ρωμαίους! 
Είναι πρόστυχοι, και 
καμαρώνουνε σαν 
άρχοντες μεγάλοι. 

 
Ο νέος Σύρος: Μήπως 

θέλεις να καθίσεις, 
βασιλοπούλα μου; (σ. 44) 

 
- Τώρα σηκωθήκατε απ’ το 

συμπόσιο Βασιλοπούλα 
μου; 

 
 

- Τι γλυκό που είν’ εδώ τ’ 
αέρι! Εδώ μπορώ και 

παίρνω την αναπνοή μου. 
Εκεί μέσα είν’ Εβραίοι από 

την Ιερουσαλήμ, που 
γίνονται κομμάτια για τις 
ανόητες τελετές των, και 
βάρβαροι που πίνουν κι’ 

όλο πίνουν, και ραίνουν το 
κρασί τους απάνω στο 

πλακόστρωτο, κ’ Έλληνες 
από τη Σμύρνη με βαμμένα 

μάτια και βαμμένα 
μάγουλα, και σγουρά 
μαλλιά κλωσμένα σε 

στρημμένους πλοκαμούς, 
και σιγανοί, παμπόνηροι 

Αιγύπτιοι, με μακρυές 
καρφίτσες και νεφρίτες, και 

ρούσες χλαμύδες, και 
Ρωμαίοι χοντρόστομοι κι’ 

άξεστοι, με τα ξενόλαλα τα 
κορακίστικά τους. Αχ! πως 

τους σιχαίνομαι τους 
Ρωμαίους! Είναι χωριάτες 

και πρόστυχοι, και 
καμαρώνουν με τον αέρα 

ευγενικών αρχόντων. 
 

- Θέλετε να καθίσετε, 
Βασιλοπούλα μου; (σ. 35) 

 

 
- You have just left the 

feast, Princess? 
 
 

- How sweet the air is 
here! I can breathe here! 

Within there are Jews 
from Jerusalem who are 

tearing each other in 
pieces over their foolish 

ceremonies, and 
barbarians who drink 
and drink, and spill 
their wine on the 

pavement, and Greeks 
from Smyrna with 
painted eyes and 

painted cheeks, and 
frizzed hair curled in 

twisted coils, and silent, 
subtle Egyptians, with 
long nails of jade and 

russet cloaks, and 
Romans brutal and 
coarse, with their 

uncouth jargon. Ah! 
how I loath the Romans! 

They are rough and 
common, and they give 
themselves the airs of 

noble lords. 
 
 

- Will you be seated, 
Princess?  (p. 385) 

 
- Vous venez de quitter le 
festin, princesse? 
 
 
- Comme l’air est frais ici! 
Enfin, ici on respire! Là-
dedans il y a des Juifs de 
Jérusalem qui se 
déchirent à cause de 
leurs ridicules 
ceremonies, et des 
barbares qui boivent 
toujours et jerrent leur 
vin sur les dalles, et des 
Grecs de Smyrne avec 
leurs yeux peints et leurs 
joues fardées, et leurs 
cheveux frisés en 
spirales, et des Egyptiens, 
silencieux, subtils, avec 
leurs ongles de jade et 
leurs manteaux bruns, et 
des Romains avec leur 
brutalité, leur lourdeur, 
leurs gros mots. Ah! que 
je déteste les Romains! 
Ce sont des gens 
communs, et ils se 
donnent des airs de 
grands seigneurs. 
 
 
- Ne voulez-vous pas 
vous  asseoir, princesse? 
(p. 19) 
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Σαλώμη β’(1916) 

 

 
Σαλώμη α’ (1907) 

 
Salome (1894) 

 
Salomé (1893) 

