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Εισαγωγή 
 
 

Η επιλογή της περιόδου που εξετάζουµε έγινε, διότι παρουσιάζει ενδιαφέρον 

από ιστορικής και κοινωνικής πλευράς.  Μια πρώτη επαφή µε το υλικό των κρητικών 

εφηµερίδων έγινε προς αναζήτηση ειδήσεων που να φανερώνουν την ύπαρξη 

θεατρικής κίνησης στην Κρήτη και ιδίως στα Χανιά, ως πρωτεύουσας της Κρητικής 

Πολιτείας.  Τα αποτελέσµατα της έρευνας ήταν τέτοια που πιστοποιούσαν µια  

έντονη και ενδιαφέρουσα θεατρική ζωή στα Χανιά από τα τέλη του 19ου αιώνα, 

λαµβανοµένης υπόψη της πολιτικής συγκυρίας στην Κρήτη κατά το διάστηµα 1897-

1913.  Ιδιαίτερα θα µείνουµε στα έργα που παρουσίαζαν οι αθηναϊκού θίασοι κατά τις 

περιοδείες τους στην Κρήτη.  Τα  έργα  αυτά ήταν πολλά, ποικίλης εθνικής 

προέλευσης και διαφορετικών ειδών, ώστε θεωρήθηκε απαραίτητο να εστιαστεί η 

µελέτη ενός µόνο είδους, των πατριωτικών δραµάτων, που σχετίζεται άµεσα µε τις 

γενικότερες ιστορικές συνθήκες, προκειµένου να αναδειχθεί η λειτουργία των έργων 

αυτών και να γίνουν γνωστές λεπτοµερειακές πτυχές της ζωής των Χανίων κατά την 

εν λόγω περίοδο. 

 ∆ύο είναι τα βασικότερα στοιχεία τα οποία θα προσπαθήσω να παρουσιάσω 

στην παρούσα εργασία, όπως προκύπτουν βάσει των δηµοσιευµάτων των τοπικών 

εφηµερίδων.  Πρώτα πρώτα διαπιστώνεται η από πολύ κοντά παρακολούθηση της 

αθηναϊκής θεατρικής κίνησης από το χανιώτικο κοινό, µέσα από τις περιοδείες των 

αθηναϊκών θιάσων σχεδόν σε ετήσια βάση.  Το γεγονός αυτό φανερώνει µια 

πολιτιστική σχέση ανάµεσα στα Χανιά και την Αθήνα, την περιφέρεια και την 

πρωτεύουσα, σε περίοδο µεγάλων ιστορικών ζυµώσεων που καταλήγουν στην ένωση 

της Κρήτης µε την Ελλάδα. 

 Παράλληλα  υπάρχει µια άλλοτε υποβόσκουσα και άλλοτε ρητά διατυπωµένη 

προπαγάνδιση του αιτήµατος της απελευθέρωσης της Κρήτης και της ένωσής της µε 

την Ελλάδα µέσω των πατριωτικών έργων Κρητών ή µη συγγραφέων.  Το ζητούµενο 

λοιπόν είναι να αναδειχθεί η ιδεολογική λειτουργία των πατριωτικών δραµάτων  και 

η πρόσληψη των έργων αυτών τόσο από την κριτική όσο και από το κοινό. 
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Ι. Η θεατρική κίνηση στα Χανιά σε συνάρτηση µε την ιστορία του νεοελληνικού 

θεάτρου (1897-1913).  Ιστορικές συντεταγµένες. 

 

 Το θέατρο µε τη λόγια µορφή, υπό την οποία το συναντάµε στην παρούσα 

εργασία, είναι µια δραστηριότητα που χαρακτηρίζει τις αστικές κοινωνίες.  Έχει 

λοιπόν ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε τη βαθµιαία αστικοποίηση της κρητικής 

κοινωνίας, και ιδιαίτερα των Χανίων, φυσικά πάντα σε συνάρτηση µε τα πολιτικά 

γεγονότα που την προκάλεσαν.  Σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της αστικοποίησης 

της κρητικής κοινωνίας έπαιξε µεταξύ άλλων και  η παρουσία των εκπροσώπων, 

στρατιωτικών και πολιτικών, των Μεγάλων ∆υνάµεων στο νησί, οι οποίοι µετέφεραν 

τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής σ’ αυτό και η παραστάσεις ξένων θιάσων µε το 

ρεπερτόριό τους  από την άλλη. 

 Το Κρητικό Ζήτηµα, όπως είναι γνωστό, δεν είναι παρά ένα σκέλος του 

γενικότερου Ανατολικού Ζητήµατος που απασχολούσε την ευρωπαϊκή πολιτική καθ’ 

όλο το 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα.  Αφότου ξεκίνησε η απογύµνωση της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας από τις περιφερειακές της επαρχίες, η τύχη της Κρήτης 

λόγω της γεωγραφικής της θέσης, σηµαντικής για τον εµπορικό και στρατηγικό 

έλεγχο της Μεσογείου, ενδιέφερε ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές δυνάµεις.  Οι εξελίξεις 

που οδήγησαν στην αυτονοµία  της Κρήτης δροµολογήθηκαν από  µια σειρά 

αντιοθωµανικών επαναστάσεων από το 1821 και εξής και επιταχύνθηκαν προπάντων 

µετά τη σύµβαση της Χαλέπας (1878), η οποία έθετε τις βάσεις µιας πολιτικής 

δραστηριότητας αναγνωρίζοντας ουσιαστικά για πρώτη φορά τους χριστιανούς και 

µουσουλµάνους κατοίκους της Κρήτης όχι απλά ως υπηκόους του σουλτάνου, αλλά 

και ως πολίτες σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές αντιλήψεις που είχε εισαγάγει ο 

∆ιαφωτισµός.  

 Οι πληροφορίες για τη θεατρική κίνηση στα Χανιά προέρχονται κυρίως από 

τον τοπικό τύπο της περιόδου 1892-1913 µε συµπληρωµατικά στοιχεία από 

εφηµερίδες του Ρεθύµνου και του Ηρακλείου.1

                                                           
1 Σχετικά µε το θέατρο στα Χανιά έχει ασχοληθεί η προϊσταµένη του Γενικού Αρχείου Κρήτης, 
 κ. Ζαχαρένια Σηµανδηράκη και έχει δηµοσιεύσει τα εξής άρθρα: «Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στα Χανιά 
στο γύρισµα του αιώνα», Χανιά, 1990, Ετήσια έκδοση ∆ήµου Χανίων, σ.σ. 71-81· «Το θέατρο στα Χανιά 
(1880-1930)», Πεπραγµένα Η’ ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 
Ηράκλειο, 2000, σ.σ. 33-54· «Ο Ελληνικός ∆ραµατικός Θίασος Χανίων Ευτέρπη», Χανιά, 1988, Ετήσια 
έκδοση ∆ήµου Χανίων, σ.σ 76-81· «Μίνως και ∆ήµητρα. Οι δύο πρώτοι Χανιώτικοι σύλλογοι µετά τη 
Σύµβαση της Χαλέπας», στο περιοδικό Νεοελληνικόν Αρχείον, τόµ. Γ΄, Αθήνα, 1988· «Οιδίπους Τύραννος.  
∆υο µαθητικές παραστάσεις στην Κρήτη του 1902 και 1903», στο περ. Κρήτη, τχ. 164, Ιούλιος 1987. 
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 Εκτός από τις έντονες εξελίξεις, που σηµειώνονται στην πολιτική ζωή της 

πόλης των Χανίων και της Κρήτης γενικότερα, παρατηρείται µια εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα δραστηριότητα στην πολιτιστική και ιδιαίτερα στη θεατρική ζωή.  Η 

δραστηριότητα αυτή ευνοείται από τους όρους της Σύµβασης της Χαλέπας (1878), η  

οποία συνέβαλε αποφασιστικά στη λύση του Κρητικού Ζητήµατος, αφού 

δηµιουργούσε καθεστώς  ηµιαυτόνοµης επαρχίας µε ιδιαίτερα προνόµια. 2

Τα Χανιά συγκαταλέγονται ανάµεσα στα αστικά κέντρα της Κρήτης και 

γενικότερα του ελλαδικού χώρου, όπου κατά τα τέλη του 19ου αιώνα καλλιεργείται η 

θεατρική παράδοση3 µε έντονες όµως επιρροές από το θεατρικό αέρα της 

πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους.  Πολλοί αθηναϊκοί δραµατικοί θίασοι  

επισκέπτονται την πόλη των Χανίων κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και 

την πρώτη του 20ού αιώνα µε ρεπερτόριο που προέρχεται από την ελληνική θεατρική 

παραγωγή και το ευρωπαϊκό βουλεβάρτο και συµπληρώνεται, όπως θα δούµε 

παρακάτω,  µε την συγγραφή έργων από ντόπιους (Κρήτες) συγγραφείς.  Η πόλη των 

Χανίων, όπως το Ηράκλειο και λιγότερο το Ρέθυµνο, υπήρξαν πρόσφορο έδαφος 

υποδοχής των αθηναϊκών θιάσων.  ∆ε θα µας απασχολήσει εδώ η δραστηριότητα 

ξένων (γαλλικών ή ιταλικών ) µελοδραµατικών θιάσων ή ντόπιων όπως η 

“Ευτέρπη”.4

Μπορούµε να δούµε µερικούς λόγους, οι οποίοι καθιστούσαν τα αστικά 

κέντρα της επαρχίας –και του εξωτερικού– πρόσφορα πεδία δράσης των θιάσων.  Οι 

περιορισµένες διέξοδοι ψυχαγωγίας και η ύπαρξη αυτών για µικρά χρονικά 

διαστήµατα στις επαρχιακές πόλεις δηµιουργούσαν ένα πρόσφορο έδαφος για µεγάλο 

κοινό και αρκετές παραστάσεις και εποµένως οικονοµικά οφέλη για τους θιάσους, 

που δεν είναι πάντα ικανοποιητικά.  Οι επισκέψεις ευρωπαϊκών  –κυρίως γαλλικών 

και ιταλικών– µελοδραµατικών θιάσων δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις για ψυχαγωγία.  

Στην περίπτωση των Χανίων, αλλά και άλλων «αλύτρωτων» περιοχών, η παρουσία 

των αθηναϊκών θιάσων δηµιουργεί και διατηρεί µια πολιτιστική σύνδεση µε το 

                                                           
2 Θεοχάρη ∆ετοράκη, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο, 1990²,  σ.σ. 385-86.  Μεταξύ άλλων επιτρεπόταν η 
ίδρυση φιλολογικών συλλόγων και η έκδοση εφηµερίδων. 
3 Β. Πούχνερ, Το Θέατρο στην Ελλάδα.  Μορφολογικές επισηµάνσεις, Αθήνα: Παϊρίδη, σ. 333. 
4 Η Ευτέρπη ήταν ο πρώτος Φιλολογικός Σύλλογος που ιδρύθηκε στα Χανιά κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας.  Ο Σύλλογος αυτός ανέπτυξε αξιόλογη πνευµατική δραστηριότητα κατά την περίοδο της 
ηµιαυτόνοµης Κρητικής Πολιτείας (1878-1889).  Ίδρυσε ερασιτεχνικό θίασο που έδινε παραστάσεις για 
εθνικούς, εκπαιδευτικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Γ. ∆. Τσίβη, Χανιά 1252-1940, Αθήνα: Γνώση, 
1993², σ. 228.   Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνει η Ζ. Σηµανδηράκη στο άρθρο της «Ο Ελληνικός 
∆ραµατικός Θίασος Χανίων Ευτέρπη», στις παραστάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα χρόνια 1880-1894 
δεν αναφέρονται έργα πατριωτικού περιεχοµένου, εκτός από το Αρµατωλοί και κλέπται (Φεβρουάριος 1884), 
ό.π, σ.σ. 78-81. 
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ανεξάρτητο ελληνικό κράτος ιδιαίτερα µετά το 1876, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η 

Αθήνα αποτελούσε το κέντρο της δραστηριότητας των θιάσων.5  

     Μέσα από την ειδησεογραφία της εποχής απορρέουν µια σειρά από σηµαντικές 

πληροφορίες για την κοινωνία της εποχής, που δεν εξαντλούνται στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής.  Οι ντόπιοι δηµοσιογράφοι υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα της 

ύπαρξης θεάτρου στα Χανιά και επανειληµµένα γράφουν υπέρ της ανέγερσης 

µόνιµης θεατρικής στέγης στην πόλη.6  Οι παραστάσεις των αθηναϊκών θιάσων 

φιλοξενούνται σε διαφορετικά µέρη της πόλης, όπως στην αίθουσα της ∆ηµοτικής 

Σχολής, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κήπου της πόλης, στο Φάληρο, στην αίθουσα 

Χρυσοστόµου, στην αίθουσα “Ορφεύς”, σε κτίρια της οδού Καστελλίου και της  

συνοικίας της Χαλέπας και της Σπλάντζια.  Στη συνοικία Σπλάντζια µάλιστα 

λειτουργούσε οθωµανικό θέατρο κατά τη τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα υπό τη 

διεύθυνση του Μουσταφά αγά Λεϊλακάκη,7 ενδεικτικό στοιχείο της συνύπαρξης 

χριστιανών και µουσουλµάνων στα Χανιά πριν από τον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 

1897 και τα γεγονότα που ακολούθησαν.8

Οι αθηναϊκοί θίασοι δεν επισκέπτονται µόνο τα Χανιά, αλλά δίνουν 

παραστάσεις στο Ηράκλειο και στο Ρέθυµνο.9 Ένας θίασος παρουσιάζει πολλά και 

διαφορετικά έργα καλύπτοντας µε τις παραστάσεις του την περίοδο από τον 

Οκτώβρη-Νοέµβρη έως τον Ιανουάριο του επόµενου έτους.  Στην πρώτη δεκαετία 

                                                           
5 Θ. Χατζηπανταζή, Το Κωµειδύλλιο, τ. 1, Αθήνα: Εστία, 2002, σ.σ. 20-24. 
6 Μεσόγειος (Χανίων), 30/10/1893, αρ.47: «[…] Η έλλειψις καταστήµατος είνε µία εκ των κυριοτέρων 
αιτιων, ένεκα των οποίων στερούµεθα θεάτρου.[…]»· Μεσόγειος (Χανίων), 24/4/1893, αρ.7. ∆ηµοσιεύεται 
εκτεταµένο άρθρο για το ζήτηµα ανέγερσης χειµερινού θεάτρου στα Χανιά. Μεταξύ άλλων αναφέρεται: 
«[…] Η Μεσόγειος ουχί άπαξ επραγµατεύθη το ζήτηµα τουτο και δια µακρων παρέστησε  την απαραίτητον 
ανάγκην αυτου. Εποµένως προκειµένου σήµερον περί του αυτου ζητήµατος, θα περιορισθωµεν εις το να 
πείσωµεν τους αρµοδίους και πάντα ενδιαφερόµενον ότι όχι µόνον αδύνατος δεν είνε η απόκτησις θεάτρου, 
αλλά δυνατή και µάλιστα εύκολος.  Και πρωτον οικόπεδον, νοµίζοµεν, υπάρχει και εις κατάλληλον µάλιστα 
θέσιν κείµενον και δεύτερον, όταν υπάρχη θέλησις, και η απαιτουµένη δαπάνη δύναται να εξευρεθη […]». 
7 Μεσόγειος (Χανίων), 19/3/1894, αρ. 117: «Εν τω εν Σπλάτζια οθωµ. Θεάτρω, τω διευθυνοµένω υπό του 
γνωστου Μουσταφα αγά Λεϊλακάκη δύναταί τις να διέλθη ελλείψει ετέρων καταλληλοτέρων θεαµατικων 
απολαύσεων, ευάρεστον εσπέραν.  Όµιλοι αρµενίων και αράβων µουσικων µετ’ αοιδων γυναικων τέρπουσι 
τους ακροατάς µε την ανατολικήν µουσικήν και τα περιπαθη άσµατά των.  Ιδιαιτέρως όµιλος σχοινοβατων 
και ακροβατων διεγείρουσι τον θαυµασµόν των θεατων µε τα διάφορα παιγνίδια τα οποια διεξάγουσι µετά 
θαυµασίας τέχνης και επιδεξιώτατα, και τέλος θίασος Ελλήνων και Ιταλων ηθοποιων παριστάνουσι 
παντοµίµας κωµωδίας, αίτινες προκαλουσιν άσβεστον γέλωτα.  Μόνον το όνοµα του θεατρώνου εγγυαται 
επαρκως υπε΄ρ της τάξεως εν τω θεάτρω και της περιποιήσεως, ης τυγχάνει πας προσερχόµενος.» 
8 Το θέατρο του Φαλήρου βρισκόταν στην περιοχή Κουµ καπί, ανατολικά των βενετικών τειχών της πόλης 
των Χανίων.  Το ∆ηµοτικό θέατρο Κήπου, όπου και ο σηµερινός ∆ηµοτικός Κήπος, ανάµεσα στις οδούς 
Τζανακάκη και ∆ηµοκρατίας.  Η συνοικία Σπλάτζια και η Χαλέπα διατηρούν την ονοµασία τους και σήµερα 
και βρίσκονται ανάµεσα στην αγορά και την περιοχή Καστελίου η µία και βορειοανατολικά της πόλης η 
δεύτερη.   Η αίθουσα Χρυσοστόµου βρίσκεται στην (σηµερινή) οδό  
Χάληδων.  Η οδός Καστελίου µάλλον είναι η υπερυψωµένη περιοχή που βρίσκεται βορειοανατολικά της 
πόλης και αποτελούσε το αρχαίο κέντρο της.  Όσον αφορά τις τοποθεσίες του θεάτρου “Ορφεύς” και 
∆ηµοτικής Σχολής δεν έχω προσδιορίσει τις σηµερινές ονοµασίες και οριοθετήσεις τους. 
9 Μεσόγειος (Χανίων), 8/1/1894, αρ.108 και της ίδιας εφηµερίδας 23/1/1893, αρ, 59. 
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του 20ού αιώνα οι θίασοι δίνουν παραστάσεις και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού· 

υπάρχουν δηλαδή δύο θεατρικές σαιζόν στα Χανιά, ένδειξη εντονότερου 

ενδιαφέροντος τόσο από την πλευρά των αθηναϊκών θιάσων όσο και από το 

θεατρόφιλο κοινό των Χανίων. 

Αξιοσηµείωτο γεγονός ο βαθµός επικαιρότητας στην παρουσίαση του 

αθηναϊκού ρεπερτορίου στα Χανιά.  Από το 1892 πραγµατοποιούνται οι πρώτες 

επισκέψεις αθηναϊκών θιάσων στα Χανιά.  Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, η µελέτη µας 

αρχίζει από το 1892, µολονότι θεατρική κίνηση υπάρχει στα Χανιά από ντόπιους 

θιάσους ήδη από το 1880 (η ίδρυση συλλόγων ευνοήθηκε από τη Σύµβαση της 

Χαλέπας). Οι αθηναϊκοί θίασοι παρουσιάζουν στο χανιώτικο κοινό µια ποικιλία 

έργων.  Tα περισσότερα είδη θεατρικής τέχνης παρουσιάζονται στο θεατρόφιλο κοινό 

της Κρήτης· το κωµειδύλλιο, η κωµωδία, µονόλογοι, διωδίες, δράµατα, η 

επιθεώρηση, δραµατικά ειδύλλια, πατριωτικά δράµατα. 

Βέβαια η αναλογία των ειδών που κάθε φορά παρουσιάζει ένας θίασος 

ποικίλλει και ορίζεται από τον ίδιο το θίασο.  Στον πίνακα που ακολουθεί µπορούµε 

να δούµε δύο στοιχεία · αφενός την αναλογία ξένων και ελληνικών έργων, αφετέρου 

πατριωτικών και µη έργων.  Το δεύτερο στοιχείο µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην 

παρούσα εργασία, προκειµένου να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα για την 

παρουσία των πατριωτικών έργων στα Χανιά σε περιόδους έντονων πολιτικών 

εξελίξεων.10

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Τα στοιχεία βασίζονται στις ειδήσεις για τις αντίστοιχες παραστάσεις, όπου δηλώνεται ρητά ο τίτλος, το 
είδος και η ξένη ή η ελληνική προέλευση του έργου.  Βέβαια δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες 
παραστάσεις.  ∆εν αναφέρονται όµως στις εφηµερίδες, στις οποίες βασίστηκα για να φτιάξω τον παραπάνω 
πίνακα. 
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 Ελληνικά έργα 

έτη Ξένα έργα ∆ράµατα/ 

Τραγωδίες 

Κωµωδίες Πατριωτικά  κωµειδύλ

λια 

Λοιπά 

είδη 

(µονω-

δίες/ 

∆ραµ. 

