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 Περίληψη  
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μελέτη της ιστορίας του θεάτρου και 

συγκεκριμένα του σχολικού θεάτρου μέσα από θεατρικά έργα, κατά το Μεσοπόλεμο 

και τη Μεταπολεμική περίοδο. Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο του 

θεάτρου και της ιστορίας, η σύνδεσή τους, τα χαρακτηριστικά του θεάτρου και η 

ιστορική αναδρομή από τον 18
ο
 αιώνα έως τον 20

ο
. Επίσης ερμηνεύεται ο όρος δημόσια 

ιστορία και εξηγείται πώς χρησιμοποιείται και ποιο το έργο του ιστορικού στην 

δημόσια ιστορία. Αναλύονται και εξετάζονται οι συνθήκες των ιστορικών περιόδων 

καθώς και αναφέρεται ο νόμος του 1929 που αλλάζει το τότε εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ακόμη προβάλλεται το Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης, που η προσφορά του ήταν 

τεράστια στην παιδεία φέρνοντας ένα ζωηρό και ζωντανό πνεύμα αλλαγής θέτοντας σε 

εφαρμογή τη χρήση της δημοτικής γλώσσας. Κυρίαρχη θέση στο πρόγραμμα και στην 

καθημερινή δράση του σχολείου ήταν η δημιουργική εργασία, η ενεργητική συμμετοχή, 

το κριτικό πνεύμα, η κοινωνική προσφορά και ευθύνη. Η διδασκαλία από 

δασκαλοκεντρική γίνεται ομαδοσυνεργατική και το κέντρο ενδιαφέροντος μεταφέρεται 

από το δάσκαλο στις μαθήτριες. Στη συνέχεια της εργασίας παρατίθενται σχολικές 

θεατρικές παραστάσεις των περιόδων που εξετάζονται με στόχο την ανάλυση των 

κειμένων τα μηνύματα που δίνονται στην παιδική ηλικία, τα πρότυπα που 

προβάλλονται, οι καταστάσεις της κοινωνικής ζωής, η παιδική εργασία, η φτώχεια κ.α. 

Το παιδί εντάσσεται στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής και 

μεταφέρει στοιχεία των κοινωνικών αλλαγών που χαρακτηρίζουν την ελληνική 

κοινωνία των περιόδων που εξετάζουμε. Το θέατρο είναι μια καλλιτεχνική έκφραση 

από την οποία αντλούνται πληροφορίες. Διδάσκονται και παρουσιάζονται τα ήθη έθιμα, 

αξίες, και άλλα στοιχεία κοινωνικής και καθημερινής ζωής. Ιδιαίτερα το παιδικό 

σχολικό θέατρο, όπως φάνηκε από την μελέτη, αγγίζει τα νεαρά άτομα που 

διαδραματίζουν τους ρόλους και ενσαρκώνουν τα πρόσωπα και τις καταστάσεις που 

επικρατούν στις αντίστοιχες περιόδους.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: θέατρο, ιστορία, σχολικό θέατρο, μεσοπόλεμος, μεταπολεμική 

περίοδος, νόμος 1929, διδασκαλείο Θεσσαλονίκης 
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Abstract 
This master thesis is a study of the history of the theater and in particular of 

school theater through theatrical works, during the interwar and the post-war period. 

Initially, the theoretical context of theater and history, their connection, the 

characteristics of the theater and the historical retrospection from the 18th century to the 

20th. The term and the uses of public history are also explained. The conditions of the 

historical periods are analyzed and examined as well as the law of 1929 that changed 

the then educational system. Also, the Teacher Training School for Females of 

Thessaloniki is presented, which greatly contributed in education, bringing a lively and 

spirit of change by putting into use the native language. A dominant position in the 

program and everyday school activities was creative work, active participation, critical 

spirit, social contribution and responsibility. Teacher-centered teaching became 

collaborative and the center of interest was transferred from the teacher to the students. 

Subsequently the thesis presents school theater works of the periods under consideration 

aiming at analyzing the representations that are given, the models that are projected, the 

situations of social life, child labor, poverty, etc. The child is part of the social and 

economic conditions of the time and carries out elements of the social changes that 

characterize the Greek society of the periods we are examining. Theater is an artistic 

expression from which information is extracted. The moral customs, values, and other 

elements of social and everyday life are taught and presented. Especially the children's 

school theater as shown by the study touches the young people who play the roles and 

embody the faces and the situations prevailing in the respective periods. 

 

KEYWORDS: theater, history, School Theater, interwar, post-war period, law 

1929, Thessaloniki School of Teaching 

 

 

  

 

 

 



[6] 
    Κουλέτσου Δέσποινα 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος της κορύφωσης των σπουδών μου 

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, 

Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία». 

Μέσω αυτού, κατάφερα να έρθω σε επαφή με μεταπτυχιακές σπουδές διεπιστημονικού 

χαρακτήρα στα ιστορικά ζητήματα. Η συνεισφορά του μεταπτυχιακού αυτού 

προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να διαμορφώσει ειδικευμένους και 

εξειδικευμένους ιστορικούς ερευνητές και διδάκτορες της νεότερης και σύγχρονης 

ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.  

Πέρα από τη διεισδυτική επαφή με τη χρήση και αξιοποίηση των πηγών για την 

κρίση του υλικού, σημαντικό ερέθισμα δόθηκε και μέσω της ερευνητικής διαδικασίας. 

Συγκεκριμένα, έχοντας ολοκληρώσει τις πτυχιακές σπουδές μου στο Τμήμα Ιστορίας 

του Ιονίου Πανεπιστημίου,  θεώρησα σημαντικό εφόδιο για έναν ιστορικό που 

ενδιαφέρεται και για τις Παιδαγωγικές Επιστήμες να ανοίξει τους ορίζοντές του και να 

εισαχθεί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενός αξιόλογου Πανεπιστημίου όπως είναι 

της Δυτικής Μακεδονίας και του παιδαγωγικού τμήματος,  συνδυάζοντας την έρευνα με 

τα διάφορα παιδαγωγικά ζητήματα που παρέχονται με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα.  

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κατακτήσεων, επιχείρησα την παρούσα διπλωματική 

εργασία, σχετικά με την ιστορία του θεάτρου και την ανάλυση σχολικών θεατρικών 

κειμένων κατά το μεσοπόλεμο και την μεταπολεμική περίοδο. Είναι ευρέως 

διαδεδομένο ότι στις μέρες μας ο τομέας της σχολικής ιστορίας υφίσταται κρίση, λόγω 

της έλλειψης βασικών ερεθισμάτων στους μαθητές, οι οποίοι καθίστανται δέκτες μίας 

παθητικής διαδικασίας μάθησης της ιστορικής γνώσης. Η κριτική ικανότητα και σκέψη 

δεν προωθείται από τους διδάσκοντες και οι μαθητές ¨εγκλωβίζονται¨ στην ανιαρή 

διαδικασία της αποστήθισης, με αποτέλεσμα την μη παραγωγή ουσιαστικής γνώσης, η 

οποία θα μπορούσε, εν τέλει, να καταστήσει τους μαθητές σε μετέπειτα υπεύθυνους και 

ενσυνείδητους πολίτες.  

Για τους παραπάνω λόγους, οφείλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους 

διδάσκοντες του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος και την τριμελή 
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επιτροπή εποπτείας της εργασίας, οι οποίοι μου εξήγειραν τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα στον τομέα των εκπαιδευτικών ζητημάτων. Ιδιαίτερα, όμως, 

ευχαριστώ τον επόπτη καθηγητή μου κ. Μπέτσα Ιωάννη. Η αρωγή του στην 

ενθάρρυνση και στην παροχή βιβλιογραφίας για το προς μελέτη θέμα και τη 

συνεργασία μας ήταν απαραίτητη.  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω  για τη στήριξη κατά τη διάρκεια της φοίτησης ως 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια την οικογένεια μου τους γονείς μου Ιωάννη και Ελένη και τον 

αδελφό μου Θανάση. Την εργασία αυτή, ας μου επιτραπεί να την αφιερώσω στον εαυτό 

μου, που αγαπά την ιστορία και την μνήμη των πραγμάτων αλλά και τη 

δημιουργικότητα  και την καλλιτεχνική φύση του θεάτρου καθώς και να μου θυμίζει 

πως η ζωή είναι μια παράσταση.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιαστεί η ιστορία του 

θεάτρου και τα κείμενα του σχολικού θεάτρου κατά τον μεσοπόλεμο και τη 

μεταπολεμική περίοδο. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η στενή και αλληλένδετη σχέση που 

έχει το θέατρο με την ιστορία Για την πραγμάτωση των παραπάνω, αξιοποιούνται 

βιβλιογραφικές πηγές.  

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία δομείται σε θεωρητικό μέρος και σε πέντε 

ενότητες. 

 Στην πρώτη ενότητα του πρώτου μέρους θα εξεταστεί το θεωρητικό πλαίσιο γύρω 

από τον όρο θέατρο και ιστορία. Πιο ειδικά, θα αποτελείται από μία πρώτη υπο-

ενότητα, στην οποία θα αναλύεται ο όρος ‘‘θέατρο’’ με τα βασικά του χαρακτηριστικά. 

Πέρα από την προσπάθεια ερμηνείας του όρου, θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε 

και τις ευρύτερες έννοιες που εμπεριέχονται μέσα στον όρο θέατρο, καθώς είναι ένας 

όρος με πολλαπλές και ευρύτερες διαστάσεις. Τέτοιοι όροι είναι οι εξής: ηθοποιός, 

θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, αισθητικό σημείο, δράμα, παράσταση, θεατρική 

σκηνή, κ. λ. π. 

Εν συνεχεία, θα παρουσιάσουμε μία δεύτερη υπο-ενότητα, στην οποία θα 

περιγράψουμε την ιστορική διαδρομή των ιδιότυπων χαρακτηριστικών του 

νεοελληνικού θεάτρου, κυρίως τον 19ο και 20ο αιώνα. Ωστόσο, η ανάλυσή μας θα 

ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, από τον 17ο αιώνα, όπου άρχισαν να αναπτύσσονται και να 

διαμορφώνονται γαλλικές και ιταλικές κλασικιστικές θεατρικές επιρροές στο 

νεοελληνικό θέατρο. Στην υπο-ενότητα αυτή θα περιλαμβάνονται επίσης:  

1) οι βασικές αιτίες καθυστέρησης του θεατρικού παράγοντα στην ελληνική 

κοινωνία,  

2)  οι αιτίες της επιρροής της από τα γαλλικά κλασικιστικά πρότυπα του 17ου 

και 18ου αιώνα,  

3)  οι βασικές μορφές που ανέπτυξε η Ελλάδα στο θέατρο και τα διάφορα 

ιδεολογικά ρεύματα που το επηρέασαν,  

4) μία μικρή αναδρομή για την ανάδυση της τέχνης του σκηνοθέτη  στην 

Ελλάδα, ως απότοκο των δυτικοευρωπαϊκών επιρροών και  
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5) τα βασικά επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα. 

 

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η δεύτερη ενότητα, που θα αποτελείται από δύο υπο-

ενότητες. Στην πρώτη θα περιγράψουμε τη σύνδεση θεάτρου και ιστορίας τον 20ο 

αιώνα. Ειδικότερα, θα αναλύσουμε την αξιοποίηση των ιστορικών γεγονότων από το 

θέατρο. Θα δούμε δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο επικοινώνησε το θέατρο με την 

ιστορία. Ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας, όπου η τέχνη του θεάτρου θα επιτελούσε 

κοινωνικό έργο, μέσω της προώθησης κοινωνικών και άλλων μηνυμάτων προς τον 

ελληνικό λαό. Για αυτό, τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα δεν άφησαν ανεπηρέαστο το 

θέατρο. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποια ιστορικά γεγονότα, τα οποία δεν κατάφεραν να 

απασχολήσουν το ελληνικό θέατρο του 20ου αιώνα, τα οποία θα αναδείξουμε. 

Έπειτα θα αναλυθεί ο όρος δημοσία ιστορία τι είναι και πώς προσεγγίζεται.  

Ακόμη θα αναλύσουμε το εξής: πώς το θέατρο υλοποιεί «τεχνικά» τη σύνδεσή του 

με την ιστορία. Ο λόγος είναι η παρουσίαση των παραπάνω θεατρικών έργων με 

ιστορικό περιεχόμενο δε θα είχαν λόγο ύπαρξης, χωρίς τη μελέτη των τεχνικών μέσων 

που χρησιμοποιεί το θέατρο, ώστε ασχολείται για την ιστορία με όλες του τις μορφές. Η 

προσέγγιση αυτή λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί μέσα από την παρουσίαση των διάφορων 

μορφών του θεάτρου, όπως είναι το ιστορικό δράμα, η όπερα, η κωμωδία, το κλασικό 

θέατρο, το θέατρο ντοκουμέντο και άλλα, που αξιοποίησαν ιστορικά γεγονότα τον 20ο 

αιώνα και τα παρουσίασαν στο ευρύ κοινό. 

Εν συνεχεία στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή των εποχών κατά τις 

οποίες εξετάζονται τα σχολικά θεατρικά κείμενα, έτσι ώστε να προσεγγισθούν οι 

εποχές και να γίνει η ανάλυση των κειμένων. Οι κοινωνικές και πολιτικές 

ανακατατάξεις τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, επιφέρουν μια ύφεση στον 

τομέα της γεωργίας και συμβάλλουν στην αποδυνάμωση των αγροτικών κέντρων. 

Συνεπώς, μια μερίδα του αγροτικού πληθυσμού μετακινείται στην πρωτεύουσα, με 

αποτέλεσμα αφενός να σημειωθούν ριζικές αλλαγές στη διαστρωμάτωση της ελληνικής 

κοινωνίας και αφετέρου να ενισχυθεί ο ταξικός ανταγωνισμός. Το ελληνικό θέατρο δεν 

θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστο από τη νέα τάξη πραγμάτων. Η ήττα της 

Ελλάδας στον ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897 και το Μακεδονικό ζήτημα 

δημιουργούν την ανάγκη για αποκατάσταση της ιστορικής ενότητας στα πλαίσια που 

τίθενται μέσα από τις έννοιες της Μεγάλης Ιδέας και του Αλυτρωτισμού. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο, παρατηρείται μια στροφή στις αρχές του διαφωτισμού και στα αρχαιοελληνικά 

ιδεώδη. Την ίδια στιγμή, ακμάζουν δύο νέα είδη δραματουργίας. Πρόκειται για το 
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πατριωτικό δράμα, που κινείται θεματικά γύρω από το τρίπτυχο πατρίς-θρησκεία-

οικογένεια και για το θέατρο των ιδεών, βαθιά επηρεασμένο από τα ιψενικά πρότυπα. 

Το συγκεκριμένο είδος εστιάζει στην αλλαγή της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία και 

συνεπώς στην αλλαγή των ισορροπιών στην ελληνική οικογένεια. Στη συνέχεια, οι 

επιπτώσεις από τους βαλκανικούς (1912-1913), τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο (1914-

1918) και από τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922) γίνονται εμφανείς στην ελληνική 

κοινωνία επηρεάζοντας αισθητά την πορεία της ελληνικής δραματουργίας, αφού από το 

1922 μέχρι το 1940 παρατηρείται μια κάμψη στη θεατρική παραγωγή. Το κοινό 

εμφανώς καταβεβλημένο από τα δεινά που έχει επισωρεύσει ο πρώτος παγκόσμιος, 

αρκείται σε θεατρικά κείμενα ρηχού πνευματικού επιπέδου. Την περίοδο της 

γερμανικής κατοχής (1940-44), αναπτύσσεται μια ιδιάζουσα μορφή στρατευμένου 

θεάτρου, που κινείται γύρω από τους θεματικούς άξονες της κατοχής και της 

αντίστασης. Οι επιπτώσεις από τη γερμανική κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο 

αναγκάζουν την κοινωνία να θέσει νέα αιτήματα για αναζήτηση της εθνικής ταυτότητας 

και της φυσιογνωμίας του ελληνικού κράτους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το σχολικό θέατρο κατά την περίοδο του 

Μεσοπολέμου, και κυρίως θα προβληθεί ο Νόμος του 1929  και το πρότυπο 

Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης με τον καινοτόμο παιδαγωγό Μίλτο Κουντουρά.  

Τέλος η εργασία κλείνει με το πέμπτο κεφάλαιο, στο οποίο αναλύονται θεατρικά 

σχολικά κείμενα από τις περιόδους που αναφέρθηκαν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ1: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

Ορισμός και βασικές έννοιες θεάτρου 
 

Στις μέρες μας έχει καθιερωθεί να γιορτάζουμε τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του 

ανθρώπου που επιφέρουν καταλυτικές αλλαγές στην πορεία του, μέσω της  καθιέρωσης 

παγκόσμιων ημερών για αυτά. Με εφόρμηση λοιπόν, τις εκδηλώσεις και τους 

εορτασμούς που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου –η οποία έχει 

καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου από το 1962 από την παγκόσμια θεατρική 

κοινότητα –είναι εύλογος ο στοχασμός μας σχετικά με την επιταγή της ύπαρξης του 

θεάτρου στον κοινωνικό τομέα, αλλά και σε πολλούς άλλους. Τι είναι εν γένει το 

θεατρικό γίγνεσθαι και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του; 

Πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι ακούγοντας τον όρο «θέατρο»  φέρνουν στο νου τους 

ένα σύνολο θεατρικών έργων  ορισμένων συγγραφέων. Ωστόσο , η έννοια του θεάτρου 

ενέχει έναν άμετρο πλουραλισμό μορφών και σημασιολογικών σχέσεων που 

χαρακτηρίζουν τον όρο αυτό. Σε μία πρώτη απόπειρα απόδοσης της έννοιας του 

θεάτρου θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τον όρο αυτό, ως την καλλιτεχνική έκφραση 

και δημιουργία, η οποία συνδυάζει  την εικόνα με το λόγο. Το «πάντρεμα» αυτό οδηγεί 

στη θεατρική πράξη. Ωστόσο, το θέατρο ως μορφή τέχνης που αποσκοπεί στην 

απόδοση ιστοριών μπροστά σε ένα κοινό, κάνει χρήση και άλλων τεχνών, όπως του 

χορού και της μουσικής. Σε μια θεατρική σκηνή ένα δραματικό κείμενο μπορεί να 

μετατραπεί σε σκηνική εικόνα και το αντίστροφο.
1
  

Υπάρχει ακόμη μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία γύρω από το «θεατρικό γίγνεσθαι», η 

οποία θέτει το θεατή μιας θεατρικής παράστασης με μια φανταστική διάσταση κατά τη 

χρονική διάρκεια αυτής. Με βάση αυτή την ερμηνεία, έχει δοθεί και ο εξής ορισμός για 

το θέατρο ( σχετικά με την σχέση θεάτρου και πραγματικότητας): «Το θέατρο είναι 

                                                             
1 Βάλτερ Πούχνερ, Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο Νεοελληνικό θέατρο (17ος  -20ος  αιώνας) 

: μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999, σελ. 9, 10. 
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μίμηση της πραγματικότητας».
2
 Το παραπάνω δικαιολογείται από το γεγονός ότι το 

κοινό προσποιείται πως δε γνωρίζει τα γεγονότα, ενώ στην πραγματικότητα είναι 

γνώστης των περισσότερων σημείων μιας παράστασης. Αυτή είναι άλλωστε και η 

γοητεία του θεάτρου. Η διαπλοκή, δηλαδή, των στοιχείων της πραγματικότητας με 

εκείνων του φανταστικού κόσμου και της ψευδαίσθησης, σε συνάρτηση με τη 

θεληματική συμμετοχή των θεατών στο «παιχνίδι αυτό». Άλλη  ερμηνεία για το θέατρο 

είναι εκείνη η οποία υποστηρίζει ότι το θέατρο είναι ο χώρος στον οποίο η κοινωνία 

σκέφτεται δημόσια. Πιο συγκεκριμένα, το θέατρο αποτελεί μια κοινωνική εκδήλωση, 

μέσω μιας παράστασης, όπου παρευρίσκονται πολλά άτομα, τα οποία λαμβάνουν ένα 

μήνυμα από το θεατρικό έργο. Έτσι, παράγεται μια συγκεκριμένη συνείδηση, σε μια 

δεδομένη κοινωνική ομάδα ατόμων. Με τον τρόπο αυτό, το θέατρο μετατρέπεται σε 

χώρο, όπου μπορεί να επιτελεστεί κοινωνική πράξη.
3
  

Για να κατανοήσουμε όμως σε βάθος τα ιδιότυπα  χαρακτηριστικά και τις 

σημασίες που εμπεριέχονται στην έννοια του όρου «θέατρο», οφείλουμε πρώτα να 

προσεγγίσουμε – ως ένα βαθμό –διάφορους άλλους όρους που εμπλέκονται άμεσα ή 

έμμεσα με αυτόν. Ιστοριογραφικά, ο όρος «θέατρο»  είναι συνυφασμένος με ποικίλες 

έννοιες, όπως: δράμα, θεατρική σκηνή, ηθοποιός, παράσταση, θεατρικός 

συγγραφέας, σκηνοθέτης, κ.λ.π. Ας  ξεκινήσουμε με την απόπειρα προσέγγισης μιας 

βασικής έννοιας του θεάτρου: του αισθητικού σημείου, το οποίο συσχετίζεται και με 

άλλες έννοιες, τις οποίες θα αναλύσουμε στη συνέχεια. 

   Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η απόδοση μιας ακριβούς ορολογίας για 

την έννοια του αισθητικού σημείου δεν είναι διόλου εύκολο πράγμα, καθώς στην 

έννοια αυτή  «ελλοχεύουν» πολλαπλές ερμηνείες και προσεγγίσεις. Μολαταύτα, 

είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε τον όρο «αισθητικό σημείο», μέσω της αισθητικής 

απόλαυσης που δημιουργεί ένα ορισμένο αντικείμενο, ως απότοκο της ταύτισης της 

οντολογικής και κοινωνικής σύνθεσης του ατόμου. Με λίγα λόγια, όταν υπάρχει 

ενδιαφέρον και αρέσκεια προς ένα αντικείμενο που παρακολουθούμε, τότε υπάρχει και 

«αισθητικό σημείο». Στην αντίθετη περίπτωση, της απώθησης προς το αντικείμενο 

                                                             
2 Θόδωρος  Γραμματάς, Νεοελληνικό θέατρο και κοινωνία : η σύγκρουση των νέων με το σύστημα στο 

ελληνικό θέατρο του 20ου αιώνα, Θεατρική παιδεία, Αθήνα 2001, σελ. 24. 
3 Θόδωρος  Γραμματάς,2001, ό.π. σελ. 24,25. 



[13] 
    Κουλέτσου Δέσποινα 

αυτό, μπορούμε να μιλάμε για απόκλιση μεταξύ της οντολογικής και κοινωνικής –

βιωματικής ψυχοσύνθεσης του ατόμου/ παρατηρητή.
4
 

   Από τα παραπάνω προκύπτει η αναπόφευκτη σύνδεση του  αισθητικού σημείου με 

τον όρο «θεατής». Ειδικότερα, ο θεατής ο οποίος παρακολουθεί ένα «θέαμα» μπορεί να 

«προκαλέσει» την ανάδυση του  αισθητικού σημείου, ανάλογα με τις διεργασίες που 

πραγματοποιούνται στον εσωτερικό του κόσμο, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από το διανοητικό του επίπεδο. Ωστόσο, οι κοινωνικές εμπειρίες του θεατή-ατόμου 

μπορούν να επηρεάσουν εξίσου σημαντικά την απόδοση ή μη του αισθητικού σημείου.
5
 

Τι σημαίνουν όμως τα παραπάνω; 

   Όταν ένας θεατής παρακολουθεί μια θεατρική παράσταση δηλώνει ενδιαφέρον σε 

αυτά που συνάδουν, αρχικά, με τη φύση του χαρακτήρα του, διότι ο κάθε άνθρωπος 

έχει ιδιαίτερα φυσικά γνωρίσματα που τον χαρακτηρίζουν από τη στιγμή της γέννησής 

του. Σε ένα δεύτερο και πιο ουσιώδες επίπεδο, οι κοινωνικές επιρροές και οι ηθικοί 

κανόνες που έχει ενστερνιστεί κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι εκείνα που τον 

κάνουν να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του προς τα σημεία μιας παράστασης, τα οποία 

συμφωνούν με τις κοινωνικές επιταγές του τόπου και της εποχής του θεατή. Λόγου 

χάρη, ένας Έλληνας άντρας που θα παρακολουθούσε μια θεατρική παράσταση του 

1900, η οποία θα παρουσίαζε μια γυναίκα να εκφράζει τα πολιτικά της φρονήματα και 

να επιθυμεί τη συμμετοχή της στα πολιτικά γεγονότα της περιόδου, θα απωθούνταν από 

τη θέαση αυτή, καθώς την εποχή εκείνη η θέση της γυναίκας, ως προς τα πολιτικά 

πράγματα της Ελλάδας, ήταν υποδεέστερη του άνδρα. Μόλις το 1952 δόθηκε στις 

γυναίκες το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Επομένως, οι κοινωνικοί και 

ηθικοί κανόνες του Έλληνα πολίτη, αρσενικού γένους, δε θα του επέτρεπαν την θετική 

θέαση του σημείου της παράστασης, που θα έδειχνε την επιθυμία μιας γυναίκας για 

εμπλοκή στα πολιτικά ζητήματα της χώρας.
6
  

   Ας δούμε μια άλλη έννοια που εμπεριέχεται στην έννοια του αισθητικού σημείου 

μιας παράστασης, την έννοια του ηθοποιού. Ο ηθοποιός είναι το φυσικό πρόσωπο που 

με το σώμα και τη φωνή του αποδίδει σκηνικά το δραματικό κείμενο. Μετατρέπεται σε 

ήρωα του έργου, εφόσον πάνω στη σκηνή υιοθετεί το θεατρικό του ρόλο και όχι τον 

                                                             
4 Μαρίκα Θωμαδάκη, Θεατρολογία και αισθητική: προς μία θεωρία της ενεργειακής θεατρικότητας, 

Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1995, σελ.17. 
5 ό.π., σελ 18,19. 
6 ό.π., σ. 19. 
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φυσικό του.
7
 Ο ηθοποιός αποτελεί εν δυνάμει έναν από τους σημαντικότερους 

συντελεστές μιας παράστασης, καθώς είναι εκείνος, που μέσα από την υπόδηση 

κάποιου ρόλου παράγει αισθητικότητα. Συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο ο 

ηθοποιός θα αποδώσει ένα ρόλο αποτελεί σημαντικό καταλύτη για το αν θα υποκινήσει 

στο θεατή την αρέσκεια προς αυτό που παρακολουθεί, άρα και την ανάδυση του 

αισθητικού σημείου.
8
  

   Ωστόσο, σημαντικός παράγοντας μιας παράστασης είναι και ο συγγραφέας, ο 

οποίος γράφει το θεατρικό έργο. Το σημείο κλειδί για την επιτυχία της θεατρικής 

παράστασης και της αποδοχής αισθητικών σημείων από τους θεατές – κοινό, είναι ο 

τρόπος που θα εφεύρει ο συγγραφέας για να «συνομιλήσει» μαζί τους. Πώς δηλαδή θα 

ενεργοποιήσει –μέσω της παράστασης – τη διαλεκτική σχέση μεταξύ του δικού του 

εσωτερικού κόσμου (αποτέλεσμα των φυσικών του χαρακτηριστικών, αλλά και των 

κοινωνικών επιρροών του), του εσωτερικού κόσμου των θεατών, αλλά και των 

κοινωνικών επιταγών της εποχής του.
9
 Το εγχείρημα αυτό θεωρείται αρκετά δύσκολο, 

διότι ο συγγραφέας –σε αντίθεση με το λογοτέχνη –δε δύναται να επικοινωνήσει 

ευθέως με το θεατή, εφόσον υπάρχει ο σκηνοθέτης που επεξεργάζεται και διαφοροποιεί 

το αρχικό κείμενο του συγγραφέα, σε τέτοιο βαθμό, ώστε μερικές φορές το τελικό 

αποτέλεσμα που προσλαμβάνει ο θεατής είναι εντελώς διαφορετικό από την αρχική 

πρόθεση του συγγραφέα.
10

  

   Στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά στον ορισμό  του δραματικού 

κειμένου, όρος που εμπεριέχεται στο γενικό όρο θέατρο. Ας δούμε, όμως, πρώτα  τι 

σημαίνει ο όρος δραματουργία, για να κατανοήσουμε και τον όρο του δραματικού 

κειμένου. Δραματολογία λοιπόν, είναι η συγγραφή θεατρικών  έργων. Για να 

απαντήσουμε τώρα στο ερώτημα: «τι είναι το δραματικό/θεατρικό κείμενο», μπορούμε 

να διερευνήσουμε τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για να πούμε ότι  ένα έργο είναι 

δραματικό/θεατρικό (να σημειώσουμε εδώ, ότι αντί για τον όρο δραματικό κείμενο 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εξίσου με το ίδιο νόημα και περιεχόμενο, τον όρο 

θεατρικό κείμενο).
11

     

                                                             
7 Θόδωρος Γραμματάς, 2001, ό. π , σελ.25. 
8 Μαρίκα Θωμαδάκη, 1995. ο. π, σελ. 33. 
9  Ο.π. σ. 25,26. 
10 Θόδωρος Γραμματάς, 2001, ό. π, σελ. 23. 
11

 Ο.π. σ.21,22. 
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 Αρχικά, για να χαρακτηρίσουμε ένα έργο θεατρικό, πρέπει κατά τη συγγραφή του η 

πρόθεση του δημιουργού να είναι η αναπαράστασή του πάνω σε μια σκηνή. Κατά 

δεύτερο λόγο, ένα θεατρικό έργο πρέπει να περιέχει, εκτός από το μύθο, και στοιχεία 

δραματικότητας, όπως η καταγραφή του χώρου (δηλαδή το ντεκόρ). Επιπλέον, πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση που θα έχει η επιλογή των ηθοποιών, αλλά και άλλων 

στοιχείων για το θεατή, που θα παρακολουθήσει το θεατρικό έργο. Επομένως 

κατανοούμε ότι η μετατροπή του θεατρικού κειμένου σε θεατρική παράσταση 

πραγματοποιείται, διότι το θέατρο περιέχει μια έντονη σημειωτική φόρτιση με 

διαφορετικά, αλλά αλληλένδετα σημεία που απαρτίζουν μια παράσταση.
12

  

   Ας δούμε και έναν τελευταίο όρο που περιλαμβάνεται εντός του γενικού όρου 

θέατρο. Ο όρος αυτός αφορά την έννοια του σκηνοθέτη, έννοια η οποία πέρασε από 

ποικίλα στάδια μέχρι την τελική διαμόρφωση της σημερινής «φιγούρας» του 

σκηνοθέτη ως βασικού συντελεστή μιας θεατρικής παράστασης. Ο σκηνοθέτης είναι ο 

ειδικός καλλιτέχνης του θεάτρου, ο οποίος επιμερίζεται το ανέβασμα του θεατρικού 

έργου στη σκηνή. Είναι εκείνος δηλαδή που φροντίζει για τα σκηνικά τη παράστασης, 

τα κοστούμια που θα φορέσουν οι ηθοποιοί, το φωτισμό της σκηνής, και άλλα 

παρόμοια. Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο σκηνοθέτης διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό 

και το τελικό αποτέλεσμα του θεατρικού έργου που θα παιχτεί στη σκηνή, εφόσον 

τροποποιεί το αρχικό κείμενο του θεατρικού συγγραφέα προς όφελος των 

σκηνοθετικών του επιδιώξεων. Ωστόσο, η ανάδειξη του σκηνοθέτη ως ξεχωριστού 

συντελεστή της παράστασης άργησε να πραγματοποιηθεί και μέχρι τότε το ρόλο του 

σκηνοθέτη τον αναλάμβαναν είτε οι ηθοποιοί είτε οι συγγραφείς των θεατρικών έργων 

(μεγαλύτερη εμβάθυνση για τη διαδικασία ανάδυσης του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό 

θέατρο θα επιχειρήσουμε σε άλλη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου).
13

  

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το θέατρο είναι μια έννοια με πολυδιάστατες 

σημασίες. Οι ερμηνείες που μπορούν να αποδοθούν στο θέατρο είναι ποικίλες και 

διαφορετικές, αλλά αλληλοσχετιζόμενες έννοιες που εμπεριέχονται σε αυτό 

μετατρέπουν τον κόσμο του θεάτρου σε έναν κόσμο πολύπλοκο, αλλά συνάμα και 

ενδιαφέρον προς «εξερεύνηση». Το θέατρο λοιπόν, ως ένα σύνθετο φαινόμενο 

συναντάται στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Μέσα από αυτό μπορεί κανείς να 

                                                             
12 Ό.π. σελ.21-22. 
13 Γλυτζούρης Αντώνης, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα : η ανάδυση και η εδραίωση της τέχνης του 

σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001, σελ. 24. 
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ανακαλύψει, με δημιουργικό τρόπο, νέα στοιχεία για την κοινωνία, αλλά και τον ίδιο 

του τον εαυτό, που θα αποτελέσουν σημαντικά εφόδια για τη ζωή του . Στην επόμενη 

υπο-ενότητα της συγκεκριμένης μελέτης θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε την 

ιστορική πορεία του νεοελληνικού θεάτρου κυρίως τον 19
ο
 αι και 20

ο
 αιώνα. Έτσι θα 

είμαστε σε θέση να ανακαλύψουμε τις βασικές δομές και τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

επέτρεψαν στο νεοελληνικό θέατρο, με τη διάρκεια του χρόνου, να κατακτήσει μια 

σημαντική θέση στις καρδιές του ελληνικού λαού. 
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Ιστορική αναδρομή του νεοελληνικού θεάτρου, 18ος -19ος -20ος αιώνας 
Το ιστορικό γίγνεσθαι των ιδιότυπων χαρακτηριστικών του νεοελληνικού θεάτρου, 

κυρίως τον 19
ο
 αιώνα, αλλά και των αρχών του 20

ου
 αι. πρέπει να αναζητηθεί στην 

προέλευση της ανάπτυξης και διαμόρφωσης αυτών από τα γαλλοϊταλικά κλασικιστικά 

θεατρικά πρότυπα του 17
ου

 αιώνα. Ειδικότερα, οι γαλλικές και ιταλικές επιρροές στο 

νεοελληνικό θέατρο ήταν αναμφισβήτητα οι πιο μακροχρόνιες, καθώς η επιρροή από 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο νεοελληνικό  χώρο εντοπίζεται μόνο υπό τη μορφή της 

ελληνικής επαφής με  μεμονωμένες προσωπικότητες όπως ο Σαίξπηρ της Αγγλίας.
14

 

Ωστόσο, το θέατρο στη νεώτερη Ελλάδα άργησε πολύ να διαμορφωθεί όπως το 

γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή ως μια υψηλή μορφή τέχνης και  πολιτισμού. Για το λόγο 

αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε συνοπτικά τις ιστορικές συγκυρίες μερικών δεκαετιών 

πριν τον 18
ο
 αιώνα, όπου κατέστησαν την Ελλάδα «φτωχή» σε πολιτιστική και 

πολιτισμική ανάπτυξη. Ο κύριος λόγος έγκειται στο γεγονός ότι η Ελλάδα βρισκόταν 

υπό οθωμανική κατοχή για πολλούς αιώνες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεμονωμένη 

προσπάθεια μόνο από λόγιους και πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού. Επίσης, μόνο 

κάποιες συγκεκριμένες ελληνικές περιοχές, όπως η Κρήτη και τα Επτάνησα 

διατηρούσαν ορισμένες μορφές λαϊκού θεάτρου, όταν δεν βρίσκονταν υπό οθωμανική 

κατοχή.
15

 

Όμως η Κρήτη, ακόμα και όταν κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς (1669), 

επηρέασε και άλλες ελληνικές περιοχές με τη θεατρική της παράδοση, όπως περιοχές 

του Αιγαίου Πελάγους. Έτσι, η αφετηρία του νεοελληνικού θεάτρου πρέπει να 

αναζητηθεί στην Κρήτη της Βενετοκρατίας και στις θεατρικές εξελίξεις της Ιταλίας του 

16
ου

 αιώνα.
16

 

Επιπροσθέτως στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα έπαιξε σημαντικό ρόλο ο 

φαναριώτικος κύκλος των Ελλήνων διανοουμένων, που κατοικούσαν στη συνοικία της 

Πόλης με το όνομα Φανάρι (από όπου πήραν και το όνομά τους). Οι λιγοστές αυτές 

ελληνικές οικογένειες με βυζαντινές ρίζες κατόρθωσαν να αναρριχηθούν στην ιεραρχία 

της πολυεθνικής οθωμανικής αυτοκρατορίας σε πολύ υψηλά αξιώματα και να 

                                                             
14  Βάλτερ Πούχνερ, Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο Νεοελληνικό θέατρο ( 17ος -20ος 

αιώνας):μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, ο. π, σελ.17, 18. 
15 Αναστασία Κοντογιώργη. Η σκηνογραφία του ελληνικού θεάτρου:1930-1960, University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη 2000, σελ.45,46,48. 
16Βάλτερ Πούχνερ, Ανθολογία Νεοελληνικής Δραματουργίας: από την κρητική αναγέννηση ως την 

επανάσταση του 1821, Τόμος Α΄, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2006, σελ 24, 263.  
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μεταλαμπαδεύσουν  στον 18
ο
 αιώνα τα διδάγματα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού στον 

τουρκοκρατούμενο ελληνικό κόσμο. Στον φαναριώτικο κύκλο συμμετείχαν και 

προσωπικότητες που δεν ανήκαν στις περίφημες εκείνες οικογένειες, αλλά δρούσαν στο 

χώρο επιρροής τους και, συνεπώς, μετέφεραν και εκείνοι τα ανώτερα κληροδοτήματα 

του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
17

 

Ουσιαστικά όμως, το θέατρο εξαφανίστηκε από την ελληνική παράδοση σε όλη τη 

διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Μολαταύτα, οι Οθωμανοί διασκέδαζαν  με τον 

Καραγκιόζη, που πιθανόν είχε τις ρίζες του στην Ασία. Οι  Έλληνες καθυστέρησαν να 

υιοθετήσουν τη μορφή του Καραγκιόζη, διότι ο Καραγκιόζης που είχαν γνωρίσει μέσα 

από τις τουρκικές παραστάσεις παρουσίαζε χαρακτηριστικά χυδαιότητας σε μια εποχή, 

όπου ο ελληνικός λαός είχε ανάγκη από ανώτερα καλλιτεχνικά και πολιτισμικά 

πρότυπα. Μόλις στα μέσα του 19
ου

 αιώνα εξελληνίστηκε ο Καραγκιόζης. Ενδεικτικά, η 

πρώτη παράσταση αυτού του είδους (θέατρο σκιών) από Έλληνα καραγκιοζοπαίχτη 

έλαβε χώρα το 1852 από τον επαγγελματία Μπάρμπα-Γιάννη Μπράχαλη. Σταδιακά 

υιοθέτησαν τον ελληνικό  «Καραγκιόζη», όπως τον γνωρίζουμε στις μέρες μας με 

πλοκή ελληνική και με Έλληνες τους περισσότερους ήρωες.
18

 

Παρόλα αυτά, μετά την επανάσταση του 1821, πραγματοποιήθηκαν πολλές 

«θεατρικές προσπάθειες» σε ελληνικά νησιά, όπως η Τήνος, η Σαντορίνη και η Σύρος. 

Για τη δεκαετία 1829- 1839 διαθέτουμε λίγες μαρτυρίες για τρεις διαδοχικές 

πρωτοβουλίες δημιουργίας θεάτρου σε ελληνικό έδαφος. Ο πρώτος θίασος που 

δημιουργήθηκε ήταν του ηθοποιού Θεόδωρου Αλκαίου που είχε συμμετάσχει στις 

παραστάσεις του Βουκουρεστίου τις παραμονές του 1821. Ένα από τα γνωστότερα 

έργα που παρουσίασε ο θίασος ήταν το «Ὁ θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη», που ήταν 

και το τελευταίο του θιάσου. Ο δεύτερος θίασος ήταν του Γ. Μαντζουράκη και Π. 

Καλόγνωμου. Σημαντική καλλιτεχνική επιτυχία ήταν η παράσταση της τραγωδίας του 

Βισέντζο Μόντι  «Αριστόδημος» (το 1833 παίχτηκε για πρώτη φορά).  Η τρίτη 

θεατρική προσπάθεια πραγματοποιήθηκε με τη δραστηριότητα του «Θεάτρου των 

Εθελοντών», που ίδρυσε ο Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος, του οποίου οι παραστάσεις 

κράτησαν από το 1836 έως το 1839. Το συγκρότημα αυτό παρουσίασε κείμενα γνωστά 

                                                             
17 Βάλτερ Πούχνερ, Ανθολογία Νεοελληνικής Δραματουργίας: από την κρητική αναγέννηση ως την 

επανάσταση του 1821, Τόμος Α΄, ό. π. σελ. 403,404. 
18 Αναστασία Κοντογιώργη. Η σκηνογραφία του ελληνικού θεάτρου:1930-1960, ό. π, σελ 46,47,48. 



