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Πξόινγνο 
 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε κνπ λα 

εξεπλήζσ ηελ επίδξαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ζην ζεαηξηθφ θφζκν – επί-

δξαζε ράξε ζηελ νπνία ην ζέαηξν απνθηά ηε καγεία ηεο ςεπδαίζζεζεο 

θαη ηε δχλακε λα επεκβαίλεη δηνξζσηηθά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

ελαζρφιεζή κνπ κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο γπλαηθείσλ δξακαηηθψλ 

πξφζσπσλ ζην Νενειιεληθφ ζέαηξν κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα 

κειεηήζσ ην αλ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα γηα ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο επεξέαζαλ ή φρη ηνπο ζχγρξνλνπο Έιιελεο δξακαηνπξγνχο. 

Ζ ζπγγξαθή κηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη κηα δεκηνπξγηθή 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ 

πνηθίινη ζθφπεινη, νη νπνίνη νθείινληαη θπξίσο ζηελ απεηξία ηνπ εξεπ-

λεηή. Οθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επφπηε κνπ, Καζεγεηή 

Θεαηξηθήο Παηδείαο θαη Αγσγήο ηνπ Λφγνπ  Π.Σ.Γ.Δ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο θ. Σειέκαρν Μνπδαηζάθη, ε ζπκβνιή ηνπ νπνίνπ ππήξμε 

θαηαιπηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλέθππηαλ απφ ηε ζχιιεςε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο απηήο ψο ηελ 

νινθιήξσζή ηεο. Οη επηζεκάλζεηο ηνπ βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ 

απνζαθήληζε ησλ ζθέςεψλ  κνπ θαη θαη θαζφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Θα ήζεια φκσο λα ηνλ επραξηζηήζσ θαη γηα έλαλ αθφκε ιφγν: ε 

είζνδφο κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζεκαδεχηεθε κε κηα 

δπζάξεζηε απψιεηα γηα κέλα θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ν θχξηνο 

Μνπδαηζάθηο απφ εθείλε ηε ζηηγκή δελ ζηακάηεζε λα κνπ πξνζθέξεη 

πνιχηηκε ζηήξημε, ράξε ζηελ νπνία κπφξεζα λα ζπλερίζσ θαη λα 

νινθιεξψζσ ηε θνίηεζή κνπ. 
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Παξάιιεια, μερσξηζηέο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ Καζεγεγή 

Θεηξνινγίαο Π.Σ.Γ.Δ  Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Θφδσξν Γξακκαηά θαη 

ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θ. Διπηλίθε Νηθνινπδάθε, γηαηί δέρηεθαλ 

πξφζπκα λα απνηειέζνπλ ηα άιια δχν κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. 

Γε ζα κπνξνχζα λα κελ επραξηζηήζσ ηε κεηέξα κνπ, θαζψο ζηε 

δεζηή αγθαιηά ηεο αληιψ ηε δχλακε πνπ ρξεηάδνκαη, θαη επίζεο ηνπο 

ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην πιεπξφ κνπ. 

Σέινο, αθηεξψλσ νιφςπρα ηελ εξγαζία απηή ζηνλ παηέξα κνπ, 

πνπ, αλ θαη έρεη θχγεη, δεη κφληκα ζηελ θαξδηά κνπ θαη  κνηξάδνκαη καδί 

ηνπ ηηο ζθέςεηο κνπ, φπσο άιισζηε έθαλα πάληα. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

 

1.Οξηνζέηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο 

 
 

Σν πεδίν έξεπλαο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ηα  γπλαηθεία πξφζσπα ηνπ 

ειιεληθνχ ζεάηξνπ ζηνλ 20φ  αηψλα. Ζ παξνπζία ηεο γπλαίθαο ζηε 

λενειιεληθή δξακαηνπξγία εθδειψλεηαη κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο: κε ηηο 

γπλαίθεο εξσίδεο ησλ δξακαηηθψλ έξγσλ, θαη κε ηηο γπλαίθεο ζεαηξηθέο 

ζπγγξαθείο, πνπ σζηφζν δελ πξνηηκνχλ πάληα ηε γπλαηθεία ζεκαην-

γξαθία (Πνχρλεξ 2000, 63). 

Καηά ηελ άπνςή καο φκσο, γηα κηα ζθαηξηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

εηθφλαο ηεο γπλαίθαο, πεξηζζφηεξν πξφζθνξν έδαθνο ζπληζηνχλ ηα ίδηα 

ηα θείκελα, παξά ην θξηηήξην ηνπ θχινπ ηνπ ζπγγξαθέα ηνπο. Γηα ην 

ιφγν απηφ θαζνξίδνπκε σο πεδίν έξεπλαο ηεο παξνχζαο κειέηεο ηα 

γπλαηθεία πξφζσπα ηεο ειιεληθήο ζεαηξηθήο παξαγσγήο ηνπ 20νχ αηψλα. 

Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο είλαη νη εξσίδεο ησλ αθφ-

ινπζσλ ζεαηξηθψλ έξγσλ: 

 

1. Σν κπζηηθό ηεο θνληέζαο Βαιέξαηλαο ηνπ Γξεγνξίνπ  Ξελφπνπινπ 

2. Σν Φηληαλάθη ηνπ Παληειή Υνξλ 

3. Αγγέια ηνπ Γηψξγνπ εβαζηίθνγινπ 

4. Σν παλεγύξη ηνπ Γεκήηξε Κεραΐδε 

5. Ζ Νίθε ηεο Λνχιαο Αλαγλσζηάθε 

6.Σν Μαηο ηνπ Γηψξγνπ Μαληψηε 

7.Οη Υξσκαηηζηέο γπλαίθεο ηνπ Βαζίιε Εηψγα 
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2.ηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

Ζ εξγαζία απηή απνβιέπεη ζε έλα δηπιφ ζηφρν: 

 

α)ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ην θάζε γπλαηθείν 

πξφζσπν κέζα ζε θάζε έλα απφ ηα επηιεγκέλα έξγα, θαη 

β)ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο γπλαίθαο 

κέζα απφ ηε ζπγθξηηηθή εμέηαζε  ησλ θεηκέλσλ. 

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα,γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ ζα δηεξεπ-

λήζνπκε: 

 

1. ηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θαη εξκελεία  ησλ  ραξαθηεξηζηηθψλ  ησλ 

γπλαηθείσλ πξνζψπσλ (γλσξίζκαηα, ηδηφηεηεο, θνηλσληθή ζέζε), 

2. ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηεκάησλ ηνπο θαη ηε ζέζε πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ζηε δξάζε, 

3. ηε ζρέζε ηνπο κε ην αλδξηθφ θχιν, 

4. ηε ζπζρέηηζε ησλ γπλαηθείσλ πξνζψπσλ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκα-

ηηθφηεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ, θαη  

5. ηελ  ηαπηφρξνλε δηεξεχλεζε θαη κειέηε ησλ ηάζεσλ ηεο λενειιεληθήο 

δξακαηνπξγίαο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ «φςε» θαη ηε δξάζε ησλ πξν-

ζψπσλ απηψλ. 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηνπ δεχηεξνπ ζηφρνπ, ζα δηεξεπλεζεί  ην αλ θαη ην πψο ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ νδεγεί ζηε ζπλνιηθή ζεψ-

ξεζε ηεο εηθφλαο ηεο γπλαίθαο. 
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3. Κξηηήξηα ηεο έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία δελ απνβιέπεη ζηε κειέηε ηνπ ζπλφινπ ηεο δξακα-

ηνπξγίαο ηνπ 20νχ αηψλα. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα αληηκεησπίζνπκε ην 

ζέκα ηεο εξγαζίαο καο απφ κηα δηαρξνληθή ζθνπηά, αληιήζακε ην πιηθφ 

καο ζέηνληαο ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ: 

1.Να αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξακαηνπξγηθέο ηάζεηο 

ηνπ 20νχ αηψλα. Έηζη ηα δξακαηηθά θείκελα αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Θεάηξνπ ησλ Ηδεψλ θαη ηνπ κεηαπνιεκηθνχ ζεάηξνπ. Με 

δεδνκέλν φηη  ζηφρνο καο δελ είλαη ε ηζηνξία, απαιείθνπκε απφ ην 

πεδίν ηεο έξεπλάο καο ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ηελ πεξίνδν 

πνπ αθνινπζεί απφ ην 1940 ψο ην 1956. 

2.Να είλαη έξγα ζηα νπνία ηα γπλαηθεία πξφζσπα θαηαιακβάλνπλ  

ζεκαληηθή ζέζε ζηε δξάζε θαη απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα ζηελ 

εμέιημε ηεο πινθήο. 

3.Σν δξακαηνπξγηθφ πιαίζην λα είλαη ζχγρξνλν κε ηελ επνρή ηνπο γηα 

λα κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε άκεζνπο παξαιιειηζκνχο κε ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 

4. Γηάγξακκα ηεο εξγαζίαο 

 

Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο: ην Α΄ Μέξνο αλαπηχζζεηαη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. Έηζη, ζην 1ν θεθάιαην πξνζδηνξίδνληαη 

νη έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο πξνβιεκαηηθήο καο: «Σν 

δξακαηηθφ πξφζσπν», ην «Θέαηξν ησλ Ηδεψλ» θαη ην «κεηαπνιεκηθφ 

ζέαηξν». 
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 ην 2ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο σο 

πξνο ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 Σν  Β΄ Μέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη ην εξεπλεηηθφ θαη εθηείλεηαη απφ 

ην 3ν ψο ην 9
ν
 θεθάιαην. Δδψ αλαιχνληαη ηα επηιεγκέλα δξακαηηθά 

θείκελα κε ζεκαηηθφ άμνλα ηηο γπλαηθείεο κνξθέο. 

 ην Γ΄ Μέξνο, παξαζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο θξίζεηο καο, 

ηα νπνία εθηίζεληαη ζην 10
ν
 θεθάιαην.  
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ΣΟ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

1. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΔΝΝΟΙΩΝ 
 

 

1.1. Σν δξακαηηθό πξόζωπν 

 

ηηο κέξεο καο ε ηαχηηζε κεηαμχ δξακαηηθνχ πξνζψπνπ θαη εζνπνηνχ 

ζεσξείηαη απηνλφεηε. Ζ δηαδηθαζία ηεο ηαχηηζεο απηήο εμειίρζεθε ζηα-

δηαθά. Αξρηθά ην δξακαηηθφ πξφζσπν  δελ  ήηαλ παξά κηα κάζθα – έλα 

πξνζσπείν – ην  νπνίν ζην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν αλαπαξηζηνχζε ηα 

ςπρνινγηθά θαη εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδπφκελνπ ήξσα. 

(Pavis 2006, 204). Μέζα απφ απηή ηελ ηερληθή ηεο πξνζπνίεζεο θαη ηεο 

κεηακφξθσζεο, ην ζεαηξηθφ πξφζσπν άξρηζε ζηαδηαθά λα εθιακβάλεηαη 

σο ςεπδαίζζεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ.  

Ο  Αξηζηνηέιεο ζεσξεί ην δξακαηηθφ πξφζσπν σο ηελ εθδήισζε 

κηαο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο νπνίαο θχξηα ζπζηαηηθά κέξε 

είλαη ην ήζνο θαη ε δηάλνηα (Ζζηθά Νηθνκάρεηα 1106b, 36 Πνιηηηθά 

1281b,7). ηελ Πνηεηηθή δε, αλαθέξεη φηη «νχθνπλ φπσο ηα ήζε 

κηκήζσληαη πξάηηνπζηλ, αιιά ηα ήζε ζπκπεξηιακβάλνπζηλ δηά ηαο 

πξάμεηο, ψζηε ηα πξάγκαηα θαη ν κχζνο ηέινο ηεο ηξαγσδίαο, ην δε ηέινο 

κέγηζηνλ απάλησλ» (1450a).  

Έηζη, θαηά ηνλ θηιφζνθν, ην δξακαηηθφ πξφζσπν δελ είλαη παξά 

έλαο παξάγσλ ηεο δξάζεο. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε παξνπζίαζε 

ησλ πξάμεψλ ηνπ κε κηα δηαδνρή θαη αιιεινπρία (Pavis 2006, 103-104). 

Ο Μνπδαηζάθηο νξίδεη ην πξφζσπν σο «δέζκε δηαθνξνπνηψλ 

ζρέζεσλ κε βάζε ηελ νκνηφηεηα θαη ηελ αληίζεζε πνπ ην απνκνλψλνπλ 

ζην επίπεδν ηνπ ζεκαίλνληνο θαη ηνπ ζεκαηλφκελνπ, δηαδνρηθά ή 

ζπγρξφλσο απφ ηα άιια πξφζσπα ηνπ έξγνπ» (1986, 116). ε άιιν 
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ζεκείν ηεο ίδηαο κειέηεο ηνπ ηνλίδεη φηη «ην πξφζσπν σο ρψξνο δηα-

ζηαχξσζεο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζην θείκελν ειέγρεη ηελ παζνινγία 

ηεο πεξηπέηεηαο θαη ππνβαζηάδεη θάζε κεηαζρεκαηηζκφ ζηελ αθήγεζε»  

(φ.π., 123).  

χκθσλα κε ηνλ Πεθάλε, «κχζνο θαη πινθή πξέπεη λα εθιακ-

βάλνληαη σο εληαία νινθιεξψκαηα ησλ ελεξγεηψλ ησλ πξνζψπσλ αθ’ 

ελφο θαη αθ’ εηέξνπ ηα πξφζσπα πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο νξγαληθά 

κέξε ηνπ κχζνπ θαη ηεο πινθήο ηνπ». Έηζη θαηαιήγεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

πξνζψπνπ σο ππνθείκελνπ δξάζεο
1
 ε νπνία εθδειψλεηαη ζηηο ζπγθε-

θξηκέλεο ελέξγεηεο θαη ζην ιφγν ηνπ (1999, 314).  

Ζ δεκηνπξγία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ είλαη κηα δηαδηθαζία 

ζχλζεηε. Οπσζδήπνηε ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα απφ ηελ αξρή ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ απαληνχλ ζην «πνηνο είλαη» θαη «ηη πξάηηεη», φκσο απηά 

κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ εγείξεη ην πιαίζην ηεο 

δξακαηηθήο αθήγεζεο.
2
 Άιισζηε, ην πεξηερφκελν ηνπ δξακαηηθνχ 

θεηκέλνπ νπζηαζηηθά ζπλζέηνπλ ν ιφγνο, νη ελέξγεηεο, θαη νη ζθέςεηο 

πξνζψπσλ ηα νπνία, θαη’ αλαινγία κε ηα πξαγκαηηθά, ζθέθηνληαη, 

δηαιέγνληαη θαη πξάηηνπλ.  

Έηζη, γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε ηελ ηαπηφ-

ηεηα ηεο Αληηγφλεο ρσξίο ηελ αιιεινεμφλησζε ησλ δχν αδειθψλ θαη ηελ 

απαγφξεπζε ηεο ηαθήο ηνπ Πνιπλείθε απφ ηνλ Κξένληα. Δπίζεο, ν 

δξακαηηθφο κχζνο ζα ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφο αλ ε ζπκπεξηθνξά θαη ε 

ζηάζε ηεο Αληηγφλεο ήηαλ δηαθνξεηηθέο. Δπηπιένλ, αλ ζπλαληήζνπκε ην 

πξφζσπν ηεο Αληηγφλεο ζε έλαλ άιιν δξακαηηθφ «ηφπν», ζην πιαίζην 

κηαο δηαθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο, πεξηκέλνπκε απφ ην πξφζσπν απηφ κηα 

                                                 
1
 Ο ζπγγξαθέαο δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «ππνθείκελν δξάζεο» κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απηφο ζην κνληέιν ζπληειεζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Greimas, γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπκε παξαθάησ. 
2
 Ο Μνπδαηζάθηο (1986, 116) ζεσξεί ην πξφζσπν «σο κηα δηαλνεηηθή θαηαζθεπή βαζηζκέλε ζηελ 

ηερλνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πνπ δίλνληαη αζπλερψο ζην θείκελν θαη ηνλίδεη φηη ε αλάιπζε 

ηνπ ζεκαηλφκελνπ ηνπ πξνζψπνπ κπνξεί λα αξρίζεη απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηεο ηειεπηαίαο ηνπ ιέμεο 

ζην θείκελν, νπφηε θαη ζα θαηαξγεζεί ην αζπλερέο ή ιεπθφ». 



 14 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Αλ ην λέν θείκελν δελ ηελ επαιεζεχεη, ηφηε 

ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ γίλεηαη φρη κφλν 

κέζα απφ ην λέν θείκελν αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε ην πξφηππν, δίλνληάο 

καο έλα λέν εμαηξεηηθά ηζρπξφ κήλπκα.  

Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηνπ ζεάηξνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ζεαηξηθή 

πξάμε ζεκαίλεη ή ζπκβνιίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο λα ηελ αλαπα-

ξάγεη ή λα ηαπηίδεηαη καδί ηεο (Γξακκαηάο 2001, 25). Έηζη ινηπφλ, αλ θαη 

δελ κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε ηελ πιήξε αληηζηνηρία ηνπ ζεαηξηθνχ κε 

ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηελ επηξξνή πνπ ν 

ηειεπηαίνο αζθεί ζην δεκηνπξγφ. χκθσλα κε ηνλ Παηζαιίδε,«ν 

ζπγγξαθέαο πξηλ αξζξψζεη, έρεη ήδε αξζξσζεί απφ ην γελνθείκελν
3
 πνπ 

ιεηηνπξγεί πέξα θαη γχξν απφ απηφλ» (2000, 131-132).  

 Απφ ηελ άπνςε απηή, θαη ην δξακαηηθφ πξφζσπν − σο δεκηνχξ-

γεκα ηνπ ζπγγξαθέα – απερεί ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αλζξψπσλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία, γξάθνπλ ηζηνξία θαη παξάγνπλ πνιηηηζκφ. 

Δπηπιένλ φκσο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φζν θαη αλ ε πξφζεζε ηνπ 

ζπγγξαθέα θαη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηε ζχιιεςε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζεαηξηθνχ ήξσα, εθείλνο απνηειεί κηαλ απηνηειή νληφ-

ηεηα πνπ νχηε ρεηξαγσγείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα νχηε θαζνξίδεηαη κφλν 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν θνζκηθφ πιαίζην απφ ην νπνίν απνξξέεη. 

Ο Steiner ζεσξεί φηη: «πνηα θαη αλ είλαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

επηλνεηηθή πεγή, νη δξακαηηθνί ραξαθηήξεο δηεθδηθνχλ ηε δηθή ηνπο 

νινθιεξσκέλε δσή. Σα φξηα ηεο δηθήο ηνπο δσήο θηάλνπλ πνιχ πην πέξα 

απφ ηε ζλεζηκφηεηα ηνπ πνηεηή» (1988, 114). Ο Duvignaud αλαθέξεη ηνλ 

φξν ηνπ Βηιάξ «αλνηρηφο ήξσαο», ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα 

θηγνχξα πνπ ππεξβαίλεη ηελ νπνηαδήπνηε πηζαλή εξκελεία θαη πνπείλαη 

                                                 
3
 Ο ίδηνο  ρξεζηκνπνηεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν κε ηελ εξκελεία πνπ ηνπ απνδίδεη ε J. Kristeva ζην La 

revolution du langage poetique: l‟avant guαrde à la fin du XIX siècle – Lautreamont et Mallarmé 

(Paris, 1974, 83-85) θαη πεξηγξάθεη «ηφζν ηα ζεκεησηηθά ζπκβάληα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην επίπεδν ηνπ 

αηφκνπ φζν θαη ηα νηθνινγηθά θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ νξγαληζκφ». 

(Παηζαιίδεο φ.π.) 
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ηθαλή, αλεμαξηήησο θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, λα επηβιεζεί ζε θνηλσληθέο 

νκάδεο θαη λα πξνθαιέζεη ζπλνιηθή ζπκκεηνρή (2000, 285). 

Ο ζπγγξαθέαο δηαθξίλεη ηνπο απινχο ξφινπο απφ ηνπο αλνηρηνχο 

ήξσεο. Τπνζηεξίδεη φηη νη δεχηεξνη νξίδνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

θσδηθψλ θαη ησλ ζπκβφισλ πνπ ζπλζέηνπλ κηα ελδερφκελε αλαλεψζηκε 

εκπεηξία, ελψ νη πξψηνη απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη 

είλαη ζπλέπεηα ηεο ζέζεο θαη ηεο δσήο ηνπο (2000, 289). 

 Ζ εξγαζία καο ζα επηκείλεη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπκβνιηθνχ 

κε ην πξαγκαηηθφ πνπ θαζνξίδεη ηηο γπλαηθείεο πιαζκαηηθέο νληφηεηεο 

ελφο ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ. Θεσξνχκε φηη έρεη ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζεί ην 

θαηά πφζνλ ηα γπλαηθεία πξφζσπα ησλ έξγσλ πνπ επηιέμακε εθθξάδνπλ 

ηελ επνρή ηνπο, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπο θαη αλ ηειηθά 

πξφθεηηαη γηα ζχκβνια δηαρξνληθνχ ραξαθηήξα πνπ μεπεξλνχλ ηηο 

ζπλζήθεο ηεο κπζνπιαζίαο ηνπο.  

 

 

1.2.Σν Θέαηξν ηωλ Ιδεώλ 

 

1.2.1. Οξηζκόο 

 

χκθσλα κε ηνλ Γνπλειά (1984, 232) «Σν Θέαηξν ησλ Ηδεψλ είλαη ν 

ηχπνο ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ πνπ γξάθεηαη  απφ ην 1895 θαη κεηά». Ο ίδηνο 

ζεκεηψλεη φηη: «ν φξνο “Θέαηξν ησλ Ηδεψλ” ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ 

Ξελφπνπιν, ν νπνίνο κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνζπάζεζε λα πξνζδηνξίζεη 

έξγα ηα νπνία είραλ ζπγθεθξηκέλν ηδενινγηθφ πεξηερφκελν.
4
Γηεπθξηλίδεη 

δε, φηη ν ίδηνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν (Θέαηξν ησλ Ηδεψλ) πξνθεηκέλνπ γηα 

ζεαηξηθά έξγα πνπ πεξηγξάθνπλ κηα νπνηαδήπνηε ηδενινγία αληηπαξα-

                                                 
4
 O ηδέξεο βξίζθεη ηνλ φξν αθαηάιιειν, γηαηί ζεσξεί φηη ν Ξελφπνπινο ρξεζηκνπνηεί ηελ «ηδέα» κε 

ηε ζηελή ηεο έλλνηα, φηαλ αλαθέξεηαη ζε θηινζνθηθά δεηήκαηα θαη πηζηεχεη πσο ηα ζεαηξηθά έξγα πνπ 

έρνπλ αληηθείκελν ην δεκνηηθηζκφ ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλνληαη ζην ζέαηξν ησλ ηδεψλ (Γνπλειάο 

φ.π., 274). 
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βάιινληάο ηα κε εθείλα πνπ ζηφρεπαλ απιψο ζηε δηαζθέδαζε ηνπ ζεαηή» 

(φ.π., 274). 

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «Θέαηξν ησλ Ηδεψλ», ν Ξελφπνπινο 

εμεγεί φηη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο είδνπο ζεάηξνπ ζην νπνίν «ε 

δσή πνπ δεκηνπξγεί ν δξακαηηθφο, δελ είλαη πηα ν ζθνπφο ηνπ έξγνπ, 

παξά ην  κέζνλ πνπ θξίζεθε απφ απηφλ θαηάιιειν, γηα λα παξνπζηάζεη 

κηα αθεξεκέλε ηδέα […]. Οη άλζξσπνη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην ζέαηξν 

είλαη ηφζν αιεζηλνί ηφζν δσληαλνί, ψζηε λα κε θαίλνληαη 

θαηαζθεπαζκέλνη εμεπίηεδεο, αιιά πιάζκαηα θαιιηηέρλε, 

δεκηνπξγήκαηα πνηεηή, απζχπαξθηα θαη αλεμάξηεηα» (ζην Γξακκαηάο 

2002α, 136). 

Ο Πνχρλεξ (1988, 389) ηαπηίδεη ην Θέαηξν ησλ Ηδεψλ κε ην 

ζηξαηεπκέλν ζέαηξν ή ην έξγν κε ζέζε. Ο Γξακκαηάο αλαθέξεηαη ζε 

απφςεηο πνπ πξνζεγγηδνπλ ηα δξακαηηθά θείκελα ηφζν  απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ζπγγξαθέα φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαγλψζηε. «χκθσλα κε 

απηέο ην έξγν κε ζέζε δελ επηδέρεηαη αμηνινγηθή θξίζε κε βάζε θάπνηεο 

αηζζεηηθέο θαηεγνξίεο, αιιά κφλν εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε αθνπ ν 

ζηφρνο ηνπ ζπγγξαθέα δελ είλαη ε αηζζεηηθή ζπγθίλεζε ηνπ  

αλαγλψζηε/ζεαηή, φζν ε ινγηθή /ηδενινγηθή ηνπ πεηζψ κε βάζε ην απφ 

ην έξγν εθθεξφκελν κήλπκα» (φ.π., 136). 

Ζ ηαχηηζε απηή ηνπ Θεάηξνπ ησλ Ηδεψλ κε ην ζηξαηεπκέλν ζέαηξν 

ή κε ην έξγν κε ζέζε αθνξκάηαη απφ ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

πνπ πξψηνο απέδσζε ν Ξελφπνπινο ζην Θέαηξν ησλ Ηδεψλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, απνηππψλεηαη ε δηάζεζε γηα θνηλσληθή παξαηήξεζε θαη 

θνηλσληθή θξηηηθή πνπ πξνβάιιεηαη έληνλα κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

δξακαηηθφ είδνο. Δπνκέλσο, νη φξνη: «Θέαηξν ησλ Ηδεψλ», «ζηξαηεπκέλν 

ζέαηξν», «έξγν κε ζέζε» θαζψο θαη νη φξνη «θνηλσληθφ  δξάκα» ή 

«θνηλσληζηηθφ δξάκα», πνπ ζπλαληψληαη ζπρλά, έρνπλ αθξηβψο ην ίδην 

λφεκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εμίζνπ απφ πνιινχο  κειεηεηέο. 
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ην «Θέαηξν ησλ Ηδεψλ» αλάγνληαη γεληθφηεξα νη δξακαηνπξγνί 

ηνπ αζηηθνχ ζεάηξνπ ηεο πεξηφδνπ 1900-1922. κσο, ε αλαγσγή απηή 

δελ ηζρχεη αλαληίξξεηα γηα φινπο ηνπ ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο νχηε γηα ην 

ζχλνιν ηεο δξακαηνπξγίαο φζσλ ζπγθαηαιέγνληαη ζηε δεδνκέλε νκάδα 

(Γξακκαηάο φ.π., 139). 

Αληηπξνζσπεπηηθνί ζπγγξαθείο ηνπ είδνπο είλαη νη: Γ. Ξελφ-

πνπινο, Γ. Κακπχζεο, . Μειάο, Π. Υνξλ, Γ.Σαγθφπνπινο, Ν. Κα-

δαληδάθεο θ.ά. Σν Θέαηξν ησλ Ηδεψλ είλαη απνηέιεζκα κηαο αλάγθεο − 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο απαξρέο ηνπ 20νχ, 

γηα ηελ αλαλέσζε ηεο θαζηεξσκέλεο δξακαηνπξγίαο, ε νπνία δελ 

πξνβιεκάηηδε θαη δελ αθχπληδε ην ζεαηξηθφ θνηλφ. 

Ώο ην 1895 ε ειιεληθή ζεαηξηθή γξαθή ζηφρεπε ζηελ πξφζθαηξε 

δηαζθέδαζε ηνπ ζεαηή θαη αθνινπζνχζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Ζ πξψηε 

ππήξμε ε αλαπαξαγσγή ησλ μέλσλ πξνηχπσλ θπξίσο ηεο γαιιηθήο 

θάξζαο θαη ηεο ηζπαληθήο ζαξζνπέιαο (Πνχρλεξ 1997, 437). Ζ  δεχηεξε 

δεκνθηιήο θαηεχζπλζε ήηαλ ην δξακαηηθφ εηδχιιην θαη ην θσκεηδχιιην − 

δπν απιντθά ζεαηξηθά είδε πνπ ζηεξίδνληαλ ζηα ζέκαηα ηεο αζηηθήο θαη 

ηδηαίηεξα επαξρηαθήο απεηθφληζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Γξακκαηάο φ.π., 

131). Ζ ηξίηε θαηεχζπλζε, ηέινο, πνπ ραξαθηήξηδε ηε δξακαηηθή παξα-

γσγή ηεο πεξηφδνπ ήηαλ νη αξραηφπξεπεο ηξαγσδίεο ξνκαληηθήο αηζζε-

ηηθήο. (Σν 1893 ε Φαύζηα ηνπ Βεξλαξδάθε, ε ηειεπηαία ηξαγσδία ζε 

θαζαξεχνπζα ζεκεηψλεη ζεκαληηθή επηηπρία θαη παίδεηαη ηαπηφρξνλα 

απφ δχν ζηάζνπο). Ο Γνπλειάο (φ.π., 232) αλαθέξεη φηη ηα έξγα απηά  

είραλ δηδαθηηθφ ραξαθηήξα θαη πξννξίδνληαλ γηα ην Λαζζάλεην ζεαηξηθφ 

δηαγσληζκφ απφ ην 1889. Ο  δηαγσληζκφο απηφο απνηέιεζε ζπλέρεηα ησλ 

πνηεηηθψλ δηαγσληζκψλ, ησλ νπνίσλ ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν 

αλαιάκβαλαλ παλεπηζηεκηαθνί  θαζεγεηέο. 

Ο πάζεο αλαθέξεη ζηα ζεαηξηθά είδε ηήο πξηλ απφ 1895 

παξαγσγήο ηελ νπεξέηα θαη ηελ επηζεψξεζε, πνπ απεπζχλνληαλ θπξίσο 
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ζην αζηηθφ θαη εκηαζηηθφ θνηλφ. Δπίζεο, θάλεη ιφγν γηα ηελ παληνκίκα 

θαη ην ζέαηξν ζθηψλ (θπξίσο ηνλ εμειιεληζκέλν Καξαγθηφδε), πνπ 

ζηεξίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζην ιατθφ θνηλφ ησλ ζπλνηθηψλ (1983, 33). 

 χκθσλα κε ηε Γειβεξνχδε (1994 ), σο αθεηεξία ηνπ Θεάηξνπ 

ησλ Ηδεψλ ηίζεηαη ην 1895, γηαηί εθείλε ηε ρξνληά ν  Ξελφπνπινο 

παξνπζηάδεη ηνλ Σξίην θαη ηνλ Φπρνπαηέξα.
5
 Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε 

εδψ φηη έρεη πξνεγεζεί ε παξάζηαζε ησλ Βξηθνιάθσλ ηνπ Ίςελ ην 1894, 

απφ ην ζίαζν ηνπ Δπηχρηνπ Βνλαζέξα. Ζ απηή πξψηε παξάζηαζε ησλ 

Βξηθνιάθσλ παξαμέλεςε φπσο ήηαλ θπζηθφ ην ειιεληθφ θνηλφ, πνπ ήηαλ 

εμνηθεησκέλν κε δξακαηηθά εηδχιιηα, θσκεηδχιιηα θαη έξγα ηνπ 

γαιιηθνχ βνπιεβάξηνπ. κσο ηελ αξρηθή έθπιεμε αθνινχζεζε ε 

απνδνρή.  

Ο Ξελφπνπινο πξνιφγηζε ην έξγν. Ζ εηζήγεζή ηνπ απηή δελ 

παξέκεηλε απιψο έλα ζεσξεηηθφ θείκελν ρσξίο ηδηαίηεξε ζεκαζία αιιά 

απνηέιεζε έλα είδνο καληθέζηνπ ζην νπνίν  πξνηάζζεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

γηα ηελ αλαλέσζε θαη ηελ εμέιημε ηεο ζεαηξηθήο γξαθήο (Παπαλδξένπ 

1983, 21-29).  

 χκθσλα κε ηνλ Πνχρλεξ (1997, 438): «Δίλαη ε επνρή πνπ 

θεξδίδεηαη ζηα πνιηηηζηηθά πεξηνδηθά Ννπκάο ,Σέρλε, Γηόλπζνο θ.ά. ε 

κάρε γηα ηελ επηβνιή ηεο δεκνηηθήο θαη γίλεηαη πιαηηά ε πξφζιεςε ηνπ 

κνληέξλνπ επξσπατθνχ ζεάηξνπ, πνπ δελ έξρεηαη ηψξα απφ ην Παξίζη 

αιιά απφ ηε θαλδηλαβία, ηε Γεξκαλία, ηε Ρσζία.: “ε έιμε ηνπ βνξξά”, 

νη“ηςελνγεξκαληζκνί”, πνπ θαπηεξηάδεη ν Φπράξεο θαη επηθξνηεί ν 

Παιακάο, ν παξεμεγεκέλνο “ππεξάλζξσπνο” ηνπ Νίηζε θαη νη πξψηεο 

ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο ζπκθχξνληαη κε ιανγξαθηθή θαη εζνγξαθηθή 

ζεκαηνγξαθία, θαη ηάζεηο ειιελνθεληξηθέο ηδηαίηεξα κεηά ηελ εζληθή 

ηαπείλσζε ηνπ 1897». 

                                                 
5
 Ο Ξελφπνπινο  νκνινγεί γηα ηα δχν πξψηα ηνπ ζεαηξηθά, ηνλ Φπρνπαηέξα θαη ηνλ Σξίην: «Αληί λα 

θάλσ ην ληεκπνχην κνπ ζην Διιεληθφ ζέαηξν, φπσο ηφζνη άιινη  κε ηε κίκεζε ηεο Φαύζηαο, βγήθα κ’ 

έλα ζχγρξνλν ξεαιηζηηθφ έξγν» (Γνπλειάο φ.π., 233-234). 
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 Έηζη, νη ζπγγξαθείο ηνπ Θεάηξνπ ησλ Ηδεψλ, αμηνπνηψληαο θαηάι-

ιεια ηα εξεζίζκαηα, πξσηνπνξνχλ. «Αλαδεηθλχνληαη ζεαηξηθνί θαη 

θνηλσληθνί αλακνξθσηέο, πνπ ελεκεξψλνπλ ην θνηλφ, ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ζέζεσλ θαη ζηάζεσλ γηα ηα πξάγκαηα, θαη εθθξάδνπλ κηα 

λέα εζηθή απέλαληη ζηελ θαζεζηεθπία  ηάμε» (Πεθάλεο 2003,325-326).   

 

 

1.2.2. Θεκαηνινγηθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ Θεάηξνπ ηωλ  Ιδεώλ 

 

Σν Θέαηξν ησλ Iδεψλ αζρνιείηαη θπξίσο κε ζέκαηα θνηλσληθά θαη νηθν-

γελεηαθά. Αθνινπζψληαο ην θπξίαξρν ξεχκα ηνπ αζηηθνχ δξάκαηνο, νη 

πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο αληινχλ ηα ζέκαηα ηνπο,ζε κεγάιν βαζκφ, απφ 

ηελ νηθνγέλεηα. Χο βαζηθφ θνηλσληθφ θχηηαξν, ε νηθνγέλεηα, 

πξνζθέξεηαη πην άκεζα γηα  ηε δξακαηνπνίεζε ησλ αληηζέζεσλ αλάκεζα 

ζην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ, αλάκεζα ζηηο λέεο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο 

παξαδνζηαθέο δνκέο, ηα παιηά θαη ηα λέα ηδαληθά. Απηφ ην δξφκν ηνλ 

είραλ αλνίμεη, κε ηα θείκελά ηνπο, πξψηα ν Κακπχζεο θαη αξγνηέξα ν 

Ξελφπνπινο (πάζεο φ.π., 40). 

Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη γηα ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ 

Θεάηξνπ ησλ Ηδεψλ  ρψξνο ζπγθξνχζεσλ, κέζα ζηνλ νπνίν  πεξηνξίδεηαη 

ε ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ν ρψξνο 

ζηνλ νπνίν αληρλεχεηαη ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Ζ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο 

ειιεληθήο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ ηεο έρεη ήδε 

μεπεξαζηεί απφ  ηελ αλεξρφκελε αζηηθή ηάμε. Οη δεζκνί ησλ κειψλ ηεο,  

πνπ είραλ απαξάβαηε ηζρχ, ακθηζβεηνχληαη (Γξακκαηάο φ.π., 144). Έηζη, 

νη ζπγγξαθείο δηεξεπλνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πιεθηηθήο ζπδπγηθήο 

ζπκβίσζεο θαη αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηηο αζηηθέο δενληνινγίεο πεξί 

γάκνπ. Έξγα φπσο νη Πεηξνράξεδεο  θαη ην Σίκην ζπίηη ηνπ Υνξλ, ην 
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Ξεκεξώλεη ηνπ Καδαληδάθε, ην Υαιαζκέλν πίηη ηνπ Μειά απνδίδνπλ 

ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην γάκν, πνπ ην ζηεξίδεη, ζηνηρεία απφ 

ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ (Πεθάλεο 2003, 331). 

χκθσλα κε ηνλ Πεθάλε (φ.π., 332), ε αλαδήηεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

κέζα απφ ηελ εξσηηθή έιμε είλαη έλα άιιν ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνπο 

ζπγγξαθείο. ηα έξγα απηνχ ηνπ είδνπο θπξηαξρεί ν απαγνξεπκέλνο 

έξσηαο, απηφο πνπ παξαπέκπεη ζε ζρέζεηο αηκνκημίαο (Φσηεηλή άλδξε, 

Πεηξνράξεδεο) θαη επίζεο ν έξσηαο πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ  ηα ηππηθά 

εξσηηθά ηξίγσλα − ηα ηειεπηαία δε, ρξεζηκνπνηνχληαη αθεηδψο ζηε 

δξακαηνπξγία ηεο επνρήο. 

Δπίζεο, ζηα  έξγα  ηνπ Θεάηξνπ ησλ Ηδεψλ ην ζέκα ηεο γπλαηθείαο 

ρεηξαθέηεζεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ην ζέκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ησλ εξσηηθψλ ζρέζεσλ. Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ 

θνηλσλία ηεο επνρήο εθείλεο ήηαλ κεηνλεθηηθή. Ζ γπλαίθα ζηα έξγα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ παξνπζηάδεηαη λα πξνζπαζεί λα μεθχγεη απφ ηε 

ζρέζε εμάξηεζεο θαη ππνηέιεηαο ζηελ νπνία ηελ έρεη θαηαδηθάζεη ε 

κέρξη ηφηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.   

Αλ θαη ηα βήκαηα ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλα, σζηφζν νη γπλαίθεο  

δηεθδηθνχλ ην δηθαίσκά ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ (ε Νέα γπλαίθα ηεο 

Κ. Παξξέλ, ε Υεηξαθεηεκέλε ηνπ Παπαδαθεηξφπνπινπ), αλαηξέπνληαο 

ηελ παξαδνζηαθή παηξηαξρηθή αληίιεςε. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη λα 

δηεθδηθνχλ ην δηθαίσκά ηνπο ζηνλ έξσηα (ηέιια Βηνιάληε ηνπ Ξελφ-

πνπινπ, Σξηζεύγελεηνπ Παιακά, Ξεκεξώλεη ηνπ Καδαληδάθε), αλα-

ηξέπνληαο ηελ άπνςε πνπ ζέιεη ηηο γπλαίθεο ζεμνπαιηθά θεθηεκέλα ησλ 

αλδξψλ. 

πσο αλαθέξεη ν Γξακκαηάο, έλα αθφκα ζέκα πνπ αγαπνχλ νη 

ζπγγξαθείο ηνπ είδνπο είλαη νη ζρέζεηο ησλ ηάμεσλ. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη 

φηη: «Ζ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα έξγα είλαη 

ηξηπιή. Απφ ηε κηα ππάξρεη ε ηάμε ησλ κεγαιναζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 
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ηάμε δηεθζαξκέλε απφ ην ρξήκα. Σα κέιε ηεο έρνπλ θηάζεη ςειά κε 

αλήζηθα κέζα. Απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε ηάμε ησλ κεζν-κηθξναζηψλ πνπ 

είλαη αξηζκεηηθά κεγαιχηεξε. Καη απηή κε ηε ζεηξά ηεο είλαη κηα ηάμε 

ρσξίο πξννπηηθέο. ηεξηγκέλε ζε κηα θνχθηα πξννπηηθή θαη ηδενινγία, κε 

βάζε αλαρξνληζηηθέο αμίεο θαη μεπεξαζκέλα ηδαληθά, πξνζπαζεί λα 

επηβηψζεη, λα αλαπαξαρζεί θαη λα αλέβεη ζηελ αλψηεξε θνηλσληθή 

βαζκίδα. Οη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο είλαη ζρέζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζην 

ςέκα θαη ηελ ππνθξηζία. Μηα ηειεπηαία θνηλσληθή νκάδα πνπ 

δηαγξάθεηαη − ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη εκθαηηθά − είλαη νη ηάμεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (ππάιιεινη, εξγάηεο, ππεξέηεο). Γηαθξίλνληαη γηα ηελ 

εζηθή ζηάζε πνπ θξαηνχλ, αιιά απηφ δελ ηνπο πξνζηαηεχεη απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηψλ» (φ.π., 144).  

Σν βαζηθφ αίηεκα ηνπ Θεάηξνπ ησλ Ηδεψλ είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. «Αλαηξεπηηθφ θαη αλαλεσηηθφ ην Θέαηξν ησλ Ηδεψλ 

αζρνιείηαη Οη ήξσεο ηνπ Θεάηξνπ ησλ Ηδεψλ δξνπλ κε ζθνπφ λα 

ζηειηηεχζνπλ, λα επηθξίλνπλ θαη ίζσο λα επέκβνπλ δηνξζσηηθά ζην 

θνηλσληθφ θαηεζηεκέλν. θπξίσο κε ην παξφλ, ιηγφηεξν κε ην κέιινλ θαη 

θαζφινπ κε ην παξειζφλ» (Πεθάλεο φ.π., 330). Έηζη, φπσο ζεκεηψλεη ν 

Γξακκαηάο «Δθείλν πνπ ελδηαθέξεη σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο πινθήο 

δελ είλαη ηφζν ε εμσηεξηθή αλέιημε ηνπ ππνθείκελνπ, φζν ην εμσηεξηθά 

πξνβαιιφκελν απνηέιεζκα ηεο δξάζεο αλάκεζα ζην θαθφ θαη ζηνπο 

θνξείο ηνπ» (φ.π., 137). 

Οη  ζπγγξαθείο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο (Υνξλ, Μειάο, Νηξβάλαο, 

Ξελφπνπινο), αλ θαη παξνπζηάδνληαη ζνζηαιηζηέο, ηδενινγηθά δελ 

θαίλνληαη αληίζεηνη κε ηηο αξρέο ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο θαη ηα έξγα ηνπο 

δελ θηάλνπλ ψο ηα φξηα ηεο επαλάζηαζεο. Χζηφζν νη ζπγγξαθείο ηεο 

πξψηεο δεθαεηίαο είλαη απηνί πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ηηο ηδενινγηθέο 

δπκψζεηο. Θα πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ πνιηηηθνχ 
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θαηεζηεκέλνπ, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπηζζεί ε ζήςε θαη ε 

δηαθζνξά. 

Μεηά ην θίλεκα ζην Γνπδί (1909), θάπνηνη ζπγγξαθείο παξνπ-

ζηάδνπλ ζαθή ζνζηαιηζηηθή ηνπνζέηεζε (Γθφιθεο, εκηξψηεο, Κακπχ-

ζεο, Σαγθφπνπινο). Βαζηθά ζέκαηα ησλ έξγσλ ηνπο είλαη ε ηαμηθή 

εμάξηεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ πξνιεηάξησλ απφ ηνπο κεγαιναζηνχο. 

Οη ζπγγξαθείο αζθνχλ θξηηηθή ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη πξνσζνχλ ην ζν-

ζηαιηζκφ. 

Σν Yπνθείκελν ηεο δξάζεο ζην « Θέαηξν ησλ Ηδεψλ» (αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα έξγν ηεο πξψηεο ή ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο) 

ραξαθηεξίδεηαη ζηαζεξά απφ ηέζζεξα βαζηθά γλσξίζκαηα: 

α. Γηαζέηεη αξεηέο γλσζηέο θαη δεδνκέλεο απφ ηελ αξρή ηνπ κχζνπ. 

β. Μεηέρεη ζε κηα νκάδα ηελ νπνία αληηπξνζσπεχεη, απνηειψληαο ηππηθφ 

«δείγκα»ηεο. 

γ. Αγσλίδεηαη ζηαζεξά γηα ηελ πξαγκάησζε θάπνησλ αμηψλ. 

δ. Μέλεη ακεηαθίλεην ζηα ηδαληθά θαη ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ  (Suleiman 

1983, ζην Γξακκαηάο φ.π., 137). 

Χο πξνο ηηο ζεκαηηθέο επηινγέο, ηέινο, αξθεηνί ζπγγξαθείο ηνπ 

είδνπο πνπ εμεηάδνπκε δέρνληαη επηδξάζεηο απφ ηε Φηινζνθία ηνπ Νίηζε. 

«Γηα ηνπο πην ππνςηαζκέλνπο, ν ληηζετθφο ιφγνο ήηαλ ε ππεξέληαζε ησλ 

δηαλνεηηθψλ δπλάκεσλ, πνπ είρε δνθηκάζεη ψο ηφηε ν αλζξψπηλνο λνπο, 

αθνχ δηέπεηαη απφ εγγελή ελέξγεηα θαη ζηνρεχεη ζε έλαλ ππεξάλζξσπν 

ζθνπφ: Να θάλεη ηνλ άλζξσπν λα αγσλίδεηαη γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ» ιέεη ν Πεθάλεο (φ.π., 339). Ο ίδηνο αλαθέξεη σο ελδεηθηηθά 

θείκελα ζηα νπνία αληαλαθιάηαη ε ληηζετθή ζεσξία ηα εμήο: ν Γηνο ηνπ 

Ίζθηνπ ηνπ Μειά, ν Αξήγηαλλνο ηνπ Κακπχζε, ν Πξσηνκάζηνξαο ηνπ 

Καδαληδάθε, ην Αλερηίκεην ηνπ Υνξλ θ.ά. 
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1.2.3 Τθνινγηθέο αλαδεηήζεηο – γιώζζα 

 

Σν Θέαηξν ησλ Ηδεψλ εθθξάδεηαη αηζζεηηθά κέζα απφ ην ξεχκα ηνπ 

Ναηνπξαιηζκνχ. Ζ θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

επηηάζζεη ην ξεχκα απηφ ζπλάδεη κε ην αίηεκα ηνπ Θεάηξνπ ησλ Ηδεψλ, 

ηελ αλάδεημε δειαδή ηεο επίδξαζεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζην 

άηνκν. 

Πέξα απφ ην Ναηνπξαιηζκφ, ζε πνιιά έξγα επηθξαηεί ν ζπκβν-

ιηζκφο –θνξέαο ηνπ νπνίνπ είλαη νη παξαζηάζεηο ησλ έξγσλ ηνπ 

Maeterlinck, ηνπ Hauptman θαη ηνπ Ibsen. πκβνιηζηηθά ζηνηρεία 

βξίζθνπκε ζην Γαθηπιίδη ηεο κάλαο ηνπ Κακπχζε, ζηνλ Αξήγηαλλν,ζηελ 

Σξηζεύγελε,ζην Γνπαλάθν, θ.α (Πεθάλεο φ.π., 349-350). 

Έλα ηφζν πξννδεπηηθφ ζεαηξηθφ είδνο δελ ζα κπνξνχζε παξά  

κφλν  κέζα απφ κηα  εμίζνπ πξννδεπηηθή γισζζηθή γξαθή λα εθθξάζεη 

ηα δηαλνήκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ θαη λα ηα κεηαθέξεη κε ηξφπν 

εχιεπην ζηνπο ζεαηέο. Έηζη ινηπφλ, ε δεκνηηθή είλαη ην γισζζηθφ 

εξγαιείν ηνπ θνηλσληθνχ δξάκαηνο θαη νη ζπγγξαθείο ηνπ νπαδνί θαη 

πξσηεξγάηεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ. 
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1.3. Σν Μεηαπνιεκηθό ζέαηξν 

 

1.3.1. Οξηζκόο 

 

Οη πεξίνδνη εμέιημεο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ ζεάηξνπ κε βάζε ην πεξηε-

ρφκελν θαη ηε γξαθή ησλ έξγσλ, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσ-

ληνινγία ηνπ ζεάηξνπ, δειαδή ηηο παξαζηάζεηο θαη ηελ απνδνρή έξγσλ, 

δελ είλαη κε ζαθήλεηα θαζνξηζκέλεο. 

 πρλά επηρεηξείηαη ε ρξνλνινγηθή δηάθξηζε ησλ ζηαδίσλ ηεο 

εμέιημήο ηνπ κε θξηηήξην ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ ζηηγκάηηζαλ ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία απφ ηε ιήμε ηεο Καηνρήο θαη εμήο. Έηζη, σο αθεηεξία 

ηνπ κεηαπνιεκηθνχ ζεάηξνπ ηνπνζεηείηαη ή ην 1944 (ιήμε ηνπ πνιέκνπ) 

ή ην 1949 (ιήμε ηνπ Δκθπιίνπ). Δπίζεο, ε έλαξμε ηεο δηθηαηνξίαο ησλ 

πληαγκαηαξρψλ θαη ε Μεηαπνιίηεπζε απνηεινχλ ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο 

ζπγθπξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηνδνιφγεζε θάπνησλ 

θάζεψλ ηνπ.   

Σα δξακαηνπξγηθά δεδνκέλα φκσο δελ αληηζηνηρνχλ πάληα πξνο ηα 

αληηθεηκεληθά θαζνξηζκέλα θξηηήξηα ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.«Ο 

φξνο κεηαπνιεκηθό ζέαηξν, ζαθψο δηαθξηηφο απφ θάζε άιιν, απνηειεί ην 

ηειεπηαίν εγγχηεξν ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ. Αλ θαη 

ρξνλνινγηθά ππήξμαλ ζεκαληηθά ηζηνξηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ην terminus post quem,  εληνπίδνληαο κε ζαθήλεηα ηε ζέζε 

ηνπ ζε κηα ελδερφκελε πεξηνδνιφγεζε, φκσο ε εθ ηνπ ζχλεγγπο 

δηαπξαγκάηεπζε απνδεηθλχεη φηη κηα παξφκνηα άπνςε νχηε επηζηε-

κνινγηθά είλαη επαξθήο, νχηε κεζνδνινγηθά πιήξεο» (Γξακκαηάο 2002α, 

176). 

Γηα ην ιφγν απηφ,φπσο ζεκεηψλεη ν Γξακκαηάο (φ.π., 178), «ζα  

πξέπεη λα πηνζεηήζνπκε ή λα απνδερζνχκε σο ζεκεία-ζηαζκνχο εληειψο 

θαζνξηζκέλεο ζεκαζίαο πνπ απνηεινχλ δείθηεο πνξείαο γηα ην 

ζέαηξν.Σέηνηα γεγνλφηα ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 
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θάπνηεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή θάπνηα δεδνκέλα άκεζα ζρεηηδφκελα 

κε ηε ζεαηξηθή θίλεζε θαη δξαζηεξηφηεηα πνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα απνηειέζνπλ νξφζεκα γηα ηε 

ζπζηεκαηηθή δηάθξηζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ ζεάηξνπ ζε κηθξφηεξεο 

ελφηεηεο […] πνπ δε δηαζπνχλ  ηε ζπλνρή θαη ηε ζπλέρεηα ηεο ζεαηξηθήο 

εμέιημεο». 

Σέηνην νξφζεκν γηα ην ειιεληθφ κεηαπνιεκηθφ ζέαηξν ζεσξείηαη ε 

παξάζηαζε ηεο Απιήο ησλ Θαπκάησλ ηνπ  Η. Κακπαλέιιε απφ ηνπ 

Θέαηξν Σέρλεο ην 1957. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε, πέξα απφ ην 

γεγνλφο φηη απνηέιεζε εθπιεθηηθή θαη θαιιηηερληθή θαη εηζπξαθηηθή 

επηηπρία, ζήκαλε επίζεο θαη ηελ απαξρή κηαο λέαο επνρήο γηα ηε 

ζχγρξνλε ειιεληθή δξακαηνπξγία (Πνχρλεξ 1988, 425, Μαγηάξ 2004, 

92). Ζ Μπαθνπνχινπ-Υσιο αλαθέξεη: «Ζ Απιή ησλ Θαπκάησλ […] 

ζεκαηνδφηεζε κηα θξίζηκε επνρή γηα ηελ ειιεληθή δξακαηνπξγία γηαηί 

εδξαηψζεθε ζαλ ην απαξαίηεην ξέθβηεκ κηαο επνρήο νξηζηηθά πεξα-

ζκέλεο θαη γηαηί πεξηείρε κηα δηεηζδπηηθή καηηά ζηελ ειιεληθή πξαγκα-

ηηθφηεηα»(1982, 114). 

Οη ζπγγξαθείο πνπ αθνινχζεζαλ απφηελ Απιή ηνπ Κακπαλέιιε 

θαη εμήο, αιιά θαη φια ηα επφκελα έξγα ηνπ ίδηνπ απνδεηθλχνπλ ηε 

κεγάιε αιιαγή πνπ ζπληειέζηεθε ζηε δξακαηηθή  γξαθή, ε νπνία απφ ην 

1945 ψο ηελ πεξίνδν πνπ αλαθέξνπκε αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ 

εζνγξαθία θαη ηε θαξζνθσκσδία. «Δπηά ρξφληα κεηά απφ ην 1944 

παξαηεξνχκε έλα απφηνκν ζηακάηεκα ηνπ εζνγξαθηθνχ ζεάηξνπ. Απφ 

δσ θαη πέξα ζα θπξηαξρήζεη ε θαξζνθσκσδία.Δίλαη ην “ζέαηξν” πνπ ζα 

βαζηιέςεη πάλσ απν δπν δεθαεηίεο – κεηαθχηεπζε ζηελ Διιάδα ηνπ 

βνπιεβάξηνπ θαη απφ εθεί άκεζνο ζπλερηζηήο ηνπ Καινθηηαγκέλνπ 

έξγνπ ηνπ θξηκπ θαη ηνπ αξληνχ» (Μηραειίδεο 1975, 14-15). 

Σφζν ην ζέκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ φζν θαη ηα ζέκαηα ησλ 

ππνινίπσλ έξγσλ πνπ έγξαςε ν Κακπαλέιιεο εθείλε ηελ πεξίνδν ηα 
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αλέπηπμαλ νη ζπγγξαθείο ηεο γεληάο ηνπ ’60, ζηε δξακαηνπξγία ησλ 

νπνίσλ ζπληειέζηεθε κηα κεγάιε αιιαγή φζνλ αθνξά ηε ζεκαηνινγία 

θαη ην χθνο. «Γηα πξψηε θνξά ζηε ζεαηξηθή καο δσή παξνπζηάδνληαη 

ηφζνη ζπγγξαθείο ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, πνπ φινη, μεπεξλψληαο θάπνην 

κέζν επίπεδν, επηθνηλσλνχζαλ δσληαλά θαη πξνβιεκαηηζκέλα κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα»(Μηραειίδεο 1975, 17). 

 Βεβαίσο δελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηε γεληά ηνπ ’60 σο 

νκνηνγελή νκάδα, θαζψο απαξηίδεηαη απφ πνιχ δηαθνξεηηθέο πξνζσπη-

θφηεηεο, ησλ νπνίσλ κάιηζηα ε γξαθή δελ δηαζέηεη παγησκέλα ραξαθηε-

ξηζηηθά παξά εμειίζζεηαη θαη αιιάδεη ζπλερψο, αθνχ ην έξγν ηνπο δελ 

εμαληιείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δεθαεηία αιιά εμαθνινπζνχλ λα γξάθνπλ 

θαη ηηο δεθαεηίεο πνπ έπνληαη. Έηζη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηα-

πηαζηνχλ κε αθφκε πην ζχγρξνλα ζέκαηα, παξαθνινπζψληαο θαη αλαιχ-

νληαο ηα λέα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

 χκθσλα κε ηνλ Πνχρλεξ (1988, 429), ζε απηή ηελ νκάδα – πνπ 

ιαλζαζκέλα απνθαιείηαη «γεληά ηνπ ’60» − αλήθνπλ νη ζπγγξαθείο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε ζεαηξηθή ζθελή κεηά ηνλ Ηάθσβν Κακπαλέιιε: ν 

Γεκήηξεο Κεραΐδεο, ε Λνχια Αλαγλσζηάθε, ν ηξαηήο Καξάο, ν Μά-

ξηνο Πνληίθαο, ν Γηψξγνο θνχξηεο θαη ν Βαζίιεο Εηψγαο. Ο ίδηνο θαηα-

ηάζζεη ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο ζηελ θαζεαπηφ πεξίνδν ηνπ Μεηα-

πνιεκηθνχ ζεάηξνπ θαη ζπκπιεξψλεη ηνλ θαηάινγφ ηνπ κε ηνλ Γηψξγν 

εβαζηίθνγινπ, ην Γηψξγν Αξκέλε, ην Μήηζν Δπζπκηάδε, ην Γηάλλε 

Υξπζνχιε, ην Γηψξγν Γηαιεγκέλν, ηνλ Αιέμε εβαζηάθε, ηνλ Πέηξν 

Μάξθαξε θαη άιινπο, νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα πινπηίδνπλ ηε δξακαηηθή 

παξαγσγή ψο ηηο κέξεο καο. 
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1.3.2. Θεκαηνινγηθέο  θαηεπζύλζεηο  

ηνπ Μεηαπνιεκηθνύ ζεάηξνπ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, δελ κπνξνχκε εχθνια λα θάλνπκε ιφγν γηα θπξί-

αξρεο ζεκαηνινγηθέο ηάζεηο ζην Μεηαπνιεκηθφ ζέαηξν. πσο ζεκεηψλεη 

ν Πνχρλεξ (1988, 423), ην θάζκα απφ ηελ ηηαινγεξκαληθή Καηνρή θαη 

εμήο είλαη ηδηαίηεξα επξχ: πεξηιακβάλεη ηε θαξζνθνκσδία θαη ηελ 

επηζεψξεζε, ην κνλφπξαθην θαη ην πνιχπξαθην, ηα έξγα ζε ζηίρν θαη ηα 

έξγα ζε πεδφ, ηελ εζνγξαθία θαη ην θηινζνθηθφ έξγν.Δπηπιένλ,επηζε-

καίλεη ηελ πνηθηιία φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Αθφκε, ν ίδηνο 

δηαθξίλεη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ηνπ Μεηαπνιεκηθνχ ζεάηξνπ πνπ 

θαιχπηεη ην δηάζηεκα απφ ηελ Καηνρή ψο ην 1960-1965 θαη ηελ 

θαζεαπηφ πεξίνδν ηνπ Μεηαπνιεκηθνχ ζεάηξνπ (φ.π.,425), ε νπνία 

νξίδεηαη απφ ην 1965 θαη εμήο. 

Ο Γξακκαηάο (2002, 190-217) πξνηείλεη κηα ζεκαηνινγηθή δηάθξηζε  

ηνπ κεηαπνιεκηθνχ ζεάηξνπ πνπ έρεη σο εμήο:  

1. Πεξίνδνο ηεο Καηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο (1940-1944). 

Σα ζεαηξηθά έξγα απηήο ηεο πεξηφδνπ εκπλένληαη απφ ηα γεγνλφηα ηνπ 

πνιέκνπ θαη ζηφρν έρνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο αληηζηαζηαθήο δξαζηε-

ξηφηεηαο: Σν κνλνπάηη ηεο ιεπηεξηάο ηνπ Α.νινκνχ, Πνιεκηθή Αζήλα 

ησλ Υ.Γηαλλαθφπνπινπ - Μ.Σξατθφξνπ θ.ά. 

2. ύλδξνκν ηεο Διιεληθόηεηαο (1945-1956): 

Δλσηηθφο θξίθνο ησλ έξγσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε ηδενινγηθή 

αλαδήηεζε ηεο ειιεληθφηεηαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα επξχηεξα δεηνχ-

κελα ηεο Αξηζηεξάο ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. χκθσλα κε απηά, φ,ηη 

είλαη ειιεληθφ είλαη πξννδεπηηθφ θαη ηειηθά επσθειέο γηα ην ιαφ: Σν 

θαινθαίξη ζα ζεξίζνπκε ηνπ Α.Γακηαλνχ, Κσλζηαλληίλνο Παιαηνιόγνο 

θαη Καπνδίζηξηαο ηνπ Ν.Καδαληδάθε, Νπθηάηηθν Σξαγνύδη ηνπ 
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Ν.Πεξγηάιε, Εακπειάθη ηνπ Γηνλ. Ρψκα, Καιελύρηα Μαξγαξίηα ηνπ 

Γ.ηαχξνπ θ.ά. 

3.Καηάθηεζε ηεο Διιεληθόηεηαο (1956-1964): 

Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη θαη σο πεξίνδνο ηνπ κηθξαζηηθνχ  ζεά-

ηξνπ, θαζψο ε ζθηαγξάθεζε ηεο κηθξναζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θπξη-

αξρεί ζηε ζεκαηνγξαθία ηεο επνρήο. κσο, ε εκβέιεηα ηνπ ζπγθε-

θξηκέλνπ ζέκαηνο εθηείλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα φξηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί  ζρεδφλ ζε φιε ηε 

δξακαηνπξγία ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα: Ζ Απιή ησλ 

ζαπκάησλ ηνπ Η. Κακπαλέιιε, Αγγέια ηνπ Γ. εβαζηίθνινπ, ην Σξνκπόλη 

ηνπ Μ.Πνληίθα, Κνηλή ινγηθή θαη Μαηο ηνπ Μαληψηε, νη ζύδπγνη ηνπ 

Μ.Κνξξέ θ.ά. 

4.Τπέξβαζε ηεο Διιεληθόηεηαο (1964-1974): 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο κπνξεί θαη λα απνθιεζεί «πεξίνδνο ηνπ 

ζεάηξνπ ηνπ παξαιφγνπ», θαζψο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηνπην δξακαηηθφ απηφ είδνο ζηελ ειιεληθή ζεαηξηθή γξαθή. Ζ 

είζνδφο ηνπ ζπλδέεηαη άκεζα  κε ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο: 

Παζραιηλά παηρλίδηα, ην πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο ηνπ Β.Εηψγα, ε Πόιε, ε 

Παξέιαζε, ε  πλαλαζηξνθή, Αληόλην ή ην Μήλπκα ηεο Λ.Αλαγλσζηάθε 

θ.ά. 