Ειδύλ. 
1894        2       3       2       3     1    1 
1895         1                  
1896        1     
1897       
1899         1               2      2  
1901      6              2    
1902      3       2       1      3  
1904        1         1      1 
1907       5             1        4     1  
1908       5       3       1 
1911       1       1        4      1 
1912       
1913       
Σύνο

λο 
     21       7     12       12     7     4 

 

Ο παραπάνω πίνακας µας δίνει µια γενική αλλά κατατοπιστική εικόνα του 

ρεπερτορίου των αθηναϊκών θιάσων, που επισκέπτονταν τα Χανιά για µια µεγάλη 

περίοδο.  ∆ιαπιστώνουµε πρώτα πρώτα την έντονη παρουσία ξένων έργων στο 

ρεπερτόριο των αθηναϊκών θιάσων.  Όσον αφορά τα ελληνικά  έργα, οι κωµωδίες 

κατέχουν σηµαντική θέση στις επιλογές των θιάσων.  Παρατηρούµε επίσης πύκνωση 

των ειδήσεων για πατριωτικά δράµατα κατά τα έτη 1894, 1907 και 1911, οπότε 

σηµειώνονται σηµαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Κρητικό ζήτηµα..  Επιπλέον, µε τις 

εξελίξεις αυτές συνδέεται η απουσία ή η µείωση των ειδήσεων για θεατρικές 

παραστάσεις κατά τα έτη 1895, 1896, 1897, 1904, 1912, 1913.11

                                                           
11 Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από τις εφηµερίδες Μεσόγειος (Χανίων), 1891-1898, Έρευνα 
(Χανίων), 1899-1900, Επιθεώρησις (Χανίων), 1899-1900, Ελλάς (Χανίων), 1901-1904, Ελεύθερο Βήµα 
(Χανίων), 1905-1913.  ∆εν πρόκειται για το σύνολο των έργων που παραστάθηκαν κατά τα έτη που 
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ΙΙ. Πατριωτικά δράµατα  

  

Τα πατριωτικά δράµατα αποτελούν ένα ιδιαίτερο θεατρικό είδος που γνωρίζει 

άνθιση κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Την ανάπτυξη µιας λογοτεχνίας µε 

έντονο το εθνικό και πατριωτικό στοιχείο ευνοούν οι ιστορικές συγκυρίες κατά την 

περίοδο που εξετάζουµε εδώ.  Τόσο οι θεωρίες περί έθνους του 19ου αιώνα όσο και το 

Μακεδονικό και το Κρητικό Ζήτηµα, που απασχολούσαν τους Έλληνες εκείνης της 

εποχής, δηµιούργησαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγγραφή πατριωτικών 

έργων, µέσω των οποίων εκφράζονται και συχνά εκτονώνονται τα πατριωτικά 

αισθήµατα.12   Μπορούµε να πούµε δηλαδή ότι τα πατριωτικά έργα λειτουργούσαν 

παρηγορητικά µετά την ήττα του 1897, αλλά προετοίµαζαν και την «εξόρµηση» του 

1912-1913. Αποτελούν µέρος του ρεπερτορίου των δραµατικών θιάσων, που 

επισκέπτονται τα Χανιά καθ’ όλη τη διάρκεια του Κρητικού Ζητήµατος, και η 

παρουσία τους εντείνεται –µε ντόπια παραγωγή – στα χρονικά διαστήµατα, κατά τα 

οποία υπάρχει κρίση στα πολιτικο-στρατιωτικά ζητήµατα µε αρκετή δόση 

λαϊκισµού.13

 

 

α. οι θεατρικές παραστάσεις στα Χανιά (1894-1911): από το δραµατικό ειδύλλιο 

στο πατριωτικό δράµα 

  

 Η παρουσίαση των πατριωτικών δραµάτων στις κρητικές θεατρικές σκηνές 

δεν είναι δυνατό να εκληφθεί ως ένα  “µονοκόµµατο” φαινόµενο µε αµετάβλητη 

ένταση και χαρακτήρα καθ’όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου.  Αυτό είναι 

εύλογο, µια που η θεατρική ζωή και προπάντων το συγκεκριµένο είδος συνδέεται 

στενά µε τις πολιτικές εξελίξεις.  Η πρώτη φάση στη σειρά των πολιτικών εξελίξεων 

φτάνει µέχρι το 1898.  Περιλαµβάνει δηλαδή τις έντονες ζυµώσεις, που οδήγησαν 

στην αυτονοµία και στην άφιξη του αρµοστή πρίγκιπα Γεωργίου.  Το 1894, η 

προσµονή των επικείµενων εξελίξεων, που τότε βέβαια δεν µπορούσαν να 

προβλεφθούν µε ακρίβεια, αλλά δηµιουργούσαν µια ακαθόριστη ελπίδα εκπλήρωσης 
                                                                                                                                                                      
αναφέρονται παραπάνω, αλλά για τις ειδήσεις που αναγγέλλουν τις παραστάσεις, οι οποιές σαφώς είναι 
περισσότερες.  
12 Χατζηπανταζή, ό.π., σ.σ. 117-118· Ελίζα-Άννα ∆ελβερούδη, «Η καλλιέργεια του πατριωτικού αισθήµατος 
στη θεατρική παραγωγή των αρχών του 20ού αιώνα», Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο: 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988 ό.π., σ. 290. 
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των εθνικών πόθων, ευνοούσε την µετάδοση πατριωτικών µηνυµάτων µέσω του 

θεάτρου.  Όπως είδαµε στο σχετικό πίνακα, το έτος αυτό παραστάθηκαν τρία 

πατριωτικά δράµατα.  

Κατά την επόµενη φάση, δηλαδή κατά τη διακυβέρνηση του πρίγκιπα 

Γεωργίου (1898-1906), που χαρακτηρίζεται από σφοδρή αντιπολίτευτική 

δραστηριότητα µε αποκορύφωµα το κίνηµα του Θερίσου, µόνο ένα πατριωτικό 

δράµα συναντήσαµε, το 1904.  Τότε πρέπει να είχαν αποκρυσταλλωθεί οι τάσεις της 

αντιπολίτευσης, που θα δηµιουργούσαν στους κύκλους της νέες ελπίδες για την 

πραγµάτωση του εθνικού τους οράµατος.  Έτσι, ένα πατριωτικό δράµα έγινε 

ευχαρίστως δεκτό.  Οι εξελίξεις των επόµενων ετών µονοπώλησαν το ενδιαφέρον της 

κοινής γνώµης και το θέατρο ατόνησε.  

Κατά την τελευταία φάση των κρητικών εξελίξεων (1906-1913), και 

συγκεκριµένα το 1907, όταν κυβερνούσε ο Ζαΐµης, του οποίου η πολιτική ήταν 

σύµφωνη µε τις επιθυµίες των βενιζελικών κύκλων, η ένωση φαινόταν πλέον κοντινή. 

Φυσικός ήταν ο ενθουσιασµός των θεατρόφιλων Χανιωτών, που παρακολούθησαν 

τέσσερα πατριωτικά δράµατα.  Τέλος, το 1911, όταν ο Βενιζέλος έχει αναλάβει 

πρωτεύοντα ρόλο στα πολιτικά πράγµατα του ελληνικού κράτους και παράλληλα 

πλησιάζει ο πόλεµος εναντίον της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, άλλα τέσσερα 

πατριωτικά δράµατα προσελκύουν το χανιώτικο κοινό. 

Οι θεατρικές ειδήσεις των εφηµερίδων που εξετάστηκαν για την παρούσα 

εργασία µας λένε ότι στα Χανιά δεν παίζονται µόνο δράµατα αµιγώς πατριωτικά, 

αλλά έχουµε και παραστάσεις δραµατικών ειδυλλίων που είχαν γνωρίσει επιτυχία 

στην Αθήνα, λεπτοµερέστερη καταγραφή των οποίων δίνεται στην 

παραστασιογραφία.  Έχει, κατά την άποψή  µου, σηµασία να αρχίσουµε µε τις 

παραστάσεις δραµατικών ειδυλλίων, για να εισαχθούµε σταδιακά στα έργα µε 

καθαρά πατριωτικό περιεχόµενο.  

Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουµε ποια έργα (δραµατικά ειδύλλια, 

πατριωτικά ή εθνικά δράµατα) παίζονταν στα Χανιά κατά την περίοδο που 

εξετάζουµε λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω περιοδολόγηση.  Πρώτο έργο στην 

περιήγησή µας είναι Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας του Κοροµηλά τόσο από άποψη 

θέµατος, όσο και από άποψη σκηνογραφίας, είναι ξένο προς την κρητική ζωή.  Το 

έργο είναι εµπνευσµένο από το ποίηµα του Γεωργίου Ζαλοκώστα Μια βοσκοπούλα 

                                                                                                                                                                      
13 ∆ελβερούδη, ό.π., σ. 290. 
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αγάπησα, σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο του ∆. Κοροµηλά, γραµµένο το 1891, 

παρουσιάζεται στο χανιώτικο κοινό στα 1896 σηµειώνοντας επιτυχία.14  Το µοτίβο 

της ωραιοποιηµένης και αρκετά ψεύτικης εικόνας της ζωής του βουνού και της 

στάνης συνεχίζει ο Σπ. Περεσιάδης µε τη Γκόλφω (1894),15 η οποία παρουσιάζεται 

στα Χανιά από το θίασο των ∆εδοκιµασµένων Ηθοποιών στα 1908.  Τα έργα αυτά 

δίνουν µια πρώτη εικόνα του τρόπου ζωής (ενδυµασιών, ασχολιών, αντιλήψεων) της 

ηπειρωτικής Ελλάδας σε µια περίοδο που η Κρήτη δεν αποτελεί µέρος του ελληνικού 

κράτους.  Είναι σηµαντικό λοιπόν που τέτοιου είδους έργα σηµειώνουν επιτυχία στο 

κρητικό περιβάλλον. 

Ανάµεσα στα 1894 και το 1904, οπότε παρουσιάζεται η Αρχοντοπούλα των 

Λευκών Ορέων του Κωνσταντίνου ∆ιγενάκη16, όπως θα δούµε παρακάτω, δεν 

εντοπίστηκε είδηση που να αφορά παράσταση πατριωτικού έργου.17

Στα 1905, αφού είχαν διερευνηθεί και οι διαθέσεις των ∆υνάµεων, 

οργανώθηκε από την αντιπολίτευση αντικυβερνητικό κίνηµα µε επικεφαλής την 

τριανδρία Ελ. Βενιζέλου, Κων. Φούµη και Κων. Μάνου.  Βασικό σύνθηµα του 

κινήµατος ήταν το ηχηρό και θελκτικό για το λαό σύνθηµα της ένωσης.  Στη 

διακήρυξη όµως της αντιπολίτευσης, λίγο πριν από την έκρηξη του κινήµατος,  

προετοιµαζόταν το έδαφος για την επιδίωξη µάλλον καθεστωτικής αλλαγής.  

«Αδυνάτου αποβαίνοντος του σκοπου τούτου [της ένωσης] θέλοµεν επιδιώξει…την 

αναθεώρησιν του ηµετέρου Συντάγµατος κατά το πρότυπον του ελληνικου, όπως 

απαλλαγη ο τόπος του δεσποτισµου».  Βέβαια, ο µέσος Κρητικός χωρικός δεν είχε την 

ίδια αντίληψη περί «δεσποτισµου» µε τους Χανιώτες εµπόρους, που επιδίωκαν ίσως 

ευνοϊκότερο δασµολογικό καθεστώς και άλλα. 

 Έδρα της τριµελούς ηγεσίας κατέστη το δυσπρόσιτο χωριό των Χανίων 

Θέρισο, όπου συγκεντρώθηκαν οι χίλιοι περίπου ένοπλοι και άοπλοι κινηµατίες.  

Μάχες σχεδόν δεν έγιναν.  Η χωροφυλακή, την οποία διέθετε ο αρµοστής, δεν ήταν 

αρκετή για να καταστείλει το κίνηµα.  Οι ευρωπαϊκές ∆υνάµεις ενίσχυσαν το στρατό 

                                                           
14 Μεσόγειος (Χανίων), 27/1/1896, αρ. 205: «Το έργον τουτο πρώτην ήδη φοράν εµφανιζόµενον ενώπιον του 
κοινου της πόλεώς µας, ανήκει ως ε/ιποµεν, εις τον πρωτον ανακαινιστήν της Ελλην. ∆ραµατογραφίας και 
Σκηνης κ. ∆ηµ. Κοροµηλαν.  Εινε υπόθεσις καθαρως Ελληνικη, εξαχθεισα εκ του ωραίου του µακαρίτου 
Ζαλοκώστα ποιήµατος “Μια βοσκοπούλα αγάπησα µια ζηλεµένη κόρη”.» 
15 ∆. Σπάθη, Ελλάδα Ιστορία και Πολιτισµός, τ.10, σ. 27. Γ. Σιδέρη, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου 
1794-1944, Αθήνα: Καστανιώτη, 1999, σ.σ. 155-156· · Λ. Πολίτη, ό.π., σ. 217. 
16 Κωνσταντίνου ∆ιγενάκη, Η Αρχοντοπούλα των Λευκών Ορέων, Πατριωτικόν δραµα (κρητικης 
υποθέσεως), εις πράξεις τέσσαρας, τυπ. 1, εν Αθήναις, 1906. 
17Το 1904 (11/9) παίζεται στο θέατρο Αλάµπρα της Αθήνας το έργο του Ι. Βότσαρη Κατά το 1897…, ενώ το 
1902 (28/4) παίζεται στο θέατρο Βαριετέ Αθηνών το έργο Η Κρήτη Ελευθέρα του Ι. Λευθεριώτη 
[ψευδώνυµο;]. ∆ελβερούδη, ό.π., σ. 313. 
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που εξακολουθούσαν να διατηρούν στην Κρήτη, αλλά δεν κινήθηκαν εναντίον των 

επαναστατών. 

 Αποµονωµένος και εγκαταλελειµµένος ακόµα και από τον αγγλόφιλο πατέρα 

του, ο πρίγκιπας Γεώργιος δέχτηκε την απόφαση των ∆υνάµεων για αντικατάστασή 

του.  Νέος αρµοστής ορίστηκε το 1906 ο πρώην (και κατοπινός) πρωθυπουργός της 

Ελλάδας Αλέξανδρος Ζαΐµης.18

Ένα χρόνο µετά (1907) παίζεται  το πατριωτικό ειδύλλιο Εσµέ η Τουρκοπούλα 

του Περεσιάδη, για ευεργετικό σκοπό.19

 

Υπό του ενταυθα ∆ραµατικου Θιάσου του κ. Βεντούρα δίδεται το 

εσπέρας της σήµερον έκτακτος ευεργετική παράτασις υπέρ του “Ιερου Λόχου” 

τας εισπράξεις της οποίας θέλει διαθέσει ο Σύλλογος προς ίδρυσιν του Πρώτου 

Κρητικου Σκοπευτηρίου εν Χανίοις. Κατά την παράστασιν θέλει διδαχθη από 

της σκηνης το πατριωτικό ειδύλλιον του αειµνήστου Σ. Περσιάδου, Εσµέ η 

Τουρκοπούλα, πληρες συγκηνιτικων επισοδείων αναφεροµένων εις την 

Μεγάλην του 21 Επανάστασιν.20

 

 Στα 1895 (30/1) υπάρχει η είδηση ότι παίζεται, µεταξύ άλλων, από τον θίασο 

του Πέρβελη το «περιπεπλεγµένο δράµα» Αρµατωλοί και Κλέφται χωρίς να 

σηµειώνεται το όνοµα του συγγραφέα.21  Μάλλον είναι η διασκευή του Χρ. 

Σαµαρτζίδη στο έπος του Γ. Ζαλοκώστα που πρωτοπαίζεται στην Πόλη το Γενάρη 

του 1863 και εκδίδεται στα 1867.22  Στην παράσταση του δράµατος Λέων Καλλέργης 

την άνοιξη του 1894 από το θίασο Κολυβά23 σηµειώθηκαν υπερβολικές αντιδράσεις 

από το κοινό. Είχε προηγηθεί (1892) µια περιορισµένης έκτασης κίνηµα στα Σφακιά 

χωρίς επιτυχία και ακολούθησε η επανάσταση του 1895 µε πρωτεργάτη τον Μανούσο 

Κούνδουρο. 
                                                           
18 ∆ετοράκη, ό.π., σ.σ. 444-449· Κ. ∆. Σβολόπουλου, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την 
αυτόνοµον Κρήτην 1901-1906, Ίκαρος, 1974, σ.σ. 91-94. 
19 Παραλλαγµένη µορφή πατριωτικού µελοδράµατος έχουν και άλλα έργα του Περεσιάδη όπως η Σκλάβα 
(1895) και Ο χορός του Ζαλόγγου (1896). ∆. Σπάθης, ό.π., σ. 27· Σιδέρης, ό.π., σ. 40.  
20 Ελεύθερο Βήµα (Xανίων), 14/4/1907, αρ.111. 
21 Μεσόγειος (Χανίων), 30/1/1895,αρ.159· Το έργο είχε ξαναπαρουσιαστεί στο χανιώτικο κοινό στα 1884.  
Πούχνερ, ό.π., σ.σ. 366-67. 
22 Σιδέρης, ό.π., σ. 43· Ν. Ι. Λάσκαρης, Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου, τ.2, Αθήνα, 1939, σ.24. 
23 «Ως προανηγγείλαµεν παρεστάθη υπό του Κυρίου και της Κυρίας Κολυβα µετά των γνωστων 
ερασιτεχνων της ηµετέρας πόλεως το δραµα ο «Λέων Καλλέργης» εν ω διεκρίθησαν αληθως οι ερασιτεχναι 
∆. Βουγας, Γ. Γεννάδης, Β. Μπαρνιαδάκης, Αθ. Αθανασόπουλος, Α. Βαρδίδης και το ζευγος Κολυβα. Αν 
και η έλλειψις της µελέτης εγένετο επαισθητή εις το ακροατήριον το θάρρος, και αι σκηνικαί επιτυχίαι 
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Τινές ενόµισαν ότι αποκτωσι τίτλους πατριωτισµου, εάν επατάγουν και 

εκραύγαζον και εχειρονόµουν. Κροταλίσµατα, ραβδοκτυπήµατα, 

ποδοπατόκροτοι, φωναί βραγχώδεις, εκδηλώσεις δηθεν ακράτου και απλέτου 

ενθουσιασµου, διήκουν από µιας άκρας της αιθούσης µέχρι της ετέρας, και 

ηκούοντο µέχρι των ντερσανάδων. Ενόµιζέ τις ότι ευωχουντο εντός καννίβαλοι. 

Εκ του καπνίσµατος η αίθουσα επληρουτο νεφων άνευ ουδενός σεβασµου προς 

το ωραιοον φυλλον, το οποιον, ως γνωστόν, εις εσπερίδας, χορούς και θέατρα 

φοβειται τον καπνό. Ταυτα δεν επιτρέπονται εν θεατρικαις παραστάσεσιν, ούτε 

εν εκκλησίαις σοβαραις.24

  

 Οι αντιδράσεις αυτές είναι ίσως ενδεικτικές του κλίµατος της περιόδου, που 

ήταν µια από τις πιο δύσκολες της τουρκοκρατίας στην Κρήτη.  Το ανδρικό, απ’ ότι 

φαίνεται κοινό, προέβη σε έντονες αντιδράσεις επιδοκιµασίας του έργου Λέων 

Καλλέργης και των µηνυµάτων που αυτό εξέπεµπε.  Όπως είναι γνωστό η υπόθεση 

του έργου βασίζεται στην επανάσταση που υποκίνησε στα 1341 ο Λέων Καλλέργης 

εναντίον των Βενετών.   

∆εν αναφέρεται το όνοµα του συγγραφέα για το έργο που παραστάθηκε στα 

1894.   Έργα πάντως µε τον τίτλο Λέων Καλλέργης έχουν γράψει ο Α. Παράσχος και ο 

Τιµ. Αµπελάς (1871). Ο τελευταίος έγραψε και το δράµα Μάρτυρες του Αρκαδίου 

βασισµένο στα γεγονότα του ολοκαυτώµατος, το οποίο σηµείωσε επιτυχία.25  Ο 

θίασος Κολυβά επίσης ανέβασε το Μάρτη του 189426 το δράµα Χίος δούλη του 

Ορφανίδη27 κατά την αποχαιρετιστήρια ευεργετική παράσταση υπέρ του Κολυβά. 

                                                                                                                                                                      
ακάλυψαν προφανως ταύτην και επήνεγκον σχετικήν επιτυχίαν, ώστε δύναταί τις να συγχαρη τους 
ηθοποιούς και ερασιτέχνας επί τω θριάµβω αυτων.», Μεσόγειος (Χανίων), (Χανίων), 2/4/1894, αρ.119. 
24 Μεσόγειος (Χανίων), 2/4/1894, αρ.119. 
25 Σιδέρης, ό.π, σ.σ. 47, 86, 92· Λάσκαρης, ό.π., σ.σ.136-37, 141-42. 
26 Μεσόγειος (Χανίων), 12/3/1894, αρ. 116. 
27 Η Χίος δούλη υπήρξε αρχικά ποίηµα που είχε βραβευθεί στα 1858 στον Ράλλειο διαγωνισµό και µε 
διασκευή του ίδιου του Ορφανίδη παρουσιάστηκε πολλές φορές από σκηνής. Πρωτοεκδόθηκε το 1871. 
Λάσκαρης,,ό.π., σ.σ. 326-27· Σιδέρης, ό.π., σ. 43· Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το Ελληνικό Θέατρο 
στην Κωνσταντινούπολη το 19ο αιώνα, τ.Α΄, Αθήνα, 1994, σ.σ. 155-156: Το 1863 (4/3) παρουσιάστηκε στην 
Κωνσταντινούπολη το πεντάπρακτο δράµα «Χίος δούλη, ή, Πατήρ, Πατρίς και έρως», που ήταν διασκευή 
του οµώνυµου ποιήµατος του Θ. Ορφανίδη από τον Κωνσταντινοπολίτη Αλέξανδρο Σταµατιάδη και 
γνώρισε µεγάλη επιτυχία.   Το έργο αυτό παρουσιάζεται και στα 1907 µε τον τίτλο Προδότης (πατριωτικό 
δράµα) από το θίασο Πεταλά.   Ελεύθερο Βήµα (Χανίων), 18/8/1907, αρ. 129: «Θέατρον ∆ηµοτ. Κήπου- Το 
λαµπρόν, έξοχον και πατριωτικόν δραµα του αειµνήστου Ορφανίδου «Προδότης»· Μεσόγειος (Χανίων), 
12/3/1894, αρ. 116: «Ο σκοπός της παραστάσεως είνε φιλανθρωπικός, καθόσον πρόκειται περί 
υποστηρίξεως ατυχήσαντος καλλιτέχνου, και πιστεύοµεν ότι το κοινόν θα τιµήση αθρόον αυτήν, ης τηςν 
επιτυχίαν εγγυαται η πειρα των λαµβανόντων ήδη µέρος ερασιτεχνων.» 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι το δράµα Καλλέργαι του Σπ. Βασιλειάδη ανεβαίνει 

στα 1888 στο Ηράκλειο.28  

  Με επιτυχία παραστάθηκε το έργο του Κωνσταντίνου ∆ιγενάκη Η 

Αρχοντοπούλα των Λευκών Ορέων στα 1904 (Νοέµβριος) στο ∆ηµοτικό Θέατρο των 

Χανίων.29   

 

[…] η “Αρχοντοπούλα των Λευκων Ορέων” εµφανίσθεισα χθες και 

προχθές από της σκηνης, συνέσφιγξε πολλάκις την καρδίαν ηµων και απέσπασε 

θαλερόν δάκρυ πλέον ή έν, τουλάχιστον έν, και διότι ο αναλαβών να εκτυλίξη 

δηµοσία τας συµφοράς Της, αντιπαρελθών Ιστορικά Προπύλαια και περιθώρια 

ευρέα και κράσπεδα πλατέα και µη σταθείς εν κεντρικαις γωνίαις όπως 

κατενώπιον του σύγκλυδος προσευχηθη, ετόλµησε να εισέλθη ευθύ εις την 

“ουσίαν της ουσίας” και να µη εξέλθη ταύτης,[…].30

 

Η πλοκή του έργου τοποθετείται στα Λευκά Όρη της Κρήτης κατά το 1866.  Στον 

πρόλογο του έργου ο συγγραφέας παρουσιάζει τα πρόσωπα του έργου.31

Το 1905 ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Νεαπόλεως στην Αθήνα από το 