[19] 
    Κουλέτσου Δέσποινα 

από την προεπαναστατική κίνηση. Και οι τρεις προσπάθειες που αναφέραμε 

βασίστηκαν σε συνδρομητές για την επιβίωσή τους.
19

 

Στην Αθήνα, οι πρώτες θεατρικές προσπάθειες  για την ανέγερση θεατρικού κτηρίου 

στη θέση που βρίσκεται η σημερινή πλατεία Κλαυθμώνος απέτυχε, λόγω άλλων 

προτεραιοτήτων του νεοσύστατου τότε κράτους και τελικά, πραγματοποιήθηκε με πολύ 

φτωχά μέσα σε μια μάντρα στην οδό Αιόλου. Όμως και αυτή η θεατρική επιχείρηση 

πτώχευσε το Σεπτέμβριο του 1836, λόγω των πενιχρών μέσων που διέθετε. Τελικά, η 

πρωτεύουσα του  Όθωνα απέκτησε κανονικό λιθόκτιστο θέατρο το 1839. Το κτήριο 

αυτό ονομάστηκε αρχικά «Σανσώνιο» Θέατρο από το όνομα του Ιταλού ηθοποιού και 

θεατρικού επιχειρηματία Basilio Sansoni, που το ολοκλήρωσε. Το 1844 το αγόρασε ο 

Έλληνας επιχειρηματίας Ιωάννης Μπούκουρας και με αυτό το όνομα έμεινε γνωστό το 

θέατρο, ως την κατεδάφισή του στα τέλη του 19
ου

 αιώνα. Να σημειώσουμε ότι 

λιθόκτιστα θεατρικά κτήρια, μετά την Αθήνα, απέκτησε η Ερμούπολη το 1864 και η 

Πάτρα το 1872 με τη βοήθεια πλούσιων εμπόρων.
20

 

    Από την άλλη μεριά, στις περιοχές της Ερμούπολης, της Πάτρας και της 

Κέρκυρας υπήρχε η παρουσία των ιταλικών θιάσων όπερας, στις οποίες το κράτος έδινε 

περισσότερη σημασία από ό,τι στο ελληνικό θέατρο (1840). Από το 1870, ωστόσο, 

εισέβαλε στην Αθήνα, η γαλλική οπερέτα. Στα μεγάλα όμως κέντρα του έξω 

ελληνισμού (Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια και αλλού), οι οργανωμένοι και 

επαγγελματικοί θίασοι περιόδευαν και συμπορεύονταν με τους ξένους θιάσους. Έτσι, η 

θετική επίπτωση για το μετέπειτα ελληνικό θέατρο έγκειται στο γεγονός ότι οι 

ελληνικοί θίασοι γνώρισαν προτάσεις και ιδέες για το ρεπερτόριό τους, τη σκηνική τους 

κατάρτιση, κ.λ.π. Ωστόσο, μόλις την περίοδο της μεταπολίτευσης, 1862 -63, η Ελλάδα 

γνώρισε μια πιο επαγγελματική αντιμετώπιση στα θεατρικά ζητήματα. Οι 

μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν μετά το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου το 1856 

άνοιξαν το δρόμο για τους ελληνικούς θιάσους, οι οποίοι έδιναν παραστάσεις στη 

Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, όπου το ελληνικό κοινό ήταν πολύ μεγαλύτερο 

από το αθηναϊκό.
21

 

   Ας επιχειρήσουμε στο σημείο αυτό μια πρώτη απόπειρα ερμηνείας των αιτιών της  

«προσκόλλησης» των Νεοελλήνων στα πρότυπα του γαλλικού θεάτρου τον 19
ο
 αιώνα 

και των αρχών του 20
ου

 αι. Οι αιτίες αυτές μπορούν να αναζητηθούν  στην επαφή που 

                                                             
19 Δημήτρης Σπαθής, «Το θέατρο: Τα πρώτα βήματα στο νέο κράτος», στο :Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.),  

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού: 1770-2000, Ελληνικά Γράμματα, Τόμος 4ος , Αθήνα 2003, σελ. 214 -216. 
20 Ο.π. σελ. 216 -218. 
21 ό.π. σελ. 218, 223-224. 
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είχαν ήδη από τον 18
ο
  αιώνα –στα πλαίσια του νεοελληνικού διαφωτισμού –εξέχουσες 

προσωπικότητες του νεοελληνικού κόσμου με τη  Γαλλία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

τέτοια επαφής αποτελεί η καταλυτική παρουσία της μορφής του Έλληνα διανοούμενου 

Αδαμάντιου Κοραή στο Παρίσι, την «Πόλη του Φωτός». Άλλωστε  οι Έλληνες 

διανοούμενοι λόγιοι τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα ήταν εκείνοι που συνέβαλαν στη 

διαμόρφωση και την ένταξη πολλών καινοτομιών στο νεοελληνικό θέατρο, όπως η 

τέχνη του σκηνοθέτη. Επιπλέον, από την έκρηξη της γαλλικής επανάστασης έως και τη 

δική μας εποχή τα γαλλικά θεωρούνται διεθνώς η γλώσσα της διανόησης, παρά την 

επικράτηση της αγγλικής γλώσσας. Συνεπώς, είναι εύλογο το θέατρο να επηρεάζεται 

από πρότυπα που βρίσκονται στην κορυφή της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής.
22

 

   Με την ευκαιρία της αναφοράς μας στην τέχνη του σκηνοθέτη μπορούμε να 

περιγράψουμε πολύ σύντομα τη διαδικασία, ωσότου ο σκηνοθέτης  καθιερωθεί στον 

ελληνικό χώρο ως αυτόνομος συντελεστής μιας θεατρικής παράστασης. Η διαδικασία 

αυτή είχε ξεκινήσει από τις πρώτες δεκαετίες του 19
ου

 αι. και διήρκησε ως το β΄ 

παγκόσμιο πόλεμο. Τον 19
ο
 αιώνα λοιπόν, συναντάμε κάποιες πρώιμες μορφές 

σκηνοθετικής τέχνης στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου την ειδική φροντίδα για το 

ανέβασμα παραστάσεων αναλάμβαναν λόγιοι της εποχής, οι οποίοι είχαν παίξει 

σημαντικό ρόλο στην ανάδυση του επαγγέλματος του σκηνοθέτη στην Ελλάδα, λόγω 

των επαφών και των ιδεών που έφερναν από την  Ευρώπη. Από την άλλη, στο 

επαγγελματικό θέατρο τη φροντίδα των έργων επωμίζονταν οι θεατρικοί συγγραφείς ή 

οι ηθοποιοί.
23

 

   Από το B΄ μισό του 19
ου

 αι. και μετά, λόγω της ανάδυσης του επαγγελματικού 

θεάτρου και των συνακόλουθων απαιτήσεων, ο θιασάρχης που ήταν συνήθως ο πιο 

έμπειρος ηθοποιός  ή ο πρωταγωνιστής αναλάμβανε τη φροντίδα των παραστάσεων. Ο 

20
ος

 αιώνας ήταν εκείνος που έθεσε ζητήματα σκηνοθετικών σπουδών στο εξωτερικό 

(επιθυμία Ελλάδας για εξευρωπαϊσμό). Στα 1930 η τέχνη του σκηνοθέτη είχε 

θεμελιωθεί στον ελληνικό κόσμο, ενώ το 1935 εδραιώθηκε σαν επάγγελμα.
24

 

   Ας εξετάσουμε στο σημείο αυτό τις πρώτες επαφές του νεοελληνικού κόσμου με 

το γαλλικό θέατρο, οι οποίες εντοπίζονται στον 17
ο
 αιώνα μέσω του θρησκευτικού 

θεάτρου της γαλλικής αποστολής του Τάγματος των Ιησουϊτών στην 

                                                             
22 Βάλτερ Πούχνερ, Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο Νεοελληνικό θέατρο (17ος -20ος αιώνας) 

:μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, ό. π, σελ. 19,20. 
23Γλυτζούρης Αντώνης, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα : η ανάδυση και η εδραίωση της τέχνης του 

σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο, ό. π, σελ.15,16,25.  
24 Αντώνης Γλυτζούρης, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα : η ανάδυση και η εδραίωση της τέχνης του 

σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο, ό. π, σελ.180,393 -395. 
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Κωνσταντινούπολη και στο Αιγαίο Πέλαγος. Αυτό, όμως, που θα μας απασχολήσει 

στην παρούσα μελέτη είναι η επιρροή της κλασικίζουσας γαλλικής δραματουργίας του 

17
ου

 αιώνα πάνω στο ελληνικό θέατρο. Οι Φαναριώτικες ελληνικές οικογένειες ήταν οι 

πρώτες που υιοθέτησαν την κλασικίζουσα γαλλική δραματουργία στην Πόλη.  Οι 

κυριότεροι  εκπρόσωποι  της γαλλικής κλασικίζουσας δραματουργίας ήταν ο 

Κορνήλιος, ο Ρακίνας και ο Μολιέρος, καθένας στο είδος του. Τα έργα τους 

θεωρούνται στην Ελλάδα μέχρι και τον 19
ο
 αιώνα πρότυπα της κλασικίζουσας 

δραματουργίας. Τα είδη της δραματουργίας αυτής (ισχύουν ανέκαθεν από την ελληνική 

αρχαιότητα) είναι τα εξής: 

1) η τραγωδία, 2) η κωμωδία και 3) το σατυρικό δράμα.
25

  

   Ας εξετάσουμε αρχικά το είδος της τραγωδίας τη νεοελληνική περίοδο, η οποία 

επηρεάστηκε από τη γαλλική παράδοση και τις αντιλήψεις της για την αναβίωση του 

ελληνικού δράματος με προσανατολισμό προς την αρχαία τραγωδία. Είναι σημαντική η 

αναφορά μας αυτή για την αναβίωση της αρχαίας τραγωδίας προς το νεοελληνικό 

θέατρο, καθώς βλέπουμε ότι ακόμα και τον 19
ο
 αιώνα στην Ελλάδα παίζονται έργα 

(Γάλλων δραματουργών ) του Κορνήλιου, του Βολταίρου, του Αλφιέρι και άλλων, με 

κατεξοχήν πρότυπο της κλασικίζουσας  δραματουργίας τον Ρακίνα. Προς απόδειξη 

τούτου, το 1819 (πριν την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης) παίχτηκε στο 

Βουκουρέστι η παράσταση της «Φαίδρας» από έργο του Ρακίνα και το 1825 ο 

Κωνσταντίνος Κυριακός Αριστίας ανέβασε την «Ανδρομάχη», από έργο του Ρακίνα, με 

τον ερασιτεχνικό του θίασο στην Κέρκυρα υπό την προστασία του Lord Guilford. 

Επίσης, γνωρίζουμε ένα πλήθος μεταφράσεων από έργα του Ρακίνα, όπως η μετάφραση 

του έργου «Φαίδρα» από τον Δ. Μουρουζή το 1828 ή η μετάφραση του έργου 

«Ιφιγένεια» το 1835 από ανώνυμο μεταφραστή.
26

 

   Το 19
ο
 αιώνα η εκδήλωση της άμετρης επιρροής από τον Ρακίνα εκδηλώνεται με 

την εμφάνιση των δύο άρτιων τραγωδιών της νεοελληνικής δραματουργίας. Η πρώτη 

είναι η τραγωδία που  φέρει τον τίτλο «Ασπασία»(1813) και η δεύτερη με τίτλο 

«Πολυξένη»(1814). Και οι δύο ανήκουν στον πρώτο νεοέλληνα δραματουργό Ιάκωβο 

Ρίζο Νερουλό. Το 19
ο
 αιώνα καθιερώθηκε το νεοκλασικιστικό μοντέλο  από αυτές τις 

τραγωδίες, οι οποίες, όπως είναι φανερό, παρουσιάζουν σαφή επιρροή από τον Ρακίνα. 

Ωστόσο, το νεοελληνικό θέατρο δέχτηκε βαθιές επιρροές και από Γάλλους 

                                                             
25 Βάλτερ Πούχνερ, Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο Νεοελληνικό θέατρο (17ος -20ος αιώνας) 

:μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, ό. π, σελ. 21,31. 
26 ό. π, σελ. 32,35. 
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δραματουργούς, όπως ο ιδεολόγος της γαλλικής επανάστασης Βολταίρος, ο οποίος 

έγραφε στρατευμένες – υπέρ της δημοκρατίας –φιλοσοφικές τραγωδίες, αλλά και από 

άλλους, των οποίων το έργο δεν μπορεί να καλυφθεί στην παρούσα συνοπτική ιστορική 

αναδρομή του νεοελληνικού θεάτρου. Σήμερα, η τραγωδία αποτελεί μέρος της 

θεατρικής ζωής του τόπου.
27

 

   Ένα θεατρικό είδος που καθιερώθηκε στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1860 είναι 

το μελόδραμα ή μυθιστορηματικό δράμα. Το θεατρικό αυτό είδος είχε κάνει την 

εμφάνισή του στη Γαλλία, αλλά και στην Αγγλία από τα τέλη του 18
ου

 αιώνα. Έτσι, 

στην ελληνική σκηνή εμφανίστηκε με τις εξής μορφές: οικογενειακό δράμα, 

προρομαντικό και ρομαντικό περιπετειώδες δράμα, μυθιστορηματικό μυστήριο, κ.λ.π. 

Τα έργα αυτά ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του κοινού, διότι είχαν συναρπαστική 

πλοκή, δράση και περιπέτεια. Στην Ελλάδα είχαν ιδιαίτερη πέραση τα μελοδράματα 

που έθιγαν οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα και ανθρώπινα ελαττώματα ( όπως 

η χαρτοπαιξία ή τα νεανικά παραστρατήματα).
28

 

Στον τομέα της κωμωδίας για την Ελλάδα μπορούμε να παρουσιάσουμε την επιρροή 

που ασκεί ο Μολιέρος. Οι κωμωδίες του Μολιέρου γράφτηκαν στο β ΄ μισό του 17
ου

 

αιώνα. Εν τούτοις, τα πρότυπά του φανερώνουν ορισμένες αποκλίσεις από το ιδανικό 

πρότυπο της κλασικίζουσας  δραματουργίας. Το έργο του  Μολιέρου διαδόθηκε  από 

τους εγκυκλοπαιδιστές Βολταίρο, Ντιντερό, Ρουσσώ σε όλη την Ευρώπη. 

Χαρακτηριστικά, οι κωμωδίες του Μολιέρου χρησιμοποιούν το γέλιο με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να επιτύχουν διδακτικούς στόχους για τη καταδίκη της παρεκκλίνουσας 

συμπεριφοράς των ηρώων τους. Οι δυο πρώτες σημαντικές μεταφράσεις έργων του 

Μολιέρου στην Ελλάδα έγιναν το 19
ο
 αιώνα. Η πρώτη επιτεύχθηκε από τον Κοκκινάκη 

στη Βιέννη το 1815 για το έργο «Ταρτούφος», το οποίο παιζόταν τακτικά στην Αθήνα 

και την Κωνσταντινούπολη ως το τέλος του 19
ου

 αιώνα. Η δεύτερη, πραγματοποιήθηκε 

στη Βιέννη το 1816 για το έργο «Φιλάργυρος», το οποίο βρισκόταν στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος έως και τον 20
ο
 αιώνα.

29
 

   Παραπάνω, αναφερθήκαμε στην κυριαρχία του κλασικιστικού μοντέλου της 

δραματογραφίας της Ιταλο-γαλλικής παράδοσης από τον 17
ο
 αιώνα μέχρι και τον 19

ο
 

αιώνα. Στην πορεία όμως του 19
ου

 αιώνα κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα ο 

                                                             
27 Ο.π, σελ. 35,62 
28 Δημήτρης Σπαθής, «Το θέατρο 1871 – 1909 :Η εδραίωση της επαγγελματικής σκηνικής τέχνης», 

διαθέσιμο στο :Β Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, Τόμος 5ος , 

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σελ. 210-211. 
29 Βάλτερ Πούχνερ, Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο Νεοελληνικό θέατρο (17ος -20ος 

αιώνας) :μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, ό. π, σελ. 31, 36-38,42. 
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γαλλικός ρομαντισμός (εμφανίστηκε ως απάντηση στον κλασικισμό της γαλλικής 

δραματουργίας), ο οποίος αποτυπώνεται στην ελληνική δραματουργία. Βέβαια, η 

ελληνική πρόσληψη αυτού έγινε έμμεσα. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες δραματουργοί 

μελετούσαν τον Σαίξπηρ, ο οποίος λατρευόταν κυρίως από το γερμανικό ρομαντισμό. 

Μελετούσαν επίσης, τον Σίλλερ της Βαϊμάρης (ρομαντικός πολιτικός ποιητής) και τον 

Charles – Victor Hugo, ο οποίος ήταν ο πρώτος που τόλμησε να αμφισβητήσει ανοικτά 

την παντοδύναμη κλασικιστική παράδοση του γαλλικού θεάτρου με το έργο 

«Cromwell»  (1827)  και την επεισοδιακή παράσταση του «Hermani» το 1830 στο 

Παρίσι.
30

 

   Εντούτοις, στην Ελλάδα δεν προσλαμβάνονται στον ίδιο βαθμό όλα τα ευρωπαϊκά 

ρεύματα, λόγω των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών. Ο συμβολισμός ωστόσο, 

ήταν από εκείνα τα ρεύματα που απορροφήθηκαν στο ελληνικό θέατρο του 19
ου

 αιώνα 

με μεγάλη αποδοτικότητα. Ο Παλαμάς είναι ο κυριότερος εκφραστής του 

συμβολισμού, ο οποίος μετέφρασε πολλά ευρωπαϊκά έργα του συμβολισμού.
31

 

 Οι συμβολιστές χρησιμοποιούσαν «συμβολικούς» τρόπους, λεξιλόγιο που έκρυβε 

μηνύματα, μεταφορές και γλαφυρές εικόνες. Έτσι, το θέατρο μπορεί να αξιοποιήσει το 

σύμβολο και να εκφράσει μέσω αυτού την ουσία της πραγματικότητας που βιώνει ο 

άνθρωπος.
32

 

   Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα (1880)  εμφανίζεται στην Αθήνα ένα νέο είδος θεατρικού 

κειμένου, που ονομάζεται κωμειδύλλιο (μαζί με αυτό εμφανίζεται και το δραματικό 

ειδύλλιο). Το κωμειδύλλιο είναι η ηθογραφική κωμωδία, η οποία περιέχει και το 

στοιχείο του τραγουδιού. Ο βασικότερος εκπρόσωπος για την Ελλάδα ήταν ο Δ. 

Κορομηλάς.
33

 Προς το τέλος του 19
ου

 αιώνα παρατηρούμε ότι τίθενται τα θεμέλια για 

ένα πιο σοβαρό και επαγγελματικό θέατρο (η προσπάθεια αυτή βέβαια θα ολοκληρωθεί 

πού αργότερα), με σκοπό ένα ευρύτερο ρεπερτόριο σοβαρής και λιγότερο σοβαρής 

δραματολογίας. Επιπλέον, εισάγονται στο νεοελληνικό θέατρο κανόνες που 

φανερώνουν εάν ένα έργο είναι άξιο για να παιχτεί στη σκηνή.
34

 

   Μια από τις πρώτες σοβαρές προσπάθειες για ένα πιο «επαγγελματικό» και 

αξιόλογο θέατρο είναι η ίδρυση της «Νέας Σκηνής» (ο πρώτος σύγχρονος θεατρικός 

                                                             
30 Ο.π, σελ. 70. 
31 Ο.π, σελ. 116-118. 
32 Μαρίκα Θωμαδάκη, Θεατρολογία και αισθητική: προς μία θεωρία της ενεργειακής θεατρικότητας ό. π, 

σελ. 138,139. 
33 Αναστασία Κοντογιώργη, Η σκηνογραφία του ελληνικού θεάτρου :1930-1960, ό. π, σελ. 52,53. 
34 Βάλτερ Πούχνερ, Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο Νεοελληνικό θέατρο (17ος -20ος αιώνας) 

:μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, ό. π, σελ. 82. 
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οργανισμός) το 1901 από τον Έλληνα θεατρικό συγγραφέα Κ. Χρηστομάνο, στην οποία 

παιζόταν έργα από την αρχαία ελληνική δραματολογία. Η Νέα Σκηνή  λειτούργησε 

όμως έως το 1905, διότι το δραματολόγιό της ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και εκλεκτό. 

Ωστόσο, είχε αποτελέσει ήδη το εφαλτήριο για μια νέα γενιά ηθοποιών όπως ήταν οι: 

Κυβέλη, η Κοτοπούλη, ο Άγγελος Χρυσομάλλης, και πολλοί άλλοι. Ανάλογη ήταν και 

η προσπάθεια της ίδρυσης του «Βασιλικού Θεάτρου» το 1900, όπου πρωτοστάτησε, ως 

καθηγητής της Βασιλικής Δραματικής Σχολής, ο Θωμάς Οικονόμου.
35

 

   Μετά  το κλείσιμο του Βασιλικού Θεάτρου το 1908, παρατηρείται στην Αθήνα η 

ίδρυση μιας σειράς ανταγωνιστικών θιάσων, οι οποίοι προσπαθούν να συσταθούν από 

έμπειρους ηθοποιούς. Λόγου χάρη, γνωρίζουμε την ίδρυση του Ωδείου Αθηνών από τον 

Αιμίλιο Βεάκη (είχε ως σκηνοθέτη τον Θ. Οικονόμου), ο οποίος παρουσίαζε  έργα με 

κοινωνικό προβληματισμό, αλλά και πολλούς άλλους θιάσους (της Μαρίκας 

Κοτοπούλη, της Κυβέλη και άλλων), ως αποτέλεσμα της επιθυμίας των 

εξευρωπαϊσμένων και μορφωμένων Αθηναίων να ανεβάσουν το επίπεδο του θεάτρου 

στην Ελλάδα. Οι θίασοι αυτοί μπήκαν στον εμπορικό ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα να 

ανεβάζουν παραστάσεις με έργα (κυρίως ξένα που τους στοίχιζαν λιγότερο), που θα 

άρεσαν στο αθηναϊκό κοινό, ακόμα και αν δεν ήταν ποιοτικά ανώτερα από άλλα μη 

εμπορικά έργα.
36

  

Να σημειώσουμε εδώ ότι για πρώτη φορά τον 20
ο
 αιώνα συναντάμε το φαινόμενο 

του ανταγωνισμού των θιάσων, καθώς την περίοδο μετά τη σύσταση του ελληνικού 

κράτους από τον Όθωνα και σε όλη τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα, παρατηρείται το 

φαινόμενο της ασυνέχειας και αστάθειας στις θεατρικές επιχειρήσεις.
37

 

   Γενικά, οι κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες των αρχών του 20
ου

 αι. οδήγησαν 

στην εμφάνιση ενός νέου είδους θεάτρου αποτελούμενου από έργα «με θέση». 

Ειδικότερα, μέσα από τα έργα αυτά διαφαινόταν η ανάπτυξη συγκρούσεων προς το 

κατεστημένο. Η επιτάχυνση της αστικοποίησης της Αθήνας και της εκβιομηχάνισης, με 

απότοκο την ανάπτυξη της αστικής τάξης, οδήγησε στην εμφάνιση ενός πιο 

απαιτητικού κοινού, το οποίο ζητούσε την  προβολή των νέων ιδεολογικών μηνυμάτων 

της εποχής που συνέδεαν το δημοτικισμό με τον σοσιαλισμό. Το νέο αυτό είδος 

                                                             
35 Θόδωρος Γραμματάς, Νεοελληνικό θέατρο και κοινωνία: η σύγκρουση των νέων με το σύστημα στο 
ελληνικό θέατρο του 20ου αιώνα, ό. π, σελ. 156-158. 
36 Θόδωρος Χατζηπανταζής (επιμ.), Η Αθηναϊκή Επιθεώρηση, τόμος Α, Ερμής, Αθήνα 1977, σελ. 8-10, 

20. 
37 Δημήτρης Σπαθής, «Το Θέατρο:Τα πρώτα βήματα στο νέο κράτος «, διαθέσιμο στο :Β. 

Παναγιωτόπουλος (επιμ.) Ιστορία του Νέου Ελληνισμού: 1770-2000, Τόμος 4ος, Ελληνικά Γράμματα, 

Αθήνα 2003, σελ. 223. 
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θεατρικών κειμένων, με τη μορφή του αστικού δράματος και του συμβολικού δράματος 

εγκαινιάστηκε ήδη  από το 1895 με το τρίπρακτο δράμα «Ψυχοπατέρας» και το 

δίπρακτο «Ο Τρίτος» του Γρ. Ξενόπουλου. Ακολουθούν και άλλοι σημαντικοί 

εκπρόσωποι, όπως  ο Σπ. Μελάς, ο Δ. Ταγκόπουλος και ο Ν. Καζαντζάκης. Να 

σημειώσουμε εδώ ότι  τον 20
ο
 αι. έκανε την εμφάνιση του και το ιστορικό-πατριωτικό 

δράμα, λόγω των γεγονότων της εποχής.
38

  

  Στην περίοδο του μεσοπολέμου παρατηρήθηκε υποχώρηση της προόδου που είχε 

γνωρίσει το θέατρο. Οι συγγραφείς των θεατρικών έργων αδιαφορούσαν πλέον για την 

εξέταση των ανθρώπινων σχέσεων και γενικότερα των προβλημάτων της εποχής. 

   Έτσι, αντί για τη ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας αποτυπώνουν στα 

θεατρικά τους έργα μια ειδυλλιακή εικόνα της τραγικής πραγματικότητας. Το νέο αυτό 

είδος της ελληνικής ηθογραφίας του μεσοπολέμου είναι στερημένο από κοινωνικό 

προβληματισμό. Επιπλέον, το δυσάρεστο κλίμα της εποχής οδηγεί το κοινό να 

αρέσκεται με έργα πιο ευχάριστα και ψυχαγωγικά, όπως αυτά που προτείνουν οι 

κωμωδιογράφοι : Θ. Συναδινός, Π. Μωραϊτίνης και άλλοι.
39

 

   Ωστόσο, αργότερα έγιναν σημαντικές προσπάθειες αλλαγής στα θεατρικά 

ζητήματα με την επιλογή ενός ποιοτικότερου προγράμματος. Ο ηθοποιός Αιμίλιος 

Βεάκης έπαιξε βασικό ρόλο στην κίνηση αυτή, διότι αναβάθμισε το σκηνικό έργο. 

Επίσης, την περίοδο αυτή συναντάμε πρωτοβουλίες που συνδέουν την καλλιτεχνική 

ανανέωση με την αναμόρφωση της θεατρικής παιδείας και οι οποίες 

προσανατολίζονται, είτε προς ένα πρότυπο επίσημου θεατρικού οργανισμού, είτε προς 

το πρότυπο του ελεύθερου καλλιτεχνικού θεάτρου. Η ίδρυση της Εταιρίας Ελληνικού 

Θεάτρου από την Εταιρία Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων το 1919 και η συγκρότηση 

του Θεάτρου Ωδείου με σκηνοθέτη τον Θωμά Οικονόμου το  1918-1922 συνέβαλαν 

στην παραπάνω προσπάθεια.
40

 

   Το 1932 εγκαινιάστηκε το Εθνικό Θέατρο, το οποίο είχε μεγάλη σημασία για τη 

θεατρική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Θέατρο 

παρουσίασε ποικίλες καινοτομίες στο χώρο της σκηνοθεσίας, της υποκριτικής τέχνης, 

της σκηνογραφίας, κ.λ.π. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στο θίασό του 

                                                             
38 Θόδωρος Γραμματάς, Νεοελληνικό θέατρο και κοινωνία: η σύγκρουση των νέων με το σύστημα στο 
ελληνικό θέατρο του 20ου αιώνα, ό. π, σελ. 36,39,42. 
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Αθήνα 2003, σελ. 258,259. 
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αντιπροσωπεύτηκαν όλες οι γενιές ηθοποιών. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς από 

αυτούς: Μαρίκα Κοτοπούλη, Κυβέλη, Αιμίλιος Βεάκης, Σαπφώ Αλκαίου, Ν. 

Παπαγεωργίου, Ελένη Παπαδάκη, Τζ. Καρούσος, Κατερίνα Ανδρεάδη και πολλοί άλλοι 

σπουδαίοι ηθοποιοί. Στις σκηνοθετικές πρωτοτυπίες του Εθνικού αυτού Θεάτρου 

πρώτο ρόλο έπαιξε ο σκηνοθέτης Φώτος Πολίτης -αρχικά - και έπειτα ο Δημ. Ροντήρης. 

Το σημαντικό του επίτευγμα, επίσης, ήταν η ανανέωση της ερμηνείας του αρχαίου 

δράματος. Πλέον δεν αξιοποιούνταν μόνο οι υπαίθριοι χώροι για την παρουσίαση 

«φροντισμένων» παραστάσεων αρχαίου δράματος, αλλά και οι καινοτόμοι κλειστοί 

χώροι.
41

  

   Έπειτα, στην περίοδο του πολέμου και της κατοχής (1941-1944) το νεοελληνικό 

θέατρο έκαμψε τις αντιστάσεις που το ωθούσαν στο περιθώριο και κατάφερε να 

προβάλλει τον πατριωτικό του χαρακτήρα. Πολλοί επαγγελματικοί θίασοι ανέλαβαν 

την εκπόνηση θεατρικών παραστάσεων, με κύριο στόχο να κρατήσουν ψηλά το εθνικό 

φρόνημα του ελληνικού λαού. Επίσης, υπήρχαν αρκετοί  Έλληνες καλλιτέχνες, οι 

οποίοι έδιναν παραστάσεις σε νοσοκομεία, ώστε να εμψυχώσουν τους τραυματίες και 

να τους γεμίσουν με αισιοδοξία και θάρρος. Επιπλέον, όλο και καινούριοι θεατρικοί 

οργανισμοί ιδρύονταν, όπως παραδείγματος χάριν το Θεατρικό Σπουδαστήριο (1942-

1944) από τον Βασίλη Ρώτα (θεατρικός συγγραφέας, αλλά και ποιητής, πεζογράφος 

κ.λ.π.), όπου περιλάμβανε δραματική σχολή και θίασο ταυτόχρονα (η προσπάθεια αυτή 

στρεφόταν στη φιλοδοξία του να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα σκέψεις και 

προτάσεις, που είχαν απασχολήσει –από τις αρχές του αιώνα –Ευρωπαίους στοχαστές 

και καλλιτέχνες για ριζικό επαναπροσανατολισμό του θεάτρου προς το λαό και τα 

ενδιαφέροντά του).
42

 Εξαιρετικά σημαντικό γεγονός θεωρείται επίσης, η ίδρυση του 

Θεάτρου Τέχνης το 1942 από τον Κάρολο Κουν (κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης), το 

οποίο συνδέθηκε με το αγωνιστικό πνεύμα της εποχής.
43

 

   Εν συνεχεία, στη μεταπολεμική περίοδο συναντάμε πλήθος δραματουργικών 

έργων επηρεασμένων από τη δυτική δραματουργία. Ωστόσο, μέσα από τα έργα αυτά οι 

Έλληνες συγγραφείς επιχειρούν να αναζητήσουν στοιχεία της ελληνικής τους 

ταυτότητας.
44

 Την περίοδο της κατοχής το θέατρο μετατρέπεται περισσότερο σε 

στρατηγικό θέατρο, όπου μέσα από τα θεατρικά τους κείμενα οι συγγραφείς μεταδίδουν 
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αντιστασιακά μηνύματα. Τέτοιοι συγγραφείς είναι οι : Β. Ρώτας, Γ. Κοτζιούλας, Γ. 

Σταύρος, οι οποίοι προόριζαν τα έργα τους για να αναπαρασταθούν από τις σκηνές του 

Δημοκρατικού Στρατού. Έπειτα, με την εμφάνιση του νέου τύπου του μικροαστού μετά 

τον εμφύλιο πόλεμο, έχουμε και την ανάδυση ενός νέου θεατρικού είδους, τη 

Νεοηθογραφία. Εκείνη παρουσιάζει την παραδοσιακή ηθογραφία του μεσοπολέμου με 

τις πιο σύγχρονες επιδράσεις από το ευρωπαϊκό και αμερικάνικο θέατρο.
45

 

   Με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου το 1949 οι δημιουργοί του θεάτρου είχαν να 

αντιμετωπίσουν ένα ασφυκτικό κλίμα (ιδιαίτερα όσοι είχαν υπερασπιστεί τα αριστερά 

φρονήματα). Ωστόσο, η θεατρική δραστηριότητα εμπνεύστηκε από το κλίμα της 

αμφισβήτησης της εξουσίας και διεκδίκησε νέους όρους για την εκπαίδευση και την 

παιδεία και επιχείρησε τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του θεάτρου και της θέσης 

του στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, την περίοδο εκείνη εμπλουτίστηκε το ρεπερτόριο 

των θιάσων, ενώ παράλληλα επικράτησε μια συνεχής διαμάχη ανάμεσα στα «θέατρα 

τέχνης» και στα «εμπορικά θέατρα», λόγω της αυξανόμενης επιθυμίας της κατάκτησης 

μιας θέσης από τους σκηνοθέτες.
46

  

   Παρόλα αυτά, οι δεκαετίες 1950-1960  θεωρούνται από τις λαμπρότερες εποχές 

του Εθνικού θεάτρου, καθώς όλο και πιο «φροντισμένες» παραστάσεις (από άποψη 

σκηνικών, κοστουμιών) κάνουν την εμφάνισή τους. Έτσι, την προχειρότητα που 

χαρακτήριζε τους επαγγελματικούς θιάσους μέχρι την περίοδο του μεσοπολέμου 

διαδέχτηκε η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου των παραστάσεων. Ωστόσο, την 

περίοδο αυτή έλειπαν έργα με κοινωνικές αναφορές, που να εκφράζουν νέους  

προβληματισμούς για το παγκόσμιο θέατρο. Αντί αυτού, αυξήθηκαν οι θίασοι πρόζας 

και οι επιθεωρήσεις, με στόχο την ανάλαφρη διασκέδαση των θεατών μέσω της χρήσης 

φαντασμαγορικών στοιχείων. Εκείνοι αύξησαν το επίπεδο και την αρτιότητα των 

θιάσων. Από τη δεκαετία του 1960 και μετά, ιδρύθηκαν πολλοί νέοι θίασοι γνωστοί έως 

σήμερα. Με την εμφάνιση της δικτατορίας όμως, η ανοδική πορεία του θεάτρου 

διακόπτεται προσωρινά, αλλά βρίσκει τρόπους για να εκφράσει την αποδοκιμασία του 

προς το αυταρχικό αυτό καθεστώς.
47

 Στις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 1950, το 

σημαντικότερο ρόλο έπαιξε ο θίασος «Κώστα Μουσούρη». Ο καλλιτέχνης φρόντιζε 

συστηματικά για την καλή προετοιμασία των παραστάσεων, σκηνοθετούσε ο ίδιος, 
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επέλεγε καλούς συνεργάτες και επεδίωκε την ισορροπία στο δραματολόγιο: έργα 

ποιοτικά και με σίγουρη την εισπρακτική επιτυχία. Πολλά γνωστά ονόματα 

συνεργάστηκαν στο θίασο, όπως η Ελένη Λαμπέτη, η Ελένη Χατζηαργύρη, η Βάσω 

Μανωλίδου και άλλοι.
48

  

   Η εμφάνιση θιάσων  αποκλειστικά ειδικευμένων στις παραστάσεις γέλιου και 

κωμωδίας άρχισε να παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις κυρίως από τη δεκαετία του 1950 

και μετά. Η άνθιση αυτή αφορούσε την ευθυμογραφία, τη φαρσοκωμωδία και το 

κωμικό θέαμα και προέκυψε ύστερα από τα δύσκολα χρόνια της μετεμφυλιακής και 

μεταπολεμικής περιόδου, κυρίως στα μεσαία στρώματα, λόγω της διάθεσης για 

ψυχαγωγία και φυγή από τα καθημερινά προβλήματα. Το είδος αυτό αποτυπώθηκε και 

στον κινηματογράφο, καθώς όλες οι θεατρικές επιτυχίες μεταφέρονταν και εκεί. Την 

κωμική παραγωγή ενίσχυσαν ηθοποιοί νέας γενιάς με έντονα κωμικά στοιχεία που 

συνέβαλαν στην ανάπτυξη της «βιομηχανίας του γέλιου».
49

  

   Μέσα στη δεκαετία του 1970 –χρόνια καταπίεσης και λογοκρισίας –οι ηθοποιοί 

άρχισαν να προβληματίζονται σχετικά με τη συλλογική γραφή και σκηνοθεσία. Ήδη, 

πριν την πτώση της δικτατορίας οι άνθρωποι του θεάτρου ενδιαφέρθηκαν για το 

μπρεχτικό θέατρο, την επική δραματουργία, τις μορφές λαϊκού θεάματος και 

συνειδητοποίησαν την ελληνική ταυτότητα μέσα από την προσέγγιση ιστορικών 

περιόδων ή κοινωνικών φαινομένων. Από το 1970 ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην 

Ελλάδα το «Ελεύθερο Θέατρο». Συγκεκριμένα, μια μερίδα ηθοποιών που προέρχονταν 

από το Εθνικό Θέατρο συγκρότησαν το «Ελεύθερο Θέατρο», ως χώρο πολιτικού 

θεάτρου σε συνδυασμό με τη θεατρική αναζήτηση. Φυσικά, αυτό συνδυάζεται άρρηκτα 

και με τα άλλα πολιτιστικά και πολιτικά αιτήματα, που είχαν εκδηλωθεί στην περίοδο 

της δικτατορίας, αλλά και στις αρχές της μεταπολίτευσης.
50

  

Το «Ανοιχτό Θέατρο» (όπως ονομάζεται το «Ελεύθερο Θέατρο») είχε ως στόχο τη 

δράση της πολιτικής παρέμβασης. Ένας από τους εκπροσώπους του ήταν ο Γιώργος 

Μιχαηλίδης, ο οποίος είχε εκδώσει πέντε τεύχη της Μηνιαίας Επιθεώρησης Πολιτικού 

Θεάτρου. Εκείνος στράφηκε μετά την πτώση της δικτατορίας προς το θέατρο – 

ντοκουμέντο γράφοντας το γνωστό έργο «Δίκη των έξι» και «Μάχη της Αθήνας». Το 
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1974-75 ο Κάρολος Κουν άνοιξε τη χειμερινή σεζόν με το έργο του Μπρεχτ «Ο τρόμος 

και η αθλιότητα του Γ΄ Ράϊχ».  

Σημαντικό γεγονός υπήρξε, το 1975, η ίδρυση του Αμφι-θεάτρου από το σκηνοθέτη 

και θεωρητικό του θεάτρου, Σπύρο Ευαγγελάτο. Το θέατρο αυτό αφιερώθηκε στην 

ερμηνεία του αρχαίου δράματος, στη σκηνική αξιοποίηση άπαιχτων κειμένων της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας, καθώς και κλασικών και μοντέρνων έργων από το 

παγκόσμιο δραματολόγιο.  

Πολύ γνωστές είναι οι παραστάσεις του Αμφι-θεάτρου: 1)  «Ερωτόκριτος» του 

Κορνάρου, 2) η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, 3) η «Ψυχοστασία» με αποσπάσματα 

του Αισχύλου, 4) η «Ιφιγένεια εν Ληξουρίω» του  Κατσαϊτη, 5) το «Έπος» του Διγενή 

Ακρίτα και πολλά άλλα. Με τα έργα αυτά πραγματοποιήθηκε μια διαφορετική σκηνική 

αντιμετώπιση.
51

   

   Την περίοδο της μεταπολίτευσης, επίσης δημιουργήθηκαν νέες ερασιτεχνικές 

θεατρικές ομάδες και ανανεώθηκε το ρεπερτόριο ποσοτικά και ποιοτικά. Σημαντικό 

ρόλο στην εμφάνισή τους έπαιξε η γενικότερη ατμόσφαιρα ελευθερίας. Από τη 

δεκαετία του 1980 και μετά πραγματοποιούνταν πολλά φεστιβάλ ερασιτεχνικού 

θεάτρου, ενώ οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και τοπικές κοινωνίες οργάνωναν και 

χρηματοδοτούσαν σε όλη την Ελλάδα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
52

 Παραδείγματα 

θεάτρων της αποκέντρωσης έχουμε πολλά, όπως τα εξής: 1) «Θεσσαλικό Θέατρο» 

1975, ιδρύθηκε από την Άννα Βαγενά, 2) «Θέατρο Καισαριανής» στην εργατική 

συνοικία της Αθήνας από την ΄Ερση Δρίνη και τον Γιάννη Σιλιγάκη το 1977, 3) 

«Θέατρο της Άνοιξης» 1977, το οποίο εγκαταστάθηκε τη δεκαετία του 1990 στο 

Μεταξουργείο, 4) «Πειραματική Σκηνή Τέχνης» στη Θεσσαλονίκη του θεατρολόγου 

Νικηφόρου Παπανδρέου του 1979.
53

  

   Τη δεκαετία του 1980 πραγματοποιήθηκαν, επίσης, πολλές εξελίξεις στα θεατρικά 

ζητήματα. Μια από τις σημαντικότερες προήλθε από την τότε Υπουργό Πολιτισμού 

Μελίνα Μερκούρη, η οποία πρότεινε το θεσμό των πολιτιστικών πρωτευουσών. 

Με την Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1985, το κοινό 

παρακολούθησε παραστάσεις μεγάλων σκηνοθετών, όπως οι Πήτερ Μπρουκ, Πήτερ 

Στάιν, Τζόρντζιο Στρέλερ, Πήτερ Χολ, Αντουάν Βιτέζ και Γιούρι Λιουμπίμοφ. Το 1997 
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Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης  έγινε η Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποίησε 

πολλές θεατρικές εκδηλώσεις.
54

  

   Η δεκαετία του 1990 παρουσίασε επίσης πολλαπλές θεατρικές εξελίξεις. Το 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών λειτούργησε από το 1991 ως χώρος σκηνικών θεαμάτων. Ο 

φορέας αυτός προώθησε τις υψηλές προσδοκίες για ποιότητα στα θεάματα με 

απαιτητικούς θεατές. Η θεατρική παρέμβασή του έγινε κυρίως μέσα από τους μεγάλους 

Κύκλους, με τα θεάματα του Μουσικού Αναλογίου και των Γεφυρών, καθώς και με μια 

σειρά από έκτακτες παραστάσεις στο εσωτερικό ενός ευρύτατου προγράμματος. 

Επίσης, με Υπουργό πολιτισμού το Θάνο Μικρούτσικο άλλαξε το νομικό καθεστώς των 

κρατικών σκηνών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του θεάτρου. Επιπλέον, άνοιξαν πολλοί 

θεατρικοί χώροι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην περιφέρεια ενισχύοντας τη 

θεατρική ζωή του τόπου. Το κοινό, τέλος, άρχισε να παρεμβαίνει εντονότερα από τη 

δεκαετία αυτή, εφόσον νεαροί θεατές παρακολουθούσαν ενεργά μικρά σχήματα και 

παραστάσεις ερευνητικού χαρακτήρα.
55

  

   Επομένως, οι δύο τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα για την ανάπτυξη του 

θεάτρου ήταν ευοίωνες, καθώς υπήρχε οικονομική ενίσχυση. Από το 1980 το κράτος 

έπαψε να αντιμετωπίζει με καχυποψία τη δημιουργία νέων θιάσων, επειδή νόμιζε ότι 

αποτελούσαν χώρο πολιτικής δράσης και έτσι παρατηρήθηκε ραγδαία ανάπτυξη θιάσων 

και παραστάσεων. Τέλος, το πιο σπουδαίο επίτευγμα των τελευταίων δεκαετιών του 

20
ου

 αιώνα ήταν ότι ενισχύθηκε η ενθάρρυνση σημαντικών πρωτοβουλιών για την 

ανάδειξη της προόδου στα θεατρικά ζητήματα.
56
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΑΤΡΟ & ΙΣΤΟΡΙΑ 
  

1) Σύνδεση θεάτρου – ιστορίας τον 20ο αιώνα, μέσω της 

αξιοποίησης των ιστορικών γεγονότων από το θέατρο, δημόσια 

ιστορία 
 

   Αναφερθήκαμε στην παραπάνω ενότητα στον ορισμό του θεάτρου και των 

βασικών του χαρακτηριστικών και κατανοήσαμε κάποιες βασικές έννοιές του. Ωστόσο, 

θα ήταν άσκοπη η αναφορά μας αυτή για την παρούσα μελέτη, εάν στο σημείο αυτό δεν 

επιχειρούσαμε να παρουσιάσουμε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο αρχικά-μια μορφή 

σύνδεσης του θεάτρου με την ιστορία. Η προσπάθειά μας αυτή θα καλύψει τον 20
ο
 

αιώνα υπό την οπτική της αξιοποίησης των ιστορικών γεγονότων από το θέατρο.  