5.Σν ζέαηξν κεηά ην Μνληεξληζκό (1974-2000): 

Καηά ε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ (πνπ βξίζθεηαη αθφκα ζε εμέιημε), 

κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηάζεηο επηβίσζεο θαη κεηεμέιημεο ηνπ 

λενεζνγξαθηθνχ δξάκαηνο, ζπγθξηηηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ 

αξραηνιειιεληθνχ κχζνπ, απφπεηξεο άξζξσζεο ελφο θεκηληζηηθνχ ζεα-

ηξηθνχ ιφγνπ θαη δξακαηνπνίεζεο αθεγεκαηηθψλ θαη πνηεηηθψλ θεη-

κέλσλ. 
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2.3.3. Τθνινγηθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ Μεηαπνιεκηθνύ ζεάηξνπ 

 

χκθσλα κε ηνλ Παγθνπξέιε, ν Ρεαιηζκφο ήηαλ ην αηζζεηηθφ ξεχκα πνπ 

θαζφξηζε ην ειιεληθφ ζέαηξν. Ο ίδηνο ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά: «ηελ 

αλάγθε ηεο ειιεληθφηεηαο εληζρχζεθε πάληνηε ν ξεαιηζκφο, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ νδήγεζε ζηε κείσζε θάζε θξηηηθνχ ζηνηρείνπ ή πνηεηηθνχ 

ζηνηρείνπ, κε απνηέιεζκα λα απεηθνλίδεηαη έλαο λφζνο ειιεληζκφο, πνπ 

απαηηεί φιν θαη κεγαιχηεξν ξεαιηζκφ θαη ρακειφηεξε εηθνλνγξάθεζε. 

Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία εμεγείηαη ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

ζηξνθή πνπ δείρλνπλ ζην πεξηζψξην ηα ειιεληθά έξγα» (1989, 20). 

Δθφζνλ ην ζεκαηηθφ πεδίν ηνπ Μεηαπνιεκηθνχ ζεάηξνπ είλαη ηφζν 

επξχ, νη πθνινγηθέο αλαδεηήζεηο δελ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηνξηζηνχλ ζην 

ζηελφ πιαίζην ελφο ζηεγλνχ ξεαιηζκνχ, ελφο κνλνζήκαληνπ πνιηηηζηηθνχ 

κνξθψκαηνο. Δμάιινπ ππάξρνπλ κεηαπνιεκηθά έξγα ζηα νπνία ν 

ξεαιηζκφο θαη ε πνηεηηθή αηκφζθαηξα ζπλπθαίλνληαη αμεδηάιπηα.Σέηνηα 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα έξγα ηνπ Κεραΐδε (Μαθξηλό ιππεηεξό 

ηξαγνύδη, Παηρλίδηα ζηηο Αιπθέο, ην Παλεγύξη) θαη ηνπ Κακπαλέιιε (Ζ 

απιή ησλ ζαπκάησλ, Αόξαηνο ζίαζνο θ.ά.). Δπίζεο, ζε θάπνηα άιια 

θπξηαξρεί ην ππεξβαηηθφ ζηνηρείν, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα έξγα ηνπ 

Μάηεζη (Σν Φάληαζκα ηνπ θπξίνπ Ρακόλ Ννβάξν, ε Σειεηή ) θαη ηνπ 

Εηψγα (Σν Μπνπθάιη, νη γάκνη, Υξσκαηηζηέο γπλαίθεο θ.ά.). Σέινο, δελ 

κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ηα έξγα πνπ αλήθνπλ ζην ζέαηξν ηνπ 

παξαιφγνπ, φπσο είλαη ηα πξψηα έξγα ηνπ Εηψγα θαη ηεο Αλαγλσζηάθε . 

ηελ εξγαζία καο ζα αζρνιεζνχκε α) φζνλ αθνξά ην «Θέαηξν ησλ 

Ηδεψλ», κε ην κπζηηθό ηεο Κνληέζαο Βαιεξαίλαο ηνπ Γξεγφξηνπ 

Ξελφπνπινπ θαη κε ην Φηληαλάθη ηνπ Παληειή Υνξλ · θαη β) φζνλ αθνξά 

ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, κε έξγα πνπ γξάθηεθαλ απφ ην 1957, ηε 

ρξνληά νξφζεκν ζηελ εμέιημε ηεο κεηαπνιεκηθήο γξαθήο, θαη κεηά: ηελ  

Αγγέια ηνπ Γηψξγνπ εβαζηίθνγινπ, ην Παλεγύξη ηνπ Γεκήηξε Κεραΐδε,  
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ην Μαηο ηνπ Γηψξγνπ Μαληψηε ,ηε Νίθε ηεο Λνχιαο Ααλαγλσζηάθε θαη 

ηηο Υξσκαηηζηέο γπλαίθεο ηνπ Βαζίιε Εηψγα. Σα ζπγθεθξηκέλα έξγα 

δίλνπλ ην ζηίγκα θαη εθθξάδνπλ ηηο πνηθίιεο αλαδεηήζεηο ηεο 

κεηαπνιεκηθήο επνρήο.  
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3. ΘΔΩΡΗΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ 

Η ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Κάζε θνξά πνπ βξηζθόκαζηε εκπξόο  

ζε κηαλ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά… 

ζε νπνηαδήπνηε έλδεημε επηθνηλσλίαο,  

όπνηα θαη αλ είλαη άιισζηε ε άκεζε εληύπσζε 

πνπ πξνθαιεί απηή ηελ έλδεημε ή ηε ζπκπεξηθνξά  

-αθόκα θαη αλ δελ δηαθξίλνπκε ακέζσο  

ηνλ νξζνινγηζκό ηεο–ν ηξόπνο πάλησο 

κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιεη 

γηα ηελ επίιπζε θάζε ινγήο πξνβιήκαηνο 

είλαη θαη απηόο έλα ηκήκα λνήκαηνο,  

πνπ αλ θαηνξζώλακε λα εληάμνπκε ζην ζύλνιν,  

ηνπ νπνίνπ άιισζηε απνηειεί κέξνο. 

 

Lucien Goldman 

 

Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη ην ζεαηξηθφ θείκελν θαη ε παξάζηαζε είλαη δχν  

αιιειέλδεηεο ελφηεηεο ζηε ζεκεηνινγία ηνπ ζεαηξηθνχ γεγνλφηνο. Σν 

θείκελν είλαη ην «πξφπιαζκα» ηεο παξάζηαζεο, ε δπλεηηθή ηεο έθ-

θξαζε, ελψ ε παξάζηαζε απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ νληνπνηεηηθή δχλακε, 

ηελ ππφζηαζε ηνπ θεηκέλνπ. Απηή ε ακθίδξνκε ζρέζε δεκηνπξγεί έλα 

ηδηάδνλ, δηηηφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο. Ζ παξάζηαζε δηαιέγεηαη ζε έλα 

πξψην επίπεδν κε ην θείκελν. Δμέιημε απηνχ ηνπ πξσηαξρηθνχ επηπέδνπ 

είλαη ε επηθνηλσλία παξάζηαζεο θαη θεηκέλνπ, σο ελφηεηα, κε ην ζεαηή.  

Με αθνξκή ηελ ηδηνηππία ηνπ ζεαηξηθνχ ζπκβάληνο έρνπλ αλα-

πηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηέο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο κερα-

ληζκνχο θαη ηηο ζπλζήθεο πξφζιεςεο ηνπ ζεαηξηθνχ θαηλνκέλνπ. Ζ ελα-

ζρφιεζε κε ηελ παξάζηαζε θαη ηνπο θψδηθεο πνπ ηε δηέπνπλ ζα παξα-

κείλεη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζηφρεπζε ηεο νπνίαο 

είλαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ «πξψηε χιε» (ην θείκελν) θαη ε πξνζπάζεηα 

αλεχξεζεο ηεο βαζηθήο εθείλεο δνκήο ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηελ νπνία 

ππξνδνηείηαη ε δξάζε ησλ γπλαηθείσλ πξνζψπσλ.  
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Γηα λα εληνπίζνπκε ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα γπλαηθεία 

πξφζσπα ζηε δξάζε θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αηηεκαηνινγία ηνπο,  ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα, ην «κνληέιν δξάζεο» 

θαηά Greimas θαη Ubersfeld . 

ην ελ ιφγσ ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ δξψ-

ληνο (Μνπδαηζάθηο1986, Γξακκαηάο 1998, Θσκαδάθε, 1999, Πεθάλεο 

1999 θ.ά). Χο δξσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έλα πξφζσπν (Αίαο, 

Ηθηγέλεηα, θηι.),αιιά κπνξεί λα είλαη θαη κηα εληειψο αθεξεκέλε έλλνηα 

(ν έξσηαο,ε πφιηο) ή έλα ζπιινγηθφ πξφζσπν, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα 

ρνξφ ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο, ή αθφκα θαη κηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε (ε 

ηξέια ζην Βαζηιηά Λεξ).  

πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο, ε έλλνηα ηνπ δξψληνο θαη  

ε έλλνηα ηνπ δξακαηηθνχ πξνζψπνπ δελ ηαπηίδνληαη (Μνπδαηζάθηο 1986, 

Γξακκαηάο 1998, Θσκαδάθε 1999, Πεθάλεο 1999, θ.ά.).ηελ επηθεί-

κελε κειέηε, φκσο, ζην επίθεληξν ηεο έξεπλάο καο ηίζεληαη ηα γπλαηθεία 

πξφζσπα εθείλα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δξψληα.  

Σν κνληέιν δξάζεο ζπληζηά έλα ζεσξεηηθφ ζρήκα πνπ αλαθέξεηαη 

ζην επίπεδν ησλ ζεκαηλφκελσλ θαη φρη ησλ ζεκαηλφλησλ, ε ακνηβαία 

επελέξγεηα ησλ νπνίσλ δεκηνπξγεί ηηο ζπγθξνχζεηο ζην έξγν (Γξακκαηάο 

1998, 99).πλνπηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηφ πνπ πεξηγξάθεη ην 

κνληέιν δξάζεο είλαη ην εμήο: 

Έλα Τπνθείκελν, ππνθηλνχκελν απφ κηα πεγή δξάζεσο αλαδεηά 

έλα Αληηθείκελν γηα ράξε θάπνηνπ Απνδέθηε. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή 

ην Τπνθείκελν έρεη θάπνηνλ Αληίκαρν, πνπ εκπνδίδεη ηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ, θαη θάπνηνλ χκκαρν, πνπ 

ζπκπαξίζηαηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αληηπάισλ. 

Σν Αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη πιηθφ, ή λα είλαη πξφζσπν ή 

αθφκα θάπνηα ηδέα ή αμία. Ο Απνδέθηεο είηε είλαη έλα εληειψο 

δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ ην Τπνθείκελν, είηε ηαπηίδεηαη κε ην Τπν-
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θείκελν, είηε είλαη ζπιινγηθή νληφηεηα. Ο χκκαρνο, ν Αληίκαρνο ή ν 

Τπνθηλεηήο κπνξεί λα απνπζηάδνπλ, ελψ έλα πξφζσπν σο δξψζα δχλακε 

κπνξεί λα παξεηζδχεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζεηο.  

Δπηπιένλ έλα πξφζσπν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δξψληνο κπνξεί λα 

απνπζηάδεη απφ ην θείκελν. Ζ επηξξνή ηνπ φκσο ζηε δξάζε είλαη θαλεξή, 

είηε κέζα απφ ην ιφγν ησλ άιισλ πξνζψπσλ είηε κέζα απφ ηηο 

δηδαζθαιίεο ηνπ ζπγγξαθέα. Σν κνληέιν δξάζεο ζα καο βνεζήζεη φρη 

κφλν λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ηαπηφηεηα ησλ γπλαηθείσλ δξακαηηθψλ 

πξνζψπσλ θάζε έξγνπ αιιά θαη λα πξνβνχκε ζε ζπγθξίζεηο αλάκεζα 

ζηηο γπλαηθείεο κνξθέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δξακαηηθψλ θεηκέλσλ πνπ ζα 

κειεηήζνπκε. Γηα παξάδεηγκα: Γηαθνξνπνηνχληαη θαη ζε πνην βαζκφ νη 

αμίεο θαη ηα αηηήκαηα ησλ γπλαηθψλ απφ έξγν ζε έξγν; Ση κπνξεί λα 

ζεκαίλεη ε αιιαγή ή κε ηεο εζηίαο πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηε δξάζε; 

ην ζεκείν απηφ, έλα επηπιένλ θξηηήξην πνπ ζα ιάβνπκε ππφςε, 

πέξα απφ ηε ζεψξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πξάμεσλ ησλ 

γπλαηθψλ, είλαη νη δηαθνξεηηθέο δξακαηνπξγηθέο ηάζεηο πνπ εκπλένπλ ηε 

δεκηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ.  

Ζ ζεαηξηθή παξαγσγή, επίζεο, επεξεάδεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ζεαηξηθνχ πξνζψπνπ θαη ηεο 

θνηλσλίαο πνπ ην γελλά, ζα βαζηζηνχκε ζηε ζεσξία ηνπ γελεηηθνχ 

δνκηζκνχ φπσο ηνλ εηζήγαγε ζηελ Διιάδα ν Lucien Goldman. χκθσλα 

κε ηε ζεσξία απηή,  ε δηαδηθαζία εμήγεζεο  ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ελφο 

έξγνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ έληαμή ηνπ ζηελ επξχηεξε εμσηεξηθή 

δνκή (θνηλσληθφ πιέγκα). Ζ έληαμε απηήο ηεο δνκήο ζηελ επξχηεξε 

εμσηεξηθή δνκή απνηειεί θαη ηε δηαδηθαζία ηεο εμήγεζήο ηεο (Σζα-

ηζνχιεο 1999,155). 

Ζ κέζνδνο ηνπ γελεηηθνχ δνκηζκνχ δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο:ηε 

ζχιιεςε (apprehension), ηελ θαηαλφεζε (comprehension) θαη ηελ 

εμήγεζε (explication). 
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H ζχιιεςε ζπλίζηαηαη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηλν-

κέλσλ πνπ έρνπκε ηελ πξφζεζε λα κειεηήζνπκε. ηε πξνθεηκέλε  πεξί-

πησζε, ην ζχλνιν είλαη ηα γπλαηθεία δξακαηηθά πξφζσπα. Ζ θαηαλφεζε 

ηζνδπλακεί κε ηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ραξα-

θηεξηζηηθψλ ησλ πξνζψπσλ, θαηά ηξφπν ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

δηαξζξσζή ηνπο ζε κηα εληαία δνκή ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζπλνιηθή 

ζεψξεζε ηεο εηθφλαο ηεο γπλαίθαο. Ζ  εμήγεζε, ηέινο, ζπλίζηαηαη ζηελ 

εγγξαθή ησλ γπλαηθείσλ πξνζψπσλ ζην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχλνιν απφ ην νπνίν απνξξένπλ.  
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Β΄ ΜΔΡΟ 

 

      ΣΑ ΔΡΓΑ 
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3.To Μσστικό της κοντέσας Βαλέραινας 
 

 

3.1. Η ππόζεζε  
 

 

Ζ ππφζεζε ηνπ έξγνπ κάο κεηαθέξεη ζηε Εάθπλζν ησλ αξρψλ ηνπ πξνε-

γνχκελνπ αηψλα − θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ νηθεία ηνπ Κφληε Βαιέξε. 

H νηθνγέλεηα έρεη απνιέζεη ηελ αίγιε θαη ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα πνπ 

είρε ζε παιαηφηεξεο επνρέο θαη ν θαζεκεξηλφο αγψλαο γηα επηβίσζε 

θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δχζθνινο.  

 Ζ θνληέζα Βαιέξαηλα, αθνινπζψληαο ηελ νηθνγελεηαθή παξά-

δνζε, παξαζθεπάδεη κηα ζεξαπεπηηθή ζθφλε γηα ηε «ζέια» (θαηαξξάθηε) 

ησλ καηηψλ, ηελ νπνία πξνζθέξεη ζε φζνπο έρνπλ αλάγθε, ρσξίο  θαλέλα 

αληάιιαγκα. Ζ ζχζηαζε ηεο ζθφλεο απηήο απνηειεί κπζηηθφ. Έλαο 

φξθνο δεζκεχεη θαηά παξάδνζε ηε Βαιέξαηλα θάζε γεληάο λα κελ 

νκνινγήζεη ην κπζηηθφ ηεο ζπληαγήο, παξά κφλν ζηε λχθε ηεο, ηελ ψξα 

ηνπ ζαλάηνπ ηεο.  

Ο γηνο θαη ε λχθε ηεο θνληέζαο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπν λα 

πείζνπλ ηε γεξαηά γπλαίθα λα παξαβεί ηνλ φξθν ηεο θαη λα νκνινγήζεη 

ηo κπζηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα πνπιήζνπλ ηε ζθφλε ζε έλαλ έκπνξν (ηνλ 

Πάπνπδα). ηα θέξδε απφ ηελ πψιεζε ν Μαλψιεο θαη ε Σαζία 

ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάθακςε. 

Ζ εξσίδα, θάησ απφ ηελ πίεζε, απνθαζίδεη λα ππνθχςεη· κε 

ζέινληαο φκσο λα παξαβεί ηνλ φξθν, απνθαζίδεη λα θαηαπηεί δειεηήξην, 

έηζη ψζηε ε παξάδνζε ηνπ κπζηηθνχ λα ζπκπέζεη κε ην ζάλαηφ ηεο. 

Σαπηφρξνλα ε Σαζία, ρσξίο λα γλσξίδεη ηηο πξνζέζεηο ηεο ειηθησ-

κέλεο Βαιέξαηλαο, απνπεηξάηαη λα ηε κεηαπείζεη λα παξαδψζεη ην 

κπζηηθφ λσξίηεξα απφ ηελ ψξα πνπ νξίδεη ν φξθνο. Ζ ίδηα ηζρπξίδεηαη 

φηη, επεηδή δελ είλαη δπλαηφ γηα ηελ θνληέζα λα πξνβιέςεη ην πφηε ζα 
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πεζάλεη, είλαη πξνηηκφηεξν λα έρεη απνθαιχςεη ην κπζηηθφ εθ ησλ 

πξνηέξσλ. Δπίζεο, ε Σαζία επηζεκαίλεη φηη ν φξθνο δελ δεζκεχεη ξεηά 

θακία Βαιέξαηλα-θάηνρν ηνπ κπζηηθνχ λα ην απνθαιχςεη ζηε επφκελε 

αθξηβψο ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηεο. Λίγν αξγφηεξα θηάλεη ν Μαλψιεο 

γηα λα αλαθνηλψζεη φηη ν Πάπνπδαο απνδείρηεθε απαηεψλαο, θαη φηη ν 

ίδηνο δηνξίζηεθε σο αζηπλφκνο. πλεπψο, δελ ππάξρεη πηα ιφγνο λα 

πηέδνπλ ηελ ειηθησκέλε γπλαίθα. κσο είλαη ήδε πνιχ αξγά. 

 

 

3.2. Πξνηππνπνίεζε ηεο δξάζεο 

 

ην έξγν ζπκκεηέρνπλ έμη πξφζσπα, ηξία εμ απηψλ γπλαηθεία (Βαιέξαη-

λα, Σαζία, ξζνια) θαη ηξία αλδξηθά (Μαλφιεο,Παπιάθεο, Πάπνπδαο). 

Ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ε πξνζνρή καο εζηηάδεηαη ζηελ θνληέζα. 

 

 

 

Τπνθηλεηήο                                 Τπνθείκελα                                Απνδέθηεο 

H πίζηε ζηνλ φξθν                         Βαιέξαηλα                                   Ζ θνηλσλία                                      

 

 

 

 

                                            

  ύκκαρνο                                     Αληηθείκελν                            Αληίκαρνη 

                                 

                                                       Ζ δηαθχιαμε ηνπ                     φια ηα ππφινηπα 

                                                   κπζηηθνχ ηεο ζπληαγήο                         πξφζσπα 
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ηε ζχληαμε ηεο δξάζε πνπ κφιηο παξαζέζακε, ε θνληέζα Βαιέ-

ξαηλα θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ. Ζ γεξαηά γπλαίθα, 

ππνθηλνπκέλε απφ ηελ πίζηε ζηνλ φξθν ηεο, πξνζπαζεί λα δηαθπιάμεη ην 

κπζηηθφ ηεο ζπληαγήο. Αληίκαρνη ζηελ πξνζπάζεηά ηεο απηή είλαη φια ηα 

ππφινηπα  πξφζσπα ηνπ έξγνπ (Σαζία, Μαλψιεο, Παπιάθεο, Πάπνπδαο, 

ξζνια). Παξαηεξνχκε, ζηε ζχληαμε ηεο δξάζεο, φηη ε θνληέζα δελ έρεη 

θάπνηνλ χκκαρν, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηε δηάζηαζε ηεο εξσίδαο κε 

ηνλ πεξίγπξφ ηεο θαη ηελ απφιπηα κνλαρηθή πνξεία πνπ αθνινπζεί. 

Απνδέθηεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ είλαη φινη φζνη αληηκεησπίδνπλ ηελ 

αζζέλεηα ηεο «ζέιαο» ησλ καηηψλ θαη ζεξαπεχνληαη αθηινθεξδψο. Δπν-

κέλσο ε δξάζε ηεο θνληέζαο είλαη επεξγεηηθή γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Οη Αληίκαρνη, ππφ ηελ επήξεηα ηεο αλέρεηαο (ζην θείκελν 

δειψλεηαη σο Αλάγθε), έρνπλ θνηλφ ζηφρν ηελ πψιεζε ηνπ κπζηηθνχ ηεο 

ζπληαγήο ππαθνχνληαο κφλν ζηελ θάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο απαη-

ηήζεσλ θαη επηζπκηψλ. 

Ζ Σαζία, ήδε κε ηελ είζνδφ ηεο ζηελ πξψηε πξάμε, δξα ζηελ 

εζηία ηνπ βαζηθνχ Αληηκάρνπ: 

Σαζία: (ηγά ζηνλ άλδξα ηεο)Δ, ηεο είπεο ηίπνηα γηα ηνλ Πάπνπδα; 

Μαλώιεο:Λέμε αθόκα! 

Σαζία:Μα, γηαηί θαεκέλε; 

Μαλώιεο:Γελ…δε… μέξσ! Γε κπνξώ! Γε κνύ ‟ξρεηαη! 

Σαζία:Γελ ηνικάο! 

Μαλώιεο: Σόικεζε ινηπόλ λα ζε ηδώ! 

Σαζία:  Θα ηδείο…ηώξα ζα ηδείο! 

 Ζ ζηάζε απηή ηεο Σαζίαο δειψλεη αθελφο φηη νη πξσηνβνπιίεο θαη 

νη ελέξγεηεο  απφ δσ θαη ζην εμήο ζα είλαη δηθέο ηεο θαη αθεηέξνπ φηη νη 

δπν άλδξεο ζα έρνπλ δεπηεξεχνληα ξφιν. ην έξγν ινηπφλ απηφ, ε 

δξακαηηθή ζχγθξνπζε νξγαλψλεηαη κέζα απφ δχν γπλαηθεία πξφζσπα 
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(ηελ θνληέζα Βαιέξαηλα θαη ηε λχθε ηεο Σαζία), ηα νπνία θαηα-

ιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο ζέζεηο ζηε δξάζε. 

Σα ελ ιφγσ πξφζσπα ζπλππάξρνπλ ζην ίδην δξακαηνπξγηθφ πεξη-

βάιινλ (ηεο νηθνλνκηθήο εμαζιίσζεο), φκσο δξνπλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη 

κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην θαζέλα. Ο ζπγγξαθέαο, αμηνπνηψληαο 

απηφ ην δξακαηνπξγηθφ δεδνκέλν, μεδηπιψλεη δχν γπλαηθείεο πξνζσ-

πηθφηεηεο, πνπ θέξνπλ ηε δηθή ηνπο δπλακηθή θαη αιιειεπηδξνχλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνάγνπλ ηε δξάζε. πγρξφλσο, θαζέλα απφ ηα 

πξφζσπα απηά νξίδεηαη  ζε ζρέζε κε ηελ αληίζεζή ηνπ πξνο ην άιιν. 
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3.3. Σα γπλαηθεία πξόζωπα ηνπ έξγνπ 

 

Η θνληέζα Βαιέξαηλα 

 

Σν έξγν μεθηλά κε ηελ θνληέζα Βαιέξαηλα θαη ηελ ππεξέηξηά ηεο 

ξζνια λα παξαζθεπάδνπλ θαη λα ηνπνζεηνχλ ζε θνπηηά κηα ζθφλε. Ο 

δηάινγνο αλάκεζα ζηηο δχν γπλαίθεο κάο πιεξνθνξεί γηα ηελ ζαπκα-

ηνπξγή επίδξαζε ηεο ζθφλεο απηήο, ηε καθξαίσλε παξάδνζε ηνπ κπζηη-

θνχ ηεο ζπληαγήο θαη ηέινο, ηνλ νηθνλνκηθφ μεπεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, 

πνπ θάπνηε θαηνηθνχζε ζην παιάηη ηεο πιαηείαο ηεο Ρνχγαο, ην νπνίν 

αλήθεη ηψξα ζε άιινπο. 

 Ζ θνληέζα Βαιέξαηλα είλαη κηα ειηθησκέλε γπλαίθα. Αλήθεη ζηελ 

αξηζηνθξαηηθή ηάμε, φπσο δειψλεη ν ηίηινο επγελείαο πνπ θέξεη 

(θνληέζα). Παξά ηελ αξηζηνθξαηηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη ηελ πξνρσξεκέλε 

ειηθία ηεο, ε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα εκθαλίδεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ  

αθνζησκέλε ζην γηαηξηθφ ηεο − δηαδηθαζία πνπ επαλαιακβάλεη ηειε-

ηνπξγηθά ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

 πσο θαίλεηαη θαη απφ ην κνληέιν δξάζεο, ην αίηεκα ηεο γεξαηάο 

θνληέζαο  είλαη ε  δηαθχιαμε ηνπ κπζηηθνχ ηεο ζπληαγήο, αίηεκα πνπ πα-

ξακέλεη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην. Γηα εθείλε, ε παξαζθεπή ηεο ζεξα-

πεπηηθήο, νθζαικηθήο ζθφλεο θαη ε αληδηνηειήο ρνξήγεζή ηεο ζε φζνπο 

ηελ έρνπλ αλάγθε  απνηειεί θάηη παξαπάλσ απφ ηελ αθνζίσζε ζε έλα 

είδνο άγξαθνπ ηεξνχ λφκνπ, απνθηά δηαζηάζεηο κεηαθπζηθέο θαη 

ππεξβαίλεη αθφκα θαη ηελ θαζεκεξηλή αγσλία γηα επηβίσζε. 

 

Βαιέξαηλα: Άζην θεη ην γηαηξηθό!... Ούηε γη‟ αζηείν κελ ηα ιέηε 

απηά.Σν μέξσ πσο πνιιέο θνξέο ζαο πέξαζε από ην λνπ, πσο ζα 

κπνξνύζακε λα θάλνπκε ηελ ηύρε καο κε απηή ηε ζθόλε. Ξαζηνράηε 

όκσο πσο δελ είλαη δηθή καο. 
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Μαλώιεο: Γελ είλαη δηθή καο;.. Σίλνο είλαη ινηπόλ; 

Βαιέξαηλα:Γελ μέξσ… 

Μαλώιεο:Σνπ Θενύ ε; Αο είλαη! πσο ην πάξεη θαλέλαο.  

 

ηελ πξψηε πξάμε ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη αξθεηά αλαιπηηθά 

ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ άθακπηε ζηάζε ηεο 

θνληέζαο ζε νπνηαδήπνηε ελδερφκελε πψιεζε, κηα ζπδήηεζε πνπ, πξνο 

ην παξφλ, δηαδξακαηίδεηαη ζε παξαζθεληαθφ επίπεδν. 

Ο Μαλψιεο αλαγθάδεηαη λα πνπιήζεη ηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ ζην  

ζπίηη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη θάπνηα ρξήκαηα, ελψ παξάιιεια 

ςάρλεη γηα δνπιεηά. Ζ θνληέζα φκσο δελ επηηξέπεη ηελ άθξηηε πψιεζε 

ησλ βηβιίσλ: «ρη ,όρη ην Λακαξηίλν κνπ». Ζ ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα είλαη 

κνξθσκέλε. Αγαπά ηα βηβιία ηεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπαίλεη 

ζηε δηαδηθαζία λα ηα ζεσξήζεη σο πεγή εζφδσλ. Αξγφηεξα καζαίλνπκε 

πσο φζα ιέεη ν Μαλψιεο είλαη ζηεκέλα. Πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη κε 

φζν γίλεηαη πην δξακαηηθφ ηξφπν ηελ θαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα δψζεη 

ην έλαπζκα γηα λα μεθηλήζεη ε ζπδήηεζε γηα ηελ πψιεζε ηεο ζπληαγήο.  

Ζ έθζεζε ηεο αλέρεηαο ζπλερίδεηαη κε ηελ είζνδν ηεο Σαζίαο, ε 

νπνία ιαρηαξά γηα πξσηλφ ηζηθνπιάηα κε απγά θαη κηιαλέδηθν βνύηπξν. 

Δπηπιένλ, ν Παπιάθεο αξλείηαη λα πάεη ζρνιείν γηαηί δελ έρεη ρξήκαηα 

λα πιεξψζεη ηα βηβιία ηνπ. Λίγν αξγφηεξα, θάπνηνο αζζελήο ζηέιλεη σο 

«ξεγάιν» έλα θαιάζη ζχθα. Κακηά έθπησζε φκσο ζηα φζα νξίδεη ν φξθνο 

δελ είλαη επηηξεπηή. Παξά ηελ έληνλε επηζπκία ηνπ Μαλψιε,ηεο Σαζίαο 

θαη ηνπ Παπιάθε λα γεπζνχλ ηα ζχθα, ην θαιάζη επηζηξέθεηαη. Ζ πξαγ-

καηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο δελ απνηειεί γηα ηε Βαιέξαηλα 

ηελ ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα αιιάμεη ζηάζε. 

ηε δεχηεξε πξάμε,  ε ζπδήηεζε γηα ηελ πψιεζε ηνπ κπζηηθνχ ηεο 

ζπληαγήο κεηαθέξεηαη ζην πξνζθήλην κε ηελ επίζθεςε ηνπ Πάπνπδα 

ζηελ νηθία ηνπ θφληε-Βαιέξε. Ζ θνληέζα δελ αληηιακβάλεηαη άκεζα ηηο 
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πξνζέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, πηζηεχεη, φηη έρεη εμαζθαιίζεη ηε ζπκπα-

ξάζηαζε θαη ηε ζπλαίλεζή ηεο φζνλ αθνξά ηε δηαθχιαμε ηνπ κπζηηθνχ 

θαη ηνπ φξθνπ ηεο. Γηα εθείλελ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

θαηάζηαζεο (αο θαιάξεζε ε πξόηαζε ηνπ Πάπνπδα), απνηειεί θαη ηελ 

ηξαγηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κνλαμηάο ηεο. Μάηαηα ζηξέθεη ηηο ειπίδεο 

ηεο ζηε λεφηεξε γεληά (ζηνλ Παπιάθε), ειπίδνληαο φηη εθείλνο ζα θαηα-

ιάβεη. Ζ αθνπιηζηηθή ηνπ απάληεζε είλαη θαη ην θαίξην πιήγκα πνπ 

δέρεηαη ε θνληέζα ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν.  

 ηέξεζεο, θηώρεηα, θαζεκεξηλή αγσλία όια ππνθέξνπληαη. Μα 

απηό όρη, όρη, είλαη αλππόθνξν… Σξαβάηε όζν ζαο βαζηά ε ςπρή. Θα 

πληγώ, ζα πεζάλσ, κα δε ζα γνλαηίζσ. 

ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία πξάμε ηνπ έξγνπ, ε θνληέζα νπζηαζηηθά 

ζα θάλεη πξάμε ηα παξαπάλσ ιφγηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ην 

ηδαληθφ ηεο. Ο φξθνο νξίδεη ξεηά φηη ε απνθάιπςή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη 

απφ ηελ πεζεξά ζηε λχθε, ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηεο πξψηεο. Ζ γεξαηά 

θνληέζα επηιέγεη ηελ απηνζπζία, σζνχκελε απφ κηαλ αλάγθε − φρη, φκσο, 

ηελ νηθνλνκηθή αλάγθε φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ε Σαζία θαη νη 

ππφινηπνη. Αλαγθαία είλαη γηα ηε Βαιέξαηλα ε δηαηήξεζε ηεο καθξαί-

σλεο νηθνγελεηαθήο παξάδνζεο θαη ε πίζηε ζην ηδαληθφ ηεο αληδηνηεινχο 

ρξήζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπληαγήο. 

Ζ θνληέζα απηνπξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ηελ πίζηε ηεο ζην 

ηδαληθφ ηεο. Ζ θαηνρή ηνπ κπζηηθνχ, ε απαξάιιαθηε δηαδηθαζία παξα-

ζθεπήο θαη επίδνζεο ηεο ζθφλεο, είλαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο 

χπαξμήο ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θνληέζα είλαη ν εγγπεηήο ηεο 

ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αληη-

ιακβάλεηαη φηη ε ζεξαπεπηηθή ζθφλε πξφθεηηαη λα ππεξεηήζεη δηα-

θνξεηηθέο ζθνπηκφηεηεο απφ εθείλεο πνπ ηφζνπο αηψλεο πξννξηδφηαλ λα 

ππεξεηεί, ε ίδηα πξέπεη θαη λα αθαληζηεί. ιεο νη ελέξγεηέο ηεο, κε 
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θνξπθαία ηελ επηινγή ηεο απηνζπζίαο, βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπλάξηεζε 

κε ηελ πιήξε ηεο αθνζίσζε ζηηο εληνιέο ηνπ φξθνπ. 

Ζ Βαιέξαηλα σζείηαη ζηελ απηνθαηαζηξνθή εμαηηίαο ηεο εζηθήο 

θαη ηδενινγηθήο απνκφλσζεο πνπ βηψλεη θαη φρη ιφγσ κηαο ηπθιήο θαη 

ζηείξαο πξνθαηάιεςεο ή αθφκα κηαο δηάζεζεο λα βνεζήζεη ηελ νηθν-

γέλεηα λα μεπεξάζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δηδηθά, αλ ίζρπε ην ηειεπ-

ηαίν, ε ηφζν άθακπηε ζηάζε ηεο λα παξαβεί ηνλ φξθν ζα ήηαλ αδη-

θαηνιφγεηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ επέιεγε εχθνια λα ππνθχςεη ζηηο 

πηέζεηο, ε Βαιέξαηλα σο πξφζσπν ζα απνθηνχζε έλαλ εληειψο δηαθν-

ξεηηθφ πξννξηζκφ. 

Μαδί κε ηελ εξσίδα, εμαιείθεηαη θαη έλαο νιφθιεξνο θφζκνο: ε 

παιαηά γεληά, πνπ αδπλαηεί λα πηνζεηήζεη ηηο λέεο αμίεο θαη ήζε. Ζ πίζηε 

ζηελ ηεξφηεηα ηεο παξάδνζεο θαη ζηελ αληδηνηειή ρξήζε ηεο ζπληαγήο 

δελ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο 

θαη ηεο ηδηνηέιεηαο. Ζ πίζηε ζην ςπρηθφ είλαη πέξα θαη πάλσ απφ ηηο 

απνιαχζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ Βαιέξαηλα, ηψξα, γλσξίδεη φηη 

βξίζθεηαη ζε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα,ζηελ νπνία ζα είλαη αδχλαηνλ λα 

εγθιηκαηηζζεί.  

Ο Πνχρλεξ (2001, 484) θαηαηάζζεη ηελ θνληέζα ζηνλ εθηαιηηθφ 

θφζκν ησλ πξαθηηθψλ γηαηξψλ θαη θνκπνγηαλληηψλ, γηαηί ηειηθά 

απνδεηθλχεηαη φηη ε ζπληαγή δελ πεξηιακβάλεη θαλέλα κπζηηθφ, ηδηαίηεξν 

ζπζηαηηθφ. «Ο θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα θνπαλίζεη ζνππηνθφθαια θαη λα 

βάδεη θαη δάραξε, καο δηαθεχγεη φηη ην αιάλζαζην θάξκαθν, πνπ θάλεη 

ζαχκαηα ζηε “ζέια” είλαη κηα απάηε, θη φρη κφλν δε βνεζάεη ηνλ 

άξξσζην ζηνλ θαηαξξάθηε, αιιά κπνξεί θαη λα ηνλ βιάςεη».Τπν-

ζηεξίδεη επίζεο φηη ν Ξελφπνπινο βάδεη  ηελ εξσίδα ηνπ ζην εζνγξαθηθφ  

δηήγεκα  ην νπνίν πξνεγείηαη ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ, ππφ ην θσο θάπνησλ 

λέσλ ηαηξηθψλ αλαθαιχςεσλ, λα θαλεξψλεη ηελ αλχπαξθηή ηνπ 

ππφζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κπζηηθνχ. Θεσξεί αθφκα φηη κε ηελ 
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πξνζζήθε ηνπ ηξαγηθνχ ηέινπο ηνπ 1918, εθείλε ε πξννδεπηηθή 

αληίιεςε απέλαληη ζηηο πξνιήςεηο θαη ηα κάγηα κεηαηξέπεηαη ζε 

νπηζζνδξνκηθή (φ.π., 484). 

Ζ δξακαηνπξγηθή απηή αιιαγή νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηε κεζεξ-

κελεία φινπ ηνπ έξγνπ (Πνχρλεξ φ.π., 485). κσο γηα ηνλ ίδην, «ε 

αλαγθαηφηεηα ηνπ ζαλάηνπ, ηεο πξφσξεο απηνθηνλίαο ηεο θνληέζαο, 

ζηεξίδεηαη ζε έλα δξακαηνπξγηθφ ηέρλαζκα, ζην θνπξδηζκέλν παηρλίδη 

ηεο δξακαηνπξγίαο». Ζ άπνςή ηνπ ηαπηίδεηαη κε εθείλε ηνπ Φψηνπ 

Πνιίηε, ν νπνίνο επηζεκαίλεη φηη ε δεθάιεπηε θαζπζηέξεζε ηνπ Μαλψιε 

ζην ηαρπδξνκείν είλαη ε ζθνηεηλή δχλακε ηνπ πεπξσκέλνπ (φ.π., 485). 

Με βάζε ηηο απφςεηο απηέο, ε αιιαγή ηνπ ηέινπο δελ είλαη παξά 

έλα εχξεκα γηα ηε δεκηνπξγία δξακαηνπξγηθνχ ζαζπέλο πξνο ηέξςηλ ησλ 

ζεαηψλ. Κάηη ηέηνην, φκσο, αθαηξεί απφ ην ραξαθηήξα ηεο θνληέζαο ην 

εζηθφ θαη ηδενινγηθφ ηεο ππφβαζξν, θαζηζηψληαο ηελ  εκκνλή ηεο κε ηνλ 

φξθν εληειψο αδηθαηνιφγεηε θαη ην έξγν ρσξίο ζεκαηλφκελν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Σν αλ ε ζθφλε έρεη ή φρη πξαγκαηηθά ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο δελ είλαη 

θάηη πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ζπγγξαθέα θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ αλαγλψζηε. Ζ 

ζθφλε, εμάιινπ, ιεηηνπξγεί σο κεησλπκία ηεο παιαηάο ηάμεο θαη εζηθήο, 

φπνπ ε ηαπηφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ αλζξψπσλ νξίδνληαλ κέζα απφ ηελ 

πίζηε ζε φξθνπο παηξνπαξάδνηνπο. ε αμίεο νη νπνίεο ζπλδένληαλ κε ηελ 

αθηινθεξδή πξνζθνξά ζην ζπλάλζξσπν. ηαλ  ε  ζθφλε ράλεη απηφ ην 

ζπκβνιηθφ ηεο ραξαθηήξα, φηαλ νη λέεο ζπλζήθεο σζνχλ ην αληηθείκελν 

απηφ λα ζπλδεζεί κε ηνλ εχθνιν πινπηηζκφ θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε, 

ε ίδηα ε Βαιέξαηλα, σο θάηνρνο ηνπ αληηθεηκέλνπ, δελ κπνξεί παξά λα 

απνιέζεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ ππφζηαζή ηεο. Απηφ ην κήλπκα ηνπ 

έξγνπ, ρσξίο ηελ απηνθηνλία, ζα παξέκελε αηειέο. 
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H Σαζία 

 

Ζ Σαζία είλαη ε λχθε ηεο θνληέζαο. Δίλαη πεξίπνπ 35 ρξνλψλ, φκσο 

δείρλεη λεφηεξε. Δίλαη ε λέα γπλαίθα ε νπνία απνδεηά ηηο πιηθέο 

απνιαχζεηο θαη ηηο ραξέο ηεο δσήο.  Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηεξαηφηεηα ηεο    

είλαη ε αληηκεηψπηζε   ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο – 

ιχζε πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

πψιεζε ηνπ κπζηηθνχ ηεο ζπληαγήο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο κε ηνλ Πάπνπδα, δελ ζα δηζηάζεη 

λα δηαηππψζεη ηελ άπνςή ηεο: […] Σν βξίζθεηε εζείο ζσζηό θύξηε 

Πάπνπδα, πνπ είζαζηε έλαο άλζξσπνο ηνπ θόζκνπ, θαη ηεο επνρήο, λα καο 

δέλεη έηζη έλαο όξθνο παιηόο θαη λα κελ κπνξνύκε ηώξα λα θάλνπκε έλα 

ηόζν κεγάιν θαιό – θαιό πξώηα –πξώηα, θαιν  γηα ζαο, θαιό γηα ηνλ 

θόζκν;… 

Ζ Σαζία είλαη  άλζξσπνο ηεο επνρήο ηεο θαη αδπλαηεί λα ζπιιάβεη 

ηελ πξνζθφιιεζε ζε αμίεο φπσο ν αιηξνπηζκφο θαη ε αληδηνηέιεηα: ηδέα 

κνπ είλαη όηη ζα θαλνύκε αιεζηλά θνπηνί θαη μεθνπηηαζκέλνη, αλ δηώμνπκε 

ηελ ηύρε πνπ καο θαλεξώζεθε. θφπηκα ν ζπγγξαθέαο, γηα λα δείμεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνζψπσλ, ζπλδέεη ηελ Σαζία κε ην κνηίβν ηεο 

Αλάγθεο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έρεη ζπλδέζεη ηε Βαιέξαηλα κε ηνλ φξθν. 

Αλ ε Βαιέξαηλα απηνπξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ηελ ηήξεζε ηνπ φξθνπ, ε 

Σαζία νξίδεηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνβιήκαηνο: Καιά θαη ηα Ηδαληθά, κα γηα λα θξαηηνύληαη, απηά ίζα 

ρξεηάδνληαη θαη ηα ιεθηά. Άιινη, γηα λα δήζνπλε ζπζηάδνπλε θαη ην 

κεγαιύηεξν Ηδαληθό − ηελ ηηκή ηνπο. Γηαηί ε αλάγθε θπβεξλά ηνλ θόζκν, 

ηίπνη‟ άιιν.  

Δίλαη εθείλν ην πξφζσπν ηνπ έξγνπ πνπ πηζηεχεη ζηε δχλακε ηεο 

ζθέςεο θαη ζηελ αμία ηεο πξάμεο. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ εηζάγεηαη δξάζε, (φπσο επηζεκάλζεθε θαη παξαπάλσ)  
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αιιά θαη απφ ηελ αληίδξαζε ηεο κπξνζηά ζηελ αθνπιηζηηθή άξλεζε ηεο 

γεξαηάο θνληέζαο, πνπ εμαθνινπζεί λα κέλεη  αλεπεξέαζηε κεηά θαη ηελ  

επέκβαζε ηνπ Πάπνπδα θαη ηελ απνθάιπςε φηη ην ζπίηη είλαη 

ππνζεθεπκέλν.  

Μαλώιεο: Θα‟ρεηο δειαδή ην ζάξξνο εζύ λα μαλαξρίζεηο; 

 Σαζία: Έηζη; ρη Μα πξέπεη λα βξσ θάλαλ άιιν ηξόπν θαη ζα 

βξσ… Δίλαη κεγάιε αλάγθε Μαλώιε, όζν θαη ην λα βαζηαρηεί,  όπσο είπε, 

ε ηηκή θαη ε ππόιεςε ηνπ ζπηηηνύ. 

Ζ Σαζία αμηνπνηεί ηε ινγηθή ηεο θαη ζηελ ηξίηε πξάμε ηε βιέ-

πνπκε λα εθεπξίζθεη επηρεηξήκαηα, λα εθαξκφδεη κηα ηαθηηθή κεζφ-

δεπζεο ηεο θνληέζαο, θαηά ηε γλψκε ηεο αιάλζαζηε. Ηζρπξίδεηαη φηη, 

εθφζνλ ε θνληέζα δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ 

ηεο, έρεη θαζήθνλ λα νκνινγήζεη ην κπζηηθφ εθ ησλ πξνηέξσλ. Καηά ηελ 

Σαζία επίζεο, ν φξθνο δελ δεζκεχεη ξεηά ηε γεξαηά θνληέζα λα «δέζεη»  

κε ηεο ζεηξά ηεο ηε λχθε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δπνκέλσο, ε Βαιέξαηλα ζα 

κπνξνχζε λα απνθαιχςεη ην κπζηηθφ ζηελ Σαζία ηε δεδνκέλε ζηηγκή, 

αθήλνληάο ηελ παξάιιεια ειεχζεξε λα ην δηαρεηξηζηεί φπσο ε ίδηα 

επηζπκεί. Σα επηρεηξήκαηά ηεο είλαη ινγηθνθαλή, φρη φκσο νξζά ηεθκε-

ξησκέλα.  

Ζ γεξαηά θνληέζα ππελζπκίδεη ζηελ Σαζία, φηη ην κπζηηθφ βξί-

ζθεηαη θξπκκέλν ζηελ εηθφλα ηεο Παλαγίαο, επνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα 

ην κάζνπλ αθφκα θαη αλ ε ίδηα δελ πξνιάβαηλε λα ην απνθαιχςεη. 

Δπίζεο, επηζεκαίλεη φηη, αλ θαη νη πξνεγνχκελεο θνληέζεο δελ ππν-

ιφγηδαλ ηνλ φξθν, ην κπζηηθφ ζα είρε πξν πνιινχ ραζεί. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ηα επηρεηξήκαηα  ηεο Σαζίαο θαζίζηαληαη εληειψο αλππφζηαηα.  

Ζ Σαζία θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρεη ην ζθνπφ ηεο. Ζ πνηφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ ηεο θαλεξψλεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ δφινπ πνπ ππάξρνπλ ζην ραξαθηήξα ηεο. Σν πιηζηηθφ 

πξνθίι ηεο Σαζίαο επηβεβεβαηψλεηαη κέζα απφ ηελ αληίδξαζε ηεο 
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εηνηκνζάλαηεο  θνληέζαο ζηε δηαβεβαίσζε ηεο Σαζίαο φηη ζα δηαθπιάμεη 

ην κπζηηθφ:  Καιή ζε είρα λα ηα πεηο, απηά όηαλ δελ είρακε λα θάκε. Ζ 

Σαζία εγγπάηαη ηελ πξνζηαζία ηνπ κπζηηθνχ ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ ε 

απνθάιπςή ηνπ απνδείρηεθε εληειψο άρξεζηε. 

ην πξφζσπν ηεο λεαξήο Βαιέξαηλαο αληηθαηνπηξίδεηαη ε ηάζε 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο επνρήο. Ζ θπγή απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ 

παξειζφληνο, ε νηθνλνκηθή αλέιημε κε θάζε ηίκεκα θαη νη αζηηθέο δηα-

ζθεδάζεηο είλαη νη πξνζσπηθέο επηδηψμεηο, φρη κφλν ηεο Σαζίαο, αιιά θαη 

νιφθιεξεο ηεο γεληάο ηεο. Ζ εξσίδα, ζην φλνκα φισλ ησλ παξαπάλσ (ηα 

νπνία ηαπηίδνληαη κε ηελ Αλάγθε), απαιιάζζεη ηνλ εαπηφ ηεο απφ θάζε 

ελνρή γηα ην ζάλαην ηεο θνληέζαο. 

Μαλώιεο:[…] Σαζία!... ζθνηώζακε ηε κάλα καο !Σε ζθνηώζακε! 

Σαζία:(θιαίγνληαο)ρη εκείο !...ε Αλάγθε! 

Ζ «Αλάγθε» πνπ επηθαιείηαη ε Σαζία είλαη ε αλάγθε κηαο γεληάο 

πνπ εηζέξρεηαη ζην πξνζθήλην δπλακηθά, ρσξίο ζπλαηζζεκαηηζκνχο θαη 

ρσξίο αλαζηνιέο. 

 

 

 

Η Όξζνια 

 

Ζ ππέξγεξε ππεξέηξηα ξζνια δξα, φπσο θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα ηνπ 

δξάκαηνο (πιελ ηεο θνληέζαο), απφ ηελ εζηία ηνπ Αληηκάρνπ. Ζ ζπγθε-

θξηκέλε γπλαίθα αλήθεη ζηελ ίδηα γεληά κε ηε Βαιέξαηλα, ηελ νπνία φρη 

κφλν ζέβεηαη θαη εθηηκά γηα ηελ αγαζνεξγία ηεο αιιά θαη ηελ αγαπά 

βαζηά. Δγώ εδώ κέζα έδεζα θη εδώ κέζα ζέισ λα πεζάλσ. Γηαηί ζαο ηηκώ 

θαη ζαο ζέβνκαη γηαηί ζαο πνλώ θαη ζαο αγαπάσ. Δπίζεο, είλαη ην κφλν 

πξφζσπν ζην έξγν (κεηά ηελ θνληέζα) πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην 
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αληηθείκελν ηεο νθζαικηθήο ζθφλεο, θαζψο ζπκβάιιεη ζε θαζεκεξηλή 

βάζε ζηελ παξαζθεπή ηνπ.  

Παξ’ φια απηά, ε ξζνια δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ θπξία ηεο: Κπξά 

κνπ θάκε ην! Γιύησζε, ζώζε ην αξρνληηθό ζνπ!...Άλζξσπνη ζαλ εζάο, 

παλαπεί, δελ ηνπο πξέπεη λα είλαη θησρνί! Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο πηζηήο 

θαη αθνζησκέλεο βνεζνχ ηεο θνληέζαο είλαη έλα επηηπρεκέλν δξακα-

ηνπξγηθφ ηέρλαζκα, πνπ επηηείλεη ην αδηέμνδν θαη αλαδεηθλχεη ηελ 

απνκφλσζε ηεο  θεληξηθήο εξσίδαο. 

Βαιέξαηλα: [...] Ώο θαη απηή! ...ώο θαη απηή! 

 Ζ  ξζνια ζπληάζζεηαη κε ηηο επηδηψμεηο ησλ λεφηεξσλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη  παξνηξχλεη ηελ θνληέζα Βαιέξαηλα λα πξνβεί ζηε δηα-

δηθαζία ηεο πψιεζεο, γηαηί επηζπκεί ηελ αλάθηεζε ηνπ ρακέλνπ κεγα-

ιείνπ ηεο νηθνγέλεηαο. Αθφκα θαη νη εθπξφζσπνη ηεο παιαηάο γεληάο  

ηαπηίδνληαη κε ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ θαη ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ζεκα-

ληηθή ηελ αίγιε θαη ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα απφ ηελ ηήξεζε ησλ παξα-

δνζηαθψλ αμηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξσπηά θαη ην ήζνο.  

 

 

 

3.4. ρέζε κε ην αλδξηθό θύιν 

 

 πσο παξαηεξεί ν Φνπξηψηεο (1951, 220) γηα ηηο αλδξηθέο θηγνχ-

ξεο ηνπ Ξελφπνπινπ,«αμηνπαξαηήξεην είλαη ην γεγνλφο φηη απνπζηάδνπλ 

απφ ην έξγν ηνπ (εθηφο ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ) δσληαλνί αλδξηθνί ηχπνη. 

Ο αλδξηθφο ηχπνο είλαη πεξηζζφηεξν δηαθνζκεηηθφο». 

Ο Μαλψιεο, γηα παξάδεηγκα, αληηπξνζσπεχεη ηνλ ελ ιφγσ ηχπν 

άλδξα. Έρεη απνιέζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ ππεξνρή, αθνχ ηψξα έρεη 

μεπέζεη νηθνλνκηθά, αιιά θαη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δελ 
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θαηέρεη θάπνηα ζέζε θπξηαξρίαο. Δμαξρήο, δείρλεη αδπλακία λα επηβάιεη 

ηελ ζέιεζή ηνπ σο άλδξαο θαη αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο. Αθήλεη φιεο ηηο 

πξσηνβνπιίεο ζηελ Σαζία (ηεο νπνίαο ε δξαζηεξηφηεηα ζα ιέγακε φηη 

είλαη ζπλέπεηα ηεο αδξάλεηαο ηνπ Μαλψιε). Αθφκε, ε δξάζε θνξπ-

θψλεηαη θαηά ηελ απνπζία ηνπ,  φηαλ νη δπν γπλαίθεο είλαη ηειείσο 

κφλεο. 

 Ο ήξσαο  δηαθξίλεηαη απφ κηαλ επαηζζεζία, ν νπνίνο πξνζηδηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηε γπλαηθεία θχζε. ε αληίζεζε κε ηελ  ζχδπγν ηνπ, 

εθείλνο παξαζχξεηαη απφ ηα ζπλαηζζεκαηά ηνπ: Σα θνινλάηα ηνπ 

Πάπνπδα εμαηκίζηεθαλ ζαλ ηα θινπξηά ηνπ νλείξνπ ζνπ. Αο πάλε ζην 

θαιό! Γε ζα ράζσ ηε κάλα κνπ γηα δαύηα!  

ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ε ρεηξαθέηεζε, κε ηελ έλλνηα ηεο 

απαιιαγήο απφ ηελ αλδξηθή εμνπζία, δελ ηίζεηαη θαζφινπ σο ζέκα. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ν ζπγγξαθέαο ηνπνζεηεί ηηο δχν γπλαίθεο ζηηο βαζηθέο 

ζέζεηο ηεο δξάζεο θαη απνδίδεη ζηελ αλδξηθή παξνπζία δεπηεξεχνληα 

ξφιν. 

Ο Πεθάλεο (2003, 411)  ππνζηεξίδεη φηη «ζηνλ Ξελφπνπιν ην ζέκα 

ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο δελ έρεη πξσηεχνπζα ζέζε, φπσο ζπκβαίλεη 

κε άιινπο ζπγγξαθείο θαη φηη πιάζεη ηνπο γπλαηθείνπο ραξαθηήξεο κε 

ηξπθεξφηεηα, θαηαλφεζε ελίνηε δε θαη εθηίκεζε». Ζ Βαξίθα (1984, 113) 

απνδίδεη ζηνλ Ξελφπνπιν έλαλ «θηινγπληθφ ραξαθηήξα». 

Καηά ηε γλψκε καο φκσο, ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν – εηδηθά κέζα 

απφ ηε γεξαηά θνληέζα − ν ζπγγξαθέαο μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο «θηιν-

γπληθήο» δηάζεζεο θαη θαηαθέξλεη λα αλαδείμεη έλα πξαγκαηηθά ρεηξαθε-

ηεκέλν γπλαηθείν πξφζσπν. Ζ ρεηξαθέηεζε ηεο θνληέζαο δελ ζπλίζηαηαη 

κφλν ζηελ απαιιαγή ηεο απφ ηελ αλδξηθή επηξξνή, αιιά έρεη πνιχ πην 

νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν − απηφ ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο απηνδηάζεζεο.  

Ζ Βαιέξαηλα δελ ρεηξαγσγείηαη θαη αληηζηέθεηαη ζε θάζε κνξθή 

πίεζεο. Απηή είηε είλαη άκεζε (νηθνγελεηαθή ζπδήηεζε κε ηνλ Πάπνπδα 
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θαη απνθάιπςε ηεο ππνζήθεο ηνπ ζπηηηνχ), είηε ηεο αζθείηαη 

έκκεζα,φπσο πξνζπαζεί λα θάλεη ν Μαλψιεο  θαη ε Σαζία κε  ην 

«ζφθηζκά»ηεο. Ζ θνληέζα δελ αγσλίδεηαη ελάληηα ζε κηα απνθιεηζηηθά 

αλδξηθή βνχιεζε, αιιά ελαληηψλεηαη ζε κηα γεληθφηεξε θνηλσληθή ηάζε 

πνπ εθθξάδεηαη εμίζνπ απφ ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ηηο επνρήο. 

 Με ηελ απηφβνπιε απφθαζε ηεο απηνθηνλίαο δηεθδηθεί θαη ηειηθά 

θαηαθέξλεη λα ππεξαζπίζεη ην δηθαίσκά ηεο λα δηαηεξεί ηηο αμίεο θαη ηα 

ηδαληθά ηεο ρσξίο εθπηψζεηο: Καη κνπ ήξζε κηα ηδέα… Χ, αλ δελ ήηαλ 

απηό, βεβαηώζνπ, Σαζία,πσο δε ζα κε θαηάθεξλεο ζηνλ αηώλα!  Γηα  ηε 

ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα, ε απηνθηνλία είλαη ν ηξφπνο λα παξακείλεη 

ειεχζεξε θαη λα δηαηεξήζεη αθέξαηε ηελ αμηνπξέπεηά ηεο. Γηαηί ηε   

ζηηγκή πνπ κε είδεο λα πέθησ δε θαληάζηεθεο όηη είρα βξεη ηνλ ηξόπν λα 

ζεθσζώ… λα…λα αλεβώ πην ςειά από θεη πνπ ζηεθόκνπλ. 

Δπίζεο, φπσο επηζεκάλζεθε παξαπάλσ, ε πίζηε ζηνλ φξθν δελ 

απνηειεί απφ κέξνπο ηεο θνληέζαο  κηα ζηείξα πξνθαηάιεςε, θαη κε ηελ 

έλλνηα απηή ε Βαιέξαηλα δελ είλαη κηα γπλαίθα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

πίζηε ηεο ζε καγηθά γηαηξνζφθηα. 

Ζ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα παξνπζηάζεη έλα ηφζν αλεμάξηεην 

γπλαηθείν πξφζσπν έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζε πξνεγνχκελεο ζεκαηηθέο  

επηινγέο ηνπ. Σo 1901 έγξαςε θαη δεκνζίεπζε ην δηήγεκα Έξσο 

εζηαπξσκέλνο. Ζ εξσίδα ηνπ, ε πεξίθεκε ηέιια Βηνιάληε, αξλείηαη λα 

ππαθνχζεη ηνλ απηαξρηθφ παηέξα ηεο θαη επηκέλεη λα παληξεπηεί ηνλ   

εθιεθηφ ηεο θαξδηάο ηεο, παξά ην γεγνλφο φηη εθείλνο ηνλ ζεσξεί 

αθαηάιιειν. Ο παηέξαο ηεο ηε θπιαθίδεη θαη ηελ θαθνκεηαρεηξίδεηαη θαη 

εθείλε πεζαίλεη απφ ηελ εμάληιεζε θαη ηε ζιίςε, δίρσο φκσο λα 

ππνρσξήζεη. 

Με ηε ηέιια Βηνιάληε, ν ζπγγξαθέαο θαηαγγέιιεη ηε γπλαηθεία 

θαηαπίεζε, δελ πξνβαίλεη φκσο ζε ξηδηθή ακθηζβήηεζε ηεο αζχκκεηξεο 

ζρέζεο ησλ δχν θχισλ νχηε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γπλαηθείσλ αλαγθψλ 
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θαη αηζζεκάησλ (Βαξίθα φ.π., 115). Σν έξγν απηφ επηβεβαηψλεη ηελ 

άπνςε φηη ε γπλαηθεία θχζε γίλεηαη αληηιεπηή σο ζχκα φρη κφλν ηεο 

αλδξηθήο εμνπζίαο,  αιιά ηεο ελ γέλεη θνηλσληθήο αληίιεςεο ηεο επνρήο. 

Ζ ηέιια αληηζηέθεηαη, φκσο ε ηχρε ηεο ηειηθά θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ παηέξα ηεο. 

Καηά ηε γλψκε καο, κε ην Μπζηηθό ηεο θνληέζαο Βαιέξαηλαο ν 

ζπγγξαθέαο πξνρσξά έλα βήκα παξαπέξα, θαζψο δελ εζηηάδεη ζην 

δήηεκα ηεο αληίζηαζεο ζηελ αλδξηθή εμνπζία. Με ηελ πξνζζήθε ηεο 

απηνθηνλίαο ηεο θνληέζαο ην 1918, θαηνξζψλεη λα δηαθεξχμεη ην 

δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο θαη αληίζηαζεο απέλαληη ζε θάζε 

είδνπο πίεζε. Ζ Βαιέξαηλα θαζνξίδεη κφλε ηεο ηελ ηχρε ηεο, παξά ην 

γεγνλφο φηη απνθαζίδεη θάηη ηέηνην ππφ ην βάξνο ησλ δεδνκέλσλ 

ζπλζεθψλ. (Δίρε ηε δπλαηφηεηα λα κελ πξνβεί ζηεζπγθεθξηκέλε επηινγή 

θαη λα ζπλερίζεη λα αξλείηαη ηελ νκνινγία ηνπ κπζηηθνχ). Ζ ελέξγεηά ηεο 

απηή έρεη ην ραξαθηήξα ηεο ζπζίαο.  

 Ζ απηνθηνλία ηεο γεξαηάο θνληέζαο είλαη ε πξνζσπηθή ηεο 

εξκελεία γηα ην λφκν ηεο ζπληαγήο αιιά θαη ν δηθφο ηεο ηξφπνο λα 

παξακείλεη αζπκβίβαζηε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη ν ζπγγξαθέαο 

επηιέγεη σο θνξέα κηα ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο κηα γπλαίθα. 
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3.5. Η έληαμε ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ  

ζην θνηλωληθό πιαίζην 

 

Ο Ξελφπνπινο ζεσξείηαη φηη (ζην ζχλνιν ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπ) δελ 

εκβαζχλεη ζηελ νπζία ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά κέλεη απιφο 

παξαηεξεηήο ηνπο. Σν Μπζηηθό ηεο Κνληέζαο Βαιέξαηλαο, φκσο, απνηειεί 

κηα εμαίξεζε (Γξακκαηάο 2004, 159-160).
6
 Σν έξγν απηφ έρεη έληνλν 

θνηλσληθφ πεξηερφκελν, γεγνλφο πνπ ην θαηαηάζζεη ζην Θέαηξν ησλ 

Ηδεψλ  (Πνχρλεξ 1999, Γξακκαηάο 2002, Πεθάλεο 2003, θ.ά.). 

Σν θνηλσληθφ πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ζχ-

γθξνπζε, θπξίσο ησλ δχν γπλαηθψλ (επηζεκάλζεθε παξαπάλσ φηη ν 

Μαλψιεο έρεη «βνεζεηηθφ ξφιν»). ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ζχγθξνπζε 

ηάμεσλ, ζπλεηδήζεσλ, λννηξνπηψλ. 