θίασο «Μένανδρος» του ∆ιονυσίου Ταβουλάρη. Την επιτυχηµένη παράσταση 

παρακολούθησε και ο ίδιος ο συγγραφέας και απέσπασε θετικές κριτικές από 

αθηναϊκές εφηµερίδες.  Στην έκδοση του έργου του ο Κ. ∆ιγενάκης συµπεριέλαβε τις 

                                                           
28 Μίνως (Ηρακλείου), 27/2/1888, αρ. 362: «∆οθεισης την παρελθουσαν Πέµπτην ευεργετικης  
παραστάσεως υπέρ του καθ’ ηµας Συλλόγου υπό του παρεπιδηµουντος ενταυθα δραµατικου θιάσου του κ. Ι. 
Βασιλειάδου, τη ευγενει συµπράξει φιλοµούσων τινων νέων συµπολιτων ηµων, καθ’ ην εδιδάχθη το ωραιον 
δραµα του πολυκλαύστου ∆.(sic) Βασιλειάδου, Οι  Καλλέργαι, εισεπράχθησαν κατά ταύτην 124 τάλ.»·  
Σιδέρης, ό.π, σ. 46. 
29 Ελλάς (Χανίων), 19/11/1904, αρ.67: «[…] Την παράστασιν ετίµησε δια της παρουσίας του το πολύ και 
εκλεκτότερον µέρος της κοινωνίας και πολλοί αξιωµατικοί της Χωροφυλακης.  Ραγδαια χειροκροτήµατα 
επανέφερον επί της σκηνης τους ηθοποιούς, και τον συγγραφέα κατ’ επανάληψιν κληθέντα επευφήµισε το 
πληθος». Η ίδια εφηµερίδα αφιερώνει εκτεταµένα σχόλια στα επόµενα δύο φύλλα της (26/11 και 3/12/1904) 
για τις εντυπώσεις από την παράσταση. Τα άρθρα φέρουν την υπογραφή «Ν.Κ» και «Ν. Πιθαράκης» 
αντίστοιχα. 
Ελλάς (Χανίων), 3/12/1904, αρ. 69: το άρθρο µε τίτλο Η «Αρχοντοπούλα των Λευκών Ορέων» υπό 
Κωνσταντίνου ∆ιγενάκη, δηµοσιογράφου.  Ειδύλλιον των Λευκών Ορέων µας.  Κριτική ανάλυσις, 
υπογράφει ο Ν. Πιθαράκης. 
31 ∆ιγενάκης, ό.π., σ. 14: «Ούτω δε, ο µεν καπετάν Σήφης λχ εκπροσωπεί τον ορεινόν φιλόπατριν, αλλά και 
τον σοβαρόν, δραστήριον και ενεργητικόν άνδρα, και ούτινος τη πρωτοβουλία διενεργείται η επανάστασις· 
ο Στρατής, εκπροσωπεί τον ατίθασσον και ανυπότακτον ορεινόν νέον, όστις προτιµά µε το όπλον να ζη 
αντάρτης στα βουνά παρά ραγιάς να είναι. Ο Άρχοντας εκπροσωπεί τους νοικοκυραίους της εποχής εκείνης, 
τους φιλοπάτριδας µεν, αλλ΄ανισχύρους εις την των όπλων δράσιν, προσφέροντας όµως όλην την 
περιουσίαν των υπέρ της Πατρίδος. Ο Μανωλιός, όλως αντίθετος προς τον ενάρετον Κρήτα, είνε χαρακτήρ 
κτηνώδης και ηλίθιος, φθονερός και πλεονέκτης, µόνην σκέψιν έχων να αποκτήση αµπέλια και χωράφια, 
Πατρίς δε δι’αυτόν είναι λέξις κενή εννοίας· η Χρυσή είνε ο ιδεώδης τύπος της Κρήσσης, εις την καρδίαν 
της οποίας πληµµυρεί αφθόνως το αίσθηµα του πατριωτισµού, της αυταπαρνήσεως και του θάρρους, 
έκαστον δε των εν τω έργω προσώπων εκπροσωπεί και ένα διάφορον χαρακτήρα.» 
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κριτικές των αθηναϊκών εφηµερίδων Εσπερινή και Καιροί.32  Την παράσταση του 

έργου αναφέρουν δύο ακόµη αθηναϊκές εφηµερίδες, η Εστία και το Άστυ.33

Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι ο ∆ιγενάκης δηµοσίευε πολύ τακτικά 

ποιήµατα πατριωτικού περιεχοµένου από τα πρώτα χρόνια της αρµοστείας του 

Γεωργίου (Στα χρόνια της σκλαβιάς, Μια νύχτα της σκλαβιάς, Στη γιορτή µας)34, αλλά 

και ποιήµατα σχετικά µε τα πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας.  Το 1905 όµως 

παίρνει µέρος στο κίνηµα του Θερίσου.35

Στα 1907 αναφέρεται ότι ανέβηκε για µια ευεργετική παράσταση το 

πατριωτικού περιεχοµένου έργο, όπως δηλώνεται από τον τίτλο, Η ανατίναξις της 

Μονής του Αρκαδίου.36  ∆εν αναφέρεται όµως το όνοµα του συγγραφέα  ή άλλες 

πληροφορίες για το έργο. 

Παράλληλα, έχουµε δείγµατα έργων που ανήκουν στο λεγόµενο «οθωνικό 

κύκλο», όπως είναι η Κατοχή (ή Όθων και Αµαλία) του Γερ. Βώκου37 και Η έξωσις 

του Όθωνος των Π. ∆ηµητρακόπουλου-Αρ. Κυριακού. Και τα δύο έργα ανεβαίνουν 

στη χανιώτικη σκηνή στο «Νέον Θέατρον Ορφεύς» από το θίασο Πεταλά-

Παρασκευοπούλου.  Η Κατοχή παίζεται στις 16/6/1907 µεταξύ άλλων έργων που 

περιλαµβάνει το πρόγραµµα του θιάσου38, ενώ Η έξωσις του Όθωνος παίζεται στις 26 

Ιουλίου του ίδιου έτους.39  Τα έργα αυτά παίζονται λίγο διάστηµα µετά την 

αντικατάσταση του πρίγκιπα Γεωργίου στη θέση του αρµοστή της Κρήτης από τον 

Αλέξανδρο Ζαΐµη. 

                                                           
32 ∆ιγενάκης, ό.π., σ.σ. 20-21. 
33 Εστία (Αθηνών), 24/8/1905, αρ. 4149. σ. 2 και  Άστυ(Αθηνών), 22/8/1905, αρ. 5350, σ.3: «∆ια πρώτην 
φοράν εν Αθήναις πρωτότυπον δραµα κρητικης υποθέσεως του οπλαρχηγου κ. Κ. ∆ιγενάκη, η “η 
Αρχοντοπούλα των Λευκων Ορέων”.  Τέσσαρες πράξεις γεµαται πατριωτισµόν.» και στην ίδια εφηµερίδα 
στις 24/8/1905, αρ. 5352: «∆ια τρίτην φοράν απόψε το κρητικόν δραµα του κ. ∆ιγενάκη “Η Αρχοντοπούλα 
των Λευκών Ορέων” –εις 4 πατριωτικαί πράξεις».  
34 Έρευνα (Χανίων), 9/11/1899, 10/12/1899, 4/2/1900. 
35 Ο ∆ιγενάκης υπογράφει ως πληρεξούσιος Αποκορώνου και οπλαρχηγός (12/3/1905).  Στα κείµενα και στα 
επίσηµα έγγραφα που προτάσσει στην έκδοση του έργου διαφαίνεται ο πατριωτισµός του, τον οποίο 
προβάλλει ο ίδιος ιδιαίτερα.  ∆ιγενάκης, ό.π., σ.σ. 5-7, 11. 
36 Ελεύθερο Βήµα (Χανίων), 18/8/1907, αρ. 129: «Θέατρον Ορφεύς- Απόψε δίδεται υπέρ του νεαρου 
ηθοποιου κ. Α. Μαραγκόπουλου και του µηχανικου κ. Παγκάλου µε το λαµπρόν και θεαµατικό έργον «Η 
ανατίναξις της Μονης του Αρκαδίου.» 
37 Γιάννη Σιδέρη, ό.π., σ.σ. 259-263· ∆ελβερούδη, ό.π., σ. 298: «Η Κατοχή κινείται οπωσδήποτε έξω από το 
γνωστό κλίµα των πατριωτικών δραµάτων, γι’ αυτό άλλωστε ο συγγραφέας της φροντίζει να την 
χαρακτηρίσει “ιστορική σκηνογραφία”, επισηµαίνοντας έτσι τη διαφοροποίησή της από την υπόλοιπη 
εθνική παραγωγή». 
38 Ελεύθερο Βήµα (Χανίων), 16/6/1907, αρ.120: «Απόψε δίδεται η “Κατοχή” την οποίαν δεν πρέπει να µεινη 
Χανιώτης να µην την ιδη». 
39 Υψηλά Λευκά Όρη (Χανίων), 26/7/1907, αρ. 83: «Απόψε δεν πρέπει να λείψη κανείς, µα κανείς από την 
παράστασιν. Θα δοθη η ωραιοτάτη η συγκινητικωτάτη εθνική τραγωδία η Έ ξ ω σ ι ς  του Ό θ ω ν ο ς, η 
τόσας συγκινήσεις προκαλέσασα εν Αθήναις επί 40 φοράς συνεχως παιχθεισα. Θα θαυµάσετε όλοι την κ. 
Παρασκευοπούλου ως Αµαλίαν και τον κ. Πεταλαν ως Όθωνα.» 
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 Σχετικά µε την περίπτωση της Κατοχής θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι 

παίζεται στα Χανιά (1907), όταν πια η «µόδα» των οθωνικών δραµάτων βρίσκεται 

στο τέλος της,40 έχοντας επηρεάσει όµως αρκετούς δραµατογράφους της εποχής, 

όπως το ∆ηµητρακόπουλο (Βασιλείς εν εξορία), το Γαλανό (Ο θάνατος του Όθωνα) 

και τον Ποταµιάνο (Καποδίστριας και Μαυροµιχαλαίοι).41  Ένα ενδιαφέρον σηµείο 

είναι ότι µετά την παράσταση της Τόσκα του Σαρντού ακολούθησε «Η ολονυχτία της 

Κρήτης», χωρίς να αναφέρεται ο δηµιουργός και το περιεχόµενό της, η οποία 

«δοθεισα εις το τέλος της παραστάσεως κατενθουσίασε και ηυχαρίστησε τους 

πάντας».42   Ίσως δεν πρόκειται για θεατρικό έργο, αλλά για µουσικό κοµµάτι 

                                                           
40 ∆ελβερούδη, σ. 298.  Το έργο του Βώκου είχε προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση στη θεατρική ζωή της 
Αθήνας.  Σχετικά µε την απαγόρευση του έργου και την άποψη του συγγραφέα και άλλων στα 
δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας Εστία (Αθηνών), 31/5/1905, αρ.4064, (υπογρ.Σαµπρόλ), 2/7/1905, αρ. 4097, 
24/8/1905, αρ. 4149, «ΑΙ TIRADES ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ», (υπογρ. Αλκίνοος). 
41 ∆. Γουνελάς, «Εισαγωγή στα τρία µονόπρακτα του Καζαντζάκη», από το τεύχος αφιέρωµα στον 
Καζαντζάκη του περιοδικού Νέα Εστία, Αθήναι, Χριστούγεννα 1977, τχ. 1211, σ. 175. 
42 Ελεύθερο Βήµα (Χανίων), 16/6/1907, αρ. 120. Από τη διατύπωση της είδησης δεν είναι σαφές αν Η 
Ολονυχτία της Κρήτης είναι θεατρικό έργο ή όχι. Μολονότι δεν διαθέτω στοιχεία γι’ αυτό, υποθέτω ότι θα 
µπορούσε να είναι βασισµένο στο ποίηµα του ροµαντικού ποιητή Γεωργίου Παράσχου (1822-1886), που 
φέρει τον τίτλο Μια ολονυκτία στην Κρήτη και έχει ως εξής:   

Εδώ που στη φτέρη τ’ αηδόνι πλανάται, 
                                        να στήσοµε ελάτε αδέρφια χορό 
             και στου ήλιου τα πρώτα διαµάντια 
   ριχνόµαστε αγνάντια σε Τούρκων σωρό. 
 
   Από φλόγες η Κρήτη ζωσµένη 
   Τα βαριά της τα σίδερα σπα 
   Και σαν πρώτα χτυπιέται, χτυπά 
   Και γοργή κατεβαίνει. 
 
   Με µεγάλο, θεόρατο δόρυ 
   Όλη νιάτα πετά και ζωή 
   Και σε τόση φωτιά και βοή 
   Τρέµουν δάση και όρη. 
 
   Όπου ρίξει θολή τη µατιά της, 
   Χίλια όπλα στις ράχες λαλούν 
   Και χιλιάδες πετούν πυροβολούν 
   Τουρκοµάχοι µπροστά της. 
 
   Τιµηµένο σπαθί ξεγυµνώνει 
   Μα ο σουλτάνος σπαθί δεν γροικά 
   Το βαρύ της χέρι χτυπά 
   Και η µατιά της λαβώνει. 
   Χτύπα,  χτύπα της θάλασσας Σούλι! 
   Χτύπα κόρη γλυκειά του γιαλού! 
   Εδώ οι άνδρες παλαίουν, 
   Αλλού ζουν  ως γυναίκες ή δούλοι. 
   Από δω Σελινιώτες, Λακκιώτες στη φωτιά 
   Από κει στη φωτιά οι Σφακιανοί, Σφακιανοί 
   Να βουίζει παντού µια φωνή 

  Στις σπαθιές µας τις πρώτες! 
Το ποίηµα βρήκα στο Ιστορικο-Λαογραφικό ανθολόγιο του Γιάννη Νικολάου Μάντακα, τόµος Β΄, Εκδόσεις 
Παράρτηµα Πολεµικού Μουσείου, Χανιά, 2003, σ. 558. 
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βασισµένο πιθανώς στο ποίηµα του Γ. Παράσχου, αδελφού του Αχιλλέα Παράσχου. 

(βλ. υποσηµ. 42).43

 
«[…] Την 9 ακριβως κατέφθασεν και η Α. Β. Υψ., τον οποίον η µουσική 

της Χωροφυλακης, ην προθύµως απέστειλεν ο Αρχηγός κ. Καπρίνης, 

εχαιρέτισεν αφιχθέντα µε την “Ολονυκτιά”.  […]».44

 

Το Σεπτέµβριο του 1908, µέσα στο κλίµα αισιοδοξίας, που δηµιούργησε η 

επανάσταση των Νεοτούρκων, και εξηµµένοι από την ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε 

βασίλειο και την προσάρτηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης από την Αυστροουγγαρία, οι 

Κρήτες πολιτικοί όλων των παρατάξεων αποφάσισαν τον τερµατισµό του 

αρµοστιακού καθεστώτος.  Ο Ζαΐµης παύθηκε από τη θέση του όσο το δυνατόν πιο 

διακριτικά. Η Ελλάδα, εν όψει των εξελίξεων, που έµελλε να προκαλέσουν τους 

βαλκανικούς πολέµους, δεν ήθελε να υστερήσει της Βουλγαρίας και ενθάρρυνε 

παρασκηνιακά το πραξικόπηµα.  Τα γεγονότα των ετών 1908-1910 µονοπωλούν το 

ενδιαφέρον των εφηµερίδων.  Κατά τα έτη 1909 και 1910 δεν υπάρχει είδηση για 

παράσταση πατριωτικού έργου στα Χανιά.45

Στις αρχές του 1911, όπως θα δούµε και στην ενότητα III, παρατηρείται 

πύκνωση των ειδήσεων για παραστάσεις πατριωτικών δραµάτων.  Με τον τίτλο Η 

βασίλισσα Αµαλία και ο Νταβέλης –ιστορικό δράµα – δόθηκε παράσταση από τα 

θίασο της Στεφάνου46 το Μάρτη του 1911.47   Ίσως πρόκειται για το έργο Νταβέλης 

των Α. Κυριακού και Τιµ. Σταθοπούλου που ανέβηκε στις 5 Αυγούστου 1910 στο 

θέατρο Νεαπόλεως της Αθήνας.48

                                                           
43 Η Ζ. Σηµανδηράκη στο άρθρο της «Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στα Χανιά στο γύρισµα του αιώνα (1880-
1910)», ό.π., αναφέρει τον τίτλο «Ολονυχτία της Κρήτης» που αποδίδεται σε εθνικό δράµα χωρίς 
περισσότερα στοιχεία για το συγγραφέα και το έργο. 
44 Ελλάς (Χανίων), 15/12/1901, αρ. 62.   
45 Το 1909 (8/11) παίζεται στο θέατρο Βαριετέ της Αθήνας από το θίασο Κυβέλης, Φυρστ το έργο του Γ. 
Ασπρέα Το ΄97. ∆ελβερούδη, ό.π., σ.313. 
46 Η Βασιλεία Στεφάνου (1875-;) ήταν γνωστή πρωταγωνίστρια του θεάτρου στα τέλη του 19ου αιώνα και 
κυρίως στις πρώτες δεκαετίες του 20ού.  Εµφανίστηκε στα 1894 µε το θίασο του ∆ηµ. Κοτοπούλη.  
Συνεργάστηκε για λίγα χρόνια µε το «Βασιλικόν Θέατρον» και µε την «Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου», 
αλλά και µε γνωστούς ηθοποιούς (Ταβουλάρη, Βεάκης κ.ά.).  Το 1910 εµφανίζεται µε δικό της θίασο.  
Θεόδωρου Έξαρχου, Έλληνες ηθοποιοί.  «Αναζητώντας τις ρίζες», τ. Α΄, Αθήνα-Γιάννινα: ∆ωδώνη, 1995, 
σ.σ. 103-104. 
47 Ελεύθερο Βήµα (Χανίων), 24/3/1911, αρ. 315: «[…] Την παρελθουσαν Κυριακήν εδόθη το ιστορικόν 
δραµα “η Βασίλισσα Αµαλία και ο Νταβέλης” έργον αναγόµενον εις την εποχήν της εν Ελλάδι Γαλλικης 
κατοχης, δι’ αυτου δε ανεπαραστάθη µία ζωντανή σελίς της πολυκυµάντου βασιλείας του Όθωνος, ως και η 
κατά την εποχήν ταύτην δρασις των ληστάρχων των τροµοκρατούντων την Ελλάδα, οι διασηµότεροι των 
οποίων είναι αναποσπάστως συνδεδεµένοι µε την πολιτικήν εξέλιξιν των χρόνων εκείνων. […]». 
48 Σιδέρης, ό.π., σ. 263. 
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Εκτός από θεατρικά πατριωτικά έργα, γράφονται ποιήµατα µε πατριωτικό και 

κυρίως θρησκευτικής χροιάς περιεχόµενο, όπως είναι Η Κριτσωτοπούλα του Μιχαήλ 

Γ. ∆ιαλινά, που εκδίδεται στα 1912 στο Ηράκλειο.  Επίσης, εντόπισα πατριωτικό 

ποιήµα του Χατζη-Μιχάλη Γιάνναρη µε τον τίτλο Η Κρητικοπούλα ήτοι Αγώνες και 

πάθη της Κρήτης του 1866.49  Γι’ αυτά τα έργα δεν έχουµε καµία πληροφορία για 

δραµατοποίηση ή παράστασή τους.  Πάντως είναι ενδεικτικά της τάσης να γράφονται 

έργα µε πατριωτικό-θρησκευτικό περιεχόµενο στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν παίζονται στα Χανιά, ενώ αντίθετα 

παίζονται στην Κωνσταντινούπολη,50 έργα του Κρητικού Αντώνιου Αντωνιάδη (ο 

Σιδέρης τον χαρακτηρίζει «κόνικλο της δραµατουργίας µας»)51 γυµνασιάρχη στο 

επάγγελµα, που έγραψε πάρα πολλά έργα, δράµατα, έπη, τραγωδίες, κωµωδίες, 

αρκετά από τα οποία έχουν πατριωτικό-ιστορικό περιεχόµενο στα τέλη του 19ου 

αιώνα και καλύπτουν σχεδόν όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας.52  Ενώ 

πρόκειται για έργα θεατρικά, τουλάχιστον κατά την περίοδο που εξετάζουµε και 

σύµφωνα µε τις εφηµερίδες που µελετήθηκαν δεν αναφέρεται το όνοµα του 

Αντωνιάδη.  Μια εκδοχή για την απουσία των έργων αυτών από τη χανιώτικη 

θεατρική σκηνή ίσως είναι η επί χρόνια διαµονή του στην Αθήνα και Πειραιά λόγω 

της δουλειάς του και η έλλειψη ενδιαφέροντος των αθηναϊκών θιάσων για τα έργα 

αυτά, αφού όσα έργα ανεβαίνουν στη χανιώτικη θεατρική σκηνή είναι επιλογές των 

αθηναϊκών θιάσων που επισκέπτονται τα Χανιά.53  Είναι αξιοσηµείωτο όµως το 

γεγονός ότι αρκετά από τα έργα του Αντωνιάδη αποσπούν επαίνους και βραβεία στον 

Λασσάνειο και το Βουτσιναίο διαγωνισµό54, ενώ άλλα παρουσιάζονται στην Αθήνα, 

                                                           
49 Το ποίηµα είναι µακροσκελές και αποτελείται από 157 κεφάλαια.  Εκδόθηκε στην Αθήνα «εκ του 
τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου» το 1894.  Φέρει χειρόγραφη αφιέρωση του συγγραφέα.  Το έργο αυτό είναι 
δεµένο µε άλλα ποιήµατα Κρητών, που έχουν κυρίως πατριωτικό περιεχόµενο σ’ ένα τόµο µε τον γενικό 
τίτλο Έπη Ιστορικά και βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.  Τα άλλα έργα είναι: 1) ένα γαλλικό µε 
τίτλο Les Grecs.  Epitre au Grand-Turc, par Barthelemy, Paris, 1826.  2) Εµµανουήλ Κ. Στρατουδάκη, 
Κρητικαί Εµπνεύσεις, Εν Αθήναις, 1880. 3) Α. Ν. Ανθούση (σπουδαστής του Γυµνασίου), Ευτέρπη ήτοι 
ποιήµατα (µεταξύ των οποίων και ένα για την καταστροφή του Αρκαδίου), Εν Αθήναις, 1888. 4) 
Αναγνώστου ∆ουνάκη, Οι αγώνες της Κρήτης, Εν Αθήναις, 1878 (αναφέρεται στην επανάσταση του 1877). 
5) Αναγνώστου Ντούνη, Οι αγώνες της Κρήτης, ποιήµατα, (µεταξύ των οποίων ένα που αναφέρεται στην 
επανάσταση του 1866 και ένα δεύτερο στην επανάσταση του 1877), Χανιά, 1910. 6) Αντωνίου Ιω. 
Αντωνιάδου, Κρητηίς, έπος, Χανιά, 1899.  
50 Χρυσόθεµις Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, ό.π., σ. 159. 
51 Σιδέρης, ό.π., σ. 40. 
52 Ο Αντωνιάδης έγραψε και έργα µε κρητική υπόθεση, όπως Η αυτονοµία της Κρήτης (1892), Η αυτονοµία 
της Κρήτης επί Ενετών (1898), η Κρητηίς (1899). 
53 Όπως σηµειώνεται στην έκδοση των έργων Θρασύβουλος ο ελευθερωτής των Αθηνών, Κατσαντώνης και 
Μεσολόγγι και Κλείσοβα τα δράµατα αυτά διδάσκονται από σκηνής κατά τα σχολικά έτη 1884-85 από τους 
µαθητές της σχολής του εθνικού δραµατικού συλλόγου. Το αντίτυπο των έργων αυτών βρίσκεται στη 
Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. 
54 Το έπος του Αντωνιάδη Κρητηίς (1899) γραµµένο σε ραψωδίες αποσπά τον πρώτο έπαινο στο Βουτσιναίο 
διαγωνισµό και εγκρίνεται «δι’ ηγεµονικού διατάγµατος προς χρήσιν των εν Κρήτη Γυµνασίων». Στο έργο 
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στον Πειραιά, στη Σµύρνη και την Κωνσταντινούπολη, ήδη από το 1870 µε 

επιτυχία.55  Σε κάθε περίπτωση όµως είναι ένα ζήτηµα που προξενεί απορία. 