 
Ηρώδης: Πού είναι η 
Σαλώμη; Που είναι η 
βασιλοπούλα; Γιατί δεν 
ήρθε πάλι στο συμπόσιο 
καθώς της είχα 
παραγγείλει; Α! να την, 
εδώ! 
Ηρωδιάδα: Δεν πρέπει 
να την κοιτάζεις. Όλο και 
την κοιτάζεις ! 
Ηρώδης: Η σελήνη έχει 
πολύ αλλόκοτη όψη, 
απόψε. Δεν είναι αλήθεια 
πως η σελήνη έχει πολύ 
αλλόκοτη όψη; Λες κ’ 
είναι γυναίκα 
φρενιασμένη, γυναίκα 
φρενιασμένη που πάει 
γυρεύοντας ερωμένους 
παντού. Είναι και γυμνή 
κιόλα. Είναι ολόγυμνη. 
Τα σύννεφα γυρεύουν να 
τη ντύσουνε, όμως αυτή 
δε θέλει. Δείχνει το κορμί 
της γυμνό στον ουρανό. 
Τρεκλίζει μεσ’ στα 
σύννεφα σα γυναίκα 
μεθυσμένη… Είμαι 
βέβαιος πως ψάχνει γι’ 
αγαπητικούς…Δεν είν’ 
αλήθεια πως τρεκλίζει σα 
γυναίκα μεθυσμένη; Δε 
μοιάζει, αλήθεια, με 
γυναίκα λυσσασμένη;   
 
Ηρωδιάδα: Όχι, η 
σελήνη μοιάζει με τη 
σελήνη∙ τίποτ’άλλο. 
Πάμε πάλι μέσα… Δεν 
έχεις τίποτα να κάμεις 
εδώ.(σ. 60) 

 
- Πού είνε η Σαλώμη; 

Πού είναι η 
Βασιλοπούλα; Γιατί δεν 
ήρθε πάλε στο 
συμπόσιο, όπως της 
παράγγειλα; Α! να την, 
εδώ είνε! 

- Δεν πρέπει να την 
κυττάζετε! Όλο κι’ 
αυτήν κυττάζετε! 

 
- Η σελήνη έχει 

αλλόκοτην όψη απόψε. 
Δεν έχει αλλόκοτην 
όψη; Είνε σαν τρελή 
γυναίκα, γυναίκα τρελή 
που ψάχνει γι’ 
αγαπητικούς παντού. 
Είνε και γυμνή κιόλα. 
Είναι ολόγδυτη. Τα 
σύννεφα γυρεύουν να 
ντύσουν τη γύμνια της, 
μ’ αυτή δε θέλει να τ’ 
αφήση. Δείχνει το κορμί 
της γυμνό στα ουράνια. 
Τρεκλίζει μεσ’ στα 
σύννεφα σα γυναίκα 
μεθυσμένη… Είμαι 
βέβαιος πως κυττάζει 
ναύρη αγαπητικούς. Δεν 
τρεκλίζει σα μεθυσμένη 
γυναίκα; Είναι σαν 
τρελή γυναίκα, -δεν 
είνε;  

 
 
- Όχι∙ η σελήνη είνε σαν 

τη σελήνη, αυτό και 
μόνο. Ας πάμε 
μέσα…Δεν έχετε τίποτα 
να κάνετε εδώ. (σ. 39) 

 
- Where is Salomé? 
Where is the Princess? 
Why did she not return 
to the banquet as I 
commanded her? Ah! 
there she is ! 
 
-You must not look at 
her! You are always 
looking at her! 
 
 
- The moon has a strange 
look to-night. Has she 
not a strange look? She is 
like a mad woman who is 
seeking everywhere for 
lovers. She is naked, too. 
She is quite naked. The 
clouds are seeking to 
clothe her nakedness, 
but she will not let them. 
She shows herself naked 
in the sky. She reels 
through the clouds like a 
drunken woman … I am 
sure she is seeking for 
lovers. Does she not reel 
like a drunken woman? 
She is like a mad woman, 
is she not? 
 
 
 
 
- No; the moon is like the 
moon, that is all. Let us 
go within… You have 
nothing to do here. (p. 
393-4) 

 
- Où est Salomé?  Où est la 
princesse? Pourquoi n’est-
elle pas retournée au festin 
comme je lui avais 
commandé? Ah! la voilà! 
 
 
- Il ne faut pas la regarder. 
Vous la regardez toujours! 
 
 
 
- La lune a l’air très étrange 
ce soir. N’est-ce pas que la 
lune a l’air  très étrange? 
On dirait une femme 
hystérique,  une femme 
hystérique qui va 
cherchant des amants 
partout. Elle est nue aussi. 
Elle est toute nue. Les 
nuages cherchent à la vêtir, 
mais elle ne veut pas. Elle 
se montre toute nue dans 
la ciel. Elle chancelle à la 
travers les nuages comme 
une femme ivre… Je suis 
sûr qu’elle cherche des 
amants… N’est-ce pas 
qu’elle chancelle comme 
une femme ivre? Elle 
ressemble à une femme 
hystérique, n’est-ce pas?  
 