Ζ εμέιημε ηεο Διιάδαο, ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, πνπ έρεη ήδε μεθη-

λήζεη απφ ηελ επνρή ηεο πξσζππνπξγίαο ηνπ Σξηθνχπε, νινθιεξψλεηαη 

ψο ην1909 (Δπαλάζηαζε ζην Γνπδί). Σφηε ζεκαηνδνηείηαη ην πέξαζκα 

ηεο ρψξαο απφ ηηο πξψηκεο κνξθέο αλάπηπμεο ηνπ θεθαιαίνπ ζην 

βηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ (Μειηφο 1988, 242). Έπεηηα απφ ην  πξαμη-

θφπεκα απηφ, δεκηνπξγήζεθαλ νη ζπλζήθεο γηα ηελ άλνδν ηνπ Βεληδέινπ 

(εμαζζέλεζε ε παιηά νιηγαξρία θαη ην ζηέκκα). Ζ εμνπζία ηνπ Βεληδέινπ 

επλνεί ηελ άλνδν ησλ κεζαίσλ ηάμεσλ θαη ε άλνδφο ηνπο απηή ζπληέιεζε 

κε ηε ζεηξά ηεο ζηνλ αζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

(Μνπδειήο 1978, 45). 

Ο θαπηηαιηζκφο, σο ηδενινγία, ζπλδέεηαη κε ην θέξδνο − επηδίσμε 

πνπ είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηε πξνο ηηο αμίεο ηνπ αιηξνπηζκνχ θαη ηεο 

αληδηνηέιεηαο. Έπεηηα θαη απφ ηελ ήηηα ηνπ 1897 θαη ηελ νηθνλνκηθή 

πηψρεπζε ηεο ρψξαο, νη παξαπάλσ αμίεο κνηάδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν 

                                                 
6
 Ο Γνπλειάο (φ.π., 234) επηζεκαίλεη φηη ηα πξσηφιεηα έξγα ηνπ ζπγγξαθέα πεξηιακβάλνπλ κηα 

αμηφινγε θξηηηθή  ηνπ αζηνχ ηεο επνρήο. 
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παξσρεκέλεο. Ζ λέα αζηηθή ηάμε, ελζηεξληδφκελε ηηο αξρέο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ, πξνζπαζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν − ζεκηηφ ή αζέκηην − φρη 

κφλν λα αλαθάκςεη θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηεο, αιιά 

θαη λα επηδνζεί ζε κηα πιεζψξα ππεξβνιψλ (κηιαλέδηθν βνύηπξν 

θαηηζηθνπιάηα κε απγά, θαδίλν θαη ηηαιηθή όπεξα). Απηήλ ηε λέα αζηηθή 

ηάμε εθπξνζσπεί ε Σαζία. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παιαηά αξηζηνθξαηία, ην librod’oro, ε 

πίζηε ζε ηδαληθά θαη αμίεο. Μηα πίζηε πνπ νξίδεη ηελ χπαξμε, θαζψο 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηηκή, ηελ ππφιεςε θαη μεπεξλά ηηο πιηθέο απνιαβέο. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ θφζκν πνπ αληηπξνζσπεχεη ε γεξαηά θνληέζα. Ζ 

Βαιέξαηλα, πνπ αξρηθά δελ αληηιακβάλεηαη φηη ν θφζκνο απηφο 

απεηιείηαη, ζπκθσλεί ζησπειά κε ηα ιφγηα ηεο ξζνιαο: θη αλ πέζαλε ηα 

δαρηπιίδηα, έκεηλαλ ηα δάρηπια, θαη ειπίδεη φηη ν λένο λνηθνθχξεο ηνπ 

παιαηηνχ ηεο Ρνχγαο δελ ζα ραιάζεη ηε «θαηζάδα» ηνπ αξρνληηθνχ, 

επηδεηθλχνληαο ηηο λεφπινπηεο δηαζέζεηο ηνπ. 

Ζ θνληέζα, φηαλ ζπλεηδεηνπνηεί ηνλ θίλδπλν, αγσλίδεηαη κε θάζε 

ηξφπν γηα ηε δηάζσζε ηνπ θφζκνπ φπνπ αλήθεη. «πγθξνχεηαη κε έλα 

ζχκπησκα πνπ ζα θαλεί αλίαην ζην κέιινλ, ηελ θνηλσλία ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ηνπο λφκνπο ηεο» (Μνπδαηζάθηο 1991, 39). κσο, ζε 

θάζε πεξίπησζε, είηε πξφθεηηαη γηα ην έξγν ηνπ 1904 είηε γηα ην έξγν ηνπ 

1918, έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ ήηηα. Ζ νκαιή ππνρψξεζε ηεο παιαηάο 

ηάμεο ζην έξγν ηνπ 1904 δελ ήηαλ ηθαλή λα αλαδείμεη θαη λα ζηειηηεχζεη 

ηνλ ακνξαιηζκφ ησλ λέσλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. Αληίζεηα, ζηελ απιή 

νκνινγία ηνπ κπζηηθνχ απφ κέξνπο ηεο θνληέζαο  ππνβφζθεη κηα δηάζεζε 

ζπκβηβαζκνχ − ίζσο κηα ειπίδα φηη ε θαηλνχξηα πξαγκαηηθφηεηα δελ ζα 

αθαλίζεη ηειείσο ηελ παιηά. 

ην θείκελν φκσο ηνπ 1918, κε ηελ πξνζζήθε ηεο απηνθηνλίαο, ε 

αληηπαξάζεζε θηάλεη ζηα άθξα. Ζ ζπλχπαξμε ηεο λέαο αζηηθήο ηάμεο κε 

ηε θενπδαιηθή αξηζηνθξαηία, ε ζπλχπαξμε ηνπ εχθνινπ πινπηηζκνχ  κε  
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ηελ αθηινθεξδή ζπκπεξηθνξά, θαζίζηαηαη αδχλαηε. Ζ επηθξάηεζε ηεο 

λέαο ηάμεο είλαη νξηζηηθή θαη ζεκαίλεη ηνλ πιήξε αθαληζκφ ηεο παιαηάο.   

 

 

3.6. Γξακαηνπξγηθέο επηξξνέο  ζηε ζύλζεζε  

ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ ηνπ  έξγνπ 

 

Σν έξγν, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε, πξσηνγξάθηεθε ην 1904 θαη απνηειεί 

ηε ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ δηεγήκαηνο Σν κπζηηθό ηεο θνληέζαο 

Βαιέξαηλαο ηνπ 1897. Ξαλαπαξνπζηάδεηαη ζηε ζεαηξηθή ζθελή κε ηελ 

πξνζζήθε ηεο απηνθηνλίαο ην 1918 (Πεθάλεο 2003, 424). 

Ζ ελαζρφιεζε απηή ηνπ Ξελφπνπινπ κε ην ελ ιφγσ δξακαηηθφ 

θείκελν θαη ε δηπιή πξνζπάζεηα κεηαγξαθήο ηνπ − απφ δηήγεκα ζε 

ηξίπξαθην ζεαηξηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ε αιιαγή ηνπ ηέινπο − απνηεινχλ 

ηελ απφδεημε γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αγάπε ηνπ δεκηνπξγνχ  ζην ζέκα 

ηνπ θαη ηελ εξσίδα ηνπ. Ο ίδηνο νκνινγεί ζηα πξνιεγφκελα ηνπ έξγνπ: 

«…εγψ δε ζα κπνξνχζα παξά λα αγαπψ απηφ κνπ ην έξγν. Σν ζπλέιαβα 

λένο, ην έγξαςα άλδξαο, ην μαλάγξαςα κεζφθνπνο, ην ηειείσζα ζρεδφλ 

γέξνο. Δίλαη ην έξγν φιεο κνπ ηεο δσήο»!
7 

Σν έξγν ραξαθηεξίδεηαη σο αζηηθφ δξάκα. Ζ ππφζεζε ηνπ εθηπιίζ-

ζεηαη ζε έλα δαθπλζηλφ ζαιφλη θαη ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο ηεο θιαζηθί-

δνπζαο δξακαηνπξγίαο. Ο ζπγγξαθέαο, κε  ηε ξεαιηζηηθή ηνπ γξαθή, ηελ 

νπνία έρεη πηνζεηήζεη απφ ηνλ Σξίην θαη εθεμήο (Πνχρλεξ 1997, 439, 

Πεθάλεο 2003, 401), πξαγκαηεχεηαη ηνλ νηθνλνκηθφ θαη εζηθφ μεπεζκφ 

ηνπ αξρνληνινγηνχ. Ζ ξεαιηζηηθή γξαθή επελδχεηαη κε εζνγξαθηθά ζηνη-

ρεία ηα νπνία αληαλαθινχλ ηνλ ηξφπν δσήο ηεο Εαθχλζνπ. 

Ζ ζχιιεςε ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζπγγξαθέα. «Ζ κεηέξα κνπ είρε κάζεη απφ ηελ 

                                                 
7
 Βι. ηνλ πξφινγν ηνπ έξγνπ, εθδ.  Βιάζζε, Αζήλα, 1991 
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πεζεξά ηεο λα θάλεη κηα ζθφλε γηα ηε “ζέια” ησλ καηηψλ θαη ηελ φξθηζε 

λα ηε δίλεη πάληα ράξηζκα γηα ηελ ςπρή ηεο» (ηδέξεο 1999, 68). Πέξα 

απφ ηε δξακαηνπνίεζε ηεο «νηθνγελεηαθήο ηζηνξίαο», ν ζπγγξαθέαο 

επεμεξγάζηεθε ην ζέκα ηνπ πνιχ κεζνδηθά − εηδηθά κεηά ηε κέηξηα 

ππνδνρή πνπ είρε ην έξγν θαηά ηελ πξψηε ηνπ παξάζηαζε απφ ηε Νέα 

θελή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υξεζηνκάλνπ. 

Δμάιινπ, ν Ξελφπνπινο σο ζπγγξαθέαο δελ είλαη θαζφινπ ιάηξεο 

ηεο ζηηγκηαίαο έκπλεπζεο θαη πηζηφο ηεο (ηδέξεο φ.π., 72).Ο Παπαλ-

δξένπ (1983, 106) κάιηζηα πηζηεχεη φηη, ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε 

αλάκεζα ζην θείκελα ηνπ 1904 θαη ηνπ 1918, ν Ξελφπνπινο «ζήηεπζε» 

ζηνλ Ίςελ, ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε αιιαγή ηνπ ηέινπο,  θαη ραξαθηεξίδεη 

ην έξγν απηφ σο ην θαηεμνρήλ «ηςεληθφ»: 

«Με ηελ άθακπηε ζηάζε θαη ηελ απηνθαηαζηξνθή ηεο, ε 

Βαιέξαηλα παξαπέκπεη ζηνπο κνλαρηθνχο αζπκβίβαζηνπο ήξσεο ηνπ 

Ίςελ, θέξλεη ζην λνπ ηνλ Μπξαλη, ηνλ Μπφξθκαλ, ηνλ Ρνχζκπεθ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζέκαηα ηνπ Ίςελ: Ο 

ήξσαο, πξνζεισκέλνο ζρεδφλ απάλζξσπα ζε έλα ηδαληθφ, πηέδεηαη 

απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπ θαη απφ ηηο ζπλζήθεο, αιιά απνθιείεη θάζε 

ζπκβηβαζκφ θαη ηειηθά ζπληξίβεηαη κφλνο. Ζ Βαιέξαηλα, δηαπηζηψ-

λνληαο φηη άιιαμαλ νη θαηξνί θαη φηη δελ κπνξεί λα πείζεη θαλέλαλ 

γηα ηελ ηεξφηεηα ηνπ κπζηηθνχ, απηνθηνλεί − δελ έρεη ζέζε ζηνλ 

θφζκν πνπ ηελ πεξηβάιιεη θαη απνζχξεηαη αγέξσρε»(Παπαλδξένπ 

1983, 107). 
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4.Tο Φιντανάκι 
 

 

4.1. Η Τπόζεζε  

 

 

ε κηα πιαθηψηηθε απιή ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20 δεη ν θπξ 

Αληψλεο, έλαο κεξνθακαηηάξεο ηαρπδξφκνο, κε ηελ θφξε ηνπ Σνχια θαη 

ηε γπλαίθα ηνπ Φξφζσ. ηελ απιή, επίζεο, θαηνηθνχλ ε θπξα-Καηίλα, ε 

νπνία είλαη πξναγσγφο, ε Δχα − κηα λέα θαη φκνξθε γπλαίθα πνπ επηβηψ-

λεη εθκεηαιιεπφκελε ηα ζέιγεηξά ηεο − θαη ν γνεηεπηηθφο αιιά άλεξγνο 

Γηάγθνο.  

Ζ Σνχια εξσηεχεηαη ηνλ φκνξθν Γηάγθν, ν νπνίνο, φκσο ηελ εγθα-

ηαιείπεη, αθνχ ηελ θαηαζηήζεη έγθπν, γηα ηελ ειθπζηηθή Δχα. Ζ Δχα  

επηπιένλ  – ράξε ζην ζείν (ηνλ πξνζηάηε ηεο) − έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ηνπ εμαζθαιίζεη  κηα ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ Σνχια, πξνδνκέλε 

θαη αηηκαζκέλε πεξλά δχζθνιεο ψξεο, ελψ ε θπξα-Καηίλα ηεο πξνζθέξεη  

ρξήκαηα, γηα λα ηε «βνεζήζεη» λα απαιιαγεί απφ ηελ εγθπκνζχλε ηεο. 

Χο αληάιιαγκα, φκσο, ε Καηίλα δεηά ηελ εθπφξλεπζή ηεο, δηαδηθαζία 

ζηελ νπνία ζπκθσλεί θαη ε κεηέξα ηεο, Φξφζσ. 

Ζ Σνχια πξνζπνηείηαη ηελ άξξσζηε γηα λα θξχςεη απφ ηνλ παηέξα 

ηεο ηελ αιήζεηα. κσο ε Δχα απνθαιχπηεη ζηνλ θπξ Αληψλε ηα πξαγκα-

ηηθά γεγνλφηα. Δθείλνο, πνπ ππεξαγαπά ηελ θφξε ηνπ, θαηαρξάηαη  ρξή-

καηα ηνπ ηαρπδξνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζψζεη ηελ ηηκή ηεο − πξάμε γηα 

ηελ νπνία θηλδπλεχεη λα κπεη ζηε θπιαθή. Ζ Σνχια ηειηθά, θάησ απφ 

φιε απηή ηελ πίεζε, ζπκβηβάδεηαη θαη αθνινπζεί ην Γηαβξνχζε (έλαλ 

πινχζην κεζήιηθα), ελψ ν θπξ Αληψλεο πεζαίλεη. 
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5.2 .Πξνηππνπνίεζε ηεο δξάζεο 

 

 

 Τπνθηλεηήο                                         Τπνθείκελν                                 Απνδέθηεο 

Ο έξσηαο                                              Ζ Σνχια                                        Ζ   ίδηα                                                            

 

 

 

 

 

 

 

ύκκαρνο                                             Αληηθείκελν                        Αληίκαρνο 

                                                                  Γηάγθνο                          Φξφζσ, Καηίλα,Δχα 

                                                                                                         Θείνο, Γηαβξνχζεο 

 

 

 

 

χκθσλα κε ην κνληέιν δξάζεο πνπ εθαξκφζακε, ηε ζέζε ηνπ 

Τπνθεηκέλνπ θαηαιακβάλεη ε  λεαξή Σνχια, πνπ, ππνθηλνχκελε απφ ηνλ 

Έξσηα, δηεθδηθεί ηνλ φκνξθν Γηάγθν, κε ηνλ νπνίν πξνζδνθά λα βηψζεη 

ηε ζπδπγηθή δσή θαη ηελ νηθνγελεηαθή επηπρία. Αξρηθά θαίλεηαη φηη   

εθείλνο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ έξσηά ηεο θαη φηη ζπκθσλεί κε ηελ ηδέα ηνπ 

γάκνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, φρη κφλν δελ ζπληάζζεηαη κε ην 

αίηεκα ηεο, αιιά ελαληηψλεηαη ζε απηφ, θαζψο ζπλάπηεη εξσηηθέο 

ζρέζεηο κε ηελ Δχα. 

Ζ δξαζηηθή αληηκεηαρψξεζε ηνπ ήξσα απφ ηελ εζηία ηνπ πκ-

κάρνπ ζε εθείλε ηνπ Αληηκάρνπ (Μνπδαηζάθηο 1993, 42) δεκηνπξγεί λέα 

δξακαηνπξγηθά δεδνκέλα. Ζ εμέιημε απηή ζπληειεί, πέξα απφ ηελ 

αιιαγή ηεο πινθήο, θαη ζηελ αιιαγή ηεο θεληξηθήο εξσίδαο. Ο 
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ραξαθηήξαο, νη ελέξγεηεο θαη ηα αηηήκαηά ηεο κεηαβάιινληαη. 

Μεηαβάιιεηαη, επίζεο, θαη ε ζέζε ηεο ζηε δξάζε. Αηηκαζκέλε θαη 

ςπρηθά θαηαξξαθσκέλε  γίλεηαη ηψξα ην αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ηεο 

θπξα-Καηίλαο, πνπ ειπίδεη ζε νηθνλνκηθέο απνιαβέο, αλαγθάδνληαο  ηε 

λεαξή λα ζπλάςεη ζρέζεηο εξσηηθέο κε ην Γηαβξνχζε (έλαλ νηθνλνκηθά 

επθαηάζηαην κεζήιηθα). Ζ  θπξα-Φξφζσ (ε κεηέξα ηεο Σνχιαο),  πνπ 

επηζχκεί ηε  θπγή απφ ηελ αλέρεηα ζπκκαρεί κε ηελ θπξα-Καηίλα ζηελ 

εθπφξλεπζε ηεο θφξεο ηεο.  Μνλαδηθφο Αληίκαρνο είλαη ν θπξ Αληψλεο . 

Έηζη απφ ηε Β΄ πξάμε  ην κνληέιν δξάζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

 

Τπνθηλεηήο                              Τπνθείκελν                                Απνδέθηεο                                  

Ζ αγάπε γηα                                     Καηίλα                                           Καηίλα ,Φξφζσ           

 ην ρξήκα                

                 

 

 

 

 

 

 

ύκκαρνο                                  Αληηθείκελν                                          Αληίκαρνο 

                    

Φξφζσ                                         Σνχια                                               Κπξ Αληψλεο 

                                        ε εθπφξλεπζε ηεο σο                                                                                     

                                    κεησλπκία ηνπ εχθνινπ θέξδνπο  

                                      θαη ηεο έθιπζεο ησλ εζψλ         
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4.3. Σα γπλαηθεία πξόζωπα ηνπ έξγνπ 

 

Η Σνύια  

 

Ζ Σνχια είλαη ην «θηληαλάθη». πσο δειψλεη απηφο ν ραξαθηεξηζκφο, 

πξφθεηηαη γηα κηα άβγαιηε λέα ε νπνία γλσξίδεη ηε δσή κέζα ζην 

κηθξφθνζκν ηεο απιήο. Ζ αληηπαξάζεζή ηεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο 

γίλεηαη εμαξρήο αληηιεπηή. Μεηά ηα φζα δηαδξακαηίδνληαη αλάκεζα ζηελ 

πξνθιεηηθή Δχα, ηελ Καηίλα θαη ην Γηάγθν, έπεηηα απφ ηελ εκθάληζε ηεο 

Φξφζσο, ε εξσίδα εηζάγεηαη ζηε δξάζε σο μέλν ζψκα. 

Ζ εξσίδα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο άιιεο γπλαίθεο, γηαηί αθφκα 

πηζηεχεη ζηνλ έξσηα − αμία πνπ ε Καηίλα, ε Φξφζσ θαη ε Δχα έρνπλ 

απνιέζεη − ή δελ έρνπλ πηνζεηήζεη. Γηα εθείλεο, ν έξσηαο σο ζπλαίζζεκα 

δελ ππάξρεη. Σνλ αληηκεησπίδνπλ κφλνλ σο ην κέζν κε ην νπνίν κπνξνχλ 

λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα θαη λα επηβηψλνπλ.  

  Ζ Καηίλα αθήλεη έλαλ ππαηληγκφ γηα ηα αηζζήκαηα ηεο κηθξήο 

πξνο ην Γηάγθν, γηα λα πάξεη ηελ απάληεζε ηεο Φξφζσο: Κνπλήζνπ από 

ηε ζέζε ζνπ. Γελ έρσ ην θνξίηζη κνπ γηα πέηακα. Υάζεθε θαλέλαο θαιόο 

ζηελ θνηλσλία, κε παξάδεο; Δλψ απεπζπλφκελε ζηελ θφξε ηεο ζα 

νκνινγήζεη: ε ήζεια θαπάηζα λα  κπιέμεηο  ην Γηαβξνύζε, πνπ ζε 

γιπθνθνηηάδεη θηόιαο. 

Ζ Σνχια δηακαξηχξεηαη πσο ν Γηαβξνχζεο δελ ηαηξηάδεη ζηελ 

ειηθία ηεο θαη δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη: άλζξσπνη ζαλ ην Γηαβξνύζε 

δελ πάλε γηα ζηεθάλη, πάλε γηα άιιεο δνπιεηέο.χκθσλα κε ηελ αληίιεςή 

ηεο, ν έξσηαο είλαη ηαπηηζκέλνο κε ηα ληάηα, ηελ πξννπηηθή ηνπ γάκνπ 

θαη ηελ νηθνγελεηαθή επηπρία. Ζ πεπνίζεζή ηεο απηή ζεσξείηαη άθξσο 

αλαρξνληζηηθή απφ ηε Φξφζσ: Σε ζήκεξνλ  εκέξα ν θόζκνο άιιαμε… Σα  

θνξίηζηα έγηλαλ θαπάηζα! Να, εδώ ζε ζέισ λα ηνλ θαηαθέξεηο κε 

καιαγαληέο λα ζε ζηεθαλώζεη. 
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Σν αθφινπζν ζρφιην ηεο Καηίλαο γηα ην ζέκα ηνπ γάκνπ  αληα-

λαθιά κηαλ αθφκα πην πξσηνπνξηαθή άπνςε, θαηά ηελ νπνία ν γάκνο 

απαμηψλεηαη : Ση ζηεθάληα κνπ ηζακπνπλάο ∙ ηέηνηεο ςηινδνπιεηέο ζηνλ 

αηώλα καο; […] θαη λα ην μέξεηο, άκα είζαη αζηεθάλσηε, δε ζνπ ραιάεη 

ραηίξη. Άκα βάιεηο απηόλ ην δηάνιν ζην θεθάιη … ζνπ ιέεη … Δ, ζε 

ζηεθαλώζεθα, ηη άιιν ζέιεηο ; 

Ζ αληηπαξάζεζε ηεο λέαο κε ηε θηινζνθία θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο 

ησλ  άιισλ γπλαηθψλ θνξπθψλεηαη κέζα απφ ηελ πεπνίζεζή ηεο γηα ην 

γάκν θαη ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο:  κε ηνλ πινύζην είλαη ρεηξόηεξν, γηαηί κε ην 

θησρό ν έξσηαο δηθαηώλεη ηελ ακαξηία. Ζ εξσίδα  είλαη ξνκαληηθή θαη 

επαίζζεηε ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ν έξσηαο «πινύηηζε θαη ηξέρεη κε 

ην απηνθίλεην θαη άληε λα ηνλ πηάζεηο» − φπσο ιέεη ε Φξφζσ.   

Ζ Σνχια είλαη ην κφλν πξφζσπν ζην έξγν πνπ δελ μεπνπιά ηνλ 

έξσηά ηεο: Ζ Δχα κπνξεί λα είλαη εξσηεπκέλε κε ην Γηάγθν, φκσο δελ 

ηνπ αθηεξψλεηαη νινθιεξσηηθά. Δμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ζρέζε κε ηνλ 

ζείν (ζρέζε ζηελ νπνία θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ην ρξήκα θαη θαηά 

ζπλέπεηα ην βφιεκα). Ο Γηάγθνο, αλ θαη νκνινγεί φηη ηελ αγαπά, 

ζπλάπηεη δεζκφ κε ηελ Δχα, γηαηί πξνζβιέπεη ζηε ζηήξημε ηνπ ζείνπ-

πξνζηάηε. Ζ θπξα-Καηίλα θαη ε θπξα-Φξφζσ, φπσο θάλεθε παξαπάλσ, 

δελ πηζηεχνπλ παξά κφλν ζε εθείλεο ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο πνπ πξν-

ζθέξνπλ νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

ε αληίζεζε κε φινπο ηνπο άιινπο, ε λεαξή ηνικά λα νκνινγήζεη  

θαη λα ππεξαζπηζηεί ηα αηζζήκαηά ηεο, αθφκα θαη φηαλ αληηιακβάλεηαη 

ηελ πξνδνζία ηνπ Γηάγθνπ: Μπνξνύζα λα‟ρα πεζάλεη εμαηηίαο ζνπ. Μα 

όρη εμαηηίαο ζνπ! πνηέ…Γηα ηνλ έξσηά κνπ θάηη αγλό θαη νισζδηόινπ δηθό 

κνπ, θάηη αγλό, πνπ ην έλνησζα κόλν εγώ γηαηί εζύ δελ ην έλνησζεο 

πνηέ.Σν «αγλφ» αίζζεκά ηεο δελ κπνξεί λα επδνθηκήζεη ζην κίδεξν 

πεξηβάιινλ ηεο απιήο, φπνπ θπξηαξρεί ν αγνξαίνο έξσηαο θαη ην βφιεκα.  
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Ζ ίδηα απνθηά γηα πξψηε θνξά ηελ επίγλσζε ηεο εηεξφηεηάο ηεο, 

κφλν κεηά απφ ηελ απφξξηςε ηνπ Γηάγθνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξσίδα δελ 

είλαη «μεηζίπσηε», φπσο ε Δχα. Γελ ζθέθηεηαη φπσο ε Φξφζσ θαη ε 

Καηίλα, δελ ζπκπεξηθέξεηαη χπνπια, φπσο θάλεη ν Γηάγθνο θαη ε Δχα.  

Σνύια: ( αγαλαθηηζκέλα απεπζχλεηαη ζηελ Δχα): Έρεηο δίθην! Δγώ είκαη 

ε μεηζίπσηε πνπ είρα έλαλ θαη απηόλ κνπ ηνλ πήξεο εζύ πνπ δελ είρεο, 

ζαξξώ, θαη ηόζε αλάγθε». 

Ο αδηθαίσηνο έξσηαο ηήο δελ ηελ αλαγθάδεη κφλν λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ εηεξφηεηά ηεο, αιιά θαη λα απνθαζίζεη αλ 

πξφθεηηαη λα αθνκνησζεί απφ ηνλ δηεθζαξκέλν πεξίγπξφ ηεο ή φρη. Tν 

πξψην βαζηθφ βήκα (εγθπκνζχλε θαη άκβισζε) έρεη ήδε γίλεη. Σν 

«παξάπησκα»  απηφ  ηελ θαζηζηά ηψξα εθκεηαιιεχζηκε απφ ηελ θπξα-

Καηίλα θαη αθνκνηψζηκε απφ ην  πεξηβάιινλ. κσο αξρηθά αληηζηέθεηαη 

ζζελαξά. 

Σνύια: Λππήζνπ κε! Λππήζνπ κε! Ση λα θάλσ; 

Καηίλα: Ση λα θάλεηο;… Ση κε ξσηάο; Γελ ππάξρεη  επθνιόηεξν; Αληί 

λα θάζεζαη κέζα θαη λα καξαδώλεηο. Να κέζα ν Γηαβξνύζεο.Απηόο 

είλαη πξόζπκνο. 

Σνύια: Ούηε λα ην πεηο θπξά Καηίλα … Αιινίκνλν, αλ θηάζνπκε ίζα 

κ‟εθεί. 

Απηφ πνπ γηα ηελ Καηίλα είλαη ην «επθνιφηεξν» είλαη ν ρεηξφηεξνο 

θφβνο γηα εθείλε . Ζ «θαπάηζα», φκσο, Καηίλα πξνζπαζεί λα ηε ρεηξα-

γσγήζεη.  Μεηαηξέπεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ Γηαβξνχζε ζε «ςπρηθφ» θαη 

φηαλ ηειηθά δηαπηζηψζεη δελ πείζεηαη, αξρίδεη ηνλ εθβηαζκφ. Ζ 

νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ ηεο πξνζέθεξε γηα ηελ άκβισζε ιεηηνπξγεί 

ηψξα σο αληάιιαγκα. Ο θινηφο ζηελεχεη γηα ηελ εξσίδα, πνπ ηψξα 

αληηιακβάλεηαη φηη δελ έρεη άιιε επηινγή. Οη ελέξγεηεο ηεο επηδέμηαο 

πξναγσγνχ ηελ αλαγθάδνπλ λα αιιάμεη γλψκε θαη λα δερηεί λα 
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ζπλαληήζεη ην Γηαβξνχζε. Ζ κεηαζηξνθή ηεο απηή ζεκαηνδνηεί ηελ 

είζνδφ ηεο ζηνλ θφζκν ηεο πνξλείαο θαη ηνπ εζηθνχ ακνξαιηζκνχ. πσο 

ζεκεηψλεη ε Βαθεηάδε (1996, 227), «ε Σνχια πξνρσξά ζηελ πνξλεία 

ρσξίο λα ράζεη ηίπνηα απφ ην εζηθφ θσηνζηέθαλν πνπ ηελ πεξηβάιιεη». 

Ζ Σνχια δηαηεξεί ηελ εζηθφηεηά ηεο, φρη κφλν επεηδή αλαγθάδεηαη, αιιά 

θπξίσο επεηδή − παξ’ φια απηά − πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα κελ 

ππνθχςεη ζε απηφλ ηνλ θαηαλαγθαζκφ». 

Έηζη, αλ ζην ηέινο ηεο Β΄ πξάμεο ε ελ ιφγσ γπλαίθα ππνθχπηεη ζε 

κηα θαηάζηαζε πνπ δελ επηζπκεί, ζηε Γ΄ πξάμε ε κεηάβαζή ηεο ζηνλ 

θφζκν ηνπ αγνξαίνπ έξσηα θαη ηνπ εχθνινπ πινπηηζκνχ γίλεηαη ζρεδφλ 

νηθηνζειψο. Σν έγθιεκα πνπ δηέπξαμε ν παηέξαο ηεο θαη ν θίλδπλνο λα 

κπεη θπιαθή ιεηηνπξγνχλ σο δηακεζνιάβεζε γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο 

εξσίδαο κε ην πεξηβάιινλ ηεο.  

Ο  έληηκνο θπξ Αληψλεο απνξξίπηεη ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο 

ηηκήο θαη θαηαρξάηαη ηα ρξήκαηα ηνπ ηαρπδξνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα με-

πιεξψζεη ηελ θπξα-Καηίλα θαη λα ζψζεη ηελ θφξε ηνπ απφ ηελ πνξλεία. 

Γηαπξάηηεη έγθιεκα απφ αγάπε. Ζ Σνχια κε ηε ζεηξά ηεο 

αληηιακβάλεηαη πσο κφλν κε κηα λέα αλήζηθε-αλέληηκε πξάμε κπνξεί λα 

απνηξέςεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παηέξα ηεο θαη  απνθαζίδεη  λα 

αθνινπζήζεη ηνλ ειηθησκέλν άλδξα. Ζ απφθαζή ηεο απηή δελ νθείιεηαη 

ζε κεηαβνιή ησλ εζηθψλ αμηψλ ηεο.  Μεηαβάιιεηαη, φκσο, ε αληίιεςή 

ηεο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηελ πεξηζηνηρίδεη, ε νπνία πιένλ ζηε 

ζπλείδεζε ηεο απνθηά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αλαπφθεπθηνπ, ηνπ 

πεπξσκέλνπ: Ση λα θάλσ; αθνύ ε κνίξα κνπ κε έξημε; […] Παηέξα, 

κεηέξα μεράζηε κε! 

Ζ αθνκνίσζε ηεο εξσίδαο φπσο θαη ε έιεπζε ηνπ λένπ θφζκνπ 

είλαη αλαπφηξεπηεο εμειίμεηο – επηβαιιφκελεο απφ κηα εμσηεξηθή δχλακε 

αλεμάξηεηε απφ ηε ζέιεζή ηεο θαη επνκέλσο θάζε αληίζηαζε απέλαληί 

ηνπο είλαη κάηαηε. ην πξφζσπν ηεο, ν ζπγγξαθέαο ζηειηηεχεη ηε 
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δηαθζνξά θαη ηελ πηψζε ησλ αμηψλ ηνπ θαηξνχ ηνπ, ελψ ζηε κεηαζηξνθή 

ηεο εξσίδαο ηνπ θαηαδεηθλχεη ηελ απφιπηε επηθξάηεζε απηήο ηεο λέαο 

θαηάζηαζεο.  

 

Η Δύα 

 

 

Σν έξγν μεθηλά κε ηελ είζνδν ηεο Δχαο. Μηαο 25ρξνλεο «θαινθα-

κσκέλεο» γπλαίθαο πνπ εκθαλίδεηαη ζρεδφλ εκίγπκλε. Έρεη ήδε θάλεη 

δχν γάκνπο. Μαζαίλνπκε, επίζεο, φηη δηαηεξεί ζρέζε  κε ηνλ ζείν, έλαλ 

νηθνλνκηθά επθαηάζηαην, παληξεκέλν άλδξα. Ζ πιεξνθνξία απηή, αλ θαη 

δίλεηαη έκκεζα,  είλαη απνιχησο μεθάζαξε. 

 

Δύα:Οπ λα ραζεί ν παιηόγεξνο! Πηζηεύεηο ηώξα εζύ πσο … 

Καηίλα:Αζηεία ζην ιέσ, εκέλα κνπ ιεο ηώξα; Γελ μέξσ πόζν ζε 

αγαπάεη πεξί αζσόηε θαη όρη πεξί θαθνύ… 

 

Μπξνζηά ζην ζέακα ηνπ Γηάγθνπ πνπ πξνζπαζεί λα βγάιεη λεξφ 

απφ ην πεγάδη ε Δχα θπξηεχεηαη απφ εξσηηθή επηζπκία θαη δε δηζηάδεη λα 

ην δείμεη: Σέηνην νκνξθόπαηδν θη ε γηαγηά κνπ ζα θνιαδόηαλε. Μεηά θαη 

ηελ πξνηξνπή ηεο Καηίλαο: Καη ηη θάζεζαη; Γε ιεο ηνπ ζείνπ ζνπ λα ζνπ 

ηνλ δώζεη; Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία γηα ην πνηφλ ηεο ζπγθε-

θξηκέλεο γπλαίθαο. Ζ Δχα είλαη πφξλε. Θέιγεηαη απφ ηνπο άλδξεο, ηνπο 

νπνίνπο μέξεη λα ζαγελεχεη πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ξίμεη ζηελ αγθαιηά ηεο. 

Ξέξεη φκσο θαη λα ηνπο εθκεηαιιεχεηαη. 

Γνεηεχεη ην Γηάγθν, ηνλ νπνίν θαηαθέξλεη λα θξαηήζεη θνληά ηεο, 

επεηδή ηνπ πξνζθέξεη ιχζε ζην νηθνλνκηθφ ηνπ αδηέμνδν. Παξάιιεια, 

εθκεηαιιεχεηαη θαη ηνλ ζείν, ηνπ νπνίνπ ε θνηλσληθή ζέζε θαη ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε δελ ηνπ επηηξέπνπλ ηα εξσηηθά παηρλίδηα κε ηελ 

ίδηα, νπφηε επραξίζησο απνδέρεηαη λα δηαδξακαηίζεη ην ξφιν ηνπ 



 64 

πξνζηάηε. Να «θακνπθιαξηζηεί» πίζσ απφ ην πξφζσπν ηνπ Γηάγθνπ, γηα 

λα κπνξεί λα ραίξεηαη ηελ «αληςηά» ηνπ. 

 Καηίλα:[…] αλ πξνζηάηεο ηεο, ζαλ ζείνο ηεο λα πνύκε, πνπ είζαη, 

θξνληίδεηο ηελ νηθνγελεηαθή ζνπ ηηκή. Γε ζέιεηο λα έρεηο αξγόηεξα 

έλα ζσξό ληαξαβέξηα …Φηάλεη πνπ ζα έρεηο ην ληαξαβέξη ηνπ 

Γηάγθνπ. 

ηελ Γ΄ Πξάμε ηε βξίζθνπκε λα εηνηκάδεηαη λα πάεη βφιηα κε ην Γηα-

βξνχζε, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη δηαηεξεί θαη κε εθείλνλ ζρέζεηο. 

Ζ εξσίδα είλαη ε πξνζσπνπνίεζε ηεο γπλαίθαο πνπ δελ έρεη αλα-

ζηνιέο, πνπ αξέζθεηαη ζην λα θαηαζηξέθεη ηνλ θφζκν ησλ άιισλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο εξσηηθέο επηζπκίεο ηεο θαη ηηο νηθνλν-

κηθέο αλάγθεο ηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζχκα ηεο είλαη ε αλππν-

ςίαζηε Σνχια, ηελ νπνία αξρηθά εμαπαηά, παξηζηάλνληαο φηη ηεο ζπκπα-

ξαζηέθεηαη ζηελ αγσλία ηεο γηα ηελ εμέιημε ηεο ζρέζεο ηεο κε ην 

Γηάγθν: Θα ηειεηώζνπλ νη παξεμεγήζεηο. Σν πξάκα ζα πάξεη ηέινο. ια 

ζα πάλε θαιά. ηε ζπλέρεηα επηδεηθλχεη ην θαηφξζσκά ηεο: Ση θαιύηεξε 

γηνξηή, αθνύ δώζακε ιόγν. 

Ζ ηαπεηλσηηθή θαη πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά απηήο ηεο πξαγκα-

ηηθά έκπεηξεο ζηνλ έξσηα γπλαίθαο αληαλαθινχλ ην θφβν θαη ηελ 

αλαζθάιεηά ηεο. Σα ληάηα θαη ε αζσφηεηά ηεο Σνχιαο είλαη νη 

κεγαιχηεξνη αληίπαινί ηεο. Δμάιινπ ζηελ Α΄ πξάμε ν  Γηάγθνο 

παξαδέρεηαη φηη  ε θαξδηά ηνπ είλαη δνζκέλε αιινχ. Ση θαη αλ ε θαξδηά 

κνπ είλαη δνζκέλε αιινύ, ηα κάηηα κνπ είλαη εδώ! Γηεπθξηλίδνληαο έηζη 

φηη ε επηζπκία ηνπ νθείιεηαη κφλν ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ζηα 

ζέιγεηξα ηεο Δχαο. ηε Β΄ πξάμε απεπζχλεηαη ζην λέα κε ιφγηα πνπ 

πεξηζζφηεξν ζα ηαίξηαδαλ ζηελ ίδηα: Γελ ληξέπεζαη, ηέηνηα μεηζίπσηε πνπ 

είζαη […] Να θαηέβσ λα ζνπ δείμσ εγώ. Ζ ερζξφηεηα ηεο Δχαο 

θνξπθψλεηαη  ζηελ Γ΄ πξάμε κε ην γεκάην ππνλννχκελα ηξαγνχδη ηεο : 



                                                                                                                                       65  

 

 

 Ξεξά ηα θύιια ηεο κνπξηάο 

 πέθηνπλ κεο ηελ απιή ζνπ 

 θη απ‟ ηα θιαξηά ηεο πέηαμε  

         θαη πάεη ην πνπιί ζνπ. 

 

 Αο ηα κσξή παξάηα ηα  

 ην λην ζνύ ηνλ επήξα,  

 ζηα καύξα πάιη ζ‟ έληπζα  

 ζαλ πνλεκέλε ρήξα.  

 

Πάληα πηθξακέλε ζα‟ζαη  

θάζε, ζθάζε, ζθάζε. 

 

 Πξάγκαηη, ε Δχα είλαη ε αηηία γηα ηελ νπνία θαηαζηξέθεηαη ε δσή 

ηεο λεαξήο Σνχιαο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηεο θαη γεληθά δηαηαξάζζεηαη ε 

ηζνξξνπία ηεο απιήο. Ο Υνξλ ζην πξφζσπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξσίδαο 

απεηθνλίδεη ηελ θαηαζηξνθηθή φςε ηεο γπλαηθείαο θχζεο. 

 Ζ εξσίδα αληηπξνζσπεχεη ηε γπλαίθα-αξάρλε. Ζ ζειθηηθή ηεο 

παξνπζία, ην απξνθάιππην εξσηηθφ ηεο πάζνο, ν δφινο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

πξνθεηκέλνπ λα παγηδεχζεη ην Γηάγθν θαη λα απαιιαγεί απφ ηελ Σνχια, 

νη ζπλαιιαγέο κε ηνλ ζείν, ζπλζέηνπλ κηα γπλαίθα αδίζηαθηε θαη άθξσο 

επηθίλδπλε. Δίλαη εθείλε πνπ ζα επηζηξαηεχζεη ζεκηηά θαη αζέκηηα κέζα 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ην «εγψ» ηεο. Αθήλεηαη λα παξαζπξζεί 

απφ ην πάζνο, δελ έρεη αηδψ. Ζ δσή ηεο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ δχν 

αιιειέλδεηα ζηνηρεία: ην ζαξθηθφ έξσηα θαη ην ρξήκα.  
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Η Καηίλα 

 

Ζ Δχα είλαη πφξλε. Ζ Σνχια αλαγθάδεηαη λα γίλεη πφξλε. Ο κεραληζκφο, 

φκσο, πνπ ζπληεξεί ηελ εθπφξλεπζε ηεο Δχαο θαη επηβάιιεη ηελ ίδηα 

θαηάζηαζε ζηελ Σνχια ζηεξίδεηαη απφ δπν άιιεο, κεγαιχηεξεο ζε ειηθία 

γπλαίθεο, ηελ Καηίλα θαη ηε Φξφζσ. Ζ Καηίλα είλαη πξναγσγφο, θάηη πνπ 

ππαηλίζζεηαη θαη ε ίδηα: Πάληα ε Παξζέλα κ‟ αθνύεη […] ιε ε Πιάθα 

μέξεη ηελ θαξδηά κνπ, δελ κπνξώ λα δσ θνξίηζη απξνζηάηεπην!  

Ζ  Καηίλα ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζνο. ε πξψηε θάζε ηε βιέπνπκε 

λα κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ Δχα θαη ην Γηάγθν, κε ηελ πξφθαζε φηη 

ελδηαθέξεηαη γηα εθείλε. Καη ηώξα ηνύηε ε θαθνκνίξα… ηελ πνλάεη ε 

θαξδηά κνπ! Άηπρε βιέπεηο! Γπν θνξέο πήγε λα λνηθνθπξεπηεί… ηε 

ζπλέρεηα ηε βιέπνπκε λα πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηε ζρέζε ηεο Δχαο κε ην 

ζείν ζηε γπλαίθα ηνπ: Δγώ ην βξήθα θαιύηεξν λα πάσ κε ηα ρνύγηα ηεο, 

κήπσο έηζη ηελ θαηαθέξσ, όπσο θαη έγηλε… Μάιηζηα, θπξά κνπ, ηεο ιέσ 

κπνξεί λα είλαη θόξε θαλελόο θίινπ ηνπ πεζακέλνπ, θαη λα ηνλ ιέεη 

κπάξκπα γηαηί ηε γλσξίδεη από κηθξή! Σν βξίζθεηο άδηθν έλαο άλζξσπνο 

λα θάλεη έλα ςπρηθό; 

Ζ ίδηα κεηαηξέπεη ζε ςπρηθφ ηελ εχλνηα πνπ δείρλεη ν ζείνο ζηελ 

Δχα, φπσο ζα θάλεη θη αξγφηεξα κε ηελ Σνχια θαη ην Γηαβξνχζε. Απφ 

ηελ Δχα δελ θαίλεηαη λα έρεη νηθνλνκηθφ φθεινο. Σεο ζπκπαξαζηέθεηαη 

θπξίσο απφ έλα αίζζεκα «ζπλαδειθηθήο» αιιειεγγχεο. Ζ αιιειεγγχε 

φκσο πνπ δείρλεη ζηελ Σνχια είλαη κφλν θαη’επίθαζηλ, γηαηί απφ απηήλ 

δεηά αληαιιάγκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ ηεο πξνζέθεξε. 

Ξέξεη πσο κφλν έηζη κπνξεί λα  ηελ εθκεηαιιεπηεί. Ζ ελ ιφγσ εξσίδα 

δελ πηζηεχεη ζηνλ έξσηα, δελ απνδέρεηαη ην γάκν (βι. παξαπάλσ). 

Πηζηεχεη κφλν ζε εθείλεο ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο πνπ πξνζθέξνπλ 

νηθνλνκηθά νθέιε ζηηο γπλαίθεο. χκθσλα κε ην δηθφ ηεο θψδηθα εζηθήο, 
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ε ζπκπεξηθνξά ηεο είλαη θαινζχλε θαη επεξγεζία: Να κε ζπκνύληαη ηα 

θνξίηζηα, όηαλ ηα επεξγεξηάσ. 

Πνπζελά ζην έξγν δελ ηε βιέπνπκε λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο θαη 

ηηο πξάμεηο ηεο αλήζηθεο. Αληίζεηα, έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη δεη ηίκηα: Α! 

αο εηδνπνηώ δελ έρσ όξεμε γηα θαπγάδεο θαη ξεδηιέκαηα ζηελ απιή κνπ. 

Γε ζέισ λα βγάισ ην όλνκά κνπ. ηε γεηηνληά έδεζα ηίκηα είθνζη ρξόληα. 

Έλα μέξσ κνλάρα, πσο ζέισ λα πιεξσζώ. 

ηελ Γ΄ Πξάμε επίζεο ηε βιέπνπκε λα έρεη θξίζεηο επαηζζεζίαο, 

θαζψο αηζζάλεηαη ελνρέο γηα ην κπιέμηκν ηνπ θπξ Αληψλε: Αλ ήμεξα όηη 

δελ ήηαλ δηθά ηνπ ηα ρξήκαηα, δε ζα ηα έπαηξλα πνηέ. Ζ νκνινγία ηεο 

απηή δελ πείζεη κεηά ηα φζα πξνεγήζεθαλ κε ηελ Σνχια θαη ην 

θηινρξήκαην ραξαθηήξα πνπ επέδεημε. 

Σειηθά, ε εξσίδα έρεη επίγλσζε ηνπ πφζν δηεθζαξκέλε είλαη θαη 

απιψο ππνθξίλεηαη, παξηζηάλνληαο ηελ ελάξεηε θαη ηελ πνλφςπρε, ή 

πξαγκαηηθά πηζηεχεη πσο ε ζηάζε ηεο απηή είλαη εζηθά δηθαησκέλε; Σν 

έξγν δελ δίλεη ζαθή απάληεζε. Πάλησο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην ελ 

ιφγσ πξφζσπν ελζαξθψλεη ηελ έθιπζε ησλ εζψλ. Γίλεηαη ην ζχκβνιν 

ηεο εθπνίεζεο θάζε εζηθήο αμίαο. 
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Η Φξόζω 

 

Ζ Φξφζσ δελ αληέρεη ηε θηψρεηα. Ζ δηακαξηπξία ηεο γηα ηε ζηεξεκέλε 

θαη κίδεξε δσή ηεο πξνβάιιεηαη ζε φιν ην θείκελν: θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο 

κε ηνπο νηθείνπο ηεο θαη φιε γεληθά ηελ θνζκναληίιεςή ηεο. Ζ κφλε 

αμία πνπ παξαδέρεηαη θαη αλαγλσξίδεη  είλαη ην ρξήκα. Ζ νηθνλνκηθή 

απνθαηάζηαζε είλαη γηα εθείλε απηνζθνπφο θαη ηελ επηδηψθεη 

αδηαθνξψληαο γηα ηνπο θαλφλεο ηεο ηηκήο, ηνπο νπνίνπο ζηαζεξά δελ 

απνδέρεηαη. 

 Καηά ην παξειζφλ ήηαλ πφξλε, φπσο καο πιεξνθνξεί ε Καηίλα 

ζηελ Α΄ πξάμε: … Πάκε λα γιεληήζνπκε ζηεο Φξόζσο έιεγαλ νη παξέεο… 

ην ρξφλν ηεο δξάζεο ηνπ έξγνπ έρεη αιιάμεη ηξφπν δσήο. Δίλαη ζχδπγνο 

θαη κεηέξα, φκσο έρεη δηαηεξήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγελέζηεξνπ 

έθιπηνπ βίνπ  ηεο θαη δελ έρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο επηηαγέο ησλ δχν 

απηψλ ξφισλ. 

Ζ εξσίδα δελ απνηειεί πξφηππν κεηέξαο, φρη κφλν γηαηί αληηηί-

ζεηαη ζην εξσηηθφ αίζζεκα ηεο θφξεο ηεο πξνο ην Γηάγθν, αιιά θπξίσο 

γηαηί πξνζπαζεί λα ηεο «κεηαβηβάζεη»  ηελ επηδίσμε ηεο νηθνλνκηθήο 

απνθαηάζηαζεο κέζσ ηνπ γάκνπ κε θάπνηνλ εχπνξν άλδξα: Μνπ ζέιεη 

θαη ηνπ ιόγνπ ηεο παηδαξέιηα κε ην θεθάιη άδεην θαη ηελ ηζέπε  πην άδεηα 

αθόκα. Δπίζεο, πνπζελά ζην έξγν δελ ηε βιέπνπκε λα ζπκπεξηθέξεηαη κε 

κεηξηθή ζηνξγή θαη ηξπθεξφηεηα. Μπνξεί  λα θαιχπηεη ηελ Σνχια θαηά 

ηελ εγθπκνζχλε ηεο θαη επηηίζεηαη ζηελ Δχα γηα ην πξφβιεκα πνπ ηεο 

δεκηνχξγεζε,  φκσο ην ξφιν ηεο κεηέξαο, ζηελ νπζία, ηνλ εθπιεξψλεη ν 

Αληψλεο. 

Ζ  Φξφζσ δελ απνηειεί νχηε πξφηππν ζπδχγνπ: Αλ δε ζ‟ άξεζα λα 

κε κ‟ έπαηξλεο, αιιά βιέπεηο ζηάζεθα άηπρε λα κπιέμσ κε εζέλα. Γελ 

ηξέθεη θαλελφο είδνπο εθηίκεζε γηα ηνλ άληξα ηεο, θαη απηφ γηαηί ν 
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θψδηθαο αμηψλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη  απέρεη πνιχ απφ ηελ παξαδνζηαθή 

έλλνηα ηεο εζηθήο θαη ηεο ηηκήο πνπ εθθξάδεη ν Αληψλεο. 

πσο αλαθέξζεθε, ην δεηνχκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξσίδαο είλαη 

ε νηθνλνκηθή απνθαηάζηαζε. Ζ θαηαπάηεζε θαλφλσλ εζηθήο, εθφζνλ 

εμππεξεηεί ηελ εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ αηηήκαηνο, εθιακβάλεηαη απφ 

ηε Φξφζσ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, ρσξίο κάιηζηα λα πξνζιακβάλεη 

ηελ παξακηθξή αξλεηηθή δηάζηαζε.  

Φξόζω: Σόζεο ρηιηάδεο πέξαζαλ από ηα ρέξηα ζνπ.                                                                                             

Πνηνο έρεη ην κέιη δάρηπια θαη δελ ην γιύθεη; 

Αληώλεο: Μα γπλαίθα απηά είλαη κεηξεκέλα ρξήκαηα, θαη λα ήζεια 

πώο ζα κπνξνύζα; 

Φξόζω:[…] Ακ βέβαηα ηη θαηάθεξεο εζύ ζηε δσή ζνπ;[…] Πώο λα 

ζπλελλνεζεί θαλείο κε έλαλ άλζξσπν πνπ πήξε απνθνπή ηελ ηηκηόηε; 

ηα κάηηα ηεο, ν Αληψλεο έρεη εθπέζεη σο άλδξαο, αθξηβψο επεηδή 

επηκέλεη ζε έλαλ έληηκν ηξφπν δσήο, πνπ φκσο ζπλδπάδεηαη κε ηε 

θηψρεηα: Γελ ήζνπλ πνηέ  άλζξσπνο… Αλ από κηαο αξρήο ήζνπλ άμηνο δε 

ζα θηάλακε ηώξα εδώ πνπ θηάζακε! Νηξέπεζαη, θνβάζαη, δελ μέξεηο λα 

δήζεηο […]. Βξε αθακάηε ηη θσλάδεηο; Αγξηεύνπλ βξε νη άλδξεο … Μα 

εθείλνη πνπ θέξλνπλ παξάδεο ζην ζπίηη ηνπο! Δζύ ινύθαμε! Σν έλησζεο 

πσο εκείο ζε δνύκε ηώξα εηδεκή ζα ςνθήζεηο ζηε θπιαθή! 

 Ζ Φξφζσ − αλ θαη ππήξμε πφξλε − δελ επηζπκεί αθξηβψο απηή ηελ 

ηχρε γηα ηελ θφξε ηεο. ηε ζπλέηδεζή ηεο ν γάκνο έρεη θάπνηα ζεκαζία, 

αξθεί βέβαηα λα ζπλδέεηαη κε πιηθέο απνιαβέο φπσο πξναλαθέξζεθε. 
8
 

χκθσλα κε ηελ αληίιεςε ηεο, ε κεηαζηξνθή ηεο Σνχιαο θαη ε θπγή ηεο 

κε ην Γηαβξνχζε απνηειεί ηελ θαιχηεξε θαηάιεμε, αθξηβψο γηαηί 

ζπλδπάδεη ηελ θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ  κε ηελ πξννπηηθή ηνπ 

                                                 
8
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γάκνπ: Υαξά ζηελ θόξε καο δε ιεο ηώξα! Δγώ ζνπ ιέσ, θπξά Καηίλα κνπ, 

πσο ζα ηε ζηεθαλσζεί.  

Γελ είλαη ιηγφηεξν αλήζηθή απφ ηελ Καηίλα απιψο είλαη 

πεξηζζφηεξν ζπληεξεηηθή. Σα  παξαπάλσ ιφγηα φκσο  αληαλαθινχλ ηελ  

αγσλία ηεο κάλαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θφξεο  κε ηξφπν πνπ είλαη 

θνηλσληθά απνδεθηφο. Έηζη αθήλεηαη λα ελλνεζεί  φηη ε εξσίδα δηαζέηεη 

θάπνηα ςήγκαηα κεηξηθήο ζηνξγήο θαη φηη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα 

κπνξνχζε λα παξνπζηάζεη εληειψο δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 

 

 

4.4. ρέζε κε ην αλδξηθό θύιν 

 

Οη  γπλαηθείεο νληφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ  δελ  είλαη ειεχζεξεο. 

Καζνξίδνληαη ηφζν απφ ηηο  θνηλσληθέο ζπλζήθεο φζν θαη απφ ην άιιν 

θχιν ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε νπζηαζηηθά φιε ηνπο ε ςπρνζχλζεζε θαη ε 

ζπκπεξηθνξά λα είλαη απνηέιεζκα απηήο ηεο επίδξαζεο. Οη ηξεηο 

γπλαίθεο (Καηίλα, Δχα, Φξφζσ) επηδηψθνπλ ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηνπο 

άλδξεο, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη απφ  ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο απηέο δελ 

παξνπζηάδνληαη σο ζχκαηα ηεο αλδξηθήο εμνπζίαο θαη ζεμνπαιηθήο 

νξκήο.  

Αληίζεηα, θαη νη ηξεηο είλαη αξθεηά δπλακηθέο θαη κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο  θαίλεηαη λα είλαη πην ηζρπξέο απφ ηνπο  άλδξεο. Ζ 

Δχα εθκεηαιιεχεηαη ηαπηφρξνλα ην Γηάγθν θαη ην ζείν. Ζ Φξφζσ 

απαμηψλεη ηνλ Αληψλε . Ο ζείνο θαη ν Γηαβξνχζεο εμαξηψληαη απφ ηελ 

Καηίλα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηηο γπλαίθεο πνπ πνζνχλ εξσηηθά. 

  κσο, γηα ηηο ηξεηο εξσίδεο, ε εμάξηεζε απφ ην αλδξηθφ θχιν 

είλαη ζηάζε δσήο. Μφλν έηζη κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή 
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ηνπο θαη λα νξακαηηζηνχλ ηελ πξννπηηθή ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο. Γηα 

ην ιφγν απηφ δελ έξρνληαη αληηκέησπεο κε  δηιήκκαηα εζηθήο θχζεσο. Οη 

γπλαίθεο απηέο αθνινπζνχλ ην δξφκν ηνπ πιεξσκέλνπ έξσηα, γηαηί απιά 

απνηεινχλ ην κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο ζην νπνίν επηθξαηεί ε δηαθζνξά 

θαη ε παξαθκή. Σν ζχζηεκα  θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ 

απηψλ θαη νη ίδηεο πάιη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ην ηξνθνδνηνχλ, 

κεηέρνληαο ζε έλα θαχιν θχθιν. 

Σν κφλν γπλαηθείν πξφζσπν πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ εμάξηεζή 

ηνπ είλαη ε θεληξηθή εξσίδα, ε Σνχια. Γείρλεη αξρηθά ειεχζεξν πλεχκα, 

θαζψο ηνικά λα γεπζεί ηνλ έξσηα ζε κηα επνρή πνπ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζπλαίζζεκα αθφκα θαη ζηελ πιαησληθή ηνπ κνξθή ζεσξείηαη ηακπνχ. 

Δπηπιένλ, έλα είδνο «εξσηηθήο εζηθήο» αληαλαθιάηαη ζηα ιφγηα ηεο: ν 

έξσηαο δηθαηώλεη ηελ ακαξηία (Βαθεηάδε φ.π., 222). Ζ ζεμνπαιηθή πξάμε 

ράλεη ην απειεπζεξσηηθφ λφεκά ηεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ  

«ακαξηία».  

Ζ ίδηα, επίζεο, ηνικά λα νκνινγήζεη θαη λα παξαδερζεί ηνλ έξσηά 

ηεο αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη θαηάιιειε αληαπφθξηζε απφ ην 

αληηθείκελν ηνπ πφζνπ (Πξάμε Β΄). Ζ πξάμε ηεο απηή μεπεξλά ηα 

δεδνκέλα κηαο επνρήο θαηά ηελ νπνία ην εξσηηθφ ζπλαίζζεκα δελ 

επηβξαβεχεηαη νχηε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο 

(Μπιέζηνο 2001). 

Σν Φηληαλάθη είλαη ην πξψην έξγν ηνπ Νενειιεληθνχ ζεάηξνπ ζην 

νπνίν ηίζεηαη ην ζέκα ηεο  άκβισζεο (Μπιέζηνο 2001). Ζ εξσίδα ράλεη 

νξηζηηθά ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζεη ηε ρεηξαθέηεζή ηεο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ δελ θξαηά ην παηδί. Τπνηάζζεηαη ζηα θνηλσληθά δεδνκέλα  

ζχκθσλα κε ηα νπνία ηα λφζα παηδηά δελ ήηαλ απνδεθηά. κσο απφ ηελ 

άιιε πιεπξά θεξδίδεη ηελ αμηνπξέπεηα  θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο απέλαληη 

ζηνλ εξαζηή ηεο (Μπιέζηνο, φ.π). Δλψ ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ηε 

ιχζε ηνπ εθβηαζκνχ πηέδνληαο ην Γηάγθν λα κείλεη καδί ηεο θαη λα 
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ζηεξίμεη νηθνλνκηθά εθείλε θαη ην παηδί ηεο, ε Σνχια δελ πξνβαίλεη ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο. 

Δπίζεο, ε Σνχια είλαη ε κφλε γπλαίθα ζην έξγν πνπ δελ επηδηψθεη 

ηε ζηήξημε θαη ηελ «πξνζηαζία» θάπνηνπ άλδξα. Αληηζηέθεηαη κέρξη 

ηέινπο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ εθπφξλεπζε. χκθσλα κε ηνλ 

Μπιέζην (φ.π.), φηαλ ηειηθά αλαγθάδεηαη λα ππνθχςεη ζηηο πηέζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη έλαλ άλζξσπν πνπ ζε θάπνηνλ 

βαζκφ εθηηκά: Κύξηε Γηαηξνύο, εζείο είζηε θαιόο άλζξσπνο θαη ε αιήζεηα 

είλαη πσο  κνπ  θαλήθαηε πάληα επγελήο. 

ην έξγν απηφ, ε κνλαδηθή ζρέζε αλάκεζα ζε άλδξα θαη γπλαίθα 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ακνηβαία αγάπε θαη εθηίκεζε είλαη ε ζρέζε παηέξα-

θφξεο. Ζ Βαθεηάδε εληνπίδεη ζε απηήλ έλαλ ιαλζάλνληα εξσηηζκφ(φ.π., 

221). ηελ πεξίπησζε ηεο Σνχιαο θαη ηνπ Αληψλε έρνπκε λα θάλνπκε κε 

δπν αλζξψπνπο πνπ  έρνπλ ηα ίδηα ηδαληθά θαη αμίεο, ηξέθνπλ αηζζήκαηα 

ν έλαο γηα ηνλ άιιν θαη  δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην εζηθά δηαβξσκέλν 

πεξηβάιινλ ηεο απιήο. 

πσο ζπκβαίλεη ζε θάζε πεξίπησζε αλζξψπσλ πνπ αγαπνχλ θαη 

ζαπκάδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, είηε πξφθεηηαη γηα παηξηθή είηε γηα εξσηηθή 

ζρέζε, ε δσή θαη ε επηπρία ηνπο ελψλεηαη ζε κηα θνηλή κνίξα. Ο 

Αληψλεο παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηνπ. Γίλεηαη θιέθηεο γηα λα ζψζεη ηελ 

θφξε ηνπ. Ζ Σνχια, κε ηε ζεηξά ηεο, πξνδίδεη ηηο δηθέο ηεο αξρέο θαη 

ελδίδεη ζηηο αλήζηθεο πξνηάζεηο ηεο Καηίλαο πξνθεηκέλνπ λα ζψζεη ηνλ 

παηέξα ηεο απφ ηε θπιαθή. Ζ κφλε πγηήο ζρέζε ηνπ δξάκαηνο δηαιχεηαη 

θαη νη κεηέρνληεο ζε απηήλ θαηαζηξέθνληαη. Ο ζπγγξαθέαο  κε ηνλ ηξφπν 

απηφ δελ ζηειηηεχεη απιψο ηε δηαθζνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά δείρλεη 

απξνθάιππηα ην ζξίακβφ ηνπ. 
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4.5. Η έληαμε ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ  

ζην θνηλωληθό πιαίζην 

 

Σν Φηληαλάθη γξάθεηαη ιίγν θαηξφ κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη 

ιίγν πξηλ απφ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Ο αζηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο πνπ είρε αξρίζεη ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα 

ηείλεη λα νινθιεξσζεί. Μεγάινο αξηζκφο αγξνηψλ εγθαηαιείπεη ηελ 

χπαηζξν θαη αλαδεηά πιένλ εξγαζία ζηα αζηηθά θέληξα, επηβηψλνληαο 

θάησ απφ νηθνλνκηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο. 

Ζ απιή πνπ βξίζθεηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο εμαθνινπζεί λα 

ζπκπιέθεη αμεδηάιπηα ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε απηή. 

Γηαηεξεί ηελ απηνηέιεηά ηεο, θαζψο ηα φξηα απφ ην αζηηθφ πεξηβάιινλ 

είλαη ζαθή, απεηιείηαη φκσο ε απηνλνκία θαη ε ζπλνρή ηεο. Οη άλζξσπνη 

ηεο απιήο είλαη απηνί πνπ δνπλ ζην πεξηζψξην ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Οη ίδηνη, πξνζπαζψληαο λα δηαθχγνπλ απφ ηα ζηεγαλά 

ηνπ πεξηζσξίνπ, πηνζεηνχλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο πφιεο. 

