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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Κάθε μορφή τέχνης,  

ισοδυναμεί με ομολογία ότι η ζωή δεν αρκεί1.  

Fernando Pessoa 

 

Η πεποίθηση ότι η τέχνη ομορφαίνει και εμπλουτίζει τη ζωή, γιατί απλώς δε 

γίνεται διαφορετικά, έγινε η αιτία της ενασχόλησής μου με το θέατρο.  Η τάση 

μου αυτή απέκτησε συν τω χρόνω δύο μορφές, η μια βιωματική-

συναισθηματική και η άλλη επιστημονική-διανοητική. Ενώ η πρώτη φαίνεται 

να είναι ζωντανή και η δεύτερη άχυμη, ωστόσο κάθε μια με τη σειρά της με 

οδηγούσε πάντα και μου επιβεβαίωνε την αρχική μου πεποίθηση. Όταν 

σχηματίστηκε στο νου μου με ακρίβεια το ερευνητικό ζητούμενο που με 

απασχολούσε, κύριος στόχος μου στάθηκε εξ αρχής η προσέγγισή του να γίνει 

μέσω μιας εσωτερικής μετάγγισης, να ενισχύεται η επιστημονική ακρίβεια από 

τον παλμό που χαρακτηρίζει τη σκηνική πράξη. 

Σε αυτόν τον προσανατολισμό με βοηθούσε εξαιρετικά ο αποδέκτης όλων 

των έργων που μελετούσα, καθώς ο δυναμισμός και η ζωντάνια της παιδικής 

ηλικίας είχε αποτυπωθεί στα κείμενα των συγγραφέων, σε μια προσπάθειά τους 

να επικοινωνήσουν με τον ενδεχόμενο θεατή τους. Τα επιστημονικά μου 

ερωτήματα με οδήγησαν έναν αιώνα και πλέον πίσω στον χρόνο, τότε που με τη 

συμβολή του Γρηγόριου Ξενόπουλου το θέατρο για παιδιά ξεκινούσε μια μακρά 

πορεία η οποία, σύμφωνα με δραματουργικά, ιδεολογικά και παιδαγωγικά 

κριτήρια που έγινε προσπάθεια να φανούν με σαφήνεια στη δομή και το 

περιεχόμενο της παρούσας μελέτης, αποκτά ενότητα και ολοκληρώνεται στις 

αρχές της δεκαετίας του 1970.  

Ο πλούτος του υλικού, που εν πολλοίς έχει μείνει αδιερεύνητο έως τώρα, 

παρείχε στοιχεία σχετικά και με τις δύο όψεις της δραματικής τέχνης, τόσο των 

έργων όσο και της σκηνικής τους παρουσίασης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

σχηματίστηκε σταδιακά μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα του 

θεατρικού φαινομένου με αποδέκτη τον ανήλικο θεατή για τα πρώτα εβδομήντα 

και πλέον χρόνια του 20ού αιώνα στον ελληνικό χώρο. Η υπάρχουσα 

                                                 
1 Fernando Pessoa (2005), Πίσω από τις μάσκες. Σημειώσεις ενός λαθρεπιβάτη της ζωής, 

μτφ. Αλέξανδρος Βέλιος, Αθήνα, Ροές, σ. 27 
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βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί με εκείνην την περίοδο, αλλά μόνον ακροθιγώς 

και περιστασιακά, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειμμα εμπεριστατωμένων 

μονογραφιών, που θα φώτιζαν διαφορετικές πλευρές της θεατρικής παραγωγής 

της για παιδιά. Φιλοδοξία του παρόντος εγχειρήματος δεν είναι να καλύψει το 

βιβλιογραφικό κενό προς όλες του τις παραμέτρους, αλλά να παρουσιάσει με 

ακρίβεια και λεπτομέρεια την εικόνα της εποχής και παράλληλα να αναδείξει 

τις σχέσεις ανάμεσα στους δραματουργούς, τις σκηνές και το κοινό, αλλά και 

να τους συνδέσει με το λογοτεχνικό, εκπαιδευτικό και θεατρικό γίγνεσθαι που 

τους περιέβαλε και αναπόφευκτα τους επηρέαζε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 

μπορέσει ενδεχομένως να λειτουργήσει ως χρήσιμο βοήθημα, αφενός για τους 

μελετητές της ιστορίας του θεάτρου για παιδιά στην Ελλάδα και αφετέρου για 

τους ερευνητές που πιθανόν θα ενδιαφερθούν να αναλύσουν μεμονωμένα 

ζητήματα της εν λόγω περιόδου.   

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ.Θόδωρο 

Γραμματά, διότι μου εμπιστεύθηκε το παρόν θέμα για την εκπόνηση της 

διδακτορικής μου διατριβής και διότι στην πορεία της η καθοδήγησή του, ως 

επιβλέποντα της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, υπήρξε απολύτως 

καθοριστική. Επίσης ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής, τον κ.Αθανάσιο Παπά 

και την κα. Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, για τη θερμή τους υποστήριξη καθ’ όλα τα 

χρόνια που διήρκησε η έρευνα και συγγραφή της ανά χείρας μελέτης.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κα. Λήδα Κροντηρά-Νασούφη, κόρη 

της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά, που μου παραχώρησε το προσωπικό αρχείο 

της μητέρας της, καθώς και τον κ.Νίκο Πιλάβιο, που μου εμπιστεύθηκε το 

προσωπικό του αρχείο προκειμένου να το μελετήσω και επεξεργαστώ προτού το 

καταθέσει ο ίδιος σε κάποια δημόσια βιβλιοθήκη. Ευχαριστίες επίσης οφείλω 

σε εκείνους που εργάζονται στο Θεατρικό Μουσείο και τη Θεατρική 

Βιβλιοθήκη, για την βοήθειά τους κατά τα χρόνια της έρευνάς μου και 

ιδιαιτέρως στον κ.Κωστή Στάβαρη. 

Τελευταίους, αλλά όχι έσχατους, ευχαριστώ ολόψυχα τους οικείους μου, 

που με στήριξαν ποικιλότροπα και αποφασιστικά στην πολύχρονη προσπάθειά 

μου για την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης.  

 

 

Αθήνα, Ιούνιος 2006 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
I. Αντικείμενο και σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην παρουσίαση και μελέτη της εξελικτικής 

πορείας που ακολούθησε το θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο 

κειμένων όσο και σκηνικής τους παρουσίασης, από το 1896 έως το 1972. Παρ’ 

ότι έχουν γίνει αρκετές αναφορές και συνοπτικές ή εκτενέστερες παρουσιάσεις 

της συγκεκριμένης περιόδου από έγκριτους μελετητές του θεάτρου2, ωστόσο 

έως σήμερα δεν έχει ερευνηθεί και μελετηθεί επαρκώς και κατά τρόπο 

συνολικό το έργο των δημιουργών που έδρασαν κατά τα χρόνια αυτά.  

Κατ’ αρχάς θα ήταν σκόπιμο να διευκρινισθεί επιγραμματικά, καθώς το 

ζήτημα έχει ήδη οριοθετηθεί επαρκώς (Γραμματάς 1996: 15-20, Καγκελάρη 

1991: 14)3, ότι ο όρος «θέατρο για παιδιά» περιλαμβάνει όλα εκείνα τα κείμενα 

που απευθύνονται στο ανήλικο κοινό, έχοντας ως κριτήριο όχι μόνον τις υπό 

διαμόρφωση προσληπτικές του ικανότητες, αλλά και τις υφολογικές, 

παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές παραμέτρους του είδους (Γραμματάς 1996: 

20)4. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι στην παρούσα έρευνα δεν 

μελετώνται τα είδη του κουκλοθεάτρου και του θεάτρου σκιών, θεωρώντας ότι 

κατ’ ουσίαν ανήκουν στο ευρύτερο πλέγμα του λαϊκού θεάτρου (Πούχνερ 

1989:157-179) και απαντούν σε ειδικούς κώδικες επικοινωνίας που ξεπερνούν 

τους στόχους του εγχειρήματός μας. Επομένως στη συνέχεια θα 

παρουσιασθούν και μελετηθούν τα έργα που γράφτηκαν για παιδιά τόσο από 

                                                 
2 Βλ. ενδεικτικά Βάλτερ Πούχνερ 1988, Δηώ Καγκελάρη 1991, Θόδωρο Γραμματά 

1996: 24-35 και 42003α: 351-366, Χάρη Σακελλαρίου 1996, Γεωργία Λαδογιάννη 

1998.  
3 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές συνεχίζουν να 

χρησιμοποιούν τον όρο παιδικό θέατρο (βλ. ενδεικτικά Λαδογιάννη Γ. 1998), εννοώντας 

εκείνο που η βιβλιογραφία των τελευταίων ετών ονομάζει θέατρο για παιδιά (βλ. 

ενδεικτικά τα αφιερώματα των περιοδικών Διαδρομές 1988 και Διαβάζω 1989). 
4 Ως προς το ζήτημα της ορολογίας, του περιεχομένου και των συνυποδηλώσεών της 

έχουν γραφεί πολλά και για το συγγενές με το θέατρο είδος της λογοτεχνίας για παιδιά, 

για το οποίο ωστόσο φαίνεται να έχει επικρατήσει ο όρος παιδική λογοτεχνία. Βλ. 

ενδεικτικά Αναγνωστόπουλος Β.Δ. 1991: 43, Γιάκος Δ. 1993: 7, Γκίβαλου-Κατσίκη Ά. 

1993: 13-18 και 102003: 16, Κανατσούλη Μ. 1997: 17-20, Παπαβασιλείου-

Χαραλαμπάκη Ι. 2002: 65-75. 
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επαγγελματίες του χώρου, όσο και από εκπαιδευτικούς που ασχολήθηκαν 

ερασιτεχνικά με την συγγραφή, καθ’ όσον οι δεύτεροι παρουσίασαν έντονη 

σχετική δημιουργία κατά τα χρόνια κυρίως που ακολούθησαν τον Β’ παγκόσμιο 

πόλεμο και ο ενδεχόμενος αποκλεισμός τους από την έρευνά μας θεωρούμε ότι 

θα οδηγούσε σε ελλιπή παρουσίαση της πορείας του είδους μέσα στον χρόνο.  

Εξίσου σημαντικό μέρος της εργασίας μας καταλαμβάνει η μελέτη των  

θεατρικών σκηνών που ιδρύθηκαν με αποδέκτη τους το παιδικό κοινό, εφόσον 

το θεατρικό κείμενο ολοκληρώνεται μόνον μέσω της έκθεσης και παρουσίασής 

του ενώπιον θεατών. Στόχος μας στάθηκε αφενός να συνδεθούν τα θεατρικά 

σχήματα με το ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο του χωρόχρονου που τα 

δημιούργησε και αφετέρου να αναδειχθεί ο τρόπος παραγωγής των θεαμάτων 

που επελέγησαν να παρουσιαστούν, όπως επίσης το είδος, η θεματολογία και η 

ιδεολογία τους. 

Ο χρονολογικός προσδιορισμός της υπό μελέτη περιόδου προέκυψε με 

ενδογενή κριτήρια που αφορούν το ίδιο το θέατρο για παιδιά και όχι σύμφωνα 

με ιστορικές ή κοινωνικές συνθήκες. Το έτος 1896 θεωρήθηκε ως ορόσημο και 

απαρχή της πορείας του είδους στη νεότερη Ελλάδα, καθώς τότε εκδίδεται ο 

πρώτος τόμος με τίτλο «Παιδικόν Θέατρον» του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Η 

ενασχόληση ενός λογοτέχνη ήδη αναγνωρισμένου και στη συνέχεια 

καταξιωμένου μέσα στον χρόνο, με το θέατρο για παιδιά στάθηκε ο πρώτος 

λόγος να επισημάνουμε το έτος 1896. Η θέση μας αυτή θεωρούμε ότι 

εδραιώθηκε από το γεγονός ότι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος συνέχισε να ασχολείται 

με το εν λόγω είδος, εκδίδοντας δύο ακόμη τόμους (1926) με θεατρικά έργα για 

παιδιά και δεικνύοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον χαρακτήρα μιας 

συστηματικής εργασίας και όχι μιας αποσπασματικής ενασχόλησης. Σε όσους 

προηγήθηκαν επομένως του Ξενόπουλου γράφοντας περιστασιακά δραματικά 

κείμενα για παιδιά, ταιριάζει μάλλον ο χαρακτηρισμός των προδρόμων, εφόσον 

εκείνος ήταν ο πρώτος που επεσήμανε δημιουργικά και με επαγγελματική 

συνέπεια την ανάγκη του ανήλικου να εκφραστεί μέσω του θεάτρου και 

ταυτόχρονα να διδαχθεί από αυτό. 

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, πολλοί ήταν εκείνοι που έγραψαν 

δραματικά κείμενα για παιδιά, άλλοτε αποσπασματικά και άλλοτε με αφοσίωση 

μέσα στην πορεία του χρόνου, ενώ αρκετοί ήταν και όσοι ίδρυσαν βραχύβιες ή 

μακροχρόνιες θεατρικές σκηνές για ανήλικο κοινό. Το σύνολο όμως αυτών των 

προσπαθειών αποδεικνύεται ότι διαθέτει κοινά χαρακτηριστικά ικανά ώστε να 

οδηγήσουν στην οριοθέτηση μιας ολόκληρης περιόδου. Κατ’ αρχάς η 
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θεματολογία των κειμένων, η οποία στρέφεται γύρω από τα ζητήματα της 

πατρίδας, της θρησκείας και της παιδικής καθημερινότητας, ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις δανείζεται στοιχεία από τον κόσμο των παραμυθιών. Κατά δεύτερον 

η παρουσίαση των έργων, η οποία γίνεται συνήθως από ανήλικους «ηθοποιούς», 

καθώς και η συχνά ερασιτεχνική αντιμετώπιση των θεατρικών κωδίκων 

(φωτισμού, σκηνογραφίας, ενδυματολογίας, μουσικής). Επίσης, η 

ποικιλόμορφη σύνδεση κειμένων και θεατρικών σκηνών, όπως θα φανεί 

αναλυτικά στη συνέχεια της μελέτης μας, με τον θεσμό του σχολείου. Ο 

κυριότερος όμως συνδετικός κρίκος όλων των προσπαθειών που σημειώνονται 

κατά τα υπό μελέτη χρόνια είναι η κοινή αντίληψη που τις διαπνέει, σύμφωνα 

με την οποία φαίνεται να αποδίδεται η πρωτοκαθεδρία στον παιδαγωγικό ρόλο 

του θεάτρου και όχι στον καλλιτεχνικό του χαρακτήρα. Έως τη στιγμή που στα 

1972 η Ξένια Καλογεροπούλου ιδρύει την «Παιδική Σκηνή», την μετέπειτα 

«Μικρή Πόρτα», η οποία αλλάζει τα δεδομένα τόσο στον τρόπο παρουσίασης των 

έργων όσο και στα κριτήρια επιλογής τους. Η συνεχής δράση της έως τις μέρες 

μας και οι πολυάριθμες σκηνές που την ακολούθησαν, καθώς και οι νέοι 

δραματουργοί που παρουσιάστηκαν, δεικνύουν ότι στα 1972 ξεκινά μια νέα και 

διαφορετική περίοδος για το θέατρο στα παιδιά στην Ελλάδα, οπότε και αυτή η 

ημερομηνία αποτελεί τον καταληκτικό σταθμό της παρούσας έρευνας. 

Στα εβδομήντα έξι συνολικά χρόνια που προηγήθηκαν, οι δημιουργοί που 

έγραψαν δραματικά κείμενα για παιδιά καταμετρώνται σε μερικές δεκάδες και 

τα βιβλία τους σε πολλαπλάσιο αριθμό, εφόσον ορισμένοι συνέγραψαν 

παραπάνω του ενός τόμου. Στόχος της μελέτης μας ήταν να καταγραφούν όλοι 

οι συγγραφείς και το έργο τους για τα οποία ανευρέθησαν στοιχεία μετά τη 

συστηματική έρευνα που χρειάστηκε να γίνει σε βιβλιοθήκες και την 

αναδίφηση αρχείων. Ωστόσο, μια τέτοιου είδους απλή, παρατακτική 

παρουσίαση των δημιουργών, θεωρούμε ότι δε θα επέτρεπε να διαφανούν οι 

μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και η διαμόρφωση επιμέρους τάσεων μέσα στην 

υπό μελέτη περίοδο, στοιχείο που υπήρξε εξ αρχής ζητούμενο του 

εγχειρήματός μας. Για τον σκοπό αυτό επιλέξαμε, παράλληλα με την γενική 

παρουσίαση των δημιουργών, να επιμείνουμε στο έργο ορισμένων το οποίο 

θεωρούμε ότι λειτουργεί ως αντιπροσωπευτικός δείκτης των τάσεων της εποχής 

τους.  

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, δίνοντας ουσιαστικά το έναυσμα για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του θεάτρου για παιδιά στην Ελλάδα, αποτελεί τον πρώτο 

σταθμό της μελέτης μας. Στη συνέχεια, προσεγγίζεται το έργο της Ευφροσύνης 
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Λόντου-Δημητρακοπούλου και της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά, οι οποίες 

κυριάρχησαν, με τα κείμενα και τις σκηνές που ίδρυσαν, στα χρόνια του 

μεσοπολέμου. Ο Βασίλης Ρώτας, με την ποικιλόμορφη δράση του, δίνει μια 

διαφορετική διάσταση στην έννοια του θεάτρου για παιδιά και στον τρόπο 

προσέγγισής του και ως εκ τούτου απασχολεί σημαντικό μέρος της μελέτης 

μας. Τέλος, παρουσιάζεται διεξοδικά το θεατρικό έργο του Στέλιου Σπεράντσα 

το οποίο, καθώς εκτείνεται χρονικά από το 1926 έως το 1961, προσφέρει μια 

αντιπροσωπευτική εικόνα των αντιλήψεων –παιδαγωγικών και δραματουργικών-

των δεκαετιών που διατρέχει. 

 

II. Μεθοδολογία έρευνας και δομή της εργασίας 

Το πλήθος και ο πλούτος των στοιχείων που προέκυψε από την έρευνα, θα 

ήταν δυνατόν να σχηματίσει το χρονικό της ιστορικής εξέλιξης και πορείας του 

θεάτρου για παιδιά στην Ελλάδα από το 1896 έως το 1972, σε ένα επίπεδο 

εμπεριστατωμένης ιστοριογραφικής καταγραφής των δεδομένων. Ωστόσο, ο 

στόχος μας εξαρχής ήταν διαφορετικός και συνθετότερος και συνίσταται στην 

ένταξη του πολυσύνθετου οργανικού συνόλου που είναι το θέατρο (ως κείμενο 

και ως παράσταση) στο ευρύτερο φάσμα των ιστορικο-κοινωνικών και 

αισθητικο-καλλιτεχνικών ανταλλαγών που δύναται να δεχθεί και να εκφράσει 

(Γραμματάς 2004α: 229-241).  

Επιχειρείται επομένως μία συγκριτολογική ανάλυση η οποία μελετά τους 

υποκειμενικούς και αντικειμενικούς παράγοντες που μορφοποιούν τη 

φυσιογνωμία των έργων ως προς τη θεματολογία και ιδεολογία τους (Ήγκλετον 
41996, Greimas 1966)). Γίνονται διασυνδέσεις με τον χώρο της εκπαίδευσης, 

αλλά και της λογοτεχνίας για ενήλικες και παιδιά, καθώς και του θεάτρου για 

ενήλικες, όχι μόνον για να εντοπισθούν οι επιρροές, αλλά κυρίως για να 

αναφανούν οι επενέργειες και οι ζυμώσεις που οδηγούν τελικά στην εξέλιξη του 

θεάτρου για παιδιά. Τα έργα επίσης μελετώνται ως δυνάμει θεατρικά σημεία 

(Ubersfeld 41982, Pavis 1976, Elam 2001), προκειμένου να εντοπισθεί η 

θεατρικότητά τους, αλλά και η αισθητική του καλλιτεχνικού αποτελέσματος 

που παράγεται και στη συνέχεια προτείνεται στο κοινό των ανηλίκων. Τέλος, 

επιχειρείται η σκιαγράφηση των συνθηκών που διαμορφώνουν τις 

προϋποθέσεις πρόσληψης (Jauss 1995) του σκηνικού θεάματος (θεατρικοί 

χώροι, θίασοι), ώστε το πολυπρισματικό θεατρικό γεγονός να αναχθεί ως 

έκφραση του πολιτισμού της συγκεκριμένης κοινωνίας και εποχής. 
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Ως εκ τούτου η μελέτη μας χωρίζεται σε δύο μέρη, που θεωρούμε ότι 

ευνοούν την προσέγγιση του στόχου της και αξιοποιούν τα μεθοδολογικά της 

εργαλεία. Στο Πρώτο Μέρος, με γενικό τίτλο «Τα κείμενα και η προοπτική 

τους», επιχειρείται μία πολυπρισματική παρουσίαση των βιβλίων με θεατρικά 

έργα για παιδιά, τα οποία επελέγησαν βάσει  της ιδιότητας του συγγραφέα ως 

λογοτέχνη, που δραστηριοποιείται ποικιλοτρόπως στον χώρο της έντεχνης 

γραφής. Από τα κείμενα που εντάχθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, 

διαπιστώθηκε ότι άλλα προορίζονταν για κάποια συγκεκριμένη ανεξάρτητη 

θεατρική σκηνή και άλλα γενικά για την σχολική κοινότητα. Οι δύο αυτές 

παράμετροι οδήγησαν τελικά στην παρουσίαση έργων που είχαν συγγραφεί 

πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, σπανίως και από εκπαιδευτικούς, 

δεικνύοντας ήδη την πρώτη τάση στον χώρο του θεάτρου για παιδιά που 

διαμορφώθηκε εντός της ευρύτερης υπό εξέταση περιόδου.  

Καταγράφονται επομένως σε πρώτο στάδιο, όλα τα βιβλία που αφορούν το 

θέατρο για παιδιά και εκδόθηκαν έως τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1940, 

ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο έργο των Ξενόπουλου, Λόντου-

Δημητρακοπούλου, Μεταξά-Κροντηρά, Ρώτα και Σπεράντσα, του οποίους, όπως 

ήδη σημειώθηκε, θεωρούμε σταθμούς στην εξέλιξη του υπό μελέτη θεατρικού 

είδους και δείκτες των γενικότερων τάσεων της εποχής τους. Υπό αυτήν την 

έννοια, τα τρία επόμενα κεφάλαια του Πρώτου Μέρους μελετούν επισταμένα 

και αποκλειστικά τα δικά τους κείμενα, τα οποία λειτουργούν ως κάτοπτρο για 

το έργο άλλων συγγραφέων που ασχολήθηκαν περιστασιακά με την συγγραφή 

θεατρικών βιβλίων για παιδιά. Εξετάζονται οι θεματικοί άξονες γύρω από τους 

οποίους κινήθηκαν, προσδιορίζονται οι πηγές από όπου αντλήθηκε υλικό για 

την συγγραφή και αναφαίνονται τα μεταξύ τους κοινά ή διαφοροποιά στοιχεία, 

καθώς και η σχέση τους με τα λογοτεχνικά αναγνώσματα για παιδιά στον άξονα 

της συγχρονίας.  

Στη συνέχεια επιχειρείται να αναδυθεί και προσδιοριστεί η ιδεολογία των 

κειμένων δια του καθοριστικού ερωτήματος εάν το θέατρο χρησιμοποιείται 

πρωτίστως ως μέσον αγωγής ή εάν αφήνεται να λειτουργήσει ως τέτοιο, μέσω του 

ενδιάθετου καλλιτεχνικού του χαρακτήρα. Κατά τη μελέτη του συγκεκριμένου 

ζητήματος προκύπτουν και οι παιδαγωγικοί προσανατολισμοί των υπό μελέτη 

έργων, τα πρότυπα που προτείνονται και η τροπικότητα των σχέσεων που 

δημιουργούνται μεταξύ ενήλικων και ανήλικων προσώπων, σχηματίζοντας 

σταδιακά την εικόνα της κοινωνίας που παράγει θέατρο για παιδιά στις αρχές 
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του 20ού αιώνα και επομένως συνδέοντας το καλλιτεχνικό γεγονός με τις 

κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες που το δημιουργούν. 

Καθώς όμως δεν πρόκειται για λογοτεχνικά έργα αλλά για θεατρικά κείμενα 

που προορίζονται να παρασταθούν και όχι να παραμείνουν απλό ανάγνωσμα, 

διερευνάται η ύπαρξη ή η ανυπαρξία των δραματουργικών χαρακτηριστικών 

τους που θα λειτουργήσει ως δείκτης της θεατρικότητάς τους. Εντοπίζονται οι 

χαρακτήρες, τα επίπεδα που διεξάγονται η δράση και οι συγκρούσεις, η 

ανάπτυξη των δραματικών καταστάσεων, καθώς και η χρήση των αισθητικών 

και θεατρικών κωδίκων επικοινωνίας, στοιχεία που στο σύνολό τους σχετίζονται 

με τον βαθμό συγγραφικής δεξιοτεχνίας των δραματουργών, την θεατρική τους 

εμπειρία και γνώση, αλλά και την ιδεολογία που διαπνέει τα κείμενά τους. Η 

συνισταμένη των στοιχείων αυτών δεικνύει και αναδεικνύει τελικά την 

δραματουργική και όχι λογοτεχνική αξία των έργων και καταγράφει την 

θεατρική ποιότητα των κειμένων που απευθύνονται στο παιδί κατά την περίοδο 

που το εν λόγω είδος διανύει τα πρώτα του βήματα και ουσιαστικά τοποθετεί τις 

βάσεις στις οποίες θα στηριχθεί η μετέπειτα πορεία του. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας με γενικό τίτλο «Σκηνική πράξη στο θέατρο 

και στο σχολείο» η εστίασή μας μεταφέρεται από τον γραπτό λόγο στη σκηνική 

του παρουσίαση, τον φυσικό του δηλαδή προορισμό. Μελετώνται αρχικά οι 

ανεξάρτητες θεατρικές σκηνές που ίδρυσαν η Ευφροσύνη Λόντου-

Δημητρακοπούλου, η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά και ο Βασίλης Ρώτας, τόσο ως 

προς την ιστορική τους πορεία, όσο και ως προς τη διαδικασία παραγωγής των 

θεαμάτων τους, ενώ καταγράφεται και ο λόγος της κριτικής στον άξονα της 

συγχρονίας και της διαχρονίας, προκειμένου να αποτιμηθεί το έργο τους 

συνολικά και να διαπιστωθεί η αξία της προσφοράς τους εντός αλλά και εκτός 

της εποχής που έδρασαν οι ίδιοι οι δημιουργοί. 

Στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση που απέκτησε το σχολείο με το θέατρο για 

παιδιά, ο τρόπος που το πρώτο επηρέασε και επενήργησε στο δεύτερο αλλά και 

αντίστροφα και διαπιστώνεται ότι η περίοδος κορύφωσης της σχέσης εξάρτησης 

που δημιουργείται μεταξύ τους εντοπίζεται χρονικά από τον Β’ παγκόσμιο 

πόλεμο και εφεξής, σκιαγραφώντας μια δεύτερη φάση εντός της ευρύτερης 

περιόδου που μελετάμε. Τα κείμενα, που γράφονται κατά πλειοψηφία από 

εκπαιδευτικούς, παίζονται αρχικά από τις σκηνές των σχολείων στα οποία οι 

ίδιοι υπηρετούν και συνδέονται άμεσα με τον θεσμό των σχολικών εορτών. 

Καταγράφονται επομένως όλα τα βιβλία που έχουν ανευρευθεί από την έρευνά 

μας και αφορούν τις σχολικές εορτές και διαπιστώνονται οι άξονες -θεματικοί, 
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ιδεολογικοί και δραματουργικοί- που τα ενοποιούν. Παρουσιάζονται επίσης τα 

στοιχεία που διαθέτουμε για την ίδρυση και δράση των θεατρικών εκείνων  

σκηνών που αντλούν υλικό, έμψυχο και άψυχο, από τον χώρο του σχολείου. 

Εντός αυτού του  κλίματος, όπου το θέατρο φαίνεται να έχει ανταλλάξει τον 

καλλιτεχνικό του χαρακτήρα με τον παιδαγωγικό του ρόλο, εντοπίζονται και 

καταγράφονται προσπάθειες από επαγγελματικούς θιάσους να αποσυνδέσουν 

το είδος από τον σχολικό παιδαγωγισμό και να του προσφέρουν και πάλι την εν 

πολλοίς χαμένη του θεατρικότητα. 

Τέλος, παρουσιάζονται στα «Επιλεγόμενα» τα γενικά συμπεράσματα της 

πορείας, διαμόρφωσης και εξέλιξης του θεάτρου για παιδιά, όπως αυτές 

αναλύθηκαν στο σύνολο της μελέτης μας. Επισημαίνονται οι επιμέρους τάσεις 

που δημιουργήθηκαν, οι προσπάθειες που αποτέλεσαν εξαιρέσεις στον κανόνα 

της εποχής τους, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζονται τα στοιχεία εκείνα που 

ενοποιούν όλους τους δημιουργούς –συγγραφείς και ιδρυτές σκηνών- και 

διαμορφώνουν τελικά μια ενιαία περίοδο στην ιστορία του είδους.  

Ακολουθούν το Επίμετρο I με φωτογραφίες σπάνιων βιβλίων της εποχής, το 

Επίμετρο II με δυσεύρετα προγράμματα των σκηνών, που συμπεριλαμβάνει και 

το σύνολο των προγραμμάτων του Θεάτρου του Παιδιού και τέλος το Επίμετρο 

III με φωτογραφίες από παραστάσεις της υπό μελέτη περιόδου.  
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Κεφάλαιο 1ο  

Οι δημιουργοί και το έργο τους 

 

1.1 Η περίπτωση του Γρηγόριου Ξενόπουλου 

«Δεν έκαμα δάσκαλος σε σχολείο, διδάσκω όμως 

και διδάσκομαι, σαράντα τώρα χρόνια, σ΄ ένα  

σχολείο άλλου είδους, μεγαλύτερο από κάθε άλλο:  

είμαι αρχισυντάκτης στη ‘Διάπλασι των Παίδων’»1 

i. Βιοεργογραφικά στοιχεία 

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, που γεννήθηκε στο Φανάρι στις 9 Δεκεμβρίου 

1867, εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών τον Μάρτιο του 1931 και πέθανε 

το 1951, υπήρξε αδιαμφισβήτητα άνθρωπος που σφράγισε με το πολύμορφο 

έργο του την πνευματική ζωή της Ελλάδας επί πολλές δεκαετίες, γράφοντας 

θέατρο, μυθιστόρημα, διήγημα, κριτικές και μεταφράσεις, απευθυνόμενος 

ταυτόχρονα και συστηματικά σε ενήλικο και ανήλικο κοινό. Η οικογένειά του 

εγκαταστάθηκε το 1868 στη Ζάκυνθο όπου έζησε ο ίδιος μέχρι το πέρας των 

εγκύκλιων σπουδών του (1883), οπότε και έρχεται στην Αθήνα για να 

σπουδάσει φυσικομαθηματικός.  

Σύντομα όμως αφοσιώνεται στη λογοτεχνία και το 1890 ξεκινά την τακτική 

συνεργασία του με το περιοδικό «Εστία», το 1895 αναλαμβάνει την 

αρχισυνταξία του περιοδικού «Διάπλασις των Παίδων», ενώ το 1927 ιδρύει τη 

«Νέα Εστία». Στο πέρασμα πενήντα και πλέον δημιουργικών χρόνων γράφει 

πλήθος κειμένων, άλλοτε σε αυτοτελείς τόμους κι άλλοτε σε καθημερινές 

εφημερίδες, τα οποία δεν κρίνεται σκόπιμο να καταγραφούν αναλυτικά στην 

παρούσα μελέτη2. Θα περιορισθούμε στην αναφορά ορισμένων πολύ 

χαρακτηριστικών πεζών κειμένων του, όπως των μυθιστορημάτων «Μαργαρίτα 

Στέφα» 1906, «Στέλλα Βιολάντη» 1914, «Ο κόσμος κι ο Κοσμάς» 1923, 

«Πλούσιοι και φτωχοί» 1926, «Μυστικοί αρραβώνες» 1929 και των διηγημάτων 

«Μητρυιά» 1890, «Ο κακός δρόμος» 1912 και «Ο Μινώταυρος» 19253.  

                                                 
1 Βλ. Ξενόπουλος 1939: 14. 
2 Στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Λ.Ι.Α. (www.elia.org) υπάρχει η πλήρης «Βιβλιογραφία 

Γρηγορίου Ξενόπουλου» σε επιμέλεια ηλεκτρονικής έκδοσης της Βίκυς Πάτσιου, όπου 

έχουν καταχωρηθεί 8.734 λήμματα. 
3 Ο ίδιος ο Ξενόπουλος (1951: 175) στη «Σύντομη αυτοβιογραφία» του ξεχωρίζει τη 

«Μητρυιά» και τη «Μαργαρίτα Στέφα». 
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Από την άλλη πλευρά όμως θα επιμείνουμε στην εμπλοκή του με τα 

θεατρικά δρώμενα της εποχής καθώς και στον ρόλο που εντέλει διαδραμάτισε 

στον χώρο του θεάτρου για ενήλικες. Στις 29 Οκτωβρίου του 1894 

παρουσιάζονται στην Αθήνα από τον Ευτύχιο Βονασέρα οι «Βρυκόλακες» του 

Ίψεν, παράσταση σημαντική διότι με αυτήν εισέρχεται στην ελληνική σκηνή για 

πρώτη φορά και γνωρίζεται με το κοινό της ο Νορβηγός συγγραφέας, ο οποίος 

επρόκειτο να επηρεάσει σημαντικά την εγχώρια δραματουργία και 

παραστασιογραφία4. Τους «Βρυκόλακες» προλογίζει από σκηνής ο νεαρός 

Ξενόπουλος, υποστηρίζοντας το ανανεωτικό τους πνεύμα ως προς το ύφος και 

τη θεματολογία, ενώ αργότερα (1898) συνεργάζεται με το νεότευκτο περιοδικό 

«Η Τέχνη» του Κώστα Χατζόπουλου5, που ασχολείται κυρίως με τη 

δραματουργία και τη λογοτεχνία του βορρά. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι 

όταν το 1906 πεθαίνει ο Ίψεν, μία από τις σημαντικότερες νεκρολογίες του 

υπογράφει ο Ξενόπουλος στα «Παναθήναια»6. Εντωμεταξύ, το 1895 –ένα χρόνο 

μετά την παράσταση των «Βρυκολάκων»- παίζονται από τον θίασο του Νικόλαου 

Λεκατσά τα δύο πρώτα θεατρικά έργα του Ξενόπουλου, ο  «Ψυχοπατέρας» και ο 

«Τρίτος»7 τα οποία, με έντονες ιψενικές επιρροές, θεωρούνται ως τα πρώτα 

                                                 
4 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι «Το σπίτι της κούκλας» παρουσιάζεται το 1899 από τον Ι. 

Βονασέρα αλλά και αργότερα από άλλους θιάσους (1902 στο Κάιρο και 1904 στη Χίο) 

ενώ γίνεται ένας από τους πιο επιτυχημένους και πολυπαιγμένους ρόλους της Κυβέλης 

(1907 και εξής). Από τη «Νέα Σκηνή» παρουσιάζονται το 1901 η «Αγριόπαπια», το 1902 

«Ένας εχθρός του λαού», το 1903 η «Έντα Γκάμπλερ», που είχε πρωτοπαιχτεί το 1899 

με την Ντούζε και αργότερα με την Μαρίκα Κοτοπούλη (1921), την Έλλη Ξανθάκη 

(1930) και την Κα Κατερίνα (1939). Το «Βασιλικό Θέατρο» παρουσιάζει το 1902 «Τα 

στηρίγματα της κοινωνίας», ενώ το 1939 παίζεται από την Κα Κατερίνα η «Κυρά της 

θάλασσας» (που είχε δημοσιευτεί σε μετάφραση το 1924 και ξαναπαιχτεί το 1928 από 

την Τασ. Αδάμ). Σημειώνουμε επίσης ότι το 1901 δημοσιεύεται σε καθαρή δημοτική 

στον «Διόνυσο» το έργο «Όταν ξυπνήσωμε νεκροί», συστρατεύοντας έτσι τον Ίψεν στο 

κίνημα της ανανέωσης και στον αγώνα των δημοτικιστών.   
5 Για αναλυτικά στοιχεία βλ. Μ.Μ.Παπαϊωάννου 1960: 216-223.  
6 Ο πρόλογος του Ξενόπουλου στους «Βρυκόλακες» δημοσιεύεται σε συνέχειες από την 

εφημερίδα «Εστία» στις 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 1894, ενώ για 

αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με την επιρροή που άσκησε ο Ίψεν στον Έλληνα 

δημιουργό βλ. Ν. Παπανδρέου 1983: 19, 24, 64-65, 92-93, 103-105. 
7 Ο Γιάννης Σιδέρης γράφει για τον «Ψυχοπατέρα» (που ξαναπαίζεται από τον θίασο της 

Κυβέλης το 1925) ότι «το έργο ως μετρημένη καλλιτεχνική ουσία δεν είχε πρόγονο στην 

παλαιοελλαδίτικη θεατρογραφία», ενώ για τον «Τρίτο» (που ξαναπαίζεται από τη «Νέα 
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δείγματα αλλαγής προσανατολισμού του ελληνικού θεάτρου προς το είδος τους 

αστικού δράματος8. Η σημαντική θέση που αρχίζει να κατέχει ο Ξενόπουλος 

στον θεατρικό χώρο της εποχής θεωρούμε ότι καταδεικνύεται από το κάλεσμα 

του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου στις αρχές του 1901 σε μία συνάντηση κατά 

την οποία ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης εμπνέει τους συνομιλητές του (μεταξύ 

άλλων τους Παλαμά, Νιρβάνα, Πορφύρα, Βλαχογιάννη) και συναποφασίζεται 

ουσιαστικά η ίδρυση της πρωτοποριακής «Νέας Σκηνής», τη διαδρομή της 

οποίας για αρκετό καιρό ακολουθεί ο Ξενόπουλος (Σιδέρης 1990: 243-244).  

Το 1897 εντωμεταξύ καταθέτει ανώνυμα στον Λασσάνειο δραματικό 

διαγωνισμό το έργο του «Κωμωδία του θανάτου ή Ο μακαρίτης Μαύσωλος»)9 το 

οποίο όμως αφενός δε βραβεύτηκε και αφετέρου δεν παραστάθηκε ποτέ. Το 

1904 γράφει «Το μυστικό της κοντέσσας Βαλέραινας» που σκηνοθετεί ο 

Χρηστομάνος στη «Νέα Σκηνή» στις 30/7 και 1/8 της ίδιας χρονιάς με 

πρωταγωνίστρια την Ευαγγελία Παρασκευοπούλου10. Η περιορισμένη απήχηση 

που γνώριζαν τα έργα του και μάλιστα το τελευταίο που θεωρούσε «ανώτερο», 

τον προβλημάτισε όπως ομολογεί ο ίδιος πολύ χαρακτηριστικά στον πρόλογο 

της έκδοσης της «Κοντέσσας Βαλέραινας» (1928): «Η σχετική αυτή αποτυχία του 

καλού, του ανώτερου μ’ έκαμε να σκεφτώ πολύ […] Έφτασα στο συμπέρασμα 

ότι είχα ακολουθήσει εξ αρχής ένα δρόμο, που μ’ έφερνε στο αδιέξοδο και στο 

απροχώρητο: Προκαλούσα το κοινό μ’ έργα βαρύτερα από κείνα, που θα 

μπορούσε, κακοσυνειθισμένο ως τότε, όχι να τα καταλαβαίνει –δόξα σοι ο Θεός, 

ποτέ μου δεν έγραψ’ ακατάληπτα!- παρά να τα αισθάνεται και να τ’ αγαπά […] 

Αυτό το πρόβλημα με βασάνισε πέντε σχεδόν χρόνια και στο διάστημά τους δεν 

έγραψα τίποτα για το θέατρο» (Μελάς 1951:166). 

Επιστρέφει το 1908 εγκαινιάζοντας ουσιαστικά τη δεύτερη περίοδο της 

δραματουργικής του παραγωγής με τη «Φωτεινή Σάντρη» και ένα χρόνο 

αργότερα τη «Στέλλα Βιολάντη», προσφέροντας στη συνέχεια ένα πλήθος 

θεατρικών έργων, άλλοτε πρωτότυπων κι άλλοτε διασκευασμένων δικών του 

πεζών κειμένων, όπως «Ο πειρασμός» (1910), «Το φιόρο του Λεβάντε» (1914) 

                                                                                                                                            
Σκηνή» το 1903, 1-5/8 και 11-12/9) σημειώνει ότι «ο Ξενόπουλος βρήκε τον τύπο κι 

απάνω του θα γράψουν οι άλλοι», βλ. Γ. Σιδέρη 1990: 166. 
8 Βλ. Θ. Γραμματά 1984: 33-34, όπου επίσης ο Ξενόπουλος μαζί με τον Γιάννη 

Καμπύση χαρακτηρίζονται ‘πρωτοπόροι του αστικού δράματος’.  
9 Το έργο εντοπίσθηκε πρόσφατα από την Κυρ.Πετράκου (1995: 193-226). 
10 Την Κοντέσα Βαλέραινα ενσάρκωσαν αργότερα η Μαρίκα Κοτοπούλη (1918) και η 

Κυβέλη (1953), βλ.Β. Πούχνερ 2001: 478, 486. 
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«Φοιτηταί» (1919) και «Ο Ποπολάρος» (1933) που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Η 

αποδοχή του από το κοινό, το πολυπληθές δραματικό σύμπαν που συνέθεσε 

και η δεξιοτεχνία του συνέβαλαν ώστε συχνά να αποκαλείται ο ‘πατέρας του 

νεοελληνικού θεάτρου’. Σύγχρονοι μελετητές όμως, αρνούμενοι γενικεύσεις 

τέτοιου είδους, επισημαίνουν την περιορισμένη θεματολογία του 

δραματουργού, την ουσιαστική επιρροή του από το γαλλικό βουλεβάρτο και όχι 

τελικά από την ιψενική τεχνοτροπία και τέλος την προσκόλλησή του στην 

προτίμηση του κοινού για ελαφρά ψυχαγωγία που προσφέρεται από την πένα 

ενός ομολογουμένως τεχνίτη της δραματικής γραφής11. Η κριτική φαίνεται πως 

ορθώς επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα, χωρίς να αρνείται τη σημαντική και 

καθοριστική θέση του Γρηγόριου Ξενόπουλου στην ιστορία του νεοελληνικού 

θεάτρου. 

Παράλληλα με την έντονη δραστηριότητά του στο χώρο της λογοτεχνίας και 

του θεάτρου για ενήλικες, ο Ξενόπουλος όχι απλώς ασχολείται με το παιδί αλλά 

κυριολεκτικώς αφιερώνεται σε αυτό μέσα από τις στήλες της ‘Διάπλασης’. Ως 

παιδί ο ίδιος υπήρξε συνδρομητής του περιοδικού, ενώ σε ηλικία 13 ετών (το 

1880) βλέπει να δημοσιεύεται για πρώτη φορά δική του γραφή –πρόκειται για 

ένα έμμετρο αίνιγμα. Νεαρός πια, το 1891, δημοσιεύει από τις ίδιες στήλες το 

πρώτο του μυθιστόρημα για παιδιά σε δημοτική γλώσσα, την «Αδελφούλα μου» 

και γίνεται έκτακτος συνεργάτης του περιοδικού, ενώ το 1895 αναλαμβάνει την 

αρχισυνταξία του και ουσιαστικά την ανανέωσή του. Από τις πιο γνωστές και 

αγαπημένες στήλες του περιοδικού έγιναν «Αι Αθηναϊκαί επιστολαί» που 

υπογράφει ο Ξενόπουλος με το ψευδώνυμο Φαίδων και απευθύνονται σε 

έφηβους και νέους (Μαλαφάντης 1995), αλλά και «Αι Κυριακαί της 

Διαπλάσεως» που ήταν ερωτήσεις σε μορφή διαγωνισμού. Υπήρξαν κι άλλες 

καινοτομίες του νέου αρχισυντάκτη, με στόχο να διευρυνθεί ο κύκλος των 

συνδρομητών και ταυτόχρονα οι ίδιοι οι αναγνώστες να διαμορφώνουν ένα 

μεγάλο μέρος της ύλης και εδώ θα αναφέρουμε ενδεικτικά μόνον μερικές από 

                                                 
11 Συγκεκριμένα ο Βάλτερ Πούχνερ (2001: 486-487) σημειώνει ότι αν ο Ξενόπουλος δε 

στιγματιζόταν από τις πρώτες του αποτυχίες, ίσως να γινόταν πραγματικός Πατέρας του 

νεοελληνικού θεάτρου, αλλά τελικά αποδείχτηκε «πατέρας της ελαφράς ρουτινιέρικης 

δραματογραφίας», ενώ ο Θόδωρος Γραμματάς (2004α: 157, 159) επισημαίνει ότι αν και 

ο Ξενόπουλος «αναδείχνεται σε στυλίστα το δραματικού λόγου […] αδυνατεί να 

παρουσιάσει ένα γνήσιο κοινωνικό προβληματισμό και μια θεματική ανταποκρινόμενη 

στις προσδοκίες του κοινού στην περίοδο του αστικού μετασχηματισμού της ελληνικής 

κοινωνίας». 
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αυτές: τα «Μικρά μυστικά» που ήταν λεύκωμα ερωτήσεων, το δημοψήφισμα για 

την ανάδειξη καλύτερου ψευδωνύμου, το λεγόμενο «ξεσπάθωμα» που στόχευε 

στην εγγραφή νέων συνδρομητών, τα «εύσημα» και γενικά οι βραβεύσεις σε 

διαγωνισμούς, τα «Νέα και Περίεργα από όλον τον κόσμον» και τέλος η «Σελίς 

Συνεργασίας Συνδρομητών»12.  

Πέρα από τις νέες ιδέες που εφάρμοσε όταν ανέλαβε την αρχισυνταξία του 

περιοδικού, είχε την ευφυΐα να διατηρήσει ό,τι έως τότε είχε κερδίσει την 

αποδοχή και την αγάπη του αναγνωστικού κοινού, διατηρώντας ουσιαστικά την 

ίδια αρχή που είχε η ‘Διάπλαση’ από το πρώτο φύλλο κυκλοφορίας της, δηλαδή 

να διδάσκει ψυχαγωγώντας. Επί παραδείγματι, ήδη από το 1884 σε κάθε 

τεύχος δημοσιεύεται ένα εικονογραφημένο μυθιστόρημα σε συνέχειες, 

καθεστώς που συνεχίστηκε και μάλιστα ο ίδιος ο Ξενόπουλος ήταν πολύ συχνά 

ο μεταφραστής αυτών των έργων, ενώ καθιερώθηκε ως ο μεταφραστής του 

Ιουλίου Βερν, του οποίου μετέφερε στα ελληνικά τουλάχιστον δέκα έργα και 

ουσιαστικά τον καθιέρωσε στο αναγνωστικό κοινό (Πάτσιου 21995: 72-84, 

Γιάκος 1993: 64, 97-98). 

Μελετώντας συγκριτικά την πολύπλευρη δραστηριότητα του Ξενόπουλου, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το έτος 1895 ήταν μια σημαδιακή και 

σημαντική χρονιά για τη δράση του. Ο Γιάννης Σιδέρης μάλιστα σημειώνει 

χαρακτηριστικά ότι «ο Ξενόπουλος –θυμηθείτε και την ομιλία του για τον Ίψεν- 

ζη αυτό τον καιρό [1895], την πιο ελεύθερη, την πιο ανώτερη ζωή του. Πιστεύει 

στον εαυτό του, στις ιδέες του και δε φοβάται κανέναν. Έτσι μπορεί και 

διατηρεί την αγνότητά του και υψώνεται σε αληθινό πρωτοπόρο» (Σιδέρης 1990: 

165). Προς επιβεβαίωση της άποψης αυτής, την οποία συμμεριζόμαστε και 

επιπλέον διευρύνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις της δραστηριότητας του 

Ξενόπουλου και όχι μόνο στο χώρο του θεάτρου των ενηλίκων, υπενθυμίζουμε 

ότι την ίδια αυτή χρονιά παρουσιάζονται δύο έργα του («Ο Ψυχοπατέρας» και ο 

«Τρίτος»), αποφασίζει να αναλάβει την αρχισυνταξία της ‘Διάπλασης’ και να 

ξεκινήσει ουσιαστικά τη συστηματική του ενασχόληση με το παιδί και τη 

λογοτεχνία που του προσφέρεται, ξεκινά να γράφει θεατρικά κείμενα για 

ανήλικο κοινό –όπως θα παρουσιασθεί στη συνέχεια- ενώ σε προσωπικό 

επίπεδο, γίνεται για πρώτη φορά πατέρας.  

 

                                                 
12 Για αναλυτική παρουσίαση των καινοτομιών που καθιέρωσε ο Ξενόπουλος ως 

αρχισυντάκτης, βλ. Β.Πάτσιου 21995: 30-36. 
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ii. Θεατρικά κείμενα για παιδιά 

Μέσα σε αυτή τη γενικότερη διάθεση δημιουργίας, πρωτοπορίας, 

ορμητικότητας και αυτοπεποίθησης, γράφει ο Ξενόπουλος και θέατρο για 

παιδιά, διακρίνοντας εύστοχα το έλλειμμα που υπάρχει στο πεδίο αυτό. Ο 

πρώτος τόμος με τίτλο «Παιδικόν Θέατρον. Μονόλογοι, διάλογοι και δραμάτια 

δι’ εορτάς σχολείων και οικογενειών» εκδίδεται το 189613 από τον Νικόλαο 

Παπαδόπουλο, διευθυντή της ‘Διάπλασης’, ενώ ανακοινώνεται και από τις 

σελίδες του περιοδικού στις 27 Απριλίου 1896 (Πάτσιου 21955: 86)14. Στον 

«Πρόλογο» απευθύνεται προς τους εκπαιδευτικούς και αφιερώνει σχεδόν δύο 

σελίδες του για να επισημάνει ότι θα έπρεπε οι διευθυντές και οι δάσκαλοι να 

αγοράζουν το βιβλίο και όχι να το αντιγράφουν, προκειμένου να υποστηριχτεί 

οικονομικά και να συνεχιστεί η συγκεκριμένη προσπάθεια του εκδότη. Ο εν 

λόγω τόμος χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο μέρη, το πρώτο περιέχει εννέα έργα 

για παιδιά σχολικής ηλικίας και το δεύτερο, με τίτλο «Νηπιακά», πέντε 

μονολόγους και διαλόγους για νήπια και παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας.  

Ο δεύτερος τόμος με τίτλο «Παιδικόν Θέατρον» και υπότιτλο «Μονόλογοι, 

Διάλογοι, Δραματάκια και Κωμωδίαι δι’ εορτάς σχολείων και οικογενειών. 

Κωμωδίαι και δραματάκια (δια μεγάλα παιδιά)» εκδίδεται το 1926 από τον 

Ιωάννη Δ.Κολλάρο και το Βιβλιοπωλείο της «Εστίας» και περιέχει δεκατρία 

κείμενα, εκ των οποίων τα τρία είχαν πρωτοδημοσιευτεί το 189615. Θα πρέπει 

να επισημανθεί πως στο εν λόγω βιβλίο σημειώνεται ότι πρόκειται για τον πρώτο 

τόμο, εννοώντας προφανώς των εκδόσεων της «Εστίας», καθώς πρόκειται 

                                                 
13 Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ως προς τις χρονολογίες και τον αριθμό των τόμων 

με θέατρο για παιδιά που εξέδωσε ο Ξενόπουλος υπάρχει μια σύγχυση στη 

βιβλιογραφία –ίσως επειδή ο τόμος του 1896 ανατυπώθηκε στα 1906-, αρχής 

γενομένης με τον Δημήτρη Γιάκο (1993: 70) που κάνει λόγο για τρεις τόμους που 

εκδόθηκαν αντίστοιχα το 1896, το 1909 και το 1926. Με αυτή την πληροφορία 

συμφωνεί ο Αντώνης Δελώνης (1990: 153) και ο Βάλτερ Πούχνερ (χ.χ.: 299-300), ενώ ο 

Χάρης Σακελλαρίου (1996: 30) μιλά για δύο τόμους που εκδόθηκαν αντίστοιχα το 

1906 (με εκδότη τον Ν.Παπαδόπουλο της ‘Διάπλασης’) και το 1926 (σε εκδόσεις 

‘Εστίας’) και τέλος η Δηώ Καγγελάρη (1995: 16), έχοντας μάλλον επίγνωση της 

βιβλιογραφικής σύγχυσης, περιορίζεται σε αναφορά μόνον του πρώτου τόμου, του 

1896.  
14 Βλ. τ. 3, αρ. 16, , περίοδος Β’, σ. 128 
15 «Το ψέμμα του Πετράκη», «Εικοστός τρίτος» και «Το καινούργιο φόρεμα» είναι 

αναδημοσιεύσεις. 
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ουσιαστικά για τον δεύτερο τόμο με θέατρο για παιδιά που συγγράφει ο 

Ξενόπουλος16. 

Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί από τις αυτές εκδόσεις ο τρίτος τόμος 

«Παιδικόν Θέατρον» του Ξενόπουλου με υπότιτλο «Μονόλογοι, διάλογοι, 

δραματάκια και κωμωδίαι δια εορτάς σχολείων και οικογενειών. [Τα 

περισσότερα δια μικρά παιδιά]». Στο εξώφυλλό του υπάρχει η ένδειξη «τόμος 

δεύτερος», παρ’ ότι είναι βέβαιον ότι πρόκειται για τον τρίτο του δημιουργού, 

στοιχείο που επίσης έχει συμβάλει στην βιβλιογραφική σύγχυση που επικρατεί 

ως προς τον αριθμό των βιβλίων και την χρονολογία έκδοσής τους. Σε αυτόν 

περιέχονται είκοσι πέντε κείμενα εκ των οποίων τα εννέα –δηλαδή περίπου το 

1/3 του συνόλου- είχαν επίσης πρωτοδημοσιευτεί το 189617. Ο ίδιος ο 

δραματουργός επισημαίνει επίσης ότι τα σκηνικά αυτά έργα δεν είναι μόνον 

πρωτότυπα, αλλά και διασκευές ξενόγλωσσων κειμένων και κυρίως γαλλικών, 

τα οποία γράφτηκαν μεταξύ 1895 και 1917 και τα οποία θα παρουσιαστούν 

αναλυτικά στη συνέχεια τόσο από θεματολογικής, όσο και από παιδαγωγικής 

και θεατρολογικής σκοπιάς, προκειμένου να αναδειχθεί η καλλιτεχνική τους 

αξία και ο ιδεολογικός τους προσανατολισμός.  

                                                 
16 Σημειώνεται ότι στην παρούσα μελέτη θα αναφερόμαστε στον συγκεκριμένο τόμο του 

1926 ως τον δεύτερο τόμο του δραματουργού. 
17 Συγκεκριμένα τα ακόλουθα: «Η εορτή του νουνού», «Αν ήμουν αγόρι», «Σ’ έπιασα», 

«Είναι κακός», «Πώς επέρασες χτες;», «Πήγα στο σχολείο!», «Πολυάσχολος», «Εγώ είδα», 

και τέλος «Τ’ ονειρευτό ποδήλατο» (με τον τίτλο τότε «Το ποδήλατον»). 
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1.2 Μεμονωμένα δείγματα θεατρικής γραφής 

Ο πρώτος τόμος με θεατρικά κείμενα για παιδιά του Γρηγόριου Ξενόπουλου 

που εκδόθηκε στα 1896, αποτελεί ορόσημο για την παρούσα μελέτη και 

οριοθετεί τις απαρχές του είδους στον ελλαδικό χώρο. Κατά τις πρώτες 

δεκαετίες που ακολούθησαν δημοσιεύτηκαν αρκετά σχετικά βιβλία, τα 

περισσότερα περιέχοντας έργα προς παρουσίαση, ενώ ορισμένα –σαφώς 

λιγότερα αριθμητικά- συμπεριελάμβαναν επιπλέον θεωρητική τοποθέτηση του 

γράφοντα ως προς την αξιοποίηση του θεατρικού είδους προς όφελος της 

παιδικής και νεανικής ηλικίας. Οι συγγραφείς τους εκπροσωπούν δύο 

διαφορετικές κατηγορίες, καθώς οι περισσότεροι ήταν ήδη, ή έγιναν στη 

συνέχεια, γνωστοί για το ευρύτερο λογοτεχνικό τους έργο (Τέλλος Άγρας, 

Αριστοτέλης Κουρτίδης, Πηνελόπη Μαξίμου, Ιωάννα Αναγνώστου-

Μπουκουβάλα), ενώ ορισμένοι παρέμειναν στην αφάνεια (Βασιλική  

Αθανασούλα, Αρσινόη Παπαδοπούλου, Βελισσάριος Φρέρης). Τα κοινά στοιχεία 

τους ωστόσο είναι ότι δεν αφοσιώθηκαν στο συγκεκριμένο είδος, ότι το 

δραματουργικό τους έργο δεν είχε συνέχεια στον χρόνο και τέλος ότι τα έργα 

τους δε συνδέθηκαν με κάποια συγκεκριμένη θεατρική σκηνή.  

Ο Δημήτριος Καμπούρογλους αφιερώθηκε σε εθνολογικές και ιστορικές 

μελέτες και συγκέντρωσε μεγάλο όγκο πληροφοριών για την αθηναϊκή ζωή κατά 

τον μεσαίωνα και την τουρκοκρατία, υλικό που οδήγησε σε έκδοση τρίτομου 

έργου με τίτλο «Ιστορία των Αθηνών επί Τουρκοκρατίας» (1889-1896). 

Παράλληλα έγραψε και λογοτεχνικά κείμενα όπως «Το παιδομάζωμα» (1896), 

«Της τύχης τα γραμμένα» (1924), ποιητικές συλλογές όπως «Η φωνή της 

καρδιάς μου» (1873), αλλά και θεατρικά έργα για ενήλικες, μεταξύ των οποίων 

το «Στην ιτιά από κάτω» (1898) και η «Νεράιδα του κάστρου» (1925). Επίσης, 

διετέλεσε διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, διηύθυνε το περιοδικό 

«Εβδομάς» (1884-1886) και στη συνέχεια το ιστοριοδιφικό και λαογραφικό 

περιοδικό «Δίπυλον» (1910-1912), ενώ το 1927 εξελέγη ακαδημαϊκός.  

Εν μέσω της πολύπλευρης πνευματικής του δραστηριότητας ο 

Καμπούρογλους ασχολήθηκε με την λογοτεχνία για παιδιά συγγράφοντας δύο 

βιβλία, εκ των οποίων το πρώτο εκδόθηκε το 1881 με τίτλο «Μύθοι και διάλογοι 

προς χρήσιν των ανήβων» και το δεύτερο το 1904 με τίτλο «Στίχοι και μύθοι δια 

τα παιδιά». Εάν αφαιρεθούν οι δύο διάλογοι που θα μελετηθούν στη συνέχεια, 

πρόκειται ουσιαστικά για βιβλία ποίησης, τα οποία θα έπρεπε ίσως να έχουν 

τοποθετήσει τον δημιουργό τους σε «σημαντικότερη θέση στην ιστορία της 
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παιδικής ποίησης» (Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη 2002: 207), εξετάζοντας τα 

κείμενα τόσο από θεματική όσο και από γλωσσολογική σκοπιά. 

Στο βιβλίο που εκδόθηκε το 1881 περιέχονται οι δύο διάλογοι «Τι να είναι 

το φεγγάρι» και «Το πουλάκι». Ο πρώτος, με απλοϊκό θέμα που περιγράφεται 

ήδη από τον τίτλο, στοχεύει να επικρίνει την τάση των παιδιών να επιδεικνύουν 

τις γνώσεις τους και αναπτύσσεται με μια επίπεδη περιγραφή της παιδικής 

ματαιοδοξίας. Ο δεύτερος είναι πιο ενδιαφέρων καθώς εμπεριέχει το στοιχείο 

της σύγκρουσης ανάμεσα σε τρία κοράσια άνηβα, ως προς την τύχη ενός 

πουλιού που βρέθηκε απροστάτευτο. Η Αυγή θεωρεί ότι πρέπει να το 

περιποιηθούν και μετά να το αφήσουν ελεύθερο, ενώ η Ξανθή και η Ελένη 

προτείνουν να το μαγειρέψουν ή να του κόψουν τα φτερά και να το 

μετατρέψουν σε παιχνίδι για τον σκύλο τους. Στο τέλος όμως πείθονται να μην 

το κακομεταχειριστούν, διότι φοβούνται ότι θα τις τιμωρήσει ο Θεός γι’ αυτήν 

τους την πράξη. Το θέμα του βασανισμού των ζώων ή της καταστροφής φυτών 

από παιδιά είναι αρκετά σύνηθες και απασχολεί τους μεταγενέστερους ποιητές 

που απευθύνονται σε ανήλικους αναγνώστες, όπως τον Αλέξανδρο Πάλλη, τον 

Ζαχαρία Παπαντωνίου, τον Τέλλο Άγρα και τον Μιχαήλ Στασινόπουλο (ό.π.: 

175, 266-267, 270, 304, 327). 

Το συγκεκριμένο κείμενο δε χωρίζεται σε μέρη ή σκηνές και δε διαθέτει 

χωροχρονικούς προσδιορισμούς, αλλά το θεατρικό του γένος φανερώνεται από 

την ύπαρξη σκηνικών οδηγιών και βεβαίως από το ίδιο το στοιχείο του 

διαλόγου. Ο λόγος του είναι κατά κανόνα έμμετρος και η γλώσσα του ρέουσα 

καθαρεύουσα, ενώ γίνεται και ευρεία χρήση επιφωνημάτων που προσφέρουν 

ζωντάνια και προφορικότητα.  

Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι το εν λόγω κείμενο, γραμμένο ακριβώς 

δεκαπέντε χρόνια πριν τον πρώτο τόμο με θέατρο για παιδιά του Γρηγόριου 

Ξενόπουλου, είναι ικανό για να χαρακτηρίσει τον Δημήτριο Καμπούρογλους ως 

πρόδρομο του συγκεκριμένου είδους. Η, έστω και ευκαιριακή, ενασχόλησή του 

με το θέατρο για ανήλικο κοινό, δεικνύει ότι ο ίδιος είχε αντιληφθεί την ανάγκη 

για την καλλιέργειά του και κατά κάποιον τρόπο προετοίμασε τις συνθήκες που 

επέτρεψαν στη συνέχεια την ανάπτυξή του. 

Στα 1907 ο Γεώργιος Π.Κούρτης εξέδωσε από το τυπογραφείο Κτενά βιβλίο 

με τίτλο «Εθνικόν Παιδικόν Θέατρον. Σειρά εθνικών δραμάτων έμμετρων και 

πεζών χάριν των ελληνοπαίδων αμφότερων των φύλων». Σε αυτό εμπεριέχονται 

τα ακόλουθα έντεκα κείμενα: «Θεμιστοκλής. Δράμα εις πράξιν μίαν», «Ο Μέγας 

Αλέξανδρος. Δράμα εις πράξιν μίαν», «Ο Αθανάσιος Διάκος. Δράμα εις πράξιν 
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μίαν», «Ο Κολοκοτρώνης. Δράμα εις πράξεις δύο», «Αι Σουλιωτοπούλαι. Δράμα 

εις πράξιν μίαν», «Τα ελληνόπουλα της Μακεδονίας. Δράμα εις πράξεις δύο», 

«Κ.Κανάρης. Δράμα εις πράξιν μίαν», «Η τιμιότης αμειβομένη. Δράμα εις 

πράξεις δύο», «Η κακή συναναστροφή και τα αποτελέσματα της επιμέλειας και 

αμέλειας. Δράμα εις πράξεις δύο», «Η φιλεργία αμειβομένη. Δράμα εις πράξιν 

μίαν» και «Υπόσχεσις αποδημούντος Έλληνος. Μονόλογος». Οι τίτλοι είναι 

ενδεικτικοί της θεματολογίας των κειμένων και καθιστούν φανερή την εστίαση 

του γράφοντος γύρω από το ιδανικό της φιλοπατρίας, αλλά και την αναφορά σε 

ζητήματα που σχετίζονται με την παιδική καθημερινότητα, δηλαδή τους δύο 

άξονες που θα απασχολήσουν στη συνέχεια τους δραματουργούς που θα 

υπηρετήσουν με συνέπεια το θεατρικό είδος για παιδιά (βλ.Κεφ.2).  

Ο Γεώργιος Κούρτης δεν περιορίζεται μόνον στα πρόσφατα ιστορικά 

γεγονότα της ελληνικής επανάστασης και των μακεδονικών αγώνων, αλλά 

επιστρέφει έως την αρχαία Αθήνα και τους αλεξανδρινούς χρόνους και 

επικαιροποιεί τον Θεμιστοκλή και τον Μέγα Αλέξανδρο, εννοώντας προφανώς 

τη συνέχεια της ελληνικής φυλής και συνδέοντάς την με το ένδοξο απώτερο 

παρελθόν της. Τα κείμενα διαπνέονται γενικά από έντονο πατριωτικό 

συναίσθημα και δε λείπουν οι εκφράσεις εθνικής έξαρσης, όπως στο έργο «Τα 

ελληνόπουλα της Μακεδονίας» όπου αναφέρεται ότι «Και οι Βούλγαροι όλοι είνε 

θρασύδειλοι. Δεν υπάρχουν μεταξύ αυτών παληκάρια. Μόνον λησταί, αλλά και 

αυτοί δειλοί, ελεεινοί κακομοίρηδες» (σ.63). Επίσης, παρ’ ότι κανένα έργο δεν 

αναφέρεται αποκλειστικά στο θέμα της θρησκείας, υπάρχουν αρκετές αναφορές 

σε αυτήν και τη σχέση της με τους αγώνες των Ελλήνων για ανεξαρτησία, όπως 

στο κείμενο «Κ.Κανάρης» όπου σημειώνεται: «’ς τα μυρωμένα τα νερά 

/Ελληνικού πελάγους, / για τη θρησκεία του Χριστού / και την Ελευθερία / για 

πάντα θε να θάψουμε / τη μαύρη τυρρανία» (σ.88). 

 Όλα τα κείμενα χωρίζονται σε επιμέρους σκηνές, ενώ στην αρχή υπάρχει ο 

προσδιορισμός των προσώπων καθώς και του σκηνικού χώρου και χρόνου, 

στοιχεία που φανερώνουν την επιδίωξη του δημιουργού να είναι συνεπής με τα 

γνωρίσματα του είδους που υπηρετεί. Η γλώσσα είναι η δημοτική σε 

συνδυασμό με λόγιους τύπους που θεωρούμε ότι τελικά δεν της αφαιρούν την 

προφορικότητά της, όπως φαίνεται και στο κάτωθι ενδεικτικό απόσπασμα από 

το κείμενο «Η κακή συναναστροφή και τα αποτελέσματα της επιμέλειας και 

αμέλειας»: «Χθες αφού σε έδειρε [ο πατέρας] και σε αφήκε να κλαίης εδώ, έκλαιε 

και αυτός μέσα εις την τραπεζαρίαν και κοντά με αυτόν η μητέρα και εγώ. 

Εκτυπούσε την κεφαλήν του και έλεγε εις την μητέρα: ‘Καλή μου Ζωή, καλλίτερα 
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να αποθάνω παρά να ζήσω να βλέπω αγράμματο και δυστυχές το παιδί μου’» 

(σ.101-102).  Τέλος, σε όλα τα κείμενα υπάρχει ένα τουλάχιστον πρόσωπο που 

αντιτίθεται στον κεντρικό ήρωα και κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται 

αντιπαραθέσεις και πρωτογενείς συγκρουσιακές καταστάσεις. Ο Θεμιστοκλής 

διαφωνεί με τον Λεωκράτη και τον Κλεάνθη, ο νεαρός Μέγας Αλέξανδρος με 

τους συνομηλίκους του, οι ήρωες των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων 

συγκρούονται με τον εχθρό, ενώ τα ανήλικα πρόσωπα της αστικής οικογένειας 

με τους γονείς και συνομηλίκους τους.  

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι το εν λόγω βιβλίο του Γεωργίου Π. 

Κούρτη διαθέτει ποικίλες αρετές και η κυριότερη όλων είναι ότι ανταποκρίνεται 

στα επί της αρχής ζητούμενα του θεατρικού είδους. Τα μορφολογικά του 

χαρακτηριστικά (διάλογος, σκηνικές οδηγίες, προσδιορισμός προσώπων και 

χωρόχρονου) γίνονται σεβαστά, ενώ υπάρχουν εν σπέρματι και συγκρούσεις 

που κινούν με ενδιαφέροντα τρόπο τη δράση. Ο συγγραφέας επιχείρησε να 

διαχωρίσει τα έργα του από το λογοτεχνικό είδος και να τα εντάξει στο θεατρικό 

και ο στόχος του θεωρούμε ότι τελικά επετεύχθη, προλειαίνοντας 

αποτελεσματικό το έδαφος για τους δραματουργούς που ακολούθησαν. 

Την επόμενη δεκαετία εκδίδονται δύο σχετικά βιβλία για παιδιά, το πρώτο 

του Σπ.Περεσιάδου με τίτλο «Καινούριες Δάφνες. Ποιήματα του Βαλκανικού 

Πολέμου» (1914) στο οποίο περιέχεται κι ένα θεατρικό κείμενο, ενώ το δεύτερο 

ανήκει στον Αριστοτέλη Κουρτίδη με τίτλο «Θέατρον οικογενείας και σχολείου» 

(21915) (Σακελλαρίου 1996: 43-49). Ο ίδιος συγγραφέας είχε εντωμεταξύ 

δημοσιεύσει στα 1883 κείμενα με τίτλο «Παιδικοί διάλογοι» σε έκδοση της 

‘Διαπλάσεως των Παίδων’ (Πάτσιου 21995: 85-86) και γενικά εκδήλωσε μια 

πολύ έντονη δραστηριότητα στον χώρο των αναγνωσμάτων για παιδιά. Έγραψε 

πολλά αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου, μεταξύ άλλων το αναγνωστικό για 

τη Δ’ τάξη στα 1893, για τη Β’ τάξη στα 1917 και την ίδια χρονιά για τη Γ’ τάξη 

σε συνεργασία με τους Κονιδάρη-Καλαρά, ενώ στα 1927 συνυπογράφει με τον 

Κονιδάρη το αναγνωστικό για την Στ’ τάξη του δημοτικού σχολείου 

(Μακρυνιώτη 1986: 60, 63). Η προσφορά του όμως στην πνευματική 

καλλιέργεια του ελληνόπουλου εδραιώνεται από την θέση του ως πρώτου 

αρχισυντάκτη του περιοδικού «Η Διάπλασις των Παίδων» επί δεκαπέντε έτη 

(1879-1894), οπότε έδωσε το στίγμα του περιοδικού, διεύρυνε συνεχώς το 

δίκτυο των αναγνωστών και συνδρομητών και βεβαίως δημοσίευσε πολλά 

κείμενά του πρωτότυπα και κυρίως μεταφράσεις (Γιάκος 1993: 61-63, Πάτσιου 
21995:  73).  
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Τη δεκαετία του 1920 πληθαίνουν τα βιβλία που εκδίδονται με θεατρικά 

έργα για παιδιά και μάλιστα ορισμένα εκτός του ελλαδικού χώρου, αρχής 

γενομένης με τον Καθηγητή των Ελληνικών και της Γραμματολογίας εν τω 

Αμερικάνικω Κολλέγιω1, Δημ. Σ. Παπαδόπουλου που εκδίδει στη Σμύρνη το 

έργο «Ο Πανταχού Παρών. Σχολικόν Δράμα Θρησκευτικόν. Εις Πράξεις Τρεις 

Μεθ’ Ελληνικών Ασμάτων και Υποκρούσεως» (1920). Πριν από το ίδιο το 

κείμενο υπάρχει μια πολυσέλιδη ανάλυση (σ.5-27) με τίτλο «Αισθητική 

ανάλυσις του δράματος», όπου διατυπώνεται ότι ο σκοπός του κειμένου 

συνίσταται στον «ευαγγελισμόν τον θρησκευτικόν των ψυχών» (σ.6). Επίσης, 

αφού έχει παρουσιαστεί αναλυτικά η υπόθεση του έργου, συγκρίνεται η 

πνευματική ζωή της Ελλάδας με την αντίστοιχη της Ευρώπης και της Αμερικής, 

ενώ αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο μελωδικό μέρος του συγκεκριμένου 

έργου που θεωρείται ότι συνδυάζει την εκκλησιαστική και τη δημώδη μουσική. 

Το κυρίως έργο αναφέρεται στην έννοια της ευδαιμονίας και τον προσδιορισμό 

της σημασίας της κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου Νέων. Μετά από 

αντιπαραθέσεις ως προς την πρωτοκαθεδρία της ύλης ή του πνεύματος, του 

χρήματος ή της θρησκείας, της άνετης ζωής ή της αθανασίας, το κεντρικό 

πρόσωπο, ο Πάρης, ενστερνίζεται στο τέλος τη χριστιανική πίστη και τη δύναμή 

της. 

Στα 1924, ο καθηγητής και δημοσιογράφος Ευγένιος Μιχαηλίδης εκδίδει 

στην Αλεξάνδρεια το βιβλίο «Παιδικό Θέατρο!» το οποίο αφιερώνει στους 

«μαθητάς και τες μαθήτριες του Λυκείου Γκίκα της Αλεξάνδρειας»2.  Στο βιβλίο 

περιλαμβάνονται δεκαπέντε σκετς και έντεκα μονόλογοι και διάλογοι με θέματα 

που αφορούν την πατρίδα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το 

χρηματιστήριο, τα γράμματα και τη γυναικεία χειραφέτηση. Όλα τους 

διακρίνονται από γρήγορο ρυθμό και ανατρεπτική διάθεση, όπως εκείνα που 

αφορούν την πατρίδα και καυτηριάζουν την έννοια του ηρωισμού. Στον σύντομο 

πρόλογο του βιβλίου σημειώνεται ότι η συγγραφή των έργων προέκυψε από την 

έλλειψη σχετικών βιβλίων και ότι στόχος τους είναι να ευχαριστήσουν και να 

ωφελήσουν τα παιδιά της σχολικής ηλικίας. 

                                                 
1 Αυτή ακριβώς είναι η ιδιότητα του συγγραφέα, όπως σημειώνεται στο εξώφυλλο του 

βιβλίου. 
2 Στο αντίτυπο που βρίσκεται στη Θεατρική Βιβλιοθήκη υπάρχει ιδιόχειρη αφιέρωση 

του συγγραφέα προς την Μαρίκα Κοτοπούλη: «Στη δυνατοεμπνευσμένη κι εκλεκτή 

καλλιτέχνιδα του Ελληνικού Θεάτρου κ.Μ.Κοτοπούλη. Με εκτίμηση». 
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Στα 1924 επίσης, δημοσιεύονται οι «Παιδικοί διάλογοι» του Πέτρου Χάρη 

(Γιάκος 1993: 15), στα 1925 το βιβλίο της Αρσινόης Παπαδοπούλου «Το 

παραμύθι της Πρωτομαγιάς. Φαντασμαγορικόν δραματάκι», ενώ στα 1927 ο 

Δημήτρης Ιωαννόπουλος εκδίδει τον τόμο «Παιδικό Θέατρο» που περιλαμβάνει 

τέσσερα κείμενα: «Πεταλούδα στον Ήλιο. Ελαφρό μονόπρακτο δραματάκι», «Η 

κυρία με τ’ άσπρα. Μονόπρακτη κωμωδία», «Ξένη! Δραματάκι μονόπρακτο» και 

«Οι σοκολάτες του Τάκη. Δραματάκι μονόπρακτο». Το πρώτο έργο, που 

πρωτοπαίχτηκε από το Παλλάδιο Λύκειο στο Εθνικό Θέατρο στις 25 Ιουνίου 

1927, παρουσιάζει έναν ορφανό εφημεριδοπώλη που αρνείται τα πλούτη 

προκειμένου να μη χάσει την ανεμελιά και τους φίλους του. Το δεύτερο και το 

τέταρτο, που πρωτοπαραστάθηκαν στο Λύκειο Κωνσταντινίδη τον Φεβρουάριο 

του 1925, παρουσιάζουν, αντίστοιχα, μία μητέρα που για να προστατέψει τα 

γλυκά του σπιτιού είπε στα παιδιά της ότι υπάρχει ένα φάντασμα και ένα 

παιδάκι που με δόλο πήρε χρήματα από τη μητέρα του και μετά το μετάνιωσε.  

Τέλος, το τρίτο κείμενο, που επίσης παραστάθηκε για πρώτη φορά στο Λύκειο 

Κωνσταντινίδη στις 11 Ιανουαρίου 1928, αναφέρεται σε ένα πολύ άτακτο 

κορίτσι που μόλις μαθαίνει ότι είναι υιοθετημένο, αλλάζει συμπεριφορά3. 

Η δεκαετία του 1930 έως και τις αρχές του Β’ παγκοσμίου πολέμου είναι 

πολύ πλούσια σε εκδοτική παραγωγή βιβλίων με θεατρικά κείμενα για ανήλικο 

κοινό. Εξάλλου το 1931 και 1933 αντίστοιχα η Ευφροσύνη Λόντου-

Δημητακοπούλου και η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά ιδρύουν τις θεατρικές τους 

σκηνές για παιδιά (βλ.Κεφ.5.1), γεγονός που, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, 

έδωσε την ώθηση σε πολλούς συγγραφείς να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο 

είδος. Η Λίλα Καρακάλου-Καρανικόλα δημοσιεύει στην ‘Διάπλαση’ στα 1930 το 

τρισέλιδο κείμενο «Η αδελφή μου. Μονόπρακτο δραματάκι», ενώ ακολουθεί στα 

1938 το βιβλίο της με τίτλο «Θέατρο για μεγάλα παιδιά» (Γιάκος 1993: 75). Ο 

Βελισσάριος Φρέρης εκδίδει στα 1931 το κείμενο «Ο πανταχού παρών και τα 

εγγονάκια του. Παιδική οπερέττα σε τρεις πράξεις». Την ίδια χρονιά ο Στυλιανός 

Τσορπατζηκωστής εκδίδει το βιβλίο «Σχολικές τελετές και Θεατρικές 

παραστάσεις» ενώ ακολουθούν στα 1935 δύο ακόμη έργα του με τίτλους 

«Θέατρο και Σχολείο» και «Ο μικρός ηθοποιός». 

Στα 1932 ο επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης Γεράσιμος Σπετσιέρης 

δημοσιεύει «Το Σχολείον Εργασίας στην πράξη», όπου γίνεται ευρύτατα λόγος 

                                                 
3 Οι πληροφορίες που αφορούν τις παρουσιάσεις των έργων, αντλούνται από το ίδιο το 

βιβλίο. 
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για τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύγχρονο σχολείο. «Ο εθνικός 

φρονηματισμός και η πατριωτική αγωγή θ’ αποτελούν το κύριον 

χαρακτηριστικόν της διδασκαλίας σας» (σ. 22). Σύμφωνα με αυτές τις 

αντιλήψεις, παρατίθεται στο τέλος σχεδίασμα για τη γιορτή λήξης του σχολικού 

έτους, όπου μαζί με ένα θεατρικό έργο προτείνονται τραγούδια, ελληνικοί 

χοροί, απαγγελίες και διάλογοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αρχίζει το θεατρικό 

κείμενα ν’ αποκτά τη θέση του εντός της σχολικής πραγματικότητας και να 

εντάσσεται σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο στενά προσανατολισμένο προς την ηθική 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών και κυρίως προς την καλλιέργεια υψηλού 

εθνικού φρονήματος, αντίληψη που θα κυριαρχήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου μετά 

τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο (βλ. Κεφ.6.1). 

Στα 1933 η Άννη Γιαννοπούλου δημοσιεύει το βιβλίο της «Το Παιδαγωγικόν 

Κουκλοθέατρον. Η σημασία, τα μέσα και η εφαρμογή αυτού», διότι καθώς 

φαίνεται, το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον προς το θέατρο για παιδιά, 

ενδυνάμωσε κι ένα συγγενές του είδος, που απευθύνεται αποκλειστικά στο 

ανήλικο κοινό. Στο εν λόγω βιβλίο η συγγραφέας αναφέρεται στα ευεργετικά 

αποτελέσματα του κουκλοθεάτρου στο παιδί, μεταφέρει εμπειρίες μαθητών που 

παρακολούθησαν κουκλοθεατρικές παραστάσεις και στο τέλος παρουσιάζει 

δικά της έργα για κούκλες. Την ίδια χρονιά εκδίδεται το «Παιδικό Θέατρο. Ο 

Τρακατρούκας. Οπερέττα σε δύο πράξεις» σε μουσική Ν.Λάβδα του Ζαφ. 

Παπαμαχαλόπουλου. 

Στα 1933 επίσης, δημοσιεύει η Ιωάννα Αναγνώστου-Μπουκουβάλα βιβλίο 

με τίτλο «Το κρυφό σχολείο. Δράμα μονόπρακτο. Τ’ ανθρώπινα λουλούδια. 

Παραμυθόδραμα δίπρακτο», ενώ μόλις ένα χρόνο νωρίτερα είχε εκδώσει το 

πρώτο της μυθιστόρημα για ενήλικες, την «Ιζόλδη», ξεκινώντας ουσιαστικά τη 

μακρά λογοτεχνική της σταδιοδρομία γράφοντας κυρίως βιβλία για ενήλικες4. 

Τα δύο πρώτα της θεατρικά έργα για παιδιά αναδημοσιεύονται στον 

συγκεντρωτικό τόμο «Παιδική Θεατρική Σκηνή. Το κρυφό σχολείο κ.ά.» (1971)5 

μαζί με τα ακόλουθα τέσσερα κείμενα: «Η Ελλάδα μας. Σκετς», «Βασιλόπιτα. 

                                                 
4 Η επιτυχία των βιβλίων της ήταν τόση, που πολλά επανεκδόθηκαν στις μέρες μας. 

Αναφέρονται ενδεικτικά: «Ιζόλδη» 1991 και Μυρτώ» 1992 από τα Νέα Σύνορα, «Λίγο 

μετά την πρώτη αγάπη» 1997, «Όποιος αγαπά, σώζεται» 1997, «Μυστικός γάμος» 1997, 

«Κάτω από τη μάσκα», 1997, «Ζωή είναι και τ’ όνειρο» 1997, «Μάρτυρας αγάπης» 2001, 

όλα από τις εκδόσεις Άγκυρα.  
5 Την ημερομηνία αυτή δίδει το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, αλλά θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι στο ίδιο το βιβλίο δεν υπάρχει χρονολογία έκδοσης. 
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Πρωτοχρονιάτικο δραματάκι», «Ο τρελλός. Κωμωδία μονόπρακτη» και «Η 

ησυχία της εξοχής. Μονόλογος». Στην αρχή του εν λόγω τόμου υπάρχει 

πρόλογος της συγγραφέως με τίτλο «Ο σκοπός του παιδικού θεάτρου», όπου 

διατυπώνονται με σαφήνεια οι απόψεις της ως εξής: «Αλλά ποιος είναι ο σκοπός 

του παιδικού θεάτρου; Φυσικά, και διδακτικός και παιδαγωγικός. […] Όπως οι 

μικροί ηθοποιοί, έτσι κι’ οι μικροί θεατές, διδάσκονται, χωρίς να το 

καταλαβαίνουν, τις δυσκολώτερες αρχές της ζωής. Τι θα πη αρετή, φιλοπατρία, 

αυτοθυσία, τι είναι η πειθαρχία, ο ρυθμός, η αρμονία, η ομορφιά» (σ. 1-2). Με 

σαφήνεια επομένως η Ιωάννα Αναγνώστου-Μπουκουβάλα επιμένει στον 

παιδαγωγικό ρόλο του θεάτρου για παιδιά και κατά δεύτερο λόγο αναφέρει την 

αξία του καλλιτεχνικού αποτελέσματος, συμφωνώντας κατ’ ουσίαν με την 

πλειοψηφία των συγγραφέων της εποχής, που αντιμετωπίζουν το θέατρο κυρίως 

ως μέσον αγωγής και δευτερευόντως ως καλλιτεχνική δημιουργία. 

Μία άλλη σημαντική μορφή του βιβλίου για παιδιά και στενή συνεργάτης 

του Γρηγορίου Ξενόπουλου στη ‘Διάπλαση’, η Πηνελόπη Μαξίμου, δημοσιεύει 

στις σελίδες του περιοδικού τρία θεατρικά της κείμενα. «Ο Καυχησιάρης. 

Δίπρακτη κωμωδία» στα 1934, «Το δικαστήριο. Δίπρακτη κωμωδία» στα 1937 

και την ίδια χρονιά «Το Μουσείο. Μονόπρακτο» (Γιάκος 1993: 74). Η 

δημιουργός διακρίθηκε κυρίως για τα λογοτεχνικά βιβλία που έγραψε για 

παιδιά κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης ζωής της (1904-2001) και για τις 

μεταφράσεις της, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι για το επιτυχημένο βιβλίο «Η 

Ζαχαρούλα στην Αθήνα» (1940) συνεργάστηκε συγγραφικά με την Αντιγόνη 

Μεταξά-Κροντηρά6. 

Στα 1934 δημοσιεύει ο Σύλβιος (φιλολογικό ψευδώνυμο του Ανδρέα 

Παπαδόπουλου) τον τόμο «Το Θέατρο του Παιδικού Κόσμου», αναφερόμενος 

προφανώς στο εν λόγω περιοδικό για παιδιά, όπου εμπεριέχονται επτά κείμενα, 

εκ των οποίων δύο μονόπρακτα, ένα δίπρακτο, δύο σκετς, ένα παραμύθι και 

μια φαντασμαγορία, καθώς και τραγούδια γραμμένα από τον ίδιο. Την επόμενη 

χρονιά ο Τάκης Κλεισιούνης επιμελείται την φροντισμένη έκδοση του τόμου 

«Ελληνική Παιδική Σκηνή. Συλλογή είκοσι δύο έργων παιδικού θεάτρου. Δέκα 
                                                 
6 Το συγκεκριμένο βιβλίο επανεκδόθηκε από τον «Πατάκη» στα 1997, καθώς και η 

συνέχειά του με τίτλο «Η Ζαχαρούλα γιαγιά». Αξίζει να σημειωθούν ενδεικτικά ορισμένοι 

μόνον από τους πολλούς τίτλους των βιβλίων για παιδιά της Πηνελόπης Μαξίμου: «Ο 

φουντούκος» 1940, «Το τρελλό λαγουδάκι» 1946, «Αγιοβασιλιάτικο παραμύθι» 1947, 

«Αληθινό παραμύθι» 1963, «Η ζωή του βυθού» 1966, «Είκοσι έξι χαρούμενες ιστορίες» 

1973, «Βίρα τις άγκυρες» 1981, «Η μαγεμένη σκάλα» 1984. 
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οκτώ συγγραφέων. Δια τας σχολικάς εορτάς κλ.π. κλ.π.», όπου υπάρχουν 

κείμενα μεταξύ άλλων των Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά, Ιωάννα Αναγνώστου-

Μπουκουβάλα, Στέλιου Σπεράντσα, Σύλβιου, Πέτρου Χάρη και Γρηγόριου 

Ξενόπουλου, αποδεικνύοντας την αποδοχή που είχαν ήδη γνωρίσει οι 

προαναφερθέντες δημιουργοί για το έργο τους.   

Στα 1936 ο ήδη καταξιωμένος ποιητής Τέλλος Άγρας δημοσιεύει το κείμενο 

«Ξανθά μαλλιά. Μονόπρακτο δραματάκι χωρίς έρωτα» στο περιοδικό «Νέα 

Εστία», τ.20, Χριστούγεννα (σ.82-90), το οποίο παρουσιάζει τη μικρή Αγγελική 

να στενοχωριέται γιατί νιώθει πως η μητέρα της μεγάλωσε, εφόσον έπαψε να 

αντιμετωπίζει την ίδια ως παιδί. Η μελαγχολία της ηρωίδας, κατάσταση που δε 

συνηθίζεται να αναφέρεται στα κείμενα για παιδιά, είναι ταιριαστή με την 

ποιητική δημιουργία του Άγρα, που συχνά διαπνέεται από την αίσθηση της 

μοναξιάς και την αναζήτηση της γαλήνης (Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη 2002: 

316-317). 

Δύο χρόνια αργότερα, στα 1938, δημοσιεύεται το βιβλίο της Ειρήνης 

Παϊδούση «Το Θέατρον ως σχολικός οργανισμός», το οποίο χωρίζεται σε τρία 

μέρη. Στο πρώτο συνδέονται οι έννοιες του σχολικού θεάτρου, της σχολικής 

ζωής και της αγωγής και συμπερασματικά τονίζεται ο παιδαγωγικός ρόλος και 

στόχος του θεάτρου. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες της Σχολής Αηδονοπούλου, στο τρίτο παρατίθενται θεατρικά 

κείμενα, ενώ στο τέλος γίνεται μια ανασκόπηση των θεατρικών παραστάσεων 

της Σχολής για την περίοδο 1931-1938. Την ίδια χρονιά εκδίδεται στη Χίο το 

βιβλίο του Τάκη Μαυροκέφαλου με τίτλο «Παιδί και Τέχνη. Βιβλίο 

αποκλειστικά για τα σχολεία που περιέχει Δράμα-Ονειρόδραμα-Κωμωδία-

Ποιήματα». Στον τόμο περιλαμβάνονται τα κείμενα «Το ξαναγύρισμα. 

Δραματάκι σε μία πράξη», «Σε γερο-πλάτανο. Ποίημα», «Ματρώζος και Κανάρης. 

Πατριωτικό ονειρόδραμα σε τρεις εικόνες», «Κέρκυρα. Ποίημα», «Ω! Πολιτεία. 

Ποίημα», «Η Λενίτσα γιορτάζει. Κωμωδία μονόπρακτη» και «Του Πιστικού ο 

νεκρός. Ποίημα». Το 1938 επίσης, η Βασιλική Αθανασούλα εκδίδει «Το 

αγαπημένο βιβλίο του παιδιού. Ποιήματα, δραμάτια, κωμωδίαι δι’ όλας τας 

τάξεις του Δημοτικού σχολείου».  

Τέλος, στα 1939 δημοσιεύεται το βιβλίο των Επαμεινώνδα Καφέντζη και 

Ρεγγίνας Ζερβού «Αι εορταί εις το Νέον Σχολείον», στο οποίο ωστόσο δεν 

υπάρχουν θεατρικά κείμενα. Το ενδιαφέρον του συνίσταται στην πρόταση που 

καταθέτει για συνδυασμό των αρχών της Νέας Αγωγής με τις σχολικές εορτές. 

Εκτός από το τελευταίο μέρος του βιβλίου, όπου παρατίθενται υποδειγματικές 
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γιορτές σύμφωνα με τις αρχές της Νέας Αγωγής, στις πρώτες σελίδες αναφέρεται 

ως παράδειγμα η γιορτή λήξης του σχολικού έτους που οργάνωσε κάποιο 

πρότυπο σχολείο των Αθηνών και στην οποία περιλαμβάνεται κι ένα 

παραμυθόδραμα (σ.31), δεικνύοντας ότι η προετοιμασία μιας παράστασης 

μπορεί να συνδυαστεί και να υπηρετήσει άριστα τις νέες παιδαγωγικές 

αντιλήψεις. 

Σε γενικές γραμμές διαπιστώνεται ότι κατ’ αρχάς η ενασχόληση των 

δημιουργών με το θέατρο για παιδιά γνώρισε μια αύξουσα πορεία, καθώς στις 

αρχές του 20ού αιώνα υπάρχουν ελάχιστα σχετικά βιβλία, ενώ ήδη στη 

δεκαετία του 1930 σημειώνονται πολλές εκδόσεις δραματικών κειμένων. 

Επίσης, ενώ στην αρχή τα βιβλία ήταν αμιγώς θεατρικά, στη συνέχεια πολλοί 

συγγραφείς συνέδεσαν τα έργα τους με την εκπαιδευτική πραγματικότητα, 

προτείνοντάς τα ουσιαστικά ως πρόσφορο υλικό για τις καθιερωμένες σχολικές 

εορτές. Υπό αυτή την έννοια σχηματίζεται από νωρίς το δίπολο μέσα στο οποίο 

θα κινηθεί στο συνέχεια το είδος του θεάτρου για παιδιά, ως μέσον αγωγής και 

ως καλλιτεχνικό προϊόν.  Το μεν πρώτο θα βρει τον στόχο του μετά τον Β’ 

παγκόσμιο πόλεμο εντός της σχολικής κοινότητας (βλ.Κεφ.6.1), το δε δεύτερο 

θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου μέσω της ίδρυσης 

θεατρικών σκηνών (βλ.Κεφ.5). 
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1.3. Η συγγραφική δημιουργία στο πλαίσιο των θεατρικών σκηνών 

Στο χώρο του θεάτρου για παιδιά, εκτός από τους συγγραφείς που 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα και οι οποίοι έγραψαν 

θεατρικά κείμενα για παιδιά χωρίς να αφοσιωθούν αποκλειστικά στο 

συγκεκριμένο είδος, δραστηριοποιήθηκαν και άνθρωποι που διέθεταν όραμα 

και οργανωμένη στοχοθεσία, προκειμένου η προσφορά τους στο χώρο να είναι 

κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη. Το δραματικό κείμενο άλλωστε ολοκληρώνεται 

μόνο με την παράστασή του και αυτή ακριβώς είναι η ειδοποιός διαφορά του 

από το εν γένει λογοτεχνικό κείμενο. Οι δημιουργοί, που η δράση τους  θα 

παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια, επιδιώκουν αφενός να εξασφαλίσουν την 

παρουσίαση των έργων τους και αφετέρου, όχι απλώς να επέμβουν στην 

παράσταση από τη θέση του δραματουργού, αλλά συχνά να αναλάβουν την 

πλήρη ευθύνη της ως παραγωγοί και σκηνοθέτες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους τον καθοριστικό παράγοντα της πρόσληψης του 

θεατρικού κειμένου, που σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από την παράσταση, 

ιδρύουν θεατρικές σκηνές, τις οποίες οργανώνουν σύμφωνα με τις απόψεις τους 

περί παιδευτικού και καλλιτεχνικού ρόλου του θεάτρου. Γενικότερα, η 

συγγραφή ειδικών έργων που απευθύνονται στο παιδί προκύπτει από την 

αντίληψη ότι ο ανήλικος θεατής δεν είναι πάντα σε θέση να παρακολουθήσει 

και, κυρίως, να απολαύσει και να εκτιμήσει τα έργα που απευθύνονται στους 

ενήλικες (Beauchamp 1998: 17-27, Γκίβαλου 102003: 15-18, Πεσμαζόγλου 

1991: 11-12). Οι λόγοι είναι ποικίλοι και επιγραμματικά αφορούν την 

πνευματική και ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Η αποδοχή 

αυτής της άποψης αναπόδραστα οδηγεί στη συγγραφή κειμένων που 

προορίζονται για το ανήλικο κοινό και κατ’ επέκταση στην υιοθέτηση του 

παιδαγωγικού ρόλου του θεάτρου. Οι δημιουργοί επομένως που θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας απολύτως τον δισυπόστατο ρόλο, 

καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό, του δραματικού κειμένου για παιδιά, επιλέγουν 

να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις θεατρικές σκηνές που θα παρουσιάσουν τα έργα 

τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και ανάλογα με τις πεποιθήσεις και τους στόχους 

του, ο κάθε δημιουργός διαμορφώνει το κατάλληλο πλαίσιο (παραγωγή, 

σκηνοθεσία, επιλογή χώρου, συνεργατών κ.ο.κ.) που θα αναδείξει και θα 

εκφράσει κατά το δυνατόν καλύτερα τα κείμενά του.  

 Όσον αφορά τη δική μας πλέον σκοπιά, η συνολική εποπτεία, θεατρικού 

κειμένου και αντίστοιχης θεατρικής σκηνής, επιτρέπει στοιχειοθετημένες 

κρίσεις και οδηγεί σε πιο ασφαλή συμπεράσματα ως προς τη δράση των 
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συγκεκριμένων δημιουργών και τη σημασία του έργου που κληροδότησαν. Ο 

συνδυασμός κειμένου και παράστασης υπό την ευθύνη του ίδιου προσώπου, 

παρέχει πλήθος στοιχείων για την ιδεολογία του, τους στόχους του και κυρίως 

για τη συνειδητή ή ασυνείδητη διατήρηση ή διαταραχή εκ μέρους του 

δημιουργού της ευαίσθητης  ισορροπίας μεταξύ τέχνης και παιδαγωγικής. 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν κατά χρονολογική σειρά 

αναλυτικά στοιχεία για τη ζωή και το συνολικό έργο κάθε συγγραφέα, 

υιοθετώντας ως κριτήριο ταξινόμησης την ημερομηνία ίδρυσης της αντίστοιχης 

θεατρικής σκηνής που τροφοδοτούσε με κείμενά του. 

 

1.3.1 Ευφροσύνη Κ. Λόντου Δημητρακοπούλου 

i. Βιοεργογραφικά στοιχεία 

Σύμφωνα με έκθεση του 1926 που παρουσίασε η Κοινωνία των Εθνών, το 

35% των Ελλήνων και το 66% των Ελληνίδων της εποχής ήταν αναλφάβητοι 

(Φραγκουδάκη 1977: 62). Μία από τις εξαιρέσεις αυτού του κανόνα αποτελεί η 

Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου, που κατάγεται από εξέχουσα αστική 

οικογένεια των Αθηνών, καθώς ο πατέρας της Δημήτριος Δημητρακόπουλος 

ήταν πολιτικός και οι θείοι της Νικόλαος και Πολύβιος Δημητρακόπουλος, ήταν 

αντίστοιχα πολιτικός ο πρώτος και λογοτέχνης ο δεύτερος. Υπό αυτές τις 

ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες του κοινωνικού της περιβάλλοντος, η Ευφροσύνη 

Λόντου, που γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1888, εξασφαλίζει μία σημαντική 

μόρφωση ανώτατου επιπέδου. 

Το 1903 αποφοιτά από το Διδασκαλείο της Μαρασλείου με άριστα και την 

ίδια χρονιά διορίζεται ως δασκάλα, ενώ σε ηλικία μόλις είκοσι ετών γίνεται 

διευθύντρια στο 16ο δημοτικό σχολείο της Αθήνας. Το 1918 παντρεύεται τον 

Κωνσταντίνο Λόντο, μετέπειτα βασικό συνεργάτη της στη θεατρική σκηνή που 

ουσιαστικά ιδρύουν από κοινού, όπως θα φανεί από την αναλυτική παρουσίαση 

της δράσης της που θα ακολουθήσει (βλ.Κεφ.5.2). Το 1922 συνεχίζει τις 

σπουδές της στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και την 

επόμενη χρονιά ολοκληρώνει τη διδακτορική της διατριβή, που έχει θέμα «Η 

αθανασία της ψυχής παρά Πλάτωνι» με επιβλέποντα καθηγητή τον παιδαγωγό 

Νικόλαο Εξαρχόπουλο, ο οποίος υπογράφει και την εισαγωγή της διατριβής 

της. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Εξαρχόπουλος είχε αντιταχθεί σθεναρά 

στις προοδευτικές απόπειρες μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος 

της χώρας και επιπλέον ότι το 1920 είχε εισηγηθεί την καύση των 

αναγνωστικών της μεταρρύθμισης του 1917 –μεταξύ αυτών «Τα ψηλά βουνά» 
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και το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο- (Μπουζάκης 1986: 72,97). Παράλληλα, η 

Λόντου χαίρει της εκτίμησης και των θρησκευτικών αρχών, καθώς το 1925 ο 

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δαμιανός της απονέμει το Παράσημο του Τάγματος 

των Ορθοδόξων Σταυροφόρων. Την ίδια χρονιά ξεκινά τη συγγραφική της δράση 

και δημοσιεύει στα έντυπα «Πατρίς», «Εσπερινή» και «Εθνική» τους πρώτους 

σατιρικούς έμμετρους διαλόγους της με γενικό τίτλο «Τσοπανάκος», ενώ στις 26 

Φεβρουαρίου 1926 δίνει διάλεξη με θέμα «Ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος και 

οι μαλλιαροί ως ποιηταί».  

Είναι φανερό ότι η ασφάλεια που της παρέχουν οι υψηλού επιπέδου 

σπουδές της σε συνδυασμό με την κοινωνική καταξίωση του οικογενειακού της 

περιβάλλοντος, προσφέρουν στην Ευφροσύνη Λόντου την ευκαιρία να εξελιχθεί 

ως λογοτέχνις και ερευνήτρια. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της στη συνέχεια 

εξειδικεύονται στις βυζαντινές και θεολογικές σπουδές, όπως αποδεικνύεται 

από τα βιβλία που εκδίδει τις επόμενες δεκαετίες1.  

Η Λόντου όμως δεν περιορίζεται στην επιστημονική έρευνα και τη 

δημοσίευση μελετών, αλλά δραστηριοποιείται δυναμικά και ως συγγραφέας 

λογοτεχνικών και δραματικών κειμένων για ενήλικες. Το 1926 τιμάται με το 

πρώτο βραβείο δραματικού διαγωνισμού του φιλολογικού συλλόγου 

«Παρνασσός» για το βιβλίο της «Άννα θα σε πάρω. Δράμα κοινωνικόν 

σύγχρονον», ενώ το 1927 δημοσιεύει το μυθιστόρημα «Ο Ροδόλφο Βαλεντίνο. 

Από το βιβλίο του έρωτος του διασήμου γόητος της οθώνης». Ένα χρόνο 

αργότερα (1928) δημοσιεύει τα «Λαξεύματα, ήτοι σειρά διηγημάτων, 

ηθογραφιών, ευθυμογραφικών και ιδεαλιστικών». Το 1935 και 1939 εκδίδει τα 

μονόπρακτα πατριωτικά δράματα «Ζήτω τα Σουλιωτόπουλα» και «Ο Λάμπρος 

Τζαβέλλας» αντίστοιχα, ενώ το 1953 το βιβλίο «Τσοπάνης-Λενιώ. Έμμετρος 

κοινωνική σάτιρα. Βουκολικά»2. 

                                                 
1 Αναλυτικά καταγράφουμε τα ακόλουθα: «Εισαγωγή εις την γυναικείαν φιλοσοφίαν. Η 

Κασσιανή. Μονογραφία» (1933), «Εξάβιβλος. Φιλοσοφία, ποίησις, πολιτική, 

υμνογραφία, λεξικογραφία, ιστοριογραφία», βιβλίο που τιμήθηκε από την Ακαδημία 

Αθηνών (1939), «Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς ως λογοτέχνης και 

καλλιτέχνης. Ιστορική μονογραφία» (1962), «Βυζαντινόν τρίπτυχον. 1.Συνέσιος: ο 

φιλόσοφος και ιεράρχης, 2.Μαργαριτώ: Θέατρον και εκκλησία, 3. Μάξιμος Πλανούδης: 

Συγγραφεύς και κριτικός» (1965).   
2 Στην Εργογραφία που παρατίθεται στην τελευταία σελίδα του εν λόγω βιβλίου 

αναφέρονται οκτώ συνολικά τίτλοι ανέκδοτων έργων. Αναλυτικά: ένα φιλοσοφικό 

κείμενο, μία μονογραφία, τρία θεατρικά κείμενα, δύο μυθιστορήματα και οκτώ τόμοι 
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Παράλληλα με τη συγγραφική της παραγωγή για ενήλικες, η Λόντου 

δραστηριοποιείται από πολύ νωρίς στον τομέα του θεάτρου για παιδιά. Το 1926 

εκδίδει τον πρώτο τόμο του «Παιδικού Θεάτρου» και ένα μόλις χρόνο αργότερα 

τον δεύτερο τόμο3, το 1931 τυπώνει «Το τραγούδι της ειρήνης», ενώ το 1946 

εκδίδονται τα «Άπαντα του Παιδικού και Εφηβικού Θεάτρου» και το 1956 

ακολουθεί ο δεύτερος ομότιτλος τόμος. Εντωμεταξύ, με μια πρωτοποριακή 

κίνηση για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής, ιδρύει το 1931 την πρώτη 

«Παιδική Σκηνή», η οποία ξεκινά τις παραστάσεις της την ίδια κιόλας χρονιά 

στο θέατρο «Τριανόν». Παράλληλα με τη θεατρική της δράση αναλαμβάνει, τον 

Ιούλιο του 1938 στον νεοϊδρυθέντα ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας, εκπομπή 

που ονομάζεται «Η ώρα του παιδιού», την οποία διατηρεί για λίγους μόνο 

μήνες, έως τον Ιανουάριο του 1939.  

Η καταξίωση και αναγνώριση της προσφοράς της έρχονται τελικά κυρίως 

χάρη στην ενασχόλησή της με την παιδική ηλικία και τη συμβολή της στην 

ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που δύναται να διαδραματίσει το θέατρο στην 

εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στις 16 Μαΐου 1959 εορτάζονται στην αίθουσα του 

φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» τα Σαράντα χρόνια της πνευματικής 

δημιουργίας της Λόντου. Την εκδήλωση προλογίζει ο Στέλιος Σπεράντσας ως 

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, ενώ μεταξύ άλλων μιλούν για τη 

συγγραφέα ο Δ.Μπόγρης ως Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών 

Συγγραφέων, ο Π.Πουλίτσας ως Πρόεδρος της Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών 

(τ.Πρωθυπουργός και Ακαδημαϊκός) και ο λογοτέχνης Ν.Σηφάκις. Λίγα χρόνια 

                                                                                                                                            
αναγνωσμάτων για παιδιά. Από τους προαναφερθέντες τίτλους κανείς δεν είδε τελικά το 

φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό καταδεικνύει την έντονη συγγραφική 

δραστηριότητα της Λόντου και την επιθυμία της να καταθέσει το προσωπικό της στίγμα 

στο καλλιτεχνικό στερέωμα της εποχής. 
3 Στην προαναφερθείσα Εργογραφία  (στο βιβλίο «Τσοπάνης-Λενιώ») σημειώνεται και 

ένας τρίτος τόμος με τίτλο «Παιδική Σκηνή» και ημερομηνία έκδοσης το 1935, τον 

οποίο όμως δεν έχουμε εντοπίσει σε καμία δημόσια βιβλιοθήκη, επομένως διατηρούμε 

επιφυλάξεις για την ακρίβεια της πληροφορίας. Ωστόσο, έχει ανεβρεθεί ένας άλλος 

τόμος της ίδιας συγγραφέως με τίτλο «Παιδικόν Θέατρον. Δράματα», εκδ. Π.Κρανός, 

χωρίς χρονολογία έκδοσης. Καθ΄ όσον μπορούμε να συμπεράνουμε από τα έργα που 

περιέχει το εν λόγω βιβλίο –και συγκεκριμένα από το κείμενο «Ο παραστρατημένος» 

που αναφέρεται σε γεγονότα του Β’ παγκοσμίου πολέμου- θα πρέπει να εκδόθηκε μετά 

τον πόλεμο και πιθανόν νωρίτερα από την δημοσίευση του πρώτου τόμου των 

«Απάντων», το 1946. 
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αργότερα, στις 27 Νοεμβρίου 1962 διοργανώνεται και νέα τιμητική εκδήλωση 

στο θέατρο «Πορεία», τούτη τη φορά για τα 30 χρόνια λειτουργίας της «Παιδικής 

και Εφηβικής Σκηνής» με ομιλητές, μεταξύ άλλων, τον Γ.Κουρνούτο, Διευθυντή 

Γραμμάτων και Θεάτρου του Υπουργείου Παιδείας, τον θεατρικό συγγραφέα 

Δ.Μπόγρη, τον δημοσιογράφο Αχ.Μαμάκη, τον Ν.Σηφάκι και την ίδια τη 

Λόντου που υπογράφει Βυζαντινολόγος, Λογοτέχνις και Παιδαγωγός. 