Κλείνοντας,  να σηµειώσουµε ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω έργα 

παίζονταν σε διάφορες πόλεις εκτός των Αθηνών (Σέρρες, Σµύρνη, 

Κωνσταντινούπολη) από τους αθηναϊκούς θιάσους πολύ πριν από την περίοδο της 

Κρητικής Πολιτείας.  Τα περισσότερο γνωστά έργα πατριωτικού περιεχοµένου είναι 

οι Αρµατωλοί και Κλέπται, η Χίος δούλη και τα κρητικής υπόθεσης Καλλέργαι και 

Κρήτες και Βενετοί.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
αυτό περιγράφεται ο ατυχής έρωτας ενός ξακουστού νέου, του ∆ράκου από τους Λάκκους Κυδωνίας, προς 
τη Βικτωρία, αλλά παράλληλα απεικονίζονται και τα παθήµατα των Κρητών υπό τη δεσποτεία των Ενετών. 
Το µοτίβο αυτό, η καταγραφή δηλαδή των περιπετειών του έρωτα δύο νέων µε φόντο τα ιστορικά γεγονότα 
της βενετικής ή της τουρκικής κατάκτησης της Κρήτης ή άλλων περιοχών του ελλαδικού χώρου και τις 
προσπάθειες των υπόδουλων κατοίκων να επαναστατήσουν, το συναντάµε και σε άλλα έργα όπως στη Χίος 
δούλη του Ορφανίδη,στην Εσµέ και στον Χορό του Ζαλόγγου του Περεσιάδη κλπ 
55 Θόδωρος Χατζηπανταζής, Από του Νείλου µέχρι του ∆ουνάβεως (1828-1875), τ. Α2, Ηράκλειο: 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002, σ.σ. 705, 720, 861, 1068, 1070, 1076. 
56 Θόδωρος Χατζηπανταζής, ό.π. passim. 
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ΙΙΙ. Πρωτότυπη παραγωγή: παρουσίαση τριών πατριωτικών έργων Κρητών 

συγγραφέων 

 

 Τα πατριωτικά δράµατα που παράγονται από Κρήτες και απευθύνονται 

κυρίως στο κρητικό κοινό αντανακλούν τη γενικότερη επιθυµία των Κρητικών για 

ένωση µε την Ελλάδα και εντάσσονται στον γενικότερο µηχανισµό προπαγάνδας της 

Μεγάλης Ιδέας.  Παράλληλα µε αυτά τα έργα, που εµφανίζονται σε περιόδους 

κρίσιµων γεγονότων, όπως θα δούµε παρακάτω, στο χανιώτικο κοινό παρουσιάζονται 

και έργα Ελλήνων συγγραφέων µε παρόµοιο περιεχόµενο. 

 Έργα όπως η Χίος ∆ούλη και η  Εσµέ του Περεσιάδη και η  Κατοχή του 

Βώκου ανήκουν στη γενικότερη οµάδα θεατρικών έργων που χαρακτηρίζονται 

«εθνικά», που αν και ανήκουν σε διαφορετικά είδη, προβάλλουν και καλλιεργούν ό,τι 

ενίοτε θεωρείται «εθνική υπόθεση».  Τα «εθνικά» έργα καλύπτουν µια εκτεταµένη 

χρονικά περίοδο, από τα προεπαναστατικά χρόνια έως και µετά τη Μικρασιατική 

καταστροφή και το Μεσοπόλεµο.57

 

 

α. παρουσίαση πρωτότυπων έργων: µια πρώτη προσέγγιση 

 

Το πρώτο έργο το οποίο θα παρουσιάσουµε είναι το δραµατικό ειδύλλιο η 

Προδοσά του Ιωάννη δ. Μουρέλλου,58 που για πρώτη φορά διδάσκεται από σκηνής 

στις 16/12/1906.  Μερικά χρόνια αργότερα, το 1911, στα πλαίσια του πατριωτικού 

ενθουσιασµού που επικρατούσε στην Κρήτη µε βασικό αίτηµα την ένωση µε την 

Ελλάδα, παρουσιάζονται τρία δράµατα µε πολύ µικρή χρονική απόσταση µεταξύ 

τους.  ∆ύο απ’ αυτά, Η Κρήτη στεφανουµένη ή Ο στέφανος της ανδρείας, και το 

Αρκάδι ανήκουν στον «ποιητή του εν Κρήτη Στρατού» ∆ηµήτριο Σ. Καλλιγιάννη59 

                                                           
57 «Από µια άποψη, η σχολή του πατριωτικού δράµατος των αρχών του (εικοστού) αιώνα αποτελούσε 
συνέχεια και φυσική προέκταση της καθαρευουσιάνικης ιστορικής τραγωδίας του παρελθόντος, µε 
ενδιάµεσο σταθµό και συνεκτικό κρίκο ανάµεσα στα δύο είδη τη σύντοµη µόδα των «οθωνικών δραµάτων», 
που συνδύαζαν στις σκηνές τους τη µεγαλοπρέπεια των βυζαντινών παλατιών της παλιότερης περιόδου µε 
τις φουστανέλες της νεότερης.», Θ. Χατζηπανταζή, Η Αθηναϊκή Επιθεώρηση, Αθήνα: Ερµής, 1977, τ.1, σ. 
118. 
58 Ι. ∆. Μουρέλλου, Προδοσά, δραµατικόν ειδύλλιον κρητικής υποθέσεως εις πράξεις τέσσαρας, στην Κρητική 
Στοά, τ.Α΄, Ηράκλειον, Κρήτης, 1907, σ.σ. 39-118.   Το κείµενο βρέθηκε στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. 
59 Ο ∆ηµήτριος Σεργίου Καλλιγιάννης ήταν συντάκτης και εκδότης της πολιτικοσατυρικής εφηµερίδας 
Φλαφλατάς που έβγαινε κάθε Κυριακή στα Χανιά (1906;-1917;). 
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και περιέχονται στο βιβλίο του µε γενικό τίτλο Ποιητικαί Εµπνεύσεις που εκδίδεται 

στο τυπογραφείο της «Νέας Έρευνας» στα Χανιά το 1911.60

Το τρίτο έργο, Η Κρήτη παλαίουσα, υπογράφει ο Αντώνιος Βορεάδης. (1855-

1913).61  Το κείµενο περιέχεται στον συλλογικό τόµο µε τον τίτλο Έπη Ιστορικά 

(βλέπε υποσηµ. 49) που βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.62  Εκτός απ’ αυτό, 

βρέθηκαν άλλα δύο αντίτυπα του έργου· ένα στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και 

ένα δεύτερο στη Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.  

Πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, για αθησαύριστα έργα, σύµφωνα 

τουλάχιστον µε τη βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, και 

συµπληρώνουν τον κατάλογο των πατριωτικών δραµάτων της ελληνικής 

δραµατουργίας των αρχών του 20ού αιώνα.  

 

 

β. έργα: περιεχόµενο και ιστορικό περιβάλλον 

 

 

 Μέσα στο κλίµα που έχει δηµιουργηθεί από τις πολιτικές και στρατιωτικές 

εξελίξεις στην Κρήτη κινούνται τα δράµατα που γράφονται από Κρήτες συγγραφείς 

και γνωρίζουν µεγάλη επιτυχία κατά την παρουσίασή τους στο χανιώτικο κοινό.     

 Τα έργα που παρουσιάζονται παρακάτω έρχονται να συµπληρώσουν την 

εικόνα της δραµατουργίας και του γενικότερου πολιτιστικού γίγνεσθαι της Κρήτης 

την περίοδο που εξετάζουµε, και να δώσουν µια εικόνα σχετικά µε τα πρότυπα που 

είχαν οι ντόπιοι συγγραφείς και πώς λειτουργούσαν αυτά στα πλαίσια της 

διαδικασίας διαµόρφωσης της ιδεολογίας της Μεγάλης Ιδέας.  Το υλικό δεν είναι 

                                                           
60 Ελεύθερο Βήµα (Χανίων), 10/3/1912, αρ. 361: «Υπό του ποιητου του στρατου κ. ∆ηµητρίου Καλλιγιάννη 
εξεδόθη και εκυκλοφόρησεν ήδη κοµψότατον τευχίδιον πατριωτικων ποιηµάτων υπό τον τίτλον “Ποιητικαί  
εµπνεύσεις”.  Τα ποιήµατα ταυτα τα οποια χαρακτηρίζει σύνθεσις τεχνική και πατριωτική έξαρσις ικανή να 
διεγείρη τα µεγάλα συναισθήµατα εις τον αναγνώστην το Υπουργειον των Στρατιωτικων  δι’ εγγράφου του 
συνέστησε προς τα στρατιωτικά σώµατα, ως εφοδίου απαραιτήτου εις πάντα ιδία δε εις στρατιώτην της 
πατρίδος την απόκτησιν του βιβλιαρίου τούτου συνιστωµεν ιδιαιτέρως, διότι τοιαυτα βιβλία είναι διερµηνεις 
των Κρητικων καρδιων».  Τα κείµενα που χρησιµοποίησα στην παρούσα εργασία προέρχονται από το 
αντίτυπο που βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά, ενώ αντίτυπο υπάρχει και στις κλειστές 
συλλογές Μοάτσου του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο.  Το τελευταίο µάλιστα είναι ελλιπές. 
61 Ο Βορεάδης διετέλεσε διευθυντής της εφηµερίδας Ηράκλειον του Ηρακλείου.  «[…] Ακούραστος εργάτης 
των ελληνικών γραµµάτων και καλλιτέχνης της γραφίδος.  Πατρίδα δε έχει την γενέτειραν του ∆ιός ∆ίκτην.  
Επί πολλά έτη χρηµατίσας Γυµνασιάρχης διεκρίνετο δια τον ζήλον προς το καθήκον του.  µόλις δε το 
δένδρον της ελευθερίας άρχισε ν’ απλώνη τους κλώνους του στην ηρωικήν Πατρίδα βλέποµεν τον κ. 
Βορεάδην ανερχόµενον εις την Νοµαρχιακήν έδραν οπόθεν µετ’ ολίγον κατέρχεται εις τον πολιτικόν αγώνα 
και διαπρέπει και ως πολιτικός εν τω Κρητικώ Κοινοβουλίω.», Ι. ∆. Μουρέλλου Κρητική Στοά, ό.π., σ. 283. 
62Το κείµενο φέρει αφιέρωση, µε ηµεροµηνία 2/9/1911, του συγγραφέα στον Εµµανουήλ Γενεράλη, στου 
οποίου τη βιβλιοθήκη ανήκε το βιβλίο.  
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πάντα πλήρες και συχνά έχουµε µόνο το όνοµα του συγγραφέα ή τον τίτλο του έργου, 

άλλοτε και τα δυο µαζί, αλλά λανθάνοντα τα δραµατικά κείµενα. 

Στο σηµείο αυτό θα παρουσιαστούν τα πρωτότυπα έργα της κρητικής 

δραµατουργίας.  Πρώτα πρώτα η Προδοσά του Μουρέλλου· δραµατικό ειδύλλιο 

γραµµένο στην κοινή δηµοτική γλώσσα µε περιορισµένου αριθµού διάσπαρτες λέξεις 

του κρητικού ιδιώµατος (ίντα, ας χοστούµε, όρτσες, ανηµένουνε, ετσά, εδά, σκιανιάζει, 

ξάνοιξε, αφούρα, ζάλο, κά ).  Οι διάλογοι είναι γραµµένοι σε δεκαπεντασύλλαβο 

στίχο.   

Η υπόθεση αναπτύσσεται σε τέσσερις πράξεις, η κάθε µια από τις οποίες 

διαιρείται σε σκηνές (7, 10, 6, 7 αντίστοιχα), αλλά δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένα 

στρατιωτικά γεγονότα που να µπορούµε να τα ταυτίσουµε ιστορικά.  ∆ιαδραµατίζεται 

σ’ ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, που δεν κατονοµάζεται.  Ο Κωστής αγαπάει τη 

Χρυσώ, κόρη του Λάµπρου, τοπικού άρχοντα και αρχηγού µιας οµάδας επαναστατών 

στον αγώνα κατά των Τούρκων.  Η Χρυσώ απορρίπτει την αγάπη του Κωστή, επειδή 

ανάµεσα σ’ εκείνη και το ∆ράκο, ένα φτωχό παληκάρι του χωριού, υπάρχει αµοιβαίος 

έρωτας.  Ο ∆ράκος είχε ζητήσει σε γάµο τη Χρυσώ, αλλά ο πατέρας της είχε αρνηθεί 

και είχε υποχρεώσει τον ∆ράκο να εγκαταλείψει το χωριό.  Ο ∆ράκος επιστρέφει στο 

χωριό από την ελεύθερη Ελλάδα αγνώριστος, φορώντας φουστανέλα και παίρνει 

µέρος στις µάχες κατά των Τούρκων δείχνοντας µεγάλη γενναιότητα.   

Ο Κωστής ορκίζεται να εκδικηθεί για την απόρριψη της Χρυσώς και 

φτάνοντας στο σηµείο της προδοσίας γίνεται µουσουλµάνος και οδηγεί τους 

Τούρκους στο χωριό.   Έγινε µεγάλη σφαγή.  Η Χρυσώ µε άλλες κοπέλες 

αιχµαλωτίζεται, αλλά εξακολουθεί να αντιστέκεται στις επιθυµίες του Κωστή.  Ο 

τελευταίος πέφτει στα χέρια του ∆ράκου και άλλων παληκαριών.   

Ο Λάµπρος µαθαίνει για την ταυτότητα του ∆ράκου, του οποίου την ανδρεία 

είχε θαυµάσει αγνοώντας ποιος ήταν.  ∆έχεται να τον κάνει γαµπρό του και αµέσως 

µετά ξεψυχά έχοντας τραυµατιστεί θανάσιµα.  Όλοι ζητούν την τιµωρία του προδότη 

Κωστή.  Η Χρυσώ τον αφήνει να φύγει πιστεύοντας πως οι τύψεις θα είναι η 

µεγαλύτερη τιµωρία του.  Τελικά, ο Κωστής συνειδητοποιώντας την προδοσία του 

µεταµελείται και αυτοκτονεί. 

  Η πρώτη διδασκαλία του έργου από σκηνής έγινε, όπως σηµειώνεται στην 

έκδοση της Κρητικής Στοάς, στις 16/12/1906, αµέσως δηλαδή µετά τα γεγονότα του 
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Θερίσου.63  ∆εν γνωρίζουµε πότε ακριβώς γράφτηκε. Επιπλέον, δεν υπάρχει καµία 

άλλη αναφορά του έργου πριν από το 1906 στις εφηµερίδες που µελετήθηκαν για την 

εργασία αυτή.64

Η ιδέα της προδοσίας συναντάται και στο έργο του Ορφανίδη Χίος δούλη, ενώ 

δευτερεύοντα στοιχεία όπως το όνοµα ∆ράκος συναντάµε στην Κρητηίδα του 

Αντωνιάδη και στο Χορό του Ζαλόγγου του Περεσιάδη.  Βασικό θέµα του έργου 

Προδοσά είναι ο έρωτας µε ή χωρίς ανταπόκριση· η αµοιβαία αγάπη της Χρυσώς και 

του ∆ράκου και αυτό που αισθάνεται ο Κώστας προς την Χρυσώ αντίστοιχα.  Το 

δεύτερο στοιχείο, η χωρίς ανταπόκριση επιθυµία του Κώστα προς την Χρυσώ γίνεται 

η αιτία να ζητήσει εκδίκηση ο Κώστας γινόµενος προδότης της ίδιας του της 

πατρίδας, της θρησκείας, της οικογένειας, του χωριού του.   

Το θέµα του ειδυλλίου εξελίσσεται µε φόντο την σύγκρουση Κρητικών και 

Τούρκων που δηλώνεται µε έµµεσες αναφορές, δεν έχουµε δηλαδή σκηνές πολεµικών 

συγκρούσεων.  Ίσως αυτό να είναι ένα στοιχείο για το χρόνο συγγραφής του έργου, 

το χρονικό διάστηµα δηλαδή κατά το οποίο δεν σηµειώνονται αιµατηρές συµπλοκές 

Κρητικών και Τούρκων, στα 1898 µε την άφιξη του αρµοστή πρίγκιπα Γεωργίου 

στην Κρήτη.  Εξάλλου, το γεγονός ότι ειδολογικά το έργο κατατάσσεται στα 

δραµατικά ειδύλλια, µας κάνει να τοποθετούµε τη συγγραφή του στα τέλη του 19ου 

αιώνα. 

Ο συγγραφέας µε ευρηµατικό τρόπο χρησιµοποιεί παραλληλισµούς, 

συµβολισµούς και πλούσια γλωσσικά σχήµατα για να αποδώσει τις ιδέες του. Ας 

αναφερθούν µερικά χαρακτηριστικά σηµεία : 

 

• Η προβολή της σηµασίας του έρωτα  

 

(Μάρκος) 

  […] Στην ώρα που ο έρωτας σαΐτα σηµαδεύει, 

  ο κόσµος όλος τρέµοντας θωρεί τη σηµαδιά του 

  και γονατίζει ντροπαλός, µικρός και φοβιτσάρης, 
                                                           
63 Οι πρώτοι διδάξαντες ήταν: Καπαξίδης, Καζούρης, ∆ηµητρακοπούλου, Βουτσυνάς, Τσάµης, Κυριακίδης, 
Βεντούρας, Κυριακίδου, Καζούρη, Καπαξίδου, Ρουµπέν, δις ∆ηµητρακοπούλου, ∆ηµητρακόπουλος.  
Κρητική Στοά, ό.π., σ. 40. 
64 Τον τίτλο και το συγγραφέα του έργου αναφέρει η Ζ. Σηµανδηράκη στο άρθρο της «Καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις στα Χανιά στο γύρισµα του αιώνα (1880-1910)», ό.π., σ. 73.  Η διατύπωση του χωρίου όµως 
είναι ασαφής ως προς τη χρονική στιγµή κατά την οποία το έργο αυτό παρουσιάστηκε από το θίασο 
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  στην τόση άγια δύναµι στης σαϊτιάς το διάβα. 

  Αγάπησες; εγίνηκες άγιος απ’ τα ουράνια· 

  Και άγγελος φτερουγιστός πατείς το ψεύτη κόσµο. 

  […] Αν εβλαστήµηξες εσύ την ώρα της αγάπης, 

  τον έρωτα εξέσκισες πάτησες µια θρησκεία. 

  […] Πόνος γλυκύς, µεθυστικός, πόνος που σε ναρκώνει, 

 είνε ο πόνος του έρωτα, η λαύρα της αγάπης.65

 

• Η σηµασία  της πατρίδας και της πίστης ως αλληλένδετων εννοιών 

• Ο τονισµός της αξίας της γυναικείας τιµής 

 

Επιπλέον, σηµαντικά στοιχεία της πλοκής είναι οι όρκοι που δίνονται από τους 

ήρωες.  Ο προδότης Κωστής ορκίζεται να πάρει εκδίκηση για την απόρριψη της 

αγάπης του από τη Χρυσώ:  

 

  Έγνοια σας, σεις θεώρατα, βουνά µου χιονισµένα 

  Και θα µε δήτε γλήγορα τα πόδια να πατήσω 

  Με δύναµι σαν βασιλιάς, σαν ρήγας, σαν σουλτάνος 

  Να κάψω κάστρα και χωριά και αίµατα να χύσω […] 

  Τρέµετε τόποι και χωριά, τρέµετε βράχοι, πέτρες, 

  Γιατί ποθώ, γιατ’ αγαπώ, γιατί µισώ και θέλω!66

 

Ο ∆ράκος ορκίζεται στην αγαπηµένη του Χρυσώ67 και οι αγωνιστές ορκίζονται για 

την ελευθερία της πατρίδας: 

  

 

(Αρχηγός) 

  

  […] Σύρετε τα µαχαίρια σας στα γόνατά σας όλοι, 

  όρκο να κάµωµε στο Θειο, παιδιά µ’ αντρειωµένα. 

                                                                                                                                                                      
Πεταλά-Παρασκευοπούλου, όπως αναφέρεται.  Εξάλλου, όπως σηµειώθηκε παραπάνω, η πρώτη παράσταση 
του έργου έγινε από διαφορετικό θίασο. 
65 Ι. Μουρέλλου, ό.π., πράξη Α΄, σκηνή Β΄, σ.σ. 44-45. 
66 Μουρέλλου, ό.π., πράξη Α΄, σκηνή Ζ΄, σ. 60. 
67 Μουρέλλου, ό.π., πράξη Β΄, σκηνή ∆΄, σ. 75. 
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  Ας πέσωµε, ας χάσωµε ότι’ χοµε στον κόσµο 

  Για τη γλυκειά πατρίδα µας, τη σκλαβωµένη Κρήτη.[…]68

 

Επίσης, υπάρχει το στοιχείο ενός κακού ονείρου που επαληθεύεται.69  ∆ευτερεύον 

στοιχείο, αλλά αξιοσηµείωτο είναι η αναφορά στην τοπική ανδρική φορεσιά της 

Κρήτης, τη βράκα, και τη φουστανέλα  «οπούναι  µε τη βράκα παιδί και µάνν’ 

αχώριστα.».70  Μπορούµε να πούµε ότι συµβολίζεται η προσδοκώµενη ένωση της 

Κρήτης µε τη «µητέρα» Ελλάδα.  Τέλος, υπάρχουν ορισµένα µοτίβα που 

παραπέµπουν στον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου.  Ο νέος ∆ράκος, άξιο αλλά φτωχό 

παλληκάρι ζητά να παντρευτεί τη Χρυσώ, αρχοντοπούλα, κόρη του αρχηγού 

Λάµπρου.  Ο τελευταίος αρνείται και εξορίζει τον ∆ράκο από το χωριό.  Όταν ο 

∆ράκος επιστρέφει για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη σκλαβωµένη πατρίδα, 

δείχνει τέτοια γενναιότητα στο πεδίο της µάχης, που ο πατέρας της Χρυσώς τον 

θαυµάζει, χωρίς να ξέρει ποιος είναι, και εύχεται να µπορούσε να τον κάνει γαµπρό 

του. 