 Έηζη, ν ηξφπνο δσήο ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο εηζβάιιεη ζηνλ 

θιεηζηφ ρψξν ηεο απιήο, δηαηαξάζζνληαο ηελ νξγαληθή ελφηεηά ηεο θαη 

αιινηψλνληαο ηελ αγλή ςπρνζχλζεζε θαη ηε λννηξνπία ησλ θαηνίθσλ 

ηεο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά έρεη θαη ε απιή ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

Αλ ζηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα ην Θέαηξν ησλ Ηδεψλ 

αζθεί έληνλε θξηηηθή ζηα λέα ήζε ηεο αζηηθήο ηάμεο, πξνζπαζψληαο λα 

πξνιάβεη ην κεξηθφ ή θαη ηνλ νινθιεξσηηθφ εθκαπιηζκφ ησλ εζψλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε αλάπηπμε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε επηζπκία γηα θνηλσληθή 

αλέιημε, ζηηο αξρέο ηηο δεχηεξεο δεθαεηίαο έλα ηέηνην εγρείξεκα δελ 

εμαθνινπζεί λα είλαη ην ίδην θηιφδνμν.  

ε κηα κεηαπνιεκηθή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζε έλα θιίκα 

αβέβαηνπ παξφληνο θαη αθφκε πην αβέβαηνπ κέιινληνο ν κφλνο ζηαζεξφο 

θαη θνηλφο πξνζαλαηνιηζκφο αλάκεζα ζηελ αζηηθή θαη ηελ εξγαηηθή 
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ηάμε είλαη ε απφθηεζε ρξήκαηνο. Ζ πξψηε επηδηψθεη λα δηαηεξήζεη ή θαη 

λα απμήζεη ηα θεθηεκέλα ηεο, ε δεχηεξε αγσλίδεηαη λα επηβηψζεη ζην 

ζθιεξφ θαη αθηιφμελν πεξηβάιινλ ηεο πφιεο. 

Ο Υνξλ, ζπλεηδεηνπνηεκέλνο θαη νμπδεξθήο, γξάθεη ην Φηληαλάθη 

αθνχ πξψηα αθνπγθξαζηεί πξνζεθηηθά ηνλ πεξίγπξφ ηνπ. Ο ζπγγξαθέαο 

απνηππψλεη ηηο αμίεο, ηηο αλαδεηήζεηο ηεο θνηλσλίαο φπνπ δεη – άιισζηε 

ν ρξφλνο δξάζεο ηνπ έξγνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν – ρσξίο 

θαζφινπ λα εζηθνινγεί, λα πιαηεηάδεη ή αθφκα θαη ρσξίο λα πξνζδνθά 

ηελ αιιαγή, ηελ νπνία ζεσξεί αλέθηθηε (θάηη ην νπνίν θαίλεηαη ζην 

ηέινο ηνπ έξγνπ).Ο Υνξλ, ςχρξαηκα θαη αληηθεηκεληθά, «δείρλεη πφζν 

αζφξπβα θαηεδαθίδνληαη νη αμίεο ηνπ εζηθνχ πνιηηηζκνχ, φπσο είλαη ε 

ηηκή ηεο γπλαίθαο, θαη πφζν θνχθηεο είλαη ηέηνηεο αμίεο θάησ απφ ηηο λέεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο» (Πνχρλεξ 1984, 327). 

Ο ζπγγξαθέαο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζε άιια έξγα ηνπ ην ζέκα 

ηεο γπλαηθείαο απηζηίαο (Φηνξέια). πσο αλαθέξεη ε Βαθεηάδε, ν ηχπνο 

ηεο άπηζηεο, ειαθξφκπαιεο επηθίλδπλεο θαη θαηαζηξνθηθήο γπλαίθαο 

ηαπηίδεηαη γηα ην Υνξλ κε ηε γπλαίθα γεληθφηεξα (1996, 23). ην 

Φηληαλάθη φκσο ζπλζέηεη έλαλ θακβά απφ γπλαηθεία πξφζσπα ηα νπνία 

είηε δελ ελδηαθέξνληαη εμαξρήο (Καηίλα, Δχα, Φξφζσ), είηε ζηακαηνχλ 

λα ελδηαθέξνληαη (Σνχια) γηα ηελ ηηκή θαη ηελ εζηθή ηνπο, φρη απφ 

πξνζσπηθή επηινγή, αιιά επεηδή ε θνηλσλία ηηο σζεί ζε ηέηνηνπ είδνπο 

επηινγέο. 

Ζ Βαθεηάδε ππνζηεξίδεη φηη ηα πξφζσπα ζην Φηληαλάθη 

πεξηγξάθνληαη ρσξίο λα εμεγνχληαη (φ.π., 220). Γηαθνξνπνηψληαο ιίγν ην 

ζπκπέξαζκα απηφ, ζα ιέγακε φηη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ν Υνξλ, κέζα 

απφ ηνπο ήξσεο ηνπ θαη θπξίσο κέζα απφ ηηο γπλαίθεο, εμεγεί θαη 

θαηαζέηεη ελψπηνλ ησλ ζεαηψλ ηνχο θνηλσληθνχο κεραληζκνχο. Οη 

γπλαίθεο ηεο απιήο ηνπ Υνξλ σο πφξλεο δελ θαζαίξνληαη, νχηε φκσο 

θαηαθξίλνληαη, γηαηί είλαη ζχκαηα – δεκηνπξγήκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο 
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θνηλσληθήο θαηάζηαζεο. Σν κήλπκα πνπ πξνβάιιεη ν ζπγγξαθέαο γηα 

θνηλσληθή θάζαξζε, αλ θαη δηαθξηηηθφ, είλαη ζαθέο. 

 

 

 

4.6. Γξακαηνπξγηθέο επηξξνέο  ζηε  ζύλζεζε  

ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ ηνπ έξγνπ 

 

Ο Παληειήο Υνξλ ραξαθηεξίδεη ην Φηληαλάθη σο εζνγξαθία. 

Πξνζπαζψληαο λα απνζαθελίζνπκε ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ, πξέπεη 

θαηαξρήλ λα επηζεκάλνπκε φηη ν εζνγξαθηζκφο δελ ζπληζηά μερσξηζηφ 

ζεαηξηθφ είδνο (Βαθεηάδε 1996, 234). Ο φξνο εζνγξαθία ζεκαίλεη ηελ 

πεξηγξαθή ηεο δσήο ηεο ππαίζξνπ, ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εζψλ θαη ησλ 

εζίκσλ ηεο. Ζ εζνγξαθηθή πεξηγξαθή εθθξάδεη θαη έλα είδνο λνζηαιγίαο 

γηα ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσήο  απφ ηε πιεπξά ηεο αζηηθήο ηάμεο. 

 Σν Φηληαλάθη έρεη αλακθηζβήηεηα ζηνηρεία εζνγξαθηθά απφ ηε 

ζηηγκή πνπ πεξηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή εμειίζζεηαη ζε 

κηα πιαθηψηηθε απιή. Ζ απιή σο δξακαηηθφο θαη σο ζθεληθφο ρψξνο 

απνηειεί ηε «κεηαθνξά» ηεο ππαίζξνπ ζηελ αλαπηπζζφκελε αζηηθή 

θνηλσλία. Ζ απιή είλαη κηα άιιε κνξθή γεηηνληάο, πξνέθηαζε ηεο 

πιαηείαο ηνπ ρσξηνχ, φπνπ ην ηδησηηθφ γίλεηαη δεκφζην κε ηελ 

θαζεκεξηλή ζπλαλαζηξνθή θαη επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ. 

Ο Υνξλ, φκσο, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιντθή θαηαγξαθή ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ εξψσλ ηεο απιήο ηνπ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο 

λνζηαιγηθήο αηκφζθαηξαο. Ζ Βαθεηάδε (φ.π., 234)  πξνζδηνξίδεη ην έξγν 

σο «θνηλσληθφ δξάκα εζνγξαθηθήο ζεκαηνινγίαο, πνπ ζπλδπάδεη ηελ 
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θιεξνλνκηά ηφζν ηνπ λαηνπξαιηζκνχ φζν θαη ηνπ ξνκαληηζκνχ, 

εθθξάδνληαο ηελ ηδηνηππία ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ».
9
 

 

Ο ζπγγξαθέαο, αθνινπζψληαο ηεο επηηαγέο ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, 

παξνπζηάδεη «θέηεο δσήο» απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο 

απιήο ηνπ. Ο ζπγγξαθέαο εκπλεπζκέλνο απφ ην Ναηνπξαιηζκφ, 

αζρνιείηαη κε αλζξψπνπο ιατθνχο, αλζξψπνπο ηνπ πεξηζσξίνπ. Οη ήξσέο 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηε Βαθεηάδε, είλαη «απινπνηεκέλνη ηχπνη» (1996,  

225). Σα πξφζσπα, θαηά ηε γλψκε καο, είλαη θπζηθά θαη αιεζνθαλή θαη 

απηφ γηαηί παξνπζηάδνληαη ρσξίο ππεξβνιέο, ρσξίο λα είλαη 

ζπξξηθλσκέλα ζηα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο απηά δελ 

παξνπζηάδνληαη κε εμεδεηεκέλν ηξφπν.  

Οη  ήξσεο ζην Φηληαλάθη αλαγλσξίδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ φρη 

κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε απιή αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

πεξηζσξηαθφ θαη δηαβξσκέλν πεξηβάιινλ. Δίλαη πξφζσπα ζρεδφλ 

ππαξθηά. Αθνινπζψληαο ην λαηνπξαιηζηηθφ πξφηππν, ν ζπγγξαθέαο 

απνδίδεη, επίζεο, ηε ζθιεξφηεηα πνπ επηθξαηεί, ρσξίο φκσο λα 

παξνπζηάδνληαη ζθελέο έζραηεο εμαζιίσζεο.  

Αίηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηζζεηηθνχ θηλήκαηνο δελ είλαη κφλν ε 

δηακαξηπξία αιιά θαη ε θνηλσληθή αλαηξνπή (Πνχρλεξ 1984, 325).Σν 

λαηνπξαιηζηηθφ πξνθίι ηνπ έξγνπ αδπλαηίδεη κε ηε ιχζε πνπ δίλεηαη ζην 

ηέινο. Ζ Σνχια ηειηθά ππνθχπηεη ζηηο επηηαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο, δελ ην 

αλαηξέπεη. Ζ θπγή ηεο κε ην Γηαβξνχζε είλαη πξάμε ζπκβηβαζκνχ θαη 

φρη πξάμε δηφξζσζεο ή αλαηξνπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

                                                 
9
 Ο Πνχρλεξ (1984, 330) αλαθέξεη φηη: «Ο Υνξλ ζηηο δνθεξέο κέξεο ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ  θαη ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο εθπνλεί έλα θνηλσληθφ δξάκα πνπ αλήθεη ζεκαηνγξαθηθά ζηελ 

εζνγξαθία, αιιά ζπγρξφλσο μεπεξλάεη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζηελ έθβαζή ηνπ ηα φξηα ηνπ 

πεξηγξαθηθνχ ξεαιηζκνχ θαη πξνρσξεί, σο έλα ίζσο απφ ηα ιίγα ζρεηηθά δείγκαηα ηνπ λενειιεληθνχ 

δξακαηνινγίνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναηνπξαιηζκνχ, κε ηελ απνγπκλσκέλε  παξνπ-

ζίαζε ηεο θνηλσληθήο αζιηφηεηαο θαη  ηελ απξνθάιππηε ηερληθή ηνπ». 
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Ζ θιεξνλνκηθή επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο είλαη έλα, επίζεο, λαηνπξαιηζηηθφ ζηνηρείν, πνπ ην έξγν 

ην  πξαγκαηεχεηαη ρσξίο φκσο ηειηθά λα ην πηνζεηεί. Ζ Σνχια δελ γίλεηαη 

πφξλε εμαηηίαο κηαο θιεξνλνκηθήο πξνδηάζεζεο πνπ απέθηεζε απφ ηε 

κεηέξα ηεο.
10

  Σα αίηηα απηήο ηεο θαηάιεμεο είλαη εμσηεξηθά. Ζ θνηλσλία 

ε ίδηα είλαη απηή πνπ παξεκβαίλεη ζηηο αλζξψπηλεο επηινγέο. ην έξγν 

ππάξρνπλ ζηνηρεία κεινδξακαηηθά, φπσο ν πξνδνκέλνο έξσηαο ηεο 

Σνχιαο θαη ν ζάλαηνο ηνπ θπξ Αληψλε. χκθσλα κε ηε Βαθεηάδε, «έλαο 

ζάλαηνο απφ έκθξαγκα, πνπ ζψδεη ηνλ ήξσα απφ ηε θπιαθή δελ έρεη ην 

βάξνο νχηε ηεο απηνθηνλίαο νχηε ηνπ θνληθνχ. Δίλαη έλαο ζάλαηνο 

ξνκαληηθφο»
11

 (1996, 228). Μεινδξακαηηθή ζα κπνξνχζε επίζεο λα 

ζεσξεζεί ε καληρατζηηθή δηάθξηζε ησλ πξνζψπσλ θαη ε ηππηθή πνξεία 

ηεο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζην θαιφ θαη ζην θαθφ (Γξακκαηάο 2002β, 

168). 

πσο φκσο δείμακε παξαπάλσ, ηα αλαγλσξίζηκα σο «θαιά» 

πξφζσπα θαηαιήγνπλ θνξείο ηνπ «θαθνχ». Απφ ηελ άιιε, ηα «θαθά» 

θέξνπλ θάπνηα ζηνηρεία ηνπ «θαινχ». (Σα ζξαχζκαηα κεηξηθήο αγάπεο 

ηεο Φξφζσο, ε πίζηε ηεο ζην ζεζκφ ηνπ γάκνπ. Δπίζεο, αλ 

ππνζηεξίμνπκε φηη ε Καηίλα δελ έρεη επίγλσζε ηεο δηεθζαξκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο, ηφηε κπνξνχκε λα δερζνχκε φηη, παξά ην αληίζεην 

απνηέιεζκα, ιεηηνπξγεί  έηζη απφ θαιή πξφζεζε). 

ην Φηληαλάθη δελ ζπλαληνχκε ηίπνηα ην θξαπγαιέν. Οχηε 

ζπλαηζζεκαηηθέο εμάξζεηο νχηε ζθελέο εζράηεο αζιηφηεηαο νχηε ηελ 

απιντθή θαη εηδπιιηαθή αηκφζθαηξα ηεο αγξνηηθήο δσήο. Ο Υνξλ, φπσο 

δηαπηζηψλνπκε ζην έξγν απηφ, «παίδεη» κε ηα αηζζεηηθά ξεχκαηα πνπ 

                                                 
10 Ο Γεσξγνπζφπνπινο αλαγλσξίδεη σο ζηνηρείν θιεξνλνκηθφηεηαο ηελ νκνηφηεηα ζην ραξαθηήξα 

κεηαμχ παηέξα θαη θφξεο: «Δζχ κνπ κνηάδεηο» ιέεη ν Αληψλεο ζηελ Σνχια (Βαθεηάδε φ.π., 227).  

11 Σν «ξνκαληηθφο» εδψ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ κεινδξακαηηθνχ, φπσο επηζεκαίλεη ν Γεσξγνπζφπνπινο  

( ζην Βαθεηάδε φ.π., 227). 
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επηθξαηνχλ ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή ηνπ θαηξνχ ηνπ θαη δεκηνπξγεί  

έλα έξγν νξφζεκν. 

 Ο πάζεο επηζεκαίλεη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ Υνξλ: 

«Γίλεηαη θαλεξφ πσο κε ηελ πνιπκνξθία ηνπ, κε ηε δηείζδπζε ζε 

πεξηνρέο αλεμεξεχλεηεο σο ηφηε γηα ην ζέαηξφ καο θαη κε ηηο δνθηκέο πνπ 

επηρεηξεί ζηα δηαθνξεηηθά είδε γξαθήο, δχζθνια ππνηάζζεηαη ζε 

ηαμηλφκεζε θαη ζπλνπηηθή εθηίκεζε. Ο ζπγγξαθέαο μεθεχγεη απφ ηα 

ζηελά φξηα ηνπ αηζζεκαηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ δξάκαηνο, απνθεχγεη 

θαη ηε ζρεκαηνπνίεζε, φηαλ ζίγεη πιάη ζε ζχγρξνλνπο νκνηέρλνπο ηνπ 

θνηλσληθέο πιεγέο. πλάκα ζπγθεθαιαηψλεη ηηο αλαδεηήζεηο θαη ή 

ζηφρνπο ηεο πξηλ απφ ην 1922 παξαγσγήο » (1983, 40). 

Ο ίδηνο ν Υνξλ, αλαγλσξίδνληαο ην Φηληαλάθη σο εζνγξαθηθφ 

δξάκα, δελ θαίλεηαη λα αληηιακβάλεηαη ηνλ θαηλνηφκν θαη πξσηνπνξηαθφ 

ηξφπν γξαθήο ηνπ. Μνλαδηθή ηνπ πξφζεζε θαίλεηαη λα είλαη ε αλάδεημε 

ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηεο επνρήο ηνπ. 
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5. Αγγέλα 
 

5.1.Η ππόζεζε 

 

 

Ζ ππφζεζε ηνπ έξγνπ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ  

’50. ε κηα πνιπθαηνηθία, δνπλ θαη εξγάδνληαη πέληε ππεξέηξηεο: ε 

Σαζία, ε Φαλή, ε Άλλα, ε Νέξα θαη ε Γεσξγία. ηελ αξρή ηνπ έξγνπ ε  

Σαζία δίλεη ηέινο ζηε δσή ηεο. Σε ζέζε ηεο −σο ππεξέηξηαο− παίξλεη ε 

Αγγέια, κηα δεθαεθηάρξνλε λεαξή πνπ κφιηο ήξζε απφ ηελ επαξρία 

       Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ε Γεσξγία θαη ν ηξάηνο (ν εξαζηήο ηεο) 

ζπλαληνχλ ην Λάκπξν (αδειθφ ηεο Σαζίαο) κε ζθνπφ λα ηνλ ελεκε-

ξψζνπλ γηα ην ηξαγηθφ ζπκβάλ. Μαδί ηνπο είλαη θαη ε Αγγέια. Οη δχν 

πξψηνη πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ην Λάκπξν φηη ε Σαζία νδεγήζεθε ζηελ 

απηνθηνλία απφ εξσηηθή απνγνήηεπζε. Ζ Αγγέια παξεκβαίλεη πξνθεη-

κέλνπ λα ηνπ θηλήζεη ηεο ππνςίεο φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα ηφζν απιή 

ππφζεζε.  

Ζ Αγγέια έρεη αλαθαιχςεη ηπραία έλα κήλπκα ηεο λεθξήο πξνο 

ηνλ αδειθφ ηεο, κέζα απφ ην νπνίν ηνπ δεηά απεγλσζκέλα λα κελ 

αξθεζηεί ζηηο θήκεο. Γηα πξψηε θνξά ε εξσίδα αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ε  

Σαζία είρε πέζεη ζχκα εθκεηάιιεπζεο θάπνηνπ άλδξα πνπ ηελ αλάγθαζε 

λα εθδίδεηαη. Ζ Γεσξγία ηε δηαςεχδεη θαη ηελ επηπιήηηεη πνπ ηφικεζε λα 

ππαηληρζεί θάηη ηέηνην. 

 Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζπγθεληξψλνληαη φινη γηα ηνλ ενξηαζκφ 

ηνπ γάκνπ ηεο Φαλήο θαη ηνπ Μέληνπ. Ζ Φαλή είλαη ήδε έγθπνο. Ζ Άλλα 

επηπιήηηεη ηε Φαλή πνπ νκνιφγεζε φια φζα ήμεξε γηα ηελ Σαζία ζηελ 

Αγγέια. Δπίζεο ηεο επηζεκαίλεη λα πξνζέρεη ηε Γεσξγία, πνπ ζπεχδεη λα 

ελεκεξψζεη ην ηξάην γηα φ,ηη ζπκβεί. Ζ Γεσξγία θαηαθηάλεη ζπκσκέλε 

γηαηί ν ηξάηνο ηελ έδησμε. Ο Λάκπξνο ζπλαληηέηαη κε ηελ Αγγέια. ηε 

ζπλάληεζε απηή νη δπν λένη ζπλδένληαη εξσηηθά. Ο ηξάηνο πξνηείλεη 
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ζην Λάκπξν λα ηνλ βνεζήζεη λα θχγεη κεηαλάζηεο ζηε Βελεδνπέια πξν-

θεηκέλνπ λα ηνλ απνκαθξχλεη. Δπίζεο, ηνπ απνθαιχπηεη φηη δήζελ 

ζθφησζαλ ην θίιν ηεο αδεξθήο ηνπ επεηδή ήηαλ θνκκνπληζηήο. Ζ Αγγέια 

πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη λα κελ πηζηέςεη ην ηξάην. 

             Ζ Αγγέια πηέδεη ηε Νέξα λα παξαδερζεί φηη εθείλνο πνπ έρεη 

αλαιάβεη λα ηελ πξνσζήζεη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη ν ηξάηνο, ν 

νπνίνο παξάιιεια ηελ έρεη θάλεη εξσκέλε ηνπ. Ζ Γεσξγία εθθξάδεη ηελ 

νξγή ηεο ζην ηξάην, επεηδή εθείλνο δείρλεη έληνλν εξσηηθφ ελδηαθέξνλ 

ζηελ Αγγέια. Δπίζεο, ζηε κεηαμχ ηνπο ζπδήηεζε πξνθχπηεη φηη ε ίδηα 

είλαη ζπλέλνρφο ηνπ ζε αλήζηθεο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκεηάι-

ιεπζε γπλαηθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ηξάηνο, γηα λα εθδηθεζεί ηε 

Φαλή πνπ έδσζε πιεξνθνξίεο γηα εθείλνλ ζηελ Αγγέια, θξνληίδεη λα 

ράζεη ν Μέληνο ηε δνπιεηά ηνπ. Δμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,  ε 

Φαλή αλαγθάδεηαη λα δηαθφςεη ηελ εγθπκνζχλε ηεο θαη θαηεγνξεί ηελ 

Αγγέια γηα φζα δεηλά αληηκεησπίδεη. 

              Λίγν αξγφηεξα, ε Άλλα ζπιιακβάλεηαη απφ ηελ αζηπλνκία γηαηί 

έθιεςε ηα αθεληηθά ηεο. Ζ Γεσξγία ζπεχδεη ζην  ζπίηη ηνπ ηξάηνπ λα 

ηνπ δεηήζεη λα βνεζήζεη ηελ Άλλα κε ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ. Δθεί 

αλαθαιχπηεη φηη ν  ηξάηνο δηαηεξεί εξσηηθέο ζρέζεηο κε ηε Νέξα. 

Δμαγξησκέλε ε Γεσξγία νκνινγεί ηειηθά ζηελ Αγγέια φηη ν ππεχζπλνο 

γηα ην ζάλαην ηεο Σαζίαο είλαη ν ηξάηνο θαη ηελ πξνηξέπεη λα 

εθκπζηεξεπηεί ηελ αιήζεηα γηα ην πνηφλ ηνπ ηξάηνπ ζην Λάκπξν. 

 Ζ Αγγέια  νκνινγεί φια φζα μέξεη γηα ην ζάλαην ηεο Σαζίαο ζην 

Λάκπξν θαη εθείλνο απνθαζίδεη λα κε θχγεη γηα ηε Βελεδνπέια αιιά λα 

κείλεη θαη λα νξγαλψζεη ηελ εθδίθεζή ηνπ. 

Ζ Φαλή απνθαιχπηεη ζην Μέλην φηη ν Λάκπξνο ζα επηρεηξήζεη λα 

ζθνηψζεη ην ηξάην. Ο Μέληνο, αληίζηνηρα, πιεξνθνξεί ηε Φαλή θαη ηελ 

Αγγέια φηη θαη ν ηξάηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ έρεη βάιεη αλζξψπνπο λα 

ζθνηψζνπλ ην Λάκπξν. Ο Λάκπξνο δηαπιεθηίδεηαη κε ην ηξάην. 
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Παξάιιεια αθνχγνληαη ηξαγνχδηα θαη ρνξνί ετβαιάδσλ πνπ γηνξηάδνπλ 

ην θαξλαβάιη, ελψ ιίγν αξγφηεξα έλαο απφ απηνχο θαξθψλεη έλα καραίξη 

ζην Λάκπξν. Σν έξγν θιείλεη κε ηνλ Λάκπξν πιεγσκέλν θαη ηελ  Αγγέια 

λα  δηαηεξεί ηελ αηζηνδνμία ηεο ειπίδνληαο φηη ν ηξάηνο ζα επηδήζεη θαη 

ζα είλαη καδί. 

 

 

6.2.Η πξνηππνπνίεζε ηεο δξάζεο 

 

 

Σν έξγν μεθηλά κε ηελ απηνθηνλία ηεο Σαζίαο, έλα γεγνλφο βίαην θαη 

ηξνκαθηηθφ πνπ ακέζσο εγείξεη εξσηεκαηηθά θαη αλεζπρίεο. Ζ Αγγέια 

δξα απφ ηελ εζηία ηνπ Τπνθεηκέλνπ πξνζπαζψληαο λα δηαιεπθάλεη ηελ 

ππφζεζε. Ζ Αγγέια, παξά ηελ αληίζηαζε πνπ ζπλαληά απφ ηηο άιιεο 

ππεξέηξηεο, ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, νδεγείηαη ζε ζπκπε-

ξάζκαηα θαη ηειηθά είλαη εθείλε πνπ δηαπηζηψλεη πξψηε ηελ αιήζεηα.  

 

Τπνθηλεηήο                                       Τπνθείκελν                              Αληηθείκελν 

Ζ εθδίθεζε γηα                                    Ο Λάκπξνο                       ιεο νη ππεξέηξηεο      

ην ρακφ ηεο αδειθήο                                                                    θαη ν Λάκπξνο 

 

                                                                                      

 

 

 

ύκκαρνο                                           Αληηθείκελν                                 Αληίκαρνο 

Οη ππεξέηξηεο                               Ζ εμφλησζε ηνπ ηξάηνπ                   Ζ Αγγέια 

                                          σο κεησλπκία ηνπ ηέινπο 

                                            ηεο αδηθία 
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Δλψ  ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ εζηία πκκάρνπ-Αληηκάρνπ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ νη δπν άλδξεο είλαη ζαθήο, δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηηο 

ππεξέηξηεο, νη νπνίεο δξνπλ θαη απφ ηηο δχν εζηίεο. Αλαιπηηθά ζα 

αλαθεξζνχκε ζην θαηλφκελν απηφ ζηελ ελφηεηα πνπ έπεηαη.  

Ο Λάκπξνο κεηαθηλείηαη ζηε ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ε Αγγέια ηνλ ελεκεξψλεη φηη ν ηξάηνο είλαη εθείλνο πνπ επζχλεηαη 

γηα ην ζάλαην ηεο Σαζίαο. Ζ ίδηα, απφ θφβν γηα ηελ θαηάιεμε ηεο 

αλακέηξεζεο απηήο, πξνζπαζεί λα ηνλ απνηξέςεη. Μεηαθηλείηαη έηζη απφ 

ηελ εζηία ηνπ Τπνθεηκέλνπ ζηελ εζηία ηνπ Αληηκάρνπ. κσο ε κεηα-

θίλεζε απηή δελ ζπληζηά δηαθνξνπνίεζε ηεο εξσίδαο ζε ηδενινγηθφ 

επίπεδν. (Αλαιπηηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ γπλαηθείσλ 

πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ). 

πλνςίδνληαο, ην κνληέιν δξάζεο απφ ηελ έθηε Δηθφλα θαη εμήο 

δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Τπνθηλεηήο                                        Τπνθείκελν                          Αληηθείκελν 

Ζ εθδίθεζε γηα                                    Ο Λάκπξνο                       ιεο νη ππεξέηξηεο  

ην ρακφ ηεο αδειθήο                                                                    θαη ν Λάκπξνο 

 

 

 

 

 

ύκκαρνο                                           Αληηθείκελν                                 Αληίκαρνο 

Οη ππεξέηξηεο                               Ζ εμφλησζε ηνπ ηξάηνπ                   Ζ Αγγέια 

σο κεησλπκία ηνπ ηέινπο 

ηεο αδηθίαο 

 

Απνδέθηεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζχγθξνπζεο ησλ δχν αλδξψλ 

είλαη φια ηα δξακαηηθά  πξφζσπα θαη απηφ γηαηί ε επηθξάηεζε ηνπ ελφο ή 
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ηνπ άιινπ ζεκαηνδνηεί ηελ ππεξίζρπζε ελφο δηαθνξεηηθνχ θαζεζηψηνο 

πνπ επεξεάδεη πξνο ην θαιχηεξν ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο φισλ. Ζ λίθε 

ηνπ ηξάηνπ  ζπλεπάγεηαη ηελ εδξαίσζε ηεο παξαλνκίαο, ηεο αδηθίαο  

θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο, ελψ ε λίθε ηνπ Λάκπξνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Αλάινγα ινηπφλ κε ην πνηνο ζα ππεξηζρχζεη, 

ζα αλαηξαπεί ή φρη ν ηξφπνο δσήο ησλ ππεξεηξηψλ. 

 

 

6.3. Σα γπλαηθεία πξόζωπα  ηνπ έξγνπ 

 

 

Οη ππεξέηξηεο κηαο πνιπθαηνηθίαο, ε δσή ηνπο θαη ηα πάζε ηνπο είλαη ην 

ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ζηελ Αγγέια ν Γηψξγνο εβαζηίθνγινπ. Ο ζπγ-

γξαθέαο αζρνιείηαη κε κηα θνηλσληθή νκάδα πνπ πεξλά απαξαηήξεηε. Οη 

εξσίδεο ηεο  Αγγέιαο, πνπ δνπλ ζην πεξηζψξην ησλ αζηηθψλ ζαινληψλ θαη 

ηνπ ππφινηπνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ, αληηκεησπίδνπλ έλα δηαξθέο θαζεζηψο 

εθκεηάιιεπζεο ελψ παξάιιεια νη ίδηεο είλαη επηξξεπείο ζηε δηαθζνξά. 

Σν κνλαδηθφ ζεκείν δηαθπγήο θαη εθηφλσζήο ηνπο είλαη ε ηαξάηζα ηεο 

πνιπθαηνηθίαο. Δθεί φιεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα θαη 

κνηξάδνληαη ηηο αγσλίεο αιιά θαη ηα φλεηξά ηνπο. 

Γηα λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ πξνο ην ζθιεξφ θαη αζέαην θφζκν 

ησλ ππεξεηξηψλ, ν ζπγγξαθέαο ηνπνζεηεί ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ ηελ 

απηνθηνλία ηεο Σαζίαο. Ο εβαζηίθνγινπ αμηνπνηεί απηφ ην ηξαγηθφ 

γεγνλφο, κε ζηφρν ηελ απνθάιπςε ησλ πξνζψπσλ θαη ηεο πξαγκα-

ηηθφηεηαο πνπ ηα πεξηζηνηρίδεη θαη φρη ηε δεκηνπξγία κηαο ζπλεζηζκέλεο 

ππφζεζεο αζηπλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ην κφλν ζην νπνίν αξθείηαη 

είλαη ε εμηρλίαζε ηνπ κπζηεξηψδνπο ζπκβάληνο.  

Σν πξψην πξφζσπν ζην νπνίν αλαπφθεπθηα εζηηάδεηαη ε πξνζνρή 

είλαη ε απηφρεηξαο. Μηα ηέηνηα πξάμε εγείξεη εξσηεκαηηθά ηφζν γηα ηα 

αίηηα πνπ ηελ πξνθάιεζαλ φζν θαη γηα ην ραξαθηήξα εθείλεο πνπ ηε 
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δηέπξαμε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ηξφπνο αληίδξαζεο ησλ άιισλ ζε 

απηφ ην ζπκβάλ δίλεη ζηνηρεία γηα ην κέγεζνο θαη ηελ έληαζε ηεο 

απψιεηαο ηνπ πξνζψπνπ.  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν βίαηνο θαη αηθλίδηνο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ε λεαξή ππεξέηξηα απνθάζηζε λα δψζεη ηέινο ζηε δσή ηεο δελ είρε 

ηνλ αλακελφκελν αληίθηππν. Σα αθεληηθά ηεο, ππαθνχνληαο ζηελ ειηηί-

ζηηθε εζηθή ηνπο, ζπλερίδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ζα λα κε ζπλέβε 

ηίπνηα ην αμηνζεκείσην. κσο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ άιισλ ππεξεηξηψλ 

γηα ην ζπκβάλ θαίλεηαη πεξηνξηζκέλν. ηελ πξψηε ηνπο ζπλάληεζε κεηά 

ην ζπκβάλ, ε αλαθνξά ζε εθείλε κνηάδεη λα είλαη ηπραία θαη κε 

επηζπκεηή: 

Φαλή: Αρ, Σαζία ζρσξεκέλε – ηέιεςαλ ηα δηθά ζνπ ηα βάζαλα… 

Γεωξγία: Θπκήζεθεο, Φαλή − λπρηηάηηθα. 

 

Οη απφςεηο ηνπο γηα ηελ απηνρεηξία θαίλνληαη ζπγθερπκέλεο. 

χκθσλα κε ηε Γεσξγία, ε απηνρεηξία είλαη επαθφινπζν ηνπ έθιπηνπ 

βίνπ ηεο Σαζίαο θαη ηεο έιιεηςεο απφ κέξνπο ηεο θάζε εζηθνχ θξαγκνχ. 

Απφ ηελ άιιε, ε Φαλή θαηαβάιιεη κηα επίκνλε θαη πνιιή πξνζεθηηθή 

πξνζπάζεηα λα ππεξαζπίζεη ηε λεθξή δηαςεχδνληαο φινπο ηνπο ηζρπξη-

ζκνχο ηεο Γεσξγίαο. Έηζη, ζην ηέινο ηεο πξψηεο Δηθφλαο ην κπζηήξην 

πνπ θαιχπηεη ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ επηηείλεηαη αθελφο απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ησλ άιισλ (Φαλή, Γεσξγία) γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ην 

πξνθάιεζαλ θαη αθεηέξνπ απφ ηε γεληθφηεξε απάζεηα πνπ επηθξαηεί 

φζνλ αθνξά ηε δηαιεχθαλζή ηνπ.  

 Ο ζπγγξαθέαο εηζάγεη ηελ Σαζία ζηε δξάζε κε ηδηαίηεξε 

καεζηξία. Πξψηα  ζεκαηνδνηεί ηελ απψιεηά ηεο ηνπνζεηψληαο ην αθξαίν 

γεγνλφο  ηεο απηνρεηξίαο  ζηελ αθεηεξία ηνπ έξγνπ, έπεηηα  απνζχξεη ηνλ 

αληίθηππφ ηεο ππνβαζκίδνληαο ηελ ηζρχ ηεο, θαη ηέινο παξνπζηάδεη ην 
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ίδην ην απφλ πξφζσπν λα εηζέξρεηαη ζην πξνζθήλην κε ζηφρν ηελ  απνθά-

ιπςε ηεο αιήζεηαο. 

 Ζ Σαζία κέζσ ηνπ κελχκαηνο ηεο θσηνγξαθίαο: Αλ είζαη αδειθόο 

θαη πνλείο, κελ θξίλεηο ηελ Σαζία πξσηνύ κάζεηο, παξεκβαίλεη έκκεζα 

πξνμελψληαο λέα δξακαηνπξγηθά δεδνκέλα ζηελ νξγάλσζε ηεο πινθήο. 

πλδέεη ζηελά ηελ πξάμε ηεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο θαη θαιεί ηνλ αδειθφ 

ηεο λα κάζεη ην πψο. Ζ έκκεζε απηή παξέκβαζε ηνπ απφληνο πξνζψπνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαηάξαμε ηεο γεληθεπκέλε απάζεηαο πνπ 

επηθξαηεί. Ζ πξνζπάζεηα φκσο απηή είλαη ηζρλή, αβέβαηε θαη πξαγκαηηθά 

ζα ήηαλ αλεπαξθήο ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο Αγγέιαο. Οη δχν εξσίδεο 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Ζ πξψηε ρξεηάδεηαη ηε δεχηεξε γηα λα 

απνθαιπθζεί ε δηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη θπζηνγλσκία.  

Ζ Αγγέια εηζάγεηαη αξρηθά ζηε δξάζε σο κηα «άιιε» Σαζία, 

γεγνλφο πνπ ππνβαζκίδεη ηφζν ηελ απψιεηα ηεο πξψηεο φζν θαη ηελ 

έιεπζε ηεο δεχηεξεο. ηε δηαδηθαζία ηεο ηαχηηζεο ησλ δχν πξνζψπσλ νη 

ζπκβνιηζκνί είλαη εκθαλείο. Αλήθνπλ θαη νη δπν ζηελ ίδηα αδχλακε 

θνηλσληθή νκάδα. Έρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ ειηθία. Σα αθεληηθά ηελ 

πξνζιακβάλνπλ ακέζσο ζηε ζέζε ηεο απηφρεηξνο θαη απνθαζίδνπλ λα 

ηελ απνθαινχλ κε ην φλνκα εθείλεο: Θα ζε θσλάδνπκε Σαζία, όπσο 

έρνπκε ζπλεζίζεη... 

χκθσλα κε ηνλ Πεθάλε, ν ζάλαηνο ηεο κηαο δελ πξνμελεί ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλάγθε πξφζιεςεο ηεο άιιεο (Πεθάλεο 2002,78). 

Ο ίδηνο ζπκπιεξψλεη ηε δηαδηθαζία ηεο ηαχηηζεο ησλ δχν πξνζψπσλ σο 

εμήο: «Ζ Αγγέια ζην ίδην απηφ θξεβάηη βξίζθεη ηε θσηνγξαθία ηνπ 

Λάκπξνπ, πνπ είρε ε Σαζία πξνηνχ απηνθηνλήζεη. Έηζη αξρίδεη λα ηνλ 

εξσηεχεηαη. Έρεη πάξεη ηε ζέζε ηεο αδειθήο ηνπ ζην ίδην θξεβάηη 

θξαηψληαο κε ηε βνήζεηα ηεο θαληαζίαο ηεο απνζηάζεηο θαη απφ ηνπο 

δχν. Γίλεηαη έηζη κηα θαληαζηαθή εξσκέλε-αδειθή, θαη γηα ηνλ 
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επηπξφζζεην ιφγν φηη θαη ε ίδηα έρεη ράζεη ηνλ αδειθφ ηεο φπσο θαη 

εθείλνο ηελ αδειθή ηνπ»(φ.π.). 

Ζ ζηελή ζρέζε ησλ δπν πξνζψπσλ θαίλεηαη θαη φζνλ αθνξά ηελ 

νξγάλσζε ηεο δξάζεο. Ζ Σαζία σο Τπνθηλεηήο «εκβνιηάδεη» ην αίηεκά 

ηεο ζηελ Αγγέια, ε νπνία ην νηθεηνπνηείηαη επεηδή αλαγλσξίδεη ηα θνηλά 

ζηνηρεία πνπ ήδε έρεη κε ηελ απηφρεηξα αιιά θαη επεηδή δηαβιέπεη κηα 

ελδερφκελε θνηλή κνίξα κε εθείλε. Έηζη, ε Αγγέια δελ έξρεηαη απιά λα 

θαιχςεη ην θελφ ηεο Σαζίαο ζηελ νηθία Παπά, αιιά απφ ηελ εζηία ηνπ 

Τπνθεηκέλνπ ηεο δξάζεο λα θσηίζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ 

αθαληζκφ  ηεο. 

Ζ Αγγέια κπνξεί λα δξάζεη  απφ ηελ επηηειηθή απηή ζέζε γηα δχν 

ιφγνπο: πξψηνλ, γηαηί έρεη ηα θνηλά ζεκεία πνπ επηζεκάλζεθαλ κε ηελ 

Σαζία· θαη δεχηεξνλ, γηαηί δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ εθείλε, φρη 

κφλν σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα δηαπηζηψλεη ηελ αδηθία αιιά θαη σο 

πξνο ην ζαξξαιέν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηελ νκνινγεί.  

 

Αγγέια: Να ην μέξεηο ε Σαζία ήηαλε ηίκηα! Γελ ζθνηώζεθε, ηελ θάλαλε 

θαη ζθνηώζεθε! Πεο ηα Γεσξγία!   

Γεωξγία: Γελ έρσ ηα κπαιά ζνπ! 

Γεωξγία: Ζ Σαζία … Λάκπξν … είρε πάξεη ηνλ θαθό δξόκν… Δίρε 

αγαπεηηθνύο … όρη έλαλε … πνιινύο λα, έπηαζε θαίλεηαη κσξό… 

γη‟απηό… 

Αγγέια: Φέκαηα! 

[…] 

Αγγέια: Κνξίηζη ήηαλε! Αγάπεζε έλαλ θαη απηόο ηε κέζπζε θαη ηελ 

έβαιε λα πιαγηάζεη κε άιινλ γηα ιεθηά. 

 

Ζ Σαζία είλαη έλα πξφζσπν πνπ παξαπαίεη αλάκεζα ζε δχν 

αληηθαηηθέο θαηαζηάζεηο, ηε ζπγθάιπςε θαη ηελ απνθάιπςε. Ζ απην-
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θηνλία είλαη ηαπηφρξνλα κηα πξάμε απνζηψπεζεο θαη κηα θξαπγή δηακαξ-

ηπξίαο. Σν κήλπκα ηεο θσηνγξαθίαο είλαη ε θσλή ηεο απειπηζκέλεο 

εξσίδαο πνπ πξνζπαζεί λα ππεξαζπηζζεί ηνλ εαπηφ ηεο.  

Δμίζνπ δηραζκέλεο είλαη ε Φαλή θαη ε Γεσξγία, νη νπνίεο 

κεηαθηλνχληαη   απφ ηελ εζηία ηνπ Αληηκάρνπ ζηελ εζηία ηνπ πκκάρνπ 

ηεο εξσίδαο θαη αληίζηξνθα. Ζ αζηάζεηα απηή ηεο Φαλήο νθείιεηαη ζηελ 

αδπλακία ηεο λα δηαηεξήζεη ηελ νηθνγελεηαθή ηεο επηπρία θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο αζθάιεηα καθξηά απφ ην πεδίν επηξξνήο ηνπ αδίζηαθηνπ 

ηξάηνπ. Έηζη, αλ θαη αξρηθά δείρλεη εκπηζηνζχλε ζηελ Αγγέια, θαηφπηλ 

ηελ απνζχξεη εμαηηίαο ηεο πίεζεο πνπ ηεο αζθείηαη απφ εθείλνλ. ηαλ 

φκσο ζηελ πέκπηε εηθφλα ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε θπξηαξρία ηνπ θηλδπλεχεη, 

ε Φαλή ζπκπεξηθέξεηαη ππνζηεξηθηηθά πξνο ηνλ άλζξσπν πνπ ζπληζηά 

ηελ απεηιή ηνπ. 

 

Γεωξγία: Θα ηνλ ζθνηώζεη! Ο Λάκπξνο ζα ηνλ ζθνηώζεη… Κάλε πέξα 

ζνπ ιέλε! 

Φαλή: Να ηνλ ζθνηώζεη! Να ηνλ ζθνηώζεη! Να ηνλ ζθνηώζεη! 

 

Ζ Γεσξγία κεηαθηλείηαη ζηελ εζηία ηνπ πκκάρνπ ζε κηα έθξεμε 

νξγήο. Μελ αληέρνληαο ηε ζπλερή πξνδνζία θαη ηνλ εμεπηειηζκφ πνπ 

πθίζηαηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν άλδξα, νκνινγεί ηα πάληα γηα ηελ 

θαηαζηξνθηθή  δξάζε ηνπ. Ζ κεηαζηξνθή απηή ηεο Γεσξγίαο γίλεηαη ππφ 

ην θξάηνο ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο απειπηζίαο θαη δελ έρεη κφληκν 

ραξαθηήξα γηαηί δελ κπνξεί λα ηηζαζεχζεη ην παξάινγν πάζνο ηεο γηα ην 

ηξάην. 

Ζ Νέξα ιεηηνπξγεί σο Αληίκαρνο γηαηί, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

απνδέρεηαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηξάηνπ, εληζρχεη ηε δηεθζαξκέλε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ Άλλα πάιη δξα απφ ηελ εζηία ηνπ Αληηκάρνπ θαζψο 

ηνπ πξνζθέξεη θάιπςε κε ηε ζησπή ηεο. κσο θαη νη δχν απηέο γπλαίθεο  
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ελ αγλνία ηνπο γίλνληαη νπζηαζηηθνί ζχκκαρνη ηεο Αγγέιαο: ε  ζχιιεςε 

ηεο Άλλαο, ε ηπραία αλαθάιπςε ηνπ ξφινπ ηεο Νέξαο (σο εξσκέλεο ηνπ 

ηξάηνπ) απφ ηε Γεσξγία, δίλνπλ έλα νπζηαζηηθφ έλαπζκα γηα ηελ 

απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο θαη  εθθηλνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο θάζαξζεο.  

 Σν κφλν πξφζσπν πνπ θαίλεηαη λα δηαηεξεί ζηαζεξφ πξνζαλα-

ηνιηζκφ είλαη ε Αγγέια, πνπ θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα λα εμηρληάζεη 

ηελ απηνθηνλία ηεο Σαζίαο θαη ην παξαζθήλην απηήο ηεο πξάμεο. 

Βεβαίσο ε εξσίδα αληηιακβάλεηαη πνιχ γξήγνξα φηη ηφζν ε Σαζία φζν 

θαη νη ππφινηπεο ππεξέηξηεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ελφο κερα-

ληζκνχ δηαθζνξάο.  

Ζ Αγγέια, επεηδή αλήθεη ζηελ ίδηα αδχλακε θνηλσληθή νκάδα, 

κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηελ αλνρή ησλ γπλαηθψλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, 

ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ σο ζχκαηα. Γελ επηιέγεη φκσο ην 

ξφιν ηνπ ζχκαηνο γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Αληηζηέθεηαη ζηηο πηέζεηο ηνπ 

ηξάηνπ λα γίλεη εξσκέλε ηνπ θαη πξνζπαζεί λα  πείζεη θαη ηηο ππφινηπεο 

λα απαγθηζηξσζνχλ απφ απηήλ ηελ παζνγφλν θαηάζηαζε, λα μεθχγνπλ 

απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ θαη λα απνθηήζνπλ μαλά ηελ 

απηνλνκία ηνπο. 

 Ζ εξσίδα, παξά ηελ εζσηεξηθή ηεο δχλακε, παξά ηελ εκθαλή 

δηαθνξνπνίεζή ηεο (θάηη  πνπ αλαγλσξίδεη θαη ν ίδηνο ν ηξάηνο: Δζύ δε 

κνηάδεηο ζε απηέο, είζαη άγξηα), δελ θαηνξζψλεη λα κείλεη  αιψβεηε σο ην 

ηέινο ηεο πξνζπάζεηάο ηεο. Αλαγθάδεηαη λα ππαλαρσξήζεη αθξηβψο 

εθείλε ηε ζηηγκή πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ζηνλ αγαπεκέλν ηεο 

φιεο ηηο απνδείμεηο ελνρήο ηνπ ηξάηνπ, ψζηε λα αλαιάβεη εθείλνο ηε 

δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο θάζαξζεο.  

 Ζ  ζπκπεξηθνξά απηή ηεο εξσίδαο έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη  

νθείιεηαη κφλν ζην θφβν ηεο γηα ηελ θαηάιεμε ηεο αλακέηξεζεο ησλ δχν 

αλδξψλ. Ζ κεηαζηξνθή ηεο απηή επνκέλσο δελ ζπληζηά ηελ αιιαγή ησλ 

πεπνηζήζεψλ ηεο ζε ηδενινγηθφ επίπεδν αιιά πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα 
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ηνπ εξσηηθνχ αηζζήκαηνο πξνο ην πξφζσπν ηνπ Λάκπξνπ. Μπξνζηά 

ζηνλ έξσηα, ε απνθάιπςε ησλ ππαηηίσλ ηνπ ζαλάηνπ ηεο Σαζίαο θαη ε 

ηηκσξία ηνπο  παχνπλ λα είλαη ε θχξηα επηδίσμε γηα ηελ ίδηα. 

Ζ πξνζπάζεηα ηεο εξσίδαο λα απνθξχςεη ηελ αιήζεηα απφ ηνλ  

άκεζα ελδηαθεξφκελν Λάκπξν, ην κφλν πξφζσπν πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ηεξκαηίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηξάηνπ, αλαδεηθλχεη κε ηνλ θαιχ-

ηεξν ηξφπν ηελ ηζρχ θαη ηε δχλακε ηνπ ππφθνζκνπ πνπ πάληα βξίζθεη 

ηνλ ηξφπν λα κεηαβάιεη ζε ζχκαηα αθφκα θαη φζνπο έρνπλ ηελ ηφικε λα 

αληηζηαζνχλ. 

κσο, ε εξσίδα θαη πάιη δεκηνπξγεί ηελ αλαηξνπή  απνδεη-

θλχνληαο φηη δηαζέηεη άιια πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, άιιεο αμίεο θαη 

δπλάκεηο. Οη άιιεο ππεξέηξηεο ηειηθά παξακέλνπλ ππνηαγκέλεο ζηε 

«κίδεξε» αιιά γλψξηκε πξαγκαηηθφηεηά ηνπο. Σεο Αγγέιαο φκσο ε 

ππαλαρψξεζε είλαη κφλν ζηηγκηαία. Ζ εξσίδα ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηεο 

ηψξα σο χκκαρνο ηνπ Λάκπξνπ, ν νπνίνο, απφ ηε ζέζε ηνπ 

Τπνθεηκέλνπ ηεο δξάζεο, ζα επηρεηξήζεη λα αληηκεησπίζεη ην ηξάην 

δεηψληαο εθδίθεζε. Ζ εξσίδα ηειηθά δελ ππνηάζζεηαη ζην ζχζηεκα. Γηα 

ην αλ φκσο ε επηινγή ηεο απηή εμαζθαιίδεη έλα αίζην ηέινο γηα ηελ ίδηα  

θαη κηα νπζηαζηηθή αιιαγή γηα ηηο ππφινηπεο δελ δίλεηαη ζαθήο 

απάληεζε. Σν ηέινο ηνπ έξγνπ κε ηνλ πιεγσκέλν  Λάκπξν κέλεη αλνηρηφ.  

 

 

5.4. ρέζε κε ην αλδξηθό θύιν  

 

Σν ζέκα ηεο γπλαηθείαο ππνηαγήο ζηελ αλδξηθή βνχιεζε είλαη θπξίαξρν 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθφ έξγν. Οη εξσίδεο ηεο Αγγέιαο θαζνξίδνληαη 

απφ ην αλδξηθφ ζηνηρείν ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε φιε ηνπο ε χπαξμε λα 

είλαη δεκηνχξγεκα απηήο ηεο επηξξνήο. 
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Καηά πξψην ιφγν ε θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ είλαη απνηέ-

ιεζκα ησλ επηινγψλ πνπ έθαλαλ νη άλδξεο γηα εθείλεο. Ζ Αγγέια, γηα 

παξάδεηγκα, θαηέιεμε σο ππεξέηξηα εμαηηίαο ηνπ αδηεμφδνπ πνπ 

δεκηνχξγεζε ζηελ νηθνγέλεηά ηεο ε εθηέιεζε ηνπ θνκνπληζηή αδειθνχ 

ηεο. Ζ ίδηα ε εξσίδα ηνχ επηξξίπηεη αθέξαηε ηελ επζχλε: Αλάζεκα ηνλ 

πνπ κε θαηάληεζε δνύια. ην Λάκπξν, επίζεο, νθείιεηαη ε ίδηα θνηλσληθή 

απαμίσζε ηεο Σαζίαο.  

Λάκπξνο: Μηα αδειθή ηελ είρα γηαηί ηελ έβαια ππεξέηξηα; Θα ζνπ 

είπε ε Γεσξγία: όζν λα απνιπζώ θαη λα πηάζσ δνπιεηά. 

ηελ αλδξηθή επίδξαζε νθείινληαη επίζεο ε ςπρνινγηθή ηζνξ-

ξνπία θαη ε εζηθή ππφζηαζε ησλ γπλαηθψλ. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξά-

δεηγκα είλαη ε Γεσξγία. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξσίδα, ε εξσηηθή εμάξ-

ηεζε απφ ην ηξάην έρεη ςπρσηηθφ ραξαθηήξα. Καζηζηά ηνλ εαπηφ ηεο 

ππνρείξην απηνχ ηνπ άλδξα απφ έιιεηςε απηνεθηίκεζεο (είλαη κεγα-

ιχηεξε, φρη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή θαη αλίθαλε λα ηεθλνπνηήζεη). Σν 

αξξσζηεκέλν πάζνο ηεο γηα εθείλνλ εθθξάδεηαη φρη κφλν κε ηε 

ζεμνπαιηθή ηεο ππνηαγή αιιά θαη κε ηε ζπλεξγία ηεο ζηα δηαζηξνθηθά 

ηνπ εγθιήκαηα.  

Ζ λεαξή Νέξα γίλεηαη ην αληηθείκελν ηεο εξσηηθήο εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ ελ ιφγσ άλδξα ρσξίο θαζφινπ ελδνηαζκνχο, παξά ην φηη γλσξίδεη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηε Γεσξγία. Μπξνζηά ζηελ πξννπηηθή ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηεο επηηπρίαο,  ε εξσίδα επηειίδεη ηφζν ην αίζζεκα ηνπ έξσηα φζν θαη 

εθείλν ηεο θηιίαο. 

Ζ Σαζία είλαη ίζσο ε πην αθξαία πεξίπησζε. Δθηφο απφ ην φηη 

ζπζίαζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη εζηθή ηεο αθεξαηφηεηα 

επεηδή εξσηεχηεθε ην ηξάην, νδεγήζεθε ζηελ απηνθαηαζηξνθή εμαηηίαο 

ηεο αδπλακίαο ηεο λα ηνλ αληηκεησπίζεη θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο 

φξνπο ηεο δσήο ηεο. 
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Άιια ζχκαηα ηεο αλδξηθήο θπξηαξρίαο είλαη ε Άλλα θαη ε Φαλή. Ζ 

πξψηε ππήξμε ζχκα εγθαηάιεηςεο θάπνηνπ άλδξα κε απνηέιεζκα λα 

εθθξάδεη ηψξα έληνλε δπζπηζηία πξνο ην άιιν θχιν. Ζ Φαλή, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, έρεη ζπλδέζεη ηελ αγάπε ηνπ ζπληξφθνπ ηεο κε ηελ 

θαθνπνίεζε, πξνζδίδνληαο ζην αίζζεκα απηφ έλα εληειψο δηαζηξε-

βισκέλν λφεκα: Ο Μέληνο δε δέξλεη. Δκέλα κόλν επεηδήο κ‟αγαπά. 

Γηα ηηο γπλαίθεο απηέο  ε ππνηέιεηά ηνπο ζην ηζρπξφ θχιν είλαη κηα 

θαηάζηαζε αδηακθηζβήηεηε θαη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Υαξαθηε-

ξηζηηθφο είλαη ν ηξφπνο πνπ ε Αγγέια απηνπαξνπζηάδεηαη ζην Λάκπξν: 

 

Λάκπξνο: Πνηα είζαη ; 

Αγγέια: Γνύια! ήθσζε θηόιαο ρέξη πάλσ κνπ ν θύξηόο κνπ. 

 

Σν θαζεζηψο θπξηαξρίαο ησλ αλδξψλ είλαη ηφζν ηζρπξφ ψζηε 

θακηά ηνπο δελ εθδειψλεη ηελ παξακηθξή αληίδξαζε, θακηά δελ εθθξάδεη 

ηε δηάζεζε λα μεθχγεη απφ απηφλ ηνλ πεηζηηθφ θινηφ. Αθφκα θαη ε 

Αγγέια, πνπ παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν δπλαηή θαη πην ζπλεηδεην-

πνηεκέλε απφ ηηο ππφινηπεο φζνλ αθνξά ηελ αλδξηθή επίδξαζε (Άγξηα 

ζεξηά νη άλδξεο αθόκα θαη αδέιθηα), δελ μεθεχγεη ηελ ηξνκνθξαηία ηνπ 

ηζρπξνχ ηξάηνπ. Οχηε θαηνξζψλεη λα επηβάιεη ηε γλψκε ηεο ζην 

Λάκπξν λα κε δηαθηλδπλεχζεη ηε δσή ηνπ πξνζπαζψληαο λα ηηκσξήζεη 

ηνλ εζηθφ απηνπξγφ ηνπ ζαλάηνπ ηεο αδειθήο ηνπ.  

Ο ζπγγξαθέαο, πεξηγξάθνληαο κηα ηέηνηα ζρέζε εμάξηεζεο 

αλάκεζα ζηηο εξσίδεο ηνπ θαη ζην αλδξηθφ θχιν, δελ πξνζπαζεί λα δείμεη 

φηη εθείλεο είλαη άκνηξεο επζπλψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ φιεο 

ζπκαηνπνηνχληαη ρσξίο νπζηαζηηθή αληίδξαζε θαη κνινλφηη έρνπλ ηελ 

επίγλσζε ηεο  θαηάζηαζεο. Κπξίσο φκσο ζηειηηεχεη έλα αλδξνθξαηηθφ 

θαηεζηεκέλν ην νπνίν απνδπλακψλεη ηηο γπλαίθεο, γηαηί κε ηηο επηινγέο 

ηνπ πξνθαζνξίδεη ηηο επηινγέο ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, είηε ν 
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εηεξνθαζνξηζκφο εθθξάδεη κηαλ αλαγθαηφηεηα (φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο 

αδειθνχο ηεο Σαζίαο θαη ηεο Αγγέιαο), είηε ζηνρεχεη ζηελ εθκεηάιιεπζε 

θαη ζηε δνιηνθζνξά (φπσο  ζπκβαίλεη κε ην ηξάην θαη ηα ζχκαηά ηνπ), 

σζεί ηηο γπλαίθεο ζηελ εμαζιίσζε.  

 

5.5. Η έληαμε ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ 

ζην θνηλωληθό πιαίζην 

 

Ζ  Αγγέια γξάθηεθε ην 1957 θαη πξσηνπαίρηεθε ηνλ επφκελν ρξφλν ζην 

ζέαηξν Βαρηάγθνθ ηεο Μφζραο. ηελ Διιάδα αλέβεθε γηα πξψηε θνξά 

ην 1964 απφ ην ζέαηξν Σέρλεο ζε ζθελνζεζία Κάξνινπ Κνπλ. Σν έξγν 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ.  

ηε κεηεκθπιηαθή Διιάδα, πνπ πξνζπαζεί λα αλαθάκςεη νηθνλν-

κηθά θαη πνιηηηθά, ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε δηαθξίλνληαη δχν 

θαηεγνξίεο πνιηηψλ. Οη πξψηνη απνιακβάλνπλ ηνλ πινχην θαη δνπλ ζηα 

αζηηθά θέληξα, ελψ νη δεχηεξνη είλαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη, εμαηηίαο ηεο 

αλέρεηαο θαη ησλ δεηλψλ ηνπ εκθχιηνπ πνπ πξνεγήζεθε, αλαγθάδνληαη λα 

κεηαλαζηεχζνπλ απφ ηελ επαξρία ζηελ πφιε εμαηηίαο ηεο. κσο εθεί 

δπζθνιεχνληαη λα εληαρζνχλ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη βξίζθνληαη 

αληηκέησπνη κε ηελ απφξξηςε. Έηζη θαηαιακβάλνπλ ηηο δπζκελέζηεξεο 

ζέζεηο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. πρλά απαζρνινχληαη σο ππεξεηηθφ 

πξνζσπηθφ αληηκεησπίδνληαο εθ λένπ κηα δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα 

νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζεο  θαη ζσκαηηθήο βίαο. 

Οη άλζξσπνη απηνί είλαη εγθισβηζκέλνη ζε έλα θαχιν θχθιν. Οη 

αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο 

θαζηζηνχλ εχθνια ζχκαηα ηνπ ππφθνζκνπ, ν νπνίνο, ελψ ππφζρεηαη 

δηέμνδν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ ππνβάζκηζή ηνπο αθφκα 

πεξηζζφηεξν. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη γπλαίθεο ηεο Αγγέιαο. 

Ζ αλάγθε γηα θνηλσληθή θάζαξζε θαη δηθαηνζχλε είλαη γεληθφηεξν 
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αίηεκα ηεο επνρήο, φκσο ην θιίκα δελ είλαη ηδηαηηέξα αηζηφδνμν. Ο 

ζπγγξαθέαο, πνπ ηε ζηηγκή ηεο ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ δεη σο πνιηηηθφο 

πξφζθπγαο, κεηαβηβάδεη ηε δηθή ηνπ αλάγθε γηα ειπίδα, αιιά θαη ηηο 

δηθαηνινγεκέλεο εθ ηεο ζέζεψο ηνπ ακθηβνιίεο γηα ηελ πξνζδνθφκελε 

αιιαγή, κέζα ζηα γπλαηθεία δξακαηηθά πξφζσπα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ. 

 Κχξηνο εθθξαζηήο ηνπ νξάκαηνο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ε Αγγέια, ε δξάζε ηεο νπνίαο, φκσο, 

δελ εμαζθαιίδεη έλα λέν κέιινλ καθξηά απφ ηελ θάζε είδνπο 

εθκεηάιιεπζε. Ζ  δηακαξηπξία ηεο εξσίδαο κνηάδεη κε ηε δηακαξηπξία 

πνπ εθθξάδεη κέζσ ηεο  εμνξίαο ηνπ ν ζπγγξαθέαο.  

Σν έξγν, παξά ην φηη πεξηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηαο άιιεο 

επνρήο, αξθεηά καθξηλήο απφ ηε δηθή καο, θαηνξζψλεη λα μεπεξάζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε  ρξνληθή ζπκπησκαηνινγία, «αθνχ νη ζρέζεηο εμάξηεζεο, 

ε αλέρεηα πνπ νδεγεί ζηελ εμάξηεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ αλζξψπνπ 

απφ άλζξσπν δελ είλαη πεξηνξηζκέλν ηζηνξηθά θαηλφκελν, αιιά πάγην 

λνκνηειεηαθφ ζχλδξνκν ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ κνληέινπ θνηλσληθήο νξγά-

λσζεο»(Γεσξγνπζφπνπινο 2005).
12

 

 

5.6. Γξακαηνπξγηθέο επηξξνέο  ζηε ζύλζεζε 

ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ 

 

Tν έξγν ππνδηαηξείηαη ζε έλαλ Πξφινγν θαη επηά Δηθφλεο. Καζεκηά απφ 

ηηο «Δηθφλεο» δηαηεξεί ηελ απηνδπλακία ηεο εηθφλαο θαη ηε δπλακηθή ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο sequence (Πεθάλεο 2002, 60).Ζ θηλεκαηνγξαθηθή 

απηή αλάπηπμε ηεο πινθήο επεξεάδεη άκεζα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδνληαη ηα γπλαηθεία πξφζσπα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ 

αλαδχνληαη ζηαδηαθά κέζα απφ ηελ πνξεία ησλ γεγνλφησλ.  