 

ii. Θεατρικά κείμενα για παιδιά 

Ο πρώτος τόμος με θεατρικά κείμενα για παιδιά της Λόντου δημοσιεύεται  

το 1926 από τις εκδόσεις «Δημητράκου» με τίτλο «Το Παιδικόν Θέατρον» και 

συνολικό αριθμό σελίδων εξήντα μία4. Το βιβλίο περιέχει πέντε μονόπρακτα 

θεατρικά κείμενα (βλ.Κεφ.2), έναν μονόλογο και ένα ποιηματάκι, χωρίς 

εικονογράφηση, ενώ στο τέλος παρατίθενται οι παρτιτούρες για τρία από τα 

κείμενα. Στον Πρόλογο που υπογράφει η συγγραφέας, γίνεται φανερή η 

διασύνδεση των θεατρικών έργων της με το σχολείο, καθώς αναφέρεται 

χαρακτηριστικά: «…όταν το παιδίον ίδη και τα ιδικά του και τα ξένα ελαττώματα 

διαπομπευόμενα εις το θέατρον του σχολείου του, τότε το ποσοστό της 

διορθώσεώς του θα φθάση προς το ολόκληρον…» . Θεματικά, όπως θα αναλυθεί 

                                                 
4 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξώφυλλο του βιβλίου, από το οποίο είναι δυνατή 

η εξαγωγή συμπερασμάτων, σε συνδυασμό πάντα και με το περιεχόμενο των ίδιων των 

κειμένων, σχετικά με την άποψη της Ευφροσύνης Λόντου για το θέατρο για παιδιά. Το 

εξώφυλλο του πρώτου αυτού τόμου καλύπτεται ολόκληρο από την εικονογράφηση (βλ. 

Επίμετρο με Βιβλία), η οποία παρουσιάζει μια ανθρωπόμορφη ηλικιωμένη φιγούρα να 

κρατά κλωστή δεμένη στην ανέμη –παραπέμποντας στην τυπική εισαγωγή των λαϊκών 

παραμυθιών κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, δώσ’ της κλότσο να κυλήσει, 

παραμύθι ν’ αρχινήσει- ενώ πιο δίπλα είναι συγκεντρωμένα μικρά παιδιά με σχολική 

ενδυμασία που περιμένουν χαμογελαστά, προφανώς την αφήγηση ιστοριών. Το μήνυμα 

της εικονογράφησης είναι διττό: κατ’ αρχάς ότι τα κείμενα του συγκεκριμένου βιβλίου 

απευθύνονται σε παιδιά και κατά δεύτερον ότι, κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για 

παραμύθια. Η πρώτη νοηματοδότηση επιβεβαιώνεται, καθώς πρόκειται πράγματι για 

θεατρικά έργα με αποδέκτη τα παιδιά. Το δεύτερο σημαίνον όμως δεν ανταποκρίνεται 

στο περιεχόμενο του βιβλίου, καθώς τα κείμενα δεν έχουν σχέση, ούτε θεματική ούτε 

δομική, με το είδος του παραμυθιού. Προφανώς η εικονογράφηση θέλει να δηλώσει την 

πρόθεση της συγγραφέως να γράψει ιστορίες τόσο θελκτικές όσο και τα παραμύθια, τα 

οποία όμως σε γενικές γραμμές απορρίπτει από τη θεατρική σκηνή για παιδιά, διότι 

θεωρεί ότι τα αποπροσανατολίζουν από τις απαιτήσεις και τα δεδομένα του 

πραγματικού κόσμου στον οποίο καλούνται να ενταχθούν (Λόντος 1955: 68). 
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διεξοδικά στην πορεία της μελέτης μας, τα κείμενα στρέφονται γύρω από την 

παιδική καθημερινότητα τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό 

περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, όπως έχει ήδη προμηνύσει η Λόντου 

στον Πρόλογό της, στον εντοπισμό και την τιμωρία με διάφορους τρόπους των 

παιδικών ελαττωμάτων της λαιμαργίας, της αμέλειας, της αγένειας, 

καταδείχνοντας τον έντονα παιδαγωγικό χαρακτήρα των κειμένων. 

Ο δεύτερος τόμος με τίτλο «Παιδικόν Θέατρον» και διευκρινιστικό υπότιτλο 

«Περιέχον φάρσας, οπερέττας, κωμωδίας, μονολόγους κ.λ.π. δια μαθητάς και 

μαθητρίας όλων των τάξεων μετά της σχετικής μουσικής» δημοσιεύεται ένα 

χρόνο αργότερα (1927) από τις εκδόσεις «Ελικών» με εξήντα συνολικά σελίδες5. 

Ο διδακτισμός των κειμένων είναι έντονος και στοχεύει, όπως και στον πρώτο 

τόμο, στην τιμωρία μη επιτρεπτών συμπεριφορών εκ μέρους των παιδιών. Στον 

παρόντα τόμο περιέχονται, χωρίς εικονογράφηση, πέντε μονόπρακτα κείμενα, 

τρεις μονόλογοι (βλ.Κεφ.2), ένα ποίημα και οι σχετικές παρτιτούρες.  

Το βιβλίο με τίτλο «Παιδικόν Θέατρον. Δράματα»6, των εκδόσεων «Π.Ρανός» 

με συνολικό αριθμό σελίδων εκατόν δέκα, περιλαμβάνει, όπως καθίσταται 

φανερό και από την διευκρίνιση του τίτλου, μόνον δράματα7. Συγκεκριμένα 

                                                 
5 Επιμένουμε στην παρουσίαση του εξωφύλλου και του παρόντος δεύτερου τόμου, 

χρησιμοποιώντας τη σημειολογία της εικονογράφησης (όπως και στον πρώτο τόμο) ως  

ερμηνευτικό εργαλείο. Στο επάνω μέρος του εξωφύλλου (βλ. Επίμετρο με Βιβλία), το 

οποίο δεν καλύπτεται τούτη τη φορά εξολοκλήρου από την εικόνα, διακρίνεται ένα 

σχέδιο που αναπαριστά έναν ηλικιωμένο άνδρα καθισμένο σε πολυθρόνα και ολόγυρά 

του μικρά παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ηλικιωμένος καθώς μιλά έχει υψωμένο τον 

δείκτη του χεριού του κατά την κλασική χειρονομία νουθεσίας των ενηλίκων προς τα 

παιδιά. Το σημαίνον της εικονογράφησης συνδέεται άρρηκτα με το περιεχόμενο των 

κειμένων, τα οποία διακρίνονται για τον διδακτισμό και τον παιδαγωγισμό τους. 

Συγκρίνοντας τα εξώφυλλα των δύο τόμων του «Παιδικού Θεάτρου» της Ευφροσύνης 

Λόντου, εξάγεται το συμπέρασμα ότι στον δεύτερο απουσιάζει το στοιχείο του 

παραμυθιού, που υπαινισσόταν η ανθρωπόμορφη φιγούρα του πρώτου τόμου, ενώ και 

πάλι είναι καθοριστική η παιδική παρουσία που παραπέμπει στον φυσικό αποδέκτη 

των κειμένων. 
6 Βλ. σημείωση 3 παρόντος κεφαλαίου. 
7 Το εξώφυλλο του βιβλίου (βλ. Επίμετρο με Βιβλία) είναι διαφορετικής αντίληψης από 

τα αντίστοιχα των δύο τόμων του «Παιδικού Θεάτρου». Παρουσιάζεται μία αυλαία 

θεάτρου, στην κορυφή της οποίας είναι σχεδιασμένες δύο μάσκες –της αρχαίας 

τραγωδίας και κωμωδίας, αντίστοιχα- ενώ στη μέση της σκηνής εμφανίζονται δύο 

παιδιά να απαγγέλλουν. Παρατηρούμε ότι καθώς έχουν μεσολαβήσει αρκετά χρόνια 
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πρόκειται για έξι μονόπρακτα έργα, χωρίς εικονογράφηση, που αναφέρονται 

αφενός σε αρετές της προσωπικότητας (όπως φιλαλήθεια και φιλανθρωπία) και 

αφετέρου στην αξία της φιλοπατρίας.  

«Τα Άπαντα του Παιδικού και Εφηβικού Θεάτρου» σε δύο τόμους (1946 

και 1956 αντίστοιχα) τριακοσίων τριάντα τριών σελίδων ο πρώτος και ενενήντα 

έξι ο δεύτερος σε εκδόσεις «Π.Ρανός» το πρώτο και «Τύπος-Χάρτης» το δεύτερο, 

περιέχουν κείμενα ήδη δημοσιευμένα, αλλά και μια πλειάδα άλλων που δεν 

είχαν έως τότε εκδοθεί. Επίσης στον πρώτο τόμο αναδημοσιεύεται η ομιλία της 

Λόντου στον φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός» στα 1933, καθώς και μια σειρά 

κριτικών που δημοσιεύτηκαν σε έντυπα της εποχής για τα κείμενα και τις 

παραστάσεις της «Παιδικής και Εφηβικής Σκηνής». Τέλος, εκτός από θεατρικά 

κείμενα περιλαμβάνονται και ποιήματα, τα οποία ονομάζονται από την 

συγγραφέα «απαγγελίες» καθώς και τραγούδια που ονομάζονται «χορωδίες». 

Το 1931 η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου προβαίνει σε μια 

ενέργεια που ουσιαστικά την ωθεί στη συνέχεια να ιδρύσει την «Παιδική 

Σκηνή». Στέλνει στη Γενική Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών ένα θεατρικό 

της κείμενο για παιδιά με τίτλο «Το τραγούδι της ειρήνης» και προλογικό 

σημείωμα με τίτλο «Προς τους μεγάλους δια τους μικρούς», όπου αναφέρει ότι 

«…η παιδική ψυχή και δια του πονήματος τούτου […] θέλει θιγή ακριβώς εις 

τας χορδάς εκείνας, αι οποίαι θα κρούσουν τον ύμνον της απεχθείας προς τον 

μισαρόν πόλεμον και θα τονίσουν την θελκτικήν ωδήν μιας παγκοσμίου 

ειρήνης». Ένα μήνα αργότερα, στις 18 Μαρτίου 1931 λαμβάνει ευχαριστήρια 

απάντηση εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα της Κοινωνίας των Εθνών, κύριο 

Έρρικ Ντράμοντ, που υπογράφει το μέλος του Τμήματος των Διεθνών Γραφείων, 

A.I.Hallsten-Kallia. Σε αυτή την επιστολή τής ζητούν ένα τυπωμένο αντίγραφο 

του έργου της για να το κρατήσουν στα Αρχεία της Γραμματείας και αφού η 

Ευφροσύνη Λόντου ανταποκρίνεται αμέσως σε αυτή την παράκληση, λαμβάνει 

στις 7 Απριλίου 1931 απάντηση από τον Ειδικό Γραμματέα A.Dufons-Feronce, 

στην οποία εκφράζονται μεταξύ άλλων ευχαριστίες και ευχές για την συνέχιση 

του έργου της από τον Γενικό Γραμματέα. Μετά από αυτό ιδρύεται η «Παιδική 

                                                                                                                                            
από την έκδοση των πρώτων βιβλίων της Λόντου-Δημητρακοπούλου και στο μεταξύ 

έχουν δραστηριοποιηθεί με επιτυχία κι άλλοι δημιουργοί στον χώρο του θεάτρου για 

παιδιά (Μεταξά-Κροντηρά, Ρώτας), ετούτη τη φορά η συγγραφέας επιλέγει να τονίσει με 

το συγκεκριμένο εξώφυλλο την θεατρική/καλλιτεχνική πλευρά των έργων της και όχι 

τον παιδαγωγικό τους χαρακτήρα, όπως έπραττε παλαιότερα. 
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Σκηνή» και το πρώτο έργο που παρουσιάζει είναι «Το τραγούδι της ειρήνης» 

(24/10/1931). 

Το κείμενο δημοσιεύεται από τις εκδόσεις «Ελικών» με υπότιτλο «Παιδικόν 

ελαφρόν δράμα. Εις πράξεις δύο». Στην έκδοση συμπεριλαμβάνεται και το 

προλογικό σημείωμα που είχε αποστείλει η Ευφροσύνη Λόντου-

Δημητρακοπούλου στην Κοινωνία των Εθνών. Όπως προσδιορίζεται σαφώς και 

από τον τίτλο, το κείμενο αναφέρεται στα δεινά που προκάλεσε ο Α’ παγκόσμιος 

πόλεμος, αλλά και γενικότερα στην έννοια των απελευθερωτικών αγώνων, ενώ 

εξαίρεται η σημασία της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών. 
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1.3.2. Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά 

i. Βιοεργογραφικά στοιχεία 

Ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα που χρησιμοποίησε επί σειρά ετών τα 

πρωτοφανέρωτα εκείνη την εποχή μέσα μαζικής ενημέρωσης και ως εκ τούτου 

ευνοήθηκε πραγματικά από τη δύναμή τους, θεωρείται ότι είναι η Αντιγόνη 

Μεταξά-Κροντηρά. Χάρη στην πανελλήνια εμβέλεια του ραδιοφώνου και αρκετά 

χρόνια αργότερα χάρη στην εξουσία της τηλεοπτικής εικόνας, η Αντιγόνη 

Μεταξά έχει χαραχτεί στη μνήμη πολλών γενιών Ελλήνων με το όνομα Θεία 

Λένα, το οποίο, όπως πιστεύουμε ότι θα αναδειχτεί στη συνέχεια, έχει 

καταλήξει συχνά να εκπροσωπεί μια ολόκληρη σχολή, σχετικά με την 

καλλιτεχνική αγωγή του παιδιού8. 

Γόνος επιφανούς αθηναϊκής οικογένειας με καταγωγή από την Κεφαλονιά, 

η Αντιγόνη Μεταξά, σκοπεύοντας αρχικά να ακολουθήσει τα επαγγελματικά 

χνάρια του πατέρα της, που είχε ιδρύσει το 1906 στην Αθήνα την 

Ελληνογαλλική Σχολή Μεταξά, πηγαίνει στο Παρίσι όπου σπουδάζει 

παιδαγωγικά. Ωστόσο, όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, δεν εργάζεται ως 

εκπαιδευτικός αλλά αποφασίζει να γίνει ηθοποιός. Φοιτά στη δραματική σχολή 

του Ελληνικού Ωδείου, με δάσκαλό της τον Ευτύχιο Βονασέρα και 

συμφοιτήτριές της ηθοποιούς που αργότερα καταξιώθηκαν και αναγνωρίστηκαν 

στη θεατρική σκηνή, όπως η Ελένη Παπαδάκη και η Κατερίνα (Ανδρεάδη). Η 

Μεταξά θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα χαρισματική ηθοποιός, καθώς σε μία 

δοκιμή της «Στέλλας Βιολάντη», είπε για κείνην ο Γρηγόριος Ξενόπουλος: «Αυτή 

η πρωταγωνίστρια είναι κάτι τι το έκτακτο, μεγάλο μπορώ να πω… Πρώτη 

Κοτοπούλη θα γίνει η Μεταξά!» (Ξενόπουλος 1922). Για το ίδιο έργο που 

παρουσιάστηκε στις 7 Ιουλίου 1922 στο θερινό «Κυβέλειον» έγραψε ο Αλέκος 

Δράκος: «Το παίξιμό της δεν έχει ελαττώματα. Δεν μπορούμε να βρούμε. Τέχνη, 

άρθρωση, φωνή, κανονικό σώμα, όλα τα στοιχεία σαν μιας καλλιτέχνιδος 

δοκιμασμένης αρκετά χρόνια στη σκηνή. Όλοι έμειναν κατενθουσιασμένοι. Μια 

νέα επιτυχία στην απόδοσι του ρόλου της Στέλλας» (Δράκος 1922).  

Την επόμενη χρονιά η Μεταξά παίζει για τις διπλωματικές της εξετάσεις τη 

Νόρα στο έργο «Το σπίτι της κούκλας» του Ίψεν και αποφοιτά με χρυσούν 

μετάλλιον, ενώ ο Ξενόπουλος θα γράψει σχετικά: «Η δις Αντιγόνη Μεταξά έχει 

                                                 
8 Ο Λάκης Κουρετζής συγκεκριμένα κάνει λόγο για «θέατρο της Θείας Λένας», 

προχωρώντας μάλιστα μέχρι τη θεώρησή του ως είδος του εγχώριου παιδικού θεάτρου 

(Κουρετζής 1990: 37). 
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τάλαντον αναμφισβήτητον… Το έδειξε και εφέτος με την Νόραν όπως -και ίσως 

ακόμη καλλίτερα- το έδειξε πέρυσι με την Στέλλαν Βιολάντη» (Ξενόπουλος 

1923). 

Όταν το 1925 ο Σπύρος Μελάς ενώνει τις σχολές των δύο Ωδείων (Εθνικού 

και Ελληνικού), της Φειδίου και της Πειραιώς και ιδρύει το «Θέατρο Τέχνης» 

(Γραμματάς 2002: Α’ 269-272), συνεργάζεται με τους ηθοποιούς που συναντά 

εκεί, από τους οποίους μάλιστα ξεχωρίζει την Μεταξά και την Παπαδάκη. 

Χρόνια αργότερα γράφει για εκείνη τη συνεργασία του: «Πραγματικά, ήτανε 

αληθινό δώρο να βρω, ξαφνικά, ένα ανθρώπινο υλικό, αμεταχείριστο, 

αδιάφθορο, παρθένο, για το καινούργιο θέατρο που ονειρευόμουνα. Στο Ωδείο 

της οδού Φειδίου βρήκα μαθήτριες σαν την Ελένη Παπαδάκη και την Αντιγόνη 

Μεταξά» (Μελάς 1960: 150). 

Μετά τη διάλυση του «Θεάτρου Τέχνης», η Μεταξά συνεργάζεται με το 

θίασο Βεάκη-Παξινού-Μινωτή και παίζει στο έργο του Ο ‘Νηλ «Πόθοι κάτω από 

τις λεύκες». Την καριέρα της ως ηθοποιός την ολοκληρώνει η συνεργασία της 

για μια καλοκαιρινή θεατρική περίοδο με τον Αιμίλιο Βεάκη. Στη συνέχεια 

παντρεύεται τον ηθοποιό και μετέπειτα σκηνοθέτη και συνεργάτη της Κώστα 

Κροντηρά και εγκαταλείπει οριστικά τη σταδιοδρομία της ηθοποιού.  

Επαγγελματικά ενεργοποιείται και πάλι από τις αρχές της δεκαετίας του 

’30, οπότε και αφοσιώνεται στην καλλιτεχνική αγωγή του παιδιού –είτε 

θεατρική, είτε λογοτεχνική- μέχρι το τέλος της ζωής της, στις 17 Οκτωβρίου 

1971. Εντωμεταξύ, για τη συνολική της προσφορά βραβεύεται τον Δεκέμβριο 

του 1965 από την Ακαδημία Αθηνών, διότι «αόκνως καθ’ όλον τον βίον αυτής 

εργασθείσα δια την ψυχαγωγίαν και την μόρφωσιν του ελληνόπαιδος, 

προσέφερε πολλάς υπηρεσίας εις την ελληνικήν νεότητα και την ελληνικήν 

παιδείαν», ενώ την ίδια εκείνη χρονιά ο τότε βασιλιάς της απονείμει το 

παράσημο του Τάγματος της Ευποιίας και αργότερα, την 1η Οκτωβρίου 1971, ο 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός της απονείμει δίπλωμα μετά του Χρυσού Σταυρού.  

Από τη στιγμή που η Μεταξά εγκαταλείπει τον χώρο του θεάτρου για 

ενήλικες, η πρώτη της επιλογή είναι το αντίστοιχο είδος με αποδέκτη τον κόσμο 

των ανήλικων θεατών. Το 1932 ιδρύει τον πρώτο της θίασο για παιδιά, ο οποίος 

αυτονομείται ένα χρόνο αργότερα και ονομάζεται «Το Θέατρο του Παιδιού». Η 

συνεργασία της με το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ξεκινά από το 1938, ενώ το 

1941 αναλαμβάνει τη διεύθυνση της παιδικής εκπομπής με διευθυντή τον 

Γιάννη Βουλπιώτη, τον άνθρωπο που της προτείνει να μετονομαστεί σε Θεία για 

να δημιουργεί κλίμα οικειότητας με το ανήλικο κοινό της. Επομένως χάρη στις 
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ραδιοφωνικές εκπομπές γεννιέται η περίφημη Θεία Λένα, που διαγράφει τη 

δική της πορεία στο ραδιόφωνο για τριάντα συναπτά έτη, παράγοντας κατά 

προσέγγιση τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εκπομπές (Ταρσούλη 1973: 367). 

Από τις νέες εκπομπές που εισάγει η Μεταξά και τις πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνει, θα ξεχωρίσουμε τη συνεργασία της με τον καταξιωμένο ζωγράφο 

Σπύρο Βασιλείου, τον γνωστό «Μπάρμπα-Σπύρο», ο οποίος αναλαμβάνει να 

παραδίδει ραδιοφωνικά μαθήματα ζωγραφικής στους ανήλικους ακροατές του 

στο πλαίσιο της εκπομπής «Η Ώρα του Παιδιού». Ως αποτέλεσμα αυτής της 

πρωτοβουλίας προκύπτουν οι ετήσιες πανελλήνιες εκθέσεις παιδικού σχεδίου 

που εγκαινιάζονται το 1942. Είναι σημαντικό ότι ο τεχνοκριτικός Μαρίνος 

Καλλιγάς ασχολείται με αυτές τις εκθέσεις, τις προβάλλει και τις κρίνει πολύ 

θετικά, γράφοντας ενδεικτικά: «Η διαπαιδαγώγηση αυτή θα σταθεί η βάση για 

μια αισθητική εξύψωση του κοινωνικού συνόλου. Ίσως τότε το ευρύτερο κοινό 

μπορέσει να πλησιάσει περισσότερο τον πραγματικό καλλιτέχνη», ενώ ένα 

χρόνο αργότερα σημειώνει και πάλι ότι «όταν βρεθεί ο επισκέπτης στην έκθεση 

δεν μπορεί να μη θαυμάσει μερικά από τα σχέδια αυτά […] αυτό που 

μαθαίνουν τα παιδιά είναι μια προέκταση της γραφής, μια ποικιλία της 

γλώσσας» (Καλλιγάς 2003:69, 83). Είναι αξιοσημείωτο ότι η Μεταξά με τις 

νεωτεριστικές ιδέες της και την επιλογή των κατάλληλων και καταξιωμένων 

συνεργατών της, καταφέρνει για πρώτη φορά να στρέψει την προσοχή των 

κριτικών από τον χώρο των ενηλίκων σε εκείνο των ανηλίκων, σε μία περίοδο 

που η σημασία της καλλιτεχνικής αγωγής του παιδιού δεν έχει ακόμη 

εμπεδωθεί από το πλατύ κοινό. 

Μία ακόμη ραδιοφωνική εκπομπή της Μεταξά που ξεχωρίζει για τις 

υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου επιλογές της είναι το «Θέατρο του Παιδιού», 

ιδιαίτερα μάλιστα κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Σε σκηνοθεσία 

Κώστα Κροντηρά παρουσιάζονται σε συνέχειες έργα όπως η Ιλιάδα, η Οδύσσεια 

και ο Δον Κιχώτης με τη συνεργασία γνωστών ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου 

και άλλων επώνυμων θιάσων, της Μαρίας Αλκαίου, του Ηλία Δεστούνη, του 

Μάνου Κατράκη και του Θάνου Κωτσόπουλου μεταξύ άλλων9. Σε μία εποχή 

λογοκρισίας, η Μεταξά ξεπερνά τους περιορισμούς καλλιεργώντας ταυτόχρονα 

                                                 
9 Τα στοιχεία προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Λήδας Κροντηρά-Νασούφη 

(κόρη της Αντιγόνης Μεταξά), η οποία μου το παραχώρησε ευγενικά. 
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την αισθητική αλλά και το πατριωτικό αίσθημα των ακροατών της10, 

προσφέροντας εκπομπές άρτιες και απολύτως επαγγελματικές11. 

Φαίνεται επομένως, τόσο από την ίδρυση της αυτόνομης θεατρικής σκηνής 

της για παιδιά, όσο και από τις συνεργασίες της στο ραδιόφωνο, ότι διαθέτει 

όραμα και ιδέες, αλλά κυρίως ότι είναι αποτελεσματική. Πείθει σημαντικούς 

και αναγνωρισμένους επαγγελματίες -ενδεικτική η περίπτωση του Σπύρου 

Βασιλείου- να ασχοληθούν με το ανήλικο κοινό και μ’ αυτό τον τρόπο να 

συμβάλλουν στην ποιότητα αλλά και στην καταξίωση της καλλιτεχνικής αγωγής 

του παιδιού.  

Η δραστηριότητα της Μεταξά συνεχίζεται και μάλιστα εντείνεται μετά τον 

Β’ παγκόσμιο πόλεμο, καθώς επεκτείνεται στον χώρο του βιβλίου. 

Καταμετρώνται τριάντα οκτώ τίτλοι που μοιράζονται συνολικά σε πενήντα τρεις 

τόμους, οι οποίοι εκδόθηκαν κατά καιρούς από τους εκδοτικούς οίκους 

Αλικιώτη, Πεχλιβανίδη, Φυτράκη και Δωρικό12. Εκτός όμως από τη συγγραφική 

της ενασχόληση, επίσης παραγωγική είναι η εργασία της ως επιμελήτρια 

λογοτεχνικών σειρών για παιδιά, καθώς επιλέγει και επιμελείται δεκάδες 

βιβλία, τα οποία υπολογίζονται σε διακόσια13. 

                                                 
10 Δε θα ήταν παρακινδυνευμένο να παραλληλίσουμε, τηρουμένων των αναλογιών, την 

εκπομπή της Μεταξά με εκείνην του Walter Benjamin, ο οποίος με ιστορίες 

υπαινικτικές προειδοποιούσε τους ανήλικους ακροατές του για την επερχόμενη φρίκη 

του ναζισμού (Βλ. Ζερβού 1992: 36). 
11 Η συγγραφέας Λότη-Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, που ήταν παιδί στα χρόνια της 

Κατοχής και άκουγε στο ραδιόφωνο τη Θεία Λένα, απαντά σε όσους κατηγορούν τη 

Μεταξά ότι παρουσίαζε ένα ροζ κόσμο που δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα, ότι 

κράτησε στη νύχτα της κατοχής μια πόρτα ολάνοιχτη, την «Ώρα του παιδιού», για ν’ ακούνε 

τα παιδιά τη γλώσσα τους και να παίρνουν κουράγιο, να νιώθουν ζεστασιά και να 

περνούν, έστω και νηστικά, λίγα λεπτά γαλήνης […] προσωπικά βαθιά την ευγνωμονώ» 

(Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 1983: 69-70). 
12 Ενδεικτικά αναφέρονται: Παιδική Ανθολογία, Τα παραμύθια της Θείας Λένας, Μύθοι 

Αισώπου, Η ιστορία του Χριστού μας, Χίλιες Μορφές-Βιογραφική Εγκυκλοπαίδεια τ.2, Ζώα 

του Θρύλου και της Ιστορίας, Η Εγκυκλοπαίδεια της Ελληνική Μυθολογίας τ.3, Το 

Συμπόσιο των Επτά Σοφών κ.ά. 
13 Ως επιμελήτρια βιβλίων για παιδιά συσπείρωσε γύρω της πολλούς και αξιόλογους 

συγγραφείς, όπως ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, η Γεωργία Ταρσούλη, η Πηνελόπη 

Μαξίμου, ο Τάκης Λάππας, ο Άλκης Γουλιμής κ.ά. αλλά και σημαντικούς ζωγράφους 

όπως ο Γιώργος Βακαλό και ο Σπύρος Βασιλείου. 
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Μελετώντας το συνολικό της έργο, διαπιστώνεται ότι καταπιάστηκε με 

πολλά είδη κειμένων (παραμύθι, ποίηση, τραγούδι, εγκυκλοπαίδεια, λεξικό), 

αντλώντας θέματα από διαφορετικούς χώρους (καθημερινή ζωή, Βίβλο, μύθους 

του Αισώπου, ταξιδιωτικές εντυπώσεις), δημιουργώντας τελικά ένα προσωπικό 

«λογοτεχνικό σύμπαν», υπό την έννοια ότι τα βιβλία της αρκούσαν για να 

ικανοποιήσουν τις παιδικές ανάγκες τόσο για λογοτεχνικό, όσο και για 

εγκυκλοπαιδικό ανάγνωσμα. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που η δική της 

ολοκληρωμένη λογοτεχνική πρόταση να θεωρείται πως λειτούργησε ως αντίβαρο 

στη λεγόμενη παραλογοτεχνία των εικονογραφημένων κόμικς που κατέκλυσαν 

την ελληνική αγορά μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο (Αναγνωστόπουλος 1987: 

47).   

Θα σταθούμε ενδεικτικά στην «Εγκυκλοπαίδεια του Παιδιού» (1951), 

γραμμένη σε πέντε τόμους και διανθισμένη με σχέδια, εικόνες και χάρτες, η 

οποία, σε μία εποχή που η λογοτεχνική κριτική σπανίως ασχολείτο με τα 

παιδικά αναγνώσματα, πέτυχε να αποσπάσει το ακόλουθο θετικό σχόλιο από 

τον Βάσο Βαρίκα: «Και ως συγκέντρωση υλικού και ως διατύπωση και ως 

εικονογράφηση αποτελεί κατόρθωμα. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την 

σύγκρισή του με ανάλογα ξένα έργα»  (Τα Νέα, 4/1/1952).  

Ένα ακόμη έργο της Μεταξά το οποίο θα ξεχωρίσουμε είναι η «Παιδική 

Ανθολογία» (1948), η οποία θα πρέπει να γνώρισε μεγάλη απήχηση, εάν 

κρίνουμε από το γεγονός ότι μέσα σε δεκαοχτώ χρόνια (1948-1966) 

επανεκδόθηκε πέντε φορές. Η πρωτοτυπία του εγχειρήματος έγκειται σε εκείνο 

που υποδηλώνει εξαρχής και ο ίδιος ο τίτλος: δεν πρόκειται για ποιήματα που 

έγραψε η Μεταξά με αφορμή ή προς απαίτηση κάποιας σχολικής γιορτής, για 

την οποία εξάλλου η ίδια, στον πρόλογο του συγκεκριμένου βιβλίου, αναφέρει 

ότι συνήθως καταλήγει σε μια ανούσια και ανιαρή παράσταση. Αντιθέτως, 

πρόκειται πραγματικά για ανθολογία και μάλιστα ιδιαιτέρως πλούσια, τόσο ως 

προς τον όγκο, όσο και προς την αξία των ανθολογημένων ποιητών. Προς 

απόδειξη θα αναφέρουμε ενδεικτικά ονόματα ορισμένων δημιουργών που 

συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω τόμο: Άγρας, Βαλαωρίτης, Βιζυηνός, 

Γρυπάρης, Δροσίνης, Εφταλιώτης, Καβάφης, Κάλβος, Καρυωτάκης, 

Κρυστάλλης, Μαβίλης, Μελισσάνθη, Μυριβήλης, Μυρτιώτισσα, Παλαμάς, 

Πάλλης, Παπαδιαμάντης, Παπαντωνίου, Πολέμης, Πρεβελάκης, Ραγκαβής, 

Σικελιανός, Σολωμός, Στασινόπουλος, Φεραίος και πολλοί ακόμη καθώς και 

πολλά δημοτικά τραγούδια και ποιήματα. Την πρώτη έκδοση εξάλλου του 1948 

προλογίζει ένας από τους συγγραφείς της γενιάς του ’30, ο Στρατής Μυριβήλης, 
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ο οποίος σημειώνει χαρακτηριστικά: «Νομίζω πως η έκδοση αυτή βρίσκεται σε 

καλά χέρια. Η κ. Αντιγόνη Μεταξά, που ανέλαβε το έργο, μπορεί και πρέπει να 

κάνη μια δουλειά πολύ σοβαρή και ολότελα υπεύθυνη. Ξέρει το παιδί, το 

βαθμό της δεκτικότητάς του και ξέρει τη νεοελληνική ποίηση όσο λίγοι 

παιδαγωγοί».    

Παρ’ ότι θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκτενής παρουσίαση όλων 

των έργων της, επιμένοντας και διερευνώντας κυρίως τον βαθμό αποδοχής που 

πετυχαίνουν στη σύγχρονη εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα14, ένα 

παρόμοιο εγχείρημα τίθεται εκτός του πλαισίου της παρούσας μελέτης. Θα 

περιοριστούμε  σε ένα σχόλιο του Ανδρέα Καραντώνη (Μεταξά χ.χ.: 2) 

προκειμένου να σκιαγραφηθεί, έστω και αδρομερώς, η υποδοχή του συνολικού 

λογοτεχνικού της έργου από την κριτική: «Χάρις στο πρακτικό πνεύμα, την 

εργατικότητα και την εφευρετικότητα της Αντιγόνης Μεταξά, το ελληνόπουλο 

έχει στη διάθεσή του μια πλουσιώτατη παιδική φιλολογία που περιλαμβάνει 

όλους τους κύκλους των πνευματικών εκδηλώσεων, από το νηπιακό παραμύθι 

και το φανταστικό αφήγημα, ως την ιστορία, τη μυθολογία, την τέχνη, την 

επιστήμη […] Πλούτος, ποικιλία, φαντασία, ανανέωση χαρακτηρίζουν τις 

εργασίες της Θείας Λένας. Επιμονή, συνέχεια, συνέπεια, εργατικότητα, 

φανερώνουν μια προσωπικότητα με ελληνικές ρίζες και με βάθος, δηλαδή με 

χαρακτήρα»15.    

 

 

                                                 
14 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το βιβλίο της «Η Θεία Λένα στα μικρά παιδιά…» (υπήρξε 

και ομώνυμη ραδιοφωνική εκπομπή της) σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε 

πρόσφατα, χρησιμοποιείται στις μέρες μας από τους νηπιαγωγούς με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο (Μαραγκουδάκη 1993: 148). Επίσης, στην 

ίδια έρευνα σημειώνεται ότι στην κατάσταση με τα δεκαπέντε πιο εύχρηστα βιβλία του 

σύγχρονου νηπιαγωγείου βρίσκεται ένα ακόμη βιβλίο της, το «Άκουσέ με, Μαρία 

μου…». Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη νεοτερική σκέψη της Μεταξά, η οποία 

ακόμη και σήμερα καταφέρνει να απαντά στις απαιτήσεις μιας μερίδας εκπαιδευτικών. 
15 Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και σήμερα η συνολική προσφορά της Αντιγόνης 

Μεταξά αποτιμάται, σε γενικές γραμμές, ως ιδιαίτερα σημαντική. Ενδεικτικό είναι το 

γεγονός ότι στις 5 Νοεμβρίου 2001 διοργανώθηκε τιμητική εκδήλωση για τα τριάντα 

χρόνια από τον θάνατό της στη «Στοά του Βιβλίου» με εισηγητές τους Κωνσταντίνο 

Αλαβάνο, Κώστα Γεωργουσόπουλο, Τίτο Πατρίκιο, Κωνσταντίνο Σβολόπουλο και Βασίλη 

Αναγνωστόπουλο, ενώ παράλληλα λειτούργησε και έκθεση των βιβλίων της. 
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ii. Θεατρικά κείμενα για παιδιά  

Η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά εκδίδει τα θεατρικά της κείμενα για παιδιά 

παράλληλα σχεδόν με τη δράση του θιάσου της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

προκύπτουν από τα προγράμματα των παραστάσεων του «Θεάτρου του Παιδιού» 

-καθώς από τα βιβλία απουσιάζει η ημερομηνία έκδοσης-, ο πρώτος τόμος με 

τίτλο «Το Θέατρο του Παιδιού» εκδίδεται τον Φεβρουάριο του 1934 και ο 

δεύτερος λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα το Νοέμβριο του ίδιου 

έτους. Ο τρίτος τόμος, με τον ίδιο πάντα τίτλο, δημοσιεύεται αρκετά χρόνια 

αργότερα, το 1936, ενώ ο τέταρτος δέκα χρόνια αργότερα, το 1946, με πρόλογο 

του Γιάννη Σιδέρη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις τόμοι του 

«Θεάτρου του παιδιού» δημοσιεύονται από τον εκδοτικό οίκο Αλικιώτη και στο 

εξώφυλλό τους υπάρχουν πάντα στοιχεία που προϊδεάζουν για το είδος και το 

περιεχόμενο των κειμένων16.  

Ωστόσο, καθώς από το 1957 οι δύο πρώτοι τόμοι είναι ήδη εξαντλημένοι, 

η Αντιγόνη Μεταξά επιμελείται την επανέκδοση των κειμένων της από τον 

εκδοτικό οίκο «Δωρικός», διατηρώντας την αρχική εικονογράφηση του 

Κ.Καρυωτάκη και της Μ.Βουδούρογλου. Ο πρώτος συγκεντρωτικός τόμος του 

«Θεάτρου του Παιδιού» κυκλοφορεί το 1971, λίγους μήνες πριν τον θάνατό της, 

ενώ ο δεύτερος, σε επιμέλεια του Κώστα Κροντηρά, το 1982. Στον πρώτο τόμο 

περιλαμβάνονται τέσσερα τρίπρακτα σκηνικά παραμύθια, δεκατέσσερα 
                                                 
16 Ειδικότερα (βλ. Επίμετρο με Βιβλία) στην εικονογράφηση των εξωφύλλων δεσπόζει 

συχνά μια θεατρική αυλαία, η οποία σηματοδοτεί αυτομάτως το είδος των έργων, ενώ 

διακρίνονται φιγούρες που παραπέμπουν στους αντίστοιχους ήρωες γνωστών 

παραμυθιών που έχουν δραματοποιηθεί από τη συγγραφέα (όπως η Σταχτομπούτα, η 

Κοκκινοσκουφίτσα κ.ά). Συγκρίνοντας τα σχέδια των εξωφύλλων των βιβλίων της 

Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου και της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά 

διαπιστώνεται ότι στα βιβλία της δεύτερης απουσιάζει εντελώς η φιγούρα κάποιου 

ενήλικου απ’ τον κόσμο της πραγματικότητας, στοιχείο που στα βιβλία της πρώτης 

συγγραφέως είναι κυρίαρχο. Η διαφορά αυτή ανταποκρίνεται και στο περιεχόμενο των 

έργων, καθώς ο διδακτισμός της Λόντου είναι εμφανέστερος και εντονότερος και 

εκφράζεται τις περισσότερες φορές από το λόγο κάποιου ενήλικου προσώπου, ενώ η 

διάθεση σωφρονισμού από την πλευρά της Μεταξά είναι επιμελέστερα καλυμμένη και 

σαφώς μικρότερης κλίμακας. Επίσης, τα εξώφυλλα των βιβλίων της Λόντου δε 

σηματοδοτούν με ακρίβεια το είδος και το περιεχόμενο των κειμένων (πρόκειται για 

παραμύθια; για φανταστικές ιστορίες;), σε αντίθεση με την εξωτερική εικονογράφηση 

των βιβλίων της Μεταξά η οποία, όπως προαναφέρθηκε, κρίνεται απολύτως καίρια και 

δηλωτική τόσο της μορφής και όσο και του περιεχομένου των έργων.    
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μονόπρακτα έργα και τρεις μονόλογοι, ενώ στον δεύτερο τόμο δύο τρίπρακτα 

σκηνικά παραμύθια, έξι μονόπρακτα της Μεταξά και δύο έργα του Κώστα 

Κροντηρά17. Επίσης και στους δύο τόμους συμπεριλαμβάνεται το κείμενο του 

Γιάννη Σιδέρη για το «Θέατρο του παιδιού» που είχε πρωτοδημοσιευτεί το 1946, 

ενώ επιπλέον στον πρώτο τόμο υπάρχουν αποσπάσματα από ομιλία του 

Νικόλαου Λάσκαρη στα 1934 για τη θεατρική προσφορά της Μεταξά προς τον 

ανήλικο θεατή. 

                                                 
17 Για τα συγκεκριμένα έργα θα γίνει λόγος και αναλυτική παρουσίασή τους στη 

συνέχεια (βλ.Κεφ.2).  
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1.3.3. Βασίλης Ρώτας 

i. Βιοεργογραφικά στοιχεία18 

Ο Βασίλης Ρώτας, ο αριστερός αγωνιστής και καλλιτέχνης, που μετέφρασε 

και πρόσφερε στο ελληνικό κοινό όλα τα έργα του Σαίξπηρ, έζησε μια 

μακρόχρονη ζωή από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τα πρώτα μεταπολιτευτικά 

χρόνια. Συνδέθηκε φιλικά με άλλα φωτεινά πνεύματα των γραμμάτων, 

συνεργάστηκε με σπουδαίους ανακαινιστές της πολιτιστικής ζωής της χώρας 

και πρωτοστάτησε σε αγώνες πνευματικούς, διαποτισμένους από την αριστερή 

ιδεολογία. Είναι σημαντικό να επισημανθούν σύντομα ορισμένοι σταθμοί της 

ζωής του και να υπογραμμισθεί η δράση του σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής 

ιστορίας, ώστε να σκιαγραφηθεί στη συνέχεια, όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωμένα, το είδος και η αξία της προσφοράς του στον χώρο του θεάτρου 

για παιδιά. 

Γεννιέται στις 5 Μαΐου 1889 στο Χιλιομόδι Κορινθίας και παρ’ ότι ο πατέρας 

του, Παναγιώτης Ρώτας, είναι γιατρός, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας 

δεν είναι ιδιαίτερα ανθηρή. Τα παιδικά του χρόνια τα περνά στην Κόρινθο, ενώ 

αποφοιτά από το Α’ Βαρβάκειο Γυμνάσιο Αθηνών με άριστα. Γράφεται στη 

φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών, με δασκάλους μεταξύ άλλων 

τους Γ.Χατζηδάκι, Δ.Γ.Βερναρδάκη και Χρ.Τσούντα. Στη σχολή γνωρίζεται με 

τους Μάρκο Αυγέρη και Κώστα Βάρναλη με τους οποίους συνδέεται με στενή 

φιλία μέχρι το τέλος της ζωής τους19.  

Παράλληλα, την περίοδο 1906-1910, σπουδάζει στη Δραματική Σχολή του 

«Ωδείου Αθηνών», όπου διδάσκουν οι Άγγελος Βλάχος και Θωμάς Οικονόμου, 

καθώς και στη σχολή Καλησπέρη και στο Ωδείο Λόττνερ. Μεταξύ 1908-1909 

παίζει ως ηθοποιός στον θίασο του Θωμά Οικονόμου και των Τ.Σαγιώρ-

Μ.Κοτοπούλη, ενώ την περίοδο 1908-1910 αρθρογραφεί στην εφημερίδα 

«Ακρόπολις». Τον Ιανουάριο του 1910 ιδρύει μαζί με άλλα προοδευτικά και 

ανήσυχα πνεύματα της εποχής, όπως ο Στέφανος Δραγούμης και ο Μίλτος 

                                                 
18 Για τα στοιχεία που αφορούν τη ζωή του Βασίλη Ρώτα συμβουλευόμεθα κυρίως το 

«Χρονολόγιο» του Θ.Καραγιάννη (2002α: 80-86). 
19 Η βαθιά φιλία τους ήταν γνωστή σε όλους κι έτσι ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος στον 

αποχαιρετισμό του στην κηδεία του Ρώτα απαγγέλλει: «Αύριο θα μιλήσει η Ιστορία / 

αύριο θα μιλήσει δίκαια ο Λαός / όπως θα στέκεις όρθιος / δίπλα στο Βάρναλη και 

στον Αυγέρη / τριάδα ομοούσιος / άγρυπνοι πάντοτε κι οι τρεις / στο λαϊκό σας πόστο 

/ πάντα κι οι τρεις παρόντες / στεφανωμένοι με άγρια δάφνη / και βουνίσιο θυμάρι / 

από τα χέρια της Ελευθερίας» (Καραγιάννης 2002: 80). 
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Κουντουράς, την «Φοιτητική Συντροφιά»20, η οποία στη συνέχεια θα 

συμμετάσχει αποφασιστικά τόσο στους αγώνες των δημοτικιστών, όσο και 

γενικότερα στην προσπάθεια αναβάθμισης της πολιτιστικής ζωής της χώρας 

(Δημαράς 1974: λς’-λζ’, Μπουζάκης 1986: 64). Μεταξύ 1910 και 1912 

εργάζεται ως υποβολέας στο θέατρο του Γκρέκα και ως ηθοποιός στον θίασο του 

Γιώργου Σαραντίδη.  

Εντωμεταξύ το 1910 κατατάσσεται στον στρατό από όπου αποστρατεύεται 

εντός του έτους, αλλά το 1912 επιστρατεύεται εξαιτίας του πολέμου και 

παραμένει έως τις 3 Αυγούστου 1926, οπότε και τελικά αποστρατεύεται με 

τιμητική διαθεσιμότητα ως συνταγματάρχης. Παίρνει μέρος στους βαλκανικούς 

πολέμους (1912-1913), ενώ το 1913 βρίσκεται για δύο χρόνια αιχμάλωτος στο 

Γκέρλιτς της Γερμανίας, όπου δημοσιεύει χρονογραφήματα στην ελληνόφωνη 

εφημερίδα Τα Νέα του Γκέρλιτς. Το 1918 και μέχρι το τέλος του Α’ παγκοσμίου 

πολέμου μεταφέρεται σε στρατόπεδο της πόλης Βερλ της Βεστφαλίας κι εκεί 

διδάσκει στους συγκρατούμενούς του γαλλικά, γραμματική, μουσική και 

τραγούδι. Το διάστημα 1921-1922 υπηρετεί ως ταμίας στην ελληνική πρεσβεία 

του Βερολίνου με τον βαθμό του λοχαγού.  

Το 1924 επιστρέφει οικογενειακά στην Ελλάδα και την επόμενη χρονιά 

διδάσκει στην Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου (Σπάθης 1983: 47), ενώ το 1927 

και 1928 διδάσκει στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Εκείνη την 

περίοδο μεταφράζει το πρώτο έργο του Σαίξπηρ, το «Όνειρο καλοκαιρινής 

νυχτιάς» που εκδίδεται από το περιοδικό «Ελληνικά Γράμματα» (1928). Το 

1930 ιδρύει το «Λαϊκό Θέατρο Αθηνών» στο Παγκράτι το οποίο λειτουργεί έως το 

1938, οπότε η δικτατορία του Μεταξά παύει τη λειτουργία του. Στο σχήμα αυτό 

σκηνοθετεί, παίζει, παρουσιάζει μεταξύ άλλων και δικά του έργα και βεβαίως 

αναλαμβάνει το βάρος της παραγωγής (Λυγίζος 21980:Β’ 425-426, Γραμματάς 

2002:Α’ 289-290, Γεωργοπούλου 2002:20-23). Το 1942 ιδρύει το «Θεατρικό 

                                                 
20 Την ίδια χρονιά ιδρύεται και ο «Εκπαιδευτικός Όμιλος», το καταστατικό του οποίου 

υπογράφουν μεταξύ άλλων ο Α.Παπαναστασίου, ο Ν.Καζαντζάκης και ο Λ.Μαβίλης, 

που μέχρι τη διάλυσή του το 1927, εξαιτίας της ιδεολογικής διαφωνίας μεταξύ των 

Δ.Γληνού και Αλ.Δελμούζου, εκφράζει έναν ισχυρό αστικοδημοκρατικό εκπαιδευτικό 

λόγο και στηρίζει τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1913 και του 1917. Το 1910 

επίσης δημοσιεύεται το πρόγραμμα του λαϊκού κόμματος με αρχηγό τον 

Α.Παπαναστασίου. Πρόκειται επομένως για μια σημαντική χρονιά, διότι μετά την 

επανάσταση στο Γουδί απελευθερώνονται φιλελεύθερες δυνάμεις που αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον κοινωνικοπολιτικό χώρο.  
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Σπουδαστήρι», δραματική σχολή που λειτουργεί στην παρούσα φάση για δύο 

χρόνια, δίνοντας παράλληλα και παραστάσεις (Ρώτας 1962: 306-309). Το 1944 

καταφεύγει στον κατεξοχήν χώρο της αντίστασης, στο βουνό, όπου συγκροτεί 

τον «Θίασο ΕΠΟΝ Θεσσαλίας», με τον οποίο περιοδεύει σε χωριά της περιοχής 

(Ρώτας 1981). Το 1946 το «Θεατρικό Σπουδαστήρι» επαναλειτουργεί για τρεις 

χρονιές με δασκάλους τον ίδιο και τον Π.Κατσέλη, τον Μ.Κατράκη, τον 

Γ.Σιδέρη κ.ά και μαθητές, μεταξύ άλλων, τον Ν.Περγιάλη και την Αντ.Βαλάκου 

(Μπρεντάνου-Τζαμαργιάς 2001: 47). Το 1947 ξεκινά η συνεργασία του με τον 

«Ριζοσπάστη» και λίγο αργότερα με την «Αυγή», το «Ρίζος της Δευτέρας» κ.ά, 

όπου δημοσιεύει σατιρικές σκηνές, τα μετέπειτα «Καραγκιόζικα» (Καλλέργης 

2001: 17-26). Από τον Αύγουστο του 1965 έως τον Ιανουάριο του 1967 εκδίδει 

και διευθύνει μαζί με την σύντροφό του Βούλα Δαμιανάκου το περιοδικό 

«Λαϊκός Λόγος» και λίγο αργότερα εξορίζεται στην Γυάρο. Πεθαίνει στην Αθήνα 

το 1977 από εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Η ζωή του Ρώτα συνδέθηκε στενά με το θέατρο, αφού ανέλαβε κατά καιρούς 

όλους τους ρόλους που εκείνο επιτρέπει: υποβολέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, 

παραγωγός, δραματουργός, ιδρυτής σκηνής, δάσκαλος, κριτικός και βέβαια 

μεταφραστής. Ωστόσο, θα παρουσιαστεί αρχικά η υπόλοιπη λογοτεχνική 

παραγωγή του, η οποία εξαπλώθηκε στην ποίηση και την πεζογραφία, για 

ανήλικους και ενήλικες. Το 1966 δημοσιεύει στο περιοδικό «Λαϊκός Λόγος» 

παραμύθια για παιδιά που αναδημοσιεύονται το 1981 σε βιβλίο με τίτλο «Δέκα 

Παραμύθια». Σε αυτά εντοπίζονται στοιχεία, όπως θέματα, μοτίβα και 

καταστάσεις, των λαϊκών παραμυθιών, αλλά διακρίνεται ταυτόχρονα και με 

έμφαση το προσωπικό ύφος γραφής του Ρώτα (Μερακλής 2001: 15-16). Η 

σατιρική του διάθεση και το χιούμορ του συνδέουν την λαϊκή παράδοση και 

τους διδακτικούς στόχους των παραμυθιών με τα ενδιαφέροντα και τις 

ιδιαιτερότητες της παιδικής ηλικίας. 

Στους ανήλικους αναγνώστες απευθύνεται και μέσω της ποιητικής γραφής. 

Το 1944 δημοσιεύονται τα «Παιδιάτικα Τραγούδια»21, ένα μέρος των οποίων 

μελοποιείται και εκδίδεται το 1946 με τον τίτλο «15 παιδικά τραγούδια», ενώ το 

1947 δημοσιεύεται συλλογή με τίτλο «Αυγούλα» η οποία συνδέεται στενά, τόσο 

θεματικά όσο και υφολογικά, με το δημοτικό τραγούδι και τον λαϊκό πολιτισμό 

(Καρακίτσιος 2002: 102-105). 