 
- Non. La lune ressemble à 
la lune, c’est tout. 
Rentrons… Vous n’avez 
rien à faire ici. (p. 38-9) 
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Σαλώμη β’(1916) 

 
Σαλώμη α’ (1907) 

 
Salome (1894) 

 
Salomé (1893) 

 
 

Ιωχανάν: Πίσω! Κόρη της 
Βαβυλώνας ! Μη ζυγώσεις 
στον εκλεχτό του Κυρίου. 

Η μητέρα σου έχει γιομίσει 
τη γη με το κρασί των 
ανομιών της, και των 

κριμάτων της η κραυγή 
έφτασε στην ακοήν απάνω 

του Θεού.  
 

Σαλώμη: Μίλησε ακόμα, 
Ιωχανάν. Είναι κρασί για 

μένα η φωνή σου. 
 

Ο νέος Σύρος: 
Βασιλοπούλα!  
Βασιλοπούλα! 
Βασιλοπούλα!  

 
Σαλώμη: Μίλησε ακόμα. 

Μίλησε πάλι, Ιωχανάν, και 
λέγε μου τι πρέπει εγώ να 

κάμω. 
 

Ιωχαναν: Μην έρχεσαι 
κοντά μου, Σοδομίτισσα! 

Παρά σκέπασε με πέπλο τη 
μορφή σου, και σκόρπισε 
στην κεφαλή σου στάχτη, 
και πήγαινε στην έρημο να 

βρεις τον Υιό του 
Ανθρώπου. 

 
Σαλώμη: Ποιος είναι 

αυτός, ο γιος του 
Ανθρώπου; Είναι σαν εσένα 

ωραίος, Ιωχανάν; 
 

Ιωχανάν: Πίσω! Πίσω! 
Ακουω μέσα στο παλάτι, 

και χτυπούνε τα φτερούγια 
του αγγέλου του θανάτου. 

(52-3) 

 
- Πίσω, κόρη της 

Βαβυλώνος! Μη ζυγώσης 
τον εκλεκτό του Κυρίου! 

Έχει γιομίση η μάννα σου τη 
γη με το κρασί των ανομιών 

της, και η κραυγή των 
αμαρτιών της ανέβηκε ως 

την ακοή Κυρίου του Θεού! 
 
 

- Μίλησε πάλε, Ιωαχανάν. 
Είνε κρασί για μένα η φωνή 

σου. 
 
 

- Βασιλοπούλα μου! 
Βασιλοπούλα μου! 
Βασιλοπούλα μου! 

 
- Μίλησε πάλε! Μίλησε 

πάλε, Ιωχανάν, και λέγε μου 
τι πρέπει εγώ να κάνω. 

 
 

- Κόρη των Σοδόμων μην 
έρχεσαι κοντά μου! Παρά 
σκέπασε τη μορφή σου με 

πέπλο, και σκόρπισε στάχτη 
στην κεφαλή σου απάνω, 

και πήγαινε στην έρημο, και 
ζήτησε να βρής τον Υιόν 

του Ανθρώπου. 
 

- Ποιός είν’ αυτός, ο Υιός 
του Ανθρώπου; Είναι τόσο 

ωραίος όπως εσύ ‘σαι, 
Ιωχανάν;  

 
- Ύπαγε οπίσω μου! Ακούω 

μέσα στο παλάτι την 
αντάρα απ’ τα φτερούγια 
του αγγέλου του θανάτου.  

(σ. 37)  

 
- Back! Daughter of 

Babylon! Come not near 
the chosen of the Lord. 
Thy mother hath filled 
the earth with the wine 

of her iniquities, and the 
cry of her sins hath 

come to the ears of God. 
 
 

- Speak again, Jokanann. 
Thy voice is wine to me. 

 
 
 

- Princess! Princess! 
Princess! 

 
 

- Speak again!  Speak 
again, Jokanaan, and tell 

me what I must do. 
 
 

- Daughter of Sodom, 
come not near me!  But 

cover thy face with a 
veil, and scatter ashes 
upon thine head, and 
get thee to the desert 

and seek out of the Son 
of Man. 