                                                 
12
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Οη ππεξέηξηεο ηνπ εβαζηίθνγινπ δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλεο 

απφ ηελ αξρή. Απζηεξά νξηνζεηεκέλν είλαη ην ζχζηεκα ζην νπνίν 

αλήθνπλ. Οη γπλαίθεο ηεο Αγγέιαο είλαη αληηθαηηθέο  θαη  απξφβιεπηεο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή είλαη ην κέζνλ κε ην νπνίν ν ζπγγξαθέαο 

θαηαθέξλεη λα αλαδείμεη θαη λα θαηαγγείιεη ηα αίηηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα 

θαηλφκελα. πσο ππνζηεξίδεη ν πάζεο (1992, 17), ην έξγν μεπεξλά ην 

Ναηνπξαιηζκφ, επεηδή, κέζα ζηελ πνξεία γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο 

αιήζεηαο, παξαθνινπζεί θαη αλαδεηθλχεη ηελ εζηθή θαη ςπρηθή δνθηκαζία 

ησλ εξψσλ. 

Ο  Γεσξγνπζφπνπινο (2005, φ.π.) δηαθξίλεη ζηελ Αγγέια «έλαλ 

ηδενινγηθφ απφγνλν πνπ σο θφξκα ζπλαληάηαη ζηνλ ηηαιηθφ βεξηζκφ θαη 

ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ λενξεαιηζκφ ηνπ Νηε ίθα, ηνπ Βηζθφληη, ηνπ 

Φειίλη, ζην λαηνπξαιηζκφ ηνπ Υάνππηκαλ θαη ζηνλ εζηθηζκφ ηνπ 

νχληξεκαλ. ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή δξακαηηθή θαη θηλεκαηνγξαθηθή  

παξαγσγή, ε Αγγέια ζπγγελεχεη θαηά ηνλ ίδην  ηξφπν κε ην Φηληαλάθη ηνπ 

Υνξλ, ηελ Καηλνύξηα δσή ηνπ Μπφγξε, ην Μηα λύρηα κηα δσή ηνπ Μειά 

θαη ηελ Αγλή ηνπ Ληκαληνύ ηνπ Σδαβέια». 

ηηο ελ ιφγσ επηξξνέο ινηπφλ νθείιεηαη ηα ςπρνινγηθφ ππφβαζξν  

ησλ εξσίδσλ θαη ε αλάδεημε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπγθξνχζεψλ ηνπο 

παξά ην γεγνλφο φηη ζε έλα πξψην επίπεδν θαίλνληαη αξθεηά  απιντθέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       95  

 

6.Το Πανηγύρι 
 

6.1. Η  ππόζεζε 

 

ε κηα ηέληα  ζην ζεζζαιηθφ θάκπν δεη ν Παπισκαηάο κε ηε γπλαίθα ηνπ 

Γέζπνηλα, ηελ θφξε ηνπ ην Υλνχδη θαη ην γην ηνπ ηνλ Σξηαληάθπιιν. 

ηελ ηέληα επίζεο βξίζθνληαη ε γπλαίθα ηνπ Σξηαληάθπιινπ, ε Μαξίθα, 

θαη ε γηαγηά ηεο,  νη νπνίεο εγθαηέιεηςαλ ην Άξγνο φπνπ δνχζαλ θη ήξζαλ 

κεηά απφ πξνηξνπή ηνπ λεαξνχ ζην ζεζζαιηθφ θάκπν. Ζ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη δεηλή. Ο Παπισκαηάο δελ είλαη 

ηδηαίηεξα εξγαηηθφο θαη ε νηθνγέλεηα δεη απφ ηε Γέζπνηλα, ε νπνία πνπιά 

θαξπνχδηα ζηα παλεγχξηα.  

Ο Σξηαληάθπιινο, επίζεο, δελ εξγάδεηαη. Αλαιψλεη φιν ηνπ ην 

ρξφλν ζηνλ χπλν. Ζ ζηάζε ηνπ λένπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθεπκέλε 

αλέρεηα σζνχλ ηε Μαξίθα θαη ηε γηαγηά ζε έλαλ αζηακάηεην ζξήλν γηα 

ηα θαιά πνπ άθεζαλ ζηνλ ηφπν ηνπο, ην Άξγνο. Ο Παπισκαηάο ειπίδεη 

λα θιεξνλνκήζεη έλαλ πινχζην ζείν θαη εηνηκάδεηαη λα ηαμηδέςεη ζηε 

Λάξηζα γηα λα παξαιάβεη ηελ θιεξνλνκηά. Ζ Γέζπνηλα, φκσο, ηνλ 

εκπνδίδεη θαη ηειηθά γηα ηε Λάξηζα θεχγνπλ ν Σξηαληάθπιινο θαη ε 

Μαξίθα. 

Αλήκεξα Γεθαπεληαχγνπζηνπ ε Γέζπνηλα πεξηκέλεη επηζθέςεηο  

ζηελ ηέληα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ νηθνλνκηθά επθαηάζηαην θξαγθνξάθηε 

πνπ πξννξίδεη γηα γακπξφ ζην Υλνχδη. Ο Παπισκαηάο δηαθσλεί γηαηί ην 

Υλνχδη είλαη αθφκα κηθξφ θαη άβνπιν, αιιά ε Γέζπνηλα θαηαθέξλεη 

κεζψληαο ηνλ Παπισκαηά λα απνζπάζεη ηελ επρή ηνπ, αθήλνληάο ηνλ 

αλίθαλν λα αληηδξάζεη. Σελ επφκελε εκέξα γίλεηαη ν γάκνο θξπθά απφ 

ηνλ Παπισκαηά, ν νπνίνο, κφιηο ην αληηιακβάλεηαη, πξνζπαζεί λα 

ζθνηψζεη ην γακπξφ. Ζ Γέζπνηλα θαηαθέξλεη λα ηνλ γιηηψζεη απφ ηελ 

νξγή ηνπ άληξα ηεο θαη εζπεπζκέλα θαηεπνδψλεη ην δεπγάξη γηα ηε 

Θεζζαινλίθε. Σηο επφκελεο δχν κέξεο επηζηξέθεη ν Σξηαληάθπιινο 
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άπξαγνο απφ ηε Λάξηζα. Ζ Γέζπνηλα, πνπ είλαη βαξηά άξξσζηε απφ 

άζζκα, πεζαίλεη. 

Δίθνζη κέξεο κεηά ην ζάλαην ηεο Γέζπνηλαο, ν Σξηαληάθπιινο κε 

ηε Μαξίθα θαη ηε γηαγηά θεχγνπλ γηα λα δήζνπλ κφληκα ζην Άξγνο. Ο 

Παπισκαηάο αξλείηαη ηελ πξφζθιεζε λα ηνπο αθνινπζήζεη. πσο εμν-

κνινγείηαη ζε έλα γείηνλα (ην Νάηζηλα) ζθνπεχεη λα μαλαπάεη ζηε 

Λάξηζα γηα ηελ θιεξνλνκηά, γηαηί θαηά ηε γλψκε ηνπ ν Σξηαληάθπιινο  

εμαπαηήζεθε απφ ηνπο άιινπο θιεξνλφκνπο. Ο Νάηζηλαο πξνζθέξεηαη 

λα ηνλ ζπλνδέςεη. Θα ηαμηδέςνπλ καδί λα δνχλε θαη ηνπο παιηνχο γλσ-

ζηνχο απφ ην ζηξαηφ. Δλψ ζρεδηάδνπλ ην κέιινλ, ν Παπισκαηάο 

απνθνηκηέηαη. Ο Νάηζηλαο ηνλ μαπιψλεη ζην ξάληδν θαη απνρσξεί. Σν 

έξγν θιείλεη κε ηνλ Παπισκαηά λα ξνραιίδεη φιν θαη πην βαζηά.  

 

 

 

6.2 Πξνηππνπνίεζε ηεο δξάζεο 

 

ζνλ αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηεο δξάζεο ζηηο δχν πξψηεο Δηθφλεο, 

κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη απνπζηάδεη απηφ πνπ απνθαινχκε πινθή. 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο Δηθφλεο παξνπζηάδνληαη αξθεηά αλαιπηηθά νη  

ζπλζήθεο δσήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζψπσλ. Σν πξφβιεκα πνπ 

θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνιεί φινπο είλαη ε αλέρεηα ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη, αιιά θαλείο δελ πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη ελεξγφ ξφιν 

πξνθεηκέλνπ λα ην επηιχζεη. Ζ επηθείκελε θιεξνλνκηά πξνθαιεί 

ακθηιεγφκελε αιιαγή ζηα δξακαηνπξγηθά δεδνκέλα, αθελφο γηαηί ε 

Γέζπνηλα ηελ εληάζζεη ακέζσο ζηε ζθαίξα ησλ θαληαζηψζεσλ ηνπ 

Παπισκαηά, θαη αθεηέξνπ, γηαηί ηελ επζχλε γηα ηελ παξαιαβή ηεο αλα-

ιακβάλεη ν ηδηαηηέξα νθλεξφο θαη εμίζνπ νλεηξνπφινο Σξηαληάθπιινο.  
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Ζ δξάζε νμχλεηαη ζηελ ηξίηε  Δηθφλα, φπνπ ε Γέζπνηλα πξνβάιιεη 

ηελ πξφζεζή ηεο λα παληξέςεη ην Υλνχδη.
13

 Ζ πξνζπάζεηά ηεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο είλαη ηθαλή θαη αλαγθαία 

ζπλζήθε γηα λα πξνθιεζνχλ αιπζηδσηέο αιιαγέο θαη λα ππξνδνηεζνχλ 

ζπγθξνχζεηο. Έηζη απφ ηελ ηξίηε σο θαη ηελ πέκπηε Δηθφλα ε δξάζε 

νξγαλψλεηαη σο εμήο: 

 

 

Τπνθηλεηήο                                    Τπνθείκελν                          Απνδέθηεο 

Οη βηνηηθέο                                      Γέζπνηλα                                   Γέζπνηλα, 

ζπλζήθεο                                                                                               Υλνχδη 

 

 

 

 

ύκκαρνο                                      Αληηθείκελν                                 Αληίκαρνο 

Φξαγθνξάθηεο                                    Υλνχδη                                      Παπισκαηάο 

 

ηηο δπν ηειεπηαίεο Δηθφλεο ν ζάλαηνο ηεο Γέζπνηλαο πξνμελεί ηε 

θπγή ηνπ Σξηαληάθπιινπ − ην κφλν γεγνλφο πνπ αθήλεη θάπνην κήλπκα 

αηζηνδνμίαο. Ζ δξάζε είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Δπηθξαηεί κφλν κηα 

βαξηά, ππνβιεηηθή αηκφζθαηξα πνπ ππνγξακκίδεη ηε κνλαμηά ηνπ 

Παπισκαηά. 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Σα θίλεηξα ηεο δξάζεο ηεο Γέζπνηλαο, φπσο επίζεο θαη ην πφζν ε δξάζε απηή επεξεάδεη ηελ ίδηα ζα 

εμεγεζνχλ αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί.  



 98 

6.3.Σα γπλαηθεία πξόζωπα ηνπ έξγνπ 

 

Σα γπλαηθεία πξφζσπα ηνπ έξγνπ δελ παξνπζηάδνληαη απηφλνκα. Σα 

ηδηαίηεξα  ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλαδχνληαη κέζα απφ ηε ζχγθξηζε κε ην 

αλδξηθφ ζηνηρείν, πνπ ην εθπξνζσπνχλ ν Παπισκαηάο θαη ν Σξηαληά-

θπιινο.  

Γηα ηνλ Παπισκαηά θαη ην γην ηνπ, ην πεξηβάιινλ ηνπ ζεζζαιηθνχ 

θάκπνπ θαη ε θησρηθή ηνπο δσή ζηελ ηέληα απνηεινχλ αδηαπξαγκάηεπηεο 

ζηαζεξέο, παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν ρξεζηκνπνηνχλ κεραληζκνχο 

δηαθπγήο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο πξψηνο αθξνβαηεί αλάκεζα ζην 

παξφλ θαη ζην κέιινλ. Απφ ηε κηα αλαπνιεί ηηο έλδνμεο κέξεο ηεο 

κηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο, γεγνλφο πνπ ηνλ θαηαμηψλεη ζπλεηδεζηαθά. 

«Αθφκε θαη ην παξαηζνχθιη ηνπ ηξαηειάηεο, παξαπέκπεη ζε εθείλε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή ελψ κνηάδεη λα ριεπάδεη ην παξφλ ηνπ ήξσα» (Υαηδε-

ζπκεψλ 2000, 24). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ήξσαο πξνζδνθά ηηο «άζπξεο 

κέξεο» ηνπ κέιινληνο πνπ ζα έξζνπλ κε ηελ απφθηεζε κηαο θιεξν-

λνκηάο.  

πσο ππνζηεξίδεη ν Γξακκαηάο (2001, 172), φιε  ε χπαξμε ηνπ ελ 

ιφγσ πξνζψπνπ είλαη ζηαζεξά ζηξακκέλε πξνο θάπνπ αιινχ, πξνζα-

λαηνιηζκέλε ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζεκείν θη έκκνλα θαζεισκέλε ζε απηφ. 

Ζ θαληαζηηθή απηή θπγή επλνείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν ήξσαο εθνχζηα 

δελ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. πλεπψο, ν  ρξφλνο  

ηνπ δελ αλαιψλεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θα-

ζεκεξηλή επηβίσζε, αιιά ζην πνηφ θαη ζηνλ χπλν.  

Ζ γεληθεπκέλε απξαμία ραξαθηεξίδεη ηε δσή ηνπ Παπισκαηά. 

Αθφκα θαη ε θιεξνλνκηά ζηελ νπνία πξνζβιέπεη δελ απαηηεί θαλέλαλ 

πξνζσπηθφ κφρζν απφ κέξνπο ηνπ. Ο ήξσαο, πνπ αδπλαηεί λα θαηα-

λνήζεη φηη ε αδξάλεηα επηηείλεη ην αδηέμνδφ ηνπ, δελ αλαδεηεί νπζηα-

ζηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα. Αληηζέησο, αξέζθεηαη ζε απηαπάηεο, νη 
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νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ άιινζη θαζψο κεηαβηβάδνπλ ηελ ππαξμηαθή θαη 

θνηλσληθή ηνπ νινθιήξσζε ζε έλαλ άιιν ρξφλν, ζε κηαλ άιιε δηάζηαζε 

πέξαλ ηεο πξαγκαηηθήο. 

Σελ αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ξεαιηζηη-

θνχο φξνπο ηελ έρεη πηνζεηήζεη θαη ν γηνο ηνπ Παπισκαηά, ν Σξηα-

ληάθπιινο. Δθείλνο είρε ηελ επθαηξία λα απνκαθξπλζεί απφ ηε   

«κηδέξηα», λα βηψζεη κηα θπζηνινγηθή δσή ζε κηαλ άιιε πφιε, ζε έλα 

νξγαλσκέλν εξγαζηαθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Παξφια απηά,  δελ 

θαηάθεξε λα αθνκνηψζεη ζεηηθά ηε δπλαηφηεηα ηεο αιιαγήο πνπ 

πξνζθέξεη ε αλάιεςε επζπλψλ θαη ε νκαιή έληαμε ζηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν. Δπέζηξεςε ζηελ παξάγθα ηνπ, πξνηηκψληαο λα θαληάδεηαη 

έλαλ νπηνπηθφ ηξφπν δσήο παξά λα δεκηνπξγεί έλαλ αιεζηλφ. 

 Γηα εθείλνλ, ε πεκπηνπζία ηεο χπαξμήο ηνπ βξίζθεηαη ζηηο  

εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζε απφ ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. Ο ίδηνο ζεσξεί 

φηη απέθηεζε θχξνο θαη πξνζσπηθφηεηα επεηδή επηζθέθηεθε δηαθνξεηηθά 

κέξε θαη θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη νηθνγέλεηα. Σελ πιαζκαηηθή εηθφλα 

πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ν Σξηαληάθπιινο ηελ εληζρχεη  

ν παηέξαο ηνπ, ν νπνίνο, αληί λα απνδνθηκάζεη ηελ νθλεξία ηνπ, 

εθδειψλεη έληνλν ζαπκαζκφ γηα ηα δήζελ επηηεχγκαηα ηνπ. 

 Ο λεαξφο, φπσο άιισζηε θαη ν Παπισκαηάο, επελδχεη ζηελ  

αβέβαηε απνιαβή ηεο θιεξνλνκηάο θαη κέλεη απαζήο ζηηο ξεαιηζηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο, ηηο νπνίεο πξνβάιινπλ επηηαθηηθά ε αλέρεηα 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε εγθπκνζχλε ηεο Μαξίθαο. 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο Μαξίθαο θαη ηεο Γηαγηάο δηαθέξεη απφ εθείλε 

ησλ δχν αλδξψλ κφλν σο πξνο ην φηη εθείλεο δελ κπνξνχλ λα αγλνήζνπλ   

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο εμαζιίσζεο πνπ αληηθξίδνπλ θαη γηα ηελ νπνία 

δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, δελ πξνβαίλνπλ 

ζε θακηά ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα ηελ αλαηξέςνπλ. Σν ζπλερέο θιάκα 

ησλ δχν γπλαηθψλ απνηειεί εμίζνπ κηα έθθξαζε αδξάλεηαο θαη έιιεηςεο 



 100 

δηάζεζεο γηα πξσηνβνπιία. πσο ν παηέξαο θαη ν γηνο πξνζδνθνχλ 

παζεηηθά κηαλ «άιιε» δσή, έηζη θαη εθείλεο νξακαηίδνληαη ηελ επη-

ζηξνθή ηνπο ζηνλ ηδαληθφ ηξφπν δσήο πνπ είραλ ζην Άξγνο, «κε ην 

ζπηηάθη ηνπο ην θαζαξφ» θαη ηε δνπιεηά ηνπ Σξηαληάθπιινπ. «Ζ 

επηζηξνθή ηνπο ζην Άξγνο θαη ε δνπιεηά ηνπ Σξηαληάθπιινπ ζην 

εξγνζηάζην δελ απνηειεί σζηφζν απιή ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά 

θαη κηα ειπίδα γηα φζα ηνπο ζηεξεί ην παξφλ» (Γξακκαηάο φ.π., 177).  

Ζ Γέζπνηλα είλαη ην πξφζσπν εθείλν πνπ θαίλεηαη λα ηεξεί ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα πξφζσπα κηα πην ξεαιηζηηθή ζρέζε κε ηελ πξαγ-

καηηθφηεηα. Ο ξεαιηζκφο ηεο εξσίδαο έγθεηηαη ζην φηη απέλαληη ζηε 

ζηαζηκφηεηα θαη ηελ αλνρή πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο άιινπο, πξνηάζζεη 

ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ππέξβαζε ηεο δεδνκέλεο θαηάζηαζεο. 

 Ζ εξσίδα έρεη ηελ επίγλσζε φηη ε αλαηξνπή δελ ζηεξίδεηαη ζε 

ςεπδαηζζήζεηο θαη ρίκαηξεο αιιά ζε πξάμεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα  

θαηαιακβάλεη ηελ εζηία ηνπ Τπνθεηκέλνπ ηεο δξάζεο, θαζψο είλαη ην 

κφλν πξφζσπν ζην έξγν πνπ φρη κφλν έρεη ζέζεη έλα ζηφρν αιιά 

θαηαβάιιεη θαη θάζε δπλαηή πξνζπαζεί πξνθεηκέλνπ λα ηνλ επηηχρεη. Ζ 

εξσίδα επηδηψθεη έλα πνηνηηθφ κέιινλ γηα ην Υλνχδη ζην πιεπξφ ηνπ 

εχπνξνπ Φξαγθνξάθηε.   

Αξρηθά θαίλεηαη φηη ε επηδίσμε ηεο εξσίδαο επεξεάδεη ζεηηθά 

κφλν ην Υλνχδη. Απνδέθηεο, φκσο, ησλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγεί ν 

επηθείκελνο γάκνο είλαη θαη ε ίδηα ε εξσίδα, θαζψο κέζα απφ ην γεγνλφο 

απηφ, φπσο θαη κέζα απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ηέιεζή 

ηνπ, ε εξσίδα θαηνξζψλεη λα κεηαβάιεη ην δηθφ ηεο δεηλφ παξφλ.  

 Πξψηα κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θφξεο ηεο, ε Γέζπνηλα  

εθπιεξψλεη ην ξφιν ηεο σο κεηέξαο. Δπίζεο, επηηπγράλεη ηε δηθή ηε  

θπγή θαη ζσηεξία. «Ζ εξσίδα εθφζνλ ζπλεηδεηνπνηεί φηη γηα ηελ ίδηα 

είλαη αξγά εμαηηίαο ηεο θινληζκέλε ηεο πγείαο, αγσλίδεηαη λα θηηάμεη ην 

κέιινλ ηεο θφξεο ηεο κε ην ζεζζαινληθηφ ξάθηε. Αιιά ε κεηάζεζε ηνπ 
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ρξφλνπ ζε απηφ ηεο θφξεο ηεο είλαη κηα πξάμε πνπ ρσξίο λα απνζπάηαη 

απφ ην παξφλ βξίζθεη ηελ θαηαμίσζή ηεο ζην κέιινλ. Μέζα απφ ηε 

ζπλεηδεζηαθή ηαχηηζε κάλαο – θφξεο ινηπφλ, ε Γέζπνηλα, 

απαιιάζζνληαο ην Υλνχδη απφ ην ζιηβεξφ παξφλ ηνπ θάκπνπ, 

θαηαθέξλεη έκκεζα λα ζψζεη ηνλ εαπηφ ηεο» (Γξακκαηάο φ.π., 174). 

Δπηπιένλ ε επηκνλή ηεο λα παληξέςεη ην Υλνχδη θαη λα ην 

απνκαθξχλεη νξηζηηθά απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία είλαη ν θαηεμνρήλ 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε εξσίδα θαηνξζψλεη λα αθπξψζεη ηνλ Παπισκαηά 

σο παηέξα θαη νηθνγελεηάξρε. πλεπψο, έκκεζα θαηαξγεί ην θαζεζηψο 

ηεο αλέρεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ νθείινληαλ ζηελ απξαμία θαη ζηελ 

νλεηξνπφιν δηάζεζε ηνπ άληξα ηεο. Ζ Γέζπνηλα ζην πξφζσπν ηνπ 

Φξαγθνξάθηε δελ βξίζθεη κφλν ην ζχδπγν αιιά θαη έλαλ παηέξα γηα ηελ 

θφξε ηεο ηθαλφ λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο πνπ έρεη απνπνηεζεί απφ θαηξφ ν 

πξαγκαηηθφο παηέξαο. 

Γέζπνηλα: Έληπζε ην θνξίηζη ζνπ θαη ην ρόξηαζε ςσκάθη. Απηό έθαλε! 

Σν ζηνύπσζε ζηα γιπθά.[…] Δίζ‟ άμηνο λα ην θάλεηο εζύ απηό; 

Γεθαπέληε ρξόληα ηνύ πήξεο έλα βξαθί; Σνπ πήξεο; 

Ζ δξάζε ηνπ Παπισκαηά απφ ηε ζέζε ηνπ Αληηκάρνπ είλαη 

εμαξρήο ηζρλή. Οη αληηξξήζεηο ηνπ ήξσα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λεαξφ ηεο 

ειηθίαο ηνπ θνξηηζηνχ θαη ηα ηξπθεξά ηνπ αηζζήκαηα γηα εθείλν δελ 

επαξθνχλ κπξνζηά ζηελ  αλαγθαηφηεηα γηα αλαζεψξεζε ηεο θαηάζηαζεο 

πνπ πξνβάιιεη ε Γέζπνηλα. 

Παπιωκαηάο:[…] Ση άιιε ραξά κάο έκεηλε ζηνλ θόζκν απ‟ην Υλνύδη; 

Οη άιινη έρνπλ ηνιάηζηνλ ην ζπίηη ηνπο, ην ρσξάθη ηνπο ην δεπγάξη 

ηνπο. Δκείο ηη έρνπκε; Απηό ην θoξηηζάθη κάο έδσζε ν Θεόο − δξνζηά 

ζηα γεξαηεηά καο… Να παληξεπηεί δε ιέσ, αιιά αθόκα δε… 

Γέζπνηλα: Κη αύξην πνπ εκείο  ζα πεζάλνπκε;… Απηό ηη ζα γέλεη; Σν 

ζθέθηεθεο;[…] Σν ζθέθηεθε, όκσο ν Θεόο! Καη δηάηαμε ην Φξαγθ-
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νξάθηε θαη ηνπ‟πε: “Πάγαηλε ζηνλ θάκπν θαη βξεο κηα παπαξνύλα 

πνπ ηε ιέλε Υλνύδη”. 

Ζ Γέζπνηλα  παξνπζηάδεηαη λα θαηαλνεί  θαη λα απνδέρεηαη ηνπο 

φξνπο ηεο δσήο είηε είλαη αζηάζκεηνη είηε είλαη νξζνινγηθνί, θαη επν-

κέλσο δξα απφ ζέζε ηζρχνο αθήλνληαο ηνλ Παπισκαηά ζην πεξηζψξην. 

Πξνζθαιεί ην Φξαγθνξάθηε ελ αγλνία ηνπ, απνζπά ηε ζπγθαηάζεζή  ηνπ 

γηα ην γάκν ρσξίο εθείλνο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη ηέινο ε ζσκαηηθή 

ηεο δχλακε απνδεηθλχεηαη κεγαιχηεξε απφ ηε δηθή ηνπ, αθνχ θαηνξ-

ζψλεη λα ηνλ εκπνδίζεη απφ ην λα επηηεζεί ζην γακπξφ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Γέζπνηλα, ε νπνία είλαη ην πξφζσπν πνπ 

εηζέξρεηαη δπλακηθά ζην πξνζθήλην επηδηψθνληαο θαη δξνκνινγψληαο ηηο 

εμειίμεηο, ζηελ πξάμε δελ επσθειείηαη θαζφινπ απ’απηέο. πσο γηα ηνλ 

Παπισκαηά ε ππέξβαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γίλεηαη κφλν ράξε ζηελ 

πίζηε ηνπ ζε έλα δσηηθφ ςεχδνο, έηζη θαη γηα ηελ εξσίδα ε ππέξβαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο είλαη έκκεζε. ηελ νπζία δελ απνθεχγεη νχηε ηε 

ζθιεξή δσή ηνπ θάκπνπ, νχηε ην νδπλεξφ γηα ηελ ίδηα ηέινο. Ζ πξνβνιή 

ηνπ κέιινληνο ηεο θφξεο ζην δηθφ ηεο παξφλ θαη ε επεξγεηηθή επίδξαζε 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζηε δηαρείξηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ κέξνπο 

ηεο επηβεβαηψλνπλ ηε ζεκαζία ησλ ςεπδαηζζήζεσλ θαη θαζηζηνχλ ηελ 

θαηαθπγή ζ’ απηέο αλαπφθεπθηε. 

 

 

6.4. ρέζε κε ην αλδξηθό θύιν 

 

ην Παλεγύξη νη παξαδνζηαθνί ξφινη αλάκεζα ζην αλδξηθφ θαη ην 

ζειπθφ ζηνηρείν έρνπλ αληηζηξαθεί. Ζ θεληξηθή εξσίδα παξνπζηάδεηαη 

εμαξρήο λα έρεη νηθεηνπνηεζεί ην ξφιν ηνπ άλδξα. Δίλαη ην πξφζσπν 

εθείλν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ιακβάλεη ηηο 

θξίζηκεο απνθάζεηο (εκπνδίδεη ην ζχδπγφ ηεο λα ηαμηδέςεη ζηε Λάξηζα, 
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δξνκνινγεί ην γάκν ηεο θφξεο). Δπίζεο ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ αλδξηθή ηδηνζπγθξαζία. 

Οη ιχζεηο πνπ πξνηείλεη  έρνπλ νξζνινγηθή βάζε θαη ε εξσίδα πξνρσξά 

ζηελ πινπνίεζή ηνπο ρσξίο ζπλαηζζεκαηηζκνχο θαη παιηλδξνκήζεηο. ην 

πξφζσπν ηεο Γέζπνηλαο ν Κεραΐδεο παξνπζηάδεη κηα γπλαίθα πνπ 

ηζνπεδψλεη ηελ αλδξηθή παξνπζία θαη αλαδεηθλχεηαη ζε απφιπην 

ξπζκηζηή ηνπ δξακαηηθνχ κχζνπ. 

κσο, παξά ην ηζρπξφ πξνθίι ηεο εξσίδαο, ην έξγν απέρεη πνιχ 

απφ ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνψζεζε ησλ λφκσλ ηεο γπλαηθείαο 

ρεηξαθέηεζεο. Σν γεγνλφο φηη ε γπλαηθεία ζέζε παξακέλεη αλεπεξέαζηε 

απφ ηελ αλδξηθή θαη ηειηθά επηβάιιεηαη νθείιεηαη ζηελ εμαηξεηηθά 

αδχλακε  θχζε ηεο δεχηεξεο. Ζ  αλαηξνπή ηεο παξαδνζηαθήο γπλαηθείαο 

ππνηέιεηαο κνηάδεη δεδνκέλε ηε ζηηγκή πνπ ν άλδξαο είλαη αλάμηνο γηα 

δξάζε θαη πξσηνβνπιία. Άιινηε παγηδεπκέλνο ζηνλ ελδηάκεζν θφζκν 

ελφο έλδνμνπ παξειζφληνο θαη ελφο αλππφζηαηνπ κέιινληνο, άιινηε 

γηαηί βξίζθεηαη ππφ ηελ επήξεηα ηνπ πνηνχ, ν Παπισκαηάο είλαη ν 

εθθξαζηήο  ηεο νπηνπίαο θαη ηνπ παξαιφγνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

νπηηθή κε ηελ νπνία ε Γέζπνηλα αληηκεησπίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί εθθξάδνπλ ηε ινγηθή, γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ επηθξάηεζε ηεο δηθήο ηεο βνχιεζεο.  

Έηζη, ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη κηα γπλαίθα ε νπνία, κε ηε δξάζε 

ηεο, αλ θαη θαηνξζψλεη εμνινθιήξνπ λα απαμηψζεη ηνλ Παπισκαηά, 

εμαθνινπζεί λα απνδίδεη ζην αξζεληθφ ζηνηρείν ηνλ πιένλ ζεκαίλνληα 

ξφιν. Σν κέιινλ ηεο θφξεο ηεο, φπσο θαη γηα ηελ ίδηα ε έκκεζε 

αλαηξνπή ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηεο, εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ έλαλ 

άλδξα, απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επηθάλεηά ηνπ. Ο 

«κεζζηαληθφο» ξφινο κε ηνλ νπνίν επηθνξηίδεηαη ε αλδξηθή παξνπζία 

ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν αληαλαθιά κηαλ ππνηηκεηηθή άπνςε γηα ηε  

γπλαηθεία πξνζσπηθφηεηα, γηαηί defacto ζηεξεί απφ ηηο γπλαίθεο (ζηελ 
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πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην Υλνχδη αιιά θαη ηελ ίδηα ηε Γέζπνηλα) ηελ 

ηθαλφηεηα λα πξνζηαηεχζνπλ κφλεο ηνπο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα αιιάμνπλ 

ην πξνβιεκαηηθφ παξφλ ηνπο.   

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή  ηεο  εξσίδαο είλαη αλαγθαία ε 

θαηαζηξαηήγεζε αμηψλ φπσο ε θνξηηζίζηηθε αζσφηεηα θαη ε  αμην-

πξέπεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί  ε ζσηήξηα παξέκβαζε ηνπ άλδξα 

γεγνλφο πνπ επίζεο ππνβηβάδεη ηε γπλαηθεία θχζε. Ζ Γέζπνηλα 

ιεηηνπξγεί ζρεδφλ σο πξναγσγφο. Πξψηα θαζνδεγεί ην Υλνχδη ζην πψο 

λα πξνθαιεί ην εξσηηθφ ελδηαθέξνλ: Γύξλα γύξσ γύξσ λα θάλεη νκπξέια 

ην θνπζηαλάθη ζνπ. Έπεηηα ην δηδάζθεη  λα ζπκβηβάδεηαη κε ηεο αλδξηθέο 

ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο: 

Υλνύδη: Φ ν β ά κ α η, κάλα […]. 

Γέζπνηλα: Φνβάζαη; Ση θνβάζαη; 

[…] 

Υλνύδη: Κάζε ιίγν “έια λα ζε θηιήζσ” θη „„ έια λα ζε θηιήζσ”; 

Γέζπνηλα: Δζύ θίιαγεο ινγηώλ – ινγηώλ θαηζίθηα ζην παλεγύξη θαη 

δελ κπνξείο λα θηιήζεηο ηνλ άληξα ζνπ; Έηζη είκαζηε εκείο νη 

γπλαίθεο… ηελ αξρή ηα θνβόκαζηε ηα θηιηά, αιιά άκα ηα 

ζπλεζίζνπκε… καο αξέεεεζνπλ!   

Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν ην φηη εθείλνο πνπ ζεσξεί ηε γπλαηθεία 

ηηκή θαη ππφιεςε σο ππέξηαηα αγαζά είλαη ν Παπισκαηάο. Δθείλνο κε 

ην ραξαθηήξα πνπ δηαζέηεη κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα πηζηεχεη ζε αμίεο, 

νη νπνίεο κπξνζηά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηβίσζεο θαζίζηαληαη 

αλεδαθηθέο, φπσο άιισζηε θαη νιφθιεξε ε θνζκνζεσξία ηνπ. 

 

Υλνύδη: Γηαηί δε κ‟ αθήλεηο λα ζεξγηαλίζσ ιίγν κνλάρε θάησ ζην 

παλεγύξη; 
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Παπιωκαηάο: Γηα λα πάζεο πάιη ηα ίδηα; Να ζε βάινπλ ζηελ κέζε 

ηίπνηεο ζσθεξαίνη, όπσο ηελ άιιε θνξά θαη λα ζνπ ζεθώλνπλε ηα 

θνπζηάληα; Δίζαη όκνηα ε Παλαγία, πξέπεη λα θξαηάο ηε ζέζε ζνπ.  

 

πγθεθαιαηψλνληαο, ν ζπγγξαθέαο ζίγεη ην δήηεκα ηεο γπλαηθείαο 

ρεηξαθέηεζεο κε έλαλ ηξφπν παξάδνμν. Απφ ηε κηα, πξνβάιιεη κηα 

ηζρπξή  γπλαηθεία πξνζσπηθφηεηα έλαληη ζε κηα αλίζρπξε αλδξηθή. Απφ 

ηελ άιιε, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δπλαηή γπλαίθα, ν αδχλακνο θαη 

νλεηξνπφινο  άλδξαο  είλαη ππέξκαρνο ηεο γπλαηθείαο αμηνπξέπεηαο, ηε 

ζηηγκή πνπ ε δηαηήξεζε ηεο  ππφ ηελ πίεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

ράλεη εληειψο ηε ζεκαζία ηεο.  Με ηνλ ηξφπν απηφ ν Κεραΐδεο, ρσξίο 

θαζφινπ πξφζεζε γηα δηδαθηηζκφ ξίρλεη κηα δηεηζδπηηθή καηηά ζε κηα 

θνηλσλία πνπ ππνδαπιίδεη ηφζν ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο φζν θαη ηελ αμία 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο.  

 

 

6.5. Η έληαμε ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ  

ζην θνηλωληθό πιαίζην 

 

Σν Παλεγύξη γξάθηεθε ην 1962 θαη αλέβεθε ζηε ζθελή ην 1964 απφ ην 

Θέαηξν Σέρλεο ζε ζθελνζεζία Κάξνινπ Κνπλ. ην Παλεγύξη ν ζπγ-

γξαθέαο δηαπφηηζε ηα πξφζσπά ηνπ κε ηελ ειπίδα γηα ηελ έιεπζε ηνπ 

απξνζδφθεηνπ πνπ ζα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο δσή ηνπο. Οη ήξσεο 

ηνπ έξγνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε θηινζνθία ηνπ Νενέιιελα, κηα θηιν-

ζνθία πνπ γελληέηαη κέζα απφ ηελ απνγνήηεπζε, θαζψο ην αίζζεκα ηνπ 

αληθαλνπνίεηνπ γηα ζπιινγηθή θνηλσληθή πξφνδν θαη αιιαγή είλαη 

έθδειν. 

Σν ζηεξεκέλν πεξηβάιινλ, ε έιιεηςε πξννπηηθήο θαη νη δπζθνιίεο 

δηαβίσζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παλεγύξη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ έλδεηα 
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πνπ πιήηηεη φρη κφλν ην ζεζζαιηθφ θάκπν αιιά θαη νιφθιεξε ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ηεο επνρήο. Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη αηζε-

ξνβάκνλεο, εθείλνη πνπ εζεινηπθινχλ κπξνζηά ζηα πξνβιήκαηα θαη   

αλαιψλνπλ ηελ χπαξμή ηνπο πξνζδνθψληαο ηνλ άκνρζν πινπηηζκφ ή κηα 

θαληαζηηθή αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπο είλαη ζπλεζηζκέλα πξφζσπα ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σα πξφζσπα απηά πιενλάδνπλ ζηελ αλζξσπν-

γεσγξαθία ηνπ ζπγγξαθέα, θαζψο ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ αιήζεηα 

θαη ηελ ςεπδαίζζεζε απαζρνιεί ην ζπγγξαθέα ζε κφληκε βάζε. ην 

Παλεγύξη εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ Παπισκαηά θαη ηνλ Σξηαληάθπιιν. 

Ζ απνπζία ηαμηθήο ζπλείδεζεο πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηελ αεξγία 

ηνπ Σξηαληάθπιινπ θαη ηνπ Παπισκαηά, ε αδπλακία λα απνδνζεί έλαο 

νπνηνζδήπνηε θνηλσληνινγηθφο νξηζκφο ζηελ έλλνηα «ζπίηη», «θνηλσληθφ 

ζηξψκα» θαη επάγγεικα είλαη έλα εξκελεπηηθφ αδηέμνδν πνπ ζθφπηκα 

παξνπζηάδεη ν ζπγγξαθέαο (Γξακκαηάο φ.π.,178). Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

ελ ιφγσ ήξσεο ηαπηίδνληαη κε ηνπο κηθξναζηνχο Νενέιιελεο, πνπ 

αλίθαλνη λα  θηάζνπλ ζηελ απηνπξαγκάησζε κέζα απφ ηελ νπζηαζηηθή  

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ, απνδεηνχλ ηε δηθαίσζε έζησ ζην επίπεδν ηνπ 

θαληαζηαθνχ. 

χκθσλα κε ηνλ Μαγηάξ (1997, 99): «πσο θαη νη πεξηζζφηεξνη 

Έιιελεο έηζη θαη νη ραξαθηήξεο ηνπ Κεραΐδε είλαη αδηφξζσηα αηζηφδνμνη 

θαη αληί λα πξνζγεησζνχλ νκαιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνηηκνχλ λα 

δνπλ ζηηο θαληαζηψζεηο ηνπο, ελψ παξάιιεια φπσο νη θπιαθηζκέλνη 

ζπλσκνηνχλ γηα ηε κεγάιε απφδξαζε. Τπάξρεη θαη κηα Σξίηε ιχζε –

ίζσο πην ξεαιηζηηθή γηα λα επηηχρεη θαλείο απηφ πνπ επηδεηά ζην 

ζπγθεθξηκέλν θφζκν− λα μεπνπιήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πιηθά αγαζά ή λα αλέβεη θνηλσληθά». 

Απηή ηε ιχζε εθαξκφδεη ζην έξγν ε Γέζπνηλα. Μέζα απφ ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο, ν ζπγγξαθέαο απνηππψλεη ηελ εηνη-
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κφηεηα ηνπ Νενέιιελα λα απνδεζκεπηεί απφ ηα παξαδνζηαθά ηδαληθά 

θαη ηηο αμίεο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη  ζηνλ αγψλα γηα επηβίσζε.  

Ζ εξσίδα φπσο θαη νη Έιιελεο ησλ αξρψλ ηνπ ’60 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο ζπλζήθεο ηεο λέαο επνρήο. Ζ απνδνρή ηεο  κηθξναζηηθή ηδενινγίαο  

απφ ηελ πιεπξά  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξακαηηθνχ πξνζψπνπ είλαη 

πξνθαλήο. Οη ιχζεηο πνπ πξνζθέξνπλ άκεζε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

άλνδν, ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξνο θφπνο θαη ρσξίο λα 

επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθή αλαηξνπή ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ 

θξαηνχλ ην κηθξναζηφ θαζεισκέλν κπξνζηά ζηηο εμειίμεηο θαη 

αλππεξάζπηζην κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο, είλαη ην «καληθέζην» ηεο 

ηδενινγίαο απηήο. Ζ εκκνλή ηεο Γέζπνηλαο γηα ην γάκν ηεο θφξεο ηεο θαη 

ν ηξφπνο πνπ ηειηθά ην θαηάθεξε επηβεβαηψλνπλ ηελ πινπνίεζε απηνχ 

ηνπ ηδεψδνπο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 

 

 

 

6.6. Γξακαηνπξγηθέο επηξξνέο  ζηε  ζύλζεζε 

ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ  

 

Ο ζπγγξαθέαο δείρλεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ςπρνινγία ησλ 

αλζξψπσλ ηεο ππαίζξνπ θαζψο θαη ν ίδηνο θαηάγεηαη απφ ην ζεζζαιηθφ 

θάκπν.
14

  ίδηνο ζην πξνινγηθφ ζεκείσκα πνπ ζπλνδεχεη ην Παλεγύξη 

αθηεξψλεη ην έξγν ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη εμεγεί ραξα-

θηεξηζηηθά: «Ζ δσή ησλ αλζξψπσλ ηνπ ζεζζαιηθνχ θάκπνπ πνπ πεξη-

πιαληνχληαη αθνινπζψληαο ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο σο κηθξνπσιεηέο, σο 

παπισκαηάδεο, σο θσηνγξάθνη θιπ, είλαη κηα απέξαληε ζιίςε. Σν 

θνβεξφ θξχν θαη νη αηειείσηεο βξνρέο ηνπ ρεηκψλα, ε εμνπζελσηηθή, 

                                                 
14

 Γηα πξψηε θνξά αζρνιείηαη κε ην ζέκα ην 1959, γξάθνληαο ην Μεγάιν Πεξίπαην, πνπ απν-

ηειεί ην πξφπιαζκα ηνπ Παλεγπξηνύ (Υαηδεζπκεψλ 2000). 



 108 

κέρξηο απνραπλψζεσο δέζηε ην θαινθαίξη, ε θηψρεηα θαη ακνξθσζηά θαη 

πξνπαληφο ε αλάγθε λα κεηαθηλνχληαη αδηάθνπα, ηνπο έρνπλ ξεκάμεη. 

Έηζη γίλνληαη αλίθαλνη λα δηαρεηξηζηνχλ ζεηηθά ηε δπζηπρία ηνπο. 

Πέθηνπλ ζηνλ χπλν, ζην θξαζί θαη ζηε κνηξνιαηξία πεξηκέλνληαο εθ 

Θενχ ηηο άζπξεο κέξεο». 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν Κεραΐδεο κεηαθέξεη  πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

θαη αιεζηλέο θαηαζηάζεηο, ε γξαθή ηνπ ζην Παλεγύξη δελ αθνινπζεί ηηο 

επηηαγέο ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, νχηε ζηνρεχεη ζηελ εζνγξαθηθή παξνπ-

ζίαζε ηεο αγξνηηθήο δσήο. «Δλψ ζ’ έλα επηθαλεηαθφ επίπεδν ην έξγν 

θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ λαηνπξαιηζηηθνχ – εζνγξαθηθνχ ζεάηξνπ, ζην 

βαζκφ πνπ ν ζηφρνο δελ είλαη ηφζν ε πεξηγξαθή (νχηε ε θξηηηθή) ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη “ηνπ 

θνηλσληθνχ ήζνπο” ησλ πξνζψπσλ, φζν ε πξνβνιή ηνπ ππνθεηκεληθνχ 

ηξφπνπ  κε ηνλ νπνίν ηα πξφζσπα βηψλνπλ απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

κέζα απφ ηνλ ςπρνινγηθφ κεραληζκφ ηεο θπγήο θαη ηεο απηαπάηεο, ην 

έξγν μεθεχγεη απφ ηα ηδενινγηθά δεδνκέλα ηνπ λαηνπξαιηζκνχ θαη ηεο 

εζνγξαθίαο» (Κνηιάθνπ 1984, 26). 

Ο ξεαιηζκφο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ είλαη ακηγήο. Δμάιινπ 

ζπγγξαθέαο δελ αλαδεηά ηελ πηζηή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,  

απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ παξνπζηάδεη κηα εληαία θαη αληηθεηκεληθή 

αληίιεςή ηεο. Οη ήξσεο ηνπ Παλεγπξηνύ βηψλνπλ ην δηθφ ηνπο 

πξνζσπηθφ ζχκπαλ, παξά ην γεγνλφο φηη νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θνηλέο γηα φινπο. Έηζη ε αλαηξνπή ή θαη ε δηφξζσζε ησλ 

ζπλζεθψλ απηψλ δελ κπνξεί παξά λα ζηεξίδεηαη ζε ππνθεηκεληθέο θαη 

αζχκπησηεο αληηιήςεηο κε θπξίαξρφ ηνπο ζηνηρείν ηε θπγή θαη ηε 

θαληαζίσζε. Κάπνηνη ήξσεο παγηδεχνληαη εληειψο ζηνλ θφζκν ηνπ νλεί-

ξνπ αγλνψληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ δνπλ (Παπισκαηάο), θάπνηνη θαηα-

θεχγνπλ ζε απηφλ αθξηβψο επεηδή αλαγλσξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ ηνπο πεξηβάιιεη (Γέζπνηλα) θαη θάπνηνη αλαγθάδνληαη λα ζηξαθνχλ 
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ζηελ πξαγκαηηθή δσή κεηά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηάςεπζεο ησλ 

νλείξσλ ηνπο (Σξηαληάθπιινο).  

Μνινλφηη  ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ηζρπξίδεηαη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν έρεη θαηαθέξεη λα δηαθφςεη θάζε ζρέζε κε ηνλ Σελεζί Οπίιηακο, 

πνπ άζθεζε κεγάιε επηξξνή ζηα πξσηφιεηά ηνπ  (Υαηδεζπκεψλ 2000, 

24), ην έξγν δηαηεξεί ζην αθέξαην θάπνην απφ ηα ζηνηρεία ηεο ππνβιε-

ηηθήο θαη πνηεηηθήο αηκφζθαηξαο ηνπ Ακεξηθάλνπ ζπγγξαθέα. Δπίζεο, 

φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ έξγνπ, ε αδπλακία ηεο ελεξγεηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε δηαθπγή ζην ρψξν ηεο 

νπηνπίαο απερνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ μέλνπ δξακαηνπξγνχ.  

Δπίζεο εθηφο απφ ην ξεαιηζκφ ζα κπνξνχζακε λα αληρλεχζνπκε 

ζηνηρεία ηνπ παξαιφγνπ, ηα νπνία είλαη: ν εηξσληθφο ηίηινο ηνπ έξγνπ, ην 

γεγνλφο φηη ε νηθνγέλεηα δεη ζε κηα ηέληα, ην φηη κνηάδεη λα ηξέθεηαη 

κφλν κε θαξπνχδη, ην φηη ν Σξηαληάθπιινο θνηκάηαη ζπλερψο επί δέθα 

κέξεο, ην αζηακάηεην θιάκα ηεο γηαγηάο θαη ηεο Μαξίθαο (Υαηδεζπκεψλ 

φ.π., 25).    

Έηζη, ζην Παλεγύξη, ν ζπγγξαθέαο απνθεχγνληαο ηελ άκεζε 

θαηαγγειία θαηνξζψλεη λα  παξνπζηάζεη ζε βάζνο ηελ ςπρνινγία ησλ  

εξψσλ ηνπ,ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα θίλεηξα ηεο δξάζεο ηνπ θαζελφο. 

Έηζη νη ήξσεο δελ ζθηαγξαθνχληαη κέζα απφ ηε καληραΐζηηθή δηάθξηζε 

αλάκεζα ζην θαιφ θαη ζην θαθφ θαη θαζίζηαληαη φρη κφλν θαηαλνεηνί 

αιιά θαη ζπκπαζείο. 
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7.Το Ματς 

 

7.1. Η ππόζεζε 

 

 

H ππφζεζε δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα αζηηθφ ζπίηη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’70. ην Μαηο ηνπ Γηψξγνπ Μαληψηε, παξαθνινπζνχκε ηελ θαζεκε-

ξηλφηεηα κηαο ηξηκεινχο νηθνγέλεηαο. Ο ζχδπγνο (Γηάλλεο) είλαη θαζε-

ισκέλνο ζε αλαπεξηθφ θαξνηζάθη. Ο ίδηνο είλαη ακέηνρνο ζηε δξάζε. Ο 

γηνο (ηάζεο) είλαη έλαο λένο 18 εηψλ, πνπ εξγάδεηαη θαη παξάιιεια 

θνηηά ζην λπρηεξηλφ ζρνιείν. Σν θάιεζκα ηεο ειηθίαο ηνπ γηα αλεμαξ-

ηεζία, μεγλνηαζηά, δηαζθέδαζε θαη έξσηα ηνλ θέξλεη αληηκέησπν κε ηηο 

επηζπκίεο ηεο κεηέξαο ηνπ Μαξίηζαο. Ζ Μαξίηζα θαζνξίδεη ηα πάληα ζηε 

δσή ηνπ παηδηνχ ηεο. Ζ επέκβαζή ηεο μεθηλάεη απφ ηα απιά, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ληχζηκν, θαη θαηαιήγεη ζηα πην πνιχπινθα, φπσο είλαη ε 

επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζπδχγνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε κεηέξα θαηνξ-

ζψλεη λα επηβάιιεη ηελ άπνςε ηεο, θαζηζηψληαο ην γην ππνρείξην ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       111  

 

 

 

Πξνηππνπνίεζε ηεο δξάζεο 

 

 

Τπνθηλεηήο                      Τπνθείκελν                           Απνδέθηεο  

   Μεηξηαξρηθά  έλζηηθηα                     Μαξίηζα                                  Ζ ίδηα 

              Σν   Δγψ  

 

 

 

 

 

ύκκαρνο                            Αληηθείκελν                                      Αληίκαρνο 

    Ζ λχθε                        Ο έιεγρνο ηεο δσήο                                 Ο γηνο 

                                        ηνπ γηνπ σο κεησλπκία ηεο  

                         επηβεβαίσζεο ηεο κεηέξαο θαη λνεκαηνδφηεζεο  

                                          ηεο δηθήο ηεο χπαξμεο  

 

 

   

H Μαξίηζα θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ Τπνθεηκέλνπ ηεο δξάζεο. 

Αίηεκά ηεο είλαη ν απφιπηνο έιεγρνο ηεο δσήο ηνπ γηνπ ηεο ηάζε. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ηεο ρεηξαγψγεζεο γίλεηαη απνιχησο ζπλεηδεηά γηαηί  

έηζη ε κεηέξα ζεσξεί φηη ηνλ πξνζηαηεχεη. 

Σελ εζηία ηνπ Αληηκάρνπ ηελ θαηαιακβάλεη ν ίδηνο ν γηνο, ν 

νπνίνο αηζζάλεηαη λα απεηιείηαη απφ ην αζθπθηηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξ-

γείηαη θαζψο ε πξνζηαηεπηηθή αθηίλα ηεο κεηέξαο μεπεξλά θαηά πνιχ ηα 

επηηξεπφκελα φξηα, κε απνηέιεζκα ηνλ πιήξε επλνπρηζκφ ηνπ. Αλ θαη 

παξά ηε ζέιεζε ηνπ θαη παξά ηελ αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη, ην απνηέ-
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ιεζκα ηεο δξάζεο ηεο κεηέξαο θαηαιήγεη ζηνλ ίδην. Έηζη πξνζδηνξίδεηαη 

σο ζχκα ηεο εμνπζηαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο κεηέξαο ηνπ. 

Οπζηαζηηθφο φκσο Απνδέθηεο (κε ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

επσθειείηαη) είλαη ε Μεηέξα, θαζψο κε ην λα επηβεβαηψλεη ηνλ θπξη-

αξρηθφ ηεο ξφιν,δίλεη λφεκα ζηε  δσή ηεο.  

Δθφζνλ ινηπφλ νπζηαζηηθφο Απνδέθηεο ησλ ελεξγεηψλ ηεο είλαη ε 

ίδηα ε εξσίδα, ηφηε ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηα θίλεηξα ηεο δξάζεο 

ζε αηηίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ Δγψ ηεο. Πψο 

αιιηψο λα εμεγεζεί  ην θίλεηξν κε βάζε ην νπνίν κηα Μεηέξα ζα ζηφρεπε 

ζηνλ πιήξε επλνπρηζκφ ην λεαξνχ  γηνπ ηεο  ππνλνκεχνληαο ην δηθαίσκά 

ηνπ ζηε δσή θαη εληέιεη ζηελ επηπρία, ρσξίο κάιηζηα ν ίδηνο λα 

παξνπζηάδεη θάπνην πξφβιεκα δηαλνεηηθήο αλεπάξθεηαο ή θνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο; χκκαρνο ηεο είλαη ε λχθε ηεο, ζην πξφζσπν ηεο νπνίαο ε 

Μαξίηζα «βιέπεη» ηελ πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ ηεο. 

 Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ηθαλνπνίεζε ηνπ Δγψ απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα έλα δξακαηηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηεο 

«κεηέξαο» επηδέρνληαη πνιιαπιέο εξκελείεο. πσο πάλησο δηαθαίλεηαη 

απφ ηελ πξνηππνπνίεζε ηεο δξάζεο, ν Μαληψηεο ζπλζέηεη κηα αηληγ-

καηηθή γπλαηθεία θηγνχξα ηεο νπνίαο ε δξάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά είλαη 

ηδηαίηεξα πεξίπινθεο. 

 

7.3.Σα γπλαηθεία πξόζωπα 

 

Κεληξηθφ πξφζσπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη ε Μεηέξα, ε νπνία 

ελνξρεζηξψλεη ηε δξάζε θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αγλνεί ηελ παξνπ-

ζία ηνπ παηέξα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ γηνπ. Ο πξψηνο παξνπζηάδεηαη 

ζσκαηηθά θαη ςπρηθά αδχλακνο. Καζεισκέλνο ζην αλαπεξηθφ θαξν-

ηζάθη ιεηηνπξγεί ζην πεξηζψξην ησλ γεγνλφησλ. Ζ χπαξμή  ηνπ πεξην-

ξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην ζρνιηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ 
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επηινγψλ ηεο εξσίδαο. O ζρνιηαζκφο ηνπ, παξά ηνλ νμχ θαη θαπζηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ, δελ θηάλεη ζρεδφλ πνηέ ζηελ επζεία αληηπαξάζεζε.  

Ο Γηάλλεο, κφλνο θαη αλππεξάζπηζηνο, ζηέθεηαη ζηελ αλαδήηεζε 

κηαο ζησπεξήο ζπκκαρίαο κε ην ζεαηή. Ο ήξσαο θηλείηαη ζε κηαλ 

αθαζφξηζηε γξακκή αλάκεζα ζην δξακαηηθφ θαη ζηνλ εμσδξακαηηθφ  

θφζκν, γεγνλφο πνπ ζηνηρεηνζεηεί ηε δηραζκέλε θχζε ηνπ. Δίλαη κηα 

παξνπζία ελ απνπζία. Βξίζθεηαη, έηζη, ζε ζπλερή δηάζηαζε αλάκεζα ζε 

απηφ πνπ είλαη θαη ζε απηφ πνπ ζα ήζειε λα είλαη, ηελ επηζπκία ηνπ λα 

αληηδξάζεη θαη παξάιιεια ηελ αδπλακία ηνπ λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε 

αιιαγή. 

 Ο ήξσαο έρεη απνδερζεί ηε  κνίξα ηνπ,ην γεγνλφο φηη είλαη ζηε 

ζθηά ηεο ζπδχγνπ ηνπ: Υξόληα ηώξα καο έρεη όινπο ζην βξαθί ηεο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα εηηνπαζή ζηάζε πνπ νδεγεί ζε έλαλ αλαγθαίν 

ζπκβηβαζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα ππάξρεη  έζησ θαη ζηελ αθάλεηα: Γελ θάλεη 

λα καο δνπλ καδί. Ο παηέξαο, πηνζεηψληαο ηελ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά, 

απεθδχεηαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηζρπξνχ. ην γεγνλφο απηφ ζπλεγνξεί θαη ε 

ζσκαηηθή αλαπεξία ηνπ. Έηζη, ε αλάιεςε ηεο εμνπζίαο θαζίζηαηαη 

εχθνιε δηαδηθαζία γηα ηε Μεηέξα, ε νπνία κάιηζηα ππνβαζκίδεη 

πεξηζζφηεξν ηνλ ήδε αδχλακν άλδξα αληηκεησπίδνληάο ηνλ σο  

παξάζηην. Καηά ηελ ίδηα, ν Γηάλλεο δελ έρεη  ζηνηρεηψδε  δηθαηψκαηα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα  λα εθθέξεη γλψκε  γηα ην γην ηνπ.  

Γηάλλεο : Γε ζε λνηάδεη ε ςπρή ηνπ παηδηνύ ζνπ; 

Μαξίηζα: Βξε δελ θνηηάο ηα ράιηα ζνπ ιέσ εγώ. 

Δπίζεο, πάιη ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςή ηεο, ν ζχδπγνο βιάπηεη ηε 

γεληθή θαιή εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο.Ζ άπνςε απηή έρεη ήδε γίλεη δεθηή 

απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη ζηα ιφγηα ηεο 

λχθεο: Σν κνλαδηθό κειαλό ζεκείν είζηε εζείο. 
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Ο γηνο δξα απφ ηελ εζηία ηνπ Αληηκάρνπ. Ζ λεαληθή ηνπ νξκή ηνλ 

νπιίδεη κε δπλακηζκφ. Γηςά γηα ηε δηεθδίθεζε φισλ φζσλ επηζπκεί: ηα 

πιηθά αγαζά,ηηο εκπεηξίεο θαη ηνλ  έξσηα. 

Ζ εξσίδα φκσο, θαηνξζψλεη κε εμαηξεηηθή καεζηξία λα ρεηξαγσγήζεη ηε 

βνχιεζε  ηνπ παηδηνχ κε θάζε κέζν, ζεκηηφ ε αζέκηην. Σν ζπνξ ληχζηκν 

πνπ νλεηξεχεηαη ν ηάζεο δελ ζα αγνξαζηεί ηειηθά, γηαηί ε κεηέξα, πνπ 

είλαη νπαδφο ηεο κέζεο ιχζεο, θξίλεη σο απνηειεζκαηηθφηεξε ηελ αγνξά 

ελφο απνγεπκαηηλνχ θνπζηνπκηνχ. Ζ επηζπκία ηνπ λεαξνχ γηα βξαδηλή 

έμνδν ηελ αλαγθάδεη λα βγάιεη απφ ηε θαξέηξα ηεο ην φπιν ηεο  

αξξψζηηαο :… Ναη θη ε  θαξδηά κνπ είλαη ράιηα… Υάιηα, ηάζε κνπ. Ζ 

εξσίδα, επίζεο, γλσξίδεη φηη γηα πεηχρεη ην ζθνπφ ηεο πξέπεη λα θάλεη 

θαη θάπνηεο ππνρσξήζεηο . 

 

 Μαξίηζα: Υαίξεζαη πνπ κε θαηάθεξε… 

Έηζη δελ είλαη, Γηάλλε; ε; 

ζν κπνξώ λα ηνλ θξαηήζσ κέζα ζα ηνλ θξαηήζσ … 

Καη όπσο θαηαιαβαίλεηο … πξέπεη λα έρεη θάηη λα αζρνιείηαη. 

 Γελ είκαη παξάινγε. 

 

Ζ κεηέξα, αθνινπζψληαο ην αιάλζαζην έλζηηθηφ ηεο, κπνξεί λα 

δηαθξίλεη φινπο ηνπ θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην γην ηεο.«Γηα απηφ φηαλ 

θάπνηε ν έθεβνο ηπιίγεηαη γηα παληξεηά απφ θάπνην πνξλίδην θαη αξρίδεη 

λα ηζαθίδεη ηα πηάηα δηαπιεθηηδφκελνο κε ηε κεηέξα ηνπ πνπ ελαληη-

ψλεηαη ζην γάκν απηφλ, εθείλε κεηαθέξεη ζηε γεηηφληζζα ηα γπαιηθά ηεο 

γηα πξνθχιαμε, αιιά δελ παξαηηείηαη απφ ηελ άξλεζή ηεο θαη ηειηθά ηνλ 

ζώδεη κε ην γάκν κηαο άιιεο πνπ ε επήζεο επζπθξηζία ηεο εγγπάηαη πσο 
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ζα ηε δηαδερηεί αληάμηα ζηε ζπλεηή θαζνδήγεζε πνπ ππνβάιιεη εθείλε 

ην γην ηεο»(θνπινχδεο 1999, 385).
15

 

Έηζη ε λχθε είλαη πξνέθηαζε ηεο Μεηέξαο. Ζ θαηαπίεζε ηνπ 

άλδξα νινθιεξψλεηαη, θιεξνδνηείηαη απφ ηε κεηέξα ζηε ζχδπγν.Ο γηνο, 

φπσο άιισζηε θαη ν παηέξαο, έρεη ακεηάθιεηα εηηεζεί. Ζ ζχγθξνπζε 

αλάκεζα ζην αλδξηθφ θαη ζην ζειπθφ ζηνηρείν απνδίδεηαη ζπκβνιηθά 

απφ ην ζπγγξαθέα ζην ηέινο ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηε δηεθδίθεζε ηνπ 

θνπκπηνχ ηεο ηειεφξαζεο. Ο λένο παξαθνινπζεί έλαλ πνδνζθαηξηθφ 

αγψλα. Ζ κεηέξα πξνηηκά έλα δαθξχβξερην ζίξηαι. Οη δπν ήξσεο 

επηδίδνληαη (φπσο νη παίθηεο ηνπ Μαηο − ε αιιεγνξία είλαη κάιινλ 

πξνθαλήο),ζε έλαλ αγψλα γηα ην ηίλνο ηειηθά ε βνχιεζε ζα ππεξη-

ζρχζεη. ην θηλάιε αθνχγεηαη  δπλαηά  ν ζπίθεξ ηνπ αγψλα θαη ν Μα-

ληψηεο ζέηεη σο ηειεπηαία ζθεληθή νδεγία, ζεκαηνδνηψληαο ην θιείζηκν, 

ηε δηάρπζε ιεπθνχ εθηπθισηηθνχ θσηφο πνπ θαιχπηεη ηα πάληα. Ο ζπγ-

γξαθέαο επηβάιιεη ζην ζεαηή κηα δηά ηεο εηθφλαο θάζαξζε πνπ 

εθπνξεχεηαη απφ ηελ νμχκσξε ζρέζε ηνπ θσηηζκνχ πνπ ηπθιψλεη 

(Θσκαδάθε1999, 288). 

Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ηεο ελ ιφγσ εξσίδαο κπνξεί λα έρεη 

θξνυδηθή πξνέιεπζε ή θαη λα νθείιεηαη ζε άιινπ είδνπο  ςπρνθνηλσληθά  

αίηηα. Ζ Πεηξάθνπ (1998, 55) ζρνιηάδνληαο ηα νηθνγελεηαθά έξγα ηνπ 

Μαληψηε αλαθέξεη: «Οη κεηέξεο ηνπ αληαπνθξίλνληαη αθξηβψο ζηε 

θξνυδηθή αληίιεςε: Γηαθαηέρνληαη απφ ην θζφλν ηνπ αλδξηζκνχ θαη 

γη’απηφ ην παηδί ηδηαίηεξα ην αξζεληθφ είλαη ππνθαηάζηαηφ ηνπ […]. Ο 

γηνο αληηπξνζσπεχεη ηε κνλαδηθή επθαηξία λα δνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε 

αληξηθή κνξθή». Με ηελ έλλνηα απηή ην αξζεληθφ ηέθλν ηζνδπλακεί κε  

εξσηηθφ αληηθείκελν. Έηζη δηθαηνινγείηαη ην αίζζεκα ηεο απφιπηεο 

θηεηηθφηεηαο θη ε εδνλή πνπ πξνθαιεί ηειηθά ε θπξηαξρία ηεο κεηέξαο 

                                                 
15

 Αλαδεκνζίεπζε απφ ηελ  Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία, 5 Μαξηίνπ 1978. 
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ζην γην.
16

 Ο Ληγλάδεο (1984, 53) θάλεη ιφγν γηα ηελ ελεξγεηηθή αγάπε 

ηεο κεηέξαο πξνο ην γην, πνπ ζπληζηά χβξε θαζψο πξνθαιεί πάληα κηαλ 

επέκβαζε ζηελ ςπρή ηνπ άιινπ. 

Έλα ελδερφκελν, επίζεο, πνπ θαηά ηε γλψκε καο αθήλεη αλνηρηφ ν 

ζπγγξαθέαο είλαη φηη κε ηελ θαηαπηεζηηθή ηεο ζηάζε, ε κεηέξα εθ-

θξάδεη ην κίζνο ηε πξνο ηνλ ίδην ηνλ άλδξα ηεο. ην πξφζσπφ ηνπ απεη-

θνλίδεηαη ην άηνκν πνπ «θάπνηε πξνζπάζεζε λα αληηζηαζεί ζηε ρακνδσή 

θαη ηζαθίζηεθε. Έκεηλε έλα  αλάπεξν παξάζηην πιεξψλνληαο ην θφξν 

παξαδνρήο ηεο ήηηαο ηνπ» (Ληγλάδεο 1999, 343).
17

 ηε ινγνηερλία 

ππάξρεη έλαο φξνο πνπ ιέεη φηη φζν πην πνιχ έρεη ηελ αίζζεζε ηνπ 

απνιεζζέληνο παξαδείζνπ ηφζν ν ραξαθηήξαο απηφο γίλεηαη ςπρνινγηθό 

ηέξαο. Γηα ηελ εξσίδα ηνπ Μαηο ν ρακέλνο παξάδεηζνο είλαη ε 

αληθαλφηεηα ηνπ παηέξα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ηεο θνηλσλίαο.  

Ο παηέξαο, ππεξαζπηδφκελνο ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ παηδηνχ, 

ζα ρξεζηκνπνηεί ην εμήο επηρείξεκα: Κνίηαμε, παηδί κνπ, λα πάξεηο κηα 

ηίκηα ζαλ ηε κάλα ζνπ λα ζε ιηώζεη. Ο παηέξαο «έιησζε», γηαηί αθέζεθε  

απφ ηε δσή κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ παξαηηείηαη απφ ηελ αθφινπζε  

ινγνκαρία κε ηε ζχδπγν ηνπ, δειψλνληαο ηελ αδπλακία ηνπ λα αληαπν-

θξηζεί ζην ξφιν ηνπ ηζρπξνχ. 

Μαξίηζα: Αλ ήηαλ άιιε ζηε ζέζε ζνπ ζα ζε είρε πεηάμεη ζην δξόκν λα 

ζαπίζεηο. 

Γηάλλεο: Κη πζηέξα; 

Μαξίηζα: ... Πξηλ θαιά θαιά αξρίζεηο … παξαδόζεθε, Γηάλλε!!! 

Μαξίηζα: … Αιιά ηη ιέσ… 

                                                 
16

 Ζ ίδηα εμεγεί φηη: «Σν πξφβιεκα θαηά πφζνλ είλαη λφκηκν λα αληηκεησπίδνληαη νη ήξσεο ηεο 

ινγνηερλίαο ζαλ πξαγκαηηθά πξφζσπα, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα αλαιπζνχλ ςπρνινγηθά έρεη πξν 

πνιινχ ηεζεί θαη μεπεξαζηεί. Καηά ην Λαθάλ νη ςπραλαιπηέο έιθνληαη απφ ηνλ Άκιεη φπσο ηα γαηά-

θηα απφ έλα θνπβάξη καιιί» (φ.π., 59). 
17

 Αλαδεκνζίεπζε απφ ην Γ. Μαληψηεο, Ζ Κξπζηάιισ ήηαλ άληξαο, εθδ. Έθηππν, Αζήλα 1992. Πξψηε 

δεκνζίεπζε: πεξηνδηθφ Γηαβάδσ, 7 Μαξηίνπ 1984. 
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Μαξίηζα:     Κη όηαλ ήζνπλα όξζηνο, ηη θαιό είρακε δεη από ζέλα  

    Υξέε πνηό, ραξηηά θαη μελύρηη … 

    Απηά ήηαλε ηα θαιά ζνπ. 

   […] 

   Γηάλλεο: Κάπνηα ζηηγκή ηα βαξέζεθα όια,  Μαξίηζα … θαη ζέλα … 

θαη ην παηδί … ηε δνπιεηά … ΟΛΑ!!! 

 Έηζη ε κεηέξα αθπξψλεη έλα αξζεληθφ ην νπνίν έρεη πξψην 

απνιέζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ ηνπ πεξηθέξνληαο ζε κηα 

αλαπεξηθή θαξέθια ηνλ παζεηηθφ θαη θπγφπνλν εαπηφ ηνπ. Απφ ηα 

αηζζήκαηά ηεο απέλαληί ηνπ αθνξκάηαη θαη φιε θνζκνζεσξία ηεο 

απέλαληη ζην γην. «Έρνληαο εμνθιήζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο κε ηνλ άλδξα 

πνπ ηε γνληκνπνίεζε, ε κεηέξα επηζηξαηεχεη ην είλαη ηεο γηα ηελ πξφνδν, 

γηα ηελ επηηπρία, ηελ ηαθηνπνίεζε, γηα ηε δφμα ηνπ γηνπ, πνπ νθείιεη λα 

ππαθνχεη ζηηο εληνιέο ηεο» (Θσκαδάθε 1998, 287). Έηζη, γηα εθείλε, ν 

αθξαίνο έιεγρνο ηνπ εθήβνπ πνπ εγγίδεη ηα φξηα ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ είλαη επηβεβιεκέλνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξν-

ζπαζεί λα πξνθπιάμεη ην λεαξφ απφ ηε θζνξά θαη ηελ πηψζε απφ ηελ 

νπνία θηλδπλεχεη εμαηηίαο ηεο άγλνηάο ηνπ θαη εμαηηίαο ηεο αδχλακεο 

θχζεο ηνπ σο αξζεληθνχ. 

 Αλακθηζβήηεηα κέζσ φιεο απηήο ηεο απηαξρηθήο ζπκπεξηθνξάο 

απηνεπηβεβαηψλεηαη ε κεηέξα. Ο αδηάιεηπηνο απφ κέξνπο ηεο έιεγρνο 

ησλ πάλησλ είλαη γηα ηε Μαξίηζα φρη κφλν έμηο αιιά θαη ην ζηνηρείν 

εθείλν πνπ ηξνθνδνηεί ην Δγψ ηεο θαη δίλεη λφεκα ζηε δσή ηεο. 

Με άιια ιφγηα, ν Μαληψηεο κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξσίδα θαηνξ-

ζψλεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζειπθφ δήκην, ν νπνίνο έρεη κέζα ηνπ ξηδσ-

κέλε ηελ πεπνίζεζε φηη ιεηηνπξγεί σο ζσηήξαο, δηθαηψλνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηελ χπαξμή ηνπ. Ζ δξάζε ηεο Μαξίηζαο εμεηθνλίδεη έλα 
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θαχιν θχθιν θαηαπίεζεο ηα αίηηα ηνπ νπνίνπ είλαη ηφζν ζχλζεηα φζα 

ζχλζεηε είλαη θαη ε θπζηνγλσκία ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζψπνπ. 

 

7.4. ρέζε κε ην αλδξηθό  θύιν 

 

ια φζα ηέζεθαλ παξαπάλσ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα κηαο αλαθξηηηθήο πηε-

ζηηθήο γπλαίθαο, ππεξδαζθάιαο ηεο θνηλήο ινγηθήο (Θσκαδάθε 1999, 

290).  Ζ εμνπζία ηεο πάλσ ζηνλ άλδξα, είηε πξφθεηηαη γηα ην γην είηε γηα 

ηνλ παηέξα, είλαη δεδνκέλε. 

Ο ξφινο ηνπ ζειπθνχ δήκηνπ πνπ πηνζεηεί ε ζπγθεθξηκέλε εξσίδα  

θαη πνπ ηνλ κεηαβηβάδεη ζηε λχθε ηεο, δεκηνπξγνχλ κάιινλ κηα 

αληηζηνηρία πξνο ηελ θαηαπίεζε πνπ έρεη ππνζηεί ε γπλαίθα αλά ηνπο 

αηψλεο. Πεζεξά θαη λχθε γίλνληαη δπλάζηεο ζηε ζέζε ηνπ δπλάζηε άλδξα 

(ζπδχγνπ θαη γηνπ). Ζ Μαξίηζα ζπκίδεη ηα κεηξηαξρηθά αξρέηππα (κε ηελ 

αληίζηνηρε βέβαηα δηαθνξά δπλακηθνχ πνπ έρεη θιεξνδνηήζεη ε παγθφ-

ζκηα ινγνηερληθή παξαγσγή). πσο έθαλαλ εθείλεο, έηζη θαη ε ελ ιφγσ 

εξσίδα δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηζχλνληα λνπ εθθπιίδνληαο ηελ 

αλδξηθή ππφζηαζε. 

  Βάζεη απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα κηα 

πξαγκαηηθά αλεμάξηεηε ζειπθή νληφηεηα, εθφζνλ ε ίδηα δελ δηεθδηθεί 

θάπνην δηθαίσκα πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη ειεπζεξίαο. Ζ Μεηέξα ηνπ 

Μαηο πξνβάιιεη ηελ αλεμάληιεηε ζέιεζή ηεο λα θαηαπηέδεη – αδηάθνξν 

απφ ην πνηα είλαη ηα θίλεηξά ηεο.  

Παξά ηελ επηζεηηθή ζηάζε ηεο απέλαληη ζην αλδξηθφ θχιν, 

ππάξρνπλ θαηά ηε γλψκε καο νξηζκέλα ζηνηρεία ζην θείκελν πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ απφ κέξνπο ηεο απνδνρή ηεο παξαδνζηαθήο αμηαθήο 

εθηίκεζεο ηνπ αξζεληθνχ. Έλα ηέηνην ζηνηρείν είλαη ην κχζεπκα πνπ 

επηλνεί ε ίδηα, γηα λα δηθαηνινγήζεη ην ζσκαηηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ 

ζπδχγνπ. Ο κχζνο ηεο δελ είλαη πεηζηηθφο, θαη ε ζεκαληηθή απηή ιεπην-
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κέξεηα παξακέλεη ζαλ ηε κνλαδηθή αδπλακία απηνχ ηνπ έξγνπ. (θνπ-

ινχδεο 1999, 385).
18

 

Καηά ηελ άπνςή καο ε  αηηηνιφγεζε απηή ηεο θαηάζηαζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο είλαη ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε εξσίδα κπνξεί, ηνπιά-

ρηζηνλ κπξνζηά ζηνπο μέλνπο, λα επηθαιείηαη ηελ αλχπαξθηε, δήζελ πα-

ξειζνχζα «ιεβεληηά» ηνπ άλδξα ηεο, φπσο θαίλεηαη ζηα ιφγηα ηεο λχθεο: 

Κη ύζηεξα … λα έηζη πνπ θαηαληήζαηε κηζόο … εζείο έλαο ιεβέληεο,  

πιεγσζήθαηε θαη θιεηζηήθαηε ζηνλ εαπηό ζαο. 

 Δπίζεο ε Μαξίηζα, ηελ θξίζηκε ζηηγκή, φηαλ ν λένο θαίλεηαη 

πξαγκαηηθά ακεηαθίλεηνο απφ ηε ζέζε ηνπ λα παληξεπηεί ηελ θνπέια 

πνπ ηνπ αξέζεη, φηαλ ε ίδηα έρεη εμαληιήζεη φια ηα κέζα, απνδεηά ηε   

ζηήξημε ηνπ πξνζψπνπ ηελ χπαξμε ηνπ νπνίνπ έρεη απνξξίςεη, ηνπ 

ζπδχγνπ: Πξέπεη λα ηνπ κηιήζεηο! Θα κπνξνχζακε λα εξκελεχζνπκε ηε 

ζηάζε ηεο απηή σο ηελ εθδήισζε κηαο ιαλζάλνπζαο επηζπκίαο ηεο λα 

αλαγλσξίζεη, έζησ θαη ζηηγκηαία, ζηνλ άλδξα ην ξφιν πνπ παξαδνζηαθά 

εγγξάθεηαη ζηε θχζε ηνπ, δειαδή ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα επηβάιιεηαη θαη 

λα επηιχεη θαηαζηάζεηο.  

Σέινο, ην γεγνλφο, φηη ε ίδηα απηνπξνζδνξίδεηαη κέζα απφ ηνλ 

έιεγρν,ηνλ επλνπρηζκφ ηνπ (ηνπ γηνπ), ζπλππνδειψλεη ηελ απφ κέξνπο 

ηεο έκκεζε παξαδνρή ηεο αμίαο ηνπ άιινπ θχινπ. Ζ δπλακηθή ηνπ 

πξνζψπνπ ηεο Μαξίηζα εληζρχεηαη αθξηβψο επεηδή ηζνπεδψλεη ην έηεξν, 

ην αξζεληθφ θαη γίλεηαη άλδξαο ζηε ζέζε ηνπ άλδξα. Ζ εξσίδα ηνπ 

Μαληψηε πξαγκαηηθά δηαζέηεη φια εθείλα ηα πξνζφληα επηβνιήο θαη 

ππνβνιήο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζπλζέζνπλ έλα πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε 

ζθιεξφηεηα ηνπ δίλεη κηα αδηακθηζβήηεηε ππεξνρή έλαληη ηνπ 

αξζεληθνχ. 

                                                 
18

 Αλαδεκνζίεπζε απφ ηελ  Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία, 5 Μαξηίνπ 1978. 
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Ο ζπγγξαθέαο, φκσο, δελ δεκηνπξγεί ηε Μαξίηζα πξνθεηκέλνπ λα 

ππεξαμηνινγήζεη απηήλ ηελ ππεξνρή. Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφ-

ζσπν, ν Μαληψηεο αλαδεηθλχεη ηελ παξακνξθσηηθή θνηλσληθή πξαγκά-

ησζε ηεο κνξθήο θαη ηεο νπζίαο ηεο νηθνγέλεηαο: «ζχηεο–ζχκα, ζχηεο 

θαη ζχκα· φπσο θαη λα έρεη, ε κεηέξα αθνινπζεί θαηά γξάκκα ηηο 

επηηαγέο ηεο θνηλήο ινγηθήο» (Θσκαδάθε, φ.π., 289). 

 

7.5. Η έληαμε ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ  

ζην θνηλωληθό πιαίζην  

 

Σν Μαηο εθδφζεθε ην 1978 θαη παξαζηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηε Νέα 

θελή ηνπ Δζληθνχ ζεάηξνπ ηελ ίδηα ρξνληά. Σν ελδηαθέξνλ πνπ ν ζπγ-

γξαθέαο δείρλεη γηα ην ζέκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνλφπξαθηνπ θαίλεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη εμαθνινπζεί λα ην πξαγκαηεχεηαη θαη ζε δχν επφκελα 

έξγα, ηελ Κνηλή Λνγηθή θαη ηελ Καζηζηηθή δσή. ια απηά ηα θείκελα 

ζπλζέηνπλ κηα ηξηινγία ζηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο αλαηέκλεη ηελ ηδεν-

ινγία ηεο ζχγρξνλεο αζηηθήο νηθνγέλεηαο, ην ήζνο θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ πξνζψπσλ ηεο .  

Κεληξηθφ πξφζσπν  ηεο δξάζεο θαη ζηα ηξία έξγα είλαη ε Μεηέξα, 

ε νπνία θαηέρεη ην ξφιν ηνπ απφιπηνπ ξπζκηζηή ηεο θαηάζηαζεο, γηαηί 

ππαθνχεη πηζηά ζηηο επηηαγέο ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο, φπσο 

δηαγξάθεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, θαη ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

πνηφηεηα θαη ην ραξαθηήξα απηήο ηεο θνηλσλίαο γηα ηηο δεθαεηίεο πνπ 

έπνληαη. 

Δηδηθφηεξα ζην Μάηο, πνπ είλαη θαη ην ππφ κειέηε έξγν, ε Μεηέξα 

είλαη νπαδφο ηνπ «βνιέκαηνο», ηεο θαζίδεζεο, γηαηί  ζχκθσλα κε ηε δηθή 

ηεο νπηηθή απηφο είλαη ν πην ζίγνπξνο δξφκνο γηα ηελ νηθνγελεηαθή 

επηπρία θαη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε αληηπξνζσπεχνληαο ηε κηθξν-
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αζηηθή αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηεο πεξηφδνπ 

ακέζσο κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε. 

Σε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία, κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ 

θάλεη εκθαλή ηελ παξνπζία ηεο, θαη κε ηηο επνίσλεο δεκνθξαηηθέο 

πξννπηηθέο πνπ παξνπζηάδνληαη δίλνληαη λέεο δηαζηάζεηο ζην κηθξν-

αζηηθφ φξακα (Γξακκαηάο 2002 α, 264). 

Ο κηθξναζηηζκφο σο πξαγκαηηθφηεηα θαη ηδενινγία ελφο ζηξψ-

καηνο αληρλεχεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζηα κέζα ηνπ 

19νπ αηψλα (Πνπιαληδάο 1984, 253-258). Ζ νηθνλνκηθή άλνδνο θαη ε 

θνηλσληθή θαηαμίσζε, πνπ ήηαλ πάγην αηηήκαηα ησλ κηθξναζηψλ απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία,  

θαίλνληαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 πεξηζζφηεξν παξά πνηέ λα 

θηάλνπλ ζηελ πξαγκάησζή ηνπο ράξε ζηελ πξννπηηθή ηεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο νκαιφηεηαο. Ζ πξννπηηθή φκσο απηή,αληί λα πξνσζεί ηελ 

ππαξμηαθή αλαδήηεζε, ηε δεκηνπξγηθή απηνέθθξαζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ 

θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ νξίσλ, θαιιηεξγεί ηε ζηαζηκφηεηα.   

Ο κηθξναζηφο, πνπ έρεη δεη ην φξακα ηνπ γηα νηθνλνκηθή απνθα-

ηάζηαζε θαη νηθνγελεηαθή επηπρία λα θινλίδεηαη απφ ηηο πνιηηηθν-

θνηλσληθέο εληάζεηο πνπ καζηίδαλλ ηε ρψξα απφ ηνλ Δκθχιην θαη εμήο 

θαη θνξπθψζεθαλ ζηε δηθηαηνξία, γίλεηαη αθφκα πην άηνικνο. Έηζη θαη 

αιιηψο, ε αλαδήηεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ κέηξνπ, ε επηθξάηεζε ηεο 

θνηλήο ινγηθήο είλαη ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην κηθξναζηφ ζε φιε 

ηελ πνξεία ηεο χπαξμήο ηνπ. 

Ζ κεηέξα ηνπ Μαηο είλαη εθπξφζσπνο απηήο ηεο αληίιεςεο. 

χκθσλα κε ην Ληγλάδε (1999, 344), ε κεηέξα απνηειεί ηελ έθδνζε ηεο 

γπλαίθαο αξάρλεο. πσο θαη ε αξάρλε, έηζη θαη ε κεηέξα παγηδεχεη ζηα 

ζηελφκπαια δίρηπα ηεο ην αληίπαιν δένο, πνπ θαίλεηαη λα εθπξνζσπεί ν 

λεαξφο γηνο: Ο λένο, αλ θαη αληηζηέθεηαη, ζην ηέινο ππνρσξεί θαη 

αζπάδεηαη ηελ ηδενινγία ηεο κεηέξαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ζπγγξαθέαο   
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φρη κφλν δείρλεη ην πφζν βαζηά ξηδσκέλε είλαη ε κηθξναζηηθή αληίιεςε 

ζηε ζπλείδεζε ηνπ Νενέιιελα, αιιά θαη, ρσξίο θαζφινπ λα πιαηεηάδεη 

θαη λα εζηθνινγεί, ηελ αλαδεηθλχεη ζε κάζηηγα πνπ ππνλνκεχεη ην κέιινλ  

ηεο θνηλσλίαο. 

 

7.6.Γξακαηνπξγηθέο επηξξνέο  ζηε  ζύλζεζε  

ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ 
 

ην ζπγθεθξηκέλν κνλφπξαθην ηφζν ν ρψξνο φζν θαη ε θαζεκεξηλή 

νηθνγελεηαθή ξνπηίλα γίλνληαη εχθνια αλαγλσξίζηκα απφ ηνπο ζεαηέο. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα πξφζσπα. Φπζηνγλσκίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, 

άλζξσπνη ηεο δηπιαλήο πφξηαο. Χζηφζν, παξά ηνλ νηθείν ραξαθηήξα 

ηνπο, ηφζν νη ήξσεο φζν θαη νη θαηαζηάζεηο μεθεχγνπλ απφ ηε ξεαιη-

ζηηθή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

πσο ππνζηεξίδεη νΣζαηζνχιεο (1999, 12): «Ζ εμέιημε ηεο ραξα-

θηεξνινγίαο ηνπ πξνζψπνπ,ην θαζηζηά ππέξκεηξν ππεξβνιηθφ,πέξα απφ 

ην εθεζπραζηηθφ φξην ηεο επηηξεπφκελεο ηαχηηζεο θαη γη’απηφ ηειηθά 

αλνίθεην». Ο ιφγνο ηνπ Μαληψηε, ζχκθσλα κε ην Ληγλάδε, δελ αλαιχεη 

ην πξφζσπν,ην πξφζσπν αλαιχεηαη ζην ιφγν ρσξίο λα επηδηψθεη ηνλ 

ηχπν (1999, 339). Ο ίδηνο νλνκάδεη ην ξεαιηζκφ ηνπ Μαληψηε αθεξεκέλν 

Ζ  κε ηαχηηζε ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή κε ην πξφζσπν είλαη ν κεραληζκφο 

πνπ επηζηξαηεχεη ν ζπγγξαθέαο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα 

ζεαηξηθά πξφζσπα σο παξακνξθσηηθνί θαζξέθηεο ησλ πξνζψπσλ ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ζπγγξαθέαο φρη κφλν θξίλεη  θαη 

αμηνινγεί ηνπο δξακαηηθνχο ηνπ ήξσεο αιιά θαη θαιεί ηνπο ζεαηέο ηνπ 

λα θάλνπλ ηε δηθή ηνπο απηνθξηηηθή. 

ηελ απνζηαζηνπνίεζε, πνπ ζπληειεί ζηε γφληκε θξηηηθή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη ε κεγέζπλζε, ε ππεξ-

βνιηθή δηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ, είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε πξνο ηε 
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ζπκππθλσκέλε αλάπηπμε ηεο πινθήο. Ο κχζνο ζην έξγν ηνπ Μαληψηε 

ιεηηνπξγεί επηθά έζησ θαη αλ ην έδαθφο ηνπ είλαη ε νηθνγέλεηα ή ε 

γεηηνληά (Ληγλάδεο 1999, 339). 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Μαηο ε ππφζεζε είλαη απιή. Ζ  πξνζσπν-

γξαθήζε ηεο Μαξίηζαο, πνπ αξρίδεη κε ηελ παξνπζία ηεο σο επηβιεηηθήο  

γπλαίθαο θαη θαηαιήγεη κε ηελ εηθφλα ηεο σο γπλαίθαο πνπ εμνληψλεη 

ηνπο άιινπο, νινθιεξψλεηαη κέζα απφ ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, ε έληαζε 

ησλ νπνίσλ θιηκαθψλεηαη ζηαδηαθά: αξρίδεη απφ ηελ επηινγή ηνπ 

κεζεκεξηαλνχ θαγεηνχ θαη θνξπθψλεηαη ζηελ επηινγή ηεο λχθεο.  

Δπίζεο ν παηέξαο, πνπ ζρνιηάδεη ηηο θηλήζεηο ηεο κεηέξαο απεπζπ-

λφκελνο ζηνπο ζεαηέο, θαηαιχεη ηε ζεαηξηθή ςεπδαίζζεζε ζπλεγν-

ξψληαο ζε κηα κπξερηηθνχ ηχπνπ απνζηαζηνπνίεζε. Σέινο, πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε ιεηηνπξγεί ε επαλάιεςε − ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ έξγνπ ηνπ Μαληψηε (Σζαηζνχιεο 1999, 22).  Ζ επαλάιεςε κπνξεί 

λα αθνξά ιέμεηο ή πξάμεηο, φπσο ζπκβαίλεη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, κε 

ηελ ηήξεζε ελφο παλνκνηφηππνπ ηειεηνπξγηθνχ, πνπ αθνξά ζε απιέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηνλ παλνκνηφηππν ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ν παηέξαο ηηο πξναλαγγέιιεη ζην θνηλφ. Ζ επαλάιεςε απηή, θαηά ηε 

γλψκε καο,επηζεκαίλεη ηε κνλνηνλία ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη εηδη-

θφηεξα ηελ επηζπκία ηνπο λα ηε δηαηεξήζνπλ. 

ην πξφζσπν ηεο Μαξίηζαο ε  πξφζεζε απηή είλαη εκθαλήο. Με 

ηνλ ίδην παλνκνηφηππν ηξφπν πνπ εθηειεί ηηο απιέο, θαζεκεξηλέο πξάμεηο, 

πξνζπαζεί λα θαζνδεγήζεη ην γην ηεο, ψζηε λα επαλαιάβεη ηνλ ηξφπν 

δσήο πνπ εθείλε δεκηνχξγεζε. Σν κέιινλ είλαη ε επαλάιεςε ηνπ 

παξφληνο. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ν παηέξαο θαζειψλεηαη ζηελ 

πνιπζξφλα ηνπ, κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν θαζειψλεηαη ζηνλ θαλαπέ ηνχ 

ζαινληνχ ν γηνο. πσο αθξηβψο πθίζηαηαη ηελ θαηαπίεζε απφ ηε ζχδπγν 

ν πξψηνο, έηζη ζα ηε βηψζεη θαη ν δεχηεξνο. 
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8. Η Νίκη 
 

8.1.Η  ππόζεζε 
 

Ζ Βάζσ, ε κεηέξα ηεο θαη ν Νίθνο ν αδειθφο ηεο είλαη κεηαλάζηεο ζηε 

Γεξκαλία. Δθεί θαηέθπγαλ γηα λα μεθχγνπλ απφ ην παξειζφλ ηνπο. Ο 

κεγαιχηεξνο αδειθφο ηεο Βάζσο, ν Θαλάζεο,  ζθφησζε ηνλ αγαπεκέλν 

ηεο. Έπεηηα απφ απηφ ην γεγνλφο, ε εξσίδα παληξεχηεθε έλαλ 

κεγαιχηεξν άλδξα θαη κεηαλάζηεπζε ζηε Γεξκαλία, φπνπ δνχζε εθείλνο, 

παίξλνληαο καδί ηε κεηέξα ηεο θαη ηνλ αδειθφ ηεο Νίθν.  

Ο ζχδπγφο ηεο επέζηξεςε ζηελ Διιάδα, φκσο ε Βάζσ κε ηελ  

ππφινηπε νηθνγέλεηά ηεο θαζψο θαη ηελ αλήιηθε θφξε ηνπ ζπδχγνπ  

απνθαζίδνπλ λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο ζηελ μέλε ρψξα. Ζ κεηέξα 

επηζπκεί δηαθαψο λα επηζηξέςεη πίζσ ζηελ Διιάδα θαη ζην Θαλάζε.(Οη 

επηζθέςεηο ηεο ζηε θπιαθή είλαη ην κφλν πξάγκα ζην νπνίν βξίζθεη 

παξεγνξηά) θαη θαηεγνξεί ηελ θφξε φηη ηελ εμαλαγθάδεη λα κέλεη ζηε 

Γεξκαλία. Δπίζεο δελ απνδέρεηαη ηε κηθξή πξνγνλή ηεο Βάζσο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε Βάζσ εθθξάδεη ηελ νξγή ηεο ζηε κεηέξα, πνπ δείρλεη 

ηφζε αθνζίσζε ζην κεγάιν ηεο γην θαη δελ ππνινγίδεη νχηε ηελ ίδηα νχηε 

ην κηθξφηεξν αδειθφ ηεο. 

Ζ Βάζσ έρεη ηε ζπλήζεηα λα αλαθαιεί ζηε κλήκε ηεο ηα γεγνλφηα 

ηνπ παξειζφληνο πξνθεηκέλνπ λα κελ μεραζηνχλ, κηα ζπλήζεηα πνπ 

επαλαιακβάλεη ηειεηνπξγηθά θαη ηελ νπνία πξνζπαζεί λα επηβάιεη θαη 

ζηε κεηέξα. Ζ γξηά φκσο, ελψ ηζρπξίδεηαη φηη «δελ μερλά», ζηελ πξαγκα-

ηηθφηεηα ηα κπεξδεχεη. Ακλεζία θαη κλήκε ζπκθχξνληαη ζε έλα 

αμεδηάιπην πιέγκα.  

Ο Νίθνο πάζρεη απφ θάπνηα εγθεθαιηθή αζζέλεηα. Δξγάδεηαη ζε 

έλα εξγνζηάζην θαη εηνηκάδεηαη λα παληξεπηεί κε κηα Γεξκαλίδα ηεο 

νπνίαο κάιηζηα ν αδειθφο εηνηκάδεη ηα ραξηηά ηεο λνκηκνπνίεζήο ηνπ 



                                                                                                                                       125  

 

ζηελ μέλε ρψξα. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, ζε έλα πάξθν θνληά ζην ζπίηη, 

έρνπλ ζεκεησζεί δνινθνλίεο αλζξψπσλ πνπ δνχιεπαλ ζην ίδην εξγν-

ζηάζην. Ζ Βάζσ ηνχ επηζεκαίλεη λα πξνζέρεη λα κελ θαηεγνξεζεί σο 

ππεχζπλνο επεηδή επηζθέπηεηαη ην πάξθν ζπρλά. 

Έλαο άλδξαο, ν Γήκνο,γπξεχεη ην Νίθν ηηο ηειεπηαίεο κέξεο. Ο 

Νίθνο ππνςηάδεηαη φηη ηνλ έρεη ζηείιεη ν Βιάζεο, έλα θίινο ηνπ, πξνθεη-

κέλνπ λα θάλεη θαθφ ζην Θχκην, πνπ είλαη «ραθηέο». Σν βξάδπ πξηλ ην 

γάκν ηνπ ν Νίθνο ζπλαληηέηαη κε ην Γήκν, ν νπνίνο ηνπ δεηά λα θάλεη ηα 

πάληα πξνθεηκέλνπ ν Θχκηνο λα παξαβξεζεί ζην γιέληη. Δθείλνο ηνλ 

πξνζθαιεί, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, επεηδή είλαη πνιχ αθνζησκέλνο 

ζην Βιάζε,δελ θάλεη  ηίπνηα γηα λα εκπνδίζεη ηελ έιεπζε ηνπ Θχκηνπ. 

Αξγφηεξα ε δξάζε κεηαθέξεηαη ζην ζπίηη ηεο Βάζσο θαη ηνπ 

Νίθνπ, φπνπ φινη δηαζθεδάδνπλ. Ξαθληθά ν ηαχξνο (ηνλ  νπνίν επίζεο 

έρεη ζηείιεη ν Βιάζεο) πξνθαιεί ην Θχκην λα νκνινγήζεη κε πνην ηξφπν 

θαηάθεξε λα απνθηήζεη ηφζα ρξήκαηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα,  θαλεξψ-

λνληαο, έηζη ηελ πξφζεζή ηνπ λα ηνλ ζθνηψζεη. Ο Θχκηνο δηεγείηαη ηελ 

ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ, φηη δειαδή ν παηέξαο ηνπ θαη ν αδειθφο ηνπ 

ζθνηψζεθαλ απφ αληάξηεο θαη φηη εθείλνο πέξαζε  δχζθνια.  

Μεηά  απφ ηελ εμηζηφξεζή ηνπ, αθνινπζεί έλαο κνλφινγνο απφ ηε 

κεηέξα πνπ έρεη σο ζέκα ην θφλν πνπ πξνθάιεζε ν κεγάινο ηεο γηνο.  

ζν δηαξθεί ε δηήγεζε ηεο κεηέξαο ν ηαχξνο θαη Γήκνο πεξηθπ-

θιψλνπλ ην Θχκην. Ο Θχκηνο πξνιαβαίλεη λα αξπάμεη έλα καραίξη θαη 

ζθνηψλεη θαηά ιάζνο ην Νίθν, πνπ πεηάγεηαη ζην κεηαμχ γηα λα ηνλ 

πξνθπιάμεη. 

 ην ηέινο ηνπ έξγνπ ε κεηέξα θαη ε Βάζσ είλαη ζπκθηιησκέλεο. Ζ  

Βάζσ κάιηζηα έρεη πξφβιεκα κε ηα πφδηα ηεο.Ζ κεηέξα πξνζπαζεί λα 

ηελ αλαθνπθίζεη θαη νη δπν καδί δηαβάδνπλ έλα γξάκκα πνπ έρεη ζηείιεη 

απφ ηηο θπιαθέο ν Θαλάζεο.  
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8.2. Πξνηππνπνίεζε ηεο δξάζεο 

 

ηα Πξνιεγφκελα ηεο Νίθεο
19

 ε Αλαγλσζηάθε δηεπθξηλίδεη φηη δελ 

αλήθεη ζηνπο δεκηνπξγνχο πνπ, αθνινπζψληαο κηα δηαιεθηηθή δηα-

δηθαζία, ζπλζέηνπλ έλα έξγν κε αλάγιπθα αίηηα θαη αηηηαηά θαη φηη ε ίδηα 

βιέπεη κφλν ην απνηέιεζκα, απηφ πνπ ζπληζηά ην αλζξψπηλν βίσκα. 

Παξά ηε δεισκέλε απηή πξφζεζε ηεο ζπγγξαθέσο, ε Νίθε είλαη έλα 

ζεαηξηθφ έξγν ζην νπνίν ε ζπζρέηηζε ηνπ απνηειέζκαηνο κε ηηο αηηίεο 

πνπ ην πξνθάιεζαλ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ εκθαλήο. Σν γεγνλφο απηφ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ζχληαμε ηεο δξάζεο, πνπ ηελ απνηππψλνπκε σο 

αθνινχζσο : 

 

Τπνθηλεηήο                                  Τπνθείκελα                             Απνδέθηεο 

Ζ επηζπκία γηα έλα 

θαιχηεξν κέιινλ                       Βάζσ, Νίθνο                         Οη ίδηνη 

 

 

 

 

ύκκαρνο                                     Αληηθείκελν                                        Αληίκαρνο    

Ζ Ξεληηηά                                          Ζ «Νίθε»                         Σα γεγνλφηα ηνπ  

                                                                                            Παξειζφληνο θαη ε εκκνλή                

                                                                                              ηεο   Μεηέξαο ζε απηά. 

 

Τπνθείκελα ηεο δξάζεο είλαη ε Βάζσ θαη ν Νίθνο. Ζ εζσηεξηθή 

αλζξψπηλε αλάγθε γηα αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσή ηνπο είλαη θαη ν 

Τπνθηλεηήο ηεο δξάζεο ηνπο. Ζ «Νίθε» πνπ πξνζδνθνχλ θαη επηδηψθνπλ 

νη ήξσεο είλαη δελ είλαη κηα  αθεξεκέλε έλλνηα. Δίλαη ε νπζηαζηηθή 

αλαηξνπή ηνπ παξειζφληνο ηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

                                                 
19

 Θεαηξηθά ηεηξάδηα 4, 1978, ζει. 13 
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πξνζσπηθνχ ηνπο νξάκαηνο γηα ειεπζεξία, απηνπξαγκάησζε, δηθαίσζε 

θαη ζε ηειηθή αλάιπζε γηα επηβίσζε. 

Αληίκαρνο ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα ησλ εξψσλ είλαη ην 

παξειζφλ, ην νπνίν έρεη ην ραξαθηήξα ηεο κνίξαο. Οη πξάμεηο ηνπ 

παξειζφληνο δελ έρνπλ ηεηειεζκέλν θαη νξηζηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο νη 

ζπλέπεηέο ηνπο ζηηγκαηίδνπλ ην παξφλ. Έληνλνο θφβνο δηαθαηέρεη ηα 

πξφζσπα γηα ελδερφκελε επαλάιεςή ηνπο ζην κέιινλ. Ζ αλεζπρία  

πξνβάιιεηαη μεθάζαξα κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Νίθνπ: Δλλνείο πσο ζηε 

δηθή κνπ νηθνγέλεηα θαη ζην δηθό κνπ ζπίηη κπνξεί λα ζπκβεί ην νηηδήπνηε. 

Δίλαη ζαλ θπζηθό... Δθκεηαιιεύεζηε ηελ νηθνγελεηαθή κνπ θαηάζηαζε, ην 

βεβαξπκέλν παξειζόλ. Μαο ζεσξείηαη θνληάδεο, άξα. 

Γπζηπρψο ην παξειζφλ δσληαλεχεη θαη επαλαιακβάλεηαη.  Οη δπν 

άλδξεο πνπ ζθνπεχνπλ λα εμνληψζνπλ ην Θχκην θαη θαηά ιάζνο 

ζθνηψλνπλ ην Νίθν δελ αλαπαξάγνπλ απιψο ηε θξίθε. Σε κεγεζχλνπλ 

θαη ηελ θαζηζηνχλ έλα κφληκν εθηάιηε. 

Ο χκκαρνο ησλ εξψσλ δελ είλαη θάπνην πξφζσπν αιιά έλαο  

ηφπνο, κία άιιε ρψξα. Σφζν γηα ηε Βάζσ φζν θαη γηα ην Νίθν θαη ηε 

κηθξή πξνγνλή ν απξφζσπνο ραξαθηήξαο ηεο άγλσζηεο κεγαινχπνιεο 

επελεξγεί ιπηξσηηθά. Υάξε ζηελ αλσλπκία πνπ εμαζθαιίδεη ε μεληηηά νη 

ήξσεο κπνξνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ θξηθηψλ γεγνλφησλ 

πνπ βίσζαλ. Ζ  έληνλε επηζπκία ηνπο γηα πξνζαξκνγή θαη ελζσκάησζε 

ζηε λέα ρψξα θαζηζηά ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ερζξηθφ θαη αλνίθεην. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ε ζπγγξαθέαο ζέιεη λα δείμεη φηη ηα πξφζσπα βάιινληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο παξά απφ 

απηή θαζαπηή ηε κλήκε-ζηαπξφ πνπ θνπβαινχλ. Ζ κεηαλάζηεπζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ηαπηίδεηαη κε ηελ ειπίδα φρη κφλν ηεο επηβίσζεο 

αιιά ηεο εμ νινθιήξνπ αλαγέλλεζεο. 

Οη ήξσεο ηεο Νίθεο είλαη καρεηέο πνπ αγσλίδνληαη λα δηαζψζνπλ  

ηελ χπαξμή ηνπο, ππεξβαίλνληαο ηελ άζιηα πξαγκαηηθφηεηά ηνπο. Ο 
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Νίθνο  εηνηκάδεηαη λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ  νηθνγέλεηα (παξά ηελ 

αζζέλεηά ηνπ), ε Βάζσ επηδηψθεη λα απνιαχζεη ηελ ήξεκε θαη μεθνχ-

ξαζηε δσή πνπ ζηεξήζεθε εμαηηίαο ηνπ θφλνπ πνπ πξνεγήζεθε θαη φισλ 

ησλ δεηλψλ πνπ αληηκεηψπηδε ζηελ Διιάδα. Σν αίηεκα ηεο «Νίθεο» 

ινηπφλ απνθηά έλα πνιχ πξνζσπηθφ πεξηερφκελν απνδέθηεο ηνπ νπνίνπ 

είλαη θπζηθά νη ίδην δξακαηηθνί ήξσεο. Ζ ζπγγξαθέαο φκσο πξνθαιεί ηελ 

αλαηξνπή. Αληί λα επαιεζεχζεη ηελ ειπίδα, επαιεζεχεη ηνλ εθηαιηηθφ 

θφβν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, αλαδεηθλχεηαη ην ςπρηθφ ζζέλνο ησλ εξψσλ 

ηνπ έξγνπ, θπξίσο φκσο αλαδεηθλχεηαη ε ηζρχο, ε δχλακε ηνπ Αληηκάρνπ, 

πνπ κεηαηξέπεη ηε «Νίθε», γηα ηελ νπνία αγσλίδνληαη νη ήξσεο, ζε 

αδηαπξαγκάηεπηε ήηηα, θαζηζηψληαο θάζε αγψλα θαη θάζε πξνζδνθία 

κάηαηα.  

 

8.3 Σα γπλαηθεία πξόζωπα ηνπ έξγνπ 

 

ην δξακαηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ηεο Νίθεο, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη 

ζηα έξγα ηεο ζπγγξαθέσο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί (Ζ πόιε, Ζ πλαλα-

ζηξνθή, Ζ παξέιαζε, Αληόλην ή ην Μήλπκα) θπξηαξρεί ν θφβνο, ε 

αίζζεζε κηαο δηαξθνχο απεηιήο πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην ρηεο. πσο 

ζεκεηψλεη ε Λακπαξδίδνπ-Πφζνπ (2002, 358) ην ελ ιφγσ έξγν απνηειεί 

κηα κεηάβαζε ηεο ίδηαο ηεο ζπγγξαθέσο ζε λέεο αλαδεηήζεηο ηνπ 

ςπρηθνχ πεδίνπ ζε ζρέζε πάληα κε ηηο πιεγέο ηνπ παξειζφληνο, κε ηελ 

ηξαπκαηηθή  κλήκε. Ζ κεηάβαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δξάζε 

θαη ησλ δχν γπλαηθψλ, νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζε κηαλ αζχιιεπηε 

δηαδηθαζία εκκνλήο κε ην παξειζφλ θαη ηαπηφρξνλεο θπγήο απφ απηφ. Σν 

παξειζφλ δηαρέεηαη ζην παξφλ θαη θαζνξίδεη ην κέιινλ κε έλαλ ηξφπν 

αλαπφθεπθην. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηεο Βάζσο έρεη ζαθψο επεξεαζηεί απφ ηα 

γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο.  Ζ ίδηα, φκσο, ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην 
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κέιινλ. Γξα απφ ηελ εζηία  ηνπ Τπνθεηκέλνπ ηεο δξάζεο κε ζηφρν ηε  

θπγή απφ κηα δσή κίδεξε ηελ νπνία θαζφξηδε ν θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο, 

ε εθκεηάιιεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο, ε δχζθνιε ζρέζε κε ηε κεηέξα ηεο 

θαη ε κνλαμηά.  

Ζ Βάζσ ηνπ παξφληνο δεη ζε κηαλ άιιε ρψξα, πξνζπαζεί λα 

δηαηεξήζεη ηελ ελφηεηα ηεο νηθνγέλεηάο ηεο, βηψλεη κηα ελ δπλάκεη κε-

ηξφηεηα (θξνληίδνληαο ηελ θφξε ηνπ άλδξα ηεο) θαη απνιακβάλεη ηε 

ζηήξημε απφ ην εξγαζηαθφ ηεο πεξηβάιινλ. ηε λέα αξρή ηεο εξσίδαο 

ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ε αλσλπκία πνπ εμαζθαιίδεη ε δηαβίσζε 

ζηελ μεληηηά. Γηα πξψηε θνξά εθεί δεκηνπξγνχληαη πξννπηηθέο ζηαζε-

ξφηεηαο θαη εξεκίαο. 

Βάζω: Γε κε λνηάδεη ό,ηη θαη λα ιεο. Δδώ ζα γίλεη ην ζπίηη κνπ. Σν 

κόλν ζπίηη πνπ αγάπεζα,  εδώ ζα κείλσ. Μ‟ αξέζεη […]. Δδώ βγαίλσ 

έμσ ην πξσί θαη είλαη ήζπρα. Φνξάσ ρνληξά παπνύηζηα θαη θαπέιν. 

Κξύβσ ην πξόζσπό κνπ γηα λα ην πξνζηαηέςσ από ην θξύν.  Γελ έρεη 

ήιην εδώ λα ζε ζηξαβώλεη. Οη άλζξσπνη πνπ ζπλαληώ δε ζε θνηηά-

δνπλ […]. 

Παξ’ φιε ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπγήο θαη ηεο αλαλέσζεο, ε εξσίδα  

εζειεκέλα δελ απνθφπηεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ ηε ζηηγκάηηζαλ, ηηο 

νπνίεο αλαθαιεί ζηε κλήκε ηεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ηηο ιεζκνλήζεη: Τπνζρεζήθακε, κάλα, ε κηα ζηελ 

άιιε. Μηα θνξά ηνπιάρηζηνλ ηε βδνκάδα, λα ηα ιέκε. Μελ ηα μεράζνπκε 

ζηγά. Σώξα πνπ δελ είκαζηε πηα εθεί. 

Ζ επηζηξνθή ζην παξειζφλ έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ εξσίδα, 

θαζψο απνηειεί ηελ επαλάιεςε κηαο δηαδξνκήο πνπ νδεγεί ζηελ νπζία 

ηνχ είλαη ηεο. Ζ Βάζσ παξαδέρεηαη πσο παξά ηνλ θαηαζηξνθηθφ ηεο 

ραξαθηήξα ε πξάμε ηνπ Θαλάζε θαζφξηζε  ηελ ηαπηφηεηα ηεο ίδηαο θαη 

ηεο νηθνγέλεηάο ηεο: Ο θόλνο ήηαλ ην κόλν πξάγκα πνπ καο έθαλε λα 

μερσξίζνπκε. Υσξίο απηό ε δσή καο ζα ήηαλ έλα αηέιεησην ζθνηάδη.  Ζ  
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Μπαθνπνχινπ-Υσιο ζεκεηψλεη φηη: «ζηε Νίθε ε ζπγγξαθέαο  αλαγλσ-

ξίδεη ην πξσηαξρηθφ δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα απνηνικήζεη κηα απνθα-

ζηζηηθή πξάμε, έζησ θαη αξλεηηθή, πνπ λα δηθαηψλεη ηελ χπαξμή ηνπ». Ζ 

αλαγλψξηζε ηεο αμίσζεο θάπνηνπ ζε έλα κνλαδηθφ  ραξαθηεξηζηηθφ ή 

πξάμε είλαη έλα κεγάιν βήκα πξνο ηελ απηνγλσζία, γεγνλφο πνπ ζηε 

ζπλέρεηα νδεγεί πξνο κηα πνιηηεία πνπ ην άηνκν κπνξεί λα πεξηθξνλήζεη 

ηε κνίξα ηνπ, πνπ δελ κπνξεί λα ηνπ ζηεξήζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ εθφζνλ 

ν ίδηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαηηεζεί απφ απηήλ» (ζην Μαγηάξ 2004, 

104). 

Έηζη ινηπφλ ε εξσίδα δελ απνθεχγεη ηελ αλαπφιεζε ηνπ παξει-

ζφληνο, παξά ην γεγνλφο απηφ φηη μππλά εθηάιηεο, γηαηί έρεη ηε δχλακε 

λα ην αμηνινγεί κε θξηηηθή δηάζεζε. Γηα εθείλε ηα ζπκβάληα ηνχ ρζεο 

απνηεινχλ κηαλ αδηακθηζβήηεηε αιιά παξσρεκέλε πξαγκαηηθφηεηα. Χο 

εθ ηνχηνπ δελ ηνπο απνδίδεη ηε ζεκαζία ηεο αλνηθηίξκνλνο κνίξαο, 

γεγνλφο πνπ ην απνδεηθλχεη αθελφο ν ζαθήο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζην 

κέιινλ θαη αθεηέξνπ ε ηθαλφηεηά ηεο λα αλαγλσξίδεη ζε φιε απηή ηελ 

αξλεηηθή πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε, κηα ζεηηθή πιεπξά: Αλ δελ γηλόηαλ 

απηό [ν θφλνο] ζα  ήκνπλ κηα ρνληξή γπλαίθα κε πνιιά κσξά θαη όια ζα 

ήηαλ βξώκηθα. 

Ζ εξσίδα δηαθξίλεηαη γηα κηαλ αληηθεηκεληθφηεηα θαη κηα ζπγθξα-

ηεκέλε αηζηνδνμία πνπ, ζε ζπλδπαζκφ, απνηεινχλ έλαλ αιάλζαζην κερα-

ληζκφ δηφξζσζεο. Αθφκα θαη ε αξλεηηθά θνξηηζκέλε πεπνίζεζε ηνπ 

Νίθνπ «Φνληάδεο, θιέθηεο, γηαηί όρη. Δκείο όια ηα κπνξνύκε», αληηζηξέ-

θεηαη απφ ηε Βάζσ, ε νπνία θαηνξζψλεη λα ηεο πξνζδψζεη έλα λέν ζεηη-

θφ πεξηερφκελν.  

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ε θινπή ηνπ κεληαγηφλ ησλ αθεληηθψλ δελ 

είλαη γηα εθείλε κηα αμηφπνηλε πξάμε, αιιά κηα πξάμε πνπ εηεξν-

ρξνληζκέλα ζπκβάιιεη ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ άξξσζηνπ αδειθνχ ηεο, 

πνπ θάπνηε, ζε κηα ζηηγκή θξίζεο, αλαδεηνχζε θάπνην πνξηνθαιί 
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ιακπηφλη, λνκίδνληαο φηη, κφλν ράξε ζ’ απηφ, ην κπαιφ ηνπ κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγεί. Σν κεληαγηφλ σο αληηθείκελν λνεκαηνδνηείηαη εθ λένπ, θαζψο 

ππνθαζηζηά εθείλν ην ζπγθεθξηκέλν ιακπηφλη. 

 

Βάζω:[…] Δίλαη ην πνξηνθαιί ιακπηόλη. Απηό πνπ ζνπ δεηνύζε λα 

κεζνιαβήζεηο λα ηνπ δώζνπλ πίζσ όηαλ αξξώζηεζε, έιεγε πσο κε 

απηό έβιεπε ηε ζθέςε ηνπ. 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Βάζσ απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

παξακέλεη ειεχζεξε θαη αλεμάξηεηε απφ ζπκβαηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο 

θαη ηακπνχ. Σν παξειζφλ, φζν θαη αλ ππνλνκεχεη ην παξφλ κε ην 

δπζκελή αληίθηππφ ηνπ, δελ  κπνξεί ακεηάθιεηα λα ην πξνδηθάζεη,  

θαζψο πάληα πθίζηαηαη ε βνχιεζε ηνπ αλζξψπνπ λα δηαρεηξίδεηαη 

δεκηνπξγηθά ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ηηο αξλεηηθέο θξίζεηο ησλ 

άιισλ πξνθεηκέλνπ λα επνπιψλεη πιεγέο. Ζ Βάζσ ηεο Νίθεο αθνινπζεί  

κηα δηαδξνκή πνπ νδεγεί ζηελ ππέξβαζε ηνπ εαπηνχ,  κηα δηαδξνκή πνπ 

νδεγεί ζηελ πιήξε σξίκαλζε, θαζψο ην άηνκν ζπκθηιηψλεηαη θαη 

ζπκπνξεχεηαη κε ηηο πην απαμησηηθέο πιεπξέο ηεο χπαξμεο. 

Αλ κε ηε Βάζσ ε ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη έλα πξφζσπν ην νπνίν 

ζεσξεί θαζήθνλ ηνπ λα αληηκεησπίδεη ηελ αλζξψπηλε κνίξα αλαγλσξί-

δνληαο πσο ε νπζία ηνχ είλαη καο απνξξέεη φρη κφλν απφ αθαζφξηζηνπο 

παξάγνληεο αιιά θαη απφ ηελ ειεπζεξία, ηελ αλάγθε ηεο ζπλερνχο 

αλαδεκηνπξγίαο ηνπ εαπηνχ κέζα απφ κηα δηαδνρή εθινγψλ, κε ην 

πξφζσπν ηεο  Μεηέξαο αλαδεηθλχεηαη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή νπηηθή 

φζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δσήο.  

Ζ Μεηέξα είλαη ππαξμηαθά θαη ζπλεηδεζηαθά αγθηζηξσκέλε ζην 

παξειζφλ, ζην νπνίν δεζπφδεη ε παξνπζία ηνπ κεγάινπ ηεο γηνπ. 

Μνινλφηη ε ίδηα δειψλεη φηη δελ  επηζπκεί λα κεηέρεη  ζηελ ηειεηνπξγία 



 132 

ηεο αλάθιεζεο ησλ γεγνλφησλ θαη ηα αλαπαξάγεη αιινηψλνληαο ηελ 

αιιεινπρία ηνπο, παξαδέρεηαη  θαηεγνξεκαηηθά πσο  «δελ μερλά». 

 

Βάζω: Τπνζρεζήθακε κάλα ε κηα ζηελ άιιε. 

Γξηά: Μόλε ζνπ ππνζρέζεθεο. Δγώ δελ είπα ηέηνην πξάγκα. Δγώ δε  

μερλώ. 

 

 Ζ ςπρσηηθή πξνζθφιιεζε κε ην γην κεγεζχλεηαη απφ ηελ απφζηα-

ζε θαη κπνξεί λα ζπληεξεζεί κφλν κέζα απφ ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία 

ηεο κλήκεο. Έηζη, γηα ηε Μεηέξα ην παξφλ απνθηά πεξηερφκελν κφλν 

κέζα απφ ηελ επίθιεζε ηνπ παξειζφληνο. Δπνκέλσο ζεσξεί ηελ  

πξνηξνπή ηεο θφξεο ηεο, Να κελ μεράζνπκε,άζθνπε.Ζ Μεηέξα δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλε λα μεράζεη, γηαηί αληηιακβάλεηαη ηελ αλάκλεζε σο ην κφλν 

φπιν πνπ έρεη πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζεί ζηηο αιιαγέο πνπ εμ νξηζκνχ 

πξνυπνζέηνπλ ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ε κεηαβνιή ηνπ ρψξνπ. 

πσο ζπκβαίλεη θαη ζηα κνλφπξαθηα ηεο Αλαγλσζηάθε, φπνπ 

πάληα ππάξρεη θάπνηνο πνπ δε βγαίλεη θαζφινπ έμσ, έηζη θαη ζηε Νίθε ε 

κεηέξα επαλαιακβάλεη ην κνηίβν απηφ ηεο «θιεηζνχξαο» (Πνχρλεξ 2001, 

415). ηελ πεξίπησζε απηή ε εξσίδα δελ επηζπκεί ηε δσή ζηνλ μέλν 

ηφπν, θαζψο εθεί δελ ηεο πξνζθέξνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα 

ζρεηίδνληαη κε ην Θαλάζε θαη λα ηεο δίλνπλ θάπνηα παξεγνξηά. ηελ 

Διιάδα είρε έζησ ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ επηζθέπηεηαη ζηε θπιαθή, ζηε 

Γεξκαλία δελ έρεη ηίπνηα παξά κφλν ηελ απφζηαζε απφ ην γην ηεο, πνπ 

ηελ εδξαηψλεη ε αλαγθαζηηθή, φπσο επαλεηιεκκέλα ζεκεηψλεη κεηαλά-

ζηεπζε. 

Ο Πνχρλεξ (2001, 415) ηε ραξαθηεξίδεη «θαθηά κάλα», ραξαθηε-

ξηζκφο πνπ επζηαζεί θαηά ηελ άπνςή καο, αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε εξσίδα 

απαμηψλεη  ηα παηδηά ηεο: Να κελ είραηε γελλεζεί εζείο νη δπν. 
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Ζ ίδηα ε ζπγγξαθέαο ραξαθηεξίδεη ηε Μεηέξα σο ηελ αξξσζηε-

κέλε θαξδηά ηεο νηθνγέλεηαο.
20

 Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο νθείιεηαη ζην φηη 

ε εξσίδα αληηκεησπίδεη ην φξακα ηεο Βάζσο γηα «Νίθε» φρη κφλν κε 

άξλεζε αιιά θαη κε εκπάζεηα, θαζψο αληηθξνχεη ην δηθφ ηεο φξακα, πνπ 

είλαη ε εγγχηεηα κε ην γην ηεο. Ζ Γξηά δξα απφ ηελ εζηία ηνπ Αληηκάρνπ 

ζηε δξάζε. Χζηφζν, αλ θαη δελ θαηνξζψλεη έκπξαθηα λα εκπνδίζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ  ηεο γηα  αιιαγή, ε ςπρνινγηθή πίεζε πνπ ηνπο 

αζθεί θαη νη ιεθηηθέο ηεο απνδνθηκαζίεο ππξνδνηνχλ κηαλ άλεπ φξσλ 

ζχγθξνπζε.  

Ζ  Αλαγλσζηάθε, κέζα απφ ηελ πξνζσπνγξάθεζε ησλ δπν γπλαη-

θψλ, δελ παξνπζηάδεη κφλν δχν δηαθνξεηηθέο θνζκνζεσξίεο, αιιά ζρνιη-

άδεη θαη ηελ παξάινγε θχζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

βησκάησλ παξακέλεη απνθιεηζηηθά πξνζσπηθή ππφζεζε αθφκα θαη φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη ζηελά, φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ε κεηέξα θαη ε θφξε, αθφκε θαη αλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ίδηεο 

εκπεηξίεο. Ζ δηθαίσζε ηεο χπαξμεο ή ε «Νίθε», φπσο ζπκβνιηθά 

αλαθέξεηαη ζην έξγν, επηηπγράλεηαη κέζα απφ αιιεινζπγθξνπφκελεο 

κεζνδεχζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ εθιακβάλεη ην ίδην λφεκα γηα 

φινπο. Ζ αληηπαξάζεζε  ησλ δχν γπλαηθψλ ζην έξγν απνδεηθλχεη ηε ζέζε 

απηή κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 .π., 1978, ζει. 13 
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8.4. ρέζε κε ην αλδξηθό θύιν 

 

Ζ ρεηξαθέηεζε ηεο γπλαίθαο ή ε πνξεία ηεο πξνο ηε ρεηξαθέηεζε είλαη 

έλα δήηεκα κε ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ νπνίνπ δελ αζρνιείηαη θαζφινπ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθφ έξγν. Ο ιφγνο είλαη κάιινλ πξνθαλήο, θαζψο σο 

θεληξηθφ πξφζσπν αλαδεηθλχεηαη κηα γπλαίθα εθ θχζεσο ρεηξαθεηεκέλε. 

  Ζ  αλεμαξηεζία  ηεο Βάζσο δελ ζπλίζηαηαη κφλν ζηελ απφθιηζή 

ηεο απφ ην ζηεξεφηππν ηεο γπλαίθαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζην γάκν, αιιά θπξίσο ζην γεγνλφο φηη δελ εηεξνθαζνξίδεηαη απφ ην 

άιιν θχιν αθφκε θαη αλ ε επηξξνή ηνπ είλαη θαηαιπηηθή θαη αλαπφ-

θεπθηε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν ηξφπνο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε δσή 

ηεο κεηά ηελ απνηξφπαηα πξάμε ηεο δνινθνλίαο ηνπ αγαπεκέλνπ απφ ηνλ 

αδειθφ ηεο είλαη ε απφδεημε ηνπ αζπκβίβαζηνπ ραξαθηήξα ηεο. 

 Σα θίλεηξα ηεο δνινθνλίαο δελ πξνζδηνξίδνληαη. Έλα ηέηνην ζπκ-

βάλ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην εζηκηθφ δίθαην, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν 

αδειθφο κπνξεί λα επεκβαίλεη αθφκε θαη κε βίαην ηξφπν, φηαλ πξφθεηηαη 

γηα ηελ εζηθή ηεο αδειθήο ηνπ. Θα κπνξνχζε αθφκα λα απνδνζεί ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Ζ ζπγγξαθέαο, φπσο θαη ε ίδηα νκνινγεί, 

ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ην απνηέιεζκα. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην 

απνηέιεζκα είλαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηα αίηηα, ε εξσίδα νχηε πηνζεηεί 

ηελ ελνρή νχηε αλαηξέπεη ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο δσήο ηεο, δειαδή λα 

παξακείλεη απηεμνχζηα θαη ειεχζεξε. 

ζν θαη αλ θαίλεηαη παξάδνμν, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε παξα-

πάλσ, ε Βάζσ αλαγλσξίδεη ζην θφλν κηα ζεηηθή δηάζηαζε πνπ ηεο 

επηηξέπεη λα δηαηεξεί ηελ αλεμάξηεηε θχζε ηεο θαη λα κελ απνθιίλεη απφ 

ηνλ πξννξηζκφ ηεο: Αλ δελ γηλόηαλ απηό, ζα ήκνπλ κηα ρνληξή γπλαίθα κε 

πνιιά κσξά θαη όια ζα ήηαλ βξώκηθα. 

ζνλ αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε εξσίδα, ζα κπνξνχζακε λα ζπγθε-

θξηκελνπνηήζνπκε ην δηθφ ηεο φξακα γηα «Νίθε» σο ην φξακά ηεο λα 
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παξακείλεη αλεμάξηεηε, έλα φξακα γηα ην νπνίν αγσλίδεηαη κε επηκνλή 

θαη ζπλέπεηα. Σελ πξφζεζή ηεο απηή επηβεβαηψλεη ε θπγή απφ ην 

αξξσζηεκέλν θαη θαηαπηεζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο. Έηζη, ε κεηαλάζηεπζε 

δελ εθιακβάλεηαη απφ ηελ εξσίδα σο αλαπφδξαζηε ζπλέπεηα, σο εμνξία, 

αιιά σο ηφπνο πνπ ππφζρεηαη ηελ ειεπζεξία.  