                                                 
21 Τίτλος που παραπέμπει στα «Τραγουδάκια για παιδιά» του Αλέξανδρου Πάλλη, από 

τον οποίο επηρεάζεται και ως προς τον τρόπο γραφής  (Γκίβαλου 2001: 30-33). 
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Το 1951 αρχίζει η κυκλοφορία από τις εκδόσεις «Ατλαντίς» του 

Μ.Πεχλιβανίδη της σειράς κόμικς με τίτλο «Κλασικά Εικονογραφημένα» για 

αναγνώστες εφηβικής και νεανικής ηλικίας. Από τη σειρά αυτή κυκλοφορούν 

κείμενα του Ρώτα, αν και είναι δύσκολο να του αποδοθούν με ακρίβεια όσα 

ακριβώς έχει γράψει, διότι το όνομα του κειμενογράφου δεν αναφέρεται σε όλα 

τα τεύχη. Ωστόσο από τα ενυπόγροφα έργα διαπιστώνεται με βεβαιότητα ότι 

δικά του είναι οκτώ που αφορούν θεματικά την ελληνική επανάσταση, καθώς 

και ορισμένα που σχετίζονται με την αρχαία ελληνική ιστορία (Μπάρτζης 2001: 

59-60).   

Πέραν όμως των κειμένων του για παιδιά, το κοινό στο οποίο κατά κύριο 

λόγω απευθύνεται ο όγκος του λογοτεχνικού του έργου είναι κοινό ενηλίκων 

αναγνωστών/θεατών. Τα διηγήματα είναι ένα από τα είδη που ασκείται και 

δημοσιεύονται αρχικά σε εφημερίδες και περιοδικά. Στη συνέχεια τα κείμενα 

αυτά συγκεντρώνονται στους εξής τόμους: «Παλιές ιστορίες» (1955), 

«Διηγήματα/Η περιουσία κι άλλα διηγήματα» (1966) και «Επιθεώρηση στα 

χιόνια»  (1987) (Παπαντωνάκης 2002: 107-110). Τα θέματα του αντλούνται είτε 

από τους βαλκανικούς πολέμους είτε από σκηνές της καθημερινότητας και 

γενικά δεν έχουν αποτιμηθεί ως κείμενα ιδιαίτερης λογοτεχνικής πνοής (ό.π., 

Σακελλαρίου 2001:44).   

Από νωρίς εμφανίστηκε και ως ποιητής22 εκδίδοντας τρεις ποιητικές 

συλλογές: «Το τραγούδι των σκοτωμένων - Κρυφός καημός» (1917), «Το 

τραγούδι του Καμπούρη και άλλα τραγούδια» (1920) και «Ανοιξιάτικο αγέρι» 

(1923). (Γκότοβος 2002: 9-14). Τα θέματά του, της πρώτης αυτής ποιητικής 

περιόδου, ποικίλα, τα οποία άλλοτε συμφωνούν με τις ανησυχίες της ηλικίας 

του (όπως το ζήτημα του έρωτα), ή τα προβλήματα της εποχής (η φρίκη του 

πολέμου) κι άλλοτε προϊδεάζουν για το μετέπειτα ιδεολογικό του στίγμα 

(αλλαγή και βελτίωση της κοινωνίας). Μετά από μια ποιητική παύση είκοσι 

περίπου χρόνων, επανέρχεται με έργα έντονα πολιτικοποιημένα (Καραγιάννης 

2002β: 29-36), τα οποία δημοσιεύονται με την ακόλουθη χρονολογική σειρά: 

«Τρελλή Πορεία» (1945), «Τραγούδια της Κατοχής. Πατριωτικά-Ηρωικά» (1952), 

«Κιθάρα και Γαρούφαλο. Ερωτικά και άλλα ποιήματα 1908-1953» (1953), 

«Μνημόσυνο» σε συνεργασία με την Βούλα Δαμιανάκου (1961) και «Παρά 

προστάτες νάχωμεν» (1974). 

                                                 
22 Το πρώτο του ποίημα με τίτλο «Μάννα μου» δημοσιεύτηκε στον «Νουμά» (13-7-1908, 

αρ.φύλ.304 με το ψευδώνυμο ΒΑΣΗ-ΛΑΚΗΣ). 
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Ο Βασίλης Ρώτας όμως παραμένει κατά κύριο λόγο άνθρωπος του θεάτρου· 

οι σπουδές του, τα ενδιαφέροντά του, οι δραστηριότητές του και τα γραπτά του 

σε αυτόν τον χώρο επικεντρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η λαϊκή 

παράδοση είναι εκείνη που τροφοδοτεί με υλικό το θεατρικό του έργο, τόσο ως 

προς τα θέματα όσο και ως προς τις τεχνικές αφήγησης που χρησιμοποιεί. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μορφή του Καραγκιόζη, γύρω από την 

οποία δομείται μια σειρά κειμένων με γενικό τίτλο τα «Καραγκιόζικα»23. 

Πρόκειται για περίπου πενήντα σύντομες σατιρικές σκηνές (από τρεις έως 

είκοσι σελίδες η κάθε μία) που δημοσιεύτηκαν από την περίοδο της εθνικής 

αντίστασης έως την επταετία, σε διάφορες εφημερίδες («Ρίζος της Δευτέρας», 

«Αυγή», «Λαϊκός Λόγος» κ.ά.)  και οι οποίες στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν και 

δημοσιεύτηκαν σε τέσσερις τόμους24. Τα «Καραγκιόζικα» διατηρούν στοιχεία της 

γνωστής παραδοσιακής φιγούρας του θεάτρου σκιών, αλλά εμπλουτίζονται και 

με νέα, κυρίως ως προς τα θέματα και τον στόχο της σάτιρας, δημιουργώντας, 

όπως έχει γραφεί χαρακτηριστικά, ένα « ‘μεταλλαγμένο’ θέατρο σκιών […] 

αμάλγαμα παραδοσιακών και νεοτερικών στοιχείων» (Καλλέργης 2001: 19). 

Ένα ακόμη θέμα που είναι ιδιαίτερα προσφιλές στη δραματουργία του 

Βασίλη Ρώτα είναι η ελληνική ιστορία και οι αγώνες του λαού ενάντια σε κάθε 

είδους εξουσιαστή (Γραμματάς 2002β:97-101). Η προσέγγιση τέτοιου είδους 

θεμάτων διυλίζεται πάντα μέσα από την αριστερή ιδεολογική του τοποθέτηση 

και εμπλουτίζεται από στοιχεία του λαϊκού θεάτρου (όπως η παρουσία του 
                                                 
23 Τα «Καραγκιόζικα» έχει θεωρηθεί από ορισμένους μελετητές ότι ανήκουν στον  χώρο 

του θεάτρου για παιδιά (Πούχνερ 2003). Ωστόσο, άλλοι τα εντάσσουν στον χώρο του 

θεάτρου για ενήλικες (Λαδογιάννη 1998, Καλλέργης 2001). Η δυσκολία 

κατηγοριοποίησης θεωρούμε ότι έγκειται στην ιδιομορφία των έργων, τα οποία κατά 

γενική ομολογία ανήκουν στην ευρύτερη παράδοση του λαϊκού θεάτρου, είδος που 

γειτνιάζει με εκείνο του θεάτρου για παιδιά. Στην παρούσα μελέτη θα ενταχθούν στην 

κατηγορία του θεάτρου για ενήλικες, λαμβάνοντας υπόψη μας ως βασικό κριτήριο το 

κοινό, στο απευθυνόταν ο Βασίλης Ρώτας δημοσιεύοντάς τα στα έντυπα της εποχής. Ο 

εγγεγραμμένος αναγνώστης/θεατής ήταν ενήλικας και επομένως τα έργα αυτά θα τα 

αντιμετωπίσουμε αναλόγως. Κατά δεύτερο λόγο, στον συγκεντρωτικό τόμο που 

δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις Χ.Μπούρα με γενικό τίτλο «Θέατρο για παιδιά» δε 

συμπεριλαμβάνονται τα «Καραγκιόζικα». Η αρχική ωστόσο απεύθυνση του συγγραφέα 

δεν αποκλείει στη συνέχεια την ανταπόκριση των έργων και από ένα άλλο είδος κοινού, 

το οποίο για συγκεκριμένους λόγους (εν προκειμένω τη σχέση τους με το θέατρο σκιών 

και το λαϊκό θέατρο) έχει τη δυνατότητα να τα δεξιωθεί με επιτυχία.  
24 Από τις εκδόσεις Επικαιρότητα με εισαγωγές της Βούλας Δαμιανάκου, το 1996. 



 54

«εξηγητή»), δημιουργώντας δρώντα πρόσωπα που εκφράζουν την μαρξιστική 

εκδοχή ως προς τη σχέση τους με την ιστορία μέσα από γεγονότα της ελληνικής 

ζωής. Στη δραματουργία του Ρώτα εντοπίζονται βεβαίως και έργα που δε 

σχετίζονται με το θέμα της ιστορίας (π.χ. «Ο σύζυγος τρελαίνεται») αλλά αυτά 

αποτελούν τη μειοψηφία σε σχέση με τη συνολική παραγωγή.  

Η αναλυτική παρουσίαση των κείμενων του για το θέατρο ενηλίκων25 ξεκινά 

από το τιτλοφορούμενο «Λουτρόπολις» που γράφεται το 192926 και παίζεται την 

επόμενη χρονιά για δεκαπέντε παραστάσεις από το «Λαϊκό Θέατρο Αθηνών» . Το 

1936 γράφεται ο «Ρήγας ο Βελεστινλής» που εκδίδεται το 1938. Το 1945 

γράφεται το «Κιλελέρ» και το 1946 εκδίδονται τα «Ελληνικά νιάτα» και «Ρήγας ο 

Βελεστινλής» (β’ έκδοση). Το 1954 τελειώνει ο «Κολοκοτρώνης» που έχει αρχίσει 

να γράφεται από το 1945. Συγκεντρωτικά τα θεατρικά του κείμενα εκδίδονται 

σε δύο τόμους με τίτλο «Θέατρο» : το 1964 ο πρώτος τόμος, που περιλαμβάνει 

τα εξής: «Κολοκοτρώνης», «Ρήγας ο Βελεστινλής», «Ελληνικά νιάτα», «Κιλελέρ» 

και το 1966 ο δεύτερος τόμος που περιέχει τα ακόλουθα: «Παραμύθι της 

ανέμης»,27 «Ερωτόκριτος», «Ο σύζυγος τρελαίνεται», «Γραμματιζούμενοι», 

«Προμηθέας» (αμφότεροι από τις εκδόσεις Ίκαρος). 

Η μεταφραστική προσφορά του Βασίλη Ρώτα στο ελληνικό θέατρο, αρχής 

γενομένης το 1928 με την έκδοση του «Ονείρου Καλοκαιρινής Νυχτιάς» , είναι 

θεμελιώδης. Οι μεταφράσεις του παίζονται από το Εθνικό Θέατρο, τον θίασο 

Κοτοπούλη, το Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και 

άλλους σημαντικούς θιάσους στελεχωμένους με τους πιο καταξιωμένους 

Έλληνες ηθοποιούς (Αιμ.Βεάκη, Κ.Παξινού, Ελ.Παπαδάκη, Β.Μανωλίδου, 

Αλ.Μινωτή, Μ.Αλκαίου, Θ.Κωτσόπουλο, Μ.Κατράκη κ.ά.).28 Το 1974 

ολοκληρώνει, με τη συνεργασία κατά τα τελευταία έτη της Βούλας Δαμιανάκου, 

τη μετάφραση απάντων των θεατρικών έργων του Σαίξπηρ. Παράλληλα όμως 

έχει μεταφράσει και Μολιέρο («Δον Ζουάν»), Σίλλερ («Μαρία Στιούαρτ», «Δον 

                                                 
25 Οι πληροφορίες αντλούνται από το «Χρονολόγιο Βασίλη Ρώτα» που επιμελήθηκε ο 

Θανάσης Καραγιάννης (2001). 
26 Η πρώτη δημοσίευση γίνεται πολύ αργότερα, το 1997. 
27 Το συγκεκριμένο κείμενο (Λαδογιάννη 2001: 40-43) καθώς και οι 

«Γραμματιζούμενοι» θεωρείται γενικά, λόγω θεματολογίας, ότι ανήκουν στο είδος του 

θεάτρου για παιδιά, αν και η σαφής τοποθέτηση, κυρίως σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δεν 

παρουσιάζεται ως οριστική. 
28 Αναλυτικά για τις παραστάσεις και τις εκδόσεις των μεταφράσεών του, βλ. 

Καραγιάννης Θ. (2001) 
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Κάρλος»), Ίψεν («Εχθροί του λαού»), Χάουπτμαν («Η Χανέλα πάει στον 

παράδεισο»), Ντε Μολλίνα («Το πράσινο παντελόνι») και Αριστοφάνη («Όρνιθες», 

«Ειρήνη») επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή του στο δραματικό είδος και τον 

χαρακτηρισμό του ως σπουδαίου θεατρανθρώπου. 

 

ii. Θεατρικά κείμενα για παιδιά 

Η ενασχόλησή του με το συγκεκριμένο είδος, ξεκίνησε νωρίς (1927), την 

ίδια χρονιά μάλιστα που ξεκινούσε και η μεταφραστική του σταδιοδρομία με 

την απόδοση του πρώτου έργου του Σαίξπηρ στα ελληνικά. Μετά από 

παραγγελία του ιδιωτικού σχολείου «Μάρκου και Μακρή» του Πειραιά γράφει 

το μονόπρακτο έργο με τίτλο «Να ζη το Μεσολόγγι» (εκδ.Δημητράκου, 1927),  το 

οποίο παρουσιάστηκε την ίδια χρονιά, στις 13 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο 

της πόλης από μαθητές του σχολείου. 

Τα επόμενα χρόνια αποδεικνύονται ιδιαίτερα δημιουργικά καθώς συγγράφει 

τα περισσότερα θεατρικά του έργα για παιδιά, σε μία περίοδο που, όπως έχει 

ήδη παρουσιαστεί, ο νέος αυτός καλλιτεχνικός χώρος δίνει το στίγμα του και 

αποκτά υπόσταση με τα κείμενα και τις σκηνές της Ευφροσύνης Λόντου-

Δημητρακοπούλου και της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά. Το 1929 δημοσιεύει τα 

κείμενα «Ο Ιησούς δωδεκαετής εν τω Ναώ», «Νενικήμανε» και «Σπιτίσιο φαί» 

(εκδ.Δημητράκου). Την επόμενη χρονιά εκδίδει τα έργα «Ο Καρδούλας και ο 

λύκος», «Τα κορίτσια επαναστατούν ή Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» 

(εκδ.Δημητράκου). Το 1931 δημοσιεύονται από τις ίδιες εκδόσεις «Ο χορός των 

παιχνιδιών» και «Μαξιλαριές», ενώ δυο χρόνια αργότερα «Ο Καρδούλας και ο 

λύκος», «Ο Καρδούλας δραγάτης» και «Αλεπού και σκαντζόχοιρος» και το 1936 

το «Σε γνωρίζω από την Κόψη». Μετά από ολιγόχρονη παύση, γράφει το 1942 

«Το πιάνο» και «Οι γραμματιζούμενοι», το 1947 το έργο «Ο ήρωας» και το 1953 

«Το παραμύθι της ανέμης». Τέλος, ένα μέρος των έργων του29 συγκεντρώνεται σε 

τόμο με τίτλο «Θέατρο για παιδιά» (από τις εκδόσεις Χ.Μπούρας, 21975), στον 

οποίο συμπεριλαμβάνεται και το κείμενό του «Εισαγωγή στο θέατρο του 

Σχολείου».  

                                                 
29 Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα κείμενα: «Να ζη το Μεσολόγγι», 

«Νενικήμεν», «Σε γνωρίζω από την κόψη», «Ιησούς δωδεκαετής εν τω Ναώ», «Ο 

Καρδούλας», «Αλεπού και Σκαντζόχορος», «Ο Καρδούλας δραγάτης», «Ο χορός των 

παιχνιδιών», «Ο ήρωας», «Σπιτίσιο φαΐ», «Οι μαξιλαριές», «Το ξύλο βγήκε από τον 

Παράδεισο» και «Το πιάνο». 
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1.4 Η προσφορά του Στέλιου Σπεράντσα 

 

i. Βιοεργογραφικά στοιχεία 

Ο Στέλιος Σπεράντσας (Σμύρνη 1888–Αθήνα 1962) αν και απασχoλεί τις 

Ιστορίες της Παιδικής Λογοτεχνίας με την ιδιότητα του συγγραφέα (Γιάκος 1993, 

Σακελλαρίου 1982), ωστόσο σπούδασε και άσκησε επί μακρόν την ιατρική και 

αργότερα την οδοντιατρική, ενώ εκλέχτηκε και καθηγητής ορθοδοντικής στο 

πανεπιστήμιο Αθηνών. Εντούτοις από πολύ νωρίς έδειξε το ενδιαφέρον του για 

τα γράμματα, εκδίδοντας στα 1901 την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο 

«Ιάδες Αύραι». Αργότερα έγραψε, μέχρι και το τέλος της ζωής του, πολλά 

κείμενα, κυρίως ποιητικά, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά1. Διετέλεσε 

πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ενώ γνώρισε και πολυάριθμες 

διακρίσεις, όπως τη βράβευσή του από το περιοδικό «Νουμάς» (1919) για τα 

παιδικά του τραγούδια και κυρίως το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1946) 

για το μακροσκελές ποίημά του Πίνδος (Σακελλαρίου 1989: 166).  

Η πρώτη του ποιητική συλλογή για παιδιά με τίτλο «Σαν τα πουλιά. 

Τραγούδια για παιδιά» γράφτηκε στα 1924 με μουσική του Παύλοβιτς και 

δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις Αρ.Ι.Ράλλη. Ακολούθησαν οι «Παιδικές ψυχές» 

(1925), οι «Ακακίες. Διάλογοι-Μονόλογοι-Ποιήματα» (1928, εκδ.Α.Ι.Ράλλη) σε 

συνεργασία με τον Α.Δ.Παπαδήμα και σε μουσική Α.Αργυρόπουλου, «Ο 

τραγουδιστής των παιδιών» (1931, εκδ.Δημητράκου), «Το βιβλίο που 

τραγουδάει» (1949), οι «Μικρές φωνές. Ποιήματα για μικρά παιδιά» (19532, 

εκδ.Ατλαντίς) και οι «Όμορφοι κόσμοι. Παιδικά ποιήματα» (19563, 

εκδ.Ατλαντίς). Επίσης, νωρίτερα, στα 1930, σε συνεργασία με την Αγλαΐα 

Μεταλλινού γράφει το βιβλίο «Το παιδί προσεύχεται. Προσευχές-Γιορτές-

Θρησκευτικά ποιήματα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Α.Ι.Ράλλη, ενώ το 

                                                 
1 Βλ. αναλυτική Εργογραφία στο Χ. Σακελλαρίου Οι πρωτοπόροι της ελληνική παιδικής 

λογοτεχνίας, Α’ Ποίηση, 169-170. Επισημαίνεται εντούτοις ότι διαφωνούμε με ορισμένα 

στοιχεία της εν λόγω βιβλιογραφίας, όπως την ενσωμάτωση του έργου «Ακακίες» στην 

κατηγορία Ποίηση για ενήλικες και όχι για παιδιά ή την ημερομηνία 1925 έκδοσης του 

έργου «Σαν τα πουλιά», αντί του 1924 ή, τέλος, τον αριθμό τόμων του έργου «Η 

Σκηνούλα μας», όπου σημειώνεται ότι πρόκειται για τέσσερις τόμους, αντί για έξι. 
2 Σημειώνεται ότι το 1962 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μ.Πεχλιβανίδης η πέμπτη 

έκδοση της συλλογής, ένδειξη της αποδοχής που γνώρισε το βιβλίο από το ανήλικο 

κοινό. 
3 Την ίδια κιόλας χρονιά κυκλοφορεί και η δεύτερη έκδοση του βιβλίου. 
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1936 δημοσιεύεται από τον Γεώργιο Βλέσσα το παραμύθι του «Ταξιδεύοντας με 

τον Κοντορεβιθούλη»4.  

Οι σύγχρονοι μελετητές λογοτεχνίας τον αναφέρουν ως σημαντικό 

εκπρόσωπο της εποχής του, όπως η Ιωάννα Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη που 

σημειώνει (2002: 292) ότι « αργότερα [μετά το 1920] παρουσίασε ωριμότερα 

έργα, τα οποία τον καταξίωσαν στη συνείδηση των παιδιών και των μεγάλων ως 

έναν σημαντικό πνευματικό δημιουργό στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας». 

Πιο συγκρατημένος στη θετική του κρίση εμφανίζεται ο Χάρης Σακελλαρίου 

(1989: 167,168) που υπογραμμίζει ότι ως «κάτοχος της τεχνικής του στίχου, 

μας έδωσε ποιήματα με αρκετή ευαισθησία […] μερικά απ’ αυτά είναι αληθινά 

αξιοπρόσεχτα και δείχνουν τον άξιο τεχνίτη του λόγου, που ξέρει να τιθασεύει 

το υλικό του. Ο στίχος του είναι συχνά καλοζυγιασμένος […] Μια πιο ζωηρή 

πνοή θ’ ανέβαζε τα ποιήματα του Στ.Σπεράντσα πολύ κοντά στις κορυφές 

εκείνων του Ζαχ.Παπαντωνίου». 

 

ii. Θεατρικά κείμενα για παιδιά 

Ο Στέλιος Σπεράντσας παρ’ ότι είναι περισσότερο γνωστός για το ποιητικό 

του έργο για παιδιά, έχει γράψει ωστόσο και αρκετά θεατρικά κείμενα για 

ανήλικο κοινό και καθώς ο ίδιος είχε ήδη διακριθεί τόσο για την ακαδημαϊκή 

του καριέρα όσο και για τη λογοτεχνική του σταδιοδρομία, προσέδωσε με τη 

σειρά του, χάρη στην πολυσχιδή προσωπικότητά του, κύρος και σπουδαιότητα 

στο θεατρικό είδος για παιδιά, που βρισκόταν τότε στα πρώτα του βήματα και 

χρειαζόταν στήριξη από ανθρώπους διακεκριμένους αλλά και αφοσιωμένους 

στην προσφορά τους προς την παιδική ηλικία.  

Το πρώτο του θεατρικό κείμενο για ανηλίκους δημοσιεύεται στα 1926 από 

τις εκδόσεις Α.Ι.Ράλλης και Σία με τίτλο «Ο Ίκαρος. Παιδικό δραματικό όνειρο 

σε μια πράξη» με μουσική του Διον.Λαυράγκα. Ακολουθεί το βιβλίο «Ακακίες. 

Διάλογοι-Μονόλογοι-Ποιήματα» που εκδόθηκε το 1928. Σε ένα σύνολο τριάντα 

ενός κειμένων, τα δεκαπέντε είναι θεατρικά και τα υπόλοιπα δεκαέξι ποιήματα. 

Το επόμενο έργο του δημοσιεύεται αυτόνομα από τις εκδόσεις του περιοδικού 

«Παιδικός Κόσμος» και έχει τίτλο «Η δόξα των Ψαρρών. Επεισόδιο από την 

ηρωική θυσία του 1824». Αναφέρεται μάλιστα ότι διδάχτηκε για πρώτη φορά 

στο θέατρο «Κεντρικόν» την 1η Απριλίου του 1934 από τον θίασο του 

                                                 
4 Σημειώνεται ότι στα 1951 κυκλοφορεί η δεύτερή του έκδοση από τις εκδόσεις 

Ι.Γ.Βασιλείου. 
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περιοδικού, χωρίς όμως να δίδονται άλλες πληροφορίες (χρόνος, διάρκεια κ.ά.). 

Ωστόσο το στοιχείο αυτό και μόνο αρκεί, για να διαπιστωθεί ότι το εν λόγω έργο 

δεν έμεινε απλό ανάγνωσμα, αλλά εκπλήρωσε τον στόχο του που δεν είναι 

άλλος παρά η παράσταση και η επικοινωνία του με τον ανήλικο, όχι ως 

αναγνώστη αλλά ως θεατή5. Το σημαντικότερο όμως θεατρικό έργο του 

Σπεράντσα, κυρίως λόγω του όγκου του, αλλά και της χρονικής διάρκειας που 

απαίτησε η συγγραφή του, είναι «Η Σκηνούλα μας». Αποτελείται από έξι τόμους 

που δημοσιεύτηκαν από τις εκδόσεις Μ.Βασιλείου από το 1948 έως το 1961. 

Κάθε τόμος περιλαμβάνει κατά μέσον όρο πέντε πολυπρόσωπα6, σύντομα έργα 

που θεματικά αφορούν την καθημερινότητα του παιδιού, την επανάσταση του 

1821 και τη γιορτή των Χριστουγέννων. Με το σύνολο αυτού του έργου, ο 

Στέλιος Σπεράντσας επισφραγίζει το ενεργητικό ενδιαφέρον του για την παιδική 

ηλικία και κατά μία έννοια ολοκληρώνει την προσφορά του προς αυτήν, σε 

συνδυασμό με τα πεζά και κυρίως τα ποιητικά κείμενά του.  

 

 

 

                                                 
5 Στη συνέχεια, το κείμενο αυτό αναδημοσιεύεται στα 1948 ενσωματωμένο στον Α’ τόμο 

της συλλογής με τίτλο «Η Σκηνούλα μας». 
6 Εξαίρεση αποτελεί ο τόμος Στ’, ο οποίος περιλαμβάνει ένα μακροσκελές μονόπρακτο 

κείμενο. 
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Κεφάλαιο 2ο 

 Θεματικοί άξονες: αναφορές και επιρροές 

 

2.1. Ο κόσμος της πραγματικότητας 

Στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα άνθρωποι του θεάτρου και της 

εκπαίδευσης στρέφονται, όπως έχει ήδη διαφανεί, προς το παιδί, 

αφουγκράζονται τις ιδιαίτερες ανάγκες του, αναγνωρίζουν το δικαίωμά του στην 

απόλαυση που προσφέρει η τέχνη και ακολουθώντας τα πρώτα αντίστοιχα δειλά 

βήματα που γίνονται στον ευρωπαϊκό χώρο1, γράφουν θέατρο για το ανήλικο 

κοινό. Όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια, οι εν λόγω 

δραματουργοί προκειμένου να πλησιάσουν τον ανήλικο, άπειρο ακόμη θεατή, 

αντλούν συχνά τα θέματά τους από την παιδική καθημερινότητα και γενικά 

από την πραγματικότητα που βιώνει γύρω του ο αποδέκτης των 

κειμένων/θεαμάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θεωρούν προφανώς ότι θα δομήσουν 

διαύλους επικοινωνίας με έναν θεατή που ακόμη δε διαθέτει αφενός τη 

θεατρική εμπειρία και αφετέρου τις νοητικές ικανότητες να παράξει σύνθετη 

σκέψη και να προχωρήσει σε αναγωγές άχρονων ή αφαιρετικών θεμάτων 

εντάσσοντάς τα στη δική του πραγματικότητα. Ως εκ τούτου η θεματολογία των 

έργων αντλείται πολύ συχνά από καταστάσεις, σκηνές, σχέσεις που βιώνει ο 

ανήλικος ή με τις οποίες εύκολα μπορεί να ταυτιστεί και να αναγνωρίσει τον εν 

δυνάμει εαυτό του, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν τόνο ρεαλισμού.  

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, πρωτοπόρος του είδους υπό την έννοια ότι 

πρώτος εκείνος ασχολήθηκε συστηματικά με τη συγγραφή θεατρικών έργων για 

παιδιά στη νεότερη Ελλάδα, επιχειρεί στα εισαγωγικά, θεωρητικά του κείμενα 

όχι απλώς να ισορροπήσει τον καλλιτεχνικό με τον διδακτικό χαρακτήρα των 

έργων, αλλά να αποδώσει την πρωτοκαθεδρία στο αισθητικό αποτέλεσμα. 

Γράφει χαρακτηριστικά ότι «το ‘Παιδικόν Θέατρον’ […] σκοπόν έχει να δώση εις 

τον μαθητήν μίαν ιδέαν της τέχνης του θεάτρου γενικώς […] δεν είνε ούτε 

Κατήχησις, ούτε Ηθική, ούτε Πραγματογνωσία, ούτε Ιστορία. Βεβαίως κάθε 

                                                 
1 1904: ο J.M.Barrie γράφει και σκηνοθετεί τον «Πήτερ Παν» στο Λονδίνο, 1922: ο 

συνεργάτης του Στανισλάβσκι, Al.Bryantsev, ιδρύει στην Αγ.Πετρούπολη το πρώτο 

θέατρο για ανήλικους θεατές, ενώ στις αρχές του ’30 στη Γαλλία ο L.Chancerel, αλλά 

και ο Ch.Dullin διερευνούν τις σχέσεις του θεάτρου με τους νεαρούς θεατές (Deldime 

1996: 24-26).  
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τεμάχιον πρέπει να έχη το ηθικόν του δίδαγμα και να συνδυάζη το τερπνόν με 

το ωφέλιμον» (Ξενόπουλος 1896: 8-9). 

Η θεματολογία των έργων του αντλείται σχεδόν αποκλειστικά από την 

καθημερινή ζωή του παιδιού, ώστε να του προκαλέσει το ενδιαφέρον τόσο να τα 

αναγνώσει όσο και να τα παρουσιάσει2. Σκηνές από το σχολείο ή το σπίτι, 

σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών ή ανηλίκων μεταξύ τους, καταστάσεις που 

προκύπτουν από την εκδήλωση μη αποδεκτών συμπεριφορών, γενικότερα ένα 

θεματικό πλέγμα με άμεσες αναφορές στον ‘μικρόκοσμο’ του παιδιού που 

αποδίδεται με ρεαλισμό. Τα εξωλογικά στοιχεία απουσιάζουν σχεδόν εξ 

ολοκλήρου, προκαλώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ανήλικο να αντιμετωπίσει τα 

ζητήματα που τον απασχολούν μέσα από το κάτοπτρο του θεάτρου. 

Η παιδαγωγική διάσταση των έργων όμως δε λείπει, παρ’ ότι ο 

δραματουργός υποστηρίζει θεωρητικά ότι η διδαχή επιτυγχάνεται μέσω της 

ίδιας της τέχνης. Ωστόσο σε αρκετά κείμενα είναι τόσο εμφανής που 

διατυπώνεται και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, συνήθως στο τέλος των έργων, 

ενδεικτικά ως εξής: «η περηφάνια και η αχαριστία δε συγχωρούνται ποτέ» (ό.π.: 

55). Η επιλογή θεμάτων από τον κόσμο της πραγματικότητας και δη της 

καθημερινότητας, διαθέτει επομένως το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης 

(νοητικής, συναισθηματικής) σε αυτά από τον αναγνώστη/θεατή, αλλά 

ταυτόχρονα μειονεκτεί ως προς τον εμφανή παιδαγωγικό της χαρακτήρα, καθώς 

περιορίζεται σε ζητήματα που μετατρέπονται εύκολα σε αντικείμενο 

διδασκαλίας ηθικής και συμπεριφοράς.    

Αργότερα, η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου όταν εκδίδει τον 

πρώτο τόμο του «Παιδικού Θεάτρου» της (1926) βρίσκεται ήδη είκοσι τρία 

χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης, εκ των οποίων τα δέκα οχτώ ως διευθύντρια 

σε δημόσια δημοτικά σχολεία. Έχοντας επομένως διαρκή και πολύχρονη 

επαφή με το παιδί, έχει ήδη αποκρυσταλλώσει τις προσωπικές απόψεις της για 

τις παιδαγωγικές μεθόδους προσέγγισής του, επηρεασμένη βέβαια από τις 

τάσεις της παιδαγωγικής επιστήμης που έχουν κερδίσει εκείνη την εποχή την 

αναγνώριση και εφαρμόζονται ευρέως στον εκπαιδευτικό χώρο. Σε μια περίοδο 

που το ελληνικό κράτος γνωρίζει συνεχείς απόπειρες εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων με στόχο την εφαρμογή του αστικού σχολείου (Φραγκουδάκη 

1977: 27-55), η Λόντου από τη μεριά της εφαρμόζει τα στάδια του ερβαρτιανού 

                                                 
2 Τα θεατρικά του κείμενα, όπως διευκρινίζεται με σαφήνεια στον υπότιτλο των βιβλίων 

του, προορίζονται για γιορτές σχολείων ή και οικογενειών, επομένως για παράσταση. 



 61

παιδαγωγικού συστήματος, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο στοιχείο του 

διαλόγου3.  

Σύμφωνα με μαρτυρία του Κωνσταντίνου Λόντου «από του έτους 1920 η 

Ευφροσύνη Λόντου Δημητρακοπούλου είχε δημιουργήσει εις το σχολείον, το 

οποίο ως εκπαιδευτική λειτουργός διήθυνε, την προβολήν των καθ’ εκάστην 

διδασκομένων μαθημάτων κατά τρόπον διαλογικόν και υπό μορφή συζητήσεων 

μεταξύ των μαθητών της. Η τοιαύτη προσπάθειά της είχε καταπληκτικά 

αποτελέσματα, τόσον από απόψεως ηθοπλαστικής, όσον και από απόψεως 

μορφωτικής αποδόσεως. Μαθηταί, μαθήτριαι και διδασκάλισσα είχον δια του 

τρόπου αυτού της διδασκαλίας αποτινάξει το βαρύ άγχος τής από καθέδρα 

διδασκαλίας και ανέπνεον νέον ζωογόνον αέρα» (Λόντος 1962). Τον διάλογο 

λοιπόν, το κατεξοχήν δομικό στοιχείο του θεάτρου, επιχειρεί η Λόντου να 

εισαγάγει στην παιδαγωγική της πρακτική, συζητώντας βέβαια τα γνωστικού 

χαρακτήρα ζητήματα και πάντως όχι με τάση να καταργήσει την 

πρωτοκαθεδρία του δασκάλου μέσα στην τάξη, κατέχοντας προφανώς καλά το 

ερβαρτιανό διδακτικό σύστημα, εφόσον μάλιστα στην Ελλάδα το παρουσίασε 

μέσα από τα συγγράματά του ο Ν.Εξαρχόπουλος (Παπάς 31996: 91), τον οποίο 

γνωρίζει και προσωπικά4. 

Την αυτή πρακτική υιοθετεί και στα θεατρικά της κείμενα για παιδιά, 

χρησιμοποιώντας δηλαδή το διαλογικό στοιχείο στοχεύει στη νουθεσία και τον 

φρονηματισμό, πραγματευόμενη πάντα ζητήματα που αφορούν την παιδική 

καθημερινότητα. Η θεματολογία της στρέφεται αποκλειστικά γύρω από τον 

άξονα της πραγματικότητας, παρουσιάζοντας σκηνές που δυνητικά βιώνει κάθε 

αναγνώστης/θεατής από το ανήλικο κοινό της. Η ίδια μάλιστα διακηρύσσοντας 

τις θέσεις της στην ομιλία της κατά την πρώτη παράσταση της «Παιδικής 

Σκηνής» (1931) λέει χαρακτηριστικά: «Το διδακτικόν και ηθοπλαστικόν 

αποτέλεσμα […] θέλει επιτύχει το ‘Παιδικόν Θέατρον’ με παραστάσεις έργων, 

των οποίων το θέμα απαραιτήτως πρέπει, να λαμβάνεται από το περιεχόμενον 

του πραγματικού βίου του παιδιού, χωρίς υπερβολάς, υπεκφυγάς ή ανοήτους 

                                                 
3 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Herbart (1776-1841) δεν έκανε βέβαια λόγο για 

ελεύθερο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων για 

όλα τα θέματα, αλλά για εξελικτικό και επεξηγηματικό διάλογο στο στάδιο της 

«προσφοράς» του νέου προς διδασκαλία αντικειμένου (Δανασσής-Αφεντάκης 2000:83-

92). 
4 Ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος, όπως προαναφέρθηκε,  υπογράφει την Εισαγωγή της 

διδακτορικής διατριβής της Λόντου. 
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υποχωρήσεις εις την κακώς εννοούμενην υπό πολλών ‘ελευθερίαν του παιδιού’»  

(Λόντος 1955: 18-19). 

Απανθίζοντας διάφορες απόψεις της Λόντου, που έχουν κατά καιρούς 

δημοσιευτεί, διαμορφώνεται μια ενδεικτική έκφραση των πεποιθήσεών της για 

το «Παιδικό Θέατρο» ως εξής: «Αναμφιβόλως δεν δικαιούται, να καυχάται 

κανείς, ότι φρονεί νέα πράγματα, όταν λέγει, ότι θέατρον και σχολείον είναι εν 

και το αυτό πράγμα, […] τόσον επί της διαπλάσεως και αγαθοτέρας 

διαμορφώσεως των χαρακτήρων όσον και επί της εκριζώσεως των διαφόρων 

κακιών εκ της παιδικής ψυχής, […] διότι η παιδική ψυχή δεν είναι κάλυξ που 

εγκυμονεί πάντοτε την άνθησιν ενός ωραίου ρόδου του Απριλίου» (Λόντος, 

1955:17-18, Λόντου, 1927). Με βάση επομένως τον ηθοπλαστικό και διδακτικό 

ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το θέατρο, επιλέγει η Λόντου ανάλογα 

θέματα που η παρουσίασή τους και μόνο διαθέτει μεγάλη διδακτική δύναμη, 

εφόσον πρόκειται για σκηνές της καθημερινότητας που δε ζητούν από τον θεατή 

την προσαρμογή ή αναγωγή τους στη δική του ζωή μέσω μιας απαιτητικής 

πνευματικής διεργασίας.   

Διαφορετική φαίνεται πως είναι η αντίληψη της Αντιγόνης Μεταξά για τον 

τρόπο που πρέπει να παρουσιαστεί η πραγματικότητα στο παιδί, παρ’ ότι και 

για την ίδια ο ηθοπλαστικός ρόλος του θεάτρου για παιδιά είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός και σύμφυτος με τον λόγο ύπαρξης του συγκεκριμένου είδους. Ως 

προς τον ρόλο μάλιστα του θεάτρου σε συνέντευξή της στην εφημερίδα 

«Αθηναϊκή Νεότης» (1/11/1936) αναφέρει ότι «ο μικρόκοσμος, -ο ‘τεράστιος’ 

αυτός κόσμος, ο βαθύς και ο ανεξερεύνητος- έχει ανάγκην καλού θεάματος με 

ηθικό περιεχόμενο, έχει ανάγκην ειδικού θεάματος που να τον τέρπη, αλλά, 

παράλληλα και να τον κεντρίζη σ’ έργα ωφέλιμα, να τον παρακινά για πράξεις 

γενναίες και ηθικές». 

 Πέρα όμως από την κοινή πεποίθηση περί ηθοπλαστικού ρόλου του 

θεάτρου, η Μεταξά αντιλαμβάνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο από τη Λόντου 

την επιλογή και επεξεργασία των θεμάτων που προορίζονται για σκηνική 

παρουσίαση. Εξάλλου είναι νεότερη από τη Λόντου και δε διαθέτει 

εκπαιδευτική εμπειρία που να την έχει στιγματίσει με τη διαδεδομένη 

εφαρμογή του ερβαρτιανού συστήματος διδασκαλίας. Κατά συνέπεια οι 

σπουδές της στα παιδαγωγικά και μάλιστα στο Παρίσι, μακριά από τις 

διαμάχες περί συντηρητισμού και προόδου που σημάδεψαν τις απόπειρες 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1913, 1917 και 1929 στην Ελλάδα, την 

προσανατολίζουν προς τις νεωτεριστικές ιδέες και προτάσεις της Κίνησης της 
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καλλιτεχνικής αγωγής και μετέπειτα της Νέας Αγωγής (Reble 52002: 441-448, 

457-459).      

Μελετώντας τα κείμενά της, θεωρούμε ότι η Μεταξά συμφωνεί κατά βάση 

με την άποψη του John Dewey ότι «το σχολείο δεν είναι τόπος στον οποίο το 

παιδί μαθαίνει ‘μαθήματα’, αλλά τόπος ενεργούς κοινωνικής ζωής»  (Δανασσής-

Αφεντάκης 42000: 105) και επιχειρεί να μεταφέρει και να εφαρμόσει αυτή την 

άποψη στο θέατρο που γράφει για τα παιδιά. Απορρίπτει επομένως την 

παρουσίαση σκηνών της καθημερινότητας που στοχεύουν αποκλειστικά στον 

σωφρονισμό και μοιράζει τις θεματολογικές επιλογές της ανάμεσα στον κόσμο 

της φαντασίας και της πραγματικότητας5. Τα κείμενά της, ακόμη κι όταν 

ασχολούνται με την παιδική καθημερινότητα, εντάσσονται συνήθως σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο εορταστικής ατμόσφαιρας (πολλές οι άμεσες αναφορές στη 

γιορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς), πλαίσιο το οποίο συνδέει 

τελικά το σύνηθες με το εξαιρετικό, την πεζή πραγματικότητα με τον κόσμο του 

ονείρου, εκφράζοντας όχι τόσο τα παιδικά ελαττώματα, όπως τα έργα της 

Λόντου, αλλά κυρίως τις παιδικές επιθυμίες.    

Ο Βασίλης Ρώτας, παρ’ ότι σύγχρονος της έμπρακτης εκδήλωσης αυτών 

των απόψεων, υποστηρίζει μια εντελώς διαφοροποιημένη οπτική σε ό,τι αφορά 

το θέατρο για παιδιά και την σχέση του με την πραγματικότητα. Για εκείνον δεν 

τίθεται το δίλημμα εάν θα παρουσιάσει ή όχι σκηνές της καθημερινότητας, 

διότι για εκείνον ζωή είναι η ίδια η πραγματικότητα, είναι η κοινωνία σε όλες 

της τις εκφάνσεις, στις σχέσεις των ενηλίκων, στη σχέση τους με το παιδί, στην 

αντιμετώπιση της πατρίδας, της θρησκείας και των καθολικών αξιών. Ο τρόπος 

με τον οποίο επεξεργάζεται τις διαφορετικές αυτές πλευρές της ζωής 

τροποποιείται· γράφει κατά καιρούς δράμα, κωμωδία, σάτιρα, παραμύθι, ο 

στόχος όμως παραμένει ένας και είναι πάντα σαφής και εμφανής στα κείμενά 

του, η αναφορά στην κοινωνία. 

Με εύγλωττο τρόπο ο ίδιος έχει συνδέσει γενικά την τέχνη και ειδικότερα 

το θέατρο, με την κοινωνία: «Γ ι ο ρ τ ή6  είναι η ανυπόκριτη έκφραση της 

κοινωνικής αγάπης, τ έ χ  ν η ο τρόπος που η κοινωνική αγάπη εκφράζεται […] 

Θ έ α τ ρ ο η τελειότερη και ζωντανότερη μορφή της τέχνης […] Τέχνη μες τις 
                                                 
5 Ο Γιάννης Σιδέρης γράφει για τις συγκεκριμένες θεματικές επιλογές της Μεταξά: «Μας 

δίνει και σκηνές της τρεχούμενης ζωής, τυλιγμένες πάντα στα πέπλα της φαντασίας […] 

κι αυτό είναι το πιο ποιητικό μέρος της δουλειάς της και το πιο ταιριαστό για την 

παιδική ψυχοσύνθεση» (Σιδέρης 1971: 11). 
6 Η υπογράμμιση των λέξεων είναι του συγγραφέα και όχι της γράφουσας. 
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τέχνες και γιορτή μες στις γιορτές» (Ρώτας 21985: 9). Η έννοια της γιορτής, 

απορρέουσα από την αριστερή πολιτική του τοποθέτηση και την επιδίωξη της 

συλλογικότητας, θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδης στο έργο του, αποτελεί τον 

κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο στρέφονται πολλές επιλογές του, τόσο 

θεματικής όσο και αισθητικής φύσεως. Τοποθετώντας την ύπαρξη των αληθινών 

και αυθόρμητων εορτών στο παρελθόν, που ο άνθρωπος ήταν συνδεδεμένος με 

τη φύση, στρέφεται προς τον λαϊκό πολιτισμό. Θεωρώντας ως κριτήριο της 

ουσιαστικής γιορτής το «κέφι», επιλέγει πάντα να γράψει με χιούμορ ή να 

σατιρίσει με τρόπο καυστικό, δημιουργώντας τελικά ατμόσφαιρα γιορτής ακόμη 

κι όταν θίγει τα πιο σοβαρά και ακανθώδη ζητήματα της κοινωνικής ζωής (την 

τέχνη, την εξουσία, τις διαφυλικές σχέσεις). 

Αν και γράφει έργα για παιδιά, η σχέση του με την παιδαγωγική επιστήμη 

είναι μόνον εμπειρική, σε αντίθεση με την Ευφροσύνη Λόντου-

Δημητρακοπούλου και την Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά που ήταν παιδαγωγοί. 

Παρακολουθώντας βεβαίως τα τεκταινόμενα στον τομέα της εκπαίδευσης, 

συμπεραίνει στα 1927 ότι «σήμερα το μικρό παιδί έχει καταχτήσει τη γενική 

συμπάθεια μ’ όλες τις έχτρες των μεγάλων» (Ρώτας 1986: Α’ 61). Είναι 

αξιοσημείωτο ότι αν και η σχέση του με την παιδαγωγική επιστήμη είναι 

μάλλον εκείνη του ευαισθητοποιημένου παρατηρητή των εξελίξεων, οι απόψεις 

του που αφορούν την παιδική ηλικία και τις ανάγκες της δε μοιάζει να φέρουν 

τον σπόρο της αμφιβολίας. Τη βεβαιότητά του αυτή την αντλεί από τη βαθιά 

γνώση του θεάτρου και της ποικιλόμορφης θετικής επίδρασης που δύναται να 

έχει στον άνθρωπο: «Ακολουθούμε [τον πολιτισμό] παίζοντας, όπως τα παιδιά τη 

δασκάλα τους στον περίπατο στο ανθισμένο λειβάδι· είμαστε όλοι παιδιά» 

(Ρώτας 21985: 9-10)7.   

Συνδέει το παιδί με τον απλοϊκό ενήλικα8 κι έτσι, συναισθανόμενος ο ίδιος 

τις ανάγκες του λαού για τον οποίο αγωνίζεται μέσω όλου του έργου του, 

                                                 
7 Ο ίδιος μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, σύμφωνα με την σύντροφό του 

Βούλα Δαμιανάκου, φερόταν σαν παιδί υπό την εξής έννοια: «Είχε το σπάνιο χάρισμα 

να ηλικιωθεί χωρίς να χάσει το άγιο μύρο της παιδικότητας […] Διατήρησε ακέρια την 

εμπιστοσύνη του στη ζωή, την αγάπη του στον άνθρωπο, τον παροιμιώδη αυθορμητισμό 

κι ενθουσιασμό του. Σήμερα ακόμα, που περπατάει στα ογδονταεφτά του χρόνια, ο 

Ρώτας είν’ έτοιμος να ξεκινήσει με όλες τις ηλικίες για όλους τους άθλους» (Ρώτας 
21975: 10). 
8 Γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Καραγκιόζης […] αποτελεί σήμερα τη μοναδική σχεδόν 

πνευματική τροφή των παιδιών και των απλοϊκών ανθρώπων» (Ρώτας 1986: Α’ 133). 
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πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί με επιτυχία στον ανήλικο θεατή. 

Παρατηρώντας όμως την κοινωνία, διαπιστώνει ότι έχει χάσει τον στόχο της, ότι 

επικρατεί χάος και υποκρισία (Ρώτας 21985: 12-15) και ότι η μόνη ελπίδα είναι 

τα παιδιά. Αυτός είναι ο λόγος που γράφει για εκείνα, πιστεύοντας ότι με αυτόν 

τον τρόπο θα συνεισφέρει στη δημιουργία νέων αναγκών και επομένως στην 

αλλαγή των κοινωνικών δομών. «Για μας, που ονειρευτήκαμε μια ανώτερη 

πολιτισμένη κοινωνία, η μόνη μας ελπίδα: τα παιδιά […] Με το θέατρο τούς τα 

προσφέρουμε όλα. Ας κάνουμε το παιδί να ενθουσιαστεί, να παίξει, να γελάσει 

μ’ αυτό, ας το κάμωμε να γ ι ο ρ τ ά σ ει. Έτσι σιγά σιγά θα καταστήσουμε 

ανάγκη της νέας κοινωνίας τη Γ ι ο ρ τ ή, την έκφραση δηλαδή της κοινωνικής 

αγάπης» (ό.π.: 18). Επομένως τα έργα του, είτε παρουσιάζουν σκηνές της 

καθημερινότητας (όπως έχει επιλέξει η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου), 

είτε στηρίζονται σε παραμυθιακά, εξωλογικά στοιχεία (όπως συχνά της 

Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά), στοχεύουν πάντα στη δημιουργία εορταστικής 

ατμόσφαιρας, με σαφείς αναφορές στην κοινωνική πραγματικότητα. 

Ο Στέλιος Σπεράντσας τέλος, του οποίου το θεατρικό έργο για παιδιά 

εκτείνεται χρονικά σε τέσσερις δεκαετίες (1926-1961), αποδεικνύεται σταθερός 

στις θεματικές του επιλογές. Απευθύνεται στον ανήλικο θεατή μέσω δύο κυρίως 

θεματικών αξόνων, εκείνον της καθημερινότητας κι εκείνον της αγάπης προς 

την πατρίδα. Σε κανένα από τα βιβλία του δεν υπάρχει εισαγωγή του ιδίου στην 

οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν διατυπωμένες με σαφήνεια και 

καθαρότητα οι απόψεις του για το θέατρο για παιδιά. Ωστόσο τα ίδια του τα 

κείμενα είναι αρκετά και ικανά να μας οδηγήσουν σε συναγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων ως προς τη στάση που ορίζουν οι επιλογές του, καθώς και ως 

προς τη θέση του ανάμεσα στους ομότεχνούς του. 

Η μεγάλη πλειονότητα των έργων του αφορά το παρόν, το οποίο 

αποδίδεται ρεαλιστικά κατά τρόπο ώστε ο θεατής να αναγνωρίζει εύκολα τον 

εαυτό του, τις συνήθεις ασχολίες του και τους χώρους στους οποίους κινείται. 

Από την άλλη πλευρά, ακόμη και σκηνές που αφορούν το ιστορικό παρελθόν 

(αγώνες του 1821 και του 1940) αποδίδονται με ρεαλισμό, σα να 

διαδραματίζονται στο παρόν, εφόσον, σε τελική ανάλυση, ιδεολογικά σε αυτό 

απευθύνονται. Παρ’ ότι η γενική αρχή που διέπει τα περισσότερα κείμενα είναι 

η επιλογή οικείων θεμάτων και η παρουσίασή τους χωρίς τη χρήση εξωλογικών 

στοιχείων, ωστόσο ο Σπεράντσας δε φαίνεται δογματικός ως προς τη 

συγκεκριμένη θέση. Δύο από τα πολυπρόσωπα και εκτενή έργα του, «Ο Ίκαρος» 

και το «Στη χώρα του καλού άρχοντα» («Η Σκηνούλας», τ.Στ’, 1961), 
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διαδραματίζονται στον χώρο του ονείρου και της φαντασίας και δανείζονται 

στοιχεία από το παραμυθιακό είδος (άχρονος χρόνος, προσωποποίηση 

ονειρικών μορφών), στοχεύοντας τελικά, όπως και το παραμύθι, να 

«υποβάλλουν στο παιδί εικόνες με τις οποίες μπορεί να δομήσει τις 

ονειροπολήσεις του και με αυτές να προσανατολιστεί καλύτερα στη ζωή του» 

(Μπετελχάιμ 1995: 16). 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο στόχος του θεατρικού έργου του Σπεράντσα 

είναι σταθερός και σαφής και συμπυκνώνεται στην καθοδήγηση του νεαρού 

θεατή προς τα κοινωνικά πρότυπα και στη διαμόρφωση εντός του μιας ηθικής 

που εναρμονίζεται με την κυρίαρχη ιδεολογία. Το θέατρο χρησιμοποιείται ως 

μέσον για την καλλιτεχνική αφύπνιση του ανηλίκου, αλλά, και κυρίως, ως 

μέσον διαπαιδαγώγησής του, είτε χρησιμοποιώντας θέματα από την παιδική 

καθημερινότητα, είτε, κατ’ εξαίρεση, από τον κόσμο του παραμυθιού.  

 

2.1.1. Παιχνίδι και διασκέδαση 

Από τα μέσα κιόλας του 19ου αιώνα η επιστήμη της παιδαγωγικής 

αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο του παιχνιδιού για την ισόρροπη 

ψυχοπνευματική ανάπτυξη του παιδιού και την ομαλή ένταξή του στο 

κοινωνικό σύνολο. Ο J.C.F.Gutsmuths και ο Jean Paul, αλλά κυρίως ο 

Friedrich Fröbel (1782-1852) τονίζοντας την αξία της σχολικής εργασίας για 

την ολοκλήρωση της προσωπικότητας, προκρίνουν ως κύριο μέσο εργασίας, 

τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας, το παιχνίδι (Πανταζής 

2002: 58-64, Δανασσής-Αφεντάκης 2000: 57-64). Τα γνωστά φραιβελιανά 

παιχνίδια-δώρα9 στοχεύοντας να προσφέρουν στο παιδί τη δυνατότητα να 

αντιληφθεί τους πρωταρχικούς νόμους κάθε φαινομένου, συνέβαλαν 

καθοριστικά στα μέσα του 19ου αιώνα στην αναγνώριση της παιδαγωγικής 

σημασίας του παιχνιδιού (Reble 52002:357-363). Μέσω του ομαδικού ή 

ατομικού παιχνιδιού καλλιεργούνται και ασκούνται οι δεξιότητες και οι 

ικανότητες του παιδιού, εκφράζονται οι συναισθηματικές εντάσεις, αποκτώνται 

γνώσεις και ενισχύεται το αίσθημα της αυτοεπιβεβαίωσης κα αυτοεκτίμησης.  