   Παραπάνω είδαμε ότι το θέατρο είναι ο χώρος, όπου επιτελείται κοινωνική πράξη, 

καθώς οι πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές απόψεις ενός συγγραφέα 

αποτυπώνονται δημόσια στο κοινό. Για το λόγο αυτό, η ιστορία μπορεί να επηρεάσει το 

θέατρο, διότι οι πολιτικές και ιστορικές συνθήκες αποτυπώνονται σε αυτό. Ο 20
ος

 

αιώνας ήταν ο αιώνας, όπου η τέχνη του θεάτρου θα επιτελούσε κοινωνικό έργο, μέσω 

της προώθησης κοινωνικών και άλλων μηνυμάτων προς τον ελληνικό λαό. Κατά 

συνέπεια, το θέατρο αντανακλά και όλες τις συνέπειες των ιστορικών γεγονότων. Ποια 

είναι όμως εκείνα τα ιστορικά γεγονότα που «αγγίζουν βαθιά» τη τέχνη του θεάτρου 

και αξιοποιούνται από αυτό με παραγωγικό τρόπο;
57

 

    Όπως είναι φυσικό, ένας πόλεμος επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής του 

ανθρώπου, ο οποίος δε μένει ασυγκίνητος μπροστά στα δεινά αποτελέσματά του. Έτσι, 

θα ήταν άξιο απορίας εάν ο ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 δεν επηρέαζε τον 

ελληνικό λαό σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εκφράσει την ιστορική πραγματικότητα που 

βίωνε μέσα από την τέχνη του θεάτρου. Ενώ, λοιπόν, θα περίμενε κανείς τη μη 

ενασχόληση με το θέατρο σε καιρό πολέμου, την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου 

συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Συγκεκριμένα, λίγες μέρες μετά την έναρξη του 

πολέμου οι θεατρικοί θίασοι θα ξεπεράσουν γρήγορα τις δυσκολίες που τους εμπόδιζαν 

να επιτελέσουν το σκοπό της ύπαρξής τους και θα ξεκινήσουν μια προσπάθεια 
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ανάδειξης των πατριωτικών τους φρονημάτων, μέσα από το ανέβασμα θεατρικών 

παραστάσεων.
58

   

   Το περιεχόμενο των επιθεωρήσεων του 1940 είχε πατριωτικό χαρακτήρα, καθώς 

αυτές παρουσίαζαν την αντίθεση, από τη μια της φασιστικής εξουσίας της Ιταλίας και 

του καθοδηγούμενού της λαού και από την άλλη, του θάρρους και της γενναιότητας του 

ελληνικού λαού που πήγαζε από τη θέληση για ελευθερία και αποκατάσταση του 

δικαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας επιθεώρησης ήταν η παράσταση  Finita 

La Musica ή η  παράσταση Μπράβο Κολονέλο. Επίσης, πολλές επιθεωρήσεις 

παρουσίαζαν γελοιοποιήσεις προς το Μουσολίνι πάνω στη σκηνή. Όλα αυτά 

διατυπώνονταν στο θέατρο ως μορφή έμμεσης κριτικής προς το φασισμό.
59

 

   Ωστόσο, αυτό για το οποίο αναρωτιόμαστε είναι: γιατί κατέφευγαν ακόμη και οι 

«σοβαροί» θίασοι σε αυτό το θεατρικό είδος των παραστάσεων; Ο κύριος λόγος ήταν, 

διότι αυτού του είδους οι επιθεωρήσεις είχαν μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό, σε μια 

περίοδο, όπου ο λαός αναζητούσε τρόπους για να προβάλλει τον πατριωτισμό του και 

την αποδοκιμασία του προς τον εχθρό, με ένα τρόπο ψυχαγωγικό. Πολύ λίγες σοβαρές 

θεατρικές παραστάσεις δόθηκαν το 1940, όπως η παράσταση των Περσών από το 

Εθνικό Θέατρο και η Ανάγνωση της Σίβυλλας του Σικελιανού στην αίθουσα του 

Παρνασσού. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι μελετητές δικαιολογούσαν τη στροφή αυτή στο 

επιθεωρησιακό είδος, ως τη θέληση του θεάτρου να παρέχει στήριξη για τον ελληνικό 

αγώνα. Σε κάθε περίπτωση όμως, το θέατρο –την περίοδο εκείνη-ενοποιήθηκε, καθώς 

συνδέθηκε το «σοβαρό» θέατρο με το «μη σοβαρό» θέατρο της περιόδου, με κοινό 

στόχο την ανύψωση του ελληνικού πατριωτισμού. Οι ηθοποιοί δεν πρόσφεραν μόνο 

διασκέδαση, αλλά επιτελούσαν και κοινωνικό έργο (στρατευμένο θέατρο).
60

 

Ταυτόχρονα με τις πολεμικές επιθεωρήσεις του 1940, ανεβάζονται και ιστορικά 

δράματα από την ευρωπαϊκή σκηνή που έχουν έντονα τα στοιχεία του πατριωτισμού 

και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτός. Λόγου χάρη, την περίοδο εκείνη το Εθνικό Θέατρο 

ανέβασε τον «Ερρίκο Ε΄» του Σαίξπηρ. Εντούτοις, την περίοδο εκείνη γράφτηκαν και 

ορισμένα έργα από Έλληνες συγγραφείς, όπως το έργο του Δημήτρη Μπόγρη «Ψηλά 

στο μέτωπο» που ανέβασε ο θίασος της Κατερίνας Ανδρεάδη ή το έργο «Στα 

μετόπισθεν» του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Ουσιαστικά, από την περίοδο του 
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ελληνοϊταλικού πολέμου και μετά παρατηρούμε μια προσπάθεια ανάδειξης του 

κοινωνικού ρόλου που μπορεί να επιτελέσει το θέατρο.
61

 

   Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, δεν ήταν δυνατόν να λείψει από το ρεπερτόριο των 

αθηναϊκών θιάσων  πρόζας και η κατοχική εμπειρία (1941-1944). Όπως ήταν φυσικό, η 

κατοχή στην Ελλάδα ήταν ένα γεγονός που άγγιξε βαθιά τις καρδιές του ελληνικού 

λαού και η θέληση για ανεξαρτητοποίηση και ελευθερία από τον κατακτητή 

αποτυπώθηκε μέσα από την τέχνη του θεάτρου, υπό τη μορφή ενός πλήθους ελληνικών 

θεατρικών έργων. Ειδικότερα, τα σαράντα από τα πενήντα ελληνικά έργα που 

παρουσιάστηκαν από τον Απρίλιο του 1941 έως τον Οκτώβριο ου 1944 γράφτηκαν την 

περίοδο της κατοχής. Εύλογη ήταν η μεγάλη αυτή παραγωγή ελληνικών θεατρικών 

κειμένων, καθώς η επαφή της Ελλάδας με το εξωτερικό δεν ήταν εφικτή στην κατοχική 

περίοδο και επιπλέον, της είχε απαγορευτεί η παρουσίαση έργων που προέρχονταν από 

το συμμαχικό στρατόπεδο. Ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός Ελλήνων συγγραφέων 

παρουσίαζε στο κοινό μια σειρά από πρωτότυπα έργα, τα οποία όμως χαρακτηρίζονταν 

από προχειρότητα.
62

  

   Είναι φυσικό, ότι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ελλάδα οι όροι 

λειτουργίας του θεάτρου άλλαξαν. Λόγω του συγκεκριμένου ωραρίου λειτουργίας οι 

παραστάσεις μετατράπηκαν σε απογευματινές και σε κυριακάτικες πρωινές, με λαϊκές 

τιμές. Το «Βασιλικό Θέατρο» διέκοψε τις παραστάσεις, διότι πολλοί από τους 

ηθοποιούς του επιστρατεύτηκαν. Τα μαθήματα της Δραματικής σχολής διακόπηκαν και 

το θέατρο μετακόμισε στο Παλλάς, που διέθετε ασφαλή καταφύγια. Οι αθηναϊκοί 

θίασοι στράφηκαν προς τις πολεμικές επιθεωρήσεις που πρόσφεραν το αίσθημα του 

πατριωτισμού.
63

 

   Παρόλα αυτά, δεν ήταν εύκολη η αξιοποίηση του θεάτρου για την παραγωγή 

αντιστασιακών μηνυμάτων, διότι υπήρχε τόσο αυστηρός έλεγχος από τις κατοχικές 

δυνάμεις, ώστε μόνο με μυστικό και έμμεσο τρόπο «περνούσαν» στο κοινό τέτοια 

μηνύματα (κυρίως μέσω των επιθεωρήσεων που είχαν κάποιο βαθμό ελευθερίας και 

αυτοσχεδιασμού). Έτσι, η θεματολογία  των θεατρικών έργων των πρώτων χρόνων της 

κατοχής περιοριζόταν κυρίως σε θέματα όπως: η συζυγική πίστη, η αστυφιλία, η 

γυναικεία χειραφέτηση, τα οποία ήταν επηρεασμένα, ως ένα βαθμό, από τις ιδέες του 
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αντιστασιακού πνεύματος.  Η θεατρική δραστηριότητα, δηλαδή, περιφερόταν γύρω από 

έργα που ήταν εύκολα προς κατανόηση από το κοινό, αλλά ταυτόχρονα θα ήταν και 

«εμπορικά» σε μια περίοδο που κυριαρχούσαν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς και 

του ανταγωνισμού.
64

   

  Η κατάσταση αυτή όμως, άρχιζε να αλλάζει με τη σταδιακή έξαρση του 

αντιστασιακού κινήματος από τα μέσα του 1943, αλλά κυρίως από το 1944 και μετά. 

Ενδεικτικά, το θέατρο παρήγε αντιστασιακά μηνύματα και οι θεατρικές παραστάσεις 

που διέδιδαν τέτοια μηνύματα μετατράπηκαν σε έναν ιδιαίτερα προσφιλή χώρο από τον 

ελληνικό λαό.  Η θεατρική δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά. Το πιο σημαντικό 

επίτευγμα της περιόδου ήταν η ανατροφοδότηση της σκέψης γύρω από τον κοινωνικό 

και παιδευτικό ρόλο του θεάτρου. Βέβαια, η περίοδος της κατοχής δεν έχει να αναδείξει 

πολλά τέτοια θεατρικά κείμενα. Ωστόσο, η ύπαρξη –ακόμα και- ενός μικρού αριθμού 

τέτοιων έργων αναδεικνύει την ποιότητα που τα χαρακτηρίζει. Σε όλο αυτό το 

εγχείρημα συνέβαλλε η περιφερειακή και ερασιτεχνική προσπάθεια δημιουργίας 

θεατρικών έργων με απελευθερωτικό χαρακτήρα. Επίσης, η ίδρυση θεατρικών 

σχημάτων (Θέατρο Τέχνης, Θεατρικό Σπουδαστήριο, «Θέατρο στο βουνό»), τα οποία 

είχαν σκοπό να εκπληρώσουν τις παραπάνω επιταγές, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην 

παραγωγή του κλίματος της αντίστασης προς τον κατακτητή.
65

  

   Η μαζικότητα του αντιστασιακού κινήματος και οι επιτυχίες του έκαναν τους  

Έλληνες συγγραφείς –προς το τέλος της κατοχής- να συνθέτουν θεατρικά έργα της 

επικαιρότητας. Πιο ειδικά, μέσα από τα έργα τους αναδείκνυαν το φαινόμενο της 

«Μαύρης αγοράς», που ήταν αποτέλεσμα της κατοχικής εμπειρίας, την ελληνική πείνα 

του 1941-42, τον ευτελισμό του χρήματος και πολλά άλλα φαινόμενα της τότε 

επικαιρότητας. Τα θέματα, όμως που ήταν κυρίαρχα στο ρεπερτόριο των ελληνικών 

θιάσων ήταν εκείνα του μαυραγοριτισμού και της πείνας. Τα φαινόμενα  αυτά 

παρουσίαζαν συνήθως το στοιχείο της κωμικότητας. Χαρακτηριστικά έργα: 

1. «Μέρες που ζούμε» του  Δημήτρη Ιωαννόπουλου. Το έργο αυτό παρουσιάζει 

την έλλειψη τροφίμων και τις συνέπειές του, που ωστόσο αναδεικνύεται και το θέμα 

του ταξικά αταίριαστου γάμου. 

2. «Έρωτα, μαστροχαλαστή!» του Σπύρου Μελά. Το έργο αυτό προβάλλει το 

μοτίβο χρήμα/υλικά αγαθά εναντίον της αγάπης και του έρωτα. 
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3. «Άγνωστος Θεός» του  Αλέκου Λιδωράκη, όπου ο ήρωας ανακαλύπτει, χάρη 

στον έρωτα προς τη φτωχή υπάλληλό του, ότι πίστευε ως τότε σε έναν ανύπαρκτο Θεό, 

το χρήμα. 

4. «Μαντάμ Σουσού»  του Δημήτρη Ψαθά, ως η πιο αντιπροσωπευτική σάτιρα 

του χρήματος και των αποτελεσμάτων του.
66

 

              Ένα επιπλέον θέμα που απασχόλησε τους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς και 

την κατοχική περίοδο ήταν ο νέος ρόλος της γυναίκας που προέκυψε λόγω των 

ιστορικών συγκυριών. Συγκεκριμένα, ο πόλεμος και η αντίσταση καθιστούσαν 

αναγκαίο τον ενεργητικό ρόλο των γυναικών, οι οποίες θα συνεισέφεραν σημαντικά 

στον αγώνα. Μάλιστα, όσο περνούν τα χρόνια και η κοινωνία επιτάσσει την ανάγκη για 

αναμόρφωση, οι θεατρικοί συγγραφείς προβάλλουν στα έργα τους τη χρησιμότητα της 

γυναίκας για την πρόοδο της κοινωνίας, εν γένει. Παράδειγμα τέτοιου θεατρικού έργου 

αποτελεί το: «Ο κόσμος που έρχεται» του Παύλου Παλαιολόγου.
67

  

    Η κατοχική περίοδος, επίσης, ανέδειξε την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της 

πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής. Ο σκοπός αυτός, όπως ήταν φυσικό, θα 

επιτελούταν από την τάξη των διανοούμενων της εποχής. Για το λόγο αυτό τα θεατρικά 

κείμενα έκαναν αρκετές αναφορές σε εκείνους. Χαρακτηριστικά έργα: 1) «Τρίτη 

Πράξη» του Παύλου Παλαιολόγου, 2) «Αργυροί  Γάμοι» του Σπύρου Μελά, 3) 

«Βουβές  αγάπες» και πάλι του Σπύρου Μελά, 4) «Μ΄ αγαπάει το τέρας!» του Παν. 

Καγιά, 5) «Ελαφρόμυαλοι» του Δημ. Ψαθά. Στα έργα αυτά παρουσιάζονταν ζητήματα 

που αφορούσαν την αγάπη και τον έρωτα των διανοούμενων, του νέου ρόλου που είχαν 

αναλάβει στην εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα, κ.λ.π.
68

  

   Ωστόσο, παρά την αναπαραγωγή στερεότυπων μορφών στη συγγραφή ελληνικών 

θεατρικών έργων, συναντάμε την περίοδο της κατοχής και δύο συγγραφείς που με τα 

έργα τους αναδεικνύουν γενικότερα φαινόμενα (ατομικά, κοινωνικά) της εμπειρίας του 

πολέμου και του κατακτητή. Το πρώτο ενδεικτικό έργο είναι του Άγγελου Τερζάκη «Το 

μεγάλο παιχνίδι» και το δεύτερο είναι το έργο «Κάποιος από το ΤΤ 502» του 

Δημήτρη Ιωαννόπουλου. Μέσα στα έργα αυτά παρουσιάζονται φαινόμενα που βίωνε 

καθημερινά ο ελληνικός λαός, όπως οι γερμανικές απροειδοποίητες εισβολές στα σπίτια 
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των Ελλήνων για να κάνουν έλεγχο για τυχόν παρανομίες, το τρέξιμο πολιτών για να 

σωθούν από τα χέρια των Γερμανών και άλλα.
69

 

   Ωστόσο, με εξαίρεση τον Τερζάκη, όλοι οι υπόλοιποι θεατρικοί δημιουργοί της 

κατοχικής περιόδου προβάλλουν στα έργα τους τα καθιερωμένα προπολεμικά 

δραματουργικά πρότυπα. Έτσι, προς το τέλος του πολέμου επιτείνεται η ανάγκη για τη 

δημιουργία ενός νέου θεάτρου με προσέγγιση την ελληνική θεματολογία. Η ανάγκη 

αυτή συνάδει με την ανάγκη που είχε αναδυθεί από τον αγώνα της αντίστασης για 

κοινωνική αναμόρφωση. Άρχισε να υλοποιείται ύστερα από τη δημιουργία του 

Θεάτρου Τέχνης από τον Κάρολο Κουν και του Θεατρικού Σπουδαστηρίου από τον 

Βασίλη Ρώτα. Στα θεατρικά έργα που προετοιμάζονταν από τους δύο παραπάνω 

οργανισμούς υπήρχε το στοιχείο του πατριωτισμού και της εθνικής αντίστασης 

απέναντι στον  «άδικο κατακτητή».
70

   

   Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά έργα που παράχθηκαν από το Θεατρικό 

Σπουδαστήριο: 

 1      Το  «πιάνο»   (κωμωδία)  του Βασίλη Ρώτα. Το έργο αυτό πραγματευόταν το 

πρόβλημα του επισιτισμού και του μαυραγοριτισμού. 

2    «Οι γραμματιζούμενοι» (κωμωδία) του Βασίλη Ρώτα, στο οποίο ξεδιπλώνεται 

το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη γλώσσα του λαού και σε εκείνη που διδάσκεται στα 

σχολεία. 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι και στα δύο έργα τα θέματα που αναφέρονται ανάγονται 

σε γενικότερα και προπολεμικά φαινόμενα και όχι μόνο στην κατοχική εμπειρία.
71

  

   Με την απελευθέρωση του ελληνικού λαού οι Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς 

συνέχισαν τη δημιουργία έργων στα οποία καταδίκαζαν την άδικη και βίαιη 

βαρβαρότητα των Γερμανών κατά την κατοχική εμπειρία. Άρα, παρατηρήθηκε η  

διαμόρφωση των ρεπερτορίων με βάση τα θέματα της επικαιρότητας. Ωστόσο, την 

περίοδο  αυτή δεν παρουσίαζαν μόνο επιθεωρήσεις, αλλά και άλλου είδους έργα με 

κοινωνικό χαρακτήρα ή κωμωδίες, όπως τα ακόλουθα: 1) «Θύελλα» του Σπ. Μελά, 2) 

«Το μονοπάτι της λευτεριάς» του Αλέξη Σολομού, 3) «Χάιλ Χίτλερ» των 
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Σακελλάριου –Ευαγγελίδη. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά παρουσίαζαν τα 

γεγονότα της κατοχής με τόση πιστότητα, ώστε έμοιαζαν με ιστορικά ντοκουμέντα.
72

    

  Από την περίοδο των Δεκεμβριανών  η  πολιτική επικαιρότητα επηρέασε με άμεσο 

τρόπο το ρεπερτόριο των ελληνικών θιάσων. Ορισμένοι θίασοι ανέβαζαν θεατρικά έργα 

προσανατολισμένα προς τη «δεξιά», ενώ κάποιοι άλλοι, έργα με «αριστερό» 

προσανατολισμό. Ενδεικτικά έργα είναι τα εξής:1) «Ο άνθρωπος και τα όπλα» από 

τον θίασο Κατερίνας και 2) «Καποδίστριας» του Καζαντζάκη. Μέσα σε όλο αυτό το 

σύστημα της σύγκρουσης στους κόλπους του θεάτρου, δημιουργήθηκαν οι βασικοί 

άξονες πάνω στους οποίους τοποθετήθηκαν οι νέες αναζητήσεις για τον κοινωνικό 

ρόλο του θεάτρου.
73

  

   Τα γεγονότα μετά τα Δεκεμβριανά έφεραν στην επιφάνεια μια μεγαλύτερη 

σύνδεση του θεάτρου και της ιστορίας, καθώς η Ελλάδα  βρέθηκε σε μια κρίσιμη –

εθνικά-περίοδο, λόγω της πολιτικής κρίσης. Την περίοδο αυτή πέρα από τις επίκαιρες 

πολιτικές κωμωδίες :1) «Φον Δημητράκης» του Δημ. Ψαθά, 2) «Αν δουλέψεις θα 

φας» του Νίκου Τσεκούρα, 3) «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ Παντελής» των 

Σακελλάριου –Γιαννακόπουλου, εμφανίστηκαν και ιστορικά έργα από το πρόσφατο 

παρελθόν.
74

 

   Ας δούμε το έργο «Μπλοκ C»  του Ηλία Βενέζη, ο οποίος δραματοποίησε 

πραγματικά ιστορικά γεγονότα, δηλαδή τα βιώματά του ως κρατούμενος στις 

γερμανικές φυλακές Αβέρωφ το 1943 ( την περίοδο της κατοχής). Το έργο αυτό 

αναφέρει υπαρκτά πρόσωπα, όπως τον αντισμήναρχο Παύλο Ακύλα. Ο Βενέζης, 

χρησιμοποιώντας αυτό το ιστορικό γεγονός μεταθέτει την πλοκή του έργου στο 

τελευταίο καλοκαίρι της κατοχής. Μάλιστα, για τη μεγαλύτερη δυνατή αναπαράσταση 

της πραγματικότητας χρησιμοποιούνται στο έργο αυτούσιοι στίχοι που χάραξε ο 

Ακύλας στο κελί του. Αυτό που επιδιώκει να πετύχει ο συγγραφέας δεν είναι μόνο να 

καταθέσει ένα ντοκουμέντο από τη ζωή των φυλακών, αλλά και να αναδείξει το 

εσωτερικό δράμα του ανθρώπου που συνεχώς απειλείται η ζωή του.
75
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   Μολαταύτα, ο μοναδικός θεατρικός συγγραφέας της περιόδου που πέτυχε να 

δραματοποιήσει ιστορικά θέματα ήταν ο Δημήτρης Φωτιάδης. Με τα έργα του 

«Θεοδώρα» και «Μακρυγιάννης»  χρησιμοποιεί την ιστορία ως μέσο για να 

διαφωτίσει το κοινό για τα σημαντικά γεγονότα της πολιτικής επικαιρότητας, όπως το 

πολιτειακό ζήτημα ή τα λαϊκά δικαιώματα. Η «Θεοδώρα»  είναι μια ιστορική σάτιρα 

για την μοναρχία και την απολυταρχία. Με το άλλο έργο του  «Μακρυγιάννης» ο 

συγγραφέας συνέδεσε την  επανάσταση του ’21 και τη λαϊκή δράση του Μακρυγιάννη 

με τον αγώνα των ανταρτών και του εαμικού κινήματος.
76

  

  Την περίοδο του εμφυλίου πολέμου το θέατρο πέρασε μια περίοδο κρίσης, όπως 

και η πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Μέσα στη γενικότερη κατάσταση 

σύγχυσης που  επικρατούσε την περίοδο εκείνη, οι θεατρικοί συγγραφείς άλλαζαν 

συνεχώς ρεπερτόριο. Οι περισσότεροι στράφηκαν προς τις  « ελαφρές» κωμωδίες, με 

σκοπό να διασκεδάσουν το λαό.  Γνωστά έργα τέτοιου είδους είναι τα  έργα που 

παρουσίασε ο Γιώργος Παππάς :1) «Το παιχνίδι του Μολνάρ», 2) «Το σατανικό 

τηλεφώνημα της Αγκάθα Κρίστι»,  3) «Μη μετράς τα χρόνια» του Παύλου 

Παλαιολόγου και 4) « Sos  Μιντανάου» του Νίκου Τσιφόρου. Ωστόσο, ο Παππάς 

άλλαξε κατεύθυνση στην πορεία και συνεργάστηκε με τον αριστερό ηθοποιό Αιμίλιο 

Βεάκη. Από τη συνεργασία αυτή προέκυψαν έργα με κοινωνικό προβληματισμό, όπως 

το «Πάνω στα βράχια» του Μπέρναρντ Σω, κ.λ.π..
77

 

   Μετά την περίοδο της μεταπολίτευσης (1975-76) η ελληνική ιστορία άρχισε να 

παρουσιάζεται στα θέατρα. Ήταν αποτέλεσμα του «Ελεύθερου Θεάτρου» που είχε 

πρωτοεμφανιστεί λίγο νωρίτερα, με στόχο τη δράση πολιτικής παρέμβασης. Το έργο 

«Ο τρόμος και η αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ» του  Κάρολου Κουν αποτελεί παράδειγμα 

αυτού του είδους. Άλλα γνωστά έργα είναι:  1) τα μπρεχτικά «Οράματα» της Σιμον 

Μασάρ, σε σκηνοθεσία Σταύρου Ντουφεξή το 1976,  2) «Οι προστάτες» του Μήτσου 

Ευθυμιάδη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Λαζάνη, 1975-76. 
78

 

   Η μεγαλύτερη, όμως και εντατικότερη ενασχόληση του θεάτρου με την ιστορία 

άρχισε να πραγματοποιείται στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1970 και συνεχίζεται 

έως τις μέρες μας. Ο συνδυασμός θεάτρου - ιστορίας υλοποιήθηκε μέσω μιας νέας 
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μορφής θεάτρου γνωστό με το όνομα θέατρο ντοκουμέντο, για το οποίο θα μιλήσουμε 

εκτεταμένα στην αμέσως επόμενη ενότητα. Στην Ευρώπη, το είδος αυτό είχε ήδη 

ανθίσει από τη δεκαετία του 1960, ενώ στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε με το έργο 

«Δίκη των έξι»  του Βασίλη Βασιλικού το 1973. Ο τίτλος του έργου αυτού 

συμπληρώθηκε με τη διευκρίνιση σε παρένθεση: «Από τα στενογραφημένα πρακτικά» 

και ανήκει στα έργα που χρησιμοποιούν αυθεντικό υλικό, δηλαδή τα πρακτικά μιας 

ιστορικής δίκης. Άρα, η θεματολογία του θεάτρου ντοκουμέντο πηγάζει από γεγονότα, 

πρόσωπα και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος, των οποίων οι επιπτώσεις είναι 

εμφανείς και στο παρόν.
79

  

   Ενδεικτικά θα αναφέρω στο σημείο αυτό ορισμένα ελληνικά έργα που 

ασχολήθηκαν αποκλειστικά με ιστορικά γεγονότα του σύγχρονου παρελθόντος και 

χρησιμοποίησαν πρωτότυπα ντοκουμέντα από τη σημερινή εποχή: 

1. «Οι φιλοξενούμενοι» του Πέτρου Μάρκαρη. Το θέμα του συγκεκριμένου έργου 

σχετίζεται με το ζήτημα των αλλοδαπών εργατών που από την Ιταλία, τη 

Γιουγκοσλαβία, την Τουρκία και την Ελλάδα πήγαιναν με διακρατικές συμβάσεις να 

εργαστούν στα γερμανικά εργοστάσια, αντιμετωπίζοντας εκεί τεράστια εργασιακά και 

κοινωνικά προβλήματα. Το θέμα αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά και 

πολιτικά ζητήματα που απασχολούσε τότε την ελληνική και όχι μόνο κοινωνία. 

2. «Υπόθεση Κ. Κ» του  Γ. Σκούρτη. Αναφέρεται στα μυστηριώδη γεγονότα γύρω 

από την τύχη του Κώστα Καραγιώργη, ο οποίος μετά τον εμφύλιο πόλεμο έπεσε  θύμα 

κομματικών εκκαθαρίσεων στη Ρουμανία.
80

  

3. «Ελλάδα /Αυστρία».  Το εγκαινίασε πολύ πρόσφατα το Κρατικό Θέατρο 

Βορείου Ελλάδας σε συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο του Γκρατς. Το έργο αυτό 

βασίστηκε σε ρεπορτάζ εφημερίδων σχετικά με την κρίση στην Ελλάδα, για το πώς την 

αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και πώς οι ξένοι. 

4. «Ορυχείο ΄Ιψεν: ένας εχθρός του λαού»,  συνεργασία και πάλι του Κ.Θ.Β.Ε., 

με θέμα την εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής. 
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5. «Ο άνθρωπος ανεμιστήρας» σε σκηνοθεσία της Έλενας –Ευθυμίου, μια 

συγκλονιστική βιωματική παράσταση, όπου εμπλέκονται και άτομα με αναπηρία.
81

  

6. «Εμφύλιος –Μια ξένη χώρα» από την Πειραματική σκηνή  του εθνικού 

Θεάτρου, όπου η παράσταση δόθηκε στις 3 Απριλίου 2016. Η πειραματική Σκηνή 

ετοίμασε την παράσταση αυτή ως αφορμή για να μιλήσει στην ελληνική κοινωνία για 

ένα θέμα που αποτελεί πληγή στην ελληνική κοινωνία και ο κόσμος δεν ασχολείται με 

αυτό. Μέσα από την πολύ πρόσφατη παράσταση αυτή απαντήθηκε το ερώτημα: γιατί δε 

μιλάμε για τον εμφύλιο πόλεμο; Ενδεικτικά, μια από τις πρωταγωνίστριες της 

παράστασης, η Κίττυ Παϊταζόγλου ανέφερε σε μια συνέντευξη της ότι και μόνο το 

γεγονός ότι τέθηκε το ερώτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό ακόμα και εάν δεν 

απαντήθηκε.
82

  

 Παραπάνω περιγράψαμε τα ιστορικά γεγονότα τα οποία αξιοποίησε το θέατρο τον 

20
ο
 αιώνα. Εντούτοις, υπήρχαν και ιστορικές στιγμές, οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα 

προσφιλείς προς το θέατρο τον 20
ο
 αιώνα για διάφορους λόγους. Πιο ειδικά, στις αρχές 

του αιώνα η Ελλάδα βρέθηκε σε μια μεταβατική φάση, ως προς τα θεατρικά ζητήματα. 

Με τη διάλυση της Νέας Σκηνής το 1905 και του Βασιλικού Θεάτρου το 1908  (πλήρης 

αναφορά προηγήθηκε σε παραπάνω ενότητα), εμφανίστηκε μια νέα γενιά ηθοποιών, η 

οποία δραστηριοποιήθηκε μέσα σε ένα πλαίσιο επαγγελματικού ανταγωνισμού. Από 

αυτή τη γενιά αναδείχθηκαν σπουδαίοι θεατρικοί θίασοι. Οι εκπρόσωποι των μελών 

τους ανήκαν στη νέα  αστική τάξη. Το θεατρικό είδος το οποίο ανέπτυξαν και 

παρουσίαζαν  στις αθηναϊκές σκηνές ήταν η επιθεώρηση. Σαν αποτέλεσμα του μεγάλου 

ανταγωνισμού μεταξύ των θιάσων υπήρξε το ανέβασμα παραστάσεων με  «εμπορικά» 

θέματα που θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον του κοινού και όχι έργα ιστορικού 

περιεχομένου.
83

 

   Οι μνήμες του ελληνικού κοινού από τα ιστορικά γεγονότα των δύσκολων χρόνων 

της πτώχευσης του 1893 και της αποτυχίας του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 

ήταν ακόμα αισθητές στον  καθημερινό βίο. Για το λόγο αυτό, το κοινό είχε ανάγκη να 

παρακολουθήσει θεατρικές παραστάσεις που θα τον διασκέδαζαν και θα τον 

«απομάκρυναν» από τα προβλήματα της πραγματικότητας. Επιπλέον, η νέα αστική 
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τάξη που είχε αναδυθεί την περίοδο εκείνη επεδίωκε τον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδας, ο 

οποίος θα  οδηγούσε εν τέλει στον εκσυγχρονισμό της χώρας και κατ’ επέκταση  στην 

απομάκρυνση  από τα γενικότερα προβλήματα. Έτσι, οι θίασοι ανέβαζαν παραστάσεις 

ξένων έργων, τα οποία αναδείκνυαν πρότυπα ενός νέου τρόπου ζωής. Τα πρότυπα αυτά 

τα έβρισκαν στις αναπτυγμένες αστικές κοινωνίες της δυτικής Ευρώπης. Για χάρη του 

εξευρωπαϊσμού αυτού, η ελληνική κοινωνία απέρριψε το πρόσφατο βαλκανικό και 

οθωμανικό της παρελθόν και ένα μέρος του παρόντος, με αποτέλεσμα να μην 

αποτυπώνεται ούτε στην τέχνη. Την περίοδο, λοιπόν , του Α΄ μισού του 20
ου

 αιώνα  δεν 

«ανέβηκε» κάποιο ελληνικό έργο (ήταν και δαπανηρή διαδικασία),  το οποίο 

παρουσίαζε τα ιστορικά γεγονότα των βαλκανικών πολέμων ή του Μακεδονικού 

αγώνα, της επανάστασης στο Γουδί, ακόμη και της Μικρασιατικής καταστροφής.
84

  

   Παρόλα αυτά οι επιθεωρήσεις των αρχών του 20
ου

 αι. ασχολούνταν σε ένα μικρό 

βαθμό με την επικαιρότητα υπό τη μορφή του σχολιασμού και του χλευασμού 

προσώπων και καταστάσεων. Με τη μεγάλη καταστροφή όμως στη Σμύρνη και την 

συνακόλουθη ανταλλαγή πληθυσμών, η τέχνη βίωσε στους κόλπους της ένα σημαντικό 

περιορισμό, που πήγαζε από το γεγονός ότι οι συνθήκες της τότε καθημερινότητας 

θεωρούνταν ταμπού. Επομένως, έπαψε και η επιθεώρηση να ασχολείται με θέματα της 

επικαιρότητας και το αστικό κοινό επέστρεψε στις μεταφράσεις των γαλλικών έργων, 

ενώ οι λαϊκές  μάζες στον Καραγκιόζη. Επίσης, διαδόθηκε με μεγάλη απήχηση το 

ρεμπέτικο τραγούδι. Ακολούθως, το θέατρο περιθωριοποιήθηκε από τον καθημερινό 

βίο και από τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία 

στις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα.
85

   

   Επίσης, τη δεκαετία του 1920 το επικρατέστερο είδος ήταν η ηθογραφία, με 

ποικίλες εκδοχές του κοινωνικού ή οικογενειακού δράματος, αλλά και η ελαφρά 

κωμωδία και η ελληνική εκδοχή του βουλεβάρτου, η ανώδυνη κομεντί. Επίσης, οι 

συγγραφείς της περιόδου ασχολούνταν με τα δράματα που είχαν στοιχεία της 

κοινωνικής ζωής, όπως το «Φιντανάκι» που πρωτοπαίχτηκε από τον θίασο της  Κυβέλη.  

Επιπλέον, η τολμηρή σατυρική κωμωδία επίκαιρων προσώπων και καταστάσεων 

απασχολούσε ιδιαίτερα την εποχή εκείνη τους θεατρικούς συγγραφείς. Ενδεικτικά είναι 
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τα έργα:1) «Ο Σέντζας»1925 του Παντ. Χορν,  2) «Φλαντρώ» του ίδιου συγγραφέα, 3) 

«Η Δράκαινα» του Μπόγρη.
86

  

   Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε ότι το ελληνικό θέατρο δεν 

ασχολήθηκε με τα άμεσα κοινωνικά προβλήματα και τα παγκόσμια/κοσμοϊστορικά  

γεγονότα της περιόδου 1920-1940. Συγκεκριμένα, τα γεγονότα του α΄ παγκόσμιου 

πολέμου, η οκτωβριανή επανάσταση του 1917, αλλά και η γενικότερη κρίση που 

προετοίμαζε την άνοδο του φασισμού σε ένα μέρος του ευρωπαϊκού χώρου, δε 

συμπεριλήφθηκαν στη θεματολογία των θεατρικών συγγραφέων. Εν αντιθέσει, το 

θέατρο απασχολούσαν θεματικές γύρω από τα νέα δυτικά πρότυπα του αστισμού, λόγω 

της σταθερής προσήλωσης της  Ελλάδας στον εξευρωπαϊσμό.
87

   

  Επίσης το ελληνικό θέατρο δεν ασχολήθηκε καθόλου με την περίοδο της 

δικτατορίας του Μεταξά. Η βασική αιτία ήταν ξεκάθαρη. Η λογοκρισία που 

επικρατούσε την περίοδο εκείνη δεν άφηνε περιθώρια, ούτε στην τέχνη, για πολιτικές 

αναφορές  στην επικαιρότητα. Άλλωστε πώς ήταν δυνατόν να εκφράζει το θέατρο –

μέσα από τα θεατρικά κείμενα, ελεύθερα τις διάφορες πολιτικές και κοινωνικές απόψεις 

των συγγραφέων από τη στιγμή που δραστηριοποιούταν  σε ένα χώρο αυταρχικού και 

όχι δημοκρατικού καθεστώτος. Οι επιθεωρησιακοί θίασοι στράφηκαν απλά  στο 

ανέβασμα παραστάσεων με φαντασμαγορικά στοιχεία, ενώ στις περιορισμένες 

περιπτώσεις όπου κάποιο θεατρικό κείμενο έκανε αναφορά στον επεκτατισμό του 

φασισμού ή στον πόλεμο στην Ευρώπη, η αναφορά αυτή είχε τη μορφή υπαινιγμού με 

ηθικό ή ανθρωπιστικό χαρακτήρα.
88

 

   Άλλωστε έργα όπως:  «Ο θάνατος του Δαντόν» (1933), που σκηνοθέτησε ο Φώτος 

Πολίτης στο Εθνικό, έδωσαν αφορμή για αντιδράσεις και ιδεολογικού χαρακτήρα 

επικρίσεις του Τύπου. Ενδεικτικό είναι ότι το 1931 η αστυνομία απαγόρευσε  

παράσταση με το έργο του Ν. Κατηφόρη «Οι λύκοι και τα πρόβατα», με το οποίο θα 

ξεκινούσε τη δράση του ένα «Προλεταριακό Θέατρο». Επίσης στο θέατρο της 

Κατερίνας Ανδρεάδη σταμάτησαν αμέσως οι παραστάσεις ενός σοβιετικού έργου «Ο 
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μακρινός δρόμος» του Αλέξη Αρμπούζοφ. Ακόμη, ο θίασος Αλίκης –Κ. Μουσούρη 

ματαίωσε την παράσταση ενός αμερικανικού αντιπολεμικού έργου που  είχε ετοιμάσει: 

«Ο πόλεμος θα γίνει» του Ρόμπερτ Σέργουντ. Αντιθέτως, το θέατρο της δικτατορίας του 

Μεταξά καλλιεργούσε τις ιδέες περί Γ΄ Ελληνικού Πολιτισμού και άλλα ιδεολογήματα, 

ασφυκτική ιδεολογική πίεση και αποπροσανατολισμό που οδηγούσαν στην αυτο-

λογοκρισία ή είχαν ανασταλτικές επιπτώσεις για κινήσεις που δεν επέτρεπε το 

καθεστώς. Το 1936 εξαγγέλθηκαν πολλά  έργα για την αναγέννηση» του θεάτρου, όμως 

πολύ λίγα πραγματοποιήθηκαν.
89

 

   Αναλογικά με τα παραπάνω, το θέατρο είχε περιορισμένη δραστηριότητα και την 

περίοδο της κατοχής από τα γερμανικά στρατεύματα. Αυτό συνέβαινε διότι εκείνη την 

περίοδο επικρατούσε η λογοκρισία και ο αυστηρός έλεγχος, αυτή τη φορά από τον ξένο 

κατακτητή. Μάλιστα, οι ποινές που επιβάλλονταν, εάν κάποιος καταπατούσε τους 

περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης, ήταν πολύ σκληρές. Μερικές φορές σε αυτές 

συμπεριλαμβανόταν ακόμη και ο θάνατος. Έτσι, το  θέατρο βρήκε ως μοναδική δίοδο 

την περιορισμένη αναφορά σε αντιστασιακά μηνύματα που βρίσκονταν  «κρυμμένα» 

μέσα στα ελληνικά θεατρικά κείμενα που έγραφαν Έλληνες συγγραφείς της εποχής. 

Κυρίως, οι επιθεωρήσεις πετύχαιναν τη μετάδοση τέτοιων μηνυμάτων με υπαινιγμούς 

για την ελευθερία και τον δίκαιο αγώνα, καθώς σε αυτές υπήρχε περισσότερη δράση 

για αυτοσχεδιασμό και μεγαλύτερη επικοινωνία της σκηνής με το χώρο του κοινού.
90

  

   Επιπλέον, οι περισσότεροι συγγραφείς του εμφυλίου, αλλά και της μετεμφυλιακής 

περιόδου, που είχαν αριστερά φρονήματα  απέφευγαν την καταγραφή έργων με 

κομμουνιστικό περιεχόμενο μέχρι και το 1948, λόγω των γενικότερων πολιτικών 

συνθηκών. Ωστόσο, από το 1948 και μετά οι συγγραφείς απελευθερώνονται σε ένα 

μικρό βαθμό και «περνούν» τα ιδεολογικά τους φρονήματα μέσα από υπαινιγμούς στα 

έργα τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου έργου αποτελεί το αλληγορικό 

μονόπρακτο «Αγρίμια» του Αλέξη Δαμιανού. Βέβαια, στο έργο του «Το σπιτικό μας» 

το 1949  παρουσίασε πιο φανερά φαινόμενα της τότε κατάστασης, όπου διαφαινόταν τα 

μέτρα της αντικομουνιστικής πολιτείας. Η δράση του έργου τοποθετούνταν στην τότε 

σύγχρονη εποχή. Περισσότερο όμως, το έργο «Επιστροφή από το Μπούχενβαλτ» 
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ανήκει στον κοινωνικό ρεαλισμό, όπου περιγράφει αποτελεσματικότερα τις συνέπειες 

του αντιφασιστικού πολέμου και τον ρόλο της Αριστεράς.
91

 

   Εν κατακλείδι, διαπιστώσαμε ότι οι ανάγκες του ταμείου και του εκάστοτε 

θεατρικού καθεστώτος, αλλά και του γενικότερου καθεστώτος εξουσίας μιας χώρας 

διαμορφώνουν τις καλλιτεχνικές επιλογές του κάθε τόπου και θέτουν συγκεκριμένα 

όρια. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, διαμορφώθηκε και ο ελληνικός χαρακτήρας της 

ελληνικής δραματουργίας του 20
ου

 αιώνα. Οι διάφορες ιστορικές συγκυρίες άλλοτε 

επέτρεψαν την ενασχόληση του θεάτρου με την ιστορία και άλλοτε την απέτρεψαν. 

Στην κάθε περίπτωση, βέβαια, έπαιξε ρόλο ο  βαθμός ελευθερίας που υπήρχε από το 

πλαίσιο εξουσίας του ελληνικού λαού, αλλά και οι βασικές επιδιώξεις της νέας αστικής 

τάξης που είχε διαμορφωθεί ήδη στις αρχές του 20
ου

 αιώνα.
92
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Δημόσια Ιστορία 

Τι είναι η δημόσια ιστορία πως χρησιμοποιείται και ποιο το έργο 

του ιστορικού 

Ορισμός της «δημόσιας ιστορίας»  

 

Το παρελθόν δεν ανήκει σε κανένα, και κανείς δεν έχει μονοπώλιο για το πώς θα 

μελετηθεί, σχετικά με τη μελέτη του παρελθόντος και του παρόντος, σήμερα είμαστε όλοι 

ιστορικοί.
93

 

 

Η έννοια της «δημόσιας ιστορίας» είναι σχετικά νέα, καθώς εμφανίζεται τις 

τελευταίες δεκαετίες και μετασχηματίζεται στις αρχές του 21
ου

 αιώνα. Προέρχεται 

κυρίως από τον αγγλοσαξονικό χώρο, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και τα πεδία της 

ξεπερνούν εκείνα της ακαδημαϊκής ιστορίας. Ο όρος «δημόσια» σχετίζεται με ένα 

πλήθος ερμηνειών όπως, το πλήθος κοινού, η δημοσιότητα, η έλλειψη ειδίκευσης, το 

ενδιαφέρον για μία ολόκληρη πολιτική διοίκηση και η ικανότητα πρόσβασης του κάθε 

ατόμου. Επίσης, αναφέρεται στην κυβέρνηση, στις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα της 

πολιτείας, τα οποία μπορούν να ερευνηθούν στα δημόσια ή κρατικά δημόσια έγγραφα. 

Τέτοια αρχεία χρησιμοποιούνται από αρκετές ομάδες ανθρώπων, είτε από 

επαγγελματίες είτε από ερασιτέχνες και αποτελούν το ακατέργαστο υλικό για τη 

δημόσια ιστορία. Το ακατέργαστο υλικό της δημόσιας ιστορίας δημιουργείται και στον 

διαδικτυακό κόσμο όπως τα αναλύει ο James Gardner στην Αναθεώρηση της Δημόσιας 

Ιστορίας. Ισχυρίστηκε ότι οι ιστορικοί που παίρνουν σοβαρά το ακροατήριό τους δεν 

πρέπει να περιμένουν να δουν τι θα φέρει το μέλλον, αλλά να προσπαθήσουν να το 

διαμορφώσουν.
94

 

Στην εισαγωγή, σε ένα ειδικό τεύχος της Ανασκόπησης της Δημόσιας Ιστορίας, 

στο οποίο οι συνεισφέροντες συζήτησαν για το πώς θα κάνουν κάτι παραπάνω πέραν 

από το να φέρνουν ανθρώπους στις εκθέσεις ή για το πώς να κάνουν τις ιστορικές 

γνώσεις «προσιτές», η Hilda Kean υποστήριξε ότι πρέπει να ανοίξουν «οι χώροι που 

προβάλλουν διάφορες μορφές ιστορικής αναπαράστασης». Επιδιώκει επίσης, να 
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διευκρινίσει τι απαιτεί αυτό το μοτίβο σκέψης του πανεπιστημιακά εκπαιδευμένου 

ιστορικού και ξεκινάει από τον νέο τρόπο να εξετάσει το ιστορικό επάγγελμα που 

παρουσιάζεται στο βιβλίο Δημιουργώντας ιστορία: Ο Ιστορικός και οι Χρήσεις του 

Παρελθόντος.
95

 

Η ιστορία δεν είναι απλώς ένα είδος γνώσης, αλλά και ένα βασικό 

χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ζωής. Η αναφορά στο παρελθόν ή η δημιουργία 

ιστοριών, παραθέτει ο David Telen, είναι «τόσο φυσικό μέρος της ζωής, όσο το φαγητό ή 

η αναπνοή». 

Υπάρχει όμως και ένας μεγάλος αριθμός σκόπιμης αναδημοσίευσης του 

παρελθόντος, κατά την οποία παρουσιάζονται τομείς της κοινωνίας, της πολιτείας, του 

πολιτισμού από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Το σύνολο αυτών μπορεί να ονομαστεί 

καθημερινή ιστορία. Αυτές οι αναφορές του παρελθόντος εξυπηρετούν τους παρόντες 

σκοπούς - οι ιστορίες έχουν αναρίθμητες λειτουργίες και είναι αμέτρητες.
96

  

Η αλληλεπίδρασή τους ονομάζεται ατέρμονη κοινωνική διαδικασία της ιστορίας. 

Η ιστορία, με άλλα λόγια, δεν είναι η διατήρηση των ακαδημαϊκά εκπαιδευμένων 

ιστορικών. Είναι ειδικοί αλλά όχι εξωτερικοί παρατηρητές. Οι επιστήμονες ιστορικοί 

συμμετέχουν αναπόφευκτα στην κοινωνική διαδικασία της ιστορίας. Το έργο τους 

ξεπερνά τις επικρατούσες ιστορίες: επιδιώκουν ερμηνείες που κατανοούν καλύτερα το 

παρελθόν από τις υπάρχουσες. 

 Ενσωματωμένη σε αυτή την προσπάθεια είναι μια άλλη δομημένη λειτουργία 

κατά την οποία επιδεικνύουν τρόπους να σκεφτούν το παρελθόν και πώς να το 

χρησιμοποιήσουν. Όταν αποδεικνύουν ότι δεν ήταν τα πράγματα έτσι, οι ιστορικοί 

απεικονίζουν το πώς θα έπρεπε να κατασκευαστεί η παρουσίαση των γεγονότων. 

Ακόμα και αν δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ως συμβούλους στην δημιουργία 

ιστορίας, ενεργούν υπό την ιδιότητα αυτή. Με άλλα λόγια, οι ιστορικοί είναι με δύο 

τρόπους ενεργοί παράγοντες στην κοινωνική διαδικασία της δημιουργίας της ιστορίας. 