 
- Who is he, the Son of 
Man?  Is he as beautiful 
as thou art, Jokanaan? 
 
- Get thee behind me! I 
hear in the palace the 
beating of the wings of 
the angel of death. ( p. 
390) 

 
- Arrière! Fille de 

Babylone! N’ approchez 
pas de l’èlu du Seigneur. 
Ta mère a rempli la terre 
du vin de ses iniquités, et 

le cri de ses péchés est 
arrive aux oreilles de 

Dieu. 
 
 

- Parle encore, Iokanaan. 
Ta voix m’enivre. 

 
 
 

- Princesse! Princesse! 
Princesse! 

 
  

- Mais parle encore. Parle 
encore, Iokanaan, et dis-
moi  ce qu’il faut que je 

fasse. 
 

- Ne m’approchez pas, 
fille de Sodome, mais 

couvrez votre visage avec 
un voile, et mettez des 

cendres sur votre tête, et 
allez dans le desert 
chercher le fils de 

l’Homme. 
 

- Qui est-ce, le fil de 
l’Homme? Est-il aussi 
beau que toi, Iokanaan? 
 
-  Arrière!  Arrière! J’ 
entends dans le palais le 
battement des ailes de 
l’ange de la mort. (p. 30-
31) 
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Σαλώμη β’(1916) 

 

 
Σαλώμη α’ (1907) 

 
Salome (1894) 

 
Salomé (1893) 

 
Ηρώδης: […] Σαλώμη! 
Όχι, έλα πιο κοντά μου. 
Φοβούμαι μήπως δε μ’ 
ακούσεις… Σαλώμη, τα 
ξέρεις τ’ άσπρα μου 
παγώνια, τα ωραία μου 
παγώνια τ’ άσπρα. 
Περιδιαβάζουνε στον 
κήπο, στις μερσήνες 
ανάμεσα, και στα ψηλά τα 
κυπαρίσσια. Έχουνε μύτες 
χρυσωμένες, και τα σπυριά 
που τρώνε, κι αυτά είναι 
χρυσωμένα, και τα πόδια 
τους είναι βαμμένα με 
πορφύρα. Έρχεται βροχή 
σαν κράζουνε, και, όταν 
καμαρώνουνε, η σελήνη 
φανερώνεται στον ουρανό. 
Δυο- δυο περπατούνε 
ανάμεσα στα κυπαρίσσια 
και στις μαύρες μερσίνες, 
κ’ έχει το καθένα τον 
σκλάβο του να το 
φροντίζει. […] 
 
Θα σου δώσω πενήντα απ’ 
τα παγώνια μου. Θα σε 
συνοδεύουνε παντού, κα 
ανάμεσά τους θα είσαι σαν 
τη σελήνη μέσα σε μεγάλο 
σύννεφο λευκό… Να σου 
τα δώσω, όλα. Δεν έχω 
παρά εκατό μονάχα, και 
δεν είναι στον κόσμο 
κανένας βασιλιάς, νάχει 
παγώνια σαν τα δικά μου. 
[…] 
 
 
Σαλώμη: Δώσε μου την 
κεφαλή του Ιωχανάν. 
 
- […] 
 

 
- […] Σαλώμη – μα όχι, 
ελάτε πιο σιμά μου∙ 
φοβούμαι πως δε θα μ’ 
ακούσετε – Σαλώμη, τα 
ξέρετε τ’ άσπρα μου 
παγώνια, τα ωραία μου 
άσπρα παγώνια, που 
περπατούν στον κήπο μέσα 
στες μερσίνες και τα ψηλά 
τα κυπαρίσσια. Τα ράμφη 
τους είναι χρυσωμένα με 
χρυσάφι και τα 
σταρόσπυρα που τρώνε είνε 
κι’ αυτά χρυσωμένα με 
χρυσάφι, και τα πόδια τους 
είναι βαμμένα με πορφύρα. 
Άμα κλαίνε, πέφτει  βροχή, 
κ’ η σελήνη προβαίνει  στα   
ουράνια, άμα αυτά 
απλώνουν τις ουρές τους. 
Δυό - δυό περπατούνε 
ανάμεσα στα κυπαρίσσια 
και τις μαύρες μερσίνες∙ κ’ 
έχει το καθένα κ’ ένα 
σκλάβο να το φροντίζη. […] 
 