Ωστόσο η διαπίστωση αυτή της παιδαγωγικής επιστήμης δε φαίνεται να 

επηρεάζει με τρόπο καθολικό τους Έλληνες δραματουργούς για παιδιά των 
                                                 
9 Ήδη στα 1887 η Αικατερίνη Λασκαρίδου, εναρμονισμένη με τις εξελίξεις της 

παιδαγωγικής επιστήμης στην Ευρώπη, δημοσιεύει βιβλίο με τίτλο Ρυθμικά Παίγνια 

(κατά την φροεβελιανήν μέθοδον) τη μουσική και την ποίηση των οποίων συνθέτει ο 

γερμανόφωνος Έλληνας ποιητής Αλέξανδρος Κατακουζηνός 
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αρχών του 20ού αιώνα. Διαφαίνεται μάλλον ότι η επιλογή του παιχνιδιού ως 

θεματικού άξονα για τα κείμενα, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την 

προσωπικότητα και την ιδεολογία του γράφοντος και δεν έχει ακόμη εμπεδωθεί 

ο βασικός ρόλος που διαδραματίζει το παιχνίδι στην ισορροπημένη και 

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. 

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος δεν το αποκλείει αφενός από τα έργα του, αλλά 

δεν του αποδίδει και πρωτεύουσα σημασία αφιερώνοντας μόλις τέσσερα 

κείμενα στον συγκεκριμένο θεματικό άξονα. «Τ’ ονειρευτό ποδήλατο»10 είναι 

ένας μονόλογος όπου ο έφηβος ήρωας βρίσκει στο δρόμο έναν φάκελο, που 

νομίζει ότι περιέχει χρήματα αρκετά για να αγοράσει ένα ποδήλατο. Ο 

αναγνώστης παρακολουθεί τα διλήμματα και τις συγκρούσεις του Στρατή για το 

αν θα πρέπει να κρατήσει τον φάκελο ή να τον παραδώσει στην αστυνομία. Το 

κίνητρο ωστόσο της απόκτησης του πολυπόθητου ποδηλάτου είναι πολύ ισχυρό 

και τον οδηγεί να κρατήσει τον φάκελο, που αποδεικνύεται μια καλοστημένη 

φάρσα ενός συνομήλικου με τον ήρωα αγοριού.  

Το συγκεκριμένο κείμενο είναι το χαρακτηριστικότερο στη δραματουργία 

του Ξενόπουλου για τη σημασία που αποκτά στα παιδικά μάτια το παιχνίδι ως 

αντικείμενο. Ο Στρατής στον εσωτερικό του μονόλογο, εκφράζοντας τη μεγάλη 

του επιθυμία για το ποδήλατο, αναφωνεί κάποια στιγμή: «Κι όμως είναι η μόνη 

μου επιθυμία, το μόνο μου όνειρο, ναποκτήσω κι’ εγώ ένα ποδήλατο δικό μου! Ως 

και στην προσευχή μου ακόμα το ζητούσα απ’ το Θεό!» (Ξενόπουλος 1926β: 72). 

Ο ήρωας έχει ταυτίσει πλήρως την ευτυχία του με το συγκεκριμένο παιχνίδι, σε 

βαθμό που τελικά φτάνει να αντικρούσει όλους τους ηθικούς ενδοιασμούς του 

και να κρατήσει τον φάκελο, τονίζοντας ακόμη περισσότερο την καθοριστική 

σημασία που έχει για εκείνον ‘ τ’ ονειρευτό ποδήλατο’.  

Στον μονόλογο «Πολυάσχολος»11 η εξάχρονη Λιλίκα εμφανίζεται κρατώντας 

μία από τις κούκλες της και υποδυόμενη τη μαμά αφηγείται πόσες πολλές 

δουλειές έχει να κάνει όλη την ημέρα φροντίζοντας τα ‘παιδιά’-κούκλες της. Η 

ηρωίδα παίζει ουσιαστικά το παιχνίδι των ρόλων και αυτοσχεδιάζοντας ξεπερνά 

το παιχνίδι-αντικείμενο και δημιουργεί έναν ολόκληρο, προσωπικό κόσμο γύρω 

από αυτό. Αναδεικνύεται επομένως η δημιουργικότητα, η φαντασία και η 

ευρηματικότητα που καλλιεργούνται μέσω του παιδικού παιχνιδιού. Στο τέλος 

                                                 
10 Το κείμενο πρωτοδημοσιεύεται στον πρώτο τόμο του «Παιδικού Θεάτρου» με τον τίτλο 

«Το Ποδήλατον» και στον τρίτο τόμο με αυτόν τον αναλυτικότερο τίτλο. 
11 Πρωτοδημοσιεύεται στον τόμο του 1896 και επανεκδίδεται στον Γ’ τόμο του 1926. 
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όμως του κειμένου η ψυχαγωγία αυτού του είδους συνδυάζεται με τις σχολικές 

επιδόσεις καθώς η Λιλίκα παραπονιέται: «Θε μου, πόσες δουλειές! Έπειτα λέει η 

μαμμά πως πρέπει να διαβάζω και τα μαθήματά μου. Μα πήτε μου, να ζήτε, 

προφταίνω;» (ό.π.: 107). Η έκβαση αυτή εκφράζει εντέλει την παραδοσιακή 

αντίληψη ότι το παιχνίδι λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το σχολείο και όχι τη 

σύγχρονη αντίληψη της παιδαγωγικής επιστήμης ότι υποβοηθά σημαντικά στην 

ανάπτυξη της παιδικής προσωπικότητας.  

Στο κείμενο «Η χειρομάντις» (1926β) παρακολουθούμε τέσσερα παιδιά την 

ώρα που παίζουν. Η δεκαπεντάχρονη Ουρανία, ντυμένη σαν αστρολόγος, 

‘διαβάζει’ το χέρι των τριών μικρών ξαδέλφων της και αντί να τους μιλήσει για 

τη μοίρα τους, τους επισημαίνει διάφορά ελαττώματά τους, όπως αδεξιότητα 

(χέρι γεμάτο γρατζουνιές), λαιμαργία (χέρι που κολλάει απ’ τα γλυκίσματα), 

έλλειψη καθαριότητας (χέρι γεμάτο βρωμιές). Ένα ομαδικό παιχνίδι επομένως 

που μετατρέπεται σε μάθημα καλής συμπεριφοράς και καταδεικνύει παιδικά 

ελαττώματα. 

Τέλος στο έργο «Οι γιατροί του Γιαννάκη» (1926α) παρακολουθούμε δύο 

παιδιά, τον Πετράκη και τη Λινούλα, να παριστάνουν τους γιατρούς στον 

μικρότερό τους Γιαννάκη. Παίζουν αυτοσχεδιάζοντας, μιμούμενοι τις βασικές 

εξετάσεις που κάνει ένας γιατρός και καταφεύγοντας σε υπερβολές, αλλά ο 

ασθενής τους προκειμένου να τους ξεφύγει, παριστάνει με τη σειρά του τον 

πεθαμένο. Μετά από αυτό, οι δύο μικροί γιατροί κλονίζονται, ζητούν βοήθεια 

από τον μεγαλύτερο τους ξάδελφο και φαίνεται πως αποφασίζουν στο εξής να 

είναι πιο προσεκτικοί. 

Διαπιστώνεται ότι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος χρησιμοποιεί τελικά το θέμα 

του παιχνιδιού ως αφορμή για να στιγματίσει ανεπιθύμητες παιδικές 

συμπεριφορές. Εντούτοις σε όλα τα κείμενα αφήνει να διαφανεί η μεγάλη 

λαχτάρα και ανάγκη του ανήλικου για το παιχνίδι, ατομικό ή ομαδικό και η 

απόλαυση που αυτό του προσφέρει. Το κατακρίνει, όταν αυτό αντίκειται στις 

υποχρεώσεις που φαίνεται να έχει ο ανήλικος προς το περιβάλλον του. 

Επομένως, δεν αρνείται τη σημασία του ή το δικαίωμα στη χαρά που προσφέρει 

στο παιδί, αλλά αξιολογικά το τοποθετεί κάτω από τις παιδικές υποχρεώσεις –

προς το σχολείο, προς τους κοινωνικές κανόνες- δημιουργώντας τελικά μια 

ανταγωνιστική και όχι μια αλληλοϋποστηρικτική σχέση μεταξύ τους. 

Η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου από τη μεριά της σε κανένα από 

τα κείμενά της δε μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τον ευεργετικό ρόλο του 

παιχνιδιού για την παιδική ηλικία. Σε ορισμένα μάλιστα έργα της που θα 



 69

αναλυθούν στη συνέχεια (όπως «Το πρακτικόν μάθημα»), το παιχνίδι 

παρουσιάζεται ως παράγοντας της σχολικής αποτυχίας, εφόσον συνιστά την 

κύρια αιτία αποχής από τις σχολικές υποχρεώσεις.  

Υπάρχουν εντούτοις τέσσερα κείμενά της στα οποία το κύριο θέμα είναι το 

παιχνίδι και βασικό στόχο θεωρούμε ότι έχουν τη διασκέδαση των 

παιδιών/ηθοποιών που τα παρουσιάζουν και των θεατών/γονιών που τα 

παρακολουθούν. Συγκεκριμένα πρόκειται κατ’ αρχάς για το έργο «Ο Κλείδωνας. 

Επιθεώρησις μονόπρακτος μετ’ ασμάτων» που δημοσιεύτηκε στον πρώτο τόμο 

του Παιδικού Θεάτρου (1926). Παρουσιάζεται μία ομάδα δεκαπέντε κοριτσιών 

την ώρα που παίζουν τον κλείδωνα, δηλαδή λέει κάθε κορίτσι ένα δίστιχο και 

μετά τραβάει ένα χαρτάκι με κάποιο όνομα από το κουτί που υπάρχει στη μέση 

και διαπιστώνει εάν το δίστιχο αντιστοιχεί με το χαρακτήρα του κοριτσιού που 

κληρώθηκε.  

Είναι φανερό ότι δεν πρόκειται για παιδαγωγικό παιχνίδι, εφόσον δεν 

καλλιεργεί ούτε τις ψυχοκινητικές ούτε τις διανοητικές ικανότητες/δυνατότητες 

των παιχτών, στους οποίους απλώς προσφέρει μία ευχάριστη απασχόληση για 

τον ελεύθερο χρόνο τους. Εντούτοις η Λόντου βρίσκει δύο φορές την ευκαιρία 

να συνδέσει το παιχνίδι με γνωστικά αντικείμενα του σχολείου: όταν μια από τις 

παίκτριες χρησιμοποιεί για δίστιχο κάποια αρχαία ρήση, υπερασπίζεται την 

επιλογή της λέγοντας «τα σοφά λόγια των προγόνων μας όχι μόνον μας 

επιτρέπεται, αλλά και μας επιβάλλεται να τα ενθυμώμεθα, και να τα 

μεταχειριζώμεθα, εις τας καταλλήλους περιστάσεις» (Λόντου 1926:58). Επίσης, 

όταν κάποια παίκτρια μιλάει κάνοντας συντακτικά και γραμματικά λάθη, μια 

από τις φίλες της την επιπλήττει ως εξής: «διατί λοιπόν, φιλτάτη μου, 

μανθάνομεν εις την Γραμματικήν τους κανόνας; Μήπως δια να περνά η ώρα που 

έχει το πρόγραμμα δια τα Ελληνικά, και όταν μιλούμε να λέγωμε αρλούμπες;» 

(ό.π.: 55).  

Το συγκεκριμένο παιχνίδι επομένως εκτός από τη διασκέδαση που 

προσφέρει, φαίνεται πως υπηρετεί και μια βασική αρχή της τριμερούς 

παιδαγωγικής πορείας, όπως εκφράστηκε στην Ελλάδα από τον 

Ν.Εξαρχόπουλο, την αρχή της εμπέδωσης. Στο ίδιο πλαίσιο στόχων και 

επιδιώξεων εκ μέρους της γράφουσας εντάσσεται κι ένα άλλο κείμενο με τίτλο 

«Τανκ-Τανκ»  (Λόντου 1956). Σε αυτό, η ομήγυρη των παιδιών επικεντρώνεται 

στην ανάκληση ουσιαστικά των γνώσεων της που αφορούν σημαντικές 

εφευρέσεις της εποχής. Κάθε πρόσωπο πρέπει να περιγράψει μία εφεύρεση, να 

ονομάσει τον δημιουργό της και να επισημάνει με ακρίβεια την ημερομηνία 
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που καταγράφηκε. Η Λόντου εντέλει υπαινίσσεται ότι το παιδί ακόμη και στον 

ελεύθερο χρόνο του, ακόμη και στο παιχνίδι του θα πρέπει να επαναλαμβάνει 

και να χρησιμοποιεί τις προσλαμβάνουσες από το σχολείο πληροφορίες, ώστε 

να οδηγηθεί σταδιακά στην κατάκτηση της γνώσης, αντίληψη που διατυπώνεται 

με σαφήνεια στο κείμενο «Η πεταλούδα. Κωμωδία με μουσική» (1946) ως εξής: 

«Έτσι είναι όλοι οι επιμελείς σαν τον Γιώργο. Θυμούνται το σχολείο και στα 

παιχνίδια τους ακόμη» (Λόντου 1946: 201). 

Στο άλλο θεατρικό της κείμενο που ασχολείται με το παιδικό παιχνίδι, 

στην «Εκλογή. Κωμωδία μονόπρακτος μετά μουσικής» (1927) τα δεδομένα και 

τα ζητούμενα είναι απλούστερα και μονοδιάστατα. Συγκεντρώνονται τα παιδιά 

όλης της τάξης με στόχο να εκλέξουν αρχηγό για το παιχνίδι τους. Η διαδικασία 

είναι απλή και στηρίζεται στο γνωστό παιχνίδι της κολοκυθιάς, τροποποιημένο 

ως εξής: «Να γίνει πρόεδρος ο…… -Και γιατί να γίνει ο….. και να μη γίνει ο…» 

κ.ο.κ. ενώ όποιος χάνει, μιμείται κάποιο ζώο. Μοναδική αρετή που 

επισημαίνεται από τη συγγραφέα, καθώς μπορεί στη συνέχεια να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στη σχολική τάξη, είναι η συγκέντρωση και η 

προσοχή που απαιτείται εκ μέρους των παιχτών.  

Τέλος, στο κείμενό της «Ο Νίκος και η Νίκη. Κωμωδία δια μικρά παιδιά» 

(1927) παρουσιάζονται δύο μικρά παιδιά που το καθένα κρατά το παιχνίδι του 

και σκέφτονται να καθίσουν κάτω και να παίξουν μαζί. Η Νίκη όμως αρνείται 

με το σκεπτικό ότι εάν καθίσει, θα λερώσει το φόρεμά της και στο τέλος 

αποχωρεί. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Νίκος κρατά ένα τόπι, το οποίο, 

παρ’ ότι για τον Fröbel εκφράζει ως σχήμα τον θεμελιακό νόμο του σύμπαντος 

(Reble 52002: 352), στη συγκεκριμένη περίπτωση δε θα πρέπει να 

νοηματοδοτηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, εφόσον η Λόντου δε φαίνεται να 

ενστερνίζεται γενικά τις απόψεις του Γερμανού παιδαγωγού. Απλώς το τόπι 

παρουσιάζεται ως το κατεξοχήν αγορίστικο παιχνίδι και αντιδιαστέλλεται φανερά 

από την κούκλα που κρατά η Νίκη. Η συγγραφέας επανέρχεται και πάλι στην 

άποψη που έχει διαφανεί και στα προαναφερθέντα κείμενά της, ότι ακόμη και 

στην ώρα του παιχνιδιού το παιδί οφείλει να είναι πειθαρχημένο, ενάρετο και 

με καλή ανατροφή.  

Στα βιβλία της Λόντου-Δημητρακοπούλου για το θέατρο για παιδιά 

υπάρχουν κι άλλα κείμενα τα οποία, αν και θεματολογικά δε στηρίζονται στο 

ζήτημα παιχνίδι, ωστόσο αναφέρονται σε αυτό παραπλεύρως προς τον κύριο 

θεματικό τους άξονα. Πρόκειται για «Το πρακτικόν μάθημα. Μονόπρακτον 

κωμικόν δραμάτιον» (1926) και το έργο «Η κακή ανατροφή. Μονόπρακτον 
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κωμικόν δραμάτιον» (1927)12 στα οποία το παιχνίδι παρουσιάζεται ως αιτία της 

σχολικής αποτυχίας. Συγκεκριμένα στο πρώτο, η δωδεκάχρονη Φανή 

επιπλήττει τη δεκάχρονη αδελφή της Μαρία γιατί έφερε κακούς βαθμούς από 

το σχολείο. Εκείνη, αδιαφορώντας για τα επικριτικά λόγια λέει ότι «πειο καλά 

πέρασα με την κούκλα μου, με τις κουμπάρες πούπαιζα με την κόρη της νταντάς» 

(Λόντου 1926: 27).  

Στο δεύτερο κείμενο, το παιδί που προκαλεί φασαρίες και ενοχλεί τους 

επιμελείς μαθητές είναι εκείνο που όλη τη μέρα παίζει στους δρόμους, γιατί 

όπως λέει ο πρωταγωνιστής Παύλος «ο πατέρας του δια να μη στέλλη το παιδί του 

στο σχολείο, το έκαμε μάγκα. Τάφησε στους δρόμους, να κυλιέται μ’ άλλα παιδιά 

ανάγωγα και διεφθαρμένα» (Λόντου 1927: 49). Ακόμη και από τις απλές αυτές 

αναφορές που γίνονται στα προαναφερθέντα κείμενα, καθίσταται φανερή 

πιστεύουμε η αρνητική προδιάθεση της Λόντου προς το παιχνίδι, διότι θεωρεί 

ότι συνήθως πρόκειται για απλή διασκεδαστική ελεύθερη απασχόληση, η οποία 

αφενός αποπροσανατολίζει τον μαθητή από τα σχολικά του καθήκοντα και 

αφετέρου συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός μη αποδεκτού χαρακτήρα από το 

κοινωνικό περιβάλλον.  

Η άποψη της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά για τη σημασία του παιχνιδιού 

διαφοροποιείται εμφανώς από την αντίστοιχη της Λόντου. Εξάλλου, όπως έχει 

ήδη σημειωθεί, η Μεταξά συμφωνεί και ακολουθεί τις αρχές της 

μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής των αρχών του 20ου αιώνα, όπως εκφράστηκαν 

από τον Dewey και γενικά από τους υποστηρικτές της Νέας Αγωγής και του 

Σχολείου Εργασίας. Ειδικότερα για το παιχνίδι, οι πρώτοι που το 

συμπεριέλαβαν στο σύστημα αγωγής που πρότειναν ήταν ο Ovide Decroly 

(1871-1932) με τα παιχνίδια μάθησης που εισηγήθηκε και η Maria Montessori 

(1870-1952) με τα αισθητηριακά παιχνίδια της (Πανταζής 2002:67, 78-85). Ο 

Piaget χρόνια αργότερα, το 1954, θα διατυπώσει συνοπτικά αλλά με ακρίβεια 

τα ευεργετικά αποτελέσματα του παιχνιδιού στην παιδική ψυχοσύνθεση 

γράφοντας συγκεκριμένα ότι «οι βασικές του λειτουργίες είναι να επιτρέπει την 

πραγματοποίηση των επιθυμιών, την αντιστάθμιση σε σχέση με το πραγματικό, 

την ελεύθερη ικανοποίηση των υποκειμενικών αναγκών» (Piaget 22000: 235). 

                                                 
12 Έργο με τον ίδιο ακριβώς τίτλο («Η κακή ανατροφή») δημοσιεύεται και στον δεύτερο 

τόμο των «Απάντων του παιδικού και εφηβικού θεάτρου» (1956), αλλά ετούτη τη φορά 

έχει τη μορφή σκετς. Ο κεντρικός θεματικός άξονας είναι ακριβώς ο ίδιος, αλλά τώρα ο 

διάλογος διαμείβεται μεταξύ του Ντίνου και της Νίνας. 
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Η Αντιγόνη Μεταξά, έχοντας προφανώς κατανοήσει νωρίς τον θεμελιώδη 

ρόλο που διαδραματίζει το παιχνίδι στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, αλλά 

και τη σημαντική θέση που κατέχει στις παιδικές προτεραιότητες, το 

αποδεσμεύει στα περισσότερα κείμενά της από την σχολική επίδοση του 

μαθητή και το συνδέει άμεσα με την ευτυχία του παιδιού. Ο Γιάννης Σιδέρης 

μάλιστα εξαίρει τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται η Μεταξά το 

συγκεκριμένο θέμα τονίζοντας ότι «η τραγωδία των παιδιών από τη στέρηση του 

παιχνιδιού είναι [ένα από] τα κύρια και πιο άρτια μοτίβα της» (Σιδέρης 1971: 

11). Η παρατήρησή του είναι καίρια, καθώς στα περισσότερα έργα της Μεταξά 

που αναφέρονται στο παιχνίδι, το κεντρικό παιδικό πρόσωπο είναι συχνά 

ορφανό ή άπορο και η απόκτηση ενός απλού παιχνιδιού εγγυάται την απόλυτη 

ευτυχία του. 

Συγκεκριμένα τέσσερα κείμενα που το κεντρικό τους θέμα είναι η γιορτή 

της Πρωτοχρονιάς στηρίζονται ουσιαστικά στην παιδική πεποίθηση ότι υπάρχει  

Άγιος Βασίλης και επομένως συνδυάζουν τον επετειακό τους χαρακτήρα με την 

επιθυμία των παιδιών για δώρα και ειδικότερα για παιχνίδια. Στο κείμενο 

«Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Μονόπρακτο δραματάκι» (1971) ο Κωστάκης που ζει 

με την άπορη μητέρα του, αντί για καινούργια ζεστά ρούχα θα προτιμούσε ένα 

αυτοκινητάκι, γιατί σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες, το παιχνίδι αξιολογείται 

ως σημαντικότερο της τροφής και της ένδυσης. Αντίστοιχα στο έργο «Σαν τον 

Άγιο Βασίλη. Πρωτοχρονιάτικο μονόπρακτο» (1971) ο επίσης άπορος Κωστάκης 

νομίζει ότι ο ηλικιωμένος κύριος που τον επισκέπτεται είναι ο Άγιος Βασίλης 

και του ζητά δώρο για εκείνον και την αδελφή του. Ο υποτιθέμενος Άγιος τους 

χαρίζει τα δώρα που είχε αγοράσει για τα δικά του εγγονάκια, έναν καραγκιόζη 

και μια κούκλα αντίστοιχα κι έτσι συμβάλλει στην διατήρηση της εορταστικής 

ατμόσφαιρας των ημερών.  

Σε παρεξήγηση ως προς το πρόσωπο του Άγιου Βασίλη στηρίζεται και το 

κείμενο «Άγιος Βασίλης έρχεται…Πρωτοχρονιάτικο μονόπρακτο» (1982), όπου 

τα δύο κεντρικά πρόσωπα θεωρούν ότι ο γέροντας που τα επισκέπτεται είναι ο 

περίφημος Άγιος, αλλά είναι τόσο φτωχός που αντί να του ζητήσουν δώρο, του 

δίνουν εκείνα ρούχα και φαγητό. Στο τέλος όμως του κειμένου η Μπούλυ στην 

προσευχή της λέει: «Παναγίτσα μου, εσύ που βλέπεις τον Άη-Βασίλη και του 

μιλάς, πέστου να μας φέρει κανένα παιχνιδάκι, έστω και μικρό, δεν πειράζει. Για 

την καλή χρονιά!» (Μεταξά 1982: 119), τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη 

σημασία του παιχνιδιού για τα παιδιά.  
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Τέλος στο κείμενο «Θάρθει και φέτος. Πρωτοχρονιάτικη φαντασία» (1982) 

θίγεται  με ονειρικό τρόπο το ζήτημα του θανάτου, καθώς τα κεντρικά πρόσωπα 

είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που ζει στον παράδεισο. Παράλληλα προς αυτό 

το θέμα και για να απαλυνθεί η σκληρότητά του, γίνεται αναφορά στον Άγιο 

Βασίλη που περνά οικονομικές δυσκολίες και ζητάει δανεικά για να 

αντεπεξέλθει στις πρωτοχρονιάτικες υποχρεώσεις του. Ο κυρ-Αγάθιος και η 

κυρά-Παινεμένη δέχονται μετά χαράς να τον στηρίξουν οικονομικά όταν 

πληροφορούνται ότι σε διαφορετική περίπτωση τα εγγονάκια τους θα μείνουν 

χωρίς δώρο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Μεταξά σημειώνει το γεγονός του θανάτου 

αγαπημένων προσώπων, όπως θεωρούνται γενικά οι παππούδες, αλλά 

προκειμένου να μη φορτίσει συγκινησιακά το κείμενο, εστιάζει και πάλι το 

ενδιαφέρον της στο αγαπημένο θέμα των παιδιών, το παιχνίδι, με στόχο 

προφανώς να απαλύνει τον πόνο που προξενεί η απώλεια οικείων προσώπων.  

Εκτός από τα τέσσερα προαναφερθέντα κείμενα που διακρίνονται για τον 

επετειακό τους χαρακτήρα και τη διασύνδεση της γιορτής της Πρωτοχρονιάς με 

την αξία το παιχνιδιού, η Μεταξά έχει γράψει θεατρικά έργα επικεντρωμένα στο 

θέμα του παιχνιδιού. Στα έργα αυτά η διαφοροποίησή της από την Ευφροσύνη 

Λόντου-Δημητρακοπούλου αναδεικνύεται εμφανέστατα, διότι το παιχνίδι δεν 

αντιμετωπίζεται ούτε σε σχέση με την απόδοση στο σχολείο αλλά και ούτε ως 

ευχάριστη και διασκεδαστική απασχόληση κατά τον ελεύθερο χρόνο13. 

Συγκεκριμένα στο κείμενο «Το όνειρο της Τιτίνας. Μονόπρακτο δραματάκι»14 

(1971) το ομώνυμο κεντρικό πρόσωπο είναι ένα άπορο, ορφανό από πατέρα 

κορίτσι, το οποίο επιθυμεί ένα ζευγάρι κούκλους που έχει δει στο μαγαζί που 

εργάζεται η μητέρα της. Η δυστυχία της από τη στέρηση του παιχνιδιού 

παρουσιάζεται τόσο μεγάλη που την επηρεάζει και οργανικά, καθώς έχει πάψει 

να τρώει, μοιάζει να έχει πυρετό και είναι συνεχώς μελαγχολική. Πάσχει 

επομένως και το σώμα της Τιτίνας από ένα γεγονός που στα μάτια ενός 

ενήλικου μοιάζει ασήμαντο, αλλά για ένα παιδί διαθέτει πρωτεύουσα σημασία.  

Πάσχον είναι και το σώμα της μικρής Σοφίας στο έργο «Ο τυχερός 

κούκλος» (1982), αλλά τούτη τη φορά η αιτία δεν είναι η στέρηση του 

παιχνιδιού, αλλά η μη ανεύρεση ενός ενδιαφέροντος παιχνιδιού, που θα 
                                                 
13 Βλ. κατ’ αντιπαράθεση ενδεικτικά τα έργα της Λόντου «Το πρακτικόν μάθημα» και η 

«Εκλογή». 
14 Σημειώνεται ότι «Το όνειρο της Τιτίνας» πρωτοπαρουσιάστηκε την πρώτη χρονιά 

λειτουργίας του «Παιδικού Θεάτρου» που διηύθυνε η Μεταξά (18/12/1932), ενώ ήταν 

το πρώτο έργο που παίχτηκε από το ραδιοφωνικό «Θέατρο του Παιδιού». 
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προσφέρει στο μικρό κορίτσι μια καλή παρέα15. Τα συμπτώματα της Σοφίας 

μοιάζουν με της Τιτίνας, είναι ανόρεχτη, ωχρή και συνεχώς θλιμμένη, ώσπου 

ανακαλύπτει τον τέλειο κούκλο, που δεν είναι άλλος από ένα μικρό αγόρι το 

οποίο, εξαιτίας μιας σειράς παρεξηγήσεων, περνιέται για κούκλος. 

Είναι φανερό ότι στα κείμενα της Μεταξά το παιχνίδι κατέχει εξέχουσα 

θέση και παρ’ ότι ως θεματικός άξονας εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο μιας 

ρεαλιστικής απεικόνισης του κόσμου των παιδιών, ωστόσο η δραματουργός 

αποφεύγει να παρουσιάσει τα θέματά της με φωτογραφικό τρόπο. Αντίθετα η 

Λόντου, αφενός θεωρεί με διαφορετικό τρόπο το ζήτημα του παιδικού 

παιχνιδιού και αφετέρου το παρουσιάζει ενταγμένο σε σκηνές περιορισμένου 

ενδιαφέροντος, λόγω της λεπτομερούς παρουσίασης μιας καθημερινότητας που 

έχει πάψει προ πολλού να ισχύει άρα και να αφορά το κοινό. 

Εξέχουσα θέση κατέχει το παιχνίδι και στα κείμενα του Βασίλη Ρώτα, 

αλλά με μια εντελώς διαφορετική αντίληψη από εκείνη που υποστηρίζει η 

Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά. Ο δραματουργός υποβαθμίζει την αξία του 

παιχνιδιού ως αντικείμενο, διότι απομονώνει τον ανήλικο από τους γύρω του κι 

επομένως η χαρά που του προσφέρει είναι παροδική. «Το πλουσιόπαιδο που 

έχει μια κάμαρη παιγνίδια πλήττει φοβερά και μαραζώνει προτιμώντας να βγει 

στο δρόμο και να παίξει με τα ‘παληόπαιδα’. Γιατί; Γιατί τότε μόνον το παιδί 

νιώθει ανθρώπινη χαρά, όταν είνε και δρα μαζί με τ’ άλλα παιδιά» (Ρώτας 1986: 

Α’ 312). Η παρατήρηση αυτή ταιριάζει απόλυτα στο κείμενο της Μεταξά «Ο 

τυχερός κούκλος», όπου το ‘παληόπαιδο’ γίνεται το καλύτερο παιχνίδι του 

‘πλουσιόπαιδου’, διότι δεν είναι αντικείμενο, αλλά αληθινός συμπαίκτης. 

Ωστόσο η συγγραφέας σε όλα τα υπόλοιπα έργα της, όπως παρουσιάστηκαν 

αναλυτικά, εξαίρει τη σημασία του παιχνιδιού ως αντικείμενο και εντέλει δεν 

εμμένει στη σημασία της συντροφικότητας. 

Αντιθέτως ο Βασίλης Ρώτας αναγνωρίζει ότι «το παιχνίδι είναι η χαρά του 

παιδιού. Αλλά ποιο παιχνίδι; […] Η ‘κοινωνικότητα’ είνε η αξία του παιγνιδιού 

[…] βλέπουμε ν’ αναπτύσσεται το πνεύμα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης 

και της δικαιοσύνης» (ό.π.). Η αντίληψη αυτή είναι σαφώς απόρροια της 

ιδεολογικής τοποθέτησης του δραματουργού και της αξίας που αποδίδει στην 

κοινωνική συνεύρεση των ανθρώπων, τότε που η συνεργασία, ακόμη και στο 

παιχνίδι, οπλίζει με δύναμη και προσφέρει συνειδητοποίηση των ρόλων, 

                                                 
15 Ο Γιάννης Σιδέρης ξεχωρίζει το συγκεκριμένο κείμενο ως ένα από τα ποιητικότερα 

έργα της Αντιγόνης Μεταξά (Σιδέρης 1971: 11) 
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απόρριψη μη αποδεκτών συμπεριφορών, επιβράβευση αποτελεσματικών 

μεθόδων υπέρ πάντα του κοινού καλού της ομάδας που αγωνίζεται. 

Στο κείμενο «Ο χορός των παιχνιδιών» (1931) παρ’ ότι ο τίτλος φαίνεται 

δηλωτικός, ωστόσο το περιεχόμενο αιφνιδιάζει, διότι τα περισσότερα πρόσωπα 

δεν εκπροσωπούν γνωστά παιχνίδια16, αλλά ζωντανεύουν τύπους της ελληνικής 

κοινωνίας της εποχής17, ζώα αγαπητά στα παιδιά18, πλάσματα της παράδοσης19 

ή τέλος δημιουργήματα της δραματουργικής πένας20. Κάθε πρόσωπο που 

εμφανίζεται επί σκηνής αυτοπαρουσιάζεται  ενώ χορεύει και συχνά τραγουδά τα 

λόγια του. Αν και το θέμα μοιάζει απλοϊκό, εντούτοις αναδεικνύεται ιδιαίτερα 

πλούσιο τόσο ως προς τον τρόπο παρουσίασης των πλασμάτων/ηρώων, όσο και 

στις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ τους, οι οποίες ανατρέπουν τις 

εμπεδωμένες αντιλήψεις που έχει το κοινό προς αυτά.  

Ο Άγιος Βασίλης επί παραδείγματι εμφανίζεται με τη γνωστή, 

χαρακτηριστική ενδυμασία του αλλά ως ένας από τους τρεις μάγους, ο οποίος 

εξιστορεί την τύχη των άλλων δύο: ο πρώτος ήταν λαίμαργος και πέθανε από το 

πολύ φαγητό και ο δεύτερος αποχώρησε, γιατί ήταν αλκοολικός και προτίμησε 

την ταβέρνα και το κρασί21. Από την άλλη πλευρά, ο Φακής ο αξιωματικός 

εμφανίζεται αρχικά αγέρωχος και ατρόμητος και εντέλει τρομάζει και αποχωρεί 

ηττημένος και κατατρομαγμένος από την αναμέτρησή του με ένα σκιάχτρο. Η 

διακωμώδηση των προσώπων αυτών ανατρέπει τα στερεότυπα και σε ό,τι αφορά 

συγκεκριμένα τον Φακή παρωδεί την στρατιωτική εξουσία, ευαισθητοποιώντας 

τους μικρούς θεατές και στοχεύοντας στην ανατροπή της πιθανής 

παντοδυναμίας της. 

                                                 
16 Υπάρχουν μόνον: Χιονάτη η βασιλοπούλα και Γοδόφρειδος το βασιλόπουλο. 
17 Αναφέρουμε ενδεικτικά: Μάρω η βλαχοπούλα, Μήτρους το βλαχόπουλο, Φακής ο 

αξιωματικός, Γιαλελές το ναυτάκι. 
18 Όπως χαρακτηριστικά: Τσουμτσούμ ο σκύλος, Νιάρω η γάτα, Κακλούδα η χήνα, 

Χαρχάνα η αρκούδα, Μαύρος, Ρούσος και Άσπρος, οι πετεινοί. 
19 Όπως οι Τέσσεροι Καλικάντζαροι και ο Άη Βασίλης από τη χριστουγεννιάτικη 

παράδοση. 
20 Όπως: Μιμή η παριζιάνα, Τσουντζού η γιαπωνέζα, Κουτροστουμπής παλιάτσος 

περσινός, Πανώρια κούκλα περσινή, Κολοτούμπης παλιάτσος καινούργιος. 
21 Στην πραγματικότητα τα τέσσερα Ευαγγέλια παρέχουν συγκεχυμένες πληροφορίες 

για την ταυτότητα των εν λόγω προσκυνητών: στο Κατά Ματθαίον γίνεται λόγος για 

μάγους από την Ανατολή, δηλαδή μάλλον για ιερείς των Περσών, ενώ στο Κατά Λουκάν 

διευκρινίζεται ρητά ότι πρόκειται για ποιμένες (Κυρτάτας 2003: 31-34). 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσίαση όλων των προσώπων, καθώς μέσα 

σε λίγους στίχους σκιαγραφείται ένας θεατρικός τύπος, κατά τρόπο που 

συνηθίζεται στο λαϊκό θέατρο και το θέατρο σκιών22. Η Μιμή η παριζιάνα, φερ’ 

ειπείν, εκπροσωπώντας ίσως το πρότυπο/στόχο της επηρμένης ελληνικής 

μικροαστικής τάξης, λέει: «Μόλις ήρθα, μόλις φτάνω / πεταχτή με τ’ αεροπλάνο. 

/ Είμαι νέα του Παρισιού. / Α, μον ντιε! Μπουνζούρ, μοσιού! / Φέρνω μόδες και 

στολίδια, / φέρνω αρώματα, φκιασίδια, / τι είμαι κι η ίδια του κουτιού» (Ρώτας 
21975: 210-211). Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Κολοτούμπης, ο 

παλιάτσος, που προέρχεται από την παράδοση της commedia dell’ arte: «[…] 

Εδώ ‘ναι ο παλιάτσος / ο κλώτσος κι ο μπάτσος / με μπουμ τζουμ τατζούμ ταράσα 

[…] / Όλοι με βρίζουν / κι όλοι με κλωτσούνε, / όλοι με μπατσίζουν / για να 

γελούνε […] / Μα ‘γω ‘χω στόμα / και μιλιά δεν έχω / με πατούν στο χώμα / 

σηκώνομαι και τρέχω […]» (ό.π.: 215-216). 

Είναι φανερό ότι ο Ρώτας με πρόσχημα τον χορό των παιχνιδιών, θέμα 

προσφιλές στο παιδί, βρίσκει την ευκαιρία να ανατρέψει πρότυπα, να σατιρίσει 

την μικροαστική τάξη και κυρίως να δημιουργήσει μία πινακοθήκη προσώπων, 

της υπαίθρου και της πόλης, μπολιάζοντάς την παράλληλα με τύπους που 

προσιδιάζουν στο λαϊκό θέατρο. Η έννοια του παιχνιδιού επομένως στο 

συγκεκριμένο έργο απεκδύεται τη σημασία του αντικειμένου και ενδύεται 

περίτεχνα τον ρόλο της γιορτής, υποβοηθούμενη από τα στοιχεία του 

τραγουδιού και του χορού. 

 Υπό αυτήν ακριβώς την έννοια θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη ενότητα 

τρία ακόμη κείμενα του Ρώτα, που ίσως στην πρώτη τους προσέγγιση θεωρηθεί 

ότι δεν ανήκουν στο παρόν θεματικό πεδίο. Ωστόσο, μελετώντας τις απόψεις του 

δραματουργού περί θεάτρου και περί παιχνιδιού, διαπιστώνεται και 

επισημάνθηκε ήδη ποικιλοτρόπως, ότι για εκείνον το θέατρο είναι γιορτή και το 

παιχνίδι κοινωνική συναναστροφή και χαρά. Ακολουθεί επομένως η 

παρουσίαση των έργων του που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα σε κάποιο 

παιδικό παιχνίδι, δημιουργούν εντούτοις πρόδηλα εορταστική κατάσταση 

κεφιού και ευφορίας, χωρίς ετούτο να σημαίνει ότι παραγνωρίζεται η πολιτική 
                                                 
22 Ο τρόπος αυτός έχει θεωρηθεί ότι πηγάζει από την τεχνική του λαϊκού 

εξπρεσιονισμού και συγκεκριμένα: «Ο Ρώτας μέσω αυτού του μηχανισμού τυποποιεί 

[…] πρόσωπα που παρέχει η μικροαστική μεσοπολεμική Αθήνα και, την ίδια εποχή, 

εμπνέουν τη ζωγραφική και τη σκηνογραφία (Τσαρούχης, Ανεμογιάννης). […] Φαίνεται 

να είναι η μοναδική περίπτωση λαϊκού εξπρεσιονισμού στη δραματουργία του 

μεσοπολέμου» (Λαδογιάννη 1998: 139). 
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και κοινωνική φιλοσοφία και αντίληψη που αναφαίνονται έντονα αλλά έμμεσα 

πίσω από τις σχέσεις και τις καταστάσεις που παρουσιάζονται. 

Κατά πρώτον, «Ο Καρδούλας δραγάτης» (1934), η υπόθεση του οποίου 

εντάσσεται ήδη χρονικά από τον δραματουργό σε μια στιγμή πανηγυριού, 

στοιχείο που δίνει τον τόνο σε όλο το έργο και προϊδεάζει εξ αρχής για μια 

ατμόσφαιρα εορταστική. Ο Καρδούλας γίνεται σχεδόν εκβιαστικά δραγάτης 

στον αμπελώνα του κτηματία Βόμπιρα, ώστε ο πραγματικός δραγάτης να πάει 

μέχρι το πανηγύρι και να γλεντήσει. Ωστόσο η καλοσύνη του δεν του επιτρέπει 

να γίνει σκληρός με τους θεωρούμενους καταπατητές και στο τέλος όποιος θέλει 

έρχεται και μαζεύει σταφύλια, ενώ ο Βόμπιρας βλέποντας τη συμφορά του 

καλεί σε βοήθεια, αλλά κανείς δεν του δίνει σημασία, ώσπου απολύτως 

απογοητευμένος βρίσκει καταφύγιο στην ευχάριστη συντροφιά του Καρδούλα, 

στο κρασί και το τραγούδι.  

Πρόκειται ουσιαστικά για καυστική σάτιρα της αλαζονείας της ιδιοκτησίας 

κατ’ αντιπαράθεση προς την χαρά της κοινωνικής συνεύρεσης. Ο πλούτος 

δημιουργεί ανασφάλεια μπρος στην διασφάλισή του, επιθυμία για περισσότερα 

χρήματα και επομένως απομόνωση από το σύνολο. Την ματαιότητα αυτή 

προβάλλει το κείμενο, αλλά δίχως μελοδραματικούς φανφαρονισμούς και 

πρόδηλα ηθικά διδάγματα. Όχημα του νοήματος είναι το κωμικό στοιχείο και η 

διάθεση για γιορτή και παιχνίδι, που τελικά κυριεύει όλα τα πρόσωπα του 

έργου. 

Παρόμοια τακτική ακολουθείται και στο κείμενο «Το πιάνο» (1942), όπου 

δύο «ακαμάτηδες, ο πρώτος ρεμπετόμαγκας, ο δεύτερος τεμπέλης, ο Σπουργίτης κι 

ο Γαρδέλης» (ό.π.: 365) προσπαθούν να εξοικονομήσουν φαγητό πουλώντας 

στον μαυραγορίτη Μπαρμπα-Γιώργο μια φυσαρμόνικα για πιάνο, στόχος που 

στο τέλος επιτυγχάνεται. Η πλοκή της υπόθεσης είναι απλή αλλά, εντασσόμενη 

στον ιστορικό χρόνο συγγραφής της, αποκτά το πραγματικό της νόημα, που δεν 

είναι άλλο από την περιγραφή της κοινωνικής πραγματικότητας στην κατοχική 

Αθήνα και τη στηλίτευση κατακριτέων συμπεριφορών. Η κατάσταση όμως της 

εποχής έχει ενεργοποιήσει «το παιχνίδι των κανόνων και των παραβιάσεων» 

ενόψει της λογοκρισίας (Ζερβού 1992:11-55), με αποτέλεσμα το κείμενο να 

μοιάζει άκακο, σαν διασκεδαστικό έργο του θεάτρου σκιών ή του 

κουκλοθεάτρου23. Η έννοια του παιχνιδιού όμως παραμένει ως «άσκηση στον 

                                                 
23 Ενταγμένος σε αυτή την λογική είναι και ο υπότιτλος του έργου «Κομωδία για 

κούκλες», που βεβαίως είναι ηθελημένα παραπλανητικός. 
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αγώνα της ζωής» (Ρώτας 1986: Α’ 322) και κατ’ αυτόν τον τρόπο μέσω των 

κωμικών καταστάσεων και της ευφρόσυνης ατμόσφαιρας που δημιουργούνται, 

προβάλλει ανεπαίσθητως ο στόχος της κριτικής του δραματουργού. 

Λίγα χρόνια αργότερα γράφεται «Ο ήρωας» (1947), όπου υποδηλώνεται 

εξαρχής πως ό,τι θα ακολουθήσει είναι ένα παιγνίδι: «Α να κι ο φίλος ο 

Τζιτζιφιόγκος, που έρχεται να με βρει για να παίξουμε» (ό.π.: 227). Ο 

Κατσαπρόκος αποφασίζει να γίνει ήρωας «τρωικός» γιατί θέλει να τρώει και σε 

συνεργασία με τον συμπαίκτη του προσπαθούν να επιβληθούν στον Σβούρα, 

αλλά στο τέλος –όπως συχνά ο Καραγκιόζης- το μόνο που καταφέρνουν να φάνε 

είναι ξύλο24. Τα λόγια του Σβούρα «είμαστε όλοι για ένανε και ένας για όλους 

και όχι αρχηγοί και ήρωες, ούτε έξυπνοι και καταφερτζήδες» (ό.π.: 235) 

προέρχονται από τη μαρξιστική θεώρηση της ιστορίας, σύμφωνα με την οποία 

δεν είναι η ατομική προσπάθεια και διαφοροποίηση που φέρνει την ανατροπή, 

αλλά η συλλογικότητα και η συνείδηση του όλου. Η αντίληψη όμως αυτή 

εκφράζεται έμμεσα, χάρη στο διασκεδαστικό παιχνίδι που στήνεται ανάμεσα 

στα τρία πρόσωπα που μοιάζουν πιο πολύ χαρτονένια παρά ανθρώπινα25. 

Στο έργο του Στέλιου Σπεράντσα, υπάρχουν ορισμένα κείμενα που 

αφορούν το παιχνίδι, αλλά όχι τόσο ως αντικείμενο όσο ως εκδήλωση της 

παιδικής συμπεριφοράς. Σε όλες τις περιπτώσεις ο δημιουργός δείχνει ποια 

ελαττώματα αναδύονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και τα στιγματίζει. Στο 

κείμενο «Εκείνα που λάμπουν» (1928) ο πλούσιος Κώστας αρνείται να βγει να 

παίξει με την αδελφή του και τη φτωχή της φίλη Νίκη, γιατί εκείνη δεν έχει 

τόσο όμορφες κούκλες όσο οι δικές τους. Στο τέλος όμως ρίχνει κάτω κατά 

λάθος δύο κούκλες κι εκείνη που δε σπάει είναι η ξύλινη της Νίκης, 

φανερώνοντας ότι αξία δεν έχει η εμφάνιση των πραγμάτων αλλά η χρήση τους 

όπως γίνεται από κάθε άνθρωπο. Στο κείμενο «Το δέρμα της αρκούδας» (1928) 

η δεκάχρονη Κική και η εννιάχρονη Κλαίρη θεωρούν ως παιχνίδι το κυνήγι 

πεταλούδας και επειδή σκοπεύουν να πουλήσουν όσες πεταλούδες πιάσουν, 

παραγγέλνουν εξ αρχής διάφορα πράγματα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους το 

ενδεχόμενο να αποτύχει το παιχνίδι τους. Στο τέλος δανείζονται χρήματα από 

τον εξάδελφό τους για να ανταπεξέλθουν στο χρέος τους, αποδεικνύοντας ότι η 
                                                 
24 Παραθέτουμε ενδεικτική στιχομυθία: «-Εγώ θέλω να γίνω αρχηγός για να τρώω […] –

Φάε το λοιπόν μια μπούφλα. –Τι κάνεις; -Σε βγάζω αρχηγό, φάε και μια κλωτσιά» 
25 Το κείμενο εξάλλου τελειώνει με την πρόταση κατασκευής φιγούρων από το θέατρο 

σκιών, επιβεβαιώνοντας και κατ’ αυτόν τον άμεσο τρόπο τη σχέση του με το 

συγκεκριμένο είδος του λαϊκού θεάτρου.  
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βιασύνη και η επιπολαιότητα είναι αρνητικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας. Ο δηλωτικός τίτλος «Μια κακή πράξη» (1928) φανερώνει ότι η 

αιχμαλωσία ενός ζώου δεν πρέπει να θεωρείται παιχνίδι και πως τελικά είναι 

κατακριτέα. Στο κείμενο «Πώς την έπαθαν…» (1928) ο Γιαννάκης και η Λέλα 

επιχειρούν να κοροϊδέψουν με ένα παιχνίδι τράπουλας τον Μπόμπυ, αλλά 

εκείνος το αντιλαμβάνεται και τους το ανταποδίδει με ένα άλλο παιχνίδι 

κλείνοντάς τους τα μάτια και μουντζουρώνοντάς τους, δείχνοντας τελικά ότι και 

το πιο αθώο φαινομενικά παιχνίδι μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο άσκησης 

εξουσίας. 

Στα κείμενα «Το δηλητήριο» και «Το τηλέφωνο» (1955) τα παιδιά 

χρησιμοποιούν διάφορα παιχνίδια για να κάνουν σκανδαλιές και πράγματα 

που γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι κατακριτέα και απαγορευμένα. Στο πρώτο, ο 

Τέλης κι ο Μάνος εμπαίζουν τον παππού τους και του τρώνε το γλυκό που είχε 

φυλαγμένο στο βάζο. Στο δεύτερο ο Βάσος, αν και δε φαίνεται να στοχεύει εξ 

αρχής κάτι τέτοιο, κάνει τηλεφωνικές φάρσες επιλέγοντας νούμερα στην τύχη. 

Τέλος, το μοναδικό κείμενο στο οποίο το παιχνίδι παρουσιάζεται ως τρόπος 

απλής διασκέδασης που δεν προκαλεί αρνητικά αποτελέσματα είναι «Ο 

ταχυδακτυλουργός» (1955) όπου δύο μικρά παιδιά, έως οκτώ χρονών, κρύβουν 

ένα νόμισμα και το βρίσκουν με έναν τρόπο «ταχυδακτυλουργικό», χωρίς όμως 

να έχουν σκοπό να περιπαίξουν το ένα το άλλο. 

Σε γενικές γραμμές ο Στέλιος Σπεράντσας ασχολείται με το παιχνίδι ως 

εκδήλωση της παιδικής συμπεριφοράς όταν βρίσκονται μαζί δύο ή και 

περισσότεροι ανήλικοι. Το συμπέρασμα όμως που προκύπτει από τα έργα του 

είναι πως ο ίδιος στέκεται κριτικά απέναντι στο παιδικό, ομαδικό παιχνίδι, διότι 

βοηθά στην ανάδυση αρνητικών χαρακτηριστικών (επιπολαιότητα, κακία προς 

τους άλλους, αλαζονεία). Φαίνεται ότι για εκείνον ο συγχρωτισμός πολλών 

ανηλίκων χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα που θα έθετε προφανώς τα 

όρια, επιτρέπει την καλλιέργεια και εκδήλωση μη αποδεκτών συμπεριφορών. 

Σύμφωνα με τα κείμενα του Σπεράντσα αυτή η ευκαιρία δίνεται στα παιδιά 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους και γι’ αυτό θεωρούμε ότι κατά βάση ο 

ίδιος το απορρίπτει, εφόσον δε φρόντισε σε κανένα έργο του να αναδείξει την 

ευεργετική συμβολή του στην ανάπτυξη της προσωπικότητας.  



 80

2.1.2 Κοινωνικό περιβάλλον 

Το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, η οικογένεια και το σχολείο, 

πρωταγωνιστούν στα θεατρικά κείμενα για παιδιά, διότι είναι ο φορέας 

έκφρασης της κυρίαρχης ιδεολογίας, η οποία θα πρέπει να παρουσιαστεί στα 

παιδιά, άλλοτε για να αφομοιωθεί και άλλοτε για να αντιμετωπιστεί κριτικά. Το 

δεύτερο ενδεχόμενο θεωρείται μάλλον απίθανο, καθώς η παιδική ηλικία 

σκέφτεται ακόμη με συγκεκριμένες νοητικές πράξεις και αδυνατεί να εκφραστεί 

με αφηρημένες προτάσεις. Οι αρχές επομένως που παρουσιάζονται από το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον γίνονται αποδεκτές από τον ανήλικο 

αναγνώστη/ηθοποιό/θεατή μέσω του μονομερούς σεβασμού που αισθάνεται για 

τους μεγαλύτερους, γονείς και δασκάλους του και του εξαναγκασμού που 

ενίοτε του ασκούν (Piaget 22000: 201-208).  

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος στηρίζει θεματικά πολλά έργα του στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, που του προσφέρει τη δυνατότητα να παρουσιάσει 

σχεδόν φωτογραφικά συμπεριφορές ανηλίκων σε διάφορες καταστάσεις της 

καθημερινότητάς τους και να τις καυτηριάσει. Ένα από τα θέματα που 

αποδεικνύεται πως προτιμά είναι η σχέση ανάμεσα στους οικονομικά εύπορους 

(οι αφέντες) και τους οικονομικά ασθενέστερους (οι υπηρέτες). «Τα λάθη της 

Σταμάτας» (1926β) περιγράφουν τις παρεξηγήσεις που δημιουργεί η αφέλεια 

της νεαρής υπηρέτριας από την επαρχία στο σπίτι των αστών Αγκαθάκηδων. Στο 

κείμενο «Τέσσερες μπουρνέλες» (1926β), που βασίζεται στην πλούσια παράδοση 

της commedia dell’ arte και των μολιερικών κωμωδιών, ο αφέντης αποφασίζει 

να δοκιμάσει τα όρια υπακοής και ειλικρίνειας του μικρού του υπηρέτη, ο 

οποίος στο τέλος βρίσκεται εκτεθειμένος. Μέσα από κωμικούς εσωτερικούς 

μονολόγους και διαλόγους αναδεικνύεται τελικά ότι το ψέμα δε γίνεται να 

παραμείνει για πολύ κρυφό και ότι η εξουσία, εν προκειμένω του αφέντη, δεν 

ωφελεί να αμφισβητείται. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο κείμενα που 

υποστηρίζουν ιδεολογικά τη θέση του αστού αφέντη και δικαιολογούν την 

εξουσία που αυτός κατέχει. 