Από τη στιγμή που οι έρευνές τους υποδηλώνονται  από την καθημερινή ιστορία που 

τους περιβάλλει, οι ιστορικοί θα πρέπει να αναδεικνύουν τον επαγγελματισμό τους 

πρωταρχικά ως πολιτιστικοί θεσμοί και έπειτα ως ακαδημαϊκοί. Η έρευνα που 

διεξάγεται κατευθύνεται από την πολιτισμικά κατασκευαστική πλευρά τους, ακόμη και 

αν σε αυτή ενσωματωθεί επιστημονική κριτική από μη βάσιμες και αδικαιολόγητες 
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απόψεις του παρελθόντος, που καταλήγουν στην αναβάθμιση της επικρατούσας 

γνώσης. 
97

 

Κατά την κατασκευή μιας αναπαράστασης του παρελθόντος, οι εκπαιδευόμενοι 

ιστορικοί στοχεύουν στην ανασυγκρότησή της. Η προσέγγισή τους δηλαδή, διακρίνεται 

από μια προσπάθεια αναδημιουργίας του υποκειμενικού κόσμου των ανθρώπων που 

μελετήθηκαν. Ο στόχος τους είναι μια δίκαιη ερμηνεία των ενεργειών και των σκέψεων 

τους. Με λίγα λόγια, οι ιστορικοί ανοικοδομούν το παρελθόν παρουσιάζοντας τους 

ανθρώπους που μελετούσαν με τους δικούς τους σύγχρονους όρους. Ωστόσο, αυτή η 

επιστημονική πλευρά, πολλές φορές δεν εξυπηρετεί το σκεπτικό της και την ερμηνεία 

των γεγονότων.
98

 

Οι ιστορικοί επιδιώκουν να καλέσουν την προσοχή του κοινού σε συγκεκριμένα 

θέματα που έχουν επιλέξει και διακανονίσει για να αποδείξουν τη σημερινή τους 

σημασία. Αυτή η πολιτιστική ιδέα είναι ο πυρήνας της προσπάθειάς τους και συνοψίζει 

το μήνυμα του ιστορικού, το οποίο έχει συγκεκριμένο στόχο να  επιδεικνύει τη σημασία 

της μελέτης και κρυσταλλώνει τη γονιμότητα της νέας γνώσης και το μάθημα που είναι 

ενσωματωμένο σε αυτήν.
99

 

Η ιδέα της κυρίαρχης πολιτισμικής πλευράς της γνώσης είναι να καταδείξει τι 

κάνει το επιλεγμένο παρελθόν σημαντικό, να φέρει δηλαδή στο φως τις έννοιες που 

είναι ενσωματωμένες σε αυτό. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια αυτή δικαιολογείται μόνο 

αν η ερμηνεία που παράγεται είναι υγιής. Με άλλα λόγια, εκπαιδευμένοι ιστορικοί 

χρησιμεύουν ως πολιτιστικοί κριτικοί που ενεργούν ταυτόχρονα ως σύμβουλοι στην 

ιστορία και ως διαιτητές στη χρήση του παρελθόντος.
100

 

Εν συνεχεία αναδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους η εποικοδομητική και η 

κριτική πλευρά του έργου του ιστορικού συνδέονται μεταξύ τους. Η συνεχής διενέργεια 

του διαιτητή είναι κρίσιμη ικανότητα που απαιτείται από έναν ιστορικό για το έργο του 

και φαντάζει περίεργο σε έναν εκπαιδευμένο ιστορικό να αναφέρεται σε μια αυτονόητη 

όψη του έργου του μελετητή.
101
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Η άποψη των ιστορικών για τους συνανθρώπους τους έχει διατυπωθεί από τον 

Johan Huizinga, μεταξύ άλλων, ότι η ιστορία διαφέρει από τους άλλους κλάδους γιατί 

έχει το προνόμιο αλλά και τη μεγάλη ευθύνη να παραμένει κατανοητή σε όλους τους 

πολιτισμένους ανθρώπους. Όταν ο εκπαιδευμένος ιστορικός ενεργεί ως σύμβουλος 

στην ιστορία για τους συνανθρώπους του, αυτοί κάνουν ένα ακόμη βήμα μπροστά. Το 

ερώτημα δεν είναι μόνο να δείξουμε πώς να σκεφτόμαστε παρελθόντα θέματα, αλλά 

και να καθοδηγούμε τη σκόπιμη παραγωγή γεγονότων. 
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Έτσι, προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι η δημόσια ιστορία παράγεται και από 

τα έμπειρα στελέχη της επιστήμης της Ιστορίας, αλλά και από ανειδίκευτα άτομα που 

αντιλαμβάνονται την Ιστορία ως μία προσωπική τους ενασχόληση στον ελεύθερό τους 

χρόνο. Συμπερασματικά, η δημόσια ιστορία είναι ένας μηχανισμός και μία μορφή 

μαζικής ιστορικής επικοινωνίας διαμορφώνοντας την ιστορική κουλτούρα.  

«Δημόσια Ιστορία είναι οτιδήποτε δεν είναι ακαδημαϊκή Ιστορία, αν και συχνά 

αντλεί από τη συζήτηση γύρω από αυτήν, κυρίως στα ΜΜΕ. Είναι αυτό που γύρω μας 

αφηγείται, υπενθυμίζει, ερμηνεύει κάτι για το παρελθόν, που διακυβεύεται σε επίπεδο 

κοινής γνώμης σχετικά με κρίσιμα εθνικά, ιστορικά και πολιτικά ζητήματα». 

Το πλαίσιο της εργασίας του Ιστορικού 

Η ιστορία στη καθημερινή ζωή εκφράζεται από την δημόσια ιστορία και μέσα 

από την λαϊκή προοπτική. Όπως έχει οριστεί από την Hilda Kean, η δημόσια ιστορία 

δεν υποδηλώνει ούτε ένα ξεχωριστό πεδίο ιστορίας ούτε έναν προσανατολισμό στην 

ιστορική έρευνα. Η δημόσια ιστορία, αναφέρει, είναι μια από τις διαδικασίες που 

οικοδομείται η ιστορία και το μέσο που εμπλέκουν τους ανθρώπους, τα έθνη και τις 

κοινότητες στη δημιουργία των δικών τους ιστοριών.  

Η ιδέα της δημόσιας ιστορίας είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα παρόμοια θέση 

με τις «νέες ιστορίες» μιας εποχής, με προσανατολισμούς όπως η προφορική ιστορία. 

Μέχρι την ανακάλυψή τους κατά το τελευταίο τρίτο του εικοστού αιώνα, όλα αυτά τα 

σκέλη είχαν οδηγήσει τη ζωή τους στο περιθώριο της «σωστής» ιστορίας και είχαν 

καταπιεστεί από την ορθοδοξία. Επέτρεψαν στους αιρετικούς να εισέλθουν στο 

προσκήνιο, καθώς αμφισβητήθηκαν οι αντιλήψεις του κόσμου για τους ηθοποιούς, τα 

θέματα και τις προσεγγίσεις της ιστορικής έρευνας. Αυτό ήταν το πρώτο από τα δύο 

αποσπάσματα για τη μετατροπή των παραμέτρων της ιστορικής έρευνας, την 
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παραδειγματική αλλαγή. Η δεύτερη διαδρομή παρέχεται από την ταυτόχρονη γλωσσική 

στροφή, που ήταν κοινή σε όλους τους τομείς της μελέτης της κοινωνίας και του 

πολιτισμού.
103

 

Το αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής διαδικασίας της ιστορίας είναι το 

βασικό μάθημα που διδάσκεται στο ιστορικό επάγγελμα από την παραδειγματική 

αλλαγή. Μέχρι το τέλος του εικοστού αιώνα, η πλειονότητα των ιστορικών είχε 

εξαπατήσει τα πιστεύω τους θεωρώντας ότι υπήρχε ένα πλεονέκτημα έξω από την 

ιστορία που μελετούσαν. Παρακάτω στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση των 

επιστημονικών ιστορικών στην κοινωνική διαδικασία της ιστορίας. Τα τρία στοιχεία 

του σχήματος φέρνουν στο προσκήνιο την ιστορία στην κοινωνία, ένα σύνολο 

αποτελούμενο από τρία διαφορετικά είδη αναφορών του παρελθόντος με την 

αλληλεπίδρασή τους. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο εργάζεται οποιοσδήποτε 

επιστημονικός ιστορικός. Παρά τη συμμετοχή τους στην κοινωνική διαδικασία της 

ιστορίας, έχουν μια ξεχωριστή ταυτότητα, ακόμη και αν οι εκπαιδευμένοι ιστορικοί δεν 

απέχουν πάντα από τις δημόσιες αφηγήσεις. Η διαχωριστική γραμμή ήταν θολή σε 

πολλές χώρες από την οικοδόμηση του έθνους κατά τη διάρκεια του δέκατου ένατου 

αιώνα και ήταν συχνά ασαφής ακόμη και μετά από αυτό λόγω της εθνικής μεροληψίας 

για πολλούς μελετητές.
104

 

Σχήμα 1: Η δυναμική της κοινωνικής διαδικασίας της ιστορίας 
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Η κληρονομιά διαφωτίζει τη σχέση των δημόσιων αφηγήσεων με την 

παραδοσιακή ιστορία, καθώς δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους. Παρά την 

αδιάκοπη αμοιβαία επιρροή, υπάρχει έντονη τάση των δημόσιων αφηγήσεων να 

κυριαρχούν πάνω από τις δημοφιλείς ιστορίες. Οι επιστήμονες ιστορικοί λειτουργούν 

ως σύμβουλοι και διαιτητές σε σχέση με τις αναφορές και στις δύο κατηγορίες. 

Ωστόσο, όπως θα υποστηριχθεί επανειλημμένα στη συνέχεια, η σύνδεσή τους με τη 

λαϊκή ιστορία πρέπει να κυριαρχείται από εποικοδομητική στήριξη, ενώ η κριτική 

πρέπει να κυριαρχεί σε σχέση με τις δημόσιες αφηγήσεις.
105

 

Ακόμη ο ιστορικός σύμβουλος, όταν διασαφηνίζει τη στάση του σχετικά με το 

κοινωνικό πλαίσιο της υπόθεσης, πρέπει να έχει κατά νου, πρώτα απ 'όλα, ότι τόσο οι 

δημόσιες αφηγήσεις όσο και οι λαϊκές ιστορίες έχουν τις δικές τους λογικές 

διαφορετικές από τη λογική της επιστημονικής ιστορίας - η ιδέα τους δεν είναι να 

μεταδώσουν επιστημολογικά εγγυημένη γνώση του παρελθόντος. Είναι επίσης χρήσιμο 

να θυμόμαστε ότι αυτές οι διαφορετικές αναφορές του παρελθόντος προκύπτουν με 

μεταφορικούς όρους. Αν και με πολύπλευρες ρίζες, οι δημόσιες αφηγήσεις τείνουν να 

χρησιμεύουν ως όργανα στη χρήση της εξουσίας, ενώ οι λαϊκές ιστορίες 

αντικατοπτρίζουν μάλλον τις προθέσεις των ανθρώπων να διαμορφώσουν τη ζωή 

τους.
106

 

Για παράδειγμα, η μνήμη μπορεί να προκύψει από τη συλλογική εκτίμηση ή 

πένθος των ανθρώπων και όχι τόσο από τη χρήση της εξουσίας. Ωστόσο, τα μουσεία 

και τα μνημεία αντανακλούν σε πολλές περιπτώσεις μια ηγεμονική, συχνά εθνική, 

αριστουργηματική αφήγηση. Η ιστορική εκπαίδευση, ένα ουσιαστικό μέρος των 

δημόσιων αφηγήσεων, υπογραμμίζει τους πολλούς στόχους και τους σκοπούς που οι 

χρήσεις του παρελθόντος μπορούν να υποστηρίξουν. Από την άλλη πλευρά, οι λαϊκές 

ιστορίες και οι εργασίες μνήμης αντισταθμίζουν συχνά τις απόψεις για το παρελθόν που 

υποστηρίζονται από όσους βρίσκονται στην εξουσία. Μια συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι οι «νέες ιστορίες», προφορικές μαρτυρίες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς 

πολλές από αυτές έδωσαν λόγο σε «σιωπηλούς» ανθρώπους. Είναι επίσης καλό να 

θυμόμαστε ότι οι ηθικοί σκοποί και οι κατευθυντήριες γραμμές είναι συχνά κρίσιμες 

από το στοιχείο των λαϊκών ιστοριών και διατηρούνται, όπως και οι δημόσιες 

αφηγήσεις. Ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχει, τόσο στις δημόσιες 
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αφηγήσεις όσο και στις παραδοσιακές ιστορίες, ο κίνδυνος διάδοσης και ρατσιστικών 

απόψεων. 
107

 

Οι επιδράσεις από το περιβάλλον μπορούν να επιτρέψουν τον ιστορικό να 

περιγράψει τους προηγούμενους ανθρώπους που μελετήθηκαν με όρους του παρόντος, 

αντί να δίνουν νόημα, για παράδειγμα, στις πράξεις τους στις σύγχρονες συνθήκες. Για 

να αποφευχθούν τέτοιοι κίνδυνοι, ο λογικός ιστορικός αναγνωρίζει ότι το θέμα που 

σκοπεύει να ερευνήσει υπονοεί μια άποψη για τις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες 

εργάζονται καθώς και ότι η τελική μελέτη επηρεάζει το ακροατήριό της.
108

  

Η ιδέα είναι να συζητήσουμε τους τρόπους και τις συνθήκες στις οποίες το 

επάγγελμα του ιστορικού, μπορεί να ενισχύσει τη λαϊκή ιστορία ως μέθοδο ενίσχυσης 

των κρίσιμων δυνατοτήτων των πολιτών και να συμβάλει στη χρήση του δικού τους 

παρελθόντος ως μέσο αντιμετώπισης των συνθηκών που κυριαρχούν στη ζωή τους. 
109

 

  

Άλλες απόψεις για τη δημόσια ιστορία 

Ο ιστορικός R.Kelley εξετάζει την δημόσια ιστορία από μία παρόμοια οπτική και 

εκφράζει την άποψη ότι αυτή βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον πραγματικό κόσμο και 

τα γεγονότα που συμβαίνουν σ’ αυτόν, για αυτό το αντικείμενο έρευνας είναι τα 

χρήσιμα, και όχι απλώς τα ενδιαφέροντα θέματα για τον άνθρωπο.
110

 

Ενδιαφέρον προκαλεί και η άποψη της ιστορικού Jordanova, σύμφωνα με την 

οποία η δημόσια ιστορία είναι «λαϊκή/λαοφιλής ιστορία» (popular history), εφόσον 

παρακολουθείται ή διαβάζεται από ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων και επιπλέον, επειδή 

έχει σχεδιαστεί για ένα πλήθος κοινού. Η σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι 

συμβάλλει στην κατανόηση των γενικών στάσεων απέναντι στο παρελθόν και των 

γενικών πεποιθήσεων σχετικά με την Ιστορία μεταξύ των κοινωνιών. Πρώτον, η 

δημόσια ιστορία έρχεται σε επαφή με ευρέα ακροατήρια. Η ικανότητά της να εισδύει 

στην καθημερινή ζωή είναι ασύγκριτη, καθώς μέσω των Μ.Μ.Ε. διαμορφώνει 

δημοφιλείς ιστορικές αντιλήψεις. Δεύτερον, η δημόσια ιστορία λειτουργεί με τα 

συναισθήματα, κινητοποιώντας ισχυρά αισθήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν 

χωρίς ακρίβεια ως «ηθικά». Η αισθητική αμεσότητα των ιστορικών γεγονότων που 
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παρουσιάζονται μέσω αυτής προκαλεί έντονα συναισθήματα και συμμετέχει ενεργά στη 

διαμόρφωση της ιστορικής κουλτούρας.
111

 

Ο όρος «δημόσια ιστορία» άρχισε να χρησιμοποιείται στις Η.Π.Α. και τον 

Καναδά στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ενώ το πεδίο της έχει εμφανίσει μεγάλη 

εξέλιξη από την εποχή εκείνη (Public History, 2011). Ό,τι αποκαλείται δημόσια ιστορία 

είναι οι δημοσιογραφικές έρευνες, οι κινηματογραφικές ταινίες, τα σχολικά εγχειρίδια 

και τα λογοτεχνικά βιβλία, αλλά και τα μνημεία, οι επετειακές εκδηλώσεις, τα πεδία 

μάχης, τα μουσεία, οι τηλεοπτικές εκπομπές ανάλογου περιεχομένου και το διαδίκτυο, 

ακόμη και αν δεν σχεδιάστηκαν για τους σκοπούς της δημόσιας ιστορίας. Επιπλέον, 

ασχολείται τόσο με το ίδιο το παρελθόν και τις διάφορες μορφές του, όσο και με την 

επικρατούσα αντίληψη γι΄ αυτό, η οποία ποικίλλει από άτομο σε άτομο, από ομάδα σε 

ομάδα και από χώρα σε χώρα. Η δημόσια ιστορία συνεπάγεται Ιστορία με πολλές 

έννοιες. Πιο αναλυτικά, σχετίζεται με την ακαδημαϊκή επιστήμη, με τη διάδοση και την 

έκθεση των ευρημάτων της στο ευρύ κοινό, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα. 

Τα μουσεία και οι τόποι μνήμης είναι τα κύρια παραδείγματα της συνθετότητας του 

φαινομένου της δημόσιας ιστορίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι αν και η 

ακαδημαϊκή ιστορία δεν κάνει εμφανή την παρουσία της σε αυτούς τους χώρους, η 

δημόσια ιστορία βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση μαζί τους και με τον κόσμο που τους 

επισκέπτεται. Η δημόσια ιστορία δεν είναι κλειστή και συνδεδεμένη με ένα απόμακρο 

και χρονολογικά διατεταγμένο εθνικό παρελθόν, ούτε στόχος της είναι η πιστή 

αναπαραγωγή και συσσώρευση. Η ιστορική διαδικασία δεν παρακάμπτεται και 

κυριαρχεί ο δυναμικός χαρακτήρας της ιστορικής γνώσης, ενώ παράλληλα 

προωθούνται οι εναλλακτικές, συνεχώς αναθεωρούμενες ιστορικές ερμηνείες.
112

  

Ένα ακόμη σημείο που διαφέρουν μεταξύ τους είναι το ποιος θέτει τα ερωτήματα, 

των οποίων την απάντηση αναζητούν οι δημόσιοι και αντίστοιχα οι ακαδημαϊκοί 

ιστορικοί. Από την μία πλευρά, η ακαδημαϊκή ιστορία αναζητά την κατανόηση του 

παρελθόντος και τη διάχυσή της μέσω της επίσημης σχολικής ιστορίας. Το αποτέλεσμα 

είναι οι ερευνητές να έχουν ως κίνητρο τα προσωπικά τους διανοητικά ενδιαφέροντα 

και να κινούνται προς τις περιοχές της Ιστορίας που θεωρούν ότι η επιστημονική γνώση 

είναι ανεπαρκής και ανακριβής, επιλέγοντας προσωπικές μεθόδους έρευνας. Παρ’ όλα 

αυτά, πολλές είναι οι φορές που τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημόσιων ιστορικών 

συγκλίνουν με τις ανάγκες για ιστορική έρευνα της δημόσιας σφαίρας. Τέλος, οι 
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δημόσιοι ιστορικοί κατά την εκπαίδευσή τους εκπονούν ομαδικές εργασίες που 

στοχεύουν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, κάτι που δεν συμβαίνει στην εκπαίδευση 

των ακαδημαϊκών ιστορικών που εργάζονται ατομικά στον τομέα της έρευνας, και 

αναζητούν να πραγματοποιήσουν ιστορικές έρευνες που βασίζονται σε κάποια 

συγκεκριμένη αποστολή.
113

 

Θέατρο και Δημόσια Ιστορία 

Οι θεατρικές παραστάσεις γίνονται αντικείμενο μελέτης, για να εξεταστεί πώς 

σχετίζεται το θέατρο με τη δημόσια ιστορία. Οι δημόσιοι ιστορικοί όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω στέκονται και σε προφορικές μαρτυρίες και σε μουσεία αλλά και σε 

ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές. Ο David Dean στο άρθρο του Theatre: A Neglected 

Site of  Public History?,  υποστηρίζει ότι το θέατρο είναι ένας συναρπαστικός χώρος 

για την αντιπροσώπευση και την κατανόηση του παρελθόντος και φανερώνει τη 

σύνδεση της δημόσιας ιστορίας με το θέατρο.
114

  

Το θέατρο θα πρέπει να μελετηθεί ως χώρος δημόσιας ιστορίας, επειδή οι 

δημόσιοι ιστορικοί έχουν εξετάσει τυπικά μουσεία, κινηματογράφο, τηλεόραση και 

ιστορίες προφορικών μαρτυριών, αλλά παραμελήθηκε το θέατρο. Χρησιμοποιώντας το 

έργο Vimy (2007) του Vern Theissen ως μελέτη, ο συγγραφέας τονίζει την αξία του 

θεάτρου ως χώρου που αντιπροσωπεύει και κατανοεί το παρελθόν. Η μάχη για το Vimy 

Ridge είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα για τους Καναδούς, καθώς 

ήταν η πρώτη φορά που ενεπλάκησαν σε μάχες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Επιπλέον, οι απώλειες ήταν τεράστιες, αλλά οι Καναδοί πετυχαίνουν όπου οι Βρετανοί 

και οι Γάλλοι απέτυχαν κι έτσι ενέπνευσε καναδικές ταινίες, μνημεία, γραμματόσημα, 

νομίσματα, γλυπτά. 
115

 

Στο άρθρο παρουσιάζεται μια έρευνα που γίνεται στα  μέλη  του κοινού και ο 

συγγραφέας, που είναι ένας ακαδημαϊκός ιστορικός προτείνει τρόπους με τους οποίους 

η περαιτέρω μελέτη και πρακτική μπορεί να φωτίσει την κατανόησή μας για τη σχέση 

του θεάτρου και της ιστορίας. Στη δεκαετία του 1990, διεξήχθησαν αρκετές εθνικές 

έρευνες που διερευνούν πού και πώς το κοινό ασχολείται με το παρελθόν. Ένα κοινό 

χαρακτηριστικό αυτών των ερευνών είναι η απουσία της διερεύνησης του τρόπου με 
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τον οποίο το επαγγελματικό και ερασιτεχνικό θέατρο αναπαριστά σκηνές του 

παρελθόντος. Οι δημόσιοι ιστορικοί προτιμούσαν να επικεντρωθούν σε μέρη που 

διαδραματίζεται ζωντανά η ιστορία, όπως μουσεία, ή ταινία κινηματογραφική και 

τηλεοπτική. Με τις θεατρικές παραστάσεις, που θεωρούνται τόπος δημόσιας ιστορίας, 

συλλέγονται ευρήματα μελέτης αφού το θέατρο είναι ένας συναρπαστικός χώρος για 

την εκπροσώπηση και την κατανόηση του παρελθόντος.
116

 

Η έρευνα λοιπόν έγινε αναφορικά με την ιστορία στην αμερικανική ζωή. Αρχικά 

ρώτησαν τους συμμετέχοντες τι γνωρίζουν για το παρελθόν κοιτάζοντας φωτογραφίες 

βίντεο με την οικογένεια και τους φίλους τους έχοντας στόχο τον έλεγχο της 

διατήρησης των αναμνήσεων.  Έπειτα τους έβαλαν να παρακολουθήσουν ταινίες και 

τηλεοπτικά προγράμματα για το παρελθόν, να επισκεφτούν μουσεία ιστορίας και 

ιστορικές διαδικτυακές σελίδες διαβάζοντας για το παρελθόν. Ακόμη τους ζήτησαν να 

συμμετέχουν σε χόμπι ή να κρατήσουν συλλογές που σχετίζονται με το παρελθόν και 

σημείωσαν το οικογενειακό ιστορικό γράφοντας σε ημερολόγιο ή περιοδικό 

συμμετέχοντας στη μελέτη. Άλλες δραστηριότητες ήταν η παρακολούθηση δημόσιων 

εκδηλώσεων, γιορτές δημόσιων επετείων και συλλογή κειμηλίων. 
117

 

Από αυτές τις έρευνες είναι σαφές ότι παρακολουθούν ιστορικά το παρελθόν.  

Οι έρευνες αποσκοπούσαν στον εντοπισμό της σχέσης των ερωτηθέντων με την 

ανάμνηση του παρελθόντος. Φυσικά, οι ιστορικοί έχουν ασχοληθεί με τη θεατρική 

ιστορία σε συγκεκριμένες περιόδους, και μερικοί έχουν ασχοληθεί ως ιστορικοί 

σύμβουλοι και σύμβουλοι για συγκεκριμένες παραγωγές. Οι δημόσιοι ιστορικοί  έχουν 

αφήσει στους θεατές και στους κριτικούς να εξερευνήσουν την ιστορική παράσταση, τη 

σκηνή, τη μουσική και άλλα στοιχεία της διαφύλαξης του παραδοσιακού πολιτισμού. 

Κάθε εμπειρία είναι διαφορετική και κάθε ιστορία μοναδική.
118

 

Κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης οι συμμετέχοντες στο ακροατήριο 

κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Οι 108 συμμετέχοντες κυμαίνονταν σε ηλικία 

από 13 έως 83 ετών, το 56% γυναίκες, και όλες εκτός από δύο αναγνώρισαν την 

εθνικότητά τους ως καναδική. Από τους ερωτηθέντες, το 89% δήλωσε ότι δεν είχε 

άμεσες συνδέσεις με το στρατό. Το 57% δήλωσε ότι παρακολούθησαν το θέατρο 

περισσότερο από τρεις φορές το χρόνο, 36% μεταξύ 1 και 3 φορές το χρόνο, και μόνο 

7% λιγότερο από μια φορά το χρόνο. Οι ερωτήσεις της έρευνας ήταν οργανωμένες σε 
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μια σειρά ομάδων. Ρωτήθηκαν αν γνώριζαν για το Vimy πριν παρακολουθήσουν το 

έργο και τι έμαθαν όταν το είδαν. 
119

 

Το θέατρο φάνηκε ότι είναι χώρος γνώσης, αφού πάνω από το ένα τέταρτο (26%) 

των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν γνώριζαν για τη μάχη του Vimy Ridge πριν 

παρακολουθήσουν την παράσταση. Από το 74% των ερωτηθέντων που 

αυτοπροσδιορίζονται ως γνώστες του Vimy πριν παρακολουθήσουν την παράσταση, 

σχεδόν οι μισοί είπαν ότι είχαν αποκτήσει τις γνώσεις τους μέσω των βιβλίων και του 

σχολείου. Σχεδόν το 20% αναφέρθηκε σε ντοκιμαντέρ και το 10% ανέφερε ότι είχαν 

επισκεφθεί το Vimy Memorial.
120

 

Άλλοι αναγνώρισαν μια ποικιλία πηγών για τις γνώσεις τους: οικογένεια, φίλοι 

και τους συναδέλφους, το Διαδίκτυο, τα μουσεία (ειδικά το Καναδικό Πολεμικό 

Μουσείο), ειδήσεις αναφορές και ταινίες.
121

  

Μέσα από τη θεατρική παράσταση το κοινό αισθάνεται να είναι μέρος της. 

Νιώθει τα συναισθήματα και το κλίμα της περιόδου, καθώς οι ηθοποιοί με τους ρόλους 

ενσαρκώνουν τα πρόσωπα και παρουσιάζουν τις καταστάσεις για να μεταφέρουν και να 

εμπλέξουν τους θεατές στην υπόθεση. Μέσα από το θέατρο υπάρχουν οπτικό-

ακουστικά ερεθίσματα που ενεργοποιούν τα συναισθήματα του κοινού και τα κρατούν 

ζωντανά. Στην ίδια κατεύθυνση, σε μικρότερο όμως βαθμό, σύμφωνα με την έρευνα, 

κινείται η ταινία, το βιβλίο, το μουσείο.
122
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81% ιστορικό μυθιστόρημα 

79% μουσείο 

77% ιστορικό site  

75% τηλεοπτική εκπομπή 

75% οικογενειακές φωτογραφίες  

72% παίζοντας έναν ιστορικό  παιχνίδι στον υπολογιστή 
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Συμπερασματικά, παρόλο που οι κινηματογραφικές ταινίες, η τηλεόραση, τα 

μνημεία, οι αναπαλαιώσεις κειμήλιων-αντικειμένων και οι προφορικές ιστορικές 

μαρτυρίες, τα περιοδικά ιστορίας και τα παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν 

γίνει ολοένα και περισσότερο αντικείμενα έρευνας, έχει παραλειφθεί ως αντικείμενο 

έρευνας το ιστορικό θέατρο, στο οποίο γίνεται προσομοίωση του παρελθόντος. Γι αυτό 

το βασικό λόγο θα πρέπει και το ιστορικό θέατρο να γίνει πεδίο έρευνας της δημόσιας 

ιστορίας.
123
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2) Τεχνική υλοποίηση της ενασχόλησης του θεάτρου με την ιστορία 
  

  Στην παραπάνω ενότητα περιγράψαμε τον τρόπο με τον οποίο το θέατρο αξιοποιεί 

τα ιστορικά γεγονότα για να δημιουργήσει θεατρικά έργα με ιστορικό χαρακτήρα. Τη 

«συνομιλία» αυτή μεταξύ θεάτρου και ιστορίας την αναδείξαμε μέσα από την 

παρουσίαση θεατρικών έργων με ιστορικό περιεχόμενο. Παρακολουθήσαμε, επίσης και 

εκείνα τα ιστορικά θέματα, με τα οποία δεν ασχολήθηκε το θέατρο. Η αναφορά μας στα 

παραπάνω κρίνεται σκόπιμη, εφόσον παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο το θέατρο 

υλοποιεί τεχνικά τη σύνδεσή του  με την ιστορία. Συγκεκριμένα, στο παρόν 

υποκεφάλαιο, θα αναδείξουμε τις τεχνικές που χρησιμοποιεί το θέατρο, καθώς 

ασχολείται για την ιστορία με όλες του τις μορφές. 

   Μια από τις βασικές μορφές θεάτρου, η οποία αξιοποιεί ιστορικά γεγονότα είναι το 

ιστορικό δράμα που είχε αναπτυχθεί στην Ευρώπη. Το ιστορικό δράμα αξιοποιούσε 

διάφορα θέματα με ιστορικό ή πατριωτικό περιεχόμενο. Ένα γνωστό παράδειγμα 

ιστορικού δράματος αποτελεί το έργο «Ερρίκος Ε΄», το οποίο έγραψε ο κορυφαίος 

θεατρικός συγγραφέας της Αγγλίας Ουίλιαμ Σαίξπηρ.
124

 Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε 

μερικά ευρωπαϊκά και ελληνικά θεατρικά έργα που άντλησαν θέματα από την  ιστορία: 

1) «Η τρέλα του Γεωργίου Γ΄» τον 20
ο
 αιώνα από τον Άλαν Μπένετ.  

2) «Κιλελέρ» του Γιώργου Χαραλαμπίδη, 20
ος

 αιώνας. 

 3) «Λευτεριά» του Μιχαήλ Ροδά, 20
ος

 αιώνας,   

4) «Παπαφλέσσας» του Σπύρου Μελά, 20
ος

 αιώνας,  

5) «Αγία Ιωάννα» του Τζώρτζ Μπέρναρντ Σω, 20
ος

 αιώνας (ιρλανδικό θέατρο), 

κ.λ.π.
125

   

Να τονίσουμε ότι η δραματική παραγωγή του Άγγελου Τερζάκη λίγο πριν τον β΄ 

παγκόσμιο πόλεμο ανανέωσε το ιστορικό δράμα (π.χ. «Αυτοκράτωρ Μιχαήλ» 1936. «Ο 

σταυρός και το σπαθί» 1939.
126
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   Επίσης, οι προσωπογραφίες είναι μια μορφή που χρησιμοποιεί το θέατρο για την 

ιστορία. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ελληνικής απελευθέρωσης από τον οθωμανικό 

ζυγό συναντάμε συγγραφείς που γράφουν έργα βασισμένα σε εξέχουσες  ιστορικές 

προσωπικότητες. Οι συγγραφείς αυτοί βρίσκονται κυρίως στα ελληνικά νησιά, που 

εγκαινίασαν το ηρωικό δράμα. Για παράδειγμα, γνωστό είναι το θεατρικό έργο 

«Μάρκος Μπότσαρης» που παρουσιάστηκε στην Τήνο, με πιθανό συγγραφέα τον  

Αλέξανδρο Σούτσο. Το έργο αυτό βασίζεται στο πρόσωπο του σημαντικού Σουλιώτη 

οπλαρχηγού που διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στα γεγονότα της ελληνικής 

επανάστασης. Επίσης, την περίοδο εκείνη πολλές από τις προσωπικότητες της 

ελληνικής επανάστασης που αποτυπώνονταν στα θεατρικά κείμενα εξαρχαϊζονταν, ενώ 

προσωπικότητες  της αρχαίας Ελλάδας επικαιροποιούνταν (σύμφωνα με τις ιστορικές 

συνθήκες της εποχής), όπως το έργο του Νικ. Σούτσου «Ιφιγένεια εν Ταυρίδι». 

Αξιοπρόσεκτο είναι το έργο του Λευκαδίτη συγγραφέα Ιω. Ζαμπέλιου «Ρήγας ο 

Θεσσαλός», το οποίο εγκαινίασε  τη στροφή του θεάτρου στα τότε σύγχρονα θέματα. 

Ακολούθησαν και άλλα, όπως τα: «Αθανάσιος Διάκος», «Μάρκος Βόσσαρις» και 

άλλα.
127

  

   Επίσης, το θέατρο ασχολείται με παρωδίες την περίοδο της κατοχής, όπου 

πρωτοστατεί ο Γιάννης Τσαρούχης. Δίνονται κατ’ οίκον παραστάσεις υπέρ του αγώνα, 

ακόμα και κουκλοθέατρο ή απαγγελίες. Το χειμώνα του 1942  ο  Βασίλης Ρώτας, όπως 

ήδη έχουμε αναφέρει, ίδρυσε το Θεατρικό Σπουδαστήριο, το οποίο έδωσε παραστάσεις 

που τόνωναν το λαϊκό φρόνημα. Από τα δημοφιλή έργα που έπαιξε το Σπουδαστήριο 

ήταν το «Πιάνο» του Ρώτα, σάτιρα με στοιχεία λαϊκού θεάτρου, που έθιγε το ζήτημα 

της πείνας. Αυτό παρουσιάστηκε, επίσης, στο κουκλοθέατρο και το θέατρο σκιών.
128

 

   Η πολιτική σάτιρα επιτεύχθηκε και από τη χρήση προσωπογραφιών από το θέατρο, 

δηλαδή σκιαγράφησης υπαρκτών χαρακτήρων πάνω στους οποίους βασιζόταν ένα 

θεατρικό έργο. Για παράδειγμα, ο Άγγελος Τανάγρας έγραψε ένα θεατρικό κείμενο για 

το θάνατο του Παύλου Μελά, όπου σκιαγραφείται μέσα σε αυτό και η προσωπικότητά 
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Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, Τόμος 7ος , Ελληνικά Γράμματα , 
Αθήνα 2003, σελ. 274. 
127 Δημήτρης Σπαθής, «Το θέατρο: Τα πρώτα βήματα στο νέο κράτος», διαθέσιμο στο: Β. 
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Αθήνα 2003, σελ. 212,216. 
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Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Τόμος 8ος , ό. π, σελ. 299,300. 
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του. Βέβαια, το συγκεκριμένο έργο «Βούλγαροι και Μακεδόνες, ο θάνατος του Παύλου 

Μελά» είναι ταυτόχρονα ιστορικό και πατριωτικό δράμα.
129

  

   Το κοινό ανταποκρινόταν σχηματίζοντας ουρές έξω από τα ταμεία και έτσι, τα 

θεατρικά σχήματα αυξάνονταν. Η επιθεωρησιακή σκηνή παρουσίαζε έργα πατριωτικού 

περιεχομένου που ανάγονταν ακόμη και στους βαλκανικούς πολέμους και τον α΄ 

παγκόσμιο πόλεμο. Τέτοια είναι τα ακόλουθα: 1) Πολεμική Επιθεώρηση, 2) Πολεμική 

Σπίθα, 3) Αέρα Παιδιά, 4) Πολεμικά Παναθήναια 1940, 5) Μπράβο Κολοβέλλο, 6) 

Μολών Λαβέ, 7) Φινίτο Μουσολίνι, 8) Αέρα  Ντούτσε, 9) Το τσαρούχι, 10) Η νίκη 

είναι δική μας, 11) Φινίτο Μπενίτο, 12) Μπέλα Γκρέτσια, 13) Προέλασις, 14) Πολεμική 

Αθήνα. Η  υπογράμμιση της γενναιότητας του ελληνικού στρατού ήταν έντονη και το 

κοινό ένιωθε ενθουσιασμό καθώς τα παρακολουθούσε. Η κριτική της εποχής ωστόσο, 

αναφερόταν στο χαμηλό ποιοτικό επίπεδο των επιθεωρησιακών κειμένων, τα οποία 

προκαλούσαν με ευκολία το δάκρυ και το γέλιο. Την εμφάνισή τους έκαναν, επίσης και 

πολεμικά έργα, ενώ έγινε «πολεμικός» και ο παιδικός «Φασουλής».
130

  

   Επίσης, τη δεκαετία του 1950 έκανε την εμφάνισή του το δράμα που 

στηριζόταν σε αυθεντικό ντοκουμέντο. Χαρακτηριστικό είναι το έργο  «Το ημερολόγιο 

της Άννας Φρανκ»(1956) με την Αντιγόνη Βαλάκου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 

έργο αυτό κατέγραφε τη μοίρα των Εβραίων –θυμάτων του φασιστικού κινήματος του 

Χίτλερ. Το θέμα αυτό είχε μεταφερθεί πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή.  Η διασκευή 

ήταν της Φράνσις Γκούντριχ και του Άλμπερτ Χάκετ και η μετάφραση του Μάριου 

Πλωρίτη.
131

   

   Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιεί το θέατρο για την ιστορία είναι η όπερα, που 

συγκαταλέγεται στο μουσικό θεατρικό είδος, μια μουσική σύνθεση, δηλαδή, που 

περιλαμβάνει ταυτόχρονα και σκηνική δράση. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι 

διάλογοι των ηθοποιών της όπερας πραγματοποιούνται με τη μορφή τραγουδιού. Το 

είδος αυτό αναπτύχθηκε ήδη από τον 16
ο
 αιώνα στην Ιταλία και αργότερα εξαπλώθηκε 

και σε άλλες περιοχές, όπως στη Γερμανία, Αγγλία και αλλού. Μέσα από την όπερα, το 
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κοινό προσλάμβανε αμεσότερα τα διάφορα μηνύματα από την ιστορική συγκυρία που 

παρουσιαζόταν.
132

  

   Μια εξαιρετικά προοδευτική τεχνική που χρησιμοποιεί το θέατρο στις μέρες μας 

για την ιστορία είναι το θέατρο-ντοκουμέντο ( documentary theatre, ο αγγλικός όρος). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε λίγο διεξοδικότερα σε αυτό το νέο είδος 

θεάτρου που συνδυάζει το θέατρο, την επικαιρότητα και την ιστορία, καθώς δεν έχει 

γίνει μεγάλη μνεία για αυτό σε παραπάνω ενότητα. Η πραγματική αφετηρία του είδους 

έχει γερμανικές ρίζες, αν και ο  πρόδρομός του εντοπίζεται στην Μόσχα μέσω της 

«ομιλούσας» εφημερίδας που εμφανίστηκε μετά την επανάσταση του 1917 ως μέσο 

κρατικής προπαγάνδας.
133

 Εντοπίζεται στα 1925 με το έργο «Ενάντια σε όλα» του 

Έρβιν Πισκάτορ, το οποίο αναφερόταν στην έναρξη του 10
ου

  Συνεδρίου του Κ.Κ. 

Γερμανίας. Το έργο αυτό παρουσίασε λεκτικά και οπτικά ντοκουμέντα της δεκάχρονης 

ιστορίας του  Κόμματος . Από τα πιο γνωστά έργα που ανήκουν στην κατηγορία του 

θεάτρου-ντοκουμέντο είναι: «Η ανάκριση»  του Γερμανο-Εβραίου Πέτερ Βάις, το 

οποίο σκηνοθετήθηκε το 1965 από τον Πισκάτορ. Για τη συγγραφή του έργου αυτού ο 

Βάις βασίστηκε στην εμπειρία που είχε ως παρατηρητής της δίκης του Άουσβιτς, που 

έγινε στη Φραγκφούρτη, της πρώτης μεγάλης δίκης για τα εγκλήματα των ναζιστών 

από την ίδια τη γερμανική δικαιοσύνη.
134

 Ωστόσο, για την απαρχή του είδους 

τοποθετούμε σε κεντρική θέση το έργο  «Ο αντιπρόσωπος» του  Ρολφ Χόχουτ 

(1963).
135

   

   Το βασικό ερώτημα που τίθεται εδώ είναι: γιατί αναπτύχθηκε το νέο αυτό είδος 

στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1960; Η απάντηση μπορεί να ειδωθεί μέσα από το πρίσμα 

της ανάδυσης μιας νέας, δυναμικής πολιτικοποίησης των διανοούμενων του δυτικού 

κόσμου την περίοδο εκείνη. Συγκεκριμένα, η δεκαετία του ’60 εμφάνισε πολλά νέα 

κινήματα στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως τα φοιτητικά κινήματα στα μεγάλα 

Πανεπιστήμια της Γερμανίας και της Αμερικής, τον Μάη του ’68. Ειδικότερα, όμως, 

στη Γερμανία η δυναμική αυτή ήταν εμφανέστερη, λόγω: 1) της προσπάθειας 

                                                             
132 Βάλτερ Πούχνερ, Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο Νεοελληνικό θέατρο (17ος – 20ος 

αιώνας):μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, ό. π, σελ. 68. 
133 Το βήμα, «Το Θέατρο ντοκουμέντο»,διαθέσιμοστο:http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=776134,   
Ημερομηνία επίσκεψης  (29/11/2017). 
134 Το θέατρο Ντοκουμέντο, διαθέσιμο στο: https://athens.indymedia.org/post/1557579/ , ημερομηνία 

επίσκεψης (29/11/2017). 
135 Λίλα Μαράκα, «η επίδραση του Γερμανικού Θεάτρου-ντοκουμέντο της δεκαετίας του ’60 στη 

σύγχρονη ελληνική δραματουργία», διαθέσιμο στο:  http://gcla.phil.uoa.gr/newfiles/sygrisi5/5.maraka.pdf  

ημερομηνία επίσκεψης (29/11/2017), σελ. 33). 
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συγκάλυψης του πρόσφατου ναζιστικού παρελθόντος, 2) της παλινόρθωσης του 

συντηρητισμού κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Αντενάουερ και 3) του 

οικονομικού θαύματος. Όλα αυτά αποτυπώθηκαν στα έργα που αναφέραμε παραπάνω 

με θέμα τις ναζιστικές δίκες για το Άουσβιτς, οι οποίες προκάλεσαν ιδιαίτερη 

εντύπωση, γιατί συνδύαζαν την επικαιρότητα με το πρόσφατο παρελθόν της ανόδου του 

ναζισμού στη Γερμανία τη δεκαετία του 1940.
136

  

   Γενικότερα, το νέο αυτό θεατρικό είδος αντλεί το κεντρικό του θέμα από ένα 

γεγονός που θεωρείται τραυματικό για την κοινή εμπειρία και με το οποίο η εκάστοτε 

κοινωνία, που έχει ζήσει αυτή την δυσάρεστη εμπειρία, δεν έχει ασχοληθεί, διότι το 

θεωρεί ταμπού. Σε αυτή την περίπτωση καλούνται οι ειδικοί επί του τάδε θέματος να 

φωτίσουν διάφορες πλευρές του, που μέχρι πρότινος είχαν «μείνει στο σκοτάδι».
137

 Η 

βασική τομή που πραγματοποιείται με το θέατρο ντοκουμέντο είναι ότι ο σκηνοθέτης 

του θεάτρου καλείται να λειτουργήσει την ίδια στιγμή ως δημοσιογράφος και ως 

ιστορικός. Οφείλει δηλαδή, να κάνει έρευνα και ρεπορτάζ, και να μελετήσει ιστορικές 

πηγές. Ωστόσο, δεν κρίνεται ως ιστορικός, αλλά ως δημιουργός για τον τρόπο που 

επιχείρησε μια νέα συνθετική μορφή θεάτρου.
138

  

   Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε περιόδους έντονης κρίσης το θέατρο 

ντοκουμέντο εμφανίζεται με αισθητό χαρακτήρα. Παραδείγματος χάριν, σε περιόδους 

πολιτικής κρίσης, όπου ο λαός είναι διχασμένος και μπερδεμένος, «έρχεται» το θέατρο 

ντοκουμέντο για να ανασύρει με δημιουργικό τρόπο την αλήθεια. Στην πραγματικότητα 

οι προθέσεις των συγγραφέων αυτού του είδους είναι διδακτικές, ενώ οι ηθοποιοί δεν 

πρέπει απλά να υποδυθούν έναν ρόλο, αλλά καλούνται να παρουσιάσουν όλες τις 

θέσεις ενός θέματος. Στο τέλος ο θεατής είναι εκείνος που θα αποφασίσει ποια είναι η 

αλήθεια για τον ίδιο. Παρόλα αυτά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο νέο αυτό είδος, 

για να μην μετατραπεί σε ένα απλό θέατρο του γεγονότος.
139

  

Στην Ελλάδα συναντάμε έργα που ανήκουν στο θέατρο ντοκουμέντο, κυρίως τα 

τελευταία χρόνια. Λόγου χάρη, τα τελευταία χρόνια της κρίσης παρουσιάστηκαν τα 

εξής έργα: 1) Ελλάδα/Αυστρία»,  2) «Υπόθεση Κ.Κ.», 3) «Ορυχείο Ίψεν: ένας εχθρός 
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του λαού», 4) «Ο άνθρωπος ανεμιστήρας», για τα οποία έχουμε αναφερθεί αναλυτικά 

σε παραπάνω ενότητα. Το έργο όμως που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το: 

«Εμφύλιος, μια ξένη χώρα».
140

  

   Το παραπάνω έργο: «Εμφύλιος, μια ξένη χώρα» παρουσιάστηκε από την 

Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου (11 παραστάσεις από τις 30 Μαρτίου έως τις 

3 Απριλίου του 2016). Να προσθέσουμε εδώ ότι το 2016 είχαν παρουσιαστεί στην 

Ελλάδα και δύο ακόμη παραστάσεις που ανήκουν στο είδος του θεάτρου ντοκουμέντο. 