Δπηπιένλ, ζηελ πξνζσπηθή ηεο δσή ν αδέζκεπηνο ραξαθηήξαο ηεο 

δηαηεξείηαη  κέζα απφ κηα ζεηξά επηινγψλ. Πξψηα πξψηα κε έλα γάκν 

αληηζπκβαηηθφ, ν νπνίνο δελ πξνυπνζέηεη νχηε ηελ εμάξηεζε απφ ην 

ζχδπγν νχηε ηε ζπκβίσζε καδί ηνπ: Πάεη ν άληξαο κνπ ηειείσζε. Καηέ-

βεθε ζηελ Διιάδα λα πεζάλεη, δε ζα ηνλ μαλαδνύκε. 

 Δπίζεο, ε εξσίδα αληηιακβάλεηαη ην αίζζεκα ηεο κεηξφηεηαο κε 

έλαλ ηξφπν πνπ ζπλάδεη κε ηελ αζπκβίβαζηε θχζε ηεο. Γηα εθείλε, ν 

δεζκφο κεηέξαο παηδηνχ είλαη απαιιαγκέλνο απφ ζπλδειψζεηο ζρεηηθέο  

κε ηελ πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ, ηελ ηθαλνπνίεζε ελφο βηνινγηθνχ 

πξννξηζκνχ θαη  ηελ εθπιήξσζε ελφο  θνηλσληθνχ ξφινπ. Έηζη ε Βάζσ, 

ελψ δελ επηζπκεί δηθά ηεο παηδηά, πηνζεηεί ηελ θφξε ηνπ άλδξα ηεο δεκη-

νπξγψληαο καδί ηεο κηα ζρέζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο 

ηεο γηα ζπληξνθηθφηεηα. 

 

Γξηά: Γηα παληξεηά δελ ήζνπλ, γηα παηδηά δελ ήζνπλ. Σν μέλν θειε-

πνύξη ηη ην θνξηώζεθεο; 

Βάζω: Σελ πεξηπνηέκαη ηελ έρσ ζπληξνθηά. Κνπβεληηάδσ καδί ηεο. Μ‟ 

εζέλα ηίπνηα δελ κπνξεί λα πεη θαλείο. 

 

Ζ εξσίδα, αθφκε, έρεη θαηνξζψζεη λα απνθχγεη θάζε είδνπο 

ρεηξαγψγεζε θαη απφ ηε δηθή ηεο κεηέξα. Έηζη, αληηζηέθεηαη ζηελ 

ςπρνινγηθή πίεζε πνπ δέρεηαη απφ ηε κεηέξα ηεο, ε νπνία φρη κφλν 

θαηαθξίλεη ηηο επηινγέο ηεο αιιά ππνβαζκίδεη θαη ηελ αμία ηεο 

δείρλνληαο ζαθή πξνηίκεζε ζην κεγάιν ηεο γην. 
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Βάζω: Μεηέξα κνπ είζαη, πξέπεη λα κε αθνινπζάο. 

 

              Ζ παξνπζίαζε θαη κφλνλ κηα ηέηνηαο γπλαηθείαο νληφηεηαο 

αληαλαθιά ηε ζεψξεζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ απφ θεκηληζηηθή ζθνπηά. 

Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη ε εξσίδα ηεο Νίθεο είλαη 

δεκηνχξγεκα κηαο γπλαίθαο. κσο, φπσο ππνζηεξίδεη ε αθειιαξίδνπ 

(2006, 324): «πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ζηε δξακαηνπξγία ηεο Αλαγλσ-

ζηάθε κηα αλεμάξηεηε γπλαηθεία θσλή κε γεληθή απήρεζε ζην θνηλφ 

πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο θνζκνζεσξία πέξα απφ θάζε κνξθήο 

πίεζε έκθπιεο ηδενινγίαο θαη γξαθήο». Ζ ίδηα ρξεζηκνπνηεί σο 

απφδεημε ηνπ ηζρπξηζκνχ απηνχ ηελ επηηπρή ελαζρφιεζε ηεο ζπγ-

γξαθέσο κε πνξηξαίηα εμίζνπ γπλαηθεία θαη αλδξηθά. Δπηπιένλ, αλα-

θέξεηαη ζην δηθαίσκα ηνπ θαιιηηέρλε λα ζρεηίδεηαη κε ηνπο ραξαθηήξεο 

ηνπ πέξα απφ ηηο δεζκεχζεηο ηνπ θχινπ. 

     Καηά ηελ άπνςή καο, ζην ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθφ έξγν, ε κε 

έκθπιε ηνπνζέηεζε ηεο Αλαγλσζηάθε ζηε θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

Βάζσο  είλαη επδηάθξηηε, θαζψο δελ επηρεηξείηαη πνπζελά κέζσ ηεο 

εξσίδαο θάπνην είδνο δηακαξηπξίαο θαηά ηεο αλδξηθήο εμνπζίαο. Δθείλν 

πνπ ηειηθά ελδηαθέξεη ηε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

δπλαηφηεηά ηεο λα πθίζηαηαη ζε κηα θνηλσλία ηζφηηκα απαιιαγκέλε απφ 

θάζε είδνπο ζηηγκαηηζκφ θαη αξλεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ εξσίδα 

αγσλίδεηαη γηα ηε «Νίθε» θαη ηαπηφρξνλα πξνβαίλεη ζηελ αληίζηαζε θαη 

ηελ θαηαγγειία φισλ ησλ κεραληζκψλ θαηαπίεζεο πνπ ειέγρνπλ, πνπ 

εμαζιηψλνπλ, πνπ θαηαπαηνχλ φλεηξα θαη ηδενινγίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

ε Βάζσ ηεο Νίθεο σο πξφζσπν απνθηά έλα θαζνιηθφ πεξηερφκελν θαη 

γίλεηαη ζχκβνιν. 
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8.5. Η έληαμε ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ ζην 

θνηλωληθό πιαίζην 

 

 Ζ Νίθε γξάθηεθε ην 1978 θαη παξαζηάζεθε απφ ην Θέαηξν Σέρλεο  ηελ 

ίδηα ρξνληά. Ζ πξφζεζε ηεο Αλαγλσζηάθε είλαη λα κελ εξκελεπζνχλ ηα 

πξφζσπα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζε αληηζηνηρία κφλν κε ηηο δεδνκέ-

λεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, αιιά λα ζεσξεζνχλ κέζα απφ κηα ζθνπηά πνπ 

έρεη ηηο ξίδεο ηεο βαζηά ζηελ ειιεληθή ηζηνξία. Οη ήξσεο απηνί δελ 

εμαληινχληαη ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο. Σν ζεκαηλφκελφ 

ηνπο είλαη δηαρξνληθφ. 

 Ζ  ίδηα ηνλίδεη ζηα Πξνιεγφκελα ηνπ έξγνπ: ην ζέκα ηνπ έξγνπ δελ 

είλαη κεηαλαζηεπηηθφ. «Ζ Γεξκαλία εδψ δελ είλαη ν ρψξνο θαη ην ηέξκα 

κηαο ζπαξαγκέλεο δηαδξνκήο. Οη Έιιελεο απηνί δελ πξέπεη λα εηδσζνχλ 

απιά ζαλ κεηαλάζηεο θαη ζαλ ζχκαηα ηεο ειιαδηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Μεηαθέξνπλ φιε ηε καθξφζπξηε θαη ηπθιή αγσλία ηεο πξσηφγνλεο 

ειιεληθήο νηθνγέλεηαο πνπ αλαδηπιψλεηαη κέζα απφ πξάμεηο θφλνπ, 

πξνδνζίαο αιιά θαη αιιεινπξνζηαζίαο, κέζα απφ δηαησληδφκελα 

βηψκαηα κηαο δηαησληδφκελεο θνηλσληθήο αζιηφηεηαο» (1978, 13). 

Σφζν ε δξάζε φζν θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπν γπλαη-

θείσλ ραξαθηήξσλ θαηνπηξίδνπλ ηηο δχν θπξίαξρεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

θνζκνζεσξίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε είδνπο δχζθνιεο ζπλζήθεο: 

απφ ηε κηα ηελ ειπίδα θαη απφ ηελ άιιε ηελ άξλεζή ηεο· απφ ηε κηα ηελ 

πξνζδνθία ηεο αιιαγήο θαη απφ ηελ άιιε ηελ πιήξε απνδνρή θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο εθηαιηηθήο θαηάζηαζεο. 

Ζ Αλαγλσζηάθε ζην έξγν απηφ πεξηγξάθεη κηα παζνινγία πνπ 

εθθηλά απφ ηελ νηθνγέλεηα, εθηείλεηαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη  

επηζηξέθεη ζηελ νηθνγέλεηα. Ο θαχινο απηφο θχθινο ζπλζιίβεη ηα  πξφ-

ζσπα θαη κέζα απφ ηε ζπληξηβή ηνπο ε εξσίδα αξζξψλεη έλαλ μεθάζαξν 

πνιηηηθφ ιφγν, ν νπνίνο κάιηζηα εθπέκπεη έλα δηπιφ κήλπκα: 
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Απφ ηε κηα πιεπξά, εθθξάδεηαη κηα δπζπηζηία γηα ην κέιινλ πνπ 

δελ έρεη ηηο ξίδεο ηεο κφλν ζηε ζθιεξή πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηα 

πξψηα ρξφληα κεηά ην πέξαο ηεο · νη ξίδεο ηεο βξίζθνληαη βαζχηεξα ζε 

φιε ηελ ειιεληθή κεηαπνιεκηθή θνηλσλία: ε θηψρεηα, ε  κεηαλάζηεπζε, 

ε εθκεηάιιεπζε θαη ν θφβνο έρνπλ ζεκαδέςεη ηε δσή ησλ Διιήλσλ. Γη’ 

απηφ θαη ε ζπγγξαθέαο θάλεη ιφγν γηα έλαλ αγψλα πνπ δελ δηθαηψλεηαη, 

γηα ηελ ίδηα ηε καηαηφηεηα ηεο χπαξμεο. Ο Νίθνο δνινθνλείηαη άδηθα, ε 

Βάζσ, παξά ηε ζεηηθή ηεο δηάζεζε, θαηαιήγεη παξάιπηε θαη ςπρηθά 

εμαληιεκέλε. Γελ έρεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα νξζνπνδήζεη – ν 

ζπκβνιηζκφο δελ είλαη θαηά ηε γλψκε καο ηπραίνο. Ο Θαλάζεο κάιηζηα, 

ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε απαξρή ηνπ θαθνχ, ζπκπεξαίλεη ζην  γξάκκα πνπ 

ζηέιλεη ζηελ αδεξθή θαη ηε κεηέξα ηνπ: Γελ ππάξρεη άιιε δσή, παξά 

κόλν εκείο εδώ κέζα, νη άιινη έμσ δελ ππάξρνπλ, δελ ππάξρεηο κάλα, ηνλ 

Νίθν ηνλ αθήζακε θάπνπ παηδί, ηνλ ράζακε παηδί, δελ ππάξρεη, θαη  νύηε ν 

Γηάλλεο Κάληδηνο ππάξρεη. 

Απφ ηελ άιιε, ζην ηέινο ηνπ έξγνπ, κπξνζηά ζηε ζέα ησλ ηφζσλ 

δεηλψλ, νη δχν αληίξξνπεο δπλάκεηο, ηεο ειπίδαο θαη ηεο άξλεζεο, ε 

κεηέξα θαη ε θφξε ζπκθηιηψλνληαη. Ζ Αλαγλσζηάθε, αλ θαη έρεη ήδε 

κεηαηξέςεη ήδε ηε Νίθε ζε ήηηα, σζηφζν δελ αθαηξεί απφ ηα πξφζσπα 

ηελ ππνρξέσζε λα ζπλερίδνπλ ηνλ αγψλα δηνξζψλνληαο ιάζε ηνπ 

παξειζφληνο. Γηαθξηηηθά θαη αζφξπβα ε ζπγγξαθέαο, κέζα απφ ηελ απν-

θαηάζηαζε ηεο ζρέζεο κεηέξαο θαη θφξεο, αθήλεη κηα ραξακάδα 

αηζηνδνμίαο. 

 

8.6. Γξακαηνπξγηθέο επηδξάζεηο  

ζηε ζύλζεζε ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ 

 

Ζ Αλαγλσζηάθε αλήθεη ζηνπο ζπγγξαθείο ηεο «Γεληάο ηνπ ’60», 

φπσο νλνκάζηεθε. Αλεμάξηεηα απφ ηε κε χπαξμεο νκνηνγέλεηαο φζνλ 
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αθνξά ηηο ζεκαηηθέο θαη ηνλ ηξφπν δξακαηηθήο γξαθήο. Οη ζπγγξαθείο 

απηνί, φπσο επηζεκαίλεη ν Μηραειίδεο, εγθαηέιεηςαλ ηηο θφξκεο ηνπ 

ξεαιηζηηθνχ θαη ςπρνινγηθνχ ζεάηξνπ δεκηνπξγψληαο πξφζσπα πνπ 

κέζα ηνπο ζπκππθλψλνληαη ππεξαηνκηθέο θαηαζηάζεηο (1975, 17). 

χκθσλα κε ην Γξακκαηά, εηδηθά ε πεξίνδνο 1964-1974 κπνξεί 

θαη λα απνθιεζεί σο πεξίνδνο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Παξαιφγνπ, θαζψο ηφηε 

θάλεη ηελ είζνδφ ηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ε ζπγθεθξηκέλε ζεαηξηθή 

κνξθή. εκεηψλεη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά: «Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

(πεξηφδνπ απηήο) εκθαλίδνληαη έξγα ζπγγξαθέσλ πνπ είηε παξνπζηάδνπλ 

δείγκαηα γξαθήο θαη ζε άιια είδε (Γ.θνχξηεο, Π.Μάηεζηο) είηε έρνπλ 

απηφ σο απνθιεηζηηθφ πεδίν δξακαηηθήο έθθξαζεο (ηξ. Καξάο, Λνχια 

Αλαγλσζηάθε) θαη θέξνπλ έληνλα ηηο επηδξάζεηο απφ ην επξσπατθφ 

ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ» (2002, 203). 

Δηδηθά ζηελ πξψηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Αλαγλσζηάθε, πνπ 

αθνξνχζε ηα κνλφπξαθηα (ε πόιε, ε Παξέιαζε, ε πλαλαζηξνθή), αιιά 

θπξίσο ζην έξγν Αληόλην ή ην κήλπκα, ην ζηνηρείν ηνπ παξαιφγνπ είλαη 

εκθαλέο. ηε Νίθε, πνπ γξάθηεθε ην 1978, ην ζηνηρείν απηφ δελ είλαη πηα 

ηφζν έληνλν. «Γελ ππάξρεη  ε ηφζν έληνλε δηάζπαζε ηνπ δηαιφγνπ θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο, ε αζπλελλνεζία είλαη ζπγθξαηεκέλε, νη πξνζσπηθέο 

πξννπηηθέο δηαζηαπξψλνληαη, δελ αθνινπζνχλ ηειείσο θπγφθεληξεο 

ηάζεηο» (Πνχρλεξ 2001, 417). 

Δμάιινπ ην έξγν δηαζέηεη πινθή πνπ ζπληίζεηαη απφ ηελ  πξνζπά-

ζεηα ηεο ελζσκάησζεο ζηελ μεληηηά θαη ηε δνινθνλία ηνπ Νίθνπ. Ο 

Αξδίηεο ππνζηεξίδεη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηεο Αλαγλσζηάθε: «ια 

δηαθπβεχνληαη ζην πξφζσπν. Ζ ηδέα φηη ε ζθελή κπνξεί λα δψζεη κφλν 

πνξηξαίηα πξνζψπσλ, ειιεηπηηθά ίζσο θαη εξκεηηθά, αιιά ηζρπξφηεξα 

απφ ηηο άιιεο ζρέζεηο πξνζψπσλ κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο, 

ζρέζεηο νη νπνίεο ζα εμειίζζνληαλ θαη ζα δηακνξθψλνληαλ επί ζθελήο ζε 

έλα άιιν ζέαηξν. Σα πξφζσπα ππάξρνπλ ήδε πξηλ βγνπλ ζηε ζθελή, 
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αιιά ε ζθελή δελ έρεη δηφινπ ηελ ππνρξέσζε λα απνδείμεη ην δίθην ηνπο 

ή ηελ αιήζεηα ηνπο»(2000, 84). 

Ζ άπνςε απηή, θαηά ηε γλψκε καο, επαιεζεχεηαη ζηε Νίθε. ην ελ 

ιφγσ ζεαηξηθφ έξγν, φπσο ήδε ηνλίζακε, παξνπζηάδεηαη ε ππνθεηκεληθή 

αιήζεηα ησλ δχν πξνζψπσλ, ηεο Βάζσο θαη ηεο κεηέξαο ηεο, ρσξίο φκσο 

θακηά απφ ηηο δπν λα ππεξηζρχεη ή λα δηθαηψλεηαη. Ζ πξαγκαηηθφηεηα, 

πνπ ηειηθά ππεξηζρχεη, νξίδεη ηελ αιήζεηα ηνπο κφλν σο ςεπδαίζζεζε. 

Έηζη, ε Νίθε – πνπ ν Αξδίηεο (2000, 84), κάιηζηα ζπζρεηίδεη κε ηνλ 

Αληόλην ή ην κήλπκα σο «αλζξσπνγεσγξαθίεο κηαο ηζηνξηθήο  ζηηγκήο» – 

επηκέλεη ζηελ παξνπζία ηνπ απεηιεηηθνχ πεξίγπξνπ, ζηελ αζιηφηεηα ηεο 

ηζηνξίαο, ζηηο δχζθνιεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ηελ ηάζε θπγήο θαη ηελ 

χπαξμε κηαο κφληκεο παγίδαο, ζηνηρεία πνπ ηα ζπλαληνχκε θαη ζηα 

κνλφπξαθηα θαη πνπ νπσζδήπνηε πξνζδίδνπλ ζηηο εξσίδεο ηνπ έξγνπ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνκελχνπλ κε θάπνην ηξφπν  ηε 

δξάζε ηνπο.           
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9. Χρωματιστές γσναίκες 

 

9.1.H ππόζεζε 

 

Ζ ππφζεζε εθηπιίζζεηαη θάπνπ ζε έλα ειιεληθφ λεζί. Γχν αδειθέο, ε 

Έιιε θαη ε Άλλα, έξρνληαη μαλά ζε επαθή κεηά απφ αξθεηά ρξφληα 

απνπζίαο ηεο δεχηεξεο. Ζ Άλλα δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο: Δλψ δνχζε 

ζην λεζί, έθεβε αθφκα, εξσηεχηεθε θεξαπλνβφια θάπνηνλ, κε  απνηέ-

ιεζκα λα ηνλ αθνινπζήζεη θαη λα θαηαιήμεη πφξλε ζηε Μαζζαιία, φπνπ  

θαη παξέκεηλε. Παξαδέρεηαη φηη ζηελ αξρή απηφο ν ηξφπνο δσήο ηελ 

ελζνπζίαδε ηφζν ψζηε λα ηα βιέπεη φια γχξσ ηεο «ρξσκαηηζηά», δειαδή 

σξαία. 

Ζ  Έιιε, αληίζεηα, παξέκεηλε φινλ απηφ ηνλ θαηξφ θαζεισκέλε 

ζηελ παηξνγνληθή εζηία θαη βίσλε ηεο ζπλέπεηεο ηεο απνπζίαο ηεο 

αδειθήο ηεο. Ζ κεηέξα ηεο πέζαλε απφ ηνλ θαεκφ ηεο θαη εθείλε έκεηλε 

κφλε κε ηνλ παηέξα ηεο ψζπνπ λα πεζάλεη. Ζ Έιιε εθδειψλεη ηελ 

επηζπκία ηεο λα δήζεη κε ηελ Άλλα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο. Ζ Άλλα 

είλαη ζχκθσλε. κσο πξέπεη πξψηα λα γλσξηζηνχλ θαιά κεηαμχ ηνπο. 

Έηζη ε Άλλα αξρίδεη έλα κηκεηηθφ παηρλίδη. Παξηζηάλεη πσο γελλά ηελ 

πάληλε θνχθια πνπ κηζνχζε ε Έιιε. Δπηζθέπηεηαη ηελ αδειθή ηεο 

θξαηψληαο ην λενγέλλεην κσξφ πξνθεηκέλνπ λα κάζεη ηα λέα ηεο. 

χκθσλα κε ηελ Άλλα, ε Έιιε έρεη έλα ζχδπγν, ηνλ Σάζν, κε ηνλ νπνίν 

ππαηλίζζεηαη φηη ε αδειθή ηεο δελ έρεη θπζηνινγηθή ζεμνπαιηθή δσή. 

Ζ Έιιε αληαπνθξίλεηαη ζην παηρλίδη, ζέηεη φκσο ηνπο δηθνχο ηεο 

φξνπο γηα ηελ ππνηηζέκελε δσή ηεο. Δίλαη κεηέξα δέθα αγνξηψλ. Σνλ 

πξσηφηνθφ ηεο ηνλ ιέλε Γηψξγν. ην άθνπζκα απηνχ ηνπ νλφκαηνο ε 
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Άλλα παληθνβάιιεηαη. Πηζηεχεη πσο παηέξαο απηνχ ηνπ παηδηνχ είλαη 

θάπνηνο Γηψξγνο ν νπνίνο είρε εγθαηαιείςεη ηελ ίδηα γηα ράξε ηεο 

αδειθήο ηεο. Ζ Έιιε ηε δηαβεβαηψλεη φηη δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. 

Απηφο πνπ αγαπνχζε ε Άλλα ηελ άθεζε γηα κηα άιιε γπλαίθα. Σν 

δεχηεξν παηδί ηεο Έιιεο ην ιέλε Βαγγέιε, φκσο Βαγγέιεο είλαη θαη ν 

θπλεγφο − έλαο πνιχ ζειθηηθφο άλδξαο. Ζ Άλλα ππαηλίζζεηαη πσο ε 

Έιιε έρεη ζρέζεηο καδί ηνπ. Καηεγνξεί επίζεο ηελ Έιιε φηη ηε δηέβαιε 

ζην Γηψξγν πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζεη ηνλ παηέξα νιφηεια δηθφ ηεο. Ζ 

Έιιε δηακαξηχξεηαη. Θέιεη λα δηαθφςεη ηελ επίζθεςε. Ζ Άλλα, φκσο, 

ηελ πείζεη λα κείλεη. πλερίδνπλ ην παηρλίδη ηξψγνληαο θαληαζηηθά 

γιπθά. Ζ Άλλα κάιηζηα ξάβεη έλα θαληαζηηθφ δηπνπλάθη γηα ηελ θνχθια-

θφξε ηεο θαη πεξηγξάθεη ηε δσή ηεο κε ην δήζελ ζχδπγφ ηεο, ε αγάπε ηνπ 

νπνίνπ γηα εθείλε είλαη αδηαπξαγκάηεπηε παξά ην φηη ζπαηαιά φια φζα 

θεξδίδεη ζηα δάξηα. Ο ζχδπγνο ηειηθά (πάιη ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε 

ηεο Άλλαο) δελ είλαη ζχδπγνο · είλαη εξαζηήο. 

Ζ Άλλα ζηξέθεη ηε ζπδήηεζε θαη πάιη ζηνλ θπλεγφ ηζρπξηδφκελε 

φηη ηνλ άθνπζε ην βξάδπ πνπ πήγαηλε πξνο ην δσκάηην ηεο Έιιεο. Δθείλε  

ηε δηαςεχδεη θαη απνδίδεη ηνπο ήρνπο πνπ άθνπζε ε Άλλα ζην γεγνλφο 

φηη ην ζπίηη είλαη παιηφ. Αλαθέξεη κάιηζηα πσο θαηά ην παξειζφλ ην 

ζπίηη ηνπο είρε κεηαθνκίζεη ζε έλα βάιην θαη ρξεηάζηεθε λα θάλνπλ 

νινλχρηηα ιηηαλεία γηα λα ην επαλαθέξνπλ. Ζ Έιιε ππελζπκίδεη ζηελ 

αδειθή ηεο φηη δελ είλαη επηζπκεηή, αθνχ ν ηξφπνο δσήο ηεο δελ είλαη 

απνδεθηφο. Σφηε ε Άλλα αξπάδεη έλα θξίθν απφ ην θνπξηηλφμπιν, ηνλ 

θνξά σο βέξα θαη απηναπνθαιείηαη «Κπξία Κνπξηηλνπνχινπ».  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Έιιε έκκεζα παξαδέρεηαη – ή ηνπιά-

ρηζηνλ δελ αξλείηαη, θάηη πνπ εμνξγίδεη ηελ Άλλα − ηελ χπαξμε ηνπ 

θπλεγνχ. Ζ Άλλα νκνινγεί φηη έρεη έλα παηδί ην νπνίν πέζαλε. χκθσλα 

κε ηε δηθή ηεο αληίιεςε, ε ξεπζηφηεηα είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ηφζν 

ην παξειζφλ φζν θαη ην παξφλ. Ζ Έιιε πάιη επηκέλεη ζηελ χπαξμε ηεο 
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πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλεη ρσξίο λα ηελ ακθηζβεηεί. Ζ Έιιε, πνπ έρεη 

πεηζζεί ηψξα γηα ηελ χπαξμε ηνπ θπλεγνχ, νκνινγεί φηη ηνλ θνβάηαη. Ζ 

αδειθή ηεο ηελ θαιεί λα γίλνπλ ακαδφλεο θαη επηλνεί κηα ηζηνξία ε νπνία 

νδεγεί ζηε ζπληξηβή ηνπ θπλεγνχ. χκθσλα κε ηελ Άλλα, ν θπλεγφο 

επηζπκεί εξσηηθά θαη ηηο δπν. ην ηέινο νη δπν γπλαίθεο δειψλνπλ 

παλέηνηκεο λα πξναζπίζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο. Έηζη, θνξνχλ ρξψκα-

ηηζηέο  ζηνιέο θαη ππνδχνληαη ηηο ακαδφλεο. Ο θπλεγφο δελ έρεη πηα 

θακηά ειπίδα επηβίσζεο, θαζψο ζα αλαθαιχςεη ίρλε θάπνηνπ άιινπ ζην 

θξεβάηη ηεο Έιιεο. Σν έξγν θιείλεη κε ηνλ ήρν κηαο ηνπθεθηάο απφ ην 

φπιν ηνπ θπλεγνχ. Ζ Έιιε πεγαίλεη λα δεη ηη ζπλέβε θαη επηζηξέθεη 

θξαηψληαο κηα καχξε νξρηδέα. Ζ Άλλα απεθδχεηαη ηε ρξσκαηηζηή ζηνιή 

ηεο ακαδφλαο θαη ράλεηαη ζε ζθνηεηλφ ζεκείν ηεο αίζνπζαο. Ζ Έιιε ηε 

δηαβεβαηψλεη φηη ηε βιέπεη.  

 

 

9.2. Πξνηππνπνίεζε ηεο δξάζεο 

 

 

Ο Εεπγάο ζηηο Υξσκαηηζηέο γπλαίθεο εμαξρήο ππνλνκεχεη ηελ έλλνηα ηεο 

χπαξμεο. ια ζην έξγν είλαη ξεπζηά. Σα πξφζσπα είλαη θαη δελ είλαη. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ δνπλ ππάξρεη θαη δελ ππάξρεη. Έηζη, ε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηελ αιήζεηα θαη ζηε δηάςεπζή ηεο είλαη αδχλαηε. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε απνηχπσζε ηεο δξάζεο ζην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν δελ είλαη κηα εχθνιε δηαδηθαζία, αθνχ νη ζπγθεθξηκέλεο εξσίδεο 

δελ δξνπλ. Πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο κέζα απφ θαληαζηηθέο επηλνήζεηο-

αλαηξέζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ, πνπ θαηά έλα παξάδνμν ηξφπν ην ήπηα-

ηάζζνληαη 

Μέζα ζε απηφλ ην θαχιν θχθιν πνπ εκπλέεηαη ν ζπγγξαθέαο απφ 

ην Λφγν (Weltgeist) ηνπ Hegel, ζπλδπάδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 
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θφζκνπ ζην θεθάιη ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηνλ Schopenhauer θαη θαηαιήγεη 

ζηελ πηξαληειιηθή ακθηζεκία ηνπ πξαγκαηηθνχ (Πνχρλεξ 2004, 281),  ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα ζπληάμνπκε ηε δξάζε φπσο απηή δεκηνπξγείηαη ζην 

λνπ ησλ εξσίδσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κφλεο ζηαζεξέο πνπ ην θείκελν 

δηαζέηεη: ηα δπν πξφζσπα ηα νπνία είλαη ηα ππνθείκελα απηήο ηεο 

λνεηηθήο δξάζεο θαη ην ελαξγέο αίηεκά ηνπο, πνπ είλαη ε κεηαμχ ηνπο 

γλσξηκία θαη ζπλχπαξμε. Ζ ζπκβίσζε ησλ δχν αδειθψλ εθιακβάλεηαη 

σο κεησλπκία ηεο απεμάξηεζήο ηνπο απφ ην αλδξηθφ θχιν θαη ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζχκπαληνο 

θαη ηεο θχζεο. 

 

Έηζη ζπληάζζνπκε ηε δξάζε σο αθνινχζσο:  

 

Τπνθηλεηήο                                       Τπνθείκελα                                Απνδέθηεο 

Ζ επηζπκία ησλ δχν γπλαηθψλ            Οη δχν αδειθέο                               Οη ίδηεο 

γηα επηθνηλσλία                                           

 

 

  

 

 

 

 

ύκκαρνο                                             Αληηθείκελν                                    Αληίκαρνο 

 Σν ζεαηξηθφ                                                                                                           - 

παηρλίδη ηεο Άλλαο                      Ζ κεηαμχ ηνπο ζπκβίσζε                                   

                                                    σο κεησλπκία ηεο απνδέζκεπζεο 

                                                   απφ ηνλ άλδξα θαη ηεο έλσζήο ηνπο   

                                                      κε ην ππεξθνζκηθφ. 

 

 

 

Ζ πνξεία πξνο ηε ζπκβίσζε εθθηλά κε ηελ ακνηβαία ζπγθαηάζεζε 

ησλ πξνζψπσλ θαη πάιη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο πνξείαο έρεη σο 

κνλαδηθνχο απνδέθηεο ηηο ίδηεο ηηο εξσίδεο, επηβεβαηψλνληαο έηζη ην 

έληνλα πξνζσπηθφ ζηνηρείν ηνπ θεηκέλνπ. ε φιε απηή ηε δηαδηθαζία, 

παξά ην γεγνλφο φηη απνπζηάδεη θάπνηνο αλαζηαιηηθφο παξάγσλ (Αληί-
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καρνο), ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη φηη ε δηαδηθαζία απηή δηεπθνιχλεηαη 

κέζα απφ ην παηρλίδη ξφισλ πνπ επηλνεί ε Άλλα. 

Ζ έλλνηα ηνπ παηρληδηνχ έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θνζκν-

αληίιεςε ηνπ Εηψγα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αλαδεηθλχεηαη απα-

ξαίηεηνο εθείλνο ν κεραληζκφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απηνζπλεηδεζία  θαη 

ζηε ζπλχπαξμε ησλ δχν πξνζψπσλ. ε έλαλ θφζκν ξεπζηφ θαη αθαζφ-

ξηζην ή θάζε θνξά θαζνξηδφκελν απφ ηελ αληίιεςε ηνπ θάζε ππνθεη-

κέλνπ, νη άκεζεο εμνκνινγήζεηο θαη παξαδνρέο κάιινλ θαζίζηαληαη 

αλνχζηεο, αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξνχλ λα είλαη ππαξθηέο, 

εθφζνλ ε πξαγκαηηθφηεηα σο εληαία ζχιιεςε δελ ππάξρεη. Σν κηκεηηθφ 

παηρλίδη, ε επηλφεζε θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ είλαη ν κφλνο αζθαιήο 

ηξφπνο γηα ηελ απνθάιπςε ησλ ελδφηεξσλ πηπρψλ ηνπ εαπηνχ πνπ 

ζπζθνηίδεη ε θνηλή ινγηθή.  

 

 

 

9.3. Σα γπλαηθεία πξόζωπα 

 

Ζ ηαπηφηεηα ζπλίζηαηαη ζε έλα ζχλνιν εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

ζπκπεξηθνξψλ, αμηψλ θαη ζηάζεσλ πνπ θαζηζηνχλ ην πξφζσπν  

αλαγλσξίζηκν απφ ηνπο άιινπο. κσο ε ξεπζηφηεηα πνπ δηαηξέρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ ζα κπνξνχζε λα κελ επεξεάζεη ησλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν  νξηνζεηείηαη ε ηαπηφηεηα ησλ δπν γπλαηθψλ.  

ηε ζχιιεςε ησλ δπν εξσίδσλ ζηηο Υξσκαηηζηέο γπλαίθεο ζα 

κπνξνχζακε λα εληνπίζνπκε πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηνλ ηξφπν πνπ  ν 

Εελέ δεκηνχξγεζε ηελ Κιαίξε θαη ηε νιάλδ ζηηο πεξίθεκεο Γνύιεο. Ο 

ίδηνο ν Γάιινο δξακαηνπξγφο παξνπζηάδεη σο εμήο ηηο επηδηψμεηο ηνπ 

ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν: «Πξνζπάζεζα λα εδξαηψζσ κηα 

απνζηαζηνπνίεζε, πνπ επηηξέπνληαο ην ξεηνξηθφ χθνο ζα κεηέθεξε ην 



 146 

ζέαηξν κέζα ζην ζέαηξν. Έηζη ήιπηδα λα πεηχρσ ηελ θαηάξγεζε ησλ 

ραξαθηήξσλ θαη λα ηνπο αληηθαηαζηήζσ κε ζχκβνια φζν ην δπλαηφλ πην 

απνκαθξπζκέλα ζηελ αξρή απφ απηφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, εμαθνινπ-

ζψληαο φκσο λα είλαη πξνζθνιιεκέλα ζε απηφ [...]. Με ιίγα ιφγηα,λα 

θάλσ ηνπο ήξσεο πάλσ ζηε ζθελή απιέο κφλν κεηαθνξέο ησλ φζσλ 

αληηπξνζσπεχνπλ. Έηζη, νη ίδηνη νη ήξσεο θαηλνκεληθά κφλν είλαη 

ραξαθηήξεο·είλαη ζηελ νπζία ζθέηα ζχκβνια, αληαλαθιάζεηο ζε έλα 

θαζξέθηε, έλα φλεηξν κέζα ζην φλεηξν» (Έζζιηλ 1996, 42). 

Γη’ απηφ, ε αξρηθή εληχπσζε φηη ηφζν ε Έιιε φζν θαη ε Άλλα  

έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά αλαηξέπεηαη απφ ηηο ίδηεο, θαζψο 

εθείλεο επηδίδνληαη ζε κηα δηαδηθαζία αλαίξεζεο ηνχ είλαη ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλεο αλαδήηεζεο κηαο λέαο ηαπηφηεηαο. Ζ ζηνηρεηνζέηεζε απηή 

ηεο λέαο ηαπηφηεηαο αληαλαθιά ηελ πξνζσπηθή θηινζνθία ηνπ ζπγ-

γξαθέα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε χπαξμε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνχ κχζνπ. 

Ο ίδηνο ν ζπγγξαθέαο εμεγεί ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ην κχζν: «Σν 

παξάινγν είλαη ζηάζε θαη αλαίηην, ν κχζνο είλαη πνξεία θαη ζθνπφο […] 

φζν αλαινγίδνκαη ηελ επζχλε ηνπ ζεάηξνπ ζηηο κέξεο καο ηφζν πείζνκαη 

φηη δελ ππάξρεη άιινο δξφκνο απφ απηφλ.Σελ απνθάιπςε δειαδή θάζε 

πξνζσπηθνχ καο Μχζνπ, πνπ καθξηλή ηνπ θαηάιεμε βιέπσ κηα λέα 

εζηθή, ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα ηξαγσδία» (Εηψγαο 1987, 11). 

Δθφζνλ γηα ηηο δπν αδειθέο ν ζηφρνο είλαη ε ζπλχπαξμε, ν κχζνο 

απηφο ζα πξέπεη λα είλαη θνηλφο. Έηζη,ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ 

παξαθνινπζνχκε δπν παξάιιειεο «κπζνινγίεο», κνινλφηη ηα δπν 

πξφζσπα θαίλεηαη φηη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, αιιά ηελ θαηαζθεπή κηαο 

εληαίαο πνπ πξνθχπηεη  ζηαδηαθά. 
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Ζ θαηαζθεπή απηή πξνθχπηεη απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηε δηα-

δνρηθή αιιαγή ησλ πξνζσπείσλ πνπ ππνδχνληαη νη δπν εξσίδεο.
21

 Σα  

πξνζσπεία δεκηνπξγνχληαη θαζψο ε κηα δηεηζδχεη κέζα ζηελ άιιε, 

θαζψο ε Έιιε αθνκνηψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Άλλαο θαη αληί-

ζηξνθα, κε απνηέιεζκα λα γεθπξψλεηαη ην κεηαμχ ηνπο ράζκα θαη λα  

πξαγκαηψλεηαη ε θνηλή ηνπο  πνξεία κέζα απφ  ηελ πινπνίεζε ηνπ κχζνπ 

ηεο ακαδφλαο. 

Σν έξγν μεθηλά κε ηε δηαθσλία ηεο Έιιεο θαη ηεο Άλλαο γηα ηε 

ζέζε κηαο γιάζηξαο. Ζ πξψηε ππνζηεξίδεη φηη ε ζέζε ηνπ θπηνχ πξέπεη 

λα είλαη ζηελ απιή, ε δεχηεξε ζεσξεί φηη ε ζέζε ηνπ κπνξεί λα είλαη 

νπνπδήπνηε. ηε δηαπξαγκάηεπζε απηνχ ηνπ αζήκαληνπ ζέκαηνο  απνηπ-

πψλεηαη έλα πξψην ζηίγκα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο θάζε εξσίδαο. 

Ο θφζκνο ηεο Έιιεο θαίλεηαη  ζπγθεθξηκέλνο θαη ακεηάβιεηνο. Ζ 

ίδηα παξέκεηλε γηα ρξφληα νιφθιεξα θαζεισκέλε ζηελ παηξνγνληθή 

εζηία, ρσξίο λα επηδηψμεη θακία αιιαγή ζηνλ ηξφπν δσή ηεο. Ζ εξσίδα 

αληηιακβάλεηαη ηε ζηαζηκφηεηα θαη ηελ ππαθνή ηεο ζηνπο λφκνπο ηνπ 

παηξηθνχ δηθαίνπ σο ηε κφλε δπλαηή επηινγή. Έηζη, ε θζνξά θαη ε 

θαηαζηξνθή ηεο δσηηθήο νξκήο εθιακβάλνληαη σο αλαπφθεπθηεο 

ζπλέπεηεο, ηηο  νπνίεο δέρεηαη αδηακαξηχξεηα. 

Έιιε:[…] Οη γιάζηξεο ζηελ απιή νη γπλαίθεο ζην ζπίηη ηνπο. 

Άλλα: Έζησ. Καη ηη θάλνπλ; 

Έιιε: Ρηδώλνπλ θαη ζηνηρεηώλνπλ... ηελ γσληά ηνπο...Πηάλνπλ θαη 

ζθηάδνληαη, ζθηάδνληαη όιν θαη πην πνιύ, ώζηε λα γίλνπλ έλα κε ην 

ζπίηη. 

 

 
                                                 
21

 Ζ Ρφδε ζεκεηψλεη ζρεηηθά (1997, 27): «Δμεηάδνληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ κπνξεί 

θαλείο λα αληρλεχζεη θάπνην θνηλά ζηνηρεία κε ηηο δνχιεο ηνπ Εελέ, απηά θπξίσο πνπ αθνξνχλ ζην 

επίπεδν ηεο δηπιήο δηάζηαζεο, ηεο ζύγρπζεο κεηαμχ ησλ δπν επηπέδσλ: απηνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνζεηηθή αιήζεηα ηνπ δξακαηηθνχ κχζνπ ηνπ ζπγγξαθέα θαη απηνχ πνπ αθνξά ζην ρσξνρξφλν ηνπ 

ζεαηξηθνχ  παηρληδηνχ – κηα ζχλζεηε εθδνρή ηνπ ζεάηξνπ ελ ζεάηξσ». 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Άλλα κε ηηο επηινγέο ηεο απνθεξχζζεη ηε 

ζηαζηκφηεηα θαη ηελ ππνηαγή. ηελ αξρή αξλείηαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

δσήο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν 

αξγφηεξα επηζηξέθεη αξλνχκελε ηε ζηαζηκφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε δσή 

ηεο πφξλεο. Ζ αξρηθή επηινγή, παξά ηελ επηπρία πνπ ππφζρεηαη, ηειηθά 

δελ επαιεζεχεηαη. ηελ αξρή ηα έβιεπε φια «ρξσκαηηζηά». Σψξα φκσο 

είλαη ζε ζέζε θάλνληαο ηνλ απνινγηζκφ ηεο λα δηαπηζηψζεη φηη έδεζε 

«άγνλα». Δπνκέλσο,θακηά απφ ηηο δπν αδειθέο δελ δηθαηψζεθε. Ζ 

δηαθνξά ηνπο φκσο έγθεηηαη ζην φηη ε Άλλα έδεζε, ελψ ε Έιιε 

θπηνδσνχζε. 

Έιιε: Γελ έρεηο θάλεη ηίπνηα θαθό, Άλλα. Γηαηί ηα βάδεηο κε ηνλ εαπηό 

ζνπ; 

Άλλα: Γελ έρσ θάλεη ηίπνηα. Μηα δσή άγνλε. 

Έιιε:Έδεζεο. 

Άλλα:Άγνλα. 

Έιιε: Μα ηηζην θαιό πξνζπνηείζαη πσο δεηο. Άθεζεο λα ζε πηάζεη ην 

δόθαλν ηνπ θπλεγνύ. 

Έηζη ε Άλλα, αληιψληαο δχλακε απφ ηελ ηφικε θαη ηελ εκπεηξία 

ηεο, θαηνξζψλεη πξψηε λα δηαηαξάμεη ην ζπληεξεηηθφ θφζκν ηεο 

αδειθήο ηεο θαη πξνζπαζεί λα ηελ παξαζχξεη ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα 

φπνπ θπξηαξρνχλ νη αηζζήζεηο,ην ρξψκα θαη ε παξνπζία ηνπ άλδξα. Ζ 

παξνπζία φκσο απηή είλαη νξηνζεηεκέλε θαη ειεγρφκελε, γηαηί ε κφλε 

αηηία πνπ ηελ θαζηζηά αλαγθαία είλαη ε εξσηηθή εκπεηξία. Ζ πξψηε 

απφπεηξα δηείζδπζεο ηεο Έιιεο ζηε θξνυδηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

αδειθήο ηεο έρεη ήδε γίλεη ζπκβνιηθά, θαζψο ε Άλλα ιεξψλεη κε ιηθέξ 

ην  θαηάιεπθν θφξεκα ηεο. Ζ Έιιε αληηδξά: 

Έιιε: νπ είπα δε κνπ αξέζνπλ απηά. 
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Άλλα:νπ αξέζνπλ...[...] Γελ έρνπλ ζεκαζία. Γελ ππάξρεη εθπιήξσζε. 

Γε ζα ην μαλαθνξέζεηο ην θόξεκά ζνπ Έιιε. 

κσο, ε Έιιε θαίλεηαη λα κελ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πξφζεζε 

ηεο Άλλαο. Ο ηδαληθφο ηξφπνο δσήο φπσο ε ίδηα ηνλ αληηιακβάλεηαη θαη 

ηνλ πξνηείλεη ζηελ Άλλα παξαπέκπεη ζηε θχζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

ηξφπν δσήο ησλ κειηζζψλ. Σα ιφγηα ηεο αθελφο αληαλαθινχλ ηηο 

απφςεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Εηψγα γηα ην αίζζεκα ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο 

επηπρίαο πνπ πξνθαιεί ε έλσζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, αθεηέξνπ 

εμεηθνλίδνπλ έλαλ θφζκν απφ ηνλ νπνίν εθιείπεη ην αξζεληθφ ζηνηρείν. 

Γηα ηελ Άλλα φκσο κηα ηέηνηα αληίιεςε είλαη αδηαλφεηε. Ζ ίδηα 

επηζπκεί, φπσο θαη ε αδειθή ηεο, ηελ θνηλή ηνπο πνξεία, ηε ζπλχπαξμε  

αιιά κε φξνπο πνπ λα δηθαηνινγνχλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ παξνπζία ηνπ 

αξζεληθνχ. χκθσλα κε ηελ εξσίδα ε  χπαξμε ηνπ άλδξα είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηε. Δίλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε ραξά ηεο δσήο. Γηα ην ιφγν απηφ 

επηλνεί έλα κηκεηηθφ παηρλίδη ζην νπνίν ε ίδηα απνιακβάλεη ηα ζεηηθά ηεο 

αλδξηθήο  παξνπζίαο, ρσξίο φκσο λα θαζνξίδεηαη απφ απηήλ.  

Έηζη, πηνζεηεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην ξφιν ηεο κεηέξαο απνδε-

ζκεχνληάο ηνλ απφ ηελ χπαξμε ηεοζπδπγηθήο δσήο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ρξεψλεη ζηελ Έιιε έλαλ άλδξα, ηνλ Σάζν. Τπαηλίζζεηαη φκσο 

φηη ε αδειθή ηεο δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απνιαχζεη νχηε ζην ειάρηζην 

ηε ζπκβίσζήηεο καδί ηνπ. Γελ γεχεηαη ηνλ έξσηα θαη είλαη πιήξσο 

ππνηαγκέλε ζηε βνχιεζε ηνπ ζπδχγνπ. Ο απαζήο θαη ζπκβαηηθφο ξφινο 

πνπ επηλνεί γηα ηελ Έιιε ζπλάδεη κε ηε κέρξη ηψξα πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

εξσίδαο έηζη φπσο απηή έρεη γίλεη αληηιεπηή ζηελ Άλλα. 

Ζ Έιιε εκπιέθεηαη ζην παηρλίδη ζέηνληαο φκσο ηνπο δηθνχο ηεο  

φξνπο. Γεκηνπξγεί ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ ξφιν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

φρη κφλν δελ ππνηάζζεηαη ζηελ αλδξηθή παξνπζία αιιά κε επθνιία δηα-

ρεηξίδεηαη έλα ζχδπγν θαη δέθα αξζεληθά παηδηά. Ζ δηήγεζή ηεο αθήλεη 
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ππφλνηεο ζηελ Άλλα φηη ππάξρνπλ θαη άιινη άλδξεο ζηε δσή ηεο, ηνπο 

νπνίνπο κάιηζηα επηζπκνχζε παιαηφηεξα ε Άλλα. Έηζη, ε παζεηηθή θαη 

αλέξαζηε Έιιε κεηακνξθψλεηαη ζε αλδξνκάλα, αλδξνθάγα, αλδξν-

ρσξίζηξα, μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηηο πξνζδνθίεο ηεο αδειθήο ηεο.  

Ζ ίδηα κάιηζηα εληζρχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ην δπλακηθφ 

πξνζσπείν πνπ κφιηο δεκηνχξγεζε, ακθηζβεηείηελ επηινγή ηεο Άλλαο λα 

είλαη αλεμάξηεηε θαη απνδίδεη θαη ζε εθείλε έλα ζχδπγν. Ζ Άλλα 

αληηκεησπίδεη ηελ πξφθιεζε ρσξίο λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζέζε ηεο γηα 

ην ξφιν ηνπ αξζεληθνχ. Έηζη, κεηαηξέπεη ην ζχδπγν πνπ ηεο ρξέσζε ε 

Έιιε ζε εξαζηή. Σειηθά ε ζπδήηεζε θαηαιήγεη κε ηε ζπκθσλία ησλ δπν 

γπλαηθψλ φζν αθνξά ζηελ απαμίσζε ηνπ ξφινπ ηνπ αξζεληθνχ: 

Έιιε: Σδσλ πάληει 

Άλλα: πάληνο, παλόο, παληόινο. 

[…] 

΄Αλλα: Κνπινπξάθη, θνπξαδάθη, ηηπνηάθη 

Έιιε: Σηπνηάθη, ηηπ-ηηπ  

 

Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη ζπλερίδεηαη πάιη κε πξσηνβνπιία ηεο Άλλαο. κσο 

απηή ηε θνξά νη δπν εξσίδεο απεθδχνληαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ θαληαζηηθψλ 

ζπδχγσλ θαη εξσκέλσλ. Ζ κηκεηηθή δηαδηθαζία ηψξα νξγαλψλεηαη κε 

βάζε έλα πεξηζζφηεξν αιεζνθαλέο πιαίζην. Ζ Άλλα ηψξα ζηξέθεη ην 

παηρλίδη πξνο ηε δηαπξαγκάηεπζε ελφο άιινπ ζέκαηνο: ηνλ αλ ε Έιιε 

δηαηεξεί ή φρη ζρέζεηο κε ηνλ θπλεγφ, ν νπνίνο, εμαηηίαο ηεο αθαηακά-

ρεηεο γνεηείαο ηνπ, θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο. ε φιν ην έξγν 

παξακέλεη αβέβαην αλ ππάξρεη πξάγκαηη θπλεγφο ή φρη (Πνχρλεξ 2003, 

273). Υάξε ζε απηήλ ηελ αβεβαηφηεηα ζπλερίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

δπν γπλαηθψλ θαη επηηπγράλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο θνηλήο κπζηθήο 

ηαπηφηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δπν γπλαίθεο κεηακνξ-
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θψλνληαη ζε ακαδφλεο. Ζ ζπλέρεηα ηνπ παηρληδηνχ θηάλεη κέρξη ηελ εμφ-

λησζε ηνπ αφξαηνπ θπλεγνχ. 

Ζ Άλλα ηζρπξίδεηαη φηη ν θπλεγφο, ν φπνηνο κάιηζηα αληη-

πξνζσπεχεη ην πξφηππν ηνπ ηδηαίηεξα ζειθηηθνχ άλδξα, επηζθέπηεηαη ηελ 

Έιιε θάζε βξάδπ. Δθείλε ην αξλείηαη. Ηζρπξίδεηαη, κάιηζηα, φηη  πξφ-

θεηηαη είηαη γηα ην θάληαζκα ηνπ παηέξα είηε γηα ζνξχβνπο πνπ ην ίδην ην 

ζπίηη πξνθαιεί επεηδή είλαη παιηφ. Ζ Άλλα δελ πείζεηαη απφ απηέο ηηο 

δηθαηνινγίεο, θάηη πνπ φκσο γίλεηαη απφιπηα θαηαλνεηφ απφ ηελ αδειθή 

ηεο. 

Έιιε: Δίζαη μέλε θαεκέλε. Πώο ζα δήζεηο εδώ; 

Άλλα: Γηα θνπηνξλίζη κε πεξλάο; 

Έιιε: Σν θαιό ζνπ ζέισ, κελ αγξηεύεηο ην ζηνηρεηό. 

Άλλα: Σν Βαγγέιε ηνλ θπλεγό,ηεο ππξηδνύιαο ηνλ άλδξα! 

Ζ Άλλα ηφηε ζπλεηδεηνπνηεί φηη θαη ε Έιιε δεη ζηνλ ίδην αλδξν-

θξαηνχκελν θφζκν φπσο δνχζε εθείλε πξηλ επηζηξέςεη ζην λεζί.  

Άλλα: Λεο θαη ζαο έρνπλ ζπηηώζεη ζε κπνπξδέιν όινπο καδί .Καη ηνλ 

ίζθην ζαο θνβάζηε. 

Έιιε: Ή ην δέρεζαη ή μεθόβεηο. 

Ζ  θξηθηή απηή ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηε κεξηά ηεο Άλλαο ηελ 

θάλεη λα κνηάδεη κε ηελ Έιιε έηζη φπσο εθείλε παξνπζηάζηεθε ζηελ 

αξρή. Έηζη κεηαβαίλεη ζην άιιν άθξν θαη πξνηείλεη ζηελ αδειθή ηεο έλα 

κνληέιν ζπκβίσζεο αληίζηνηρν κε απηφ πνπ ηεο είρε πξνηαζεί πξσηχηεξα 

απφ ηελ αδειθή ηεο θαη παξέπεκπε ζηηο απαιιαγκέλεο απφ ην αξζεληθφ 

ζηνηρείν κέιηζζεο. 

Άλλα: Θα κείλνπκε νη δπν καο. 

Έιιε: Γε γίλεηαη. 
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Ζ επίκνλε άξλεζε ηεο Έιιεο ίζσο είλαη κηα έκκεζε παξαδνρή εθ 

κέξνπο ηεο φηη ν θπλεγφο ππάξρεη, ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηε δηθή ηεο 

αληίιεςε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε εξσίδα ππνλνεί ηελ παξνπζία ελφο 

αλδξνθξαηνχκελνπ θφζκνπ απφ ηνλ νπνίν, πάιη θαηά ηελ άπνςή ηεο, δελ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαθπγήο. Αθελφο γηαηί απηφο ιεηηνπξγεί απεηιεηηθά  

αθεηέξνπ γηαηί κφλν κέζα ζε απηφλ ε δσή κηαο γπλαίθαο κπνξεί λα 

απνθηά θάπνην λφεκα. Έηζη ε Έιιε αξρίδεη ηψξα λα κνηάδεη ζηελ Άλλα, 

αθνχ ε πεπνίζεζή ηεο φηη: ζπίηη ρσξίο άλδξα είλαη μέθξαγν ακπέιη, 

ζχκηδεη ηελ αξρηθή άπνςε ηεο Άλλαο: Αλ ππήξρε εδώ κέζα έλαο άλδξαο 

ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε πνιιά νη ηξεηο καο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

Άλλα έρεη αθνκνηψζεη ηελ αξρηθή ηδηνζπγθξαζία ηεο Έιιεο, αθνχ δεηά 

ηελ εμάιεηςε ηεο αλδξηθήο παξνπζίαο. 

Έιιε: Πώο ζα δήζνπκε; Αγξίκηα; 

Άλλα: Υίιηεο θνξέο κε απγά θαη γάια. 

 

 Ζ Άλλα, παξφιν πνπ είλαη ζπλεζηζκέλε λα έρεη άλδξεο γχξσ ηεο, 

δελ κπνξεί λα αλερζεί απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην 

κπαιφ ηεο αδειθήο ηεο θαη εηνηκάδεηαη λα θχγεη. Ξαθληθά ηεο έξρεηαη ε 

ηδέα λα θνξέζεη ζην ρέξη ηεο έλαλ θξίθν θνπξηηλφμπινπ θαη λα 

παξηζηάλεη ηελ παληξεκέλε. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα είλαη  πξνζηα-

ηεπκέλε απφ ηηο θαθέο γιψζζεο, απφιπηα ζπκβηβαζκέλε κε ηνπο θαλφλεο 

πνπ δηέπνπλ ην πεξηβάιινλ θαη επνκέλσο επηπρηζκέλε. Δίλαη αβέβαην, 

φκσο, ην αλ ε εξσίδα κε ην λέν απηφ πξνζσπείν,ηεο παληξεκέλεο, 

πηνζεηεί ηελ άπνςε ηεο αδειθήο ηεο ή ηε ριεπάδεη. 

Ζ Άλλα επηηείλεη ην θαζεζηψο ηεο αβεβαηφηεηαο σο πξνο ην 

παξειζφλ ηεο θαη ζα θηάζεη λα ακθηβάιιεη αθφκα θαη γηα ηελ ίδηα ηεο 

ηελ χπαξμε. Δίλαη βέβαην πσο ε Έιιε έρεη αδειθή; πσο ππνζηεξίδεη ν 
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Πνχρλεξ, ε Άλλα είλαη ξεπζηή ζα λεξφ (2003, 275): Γελ πηάλεζαη 

πνπζελά. Δίζαη θαη δελ είζαη. 

Ζ Έιιε πάιη, αλ θαη παξαδέρεηαη φηη κέλεη πξνζθνιιεκέλε ζηε 

κία θαη γλσζηή πξαγκαηηθφηεηα: Βιέπσ απηό πνπ βιέπσ..., δελ δηζηάδεη 

φπσο θαη ε Άλλα νχηε λα ηελ ακθηζβεηήζεη νχηε λα ηελ αλαηξέςεη νχηε 

λα δεκηνπξγήζεη κηαλ άιιε. Ζ εξσίδα φκσο δελ είλαη πεξηζζφηεξν ζπ-

γθεθξηκέλε απφ ηελ αδειθή ηεο. ρη κφλν δελ δηεπθξηλίδεη ην αλ ππάξρεη 

θπλεγφο ή φρη αιιά ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Άλλα επηηείλεη ηελ ακθηβνιία 

κέρξη ηνπ ζεκείνπ ηεο εμφλησζήο ηνπ ρσξίο θαη πάιη λα επηζεκαίλεηαη αλ 

πξφθεηηαη γηα θαληαζηηθφ ή γηα πξαγκαηηθφ γεγνλφο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζαθψο θαη δελ κπνξνχκε λα αληηκεησ-

πίζνπκε ηηο γπλαηθείεο νληφηεηεο ηνπ έξγνπ σο νινθιεξσκέλνπο ραξα-

θηήξεο ζχκθσλα κε ην πιαίζην ηεο αηνκηθήο ςπρνινγίαο. Λεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξν σο ζχκβνια. Οη ξφινη ηνπο νπνίνπο ππνδχζεθαλ θαηαξ-

γνχζαλ ηελ ηαπηφηεηα αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα γχξσ ηνπο· απφ ηελ 

άιιε πιεπξά φκσο ηε ζπκβφιηδαλ.   

Σέινο, νη δπν εξσίδεο κεηαβάιινληαη ζε ακαδφλεο. Ζ ζπγθε-

θξηκέλε κεηακφξθσζε δελ είλαη πξντφλ ηπραίαο επηινγήο. Δίλαη ην απν-

ηέιεζκα ηεο γλψζεο πνπ απνθφκηζαλ νη δπν ηνπο θαζψο ππνδχνληαλ 

ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο, θαζψο αξλνχληαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη κεηα-

πεδνχζαλ ζε κηαλ άιιε. 

ε φια ηα πξνζσπεία πνπ επηλφεζαλ ππήξρε κηα ζηαζεξά: ε 

εμνπζηαζηηθή  επίδξαζε ηνπ αξζεληθνχ πάλσ ζην ζειπθφ. Δίηε πξφθεηηαη 

γηα ηε θαληαζίσζε ηεο Άλλαο, ζηελ νπνία ε παξνπζία ηνπ αξζεληθνχ 

ζπλδέεηαη κφλν κεηελ θάιπςε ηεο γπλαηθείαο εξσηηθήο επηζπκίαο, είηε 

πξφθεηηαη γηα ηε θαληαζίσζε ηεο Έιιεο, ζηελ νπνία ν άλδξαο πθίζηαηαη 

σο ζχδπγνο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα δειψλεη ππνηαγή, ν άλδξαο είλαη πάληα 

παξψλ σο λνεκαηνδφηεο ηεο γπλαηθείαο χπαξμεο. Ζ αδπλακία ηνπο λα 

μεθχγνπλ απφ απηφλ ηνλ έιεγρν είλαη εκθαλήο θαζψο, αθφκα θαη φηαλ ε 
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κηα δεκηνπξγεί έλα ξφιν πνπ λα θαηαξγεί ηελ αλδξηθή θπξηαξρία, απηφ-

καηα ε άιιε δεκηνπξγεί θάπνηνλ άιιν πνπ λα ηελ θαζηζηά αδηαπξαγ-

κάηεπηε. 

κσο απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε 

φηη φια απηά ηα πξνζσπεία ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνια, σο αληαλαθιάζεηο 

ηεο πξαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Έιιεο θαη ηεο Άλλαο; Ζ πεξηζηνηρη-

ζκέλε απφ άλδξεο Άλλα έρεη ήδε νκνινγήζεη πσο έδεζε άγνλα. Δπίζεο, ε 

ζπκβηβαζκέλε ζηε βνχιεζε ηνπ παηέξα θαη ζηελ θνηλσληθή εζηθή Έιιε 

παξαδέρεηαη πσο δελ έδεζε. 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη πνπ ηηο νδεγεί 

ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηνπο ξφινπ: «Έρνληαο εμαληιήζεη φια ηα 

πξνζσπεία, έρνληαο αγγίμεη φξηα θνληά ζηελ αλππαξμία νη δπν γπλαίθεο 

έρνπλ κηα κφλε δηέμνδν, απηή πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη κηα θαληαζηηθή 

επίζεζε ελαληίνλ ηνπ αξζεληθνχ. Ο Εηψγαο αλαηξέρεη ζηε κπζνινγία, 

ζην κχζν ησλ ακαδφλσλ» (Ρφδε 1997, 26). 

Ζ  κεηακφξθσζε ηνπο απηή ζπκβνιηθά ζεκαίλεη ηελ απνδέζκεπζε  

θαη ησλ δπν απφ θάζε ζρέζε κε ην άιιν θχιν. Απφ ηνλ αξρεηππηθφ   

θφζκν ησλ ακαδφλσλ απνθιείεηαη εληειψο ην αξζεληθφ. Ζ δνκή θαη ε 

νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ ακαδφλσλ είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ 

γπλαηθψλ πνπ αληηκάρνληαη ηνλ έξσηα, θαηαξγνχλ θάζε θνηλσληθή 

ζχκβαζε πνπ λα απνδίδεη ζηνλ άλδξα θπξηαξρηθφ ξφιν θαη γεληθά 

αληηιακβάλνληαη ηελ αλδξηθή παξνπζία σο απεηιή πνπ πξέπεη λα 

εμνινζξεπηεί. 

Ζ θαηαθπγή ζην ζπγθεθξηκέλν αξρέηππν είλαη ηειηθά ιπηξσηηθή 

γηα ηελ χπαξμή ηνπο. Καηαζηγάδεη αγσλίεο θαη δεκηνπξγεί λέεο  πξν-

νπηηθέο. Ζ  κεηαμχ ηνπο ζπκκαρία θαη ε επηζεηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηελ απεηιή ηνπ άλδξα δεκηνπξγεί θαη γηα ηηο δπν ηε λέα, ηελ επηζπκεηή  

θνηλή ηνπο ηαπηφηεηα. 
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Ο Εηψγαο φκσο νχηε απηή ηε θνξά δελ θαηαιήγεη ζε νξηζηηθέο θα-

ηαζηάζεηο. Ζ κπζηθή κεηακφξθσζε ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο ζχκβνιν 

ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ πξαγκάησλ παξά σο πξαγ-

καηηθφηεηα. πσο ζπλέβε θαη κε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο θαληαζηψζεηο 

ησλ δχν αδειθψλ, ηα πξφζσπα ήηαλ θαη δελ ήηαλ. Έηζη ζπκβαίλεη θαη  κε 

ηελ ηειεπηαία, πνπ αθήλεη αλνηρηφ ην εξψηεκα αλ ε πξαγκαηηθφηεηα 

ππάξρεη κφλν θαη κφλν σο πξντφλ λνεηηθήο θαηαζθεπήο ή, αληηζηξφθσο, 

αλ φ,ηη είλαη πξντφλ ηνπ κπαινχ κπνξεί λα εθιεθζεί σο πξαγκαηηθά 

ππαξθηφ. 