Γενικά, το έργο του Μουρέλλου διαθέτει τα περισσότερα χαρακτηριστικά  των 

δραµατικών ειδυλλίων.  Είναι έµµετρο, γραµµένο στη δηµοτική, κυριαρχεί η 

αισθηµατολογία στην πλοκή που εξελίσσεται στη «δυσπρόσιτη ορεινή επαρχία».71

Τα επόµενα τρία έργα είναι δράµατα.  Πρώτο θα παρουσιαστεί το δράµα Η Κρήτη 

στεφανουµένη (ή στέφανος της ανδρείας) του Καλλιγιάννη,72 γραµµένο σε στίχους και 

η πλοκή του αναπτύσσεται σε τρεις πράξεις.73  Η υπόθεση αναφέρεται στην πολιτική 

πραγµατικότητα που διαµορφώθηκε µετά την ήττα της Ελλάδας στον 

ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 και την πρόταση των Μεγάλων ∆υνάµεων για 

αυτονοµία της Κρήτης. Στην πρώτη πράξη του έργου παρουσιάζεται η Κρήτη 

                                                           
68 Μουρέλλου, ό.π., πράξη Β΄, σκηνή Β΄, σ. 63. 
69 Μουρέλλου, ό.π., πράξη Γ΄, σκηνή Α΄, σ. σ. 83-84. 
70 Μουρέλλου, ό.π., πράξη Β΄, σκηνή ∆΄, σ. σ. 70-73. 
71 Θ. Χατζηπανταζή, Το Κωµειδύλλιο, ό.π., σ. σ. 145-148. 
72 Η συγγραφή του έργου είχε προαναγγελθεί από τις 3/3/1911 από την εφηµερίδα Ελεύθερο Βήµα Χανίων: 
«Μανθάνοµεν ότι µελεταται υπό του θιάσου έτερον νέον έργον υπο τον τίτλον «η Κρήτη στεφανουµένη» 
εκπονηθέν εις στίχους υπό του κ. ∆.Καλλιγιάννη και ότι η πλοκή αυτου είναι εξόχως ποιητική και λίαν 
επιτυχής.» 
73 Ελεύθερον Βήµα (Χανίων), αρ.313. 10/3/1911: «Το έργον αποδίδον εις στίχους τα δεινοπαθήµατα της 
Κρήτης, και την προς αυτήν αστοργίαν της ∆ιπλωµατίας, είνε λαµπρας ποιητικης εξάρσεως 
κοµψοτεχνήµατα, αλλά και συγχρόνως πατριωτικης πλοκης θαυµασίας, καταληγον εις την φυσικήν εξέλιξιν 
του ζητήµατός µας, του στεφανώµατος δηλονότι των δικαίων αγώνων της Κρήτης δια του στεφάνου της 
ελευθερίας. ∆εν αµφιβάλοµεν ότι το κοινόν το Χανίων θα τιµηση το έργον, το οποίον θα µετατοπίση επ’ 
ολίγον τους ακροατάς του εις τον ορίζοντα των υψηλων ιδανικων, υφ’ ων εµπνεέται απ’ άκρου εις άκρον το 
διδαχθησόµενον έργον.» 
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προσωποποιηµένη ως κόρη της Ελλάδας.  Βρίσκεται αντιµέτωπη µε τη διπλωµατική 

διελκυστίνδα  των Μεγάλων ∆υνάµεων.  

 

(∆ιπλωµάτης) 

  Σήµερον τι θα ’πη Σταυρός και τι θα ’πη Σελήνη; 

  Σήµερον των ∆ιπλωµατων η ζυγαριά θα κλίνη 

  ΄στο µέρος όπου θα ριφθη το προσφιλές το χρηµα, 

  και δίκιο δεν ’ ρωτα κανείς δεν σκέπτεται το κριµα. 

                       […] 

  παραίτησε την Ένωσιν, στρέψε κι’ αλλου το βλέµµα […].74

 

Η απάντηση της Κρήτης είναι ρητή: 

 

  …και προτιµω τα σίδερα και τα δεσµά ‘στο σωµα 

  να τα φορω και να ταφω σ’ αιµατωµένο µνηµα 

  παρά να γείνω παλακίς των Φράγκων για το χρηµα. 

  […] 

  ∆εν θέλω στον αγώνα µου ποσως να µε συνδράµουν, 

  Τουτα τα χέρια κι’ ο Θεός το δίκιο µου θα κάµουν, 

  Σαν έχω την Μητέρα µου Ελλάδα ’στο  πλευρόν µου 

  Και τουτο το τουφέκι µου και τουτον τον Σταυρόν µου 

  Κι’ αυτό τα’ Άγιον Σύµβολον που βλέπεις που το κρύβω 

  Εις τον ζυγόν κατακτητου τον σβέρκο µου δε σκύβω.75

 

Τα λόγια της Κρήτης είναι διαποτισµένα από το πνεύµα του πατριωτισµού 

(Μητέρα Ελλάδα, πολιτισµός) και της χριστιανικότητας (σύµβολο του Σταυρού). 

Στη δεύτερη πράξη συνοµιλούν αντιπρόσωποι των έξι Μεγάλων ∆υνάµεων. 

Μιλούν µε αρνητικά σχόλια για τους Τούρκους και δίνεται µε έµφαση η σκηνή κατά 

την οποία ένας Τούρκος αντιπρόσωπος (Εφένδης) αλλάζει όνοµα (από Χασάν σε 

Μανόλης) και γίνεται από µουσουλµάνος χριστιανός.  

 Στην τρίτη και τελευταία πράξη του έργου σκιαγραφείται ο ρόλος των 

τεσσάρων Μεγάλων ∆υνάµεων (Γαλλίας, Αγγλίας, Ρωσίας και Ιταλίας). Η Ρωσία, ως 

                                                           
74 ∆ηµ. Σ. Καλλιγιάννη, Ποιητικαί Εµπνεύσεις, Χανιά, 1911, σ. 10. 
75 ∆ηµ. Σ. Καλλιγιάννη, ό.π., σ.σ. 11-12. 
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ορθόδοξο κράτος, προσφέρει στην Κρήτη ένα χρυσόφυλλο στέφανο, σύµβολο της 

προσωρινής προστασίας, υπό την οποία θα τεθεί η Κρήτη πριν από την ένωση µε την 

Ελλάδα.  Η Κρήτη αρνείται µε οργή την πρόταση αυτή των ∆υνάµεων «∆εν θέλω 

τέτοια ’λευθεριά…δεν θέλω τέτοια νίκη…», αλλά υποχωρεί µετά από την έντονη 

παρακίνηση της Ελλάδας.76

Το έργο αυτό συνδέεται άµεσα µε τα γεγονότα που ακολούθησαν µετά τον 

ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897. Η ήττα της Ελλάδας στον πόλεµο την υποχρέωσε 

να παραιτηθεί από την επιδίωξη της άµεσης ένωσης και να αποδεχθεί τη λύση της 

αυτονοµίας της Κρήτης που είχαν προτείνει οι Μεγάλες ∆υνάµεις.  Την επιδίωξη της 

άµεσης ένωσης δεν συµµερίζονταν απαραίτητα όλοι οι παράγοντες της κρητικής 

κοινωνικής και πολιτικής ζωής.  Ως ένας από τους παράγοντες της κρητικής 

πολιτικής και κοινωνικής ζωής είχε παρουσιαστεί κατά την τελευταία επανάσταση ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος ήταν φορέας των ευρωπαϊκών αστικών ιδεών και 

εκπροσωπούσε τις πολιτικές ιδέες του οικονοµικού φιλελευθερισµού. 77

Tο δεύτερο έργο του Καλλιγιάννη Αρκάδι βασίζεται στα πραγµατικά γεγονότα 

της ανατίναξης της Μονής του Αρκαδίου (7/11/1866) στο Ρέθυµνο.78  Στο δράµα των 

τεσσάρων πράξεων παρακολουθούµε τις εξελίξεις, µε χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες, 

την προετοιµασία πριν από τη σύγκρουση των λίγων υποστηρικτών της Μονής και 

των χιλιάδων Τούρκων στρατιωτών υπό τον Μουσταφά πασά.  Πρόκειται µάλλον για 

ιστορική-αφηγηµατική καταγραφή µε διαλογική όµως δοµή. 

 Μπορούµε να ξεχωρίσουµε µερικές ιδέες που κυριαρχούν στο δράµα. 

Προβάλλεται ο ηρωισµός των πολιορκηµένων και γενικά η γενναιότητα όχι µόνο των 

Κρητικών, αλλά όλων των Ελλήνων.  Γίνονται συχνές αναφορές στο Βυζάντιο και 

την πτώση της Πόλης. 

 

                                                           
76 «∆έξου, θυγάτηρ µου καλή, των ισχυρών την γνώµη…κι’ ελπίζοµεν εντός µικρου’ στο στηθος µου να 
κεισαι.», ∆ηµ. Σ. Καλλιγιάννη, ό.π, σ. 22. Στο χωρίο αυτό έχουµε την επανάληψη του ρηµατικού τύπου 
«δέξου» δέκα φορές. 
77 Το όνοµα του κόµµατος που ίδρυσε (22/8/1910) ο Βενιζέλος στην Ελλάδα, Κόµµα Φιλελευθέρων, 
προσέλαβε, ίσως σκόπιµα για λόγους απήχησης, τη χροιά του εθνικού παρά του οικονοµικού 
φιλελευθερισµού. 
78 Για το Αρκάδι γράφονται αρκετά έργα µεταξύ των οποίων Οι Μάρτυρες του Αρκαδίου του Τιµ. Αµπελά 
και Το Αρκάδιον ή οι σφαγαί εν Κρήτη του Γεωργίου Ανδρικόπουλου στα 1866 και 1867 αντίστοιχα. 
Πρόκειται για έµµετρα δραµατοποιηµένα ιστορικά αφηγήµατα.  ∆ελβερούδη, ό.π., σ. 291, υποσηµ. 6.  
Επίσης, ο ∆. Παπαρρηγόπουλος έγραψε ένα ποίηµα για το Αρκάδι.  Φαίνεται πως ήταν γνωστό, καθώς 
µικρό απόσπασµα υπάρχει στο εξώφυλλο της έκδοσης των ποιηµάτων του Εµµ. Κ. Στρατουδάκη, ό.π. σ. 66.  
Ποίηµα για το Αρκάδι βρίσκεται επίσης µε σειρά 19 (σελ. 91-93) στη Συλλογή Ηρωικών Κρητικών 
Ασµάτων, που εκδίδεται στην Αθήνα στα 1889 από τον Παύλο Ι. Φαφουτάκη, σπουδαστή της ιατρικής.  Το 
ποίηµα «ελήφθη υπό του Ιωάν. Ιωσ. ∆ασκαλάκη εκ Καριών Αµαρίου» και είναι γραµµένο σε 
δεκαπεντασύλλαβο και αποτελείται από 72 στίχους.  
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(Ηγούµενος Γαβριήλ)  

 

Ποτέ µη λησµονήσετε µη φύγη από τον νουν σας 

  Πως καιτοι ’λίγ’ οι Έλληνες πολλοί δεν τους τροµάσουν 

  Έλλην δειλός να γεννηθη είν’ εντροπή µεγάλη    

  ∆ιότ’ υπόδουλοι λαοί τον περιµένουν τόσοι, 

  Κι’ αφου χιλιάδες δεν’ µπορεί πολλάς να παρατάξη 

  Κι’ όταν ο Έλλην γεννηθη δειλός και φοβισµένος 

  Εχάθη, καπετάνιε µου, το µέλλον της Ελλάδος, 

  Και θρόνον τον Βυζαντινόν τον των Ελλήνων θρόνον 

  Βέβηλοι και κατακτηταί θα τον κατέχουν πάντα.79

  

 Επίσης, προβάλλεται η αξία και η σηµασία που έχει η σηµαία ως σύµβολο , 

πάλι µέσα από τα λόγια του Ηγουµένου της Μονής Αρκαδίου. 

 

  Σηµαία, σύµβολον σεπτόν που κάθε µια πτυχή σου 

  Εγκλείει µιαν Ελληνικήν απέραντον ελπίδα.80

 

Από τα παραπάνω έργα αποµονώθηκαν εκείνα τα στοιχεία που µπορούµε να 

πούµε ότι αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των πατριωτικών δραµάτων,  

λαµβάνοντας υπόψη όχι τόσο τους χαρακτηρισµούς των έργων από τους δηµιουργούς 

τους, αλλά κυρίως την επανειληµµένη παρουσία ορισµένων γνωρισµάτων στα έργα, 

που δεν µπορούν να µείνουν απαρατήρητα.  Αυτά κυρίως είναι η παρουσία στη 

σκηνή της ελληνικής σηµαίας, του σταυρού, οι µακροσκελείς λόγοι των ηρώων µε 

πατριωτικό περιεχόµενο, που δηµιουργούν έντονη συναισθηµατική φόρτιση, η 

σύγκριση των ηµετέρων αξιών που υπερτερούν έναντι των αντιπάλων, η προσφυγή 

στη δόξα του παρελθόντος και η προσδοκία ενός λαµπρού µέλλοντος.81

                                                           
79 ∆ηµ. Σ. Καλλιγιάννη, ό.π., σ. 50. 
80 Ο Ηγούµενος µιλάει για τη σηµασία της σηµαίας σε δεκαοκτώ στίχους, ενώ η Χαρίκλεια ∆ασκαλάκη 
στην Τρίτη πράξη (σ. 65) θα µιλήσει για τη σηµαία σε 26 στίχους. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό 
απόσπασµα: «[…] Πόση ’ντροπήν αισθάνεται αλήθεια µια σηµαία όταν από τον πόλεµο γυρίζει δίχως 
σφαίρας κι’όταν κυττάζει δίπλα της άλλην κοµµατιασµένην. Όλων των επαναστατών τα’ αµµάτια 
προσκυνούνε την δεύτερην και της µετρουν µ’ ευλάβειαν ταις σφαίραις, ενώ’ στην πρώτην  παντελως 
κανείς δεν ρίπτει βλέµµα µα κυµµατίζει ντροπαλή και περιφρονηµένη, σαν νύµφη που παντρεύεται κι’ο 
κόσµος την θαυµάζει µε την ελπίδαν άθικτον πως έχει την τιµήν της κι’ έξαφνα θα µαθητευθη πως την τιµην 
δεν είχεν…Ενώ ’στο δίπλα σπίτι της γλεντούνε και χορεύουν για νύµφη που ’παντρεύτηκε και την τιµήν της 
είχε. […]», ∆ηµ. Σ. Καλλιγιάννη, ό.π., σ.σ. 51, 65. 
81 ∆ελβερούδη, ό.π., σ. 294. 
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 Η γλώσσα, αν και εκ πρώτης όψεως παρουσιάζει µια λόγια  µορφή, σε µια 

δεύτερη ανάγνωση διαπιστώνεται ότι κατά βάση δεν είναι άλλη από τη δηµώδη 

γλώσσα των λαϊκών ασµάτων τόσο ως προς τη σύνταξη όσο και ως προς το 

λεξιλόγιο.  Με την υιοθέτηση όµως , µέχρι ενός σηµείου, αρχαϊζόντων γραµµατικών 

τύπων επιχειρείται ο «εξευγενισµός» του εκφραστικού οργάνου.  

 Βεβαίως είναι δυνατό να παρατηρηθούν διαφορές ανάµεσα στα διαλογικά 

µέρη του έργου από τη  µια και από την άλλη στα αφηγηµατικά και, προκειµένου για 

το Αρκάδι,  τις «αυτολεξεί» αναπαραγόµενες επιστολές.  Ο διάλογος ευνοεί τη χρήση 

δεκαπεντασύλλαβου, ενώ ο µονόλογος ευνοεί περισσότερο την επισηµότητα στην 

έκφραση.  Και τα δύο έργα του Καλλιγιάννη είναι γραµµένα σε ιαµβικό 

δεκαπεντασύλλαβο.  Στην περίπτωση µάλιστα της Κρήτης στεφανουµένης υπάρχει 

πλεκτή και ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία, που εναλάσσεται.  

Γενικά και τα δύο έργα του ∆ηµ. Καλλιγιάννη διατρέχονται από την ιδέα του 

αιτήµατος της εποχής που είναι η Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα.  Γύρω από αυτό 

τον πυρήνα αναπτύσσεται το δίπτυχο αξιών «πίστις-πατρίς».  Το Αρκάδι του 

Καλλιγιάννη ίσως είναι το έργο που παρουσιάστηκε στις 26 Ιουνίου 1910 στο θέατρο 

«Αθήναιον» στην Αθήνα  µε τον τίτλο Το Αρκάδι της Κρήτης χωρίς να δηλώνεται ο 

συγγραφέας.82  

Η επίτευξη της πολυπόθητης Ένωσης προοικονοµείται, «νυν επέστη ο 

καιρός», και στο έργο του Αντώνη Βορεάδη Η Κρήτη παλαίουσα.83  Η υπόθεση του 

εθνικού, όπως χαρακτηρίζεται,84 δράµατος τοποθετείται στον 16ο αιώνα και 

αναφέρεται στην αποτυχηµένη κρητική επανάσταση υπό τον Γεώργιο Καντανολέον ή 

Καντανόλη ή Λυσσογιώργη κατά των Βενετών της Κρήτης.85 Οι πληροφορίες για τα 

                                                           
82 ∆ελβερούδη, ό.π., σ. 308, πίνακας Ε΄, α.α. 47.  Τίθεται τελικά το ζήτηµα αν υπάρχει σχέση µεταξύ των 
έργων Αρκάδι του Καλλιγιάννη (1907), Το Αρκάδι της Κρήτης (1910) του οποίου δεν αναφέρεται ο 
συγγραφέας και του έργου που επίσης δεν αναφέρεται ο συγγραφέας και έχει τον τίτλο Η Ανατίναξις της 
Μονής Αρκαδίου (1907).  Ίσως ταυτίζονται, αλλά πέρα από τη χρονική εγγύτητα που έχουν δεν διαθέτουµε 
άλλα στοιχεία γι’ αυτό. 
83 Όλο το έργο διατρέχεται από την ιδέα της ένωσης, αλλά η κορύφωση βρίσκεται στη ρήση του 
Καντανολέοντος,  µε την οποία κλείνει το έργο:  «Την σάρκα ήδη καταλείπει η ψυχή και πτερυγίζει υψηλά.  
Ιδού, ιδού, οι οφθαλµοί µου διανοίγοντ’, η αχλύς του µέλλοντος ιδού νυν διαλύεται.  Και βλέπω, διακρίνω 
τώρα καθαρως την Κρήτην ελευθέραν εορτάζουσαν εις τας αγκάλας της µητρός περιχαρη.  Ευχαριστω, Θεέ 
µου, και δοξάζω σε.  Οι οφθαλµοί µου το σωτήριον σου νυν, Θεέ µου, ειδον κ’ εγλυκάνθη η ψυχή. 
Αποθανέτω ο Καντανολέος νυν και ευτυχής η Κρήτη ζήτω πάντοτε.», Βορεάδη, ό.π., σ. 110.   
84 Η είδηση της παράστασης του έργου του Βορεάδη βρίσκεται στο 312ο φύλλο της εφηµερίδας Χανίων 
Ελεύθερο Βήµα (3/3/1911) ως εξής: «Η αίθουσα του Χρυσοστόµου σπανίως συνεκέντρωσε τόσον εκλεκτόν 
κόσµον, όσον κατά την εσπέραν της Τρίτης, οπότε εδίδετο το µε Κρητικήν υπόθεσιν Εθνικόν δραµα του κ. 
Βορεάδου, “Η Κρήτη παλαίουσα”.» 
85 Ελεύθερο Βήµα (Χανίων), 3/3/1911, αρ. 312: «Ο Συγγραφεύς εν τω έργω του αρυόµενος τα γεγονότα εκ 
της Ενετικής εποχής, και ιδίως καθ’ όν χρόνον ο Αρχηγός της Κρήτης Καντανολέων διεξήγαγεν αιµατηρούς προς 
τους Ενετούς αγώνας, πλέκει θαυµάσιον ιστορικόν δράµα, το οποίον περαίνει δια της γνωστής εκ των Γάµων του 
Ζαµπελίου δολυπλοκίας, εις ην ενέπεσε και αυτός ο Καντανολέων.» 
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γεγονότα της περιόδου αυτής δεν είναι επαρκείς  και εξακριβωµένες και η σύνδεση 

του συγκεκριµένου ιστορικού γεγονότος µε τη µυθιστορία των Κρητικών Γάµων του 

Σπ. Ζαµπέλιου (1871), δηµιούργησαν πολλές συγχύσεις και πλάνες για το χρόνο86, τα 

αίτια, τους σκοπούς και την εξέλιξη των γεγονότων.  Στο κείµενο του Βορεάδη 

γίνεται συχνή χρήση των όρων «έθνος» και «εθνικός», γεγονός που παραπέµπει στην 

ιδεολογία περί έθνους που έχει τις ρίζες της στον 19ο αιώνα, γεγονός που φανερώνει 

τις αντιλήψεις του ίδιου του συγγραφέα  και τις επιδράσεις που έχει δεχτεί από το 

ιστορικό περιβάλλον της εποχής του.   

 Σύµφωνα πάντως µε νεότερες έρευνες ο αυτονοµιστικός και εθνικός 

χαρακτήρας, που ενδεχοµένως θα έπαιρνε το κίνηµα στην εξέλιξή του, δεν πρόλαβε 

να εκδηλωθεί.  Το κίνηµα συνδέεται περισσότερο µε την αντίδραση των αγροτικών 

και ποιµενικών πληθυσµών της ∆υτικής Κρήτης στη βαριά φορολογία και τις 

διοικητικές αυθαιρεσίες των Βενετών.87  

Άλλες βασικές ιδέες  του έργου είναι εκείνες της φιλοπατρίας και της 

θρησκείας. 