Η πρώτη έχει τίτλο « The Dark Ages» σε σκηνοθεσία Milo Raul και η δεύτερη «Ο 

Αγών μου» από τους Rimini Protokoll). Όσον αφορά στην παράσταση «Εμφύλιος, μια 

ξένη χώρα», όλοι οι συντελεστές της παράστασης διεξήγαγαν έρευνα γύρω από το 

ιστορικό θέμα του εμφυλίου. Ενδεικτικά, εξέτασαν την επίσημη ιστορία, αλλά και τη 

σύγχρονη ελληνική ιστορία μέχρι το 2016, τη σχολική ιστορία, τις γνώσεις των 

μαθητών για το συγκεκριμένο θέμα και τις μαρτυρίες και τα τραυματικά βιώματα (μέσα 

από συνεντεύξεις).  Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες έμαθαν να 

κάνουν έρευνα, αποδελτίωση και να δημιουργούν ένα πρωτότυπο κείμενο, που σε 

συνεργασία με ειδικούς (ερευνητές, καλλιτέχνες, επιζώντες) θα παρουσίαζαν μπροστά 

σε ένα κοινό. Επιπλέον, οι μαθητές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το έργο αυτό για να 

διδαχθούν για ένα θέμα της ιστορίας του ελληνικού λαού, για το οποίο κανείς δεν 

αναφέρει σε βάθος μέσα στις σχολικές τάξεις.
141

  

   Οι τρεις πρωταγωνιστές της παράστασης «Εμφύλιος:  μια ξένη χώρα» 

αποκάλυψαν μέσα από συνεντεύξεις που έδωσαν ότι για την  πραγμάτωση της 

παράστασης χρειάστηκε να κάνουν μεγάλη έρευνα και να μιλήσουν με «ειδικούς». 

Ενδιαφέρουσα ήταν η αποκάλυψη της Ελεάνας Στραβοδήμου ότι το θέατρο είναι 

δημόσια πράξη, διότι οι δημιουργοί φτιάχνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία 

προορίζεται για ένα κοινό που γνωρίζει αυτό που θα παρακολουθήσει. Όπως αναφέρει: 

«Το κράτος είναι εκείνο που καθορίζει τα πλαίσια λειτουργίας όλων των παραπάνω».  Το 

πιο σημαντικό όμως είναι ότι η παράσταση αυτή στοχεύει στο να απαντηθεί ένα 

ερώτημα που «αιωρείται» χρόνια πάνω από τον ελληνικό λαό:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

γιατί δεν μιλάμε για τον εμφύλιο πόλεμο;   Σύμφωνα με την Κίττυ Παϊταζόγλου,  μόνο 

και μόνο το γεγονός ότι δόθηκε το ερέθισμα για τον στοχασμό πάνω στο ερώτημα αυτό, 
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είναι πολύ σημαντικό για την προώθηση της κριτικής σκέψης. Τέλος, για την Ελεάνα 

Στραβοδήμου ο εμφύλιος « αποτελεί το κλειδί για να κοιτάξεις στα σκοτάδια της 

Ελλάδας».
142

  

   Συμπερασματικά, διαπιστώσαμε ότι το θέατρο διαθέτει  πολλές τεχνικές, μέσα από 

τις οποίες μπορεί να πραγματώσει τη σύνδεσή του με την ιστορία. Οι μορφές ή τεχνικές 

που χρησιμοποιεί υπαγορεύονται κάθε φορά από τις εκάστοτε ιστορικές συγκυρίες. Οι 

συγκυρίες αυτές, άλλοτε επιτρέπουν την χρησιμοποίηση της επιθεωρησιακής μορφής 

για να προβάλλουν ιστορικά ζητήματα και άλλοτε χρησιμοποιούν την κωμωδία ως 

μέσο.  Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι οι τελευταίες δεκαετίες του 

20
ου

 αιώνα έφεραν στο φως ένα νέο είδος θεάτρου, το οποίο αξιοποιεί όλα τα ιστορικά 

μέσα ( όπως αρχειακό υλικό, ντοκουμέντα, συνεντεύξεις,) που χρησιμοποιεί και ένας 

ιστορικός, με στόχο να παράγει μια πιστή αναπαράσταση ενός ιστορικού γεγονότος, το 

οποίο θα προκαλέσει  βαθιά ερεθίσματα και σκέψεις για αυτόν που θα το 

παρακολουθήσει. Αξίζει να αναλογιστούμε για το πόσο ποιοτικότερη και 

αποδοτικότερη θα μπορούσε να γίνει η πρόσληψη του παρελθόντος μέσα από το νέο 

αυτό συνδυασμό θεάτρου - ιστορίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 
  

Με τη λέξη μεσοπόλεμο οριοθετούνται οι χρονολογίες από το 1922-1940, δηλαδή 

η περίοδος που ξεκινά από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη Μικρασιατική 

καταστροφή μέχρι και την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και πιο συγκεκριμένα 

του ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940. Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από προσπάθειες 

να ομογενοποιηθεί το έθνος και ο πολιτισμός ύστερα από την έλευση ενός ετερόκλητου 

ανταλλάξιμου  πληθυσμιακού συνόλου, καθώς και από προσπάθειες μεταρρυθμιστικών 

παρεμβάσεων. Είναι η εποχή που έχει έντονες ταξικές εντάσεις, πολιτικές παρεμβάσεις 

και  ποικίλες ιδεολογικές ταυτότητες.  

Στο πολιτικό επίπεδο επικρατούσε αστάθεια. Έντονο ήταν το πρόβλημα του 

Προσφυγικού Ζητήματος καθώς καμία κυβέρνηση δε φαίνεται ικανή να μείνει στην 

εξουσία για να ορθοποδήσει το κράτος, εκτός από αυτή του Ελευθέριου Βενιζέλου 

(1928-1932) και το ναυαγημένο όραμα της Μεγάλης Ιδέας.
143

  

Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας ήταν η εθνική ιδεολογία του Ελληνισμού κατά την 

περίοδο 1840-1922. Η ιδεολογία αυτή σήμαινε ότι ο απόλυτος εθνικός στόχος των 

Ελλήνων, έπρεπε να είναι η απελευθέρωση εκείνων των περιοχών της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας που κατοικούνταν από ελληνικούς πληθυσμούς, τους αλύτρωτους 

Έλληνες. Η Μεγάλη Ιδέα σήμαινε την επιθυμία και ενσωμάτωση των 

τουρκοκρατούμενων περιοχών, στο ελληνικό κράτος. Ο όρος Μεγάλη Ιδέα 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον πολιτικό  Κωλέττη Ιωάννη τον Ιανουάριο 

του 1844. Έπειτα το όραμα της Μεγάλης Ιδέας ήθελε να το υλοποιήσει και ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος στοχεύοντας στην Ελλάδα των δύο ηπείρων και πέντε 

θαλασσών.
144

 

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι πολιτικές διαμόρφωσης του χώρου και οι 

προσπάθειες ενσωμάτωσης των προσφύγων ως διαδικασία προσαρμογής. 
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Είναι μια εποχή "σύγκρουσης πολιτισμών" και σε αυτήν τίθενται οι βάσεις του 

σύγχρονου ελληνικού κράτους. H εσωστρέφεια και τα αιτήματα εσωτερικής 

ανασυγκρότησης, στη βάση των νέων πολιτικοκοινωνικών δεδομένων και της 

κατάρρευσης της Μεγάλης Ιδέας, αποτέλεσαν τα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου 

αυτής. Επίσης στόχος της ελληνικής διπλωματίας, μετά το 1922, ήταν η διατήρηση της 

ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
145

 Ο πληθυσμός συσσωρεύεται 

στα αστικά κέντρα, τα οποία εξελίσσονται σε μεγάλες βιομηχανικές πόλεις 

καλύπτοντας έτσι τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες του προσφυγικού 

πληθυσμού. Με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτείται η έναρξη της σύγχρονης οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Παρόλο που η περίοδος ήταν γεμάτη ακραία αρνητικά γεγονότα όπως οι πόλεμοι, 

η Μικρασιατική καταστροφή και το οικονομικό Κράχ του 29, ως προς την κοινωνική 

ζωή φαίνεται πως ενσωματώθηκαν οι πρόσφυγες και κουβάλησαν μαζί τους νέους 

τομείς όπως τη γαστρονομία,  τη διασκέδαση, την νοοτροπία της κοινωνικής 

απελευθέρωσης του γυναικείου φύλου καθώς και οι τεχνολογικές ανακαλύψεις όπως ο 

ηλεκτρισμός, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, κινηματογράφος κ.α ανέβασαν το βιοτικό επίπεδο 

αλλά επηρέασαν και τα ήθη έθιμα και την κουλτούρα εκείνης της εποχής. Επίσης όχι 

μόνο εμφανίζεται η μόδα των μίνι φορεμάτων αλλά εκείνη την περίοδο εμφανίζονται 

και τα πρώτα διαζύγια. Τέλος ο κινηματογράφος και το θέατρο εισβάλλουν δυναμικά 

στη ζωή των ανθρώπων. 

 Στο θέατρο εκείνη την εποχή, κυριαρχούν δύο γυναίκες θιασάρχες: Η Μαρίκα 

Κοτοπούλη και η Κυβέλη. Γύρω τους και με την παρότρυνσή τους, εμφανίζονται 

μεγάλοι ηθοποιοί όπως η Μαρίκα Κοτοπούλη, Κατίνα Παξινού, Αλέξης Μινωτής, 

Βασίλης Λογοθετίδης, Μήτσος Μυράτ, Σαπφώ Αλκαίου, Νίκος Δενδραμής, 

Χριστόφορος Νέζερ, Βασίλης Αργυρόπουλος, Ευάγγελος Μαμίας. Αλλά και 

συγγραφείς όπως ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, Παντελής Χορν, Δημήτρης Μπόγρης, 

Αλέκος Λιδωρίκης, Κωστής Μπαστιάς, Σπύρος Μελάς. Η κυρίως θεατρική σεζόν είναι 

το καλοκαίρι σε υπαίθρια θέατρα. Την περίοδο αυτή του το ελληνικό θέατρο γνωρίζει 

την παγκόσμια πρωτοπορία, ιδρύονται οι πρώτες συστηματικές Δραματικές Σχολές και 

θεσμοθετείται η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ηθοποιού. 
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Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου στα δύσκολα αυτά χρόνια το θέατρο δεν 

ανθίζει. Οι θίασοι με τα έργα τους απευθύνονται σε όλο το κοινό της Ελλάδος ακόμη 

και των προσφύγων. Στα έργα τους αναπαριστώνται τα κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα της περιόδου.
 146

 

Το σχολικό θέατρο στον Μεσοπόλεμο(1922-1939) Ιστορική πολιτική 

και εκπαιδευτική κατάσταση.  
Με τη Μικρασιατική Καταστροφή (1919-1922) εκτός από το προσφυγικό ζήτημα, 

επήλθε επιδείνωση στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.  Οι νέοι ήταν αναγκασμένοι 

από μικρή ηλικία να δουλεύουν στην καπνοβιομηχανία, στην οικοδομή, στην 

ξυλουργική, στον επισιτισμό, στη βιομηχανία επεξεργασίας δέρματος, στη 

μηχανουργική, στην τυπογραφία, στη βιομηχανία χαρτιού και στην υφαντουργία. Οι 

συνθήκες δουλειάς των παιδιών αυτών δεν ήταν βιώσιμες απασχολούνταν για αρκετές 

ώρες εργασίας, οι εργοδότες εκμεταλλεύονταν το προσωπικό με ελάχιστο μεροκάματο 

και οι άθλιες αυτές συνθήκες χειροτέρεψαν με την έλευση του προσφυγικού 

πληθυσμού.
147

  

Κατά το 1920 έως το 1928 το πολιτικό κλίμα της χώρας υπέστη πολλές 

ανατροπές και αστάθειες καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 34 κυβερνήσεις 

ανέλαβαν την εξουσία. Μέσα σ’ αυτό το δεινό κλίμα επήλθε και η παγκόσμια 

οικονομική κρίση.  

Στον εκπαιδευτικό χώρο της περιόδου εκείνης, ιδρύθηκε η Παιδαγωγική 

Ακαδημία το 1920, έχοντας στόχο την εκπαίδευση καθηγητών για τα Διδασκαλεία του 

κράτους. Το 1924 λειτούργησε υπό τη διεύθυνση του Δ. Γληνού.  Το 1933 

καταργήθηκαν όλα τα Διδασκαλεία και δημιουργήθηκαν οι πρώτες έξι Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες και ύστερα από ένα χρόνο δημιουργήθηκε η έβδομη.
148

  

Σχολικές παραστάσεις ανέβαιναν σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος με θεματολογία 

την εθνική γιορτή της επανάστασης του 1821, με ιστορικά πατριωτικά εθνικά θέματα, 
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με θρησκευτικά και την σχολική γιορτή για το τέλος του σχολικού έτους. Καινοτόμοι 

και δημιουργικοί δάσκαλοι συντόνισαν θεατρικές ομάδες και εκτός σχολείου.
149

  

Ωστόσο ακόμη και στην κοινωνική ζωή το θέατρο λάμβανε ενεργή θέση. Ο 

Αλέξανδρος Ψύλλας το 1922 με το βιβλίο του Έμμετροι Παιδικοί Διάλογοι 

προβλημάτιζε τους νέους για τις προοπτικές και το μελλοντικό τους επάγγελμα αλλά 

επίσης περνούσε οικολογικά μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος.
150

  

Εκδοτικές, δραματουργικές και σκηνοθετικές προσπάθειες έγιναν από πολλά 

άτομα όπως ο Γρ. Ξενόπουλος, Β. Ρώτας κ.α. καθώς και  ένα από αυτά είναι η 

παιδαγωγός  Ευφροσύνη Λόντου – Δημητρακοπούλου, η οποία χρησιμοποίησε στο 

θέατρο τον διάλογο. Τα έργα της έχουν ηθικό-διδακτικό χαρακτήρα. Ήθελε τα έργα της 

να είναι ρεαλιστικά και να εκπαιδεύουν ένα ηθικά κοινωνικά άτομο χωρίς να 

χρησιμοποιήσει μεταφυσικά στοιχεία των παραμυθιών. Συνειδητοποιούσε τα κοινωνικά 

και πολιτικά προβλήματα της περιόδου, όμως δεν ερμήνευε τις αιτίες για να δώσει 

λύση, απλώς επεδίωκε να μην ξεπουληθούν οι ηθικές και κοινωνικές αξίες για τη 

διαφθορά των νέων. Γι’ αυτό σε αρκετά έργα πίστευε στο τρίπτυχο Πατρίς, Θρησκεία, 

Οικογένεια, και πολλοί ήρωές της για την επίλυση προβλημάτων επικαλούνται τον Θεό. 

Θεωρούσε πως τα παιδιά – ηθοποιοί μαθαίνουν τόσο οι ίδιοι μέσα από το βιωματικό 

αλλά και το κοινό που τους παρακολουθεί τα πρότυπα και τις αξίες.  Το τελευταίο 

θεώρημα, για τη διαπαιδαγώγηση των νέων μέσα από το θέατρο, το υποστήριζε επίσης 

και ο Γρ. Ξενόπουλος προσθέτοντας ακόμη, πως τα άτομα μαθαίνουν να σκέφτονται 

σφαιρικά και να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.
151

 

Οι θεατρικές παραστάσεις της Λόντου κατά τη δεκαετία του 1930 

παρουσιάστηκαν σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος, έπειτα από την έγκριση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων   για τις παιδαγωγικές αρχές που δίδασκαν.
152

 

Πληροφορίες για το παιδικό θέατρο του Μεσοπολέμου αντλούμε και από τις 

εφημερίδες στις οποίες αναφερόταν ο θαυμασμός των θεατρικών παραστάσεων της 

Λόντου. Συγκεκριμένα σε δημοσίευμα εφημερίδας στην  «Εθνική»  στις 28 Ιουλίου 

1937 έγγραφε: «Το παιδικό τούτο θέατρον λειτουργεί επί των ορθών βάσεων της 

σύγχρονου παιδαγωγικής επιστήμης… Αι σκηναί αυταί ευρίσκονται κατά τρόπον 
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αριστοτεχνικόν εντός του πλαισίου της χαράς και της φαιδρότητος και εις θαυμαστήν 

ψυχικήν αντιστοιχίαν με την εύθυμον διάθεσιν του παιδιού, ποικιλλονται δε από διάφορα 

κωμικά μοτίβα (αληθινά ευρήματα), εις τα οποία κινούνται αγαπημένοι τύποι των 

παιδιών.
153

 

Μια ακόμη ηθοποιός που έμεινε στην Ιστορία του Θεάτρου ήταν η Αντιγόνη 

Μεταξά. Το 1932 ίδρυσε το Παιδικό Θεατρικό Οργανισμό «Το Θέατρο του Παιδιού», 

το οποίο λειτούργησε μέχρι το 1941. Ιδεολογικά η Αντιγόνη Μεταξά είχε συντηρητική 

θέση μαζί με την ομάδα λογοτεχνών και δραματουργών του Μεσοπολέμου και της 

Μεταπολεμικής περιόδου.
154

 

Μια ακόμη ηθοποιός η Μαίρη Γιανούλη το 1938 ίδρυσε στην Αλεξάνδρεια 

παιδικό θίασο με πλούσια θεατρική δραστηριότητα ονομαζόμενη:  «Οι Μικροί 

Καλλιτέχνες».  Επίσης κάποιοι ακόμη που συνέβαλαν με το έργο τους στο παιδικό 

Θέατρο είναι ο Αλέξανδρος Ψύλλας με το βιβλίο του Έμμετρο Παιδικοί Διάλογοι, ο 

Πέτρος Χάρης Παιδικοί Διάλογοι, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος με το δίτομο έργο του 

Παιδικόν Θέατρον. Ο Βασίλης Ρώτας με αρκετά παιδικά θεατρικά έργα όπως Να ζη το 

Μεσολλόγγι, Σε γνωρίζω από την κόψη, αλλά και με  Σκηνοθετικές οδηγίες, κ.α., και ο 

Δημήτριος Γ. Φλέγγας με την Εθνική Αναγέννηση και πολλοί ακόμη. Τέλος το Εθνικό 

Θέατρο από το 1930 κάθε Πέμπτη έδινε παιδικές παραστάσεις.
155

 

Ο διδάσκαλος επιβάλλονταν στη συνείδηση των μαθητών του χειραγωγώντας 

τους και διαμορφώνοντας ή μάλλον «παραμορφώνοντας»  τη συνείδησή τους για την 

ιδεαλιστική αντίληψη για το πατριωτικό συναίσθημα, τη θρησκεία και την αξία της 

οικογενειακής ιεραρχίας.
156

  

Το 1936-1940 ο Μεταξάς καθιερώνει νέες εθνικιστικές εορτές για να ξεσηκώσει 

τη νεολαία. Μεγάλο θεατρικό μέρος γράφτηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας με 

στόχο την διαφώτιση και την αγωγή με βάση τα εθνικιστικά ιδεώδη της νεολαίας. Το 

Θέατρο ήταν το μέσο να διαποτιστεί η ελληνική νεολαία με τις πολιτιστικές και 

πνευματικές θέσεις του καθεστώτος.
157
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1945-1974 

 

Μεταπολεμική περίοδος ονομάζεται το διάστημα που ακολουθεί μετά το τέλος 

ενός πολέμου. Με το τέλος του εμφυλίου, ο οποίος διήρκησε μεταξύ το 1946-1949, η 

Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπη με σοβαρά πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που δεν 

βοήθησαν στην ανάπτυξη της χώρας.  

Το 1945 ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει για την Ελλάδα. 

Ωστόσο στο πολιτικό προσκήνιο δύο αντίπαλες παρατάξεις διεκδικούσαν την εξουσία 

από τον καιρό της Κατοχής 1943, είχαν εμπλακεί σε έντονες εμφύλιες συγκρούσεις έως 

και το 1950.  

 Ορόσημο γεγονός ο Β΄ Παγκόσμιος  Πόλεμος για τις χώρες που πήραν μέρος σε 

αυτόν, όπως μια από αυτές ήταν η Ελλάδα. Μετά το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου η Ελλάδα ξεκινώντας από το μηδέν έπρεπε να αρχίσει να ανοικοδομεί την 

οικονομία, την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Το 1945 ήταν επίσης η χρονιά που η 

Ελλάδα άρχισε να προσελκύεται από αμερικανικές επιρροές. Οι ελληνοαμερικανικές 

ενώσεις και η αμερικανική κυβέρνηση βοήθησαν για την ανοικοδόμηση της χώρας 

αλλά και την οδήγησαν σε μια πλήρη εξάρτηση από τα αμερικανικά συμφέροντα..
158

 

Η αταξία που επικρατούσε το 1945 ήταν υπό τον έλεγχο των αντίπαλων 

δυνάμεων και η χώρα πολωνόταν. Τη δεξιά παράταξη αποτελούσαν οι υπέρμαχοι των 

παραδοσιακών αξιών και στην αριστερή το κομμουνιστικό κόμμα. Επικεφαλής της 

δεξιάς ήταν ο στρατός και η αστυνομία, που εξοπλίζονταν από τους Βρετανούς. Τους 

αντικομμουνιστές απάρτιζαν οι πολιτικοί βενιζελικοί και αντιβενιζελικοί, οι οποίοι 

υπερασπίζονταν όλα τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού πολιτικού και κοινωνικού 

συστήματος και προσδιορίζονται ως αστοί. Στην αντίπερα όχθη βρίσκονταν οι 

σοσιαλιστικές δυνάμεις που συνδέονταν με το ΕΑΜ.
159

  

Κατά τη δεκαετία του 1940 δεν εκφράστηκε ποτέ η ιδεολογική αντιπαράθεση σε 

ελεύθερη εκλογική αναμέτρηση, επειδή οι ένοπλοι υποστηρικτές της δεξιάς το  1945-
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1946 νόθευαν τους εκλογικούς καταλόγους και τρομοκρατούσαν τους ψηφοφόρους και 

υποψήφιους. Η λευκή τρομοκρατία έδωσε την εξουσία στη μειοψηφία 

κοινοβουλευτικών πολιτικών.
160

 

Ως προς τον κυβερνητική ζωή στα επόμενα χρόνια αναβίωσαν χαρακτηριστικά 

της δικτατορίας του Μεταξά δίνοντας στην αστυνομία έκτακτες εξουσίες με διατάγματα 

που βασίζονταν σε προπολεμικά μέτρα. Μόνιμα στρατοδικεία στήθηκαν στις 

περισσότερες επαρχίες τα επόμενα τρία χρόνια και με συνοπτικές διαδικασίες δίκαζαν 

υποτιθέμενα εγκλήματα κατά της δημόσιας ασφάλειας, καταδικάζοντας πάνω από 

2.000 ανθρώπους σε θάνατο και αρκετές χιλιάδες σε φυλάκιση για αδικήματα όπως η 

συκοφαντική δυσφήμηση δημόσιων προσώπων ως κύριο σκοπό τη διασφάλιση του 

τρίπτυχου «πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια».  Όπως και λίγο αργότερα επήλθαν τα 

προπολεμικά πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, που έδινε κατά βούληση η 

αστυνομία και ήταν χρήσιμα για την έκδοση απαραίτητων εγγράφων όπως διαβατήριο, 

άδεια οδήγησης ακόμη και για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Με αυτή την εξουσία η 

αστυνομία πολλές φορές εκμεταλλευόταν την εξουσία του κράτους με αποτέλεσμα οι 

αριστεροί να δυσκολεύονται να επιβιώσουν.
161

  

 Στη διάρκεια του 1946 υπήρξε κάποια οικονομική ανάκαμψη και το 1950 το 

ακαθάριστο εθνικό προϊόν έφθασε στο προπολεμικό επίπεδο, γεγονός που οφείλεται 

στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. Επίσης η γεωργία ανέκαμπτε, αφού υπήρχε 

πρόβλημα στην αντικατάσταση των ζώων που είχαν σφαχτεί στην κατοχή.
162

   

Μετά τη λήξη του Εμφυλίου και με την αγγλοαμερικανική βοήθεια κατάφερε η 

Ελλάδα να προοδεύσει όμως και να της επιβάλουν μοναρχία και επικίνδυνο 

πολιτικοποιημένο στρατό. Το σύστημα αυτό χρεοκόπησε με τη δικτατορία του 1967-

1974. Επίσης από τα μέσα της δεκαετίας 1950 μέχρι και το 1974 η οικονομική και 

πολιτική αμερικάνικη επιρροή άρχισε να φθείρεται εν αντιθέσει με τη στρατιωτική. Ο 

πλούτος της χώρας αναπτυσσόταν με επενδύσεις στις επικοινωνίες, στον αγροτικό και 

βιομηχανικό τομέα από τον ελληνικό λαό, το ελληνικό δημόσιο, τις αμερικάνικες 

κυβερνήσεις και τους Έλληνες εφοπλιστές.  Ακόμη άλλοι παράγοντες που αύξησαν τον 
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πλούτο της χώρας ήταν η μαζική μετανάστευση σε πόλεις της Ελλάδος αλλά κυρίως 

στο εξωτερικό.
163

   

Το επίπεδο ζωής των ανθρώπων των μεγάλων πόλεων βελτιώθηκε εις βάρος της 

επαρχίας. Ωστόσο την δεκαετία του 1950 υπήρχε το ζήτημα το Κυπριακό που 

προκάλεσε ένταση στις σχέσεις Ελλάδα Τουρκία. 
164

 

Κατά την Μεταπολεμική περίοδο κυριαρχούσε ο καθωσπρεπισμός της 

μικροαστικής οικογένειας, τα ηθικοδιδακτικά μηνύματα και οι ουδέτερες και άχρωμες 

αναφορές στην κοινωνία, χωρίς να τολμά ο δραματουργός να παρουσιάσει τις 

καθημερινές δύσκολες για την εποχή καταστάσεις. Η θεματολογία των έργων ήταν η 

κοινωνική, θρησκευτική, φυσιολατρική ζωή, πατριωτικά ιστορικά θέματα και η 

μυθοπλασία με διδακτικό χαρακτήρα. Με αυτές τις θεματικές διαμορφώνονταν ο 

χαρακτήρας των νέων που έπαιζαν στην παράσταση αλλά και των θεατών.
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 Καραγιάννης Ν. Θανάσης, Ιστορία της Δραματουργίας για παιδιά, Στην Ελλάδα (1871-1949) και την 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Νόμος 4397/1929, Σχολικό θέατρο κατά την 

περίοδο του Μεσοπολέμου,  θέατρο συνείδηση σχολικό θέατρο & 

αστική ιδεολογία 

Νόμος 4397/1929 γενικό πολιτικοκοινωνικό και γλωσσο-

εκπαιδευτικό πλαίσιο κατά το πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα 
Κορυφαίο σταθμό στη διαδρομή της ελληνικής εκπαίδευσης αποτέλεσε η 

εκπαιδευτική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος με τις μεταρρυθμίσεις του 

εκδημοκράτισε την εκπαίδευση και εκσυγχρόνισε τις δομές της. Η εκπαίδευση ως 

θεσμός είναι οργανωμένη και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. Στη 

μεταρρύθμιση του 1929, που ήταν η πρώτη αστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, το 

αναλυτικό πρόγραμμα όριζε τη χρήση της μετάφρασης στη διδασκαλία των αρχαίων 

ελληνικών. Πιο συγκεκριμένα: Το ωρολόγιο πρόγραμμα εξασφάλιζε τη διδασκαλία των 

ομηρικών κειμένων και του Ηροδότου από μετάφραση στις πρώτες τάξεις του 

νεοσύστατου εξαταξίου Γυμνασίου, διαθέτοντας αποκλειστικές ώρες για την ερμηνεία 

τους, ενώ η θέση της μετάφρασης στη διδασκαλία των κειμένων στις μεγαλύτερες 

τάξεις υπήρξε συμπληρωματική. Όλα τα εκτενή κείμενα διδάσκονταν από το 

πρωτότυπο. 

Κατά τις εκλογές του 1928 νίκησε το κόμμα των Φιλελευθέρων, με επικεφαλής 

τον Ελευθέριο Βενιζέλο που επιθυμούσε να εξασφαλίσει μια σταθερή διακυβέρνηση 

έως το 1932. Βασικοί άξονες του προγράμματος της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων 

ήταν η οικονομική ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας.
166

 

Την εποχή αυτή το εκπαιδευτικό σύστημα είχε αρκετές αδυναμίες, όπως ο 

μονοδιάστατος χαρακτήρας του, ο θεωρητικός κλασικιστικός προσανατολισμός του, η 

αδυναμία του να υπηρετήσει τις νέες κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνονταν και η 

προετοιμασία των μαθητών για τη μετάβασή τους από μια κατώτερη βαθμίδα της 

εκπαίδευσης σε μια ανώτερη ενώ ο αναλφαβητισμός βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα. Για 

την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων σχεδίασε και 

εφάρμοσε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: 

 Ήταν η πρώτη από τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμιστικές προτάσεις η 

οποία κυρώθηκε από τη Βουλή και έγινε νόμος του κράτους 

                                                             
166 Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-1999), Gutenberg, Αθήνα 2003, σ. 100. 
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 Αναπτύχτηκε σε αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις επί μια τριετία 

και υποστηρίχτηκε από δύο διαδοχικούς υπουργούς Παιδείας (Κ. Γόντικα και Γ. 

Παπανδρέου) χωρίς να αλλάξει ο προσανατολισμός της. 

 Προχώρησε σε νέα διάρθρωση των σχολικών βαθμίδων και σε 

επαναπροσανατολισμό των στόχων του σχολείου. 

 Περιέλαβε καινοτόμες ρυθμίσεις για το πρόγραμμα της μέσης 

εκπαίδευσης και τα σχολικά βιβλία.
 167

 

Η μεταρρύθμιση αυτή ήταν η έκφραση των αρχών του Εκπαιδευτικού 

Δημοτικισμού αν και δεν στηρίχτηκε σε εισηγήσεις των παραδοσιακών ηγετών του 

(Γληνού, Δελμούζου, Τριανταφυλλίδη), οι οποίοι είχαν ακολουθήσει δικούς τους, 

δρόμους. Οι στόχοι της μεταρρύθμισης ήταν τρεις:  

1. η εκπαίδευση «των μεγάλων λαϊκών μαζών»,  

2. η ανατίμηση της «πρακτικής μορφώσεως» και  

3. η «επίγνωσις των στοιχείων του νεοελληνικού πολιτισμού». 

 

 

 

 

                                                             
167 Α. Δημαράς, «Εκπαίδευση 1922-1940. Οι νέες βενιζελικές μεταρρυθμίσεις», στο Β. 

Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμ. 7ος, Ελληνικά Γράμματα, 
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Στις 2 Απριλίου 1929 ο υπουργός παιδείας της κυβέρνησης των Φιλελεύθερων Κ. 

Γόντικας κατέθεσε στη Βουλή 14 νομοσχέδια, με τα οποία η εκπαίδευση 

ομογενοποιήθηκε σε όλη την επικράτεια. Στην εισηγητική έκθεση των νομοσχεδίων 

σημειώθηκαν οι αδυναμίες και οι ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος.
168

  

 

Η στοιχειώδης εκπαίδευση περιλάμβανε σχολεία γενικής μόρφωσης και σχολεία 

επαγγελματικής μόρφωσης. Σύμφωνα με το Ν. 4397 της 16ης Αυγούστου 1929 «περί 

στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» προβλέπονταν: 

  σύσταση νηπιαγωγείων διετούς φοίτησης με στόχο την σωματική και 

πνευματική ανάπτυξη των νηπίων και την προετοιμασία τους για τη φοίτηση 

στο δημοτικό σχολείο.   

 δημιουργία δημοτικού σχολείου εξάχρονου, ενιαίου και υποχρεωτικού 

για όλα τα παιδιά, με σκοπό την «στοιχειώδη προπαρασκευή των μαθητών διά 

την ζωήν και την παροχή εις αυτούς των απαραιτήτων προς μόρφωσιν χρηστού 

πολίτου στοιχείων». Στα σχολεία αυτά θα φοιτούσαν αγόρια και κορίτσια που 

είχαν συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας τους. 

 λειτουργία νυκτερινών σχολείων για την καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού όσων είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη ηλικία φοίτησης στο 

δημοτικό, την «υποβοήθησιν της γλωσσικής αναπτύξεως των ξενοφώνων και την 

παροχή εις τούτους στοιχείων μορφώσεως εκ της συγχρόνου ζωής του Έθνους». 

Σε αυτά θα διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, ιστορία, γεωγραφία, 

ερμηνεία των Ευαγγελίων και θα παρέχονταν στοιχειώδεις επαγγελματικές 

γνώσεις, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες. 

 ίδρυση τάξεων ή και ειδικού δημοτικού σχολείου για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες. 

 ίδρυση κατώτερων επαγγελματικών σχολείων τεσσάρων κατηγοριών: 

γεωργικών, εμπορικών, βιοτεχνικών και οικοκυρικών διετούς ή τριετούς 

φοίτησης. Σκοπός τους ήταν η επαγγελματική προετοιμασία των αποφοίτων του 

δημοτικού σχολείου, που δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 

σχολεία μέσης εκπαίδευσης, «προς άσκησιν γεωργικού, εμπορικού, βιοτεχνικού ή 

οικονομικού επαγγέλματος». Οι μαθητές θα γράφονταν στα κατώτερα 

                                                             
168 Α. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια ιστορίας), τόμος Β΄, Εστία, Νέα Ελληνική 

Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2003, σ. 163-165. 
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επαγγελματικά σχολεία με το απολυτήριο του δημοτικού χωρίς εισαγωγικές 

εξετάσεις.
169

 

Εντυπωσιακό είναι ότι στους στόχους του δημοτικού σχολείου δεν είναι μέλημα η 

εθνική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των μαθητών αλλά η προετοιμασία τους για 

τη ζωή και η παροχή λειτουργικών γνώσεων ώστε να ενταχτούν στην κοινωνία και  να 

γίνουν «χρηστοί πολίτες». Σημαντική είναι η συνεκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών στο 

δημοτικό, εκτός των οικοκυρικών στα οποία φοιτούσαν μόνο κορίτσια και 

αντιμετωπίζεται το υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού των γυναικών. Να σημειωθεί πως 

η συνεκπαίδευση των δύο φύλων καθιερώθηκε στη στοιχειώδη εκπαίδευση, στη μέση 

εκπαίδευση ήταν αδιανόητη για την εποχή και επιτρεπόταν μόνο εκεί που ήταν αδύνατη 

η λειτουργία γυμνασίου θηλέων. 

Τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου παρέμειναν ίδια και για το ζήτημα της 

γλώσσας διατηρήθηκε ο νόμος 3438 του 1927, που ήταν αντίστοιχος με το νόμο του 

1917, και όριζε τη διδασκαλία της δημοτικής στις τέσσερεις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού και τη διδασκαλία δημοτικής και καθαρεύουσας στις δύο τελευταίες τάξεις. 

Το 1930 το ζήτημα της γλώσσας ρυθμίστηκε με το Ν. 5045 «Περί σχολικών 

βιβλίων» με υπουργό παιδείας τον Γ. Παπανδρέου, που όριζε υποχρεωτική διδασκαλία 

της δημοτικής σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και ταυτόχρονη διδασκαλία της 

καθαρεύουσας στις δύο τελευταίες τάξεις.
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Σχετικά με τη μέση εκπαίδευση είχε ως στόχο την προετοιμασία όσων επρόκειτο 

να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές. Ασχολούνταν με τη γενική μόρφωση για να 

γίνουν χρήσιμοι πολίτες. Με βάση το νόμο 4373 της 13ης Αυγούστου 1929 «περί 

διαρρυθμίσεως των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως» με υπουργό παιδείας τον Κ. 

Γόντικα προβλεπόταν: 

 να δημιουργηθούν δύο ειδών σχολείων μέσης εκπαίδευσης:  του γυμνάσιου και 

του πρακτικού λυκείου. Στα εξατάξια γυμνάσια και πρακτικά λύκεια θα 

γράφονταν οι απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου μετά από εξετάσεις. Το 

αναλυτικό πρόγραμμα για τις δύο πρώτες τάξεις του γυμνασίου και του 

πρακτικού λυκείου ήταν κοινό. Τα παραπάνω γυμνάσια και πρακτικά λύκεια 

μπορούσαν, αν λειτουργούσαν στην ίδια πόλη, να συγχωνευτούν σε 

εξατάξιες «σχολές μέσης εκπαιδεύσεως», οι οποίες στις τρεις τελευταίες τάξεις 
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θα διαιρούνταν σε δύο τμήματα, κλασικό και πρακτικό. Οι απόφοιτοι του 

γυμνάσιου και του πρακτικού λυκείου μπορούσαν να εισαχθούν σε 

πανεπιστημιακές ή ανώτερες σχολές μετά από εξετάσεις. 

 η μετατροπή των τριτάξιων αστικών σχολείων θηλέων σε τετρατάξια ανώτερα 

παρθεναγωγεία. Σκοπός τους ήταν η παροχή μόρφωσης ανώτερης και σύμφωνης 

προς την γυναικεία φύση και τον προορισμό της Ελληνίδας. Οι απόφοιτες 

έπαιρναν δίπλωμα ισοδύναμο με αυτό του γυμνασίου, μόνο που δεν μπορούσαν 

να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο.171   

Γενικά η δομή και τα χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης του 1929-32 ήταν 

αξιοκρατική από την προηγούμενη μεταρρύθμιση του 1913, αφού εφαρμόστηκαν 

εξετάσεις από βαθμίδα σε βαθμίδα (δημοτικό-γυμνάσιο-πανεπιστήμιο) ωστόσο όπως 

ήταν φυσικό, προκάλεσε και αρκετές αντιδράσεις. 

Σημαντικές αλλαγές συνέβαιναν και στον χώρο της εκπαίδευσης. Το γενικό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο της εποχής μπορεί να διακριθεί σύμφωνα με το Δημαρά (2013) σε 

δύο φάσεις: Η πρώτη (1895-1916) επιγράφεται ως στασιμότητα και η δεύτερη (1917-

1928) έχει ως τίτλο τα πρώτα ρήγματα. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος δράσης του 

Κουντουρά θεωρείται η πλέον προοδευτική στη νεοελληνική εκπαίδευση.
 172

 

Ο Κουντουράς κατατάσσεται στη δεύτερη γενιά του εκπαιδευτικού δημοτικισμού 

μαζί με τους Μιχάλη Παπαμαύρο, Κώστα Σωτηρίου, Μαρία Αμαριώτου, Ρόζα 

Ιμβριώτη και άλλους. Συγκεκριμένα οι θεωρητικές παιδαγωγικές και ευρύτερες 

επιρροές του, στις οποίες βασίστηκε η παιδαγωγική του πράξη στο Διδασκαλείο 

Θηλέων Θεσσαλονίκης κατά τη λεγόμενη Ιερή Τριετία 1927-1930 συνίστανται στα 

εξής:
173

  

1.τον Λογοτεχνικό Δημοτικισμό (Νουμάς, Φοιτητική Συντροφιά), 

2. τον Εκπαιδευτικό Δημοτικισμό (Σχολείο Βόλου, Εκπαιδευτικός Όμιλος), 

3. τη μεταπολεμική άρνηση (δημοκρατικά σοσιαλιστικά ιδανικά, κοινωνική 

επανάσταση), 

4. τις νέες επιστημονικές τάσεις στη Φιλοσοφία (Lebensphilosophie) και στην 

Ψυχολογία (Gestaltpsychologie), 

5. το σχολείο εργασίας και 
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6. τα Landerziehungsheime. 

Κατά το 1923, ο Κουντουράς διορίστηκε στο Γυμνάσιο Μυτιλήνης και 

δημοσίευσε το σύνολο των υπό συζήτηση άρθρων του στην Καμπάνα. Αν και είχαν 

παρέλθει επτά χρόνια από την αποφοίτησή του από τη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, διέθετε λιγότερο από ενάμιση χρόνο διδακτική εμπειρία λόγω 

των συνεχών επιστρατεύσεων. Ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα άρθρα αποτυπώνουν την 

εμπειρία του όχι τόσο από τη σύντομη διδακτική εμπλοκή του στον εκπαιδευτικό χώρο 

όσο κυρίως από την πρώιμη στράτευσή του τόσο στον λογοτεχνικό όσο και στον 

εκπαιδευτικό δημοτικισμό (σημεία 1, 2, 3). Οι απόψεις που εκφράζει στα εν λόγω 

κείμενα, αποκρυσταλλώθηκαν λίγο αργότερα μέσα από τη ζύμωση με τα σύγχρονα 

ρεύματα της Παιδαγωγικής στη Γερμανία (σημεία 4, 5, 6).
174

  

Την εποχή του Κουντουρά 1923 διεξάγονταν επίσης ιδιαίτερα σημαντικές 

ζυμώσεις όσον αφορά το γλωσσικό ζήτημα. Η εφημερίδα Καμπάνα είναι η πρώτη 

πολιτική εφημερίδα που γραφόταν και εκδιδόταν μόνο στη δημοτική.
175

 

 

Σχολικό θέατρο κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου 
 

«Και πρώτα-πρώτα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι τίποτε άλλο στη ζωή που ν’ 

ανεβάζει τον άνθρωπο πάνω απ’ τον εαυτό του όσο η δημιουργία της Τέχνης»  

(Κουντουράς 1985). 