 Να σας δώσω πενήντα απ’ 
τα παγώνια μου. 
Θάρχουνται το κατόπι σας 
όπου κι’ αν πηγαίνετε, και 
κατάμεσα σ’ αυτά, θάστε 
σαν τη σελήνη μέσα σ’ ένα 
μεγάλο σύννεφο λευκό… 
Όλα να σας τα δώσω. Δεν 
έχω παρά εκατό, και σ΄ολο 
τον κόσμο δεν είν’ ουτ’ ένας 
βασιλιάς που νάχη παγώνια 
σαν τα δικά μου τα 
παγώνια. […] 
 
- Δόστε μου την κεφαλή 
του Ιωχανάν.  
 
- […] 
 

 
- […] Salome – nay, but 
come nearer to me; I fear 
yoy will not hear me – 
Salome, you know my 
white peacocks, that walk 
to the garden between the 
tall cypress trees. Their 
beaks are  gilded with gold, 
and the grains that they eat 
are gilded with gold also, 
and their feet are stained 
with purple. When they cry 
out the rain comes, and the 
moon shows herself in the 
heavens when they spread 
their tails. Two by two they 
walk between the cypress 
trees and the black myrtles, 
and each has a slave to tend 
it. […] 
 
 
 
I will give you fifty of my 
peacocks. They will follow 
you withersoever you go, 
and in the midst of them 
you will be like the moon in 
the midst of a great white 
cloud… I will give them all 
to you. I have but a 
hundred, and in the whole 
world there is no king who 
has peacocks like  unto my 
peacocks.[…] 
 
 
 
 
- Give me the head of 

Jokanaan.  
 
- […] 
 

 
- […] Salomé! Non, venez 
plus près de moi. J’ai peur 
que vous ne m’entrendiez 
pas… Salomé, vous 
connaissez mens paons 
blancs, mes beux paons 
blancs, qui se prominent 
dans le jardin entre les 
myrtes et les grands 
cypress. Leurs becs sont 
dorés, et les grains qu’ils  
mangent sont dorés aussi, 
et leurs pieds sont teints 
de pourpre. La pluie vient 
quand ils crient, et quand 
ils se pavanent la lune se 
montre au ciel. Ils vont 
deux à deux entre les 
cypress et les myrtes 
noirs et chacun a son 
esclave pour le 
soigner.[…]  
 
 Je vous donnerai 
cinquante de mes paons. 
Ils vous suivront partout, 
et au milieu d’eux vous 
serez comme la lune dans 
un grand nuage blanc… Je 
vous les donnerai tous. Je 
n’en ai que cent, et il n’ y 
a aucun roi du monde qui 
possède des paons 
comme les liens, mais je 
vous les donnerai tous.  
 
 
 
- Donnez-moi la tête d’ 
iokanaan. 
 
- […] 
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Σαλώμη β’(1916) 
 

 
Σαλώμη α’ (1907) 

 
Salome (1894) 

 
Salomé (1893) 

 
Ηρώδης: […] Έχω 
διαμαντικά εδώ 
κρυμμένα, - στολίδια που 
μήτε η μητέρα σου τα ‘χει 
ποτέ ειδωμένα, στολίδια 
θαυμαστά. Έχω μια 
τραχηλιά μαργαριτάρια, 
σε τετράδιπλη σειρά. Λες 
κ’ είναι φεγγάρια δεμένα 
με αχτίνες αργυρές. Σαν 
πενήντα φεγγάρια 
πιασμένα σε δίχτυ χρυσό.  
 
[…]Έχω οπάλια που όλο 
καίνε με μια φλόγα 
παγερή, οπάλια που 
πικραίνουνε τα φρένα των 
ανθρώπων και τους 
ίσκιους αυτοί φοβούνται. 
Έχω όνυχες σαν τους 
βορβούς των ματιών 
πεθαμένης γυναίκας. Έχω 
σεληνίτες που αλλάζουν, 
άμα η σελήνη αλλάζει και 
χλωμαίνουν, άμα 
βλέπουνε τον ήλιο. […]   
Έχω ένα κρυστάλλι, όπου 
δεν είναι σωστό γυναίκα 
να δει, και μήτε οι νέοι 
πρέπει να το βλέπουν 
πριν τους ραβδίσουνε με 
βέργες. Σ’ ένα κουτί από 
μάργαρο έχω τρεις 
σπάνιους περουζέδες… 
Όποιος τους φορεί στο 
μέτωπο, μπορεί και 
φαντάζεται πράματα που 
δεν υπάρχουν, και όποιος 
τους κρατεί στο χέρι, 
μπορεί και κάνει στείρες 
τις γυναίκες. […] (89-90) 