Από την άλλη πλευρά «Η επίσκεψη της παραμάνας» (1926β), το «Είναι 

κακός»26 και το «Δυο κομμάτια» (1926α) στιγματίζουν την ανάρμοστη 

συμπεριφορά των μικρών σε ηλικία κυρίων απέναντι στους ανθρώπους που 

τους υπηρετούν, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ισορροπία, από την 

                                                 
26 Πρωτοδημοσιεύτηκε στον πρώτο τόμο του «Παιδικού Θεάτρου» και 

επανακυκλοφόρησε το 1926 στον τρίτο τόμο. 
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πλευρά του γράφοντος, στις σχέσεις ανάμεσα σε αφέντες και υπηρέτες. Στο 

πρώτο κείμενο η μικρή Ευτέρπη περιφρονεί εντελώς την παραμάνα της, που 

έρχεται να τη δει μετά από αρκετό καιρό, επειδή ανήκει σε κατώτερη κοινωνική 

τάξη. Φαίνεται να συνετίζεται μετά τη δυναμική παρέμβαση της μητέρας που 

κατακρίνει την αλαζονική συμπεριφορά της κόρης της. Στο δεύτερο κείμενο, ο 

μικρός Πέτρος περιφρονεί, κακομεταχειρίζεται και κακολογεί τον συνομήλικο 

υπηρέτη του Νικήτα, προσπαθώντας να καλύψει τα δικά του ελαττώματα. Όταν 

όμως αντιλαμβάνεται την καλοσύνη και την ανεξικακία του υπηρέτη του, 

μετανοεί και αντιλαμβάνεται ότι το σφάλμα ήταν αποκλειστικά δικό του. Τέλος, 

στο τρίτο κείμενο δύο αδελφούλες περιπαίζοντας τη μικρή τους υπηρέτρια, της 

ζητούν να ακολουθήσει ταυτόχρονα κάθε μία από τις δύο σε διαφορετική 

κατεύθυνση.  

Μέσω των πέντε προαναφερθέντων έργων αναδύονται προτάσεις 

συμπεριφοράς τόσο για τον αφέντη όσο και για τον υπηρέτη. Ο πρώτος, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, οφείλει να είναι δίκαιος, προσηνής και υποχωρητικός, 

ενώ ο δεύτερος τίμιος, υπάκουος και ειλικρινής. Σε πρώτο επίπεδο τα 

συγκεκριμένα κείμενα αφορούν αστικές οικογένειες με οικονομική δυνατότητα 

να διαθέτουν υπηρετικό προσωπικό. Σε δεύτερο επίπεδο όμως ο 

αναγνώστης/θεατής αυτών των έργων θα μπορούσε να διακρίνει 

χαρακτηριστικά του εξουσιαστή και του εξουσιαζόμενου εν γένει και 

ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, αναγωγή όμως που προϋποθέτει σύνθετη σκέψη 

και πιθανόν να απευθύνεται κυρίως σε εφήβους και όχι παιδιά πρωτοσχολικής 

ηλικίας.   

Σε αποδέκτες μικρής ηλικίας απευθύνεται οπωσδήποτε ένας αρκετά 

μεγάλος όγκος κειμένων του Ξενόπουλου με θέμα το σχολείο και τα 

συναισθήματα που προκαλεί στους μαθητές. Ενδεικτικά αναφέρουμε «Το 

ψεύμα του Πετράκη»27 και το «Σ’ έπιασα»28 που έχουν απολύτως συναφές θέμα, 

καθώς στο πρώτο ο Πετράκης και στο δεύτερο η μικρή Άννα, που είναι 

αδιάβαστοι, προσποιούνται τους άρρωστους για να αποφύγουν το σχολείο. Στο 

τέλος όμως ομολογούν το ψέμα τους και παραδέχονται ότι το τέχνασμά τους δεν 

ωφελεί κανέναν και κυρίως του ίδιους. Στο κείμενο «Ενώ πίπτουν τα φύλλα…» 

(1926β) ο Πέτρος, σαν άλλος ποιητής, υποστηρίζει πως τον μελαγχολεί η 

                                                 
27 Πρώτη δημοσίευση στο «Παιδικόν Θέατρον» τ.Α’ και επαναδημοσίευση στον τόμο Β’ 

με τίτλο «Το ψέμμα του Πετράκη». 
28 Πρώτη δημοσίευση στο «Παιδικόν Θέατρον» τ.Α’ και επαναδημοσίευση στον τόμο Γ’. 
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αλλαγή στη φύση, τα σύννεφα και τα δέντρα που φυλλορροούν, αλλά τελικά 

παραδέχεται πως μελαγχολεί γιατί πολύ απλά μαζί με το φθινόπωρο 

επιστρέφουν και τα σχολεία. Ο φίλος του Άγις περιπαίζει την δήθεν ποιητική 

του διάθεση λέγοντας: «Ώστε λοιπόν ο καυγάς για το πάπλωμα. Ω, πολύ ποιητικό 

πράγμα, μα την αλήθεια, να μελαγχολή κανείς το φθινόπωρο, γιατί θανοίξη το 

σχολείο!» (Ξενόπουλος 1926β: 145-146). Ο δραματουργός αποτυπώνει με 

γλαφυρότητα τα αρνητικά συναισθήματα που συχνά δημιουργεί το σχολείο στα 

παιδιά, ενώ με τον κωμικό τρόπο που τα παρουσιάζει ουσιαστικά τα κατακρίνει. 

Οι συγκεκριμένες δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές με τα σχολικά 

τους καθήκοντα εκφράζονται στο μονόλογο «Με Ο ή με Ω;» (1926β), όπου ο 

μικρός Περικλής αγανακτεί με τους περίπλοκους κανόνες της γραμματικής. 

Στο τέλος όμως αποφασίζει ότι αν είναι λίγο περισσότερο προσεκτικός θα πάψει 

να κάνει λάθη, έχοντας ως απώτερο στόχο του να πάψει να στενοχωρεί τη 

μητέρα του με τις κακές του επιδόσεις. Επίσης στο κείμενο «Η εκατόμβη» 

(1926β) ο Νίκος αποστηθίζει τους κανόνες της γεωμετρίας χωρίς να τους 

κατανοεί, με αποτέλεσμα να κάνει συνεχώς λάθη και να μη μπορεί να τους 

χρησιμοποιήσει, ώσπου αποφασίζει να αλλάξει τακτική. Με το ίδιο θέμα 

ασχολείται και το κείμενο «Το μάθημα της Ιστορίας» (1926β), όπου ο Κώστας, 

μαθητής γυμνασίου, αδυνατεί να αποστηθίσει την Ιστορία και αποτυγχάνει στις 

εξετάσεις του. Η ευχάριστη πλευρά της μαθητικής ζωής παρουσιάζεται στον 

μονόλογο «Πήγα στο σχολείο!» (1926β), όπου ο μικρός Κώτσος, που επιστρέφει 

από την πρώτη του μέρα στο σχολείο, εκφράζει τη χαρά και τον ενθουσιασμό 

του αλλά και την απορία του πώς γίνεται ορισμένα παιδιά να μη χαίρονται όταν 

πηγαίνουν στο σχολείο. 

Τέλος ο Ξενόπουλος παρουσιάζει σε μια σειρά κείμενων του διάφορες 

σκηνές από την καθημερινή ζωή των παιδιών, επιχειρώντας άλλοτε να τονίσει 

προτερήματα και άλλοτε να κατακρίνει ελαττώματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 

στο «Πώς επέρασες χθες;»29 εξαίρεται η φιλανθρωπία της Όλγας και της 

Ευτέρπης, στο «Θα είμαι εγώ…» (1926β) η ειλικρίνεια της Αργυρώς προς τον 

εαυτό της και στο «Ο σωτήρας» (1926β) η γενναιότητα του Πέτρου. Αντίστοιχα 

στην «Επιστολή του θείου» και την «Επιστολή της θείας» (1926β) καυτηριάζεται 

                                                 
29 Πρώτη δημοσίευση στον πρώτο τόμο του «Παιδικού Θεάτρου» και δεύτερη στον τρίτο 

τόμο. 
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η παιδική περιέργεια, στο «Εικοστός τρίτος»30 η φλυαρία και στο «Το καινούργιο 

φόρεμα»31 η αχαριστία. 

  Συμπεραίνεται ότι τα κείμενα του Γρηγόριου Ξενόπουλου που αντλούν 

τα θέματά τους από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή η μεγαλύτερη 

πλειοψηφία των έργων, στοχεύουν στη νουθεσία. Παρά τις απόψεις του 

δραματουργού ότι το θέατρο για παιδιά «δεν είναι κατήχηση», το προϊόν της 

θεατρικής γραφής του φαίνεται συχνά να εγκλωβίζεται σε αυτήν. Με τις 

θεματικές του επιλογές δε δημιουργεί μια σφαιρική εικόνα του κόσμου που 

περιβάλλει το παιδί και της θέσης που εκείνο δικαιούται να διεκδικήσει μέσα 

σε αυτόν. Εντούτοις, η επιδέξια και έμπειρη πένα του συγγραφέα προσδίδει στα 

έργα δραματουργικές αρετές και απαλύνει τον παιδαγωγισμό τους (βλ.Κεφ.4). 

Στα κείμενα της Ευφροφύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου το κοινωνικό 

περιβάλλον, οικογενειακό και σχολικό, είναι έντονα παρόν και έχει στόχο να 

εκφράσει τις υποχρεώσεις του παιδιού προς αυτό. Πρόκειται ουσιαστικά για 

παρουσίαση παιδικών συμπεριφορών που τις απορρίπτει η κοινωνία των 

ενηλίκων στο επίπεδο πάντα της καθημερινής ζωής (αμέλεια, ακαταστασία, 

λαιμαργία) και όχι τόσο για αξίες καθολικού και πανανθρώπινου χαρακτήρα 

(ελευθερία, ισότητα, σεβασμός), οι οποίες ωστόσο, επειδή μάλλον θεωρούνται 

αυτονόητες, θίγονται ευκαιριακά κατά την ανάπτυξη του βασικού θεματικού 

άξονα.  

Ως προς το οικογενειακό περιβάλλον η Λόντου προβάλλει συμπεριφορές 

που θεωρούνται ελαττώματα, τις στιγματίζει αρνητικά και συνήθως παρουσιάζει 

προς παραδειγματισμό την τιμωρία τους ή εν γένει τις μη επιθυμητές 

επιπτώσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, στη λαιμαργία είναι αφιερωμένο το κείμενο 

«Θεία Μαρή. Φάρσα μονόπρακτος μετ’ ασμάτων»32, στο οποίο παρακολουθούμε 

τα προβλήματα που φέρνει το συγκεκριμένο ελάττωμα μέσα στην οικογένεια. Ο 

Κοκός είναι ο λαίμαργος και αφού έχει ταλαιπωρήσει τους πάντες και κυρίως 

τη μητέρα του αδειάζοντας όλα τα βάζα του σπιτιού, κάποια μέρα επειδή 

πεινάει, δαγκώνει τη θεία Μαρή λέγοντας στη συνέχεια: «Αμ τι ενόμιζες, θάμενα 

νηστικός; Εδάγκωσα κι εγώ… μπριζόλα χοιρινή» (Λόντου 1926: 11). Η θεία 

Μαρή, αποφασισμένη να τον τιμωρήσει, του ετοιμάζει ένα πλούσιο γεύμα, αλλά 
                                                 
30 Πρώτη δημοσίευση στον πρώτο τόμο του «Παιδικού Θεάτρου» και δεύτερη στον 

δεύτερο τόμο. 
31 Ομοίως. 
32 Το ίδιο ακριβώς έργο αναδημοσιεύεται, αυτούσιο, στα «Άπαντα του παιδικού και 

εφηβικού θεάτρου» τ.Α’, υπό τον τίτλο «Ο Κοκός» 
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στην αλατιέρα έχει βάλει κινίνο και στην κανάτα του κρασιού ξύδι. Ο Κοκός 

βέβαια δεν το γνωρίζει και τρώγοντας και πίνοντας βιαστικά και κρυφά από 

τους άλλους, τιμωρείται και εν τέλει μετανοεί για την τόση λαιμαργία του. Το 

κείμενο τελειώνει με το δίδαγμα ότι «ο καθένας κι όλοι με τη σειρά τους, / θα την 

πληρώσουν πάντα, την κάθε αμυαλιά τους!» (ό.π.: 21). 

Ένα άλλο ελάττωμα που φαίνεται να προκαλεί προβλήματα μέσα στην 

οικογένεια είναι η ζήλια, η οποία αποτελεί τον κεντρικό θεματικό άξονα στο 

έργο «Η ζηλιάρα. Φάρσα με μουσική» (1946). Σε αυτό η Φανή ζηλεύει 

παράλογα και τον μεγαλύτερο αδελφό της και τη μικρότερη αδελφή της, με 

αποτέλεσμα συνεχώς να είναι δυσαρεστημένη και να γκρινιάζει. Η μητέρα της 

για να την συνετίσει της ετοιμάζει μια σειρά από φάρσες, με αποκορύφωμα μια 

στολή αρλεκίνου αντί για το φόρεμα που της είχε υποσχεθεί αρχικά, με το 

σκεπτικό ότι στα καμώματά της ταιριάζει καλύτερα η αποκριάτικη στολή. Μετά 

από αυτό, η Φανή ζητά συγνώμη και υπόσχεται να συνετιστεί. 

Στο ψέμα είναι αφιερωμένα δύο κείμενα, «Η ηχώ. Κωμωδία μονόπρακτος 

μετ’ ασμάτων» (1926) και «Τσικ-Τσακ. Οπερέτα εις δύο πράξεις» (1946). Στο 

πρώτο η Μαρία λέει εμφανώς ψέματα στη μητέρα της ως προς την ύπαρξη 

κάποιου αγενούς παιδιού που την κοροϊδεύει, γιατί αγνοεί την έννοια της 

ηχούς. Το συμπέρασμα της μητέρας είναι ενδεικτικό των πεποιθήσεων της 

Λόντου: «Βλέπω ότι έχεις πολλά ελαττώματα. Τώρα μου λέγεις ψεύματα. Πριν μας 

έδειξες, ότι είσαι ξενομανής. Έπειτα φαίνεσαι και πεισματάρα και εγωίστρια, 

αφού δεν θέλεις να υποχωρήσης και να συμφιλιωθής με το άλλο παιδάκι, όπως το 

λέγεις. Μου φαίνεται δε, ότι ξεύρεις και άσχημα λόγια. […] Μαζύ με τάλλα μου 

φαίνεται, ότι έγεινες και παρήκοος» (Λόντου 1926: 40-41). Στο «Τσικ-Τσακ» ο 

μικρός Άρης λέει συνεχώς ψέματα και ρίχνει την ευθύνη για όλες του τις 

σκανδαλιές στην υπηρέτρια Λόλα –και όχι μόνο-, η οποία διαμαρτύρεται 

μονολογώντας: «Είναι και ψεύτης, καλέ! Καλέ, τι ψεύτης! Αυτός είναι ψεύταρος. 

(Με έμφαση) Είναι ψεύταρος!… Είναι ψευταραραράραρος!…» (Λόντου, 1946: 

237). Στο τέλος βέβαια ο Άρης μετανοεί, διότι όλοι έχουν στραφεί εναντίον του, 

τον κοροϊδεύουν και δε θέλουν να τον συναναστρέφονται. 

 Γενικότερα, όταν ο ανήλικος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς το 

οικογενειακό κυρίως περιβάλλον, καθώς και τις αρχές που εκείνο του έχει 

διδάξει, τότε η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από κακή ανατροφή, σύμφωνα 

με τη φρασεολογία της Λόντου33, η οποία συνίσταται στον εμπαιγμό και την 

κοροϊδία προς τους συνομηλίκους, στο πείσμα και τον εγωισμό, στην ανυπακοή 
                                                 
33 Σε αυτό το θέμα έχει αφιερώσει το ομότιτλό της κείμενο («Η κακή ανατροφή») 
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και τα ψέματα. Ελαττώματα δηλαδή και μορφές απειθαρχίας που τα παιδιά 

παρουσιάζουν συνήθως εν απουσία των ενηλίκων, διότι αφορούν κανόνες που 

τους έχουν επιβληθεί εξωτερικά, που δεν τους έχουν δημιουργήσει μόνα τους, 

ώστε να μετατραπούν σε αυθόρμητη συμπεριφορά (Piaget 22000:40-42). 

Πράγματι, στο κείμενο «Η κακή ανατροφή» το παιδί που ενοχλεί, σπρώχνει και 

λερώνει τον επιμελή Παύλο, δεν επιτηρείται από κάποιον ενήλικο και αυτό 

παρουσιάζεται ως η γενεσιουργός αιτία της ανάρμοστης συμπεριφοράς του 

ανήλικου. 

Η συνολική παρουσίαση των μη αποδεκτών συμπεριφορών στοχεύει 

προφανώς στην υπενθύμιση προς τα παιδιά των υποχρεώσεών τους, 

προκειμένου να ενταχθούν αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο. Ένα ελάττωμα που 

αφορά εν πρώτοις το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά στην προοπτική του και το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, είναι η κλεπτομανία. Στο κείμενο «Η κλοπή. 

Δράμα» (1946) το παιδί μιας φτωχής οικογένειας αποκαλύπτεται ότι έκλεβε 

πράγματα των συμμαθητών του (κοντυλοφόρους, τετράδια) κι αν η μητέρα του 

δεν το καταλάβαινε και τιμωρούσε εγκαίρως, θα καταντούσε «ένας άθλιος».  

Η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου ωστόσο, κατανοώντας ότι για ένα 

παιδί δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνει τα όρια μεταξύ αποδεκτού και 

κατακριτέου –και κατ’ αυτόν τον τρόπο αποδεχόμενη εμμέσως ότι οι αρχές 

αυτές επιβάλλονται στον ανήλικο και δεν του αφήνεται περιθώριο να τις 

ανακαλύψει και να τις διαμορφώσει μόνος του- σχολιάζει ουσιαστικά τα 

διλήμματα των παιδιών, με την παιγνιώδη διάθεση που συχνά επιχειρεί να 

προσδώσει στα κείμενά της. Στον κωμικό μονόλογο με τίτλο «Πώς πρέπει να 

φέρωμαι» (1946) λέει χαρακτηριστικά η μικρή ηθοποιός, περιγράφοντας τη 

δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται συχνά στην καθημερινότητά της: «Τα όσα 

τραβώ μ’ αυτό το ζήτημα, που λέγεται ‘καλή συμπεριφορά’ […] Καλέ απλώς 

ζήτημα, πρέπει να λέγεται αυτό, ή λερναία ύδρα, φάλαινα, καρχαρίας, ξιφίας, 

κένταυρος, μινώταυρος, κύκλωψ, μεγαθήριον, μαμούθ και ξέρω ‘γω τι άλλο» 

(Λόντου 1946: 314). 

Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, κατά τις οποίες διαμορφώνεται η 

αστική ιδεολογία, είναι ακμαίο το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων το οποίο, μετά 

και τη μικρασιατική καταστροφή αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο και 

συνδυάζει τον εθνικισμό με τον λαϊκισμό σε μια προσπάθεια αναζήτησης 

πολιτιστικής ταυτότητας των αστών (Πολίτης 31980:251-254, Γραμματάς 2002: 

Α’, 123-130, Ρήγος 21988: 133-145). Σε αυτό το γενικότερο ιστορικό και 

ιδεολογικό πλαίσιο πρέπει να εντάσσεται η προβολή της ξενομανίας από τη 
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Λόντου ως κατεξοχήν ελάττωμα και η επιδίωξή της να τροφοδοτείται το παιδί 

μόνον από την ελληνική παράδοση και ειδικότερα την ελληνική γλώσσα, 

ζήτημα που λίγο νωρίτερα (σε κείμενα από το 1888 έως το 1912) είχε 

απασχολήσει και το δημοφιλές περιοδικό «Η Διάπλασις των παίδων» (Πάτσιου 
21995:133-134).  

Στο θέμα αυτό είναι επικεντρωμένο το έργο της «Η Ξενομανής. Φάρσα 

μονόπρακτος μετά μουσικής» (1927), καθώς και «Ο μάγειρος. Φάρσα με 

μουσικήν»34 (1946) και «Τα εγχώρια προϊόντα. Μονόλογος» (1946), ενώ το ίδιο 

ζήτημα παρουσιάζεται ευκαιριακά και στην «Ηχώ». Στο πρώτο κείμενο, με τον 

ενδεικτικό εξάλλου τίτλο του, παρουσιάζεται η μικρή Λιλή -η οποία αν και 

Ελληνίδα προτιμά να μιλά γαλλικά- σε μια προσπάθειά της να παραγγείλει 

φαγητό σε κάποιο εστιατόριο μαζί με τη μητέρα της. Δημιουργούνται όμως 

συνεχείς παρεξηγήσεις από την αδυναμία επικοινωνίας35 και στο τέλος η Λιλή 

απελπισμένη αποφασίζει, μετά και από παρότρυνση της ομήγυρης, να μιλάει 

στο εξής μόνον ελληνικά, ενώ το έργο κλείνει με έναν ελληνικό παραδοσιακό 

χορό επί σκηνής. Ο έντονος εθνικισμός/λαϊκισμός επισφραγίζεται από τις 

τελευταίες φράσεις του κειμένου: «φρικτοί άνθρωποι αυτοί οι ξενομανείς […] 

φρικτοί κι ανόητοι» (Λόντου 1927: 16). Αντίστοιχα, στο έργο «Τα εγχώρια 

προϊόντα» η ηρωίδα μαλώνει την κούκλα της επειδή δήθεν ζητά μόνον ξένα 

φορέματα και αποφασίζει να την χαρίσει σε κάποιο άπορο κοριτσάκι κι εκείνη 

να αγοράσει μια άλλη κούκλα, «ελληνοπούλα». 

Εκτός από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, το παιδί έχει βεβαίως 

υποχρεώσεις και προς το σχολικό, υποχρεώσεις που και πάλι προβάλλονται 

έμμεσα με τη μορφή ελαττωμάτων. Το σημαντικότερο εξ αυτών είναι η αμέλεια, 

που οδηγεί σε χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο και κυριαρχεί θεματικά σε 

τουλάχιστον πέντε κείμενα της Λόντου. «Η Νινή και η Νινέττα. Κωμωδία δια δύο 

μικρά κοριτσάκια» (1927), «Ένα κι ένα. Κωμικός μονόλογος» (1927), «Τα 

έξυπνα και τα κουτά. Κωμωδία» (1927), είναι κείμενα που παρουσιάζουν με 

κωμικό τρόπο το βαθμό άγνοιας των μαθητών όταν δε φροντίζουν επιμελώς για 

τα μαθήματά τους. Αναφέρουμε ενδεικτικά στην ερώτηση της δασκάλας «τι είναι 

γυναίκα μηχανορράφος;» την απάντηση της Νινής: «εκείνη που ράβει στη 
                                                 
34 Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί ουσιαστικά μεταγενέστερη διασκευή του 

«Ξενομανής», εμπλουτισμένο με περισσότερα κωμικά επεισόδια που προκαλούν οι 

λεκτικές παρεξηγήσεις.  
35 Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι η μικρή Λιλή ζητά «ντι πεν» (du pain) και ο σερβιτόρος 

συγχυσμένος της προσφέρει μία πένα αντί για ψωμί.   
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μηχανή», όπως επίσης και την απορία του μικρού αγοριού που δε μπορεί να 

καταλάβει πότε ένα κι ένα κάνουν δύο και πότε έντεκα.  

Στο κείμενο «Το πρακτικόν μάθημα» (1926) η σχολική αμέλεια 

προσεγγίζεται με εμφανέστερο διδακτισμό, διότι παρουσιάζονται οι συνέπειές 

της μέσω του προσώπου της Ελένης, που αν και είναι δώδεκα χρονών δεν ξέρει 

ακόμη να διαβάζει. Αυτή είναι η αιτία που το κεντρικό πρόσωπο, η δεκάχρονη 

Μαρία, αποφασίζει τελικά, παρ’ ότι είχαν προηγηθεί, αλλά αναποτελεσματικά, 

οι συμβουλές και οι παραινέσεις της αδελφής της, να γίνει πιο επιμελής ως 

προς τις σχολικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να μην καταλήξει σαν την 

Ελένη. Με παρόμοιο κίνητρο και πιθανόν ισχυρότερο, καθώς επικεντρώνεται 

στη στενοχώρια που θα αισθανθεί ο πατέρας τού αμελούς μαθητή όταν μάθει 

τις κακές σχολικές επιδόσεις του παιδιού του, αποφασίζει ο Φάνης στο κείμενο 

«Το κανόνι. Σκετς» (1946) να φροντίζει περισσότερο τις σχολικές του 

υποχρεώσεις. 

Συναφής με την επιμέλεια που οφείλουν να επιδεικνύουν οι μαθητές είναι 

και η υποχρέωση της ευταξίας, η οποία θίγεται στο δίπρακτο έργο «Το τραγούδι 

της ειρήνης. Παιδικόν ελαφρόν δράμα» (1931). Ο δωδεκάχρονος Λεωνίδας δεν 

τοποθετεί στη θέση της τη σχολική του τσάντα, ενώ μέσα σε αυτήν τα πάντα 

είναι ανακατεμένα. Ο προγυμναστής του τον επιπλήττει έντονα λέγοντας: «Εάν 

παιδί μου εξακολουθήσης να έχης την ψυχή σου έτσι ακατάστατη [όπως την 

τσάντα σου] πολύν καιρόν ακόμη, έχε γεια μάθησις, έχε γεια πρόοδος! […] Τα 

ρούχα σου, τα βιβλία σου, τα τετράδιά σου, είναι η εικών της ψυχής σου» (Λόντου 

1931: 23). Η έλλειψη τάξης επομένως δεν προβάλλεται απλώς ως αιτία της 

σχολικής αποτυχίας, αλλά προσλαμβάνει επιπρόσθετα και ψυχολογικές 

παραμέτρους, καταδεικνύοντας άνθρωπο ανίκανο να εξελιχθεί. 

Το σύνολο των αρνητικών χαρακτηριστικών όπως αναλύθηκε, εκφράζει εν 

τέλει τις μη επιθυμητές από το κοινωνικό περιβάλλον συμπεριφορές και  

επιτρέπει στη Λόντου να προτείνει έμμεσα στον ανήλικο αναγνώστη/θεατή την 

υιοθέτηση του αντίθετού τους, που συνιστά τελικά για κείνην, όπως θα 

αναλυθεί διεξοδικά σε επόμενη ενότητα, το πρότυπο του παιδιού και του 

μαθητή.  

Από την άλλη πλευρά, η σύγχρονη τής Λόντου, Αντιγόνη Μεταξά-

Κροντηρά δεν αποδίδει τόσο μεγάλη σημασία στα κείμενά της στις υποχρεώσεις 

του παιδιού προς το κοινωνικό περιβάλλον, οικογενειακό ή σχολικό. Υπάρχουν 

βεβαίως στα περισσότερα έργα της αναφορές για τα στοιχεία που θα πρέπει να 

επιδεικνύει ένα παιδί προς τους μεγαλυτέρους του, όπως σεβασμός και 
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υπακοή, αλλά επικεντρωμένα αποκλειστικά στο συγκεκριμένο θέμα 

απομονώνουμε τρία μόνον κείμενα, όλα μονολογικά και όλα με ηρωίδα τη 

Μπούλη. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα κείμενα «Η Μπούλη έχει δίκιο!!!», «Το 

γλυκό της Μπούλης» και «Το άριστα της Μπούλης» (1971).  

Το κοινό στοιχείο και των τριών μονολόγων είναι ότι στο τέλος η ηρωίδα 

τιμωρείται από τους γονείς της για κάτι που έκανε, ηθελημένα ή αθέλητα και 

κατ’ αυτό τον τρόπο παραβίασε τους κανόνες που είχαν θέσει οι ενήλικες. Η 

Μεταξά απορρίπτει πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές, όπως είναι η μη 

συμμόρφωση του παιδιού με τις οδηγίες των γονιών, είτε τις θεωρεί δίκαιες είτε 

άδικες («Η Μπούλη έχει δίκιο!!!), η απροσεξία που προξενεί ζημιές («Το άριστα 

της Μπούλης») και τέλος –και σε αυτό συμπίπτει με τη Λόντου- η λαιμαργία 

(«Το γλυκό της Μπούλης»).  

Οι δύο συγγραφείς συμφωνούν επίσης στον τρόπο αντιμετώπισης των μη 

αποδεκτών συμπεριφορών, καθώς και οι δύο σε αυτή την περίπτωση 

ενεργοποιούν το σύστημα των ποινών. Ωστόσο η Μεταξά φανερώνεται πιο 

φειδωλή στην απόδοση τιμωριών, διότι πριν την τελική απόφαση των ενήλικων 

προσώπων έχει προηγηθεί είτε συζήτηση, είτε ανοχή σε λανθασμένες ενέργειες 

της Μπούλης που πέρασαν ατιμώρητες. Επίσης το κεντρικό πρόσωπο φαίνεται 

να κατανοεί και εν μέρει να συμμερίζεται τις τιμωρίες που του επιβάλλουν, 

προωθώντας τελικά η συγγραφέας την ιδέα της συμμόρφωσης του παιδιού προς 

το κοινωνικό του περιβάλλον ως ένα είδος συμπεριφοράς που στηρίζεται στον 

αμοιβαίο και όχι στο μονομερή σεβασμό και επομένως καλλιεργεί αυτόνομες 

προσωπικότητες. 

Ένα ακόμη κείμενο της Μεταξά που αναφέρεται στις υποχρεώσεις προς το 

κοινωνικό περιβάλλον είναι «Το πάθημα του πλεονέκτη. Κωμική σκηνή σε τρεις 

εικόνες» (1982), η ιδιαιτερότητα του οποίου είναι ότι απουσιάζει εντελώς η 

παιδική παρουσία, καθώς όλα τα πρόσωπα είναι ενήλικες. Πρόκειται για την 

ιστορία ενός πλούσιου που χάνει ένα σακούλι με λίρες και ανακοινώνει ότι σε 

όποιον τις βρεις και τους τις επιστρέψει, θα δώσει αμοιβή. Ο κυρ-Πέτρος, 

φτωχός βιοπαλαιστής, που βρίσκει τα χρήματα, αποφασίζει αμέσως να τα 

επιστρέψει, αλλά τότε καλείται να αντιμετωπίσει τον πλεονέκτη έμπορο που 

αρνείται να δώσει την αμοιβή κι έτσι η υπόθεση καταλήγει στον δικαστή, ο 

οποίος δικαιώνει τελικά τον κυρ-Πέτρο δίνοντάς του όλα τα χρήματα και 

τιμωρώντας τον έμπορο για τα ψέματα και την πλεονεξία του. 

 Το ξεχωριστό σε αυτό το κείμενο είναι ότι αναδεικνύει τις υποχρεώσεις 

των ενηλίκων προς το κοινωνικό σύνολο και όχι των παιδιών, σημειώνοντας κατ’ 
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αυτόν τον τρόπο ότι και ο κόσμος των μεγάλων δεν υπακούει πάντα στις αρχές 

που διδάσκει στα παιδιά. Παράλληλα, καθώς πρόκειται για σκηνή από την 

καθημερινή ζωή των ενηλίκων και επομένως το δίδαγμα του έργου είναι 

καλυμμένο, θα πρέπει οι ανήλικοι αναγνώστες/θεατές να ενεργοποιήσουν την 

κριτική τους σκέψη, ώστε να προβούν σε αντιστοίχιση κατ’ αναλογία των αρχών 

που αφορούν τη δική τους ζωή και να εντοπίσουν τα διλήμματα και εν γένει τα 

στοιχεία που είναι κοινά για κάθε πολίτη της κοινωνίας, ενήλικο ή ανήλικο. 

Τέλος και σε ό,τι αφορά την Αντιγόνη Μεταξά, θα πρέπει να επισημανθεί 

ότι κανένα κείμενό της δεν περιστρέφεται γύρω από τις υποχρεώσεις του 

παιδιού προς το σχολικό του περιβάλλον, παράμετρος στην οποία επιμένει 

ιδιαίτερα η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η 

Μεταξά δηλώνει, πιστεύουμε, την πρόθεσή της να αποδεσμεύσει και να 

διαχωρίσει τον ρόλο του θεάτρου από εκείνον του σχολείου και κατ’ επέκταση 

να καλλιεργήσει επαρκείς θεατές και θεατρόφιλους ανεξαρτήτως της σχολικής 

τους επίδοσης. 

Το ζήτημα του κοινωνικού περιβάλλοντος αποδεικνύεται πρωτεύον στη 

δραματουργία του Βασίλη Ρώτα, όχι μόνο επειδή αφιερώνει σε αυτό ορισμένα 

κείμενα με σαφείς αναφορές, αλλά επειδή όλο το έργο του επιδιώκει 

ποικιλοτρόπως να επικοινωνήσει με το σύνολο της κοινωνίας, με τον λαό. Στην 

παρούσα θεματική ενότητα θα ενταχθούν τρία κείμενα (γραμμένα όλα στην 

τριετία 1929-1931), τα οποία σε αντίθεση κυρίως με την Ευφροσύνη Λόντου-

Δημητρακοπούλου αλλά και με την Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά36 δεν 

στηλιτεύουν συμπεριφορές παιδιών, αλλά ενηλίκων. Πρωταρχικός στόχος 

εξάλλου του δημιουργού δεν είναι να δημιουργήσει προσωπικότητες που θα 

ενταχθούν στην υπάρχουσα κοινωνία, αλλά να την εκθέσει με όλα της τα 

προβλήματα, ώστε οι νέοι να θελήσουν να την ανατρέψουν ή να την 

τροποποιήσουν.  

Το «Σπιτίσιο φαΐ» (1929) παρουσιάζει τη ζωή μιας μικροαστικής 

οικογένειας, μέλος της οποίας είναι και ο μικρός Γιάννης, ο οποίος δύο 

δράσεις, δικαιωματικά και υποχρεωτικά ταυτόχρονα, φαίνεται να εκτελεί μέσα 

στο σπίτι: να τρώει και να παίζει, μ’ άλλα λόγια να αναπτύσσεται βιολογικά και 

να εξελίσσεται πνευματικά. Η πλοκή όμως του έργου δεν εκτυλίσσεται γύρω 
                                                 
36 Η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά, όπως φάνηκε ήδη, δεν ασχολείται ιδιαίτερα στη 

θεματολογία της με το κοινωνικό περιβάλλον και ακριβώς αυτή η μη ιδεολογική 

τοποθέτηση υπαινίσσεται την αποδοχή της υπάρχουσας κατάστασης ή την αντίληψη ότι 

ο ανήλικος δεν είναι σε θέση ακόμη να την αντιμετωπίσει. 
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από εκείνον, αλλά γύρω από τους γονείς του. Η μητέρα Στάσα δεν είναι ικανή 

ούτε να δώσει σωστές οδηγίες στην υπηρέτρια Μαρία για να μαγειρέψει ένα 

αξιοπρεπώς νόστιμο φαγητό, διότι ασχολείται συνεχώς με την ποίηση που 

γράφει η ίδια και με το παράπονό της ότι η οικογενειακή ζωή δεν της επιτρέπει 

να συγκεντρωθεί και να εμπνευστεί τους στίχους της. Όταν επιστρέφει στο σπίτι 

κουρασμένος ο πατέρας και το φαγητό που του προσφέρουν δεν τρώγεται, 

γίνεται έξαλλος και καταφέρεται εναντίον της συζύγου και της τέχνης της. Η 

λύση έρχεται όταν την οικογένεια επισκέπτονται δύο δήθεν καλλιτέχνες, οπότε 

η Στάσα αντιλαμβάνεται την υποκρισία τους37 και αποφασίζει να επανεξετάσει 

την κατάσταση. 

Ο Ρώτας καυτηριάζει με ένταση την υποκρισία της μικροαστικής τάξης 

που δημιουργείται κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στα αστικά κέντρα. 

Καταδεικνύει την έλλειψη ιδεολογικής ταυτότητας και τη σύγχυση ανάμεσα στα 

παραδοσιακά καθήκοντα (π.χ. της νοικοκυράς) και τις νέες ανάγκες (π.χ. της 

χειραφετημένης γυναίκας). Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του δραματουργού 

δια στόματος του πατέρα: «Κι όλα προς το θεαθήναι. Εγνώρισα μια οικογένεια, 

που ψοφούσε της πείνας, για να κρατή σχέσεις και να δείχνεται. Έδιναν τσάγια, 

χορούς, κι ωστόσο τρώγαν κάθε μέρα ψωμί κι ελιές» (Ρώτας 21975: 259). Η 

έλλειψη ειλικρίνειας θεωρεί ο Ρώτας ότι είναι η πληγή της σύγχρονης κοινωνίας 

και αυτήν ακριβώς βάλλει με σφοδρότητα στο «Σπιτίσιο φαΐ», υποκρισία που 

εκτείνεται πέραν των ανθρώπινων σχέσεων και στον τομέα της τέχνης38.  

Ίσως εκ πρώτης όψεως να μοιάζει παράδοξο που ο ίδιος, αν και άνθρωπος 

των γραμμάτων, καταφέρεται με τέτοια ένταση εναντίον ποιητών και 

καλλιτεχνών. Ωστόσο η διαφωνία του είναι ουσιαστική και όχι τύποις, διότι 

εναντιώνεται και κατακρίνει εκείνους που επικαλούνται και δεν διαθέτουν 

πραγματικά μια πνευματικότητα, εκείνους που εκμεταλλεύονται τον τίτλο του 

καλλιτέχνη για να εισχωρήσουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, εκείνους που 

                                                 
37 Αφενός εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να ικανοποιήσουν την πείνα τους και όχι το 

πνεύμα τους και αφετέρου υποτιμούν την αστική τάξη, η οποία είναι εκείνη ουσιαστικά 

που τους στηρίζει και τους αναδεικνύει: «Είναι λιγάκι αστός ο φουκαράς. Τους ξέρω εγώ 

αυτούς τους αστούς. Τα χάνουν όταν βρεθούν με καλλιτέχνες […] Αθάνατοι αστοί! Είναι 

όμως και συγκινητικό, δεν είναι;» (Ρώτας 21975: 279). 
38 Γράφει χαρακτηριστικά: «Ακαταστασία και χάος σκεπασμένα από ένα βαθύ, σκοτεινό 

πέπλο υποκρισίας. […] Υποκρισία είναι οι τρόποι μας, ψευτιά η συναλλαγή μας, 

ψευτισμένο το εμπόρευμά μας, υποκρισία οι γιορτές μας και φυσικά και η τέχνη μας 

ψευτιά και υποκρισία» (Ρώτας 21985: 12). 
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η αληθινή τους ανάγκη είναι η ανέλιξη και όχι η προσφορά στο κοινωνικό 

σύνολο. Εξάλλου η κατακλείδα του έργου δίνει το στίγμα της κριτικής του 

συγγραφέα: «Άμα το φαΐ σου είναι καλό, θα ‘ναι κι οι στίχοι σου καλοί» 

(ό.π.:282), δηλώνοντας ότι οι ανθρώπινες ανάγκες που προηγούνται είναι οι 

βιολογικές και μόνον υπό αυτήν την προϋπόθεση είναι δυνατόν να 

δημιουργηθούν ατόφιες πνευματικές ανησυχίες. Προεκτείνοντας τον 

συλλογισμό αυτό σύμφωνα και με τα σημερινά δεδομένα του δυτικού 

πολιτισμού, όταν ο άνθρωπος παύει γενικά να στοχεύει στην ικανοποίηση 

αναγκών (κοινωνικών, οικονομικών), τότε μόνον είναι σε θέση να έρθει σε 

επαφή ή να δημιουργήσει έργα τέχνης που να τα χαρακτηρίζει η αλήθεια και 

όχι η κάθε είδους σκοπιμότητα, να είναι με άλλα λόγια κατά το δυνατόν 

λιγότερο μια «οικονομική ανταλλαγή» που μπορεί να προσπορίσει υλικό ή 

συμβολικό κέρδος (Bourdieu 1999: 91). 

Η κριτική του Ρώτα στο έργο «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο (Τα 

κορίτσια επαναστατούν)» (1930) δε διαφοροποιείται ως προς τα ποιοτικά της 

χαρακτηριστικά, αλλά μετατοπίζει ελαφρώς τον στόχο της. Στο επίκεντρο είναι 

και πάλι η ανυπαρξία ιδεολογικής ταυτότητας της μικροαστικής οικογένειας, 

αλλά η εστίαση αφορά κυρίως τη νεότερη γενιά που κατοικεί στα αστικά κέντρα 

κατ’ αντιπαράθεση προς εκείνη που κατοικεί στο χωριό. Η Ελένη, που έχει 

τρεις νεαρές κόρες (η μία φοιτήτρια νομικής, η δεύτερη τελειόφοιτη των 

εγκύκλιων σπουδών και η τελευταία έφηβη) φιλοξενεί στο σπίτι της στην πόλη 

την αδελφή της με την επίσης νεαρή κόρη της (17 ετών) που έρχονται για λίγες 

μέρες από το χωριό. Οι νεαρές μικροαστές προσπαθούν να πείσουν την 

εξαδέλφη τους να επαναστατήσει ενάντια στην ‘τυραννία’ των γονιών της κι όταν 

εκείνη αρθρώνει μετά δυσκολίας τις πρώτες αντιρρήσεις-διεκδικήσεις προς τη 

μητέρα της, αμέσως ανακόπτεται και οπισθοχωρεί χωρίς να επιμείνει. Οι 

εξαδέλφες όμως, συνεχίζουν να την υπερασπίζουν με σθένος και σταματούν 

μόνον όταν η θεία τους αναλαμβάνει ενεργό δράση και τις χαστουκίζει ή τις 

κυνηγά μες στο σπίτι με την ομπρέλα για να τις «διορθώσει» . Στο τέλος μάλιστα 

συμφωνούν, με χαρά σχεδόν, να την ακολουθήσουν στο χωριό για την περίοδο 

των θερινών διακοπών. 

Ο τίτλος και ο υπότιτλος του κειμένου δίνουν εξαρχής το στίγμα της 

ιδεολογικής τοποθέτησης του συγγραφέα. Η υπό διαμόρφωση αστική τάξη 

υποστασιοποιείται στα πρόσωπα των νεαρών κοριτσιών, που βρίσκονται στην 

ηλικία εισόδου τους –οικονομικής, επαγγελματικής, ερωτικής- στην κοινωνία. 

Οι απόψεις που εκφράζουν, είναι οι νέες ιδέες που φέρει η κοινωνική τάξη που 
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σχηματίζεται στα αστικά κέντρα και ως έναν βαθμό ομοιάζουν με τις 

διεκδικήσεις της Στάσας στο «Σπιτίσιο φαΐ»39. Από την άλλη πλευρά η άβουλη 

μητέρα της πόλης αντιδιαστέλλεται προς τη δυναμική θεία του χωριού· η πρώτη 

φαίνεται να μη διαθέτει ιδεολογικά ερείσματα που θα διαμόρφωναν μία 

αποτελεσματική διαπαιδαγώγηση των θυγατέρων της, ενώ η δεύτερη 

στηριζόμενη στις αξίες και τις παραδόσεις του χωριού, εκδηλώνει μια στέρεη 

άποψη ως προς το τι είναι ωφέλιμο και χρήσιμο.  

Ο Βασίλης Ρώτας είναι βέβαιον, λόγω της ιδεολογικής του τοποθέτησης, 

ότι είναι υπέρ της επανάστασης, υπέρ των ανατροπών. Ωστόσο στο παρόν 

κείμενο αποσαφηνίζει τους όρους, τις συνθήκες και τους στόχους που οφείλουν 

να έχουν οι κοινωνικές αλλαγές. Κατακρίνει την κατάλυση των εμπεδωμένων 

από τον λαό αξιών και σχέσεων, την επανάσταση δηλαδή που δε στηρίζεται στις 

ανάγκες του συνόλου αλλά στην ματαιοδοξία και τις σκοπιμότητες μιας μερίδας 

του. Οι αλλαγές που προτείνει η αστική τάξη φαίνεται να επιζητούν την 

αποκοπή από τις ρίζες, να θεωρούν το λαϊκό ως κάτι το ευτελές και να το 

περιφρονούν40. Στο τέλος του έργου η θεία Μαριγώ δίνει το στίγμα, 

επισημαίνοντας τα προτερήματα του χωριού έναντι της πόλης: «Βρε έχω εγώ 

εκεί για σας χαρές και γλέντια που δε θα σας κάνη καρδιά να φύγετε πια» (Ρώτας 
21975: 359). Επανέρχεται η βασική ιδέα του Ρώτα για την αξία της γιορτής, η 

οποία έχει χάσει τον αληθινό της χαρακτήρα μέσα στις πόλεις, όπου η 

ιδεολογική σύγχυση των μικροαστών δεν επιτρέπει τη λειτουργία της. Όλες οι 

επαναστάσεις όμως, φαίνεται να προτείνει ο δραματουργός, για να μην είναι 

κατασκευασμένες, οφείλουν να ξεκινούν από το χωριό, με άλλα λόγια από το 

σύνολο, από τον λαό, ώστε να διαθέτουν γνησιότητα και τα αποτελέσματά τους 

να ευνοούν το όλον. 

Στο κείμενο «Οι Μαξιλαριές» (1931), το περιβάλλον που μπαίνει στο 

στόχαστρο της κοινωνικής κριτικής του δραματουργού είναι το εκπαιδευτικό, 

καθώς το έργο διαδραματίζεται σε ένα οικοτροφείο θηλέων στην πόλη, την 

περίοδο της αποκριάς. Η υπεύθυνή του, η Περσεφόνη, προσπαθεί να 

διαπαιδαγωγήσει τις τρεις ανιψιές της που έχουν έρθει από το χωριό, αλλά απ’ 
                                                 
39 Η άρνηση να ασχοληθούν με τις οικοκυρικές εργασίες –μαγείρεμα- και η επιμονή 

στην φροντίδα της εξωτερικής εμφάνισης. 
40 Ενδεικτική είναι η κριτική που ασκεί η μεγαλύτερη θυγατέρα, η Καίτη, για τα μαλλιά 

της εξαδέλφης της που είναι πλεγμένα κοτσίδες, όπως συνηθίζεται στο χωριό: «Αν δεν 

κόψης τα μαλλιά σου, εγώ δε βγαίνω μαζί σου έξω. Τι κοτσίδες είναι’ αυτές; Ε, τι κοτσίδες 

είν’ αυτές; (γελάει καθώς και η Φούλα)» (Ρώτας 21975: 344).  
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ότι φαίνεται στην αρχή του κειμένου, οι πρακτικές της δεν έχουν αποφέρει τα 

επιθυμητά για εκείνην αποτελέσματα. Τις προειδοποιεί επομένως να φανούν 

φρόνιμες και υπάκουες για τις δύο επόμενες μέρες, που θα τις επισκεφτεί μια 

εξαδέλφη τους, η Ευδοκία, που είναι στην ηλικία τους και καλόγρια. Οι νεαρές 

κοπέλες δυσανασχετούν καθώς ήθελαν να ντυθούν μασκαράδες και να 

διασκεδάσουν, αλλά η εξαδέλφη τις ξαφνιάζει, διότι είναι εκείνη που τις 

καλύπτει και τις προτρέπει να μεταμφιεστούν όλοι, συμπεριλαμβανομένης και 

εκείνης. Όταν η θεία ανακαλύπτει τι έχει συμβεί εν τη απουσία της, η Ευδοκία 

καταφέρνει να δικαιολογήσει την κατάσταση και να αποτρέψει την τιμωρία για 

την εορταστική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε.  

Το πρόσωπο της θείας Περσεφόνης αντιπροσωπεύει τον παραδοσιακό 

εκπαιδευτικό που απαιτεί πλήρη πειθαρχία και απεχθάνεται το παιχνίδι41. Τα 

νεαρά κορίτσια από την άλλη πλευρά εκπροσωπούν την χαρά και την ανάγκη 

του λαού για διασκέδαση και γιορτή. Η κριτική του Βασίλη Ρώτα στοχεύει το 

εκπαιδευτικό σύστημα που απορρίπτει αυτή την ανάγκη, υποκρινόμενο ότι δεν 

υφίσταται, ενώ επιβάλλει απόλυτη αφοσίωση στη στείρα γνώση και κατά 

συνέπεια, όταν απαιτείται, ενεργοποιεί το σύστημα ποινών και τιμωριών42. Όταν 

στο τέλος η θεία πείθεται και προτείνει η ίδια τη διοργάνωση μιας γιορτής με 

μασκαράδες, λέει χαρακτηριστικά «Θα είναι αθώα πράγματα» (Ρώτας 21975: 

334), υπονοώντας ότι δε θα είναι επικίνδυνα, διότι η γιορτή δημιουργεί τέτοια 

ευφορία που θα μπορούσε να γίνει και δύναμη ανατροπής.  

Η σύγκρουση του λαού με την κυρίαρχη τάξη η οποία υποστηρίζει ένα 

σχεδόν απολυταρχικό εκπαιδευτικό σύστημα, υπογραμμίζεται και 

αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο μέσω του στοιχείου της αποκριάς, που είναι 

ο σκηνικός χρόνος του έργου. Το καρναβάλι είναι η προαιώνια γιορτή, το 

                                                 
41 Για τον λόγο αυτό ο ηλικιωμένος δάσκαλος των κοριτσιών στο μάθημα των λατινικών, 

ενώ κατά την απουσία της θείας, εξιστορούσε ευτυχισμένα παιχνίδια των νεανικών του 

χρόνων, μόλις επιστρέφει εκείνη στο οικοτροφείο, λέει με δυνατή φωνή: «Το παιχνίδι 

είναι καταραμένο» (Ρώτας 21975: 299). 
42 Ο ίδιος καθηγητής των λατινικών (βλ σημ.41) θέλοντας να ευθυγραμμιστεί με την 

παιδαγωγική γραμμή του οικοτροφείου και προκειμένου να μη χάσει τη θέση του, 

επιβάλλει στις ανυπάκουες μαθήτριές του την τιμωρία να αντιγράψουν εκατό φορές 

κάποιο γερούνδιο ή να σταθούν στη γωνία με το ένα πόδι. Η Περσεφόνη εντωμεταξύ 

έχει τιμωρήσει τις οικοτρόφους της με απαγόρευση εξόδου επειδή ήταν άτακτες κι όταν 

συνεχίζουν να μην την υπακούν, καταφεύγει στη χειροδικία δίνοντας από ένα χαστούκι 

στην κάθε μία.  
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προαιώνιο αυτοσχέδιο θέατρο του κόσμου, εκφράζει την επιθυμία του λαού για 

ελευθερία και για διασκέδαση (Κακούρη 1998: 132-134), κι όποιος το 

απαγορεύει ή το κατακρίνει, καταφέρεται τελικά εναντίον του ίδιου του λαού. 

Όπως όμως και ο κτηματίας Βόμπιρας στο κείμενο «Ο Καρδούλας δραγάτης», 

έτσι και στο παρόν έργο η εκπρόσωπος της εξουσίας κυριεύεται τελικά από το 

γενικότερο εορταστικό πνεύμα και απορρίπτοντας την υποκριτική της στάση 

απέναντι στις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες, αναθεωρεί και λαμβάνει μέρος 

στη γιορτή.   

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι ο Βασίλης Ρώτας επ’ ουδενί τρόπω δεν 

ασχολείται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παιδιού προς το 

οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον του. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να 

αναδείξει τα κακώς κείμενα της κοινωνίας με την υπάρχουσα δομή και μορφή 

της και κυρίως να στιγματίσει την υποκρισία των αστών και των εκπροσώπων 

της εξουσίας, οικονομικής και εκπαιδευτικής. Ταυτόχρονα αντιπροτείνει ένα 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο επικρατεί το κέφι, η ξενοιασιά και η χαρά της 

γιορτής, στοιχεία που αντλούνται ουσιαστικά από τον λαϊκό πολιτισμό. Η 

πρότασή του επομένως προς τους ανήλικους θεατές του είναι να αναζητήσουν 

και ενδεχομένως να διεκδικήσουν αυτή τη χαρά μέσα σε μια κοινωνία που 

προς το παρόν επιχειρεί να την εξαλείψει, καθώς αποδέχεται ιδέες, αντιλήψεις 

και συμπεριφορές που δε σχετίζονται με τις πραγματικές ανάγκες του λαού.  

Ο Στέλιος Σπεράντσας εμφανίζεται πιο παραδοσιακός από τον Βασίλη 

Ρώτα και πιο συγγενής στον τρόπο επεξεργασίας των θεμάτων του με τους 

άλλους συγχρόνους του δημιουργούς και κυρίως με την Ευφροσύνη Λόντου-

Δημητρακοπούλου. Αναφέρεται στη ζωή του παιδιού εντός του κοινωνικού 

περιβάλλοντος, με στόχο να αναδείξει τις μη αποδεκτές συμπεριφορές που 

εκδηλώνει ο ανήλικος σε διαφορετικές εκδηλώσεις του και στη συνέχεια να τις 

απορρίψει προτείνοντας το αντίθετό τους. Ένα από τα θέματα που απασχολούν 

τον δημιουργό είναι η εκδήλωση αλαζονικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο του 

φιλικού περιβάλλοντος του ανηλίκου. «Οι ξιπασμένοι» και «Ο θησαυρός» (1928) 

στρέφονται ακριβώς γύρω από αυτή την ιδέα, όπως δηλωτικά εξάλλου το 

εκφράζει και ο ίδιος ο τίτλος του πρώτου κειμένου. Σε αυτό, δύο αδέλφια, ο 

Τώνης και η Λέλα, ξιπάζονται λέγοντας ψέματα στην Κατίνα ότι είναι πλούσιοι, 

ότι έχουν αυτοκίνητο και υπηρέτες, ώσπου εμφανίζεται η Ευτέρπη που τους 

γνωρίζει προσωπικά και αποκαλύπτει την αλήθεια. Στο δεύτερο κείμενο, η 

δωδεκάχρονη Ζωή θεωρεί πως με ό,τι κι αν καταπιαστεί είναι η καλύτερη όλων 

και αυτοεπαινείται για τις ικανότητές της μπροστά στις φίλες της, μέχρι που 
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έρχεται η Φωτεινή, η μαγείρισσα και της ταράζει την υπερβολική και άνευ 

αντικρίσματος αυτοπεποίθησή της, λέγοντας: «Πόσο καλά θάκαναν να σου 

έλεγαν, ότι είσαι ένα ξιπασμένο, κουτό πλάσμα! Έτσι θα μπορούσες να διορθωθής 

και να γίνης απλή!» (Σπεράντσας 1928: 56). 