Εξέχουσα  προσωπικότητα αυτή τη περίοδο ήταν ο Μίλτος Κουντουράς 

Διευθυντής Θεσσαλονίκης από το 1927 έως το 1930. Βασική αρχή της λειτουργίας του 

Διδασκαλείου ήταν οι παιδαγωγικές διδακτικές καινοτομίες. Κάτω από δύσκολες 

συνθήκες προσπάθησε να επιχειρήσει για να υλοποιήσει τα οράματα και οι ιδέες του 

στηρίζοντας και χρησιμοποιώντας τη δημοτική γλώσσα, που είναι απλή καθημερινή και 

κατανοητή.
176
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176 Καραμηνάς, Ι., Ψάλτη, Ε. (2002). Μίλτος Κουντουράς και Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 

(1927-1930): Μια Πρωτοποριακή Παιδαγωγική Προσπάθεια – Ένα Ανεκπλήρωτο Όραμα, στο: 2ο 

Διεθνές Συνέδριο: Η παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα. Ιστορικοσυγκριτικές προσεγγίσεις, διαθέσιμο στο: 
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Καινοτόμος εκσυγχρονιστής παιδαγωγός εφάρμοσε στο 

εκπαιδευτικό σύστημα τη θεατρική αγωγή. Με αποτελεσματικό,  

πρωτότυπο τρόπο προσπάθησε να μεταβιβάσει τις αξίες και τα ιδανικά για 

την παιδεία των ανηλίκων. Όραμά του ήταν ένα σχολείο δημιουργίας που 

να καλλιεργεί τη σκέψη και να αφυπνίσει το μυαλό τόσο των 

εκπαιδευόμενων όσο και των εκπαιδευτικών. Ο τρόπος με τον οποίο θα 

επιτύγχανε την ιδεολογία  του ήταν το θέατρο. Επηρεασμένος από τη 

μόρφωση που πήρε στο εξωτερικό ήθελε να δημιουργήσει ένα δημιουργικό 

ζωντανό σχολείο που η μάθηση θα ήταν ευχάριστη και πολύπλευρη.
177

  

  Ο παιδαγωγός Μ. Κουντουράς αναμφισβήτητα ήταν μια από τις πιο 

σημαντικές προσωπικότητες του εκπαιδευτικού δημοτικισμού προσφέροντας τις 

ανεκτίμητες υπηρεσίες του σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους της 

εκπαιδευτικής μας ιστορίας. Φάνηκε να ήταν αγωνιστής του δημοτικισμού και του 

σχολείου εργασίας. Με όρεξη, όραμα, έμπνευση και λαχτάρα για τη δουλειά του, 

επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από τις σπουδές του και το 1927 αναλαμβάνει ως 

Διευθυντής του Διδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης και καταλαβαίνει, 

συνειδητοποιεί τις δυσκολίες  για να υλοποιήσει τις ιδέες και τα οράματά του. Όμως με 

τη θέληση και την επιμονή, παρά τα μεγάλα εμπόδια που είχε να αντιμετωπίσει , 

καταφέρνει εν μέρει να τα υλοποιήσει. Καινοτομία της εποχής ήταν η επίτευξη του 

Σχολείου εργασίας, που θα ήταν η ελεύθερη συζήτηση των παιδιών χωρίς να φοβούνται 

το δάσκαλο, η ανταλλαγή ιδεών και η ομαδοσυνεργατική εργασία. Ένα νέο σχολείο 

χωρίς δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα που προάγεται μέσα από την εκπαίδευση και τα 

επίκτητα ταλέντα –χαρίσματα του παιδιού. Ταιριάζει κατάλληλα ο τίτλος που επιλέγει 

να αποκαλεί κι ο ίδιος το όραμά του ως Σχολείο Δημιουργίας.
178
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Εικόνα 3 Μίλτος Κουντουράς 
https://miltoskountouras.gr/ 
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Είχε πρωτότυπους παιδαγωγικούς τρόπους διδασκαλίας όπως η πρωινή προσευχή, 

που την προσέγγισε διαφορετικά για εκείνη την περίοδο και μοιάζει με το σημερινό 

τρόπο,  την πρωινή συγκέντρωση της ομάδας και την ενημέρωση. Επίσης μια ακόμη 

παιδαγωγική καινοτομία είναι οι δημιουργικές εργασίες ομάδων που παρουσίαζαν οι 

μαθήτριες μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Μ’ αυτόν τον παιδαγωγικό τρόπο έδινε 

έναυσμα και κέντριζε το ενδιαφέρον ακόμη και των αδύνατων μαθητών, αφού στην 

ομαδική εργασία συμμετείχαν όλοι κι αφιέρωναν χρόνο για να προβάλλουν οι 

μαθήτριες τη δουλειά τους. Επιπροσθέτως με αυτό τον τρόπο έδινε το έναυσμα στα 

παιδιά να αγαπούν το βιβλίο, να μάθουν να ερευνούν για τις εργασίες, να 

συνεργάζονται οι μαθητές μεταξύ τους καθώς και να  σέβονται και να συνεργάζονται 

και με το δάσκαλο, ο οποίος έως τότε θεωρούνταν το απρόσιτο κυρίαρχο πρόσωπο που 

μαζί του μπορούσαν να κάνουν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και να εκφράσουν τις 

ιδέες τους.
179

    

Ωστόσο, πέρα από την ομαδική εργασία, υπήρχε και η ατομική. Η κάθε μαθήτρια 

με μέντορα τον δάσκαλο για το θέμα που θα παρουσίαζε έχοντας μαζέψει πληροφορίες 

και έχοντας δουλέψει παρέθετε τις ιδέες της  στις υπόλοιπες συμμαθήτριές της που ήταν 

το κοινό της.
180

 

Εντυπωσιακό είναι πως το σχολικό θέατρο της εποχής δεν χρησιμοποιήθηκε ως 

διδακτικό μέσο αλλά ήταν κυρίως ψυχαγωγικό προς τα παιδιά. Φαίνεται να είναι για 

τους μαθητές το κοινωνικό δρώμενο που προσέλκυε όλες τις ηλικίες ανθρώπων. Όπως 

αναφέρει και  στην εισαγωγή του βιβλίου του, ο Δημόπουλος γράφει: «κι ήταν 

πραγματικά τόσο αθρόα η προσέλευσις του κοινού, ώστε κατά την κοινήν έκφρασιν να μη 

χωράη στην αίθουσα ούτε βελόνι να πέση. Προσήλθε μπορεί να πη κανείς το πλείστον της 

κοινωνίας της πόλεώς μας. Από τους επίσημους παρέστησαν ο Δήμαρχος κ. Ξανθόπουλος 

μετά της κυρίας του, ο Επιθεωρητής κ. Φασιανός μετά της θυγατρός του, ο Γυμνασιάρχης 

κ. Παπαοικονόμου μετά των καθηγητών, ο Διοικητής Χωροφυλακής κ. Φασούλας και 

άλλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών». Την ίδια άποψη μας προβάλουν και οι αγγελίες από 

την εφημερίδα «Μακεδονία».
181
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181 Λέκκα Παρασκευή Το σχολικό θέατρο κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου,  Πτυχιακή εργασία:, 
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Η θητεία του ως Διευθυντή στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 
Οι πρωτοπόρες ιδέες του Μίλτου Κουντουρά βρίσκουν εφαρμογή στο 

Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης. Θέτει σε εφαρμογή τη χρήση της δημοτικής 

γλώσσας. Παρά τις δυσκολίες και τις συκοφαντίες,  το Διδασκαλείο Θηλέων 

Θεσσαλονίκης παρέμεινε ακέραιο στις συνειδήσεις των μαθητριών, των δασκάλων και 

των προοδευτικών ανθρώπων της εποχής του. Η προσφορά του ήταν τεράστια 

εισφέροντας στη παιδεία ένα ζωηρό και ζωντανό πνεύμα αλλαγής. Συγκεκριμένα 

κυρίαρχη θέση στο πρόγραμμα και στην καθημερινή δράση του σχολείου του είχαν η 

δημιουργική εργασία, η ενεργητική συμμετοχή, το κριτικό πνεύμα, η κοινωνική 

προσφορά και ευθύνη. 

Έκανε το ρόλο του δασκάλου να μην είναι παθητικός, χωρίς κατεύθυνση και 

στόχους αλλά πάνω απ’ όλα ενεργητικός με πρωτοβουλίες και συμμετοχική δράση, με 

ευελιξία στις κινήσεις του και με ευθύνη και ευσυνειδησία στο έργο του. Η διδασκαλία 

από δασκαλοκεντρική γίνεται ομαδοσυνεργατική και το κέντρο ενδιαφέροντος 

μεταφέρεται από το δάσκαλο στις μαθήτριες. Γράφουν οι μαθήτριες για το νέο τρόπο 

διδασκαλίας: «Ο δάσκαλος, δάσκαλος στην αρχή, συνεργάτης σιγά σιγά, έγινε αργότερα ο 

μαθητής που παρακολουθούσε την ανάπτυξη του μαθήματος από τα παιδιά, που στο 

μεταξύ είχαν αποκτήσει τόση αυτοπεποίθηση, ώστε με σιγουριά κι επιτυχία αναλάβαιναν 

την ευθύνη της προετοιμασίας των πειραμάτων και τη διδασκαλία των διαφόρων 

μεθοδικών ενοτήτων».
182

  

Έχοντας αίσθημα ευθύνης και με προσεγμένο τρόπο εξύμνησε και προστάτευσε 

τα δικαιώματα του παιδιού, ιδιαίτερα του φτωχού και του κατατρεγμένου.
183

  

Γι’ αυτό ενδιαφέρθηκε για τα παιδιά του λαού και απόδειξη του ενδιαφέροντός 

του είναι πως όταν ανέλαβε τη διεύθυνση του Διδασκαλείου κατήργησε τον τρόπο που 

επιλέγονταν τα παιδιά των Προτύπων και αντικατέστησε την επιλογή των παιδιών από 

εύπορες οικογένειες της Θεσσαλονίκης με το δικαίωμα όλων των παιδιών της περιοχής 

να φοιτούν στα Πρότυπα.
184

  

Υπηρέτησε με αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια τις ιδέες της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα και έξω από το σχολείο όχι μόνο με 

λόγια αλλά και με πράξεις, έργα και επέκρινε την ιδεολογία της κοινωνίας σχετικά με  

                                                             
182 Τσολάκης, Χ.  (1991). «Ο Μίλτος Κουντουράς και η γλωσσική διδασκαλία». Αφιέρωμα «Μίλτος 

Κουντουράς: Εκατό χρόνια από τη γέννησή του». Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σ. 150-151. 
183 Πανταζής, Π. (1991). «Η επαφή του Κουντουρά με το πνεύμα της Ρωμιοσύνης». Αφιέρωμα «Μίλτος 

Κουντουράς: Εκατό χρόνια από τη γέννησή του». Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σ.29. 
184 Δημαράς, Α. (1985). Κλείστε τα σχολειά -Εκπαιδευτικά Άπαντα του Μίλτου Κουντουρά.(Επιμέλεια-

Σχόλια: Α. Δημαράς), τ. Β΄. Αθήνα: Γνώση, σ. 341. 
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την καταγωγή, τη θρησκοληψία και τη ξενομανία. Δεν υποτάχθηκε σε συστήματα, δεν 

οργανώθηκε κομματικά, έμεινε ελεύθερος και διατήρησε την αυθεντικότητα της 

ανθρώπινης ύπαρξης και την αυτονομία της σκέψης του.
185

  

Το έργο του Κουντουρά έχει πανελλήνια σημασία, γιατί δεν επιδιώκει να 

εφαρμόσει τις μοντέρνες παιδαγωγικές του ιδέες χωρίς να τις συνδέει και να τις 

προσαρμόζει στην ελληνική πραγματικότητα. Όλες τις πρωτοβουλίες του τις 

χαρακτηρίζει το μέτρο και η αγωνιστικότητα για να βγει η Παιδεία από το τέλμα. Το 

σχολείο του Κουντουρά δεν είναι αντίγραφο των γερμανικών προτύπων αλλά 

νεοελληνικό.
186

  

Σημαντικές ήταν οι παιδαγωγικές και διδακτικές καινοτομίες που εισήγαγε και 

εφάρμοσε στο Διδασκαλείο. Μεταξύ αυτών, οι συγκεντρώσεις της Πέμπτης, οι ομάδες 

ειδικοτήτων, το σχολικό θέατρο, η αξιοποίηση του βιβλίου και της βιβλιοθήκης κ.ά.  

Η Συγκέντρωση της Πέμπτης 
 

Η Συγκέντρωση της Πέμπτης γινόταν μια φορά την εβδομάδα το απόγευμα και 

διαρκούσε μιάμιση έως δύο ώρες. Ήταν η «ψυχή του Διδασκαλείου» κατά τον 

Κουντουρά και γινόταν στο μέσο της εβδομάδας, γιατί η μέρα αυτή ήταν για εκείνον 

«κέντρο και κορύφωμα» όλης της εργασίας του σχολείου. Στη συγκέντρωση αυτή 

όφειλαν να παρευρίσκονται όλοι ανεξαιρέτως, μαθήτριες και δάσκαλοι. Ήταν «η 

ιερότερη στιγμή» στη ζωή του Διδασκαλείου, το οποίο γίνεται «…ομοούσιο σώμα με μια 

βούληση και με ενιαία ιδανικά… είναι κάτι ανάλογο με τις ξένες κοινότητες… αλλά έχει 

δικό του σύστημα και δικό του χαρακτήρα».
187

  

Η συγκέντρωση αυτή είχε γίνει η «χαρά και η προσμονή» όλων των παιδιών, 

καθώς αποτελούσε «τη συνισταμένη» της ζωής του σχολείου και ήταν το «χρονικό 

σημείο επαφής του απολογισμού και του προγραμματισμού» όλων των δραστηριοτήτων 

του. Μέσα, λοιπόν, σε μια ιδανική ατμόσφαιρα συνεργασίας και πνευματικής επαφής 

δάσκαλοι και παιδιά, καθισμένοι όλοι σε πάγκους, κατά τάξεις, πλαισίωναν σε σχήμα Π 

το τραπέζι του Διευθυντή, που ήταν τοποθετημένο στο κέντρο της αίθουσας.
188

  

                                                             
185 Κουτζαμάνης, Α. (1989). «Μίλτος Κουντουράς: Ο ιδεολόγος δάσκαλος, ο καινοτόμος παιδαγωγός, ο 
ρηξικέλευθος σύμβουλος». Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, τ. 4, σ.10. 
186 Πανταζής, Π.(1984). Μίλτος Κουντουράς – Ο δάσκαλος της Ρωμιοσύνης. Αθήνα, Φιλιππότης, σ.40. 
187 Δημαράς, Α. (1985). Κλείστε τα σχολειά -Εκπαιδευτικά Άπαντα του Μίλτου Κουντουρά. (Επιμέλεια-

Σχόλια: Α. Δημαράς), τ. Α΄. Αθήνα: Γνώση, σ. 150. 
188 Πανταζής, Π.(1984). Μίλτος Κουντουράς – Ο δάσκαλος της Ρωμιοσύνης. Αθήνα, Φιλιππότης, σ. 62-

64. 
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Εικόνα 4 Συγκέντρωση της Πέμπτης https://miltoskountouras.gr/ 

Το νόημα της Τέχνης στο Διδασκαλείο 
 

Η αγάπη του Κουντουρά για την τέχνη χαρακτηρίζει ολόκληρο το έργο του. Όλες 

οι μορφές της συντροφεύουν τη ζωή και τη δράση του. Το ενδιαφέρον του για την 

τέχνη δεν σταματά ποτέ. Αρχίζει από τα πρώτα μαθητικά του βήματα, όταν ανέβασε 

Οιδίποδα στο χωριό του Σκόπελο το 1913, αλλά και συνεχίζεται στα φοιτητικά του 

χρόνια, στην εκπαιδευτική του σταδιοδρομία, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του 

σπουδών και κυρίως βρίσκει εφαρμογή στην τριετή παρουσία του στη διεύθυνση του 

Διδασκαλείου.
189

 

Για το νόημα της τέχνης γράφει χαρακτηριστικά στις σημειώσεις του: «Και πρώτα 

πρώτα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι τίποτε άλλο στη ζωή που ν’ ανεβάζει τον άνθρωπο 

πάνω απ’ τον εαυτό του, όσο η δημιουργία της Τέχνης… γιατί η Τέχνη δεν περιέχει την 

ακρότητα και τη μονομέρεια, παρά είναι μεσότητα («μέτρον») δυνάμεων μιας στιγμής της 

ανθρώπινης προαγωγής και ανάτασης…» και συνεχίζει αναφερόμενος στο Δ.Θ.Θ. 

«…Τέχνη, όμως, για μας δεν ήταν απλώς μάθηση και δεξιοτεχνία…δεν ήταν απλώς 

επιτυχία του παιδιού εκτέλεσης… μορφών ή τόνων ή λογοτεχνημάτων που να προκαλούν 

τα ευάρεστα σχόλια των θεατών και των επισκεπτών του Σχολείου μας… κι ακόμα Τέχνη 

δεν ήταν η επιπόλαιη και αποθαυμαστική ή έστω και βαθύτερα μονάχα απόλαυση έργων 

τέχνης οσοδήποτε μεγάλα κι οσοδήποτε ελκυστικά κι αν ήταν αυτά αλλά…», συνεχίζει 

«… την Τέχνη τη θέλαμε, όπως και την εργασία και όλη τη ζωή, έκφραση της ζωής του 

                                                             
189 Δημαράς, Α. (1985). Κλείστε τα σχολειά -Εκπαιδευτικά Άπαντα του Μίλτου Κουντουρά. (Επιμέλεια-

Σχόλια: Α. Δημαράς), τ. Α΄. Αθήνα: Γνώς, σ. 134-135. 
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παιδιού και ξετύλιγμα των ψυχικών και σωματικών του δυνάμεων προς μια μορφή, που 

σ’ εξωτερικές εικόνες θα επρόβαλλε γραφικά τη δικιά του, την ατομική του ψυχή, 

διαρκώς τελειοποιούμενη. Κι εδώ πια το νόημα της Τέχνης εκάλυπτε το νόημα της 

μόρφωσης».
190

 

Προσπάθησε με τη βοήθεια της Τέχνης «…να καταλύσει τη φυσική σχέση 

εχθρότητας που υπάρχει ανάμεσα στο παιδί και στο γονιό του ή το δάσκαλο, γιατί αυτοί 

προσπαθούν να κυβερνήσουν με τη σκληρή πείρα τους και να το φορμάρουν στο δικό τους 

καλούπι, κόντρα στην επιταγή της ζωής που δεν κινιέται με την πείρα των γέρων, αλλά με 

τη φαντασία των νέων»
191

  

Η Τέχνη, λοιπόν, σε όλες τις διαστάσεις της (θέατρο, μουσική, χορός, κ.ά.) 

αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα της ανανεωτικής προσπάθειας που ήθελε ο Κουντουράς 

να έχει το Διδασκαλείο, έχοντας πρωτεύοντα ρόλο στο πρόγραμμα μαθημάτων, αλλά 

και γενικότερα στο τρόπο λειτουργίας του σχολείου του σε μια συνεχή προσπάθειά του 

να ανοίγει συνεχώς νέους πρωτοπόρους δρόμους. 

 

Ομάδες ειδικοτήτων 
 

Ο Μ. Κουντουράς θέλοντας να δώσει μια νέα διαφορετική πνοή με ευχάριστη 

οπτική του διδασκαλείου, οργάνωσε τους μαθητές σε ομάδες με κοινή απασχόληση, 

ανεξαρτήτως από την ηλικία τους. Οι λόγοι που τον ώθησαν σε αυτήν την 

πρωτοποριακή  και  καινοτόμα πράξη ποικίλλουν. Έδωσε διαφορετική οπτική στα 

χειρονακτικά μαθήματα και έδωσε ενδιαφέρον στους μαθητές και στους δασκάλους. 

Όπως ο ίδιος έλεγε: δασκάλα κοκέτα, της ψευδολογίας, της δεοντολογίας, δασκάλα 

κούκλα και τύπος, δεν μου χρειαζόταν, τη θεωρούσα μάλιστα βλαβερή κ’ 

επικίνδυνη…(Κουντουράς, 1985α). Μέσα από τις ομάδες ειδικοτήτων προάγονταν το 

ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, ο σεβασμός, η χαρά της δημιουργίας και η προβολή του 

κόπου της δουλειάς καθώς και η παραγωγικότητα της χειρονακτικής εργασίας.
192

  

Ενδεικτικά κάποιες από τις ομάδες ειδικοτήτων χωρίζονταν σε ξυλουργικής, 

καλαθοπλεκτικής, ραπτομηχανής, υφαντικής, δακτυλογραφίας, στενογραφίας, 
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πολυγράφου, αθλητισμού, ορχήστρας, χορωδίας, απαγγελίας, πηλοπλαστικής, 

διακοσμητικής, φωτογραφίας, καθαριότητας κ.ά.
193

 

Ως παιδαγωγός ο Μ. Κουντουράς κατάφερε  με το έργο του να υλοποιήσει 

στόχους που επιθυμούν  πολλοί εκπαιδευτικοί όπως να αγαπήσουν οι μαθήτριες το 

βιβλίο. Έτσι λοιπόν λειτούργησε τη βιβλιοθήκη του διδασκαλείου και έμαθε στις 

μαθήτριες να χρησιμοποιούν την πηγή της γνώσης για ποικίλα θέματα. 
194

 

Οι ενέργειες του παιδαγωγού ήταν μελετημένες και αποσκοπούσαν σε 

διδακτικούς σκοπούς αλλά και στην αυτενεργή πρωτοβουλία των μαθητών. Πέραν 

όμως από το διδακτικό σκοπό που είχε, μια ακόμη ενέργειά του ήταν να φτιάξει κήπους 

τους οποίους περιποιούνταν οι μαθήτριες και το διδακτικό προσωπικό. Με αυτή την 

ενασχόληση θα μάθαινε στα κορίτσια να φροντίζουν σαν εκκολαπτόμενες νοικοκυρές, 

να τα περιποιούνται σαν μέλλουσες μανούλες και να μελετούν τα φυτά τους ως 

μαθήτριες.
195

 

 Επίσης για να διδαχθούν οι μαθήτριες πώς να φροντίζουν σαν μέλλουσες 

γυναίκες το σπίτι και τους εαυτούς τους, αποφάσισε να υπάρχουν κατοικίδια ζώα στο 

σχολείο για να μπορούν να τα περιποιούνται.
196

 

 

Εικόνα 5 Ομάδα παιδιών που εργάζεται https://miltoskountouras.gr/ 
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Σχολικό θέατρο στο Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης 
Σχετικά με το σχολικό θέατρο πίστευε πως θα έπρεπε να στηρίζεται στη 

δημιουργικότητα, στην παραγωγικότητα, στην εξέλιξη του παιδιού σχετικά με τη 

σωματική και πνευματική  ανάπτυξη, στην καλλιέργεια της ψυχής και της εξέλιξης 

ιδεών και της προσωπικότητας καθώς και στην χαρά της αίσθησης της παιδικής 

ψυχής.
197

 Μέσω του θεάτρου καλλιεργείται η δημιουργικότητα, η αισθητική, η 

επικοινωνία και η γνώση του πολιτισμού στα παιδιά.  Ακόμη με τη διδασκαλία του 

θεάτρου ο παιδαγωγός- εκπαιδευτικός μπορεί να κατευθύνει τους νέους και να 

διαμορφώσει το χαρακτήρα τους.
198

 Ως παιδαγωγός φυσικά θα υπερασπιζόταν την 

παιδική ύπαρξη και υποστήριζε πως το παιδικό θέατρο πρέπει να γίνει κατανοητό ότι 

δημιουργείται από παιδιά και ως θεατές πρέπει να το αντιλαμβάνονται ως παιδιά.  

Μέσα από την παιδεία του θεάτρου, στην οποία έδινε μεγάλη σημασία για την 

καλλιέργεια του ανθρώπου, διδασκόταν η λογοτεχνία, η κριτική σκέψη και η 

ενσυναίσθηση, η ομαδικότητα, η κίνηση και η χειροτεχνία.
199

 

Το σχολικό θέατρο δεν ήταν ανεξάρτητο ως μάθημα αλλά συνδυάζονταν και με 

άλλα μαθήματα όπως ιστορία, γεωγραφία, έκθεση κ.α καθώς και οι παραστάσεις που 

ανέβαιναν ήταν γραμμένες από τα παιδιά, γιατί από αυτά έπρεπε να εξωτερικεύεται. Τα 

εναύσματα που έπαιρναν οι μαθητές για να γράψουν θεατρικά έργα ήταν η καθημερινή 

ζωή, τα λογοτεχνικά κείμενα η λαϊκή παράδοση. Η σεναριογραφική ομάδα 

αποτελούνταν από πέντε ή εφτά άτομα.
200

 

 Το θέατρο ως μορφή τέχνης και ελεύθερης δημιουργίας παραγόταν μέσα από τα 

ίδια τα παιδιά και ο τρόπος ήταν ο εξής:
201
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Αρχικά  ένα παιδί γράφει μια διαλογική έκθεση. Εν συνεχεία η έκθεση διαβάζεται 

στην τάξη και συζητιέται το θέμα κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των μαθητών έτσι ώστε 

να αποφασίσουν να ανεβάσουν το έργο. Σχηματίζεται ο θίασος κι ακολουθεί συζήτηση 

για τις υποκριτικές ικανότητες και την κατανομή των ρόλων. Έπειτα αρχίζουν οι 

πρόβες με ομαδική εργασία, από όπου προκύπτει ανάπτυξη του συναισθήματος της 

φιλίας και της συνεργασίας καθώς και υπάρχει η αλληλοβοήθεια κάνοντας διορθώσεις.  

Ξεκινά η ετοιμασία της σκηνής, το ράψιμο των ρούχων, όπου οι καθηγητές τεχνικών 

συμβάλλουν με τις υποδείξεις τους. Η παράσταση ανεβαίνει απολαμβάνοντας το έργο, 

τον κόπο και τη δουλειά τους, μαθητές και καθηγητές, και τέλος έρχεται η κριτική.202 

 Το πάθος του για την παραγωγικότητα και τη ζωντάνια της τέχνης γίνεται 

αντιληπτό και από τα παρακάτω λόγια του: «Δεν είναι τίποτα στη ζωή που ν΄ ανεβάζει 

τον άνθρωπο πάνω από τον εαυτό του όσο η δημιουργία της τέχνης».
203

  

Ο Κουντουράς ήθελε να κινητοποιήσει τη δημιουργία και τη φαντασία των νέων.  

Το θέατρο είναι ο χώρος στον οποίο εξελίσσεται ο άνθρωπος τόσο από σωματική αλλά 

και από ψυχική άποψη. Το παιδικό θέατρο διαχωρίζεται από των ενηλίκων καθώς και οι 

προσδοκίες τους είναι διαφοροποιημένες. Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο 

Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης ήταν εντεταγμένες στα σχολικά πλαίσια και αποσκοπούσαν 

σε συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς. Η τέχνη, όπως ανέφερε ο Μ. Κουντουράς, θα 

έπρεπε να ήταν ένας ζωντανός χώρος που θα προσέγγιζε τις ανθρώπινες 

προσωπικότητες και θα αφύπνιζε τις αισθήσεις τους. Στόχευε στην παιδαγωγική 

κλιμάκωση του παιδικού θεάτρου προβάλλοντας την καθημερινή ζωή, τα κοινωνικά 

προβλήματα, φτάνοντας και στην ιδέα του ηθικού θεάτρου που ως σκοπό είχε το δράμα 

του θεανθρώπου συνοδευόμενο από μουσική για να πλησιάσει ο άνθρωπος την ιδέα του 

Θεού.
204

  

Εν κατακλείδι φαίνεται πως το σημαντικό έργο του πρωτοπόρου παιδαγωγού 

Μίλτου Κουντουρά, αν και κατακριθέν, είχε ως  στοχοθεσία να καλλιεργήσει όχι μόνο 

τις μαθήτριες  αλλά και τους δασκάλους. Προσπάθησε για ένα σχολείο προοδευτικό, 

δημιουργικό. Το έργο του ήταν να προαχθεί όχι μόνο το μαθησιακό διδακτικό κομμάτι 
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στις μαθήτριες αλλά βγαίνοντας από το διδασκαλείο τα άτομα να γνωρίζουν να 

ασχολούνται και με εξωσχολικές καθημερινές δραστηριότητες. Ακόμη μέσα από την 

τέχνη ευαισθητοποιούσε τις μαθήτριες και πέρα από παραγωγικές, τις δίδασκε να 

διαμορφώσουν πολύπλευρες προσωπικές πτυχές.  Επίσης προσπάθησε και ως ένα 

βαθμό κατάφερε να δημιουργήσει ένα πρότυπο διδασκαλείο από την εξωτερική του 

περιποιημένη εικόνα μέχρι και στο εσωτερικό του αγγίζοντας το πνεύμα των παιδιών με 

τις ομάδες ειδικοτήτων, την ομαδοσυνεργατική εργασία, την αγάπη στη μάθηση και τη 

γνώση και τη φροντίδα. Μια μικρογραφία της δημιουργικής κοινωνίας οργανωμένη, 

δομημένη και  χαρούμενη.
205

  

Μερικοί θα με πουν ονειροπόλο. Ίσως είμαι, αλλά ονειροπόλους χρειάζεται η ζωή –

ονειροπόλους όμως με πίστη και με τόλμη.. Μ Κουντουράς.
206
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
 

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα αναλυθούν οι σχολικές και θεατρικές παραστάσεις 

των δύο περιόδων που σχετίζονται με την εργασία. Η θεατρική παράσταση ως μορφή 

καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτιστική δημιουργία, αποτελεί ταυτόχρονα κοινωνική 

συνάθροιση και επικοινωνιακό διάμεσο, μορφοπαιδευτικό αγαθό και συνισταμένη 

περισσοτέρων τεχνών. Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ως σύνθετο πολιτιστικό γεγονός δια 

του οποίου μεταδίδονται μηνύματα και διαδίδονται αξίες, προβάλλονται πρότυπα 

συμπεριφοράς και δημιουργούνται επικοινωνιακές σχέσεις που διαμορφώνουν σε 

ευρύτερο επίπεδο τη συνείδηση της κοινωνίας και αποδίδουν με αρκετή πιστότητα τις 

προσδοκίες και τα ενδιαφέροντά της. Η σχολική θεατρική παράσταση δεν στοχεύει 

ούτε να δημιουργήσει νέα ταλέντα στον χώρο τις υποκριτικής, ούτε να προσδώσει 

τίτλους και προσόντα σ’ αυτούς που συμμετέχουν, για οποιαδήποτε μελλοντική 

εξαργύρωση. Δεν φιλοδοξεί ακόμα να αποτελέσει πεδίο προβολής και αναγνώρισης 

ιδιαίτερων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σε όσους ανήκουν στο δυναμικό του Σχολείου 

(διδάσκοντες-διδασκόμενους). 

Το σχολικό θέατρο υπηρετεί παιδαγωγικές αρχές και εκπαιδευτικά ζητούμενα, 

ιδεολογικές και πολιτισμικές αξίες με κοινωνικά μηνύματα, μέσα από ένα σύστημα 

έκφρασης και επικοινωνίας που προσφέρει χαρά, ψυχαγωγία και δημιουργικότητα σε 

όσους συμμετέχουν. Κατ’ αυτό τον τρόπο, εκφράζεται ολόπλευρα και συγκροτημένα η 

αποστολή του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών, 

καταξιώνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού και δίνονται νέες προοπτικές στην 

εκπαίδευση. 

Ως κορυφαία στιγμή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο σχολείο, η θεατρική 

παράσταση αντιπροσωπεύει τις αισθητικές και καλλιτεχνικές επιδιώξεις, ενώ η 

παιδαγωγική στόχευση περνά πια σε δεύτερο επίπεδο. Η στιγμή της καταξίωσης της 

προσπάθειας που προηγήθηκε, αποτελεί ένα μοναδικό γεγονός, που πραγματοποιείται 

«άπαξ» χωρίς να επιδέχεται διορθωτική παρέμβαση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

η συγκεκριμένη στιγμή της σκηνικής μορφοποίησης του έργου, πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν άψογα οργανωμένη, οι συντελεστές να βρίσκονται στην καλύτερη στιγμή τους 

και οι συνθήκες να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες, ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσληψη του σκηνικού θεάματος από τους θεατές. Τη στιγμή αυτή το σχολείο 
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ανοίγεται στην κοινωνία και η μαθητική κοινότητα κάνει κοινωνούς και συμμέτοχους 

άτομα που δεν σχετίζονται άμεσα μαζί της και που σπάνια έρχονται σε επαφή με τον 

κόσμο της εκπαίδευσης. 

Με τον μηχανισμό της δημιουργίας των ρόλων (χαρακτήρων), μέσα από τη 

δραματοποίηση και τη διαδικασία της πρόβας, ο μαθητής εμβαθύνει στα ανθρώπινα 

προβλήματα και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η θεατρική αγωγή και παιδεία που 

αποκτώνται δι’ αυτών, παρέχουν στο παιδί και τον νέο πολύτιμες πληροφορίες, γνώσεις 

και εμπειρίες για τη ζωή. Συμβάλλουν στην κατανόηση του κόσμου και το σχηματισμό 

προοδευτικά της δικής του αντίληψης για τα πράγματα. Ενισχύουν την επικοινωνιακή 

σχέση διδασκόντων-διδασκομένων και αναδεικνύουν το θέατρο σε μια νέα επικουρική 

διδακτική μεθοδολογία (δραματοποίηση) με επιτυχή αποτελέσματα, αντικαθιστώντας 

παραδοσιακούς δασκαλοκεντρικούς τρόπους γνώσης με της, νέους, πλήρως 

μαθητοκεντρικούς και ομαδοσυνεργατικούς
207

. 

Η γνωριμία του μαθητή με τον κόσμο της τέχνης, η αισθητική του καλλιέργεια, 

ώστε να γίνει εκτός των άλλων, καλός μελλοντικός θεατής και αισθητικά 

καλλιεργημένος άνθρωπος, αποτελούν ένα ακόμα στόχο των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων στο σχολείο. Βεβαίως, η αισθητική εμπειρία εδώ μετέχει της 

παιδαγωγικής. Δεν αυτονομείται πολιτιστικά (δε γίνεται στον επαγγελματικό χώρο του 

θεάτρου), αφού προέχει η εμπειρία του καλλιτεχνικού έργου αυτού καθαυτού, η πορεία 

προς το αποτέλεσμα και όχι το αποτέλεσμα με κάθε τρόπο. Η αρμονική σύζευξη 

αισθητικών και παιδαγωγικών ζητουμένων αποτελεί πρωταρχική φροντίδα, που 

συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών και κριτηρίων για 

μελλοντική αξιοποίηση από τον ενήλικο πια πολίτη-θεατή. 

 Ο περιορισμός σε ειδικού τύπου και περιεχομένου δραματουργία, η οποία 

συνδέεται άμεσα και αποκλειστικά με τις επιδιώξεις του Σχολείου («πατριωτικά 

σκετς»), αποτελεί «a priori» εσφαλμένη επιλογή, αφού το προφανές ηθοπλαστικό και 

εθνικο-πατριωτικό περιεχόμενο με την έντονη ιδεολογική και παιδαγωγική φόρτιση, 

έχει αποδειχθεί πλήρως ατελέσφορο για τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των 

μαθητών, αλλά και των γονέων τους. Το ίδιο όμως ακατάλληλο μπορεί να θεωρηθεί και 

ένα έργο από το ελληνικό ή παγκόσμιο, κλασικό ή σύγχρονο θέατρο, το οποίο 

                                                             
207 Μουτσαδάκις Τ. (1994). Η θεωρία του δράματος στη σχολική πράξη. Το θεατρικό παιχνίδι. Η 

δραματοποίηση, Αθήνα, Καρδαμίτσα. 



[92] 
    Κουλέτσου Δέσποινα 

παρουσιάζει δρώντα πρόσωπα («ήρωες») και δραματικές καταστάσεις εντελώς ξένες τις 

την ψυχολογία και τις προσδοκίες του ανήλικου κοινού, ανεξάρτητα από το είδος στο 

οποίο κατατάσσεται (κωμωδία, δράμα), την εποχή (19ος αιώνας, μεσοπόλεμος, 

μεταπολεμική περίοδος) και τον συγγραφέα (Μολιέρος, Ψαθάς, Καμπανέλλης). Στην 

περίπτωση αυτή μπορεί να προκύψει μια καλλιτεχνικά θαυμάσια παράσταση, η οποία 

να αφήνει εντελώς αδιάφορους τις «φύσει» αποδέκτες της, τους μαθητές στη σκηνή και 

στην αίθουσα. Γιατί τις προδρομικά αναφέρει ο Μ. Κουντουράς «Το παιδικό (σχολικό) 

θέατρο που προσφέρει έργα τυχαία, αδιάφορο αν είναι καλλιτεχνικά ή όχι, που θέλει να 

μιμηθεί τον α ή β καλλιτέχνη, μάλλον βλάφτει ή ωφελεί το έργο τις αγωγής, γιατί τότε και 

το θέατρο αυτό άλλο δεν είναι παρά ένα καλούπι σαν εκείνα που με χίλιους καλούς ή 

κακούς τρόπους επέβαλε στα παιδιά το Σχολείο των Γνώσεων. Γι αυτό και μια παιδική 

(σχολική) παράσταση μπορεί να μην αρέσει τις θεατές που με μέτρο της κρίσης των θα 

είναι το κοσμικό θέατρο, κι όμως να είναι ’κείνη που πρέπει κι αντίθετα ν’ αποτύχει 

κατουσία και να μην υψωθεί στον προορισμό της ενώ θα έχει καταχειροκροτηθεί από 

τους θεατές»
208

. Γι αυτό και το τις παράσταση θεατρικό κείμενο, πρέπει να προέρχεται 

κατά βάση από την εκτενή δραματουργία του «Θεάτρου για παιδιά και νέους», που 

απευθύνεται ειδικά σε κοινό ανηλίκων θεατών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

ψυχο-πνευματικές παραμέτρους τις οποίες πρέπει να αντιστοιχούν και να απευθύνονται 

τα μηνύματα του έργου
209

. 

Στη σχολική θεατρική παράσταση συνυπάρχουν μορφές τέχνης όπως η 

Λογοτεχνία και η Ζωγραφική, η Αρχιτεκτονική και η Μουσική, η Διακοσμητική και το 

Σχέδιο, σε μια αρμονική σύζευξη συμπληρωματική η μια προς την άλλη. Μέσα από 

αυτές, γίνονται κατανοητές οι αισθητικές κατηγορίες και οι μορφές του «ωραίου» έτσι 

όπως έχουν αποδοθεί διαχρονικά από τάσεις και ρεύματα τις ο κλασικισμός και ο 

νεοκλασικισμός, το μπαρόκ και ο ρομαντισμός, ο ρεαλισμός και ο νατουραλισμός, ο 

εξπρεσιονισμός και ο υπερρεαλισμός. Άλλοτε το κείμενο (ένα έργο του Σαίξπηρ) και 

άλλοτε η σκηνογραφία, ή ακόμα η μουσική και τα κοστούμια, εικονοποιούν 

παραστατικά και συμπληρωματικά τα βασικά ειδοποιά γνωρίσματα και τα 

χαρακτηριστικά μιας μορφής τέχνης. Έτσι ώστε το κοινό να αντιλαμβάνεται άμεσα (με 

τη βοήθεια πάντα κάποιου σχολίου ή σημειώματος του σκηνοθέτη) τη διαφορά ενός 

ρεαλιστικού σκηνικού από ένα εξπρεσιονιστικό, ενός κλασικού δραματικού κειμένου 

                                                             
208

 (Δημαράς, 1985 Α΄:156) 
209 (Γραμματάς, 1996) 
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από ένα ρομαντικό. Ταυτόχρονα και σταδιακά γίνονται κατανοητά τα γνωρίσματα και 

οι διαφορές των θεατρικών ειδών, όπως της τραγωδίας από το ιστορικό / πατριωτικό 

δράμα, της κωμωδίας από τη φάρσα, του δραματικού ειδυλλίου από το κοινωνικό 

δράμα, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται το μορφωτικό επίπεδο, να διευρύνονται οι 

πνευματικοί ορίζοντες των θεατών και να επέρχεται η καλλιέργεια και η ουσιαστική 

παιδεία τους, ενώ την ίδια στιγμή, υπηρετούνται παιδαγωγικές σκοπιμότητες και 

κατακτώνται πολιτισμικά ζητούμενα, τα οποία αναδεικνύουν κατά τον καλύτερο τρόπο 

αξίες και αιτήματα εθνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Κατ’ αυτό τον τρόπο η 

σχολική θεατρική παράσταση αναδεικνύεται σε κατεξοχήν έκφραση του πολιτισμού 

στο σχολείο, με τις ανάλογες απαιτήσεις και προδιαγραφές, προκειμένου να επιτελέσει 

τον ρόλο και την αποστολή τους, αφού μέσα απ’ αυτή ολοκληρώνεται και εκδηλώνεται 

έμπρακτα ο λόγος ύπαρξης και ο στόχος των δράσεων αυτού του είδους  

 

Έμμετροι Παιδικαί Σκηναί μετ’ ασμάτων προς χρήσιν των 

οικογενειών και Παρθεναγωγείων υπό τη Φλωρεντία Φουντουκλή 
 

Στο παρακάτω βιβλίο αναφέρονται έργα που εκδίδονται το 1903 και είναι γραμμένα 

από τη Φλωρεντία Φουντουκλή. Τα έργα αυτά είναι έμμετρα παιδικά και τραγούδια 

που χρησιμοποιούν οικογένειες και Παρθεναγωγεία. Είναι γραμμένα λίγο πριν τη 

περίοδο του Μεσοπολέμου ωστόσο τα χρησιμοποιούσαν και στο Μεσοπόλεμο. Η 

Φλωρεντία Φουντουκλή ήταν απόφοιτη του Αρσάκειου Παρθεναγωγείου. Εργάστηκε 

ως δασκάλα όμως η αγάπη της για τη λογοτεχνία και την ποίηση φάνηκε από την 

ενασχόληση με λογοτεχνικά και ποιητικά έργα της ίδιας. Να σημειωθεί επίσης, πως 

ήταν η πρώτη γυναίκα που φοίτησε στο Φυσικομαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Ο δυναμικός χαρακτήρας της φαίνεται μέσα στα έργα τα οποία παρουσιάζουν 

την ανεξάρτητη γυναίκα, χαρακτηρίζονται από έναν ήπιο φεμινισμό και αναδεικνύουν 

τη  δυναμικότητα του γυναικείου φύλου. 

 

Περνά-περνά η μέλισσα  
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Το έργο είναι γραμμένο με ομοιοκαταληξία. Καθ’ όλη τη διάρκεια, συμμετέχουν 

πολλά πρόσωπα ηλικίας 7-10 ετών και κανένα δε φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό 

ρόλο. Είναι το παραδοσιακό και γνωστό σε όλους παιχνίδι περνά-περνά η μέλισσα και 

παρουσιάζεται ως θεατρικό έργο. Τα παιδιά που ήταν αρχηγοί και μπροστά στην σειρά 

συμβόλιζαν τη γέφυρα κι έχουν χωριστεί σε ομάδες «Χειμώνα» και «Καλοκαίρι». 

Κάτω από την γέφυρα περνούν σε σειρά τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν. Κάθε 

παιδί που το πιάνουν καθώς τελειώνει  το  τραγούδι που λένε πρέπει να επιλέξει μεταξύ 

των ομάδων και να σταθεί πίσω από το παιδί που την αντιπροσωπεύει.  

Το έργο ξεκινά με έναν διάλογο μεταξύ των παιδιών τα οποία δικαιολογούν γιατί 

επιλέγουν την ομάδα τους με κίνητρο την αγαπημένη τους εποχή και τις συνήθειες, 

αναμνήσεις, παιχνίδια ή τα εποχιακά φρούτα. Όταν τελικά η σειρά φτάσει στο τέλος και 

μείνει το τελευταίο παιδί τότε καλείται να επιλέξει κι αυτό σε ποια ομάδα θα καταλήξει 

όμως αντί να κάνει την επιλογή του δυσκολεύει το έργο των ομάδων και τους βάζει να 

αναμετρηθούν τραβώντας η μια πλευρά την άλλη κι όποια κερδίσει θα έχει το παιδί 

μαζί της. Καθώς αναμετριούνται οι δύο ομάδες τραγουδούν στίχους που ενθαρρύνουν  

την ομάδα τους να κερδίσει. Καμία όμως ομάδα δε φαίνεται να τα καταφέρνει. Τότε 

πάλι καλείται το τελευταίο παιδί να  μπει στη μέση και να δώσει λύση ηρεμώντας την 

ανταγωνιστική κατάσταση που επικρατεί. Επαινεί τις εποχές αναδεικνύοντας τα θετικά 

τους και θεωρώντας και τις δύο απαραίτητες και συμπλήρωμα η μια της άλλης, αφού η 

κάθε μια έχει σημαντικό λόγο. Ταυτόχρονα για το χειμώνα και το καλοκαίρι γίνεται 

ταύτιση με τον ήλιο και τη σελήνη που ο ένας διαδέχεται τον άλλον και ο ρόλος τους 

είναι σημαντικός για να δημιουργηθεί η μέρα.  

 

Η εορτή της μητρός  
 

Εκτυλίσσεται  μια υπόθεση έργου όπου επικεφαλής είναι τέσσερις αδερφές, 13-15 

χρονών, για τη γιορτή της μητέρας τους. Η πρώτη αδελφή, η Ασπασία, είναι καθισμένη 

μπροστά - μπροστά, σκεφτική. Έρχονται κοντά της οι τρεις αδερφές της για να μάθουν 

τι σχεδιάζει. Η Ασπασία συλλογισμένη, ζητάει από τις αδερφές της βοήθεια για τη 

σύνταξη του ποιήματος. Η αδερφή της η Έλλη την κοροϊδεύει για το πάθος της στην 

ποίηση. Η πρώτη, ντρέπεται. Και όταν η Αγγελική ζητά να απαγγείλει  το ποίημα αυτή 

αρνείται, αλλά μετά της το δίνει να το διαβάσει μόνη της. Όταν ζήτησαν το  λόγο που 



[95] 
    Κουλέτσου Δέσποινα 

γράφει το ποίημα, είπε ότι την επόμενη ημέρα γιορτάζει η μητέρα τους. Και τότε 

φανερώνουν  και αυτές πως έχουν ετοιμάσει κάποια ποιηματάκια για τη μητέρα τους. Η 

Αγγελική εκφωνεί το δικό της δυνατά και στομφώδη. Στο γραπτό λόγο  της 

χρησιμοποιεί συναισθήματα, συγκινήσεις, εικόνες με  λουλούδια και καταλήγει με 

λόγια αγάπης προς τη μητέρα της. Τα άλλα κορίτσια βλέπουν θετικά την δοκιμασία της. 

Η Έλλη προσφέρει το δικό της ποίημα στην Τατιανή για να το εκφωνήσει δυνατά. Τα 

δικά της γραφόμενα δείχνουν την ανικανότητα της να γράφει ποιήματα, αλλά το 

επιχείρησε να ευχαριστήσει τη μητέρα της. Η Ασπασία και η Τατιανή ενθουσιάζονται.  