 

 

9.4. ρέζε κε ην αλδξηθό θύιν  

 

Σα πξφζσπα ησλ Υξσκαηηζηώλ γπλαηθώλ θαίλεηαη λα δηαγξάθνπλ κηα 

πνξεία πνπ λα νδεγεί πξνο ηε ρεηξαθέηεζε. κσο, φπσο δείμακε παξα-

πάλσ, ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε κε βεβαηφηεηα 

ιφγν γηα κηα ππαξθηή πξαγκαηηθφηεηα. Δπνκέλσο, φιε απηή ε δηαδξνκή 

πνπ θαηέιεμε ζηελ εμφλησζε ηνπ θπλεγνχ θαη ζηε κεηακφξθσζε ησλ 

εξσίδσλ ζε ακαδφλεο κπνξεί λα είλαη απιψο έλα παηρλίδη. 

πσο ηζρπξίδεηαη ε Ρφδε (1997, 22): «ηφρνο ηνπ ζπγγξαθέα δελ 

είλαη ε απεηθφληζε κηαο αλαηξεπηηθήο πνξείαο πξνο ηελ απειεπζέξσζε 

απφ δεζκά ηεο παηξηαξρίαο [...]. Ζ απφπεηξα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ηαπηφηεηαο (ησλ δπν γπλαηθψλ) αθνξά απνθιεηζηηθά ην επίπεδν ηνπ 

θαληαζηαθνχ, εθφζνλ αλαθαζνξίδεηαη απφ ηε δεδνκέλε πνιηηηζκηθή 

παξάδνζε. Ζ δηαθπγή ζην ζπγθεθξηκέλν κχζν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε 

“ζεαηξηθά πιαίζηα”, αθνχ ε ακαδφλα παξαπέκπεη ζε έλα “δηαθνξεηηθφ” 

πεξηζσξηαθφ θφζκν πνπ σζηφζν δελ δηαζαιεχεη ηε δεδνκέλε ηάμε 

πξαγκάησλ». Δπνκέλσο, γηα ηελ ίδηα ε κεηακφξθσζε απηή δελ έρεη 

νπζηαζηηθή ζεκαζία, θαζψο δηαηεξείηαη ζην ρψξν ηνπ θαληαζηαθνχ θαη 
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έρεη λα θάλεη κε ηελ επηινγή ελφο εηδψινπ πνπ αθφκα θαη ζην θπξίσο 

κπζνινγηθφ πιαίζην δελ ιεηηνχξγεζε σο πξφηππν. 

Ο Εηψγαο δελ αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, 

ηνλ ηδηαίηεξν ςπρηζκφ θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Μνινλφηη ηνλ 

ελδηαθέξνπλ, δελ ηηο ζίγεη άκεζα  (Πεηξάθνπ 2000, 246). 

πσο ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο απνθαιχπηεη, κε ην έξγν ηνπ πξνζπα-

ζεί λα δείμεη ηελ πίζηε ηνπ ζην λνεηηθφ άλζξσπφ.«Πηζηεχσ φηη νη ζεκε-

ξηλέο θνηλσλίεο ηείλνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο άιινπ κνληέινπ αλζξψπνπ, 

θαη δελ ην έρνπλ αθφκα ηειεηνπνηήζεη, πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζζεί 

“λνεηηθόο άλζξσπνο”. ’ απηφλ (ην λνεηηθφ άλζξσπν),ην έλζηηθην έρεη 

γίλεη κηα απιή απφθπζε, έρεη ζπλδεζεί κε ην κπαιφ θαη ηε ζθέςε ηνπ θαη 

φια καδί ιεηηνπξγνχλ ζαλ λφεζε. Δίλαη έλα νιηθφ πξάγκα, πνπ ζα 

κπνξνχζα λα πεξηγξάςσ έρνληαο φηη ν άλζξσπνο είλαη ζαλ λα ζθέθηεηαη 

θαη λα ππάξρεη κε φιν ηνπ  ην ζψκα».
22

 

Καηά ηελ άπνςή καο, ε πίζηε απηή ηνπ ζπγγξαθέα ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ  λνεηηθνχ  αλζξψπνπ εθθξάδνπλ ίζσο ηελ πεπνίζεζε 

απφ κέξνπο ηνπ γηα ηελ απηφκαηε δηεπζέηεζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, εθφζνλ βεβαίσο 

απνθηήζνπλ ηα «λνεηηθά» απηά ραξαθηεξηζηηθά.  

Έηζη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε 

ιφγν γηα κηα ρεηξαθέηεζε κε ηε ζεκαζία πνπ έρεη απνθηήζεη ν φξνο  ζηε 

ζχγρξνλε επνρή, δειαδή σο ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο γπλαίθαο απφ ηελ 

αλδξηθή επηξξνή θαη ηελ ηζφηηκε αλαγλψξηζε ηεο ζέζεο ηεο ζηνλ ππξήλα 

ηεο εξσηηθήο ζρέζεο θαη ζηελ θνηλσλία.   

 Δδψ ν ζπγγξαθέαο θάλεη ιφγν γηα κηα λέα αλζξσπνινγία ζχκθσ-

λα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο βξίζθεηαη ζε ελαξκφληζε κε ηε θχζε, εθ-

ιακβάλεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηηο ςπρηθέο θαη εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ, σο 

                                                 
22

  Απφζπαζκα απφ ζπλέληεπμε ηνπ Β. Εηψγα ζηελ εθεκεξίδα Απγή, 4 Οθησβξίνπ 1984: βι. ζην 

Πνχρλεξ (2004, 265). 
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κέξνο θαη έθθαλζή ηεο (Πνχρλεξ 2003, 265).Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

έρεη ηε δηθή ηεο λνκνηέιεηα, θαζψο ν λνεηηθφο άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε 

λα αληηιακβάλεηαη ην είλαη ηνπ κέζα ζην θαζεζηψο ηεο απφιπηεο απε-

ιεπζέξσζεο πνπ ζπληειείηαη απφ ηελ έλσζή  ηνπ κε ην ζχκπαλ.   

Σν ζέαηξν, θαηά ην Εηψγα,δελ είλαη αληηγξαθή ηεο δσήο. Αληί-

ζεηα, πξέπεη λα ηελ ππεξβαίλεη  (Πνχρλεξ 2004, 265). Με βάζε ηα παξα-

πάλσ είλαη ζαθέο φηη νη δχν γπλαίθεο εγγίδνπλ ηα φξηα κηαο άιιεο δηά-

ζηαζεο ζηελ νπνία θακηάο κνξθή εμνπζία, θαη άξα νχηε ε αλδξηθή, δελ 

κπνξεί ζηαζεί, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ εμνπζία πνπ αζθεί ν άλδξαο-

εξαζηήο  είηε πξφθεηηαη γηα εθείλε ηνπ άλδξα-παηξηάξρε.  

Ζ ειεπζεξία πνπ παξέρεη ε έλσζε κε ην ζχκπαλ είλαη πιήξεο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη ε 

ππέξβαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ηελ πξαγκα-

ηηθφηεηα, νπφηε είλαη πηζαλφ φιε απηή ε ειεπζεξία πνπ θαηέθηεζαλ νη 

δπν εξσίδεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε απνδέζκεπζή ηνπο απφ ηελ αλδξηθή 

θπξηαξρία λα παξακέλνπλ ζηε ζθαίξα ηνπ νλείξνπ θαη ηεο θαληαζίαο. 

Γεγνλφο είλαη φηη νη εξσίδεο εηζέξρνληαη ζε απηφλ ηνλ ειεχζεξν  

θαη ηδαληθφ θφζκν κε ζεαηξηθφ ηξφπν, θαζψο ελδχνληαη ηα ακαδνληθά 

ηνπο, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ρξσκαηηζηέο ξφκπεο. Έηζη 

γηα κηαλ αθφκε θνξά ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζπκπιέθεηαη ε πξαγκα-

ηηθφηεηα κε ηε θαληαζία αθήλνληαο αλαπάληεην ην εξψηεκα αλ ε αλε-

μαξηεζία πνπ πξνζδνθνχζαλ θαη δηεθδίθεζαλ νη δπν εξσίδεο είλαη 

αιεζηλή ή φρη. 
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9.6. Η έληαμε ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ  

ζην θνηλωληθό πιαίζην 

 

Ζ ελδνζθνπηθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία επηδίδνληαη νη δπν εξσίδεο θαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο σο ακαδφλσλ εθθξάδεη πεξηζ-

ζφηεξν κηα δηαρξνληθή επηζπκία ησλ γπλαηθψλ γηα απαιιαγή απφ ηελ 

αλδξηθή εμνπζία πνπ δελ αληηπξνζσπεχεη απνθιεηζηηθά ηηο πεπνηζήζεηο  

ζηελ απαξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80. Βέβαηα ηελ επνρή εθείλε ε πξαγ-

κάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία θαη ηε 

δηεθδίθεζε απφ κέξνπο ηεο ίζσλ δηθαησκάησλ έρεη κπεη ζε λέα βάζε. 

Πνιιέο απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ παξειζφληνο έρνπλ αξζεί. Οη 

γπλαίθεο έρνπλ ζηακαηήζεη λα πξνζδηνξίδνληαη κφλν σο θεθηεκέλα ησλ 

αλδξψλ θαη έρνπλ πιένλ ηε δχλακε λα ακθηζβεηνχλ ηελ εμάξηεζή ηνπο 

απφ ην αξζεληθφ ζηνηρείν, ηφζν ζην πιαίζην ηεο εξσηηθήο ζρέζεο φζν θαη 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ.  

Ίζσο ν ζπγγξαθέαο κε βάζε απηφ ην δεδνκέλν λα εκπιέθεη ηηο 

εξσίδεο ηνπ ζε κηα δηαδηθαζία ηέηνηνπ απνινγηζκνχ. Ο Εηψγαο παξνπ-

ζηάδεη δπν αδειθέο πνπ έραζαλ ην λφεκα ηεο δσήο ηνπο θαζψο ζηήξημαλ 

ηελ χπαξμή ηνπο ζηνλ άλδξα. Σφζν ε γπλαίθα-πφξλε (Άλλα) φζν θαη ε  

γπλαίθα-δέζκηα ηεο παξαδνζηαθήο παηξηαξρηθήο εζηθήο (Έιιε) έδεζαλ 

άγνλα. Σελ πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο θαη 

απεγθισβηζκνχ ηνπο απφ ηελ θαηάζηαζε απηή δελ κπνξνχκε λα ηελ 

εθιάβνπκε, φπσο έρνπκε ήδε ηνλίζεη, σο επηηπρεκέλε. Παξ’ φια απηά, 

ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν Εηψγαο εκπλέεηαη ζε θάπνην 

βαζκφ απφ ηελ πξφνδν πνπ αξρίδεη λα παξαηεξείηαη ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ησλ αξρψλ ηνπ ’80, φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ αληηιήςεσλ 

θαη ησλ ηδενινγηψλ, ρσξίο φκσο λα είλαη ηδηαίηεξα αηζηφδνμνο γηα ηελ 

έθβαζή ηεο.Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε απνηίλαμε ησλ θαηαπηεζηηθψλ 

κεραληζκψλ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαζνξηζκφο ηεο γπλαίθαο απφ 
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ηνλ άλδξα) πξέπεη λα επηρεηξείηαη έζησ θαη ζην επίπεδν ηνπ θαληα-

ζηαθνχ. 

 

 

 

 

 

10.6. Γξακαηνπξγηθέο επηξξνέο ζηε ζύλζεζε  

ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ 

 

Ζ δξακαηηθή γξαθή ηνπ Εηψγα είλαη εληειψο ηδηφηππε. Γελ αλήθεη νχηε 

ζην θχξην ξεχκα ηεο κεηαπνιεκηθήο δξακαηνπξγίαο, ε νπνία εθθξάδεηαη 

αηζζεηηθά κε ην ξεαιηζκφ είηε ζηελ ακηγή είηε ζηελ πην «πνηεηηθή» 

κνξθή ηνπ. Δπίζεο ε γξαθή ηνπ απέρεη απφ ην Θέαηξν ηνπ Παξαιφγνπ 

γηαηί, φπσο δηεπθξηλίδεη ν Γεσξγνπζφπνπινο (1984, 195) ην ζέαηξν ηνπ 

παξαιφγνπ είλαη απαηζηφδνμν, είλαη αδηέμνδν. Ο ίδηνο αλαιχεη ηε 

θπζηνγλσκία ηεο γξαθήο ηνπ ζπγγξαθέα σο εμήο: «Ο Εηψγαο είλαη 

πνηεηήο, γηαηί έρεη δηθφ ηνπ φξακα ηνπ θφζκνπ θαη ην φξακά ηνπ λνείηαη 

κφλν κέζα ζε κηα “άιιε” πξαγκαηηθφηεηα, θαζφινπ ιηγφηεξν πξαγ-

καηηθή απφ ηε δηθή καο [...]. Σν ζέαηξν ηαπ Εηψγα είλαη ππέξ-ινγν θαη 

ππεξξεαιηζηηθφ». 

Ζ Πεηξάθνπ, φζνλ αθνξά ηε ζεκαηηθή  ησλ έξγσλ  ηνπ ζπγγξαθέα, 

αλαθέξεη: «Ζ ζεκαηηθή ηνπο είηε ηνπνζεηείηαη ζε ζπκβνιηθνχο ρψξνπο  

φπσο ζην Βνπλό, είηε ζε θαηλνκεληθά ξεαιηζηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ζηηο 

Υξσκαηηζηέο γπλαίθεο θαη δελ αθνξά ην ηζηνξηθφ, ην επίθαηξν ή ηελ 

ηζαγέλεηα αιιά ηηο δνκέο θάησ ζηελ επηθάλεηα. […] Ο Εηψγαο δελ 

αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε θνηλσληθψλ δνκψλ θαη θαηλνκέλσλ, ηνλ 

ηδηαίηεξν ςπρηζκφ ή ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, κνινλφηη δελ ηνπ 

δηαθεχγνπλθαη πεξηζηαζηαθά αλαθέξεηαη ζε ηέηνηα δεηήκαηα ή 
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αθνξκάηαη,  φπσο π.ρ. ζην Μπνπθάιη, απφ έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο γηα λα 

επεθηαζεί θαη πάιη ζηα δεηήκαηα ηεο χπαξμεο θαη φρη απνθιεηζηηθά ηεο 

αλζξψπηλεο. Ζ ειεπζεξία, ηθαλνπνίεζε ηεο δσηηθήο νξκήο, ε απφξξηςε 

ηνπ δσηηθνχ ςεχδνπο, ε κπζηηθηζηηθή εκπεηξία, ην ζχκπαλ, ε έλσζε κε 

ηε κήηξα,ηε θχζε, ε πνξεία πξνο ην κχζν είλαη νη δεζπφδνπζεο ζεκαηηθέο 

ηνπ» (2000, 446). 

Ο ίδηνο ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη φηη «ην έξγν είλαη επεξεαζκέλν 

απφ ηνλ Ζξάθιεηην (ε χπαξμε βαζίδεηαη ζην λαη θαη ζην φρη,ην ζπλ θαη ην 

πιελ, ηελ χπαξμε – κε χπαξμε, ην άλζξσπνο − κε  άλζξσπνο θαη απηά 

πάλε πάληα καδί)» (Πνχρλεξ φ.π., 264). Οη Υξσκαηηζηέο γπλαίθεο 

απνηεινχλ θαηά ηελ άπνςή καο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ ζεκαηηθψλ 

επηινγψλ ηνπ ζπγγξαθέα ηνπο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν παξαθνινπ-

ζνχκε ηελ πξνζπάζεηα δπν γπλαηθψλ λα απνθηήζνπλ έλα κεηαμχ ηνπο 

βηψζηκν δεζκφ, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ νπνίνπ δελ εμαληιείηαη ζηελ 

ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο. ην ηέινο ηνπ 

έξγνπ, νη δπν αδειθέο ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζαλ κηα ελφηεηα 

ζπκθέξνληαη κε ην φιν. Σν  ηαμίδη απηνγλσζίαο ην νπνίν επηρεηξνχλ νη 

δπν αδειθέο, ε δηεξεχλεζε θαη ε δεκηνπξγία ηνχ κεηαμχ ηνπο ζπλεθηηθνχ 

δεζκνχ δελ είλαη απηνζθνπφο. Δίλαη κφλν ην κέζν ράξε ζην νπνίν ηα 

πξφζσπα ππεξβαίλνπλ ηα ζηελά φξηα ηεο χπαξμεο θαη  θηάλνπλ ζηελ 

πιήξε απειεπζέξσζε, θαζψο γίλνληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

ππεξθνζκηθνχ. 
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10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ εηθνζηφ αηψλα θαζνξίζηεθε απφ έλα 

πιήζνο κεηαβνιψλ. Γχν παγθφζκηνη πφιεκνη, πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο, 

θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη νηθνλνκηθέο αλαδηαξζξψζεηο. Οη κεηα-

βνιέο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία δελ ζα κπνξνχζαλ λα αθή-

ζνπλ αλεπεξέαζηε νχηε θαη ηε γπλαίθα.  

Ζ ζεαηξηθή παξαγσγή ηνπ αηψλα πνπ πέξαζε έζηξεςε ην ελδηα-

θέξνλ ηεο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, ηελ αλάδεημε 

ησλ ηδηνκνξθηψλ ηνπ θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ραξαθηήξσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη Νενέιιελεο ζπγγξαθείο πξνζπάζεζαλ 

κέζα απφ ηε ζεκαηνινγία ηνπο λα θσηίζνπλ θαη ηε γπλαηθεία πξνζσ-

πηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, ε δξακαηηθή ζεκαηνινγία αζρνιείηαη αξθεηά κε 

ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη ίδηεο νη γπλαίθεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, κε ηελ 

εληχπσζε πνπ έρνπλ νη άιινη γη’ απηέο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν.  

 Μειεηψληαο  ηε  ζρέζε αλάκεζα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα  

ηεο επνρήο πνπ γξάθηεθε θάζε έλα απφ ηα επηιεγκέλα έξγα καο θαη ηα 

γπλαηθεία πξφζσπα πνπ απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο, 

θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

1.Οη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ζπλζήθεο φπσο απνηππψλνληαη απφ 

έξγν ζε έξγν  δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο δξακαηηθέο εξσίδεο. 

2.Σα γπλαηθεία πξφζσπα ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

ή ηαπηίδνληαη κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ εξκελεχνπλ ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηα πεξηζηνηρίδεη. 

3.Ζ επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο αληαλαθιάηαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ αηηεκάησλ ησλ γπλαηθψλ. 
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Δλλνείηαη φηη ε ζπζρέηηζε ηνπ πξνζψπνπ κε ηε «θπζηνγλσκία» ηεο 

θνηλσλίαο πνπ ην γέλλεζε δελ είλαη απφιπηε. Σν ζέαηξν ζχκθσλα κε ηηο 

λέεο ζεσξίεο, δελ αλαπαξηζηά ηνλ πξαγκαηηθφ  θφζκν νχηε απνηειεί 

θαζξέθηε ή θέηα δσήο. Σν ζέαηξν σο θαιιηηερληθφ γεγνλφο ζεκαίλεη ή 

ππνδειψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο λα ηαπηίδεηαη καδί ηεο (Γξακ-

καηάο 2002β, 242-243). 

 

 

10.1. Κνηλωληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη δηαθνξέο  

ηωλ γπλαηθείωλ πξνζώπωλ από έξγν ζε έξγν 

 

Παξαθνινπζψληαο δηαρξνληθά ηηο κεηαβνιέο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

ηνπ 20νχ αηψλα φπσο απηέο δηαγξάθνληαη ζηα επηιεγκέλα καο δξακαηηθά 

θείκελα, δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο γηα ηελ επίδξαζή ηνπο ζηα γπλαηθεία 

πξφζσπα: 

ην Μπζηηθό ηεο Κνληέζαο Βαιέξαηλαο (έξγν ηνπ 1918) νη 

γπλαηθείεο νληφηεηεο νξηνζεηνχληαη απφ ην λέν θαζεζηψο πνπ πξνβάιιεη 

ζηηο απαξρέο ηνπ 20νχ αηψλα θαη έρεη σο γλψκνλα ηελ πινπνίεζε ηεο 

Μεγάιεο Ηδέαο θαη ηελ άλνδν ηεο αζηηθήο ηάμεο. ην Φηληαλάθη (1921) 

νη επηπηψζεηο ηνπ αζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ έιαβε ρψξα ζην 

κεζνδηάζηεκα απφ ην ηέινο ηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ψο ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή (1922) θαζνξίδνπλ ηελ πξνζσπνγξάθεζε 

ησλ γπλαηθψλ ηεο απιήο. Ζ αλαζθάιεηα πνπ νδεγεί ζην έγθιεκα είλαη ν 

θχξηνο άμνλαο βάζεη ηνπ νπνίνπ νηθνδνκείηαη ν ραξαθηήξαο ηνπο. 

Οη εξσίδεο ηεο Αγγέιαο (1957), πεξηγξάθνληαη ηαπηφρξνλα σο 

ζχκαηα θαη σο αλαπφζπαζηα κέξε ελφο ππφθνζκνπ, ε άλζεζε ηνπ νπνίνπ 

νθείιεηαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε πνπ αληηκεησπίδεη 

κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, θαζψο ε ειιεληθή 

κεηεκθπιηαθή θνηλσλία πξνζπαζεί λα αλαθάκςεη νηθνλνκηθά θαη 
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πνιηηηθά. Ζ Γέζπνηλα ζην Παλεγύξη (1962) είλαη ν εθθξαζηήο ηνπ 

κηθξναζηηζκνχ πνπ σο ηδενινγία θπξηαξρεί ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 

’60 θαη έρεη σο  θπξίαξρν ζχλζεκα ην «βφιεκα». 

ην Μαηο, πνπ γξάθηεθε ην 1978, δειαδή, δεθαπέληε ρξφληα 

αξγφηεξα απφ ην Παλεγύξη, ν κηθξναζηηζκφο θηάλεη ζην απφγεηφ ηνπ σο 

απφξξνηα ηεο ζηαζηκφηεηαο πνπ θαιιηέξγεζε ε πνιηηηθή νκαιφηεηα ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο. Τπέξκαρνο ηνπ κηθξναζηηθνχ θαζσζπξεπηζκνχ είλαη ε 

Μαξίηζα, ε νπνία πξνζπαζεί λα ηνλ επηβάιεη θαηαπλίγνληαο θάζε 

πξνζπάζεηα απηνέθθξαζηεο θαη αλαδήηεζεο  λέσλ εκπεηξηψλ. 

ηε Νίθε (1978), αλ θαη πξφθεηηαη γηα έλα έξγν ζχγρξνλν ηνπ 

Μαηο, ε Αλαγλσζηάθε δεκηνπξγεί γπλαηθεία πξφζσπα κέζα απφ ηα 

νπνία αλαδεηθλχεηαη κηα άιιε δηάζηαζε ηεο ειιεληθήο  

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ Βάζσ θαη ε κεηέξα ηεο πιήηηνληαη απφ ην θφβν, 

ηελ αλαζθάιεηα θαη ην ππαξμηαθφ αδηέμνδν, πνπ είλαη θαηάινηπα ηεο 

δηθηαηνξίαο θαη εμαθνινπζνχλ λα ζηηγκαηίδνπλ ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε  ηεο επνρήο. 

ηηο Υξσκαηηζηέο γπλαίθεο (1981), νη εξσίδεο επηρεηξνχλ κηα 

ελδνζθνπηθή πξνζέγγηζε ε νπνία απνηειεί πεξηζζφηεξν κηα δηαρξνληθή 

απνηχπσζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο γπλαίθαο παξά πνπ 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

αξρψλ ηνπ ’80. Ο Εηψγαο, κέζα απφ ηηο δχν αδειθέο, παξνπζηάδεη κηα 

γπλαηθεία δσή άδεηα. Σν λφεκα ηεο δσήο έρεη ραζεί θαη γηα ηηο δπν 

εξσίδεο. Σφζν ε  γπλαίθα-πφξλε (Άλλα ) φζν θαη γπλαίθα πνπ ππαθνχεη 

ζηελ παξαδνζηαθή εζηθή (Έιιε) είλαη δέζκηεο ηεο αλδξηθήο εμνπζίαο. 

κσο ηελ πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη 

απεγθισβηζκνχ ηνπο απφ ηελ θαηάζηαζε απηή δελ κπνξνχκε λα ηελ 

εθιάβνπκε σο επηηπρεκέλε, γηαηί ν ζπγγξαθέαο δελ δηαρσξίδεη ηα φξηα 

ηεο αιήζεηαο θαη ηεο ςεπδαίζζεζεο. 
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10.2.  Η  εξκελεία ηεο  θνηλωληθή πξαγκαηηθόηεηαο: 

Η ηαύηηζε  θαη ε  δηαθνξνπνίεζε ηωλ γπλαηθείωλ  πξνζώπωλ 

κέζα ζην ίδην έξγν 

 

 

ην κπζηηθό ηεο θνληέζαο Βαιεξαίλαο (1918) παξαθνινπζνχκε δχν 

γπλαίθεο ε  ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία  ησλ νπνίσλ είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

ηξφπνπ πνπ αληηιακβάλνληαη ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ αλαηέιιεη ηελ 

πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ πξψηε (θνληέζα) αληηζηέθεηαη  ζην  

θαζεζηψο πνπ επηβάιιεη ν κεγαιντδεαηηζκφο θαη ε άλνδνο ηεο λέαο 

αζηηθήο ηάμεο. Ζ δεχηεξε (Σαζία) πηνζέηεη αλεπηθχιαθηα ηηο θαηλνχξηεο 

ζπλζήθεο θαη κάιηζηα αγσλίδεηαη γηα ηελ εδξαίσζή ηνπο. 

ην Φηληαλάθη (1921) ε θεληξηθή εξσίδα αληηηάζζεηαη ζηε 

δηαβξσκέλε εζηθή ηνπ πεξίγπξνχ ηεο, ηελ νπνία νη άιιεο γπλαίθεο ηεο 

απιήο πηνζεηνχλ απεξίθξαζηα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ Αγγέια ηνπ  

εβαζηίθνγινπ.Σν θεληξηθφ γπλαηθείν πξφζσπν ηνπ έξγνπ ζηξέθεηαη 

θαηά ηεο αδηθίαο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ 

νπνία αλήθεη, ελψ νη άιιεο εξσίδεο  απιψο  ηελ αλαπαξάγνπλ. 

ηε Νίθε ε Βάζσ αγσλίδεηαη γηα έλα κέιινλ καθξηά απφ ηηο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ην θπξίαξρν αίζζεκα ηνπ  θφβνπ ηεο δηθηαηνξηθήο 

θαη κεηαδηθηαηνξηθήο επνρήο. Ζ κεηέξα ηεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

αδηαθνξεί θαη αληηδξά ζε θάζε πξννπηηθή αιιαγήο εκκέλνληαο ζην 

εθηαιηηθφ παξειζφλ. Ζ αληίζεζε ησλ εξσίδσλ ζηηο Υξσκαηηζηέο γπλαίθεο 

νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο 

άλδξεο. Ζ Άλλα απνξξίπηεη ηελ παξαδνζηαθή ζχκβαζηθφηεηα θαη 

θαηαθεχγεη ζηνλ έθιπην βίν, ε Έιιε απνδέρεηαη ηελ ππνηαγή ηεο ζηελ 
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αλδξηθή εμνπζία θαη γίλεηαη ην ππνρείξην ηφζν ηνπ παηέξα ηεο φζν θαη 

ηνπ θπλεγνχ – αδηάθνξν αλ ν ηειεπηαίνο είλαη ππαξθηφ πξφζσπν ή φρη. 

 ην Παλεγύξη θαη ζην Μαηο δελ παξαθνινπζνχκε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ηα γπλαηθεία πξφζσπα πνπ κεηέρνπλ δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ 

ηνπο, αιιά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηαπηίδνληαη. Ζ Γέζπνηλα  κεηαβηβάδεη 

ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο ζηελ θφξε ηεο, ε νπνία ηνλ πηνζεηεί  ρσξίο 

ηδηαίηεξε αληίζηαζε θαζψο εμαηηίαο ηνπ λεαξνχ  ηεο ειηθίαο ηεο δελ έρεη 

αλαπηχμεη αθφκα ηελ ηθαλφηεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κε απνηέιεζκα λα 

κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ειεχζεξεο εθινγήο. ην Μαηο, ε ππνςήθηα 

λχθε ιεηηνπξγεί σο ην πηζηφ αληίγξαθν ηεο πεζεξάο ηεο θαη γη’ απηφ 

αιισζηε εθείλε  πξνζπαζεί λα ηελ επηβάιιεη ζην γην ηεο.  

 

 

 

10.3. Σα αηηήκαηα ηωλ Γπλαηθώλ 

 

Ζ ζρέζε Τπνθεηκέλνπ –Αηηήκαηνο (Αληηθεηκέλνπ) είλαη ηδηαίηεξα ζεκα-

ληηθή, φρη κφλν γηαηί ράξε ζηελ δηεθδίθεζε ηνπ αηηήκαηνο νξίδεηαη 

θάπνην πξφζσπν σο Τπνθείκελν δξάζεο αιιά θαη γηαηί ε θχζε ηνπ 

αηηήκαηνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ είλαη δχν παξάγνληεο 

αιιεινεμαξηψκελνη. Σα αηηήκαηα απηά αθνξνχλ ηηο γπλαίθεο, είηε 

εθείλεο θαηαιακβάλνπλ ηελ εζηία ηνπ Τπνθεηκέλνπ ηεο δξάζεο είηε ηελ 

εζηία ηνπ Αληηκάρνπ. Οη ηειεπηαίεο δε, εμ νξηζκνχ,  επηβνπιεχνληαη ηηο 

πξψηεο, γηαηί επηδεηνχλ θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ απηέο. Έηζη 

ινηπφλ, επηρεηξψληαο κηα αλαζθφπεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ γπλαηθείσλ 

πξνζψπσλ πνπ κειεηήζακε, δηαπηζηψλνπκε ηα αθφινπζα: 
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α) Τπάξρνπλ εξσίδεο πνπ δηεθδηθνύλ ζεκειηώδε αλζξώπηλα δηθαη-

ώκαηα όπσο είλαη ε ειεπζεξία θαη ε αλαγλώξηζε ηεο αλζξώπηλεο αμην-

πξέπεηαο. 

 

Σέηνηεο γπλαίθεο είλαη ε θνληέζα Βαιέξαηλα, ε νπνία παξακέλεη  

αζπκβίβαζηε αλεμάξηεηα απφ ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη απφ ηνπο δηθνχο 

ηεο αλζξψπνπο. Δπίζεο ε αλεμάξηεηε Βάζσ ηεο Νίθεο, ε νπνία παιεχεη 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο δηθήο ηεο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηεο,  

παξφιν πνπ ν πεξίγπξφο ηεο ηελ έρεη ακεηάθιεηα ππνβαζκίζεη. Δθείλε 

φκσο δελ ελδίδεη νχηε ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο νχηε ζηα θνηλσληθά 

ηακπνχ. Μηα αθφκα ηέηνηα εξσίδα είλαη ε Αγγέια ηνπ νκψλπκνπ έξγνπ, 

ε νπνία δελ ππνθχπηεη ζηηο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηεο θαη αληηζηέθεηαη ζζελαξά ζηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

ίδηαο θαη ηεο νκάδαο ηεο, θαη ηέινο νη εξσίδεο ησλ Υξσκαηηζηώλ 

Γπλαηθώλ, νη νπνίεο επηδηψθνπλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ ηαπηφηεηά 

ηνπο εμνληψλνληαο ηνλ άλδξα θαη απαιιάζζνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο απφ 

ηελ εμνπζία πνπ εθ θχζεσο ην άιιν θχιν αζθεί. 

 

 β) Τπάξρνπλ  γπλαίθεο  πνπ επηδηώθνπλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

απνθαηάζηαζε 

 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία  αλήθεη  ε Σαζία ζην Μπζηηθό ηεο Κνληέζαο 

Βαιέξαηλαο,θαζψο θχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ ζα 

απνθέξεη ζηελ ίδηα θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηεο ε πψιεζε ηεο κπζηηθήο 

ζπληαγήο. Δπίζεο εδψ εληάζζνληαη νη γπλαίθεο (πιελ ηεο Σνχιαο) ζην 

Φηληαλάθη, νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη ηνπο εχπνξνπο άλδξεο κφλν θαη 

κφλν γηα λα θεξδίδνπλ πιηθά αγαζά. Αθφκε ε Γέζπνηλα απφ ην Παλεγύξη 

έρεη ην ίδην δεηνχκελν κε ηηο παξαπάλσ, θαζψο επηδηψθεη ην γάκν ηεο 

αλήιηθεο θφξεο ηεο κε ηνλ πινχζην θξαγθνξάθηε. Σέινο, ε Μαξίηζα ηνπ 
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Μαηο, ε νπνία, αλ θαη δελ επηζπκεί ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζήο ηεο, επηζπκεί δηαθαψο ηε δηαηήξεζε ησλ θεθηεκέλσλ ηεο 

κηθξναζηηθήο δσήο ηεο κέζα απφ ηνλ επλνπρηζκφ ηνπ γηνπ. 

 

Με βάζε ηε δηάθξηζε απηή ησλ αηηεκάησλ, κπνξνχκε λα 

εμαγάγνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε γπλαηθψλ θαη 

ζπζηήκαηνο:   

1. Παξνπζηάδνληαη γπλαίθεο δπλαηέο πνπ επηρεηξνύλ ηελ θαηαγγειία 

θαη ηελ αλαηξνπή ησλ θαθώο θεηκέλσλ ηεο θνηλσληθήο  πξαγκαηηθόηεηαο 

ηελ νπνία βηώλνπλ, θαη  

2.Τπάξρνπλ γπλαίθεο αδύλακεο, νη νπνίεο είλαη πξόζπκεο λα 

αλαπαξαγάγνπλ ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. 

 

Οη πξψηεο είλαη εθείλεο πνπ αληηηάζζνληαη ζε θάζε είδνπο 

θαηαπηεζηηθφ κεραληζκφ. Σέηνηεο γπλαίθεο είλαη ε θνληέζα Βαιέξαηλα, ε 

νπνία πξνβαίλεη ζηελ απηνθηνλία πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνθχςεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο λέαο επνρήο· επίζεο ε Βάζσ ηεο Νίθεο, πνπ πξνζπαζεί λα 

μεπεξάζεη θνηλσληθά ηακπνχ θαη πξνθαηαιήςεηο, θαη ε Αγγέια ηνπ 

εβαζηίθνγινπ, πνπ δεηά ηελ θαηαζηνιή ηεο αδηθίαο θαη ηελ θνηλσληθή 

θάζαξζε, θαη ηέινο νη εξσίδεο ησλ Υξσκαηηζηώλ γπλαηθώλ, νη  νπνίεο 

επηδηψθνπλ ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηνπο εμνληψλνληαο ηνλ άλδξα. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη γπλαίθεο ζην Φηληαλάθη, νη 

νπνίεο εθπνξλεχνληαη νηθεηνζειψο, θαη νη ππεξέηξηεο ηεο Αγγέιαο, πνπ 

ζησπνχλ ελψ πθίζηαληαη ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ αδηθία. Δπίζεο εδψ 

αλήθεη θαη ε Μεηέξα ηνπ Μαηο κε ηελ άξλεζή ηεο λα ζπκκεξηζηεί ηα λέα 

δεδνκέλα πνπ επηζπκεί ν γηνο ηεο, ε Μεηέξα ηεο Νίθεο, θαζψο αξλείηαη 

θάζε πξννπηηθή αιιαγήο, αιιά θαη ε Γέζπνηλα απφ ην Παλεγύξη, πνπ, 

αλήκπνξε λα αλαηξέςεη κε άιιν ηξφπν ηε ζηεξεκέλε δσή ηνπ θάκπνπ, 
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αθνινπζεί ηελ πεπαηεκέλε νδφ ηεο παξαρψξεζεο ηεο αλήιηθεο θφξεο 

ζηνλ πινχζην γακπξφ.  

 

χκθσλα κε ηε δηάθξηζε ησλ αηηεκάησλ, πξνβαίλνπκε ζηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γπλαηθείσλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ. 

 

1. Τπάξρνπλ γπλαίθεο πνπ δηαζέηνπλ πςειά ηδεώδε θαη αμίεο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξαδείγκαηα απνηειεί ε θνληέζα Βαιέξαηλα, πνπ 

επηκέλεη ζηελ αληδηνηειή ρξήζε ηεο ζθφλεο · επίζεο ε Σνχια ζην 

Φηληαλάθη, πνπ πηζηεχεη ζηνλ αγλφ θαη ξνκαληηθφ έξσηα, θαη ηέινο ε 

Αγγέια ηνπ νκφηηηινπ έξγνπ, πνπ δεηά θνηλσληθή θάζαξζε, θαη ε Βάζσ 

ηεο Νίθεο, ε νπνία δηεθδηθεί ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμηνπξέπεηάο ηεο. 

 

 

2.Παξνπζηάδνληαη   θαη  γπλαίθεο  πνπ ζπλδένληαη κε ην δόιν θαη ηε 

δηαθζνξά.  

Σέηνηεο εξσίδεο είλαη ε Σαζία, ε νπνία κε ην ζφθηζκά ηεο πξνζπαζεί λα 

παγηδεχζεη ηελ θνληέζα θαη λα επηηχρεη ηελ πψιεζε ηεο ζθφλεο, νη 

γπλαίθεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηνπο άλδξεο ζην Φηληαλάθη θαη είλαη 

πξφζπκεο λα θηάζνπλ αθφκα θαη ζην έγθιεκα, αιιά θαη νη ππεξέηξηεο 

ηεο Αγγέιαο πνπ θαιχπηνπλ ηα φζα εγθιήκαηα βηψλνπλ. Με ηε δηαθζνξά 

θαη ην δφιν ζπλδένληαη επίζεο ε Γέζπνηλα θαη ε Μαξίηζα, πνπ 

παγηδεχνπλ ηα παηδηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηα παληξέςνπλ, θαη  θπζηθά  

ε Μεηέξα ηεο Νίθεο, ηεο νπνίαο ε πξνζθφιιεζε ζηνλ εγθιεκαηία γην 

ζεκαίλεη ηε ζησπεξή απφ κέξνπο ηεο απνδνρή ηνπ εγθιήκαηνο. Σέινο, 

ζηηο  Υξσκαηηζηέο γπλαίθεο νη δπν εξσίδεο πξηλ απνθαζίζνπλ λα αλεμαξ-

ηεηνπνηεζνχλ απφ ηελ αλδξηθή επηξξνή έρνπλ ππνθχςεη ζε απηήλ, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ απνιέζεη ην εζηθφ ηνπο ππφβαζξν. 
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10.4. ρέζε κε ην αλδξηθό θύιν 

 

ηα πεξηζζφηεξα έξγα ε έιιεηςε ηεο βνχιεζεο γηα αλαηξνπή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ε αλαπαξαγσγή ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εθδειψλνληαη σο εμάξηεζε απφ ην ηζρπξφ αλδξηθφ θχιν, απαμίσζε ηνπ 

έξσηα θαη πξνζδνθία απνθαηάζηαζεο κέζσ ηνπ γάκνπ. Σέηνηα 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ  νη εξσίδεο ζην Φηληαλάθη, νη ππεξέηξηεο ηεο 

Αγγέιαο θαη ε Γέζπνηλα ζην Παλεγύξη. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζπκπεξηθέξεηαη θαη ε  θεληξηθή εξσίδα ηνπ 

Μαηο, κε ηε δηαθνξά φηη πξνζπαζεί κέζσ ηνπ γάκνπ λα εμαζθαιίζεη ην 

κέιινλ ηνπ γηνπ. κσο, ε δηαθνξά απηή εμαιείθεηαη θαζψο ε θαηαπίεζε 

ηεο κεηέξαο ζηεξεί ηειηθά απφ ην γην ηελ αξζεληθή ηδηφηεηά ηνπ. 

Δπνκέλσο, ν γάκνο ηνπ γηνπ έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία πνπ έρεη ζηα άιια 

έξγα ν γάκνο ηεο θφξεο.  Οη εξσίδεο πνπ επηζπκνχλ θαη αγσλίδνληαη γηα 

ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ δηθαηνζχλεο θαη εζηθήο ηάμεο παξνπζηάδνληαη 

αλεπεξέαζηεο απφ ηελ αλδξηθή επηξξνή. 

 

10.5. ρέζε γπλαηθείωλ πξνζώπωλ θαη δξακαηηθήο γξαθήο 

 

ηεξηδφκελνη ζε φιεο ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο δελ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε  ιφγν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαη εληαίαο εηθφλαο 

γηα ηε γπλαίθα. Ζ αλνκνηνγέλεηα ησλ γπλαηθείσλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ  

δελ έγθεηηαη κφλν ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο ζηελ 

νπνία εληάζζνληαη θαη ζηνλ αλφκνην ηξφπν πνπ επεξεάδνληαη απφ απηά 

αιιά επίζεο ζην γεγνλφο φηη θάζε εξσίδα απνηειεί μερσξηζηφ θαι-

ιηηερληθφ δεκηνχξγεκα θαη σο ηέηνην εθθξάδεη ηελ ηδηνηππία ηνπ 

ζπγγξαθέα ηεο θαη ηηο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηεο. 
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Έηζη, παξαθνινπζνχκε κηα δηαδξνκή ε νπνία εθθηλά απφ ην 

λαηνπξαιηζκφ ηνπ αζηηθνχ δξάκαηνο (Μπζηηθό ηεο θνληέζαο Βαιέξαηλαο) 

θαη ηελ εζνγξαθία κε θνηλσληθέο δηαζηάζεηο (Φηληαλάθη) · έρεη σο 

ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ηνλ πνηεηηθφ ξεαιηζκφ ηεο Αγγέιαο θαη ηνπ 

Παλεγπξηνύ θαζψο θαη  ην ξεαιηζκφ κε ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

ηνπ Μαηο · θαη θαηαιήγεη ζηε Νίθε, ζηελ νπνία ππάξρνπλ αξθεηά 

ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ ηνπ παξαιφγνπ, θαη ζηελ ππεξξεαιηζηηθή θαη 

εληειψο ηδηαίηεξε πξαγκαηηθφηεηα ησλ Υξσκαηηζηώλ Γπλαηθώλ ηνπ 

Εηψγα. Οη κνλαδηθέο απηέο αηζζεηηθέο απνρξψζεηο αληαλαθιψληαη θαη 

ζηε ζχλζεζε ησλ πξνζψπσλ, ζπκβάιινληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ζηε 

κεηαμχ ηνπο δηαθνξνπνίεζε.   

Παξ’ φια απηά ηα εηεξφθιεηα ζηνηρεία, δηαπηζηψλνπκε ηελ 

χπαξμε νξηζκέλσλ παξαγφλησλ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε κηαο 

εληαίαο εληχπσζεο γηα ην ξφιν, ηε δξάζε, ηε θχζε θαη ηε ζέζε ησλ 

γπλαηθείσλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ: 

 

 

1. Ζ ζέζε ησλ γπλαηθώλ ζηε δξάζε 

 

Ζ Δπηρεηξψληαο κηα αλαζθφπεζε ησλ γπλαηθείσλ πξνζψπσλ ησλ 

επηιεγκέλσλ έξγσλ δηαπηζηψλνπκε φηη φιεο αλεμαηξέησο νη θχξηεο 

εξσίδεο δξνπλ απφ ηελ εζηία ηνπ Τπνθεηκέλνπ (θνληέζα Βαιέξαηλα, 

Σνχια, Αγγέια, Γέζπνηλα, Μαξίηζα, Βάζσ, Έιιε θαη Άλλα). 

πσο ηνλίδεη ε Α.Ubersfeld, κηα ζπληεξεηηθή επηζπκία δελ δίλεη 

πνηέ έλα Τπνθείκελν ζηε δξάζε (Μνπδαηζάθηο 1993, 25). Έηζη, ινηπφλ, 

ζηα ζπγθεθξηκέλα έξγα παξνπζηάδνληαη γπλαίθεο νη νπνίεο, 

αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ  εξσίδσλ πνπ έρεη ηξνθνδνηήζεη ε 

παγθφζκηα ζεαηξηθή ινγνηερλία, ζέηνπλ ζηφρνπο θαη αγσλίδνληαη γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπο. 
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ηα θείκελα πνπ κειεηήζακε, ε ζέζε ηνπ Αληηκάρνπ ζπρλά  

θαηαιακβάλεηαη επίζεο  απφ γπλαηθεία πξφζσπα (Μπζηηθό ηεο Κνληέζαο 

Βαιέξαηλαο, Φηληαλάθη, Αγγέια, Νίθε). ηηο πεξηπηψζεηο  κάιηζηα πνπ ν 

Αληίκαρνο είλαη άλδξαο, εθείλνο παξνπζηάδεηαη σο αξθεηά αλίζρπξνο λα 

αληηηαρζεί ζηε γπλαηθεία βνχιεζε (Μαηο, Παλεγύξη). Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ε δξακαηηθή ζχγθξνπζε θαη ε εμέιημε ηεο πινθήο είλαη «γπλαηθεία 

ππφζεζε». 

 Ζ θαηάιεςε απηή ησλ ζεκαληηθψλ ζέζεσλ ηεο δξάζεο απφ 

γπλαίθεο δείρλεη, αλ φρη ηελ πξνηίκεζε ησλ ζπγγξαθέσλ ζην  γπλαηθείν 

θχιν (θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί ζην πιαίζην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο), ηνπιάρηζηνλ κηα θνηλή αληίιεςε απφ κέξνπο 

ηνπο. χκθσλα κε ηελ αληίιεςε απηή, νη δξακαηηθέο εξσίδεο 

ζεσξνχληαη θνξείο θάπνηαο ηδενινγίαο ηεο νπνίαο ππεξακχλνληαη κε 

δπλακηθφ ηξφπν. 

 

 

2. Ζ  εηθόλα ησλ γπλαηθώλ   

 

Αμηνπαξαηήξεην πάλησο είλαη ην φηη ηα γπλαηθεία πξφζσπα, αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζέζε ηνπο ζηε δξάζε, ηελ ηδενινγία πνπ εθπξνζσπνχλ θαη ηηο 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο επηδίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα ηε δηαηεξήζνπλ ή θαη 

λα ηελ επηβάινπλ, θαηαιήγνπλ φιεο ζχκαηα ηνπ θνηλσληθνχ θαηεζηε-

κέλνπ πνπ ηηο πεξηζηνηρίδεη. Δπνκέλσο ε γπλαηθεία πξνζσπηθφηεηα φπσο 

ζθηαγξαθείηαη ζηα έξγα πνπ κειεηήζακε παξνπζηάδεηαη αλίζρπξε αληα-

λαθιψληαο ηελ επηθξαηνχζα άπνςε γηα ηελ αδχλακε γπλαηθεία θχζε. 

ιεο νη εξσίδεο ησλ έξγσλ καο βάιινληαη κε ηνλ ίδην ζρεδφλ 

ηξφπν απφ ηηο ζπλζήθεο, φπνηεο θαη αλ είλαη απηέο. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

ελαληηψλνληαη ή ζπκβηβάδνληαη ζε απηέο, απφ ην αλ δηαζέηνπλ εζηθφ 

ππφβαζξν ή φρη, απφ ην αλ επηζπκνχλ ηελ ειεπζεξία ή ηελ εμάξηεζε, ηα 
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γπλαηθεία πξφζσπα αληηκεησπίδνπλ ηελ ήηηα, ηνλ αθαληζκφ θαη ηελ εμα-

ζιίσζε. Σν κνηίβν απηφ επηβεβαηψλεη ε ηχρε φισλ ησλ εξσίδσλ απφ ην 

κπζηηθό ηεο Κνληέζαο Βαιέξαηλαο ψο ηηο Υξσκαηηζηέο γπλαίθεο. Δθείλεο 

πνπ πιήηηνληαη θαηά πξψην ιφγν είλαη ε θεληξηθέο εξσίδεο, νη νπνίεο 

ζηα ζπγθεθξηκέλα έξγα δξνπλ απφ ηελ εζηία ηνπ Τπνθεηκέλνπ ηεο 

δξάζεο. 

Ζ θνληέζα, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ απηνθηνλία ηεο κπνξεί λα 

εμπςψλεηαη εζηθά. ηελ πξάμε, φκσο, κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα 

ηνλ πξφσξν θαη αλαγθαζηηθφ αθαληζκφ κηαο γπλαίθαο πνπ αξλείηαη λα 

δήζεη ζε έλαλ θφζκν φπνπ θπξηαξρεί ε εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ε έθ-

πησζε ησλ εζηθψλ αμηψλ. 

Ζ λεαξή εξσίδα ζην Φηληαλάθη αληηκεησπίδεη ηνλ έξσηα εληειψο 

ηδεαιηζηηθά, ηειηθά φκσο αθνκνηψλεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεο θαη εμσ-

ζείηαη ζηελ εθπφξλεπζε. ηελ Αγγέια ε νκψλπκε εξσίδα αγσλίδεηαη γηα 

ηελ θαηαζηνιή ηεο αδηθίαο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο, ην απνηέιεζκα φκσο 

ηνπ αγψλα ηεο  είλαη αβέβαην.  

Ζ Γέζπνηλα ζην Παλεγύξη γλσξίδεη εμαξρήο φηη ην θαιχηεξν 

κέιινλ πνπ νλεηξεχεηαη δελ αθνξά ηελ ίδηα άκεζα αιιά κφλν ηελ θφξε 

ηεο. Δθείλε ηελ πεξηκέλεη ν ζάλαηνο – αλαπφδξαζηε ζπλέπεηα ηεο θηψ-

ρεηαο πνπ βηψλεη. Ζ Μαξίηζα ηνπ Μαηο είλαη ίζσο ε κφλε εξσίδα πνπ 

θαηνξζψλεη λα κεηαηξέςεη ηνπο γχξσ ηεο ζε ππνρείξηά ηεο. Ζ εξσίδα 

δεκηνπξγεί ζχκαηα γηαηί θη ε ίδηα είλαη ζχκα ελφο ζπζηήκαηνο πνπ επλνεί 

ηελ αδξάλεηα θαη ην βφιεκα.  

ηε Νίθε ,ε πξννπηηθή ηεο εξσίδαο γηα κηα λέα αξρή θαηα-

θεξκαηίδεηαη θαζψο ν θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο θαη ε αζιηφηεηα ιεη-

ηνπξγνχλ σο κφληκε απεηιή πνπ ππνζεθεχεη ην κέιινλ. Σέινο, ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ δχν γπλαηθψλ ηνπ Εηψγα δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν 

γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο γπλαηθείαο χπαξμεο απφ ηα δεζκά ηεο 
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αλδξηθήο επηξξνήο, γηαηί ηα φξηα θαληαζίαο θαη αιήζεηαο ζπκπιέθνληαη 

αμεδηάιπηα. 

Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη σο ζχκαηα νη εξσίδεο ησλ έξγσλ καο 

πνπ δξνπλ απφ ηελ εζηία ηνπ Αληηκάρνπ. Δθείλν πνπ κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε είλαη φηη, ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο, νη ελ ιφγσ 

εξσίδεο είηε δελ αληηιακβάλνληαη ηελ εηθφλα ηεο εμαζιίσζεο θαη ηεο 

αδπλακίαο πνπ αληαλαθινχλ  είηε αδηαθνξνχλ γη’ απηήλ εληειψο.Απηφ 

ζπκβαίλεη,γηαηί  ιεηηνπξγνχλ σο αλαπφζπαζηα κέξε ελφο δηαβξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο. Έηζη, ζπλερίδνπλ άθακπηεο ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηνλ 

επηειηζκφ επηηπγράλνληαο  απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ επηβίσζή ηνπο.  

 

2.1. Ζ θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθώλ 

 

Ζ ζπκαηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ θαίλεηαη σο αλαπφδξαζηε ζπλέπεηα  ηεο  

κεηνλεθηηθήο ζέζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα πξφζσπα πνπ κειεηήζακε 

ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. Απφ ηηο εξσίδεο ηνπ Ξελφπνπινπ, πνπ έρνπλ 

εθπέζεη απφ ηελ θνηλσληθή ηεξαξρία, ψο ηηο εξσίδεο ηνπ Εηψγα, φιεο νη 

γπλαηθείεο νληφηεηεο αλήθνπλ ζηα ρακειφβαζκα νηθνλνκηθνθνηλσληθά 

ζηξψκαηα. 

ζα πξφζσπα απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο καο είηε  

αλήθνπλ ζην ινχκπελ πξνιεηαξηάην, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο γπλαίθεο ζην 

Φηληαλάθη, ζηελ Αγγέια, ζην Παλεγύξη θαη ζηε Νίθε, είηε δελ 

αζρνινχληαη κε θακία εξγαζία, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο εξσίδεο ηνπ  

Μπζηηθνύ θαη ηνπ Μαηο θαη κε ηελ Έιιε ησλ Υξσκαηηζηώλ Γπλαηθώλ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ε παξνπζία ησλ  δξακαηηθψλ  εξσίδσλ ζπλάδεη κε ηε 

γεληθή αληίιεςε πνπ ζέιεη ηε γπλαίθα  πεξηνξηζκέλε ζηα ηνπ νίθνπ ηεο 

ή, ζε πεξίπησζε πνπ εξγάδεηαη, λα κε κεηέρεη ελεξγά ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη λα αζρνιείηαη κε “ππνηηκεηηθά” επαγγέικαηα (κνδίζηξα, 

πιχζηξα, ππεξέηξηα). 
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Ζ εθινγή ηνπ επαγγέικαηνο δελ γίλεηαη κε γλψκνλα νχηε ηηο 

επηζπκίεο ηνπο νχηε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Δίλαη απνηέιεζκα ηεο έλδεηαο 

θαη ηνπ ζθιεξνχ αγψλα πνπ δίλνπλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 

Δπίζεο ην γεγνλφο φηη παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ηνπο νη γπλαίθεο 

παξνπζηάδνληαη ζπρλά λα εθπνξλεχνληαη, φπσο θάλνπλ νη ππεξέηξηεο 

ζηελ Αγγέια αθφκα φηη ην κφλν επάγγεικα πνπ αζθνχλ είλαη απηφ ηεο 

πφξλεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ  Άλλα ησλ Υξσκαηηζηώλ γπλαηθώλ θαη 

ηελ Δχα ζην Φηληαλάθη, ζπκβάιιεη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ αλάδεημε 

ηνπ ππνβαζκηζκέλνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηεο γπλαίθαο. 

 

 

2.2. Ζ εζηθή ππόζηαζε  ησλ γπλαηθώλ 

 

χκθσλα πάληα κε ηα θείκελά καο, ε ηδηφηεηα ηεο πφξλεο ή ε 

ζπζηεκαηηθή επηδίσμε ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ  απνθαηάζηαζή ηνπο κέζσ 

ηνπ γάκνπ πξνθχπηεη σο δηθαηνινγεκέλε επηινγή κπξνζηά ζηηο ζπλζήθεο 

ηεο απφιπηεο αλέρεηαο. Σν δεδνκέλν απηφ φκσο δελ θαηνξζψλεη λα 

εμηιεψζεη ηηο εξσίδεο. Αληίζεηα, ζπληειεί ζηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ γπλαη-

θείνπ θχινπ γηαηί ην κφλν φπιν πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέξρνληαη ζηηο δπζθνιίεο θαη λα βειηηψλνπλ ηνλ ηξφπν ηεο δσήο 

ηνπο είλαη  ην ζψκα ηνπο.  

Ζ έιιεηςε, δε, δηζηαγκνχ απφ κέξνπο ηνπο λα ην πξνζθέξνπλ φρη 

κφλν ηηο εκθαλίδεη θελέο πεξηερνκέλνπ θαη ζηεξεκέλεο ηθαλνηήησλ αιιά 

ζπκβάιιεη θαη ζηελ εζηθή απαμίσζή ηνπο. ε θάπνηα έξγα (Φηληαλάθη), 

γηα ηα γπλαηθεία πξφζσπα έλλνηεο φπσο ηηκή, ππφιεςε θαη αμηνπξέπεηα 

έρνπλ απνιέζεη ην λφεκά ηνπο θαη ζεσξνχληαη εληειψο παξσρεκέλεο. 

Ζ έιιεηςε ηθαλφηεηαο ησλ γπλαηθψλ γηα απηνπξαγκάησζε δελ 

νδεγεί κφλν ζηελ εθπφξλεπζε· ηηο ζπλδέεη επίζεο κε ην δφιν,έλα 

ζηεξενηππηθφ γλψξηζκα ηνπ γπλαηθείνπ ραξαθηήξα. Οη εξσίδεο ησλ  
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έξγσλ καο θαηέρνπλ θαιά ηελ ηερληθή ηεο «επηλφεζεο ελφο 

ηερλάζκαηνο» (Μνπδαηζάθηο 1993, 54-55). Ξέξνπλ λα δεκηνπξγνχλ 

παγίδεο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο (Σαζία, 

Μαξίηζα, Γέζπνηλα, νη εξσίδεο ζην Φηληαλάθη, νη ππεξέηξηεο ηεο 

Αγγέιαο). Αθφκα θαη ζηηο Υξσκαηηζηέο Γπλαίθεο ε ελδερφκελε εμφλησζε 

ηνπ αφξαηνπ θπλεγνχ γίλεηαη κε έλα ηέρλαζκα ηεο Άλλαο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ νη γπλαηθείεο θηγνχξεο παξνπζηάδνληαη  αδίζηαθηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, ακαπξψλνληαο  πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα 

ηνπο. 

 

 

2.3 Μεηξηθά πξόζσπα 

 

Σελ απαμίσζε ησλ γπλαηθείσλ πξνζψπσλ εληζρχεη θαη ε απνθαζήισζε 

ηνπ κεηξηθνχ πξνηχπνπ. ιεο νη κεηέξεο ησλ έξγσλ ιεηηνπξγνχλ πηε-

ζηηθά νδεγψληαο ηα παηδηά ηνπο ζε ηεικαηηθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη ππφ 

ηελ επηξξνή  ησλ κεηέξσλ νη δξακαηηθέο εξσίδεο θαη ήξσεο αξλνχληαη 

ηνλ έξσηα θαη επηδηψθνπλ κφλν ηνλ πινχζην γάκν, θαιχπηνπλ εγθιήκαηα 

ή θαηαθεχγνπλ ζε απηά. ε θάπνηα έξγα πθίζηαηαη σο δηθαηνινγία γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά απηή ησλ κεηέξσλ ε έλδεηα (Φηληαλάθη, Παλεγύξη). 

Τπάξρνπλ φκσο θαη έξγα φπσο ε Νίθε θαη ην Μαηο φπνπ νη κεηέξεο 

παξνπζηάδνληαη άθακπηεο, λεπξσηηθέο, πνπ ζηνρεχνπλ κφλν ζην πψο ζα 

δεκηνπξγήζνπλ αηζζήκαηα ελνρήο ή απνζηέξεζεο. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       177  

 

Δπίινγνο 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζηα δξακαηηθά 

έξγα πνπ απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο, πξνθχπηεη κηα 

ακθηζήκαληε ή θαη εληειψο αξλεηηθή εληχπσζε γηα ηα γπλαηθεία 

πξφζσπα, φρη γηαηί ηα αξλεηηθά ηνπο ζηνηρεία ππεξηεξνχλ αιιά απιψο 

γηαηί ηα ζεηηθά, αλ θαη αλαδεηθλχνληαη, δελ είλαη απηά πνπ δηθαηψλνληαη. 

Παξ’ φια απηά, ε αληηζεηηθή ζθηαγξάθεζε ησλ γπλαηθείσλ ραξαθηε-

ξηζηηθψλ εθθξάδεη θαη ην δπαδηζκφ ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ηε 

ζχγθξνπζε αλάκεζα ζην θαιφ θαη ην θαθφ, ζηελ εζηθή θαη ηελ αλεζη-

θφηεηα, ζηελ πξφνδν θαη ηε ζηαζηκφηεηα, ζηελ απηνλνκία θαη ηελ 

εμάξηεζε πνπ εθθξάδεη ε πξνζσπνγξάθεζε ησλ δξακαηηθψλ εξσίδσλ 

πνπ κειεηήζακε, επηθξαηνχλ αλακθηζβήηεηα ηα γπλαηθεία πξφζσπα πνπ 

θέξνπλ ηα δεχηεξα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ άιισζηε ηαπηίδνληαη θαη κε ηε 

θχζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ηνπ αηψλα πνπ πέξαζε. Οη πξψηεο αθαλί-

δνληαη, γηαηί επηδηψθνπλ ηελ αλαηξνπή· νη δεχηεξεο θαηαθέξλνπλ λα 

ππάξρνπλ, γηαηί ζε εθείλεο ην εθάζηνηε ζχζηεκα νθείιεη ηελ χπαξμε θαη 

ηε δηαηψληζή ηνπ. 

Σν γεγνλφο απηφ δελ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ αληηθεκηληζηηθή 

δηάζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ αληηιακβάλνληαη ηε γπλαηθεία παξνπζία 

σο ππνδεέζηεξε. Ζ έληαμε ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ κειεηήζακε ζηηο δπν 

ζεαηξηθέο πξσηνπνξίεο ηνπ αηψλα (Θέαηξν ησλ Ηδεψλ θαη Μεηαπνιεκηθφ 

ζέαηξν), πνπ ζπλάδεη κε ηελ αλήζπρε θχζε ηνπο, ηελ ηάζε ηνπο λα 

αλαλεψζνπλ ηε ζεκαηνινγία θαη ηε δξακαηηθή γξαθή, ζα απέθιεηε ηελ 

πξνζθφιιεζή ηνπο ζε ζπληεξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ην γπλαηθείν 

θχιν. 

Ζ εηθφλα ησλ γπλαηθψλ είλαη πεξηζζφηεξν απνηέιεζκα κηαο 

θνηλσλίαο ε νπνία ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ειάρηζηα κεηαβάιιεηαη   
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νπζηαζηηθά. Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζακε κέζα απφ ηε κειέηε θαη ηελ 

εξκελεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γπλαηθείσλ πξνζψπσλ θαηαδεηθλχεη ηε 

ζηαζεξά δηαηεξεκέλε δπζάξεζηε φςε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο 

ηξφπνο ινηπφλ κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη δξακαηηθέο εξσίδεο απφ 

ην 1908 ψο ην 1981 ζχκθσλα κε ηα ζεαηξηθά θείκελα πνπ επε-

μεξγαζηήθακε πεξηζζφηεξν ζηνρεχεη ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο θξηηηθήο 

θαη φρη  ζηελ απαμίσζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο θχζεο ηεο  γπλαίθαο. Δηδηθά 

ζ’απηφ ην ηειεπηαίν ζπκβάιιεη ε παξνπζίαζε θάπνησλ γπλαηθψλ ησλ 

νπνίσλ ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε δξάζε απνηέιεζε δηαρξνληθά ζχκβνια 

αληίζηαζεο θαη αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο  (Κνληέζα Βαιέξαηλα, Αγγέια, 

Βάζσ). 
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