Στο έργο «Ο παλληκαράς» (1955) παρουσιάζεται ο τρόπος που αντιδρά ο 

εντεκάχρονος Σώτος όταν διαφωνεί με τους συνομηλίκους του. Ό,τι κι αν 

συμβεί, είτε στον χώρο του σχολείου, είτε της γειτονιάς, εκείνος το μόνο που 

ξέρει να κάνει είναι να τσακώνεται και να δέρνεται με τα άλλα παιδιά, με 

αποτέλεσμα αφενός να είναι συνεχώς τραυματίας και αφετέρου να μη βρίσκει 

ποτέ το δίκιο του. Στο τέλος φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι ο συγκεκριμένος 

τρόπος αντίδρασης δεν είναι αποτελεσματικός, χωρίς όμως να το παραδέχεται 

λεκτικά. Η αποδοχή της εσφαλμένης του συμπεριφοράς φαίνεται από την 

τελευταία σκηνική οδηγία: «Ντροπιασμένος, χωρίς να πη λέξη, φεύγει από τη 

δεξιά θύρα» (Σπεράντσας 1955: 51). Ο συγγραφέας, στιγματίζοντας την οξύθυμη 

συμπεριφορά ως αρνητική, προτείνει εντέλει μια πιο μετριοπαθή και 

ισορροπημένη στάση που ταιριάζει περισσότερο στην ωριμότητα ενός ενήλικα 

και η οποία αποτελεί στόχο για τον ανήλικο. 

Την παιδική πονηρία και κατεργαριά όπως εκδηλώνεται στο κοινωνικό 

περιβάλλον, αναδεικνύει στο κείμενο «Ο νερουλάς» (1955). Ο εντεκάχρονος 

νερουλάς επιχειρεί να ξεγελάσει τόσο τους συνομηλίκους του Σταύρο και Άλκη, 

όσο και τον εξηντάχρονο θείο τους, πουλώντας κλεμμένο νερό πηγαδιού αντί 

για νερό Σάριζας. Καθώς ο νερουλάς φαίνεται να στηρίζει αμετανόητα τα ψεύδη 

του ακόμη κι όταν αποκαλύπτεται η απάτη του, ο τρόπος τιμωρίας του που 

προκρίνει ο Σπεράντσας είναι η χειροδικία. Επομένως, όταν η διδαχή και οι 

συμβουλές για αλλαγή συμπεριφοράς δε βρίσκουν ανταπόκριση, ο συγγραφέας 

προτείνει ‘δραστικότερες’ λύσεις, αποδεχόμενος προφανώς την εξουσία που 

παρέχει η γνώση και η ηλικία. 

Η παιδική περιέργεια και τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα που μπορεί να 

επιφέρει, στιγματίζονται στο κείμενο «Το λάθος»43 (1928). Η εντεκάχρονη 

Μέλπω ανοίγει ένα γράμμα που απευθύνεται στη μητέρα της και διαβάζει ότι 

περιμένουν την κόρη μιας οικογενειακής φίλης, ενώ παράλληλα αναμένεται και 

μια καινούργια υπηρέτρια. Όταν έρχονται τα δύο κορίτσια, η Μέλπω τις 

                                                 
43 Το κείμενο αναδημοσιεύεται στον Ε’ τόμο της συλλογής «Η σκηνούλα μας» με τίτλο 

«Το χοντρό λάθος» και μια μικρή αλλαγή στα ονόματα των προσώπων: αντί για Φρόσω 

και Ρένα έχουμε Ρηνιώ και Στάσα. 
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μπερδεύει και δημιουργεί μια σειρά παρεξηγήσεων. Ο δραματουργός αφενός 

κατακρίνει την περιέργεια ως ελάττωμα και αφετέρου φαίνεται να θεωρεί ότι 

ορισμένες δραστηριότητες δεν είναι ικανό να τις φέρει σε πέρας ένα παιδί και 

ότι ανήκουν στη σφαίρα ευθυνών των ενηλίκων.  

Εξαίρεση στην εικόνα των παιδικών ελαττωμάτων, έτσι όπως σχηματίζεται 

μέσα από το σύνολο του έργου του Σπεράντσα, αποτελεί το κείμενο «Δεν 

πιάνουν τις μύγες με το ξίδι» (1928). Σε αυτό αναδεικνύονται η αγένεια και η 

φιλαργυρία της θείας Πουλχερίας σε αντίθεση με την ευγένεια και την 

καλοσύνη της εντεκάχρονης ανιψιάς της, Λουκίας. Η τελευταία, αφού δίνει ένα 

μάθημα στη θεία της, η οποία φαίνεται αμετανόητη, την εγκαταλείπει γιατί δεν 

μπορεί να ανεχτεί την κακία της. Η προβολή των αρνητικών χαρακτηριστικών 

των ενηλίκων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εξισορροπητικός παράγοντας 

προς τα ελαττώματα των ανηλίκων, σε μία κοινωνία όπου όλοι, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, οφείλουν συνεχώς να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους και να 

εσωτερικεύουν τους κανόνες της ηθικής. Ωστόσο, το συγκεκριμένο κείμενο 

αποτελεί την εξαίρεση στη δραματουργία του Σπεράντσα και δεν είναι ικανό να 

επιφέρει μια τέτοιου είδους ισορροπία. 

Στο γενικότερο πλαίσιο αναφοράς παιδικών συμπεριφορών που 

εκδηλώνονται στο κοινωνικό περιβάλλον, εντοπίζονται δύο μόλις έργα στα 

οποία γίνεται λόγος ειδικά για τις σχολικές υποχρεώσεις των ανηλίκων. «Η 

δασκάλα» (1928) παρουσιάζει τη μικρή Πολυξένη να είναι χαρούμενη που 

επιτέλους έφθασαν οι διακοπές των Χριστουγέννων, αλλά όταν η αδελφή της 

Ελένη την απειλεί ότι θα πει στον πατέρα τους για κάποιες τελευταίες κακές 

επιδόσεις της στα μαθήματα, η Πολυξένη υπόσχεται ότι θα αλλάξει. Στο κείμενο 

«Ο χορός» (1955) η ενννιάχρονη Κική αποφασίζει να πάει στον χορό της φίλης 

της Νένας χωρίς να έχει διαβάσει το μάθημα της ιστορίας της, όπως της είχε 

ζητήσει ως προϋπόθεση η γιαγιά της. Ωστόσο ο χορός αναβάλλεται κι έτσι η 

Κική υποχρεώνεται να μείνει στο σπίτι για να μελετήσει. Οι σχολικές 

υποχρεώσεις και στα δύο κείμενα φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με την 

παιδική ανάγκη για ξεκούραση και διασκέδαση και να εκπληρώνονται μόνον 

όταν δε γίνεται διαφορετικά και μετά την παρέμβαση κάποιου ενήλικα. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο ο δραματουργός θεωρεί ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα που 

προσφέρει η γνώση και ο θεσμός του σχολείου δεν έχουν εμπεδωθεί από το 

παιδί, το οποίο χρειάζεται την καθοδήγηση κάποιου ενήλικα για να 

ανταποκριθεί στις σχολικές του υποχρεώσεις. 
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Σε γενικές γραμμές, ο Στέλιος Σπεράντσας παρουσιάζει την παιδική 

συμπεριφορά εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος, κυρίως φιλικού, 

αποδίδοντάς την με μελανά χρώματα (αλαζονεία, πονηρία, περιέργεια, 

απερισκεψία), ώστε τα ίδια τα κείμενα να λειτουργήσουν ως προτροπή για την 

υιοθέτηση της ακριβώς αντίθετης στάσης προς τις καταστάσεις και τους 

συνανθρώπους. Αποδεχόμενος τους κοινωνικούς κανόνες, φαίνεται πως μέσω 

των κειμένων του δεν προτείνει την αμφισβήτηση της κοινωνίας ή έστω την 

κριτική στάση προς αυτήν, αλλά την παραδοχή των αρχών της, ώστε ο ανήλικος 

να εισέλθει σε αυτήν ομαλά και κατά το δυνατόν ανεμπόδιστα, προκρίνοντας 

τελικά μια συντηρητική άποψη απέναντι στην καθεστηκυία τάξη πραγμάτων. 
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2.1.3. Η θρησκεία 

Έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα το θέμα της θρησκείας 

τροφοδοτεί τόσο τα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού, όσο και τα εξωσχολικά 

αναγνώσματα αλλά και τα περιοδικά για παιδιά της εποχής. Η εικόνα του Θεού 

παρουσιάζεται έως τα τέλη του 19ου με δύο γνωρίσματα, την απανταχού 

παρουσία και την παντογνωσία της, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε 

κινητήριο μοχλό στη διαδικασία της συμμόρφωσης και της ηθοπλαστικής 

αγωγής του παιδιού. (Μακρυνιώτη 1986:102-106, Αναγνωστόπουλος 2001:46-

54)44.  

Αργότερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, η θεϊκή παρουσία παύει να 

προβάλλεται ως τιμωρός και εμφανίζεται ως πηγή δημιουργίας και αγάπης, ως 

δύναμη φροντίδας και προστασίας. Τα βιβλία επιχειρώντας να τονίσουν την 

αμεσότητα του Θεού, αναφέρονται στις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές, 

προβάλλοντας την χαρούμενη ατμόσφαιρα των εορταστικών ημερών. Στο 

αναγνωστικό το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο» (1919), που εκφράζει τις 

προοδευτικές δυνάμεις της εποχής με κατεξοχήν εκπροσώπους τους 

συγγραφείς του Δ. Ανδρεάδη, Αλ. Δελμούζο, Π. Νιρβάνα, Ζαχ. Παπαντωνίου και 

Μ. Τριανταφυλλίδη, εντοπίζουμε στον Α’ τόμο το ακόλουθο χαρακτηριστικό 

κείμενο «Ντιν, νταν, ξημερώνει Χριστούγεννα […] Σήμερα όλοι φορούν τα γιορτινά 

τους. […] Πάμε να ιδούμε τον καλό μας το Χριστό, που γεννήθηκε απόψε. […] 

Πάμε να ιδούμε τον καλό μας το Χριστό» (Μακρυνιώτη ό.π.:109). Με το ίδιο 

σκεπτικό, να προσεγγίσουν δηλαδή τα παιδιά το φιλικό πρόσωπο του Θεού και 

όχι να  τα φοβίζει το ενδεχόμενο της τιμωρίας, δημοσιεύει η ήδη καταξιωμένη 

τότε συγγραφέας, Πηνελόπη Δέλτα, τη «Ζωή του Χριστού» στα 192545.  

                                                 
44 Αναφέρουμε ενδεικτικό απόσπασμα από το αναγνωστικό του Δ.Λέριου (1875): «Ο 

Θεός βλέπει τα πάντα! Παιδίον μου. […] Αν πράξης κακόν τι θα τιμωρηθής και από τον 

Θεόν και από τους ανθρώπους» (Μακρυνιώτη 1986: 103), αλλά και τον επίτιτλο «Θεών 

υπηρεσίαν ηγήσατο την επιμέλειαν και σωτηρίαν των νέων» (Πλούταρχος) από το βιβλίο 

«Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας ή Γεροστάθης»  (1858) του Λέοντος Μελά. 

Ανάλογο πνεύμα διαφαίνεται και στις σελίδες της «Εφημερίδος των Παίδων» (1876) 

στους λεγόμενους Κανόνες καθημερινής διαγωγής: «1. Μη λέγετε τίποτε εφ’ όσα δεν 

θέλετε να ακούση ο Θεός, 2. Μη κάμνετε τίποτε εφ’ όσα δεν θέλετε να ιδή ο Θεός, 3. Μη 

γράφετε τίποτε εφ’ όσα δεν θέλετε να αναγνώση ο Θεός» κ.ο.κ. (Μακρυνιώτη 1986: 104).  
45 Η Πηνελόπη Δέλτα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Τερέζας Πεσμαζόγλου, αν και 

δεν πίστευε στον Θεό, αν και αντιμετώπιζε τον Χριστό ως έναν υπεράνθρωπο 
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Σε ό,τι αφορά την ποίηση για παιδιά στις αρχές του αιώνα, η θρησκεία 

πολύ συχνά παύει να συνιστά κεντρικό θεματικό άξονα, ενώ επιχειρείται και η 

αποφυγή του έντονου χριστιανικού βιώματος που κυριαρχούσε τις παλαιότερες 

δεκαετίες. Η θεϊκή αγάπη και προστασία προβάλλεται τώρα πια μέσω της 

ομορφιάς και ισορροπίας της φύσης. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα, 

απαλλαγμένα από τον έντονο και άμεσο διδακτισμό, είναι η ποίηση των 

Ζαχαρία Παπαντωνίου, Τέλλου Άγρα, Μιχαήλ Στασινόπουλου, Ιωάννη 

Καμπούρογλου, Νικόλαου Χατζιδάκη κ.ά. (Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη 

2002: 155-158, 271-274, 306-308, 329-330, 187-188, 251-256). 

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος επιλέγει να μην αντλήσει για κανένα του κείμενο 

θέμα από τον χώρο της θρησκείας ή της ζωής του Χριστού που θα μπορούσε να 

θεωρηθεί πιο οικείο προς το ανήλικο κοινό. Ακόμη και στο έργο με τίτλο «Πώς 

επέρασες χθες;» που εξαίρει τη φιλανθρωπία, έννοια στενά συνδεδεμένη με τις 

ιδέες του χριστιανισμού, δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά σε αυτόν. Μία 

τέτοια επιλογή ίσως να εντάσσεται στην επιδίωξη του δραματουργού να 

αποφύγει τον διδακτισμό των έργων του, πρόθεση ωστόσο που θεωρούμε ότι δεν 

επετεύχθη, στον βαθμό τουλάχιστον που επιθυμούσε ο δημιουργός. 

Η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου φαίνεται αφενός να έχει 

εναρμονιστεί με τις τάσεις της σύγχρονής της λογοτεχνίας για παιδιά και να μην 

επικεντρώνεται στο θέμα της θρησκείας και αφετέρου να τηρεί απαρέγκλιτα το 

στόχο της για θεματολογία που αφορά την παιδική καθημερινότητα. Ως εκ 

τούτου, κανένα κείμενό της δεν είναι αφιερωμένο στη θρησκευτική πίστη ή 

έστω στην παρουσίαση σκηνών που αφορούν τις μεγάλες χριστιανικές εορτές 

των Χριστουγέννων και του Πάσχα, γεγονός που, σημειωτέον, θα μπορούσε 

πρακτικά να αποδειχθεί χρήσιμο, διότι τέτοια επετειακά κείμενα ενδέχεται να 

παρουσιάζονταν τακτικά λόγω του επικαιρικού τους χαρακτήρα. 

Ωστόσο, στις λιγοστές αναφορές που γίνονται στη θρησκεία, ο Θεός 

παρουσιάζεται μάλλον ως τιμωρός και ως κριτής που επαινεί το καλό και 

κατακρίνει το κακό, προσδίδοντας τελικά στα κείμενα μια ηθοπλαστική 

διάσταση που ταιριάζει περισσότερο στην ιδεολογία του τέλους του 19ου αιώνα. 

Συγκεκριμένα, στη «Θεία Μαρή» (1926) αναφέρεται: «Ο Θεός αγαπά τους 

καλούς ανθρώπους, και εισακούει εκείνο που τον παρακαλούν και προ πάντων, 

όταν τους βλέπη να βασανίζωνται» (σ.14). Αντίστοιχα στην «Ηχώ» (1926) λέει η 

                                                                                                                                            
(επηρεασμένη από τη νιτσεϊκή θεωρία), ωστόσο υποστήριξε τη θρησκεία και τον κλήρο 

ως εθνική παρακαταθήκη (Πεσμαζόγλου 1991: 149-156). 
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μητέρα: «Αυτό το κάνει επίτηδες ο Θεός, δια να μας διδάξη, ότι αν θέλωμε και οι 

άλλοι να μας φέρωνται καλά, πρέπει και μεις να φερώμεθα εις αυτούς καλά» 

(σ.42).  

Στο «Τραγούδι της ειρήνης» (1931) οι αναφορές, σαφώς περισσότερες, 

περιστρέφονται πάλι γύρω από την έννοια του καλού: «Μια μέρα θα δώση [ο 

αναίσθητος άνθρωπος] λόγο για την διαγωγή του αυτή και στον Θεόν. Γιατί ο 

Θεός μας έστειλε στον κόσμον αυτόν, παιδιά μου, να φροντίζωμε, όχι μόνον για 

τον εαυτόν μας, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους. Για το γενικό καλό» (σ.19) 

και: «Όλοι οι άνθρωποι είμεθα αδέλφια μεταξύ μας αφού έχομε όλοι ένα πατέρα. 

Τον ουράνιο πατέρα μας. Τον Θεόν» (σ.19). Η έννοια του καλού, εκτός από τη 

σημασία της καλής συμπεριφοράς, αποκτά εδώ κι άλλες προεκτάσεις, 

κοινωνικές, που συνίστανται στην προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο και πιο 

συγκεκριμένα αναφέρονται στη φιλανθρωπία.  

Τέλος, λόγω του συγκεκριμένου θεματικού προσανατολισμού του 

κειμένου, η θεϊκή παρουσία και θέληση συνδέεται επιπρόσθετα με το αγαθό 

της ειρήνης, γιατί «τον πόλεμο τον απαγορεύει και ο Χριστός» (σ. 33), ενώ λίγο 

παρακάτω αναφωνεί ενθουσιασμένος ο τραυματίας πολέμου Γιάννης: «Ζήτω 

στους καλούς ανθρώπους που διδάσκουν στην κοινωνία αυτό που αγαπά κι ο 

καλός μας Θεός. Την παύσι του πολέμου» (σ. 62-63). 

Γενικά η Λόντου παρ’ ότι αποφεύγει, όπως και οι σύγχρονοί της 

λογοτέχνες για παιδιά, να επικεντρωθεί στα κείμενά της γύρω από τη θεϊκή 

παρουσία, ωστόσο, όταν αναφέρεται στον Θεό δεν τον παρουσιάζει ως πηγή 

δημιουργίας, αλλά τονίζει την παντογνωσία και παντοδυναμία του, λέγοντας επί 

παραδείγματι: «Τι να κάμω Θεέ μου! Φώτισέ με, Συ που είσαι ο πατέρας των 

Φώτων» (Λόντου 1926: 6), ακολουθώντας τελικά τα ειωθότα της λογοτεχνίας για 

παιδιά του 19ου αιώνα.  

Αντίθετα, η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά αφιερώνει αρκετά έργα της στο 

ζήτημα της θρησκείας, προσεγγίζοντάς το όμως με μια ελαφρώς 

διαφοροποιημένη οπτική. Τούτο σημαίνει ότι δεν αναφέρεται γενικά στον Θεό 

και τη δύναμή του, είτε αυτή είναι ευεργετική είτε κατασταλτική, αλλά 

επικεντρώνεται στο ανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, παρουσιάζοντας με ποιο 

τρόπο επηρέασε τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά, που έζησαν στην εποχή 

του. Κατά μία έννοια η συγγραφέας επιχειρεί, μέσα από τα κείμενά της, να 

σκιαγραφήσει τη ζωή του Χριστού, ξεκινώντας από τη στιγμή της γέννησης και 

ακολουθώντας τον Ιησού έως την περίοδο της ενηλικίωσης και της διδασκαλίας 

του.    
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Η πορεία αυτή διαγράφεται με τα κείμενα «Ακολουθώντας το Θείο Αστέρι», 

«Το πρώτο του Θαύμα» και «Ο τυφλός της Ιεριχούς»46, στα οποία απουσιάζει η 

έντονη θρησκευτική διδαχή, διότι η Μεταξά έχει επιλέξει να παραχωρήσει τον 

λόγο στα παιδιά-δρώντα πρόσωπα και όχι σε κάποιον ενήλικο, που θα 

διακήρυττε τη χριστιανική αγάπη. Στην προκειμένη περίπτωση οι ανήλικοι 

πρωταγωνιστές ζώντας από κοντά κάποια από τις περιόδους της ζωής του 

Χριστού μένουν κατάπληκτοι από τη δύναμή του και κατ’ αυτό τον τρόπο 

ασπάζονται το χριστιανισμό. Επιλέγεται επομένως μία μέθοδος που θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί επαγωγική και όχι δογματική, η οποία κατ’ 

επέκταση προσδίδει στα εν λόγω κείμενα το στοιχείο της ελαφρότητας και  της 

αγνότητας, παράμετρος ταιριαστή στην παιδική ηλικία και κατά μία έννοια και 

στη θρησκευτική πίστη. 

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι όλα τα κεντρικά πρόσωπα είναι 

ανήλικα, καλλιεργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις επικοινωνίας ανάμεσα στη 

σκηνή και την πλατεία, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στον θεατή να ταυτιστεί 

με τα δρώντα πρόσωπα της ιστορίας. Εφόσον το παιδί-θεατής ή το παιδί-

αναγνώστης ίσως δε βρίσκεται ακόμη σε θέση, λόγω των πνευματικών 

ιδιαιτεροτήτων της ηλικίας του, να προχωρήσει σε πολύπλοκες αναγωγές και 

πολύ περισσότερο να επιδείξει υπαρξιακούς προβληματισμούς, η διαδικασία 

της ταύτισης θεωρείται η προσφορότερη, προκειμένου να επικοινωνηθεί το 

θρησκευτικού περιεχομένου μήνυμα. 

Πέραν όμως των τριών προαναφερθέντων έργων, εντοπίζονται κι άλλα 

κείμενα τα οποία, αν και χρονικά τοποθετούνται στο παρόν της συγγραφέως και 

δεν αναφέρονται στη ζωή του Χριστού, ωστόσο εντάσσονται θεματικά στο πεδίο 

της θρησκευτικής πίστης. Πρόκειται για ιστορίες που εκτυλίσσονται κατά κύριο 

λόγο την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και εξ 

αυτής αντλούν το θρησκευτικό τους περιεχόμενο. «Παραμονή Πρωτοχρονιάς» 

(1971), «Σαν τον Άγιο Βασίλη» (1971), «Θα ‘ρθει και φέτος» (1982) και «Άγιος 

Βασίλης έρχεται» (1982) είναι οι τίτλοι των εν λόγω έργων, δηλωτικοί του 

περιεχομένου τους. Σε αυτά τα κείμενα η χριστιανική αγάπη προβάλλεται και 

συνδυάζεται άρρηκτα με την έννοια της φιλανθρωπίας, της συμπαράστασης και 

της συμπόνιας, μεταφέροντας το κήρυγμα του Χριστού στον 20ό αιώνα, 

                                                 
46 Τα τρία αυτά έργα βρίσκονται στον πρώτο τόμο του «Θεάτρου του Παιδιού» (1971) και 

χαρακτηρίζονται από τη συγγραφέα ως Θρησκευτικά Μονόπρακτα, πλην του πρώτου 

που υποτιτλίζεται ως Χριστουγεννιάτικο Μονόπρακτο. 
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της 

περιόδου του μεσοπολέμου κατά την οποία γράφτηκαν τα έργα.  

Δεν είναι τυχαίο ότι κεντρικά πρόσωπα των συγκεκριμένων κειμένων είναι 

άπορα παιδιά, συχνά ορφανά, στα οποία τις εορταστικές μέρες των 

Χριστουγέννων συμπαραστέκονται οικονομικά και ηθικά ενήλικες, που κατ’ 

αυτόν τον τρόπο εκφράζουν το χριστιανικό μήνυμα της αγάπης και της 

αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα, σ’ ένα κράτος που μόλις το 1909 αρχίζει 

να παρεμβαίνει, και πάλι όχι σε ευρεία κλίμακα, με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κοινωνικών ομάδων που ζούσαν υπό αντίξοες συνθήκες 

(Μακρυνιώτη 1986: 205), η κοσμική και η θρησκευτική διάσταση της 

φιλανθρωπίας, εκ μέρους των ιδιωτών, τείνουν να ταυτιστούν. 

Σε γενικές γραμμές επομένως, η Μεταξά συμφωνεί με το ευρύτερο κλίμα 

της εποχής της παρουσιάζοντας στα έργα της το φιλεύσπλαχνο πρόσωπο του 

Θεού, που φροντίζει πάντα για τους αδυνάτους. Από την άλλη πλευρά επιχειρεί, 

στο ίδιο πάντα πλαίσιο, να προβάλλει την ανθρώπινη υπόσταση του Ιησού, ώστε 

ο μικρός αναγνώστης/θεατής, μέσα σ’ ένα περιβάλλον οικειότητας, να 

προσεγγίσει αυτοβούλως –έως ένα βαθμό- τη χριστιανική πίστη. Το αποτέλεσμα 

που προκύπτει, τουλάχιστον για τα κείμενα που αφορούν τη ζωή του Χριστού, 

θεωρούμε ότι διαθέτει μια μάλλον διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά 

κοινωνικές συνθήκες του άμεσου και δια παντός ξεπερασμένου παρελθόντος, 

αλλά γεγονότα που μέσω της μυθοπλασίας καθιστούν ανάγλυφη τη χριστιανική 

διδασκαλία, χωρίς το βάρος της πιεστικής διδαχής.  

Οι απόψεις του Βασίλη Ρώτα για το θέμα της θρησκείας είναι 

αξιομνημόνευτες, κυρίως επειδή ιδεολογικά δεν ανήκει σε πολιτικούς χώρους 

που συνδέονται άρρηκτα και σχεδόν αυτονόητα με το θρησκευτικό αίσθημα. 

Ωστόσο αποδίδει πρώτιστη σημασία στον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η 

εκκλησία στη διαπαιδαγώγηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είνε φανερό πόση 

σπουδαιότητα έχει η αγωγή. Πώς όμως το Κράτος επιδιώκει και επιτυγχάνει 

αυτή την αγωγή; […] Για τον σκοπό αυτό τρία μέσα έχουμε: Την εκκλησία, το 

σχολείο, το θέατρο» (Ρώτας 1986: Α’ 25). Εξισώνει με άλλα λόγια τον ρόλο και 

την επιρροή που ασκεί το θέατρο με εκείνον της εκκλησίας, λέγοντας επίσης ότι 

«το θέατρο δεν είνε καθόλου είδος πολυτελείας, αλλά απεναντίας, είδος πρώτης 

ανάγκης τόσο απαραίτητο, όσο και το σχολείο και η εκκλησία» (ό.π.: 24). 

Θεσμός απαραίτητος επομένως η εκκλησία, γνωρίζοντας καλά ο δραματουργός 

ότι οι απαρχές του θεάτρου εδράζουν στις απανταχού ανά τον κόσμο 

θρησκευτικές τελετές, καθώς και ότι το θέατρο μέσα στους κόλπους της 
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χριστιανικής εκκλησίας απόκτησε τη μορφή του «Λειτουργικού δράματος» και 

στη συνέχεια του ονομαζόμενου «Μυστηρίου» (Κακούρη 1998: 76-122). 

Αναγνωρίζοντας επομένως ο Ρώτας τη συνδρομή της θρησκείας στη 

δημιουργία και εξέλιξη του δραματικού είδους, ήταν φυσικό να αφιερώσει στο 

συγκεκριμένο θεματικό πεδίο ένα τουλάχιστον κείμενο. Πρόκειται για το 

«Ιησούς δωδεκαετής εν τω ναώ», που γράφτηκε τα πρώτα χρόνια ενασχόλησής 

του με το θέατρο για παιδιά και συγκεκριμένα το 1929. Σε αυτό 

παρουσιάζονται ο Ιησούς κι ο Ιούδας ως παιδιά ακόμη και μέσω της 

μυθοπλασίας εκφράζεται και σχεδόν αναλύεται ψυχαναλυτικά η μετέπειτα 

σχέση τους και η πράξη της προδοσίας47 (Πούχνερ 2003: 73). Τον δύσμορφο, 

καμπούρη, Ιούδα οδηγεί στον ναό ο πατέρας του, ο οποίος για να απαλλαγεί 

από την ευθύνη του κακότυχου γιου του, θέλει να τον αφιερώσει στην 

εκκλησία. Ωστόσο οι ιερείς αρνούνται να τον αποδεχτούν επικαλούμενοι την 

Παλαιά Διαθήκη, θεωρώντας ότι η δυσμορφία του παιδιού οφείλεται στις 

αμαρτίες των γονέων του, που για να εξιλεωθούν πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι 

τον γιο τους. Ο Ιησούς, που προσέρχεται στον ναό εκείνη την ώρα, κάνει λόγο 

για την αγάπη και την δικαιοσύνη που ευαγγελίζονται οι Γραφές και αντιδρά 

στην αδικία του πρωθιερέα. Στο τέλος αναλαμβάνει υπό την προστασία του τον 

Ιούδα λέγοντας ότι  εφεξής θα είναι αδελφός του48, γεγονός που χωρίς δεύτερη 

σκέψη αποδέχεται η Μαρία, η Παναγία, αποδεικνύοντας τη μεγαλοσύνη της. 

Το αξιοσημείωτο στο συγκεκριμένο έργο, πέραν της ευρηματικής 

σύλληψης της συνάντησης Ιησού και Ιούδα σε παιδική ηλικία49, είναι ότι ο 

δραματουργός δε διστάζει να ασκήσει κριτική ακόμη και στα κακώς κείμενα 

της εκκλησίας και κυρίως εναντίον των λειτουργών της. Ο πρωθιερέας αρνείται 

να δεχτεί στον ναό τον δύσμορφο Ιούδα επικαλούμενος ρήση της Παλαιάς 

Διαθήκης και ουσιαστικά δείχνεται ανάλγητος μπροστά στον ανθρώπινο πόνο, 

                                                 
47 Η μητέρα του Ιούδα στο τέλος του κειμένου λέει προφητικά στον γιο της: «Εμένα με 

σταύρωνες, αυτόν [τον Ιησού] θα τον αγαπάς» (Ρώτας 21975: 124). 
48 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Καινή Διαθήκη γίνεται λόγος για την ύπαρξη 

αδελφών του Ιησού. Συγκεκριμένα τα Κατά Ματθαίον και Κατά Μάρκον ευαγγέλια 

δίνουν τα ονόματα τεσσάρων αδελφών του Ιησού: Ιάκωβος, Ιωσήφ ή Ιωσής, Σίμων και 

Ιούδας (Κυρτάτας 2003: 57-61).   
49 Στο κείμενο της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά «Το πρώτο του θαύμα» εντοπίζεται 

επίσης η συνάντηση Ιησού και Ιούδα σε παιδική ηλικία. Στην περίπτωση αυτή όμως ο 

Προδότης εκδηλώνει από τότε μοχθηρή και χαιρέκακη συμπεριφορά και ο Χριστός 

είναι εκείνος που τον εμποδίζει κάνοντας το ‘πρώτο του θαύμα’. 
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ενώ ο Ιησούς εναντιώνεται και ερμηνεύει τις Γραφές σύμφωνα με το πνεύμα 

αγάπης της Καινής Διαθήκης και όχι ακολουθώντας το γράμμα του νόμου. Από 

τη μια πλευρά υποστηρίζεται ότι «Ο Κύριος είναι αυστηρός, ο Κύριος είναι 

σκληρός. Το παιδί αυτό είναι γέννημα της αμαρτίας, πρέπει να πεθάνη!» (Ρώτας 
21975: 120) και ο αντίλογος έρχεται μέσα από τις γραφές: «Σταλάχτε δροσιά από 

πάνω, ουρανοί, και τα σύγνεφα, ας ραντίσουν δικαιοσύνη» (ό.π.: 122). Ο Ρώτας 

επιλέγει να επικαλεστεί εδάφιο που κάνει λόγο για το δίκαιο, ιδέα που ταιριάζει  

με την αντίληψη της κοινωνικής δικαιοσύνης που ο ίδιος υποστηρίζει με 

σθένος, συνδέοντας τελικά το μήνυμα των Γραφών με την ίδια την ζωή. Ο ίδιος 

εξάλλου έχει διατυπώσει εύγλωττα ότι «αν υπάρχει κάτι σ’ αυτόν τον τόπο που 

να διατηρεί σεβασμό στην αξία του, είναι η θρησκεία» (Ρώτας 21985: 12), 

κάνοντας λόγο σε αυτή την περίπτωση για θρησκεία και όχι για εκκλησία, διότι 

η τελευταία εκφράζεται μέσω των λειτουργών της, την υποκρισία των οποίων δε 

διστάζει, όταν την εντοπίζει, να την αναδεικνύει επικριτικά.  

Ίδιος είναι ο στόχος του και στο κείμενο «Οι μαξιλαριές», όπου αν και ο 

κεντρικός θεματικός άξονας είναι το κοινωνικό περιβάλλον (βλ.Κεφ.2.1.2), 

ωστόσο η παρουσία της νεαρής καλόγριας Ευδοκίας δίνει την ευκαιρία να 

εκφραστούν αντιλήψεις που σχετίζονται με τον κλήρο. Ο ορίζοντας προσδοκιών 

όλων των προσώπων του έργου ως προς τη συμπεριφορά της Ευδοκίας 

διαψεύδεται στην πορεία από τη στάση της ίδιας της μοναχής. Όλοι αναμένουν 

ότι θα τοποθετηθεί κατά των μεταμφιέσεων, της μουσικής και εν γένει της ιδέας 

της γιορτής, γιατί όπως υπονοείται αυτή είναι η αντίληψη της κοινωνίας για την 

εκκλησία. Ωστόσο η νεαρή καλόγρια ξαφνιάζει ευχάριστα, δείχνοντας ότι η 

τέτοιου είδους αντιμετώπιση είναι προϊόν υποκρισίας και πως στην 

πραγματικότητα η ίδια βρίσκεται πολύ κοντά στη ζωή και αναγνωρίζει την αξία 

του παιχνιδιού και της γιορτής, την οποία στο τέλος υποκινεί. Μέσω του 

προσώπου της μοναχής, ο Βασίλης Ρώτας υποδεικνύει το θετικό πρότυπο των 

λειτουργών της εκκλησίας, αντιδιαστέλλοντας το ουσιαστικά προς τις 

φαρισαϊκές εκδηλώσεις και απόψεις που εκφράζει μερίδα του κλήρου όταν 

αποκόπτεται από τα εγκόσμια και υποστηρίζει μονάχα την πνευματικότητα και 

εντέλει τη σοβαροφάνεια.  

Ο Στέλιος Σπεράντσας ακολουθώντας την τάση της εποχής του περί 

ανάδειξης του φιλικού προσώπου του Θεού και όχι της πλευράς του τιμωρού 

και όντας προφανώς πιστός και ο ίδιος, έχει από νωρίς (1930) αφιερώσει μια 

ολόκληρη ποιητική του συλλογή στο εν λόγω θέμα, η οποία φέρει τον τίτλο «Το 

παιδί προσεύχεται. Προσευχές-Γιορτές-Θρησκευτικά ποιήματα» (βλ.Κεφ.1.4). 
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Σε ό,τι αφορά τα θεατρικά του κείμενα, στη συλλογή «Η Σκηνούλα μας» όπως 

κάθε τόμος στρέφεται θεματικά γύρω από ένα συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι και ο 

τέταρτος τόμος αναφέρεται στη γιορτή των Χριστουγέννων50. Περιλαμβάνει 

τέσσερα κείμενα που οι δηλωτικοί για το περιεχόμενο τους τίτλοι είναι οι εξής: 

«Νύχτα της Βηθλεέμ», «Καλλικάντζαροι», «Το γράμμα του Άη-Βασίλη» και «Η 

πράσινη μάσκα». 

Συγγενής με το θρησκευτικό αίσθημα είναι η ιδέα της φιλανθρωπίας, στην 

οποία αφιερώνονται δύο έργα. Στο πρώτο, «Το δέντρο των φτωχών» (1928) δύο 

πλούσια παιδιά, ο Σπύρος και η Καίτη προσφέρουν για τα Χριστούγεννα δώρα 

στους φτωχούς φίλους τους, το Νίκο και τη Μαρία. Ως κατακλείδα στο κείμενο 

η φτωχή μητέρα συνδέει αυτή την πράξη με την πίστη στον Θεό και την εξαίρει, 

προβάλλοντάς την ως πρότυπο: «Ο καλός Θεός σας έδωκε τα δώρα αυτά. Το 

παράδειγμα του Σπύρου και της Καίτης δείχνει, πως τα δυο παιδιά δεν είναι 

εγωιστές, για να φροντίζουν μόνο για τον εαυτό τους, αλλά συλλογίζονται και τους 

άλλους, που δυστυχούν!» (Σπεράντσας 1928: 41).Στο έργο «Η Τιτίκα θέλει να 

πάη περίπατο» (1928) η ομώνυμη ηρωίδα αντιλαμβάνεται την τύχη της να ζει 

πλουσιοπάροχα όταν έρχεται στο σπίτι της η φτωχή Ιωάννα, την οποία μετά και 

από παρέμβαση της μητέρας αποφασίζουν να την κρατήσουν να ζήσει κοντά 

τους. 

Στο έργο του Σπεράντσα πολύ στενή σύνδεση υπάρχει ανάμεσα στη 

θρησκεία και τους αγώνες για την πατρίδα, με αποτέλεσμα το δίπτυχο πατρίδα-

θρησκεία να προβάλλεται με ένταση και να αποτελεί σημαντικό θεματικό άξονα 

επί του συνόλου των κειμένων. Στο έργο «Το θολό νερό» (1948β) είναι φανερή η 

προσφορά της εκκλησίας στον αγώνα κατά των Τούρκων και δηλωτική μέσω της 

φράσης: «Εγώ τύλιγα σήμερα φυσέκια, σκίζοντας τα τελευταία που μας απόμειναν 

φύλλα του Ευαγγελίου» (Σπεράντσας 1948β: 79). Σχεδόν όμως σε όλα τα 

κείμενα υπάρχουν παρόμοιες φράσεις και επιλεκτικά καταγράφουμε 

ορισμένες: «Ας μη χάνουμε ποτέ τις ελπίδες μας στο Θεό και στη Μεγαλόχαρη 

Παρθένα» από το «Ο χορός του Ζαλόγγου» (Σπεράντσας 1948β: 35), «Κάθε 

βράδυ που ανάβουμε το καντήλι, για σένα προσευχόμαστε…Για σένα και για την 

πατρίδα…Για σένα και για όλα τα παιδιά, που πολεμούν» από το κείμενο «Ήρωες» 

(Σπεράντσας 1948γ: 44). Επίσης στο κείμενο «Το κρυφό σχολειό» (1948β) όλα 

τα παιδιά, μαζί με τον παπα-δάσκαλο, κάνουν τον σταυρό τους μπροστά στα 

                                                 
50 Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω τόμος στάθηκε αδύνατον να αναβρεθεί σε οποιαδήποτε 

δημόσια βιβλιοθήκη. 
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εικονίσματα και προσεύχονται για τη θετική έκβαση του αγώνα, ενώ στο έργο 

«Ατσαλένιες γυναίκες» (Σπεράντσας 1948γ: 29) η Δέσπω κατεβαίνοντας από τα 

χαρακώματα σταματά σε ένα ξωκλήσι και αναφωνεί ότι «όλος ο στρατός το 

πιστεύει πως στον αγώνα μας μας προστατεύει, μας βοηθεί η Παναγιά».   

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι ο Στέλιος Σπεράντσας συνδέει τη 

θρησκευτική πίστη με όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στην 

καθημερινότητα, μέσω του αισθήματος της φιλανθρωπίας, στη χαρά των 

εξαιρετικών ημερών, μέσω της γιορτής των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς και κυρίως στην αίσθηση του χρέους προς την πατρίδα, όπου 

εκεί οι δύο αξίες συμπορεύονται αρμονικά και η μία στηρίζει την άλλη προς 

έναν κοινό στόχο, την ηθική και σωματική απελευθέρωση του ανθρώπου. 
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2.1.4. Η πατρίδα 

Η έννοια της αγάπης προς την πατρίδα στα αναγνωστικά βιβλία έως 

περίπου το 1880, αν και έντονα παρούσα, δεν είναι ταυτισμένη και στενά 

περιορισμένη στις νοηματοδοτήσεις της λέξης Ελλάδα. Έως τότε, η φιλοπατρία 

διατηρεί ένα καθολικό περιεχόμενο και προβάλλεται ως ένα από τα καθήκοντα 

του παιδιού, όπως ακριβώς και η υπακοή, η ευγνωμοσύνη και η φιλανθρωπία 

(Μακρυνιώτη 1986: 260-263). Με τη δημιουργία όμως της αστικής τάξης στην 

Ελλάδα και τη διαφοροποίηση των ιδεολογικών και κοινωνικών δεδομένων, 

αλλά και σε συνδυασμό με τα ιστορικά γεγονότα της εποχής (ήττα του ’97, 

αμφισβήτηση της ελληνικότητας της Μακεδονίας, προώθηση της Μεγάλης 

Ιδέας), η έννοια της  φιλοπατρίας αρχίζει να εξαρτάται άμεσα και να συνδέεται 

στενά με την αναζήτηση της πολιτιστικής ταυτότητας της νέας τάξης και γενικά 

της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων. Έκτοτε, η πατρίδα ορίζεται πολύ 

συγκεκριμένα ως προς το χώρο –Ελλάδα-, ενώ ως προς το χρόνο επιχειρείται 

διασύνδεση του παρελθόντος με το παρόν.   

Η έννοια της πατρίδας απασχολεί στις αρχές του 20ου αιώνα την παιδική 

ποίηση, χωρίς όμως να συνιστά τον κύριο θεματικό άξονά της. Με το ζήτημα 

αυτό ασχολήθηκαν πολλοί δημιουργοί (αναφέρουμε ενδεικτικά τους 

Ζαχ.Παπαντωνίου, Τ.Άγρα, Μ.Παπαριστείδου), αλλά χωρίς να εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους αποκλειστικά σε αυτό και χωρίς να χρησιμοποιούν πάντα το 

ίδιο ύφος (άλλοτε με έντονες και άλλοτε με ασθενέστερες εθνικιστικές τάσεις) 51, 

(Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη 2002: 274-276, 308-313, 339-342).  

Διαφορές ως προς τον τρόπο προσέγγισης της φιλοπατρίας συναντάμε αυτή 

την περίοδο γενικά στο χώρο του λογοτεχνικού αναγνώσματος για παιδιά, 

διαφορές που ενίοτε κατέληξαν και σε σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των 

δημιουργών, οι οποίοι αν και συμφωνούν στη σημασία της εθνικής 

διαπαιδαγώγησης του παιδιού, ωστόσο τα ποσοτικά και τα ποιοτικά τους 

κριτήρια αποκλίνουν σημαντικά. Η Πηνελόπη Δέλτα, προεξέχουσα μορφή της 

παιδικής λογοτεχνίας αυτής της περιόδου, αφιερώνει από νωρίς κείμενά της στο 

                                                 
51 Αναφέρουμε ενδεικτικούς στίχους του Ιωάννη Πολέμη, ώστε να καταστεί φανερή η 

διαφορά υφολογικής επεξεργασίας του ίδιου θέματος: «Πάντα κι όπου σ’ αντικρίζω/με 

λαχτάρα σταματώ/και περήφανα δακρύζω/ταπεινά σε χαιρετώ» («Η σημαία», 1905), αλλά 

«Και τον θάνατον με θάρρος ας τον αντικρίσομ’ όλοι/τι κερδίζομεν να ζώμεν 

ντροπιασμένοι, ταπεινοί;/Ω! χαρά στον που θα πέσει πρώτος στου εχθρού το βόλι,/στης 

Σημαίας του το πλάι θα βρει αθάνατη θανή» («Στα σύνορα», 1912).  
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θέμα της πατρίδας (Για την πατρίδα, 1909, Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου, 

1911, αλλά και αρκετά χρόνια αργότερα το βιβλίο Στα Μυστικά του Βάλτου, 

1937) και συμφωνεί γενικά με τις απόψεις του «Εκπαιδευτικού Ομίλου», ο 

οποίος διακηρύσσει ότι τα νέα βιβλία για τα ελληνόπουλα θα πρέπει να 

«παίρνουν το υλικό τους από την εθνική ζωή, τη σημερινή και την περασμένη, 

δηλαδή την ιστορία αρχαία και βυζαντινή ως το Εικοσιένα» (Αναγνωστόπουλος 

2001: 59). Παρεμφερείς πεποιθήσεις φαίνεται πως χαρακτηρίζουν τους 

μεταρρυθμιστές της εκπαίδευσης του 1917, καθώς η Επιτροπή για τη σύνταξη 

των νέων αναγνωστικών (στην οποία μεταξύ άλλων μετείχαν οι 

Ζαχ.Παπαντωνίου, Αλ.Δελμούζος και Μ.Τριανταφυλλίδης) καταλήγει ότι η 

φιλοπατρία θα πρέπει στα νέα βιβλία να έχει το εξής εννοιολογικό περιεχόμενο: 

«να θεμελιωθή προ παντός εις την καθαράν αγάπην της πατρίδος και της 

ελευθερίας, εις την εκτίμησιν του εθνικού πολιτισμού και τον πόθον υπέρ της 

συντηρήσεως και της προαγωγής του, οφείλοντα να εξυψωθή μέχρις αυτοθυσίας 

υπέρ της πατρίδος» (ό.π.: 63). 

  Τα μέλη όμως του «Εκπαδευτικού Ομίλου» καθώς και οι Πηνελόπη Δέλτα 

και Γαλάτεια Καζαντζάκη διαφωνούν με την εθνική αγωγή που προωθούν ή 

μάλλον, ακριβέστερα, που δεν προωθούν κατά την άποψή τους, τα παιδικά 

έντυπα της εποχής και πιο συγκεκριμένα η «Διάπλασις των Παίδων». Η 

Καζαντζάκη θεωρεί ότι η ‘Διάπλασις’ παρέλειψε συστηματικά την εθνική 

ελληνική μόρφωση του παιδιού, παρ’ ότι «ένα περιοδικό στην Ελλάδα, κατ’ 

εξοχήν εθνικιστικό σκοπό οφείλει να έχη».Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος απαντά στις 

κατηγορίες λέγοντας ότι «δεν υπάρχει φυλλάδιον του περιοδικού, που να μην 

περιέχη, καθ’ οιονδήποτε τρόπον διατυπουμένην ή εξαγομένην, μιαν 

προτροπήν φιλοπατρίας» (Πάτσιου 21995:105-108). Οι έντονες διαφωνίες 

τελικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης του ζητήματος, συνιστούν δείκτη της 

σπουδαιότητας που αποδίδεται στο θέμα της φιλοπατρίας και στην καλλιέργεια 

εθνικής συνείδησης των παιδιών, ενώ επιβεβαιώνουν την έντονη παρουσία του 

στα αναγνώσματα που απευθύνονται στον ανήλικο αναγνώστη. 

Από την άλλη πλευρά, οι θεατρικές σκηνές της Αθήνας στις αρχές του 20ου 

αιώνα, εκτός από τα πρωτοποριακά έργα κοινωνικού και ψυχολογικού 

δράματος των Π.Χορν, Σπ.Μελά, Δ.Ταγκόπουλου, Π.Νιρβάνα κ.ά. (Γραμματάς 

2002: Α’ 131-152), πραγματικά κατακλύζονται από παραστάσεις πατριωτικού 

δράματος και συγκεκριμένα μελοδράματος. Από το 1905 και με μεγάλη ένταση 

μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή, η εγχώρια δραματουργία αντλεί υλικό από  

την επανάσταση του ’21, τους μακεδονικούς αγώνες, τον ελληνοβουλγαρικό 
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πόλεμο, την κρητική επανάσταση (Σιδέρης 1990: 258-267), δημιουργώντας 

κείμενα με έντονο λαϊκισμό και βερμπαλισμό, που στοχεύουν στην έξαρση του 

πατριωτικού συναισθήματος, καταλήγοντας συχνά σε εθνικιστικές υπερβολές 

(Δελβερούδη 1988: 287-314).  

Τα θεατρικά κείμενα για παιδιά των αρχών του 20ου αιώνα δε μένουν 

ανεπηρέαστα μπρος σε αυτές τις ιδεολογικές ζυμώσεις και την ποικιλόμορφη 

έκφρασή τους στην εγχώρια λογοτεχνία και δραματουργία. Μόνον ο Γρηγόριος 

Ξενόπουλος αποτελεί εξαίρεση καθώς αφιερώνει μόλις ένα κείμενο στην έννοια 

της φιλοπατρίας, στοιχείο που σε συνδυασμό με όσα του καταλογίστηκαν για 

την ύλη της ‘Διάπλασης’ καταδεικνύει μια γενικότερα επιφυλακτική στάση του 

σε αυτό το ζήτημα. Στο έργο «25η Μαρτίου» (1926β) παρακολουθούμε τον 

πλούσιο Κωστάκη να προσπαθεί να απαγγείλει και να αποστηθίσει ένα ποίημα 

για τη σχετική σχολική γιορτή, αλλά οι προσπάθειές του δεν είναι ιδιαίτερα 

επιτυχημένες. Ώσπου έρχεται το φτωχό γειτονόπουλο, ο Γιάννης, που 

απαγγέλλει θαυμάσια και με τον τρόπο του δείχνει στον Κωστάκη ότι το 

πατριωτικό αίσθημα δεν εξαρτάται από την κοινωνική τάξη αλλά από την 

προσωπική ευαισθησία. Ο διδακτισμός του κειμένου είναι εμφανής, όπως 

εξάλλου και η επιλογή του Ξενόπουλου να μην παρεκκλίνει θεματικά από 

ζητήματα που αφορούν άμεσα την παιδική καθημερινότητα. 

 Η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου από την πλευρά της, 

παραμένοντας πιστή στον παιδοκεντρικό προσανατολισμό των έργων της, δεν 

αφιερώνει απολύτως κανένα κείμενό της από τους δύο τόμους του «Παιδικού 

Θεάτρου» (1926 και 1927 αντίστοιχα) στο θέμα της πατρίδας. Η μοναδική 

σχετική αναφορά, με έντονο όμως το εθνικιστικό φρόνημα, εντοπίζεται στον 

μόλις έξι γραμμών «Μονόλογο. Για παιδίον 6-7 ετών» (1926) και έχει ως εξής: 

«Εγώ άμα με καλέσει η πατρίδα μου, θα τρέξω ν’ αρπάξω το τουφέκι μου, και θα 

πάω να σκοτώσω Τούρκους και Βουλγάρους» (Λόντου 1926: 63).  

Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα (1931) στο δίπρακτο έργο της «Το τραγούδι 

της ειρήνης», το ζήτημα της πατρίδας συνιστά κύρια θεματική ενότητα και 

συνδυάζεται άρρηκτα με τον κυρίως θεματικό άξονα της ειρήνης. Η Λόντου 

καλλιεργεί έντονα το συγκινησιακό στοιχείο μέσω του προσώπου του Γιάννη, ο 

οποίος έχει μείνει ανάπηρος από τον πόλεμο και πιο συγκεκριμένα 

ακρωτηριασμένος στο χέρι από τους εχθρούς, επειδή ήταν εκείνος που 

κρατούσε την ελληνική σημαία, το υπέρτατο σύμβολο του ελληνισμού, στη 

μάχη του Σκρα. Η συγγραφέας τον αντιμετωπίζει ως πρότυπο του σύγχρονου 

ήρωα, που θυσιάζεται για την πατρίδα αψηφώντας κάθε κίνδυνο που απειλεί τη 
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σωματική του ακεραιότητα και τον προβάλλει ως παράδειγμα αυτοθυσίας προς 

μίμηση. 

Ένα άλλο στατικό κινητήριο θέμα το οποίο δεν εξελίσσει μεν την πλοκή 

του συγκεκριμένου έργου, αλλά στηρίζει ιδεολογικά το μύθο (Τοματσέφσκι 

1995: 284-289), είναι οι ποιοτικές διαφορές που χωρίζουν τους Πέρσες από 

τους Έλληνες, με προεξέχουσα τη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Διαδραματίζεται ένας αρκετά μακροσκελής διάλογος μεταξύ του πατέρα και του 

δεκατριάχρονου γιου του Αλέκου ως προς την έννοια των επεκτατικών πολέμων 

και η συγγραφέας, ακολουθώντας τη ρήση «πας μη Έλλην, βάρβαρος», 

υποστηρίζει ότι οι αγώνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν απελευθερωτικοί, ενώ 

των Περσών επεκτατικοί, γιατί ο πολιτισμός τους δεν ήταν εφάμιλλος του 

ελληνικού. «Εις την ιδία μοίρα βάζεις την Περσία με την Ελλάδα; […] Οι Πέρσαι 

δεν ήταν ελεύθερος λαός […] Ήσαν δούλοι οι δυστυχισμένοι. Ήταν δούλοι εις τους 

Βασιλείς τους και στους άρχοντας από τη μία πλευρά, ήταν δούλοι στο σκοτάδι της 

αμαθείας από την άλλη» και καταλήγει ο πατέρας ότι «[εάν δεν είχε πεθάνει ο 

Μέγας Αλέξανδρος] θα είχαμε ένα μεγάλο, ένα απέραντο, ένα πολιτισμένο κράτος 

σύμφωνα με τον αθάνατον Ελληνικόν πολιτισμόν» (Λόντου 1931: 31-33). 