Τελευταία η Τατιανή δίνει στην Έλλη να ερμηνεύσει την ακροστιχίδα που είχε συντάξει  

με τη λέξη «μαμά».  

Ύστερα η Ασπασία, η Έλλη και η Αγγελική τραγουδούν κοροϊδευτικά προς την 

Τατιανή, όμως και η ίδια της ανταπαντά με δικό της τραγούδι σε αυτό των αδερφών 

της. Όλα μαζί τα κορίτσια τραγουδώντας χορεύουν πόλκα, οι τρεις επιμένουν στους 

δικούς τους στίχους και η Τατιανή δεν εγκαταλείπει τους δικούς της, που διαφέρουν 

από τους άλλους, αλλά υπάρχει το ίδιο μέτρο στο τραγούδι. 

Η Έλλη και η Αγγελική ζητούν από την Ασπασία να διαβάσει ξανά το ποίημά 

της και το εγκρίνουν ως το καλύτερο, συγχρόνως όμως κοροϊδεύουν πάλι την Τατιανή, 

που εκείνη όμως  τις ξαφνιάζει με την δημόσια δήλωσή της ότι είχε ετοιμάσει άλλο 

δώρο για τη μητέρα τους. Οι αδελφές αμέσως ρωτούν να μάθουν τι διαφορετικό ήταν 

αυτό κι εκείνη τις ενημερώνει πως είχε φυτέψει λουλούδια για αυτή τη μέρα και 

παρακινεί την Ασπασία να απαγγείλει  δυνατά τους όμορφους στίχους που είχε 

συντάξει. Αφού την επιδοκιμάζουν τα υπόλοιπα κορίτσια, η Τατιανή υποδεικνύει στα 

κορίτσια να ερμηνεύσουν όλες μαζί το ποίημα της Ασπασίας στη μητέρα τους, να της 

προσφέρουν όλες μαζί λουλούδια από αυτά που φύτεψε η ίδια και τα υπόλοιπα 

στιχάκια να της τα δώσουν γραμμένα για να τα διαβάσει. Συμφωνούν όλες και ξεκινούν 

να μαθαίνουν τους στίχους, ετοιμάζοντας η κάθε μία τη δική της ανθοδέσμη. 

Δεν αναφέρεται η αγορά δώρου, αλλά κατασκευάζουν κάτι η κάθε μια, οπότε 

μαρτυρείται κάτι για την οικονομία και τις συνήθειες τις εποχής. Έντονο το 

χαρακτηριστικό κλίμα της καθημερινής ζωής και τα κορίτσια έρχονται αντιμέτωπα με 

την προετοιμασία του δώρου. Παρουσιάζονται αγνά συναισθήματα, εξυμνείται η 

μητρική φιγούρα μέσα από το έργο, καθώς και η αγάπη των κοριτσιών απέναντι στη 
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μητέρα τους. Όλο το θεατρικό, καθώς και τα ποιήματα και τα τραγούδια είναι γραμμένα 

με ομοιοκαταληξία. 

Ο κουμπαράς 
 

Έξι νεαρά κορίτσια, 10-13 χρόνων, έχουν στα χέρα τους κουμπαράδες και τους 

κουνούν ρυθμικά, ενώ συγχρόνως τραγουδούν για το περιεχόμενό τους, τα χρήματα, 

πως τα μάζεψαν από τις οικονομίες τους πως στερήθηκαν το χαρτζιλίκι τους κλπ. 

Κάποιες στροφές τις τραγουδούν όλα μαζί τα κορίτσια και κάποιες άλλες στροφές τις 

τραγουδούν δύο μικρότερες ομάδες. 

Η Ζωή ρωτάει τη Μαρία γιατί θα σπάσει τον κουμπαρά της και η Μαρία της 

απαντάει ότι απλά δέχθηκε την απόφαση των άλλων κοριτσιών. Η απάντηση της 

Μαρίας δεν φαίνεται να πείθει καμία και την κατηγορούν για την φιλαργυρία της και τη 

τσιγκουνιά της. Η Μαρία ισχυρίζεται ότι θα μείνει φιλάργυρη όπως τη λένε γιατί δεν 

θέλει να σκορπά τις οικονομίες της και προτείνει στα κορίτσια να της πουν τι 

στοχεύουν να αγοράσουν με τα δικά τους χρήματα. 

Τραγουδώντας τα κορίτσια απαριθμούν πράγματα που θέλουν να αγοράσουν για 

να τα στείλουν στους στρατιώτες και τους τραυματίες του πολέμου. Όταν όμως τα 

κορίτσια ρωτούν τη Μαρία τι σκοπεύει να αγοράσει, αυτήν απαντά τροφή για τις 

οικογένειες που έφυγαν οι πατεράδες και έμειναν άπορες. Τα κορίτσια συγχαίρουν τη 

Μαρία για αυτήν της την πράξη και αλλάζουν πλέον γνώμη για τη φιλαργυρία της, 

ασπάζονται πλέον αυτές τη δική της άποψη και αποφασίζουν να κάνουν περισσότερη 

οικονομία, ώστε να βοηθούν αυτούς που το έχουν ανάγκη. 

Τελευταία τραγουδούν μια στροφή από το τραγούδι, με το οποίο ξεκίνησαν.  

Το θεατρικό αυτό λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή της καθημερινότητας και αναφέρεται 

στα δεινά του πολέμου., Είναι τεράστιο το μήνυμα της συνεισφοράς, της αλληλεγγύης 

και της βοήθειας προς τον συνάνθρωπο, πιο συγκεκριμένα, της κοντινής κοινωνίας, 

κυρίως όταν προβάλλεται να προέρχεται από αγνά, μικρά παιδιά, που αποφασίζουν να 

παραχωρήσουν τις οικονομίες τους σε αυτούς που έχουν ανάγκη, παρά να τα 

σπαταλήσουν άσκοπα, καθώς και η δύναμη της ώριμης σκέψης σε αυτήν την ηλικία. Το 

έργο είναι γραμμένο με ομοιοκαταληξία, περιέχει τραγούδια και μόνο ο ένας 

χαρακτήρας είναι κύριος οι άλλοι πέντε δευτερεύοντες. 
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Τα παθήματα μαθήματα 
 

Στο έργο αυτό πρωταγωνιστούν η Μαρία και η Ζαμπέτα, που είναι συνομήλικες 

(12-14 ετών), η πρώτη είναι τέκνο της οικογένειας, ενώ η δεύτερη είναι η υπηρέτριά 

της. Η Μαρία τραγουδάει και απολαμβάνει  το πιάνο, το τραγούδι, τα γαλλικά.  

Περιμένει την ώρα που θα έρθουν οι φίλες της, συμμαθήτριες από το δημοτικό, τις 

οποίες κάλεσε για «Après Midi». Έπειτα η Ζαμπέτα εισέρχεται στο χώρο για να φέρει 

τη μουσική στη Μαρία και αυτή της κάνει ερωτήσεις για το πως της φαίνεται η 

εμφάνισή της. Η Ζαμπέτα εκφράζει την αρέσκειά της και συμπληρώνει πως και η ίδια 

της είναι όμορφη, παρά το γεγονός ότι είναι υπηρέτρια, κακοντυμένη και χωρίς 

στολίδια. Η Μαρία συμφωνεί μαζί της, αλλά αλλάζει θέμα και της ζητάει να ετοιμάσει 

το τραπέζι για τις φίλες της.  

Ήλθαν οι δέκα καλεσμένες φίλες της Μαρίας, χαιρετιούνται μεταξύ τους και τη 

ρωτούν αν θυμάται αυτές και πράγματα που περάσανε μαζί. Η Μαρία τις διαβεβαιώνει 

πως δεν τις έχει ξεχάσει και τις παροτρύνει να καθίσουν. Τα κορίτσια πειράζονται 

μεταξύ τους και αποφασίζουν πως είναι χάσιμο χρόνου να κάθονται, οπότε σηκώνονται 

και χορεύουν πόλκα. Κάποιες όμως φαίνεται κουράστηκαν και σταματούν το χορό, 

οπότε η Μαρία πηγαίνει να τους φέρει κάτι να πιούν και να φάνε. Η Μαρία επιστρέφει 

με τη Ζαμπέτα και ένα δίσκο με κεράσματα για τα κορίτσια, τα οποία επιλέγουν από 

διάφορα εδέσματα και τραγουδούν για αυτά, αλλά και για τη Ζαμπέτα καθώς τις 

κερνάει.  

Καθώς συζητούν τα κορίτσια στρέφονται προς τη Μαρία, η οποία έχει 

εγκαταλείψει το σχολείο και τη ρωτούν με τι ασχολείται τώρα. Η Μαρία απαντά πως 

έχει προσωπικούς δασκάλους που τη διδάσκουν μόνο γαλλικά και πιάνο και πως δεν 

ενδιαφέρεται να συνεχίσει τα μαθήματα του σχολείου που τα σταμάτησε νωρίς, επειδή 

δεν τα θεωρεί χρήσιμα. 

Σε επόμενη σκηνή η Μαρία τραγουδά για τα γαλλικά και το πιάνο, ενώ εν 

αγνοία της η Ζαμπέτα τραγουδά για τις δουλειές του σπιτιού. 

Έπειτα τα κορίτσια ρωτούν τη Μαρία αν έστω διδάσκεται γεωγραφία, αλλά και 

πάλι η απάντησή της είναι αρνητική. Προτρέπει τις φίλες της να ξανατραγουδήσουν, 

αλλά αυτές συνεχίζουν τη συζήτηση για τη ζέστη της Αθήνας και τους προορισμούς 
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των διακοπών τους. Η Μαρία λοιπόν φαίνεται να μην γνωρίζει που είναι αυτοί οι 

προορισμοί και κάνει συνέχεια ερωτήσεις για να κατατοπιστεί. Οι φίλες της γελούν 

μαζί της και την κοροϊδεύουν, γιατί είναι φανερό ότι δεν γνωρίζει τίποτα από 

γεωγραφία. Τα κορίτσια ξεκινούν ένα περιπαικτικό τραγούδι απέναντι στη Μαρία για 

την αμάθειά της, η οποία άρχισε να κλαίει. Τα κορίτσια δικαιολογούνται πως δεν το 

κάνουν από κακία, αλλά να κατανοήσει πόσο σπουδαία είναι η γεωγραφία. Συνιστούν 

τη φίλη τους αντί να κλαίει να συνεχίσει να παρακολουθεί τα μαθήματα του σχολείου, 

γιατί είναι χρήσιμα. Η Μαρία υπόσχεται πως θα παρακολουθήσει πάλι τα μαθήματα 

στο σχολείο και ξεκινούν όλες μαζί ένα τραγούδι. Παράλληλα έχει έρθει κ η Ζαμπέτα 

και τραγουδά μαζί τους. Τα υπόλοιπα κορίτσια τραγουδούν για τα μαθήματά τους, τα 

γαλλικά, το πιάνο, τα μαθηματικά, την ιστορία, ενώ η Ζαμπέτα και πάλι τραγουδά για 

τις δουλειές του σπιτιού. Η Μαρία κατανοώντας τα λάθη της έχει πειστεί πως πρέπει να 

επιστρέψει στο σχολείο. Τέλος τραγουδούν πάλι όλες μαζί, διαφορετικούς στίχους, τα 

κορίτσια για την επιστροφή της Μαρίας στο σχολείο και η Ζαμπέτα για το νοικοκυριό 

της.  

Συνεχώς, η συνομήλική της υπηρέτρια Ζαμπέτα συμμετέχει στο έργο, κυρίως 

ενθαρρύνοντας τη Μαρία, κάνοντας τις δουλειές της και τραγουδώντας για το 

νοικοκυριό. Είναι πολύ έντονη η διαφορά ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστικούς 

χαρακτήρες, καθώς η Μαρία προέρχεται από μια εύπορη οικογένεια, που ζει στην 

πρωτεύουσα, διδάσκεται με ιδιαίτερους δασκάλους, δε φαίνεται να της λείπει κάτι και 

παρά όλα αυτά δεν εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που της έχουν δοθεί, ενώ αντίθετα η 

Ζαμπέτα είναι κοντά στα 14 της χρόνια, ήδη δουλεύει υπηρετώντας την οικογένεια της 

Μαρίας, δεν έχει δικαίωμα στη μάθηση και τη γνώση και οι υποχρεώσεις της 

περιορίζονται στο νοικοκυριό του σπιτιού. Υπογραμμίζεται έντονα η διαφορά ανάμεσα 

στις κοινωνικές τάξεις και στις ευκαιρίες για μάθηση που είχε ο καθένας εκείνη την 

εποχή, κυρίως από την καθημερινότητα και τις επιλογές δύο συνομήλικων κοριτσιών. 

Το έργο είναι γραμμένο με ομοιοκαταληξία, περιέχει πολλά τραγούδια με 

διαφορετικούς στίχους για τη Μαρία και της φίλες της και διαφορετικά για τη Ζαμπέτα, 

είναι χωρισμένο σε πολλές σκηνές και περιέχει αρκετά σκηνικά και μέσα, όπως πιάνο, 

καθρέπτη, τραπέζι. Υπάρχει ενδυματολογική διαφορά για την υπογράμμιση των 

κοινωνικών τάξεων, καθώς η Μαρία είναι ντυμένη με ένα καλό φόρεμα, ενώ η 

Ζαμπέτα, όπως αρμόζει σε μια υπηρέτρια, σύμφωνα με τη συγγραφέα του έργου.  
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Ο χωρισμός 
 

Το έργο ξεκινά με ένα τραγούδι από κορίτσια, σχετικό με το τέλος της σχολικής 

χρονιάς και την αρχή των καλοκαιρινών διακοπών.  Όλα τα κορίτσια μιας παρέας που 

τις δένει στενή φιλία, θα φύγουν μακριά από την Αθήνα για καλοκαιρινές διακοπές και 

μάλιστα η Πολυξένη θα πάει σε κάποιο νησί. 

 Στη σκηνή όλα τα κορίτσια είναι λυπημένα που θα αποχωριστούν, αν και είναι 

παρήγορο ότι μετά από δύο μήνες, το Σεπτέμβριο, θα συναντηθούν ξανά. Μόνο δύο 

κορίτσια θα παραμείνουν στην Αθήνα και έχουν σχεδιάσει ήδη πως θα περάσουν τις 

μέρες του καλοκαιριού. 

 Μαθαίνουν όμως τα κορίτσια από την Αργυρή,  ότι η φίλη τους η Πολυξένη δεν 

θα γυρίσει το Σεπτέμβριο στην Αθήνα και στεναχωριούνται πολύ.  Λυπημένες 

αγκαλιάζονται, υπόσχονται ότι δεν θα χαθούν, ανταλλάζουν αναμνηστικά ενθύμια, 

γράφουν στιχάκια στο λεύκωμα της Πολυξένης, γενικά μια αναστατωμένη σκηνή. 

Τέλος όλες μαζί ερμηνεύουν τραγούδι αποχωρισμού με  υπόσχεση αντάμωσης ξανά. Η 

φίλη τους, τους αποχαιρετά και υπόσχεται πως δεν θα τις ξεχάσει ποτέ.  

Ενώ όλα βαίνουν καλά και ξέγνοιαστα στην παρέα, τα άσχημα νέα του 

αποχωρισμού από μια φίλη τους χαλάει τη διάθεση των κοριτσιών. Είναι φανερό ότι 

περιγράφει τον αποχωρισμό, ίσως και την ξενιτιά, σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία. Η 

αγάπη και η φιλία είναι έντονα χαρακτηριστικά του έργου, καθώς και η θλίψη που 

βιώνουν τα κορίτσια. Το κείμενο είναι γραμμένο με ομοιοκαταληξία, υπάρχουν αρκετά 

τραγούδια, αρχικά με ζωηρή και χαρούμενη διάθεση, αλλά καταλήγουν σε γλυκόπικρα 

άσματα, που αναφέρονται στη θλίψη του χωρισμού και της αντάμωσης. Οι κύριοι 

χαρακτήρες είναι δύο, η Πολυξένη και η Αργυρή ενώ οι υπόλοιποι δευτερεύοντες. 

Πρωταπριλιάτικο πικ-νικ 
 

Αυτό το θεατρικό έργο περιέχεται σε βιβλίο που γράφτηκε για την γιορτή της λήξης 

του σχολικού έτους 1936, στο Α΄ Δημοτικό σχολείο Κατερίνης. Τα πρόσωπα  του 

έργου απαρτίζονται από δώδεκα κορίτσια ηλικίας 11-14. Συμμετέχουν η Κατίνα, η 

Ελπίς, η Ειρήνη, η Άννα, η Θάλεια και η Φλώρα, κι αργότερα εμφανίζονται  η Φρόσω, 

η Ελένη, η Λουκία, η Γαλήνη, η Σοφία και η Μαρίκα. Όλα τα κορίτσια είναι ντυμένα 
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για να πάνε εκδρομή. Η σκηνή ξεκινά με ένα τραγούδι προς την άνοιξη, για τις πρώτες 

ζέστες, τον ερχομό του Απρίλη και την ημέρα της Πρωταπριλιάς που μηχανεύονται τις 

φάρσες. 

Τα κορίτσια ανυπόμονα προσπαθούν να σκεφτούν τα πρωταπριλιάτικα αστεία που 

θα κάνουν υποδεχόμενες τις υπόλοιπες φίλες τους. Το πειραχτήρι της ιστορίας 

παρουσιάζεται να είναι η Κατίνα, γιατί αυτή συνηθίζει να πειράζει και να σκέφτεται τα 

πειράγματα προς τις φίλες της. Ο χαρακτηρισμός ότι είναι πειραχτήρι παρουσιάζει την 

Κατίνα να είναι ενοχλημένη γιατί θεωρεί πως δεν είναι έτσι ο χαρακτήρας της. Τελικά 

βρίσκει φάρσα η Ελπίδα και αφορά τη Μαρίκα μια κοπέλα από την παρέα των άλλων 

κοριτσιών. Η Μαρίκα δεν είναι καλή μαθήτρια και η φάρσα των κοριτσιών θα 

σχετίζεται με τους βαθμούς της ότι τα πήγε πολύ καλά ενώ δεν αληθεύει. Η Μαρίκα 

χωρίς να την καταλάβουν κρυφάκουσε το αστείο που ετοίμαζαν οι κοπέλες και πηγαίνει 

κι αυτή στις φίλες της να σκεφτούν πώς θα το διαχειριστούν. Η παρέα της Μαρίκας 

εμφανίζεται στη σκηνή και  ξεκινούν τη φάρσα που ετοίμασαν. 

Η φάρσα τους λοιπόν, ήταν να στείλουν τα κορίτσια σε ένα πανηγύρι το οποίο είχε 

κόσμο και αν αφήσουν το πικ-νικ τους να τους το προσέχουν και όταν επιστρέψουν να 

φάνε όλες μαζί. Το σχέδιο τους όμως ήταν να διώξουν τα κορίτσια και να φάνε αυτές τα 

φαγητά τους. τελικά το σχέδιο βγαίνει εις πέρας και όταν επιστρέφουν τα γελασμένα 

κορίτσια πίσω τους αποκαλύπτουν ότι γνώριζαν την κατάσταση και τρώνε όλες μαζί. 

 

Η φορολογία των χοί(η)ρων 

Ο καφετζής ενός μεγάλου χωριού ονόματι Γιώργης Αεροβατίδης δέχεται μια 

πρόταση από τον Παναγιώτη Ντούρο, που είναι ενοικιαστής των φόρων του χωριού, να 

εισπράττει αυτός τους φόρους από τους συντοπίτες που τους γνωρίζει κιόλας  καλύτερα 

απ’ όλους. Ο  Γιώργης στην αρχή αρνήθηκε λόγω φόρτου εργασίας αλλά τον έπεισε ο 

Παναγιώτης λέγοντάς του ότι είναι εύκολη δουλειά και του έδειξε πώς να κόβει τις 

αποδείξεις εισπράττοντας φόρους από τας αίγας, τας αγελάδας και τους χοίρους. 

 Μετά από πολύ καιρό γίνεται η συνάντηση του Γιώργη και του Παναγιώτη για την 

είσπραξη των φόρων. Καθώς ο Γιώργης ανακοινώνει τους φόρους κάνει γραμματικά 

λάθη στους τόνους των λέξεων αντί αίγων – αιγών αντί αγελάδων – αγελαδών κι ο 

Παναγιώτης τον διορθώνει, αλλά αυτός το θεωρεί μικρής σημασίας. Ο Παναγιώτης 
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υπολόγιζε περισσότερους φόρους απ’ ότι του ανακοίνωσε ο Γιώργης, καθότι οι χοίροι 

ήταν γύρω στους ογδόντα ενώ ο Γιώργης τους μέτρησε επτά και από αυτούς πλήρωσαν 

οι τρεις χήροι άνδρες. Απογοητευμένος ο Παναγιώτης καλεί τους τρεις χήρους στη 

δικαιοσύνη και τον Γιώργη για μάρτυρα ο οποίος δεν αρνήθηκε. 

Η δεύτερη πράξη του έργου διαδραματίζεται στο Ειρηνοδικείο, όπου μαζεύτηκε 

πολύς κόσμος, ο χωροφύλακας και ο Ειρηνοδίκης που ξεκινά τη συνεδρίαση. Δήλωσαν 

οι τρεις την παρουσία τους στην πρόσκληση του Ειρηνοδίκη και αμέσως ο Γιώργης 

εξιστορεί πως οι τρεις αυτοί χήροι δεν πλήρωσαν τους φόρους. 

Ο Ειρηνοδίκης τους καλεί ξεχωριστά τον καθένα και τους ρωτάει γιατί δεν 

πλήρωσαν τους φόρους αλλά δεν δέχεται δικαιολογίες από τους κατηγορουμένους τους 

επιβάλλει το πρόστιμο και λέει στο χωροφύλακα να τους βγάλει έξω από την αίθουσα. 

Ο τρίτος κατηγορούμενος όμως επιμένει στην ομολογία του ότι ξόδεψε όλα τα χρήματα 

για την ασθένεια της γυναίκας του και μάλιστα δεν έχει ούτε τα έξοδα της κηδείας της. 

Ο Ειρηνοδίκης δεν πείθεται και ρωτά στον κατηγορούμενο εξαγριωμένος  γιατί αφού 

έσφαξε το χοίρο του δεν πλήρωσε από αυτά τα χρήματα και το φόρο που του αναλογεί. 

Τότε ο κατηγορούμενος απολογείται πως δεν έχει καθόλου χοίρους, δεν έσφαξε 

χοίρους, αλλά πέθανε η γυναίκα του και είναι ο ίδιος χήρος. 

Τότε ο Ειρηνοδίκης αγανακτισμένος με την τροπή των πραγμάτων ρωτά τον 

Παναγιώτη γιατί κατηγορεί τους τρεις κι ο ίδιος αποποιείται των ευθυνών και 

κατηγορεί τον Γιώργη. Και αυτός αποποιείται από τις ευθύνες ρίχνοντας το φταίξιμο 

στην ελληνική γλώσσα κι όχι που ήταν αμόρφωτος.   Οι τρεις κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν κι ο Ειρηνοδίκης απολογείται για το λάθος του. Όλο το έργο γράφτηκε με 

πεζό λόγο. 

Οι απενταριές του Μπαρμπακώστα 
Το έργο είναι μονόπρακτη οπερέττα. Τα πρόσωπα του έργου είναι: 

1. Μπαρμπακώστας (τσαγγάρης) 

2. Γιώργος (υπάλληλοι του μαγαζιού) 

3. Γιάννης (υπάλληλοι του μαγαζιού)  

4. Μαριγώ (αδελφή) 
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5. Παρέα (από 6-8 παιδιά) 

6. Κορίτσια (7-10)  

Το σκετς εξελίσσεται σε ένα τσαγκαράδικο που βρίσκονται τα τσιράκια-υπάλληλοι 

του Μπαρμπακώστα και ο ίδιος. Ο Μπαρμπακώστας είναι ένας ανύπαντρος 

πενηντάρης. Παρουσιάζονται και δύο βοηθοί ο Γιώργος κι ο Γιάννης να εργάζονται 

πάνω στο τραπέζι. Μπαίνει μέσα ο Μπαρμπακώστας με κατάρες και παράπονα για την 

δουλειά του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται  και την οικονομική του 

εξαθλίωση. Ζητάει από την αδελφή του να του φέρει καφέ  κι ενώ πίνει τον καφέ του 

πάλι  γκρινιάζει. Ρωτάει στους βοηθούς του αν ήλθε κανείς πελάτης στο μαγαζί του και 

πήρε την απάντηση πως μόνο για επιδιορθώσεις παπουτσιών ήλθαν  κι όχι να 

κατασκευάσουν καινούργια παπούτσια. Ο Μπαρμπακώστας ρωτάει ποιοι είναι αυτοί οι 

χουβαρδάδες ειρωνικά, συνεχίζοντας το παράπονο. Ο Γιώργος  του αναφέρει πως ήλθε 

ο γείτονας ο Συμβολαιογράφος για επιδιόρθωση των παπουτσιών του και βιαστικά τα 

ήθελε, ως επίσης και ο διευθυντής της Τράπεζας. 

 Συγχύζεται ο  τσαγκάρης γιατί οι δουλειές του δεν πάνε καλά αφού και οι πλούσιοι 

της εποχής δεν αγοράζουν καινούργια παπούτσια αλλά επιδιορθώνουν τα παλιά τους. 

Καλοτυχίζει το ότι δεν παντρεύτηκε διότι στο γάμο τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα. 

Και παρ ότι η δουλειά του δεν βγάζει πολλά  λεφτά ο ίδιος ευχαριστείται να 

διασκεδάζει τα βράδια σε ταβερνάκια. Προτρέπει τους βοηθούς του να τραγουδήσουν 

ένα τραγούδι σχετικό με τη δουλειά του όπως και γίνεται. Την ίδια στιγμή έρχεται και η 

παρέα του εύθυμη τραγουδώντας τον το « έλα βρε Χαραλάμπη να σε παντρέψουμε». Ο 

Μπαρμπακώστας χαιρετά την παρέα καμαρώνει τους φίλους του κι ένας από αυτούς 

σχολιάζει πως «η φτώχεια θέλει καλοπέραση». Ακούνε από έξω γυναικείες φωνές. 

Ηταν γυναίκες ντυμένες βοσκοπούλες που πήγαιναν να φέρουν νερό. Τις φωνάζουν να 

έλθουν κι αυτές στην παρέα να  τραγουδήσουν να χορέψουν καθώς τις είπε να 

τραγουδήσουν το τραγούδι «Μαλάμω». 

Έτσι κλείνει το έργο διασκεδαστικά σε αντίθεση με το ξεκίνημα. Το έργο αυτό 

χαρακτηρίζει τις συνήθειες μιας ημέρας ενός μικροεπαγγελματία, τσαγκάρη, ο οποίος 

ξεκινά την ημέρα του μίζερα, απαισιόδοξα και καταλήγει το βραδάκι σε διασκέδαση 

ποτό, χορό και  τραγούδι. 
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 Συμμετέχουν πολλά άτομα στο έργο, όπως οι βοσκοπούλες με χαρακτηριστικές 

στολές. Υπάρχουν μερικά σκηνικά όπως το τραπέζι, τα παπούτσια, τα καρφιά το σφυρί. 

Εμφανίζονται τα άτομα με χαρακτηριστικές ενδυμασίες όπως οι  βοσκοπούλες και ο 

τσαγκάρης με ποδιά. Το έργο είναι γραμμένο σε πεζό λόγο, περιλαμβάνει τρία 

τραγούδια, το ένα  το δημιούργησε ο συγγραφέας και τα άλλα δύο είναι παραδοσιακά 

δημοτικά.  

Είναι αρκετά περιγραφικό για το επάγγελμα του τσαγκάρη και αναφέρει τις 

δυσκολίες της δουλειάς, του μεροκάματου και γενικότερα γίνεται αντιληπτή η 

κατάσταση εκείνης της εποχής. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η εργασία του τσαγκάρη 

έχει κι αυτή τις δυσκολίες της και εξαιτίας της χειρωνακτικού κόπου τα χέρια του είναι 

βρώμικα συντηρώντας τα παπούτσια των πελατών για δεκάρες και πως ο κόσμος 

δυσκολεύεται να αγοράσει  καινούργια υποδήματα ακόμη κι αν έχει ανώτερη θέση 

εργασίας σε κάποιο εργασιακό περιβάλλον. Έχει κωμικά στοιχεία που σατιρίζουν τις 

οικονομικές δυσκολίες, ακόμη  και τα τραγούδια της παράστασης  έχουν στίχους που 

παρουσιάζουν σκηνές από τη ζωή τους. Ενδιαφέρον έχει μέσα στο θεατρικό έργο η 

αποτύπωση της μικρογραφίας της κοινωνίας και των δυσκολιών.  

Μην αφήσητε τίποτε... 
Πρόσωπα:  

1. Αλέξανδρος πρώην Πρόεδρος Πρωτοδικών συνταξιούχος 

2. Μελπομένη σύζυγος του Αλέξανδρου  

3. 3 λωποδύτες 

4. Σπύρος ο διανομέας  

Το έργο αυτό είναι μονόπρακτη κωμωδία χωρίζεται σε τρεις πράξεις και 

διαδραματίζεται στο Μαρούσι της Αθήνας, εκεί κατοικεί ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ο 

Αλέξανδρος, συνταξιούχος τέως Πρόεδρος Πρωτοδικών με τη σύζυγό του Μελπομένη. 

Οι ηλικιωμένοι κάθονται στο σαλόνι παραμονές Αποκριάς και  συζητούν αν η κόρη 

τους Φιφήκα θα τους στείλει γράμμα όπως κάθε φορά. Όπως συγυρίζει το χώρο η 

γυναίκα θυμίζει στο σύζυγο της πόσο δυνατό δικαστικό κεφάλι ήταν και ο ίδιος 

αναπολεί το παρελθόν αλλά  παραδέχεται  ότι έχει γεράσει. Η Μελπομένη του  συνιστά 
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να βοηθήσει τον γαμπρό τους να γίνει αξιόλογος, που είναι νεαρός και ήδη είναι 

εισαγγελέας. 

 Αλλάζει η συζήτηση όμως καθώς ακούγεται ο  εφημεριδοπώλης που περνά στο 

δρόμο. Η Μελπομένη αγοράζει εφημερίδα κατόπιν παρότρυνσης του συζύγου της και 

του λέει να διαβάσει δυνατά τον τίτλο όπου αναφέρεται  πως ο γαμπρός τους 

καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη τρεις δράστες και πως η αγόρευση του ήταν «σωστός 

καταπέλτης». Ο Αλέξανδρος επιβραβεύει τον γαμπρό του και εύχεται να γίνει αντάξιός 

του ως μεγάλο δικαστικό κεφάλι. 

Μετά από λίγο εμφανίζεται ο ταχυδρόμος και φέρνει στη Μελπομένη δύο γράμματα 

εκ των οποίων το ένα είναι από την κόρη τους που τους προσκαλεί να περάσουν μαζί 

τις αποκριές στον Πειραιά. 

  Το ηλικιωμένο ζευγάρι αποφασίζει να πάνε στην κόρη τους και προετοιμάζονται. 

Όμως η Μελπομένη  θυμάται τις υποχρεώσεις του νοικοκυριού της .Τα ψώνια συνήθως 

τα έφερναν οι διανομείς όπως ο μπακάλης, ο μανάβης, ο γαλατάς. Αμέσως ο 

Αλέξανδρος βρίσκει τη λύση, να γράψουν ένα σημείωμα που θα λέει ότι λείπουν από το 

σπίτι και να μην αφήσουν τίποτε. Ευχαριστημένος ο Αλέξανδρος για την έξυπνη ιδέα 

του εξηγεί και στη Μελπομένη, η οποία συμφώνησε. Καμαρώνει για το μυαλό του και 

την καταπληκτική του ιδέα. 

 Στην επόμενη σκηνή περνούν έξω από το σπίτι τρεις κλέφτες και βλέπουν 

το  σημείωμα που γράφει «να μην αφήσετε τίποτε». Ευχαριστημένοι για την κίνηση 

των ιδιοκτητών, χλευάζοντας ενημερώνουν τον κόσμο ότι το σπίτι είναι ακατοίκητο και 

πρέπει να τα πάρουν όλα, να μην αφήσουν τίποτε. Έτσι κι έγινε οι δύο άδειασαν το 

σπίτι και ο τρίτος έγραψε ευχαριστήριο γράμμα στον συνταξιούχο δικαστικό και τον 

ευχαριστεί για την καλή του χειρονομία. Αδειάζει η σκηνή. 

  Σε αυτή τη σκηνή γυρίζει το ζευγάρι στο σπίτι και συνειδητοποιούν πως μπήκαν 

κλέφτες και τους έκλεψαν. Η Μελπομένη μοιρολογεί την τύχη της. Ο Αλέξανδρος 

ξεκινά να πάει στην Αστυνομία να καταγγείλει την ληστεία, αλλά βλέπει μπροστά του 

το γράμμα των ληστών που τον ευχαριστούν και μάλιστα του έγραψαν ότι ήταν  το 

σημείωμα τόσο προκλητικό που το έκαναν «χωρίς να το θέλουν».  Συνεχίζοντας τον 

χλευασμό του έγραψαν ότι δεν τελείωσαν την αποστολή τους ακόμη διότι άφησαν λίγα 
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έπιπλα κα θα επέστρεφαν να τα πάρουν.  Υπέγραψαν ως οι «τρεις λωποδύτες που 

καταδικάστηκαν δέκα φορές από σας όταν ήσασταν στις δόξες σας». Ο συνταξιούχος 

δικαστικός μένει άφωνος  και ση σύζυγός του τον ειρωνεύεται για την έξυπνη ιδέα του. 

Ακόμη ο ίδιος αυτοσαρκάσθηκε με τη φράση «σπουδαίο Δικαστικό κεφάλι». 

 Η αλαζονεία του Αλέξανδρου δεν του βγήκε σε καλό, καθώς αποδέχθηκε ότι δεν 

ήταν και τόσο έξυπνος. Η Μελπομένη δεν ήταν μορφωμένη. Στοιχεία της εποχής είναι 

πως  η επικοινωνία του ζεύγους με την κόρη ήταν με αλληλογραφία, τα ψώνια έρχονται 

στο σπίτι με διανομείς, ο ταχυδρόμος περνά από το σπίτι και ο εφημεριδοπώλης 

πουλάει εφημερίδες στους δρόμους. 

 Στο έργο συμμετέχουν έξι χαρακτήρες και γίνεται με πεζό λόγο.  Αναφέρεται στην 

καθημερινότητα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που έπεσαν θύματα κλοπής. Υπάρχουν 

σκηνικά χαρακτηριστικά κυρίως για την εξυπηρέτηση της κλοπής. Το θεατρικό έργο 

είναι μια μονόπρακτη κωμωδία με τρείς σκηνές. Το κείμενο αυτό εστιάζει στην 

οικογενειακή θαλπωρή και συγκεκριμένα αναφέρεται στο ζευγάρι του συνταξιούχου, 

πρώην πρόεδρου Πρωτοδικών του Αλέξανδρου μαζί με τη γυναίκα του την Μελπομένη. 

Ο χρόνος που διαδραματίζεται η υπόθεση είναι οι απόκριες και βρίσκονται εν αναμονή 

για τη λήψη επιστολής από την κόρη τους τη Φιφίκα. Καθώς την παραλαμβάνουν την 

επιστολή γνωστοποιούνται στοιχεία για τη ζωή της κόρης τους, η οποία ζει στην 

Πειραιά και είναι παντρεμένη με δικαστικό. Έτσι από το έργο φαίνονται τα πρότυπα 

που περνά η οικογένεια στην κόρη τους και η ίδια επιλέγει να  παντρευτεί άντρα που 

έχει ίδια δουλεία με τον πατέρα της.  Στο γράμμα λοιπόν που στέλνει η κόρη στους 

γονείς της, τους προσκαλεί να πάνε στον Πειραιά και να περάσουν μαζί γιορτάζοντας 

στο σπίτι τους που είναι καλεσμένοι δικαστικοί.  Τελικά το ζευγάρι αποφασίζει να 

φύγει να πάει να επισκεφτεί την κόρη τους όμως δεν έχουν ενημερώσει τους 

προμηθευτές που τους φέρνουν προϊόντα στο σπίτι τους. Μηχανεύονται λοιπόν, να 

αφήσουν σημείωμα στην πόρτα του σπιτιού τους για να τους ενημερώσουν ότι λείπουν 

από το σπίτι.  Με αυτή τους την αμέλεια προκαλούν να μπουν οι 3λωποδύτες στο σπίτι 

και να το κλέψουν αφήνοντάς τους ευχαριστήριο σημείωμα για την ενημέρωση που 

τους έκαναν. Μετά από 3 ημέρες το ηλικιωμένο ζευγάρι επιστρέφει στο σπίτι τους και 

παρατηρεί ότι έχουν μπει κλέφτες στο σπίτι τους και ότι τους λήστεψαν.  
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Μπαμπά πήρα δέκα 
Είναι ένας κωμικός διάλογος ανάμεσα σε πατέρα και γιο. 

Τα πρόσωπα είναι  

1. Ο Μενέλαος που είναι ο πατέρας 

2. Τάκης το παιδί 

Το έργο είναι κωμικός διάλογος μεταξύ του Μενέλαου και του Τάκη, πατέρας και 

γιος δέκα χρονών. Μονολογεί ο Μενέλαος για την  κακή επίδοση του γιου του στο 

σχολείο καθότι είναι κακομαθημένος και δεν διαβάζει. Έμεινε τρεις χρονιές στην ίδια 

τάξη και ο Μενέλαος ρίχνει την ευθύνη στη σύζυγό του επειδή δεν τον μαλώνει, τον 

έχει παραχαϊδεμένο, με άπλετη ελευθερία και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν τον μαλώνει 

ακόμη και όταν δεν διαβάζει, πιστεύει ότι η υπερβολική αγάπη της μητέρας για το γιό 

τους έκανε το γιό κακομαθημένο παιδί. 

            Καθώς μονολογεί ο Μενέλαος ακούγονται γρήγορα βήματα κι εμφανίζεται ο 

γιος του ο Τάκης ενθουσιασμένος κρατώντας την βαθμολογία του και δυνατά λέει στον 

πατέρα του πως πήρε δέκα. Ο Μενέλαος δεν πιστεύει και ζητάει τον έλεγχο από το γιό 

του. Ο  Τάκης περιμένει με αγωνία  την έκφραση του πατέρα του για το δεκάρι. Ο 

Μενέλαος απορεί γιατί στο χαρτί αναγράφονται μικρότεροι βαθμοί από το δέκα. Ρωτά 

το γιό του πού είναι το δεκάρι και τότε εκείνος του απαντάει αν προσθέσεις όλους τους 

βαθμούς μαζί βγαίνει το σύνολο δέκα. Απογοητευμένος ο πατέρας συγχαίρει το γιό του 

για τη βλακεία του και τον στέλνει στην μητέρα του που τον έχει μεγάλη αδυναμία. 

            Εδώ προβάλλεται η υπερβολική αγάπη της μητέρας προς το παιδί της που 

μπορεί να αποβεί καταστροφική στην ανάπτυξη των παιδιών και στη διάπλαση του 

χαρακτήρα τους. Επίσης δίνονται στοιχεία για το σχολικό σύστημα εκείνης της εποχής 

που έμεναν οι μαθητές στην ίδια τάξη  ακόμη και τρεις φορές. Φαίνεται ότι και στο 

Δημοτικό έδιναν εξετάσεις για να μεταβούν από την μια τάξης στην επόμενη. 

            Το έργο είναι γραμμένο σε πεζό λόγο, στην απλή καθημερινότητα. Είναι ημέρα 

που οι μαθητές παίρνουν τους σχολικούς ελέγχους και ο πατέρας απογοητεύεται με την 

ευστροφία του γιού του και τον στέλνει με ειρωνεία στην μητέρα του να του χαρίσει 

αγάπη. Δεν υπάρχουν πολλά σκηνικά χαρακτηριστικά αλλά είναι σημαντική η 
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ενδυμασία του πατέρα, που φοράει ρεπούμπλικα, κρατά μπαστούνι, δηλώνει τη 

σοβαρότητα που αποπνέει μια πατρική φιγούρα εκείνης της εποχής. 

Ο διάλογος ξεκινάει με το μονόλογο του πατέρα ο οποίος εκφράζει δυνατά τους 

προβληματισμούς του μέσα στο σπίτι του. Οι προβληματισμοί του σχετίζονται με την 

πρόοδο του γιού του στο σχολείο, ο οποίος εκείνη την ημέρα παίρνει τον έλεγχο από το 

σχολείο. Το παιδί έχει μείνει τρείς φορές στην ίδια τάξη και δεν είναι καθόλου καλός 

μαθητής. Καθώς μιλάει αναφέρει πως η γυναίκα του είναι αρκετά επιεικής με το παιδί 

τους και πως δεν τον ζορίζει στο διάβασμα αλλά τον αφήνει να παίζει. Μέσα στον 

μονόλογό του υπάρχουν πολλά κωμικά στοιχεία. Επιστρέφοντας το παιδί απο το 

σχολείο πηγαίνει γεμάτος χαρά στον πατέρα του για να του δείξει τον έλεγχο και 

φωνάζοντας ότι πήρε δέκα. Ο πατέρας ενθουσιασμένος, χαρούμενος και 

ανακουφισμένος απο τις προηγούμενες σκέψεις του ζητά το έλεγχο να το δει και 

διαπιστώνει πως οι βαθμοί του είναι κάτω απο 10 και κάτω απο τη βάση. 

Εκνευρισμένος ζητά εξηγήσεις απο το γιο του ο οποίος του δείχνει ότι είναι καλός στα 

μαθηματικά αφού αν προσθέσει τους βαθμούς του βγάζει δέκα. 

Νά μαθηταί, νά μάλαμα! 
Τα πρόσωπα του έργου είναι  

1. Δάσκαλος  

2. Ανοιχτομάτης 

3. Ξεροκέφαλος  

4. Νυχτοπούλης  

5. Πυθαγόρας  

6. Αρχιμείδης  

7. Ντουβαρτζίδης  

8. Χαλβατζίδης  

9. Και 5-6 άλλοι μαθηταί 

Το έργο διαδραματίζεται σε μια σχολική αίθουσα. Στο διάλειμμα ο δάσκαλος 

βηματίζει  προβληματισμένος και μονολογεί για την πρόοδο των μαθητών του. Είναι 



[108] 
    Κουλέτσου Δέσποινα 

απελπισμένος με τις επιδόσεις των μαθητών, τους αποκαλεί τούβλα, καθυστερημένους 

και βλάκες. Καταριέται την τύχη του που κληρώθηκε σε αυτό το τμήμα. 

Χτυπάει το κουδούνι και μπαίνουν μέσα τα παιδιά, ο Ανοιχτομάτης, ο Ξεροκέφαλος, 

ο Νυχτοπούλης, ο Πυθαγόρας, ο Αρχιμείδης, ο Ντουβαρτζίδης, ο Χαλβατζίδης και 

άλλα παιδιά. Ο δάσκαλος τους προτρέπει να καθίσουν ήσυχα στα θρανία και να 

ανοίξουν το αναγνωστικό τους βιβλίο. Προσπαθεί να τους εξετάσει στο προηγούμενο 

μάθημα και τους ρωτά να του πουν τι σημαίνει η λέξη αγνώμων, όλα τα παιδιά 

σηκώνουν το χέρι και ο δάσκαλος επιλέγει τον Ανοιχτομάτη. Η απάντηση που παίρνει 

είναι πως αγνώμων είναι αυτός που δεν έχει γνώμη. Ο δάσκαλος απελπίζεται και 

αλλάζει ερώτηση, ζητά να αναγνωρίσουν τις προτάσεις του κειμένου. Το λόγο παίρνει ο 

Ξεροκέφαλος, αναγνωρίζει τη μία ως κύρια, αλλά δεν θυμάται την ονομασία της άλλης. 

Ο Νυχτοπούλης προσφέρεται να τον βοηθήσει και ονομάζει την άλλη πρόταση 

δεσποινίς. Ο δάσκαλος, εξαιτίας της αμάθειας των μαθητών του, τους δίνει το μάθημα 

για επανάληψη και συνεχίζει με το μάθημα των μαθηματικών. Σαν πρόβλημα τους 

παρουσιάζει ότι στο ένα του χέρι κρατάει πέντε κάστανα και στο άλλο τέσσερα και 

τέλος τα κρατάει όλα μαζί, πόσα είναι συνολικά, του απαντάει ο Πυθαγόρας «θα έχεις 

μια χούφτα κύριε!». Ο δάσκαλος ειρωνεύεται το παιδί, πόσο μάλλον και για το όνομά 

του και του υπόσχεται μια λαμπρή καριέρα ως μαθηματικός. Προσπαθεί να διατυπώσει 

ένα πιο εύκολο πρόβλημα, λέγοντάς τους πως τους δίνει αρχικά τρεις δραχμές και 

έπειτα άλλες δύο, πόσες θα έχουν. Ο Αρχιμείδης, αυτή τη φορά, του απαντάει τον 

αριθμό εφτά. Προσπαθώντας να ακολουθήσει το συλλογισμό του, ο δάσκαλος, τον 

ρωτάει γιατί και το παιδί του απαντά πως έχει άλλες δύο στη τσέπη του. Φανερά 

εκνευρισμένος ο δάσκαλος, σκουπίζει τον ιδρώτα του και προσπαθεί να δώσει στους 

μαθητές του το πιο απλό πρόβλημα με την ελπίδα να το απαντήσουν, αλλιώς θα 

παραμείνουν «αιωνίως τούβλα». Έτσι τους ρωτάει αν είχαν τέσσερα ροδάκινα και τα 

έτρωγαν όλα, τι θα του έμενε. Κάνει την παρουσία του αισθητή ο Ντουβαρτζίδης και 

απαντά ότι θα του έμεναν τα κουκούτσια. 