 

(Νέστωρ) 

      Αν οι Έλληνες 

   Τοσαύτην ειχον σύνεσιν και σύµπνοιαν, 

   Οπόσην, πάτερ, έχουσιν ανδρείαν και  

   Φιλοπατρίαν, η πατρίς αυτων ποτέ 

   Εις τύραννον αυχένα δεν θα έκλινεν […].88

(∆ουξ)  

   […] και της µητρός και του πατρός και των λοιπων 

   απάντων συγγενων µας εινε η πατρίς 

   και τιµιώτερον και αγιώτερον.89

 

Γίνεται επανειληµµένη αναφορά στην ιστορία των Ελλήνων από την εποχή 

των Περσών, των Ρωµαίων και της οθωµανικής κατάκτησης.   

 
                                                           
86 Ο Βορεάδης στην υπόθεση του έργου αναφέρει το έτος 1570. Νεότεροι ιστορικοί τοποθετούν την 
επανάσταση στα 1527. 
87 Θεοχάρη ∆ετοράκη, ό.π., σ.σ. 195-96·  Γ. Πλουµίδη, «Λατινοκρατούµενες Ελληνικές Χώρες, Κρήτη»,  
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι΄, Αθήνα, 1974, σ.σ. 201-207. 
88 Α. Βορεάδη, Η Κρήτη παλαίουσα, σ. 26. 
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(Ευµένιος)  

   Πιστεύω  ακραδάντως εις ανάστασιν 

   Εθνων και µάλιστα εις την του έθνους µας. 

   Όστις τους νόµους της Προνοίας µελετα, 

  Καθ’ ούς αι τύχαι των εθνων διέπονται,  

εκεινος, πάτερ, δεν αποθαρρύνεται. 

Ελλήνων δραξ συντρίβει πάλαι στρατιάς 

Περσων αναριθµήτους και πανίσχυρον 

Ιδρύει κράτος ύλης τε και πνεύµατος· 

Αλλά το κράτος τουτ’ εις του Τιβέρεως 

Τα δίδυµα κατόπιν έµελλ’ έκθετα 

Να υποκύψη.  Τις ποτε το έλπιζεν; 

Της κοσµοκράτορος δε Ρώµης έπειτα 

Τας αηττήτους λεγεωνας άτακτα 

Βαρβάρων στίφη ευχερως διέσπασαν. 

Της Μέκκας δ’ οι ποιµένες κατεκύλισαν 

Πορφύρας τέ και στέµµατ’ εις τους πόδας των. 

Και πόσα άλλα έθνη ήλθον, έλαµψαν 

Και είτα προς την δύσιν κλίναντ’ αφανη 

Εγένοντο!90

 

 Επίσης, στο τελευταίο µέρος του έργου διατυπώνεται σαφώς η προσδοκία της 

ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ιδεολογίας της 

Μεγάλης Ιδέας. 

 

(Εις των προσκεκληµένων) 

 

   Να ζήσετε, παιδιά µου, να µας ζήσετε 

   Χιλιάδες χρόνια και να δώση ο θεός 

   Και µέσ’ την Πόλη µέσα στην αγιά Σοφιά 

   Ο Πατριάρχης να σας βάλη γλήγορα 

   Βασιλικές κορωνες εις την κεφαλή. 

                                                                                                                                                                      
89 Α. Βορεάδη, ό.π., σ. 57 
90 Α. Βορεάδη, ό.π., σ. 6. 
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   […] 

   έλα εδώ το πάρσιµο της Πόλης τώρα εµεις να τραγουδήσωµε.

   […] 

   Πηραν την Πόλιν πηραν την,  

     Πηραν την Σαλονίκη, 

   Πηραν και την Αγιά Σοφιά,  

     Το µέγα µοναστηρι… 

   […] 

   «Της Πόλης θανε ο παρµός 

   και λευτεριά της Κρήτης», µα, εγώ θαρρω, 

   τι ίδιο κάνει όθεν κι αν αρχίσωµε 

   την σκλάβα την πατρίδα να γλυτώσωµε 

   από τα νύχια Βενετζάνων κα Τουρκων. 

   Θυµάσαι της προάλλες, πως τα έλεγε, 

   Σαν ευλογουσε τη σηµαία, ο παπας; 

   Η Κρήτη και η Πόλη, έλεγε, τα δυο 

   Της ρωµηοσύνης εινε µάτια, κι’ αν τυχόν 

   Το ένα λείψη είτε και τα δυο, τυφλή 

   Θα ειν’ η ρωµηοσύνη ή µονόφθαλµος.91

 

Όσον αφορά τη γλώσσα του έργου, η προσπάθεια του Βορεάδη να προσδώσει 

λόγιο χαρακτήρα στο σύνολο του έργου του είναι πιο συνειδητή και πιο επίµονη, σε 

αντίθεση όµως µε τον Καλλιγιάννη, δεν φαίνεται να ορµάται από δηµώδη πρότυπα. 

Έτσι, ακόµη και στα σηµεία, όπου ο διάλογος απαιτεί απόλυτη αµεσότητα, η 

καθαρεύουσα είναι παρούσα, οι αρχαϊκοί τύποι αναµετρώνται µε τους λαϊκούς και 

ιδιωµατικούς (να σάσωµε, να θέσου, µοβουλιά, σιµώνει, ετσά, ντελόγω, καλιά, κ.ά) και 

συνήθως υπερτερούν.  Αυτό είναι φανερό κυρίως από τις καταλήξεις ρηµάτων 

(βροχθίζουσιν, ζητούσι, επερατώθη, υπώπτευσαν, εγκρύπτουσιν, κ.ά), τις  εγκλίσεις (να 

γείνη, διασώσωµεν, να εύρωσι, να απέλθωµεν, θα προσθέσητε, δέξαι, φρίξον, κ.ά), την 

εισαγωγή και εκφορά των δευτερευουσών προτάσεων (ίνα µη εµπέση, ήν δεικνύετε, 

εκείνο, όπερ…να κατορθώσουν δεν εστάθη δυνατόν, κ.ά) και το λεξιλόγιο (τις ούτος ο 

ανήρ, ενταύθα, ίλεως, εισέτι, χειρόκτια, κ.ά).  ∆ηµιουργείται έτσι µια ερµαφρόδιτη 

                                                           
91 Α. Βορεάδη, ό.π., σ.σ. 92-94. 
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«λόγια καθοµιλουµένη», που δεν ξέρουµε αν  χρησιµοποιήθηκε σε κάποια ιστορική 

περίοδο του ελληνισµού. Με τον τρόπο αυτό, πλήττεται η ζωντάνια και η  

«θεατρικότητα» του έργου.  Εξάλλου ασυνήθιστος είναι και ο δωδεκασύλλαβος 

στίχος.  Κατά τα άλλα δεν υπάρχει οµοιοκαταληξία ούτε µπορούµε να διακρίνουµε 

κάποιο από τα γνωστά µέτρα της νεοελληνικής ποίηση τροχαϊκό, ιαµβικό κλπ.   

Ως προς το θέµα , το έργο του Βορεάδη δίνει µια άλλη εκδοχή στην πλοκή του 

έργου του Τιµ. Αµπελά (1850-1926) Κρήτες και Βενετοί που έχει προηγηθεί.92  ∆εν 

γνωρίζουµε όµως αν ο πρώτος εµπνεύστηκε από τον δεύτερο.  Εξάλλου, από τα 

γεγονότα της κρητικής ιστορίας έχουν εµπνευστεί και έχουν γράψει δράµατα. 

Ιδιαίτερα από την επανάσταση του Καντανολέου κατά τον 16ο αιώνα έχει γράψει το 

δράµα Οι δούκες της Κρήτης ο Άγγελος Τανάγρας (1877-1964).93   

Ο Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957) γράφει και αυτός στα 1907 «επί τη βάσει 

των “Κρητικων γάµων” του Ζαµπελίου» το τετράπρακτο δράµα  Έως πότε; 94 σε µια 

ιδιόµορφη απλή καθαρεύουσα, το οποίο, αν και «ανήκει στο παρελθόν δεν το 

εµποδίζει να έχει σχέση µε τα σύγχρονα γεγονότα του αγώνα της Κρήτης για την 

Ένωση και την επανάσταση του Θερίσου».  Ωστόσο, το Έως πότε; έµεινε στο 

περιθώριο, ίσως γιατί το «κρητικό» ήταν το καυτό ζήτηµα της εποχής.   

Επίσης, ένα έργο που αναφέρεται στην επανάσταση του Καντανολέου µε το 

τίτλο Οι Καντανολέοι –ο συγγραφέας του οποίου δεν είναι γνωστός, αλλά ίσως τον 

γνώριζε ο Καζαντζάκης– και είναι γραµµένο την ίδια εποχή µε το Έως πότε;  

Υπάρχουν όµως πολλές διαφορές στο χειρισµό του ίδιου θέµατος τόσο από τον 

Ζαµπέλιο όσο και από τον συγγραφέα των Καντανολέων, έργο το οποίο προοριζόταν 

για τον Παντελίδειο διαγωνισµό του 1908 και έφτασε στην Επιτροπή στις 

15/12/1906.95  Έργο µε θέµα την επανάσταση της Κρήτης εναντίον των Βενετών, 

όπως δηλώνει και ο τίτλος Ο Ψαροµήλιγγος ή Η επανάστασις της Κρήτης επί Βενετών 

                                                           
92 Αρχικά το πεντάπρακτο έργο είχε τον τίτλο «Πέτρος Καντανολέος» και είχε επαινεθεί σε διαγωνισµό 
ανάµεσα στα έτη 1867-1884. Μετά τις συστάσεις της ελλανοδίκου επιτροπής υπέστη αλλαγές και µ τον νέο 
τίτλο «Κρήτες και Βενετοί» απέσπασε τον πρώτο έπαινο του διαγωνισµού. Λάσκαρης, ό.π., σ.σ. 142-44. 
93 «Η Κρήτη ενέπνευσε συχνά την Ελληνικήν φιλολογίαν και εις το µυθιστόρηµα και εις την ποίησιν. Ο 
Αντωνιάδης (Αντώνιος, 1836-1905) επήρε δύο ή τρία θέµατα εις τα οποία κατέσπειρε σωρείαν 
πληροφοριων συνηρµολλογηµένων χωρίς τέχνην και ο Βασιλειάδης (Σπυρίδων, 1844-1874) έγραψεν εν 
δραµα «Καλλέργαι» και η ηρωική ανατίναξις της Μονης Αρκαδίου έγινε θέµα δεκαεπτά εν όλω 
νεοελληνικων δραµάτων», Γ. Β. Τσοκόπουλος, «Η Κρήτη εις το ελληνικόν θέατρον», Κρητικός Αστήρ 
(Χανίων), 1 Οκτωβρίου 1907, αρ. 22, σ. 161. 
94 ∆ηµοσιεύτηκε στο τεύχος αφιέρωµα στον Καζαντζάκη του περιοδικού Νέα Εστία, Αθήναι, Χριστούγεννα 
1977, τχ.1211, σ.σ. 211-235. Προλογίζει ο ∆ηµήτρης Γουνελάς. 
95 ∆. Γουνελάς, Εισαγωγή, από το τεύχος αφιέρωµα στον Καζαντζάκη του περιοδικού Νέα Εστία, Αθήναι, 
Χριστούγεννα 1977, τχ. 1211, σ. σ. 178-179. 
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παίζεται ήδη στα 1866-67 στην Αθήνα από φοιτητικό θίασο.  Ο συγγραφέας του 

έργου δεν είναι γνωστός.96

  

 

γ. ποια η σχέση των κρητικών πατριωτικών δραµάτων µε τον 19ο αιώνα και 

κυρίως µε τα πατριωτικά δράµατα 

 

Τα πρωτότυπα δράµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αν και δεν 

χαρακτηρίζονται από τους ίδιους τους συγγραφείς τους «πατριωτικά», εκφράζουν την 

κύρια ιδεολογική κατεύθυνση της εποχής τους και είναι χαρακτηριστικά δείγµατα 

γραφής πατριωτικών δραµάτων, καθώς σχετίζονται άµεσα από άποψη περιεχοµένου 

και ιδεολογικής κατεύθυνσης µε τα προγενέστερα και τα σύγχρονα έργα εθνικού-

πατριωτικού περιεχοµένου.  

 Αν και τα τρία έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στις αρχές του 1911, 

και ανεξάρτητα από τον τίτλο τους, µπορούµε να πούµε ότι το κύριο πλαίσιο µέσα 

στο οποίο εντάσσονται το Αρκάδι του Καλλιγιάννη και Η Κρήτη παλαίουσα του 

Βορεάδη είναι ο αλυτρωτισµός, χαρακτηριστικό των πατριωτικών δραµάτων της 

πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα.  Κατά τη δεύτερη δεκαετία τα θέµατα των έργων 

αντλούνται κυρίως από την επικαιρότητα.  Σ’ αυτήν την περίπτωση θα µπορούσαµε 

να εντάξουµε την Κρήτη στεφανουµένη του Καλλιγιάννη.  

Μπορούµε να δούµε ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα 

πατριωτικά δράµατα των Κρητών συγγραφέων Βορεάδη, ∆ιγενάκη, Καλλιγιάννη, τα 

οποία απαντώνται γενικά στα πατριωτικά δράµατα.97 Εκτός από το έργο του 

Μουρέλλου που χαρακτηρίζεται σαφώς από τον ίδιο δραµατικό ειδύλλιο τα έργα του 

Καλλιγιάννη και του Βορεάδη χαρακτηρίζονται δράµατα.  ∆ιαθέτουν όµως βασικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία που µας επιτρέπουν να τα κατατάξουµε στα πατριωτικά 

δράµατα.  Ιδιαίτερα τα έργα του Καλλιγιάννη και του Βορεάδη που παρουσιάστηκαν 

στην ενότητα ΙΙΙ, αλλά και Η Αρχοντοπούλα του ∆ιγενάκη συνδυάζουν στοιχεία που 

υπάρχουν στα έργα του 19ου αιώνα, όπως στο δραµατικό ειδύλλιο και τα πατριωτικά 

δράµατα.   

                                                           
96 Θόδωρος Χατζηπανταζής, Από του Νείλου µέχρι του ∆ουνάβεως (1828-1875), ό.π., σ.σ. 586-587. 
97 ∆ελβερουύδη, ό.π., σ. 290. 
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Οι Κρήτες συγγραφείς απευθύνονται σε ένα µέρος του χανιώτικου πληθυσµού, 

καθώς το κοινό δεν ήταν αµιγώς χριστιανικό-ελληνικό,98 αποσκοπώντας στον 

πατριωτισµό του και στην αναθέρµανση της ιστορικής µνήµης µε αναφορές στο 

ένδοξο ελληνικό παρελθόν.  Τα θέµατα των πατριωτικών δραµάτων –κρητικών και 

µη – αντλούνται από το πρόσφατο ή το απώτερο παρελθόν.  Τα έργα µιλούν για την 

αποµάκρυνση της ξένης κυριαρχίας (βενετικής ή τουρκικής) µε ηρωισµό και θυσία. 

Γενικά τα τέσσερα έργα που παρουσιάστηκαν παραπάνω συνδέονται άµεσα ή 

έµµεσα µε τον 19ο αιώνα   Όσον αφορά το περιεχόµενο, όπως ήδη θίξαµε παραπάνω, 

το έργο του Βορεάδη ενέχει ιδέες περί εθνικού κράτους που έχουν τις ρίζες τους στον 

19ο αιώνα, αλλά τίθενται αναχρονιστικά σ’ ένα έργο που η υπόθεσή του τοποθετείται 

στον 16ο αιώνα.  Από την άλλη, Το Αρκάδι  του Καλλιγιάννη αντλεί το θέµα του από 

γεγονότα που συνέβησαν το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, ενώ στην περίπτωση της 

Κρήτης στεφανουµένης το θέµα αποτελεί την κατάληξη των ζυµώσεων και των 

γεγονότων του 19ου αιώνα, την επανάσταση του 1897 και κυρίως τη σαφή αδυναµία 

της οθωµανικής αυτοκρατορίας να διατηρήσει τον έλεγχό της στη περιοχή, αλλά και 

την έντονη ανάµειξη των Μεγάλων ∆υνάµεων στην πορεία του λεγόµενου 

Ανατολικού Ζητήµατος, µέρος του οποίου ήταν το Κρητικό Ζήτηµα.   

Ως προς τη µορφή διαφέρουν.  Τα έργα του Καλλιγιάννη και του Μουρέλλου 

είναι έµµετρα, ενώ το έργο του Βορεάδη είναι πεζό.  Τέλος, το έργο του Μουρέλλου, 

αν και τοποθετείται στα ίδια πάνω κάτω χρονικά πλαίσια των προηγούµενων έργων, 

δηλαδή την περίοδο της τουρκικής κυριαρχίας στην Κρήτη, πιθανότατα τέλη του 19ου 

αιώνα, έχει ως βασικό θέµα του το ειδύλλιο δύο νέων που µετά από πολλές 

περιπέτειες, προσωπικές και γενικότερες, που αφορούν την οικογένεια και την 

πατρίδα, καταφέρνουν να συναντηθούν και να παντρευτούν.  Το στοιχείο αυτό 

παραπέµπει άµεσα στον ροµαντισµό, του οποίου βασικό θεµατικό µοτίβο είναι το 

ερωτικό συναίσθηµα.99  Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί αλληγορικά για την τύχη της 

Κρήτης, πατρίδας των δύο νέων, η οποία πρόκειται να ελευθερωθεί µετά από πολλές 

περιπέτειες. 

Τα έργα αυτά θα πρέπει πρώτα πρώτα να αντιµετωπιστούν ως προϊόντα της 

συγκυρίας που είχε διαµορφωθεί στην Κρήτη την εποχή που εξετάζουµε, όπως είχε 

δηµιουργηθεί µε την προβολή της Μεγάλης Ιδέας100 ήδη από την εποχή της 

                                                           
98 Νικολάου Σταυράκη, Στατιστική του πληθυσµού της Κρήτης, Αθήνα, 1890, σ.σ. 193-202. 
99 Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ελληνικός Ροµαντισµός, Αθήνα: Ερµής, 1982, σ.σ. 5-13. 
100 ∆ηµαράς, ό.π., σ.σ. 188,  359-363, 405-418. 
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επανάστασης του 1821 και των εκφάνσεων που είχε στη συνέχεια, καθώς και των 

πνευµατικών και πολιτικών ζυµώσεων µετά το 1880.  Από την άλλη, η ρευστότητα 

των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών από την Επανάσταση µέχρι την περίοδο της 

Κρητικής Πολιτείας αντανακλάται και στην ελληνική πνευµατική ζωή.   

 Στη συνέχεια θα είχε ενδιαφέρον να δούµε αν πίσω απ’ αυτά τα έργα υπάρχουν 

επιδράσεις του ροµαντισµού, που επέδρασε άµεσα στο ρεπερτόριο των ελληνικών 

θιάσων κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, όταν πια στην Ευρώπη είχε 

ολοκληρωθεί η πορεία του.101  Ο ροµαντισµός µπαίνει ταυτόχρονα µε τις πατριωτικές 

εµπνεύσεις του Εικοσιένα  και θα πάρει, όσον αφορά το θέατρο, διαφορετικές 

αποχρώσεις.102  Οι κυριότεροι εκπρόσωποι του ελληνικού ροµαντισµού ανήκουν 

στην δεύτερη µετεπεναστατική γενιά: Σπ. Βασιλειάδης, ∆. Παπαρρηγόπουλος, Α. 

Παράσχος, Α. Αντωνιάδης, Θ. Ορφανίδης, των οποίων έργα είδαµε στην ενότητα 

ΙΙα.103

Για να ξαναγυρίσουµε στα πρωτότυπα  έργα, τόσο στα  έργα του Καλλιγιάννη, 

όσο και σ’ αυτό του Βορεάδη, κυριαρχεί µια απογοήτευση για την υφιστάµενη 

κατάσταση και µια ηρωική µορφή (η προσωποποιηµένη Κρήτη στο Η Κρήτη 

στεφανουµένη, ο  ηγούµενος Γαβριήλ στο Αρκάδι και ο Γεώργιος Καντανολέος στο Η 

Κρήτη παλαίουσα) αναλαµβάνουν να σηκώσουν το βάρος των περιστάσεων.  Μέσα 

από τη θλίψη και το σκοτάδι αφήνεται να διαφανεί η ελπίδα ότι θα επιτευχθεί η 

λύτρωση, δηλαδή η αποτίναξη του εκάστοτε ξενικού ζυγού και η ένωση µε τη 

Μητέρα Ελλάδα.   

Συνοψίζοντας, τα θέµατα που κυριαρχούν στα τρία πρωτότυπα πατριωτικά 

δράµατα είναι το πολιτικό και ο θάνατος, ενώ στο δραµατικό ειδύλλιο του 

Μουρέλλου υπάρχει συνδυασµός αυτών των δύο µε το κεντρικό θέµα του έργου, που 

είναι ο έρωτας.  Και τα τρία αυτά θέµατα είναι εκείνα που κυριαρχούν στον 

ροµαντισµό.104  Ως προς το ζήτηµα της γλώσσας όµως υπάρχει µια διαφοροποίηση 

των συγγραφέων.  Ο Μουρέλλος, ο Καλλιγιάννης γράφουν στη δηµοτική, ενώ ο 
                                                           
101 Βασικά στοιχεία του ροµαντισµού εκείνη την εποχή ήταν η µελαγχολία και η ονειροπόληση, που 
εξέφραζαν την ψυχική διάθεση του ελληνισµού, που θλιβόταν καθώς έβλεπε να διαψεύδονται οι προσδοκίες 
που είχε δηµιουργήσει η Μεγάλη Ιδέα.  « Η επιρροή του [ροµαντισµού] στο χώρο του ελληνικού θεάτρου 
ήταν µεγάλη.  Από το 1860 και για είκοσι και πλέον χρόνια στο ρεπερτόριο των ελληνικών θιάσων 
εντοπίζονται έργα των Hugo, Shakespeare (sic), Goethe, Schiller και Byron, βασικών εκπροσώπων του 
ροµαντισµού, µε συχνές επαναλήψεις, καθώς και των δευτερευόντων  A. Dumas και S. Pellico.» 
Χρυσόθεµις Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 139.  
102 Γιάννης Σιδέρης, «Ο ροµαντισµός στο ελληνικό θέατρο», Νέα Εστία, τ. 110 (Ο Ελληνικός Ροµαντισµός),  
Αθήνα, Χριστούγεννα 1981, σ. 51. 
103 ∆ηµαράς, ό.π., σ.σ. 179, 197· Μ. Γ. Μερακλής, «Οι ροµαντικοί του 19ου αιώνα», Νέα Εστία , ό.π., σ.σ. 5-
11. 
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Βορεάδης σε µια ιδιάζουσα αρχαΐζουσα, όπως είδαµε.  Η διαφοροποίηση αυτή δεν 

έχει να κάνει, κατά τη γνώµη µου, µε την αντίφαση των ροµαντικών συγγραφέων 

που, ενώ απευθύνονται στον λαό, δε γράφουν στη λαϊκή γλώσσα.105  Σχετίζεται ίσως 

περισσότερο µε το µορφωτικό επίπεδο του συγγραφέα, µε το ποια γλώσσα είναι 

περισσότερο οικεία σ΄αυτόν ή που νοµίζει ότι θα είναι κατανοητή και εύληπτη σ’ 

αυτούς στους οποίους απευθύνεται είτε έχει να κάνει µε το ότι τα έργα που εξετάσαµε 

απέχουν αρκετά, χρονικά και ως προς το πνεύµα του ροµαντικού κινήµατος, από τα 

πρώτα στάδιά του στον ελλαδικό χώρο.  Οι συγγραφείς των πατριωτικών δραµάτων 

ενδιαφέρονταν  µάλλον περισσότερο να παραγάγουν ένα έργο-µέσο διοχέτευσης των 

πατριωτικών ιδέων τους µέσα στον αναβρασµό της εποχής τους και όχι να 

δηµιουργήσουν ένα έργο-«καλλιτέχνηµα» βάσει των αρχών του ροµαντισµού. 