 
- […] Έχω πετράδια ατίμητα 
κρυμμένα ‘δω πέρα – 
πετράδια που ούτε η μάννα 
σας ποτέ δεν τάχει δη∙ 
πετράδια που είναι εξαίσια. 
Έχω μια τραχηλιά από 
μαργαριτάρια, σε 
τετράδιπλη σειρά. Είναι σα 
φεγγάρια δεμένα μ’αργυρές 
αχτίνες. Είναι σα πενήντα 
φεγγάρια πιασμένα σε δίχτυ 
χρυσό.[…] 
 
Έχω οπάλλια που όλο καίνε 
με μια φλόγα παγερή, 
οπάλλια, που κάνουν και 
πικραίνουνται οι φρένες 
των ανθρώπων και τους 
ίσκιους φοβούνται. Έχω 
όνυχες σαν τους βορβούς 
των ματιών πεθαμένης 
γυναίκας. Έχω 
φεγγαρόπετρες που 
αλλάζουν, άμ’ αλλάζη η 
σελήνη, και χλωμαίνουν σα 
δούνε τον ήλιο. […] 
Έχω ένα κρυστάλλι, που 
δεν είνε πρέπον να κυττάζη 
γυναικα, ούτε μπορούν οι 
νέοι να το καλοκυττάξουν 
πριν τους ραβδίσουν με 
ραβδιά. Σ’ ένα κουτί από 
μάργαρο έχω τρεις 
σπάνιους περουζέδες. 
Όποιος τους φορεί στο 
μέτωπο, μπορεί και 
φαντάζεται πράματα που 
δεν υπάρχουν, κι όποιος 
τους κρατεί στο χέρι, 
μπορεί και κάνει στείρες τις 
γυναίκες. […] (47-8) 
 

 
- […] I have jewels hidden 
in this place – jewels that 
your mother even has 
never seen; jewels that 
are marvelous. I have a 
colar of pearls, set in four 
rows. They are like unto 
moons chained with rays 
of silver. They are like 
fifty moons caught in a 
golden net. […] 
 
 
I have opals that burn 
always with an ice-like 
flame, opals that make 
sad men’s minds, and are 
fearful of the shadows. I 
have onyxes like the 
eyeballs of a dead 
woman. I have 
moonstones that change 
when the moon changes, 
and are wan when they 
see the sun. […] 
I have a crystal, into 
which it is not lawful for 
a woman to look, nor 
may young men behold it 
until they have been 
beaten with rods. In a 
coffer of nacre I have 
three wondrous 
turquoises. He who wears 
them on his forehead can 
imagine things that are 
not, and he who carries 
them in his hand can 
make women sterile. 
(408-10)  

 
- […] J’ai des bijoux 
cachés ici que même 
votre mère n’a jamais vus, 
des bijoux tout à fait 
extraordinaires. J’ai un 
collier de perles à quatre 
rangs. On dirait des lunes 
enchaînées de rayons d’ 
argent. On dirait 
cinquante lunes captives 
dans un filet d’or. […] 
 
 
J’ai des opales qui brûlent 
toujours avec une flame 
qui est très froide, des 
opales qui attristent les 
esprits et ont peur des 
ténèbres. J’ai des onyx 
semblables aux prunelles 
d’ une morte. J’ai des 
sélénites qui changent 
quand la lune change et 
deviennent pâles quand 
elles voient le soleil. […] 
J’ai un crystal qu’il n’est 
pas permis aux femmes 
de voir et que même les 
jeunes homes ne doivent 
regarder qu’ après avoir 
été flagellés de verges. 
Dans un coffret de nacre 
j’ ai trois turquoises 
merveilleuses. Quand on 
les porte sur le front on 
peut imaginer des choses 
qui n’existent pas, et 
quand on les porte dans 
la main on peut rendre 
les femmes stériles. (74-
8) 
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