Συνεχίζει να ειρωνεύεται ο δάσκαλος, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα νεύρα του 

και για άλλη μια φορά αλλάζει το μάθημα, αυτή τη φορά διαλέγει την ιστορία. Αυτή τη 

φορά ρωτά τους μαθητές του να του πουν τι έκαναν οι Εβραίοι αφού πέρασαν από την 

Ερυθρά θάλασσα και επιλέγει τον Χαλβατζίδη να του δώσει την απάντηση, ο οποίος 

αποκρίνεται ότι «εκάθησαν να στεγνώσουν». Ο δάσκαλος έχει φτάσει πλέον στα όρια 
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του, τους αποκαλεί βλάκες και προστάζει περιπαικτικά τον Χαλβατζίδη να πάει στο 

κρεοπωλείο και να ζητήσει μια οκά μυαλό. Δεν περίμενε όμως την απάντηση από τον 

μαθητή «να πω ότι είναι για σας κύριε δάσκαλε;». Ο δάσκαλος μένει άφωνος για την 

τροπή που πήραν τα πράγματα και προτρέπει τους μαθητές του να αποχωρήσουν και να 

επιστρέψουν σπίτια τους. 

Το έργο αποτελεί κωμικό διάλογο ανάμεσα στον δάσκαλο και τα «τούβλα-μαθητές» 

του. Υπογραμμίζονται τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για τους μαθητές, καθώς 

αποδίδονται όλα με ειρωνική σημασία. 

Αποτυπώνεται μια απλή, καθημερινή, τυπική μέρα στο σχολείο, όπου ο δάσκαλος 

αντιμετωπίζει την αμάθεια των μαθητών του. Το έργο είναι γραμμένο σε πεζό διάλογο, 

συμμετέχουν πολλά πρόσωπα, με πρωταγωνιστή τον δάσκαλο, δευτερεύοντες ρόλους 

τους ονομαζόμενους μαθητές, με πολλά σκηνικά χαρακτηριστικά, καθώς εξυπηρετούν 

την εικόνα της τάξης, αλλά με καμία ένδειξη ιδιαίτερης ενδυμασίας. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η θεατρική παράσταση διαδραματίζεται σε αίθουσα 

σχολείου και ξεκινά με το μονόλογο του δασκάλου που εκφράζει την δυσαρέσκειά του 

πως κοντεύει τέλος της χρονιάς και αντί να έχουν μάθει οι μαθητές του γνώσεις 

παραμένουν τούβλα. Αφού χτυπήσει το κουδούνι και μπουν οι μαθητές στην τάξη ο 

δάσκαλος επιβάλει την ησυχία για να ξεκινήσει την εξέταση. Με επιβλητικό και 

αυστηρό ύφος εξετάζει τους μαθητές ρωτώντας τους έννοιες, τις οποίες οι μαθητές 

απαντούν λάθος αλλά με αστείο τρόπο. Το σατυρικό αυτό κείμενο  προκαλεί αρκετό 

γέλιο και προβάλει το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών, τη σκέψη που έχουν για τις 

καταστάσεις  και την αγανάκτηση του επιβήτορα αυστηρού δασκάλου και 

παντογνώστη. 

 

 

Τα δύο αθάνατα όχι 1940-1941 
Από το βιβλίο Εθνικό μαθητικό θέατρο τεύχος Γ΄,  του Παναγιώτη Νάκου, έργο για 

σχολικές γιορτές δημοτικών σχολείων και γυμνασίων, εκδοτικός οίκος ΤΟΥΛΑΣ 

ΜΑΥΡΑΚΟΣ, Ερμού 45 Πάτρα, έτος ιδρύσεως 1869, ανατύπωση 1948. Το έργο 

μπορεί να παιχτεί  ολόκληρο ή τμηματικά. 
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Πρόσωπα:   

Πελοπίδας (δάσκαλος 50-60 ετών) 

Ευτέρπη (γιαγιά μητέρα του δασκάλου 85 ετών) 

 Βαγγελίτσα (δασκάλα κόρη του Πελοπίδα) 

 Γιώργος (γιός του Πελοπίδα) 

 Μήτραινα  

 Λευθέρης (μαθητής11-12 ετών ανηψιός της Βαγγελίτσας) 

 Πρόεδρος 

 Παπάς 

 2-3 κοινοτικοί σύμβουλοι  

 Γιάννης (αγροφύλακας) 

 Μήτσος (κλητήρας) 

 Κα Ευτυχία(σύζυγος Προέδρου) 

 Κα Μαλάμω (σύζυγος πάτερ)  

 Κα Καλλιρόη(σύζυγος τηλεγράφου) 

 Δεσποινίδες Νίκη, Λίλη, Ρίτα 

 Κώσταινα (γειτόνισσα 75 ετών) 

 Παιδιά του χωριού 

 Παππούς (βορειοηπειρώτης 80 ετών) 

 Κώστας (14 ετών) 

 Στρατιώτες, λοχίες, ιταλός αιχμάλωτος  

Το έργο χωρίζεται σε 4 πράξεις και έχει πατριωτικό μήνυμα και είναι έντονο το 

συναίσθημα την απόκτησης της ελευθερίας κατά τον ελληνοϊταλικό- γερμανικό πόλεμο 

40-41.  Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το έργο ποικίλουν στις ηλικίες και έτσι φαίνεται 

πώς από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο το ίδιο συναίσθημα του αγώνα, της ελπίδας και 

της ελευθερίας κυριαρχεί.  Επίσης έτσι όπως παρουσιάζεται το έργο δίνει και στον 

θεατή την αγωνία τη λαχτάρα για τον αγώνα και προβάλλεται έντονα  το συναίσθημα 

της ομόνοιας, της αγάπης, της ένωσης για τον κοινό σκοπό και την εθνική υπερηφάνεια. 

Ωστόσο κοινωνικά εκτός από το αγωνιστικό μήνυμα παρουσιάζει και τη θέση της 
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αγωνίστριας και μάχιμης γυναίκας που και αυτή με τις προσπάθειές της συμβάλει στην 

εθνική αντίσταση κατά του κατακτητή. Ακόμη μέσα από το θεατρικό φαίνεται και η 

αγάπη προς την ανώτερη δύναμη, το Θεό, που όπως πάντα οι άνθρωποι εναποθέτουν 

ελπίδες σωτηρίας, άλλωστε αυτό γίνεται αντιληπτό και από το ότι μέσα στο έργο 

υπάρχει ο ρόλος του ιερέα. Το έργο αφυπνίζει το κοινό εθνικό συναίσθημα γι’ αυτό και 

κλείνει με τον εθνικό ύμνο, διδάσκει πατριωτικά τραγούδια και αναφέρει τα ιστορικά 

γεγονότα του πολέμου τον ελληνοΐταλικό πόλεμο,  τη νίκη στην Πίνδο, το μέτωπο στη 

Βόρεια Ήπειρο. Στο θεατρικό φαίνεται ξεκάθαρα το τρίπτυχο πατρίς-θρησκεία- 

οικογένεια.   

 

 

 

 

 



[112] 
    Κουλέτσου Δέσποινα 

Από την κατάρρευση και δώθε  
Από το βιβλίο Εθνικό μαθητικό θέατρο τεύχος Δ΄,  του Παναγιώτη Νάκου, , 

επιθεώρηση για σχολικές γιορτές δημοτικών σχολείων και γυμνασίων, εκδοτικός οίκος 

ΤΟΥΛΑΣ ΜΑΥΡΑΚΟΣ, Ερμού 45 Πάτρα, έτος ιδρύσεως 1869, ανατύπωση 1948. Το 

έργο μπορεί να παιχτεί  ολόκληρο ή τμηματικά. Στο βιβλίο αυτό εμπεριέχονται 

ποιήματα με εθνικό περιεχόμενο που ενισχύουν την εθνική συνείδηση στην εργασία θα 

παρατεθούν εικόνες ολόκληρων των 

ποιημάτων.  
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[114] 
    Κουλέτσου Δέσποινα 

Έπειτα στον πρόλογο του βιβλίου του Κώστα Ι . Δημόπουλου, Δημοδιδάσκαλου 4
ου

 

Δημ. Σχολείου Κατερίνης,  το Σύγχρονο Παιδικό Θέατρο, με 14 έργα για σχολικές 

τελετές κατάλληλα για παιδιά δημοτικών σχολείων και γυμνασίων Κατερίνης, 1936, 

γίνεται αναφορά στη δυσκολία της διοργάνωσης της σχολικής παράστασης που 

αντιμετωπίζει κάθε δάσκαλος. Η βασικότερη δυσκολία, όπως εξιστορεί ήταν η εύρεση 

«κατάλληλων» έργων κι αυτό γιατί το υλικό που υπήρχε, εκείνη την περίοδο ήταν 

ελάχιστο κι αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και κάποιος που αναζητεί έργα για εκείνη 

την περίοδο.
210

  

Εκείνη την περίοδο λοιπόν, συναντάμε παιδικά θεατρικά έργα  τα οποία είναι 

γραμμένα, με τη βοήθεια του δασκάλου τους, από τα ίδια τα παιδιά που παίζουν και 

στην παράσταση. Η θεματολογία των παραστάσεων πηγάζει από την καθημερινή ζωή 

των ανθρώπων και το ύφος τους κινείται κυρίως στη κωμωδία. Ωστόσο, κάποια 

θεατρικά συνεχίζονται να παίζονται από την προηγούμενη περίοδο όπως συναντάμε τις 

απενταριές του Μπαρμπακώστα, Μπαμπά πήρα δέκα, Να μαθηταί να μάλαμα, Μην 

αφήσετε τίποτε. 
211

   

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΚΗ 
Είναι μια φάρσα αποτελούμενη από 2 πράξεις. Οι ρόλοι που συμμετέχουν είναι:  

1. Τάκης φοιτητής ιατρικής  

2. Γιώργος φοιτητής ιατρικής 

3. Μήτσος φοιτητής ιατρικής 

4. Γιάννης φοιτητής ιατρικής 

5. Κυρά – Φροσύνη  σπιτονοικοκυρά του Τάκη 

6. Ένας Γιατρός  

 

Η σκηνή ξεκινά με τους τρείς φοιτητές τον Τάκη, τον Γιώργο και το Μήτσο να 

βρίσκονται στο σπίτι του Τάκη και να συζητούν για την υποχονδρία και πως με το 

                                                             
210 Κώστα Ι . Δημόπουλου, Δημοδιδάσκαλου 4ου Δημ. Σχολείου Κατερίνης, Σύγχρονο Παιδικό Θέατρο, 

με 14 έργα για σχολικές τελετές κατάλληλα για παιδιά δημοτικών σχολείων και γυμνασίων, εν Κατερίνη, 

τυπογραφείον: Μακεδονικό Αγώνος, 1936, σ.5. 
211 Ο.π., σ.5-6. 
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μυαλό του κανείς μπορεί  να αρρωστήσει. Όμως ο Τάκης αντιδρά με τον όρο και δεν το 

παραδέχεται ότι μπορεί κανείς να αρρωστήσει από εμμονές, ιδέες και κουταμάρες όπως 

τις αποκαλεί. Οι φίλοι του τότε τον προκαλούν και στοιχηματίζουν μαζί του ότι μπορεί 

και ο ίδιος να αρρωστήσει έτσι. Η σκηνή κλείνει με τον αποχαιρετισμό του Τάκη ο 

οποίος φεύγει για το χωριό του για τις καλοκαιρινές διακοπές.   

Στη δεύτερη πράξη το σκετς διαδραματίζεται με την επιστροφή του Τάκη στην Αθήνα 

και την υποδοχή των φίλων του στο σπίτι του. Καθώς τον υποδέχονται οι φίλοι του, 

λένε τα νέα τους μετά από τόσο καιρό και ξεκινούν να του λένε ότι τον βλέπουν 

κουρασμένο.  Τότε ο Τάκης ξεκινά να έχει αμφιβολίες για την υγεία του και ξεκινά να 

μη νιώθει καλά φωνάζει τη σπιτονοικοκυρά του και έναν γιατρό καθώς είναι ανήσυχος. 

Ο γιατρός αφού τον εξετάσει τον βάζει περισσότερο σε αμφιβολίες και ο Τάκης αρχίζει 

να νιώθει περισσότερο κομμένος άρρωστος. Στέλνει την κυρά Φροσύνη να του πάρει 

ρετσινόλαδο όπως του σύστησε ο γιατρός και συλλογιέται τι να έχει πάθει πως 

αρρώστησε και τι κακό τον βρήκε. Καθώς η σπιτονοικοκυρά του, του το φέρνει 

προβληματίζεται και στεναχωρημένος πάει να το πιεί και τότε η παρέα του 

αποκαλύπτεται καθώς βρισκόταν κρυμμένη στο σπίτι του για να κερδίσει το στοίχημα. 

Η παράσταση κλείνει έχοντας παραδεχτεί ο Τάκης την υποχονδρία του και πηγαίνουν 

να τους κεράσει το στοίχημα που έχασε. 

Η ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ  
Μια ακόμη κωμική παράσταση είναι το παρακάτω έργο κατά το οποίο εξελίσσεται με 

έναν Δικηγόρο και μια Κυρία. Το μέρος είναι στο δικηγορικό γραφείο, στο οποίο 

απευθύνεται η κυρία πανικόβλητη για να κάνει μήνυση στον άντρα της. Ο δικηγόρος 

ξαφνιασμένος γι αυτήν την υπόθεση ζητάει περισσότερες πληροφορίες. Η ίδια του 

αναφέρει ότι ο άντρας της είναι δολοφόνος αφού σκότωσε το «παιδί» της τη Νινούλα, ο 

δικηγόρος ενθουσιασμένος για το ζεστό θέμα την παραπέμπει στην αστυνομία όμως 

έκπληκτος ακούει πως οι αρχές την παρέπεμψαν σ αυτόν. Τότε επιθυμεί να μάθει 

περισσότερα στοιχεία και η γυναίκα του εξιστορεί την ιστορία της. Αναφέρει λοιπόν 

πως ο άντρας της είχε αγοράσει ψάρια και καθώς τα καθάριζε τα άφησε στο παράθυρο 

και η Νινούλα η οποία φαίνεται πως ήταν η γάτα τρώει τα ψάρια. Ο άντρας της 

νευριασμένος την χτύπησε και τη σκότωσε. Αφού το συνειδητοποιεί ο δικηγόρος ότι η 

υπόθεσή του σχετίζεται με τη δολοφονία μιας γάτας ηρεμεί και χλευάζει την κυρία, 

καθώς και ο ίδιος νιώθει πως άδικα ξόδεψε το χρόνο του.   
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Ο ΨΥΛΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΥΓΑ  
Ένας κωμικός διάλογος με πρόσωπα ένα αγόρι παριστάνει τον ψύλλο και ένα κορίτσι 

την μύγα. Τα δύο αυτά έντομα κάνουν έναν διάλογο και συζητούν για τις κακοτυχίες 

που περνά ο κόσμος και τη φτώχια που υπάρχει. Ο διάλογος είναι σατυρικός και 

παρουσιάζει τις καταστάσεις διαβίωσης είτε είναι πλούσια είτε φτωχή η οικογένεια, είτε 

ζει στην πόλη είτε σε χωριό. 

Δίνεται λοιπόν η εικόνα  κυρίως για το χωριό που κόσμος πεινάει και οι συνθήκες είναι 

άσχημες, δουλεύουν συνέχεια και όπως λέει ο ψύλλος το πετσί τους έχει γίνει σκληρό 

από τις στερήσεις και τις κακουχίες, ενώ στην πόλη υπάρχουν  και οι καλοθρεμμένοι 

που τρώνε και τεμπελιάζουν.  

Μεταπολεμικό θέατρο σχολιασμός και ανάλυση θεατρικών κειμένων 
 

Από το βιβλίο Σχολικό θέατρο, Ζ.Ν. Παπαμιχόπουλος, Σχολικό Θέατρο, Α΄τόμος, 

εκδόσεις Δημ. Εμ. Αλεξίου, οδός Πεσματζόγλου αρ. 5, Αθήναι.   

ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 
Τίτλος του έργου είναι το πατρικό σπίτι, ένα θεατρικό δράμα μονόπρακτο με έξι 

σκηνές και τα πρόσωπα που συμμετέχουν είναι:  

 Ελένη 10 -12  χρόνων 

 Ευγενία η μητέρα της Ελένης 

 Θεοφάνης υποψήφιος αγοραστής του πατρικού σπιτιού 

 Ανδρομάχη η γυναίκα του Θεοφάνη 

 Νίκη η κόρη τους   10  χρόνων 

 Απόστολος, θείος της Ελένης , αδελφός της Ευγενείας 

Το θεατρικό αυτό έχει  έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα και συνδέεται με το 

πατρικό σπίτι. Η ιστορία διαδραματίζεται με την πώληση του πατρικού σπιτιού για 

οικονομικούς λόγους. Μέσα σ αυτό το έργο αντικατοπτρίζεται η εικόνα της τότε 

ελληνικής κοινωνίας και συγκεκριμένα δίνεται η εικόνα μιας χήρας μάνας που έχει να 
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θρέψει την κόρη της και λόγω αδυναμίας αναγκάζεται να πουλήσει το πατρικό σπίτι. Η 

εικόνα για το σπίτι που δίνεται μέσα από το κείμενο είναι πως σε αυτό γίναμε αυτό που 

είμαστε τώρα, ο τόπος που μεγαλώνουμε έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά 

μας και φαίνεται έντονα το συναισθηματικό δέσιμο του οίκου που για εκείνη την εποχή 

η οικία σήμαινε ασφάλεια.  Όμως οι δυο γυναίκες αναγκάζονται να πουλήσουν το 

πατρικό τους σπίτι επειδή επήλθε φτώχεια, κατοχή και χρέη καθώς αρρώστησε η 

μητέρα και δεν τα βγάζουν πλέον πέρα. 

Η πλοκή του έργου έχει ως εξής: Σ ένα πατρικό σπίτι ζει η μητέρα Ευγενία μαζί 

με την 12χρονη κόρη της Ελένη, οι οποίες αναγκάζονται να πουλήσουν το σπίτι τους. 

Συγκίνηση φέρνει η πινακίδα που διακρίνεται στην εξώπορτα με τη λέξη 

«ΠΩΛΕΙΤΑΙ». Η μικρή Ελένη μονολογεί  πως δεν μπορεί να αποχωριστεί το 

αγαπημένο σπιτάκι της ,που δέχτηκε την ορφάνια του πατέρα της, τη φτώχεια και τώρα 

είναι αναγκασμένη να υποκρίνεται την πρόθυμη πωλήτρια. Το συναισθηματικό κλίμα 

που επικρατεί μέσα στο σπίτι είναι βαρύ και στενάχωρο. Η Ελένη παρηγορεί τη 

μανούλα της , πως αργότερα με τον καιρό με τις οικονομίες τους, μπορεί να ξαναγίνει 

δικό τους το σπίτι. Προθυμοποιείται, να εργαστεί ως ράφτρα, ή ως νοσηλεύτρια αφού 

και η μητέρα της έλεγε ότι περιποιούνταν καλά τους τραυματίες στον Αλβανικό 

πόλεμο. Με το συνειρμό στον αλβανικό πόλεμο έρχεται στο μυαλό ο συγγενής τους 

θείος Απόστολος που έφυγε μετά τον Αλβανικό πόλεμο στην Αμερική κι από τότε 

έχουν να ακούσουν νέα του. η σκέψη τους για το θείο βγάζει μια ελπίδα σωτηρίας 

μήπως καταφέρουν και σώσουν το σπίτι τους. Μέσα από το έργο ακόμη φαίνεται πως 

έρχεται η ανάπτυξη αφού οι αγοραστές θέλουν να γκρεμίσουν το παλιό σπίτι για να 

κτίσουν μοντέρνα πολυκατοικία, το απαιτεί ο εκσυγχρονισμός και η αστικοποίηση της 

εποχής.  

Εν συνεχεία εμφανίζονται οι πρώτοι υποψήφιοι αγοραστές, που είναι μια 

οικογένεια αποτελούμενη από τον πατέρα Θεοφάνη, τη μητέρα Ανδρομάχη και την 

δεκάχρονη κορούλα τους Νίκη. Από την πρώτη στιγμή οι υποψήφιοι αγοραστές  

συμπάθησαν το παλιό σπίτι.  Η Ελένη όμως παρουσιάζει το σπίτι ως στοιχειωμένο για 

να φοβηθούν και να φροντίσουν να βρουν κάποιο άλλο καλύτερο. Ενώ οι αγοραστές 

βρίσκονται στον κήπο του σπιτιού και συνομιλούν μεταξύ τους, επιστρέφει από τα 

ψώνια η Ευγενία και τους πλησιάζει να ακούσει την απόφασή τους  που είναι θετική, 

μένει να δώσουν κάποια προκαταβολή. 
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Καθώς συμβαίνουν όλα αυτά εμφανίζεται  κάποιος κύριος, ο οποίος αναρωτιέται 

αν είναι αυτό το σπίτι που πωλείται και γιατί. Βγαίνει από την κουζίνα η Ελένη να 

συναντήσει τον καινούργιο υποψήφιο αγοραστή και αμέσως ο κύριος τη ρωτάει γιατί το 

πουλάνε. Οπότε εκείνη του εξηγεί ότι δεν θέλουν να πουληθεί το σπίτι αλλά 

αναγκάζονται  λόγω της φτώχειας, της κατοχής και των χρεών που δημιουργήθηκαν 

μετά την αρρώστια της μητέρας  της. Ο κύριος αυτός τελικά είναι  ο θείος Απόστολος 

και καταλαβαίνει πόσο πικραίνεται η Ελένη καθώς μιλάει για το πατρικό της σπίτι, την 

ορφάνια της από την έλλειψη του πατέρα, το χαμό του θείου στην Αμερική που έπαψε  

κι αυτός να τους γράφει και πως δεν έχουν από κανέναν βοήθεια.  

Η Ελένη λέγοντας όλα αυτά είδε ότι ο κύριος έγινε χλωμός και του το είπε. Ο 

ίδιος καμώθηκε ότι είναι λίγο κουρασμένος, κάθισε  και  ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Του 

φέρνει το νερό κι εκείνος  βλέπει ότι η μικρή Ελένη μοιάζει  πολύ τη μητέρα της 

Ευγενία. Τη ρωτάει πώς τη λένε και πώς λένε και τη μητέρα της. Αφού άκουσε τα 

ονόματα ήταν πια σίγουρος ότι η μικρή Ελένη ήταν η  κόρη της αδελφής του και 

αποφασισμένος να μην αφήσει να πουληθεί το σπίτι, είπε στην Ελένη να ανακοινώσει 

στην μητέρα της ότι αγοράζει αυτός αμέσως  το σπίτι. Το κορίτσι αδυνατεί να πιστέψει 

ότι το σπίτι θα πουληθεί, κλαίει με λυγμούς  και τον παρακαλεί να βρει ένα άλλο 

καλύτερο σπίτι πιο βολικό γιατί αυτό είναι στοιχειωμένο.   

Η Ευγενία και οι αγοραστές έκλεισαν τη συμφωνία της αγοραπωλησίας και 

μπαίνοντας μέσα στο σπίτι άλλαξαν τα σχέδια επειδή η Ευγενία γνώρισε τον αδελφό 

της Απόστολο ο οποίος τους ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να πουληθεί το σπίτι 

διότι η  πραγματική του ιδιοκτήτρια ήταν η ανεψιά του Ελένη και θα της κόστιζε πολύ 

να το αποχωριστεί.  

ΔΥΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ: κωμικό έργο που αναφέρεται στη φτώχεια της εποχής. Το ιδίωμα 

είναι απλό δημοτικό με πολλούς λαϊκούς ιδιωματισμούς. Τα πρόσωπα του έργου είναι: 

 Ο Σβούρας,  

 ο Φρίγκος, 

 η κυρά- Μαλάμω και 

 ο Παγώνης  

ο Σβούρας και ο Φρίγκος είναι δύο φτωχοί νέοι της εποχής που συζητούν για να 

αγοράσουν ένα λαχείο από κοινού. Ο Σβούρας όμως είναι μπατίρης και 

διαπραγματεύεται την αγορά του λαχείου λέγοντας ότι είναι γουρλής και παραθέτει 
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αστεία επιχειρήματα στον Φρίγκο. Έπειτα στο έργο εμφανίζεται το άλλο πρόσωπο η 

κυρα Μαλάμω που φαίνεται να είναι η γυναίκα από το χωριό που  θα κουτσομπολέψει, 

και θα πιστεί εύκολα με δεισιδαιμονίες. Στο κωμικό αυτό έργο περιγράφεται η φτώχια 

της εποχής. Από την αρχή ακόμη συζητούν για την κακομοιριά, την ατυχία και την 

αφραγκιά τους και στην πλοκή του έργου φαίνεται πως μια κατσαρόλα ντολμαδάκια 

κλέβει την παράσταση αφού κάποιος τα έφαγε και ψάχνουν να του ρίξουν δύο 

χαστούκια όπως και ο τίτλος. Έτσι εμφανίζεται και το άλλο πρόσωπο του έργου ο κυρ 

Παγώνης ο οποίος αγριεμένος ψάχνει το Σβούρα για τον οποίο θεωρεί υπαίτιο ότι αυτός 

έφαγε τα ντολμαδάκια. Όμως στην πραγματικότητα πίσω από τον χορτάτο νέο 

βρίσκεται ο Φρίγκος ο οποίος για καλή του τύχη συναντά τον κυρ Παγώνη μαθαίνει τις 

προθέσεις του ξύλου και κανονίζει την πλοκή της ιστορίας και τακτοποιεί την 

κατάσταση.  

  

28η Οκτωβρίου μονόπρακτη κωμωδία. Πρόσωπα:  

 Ιταλία (ρωμαία αρχόντισσα) 

 Ιταλός στρατιώτης 

 Το φάντασμα του Ιούλιου Καίσαρα 

 Τσιτσρόνε 

 Ντούτσε 

 Ο κορυφαίος του χορού 

 Η κορυφαία του χορού 

 Χορός φασιστών και μικτός 

 

Η σκηνή εξελίσσεται μπροστά στον τάφο του Ιούλιου Καίσαρα και η πρώτη 

σκηνή ξεκινά με τον κορυφαίο και το χορό των φασιστών.  Είναι ένα θεατρικό 

κείμενο που μιλά για τον πόλεμο μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών από την πλευρά 

των Ιταλών και έχει αισθήματα αντιπάθειας και έχθρας που αναπτύσσονται 

μέσα στον πόλεμο μεταξύ των εθνικοτήτων αλλά εμπεριέχει και σατυρικές 

σκηνές που υποτιμούν οι ίδιοι οι Ιταλοί τους εαυτούς τους. Από την πρώτη 

σκηνή κι όλας, ξεκινούν με την έκφραση «θα σπάσουμε τα πλευρά των 

Ελλήνων». Σ αυτό το έργο διακρίνεται η έχθρα των Ιταλών απέναντι στους 

Έλληνες και είναι ξεκάθαρο ότι θα δούμε τον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Οι Ιταλοί 

παρουσιάζονται ως δειλοί και αδύναμοι μπροστά στους δυνατούς, ατρόμητους, 
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ικανούς Έλληνες που πολεμούν και μάχονται και στην ξηρά αλλά και στη 

θάλασσα από την οποία μπόρεσαν και επιτέθηκαν στη βάση τους. Εν συνεχεία  

θεατρικό κείμενο αναφέρεται και στον Ντούτσε, που τον αναδεικνύουν ως τον 

ικανό στρατηγό που όταν θα τον αντιμετωπίσουν οι Έλληνες θα φοβηθούν που 

θα το βάλουν στα πόδια. Μέσα από αυτή την παρουσίαση του Ντούτσε το 

κείμενο διδάσκει την έχθρα καθώς  αναπτύσσεται στα ελληνόπουλα προς τον 

ιταλό στρατηγό. Αναφέρονται στοιχεία του πολέμου και πολεμικές μάχες. Στη 

συνέχεια του θεατρικού εμφανίζεται η Ιταλία ως ρόλος στο κείμενο, δηλαδή ως 

αρχόντισσα με την αγωνία της για τους στρατιώτες και για το μέτωπο της 

Ηπείρου και τις εξελίξεις και κατακρίνει έμμεσα λέγοντας ότι περιμένει 

συμβουλές από τα σοφά φασιστικά μυαλά των στρατηγών της. Γενικότερα σε 

κάθε λόγο της αναφέρει για τα σοφά μυαλά της χώρας περνώντας το σατυρικό 

μήνυμα αλλά και παρουσιάζοντάς το έτσι πως οι Ιταλοί είναι χαμένοι.  

Σε όλο το έργο φαίνονται ανήμποροι οι Ιταλοί αφού κατατροπώνονται από τους 

δυνατούς Έλληνες. Και σε αυτό το θεατρικό δεν λείπει το τρίπτυχο πατρίδα, 

θρησκεία και οικογένεια. Ενισχύεται το αίσθημα για την πατρίδα με την έχθρα 

που καλλιεργείται ανάμεσα στους εχθρούς και όπως οι Ιταλοί υπερασπίζονται 

την πατρίδα τους έτσι και οι Έλληνες αφού στο συγκεκριμένο έργο, είναι οι 

δυνατοί. Επίσης και με τα χλευαστικά μηνύματα που έχουν στα λόγια τους οι 

Ιταλοί για τους εαυτούς τους υποτιμούνται στα μάτια των ελληνόπουλων. Η 

θρησκεία εμφανίζεται καθώς οι Ιταλοί κυνηγημένοι από τον εχθρό παρακαλούν 

το Θεό να τους βοηθήσει και η οικογένεια μέσα που την αγωνία για τους 

στρατιώτες που έχουν αφήσει πίσω τους δικούς τους. 

Στην τελευταία σκηνή εμφανίζεται το φάντασμα του Καίσαρα το οποίο 

παρεμβαίνει γιατί ο εχθρός ντροπιάζει τη Ρώμη και με την παρουσία του 

συνομιλεί με τους υπόλοιπους για να βρουν λύση. Το θεατρικό κλείνει 

προβάλλοντας τον ελληνικό λαό ως γενναίο, οι Ιταλοί να πιστεύουν στο όραμά 

τους πω θα νικήσουν και θα γίνει η Ελλάδα ελληνική παροικία όμως αυτό θα 

γίνει εφικτό με την παρέμβαση και τη βοήθεια των γερμανών και με την 

έκφραση «με ξένα κόλλυβα δικό μας μνημόσυνο».    

 Ο πεισματάρης Πρόσωπα:  

 Η κυρία Σάσα 

 Γιώργος, ο γιός της 
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 Αλίκη, φίλη του Γιώργου  

 Πέτρος, ένα φτωχόπαιδο 

Το θεατρικό αυτό απευθύνεται σε μικρά παιδιά κυρίως και έχει διδακτικό χαρακτήρα 

για να εκτιμούν τις καταστάσεις που βιώνουν. Η πλοκή διαδραματίζεται ως εξής: ο 

Γιώργος είναι ένα πλουσιόπαιδο και επιθυμεί να είναι έξω στο κήπο να παίζει αλλά 

κυρίως να βγει να πάει στο θέατρο, όμως επειδή ήταν άρρωστος η μητέρα του η κυρία 

Σάσα δε του το επιτρέπει για να αναρρώσει. Ο μικρός λοιπόν Γιώργος κακομαθημένος 

επιμένει και κάνει πείσματα αλλά και μούτρα στη μητέρα του που ενώ του εξηγεί δε 

θέλει να καταλάβει. Η ίδια βγαίνει για εξωτερικές δουλειές και για να μην είναι μόνος 

του, του στέλνει τη φίλη του την Αλίκη.  Η Αλίκη πηγαίνει και του κάνει παρέα όμως 

εκείνος συνεχίζει να είναι στεναχωρημένος και μουτρωμένος. Ξαφνικά χτυπάει την 

πόρτα ένα φτωχόπαιδο ο Πέτρος ο οποίος πήγε στο σπίτι του Γιώργου το κουστούμι 

του πατέρα του. Μπαίνοντας στο σπίτι του Γιώργου ο Πέτρος ενθουσιάστηκε από το 

όμορφο σπίτι. Ο ενθουσιασμός του φάνηκε και τότε τα παιδιά τον ρώτησαν τι ήταν 

αυτό που του άρεσε. Ο Πέτρος εξήγησε ότι είναι φτωχόπαιδο και δουλεύει για να τα 

βγάλει πέρα. Τότε ο Γιώργος εκτίμησε την κατάσταση που ζούσε και σταμάτησε να 

κάνει τα πείσματά του καλώντας κι όλας αυτόν και τη μητέρα του σε δείπνο.  

 

Το παραμύθι της ζωής: πρόσωπα  

 Η κυρούλα (γερόντισσα) 

 Ο θάνατος (νέος) 

 Η Ζωή (νέα και ωραία) 

Θεατρικό κείμενο που απευθύνεται σε μικρά παιδιά κι έχει διδακτικό χαρακτήρα για τη 

ζωή και το θάνατο. Η υπόθεση της ιστορίας έχει ως εξής: η κυριούλα είναι μια 

γερόντισσα η οποία παραπονιέται για τη ζωή της και τις δυσκολίες που έχει περάσει. 

Έτσι επικαλείται το θάνατο και παρακαλεί να πεθάνει, ο θάνατος ακούει το κάλεσμα 

της και εμφανίζεται δίνουν γνωριμία και τρομοκρατημένη από την σκοτεινή εμφάνιση 

του η κυριούλα επικαλείται τη Ζωή. Τότε εμφανίζεται η Ζωή η γλυκιά και όμορφη. 

Γίνεται ένας αντίλογος μεταξύ ζωής και θανάτου για να δουν με ποιανού το μέρος θα 

αποφασίσει να πάει η κυριούλα. Στο τέλος νικά η ζωή και η κυριούλα αφήνει τη μοίρα 

της για το τέλος της ζωής της στο Θεό και μαθαίνει από το πάθημα της ότι δεν πρέπει 

να είναι αχάριστη γι αυτά που έχει γιατί υπάρχουν και χειρότερα καθώς και πως το 

μοιραίο τέλος δε θα το αποφασίσει η ίδια για τη ζωή της αλλά όταν θα είναι η ώρα να 
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συμβεί τότε θα την επισκεφτεί ο θάνατος, μέχρι τότε όμως θα απολαμβάνει τη ζωή και 

θα μαθαίνει από αυτήν. 

 

Ζωοφιλία: πρόσωπα:  

 Πίπης  

 Θάνος 

Το θεατρικό αυτό κείμενο σχετίζεται  όπως λέει κι ο τίτλος του με τη ζωοφιλία. Το έργο 

αυτό απευθύνεται σε μικρά παιδιά και έχει διδακτικό χαρακτήρα. Οι δύο φίλοι λοιπόν 

συναντιούνται και ξεκινούν τη συζήτηση σχετικά με τα ζώα. Ο Θάνος φαίνεται να 

αγαπά και να φροντίζει τα ζώα ενώ ο Πίπης δε τα περιποιείται αλλά και τα βασανίζει. 

Στο διάλογο τους οι δύο φίλοι ανταλλάσουν απόψεις και στο τέλος βγαίνει το μήνυμα 

να αγαπούν να σέβονται τα ζώα γιατί κι αυτά έχουν ψυχή.   

Μέσα από τα τελευταία θεατρικά έργα διακρίνεται η καθημερινή ζωή και οι 

προβληματισμοί των ανθρώπων καθώς διδάσκονται και κοινωνικά μηνύματα.  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Στα ταραγμένα χρόνια του Μεσοπολέμου, μέσα από διάφορες οικονομικές, 

κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διακυμάνσεις, παρατηρείται κάποια κίνηση που 

σχετίζεται με την ανάπτυξη του θεάτρου και πιο συγκεκριμένα του σχολικού θεάτρου. 

Το σχολικό θέατρο αποτελούσε  και αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σχολικής 

διαδικασίας. Μπορεί να μην το χρησιμοποιούσαν στην περίοδο του Μεσοπολέμου ως 

διδακτικό μέσο, αλλά κυρίως για κάποιες γιορτές ή εκδηλώσεις.  

Τα σχολικά θεατρικά έργα της εποχής του Μεσοπολέμου, αντανακλούν όλα τα 

κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της εποχής. Έντονα είναι τα στοιχεία της 

οικονομικής εξαθλίωσης και της προσπάθειας για οικονομική ανάπτυξη, της ξενιτιάς, 

του ξεριζωμού και της προσφυγιάς, του αναλφαβητισμού, των κοινωνικών και ταξικών 

διαφορών. 

Παρουσιάζονται ήθη και έθιμα της εποχής, καθώς και στοιχεία για την 

καθημερινότητα των ανθρώπων του Μεσοπολέμου. Τα έργα αναφέρονται κυρίως σε 

απλές, καθημερινές δραστηριότητες της κοινωνίας, με λίγες εξαιρέσεις, που 
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αντανακλούν τις σκέψεις και τις συνήθειες απλών ανθρώπων. Αντανακλούν τα πάθη, 

τις επιθυμίες, τα συναισθήματα, για τις καταστάσεις που βιώνουν.  

 

Γενικότερα μέσα από τα θεατρικά έργα φαίνεται η εικόνα της κοινωνίας και 

παρουσιάζονται οι δυσκολίες με κωμικό ή δραματικό τρόπο. Έτσι και τα σχολικά 

θεατρικά έργα έβγαζαν μηνύματα με αυτές τις καταστάσεις καθώς και τα παιδιά 

παίζοντας το ρόλο έμπαιναν μέσα στην κοινωνία ταύτιζαν τους εαυτούς τους με τους 

μεγάλους καθώς και μάθαιναν τα ήθη, τις αξίες της εποχής. Ωστόσο παρατηρείται πως 

υπάρχει επιφανειακό πνευματικό περιεχόμενο στα θεατρικά κείμενα εξαιτίας των 

δεινών  που υπέστη ο λαός. Αργότερα, κατά τη μεταπολεμική περίοδο, ενίσχυαν το 

πατριωτικό πνεύμα στα παιδιά ειδικά όταν έπαιζαν σκηνές του πολέμου και μείωναν 

τους «εχθρούς» και πρόβαλαν το τρίπτυχο πατρίς –θρησκεία- οικογένεια. Επιπλέον τα 

θεατρικά έργα είχαν και καθημερινά ανθρώπινα μηνύματα πάνω σε ζητήματα που 

μάστιζαν την κοινωνία.  

Τέλος, το σχολικό θέατρο, μπορεί να οργανωνόταν στα πλαίσια σχολικών φορέων 

και από το διδακτικό προσωπικό σε συνεργασία με τους μαθητές του εκάστοτε 

σχολείου, αλλά φαίνεται να αντιμετωπίζεται ως πολιτιστικό δρώμενο από την κοινωνία 

και όχι ως μια απλή σχολική εορτή. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα διπλωματική εργασία καταλήξαμε σε γενικά 

συμπεράσματα σχετικά με τα ευεργετικά αποτελέσματα που έχει η σύνδεση του 

θεάτρου με την ιστορία. Ξεκινώντας, μπορούμε να πούμε, ότι λάβαμε ένα βασικό 

ερέθισμα για μία διαφορετική προσέγγιση και αξιοποίηση της τέχνης του θεάτρου. 

Αυτό προκύπτει, ύστερα από τη διαπίστωση της ποικιλομορφίας και πολλαπλότητας 

του όρου θέατρο, καθώς εμπεριέχει μία ευρεία γκάμα από αλληλένδετους όρους, που 

διαμορφώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά του.  

Εν συνεχεία, ανακαλύψαμε την ιστορική αναδρομή του νεοελληνικού θεάτρου από 

τον 18ο αιώνα μέχρι τον 20
ο
. Η γνώση αυτή μας καθιστά ικανούς να κατανοήσουμε την 

τέχνη του θεάτρου. Όπως, δηλαδή, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος μπορούμε να 

κατανοήσουμε το παρόν, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση του θεάτρου, 

μπορέσαμε να κατανοήσουμε τις βασικές εξελίξεις και επιρροές, οι οποίες 

διαμόρφωσαν σταδιακά τη σημερινή μορφή του θεάτρου.  

Επιπλέον, ήρθαμε σε μία πρώτη επαφή με το πώς μπορεί να συνδεθεί το θέατρο με 

την ιστορία. Ανακαλύπτοντας το μεγάλο αριθμό ιστορικών γεγονότων, τα οποία μπορεί 

να αξιοποιήσει το θέατρο κατανοούμε την ιδιαίτερη συμβολή του στην παροχή ενός 

διαφορετικού τρόπου προσέγγισης μίας ουσιαστικής ιστορικής γνώσης και γνωρίσαμε 

τον όρο δημόσια ιστορία και τι εμπεριέχεται σ αυτόν. 

 Ακόμη, γευτήκαμε το σπουδαίο έργο του εκσυγχρονιστή και σπουδαίου παιδαγωγού 

Μ. Κουντουρά στο Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης με τις πρωτότυπες λειτουργίες του και 

την αξιοποίηση της τέχνης με το ομαδικό πνεύμα. . Όταν εκείνος αντιμετωπίζει με 

ισότιμο ρόλο όλες τις μαθήτριες, τους μεταδίδει την αξία του δικαιώματος της 

έκφρασης όλων των ανθρώπων και έτσι, καλλιεργούνται οι αξίες της δημοκρατίας και 

τις εμψύχωνε κάνοντας δημιουργικό διάλογο, μέσω του οποίου μπορεί με έμμεσο τρόπο 

να καταλήξει στις διδακτικές της προθέσεις. 

Επίσης περνώντας στην ιστορική πλευρά των εποχών και κάνοντας την ιστορική 

αναδρομή έγιναν αντιληπτοί οι καταστάσεις των εποχών καθώς και στην ανάλυση των 

σχολικών θεατρικών κειμένων  κατανοήθηκαν τα θεατρικά θέματα και η φιλοσοφία-

ιδεολογία της εκάστοτε περιόδου. Τα σχολικά θεατρικά κείμενα προωθούσαν το 

πνεύμα της εποχής και παρουσίαζαν σε μικρογραφία είτε τον καθημερινό βίο των 
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ανθρώπων της εκάστοτε περιόδου με τους προβληματισμούς και τα καθημερινά θέματα 

που τον προβλημάτιζαν, προβάλλοντας ακόμη και τον τρόπο ζωής  του, είτε 

παρουσίαζαν σοβαρά θέματα όπως ο πόλεμος και εικόνες του διδάσκοντας την 

αντιπάθεια προς τους εχθρούς και τους αγώνες που έκαναν αλλά και τα σχέδια που 

μηχανεύονταν για το δρόμο προς την ελευθερία και την ειρήνη  ενισχύοντας το ιδεώδες 

πρότυπο πατρίς-θρησκεία –οικογένεια.  

Εν κατακλείδι, αν επιθυμούμε να εξετάσουμε όλες τις πλευρές οφείλουμε να 

αντιληφθούμε και τις δυσκολίες των περιόδων και τα διαφορετικά θέματα που 

απασχολούσαν το λαό εκείνες της εποχές καθώς και το διδακτικό τρόπο του θεάτρου με 

τα μηνύματα-πρότυπα που δέχονταν τα παιδιά.  

Τέλος θα ήθελα να τεθεί ένα ερώτημα που προκύπτει. Είδαμε το διδακτικό 

χαρακτήρα μέσα από την τέχνη και τα μηνύματα που περνούσε στους μαθητές 

κρίνοντας το περιεχόμενο των σχολικών θεατρικών κειμένων και με βάση την πορεία 

της τέχνης. Συνεπώς, και στη σύγχρονη εποχή η εξέλιξη της τέχνης θα βοηθούσε στον 

εκπαιδευτικό τομέα. Μήπως, λοιπόν, οφείλουμε να εμπλουτίσουμε τη διδασκαλία μέσα 

από την τέχνη και τις παιδαγωγικές πτυχές του Μίλτου Κουντουρά στο Διδασκαλείο 

Θεσσαλονίκης αφού το περιεχόμενο της διδασκαλίας και η εκπαίδευση των μαθητριών 

καλλιεργούσαν το πνεύμα επομένως, μήπως θα ήταν σημαντικότερη για τους μαθητές η 

επιδίωξη ενσυναίσθησης της ιστορικής γνώσης, αλλά και η δημιουργικότερη 

προσέγγισή της;  
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