    

 

 

δ. το θεατρικό κοινό των Χανίων και η υποδοχή των έργων µε πατριωτικό 

περιεχόµενο (Κρητών ή µη συγγραφέων) 

 

 

Οι αθηναϊκοί θίασοι που εµφανίζονται στα Χανιά και γενικότερα στην Κρήτη 

είναι γνωστοί για την επιτυχία τους στην Αθήνα.  Οι αρθρογράφοι προβαίνουν σε 

συνεχείς προτροπές προς το χανιώτικο κοινό να πηγαίνει στο θέατρο, καθώς δεν 

υποστηρίζει πάντα αρκετά τους θιάσους που επισκέπτονται την πόλη.106  

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο θίασος Γεννάδη-Βερώνη που απέσπασε 

θετικές κριτικές από τον τοπικό τύπο αφενός για την καλλιτεχνική αξία των δύο 

πρωταγωνιστών, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι ο Γεννάδης107 ήταν γιος του 

                                                                                                                                                                      
104 Μ. Γ. Μερακλής, ό.π., σ. 19.  
105 Μ. Γ. Μερακλής, ό.π., σ. 13. 
106 Ο συντάκτης της εφηµερίδας Ελλάς (Χανίων) στο 64ο φύλλο της  (22/12/1901) συγκρίνει το θεατρόφιλο 
κοινό των Χανίων µε εκείνο του Ηρακλείου και αναρωτιέται αν «οι Ηρακλειωται είναι φιλοµουσώτεροι και 
ικανώτεροι ηµων ου µόνον να υποστηρίξωσιν, αλλά και να διατηρωσιν χειµωνα τε και θέρος θίασον εν τη 
πόλει των». 
107 Ο Γεώργιος Γεννάδης (1869-1933) σπούδασε νοµικά, αλλά στράφηκε στο θέατρο, όπου εµφανίστηκε σε 
πολλά έργα.  Στην αρχή εµφανιζόταν µε το ψευδώνυµο Βερρής, λόγω των αντιρρήσεων του πατέρα του για 
την ενασχόλησή του µε το θέατρο.  Παντρεύτηκε την πρωταγωνίστρια του θεάτρου Αικατερίνη Βερώνη.  Θ.  
Έξαρχου, ό.π, σ.σ. 92-93. 
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Νικόλαου Γεννάδη, πρόξενου της Ελλάδας στην Κρήτη κατά τα έτη 1895-96.  Το 

1897 παίρνει τον τίτλο του βασιλικού επιτρόπου δίπλα στις  δυνάµεις κατοχής.108

Στο µεγαλύτερο µέρος, αν όχι στο σύνολό τους, τα δηµοσιεύµατα των 

εφηµερίδων που εξετάστηκαν οι κριτικές για τις παραστάσεις των αθηναϊκών θιάσων 

είναι από καλές µέχρι ενθουσιώδεις.  Συχνά µάλιστα οι αντιδράσεις του κοινού είναι 

υπερβολικές, όπως είδαµε παραπάνω κατά την παράσταση του Λέοντος Καλλέργη.  

Στο σηµείο αυτό υπάρχει µια σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την υποδοχή 

των πατριωτικών θεαµάτων από την κριτική στην Αθήνα, η οποία «δεν συµµερίζεται 

καθόλου τον ενθουσιασµό του κοινού, που συνωστίζεται στα λαϊκά θέατρα για να 

απολαύσει τα πατριωτικά θεάµατα, όπου η συγκίνηση και η συναισθηµατική φόρτιση 

περισσεύει.»109  Βέβαια η ψυχολογία του χανιώτικου και του κρητικού εν γένει 

κοινού διαφέρει από εκείνη του κοινού της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους.  

Επιπλέον, η στάση εκείνων, οι οποίοι κρίνουν τα έργα και τις παραστάσεις, 

δηλαδή κυρίως των δηµοσιογράφων των τοπικών εφηµερίδων, διάκεινται 

περισσότερο θετικά προς τις θεατρικές εκδηλώσεις, επειδή ακριβώς  θεωρούν το 

θέατρο σηµαντική πολιτιστική δραστηριότητα.  Παρατηρείται έτσι µια διαφορά στην 

αντιµετώπιση των θεαµάτων τόσο εξαιτίας της διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας του 

κοινού όσο και της διαφορετικής «περιρρέουσας» ατµόσφαιρας που δηµιουργούν τα 

γεγονότα στην Κρήτη.  Όταν, για παράδειγµα, στα 1904 και στα 1907 υπάρχει 

πύκνωση των παραστάσεων των πατριωτικών δραµάτων στα Χανιά, στην Αθήνα την 

περίοδο αυτή θεωρούνται αναχρονιστικά.110

                                                           
108 Ελεύθερο Βήµα (Χανίων), 9/6/1912, αρ. 373: «Θριαµβευτικήν επιτυχίαν από της σκηνής εσηµείωσε µέχρι 
τουδε ο νεοαφιχθείς θίασος της Κ. Βερώνη. Το κοινόν των Χανίων το οποιον είχε καιρόν να απολαύση 
καλλιτέχνας υπεστήριξε και εχειροκρότησεν ενθουσωδως τον συµπαθη ηθοποιόν κ. Γεννάδην,όστις από της 
σκηνης ανεδείχθη πράγµατι υπέροχος εις το είδος του. Αλλά και ολόκληρος ο θίασος ανταπεκρίθη πλήρως 
εις τας προσδοκίας και ευχάς του κοινου, διό και από της πρώτης στιγµης απέσπασε αµέριστον την 
συµπάθειαν της κοινωνίας. Αλλά και τα γεγονότα ότι ο θίασος διευθύνεται από ένα υιόν του αλησµονήτου 
διπλωµατικου πράκτορος της Ελλάδος εν Κρήτη κ. Γεννάδη, όστις τόσον συνέδεσε το όνοµά του µε την 
ιστορίαν της πατρίδος µας, εργασθείς πατριωτικώτατα εις το παρελθόν υπέρ της αποκαταστάσεως της 
Νήσου, προς δε ότι και ο υιός αυτός συνεχίζων τας πατρικάς παραδόσεις κατηλθεν εις Κρήτην νε την 
Εθελοντικήν Φάλαγγα και επολέµησε γενναιότατα, διπλασιάζουν την προς τον κ. Γεννάδην εκτίµησιν της 
πόλεως, ήτις τω εξεδηλώθη εµφανως κατά την ηµέραν της ενάρξεως και την εποµένην, ότε το θέατρον 
ασφυκτικως πεπληρωµένον εδονειτο διαρκως από τα χειροκροτήµατα του πυκνου και εκλεκτου πλήθους. 
[…]». Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, «Γεννάδης», τ. Ι∆΄, σ.σ. 111, 113, 118, 120. 
109∆ελβερούδη, ό.π., σ. 302· επίσης και Σιδέρης, ό.π., σ.266: «Η κοινωνία µας, εννοείται, έστελνε το πολύ 
κοινό της να χειροκροτεί τα πατριωτικά, είχε όµως παράλληλα και άλλους ανθρώπους και από αυτούς θα 
βγει κάτι διαφορετικό· τη γνώµη του µπορούσε να τη λέει άνετα ο καθένας και η επίκριση των πατριωτικών 
δε χρησίµευε για την κατασυκοφάντηση  όποιου δεν τα θαύµαζε.». 
110«Γενικά, τα χρόνια µεταξύ του 1901 και 1906, απ’ τον καιρό δηλαδή που ιδρύθηκαν αυτά τα θέατρα (το 
Βασιλικό και η Νέα Σκηνή) ως τον καιρό που άρχισε η κατάρρευσή τους, κατάφεραν να περουσιάσουν ένα 
ρεπερτόριο που κατά κανόνα ήταν µεταφράσεις απ’ το ευρωπαϊκό θέατρο, κλασσικό και σύγχρονο.  Και 
τέτοια ήταν η επιρροή τους, που γύρω στα 1904, λόγου χάρη, όταν το θέατρο “Αθήναιον” αποτόλµησε να 
παίξει τα παλιά µελοδράµατα Γκόλφω, Εσµέ και Σκλάβα του Περεσιάδη –αν κι αποδείχτηκε να είναι µια 
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 Τα έργα ντόπιας παραγωγής γίνονται επίσης δεκτά από το χανιώτικο κοινό µε 

ενθουσιασµό και θετικές κριτικές.  Τόσο το έργο του Βορεάδη111 που ανέβηκε πρώτο 

στη σκηνή από τον δραµατικό θίασο της Στεφάνου όσο και το έργο του 

Καλλιγιάννη112 που παραστάθηκε από τον ίδιο θίασο µέσα στον ίδιο µήνα (Μάρτιος, 

1911) έτυχαν θερµής υποδοχής από το κοινό που προσήλθε στις παραστάσεις.113  

Είναι αξιοσηµείωτο επίσης το γεγονός ότι τόσο το έργο του Καλλιγιάννη Η Κρήτη 

στεφανουµένη και Η Κρήτη παλαίουσα του Βορεάδη εισάγονται µε διατάγµατα σε 

εκπαιδευτικούς χώρους.  Είναι σηµαντική ένδειξη πως τα έργα αυτά λειτουργούσαν 

σαν ένα είδος προπαγάνδας της απελευθέρωσης και της ένωσης µε την Ελλάδα. 114

Παρά τη θετική αντιµετώπιση των θεατρικών εκδηλώσεων, όπως ειπώθηκε 

παραπάνω, η προσέλευση του κοινού δεν είναι πάντα η αναµενόµενη προς 

απογοήτευση όχι µόνο των ηθοποιών, αλλά και των αρθρογράφων που διαφηµίζουν 

τους εκάστοτε θιάσους και τις παραστάσεις.115  Πολύ συχνά διατυπώνεται η 

αποδοκιµασία του χανιώτικου κοινού, που δεν προσέρχεται στο θέατρο, 

προκαλώντας ακόµα και την µαταίωση της παράστασης.116  

                                                                                                                                                                      
πετυχηµένη κερδοσκοπία –γιουχαΐστηκε σαν αναχρονιστικό από τους κριτικούς και τους θεατρώνες της 
εποχής.», ∆. Γουνελάς, ό.π., σ. 171. 
111 Ελεύθερον Βήµα (Χανίων), 3/3/1911, αρ.312: «Κατά τη διάρκειαν της παραστάσεως ο κ. Βορεάδης 
κληθείς επανηλληµένως επί της σκηνης εχειροκροτήθη ενθουσιωδως, ο δε εν τη πόλει µας αρτισύστατος 
«Εθνικός Σύσδεσµος» διατρανων την προς τον συγγραφέα εκτίµησίν του, τω προσέφερε δια του εκ των 
µελων του ευσταλους βρακοφόρου κ. Σαρτζετάκη φοιτητου πολυτελεστάτην ανθοδέσµην.» 
112 Ελεύθερον Βήµα (Χανίων), 24/3/1911, αρ.315: «Το δεύτερον κρητικόν έργον το αναβιβασθέν από σκηνης 
κατά την παρελθουσαν εβδοµάδα «η Κρήτη στεφανωµένη» του κ. ∆. Καλλιγιάννη συνεκέντρωσε πυκνόν 
κόσµον θεατων, καθ’ όλην δε την διάρκειαν του έργου ο συγγραφέας επανηλειµένως επί της σκηνης 
εχειροκροτήθη.». Για το δράµα Αρκάδι του ίδιου συγγραφέα δεν βρήκα είδηση για παράστασή του, αν και 
στο βιβλίο σηµειώνεται ότι ανέβηκε στη σκηνή από τον θίασο της Στεφάνου. 
113 Κατά τον Απρίλιο του 1911 δίνεται µεταξύ άλλων έργων και παράσταση του δράµατος του Καλλιγιάννη 
Η Κρήτη στεφανουµένη από το Ανώτατο Παρθεναγωγείο Χανίων κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής «υπέρ 
του ταµείου της αµύνης», Ελεύθερο Βήµα (Χανίων), 28/4/1911, αρ.319: «Εδόθη την παρελθουσαν Κυριακήν 
εν τη αιθούση του ∆ηµ. Κήπου υπό του Ανωτ. Παρθεναγωγείου Χανίων η προαγγελθεισα προσπερίς υπέρ 
του ταµείου των εθνικων αναγκων.[…] Ως κατακλείς της εορτης ήλθε κατόπιν το µονόπρακτον δραµα του 
κ. ∆. Καλλιγιάννη η “Κρήτη Στεφανουµένη”, όπερ τονισθέν ιδιαιτέρως προυκάλεσε ακράτητον 
ενθουσιασµόν και ραγδαια τα χειροκροτήµατα των παρεστώτων.[…]». 
114 Στο εξώφυλλο του συλλογικού τόµου απ’ όπου προέρχεται το έργο Η Κρήτη παλαίουσα διαβάζουµε: 
«Αναγνωστικόν βιβλίον της ε΄και ς΄τάξεως των δηµοτικων Σχολείων εισαχθέν δια του υπ’ αριθ. 31 και 
χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1911 διατάγµατος της Κρητικης Κυβερνήσεως.». επίση, όπως αναγράφεται στο 
εξώφυλλο του τόµου στον οποίο ανήκει το έργο του Καλλιγιάννη Η Κρήτη στεφανουµένη «ως εκ του 
εκλεκτου της ύλης, ενεκρίθη  υπο της Σεβ. Εκτελεστικης Επιτροπης δι’ εγγράφου υπ’ αριθµόν 3113/1565 η 
εισαγωγή εις τα Στρατιωτικά Σώµατα Χωροφυλακης και Πολιτοφυλακης Κρήτης.»· ολόκληρος δε ο τόµος 
αφιερώνεται στον Αντισυνταγµατάρχη Ανδρέα Μοµφερράτο, αρχηγό των Στρατιωτικών Σωµάτων. 
115 Ελλάς (Χανίων), 19/12/1901, αρ. 63: «[…] Αλλά εκεινο το οποιον είναι λυπηρόν είναι, ότι καθ’ εκάστην 
και κατ’ αυτάς ακόµα τας εορτάς, τα πλειστα των καθισµάτων παραµένουσιν κενά, αφου η κοινωνία µας δεν 
κατεννόσεν εισέτι, ότι πρέπει να θεατρίζηται, ίνα µη θεατρισθη, ως λέγουν, και αυτή εις τους έξω και 
καταδειχθη ανίκανος να διατηρήση επί ολίγους µηνας θίασον […]».  Οµοίως, Ελλάς (Χανίων), 5/1/1902, αρ. 
67· Ελλάς (Χανίων), 11/10/1903, αρ. 10· 
116 Ελλάς (Χανίων), 16/1/1902, αρ. 70: «Ήσαν µόλις είκοσιν οι προσελθόντες εις την παράστασιν της 
προχθές Κυριακης και ως εκ τούτου αύτη ανεκλήθη, ως µη ώφειλεν». 
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Οι παράγοντες για τη συχνά περιορισµένη προσέλευση του κοινού στις 

θεατρικές παραστάσεις ποικίλλουν ανάλογα και µε την περίοδο στην οποία 

αναφερόµαστε, καθώς κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1892-1913 σηµειώνονται 

πολλές και κρίσιµες εξελίξεις στον πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα.   

Άλλοτε η µειωµένη προσέλευση του κοινού οφείλεται στις πολιτικές συγκυρίες (λ.χ. 

εκλογές), στην οικονοµική δυσπραγία, στα ακριβά εισιτήρια, αλλά και σε 

αστάθµητους παράγοντες, όπως ο καιρός.117  Ο φόρος µάλιστα επί των δηµοσίων 

θεαµάτων το 1904 και το 1908 συνετέλεσε στην αύξηση των τιµών των εισιτηρίων, 

κάνοντάς τα πιο απρόσιτα στο ευρύ κοινό.118  Στις περιπτώσεις µάλιστα που ο θίασος 

ζητά να αγοραστούν τα εισιτήρια του συνόλου των παραστάσεων προκαταβάλλοντας 

την τιµή τους καθίσταται ακόµα πιο δύσκολη η συµµετοχή του κοινού στις 

παραστάσεις.119

Σχετικά µε τη σύνθεση του κοινού που προσέρχεται στο θέατρο στα Χανιά  

δεν είµαστε σε θέση να ορίσουµε ακριβώς τη σύστασή του, τουλάχιστον βάσει των 

εφηµερίδων.  Έχουµε µόνο σκόρπιες πληροφορίες και µπορούµε να κάνουµε κάποιες 

υποθέσεις.  Υπάρχουν ειδήσεις που κάνουν λόγο για την «ποιότητα» του κοινού που 

προέρχεται από ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, αλλά δεν είναι πάντα σαφείς.120   

Επίσης, κατά τη διάρκεια της αρµοστείας του πρίγκιπα Γεωργίου ο τελευταίος 

επισκέπτεται συχνά το θέατρο.121  Η ξαφνική µετατροπή της Κρήτης από επαρχία σε 

κράτος και των Χανίων από έδρα κυβερνήτη επαρχίας σε πρωτεύουσα κράτους είχε 
                                                           
117 Ελλάς (Χανίων), 21/11/1901, αρ. 55: Ο βροχερός καιρός και η διενέργεια εκλογών µείωσαν την 
προσέλευση του κόσµου κατά την πρώτη παράσταση του θιάσου της Μελποµένης Κωνσταντινοπούλου· 
Ελλάς (Χανίων), 24/11/1901, αρ. 56· 
118 Ελλάς (Χανίων), 8/8/1904, αρ. 52. 
119 Ελλάς (Χανίων), 22/10/1904, αρ. 63: «Αφίκετο εις την ηµετέραν πόλιν θεατρικός θίασος υπό τους 
θιασάρχας Ν. Καρδοβίλην και Π. Κωνσταντινόπουλον, όστις µέλλει να δώση 20 παραστάσεις εν τη αιθούση 
του Κήπου.  Από της ηµέρας της αφίξεως καταγίνονται οι θιασάρχαι και τινες των ενδιαφεροµένων να 
εξασφαλίσωσι τας 20 παραστάσεις δια συνδροµων προς 30 δραχµάς εκάστην.  Λαµβανοµένου υπ’ όψιν ότι 
το θέατρον είναι χρήσιµον εις κάθε κοινωνίαν, διότι και τέρπει και ωφελει η ζητουµένη συνδροµή δεν είναι 
µεγάλη.  Αλλά λαµβανοµένης υπ’ όψιν της οικονοµικης δυσπραγίας της ηµετέρας πολιτείας, ολίγοι θα 
δυνηθωσι να προκαταβάλωσι τας 30 δραχµάς». 
120 Το µεγαλύτερο µέρος του κρητικού πληθυσµού ασχολείται µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία στα τέλη 
του 19ου αιώνα.  Η πλειοψηφία αυτή, όπως και οι παλιοί πολιτικοί που την εκπροσωπούσαν (Αρ. Κριάρης, 
Μ. Κούνδουρος, Α. Μιχελιδάκης) ήταν ικανοποιηµένοι από την πορεία των πραγµάτων· είχαν φύγει οι 
Τούρκοι, οι χριστιανοί Κρητικοί είχαν το «πάνω χέρι» σε σχέση µε τη µουσουλµανική µειοψηφία και ο 
πρίγκιπας προέβαινε σε διαβήµατα προς τις Μεγάλες ∆υνάµεις και άλλες ενέργειες για την επίτευξη της 
ένωσης. Υπολογίσιµη αρχίζει να γίνεται, ιδιαίτερα µετά το 1878, η παρουσία των «βιοµηχάνων», δηλαδή 
των σαπωνοποιών και των βυρσοδεψών, που αποτελούσαν την ανώτερη οικονοµική τάξη.  Με το εµπόριο 
και τα διάφορα βιοποριστικά επαγγέλµατα ασχολούνταν τα µεσαία και τα κατώτερα στρώµατα του 
χριστιανικού και του µουσουλµανικού πληθυσµού. ∆ετοράκη, ό.π., σ.σ. 401-405.  Στις εφηµερίδες γίνεται 
λόγος για «µεσαία κοινωνικήν τάξιν» (Μεσόγειος –Χανίων, 8/1/1894, αρ. 108, για «ανεπτυγµένη ταξιν» 
(Ελλάς -Χανίων, 22/12/1901, αρ.64), για το «εκλεκτότερον µέρος της κοινωνίας» (Ελλάς –Χανίων, 
19/11/1904, αρ. 67). 
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τις επιπτώσεις της στην κοινωνική ζωή της πόλης και του νησιού γενικότερα.  Τον 

Γεώργιο ακολούθησαν αυλικοί και υπάλληλοι, αλλά και ιδιώτες αστοί από την 

Αθήνα, οι οποίοι αποτέλεσαν τον πυρήνα της νέας κρητικής αστικής τάξης.  Η 

παρουσία µεταξύ αυτών του φωτογράφου Περικλή ∆ιαµαντόπουλου είναι 

χαρακτηριστική, διότι  στις φωτογραφίες του αποτυπώνεται ένας τρόπος ζωής «κατ’ 

εικόνα και καθ’ οµοίωσιν» του αντίστοιχου αθηναϊκού.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
121 Ελλάς (Χανίων), 21/11/1901, αρ. 55· Ελλάς (Χανίων), 21/11/1901, αρ. 55· Ελλάς (Χανίων), 15/12/1901, 
αρ. 62· Ελλάς (Χανίων), 19/12/1901, αρ. 63· 
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ΙV. Συµπεράσµατα 

 

Η ειδησεογραφία για την παρουσία έργων µε πατριωτικό περιεχόµενο στις 

θεατρικές παραστάσεις στα Χανιά κατά την περίοδο 1892-1913, αν και δεν έχει γίνει 

εξαντλητική έρευνα ούτε το υλικό είναι πάντα διαθέσιµο και επαρκές, µας δίνει µια 

εικόνα τέτοια που να µπορούµε να βγάλουµε ορισµένα συµπεράσµατα, αλλά και να 

θέσουµε νέα ερωτήµατα γύρω από το θέµα µας.  Θεατρική κίνηση καταγράφεται και 

πριν από την περίοδο 1892-1913, κυρίως µετά τη Σύµβαση της Χαλέπας (1878),  από 

τοπικούς δραµατικούς θιάσους (Ευτέρπη, Ορφέας).   

Από το 1892 και εξής µαρτυρούνται επισκέψεις «εξ Ελλάδος θιάσων», η 

δράση των οποίων µας απασχόλησε στην παρούσα εργασία, όχι στο σύνολο του 

ρεπερτορίου τους, αλλά όσον αφορά τις παραστάσεις έργων µε εθνικό-πατριωτικό 

περιεχόµενο.  Πάντως η συνολική εικόνα που δίνουν οι θεατρικές ειδήσεις µας 

κάνουν να σχηµατίσουµε την άποψη ότι στα Χανιά υπήρχε πλούσια καλλιτεχνική-

θεατρική κίνηση, παρά τη ρευστότητα των πολιτικών πραγµάτων της τελεταυταίας 

δεκαετίας του 19ου και της πρώτης του 20ού αιώνα. 

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που επισηµαίνει κανείς διατρέχοντας τον τοπικό 

τύπο της εποχής που µας ενδιαφέρει είναι η ύπαρξη θεατρικών ειδήσεων σε µη 

τακτική και µόνιµη βάση.  Κάποιες εφηµερίδες παρακολουθούν περισσότερο τη 

χανιώτικη και γενικά την κρητική θεατρική κίνηση (π.χ. Μεσόγειος, Ελεύθερο 

Βήµα)και άλλες λιγότερο (Έρευνα, Επιθεώρησις, Ελλάς).  Εκτός όµως από την 

τακτική και το ενδιαφέρον µιας εφηµερίδας την παρουσία ή την απουσία των 

θεατρικών ειδήσεων δείχνει να επηρεάζει η υπόλοιπη τρέχουσα επικαιρότητα του 

νησιού και της πόλης.   

Τα γεγονότα που εξελίσσονται στην Κρήτη κατά την περίοδο που εξετάζουµε 

µονοπωλούν το ενδιαφέρον των συντακτών και κατά συνέπεια του κοινού, ώστε 

συχνά δεν έχουµε ξεκάθαρη εικόνα  για µεγάλες περιόδους σχετικά µε τις θεατρικές 

εκδηλώσεις στα Χανιά.  Σε διαστήµατα µάλιστα έντονων πολιτικών εξελίξεων 

απουσιάζουν εντελώς οι θεατρικές και γενικά οι πολιτιστικές ειδήσεις.  Αυτό 

οφείλεται κυρίως στην απουσία των ίδιων των θιάσων από το νησί, κυρίως τα έτη 

1897, 1905-1906, 1913, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που, ενώ εξαγγέλλεται το 
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πρόγραµµα ενός θιάσου,122 δεν ακολουθούν ειδήσεις, που να µας πληροφορούν 

περαιτέρω γι’ αυτό.   

Ιδιαίτερα για τις παραστάσεις έργων µε εθνικό-πατριωτικό περιεχόµενο 

έχουµε κατά τα έτη 1894-1896, 1904, 1907-1908 και 1911 µε πύκνωση κατά τα έτη 

1907 και 1911.  Κατά την περίοδο 1901-1905, σύµφωνα µε την εφηµερίδα Ελλάς 

(Χανίων) δεν υπάρχουν πολλές παραστάσεις έργων πατριωτικού περιεχοµένου.  Τα 

γεγονότα που είχαν προηγηθεί του έτους 1907, δηλαδή το κίνηµα στο Θέρισο και η 

άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου, αλλά και τα γεγονότα που βρίσκονταν σε εξέλιξη τόσο 

λόγω του Κρητικού ζητήµατος καθεαυτό, όσο και οι εξελίξεις στο Μακεδονικό 

δηµιούργησαν έντονο ενδιαφέρον και στους θεατρικούς κύκλους.   

Είδαµε εξάλλου ότι κι αν ακόµα ένας αθηναϊκός δραµατικός θίασος δεν 

προέβλεπε στο πρόγραµµά του έργο µε πατριωτικό περιεχόµενο, έδιναν εκτάκτως 

παραστάσεις έργων που γράφονταν κατά το διάστηµα παραµονής τους στα Χανιά.  Σ’ 

αυτήν την περίπτωση ανήκουν οι παραστάσεις των πατριωτικών έργων του 

Καλλιγιάννη και του Βορεάδη. Τα τρία έργα παρουσιάζονται την ίδια χρονική στιγµή 

από τον ίδιο θίασο (της Στεφάνου) και δεν υπάρχει, τουλάχιστον µέχρι το 1913, άλλη 

είδηση για την τύχη τους, εκτός βέβαια, όπως είδαµε από την εισαγωγή τους σε 

σχολικά εγχειρίδια. 

 Όσον αφορά τους Κρήτες συγγραφείς, µπορούµε να παρατηρήδουµε ότι ο 

Καλλιγιάννης και ο Βορεάδης υπήρξαν εκδότες τοπικών εφηµερίδων· ο πρώτος ήταν 

«ποιητής του στρατού», ενώ ο ∆ιγενάκης οπλαρχηγός και πληρεξούσιος Αποκορώνου 

και δηµιουργός πολλών πατριωτικών ποιηµάτων· τέλος ο Αντωνιάδης (αν και, όπως 

είδαµε, δεν συναντήσαµε παραστάσεις δικών του έργων στα Χανιά) και ο Βορεάδης 

ήταν γυµνασιάρχες· ο τελευταίος µάλιστα πολιτεύτηκε.  Από αυτά τα στοιχεία 

µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι παραπάνω συγγραφείς διέθεταν κάποιο βαθµό 

επιρροής αφενός στον κύκλο στον οποίο ανήκαν, αφετέρου στο κοινό που έβλεπε τα 

έργα τους και γνώριζε τη δράση τους. 

                                                           
122 Στο 353ο φύλλο του Ελεύθερου Βήµατος (Χανίων), 14/1/1912 υπάρχει η είδηση ότι ο θίασος Κοτοπούλη 
θα επισκεφθεί τα Χανιά µετά από την ολοκλήρωση των παραστάσεων στο Ηράκλειο και ότι θα έδινε δέκα 
συνεχείς παραστάσεις στην αίθουσα Χρυσοστόµου στα τέλη του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.  ∆εν 
υπάρχουν όµως ειδήσεις στην ίδια εφηµερίδα για το τι ακολούθησε. 
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Τα πρωτότυπα πατριωτικά δράµατα που είδαµε παρουσιάζονται στις αρχές 

του 1911, ενώ κατά την εκπνοή του έτους η διαπίστωση του αρθρογράφου του 

Ελεύθερου Βήµατος για την καλλιτεχνική κίνηση της πόλης των Χανίων είναι 

αποκαρδιωτική. 

 

Εντελως πεζά φαίνεται ότι είµεθα καταδεδικασµένοι να διέλθωµεν τον 

εφετεινόν χειµωνα, εστερηµένοι παντός ψυχαγωγικού κέντρου.  Οι θίασοι οι 

άλλοτε επισκεπτόµενοι την πόλιν κατά το πλειστον απερχόµενοι εντευθεν 

συναποκοµίζουν την σκληράν απογοήτευσιν την οποίαν τοις µεταδίδει η 

αδιαφορία του κοινου προς το έργον των, και ούτω εγίναµεν συν τω χρόνω 

αντιπαθητικοί προς τους καλλιτέχνας.   Και όµως πόσον κατόπιν αισθανόµεθα 

την έλλειψιν των εννοει τις σήµερον από τας συχνάς διαµαρτυρίας του κοινου, 

δια την στείρευσιν της πνευµατικης αυτης κινήσεως.123

 

Αν θέλαµε να αποτιµήσουµε συνολικά το περιεχόµενο της θεατρικής 

ειδησεογραφίας ενός µέρους του κρητικού τύπου και να το συγκρίνουµε µε τη 

θεατρική κίνηση της Αθήνας, θα βλέπαµε µια εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση του 

ρεπερτορίου της πρωτεύουσας από το χανιώτικο κοινό.  Γνωστοί και σηµαντικοί 

αθηναϊκοί θίασοι µεταφέρουν το πρόγραµµα των παραστάσεών τους στα Χανιά.  

Παρόλο που δεν είναι πάντα γνωστές οι συνθήκες που αντιµετώπιζαν οι θίασοι στην 

επαρχία, η επανειληµµένη επίσκεψη των θιάσων στην Κρήτη, και µάλιστα σε 

δύσκολη και ασταθή πολιτικά περίοδο, είναι µια ένδειξη ότι οι θίασοι έβρισκαν 

λόγους, που ευνοούσαν το έργο τους.   

Αν εξαιρέσει κανείς τις περιπτώσεις του Καλλιγιάννη (Η Κρήτη 

στεφανουµένη) και του Βορεάδη (Η Κρήτη παλαίουσα) που, όπως είδαµε, γράφουν 

έργα που παίζονται άµεσα το 1911, η επιλογή των έργων –και των πατριωτικών – 

ανήκει στους αθηναϊκούς θιάσους.  Αυτό θα  µπορούσαµε να το ερµηνεύσουµε ως 

µια συνειδητή προσπάθειά τους να καλλιεργήσουν το εθνικό-πατριωτικό αίσθηµα 

των Κρητικών.  

Παρακολουθούν δηλαδή, και κατά κάποιο τρόπο παρακολουθούν τις εξελίξεις 

στην Κρήτη.  Στην περίπτωση µάλιστα  του ∆ιγενάκη (Η Αρχοντοπούλα των Λευκών 

Ορέων) έχουµε εξαγωγή του πατριωτικού έργου στην Αθήνα.  Επίσης, τα έργα του 

                                                           
123 Ελεύθερο Βήµα (Χανίων), 17/12/1911, αρ. 350. 
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κρητικού Αντωνιάδη, παίζονται συχνά από τους θιάσους στην Αθήνα, στην 

Κωνσταντινούπολη και αλλού, όπως είδαµε.  Πάντως, όσον αφορά τους συγγραφείς 

των έργων, αν και µετά τον πόλεµο του 1897 έγιναν συνειδητές προσπάθειες να 

αναπτυχθεί µια πιο ρεαλιστική ιδέα για τους εχθρούς, κυρίως µε τα ιστορικά έργα, τα 

µελοδράµατα µε τον πατριωτικό τους χαρακτήρα δεν ακολουθούσαν αυτό το µοτίβο 

και παρουσίαζαν τον εχθρό άξεστο και λιγότερο ικανό.124  Αυτό το στοιχείο επικρατεί 

περισσότερο ή λιγότερο στα έργα που είδαµε στην ενότητα IΙΙ.  Κοινό 

χαρακτηριστικό των πατριωτικών δραµάτων που παρουσιάστηκαν είναι η σε 

µεγαλύτερο η µικρότερο βαθµό προσήλωση στη Μεγάλη Ιδέα, που στην περίπτωση 

των κρητικών πατριωτικών δραµάτων έπαιρνε την έννοια της απελευθέρωσης από 

τους Τούρκους και της ένωσης µε την Ελλάδα. 

 Σχετικά µε τη σύνθεση του κοινού που παρευρίσκεται στις παραστάσεις δεν 

υπάρχουν σαφείς και αρκετές πληροφορίες, ούτε όσον αφορά την οικονοµική και 

κοινωνική διαστρωµάτωσή του ούτε την θρησκευτική του ταυτότητα. 

Ένα θέµα που δεν θα µας απασχόλησε εδώ, αλλά εµφανίζεται στην τοπική 

ειδησεογραφία είναι το φαινόµενο του «βεντετισµού» στους θιάσους που 

επισκέπτονται την Κρήτη.  Σηµαντική επίσης φαίνεται να ήταν, από λίγες σκόρπιες 

πληροφορίες, η παρουσία των ερασιτεχνών ηθοποιών στις παραστάσεις των 

αθηναϊκών θιάσων.  Για τα θέµατα αυτά χρειάζεται χωριστή µελέτη του υλικού και 

ανάλογη παρουσίασή του.  

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας η µελέτη των εφηµερίδων σταµατά 

στα 1913.  Αυτό δε σηµαίνει βέβαια ότι σταµατά η θεατρική κίνηση στα Χανιά.  Η 

επιλογή της περιόδου 1892-1913 και η µελέτη των πατριωτικών δραµάτων και των 

παραστάσεών τους κατά το διάστηµα αυτό βασίζεται σε ιστορικά κριτήρια, αν και θα 

µπορούσε να θεωρηθεί τεχνητή, καθώς κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής και 

κυρίως κατά το διάστηµα  της Κρητικής Πολιτείας σηµειώθηκαν σηµαντικές 

εξελίξεις στην Κρήτη, που ανέτρεπαν το πριν από τον πόλεµο του 1897 καθεστώς.  

Με την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα το 1913 κλείνει θα λέγαµε ένας 

κύκλος στα πολιτικά και κοινωνικά πράγµατα του νησιού.  Παύουν να υφίστανται οι 

συνθήκες, οι οποίες ενέπνεαν τους συγγραφείς των πατριωτικών έργων.  Η παραγωγή 

τέτοιων έργων όµως δεν σταµάτησε, αλλά εξακολούθησε και µετά τη λύση του 

Κρητικού ζητήµατος.  Η παραγωγή πατριωτικών έργων από Κρήτες, τα οποία 

                                                           
124 ∆. Γουνελάς, ό.π., σ.σ. 175-176. 
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εξυµνούν τον κρητικό λαό, εξακολουθεί ως τις µέρες µας και έχουν συνήθως τη 

µορφή µακροσκελών στιχουργηµάτων σε δεκαπεντασύλλαβο.  Τα θέµατα εν µέρει 

αντλούνται από το παρελθόν, όπως µαρτυρούν οι τίτλοι, αλλά  αναφέρονται και σε 

γενικότερες ιδέες, όπως η λεβεντιά, ή σε τοπικά ήθη και έθιµα.  Η γλώσσα που 

χρησιµοποιείται είναι συνήθως η κρητική διάλεκτος.125  Αντίθετα, κανένα από τα 

κρητικής παραγωγής έργα που παρουσιάσαµε δεν είναι γραµµένο στην κρητική 

διάλεκτο.  Η χρήση του ιδιώµατος είναι περιορισµένη. 

Όσον αφορά τους αθηναϊκούς θιάσους, κατά την περίοδο που ακολουθεί 

παρουσιάζουν έργα από τους νέους κύκλους έργων που  δηµιουργούνται και  αντλούν 

τα θέµατά τους από τις εκάστοτε συγκυρίες (Βαλκανικοί Πόλεµοι, α΄ Παγκόσµιος 

Πόλεµος,  Μικρασιατική Καταστροφή, κλπ). 126

 

 

 

Στις αρχές του 1912 έχουµε τις πρώτες ειδήσεις για κινηµατογραφικές πλέον 

παραστάσεις στα Χανιά.127  Θα είχε ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς κατά 

πόσο από το 1912 και µετά εξελίσσονται τα θεατρικά πράγµατα στα Χανιά και γενικά 

πώς συνυπάρχουν το θέατρο και ο κινηµατογράφος στην Κρήτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Πούχνερ, ό.π., σ.σ. 368-369. 
126 ∆ελβερούδη, ό.π., σ.σ. 306-310. 
127 Ελεύθερο Βήµα-Χανίων, 17/3/1912 , αρ. 362 και της ίδιας εφηµερίδας 21/4/1912, αρ. 366. 
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Παράρτηµα: Παραστασιογραφία (1894-1911) 
 
Α/α Χρονολογία Τίτλος έργου Συγγραφέας Θίασος/ηθοποιοί 
1 12/3/1894 Χίος δούλη Ορφανίδης Κολυβά µε τους 

ερασιτέχνες ηθοποιούς 
Βουγά, Γεννάδη, 
Μπαρνιαδάκη, 
Αθανασόπουλο, Βαρδίδη. 

2 2/4/1894 Λέων 
Καλλέργης 

[Τιµ. Αµπελάς] Κολυβά µε τους 
παραπάνω ερασιτέχνες. 

3 30/1/1895 Αρµατωλοί 
και κλέπται 

[Χ. Σαµαρτζίδης] Πέρβελη µε το ζεύγος 
Χριστοδούλου και τον 
Λέκα. 

4 27/1/1896 Ο Αγαπητικός 
της 
Βοσκοπούλας 

∆. Κοροµηλάς Κ. Καρδοβίλλης µε τη 
σύζυγό του. 

5 19/11/1904 Η 
Αρχοντοπούλα 
των Λευκών 
Ορέων 

Κων. ∆ιγενάκης Καρδοβίλλη-
Κωνσταντινοπούλου. 

6 16/2/1906 Προδοσά Ι.∆. Μουρέλλος Καπαξίδης, Καζούρης, 
∆ηµητρακοπούλου, 
Βουτσυνάς, Τσάµης, 
Κυριακίδης, Βεντούρας, 
Κυριακίδου, Καζούρη, 
Καπαξίδου, Ρουµπέν, δις 
∆ηµητρακοπούλου, 
∆ηµητρακόπουλος. 

7 16/6/1907 Κατοχή [Γερ. Βώκος] Πεταλά-
Παρασκευοπούλου 

8 18/8/1907 Η ανατίναξις 
της µονής 
Αρκαδίου 

Χ.σ. Πεταλά 

9 18/8/1907 Προδότης Ορφανίδης Πεταλά 
 

10 14/4/1907 Εσµέ η 
Τουρκοπούλα 

Περεσιάδης Κ. Βεντούρα 

11 1907 Η έξωσις του 
Όθωνος 

Π. 
∆ηµητρακόπουλος

Παρασκευοπούλου 

12 12/7/1908 Γκόλφω Περεσιάδης Κυριακίδη και 
∆εδοκιµασµένων ηθοπ. 

13 3/3/1911 Η Κρήτη 
παλαίουσα 

Βορεάδης Βασιλείας Στεφάνου 

14 10/3/1911 Η Κρήτη 
στεφανουµένη 

∆ηµ. 
Καλλιγιάννης 

Βασιλείας Στεφάνου 

15 24/3/1911 Η βασίλισσα 
Αµαλία και ο 
Νταβέλης 

[Κυριακού-
Σταθόπουλου] 

Βασιλείας Στεφάνου 

16 28/4/1911 Η Κρήτη 
στεφανουµένη 

∆ηµ. 
Καλλιγιάννης 

Ίσως οι µαθήτριες του 
παρθεναγωγείου Χανίων 
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Τόπος 
παράστασης 

Πηγή                   παρατηρήσεις 

Χανιά 
 
 
 

Μεσόγειο
ς Χανίων 

Σύµπραξη του θιάσου µε ερασιτέχνες ηθοποιούς. Ο 
σκοπός της παράστασης είναι φιλανθρωπικός. 

Χανιά 
 

Μεσόγειος Υπερβολικές αντιδράσεις του κοινού. 
 

Χανιά 
 
 

Μεσόγειο
ς 

 

∆ηµοτική Σχολή 
Χανίων 
 

Μεσόγειο
ς 

 

∆ηµοτικό Θέατρο 
Χανίων 
 
 

Ελλάς 
Χανίων 

Ιδιαίτερη αναφορά στο έργο. Θετικές κριτικές. 

∆εν είναι σαφές. 
 
 
 
 

Κρητική 
Στοά 

Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει το έργο του δραµατικό 
ειδύλλιο. 

Χανιά 
 

Ελεύθερο 
Βήµα 
Χανίων 

 

Θέατρο Ορφεύς 
Χανίων 
 

Ελεύθερο 
Βήµα 

Ευεργετική παράσταση. Το έργο χαρακτηρίζεται 
«λαµπρόν και θεαµατικόν». 

∆ηµοτικό Θέατρο 
Κήπου Χανίων 

Ελεύθερο 
Βήµα 

Το έργο χαρακτηρίζεται «λαµπρόν, έξοχον». 

Χανιά Ελεύθερο 
Βήµα 

Ευεργετική (έκτακτη) παράσταση υπέρ του 
Ιερού Λόχου. Ο σύλλογος αυτός θα διέθετε τις 
εισπράξεις για την ίδρυση του πρώτου κρητικού 
σκοπευτηρίου στα Χανιά. 

Θέατρο Ορφεύς 
Χανίων 

Υψηλά Λ. 
Όρη 

 

Χανιά 
 

Ελεύθερο 
Βήµα 

Η ηµεροµηνία της παράστασης είναι 13/7/1908. 

Αίθουσα 
Χρυσοστόµου  

Ελεύθερο 
Βήµα 

Έργο µε κρητική υπόθεση, που χαρακτηρίζεται από 
το δηµοσιογράφο «εθνικόν δράµα» 

Χανιά 
 

Ελεύθερο 
Βήµα 

Είχε αναγγελθεί από την εφηµερίδα στις 3/3/1911. 
Έµµετρο δράµα µε κρητική υπόθεση. 

Χανιά 
 
 

Ελεύθερο 
Βήµα 

Αναφέρεται στη γαλλική κατοχή της Ελλάδας 
[1854-1857]. Χαρακτηρίζεται «ιστορικόν δράµα». 

Αίθουσα 
∆ηµοτικού Κήπου 

Ελεύθερο 
Βήµα 

Περιλαµβανόταν στο πρόγραµµα της σχολ. εορτής 
του Παρθεναγωγείου «υπέρ του ταµείου της 
αµύνης». 
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Σηµειώσεις για την Παραστασιογραφία 
 

1) Η χρονολογία που δίνεται αφορά την είδηση και όχι την παράσταση του 
έργου. Η είδηση άλλοτε αναφερόταν σε παράσταση που είχε ήδη 
πραγµατοποιηθεί και άλλοτε προανήγγελλε µια παράσταση. 

2) Όπου δεν αναφέρεται ο συγγραφέας, αλλά µας είναι γνωστός από άλλες 
πηγές, σηµειώνουµε το όνοµα µέσα σε αγκύλες [ ]. 

3) Όπου δεν αναφέρεται ο ακριβής τόπος της παράστασης, σηµειώνουµε µόνο 
«Χανιά». 

4) Στην περίπτωση του έργου Προδοσά  (αριθ. 6) δε βρέθηκε είδηση της 
παράστασης, η οποία δόθηκε στις 16/12/1906, ούτε διευκρινίζεται ο τόπος 
πραγµατοποίησής της.  

 