Γενικά η Λόντου στην πρώτη φάση της δραματουργίας της –δηλαδή πριν 

τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο- παρ’ ότι δεν επιλέγει τη φιλοπατρία ως κινητήριο 

θέμα που απαντάται κατ’ επανάληψη σε διάφορα έργα της, όταν αποφασίζει να 

το επεξεργαστεί, εναρμονίζεται με τις ιδεολογικές τάσεις της λογοτεχνικής 

παραγωγής της εποχής της. Τονίζει τις αρετές της ελληνικής φυλής, που 

διαχωρίζουν τον Έλληνα από τον μη Έλληνα, προβάλλει την αυτοθυσία υπέρ 

του συλλογικού συμφέροντος ως ύψιστη απόδειξη φιλοπατρίας και τέλος 

ενεργοποιώντας τον άχρονο χαρακτήρα των συμβόλων (π.χ. σημαία), ενοποιεί 

χρονικά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. 

Ωστόσο, στη δεύτερη φάση της δραματουργικής παραγωγής52 της 

Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου παρατηρείται αισθητή διαφοροποίηση, 

καθώς τα δεδομένα αλλάζουν ριζικά. Επηρεασμένη από τα γεγονότα του 

πολέμου και γενικά τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν 

στην Ελλάδα, η συγγραφέας αφιερώνει επτά κείμενα αποκλειστικά στο θέμα της 

φιλοπατρίας. Το αξιολογότερο ίσως όλων είναι «Ο παραστρατημένος. 

Ηθογραφία» (1946), διότι πραγματεύεται το ευαίσθητο θέμα της προδοσίας 

                                                 
52 Εννοούμε τα κείμενα που δημοσιεύονται μετά το 1940 στα βιβλία «Παιδικόν 

Θέατρον. Δράματα» και «Τα άπαντα του παιδικού και εφηβικού θεάτρου» τ.Α’-Β’.  
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κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, το οποίο ξεφεύγει από τα πλαίσια 

των αποκλειστικά παιδικών ενδιαφερόντων και ασχολείται με ένα ευρύτερο 

κοινωνικό ζήτημα. Ένα μέλος της οικογένειας, ο Στέφανος, γίνεται 

«μαυραγορίτης» εγκαταλείποντας τους δικούς του, τις αρχές του και 

επιδιώκοντας το ανέντιμο κέρδος. Στο τέλος μετανοεί βλέποντας τη δυστυχία 

που προκαλεί και περιγράφοντας με λεπτομέρειες σκληρές πραγματικά σκηνές, 

ετοιμοθάνατων ή ήδη νεκρών από την πείνα παιδιών.  

«Τα σουλιωτόπουλα. Δράμα» (1946) και το «Όπως παληά και τώρα. Δράμα» 

(1946) είναι κείμενα που στοχεύουν στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των 

παιδιών μέσω του ένδοξου παρελθόντος της Ελλάδας. Αναφέρονται αμφότερα 

στους αγώνες του Σουλίου και μάλιστα το δεύτερο επικεντρώνεται στο πρόσωπο 

του ήρωα Λάμπρου Τζαβέλλα. Η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και η 

συνέχιση του αγώνα των Ελλήνων εναντίον όποιου εχθρού απειλεί την πατρίδα, 

προβάλλεται ως χρέος που οφείλει να συναισθανθεί η νεότερη γενιά και στη 

συνέχεια να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που αυτό συνεπάγεται. 

Τέλος, τα σκετς «Το παράρτημα» (1946), «Παλαιός πολεμιστής-Αδελφή» 

(1946), «Η Κύπρος μας» (1956) και ο μονόλογος με μουσική «Για την πατρίδα» 

(1946) είναι σύντομα κείμενα που, χωρίς ιδιαίτερη πλοκή, παρουσιάζουν με 

αμεσότητα τον στόχο τους, που δεν είναι άλλος και πάλι, από την καλλιέργεια 

του εθνικού φρονήματος και της αγωνιστικότητας των νέων. Στον μονόλογο φερ’ 

ειπείν «Για την πατρίδα»  λέγεται: «Σαν στρατιώτης θα γινώ και το τουφέκι πιάσω 

/ για την γλυκειά πατρίδα μου ό,τι έχω ας το χάσω» (Λόντου 1946: 321) ενώ στο 

σκετς «Η Κύπρος μας» εκφράζεται η λαχτάρα για ένωση με το νησί ως εξής: 

«Ήλθα ως εδώ πέρα / να σας ειπώ χρόνια πολλά. Και στο πενήντα έξη, / άστρο 

καινούργιο, λαμπερό, στον ουρανό να φέξη! / και νάν’ η Κύπρος μας αυτό, που 

θάναι ενωμένη / με την Ελλάδα τη γλυκειά, την πολυαγαπημένη!» (Λόντου 1956: 

21-22).   

Η αλλαγή στις επιλογές της Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου 

σχετικά με το θέμα της πατρίδας είναι εμφανής και διακρίνεται ουσιαστικά σε 

δύο περιόδους: πριν και μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Πριν, ακολουθούσε 

σταθερά την απόφασή της να προβάλει κυρίως ζητήματα που αφορούν την 

παιδική καθημερινότητα και ως εκ τούτου η πολεμική αγωνιστικότητα δεν ήταν 

επίκαιρη, εφόσον τα πρώτα κείμενα γράφτηκαν σε περίοδο ειρήνης. Οι όποιες 

σχετικές αναφορές υπήρχαν –λιγοστές σε σχέση με τον προβληματισμό των 

δημιουργών της παιδικής λογοτεχνίας της εποχής- εστιάζονταν στην αγάπη  

προς την πατρίδα, αλλά χωρίς ειδικές αναφορές. Μετά τον Β’ παγκόσμιο 
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πόλεμο όμως, η ίδια αλλά και οι πιθανοί θεατές των έργων της είχαν βιώσει τις 

δυσκολίες και τις συνέπειες του αγώνα και της κατοχής και ως εκ τούτου το 

ζήτημα της πατρίδας αναδύθηκε ως επίκαιρο και φλέγον. Η δεύτερη φάση 

επομένως της δραματουργίας της στράφηκε και προς αυτό το θέμα με ένταση 

και στόχο όχι γενικόλογο, αλλά με λόγο εστιασμένο και πολύ σαφή. 

Με κείμενα ευδιακρίτως πατριωτικά, ήδη από τον τίτλο τους, αναφέρεται 

από την πλευρά της και η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά στους ελληνικούς 

πατριωτικούς αγώνες. «Το γλυκοχάραμα της λευτεριάς» αναφέρεται στην 

επανάσταση του 1821, ενώ οι «Χαρούμενες Καμπάνες» και το κείμενο «Στο 

μέτωπο του Σαράντα» στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο53. Στα προαναφερθέντα έργα 

είναι έντονη η συγκινησιακή φόρτιση που προέρχεται από τον θάνατο κάποιου 

από τα δρώντα πρόσωπα54. Σε όλες τις περιπτώσεις η απώλεια αυτή 

παρουσιάζεται ως η υπέρτατη προσφορά στην πατρίδα, η αυτοθυσία 

προβάλλεται ως πρότυπο συμπεριφοράς και απόδειξη γενναιότητας και 

φιλοπατρίας.  

Πέρα όμως από την μαχητική δράση των ενηλίκων, υπογραμμίζεται από 

την Μεταξά και η προσφορά των παιδιών στη διεξαγωγή των πολέμων. Στο 

κείμενο «Το γλυκοχάραμα της λευτεριάς» οι μικροί Φώτης και Αργύρης –

δώδεκα και δεκατεσσάρων ετών αντίστοιχα- συζητούν μεταξύ τους για την 

επιθυμία τους να προσφέρουν κι αυτοί στον αγώνα: «-Μήπως σαν έρθη η στιγμή 

που θα πρέπει κι εμείς τα παιδιά να κάνουμε το χρέος μας, δεν μας αφήνουν οι 

μεγάλοι. -Έννοια σου κι αν δεν μας αφήσουνε, θα μαζευτούμε όλοι εμείς οι μικροί 

και θα κάνουμε δικό μας μπαϊράκι.»  (Μεταξά 1971: 161-162). Μετά από αυτή 

την προκαταρκτική συζήτηση, είναι αναμενόμενη η εμπλοκή των παιδιών στον 

αγώνα και δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το μήνυμα για την κήρυξη της 

επανάστασης το μεταφέρει και το παραδίδει, με κίνδυνο της ζωής του, ο μικρός 

                                                 
53 Τα δύο πρώτα κείμενα βρίσκονται στον πρώτο τόμο του «Θεάτρου του Παιδιού» ενώ το 

τελευταίο στον δεύτερο τόμο. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι στον δεύτερο τόμο –

που τον επιμελήθηκε μετά το θάνατο της Μεταξά ο σύζυγός της, Κώστας Κροντηράς- 

περιλαμβάνονται δύο ακόμη «πατριωτικά» έργα, «Το Βάφτισμα» και «Ρήγας Φεραίος» 

που συνέγραψε ο Κροντηράς. 
54 Στο «Γλυκοχάραμα της λευτεριάς» ο πατέρας του μικρού Αργύρη σκοτώνεται από 

τους Τούρκους λίγο πριν φτάσει στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, στις «Χαρούμενες 

Καμπάνες» ο Νίκος –το κεντρικό πρόσωπο- σκοτώνεται από τους Γερμανούς εξαιτίας της 

αντιστασιακής του δράσης, ενώ «Στο μέτωπο του Σαράντα» ο Γιάννης εκδικείται τον 

θάνατο του αδελφού του από τους Ιταλούς. 
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Αργύρης. Η συγγραφέας, επιχειρώντας πάλι –όπως και στα κείμενα που 

αφορούν τη θρησκευτική πίστη- να γεφυρώσει τη σκηνή με την πλατεία, τον 

κόσμο των ενηλίκων με τον αντίστοιχο των ανηλίκων, δημιουργεί προϋποθέσεις 

ταύτισης του παιδιού-αναγνώστη/θεατή με τον ήρωα, ώστε ο άνηβος να 

κατανοήσει ότι το ζήτημα της φιλοπατρίας τον αφορά, τόσο σε θεωρητικό όσο 

και σε πρακτικό επίπεδο, παρά το νεαρό της ηλικίας του. 

Στα πατριωτικά κείμενα της Μεταξά είναι ενδιαφέρουσα επιπλέον η 

διασύνδεση της θρησκείας με τον αγώνα για ελευθερία. Ο Γιάννης «Στο Μέτωπο 

του Σαράντα» λέει με πάθος ότι «Η νίκη είναι μαζί μας…Κι αυτό το προστάζει η 

Παναγιά, που δε φεύγει ούτε λεφτό από κοντά μας. Όπου κι αν πάμε, τη 

βλέπουμε μπροστά μας. Είναι ήρεμη και γλυκιά κι έχει κάτι απ’ το χαμόγελο της 

μητέρας μου.» (Μεταξά 1982: 141). Σ’ αυτή τη φράση αναδεικνύεται ανάγλυφα 

και συμπυκνωμένα το τρίπτυχο ‘πατρίς-θρησκεία-οικογένεια’ που στήριξε 

ιδεολογικά εν πολλοίς τους αγώνες των Ελλήνων, παρουσιάζοντας παράλληλα 

την οπτική της συγγραφέως, η οποία θεωρούμε ότι συμβαδίζει, δίχως να 

ταυτίζεται ως προς το υπόβαθρό της, με τις απόψεις της εποχής της και 

συγκεκριμένα με τις θέσεις της προεξέχουσας μορφής της Πηνελόπης Δέλτα55. 

Οι αρετές της ελληνικής φυλής που προβάλλονται με ένταση από την 

Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου είναι ένα κοινό στοιχείο ανάμεσα σ’ 

εκείνη και την Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά. Οι φράσεις που ακολουθούν είναι 

δηλωτικές της θεωρούμενης ανωτερότητας των Ελλήνων, τόσο σε επίπεδο 

γενναιότητας, όσο και φιλοσοφίας: «Αυτός είναι βάρβαρος, κι εγώ είμαι 

Έλληνας», «Καμιά ιστορία, κανενός άλλου λαού, δεν έχει να δείξη τόση 

παλικαριά», «Τις πιο όμορφες σελίδες ηρωισμού και θυσίας σ’ αυτόν τον πόλεμο, 

τις έγραψε η Ελλάδα» (Μεταξά 1971: 200, 201, 204). Πρόκειται για στιγμές 

εθνικιστικής έξαρσης εκ μέρους της συγγραφέως, η οποία, σε αυτές τις 

περιπτώσεις, δεν επιχειρεί απλώς να καλλιεργήσει το πατριωτικό αίσθημα του 

ανήλικου κοινού της, αλλά να δημιουργήσει έντονη εθνική συγκίνηση και 

υπερηφάνεια και κατ’ επέκταση αίσθημα ανωτερότητας, στοιχεία που είναι 

αμφίβολο εάν απέχουν πολύ από τη μισαλλοδοξία και τον φανατισμό, παρά 

μόνον εάν τα εντάξουμε στον χωρόχρονο της συγγραφής των κειμένων, οπότε οι 
                                                 
55 Η Πηνελόπη Δέλτα παρ’ ότι δεν ήταν υποδειγματική χριστιανή, κάθε άλλο μάλιστα, 

ωστόσο υποστήριζε την προσφορά της εκκλησίας στους πατριωτικούς αγώνες. «Η 

θρησκεία και η Πατρίδα [για την Δέλτα] αλληλοσυμπληρώνονται ιδεολογικά και 

λειτουργικά. Τα μοναστήρια και οι εκκλησίες είναι καταφύγιο ασθενών, κατατρεγμένων 

και απογοητευμένων, αλλά και τόποι συναντήσεως πατριωτών» (Πεσμαζόγλου 1991:150). 
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συνεχείς απειλές της Ελλάδας από εξωτερικούς εχθρούς δικαιολογούν –έως 

έναν βαθμό- τέτοιου είδους υπερβολές. 

Γενικότερα τη Μεταξά φαίνεται πως την απασχόλησε αρκετά το θέμα της 

πατρίδας –εξού και τα τρία δημοσιευμένα έργα της- επιχειρώντας και πάλι να 

αντιμετωπίσει το ζήτημα μέσα από τα μάτια των ανήλικων αναγνωστών της. Η 

ενασχόλησή της αυτή θεωρούμε ότι εντάσσεται στην ευρύτερη επιδίωξή της να 

διαπαιδαγωγήσει ολόπλευρα το κοινό της. Θα πρέπει να είχε επίγνωση ότι το 

κέντρο βάρους τέτοιου είδους κειμένων είναι παιδαγωγικό και όχι 

καλλιτεχνικό/αισθητικό. Δε θεωρούμε εξάλλου τυχαίο ότι τα προαναφερθέντα 

πατριωτικά έργα δεν παρουσιάστηκαν ποτέ από τη σκηνή του «Θεάτρου του 

Παιδιού». Στόχευαν προφανώς, εν γνώσει της συγγραφέως, στην πατριωτική 

συνείδηση του παιδιού, ίσως και σε κάποιες σχολικές γιορτές, όχι όμως στη 

θεατρική σκηνή, από την οποία η Μεταξά πρότεινε άλλου είδους παραστάσεις, 

λιγότερο ιδεολογικά φορτισμένες και σαφώς πιο θεαματικές.   

Εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση επί του θέματος είχε ο Βασίλης Ρώτας, 

ο οποίος εξάλλου είχε πολεμήσει στους Βαλκανικούς πολέμους και είχε βιώσει 

ως στρατιωτικός εκ των έσω τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο. Οι εμπειρίες του 

επομένως, σε συνδυασμό με την κοινωνικοπολιτική του στάση δίπλα στα 

δικαιώματα του λαού και μαχόμενος για τις ελευθερίες του, συντελούν ώστε το 

ζήτημα της πατρίδας να είναι πρωτεύον όχι μόνο στη δραματουργία αλλά και 

στην παραστασιογραφία του. Το μονόπρακτο «Να ζη το Μεσολόγγι» θεωρείται 

από τα πιο πολυπαιγμένα ελληνικά έργα, ενώ το «Ρήγας ο Βελεστινλής» ήταν 

εκείνο που επέλεγε να παρουσιάζει σταθερά με τον θεατρικό όμιλο Ε.Π.Ο.Ν. 

Θεσσαλίας στα ελληνικά χωριά. 

Όλα τα κείμενά του που ο κεντρικός θεματικός τους άξονας είναι η 

πατρίδα, αναφέρονται στην επανάσταση του 1821 και στους αγώνες των 

Ελλήνων κατά των Τούρκων. Θεωρούμε ότι δεν απέρριψε τυχαία να γράψει 

έργο με σαφείς αναφορές στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, καθώς ο εμφύλιος που 

ακολούθησε, καθιστούσε το ζήτημα ιδιαίτερα ακανθώδες και ίσως και 

επικίνδυνο για τον ίδιο, τον δηλωμένο αριστερό αγωνιστή. Το απώτερο παρελθόν 

της ελληνικής επανάστασης προσέφερε περιβάλλον προστασίας κατά της 

λογοκρισίας και των αντιδράσεων των αρχών και ταυτόχρονα το ιδανικό 

πλαίσιο, ώστε ο δραματουργός να μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του 

ως προς την αναγκαιότητα των αγώνων του λαού ενάντια γενικά σε κάθε είδος 

εξουσίας που του αφαιρεί τα δικαιώματά του. 
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Το πρώτο θεατρικό κείμενο που έγραψε ο Βασίλης Ρώτας για παιδιά είναι 

το «Να ζη το Μεσολόγγι» (1927), ύστερα από σχετική παραγγελία του ιδιωτικού 

δημοτικού σχολείου Πειραιά «Μάρκου και Μακρή», έργο που την ίδια χρονιά 

παίζεται από τους μαθητές του εν λόγω σχολείου και στη συνέχεια δημοσιεύεται 

από τις εκδόσεις «Δημητράκου». Σκηνικός χρόνος είναι η πολιορκία του 

Μεσολογγίου λίγο πριν την έξοδο και σκηνικός χώρος μία εξαθλιωμένη αίθουσα 

όπου έχουν συγκεντρωθεί ο παπάς και παιδιά διαφόρων ηλικιών που 

ετοιμάζουν πυρομαχικά για τους αγωνιστές. Όλοι είναι σε πολύ άσχημη 

κατάσταση λόγω της πείνας, ενώ ένα παιδί πεθαίνει επί σκηνής από εξάντληση. 

Νέα από τις μάχες που λαμβάνουν χώρο γύρω από την πόλη μαθαίνουν από 

τους νεαρούς αγωνιστές, οι οποίοι στο τέλος μεταφέρουν ετοιμοθάνατο τον γιο 

του παπά. Οι όποιες ελπίδες σωτηρίας εξανεμίζονται, όταν επιβεβαιώνεται ότι 

πολιορκούνται πια και από θαλάσσης και αποφασίζεται η ηρωική έξοδος με τα 

γνωστά ιστορικά αποτελέσματα.  

Η έντονη συναισθηματική φόρτιση και το ισχυρό συγκινησιακό στοιχείο 

είναι τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν το κείμενο, το οποίο σε συνδυασμό με 

την βεβαιότητα της πραγματικής κατάληξης της πολιορκίας, δεν αφήνει 

περιθώρια για αισιοδοξία ως προς την τύχη των προσώπων. Ωστόσο εκείνο που 

τονίζει ο δραματουργός είναι η γενναιότητα που οφείλουν να επιδεικνύουν όλοι, 

ενήλικες και ανήλικοι, σε στιγμές που διακυβεύεται το μέλλον της πατρίδας και 

όχι μόνον η προσωπική μοίρα των εμπλεκομένων. «Κι όλοι να χαθούμε, φτάνει 

να μείνη λεύτερη ετούτη η γης και θα φυτρώση ξανά κι ανθρώπους» (Ρώτας 
21975: 23) λέει ο παπάς, που επιχειρεί με κάθε τρόπο να εμψυχώσει τους 

απογοητευμένους και φοβισμένους μελλοθάνατους, εκφράζοντας τον πυρήνα 

της ιδεολογίας του Ρώτα ότι το γενικό καλό τίθεται υπεράνω του ατομικού. 

Το κεντρικό πρόσωπο του παπά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι συνδέει 

την έννοια της φιλοπατρίας με εκείνην της θρησκευτικής πίστης. Αναγνωρίζεται 

ότι η εκκλησία, σε δύσκολες στιγμές του έθνους, ανέλαβε τον ρόλο που της 

αναλογεί, της εμψυχώτριας δύναμης που συνδυάζει την αγάπη προς τα θεία με 

εκείνην προς τον άνθρωπο. Ο αριστερός Βασίλης Ρώτας αποδεικνύει για ακόμη 

μία φορά ότι αποδίδει πρωτεύουσα θέση στην θρησκεία και τον κλήρο, όταν 

εκείνος βρίσκεται στο πλευρό του λαού και μοιράζεται τους αγώνες του.  

Στα αμέσως επόμενα θεατρικά κείμενα για παιδιά που γράφει ο 

δραματουργός δύο χρόνια αργότερα, στα 1929, εντάσσεται ένα ακόμη με 

πατριωτικό περιεχόμενο και τίτλο «Νενικήκαμεν», που αναφέρεται στον αγώνα 

των Ελλήνων να επανακτήσουν την πόλη της Καλαμάτας. Ως σκηνικός χώρος 



 116

προσδιορίζεται ένα κτίριο που χρησιμεύει για σχολείο και τα πρόσωπα είναι 

μαθητές διαφόρων ηλικιών που μαζί με τον έφηβο πρωτόσκολο και τον 

μεσήλικα δάσκαλό τους παρακολουθούν την εξέλιξη της μάχης στην Καλαμάτα 

και τελικά πανηγυρίζουν για την νίκη των Ελλήνων, ανήμερα της εορτής του 

Ευαγγελισμού56. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον ρόλο που δύναται να 

διαδραματίσουν τα μικρά παιδιά στην θετική έκβαση των μαχών, καθώς ο κάθε 

ένας σε τέτοιες κρίσιμες φαίνεται να είναι απαραίτητος και η προσφορά του, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, να αποδεικνύεται σημαντική57.  

Γενικότερα ωστόσο, η πλοκή, οι συγκρούσεις και οι δραματικές 

καταστάσεις που δημιουργούνται τείνουν στην ένταξη του κειμένου στο είδος 

του «σκετς», ενώ σε αυτό συνηγορεί και η παιδική ηλικία της πλειοψηφίας των 

προσώπων. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και ο εμφανής σε πολλά σημεία 

διδακτισμός58, καθώς και οι πανηγυρισμοί υπό μορφή συνθημάτων με τους 

οποίους ολοκληρώνεται το έργο: «Δάσκαλος: -Ζήτω το έθνος το Ελληνικό! Παιδιά: 

-Ζήτω!» (Ρώτας 21975: 72). Οι προαναφερθείσες παράμετροι καταδεικνύουν ότι 

το κείμενο ενδείκνυται και πιθανόν με τον σκοπό αυτό να συγγράφηκε εξαρχής, 

για σχολικές εορτές επετειακού χαρακτήρα, στοιχείο που επιβεβαιώνει και ο 

ίδιος ο συγγραφέας στο εγχειρίδιό του «Εισαγωγή στο Θέατρο του Σχολείου»59.  

Διαφορετικού ύφους είναι το επόμενο κείμενο που αναφέρεται στους 

αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων και μόνον από το γεγονός ότι 

απουσιάζουν εντελώς πρόσωπα παιδικής, εφηβικής ή έστω νεανικής ηλικίας. 

Πρόκειται για το «Σε γνωρίζω από την κόψη ή Τα Εφτάνησα σας αγκαλιάζουν» 

                                                 
56 Συνδέεται και πάλι η θρησκεία με τους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους, αλλά 

ετούτη τη φορά η αναφορά είναι έμμεση και περιορίζεται στην –παρ’ όλα αυτά όχι 

τυχαία- σύμπτωση του σκηνικού χρόνου με την γιορτή της χριστιανοσύνης. 
57 Επί παραδείγματι, ο Δάσκαλος θέλει να παρακολουθεί τις κινήσεις του αγά 

Μπουλούκμπαση ώστε να μην τους αιφνιδιάσει και για τον σκοπό αυτό επιλέγει να 

στείλει κάποιον από τους μαθητές του, εξηγώντας παράλληλα πως η αποστολή είναι 

δύσκολη και πολύ επικίνδυνη, αλλά μεγάλης σημασίας. 
58 Αναφέρεται ενδεικτικά: «Μας φοβερίζει κι εμείς απ’ τον φόβο μας σκύβουμε το κεφάλι 

και τον προσκυνάμε […] Αλλά εμείς, παιδιά μου, τονε διώξαμε τον φόβο και τώρα θα τονε 

σκοτώσουμε τον τύρανο» (Ρώτας 21975: 70), προτείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ο 

δραματουργός στους ανήλικους θεατές ένα από τα χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει 

ο αγωνιστής. 
59 Μεταξύ των έργων που προτείνει ο ίδιος ο Ρώτας για παρουσίαση τους στα σχολεία 

εντάσσεται και το «Νενικήκαμεν» (Ρώτας 21975: 399). 
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που πρωτοπαίχτηκε τον Ιούνιο του 1940 από την Ιόνιο Σχολή. Κεντρικά 

πρόσωπα είναι ο ποιητής Διονύσιος Σολωμός και ο λόγιος Εμμανουήλ Ροΐδης οι 

οποίοι από τη Ζάκυνθο παρακολουθούν τις μάχες στο Μεσολόγγι, ενώ στη 

συνέχεια συνομιλούν και με δύο ξενιτεμένες Μεσολογγίτισσες που μοιρολογούν 

για την τύχη της πόλης τους.   

Το κεντρικό θέμα της πατρίδας παρουσιάζεται ως αφορμή για να 

διατυπωθούν οι απόψεις του Ρώτα σχετικά με τη θέση που οφείλουν να 

διατηρούν οι άνθρωποι του πνεύματος απέναντι στον λαό και τους οιασδήποτε 

φύσης αγώνες του. Όπως λέει χαρακτηριστικά η Πρώτη Γυναίκα: «Ο τύραννος 

είναι παντού και πρέπει όλοι να τόνε πολεμάνε, όπου βρίσκεται κι όπως μπορεί ο 

καθένας» (Ρώτας 21975: 89). Οι διαφορές ανάμεσα στον Ροΐδη και τον Σολωμό 

είναι εμφανείς καθώς ο πρώτος εμφανίζεται αλαζών, απομονωμένος στα γραπτά 

του και ουσιαστικά αποκομμένος από τη ζωή των απλών ανθρώπων, ενώ ο 

δεύτερος συμπάσχει με τον πόνο και τη δυστυχία τους και όλα του τα κείμενα 

αντλούνται από τον λαό και απευθύνονται σε εκείνον. Ο Ροΐδης φέρεται να λέει 

εμφατικά ότι «ο λαός δεν καταλαβαίνει από ποίηση και θα γίνουμε καταγέλαστοι» 

και ο Σολωμός αντικρούει με σθένος ότι «αν ο λαός δεν καταλαβαίνει από 

ποίηση, σ’ αυτό δε φταίει ο λαός παρά οι ποιητάδες του. Δεν είναι ο ποιητής η 

φωνή του λαού; Και πώς γίνεται ο λαός να μην καταλαβαίνει τη φωνή του την 

ίδια;» (ό.π.: 91). Στο κείμενο αυτό ο Βασίλης Ρώτας βρίσκει την μοναδική 

ευκαιρία, αναφερόμενος σε ένα σύνηθες θεματικό πεδίο όπως η φιλοπατρία, να 

σκιαγραφήσει το πρότυπο του πνευματικού ανθρώπου, που δεν είναι άλλος από 

εκείνον που διατηρεί αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας με τον καθημερινό 

άνθρωπο, εκείνος που μοιράζεται τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια οράματα με τον 

λαό υπηρετώντας τον μέσω της ποίησής του και όχι περιφρονώντας ή 

υποτιμώντας τον.  

 Ένα από τα γνωστότερα κείμενα του Βασίλη Ρώτα είναι το τιτλοφορούμενο 

«Ρήγας ο Βελεστινλής», που, όπως το καθιστά πρόδηλο και ο τίτλος του, 

αποδίδει σε θεατρική γραφή τη δράση του αγωνιστή-διανοούμενου, εστιάζοντας 

χρονικά  στα δύο τελευταία του χρόνια στη Βιέννη, αλλά περιδιαβάζοντας 

παράλληλα σε δραματικούς και σκηνικούς χώρους και χρόνους που 

σκιαγραφούν εντέλει ολόκληρη τη ζωή του κεντρικού δρώντος προσώπου 

(Θεσσαλία, Τεργέστη, Βελιγράδι). Ο Ρώτας έχει δανειστεί πρόσωπα από την 

ιστορική πραγματικότητα  (Οικονόμου, Αργέντης, Καρατζάς, Νικολίδης) και 

ταυτόχρονα έχει επινοήσει ορισμένα άλλα (Δεσπότης, Πρίγκιπας, Σουσάνα), 

προκειμένου να εμπλουτιστεί η πλοκή, να εξακτινωθούν οι δραματικές 
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καταστάσεις σε διάφορα επίπεδα (ιδεολογικό, συναισθηματικό, κοινωνικό), να 

σκιαγραφηθούν ολοκληρωμένοι θεατρικοί χαρακτήρες γύρω από το πρόσωπο 

του Ρήγα και να προκύψουν συγκρούσεις που διαθέτουν θεατρικό ενδιαφέρον, 

καθώς δεν είναι μονοσήμαντες και η λύση τους δεν αναφαίνεται ως 

αναμενόμενη. 

Κεντρικός θεματικός άξονας είναι βεβαίως ο αγώνας για την 

απελευθέρωση της πατρίδας και εξ αφορμής αυτού προβάλλεται η στάση που 

τήρησαν ορισμένες κοινωνικές ομάδες, μέσω των εκπροσώπων τους (ανώτερος 

κλήρος, υψηλή κοινωνία,  οικονομικά ισχυρή τάξη) την κρίσιμη στιγμή. Όπως 

συνηθίζει σε όλα τα κείμενά του, ο δραματουργός ασκεί έντονη κριτική σε 

εκείνους που υποδαυλίζουν ή προδίδουν τον αγώνα, δίχως όμως να 

φανερώνεται κατά τρόπο απόλυτο η δημιουργική συνείδηση του γράφοντα. 

Η παρουσίαση του συγκεκριμένου κειμένου στην παρούσα ενότητα, παρ’ 

ότι το ίδιο δεν έχει ενταχθεί στον συγκεντρωτικό τόμο «Θέατρο για παιδιά», 

θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη. Ο κυριότερος λόγος αυτής της επιλογής είναι 

ότι παραστάθηκε πλείστες φορές ενώπιον ανήλικου κοινού (βλ.Κεφ.5) και 

επομένως ο ίδιος ο αποδέκτης προσδιόρισε τελικά και τον χαρακτήρα του 

έργου. Δεν υποστηρίζεται βεβαίως ότι είναι κείμενο που αφορά μόνον παιδιά, 

αλλά δεν παραγνωρίζεται ότι απευθύνθηκε επί ίσοις όροις και σε αυτά, μέσω 

του θεατρικού ομίλου Ε.Π.Ο.Ν. Θεσσαλίας. Συνιστά επομένως χαρακτηριστικό 

δείγμα της αντίληψης του Βασίλη Ρώτα περί λαϊκού θεάτρου και της 

προσπάθειάς του να υπηρετήσει το είδος, το οποίο δε διαχωρίζει το κοινό 

ανάλογα με την ηλικία του. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο Ρώτας 

χρησιμοποιεί δεδομένα του λαϊκού θεάτρου (η παρουσία του εξηγητή) και 

συνδυάζοντάς τα με τα κατεξοχήν δραματουργικά γνωρίσματα του θεατρικού 

είδους (άρτιοι χαρακτήρες, δραματικές καταστάσεις, συγκρούσεις), δημιουργεί 

τελικά ένα έργο που απευθύνθηκε επιτυχώς από σκηνής στο σύνολο του 

κοινού, επιβεβαιώνοντας το όραμα του συγγραφέα του. 

Ο Στέλιος Σπεράντσας, τέλος, επιλέγει να αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της 

δραματουργίας του στο θέμα της πατρίδας. Από τους έξι τόμους της συλλογής 

του «Η Σκηνούλα μας», οι τρεις στρέφονται γύρω από αυτό το ζήτημα. 

Συγκεκριμένα, ο πρώτος και ο δεύτερος αναφέρονται στην επανάσταση του 

1821 και ο τρίτος στον πόλεμο του 1940. Τα τρία κείμενα που 

περιλαμβάνονται στον πρώτο τόμο, «Ο όρκος του φιλικού», «Δεν μπορώ ν’ 



 119

αφήσω την Ελλάδα»60 και «Η δόξα των Ψαρρών», διακρίνονται από έντονη 

συναισθηματική φόρτιση, καθώς στο τέλος και των τριών τα κεντρικά πρόσωπα 

πεθαίνουν για την πατρίδα. Στο πρώτο, ο δεκαεξάχρονος Δήμος μόλις ορκίζεται 

Φιλικός και είναι έτοιμος να αναλάβει την πρώτη του σχετική αποστολή, 

τραυματίζεται θανάσιμα από έναν Τούρκο και αφού τον πυροβολεί κι εκείνος, 

πέφτουν κι οι δύο νεκροί, δείχνοντας τελικά ότι η αποστολή του Δήμου ήταν να 

θυσιαστεί για την Ελλάδα. Στο «Δεν μπορώ ν’ αφήσω την Ελλάδα»61 πεθαίνει 

πρώτα το κεντρικό πρόσωπο, που δεν είναι άλλο από τον λόρδο Βύρωνα και 

αμέσως μετά πεθαίνει κι ο αγαπημένος του λόρδου, ο έφηβος Νότης. Τέλος, στο 

κείμενο «Η δόξα των Ψαρρών» πεθαίνει πρώτα η άρρωστη Τριανταφυλλιά και 

λίγο αργότερα, χτυπημένος από τον εχθρό, ο δεκαεξάχρονος γιος της Σταμάτης, 

ενώ η μάχη που διεξάγεται στον δραματικό χώρο τελικά κερδίζεται. 

Με το ίδιο έντονο συγκινησιακό μοτίβο του θανάτου ολοκληρώνεται και 

ένα από τα κείμενα του δεύτερου τόμου από τη συλλογή «Η Σκηνούλα μας». «Ο 

χορός του Ζαλόγγου», όπως εύγλωττα δηλώνει το τίτλος, παρουσιάζει τις 

τελευταίες στιγμές πριν την αυτοθυσία των γυναικών του Ζαλόγγου. Οι 

συναισθηματικά εντονότερες στιγμές είναι όταν η Βασίλω περιποιείται τον 

ετοιμοθάνατο γιο της κι αμέσως μετά συνεχίζει τον δικό της αγώνα, στη 

συνέχεια όταν η πρώτη γυναίκα ρίχνει ανέκφραστη στο γκρεμό το μωρό της και 

τέλος όταν πέφτει πρώτη η καπετάνισσα Λαμπρινή, ενώ οι άλλες γυναίκες, 

μέχρι να έρθει η σειρά τους, τραγουδούν, τονίζοντας το μεγαλείο της απόφασης 

για ελευθερία. Στον ίδιο τόμο, το κείμενο «Οι ομογάλακτοι» παρουσιάζει την 

ανωτερότητα των ελληνικών ιδανικών και αξιών που επηρεάζει και τον μικρό 

Τούρκο Αχμέτ ο οποίος με κίνδυνο τη ζωή του, σώζει την ελληνική σημαία, το 

σύμβολο του αγώνα και του έθνους. Τα άλλα δύο έργα του ίδιου τόμου, 

διακρίνονται από τον έντονο εθνικισμό τους και την άποψη ότι οι Έλληνες είναι 

ανώτερος λαός των υπολοίπων. Ο παππούλης στο κείμενο «Το κρυφό σχολειό» 

λέει ότι «είμαστε ο περιούσιος λαός του Κυρίου. Ο πιο ευγενικός λαός, που έχει τα 

περισσότερα προτερήματα και τα λιγώτερα ελαττώματα από τους άλλους λαούς» 

(Σπεράντσας 1948β: 21). Στο έργο «Το θολό νερό» ο πολιτάρχης του 

Μεσολογγίου, Θανάσης Ραζηκότσικας, που αρνείται να παραδώσει την πόλη του 
                                                 
60 Στο βιβλίο υπάρχει η πληροφορία ότι το έργο διδάχτηκε για πρώτη φορά στο θέατρο 

«Κεντρικό» στις 2 Απριλίου του 1945. Το στοιχείο αυτό είναι χρήσιμο, γιατί δείχνει ότι 

το συγκεκριμένο κείμενο, όπως και «Η δόξα των Ψαρρών» ακριβώς δέκα χρόνια 

νωρίτερα, βρήκαν τον δρόμο για τον αρχικό προορισμό τους, τη σκηνή. 
61 Βλ. Επίμετρο με φωτογραφίες, τη σκηνή μετά το θάνατο του Βύρωνα. 
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στους Τούρκους, αναφωνεί ότι «εμείς οι Έλληνες από τα παλιά μας χρόνια, όταν 

κάνωμε πόλεμο, ποτέ δε λογαριάζουμε με πόσους, αλλά με ποιους πολεμάμε» 

(ό.π.: 88-89). 

Στο ίδιο ύφος εθνικιστικής έξαρσης κινείται και το έργο «Ατσαλένιες 

γυναίκες» από τον τρίτο τόμο της συλλογής «Η Σκηνούλα μας», όπου 

παρουσιάζονται γυναίκες στις πλαγιές του Σμόλικα στα τέλη του 1940 να 

ανεβοκατεβαίνουν το βουνό προμηθεύοντας με πολεμοφόδια τους άντρες που 

πολεμούν. Μία από τις γυναίκες, τονίζοντας το ιδεολογικό υπόβαθρο της 

προσφοράς τους, λέει ότι «αν η Ελλάδα έζησε τόσα χρόνια…είναι γιατί οι 

γυναίκες της…φάνηκαν πάντα παλληκάρια…Εμείς οι Ελληνίδες…βαστούμε από 

δρακοντογενιά» (Σπεράντσας 1948γ: 34). Στο έργο, του ίδιου τόμου, με τίτλο «Τ’ 

άρματα», μόλις ο μπαρμπα-Στάθης, ο σεβασμιότερος του χωριού, αρνείται την 

παράδοση των όπλων του στους Ιταλούς και αμέσως μετά μαθαίνεται ότι εκείνοι 

υποχωρούν, ακούγεται από ένα γραμμόφωνο ο εθνικός ύμνος, τον οποίο 

τραγουδούν μαζί όλα τα παιδιά, καλλιεργώντας έντονο αίσθημα εθνικής 

ανάτασης. Τα δύο επόμενα κείμενα του τρίτου τόμου εστιάζονται στη 

γενναιότητα των Ελλήνων στρατιωτών και μάλιστα εκείνων που είναι πολύ 

νεαροί σε ηλικία και γεμάτοι πάθος να προσφέρουν στη χώρα τους. Στο «Ένας 

ακόμη στρατιώτης» ο δεκαεξάχρονος Λάμπρος, που επιθυμεί διακαώς να ντυθεί 

στρατιώτης, το καταφέρνει, μετά την επιτυχή έκβαση της πρώτης αποστολής 

που του ανατέθηκε. Στο κείμενο «Τα δύο επισκεπτήρια» ο δεκανέας, νεαρότερος 

όλων των υπόλοιπων συμπολεμιστών του, καταφέρνει δύο καίρια χτυπήματα 

στον εχθρό, γιατί το πάθος της ηλικίας του τον βοηθά να αψηφά τον κίνδυνο 

και το ενδεχόμενο του θανάτου.   

Σε γενικές γραμμές το θέμα της φιλοπατρίας κατέχει πρωτεύουσα θέση 

στη δραματουργία του Στέλιου Σπεράντσα και μάλιστα στα κείμενα που 

γράφονται στα τέλη της δεκαετίας του ’40, επηρεασμένος προφανώς ο 

δημιουργός από τον πόλεμο που μόλις προηγήθηκε. Στα δύο βιβλία του που 

είχαν γραφεί νωρίτερα, στη δεκαετία του ’20, και τα οποία περιλαμβάνουν 

συνολικά δεκαέξι θεατρικά έργα για παιδιά, υπάρχει μόνον ένα κείμενο με 

τίτλο «Το γράμμα του πολεμιστή» (Σπεράντσας 1928) που αναφέρεται στον 

αγώνα των Ελλήνων, του οποίου όμως ο σκηνικός χώρος είναι η αυλή ενός 

σπιτιού και όχι το μέτωπο, όπως σε όλα τα υπόλοιπα έργα που θα 

ακολουθήσουν.  

Μέσω του συνόλου των κειμένων του ο Σπεράντσας τονίζει τη σημασία της 

αυτοθυσίας, η οποία χαρακτηρίζει τον πραγματικό ευπατρίδη, εξ ου και σε 
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πολλά έργα του το κεντρικό πρόσωπο πεθαίνει στο τέλος της δράσης, 

αποκτώντας διαστάσεις ηρωικές και προσδίδοντας έναν έντονο συναισθηματικό 

τόνο στα γραφόμενα. Επίσης, μέσω της επιλογής των ηρώων για σωματικό 

αφανισμό τους προς όφελος του έθνους, σκιαγραφούνται πρόσωπα που σχεδόν 

ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια και τα οποία δε διαθέτουν ούτε καν εν σπέρματι 

πιο γήινα χαρακτηριστικά, όπως ο φόβος ή η αίσθηση της απώλειας. Σε αυτά 

τα πρόσωπα ταιριάζει ένας λόγος μεγαλόσχημος, με εθνικιστές εξάρσεις, 

στοιχεία δηλαδή ακριβώς που χαρακτηρίζουν τα σχετικά με την πατρίδα 

κείμενα του Στέλιου Σπεράντσα, τα οποία εξ αιτίας αυτής της παραμέτρου 

διαθέτουν έντονο διδακτισμό και ρητορική διάθεση.  
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2.2. Ο κόσμος της μυθοπλασίας 

Στα τέλη του 19ου αιώνα το νεοσύστατο ελληνικό κράτος αναζητά την 

εθνική και πολιτιστική του ταυτότητα, διερευνώντας τη σχέση του με το ένδοξο 

αρχαιοελληνικό παρελθόν, την κληρονομιά της βυζαντινής αυτοκρατορίας και 

τα ιδεολογικο-πολιτιστικά νέα δεδομένα που δημιούργησε η περίοδος της 

τουρκοκρατίας, σε μια χρονική στιγμή που σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

αμφισβητείται η ελληνικότητα του έθνους και γίνεται λόγος για σλάβικη 

καταγωγή των Ελλήνων. Ως αντίδραση στη συγκεκριμένη θεωρία του 

Φαλμεράγερ, αλλά και ως απάντηση στην ανάγκη των ίδιων των νεοελλήνων για 

ανεύρεση της ταυτότητάς τους, προκύπτει το αίτημα για επιστροφή στις ρίζες 

μέσω της παράδοσης και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη ενός δυναμικού 

λαογραφικού κινήματος, με επικεφαλής τον Νικόλαο Γ. Πολίτη, που ήδη στα 

1869 βραβεύεται για το έργο του Νεοελληνική μυθολογία1 (Πολίτης 31980:189). 

Ο νέος προσανατολισμός προς τον λαϊκό πολιτισμό, σε συνάρτηση με το 

κίνημα του δημοτικισμού, επηρεάζει αναπόφευκτα και τους δραματουργούς 

της εποχής, οι οποίοι στρέφονται προς θέματα αντλημένα από τα έθιμα, τους 

θρύλους, τα παραμύθια και τα δημοτικά τραγούδια του ελληνισμού. Υπό αυτό 

το πρίσμα γράφονται θεατρικά έργα στις αρχές του 20ού αιώνα που κινούνται 

θεματικά γύρω από τη λαϊκή παράδοση, ενώ ως προς την αισθητική τους 

χρησιμοποιούν αρκετά συχνά τους κανόνες της αρχαίας τραγωδίας, σε μια 

προσπάθεια να τηρηθούν οι αρχές του χρόνου και της δράσης κατά το πρότυπο 

των αρχαίων τραγικών2. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το παραμύθι, αναδεικνύεται η αξία του μέσω του 

λαογραφικού κινήματος, αλλά και χάρη στις νέες παιδαγωγικές θεωρίες που 

                                                 
1 Ο Ν.Γ. Πολίτης συνεχίζει ποικιλόμορφα τη δράση του επί πολλά χρόνια, θέτοντας 

ουσιαστικά τις βάσεις του λαογραφικού κινήματος στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρεται 

η έκδοση των έργων του Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού. 

Παροιμοίαι, 4 τόμοι (1899-1902) και Παραδόσεις, 2 τόμοι (1904), η ίδρυση της 

Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας (1909) και η έκδοση του περιοδικού Λαογραφία 

(1909). 
2 Αναφέρονται χαρακτηριστικά τρία κείμενα που αντλούν το θέμα τους από τον θρύλο 

του γεφυριού της Άρτας και είναι όλα -γραμμένα στις αρχές του 20ού αιώνα- 

προσανατολισμένα προς την αναζήτηση της ελληνικότητας μέσω των πρωτογενών πηγών 

του λαϊκού πολιτισμού: «Γιοφύρι της Άρτας» του Ηλία Βουτιερίδη (1905), «Ανεχτίμητο» 

του Παντελή Χορν (1906) και «Πρωτομάστορας» (ή «Η Θυσία») του Νίκου Καζαντζάκη 

(1908). 
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αναπτύσσονται στον ευρωπαϊκό χώρο. Το ερβαρτιανό σχολείο, με επικεφαλής 

τον Tuiskon Ziller, αξιοποιεί το παραμύθι στο πρόγραμμα διδασκαλίας (Reble 
52002: 401-402) αποδίδοντάς του την αρμόζουσα προσοχή, σε αντίθεση προς 

τις αρχές του Κομένιου και του Ρουσσώ, που το απέρριπταν γιατί θεωρούσαν ότι 

απομάκρυνε τον ανήλικο αναγνώστη του από την πραγματικότητα (Μαλαφάντης 

1996: 108). Εντωμεταξύ, το λαογραφικό κίνημα των αρχών του 20ού αιώνα 

στον ελληνικό χώρο συνέβαλε να αντιστραφούν οι όροι και η εξωλογική 

παραμυθιακή αφήγηση να μη θεωρείται ότι καταργεί τους δεσμούς της με την 

πραγματική ζωή, αλλά ότι συνδέεται μαζί της κι αυτό ακριβώς να επισημαίνεται 

ως το μέγιστο μάθημά της (Μερακλής 1994α: 77). 

Στις μέρες μας πια έχει εδραιωθεί η άποψη ότι το παραμύθι αποτελεί 

ιδιαίτερα σημαντική παιδαγωγική μέθοδο, που προσφέρει στο παιδί τη 

δυνατότητα να οπλιστεί με  τα εφόδια που θα του επιτρέψουν στην πορεία να 

αντιμετωπίσει τον κόσμο των ενηλίκων3. Εξάλλου, «η επικοινωνία με την 

παράδοση είναι εθνικά, πολιτιστικά και παιδευτικά αναγκαία» (Μερακλής 

1994β: 263), διότι θέτει τις βάσεις μιας ολιστικής παιδείας, δημιουργεί 

προβληματισμούς ως προς τις ηθικές αξίες και αναδεικνύει την πολυμορφία 

του ανθρώπινου χαρακτήρα (Κανατσούλη 1991: 243-245).  

Οι γενικότερες συνθήκες επομένως, ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, σε 

επίπεδο τόσο δραματουργικής παραγωγής για ενήλικες όσο και παιδαγωγικής 

επιστήμης, κρίνονται ευνοϊκές για την ποικιλόμορφη χρήση του λαϊκού 

πολιτισμού και από τους Έλληνες δημιουργούς στον δυναμικά 

νεοεμφανιζόμενο χώρο του θεάτρου για παιδιά. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ως 

εξαίρεση προς την υπόλοιπη δραματουργία του, που κινείται θεματικά γύρω 

από σκηνές της παιδικής καθημερινότητας, παρουσιάζει το κείμενο «Ο ήλιος 

και ο άνεμος» που είναι εμπνευσμένο από τον αντίστοιχο αισώπειο μύθο. Όπως 

σημειώνει ο ίδιος δεν πρόκειται για δική του διασκευή αλλά για πιστή 

                                                 
3 Η θεωρία της ψυχανάλυσης εξηγεί τα οφέλη που αντλεί ο ανήλικος 

αναγνώστης/ακροατής από το παραμύθι, τονίζοντας ότι το παιδί α. διαπαιδαγωγείται 

ηθικά, αντιλαμβανόμενο όχι τόσο ότι στο τέλος τιμωρείται ο κακός, αλλά κυρίως ότι με 

το έγκλημα δεν κερδίζει κανείς, β. κατανοεί ευκολότερα τη διαφορά καλού-κακού χάρη 

στην παράθεση εντελώς αντίθετων χαρακτήρων, γ. απαλλάσσεται από το άγχος του 

αποχωρισμού και του θανάτου διαπιστώνοντας ότι το αντιστάθμισμα είναι η δημιουργία 

μιας αληθινής διαπροσωπικής σχέσης, δ. στη σύγχρονη κοινωνία με τους χαλαρούς 

οικογενειακούς δεσμούς βρίσκει ασφαλές καταφύγιο στον κόσμο του παραμυθιού, απ’ 

όπου θα ξεκινήσει για την πραγματική ζωή (Μπετελχάιμ 1995: 16-22).  
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μετάφραση έργου του Τοπέλιου (Ξενόπουλος 1926β: 16). Η Χρυσή, που είναι 

αχτίδα του ήλιου, επισκέπτεται τη γη στις αρχές της άνοιξης και ανταγωνίζεται 

με τον Βορέα ποιος από τους δύο ασκεί μεγαλύτερη επιρροή σε μια περαστική 

γριούλα. Ο ένας επιχειρεί, χρησιμοποιώντας τη δύναμη και η άλλη την 

ευγένεια, η οποία βεβαίως κερδίζει υπογραμμίζοντας ότι η δύναμη της 

καλοσύνης είναι ισχυρότερη απ’ οτιδήποτε άλλο. Το ένα και μοναδικό αυτό 

κείμενο δεν είναι ικανό να χαρακτηρίσει τη δραματουργία του Ξενόπουλου, ο 

οποίος κατά κανόνα αποφεύγει τη χρήση παραμυθιακών και εξωλογικών 

στοιχείων που συχνά προέρχονται από τον πλούτο της λαϊκής παράδοσης.  

 Ομοίως η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου δε φαίνεται να 

συμμερίζεται τις ανησυχίες και τον προσανατολισμό της εποχής της. Παρ’ ότι, 

όπως έχει σημειωθεί αρκετές φορές έως τώρα, υποστηρίζει τις παιδαγωγικές 

απόψεις του Έρβαρτου, δεν αποδέχεται τις μεθόδους του μαθητή του, Ziller, 

περί ανάδειξης και αξιοποίησης της παιδευτικής σημασίας του παραμυθιού. Αν 

και, όπως έχει φανεί από τη γενικότερη λογοτεχνική της δραστηριότητα, 

γνωρίζει και συμμετέχει στα τεκταινόμενα των ελληνικών γραμμάτων, δεν 

επηρεάζεται από τη σύγχρονή της δραματουργική παραγωγή και συγκεκριμένα 

από τα έργα του λεγόμενου «λαϊκιστικού δράματος» (Γραμματάς 2002: Β’ 84).  

Επιλέγει τελικά να χαράξει μια προσωπική πορεία –σε αντίθεση με 

αρκετούς ομότεχνούς της, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια-, γράφοντας 

θεατρικά κείμενα για παιδιά με έντονο διδακτισμό, που στερούνται 

οποιουδήποτε παραμυθιακού στοιχείου, προστατεύοντας τους 

αναγνώστες/θεατές της –κατά την άποψή της- από τις βλαβερές επιπτώσεις ενός 

επίπλαστου και ονειρικού κόσμου. Ως προς αυτό το σημείο, φαίνεται μάλλον να 

συμφωνεί με τις παιδαγωγικές αρχές του Πλάτωνα, του Ρουσσώ και του 

ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Την επιλογή της αυτή υπερασπίζεται με πάθος, 

διαχωρίζοντας τη θέση της από τα άλλα θέατρα της εποχής που «δυστυχώς τα 

έργα αυτών είχον υποθέσεις, που είχον ληφθή από τον κόσμον των παραμυθιών 

με δράκους, με νεράιδες με βασιλόπουλα και με φαντάσματα, υποθέσεις που 

δύνανται, να γίνουν παραίτιοι πνευματικών, ψυχικών και σωματικών ακόμη 

επιβλαβών επιδράσεων επί του παιδιού» (Λόντος 1955: 68). 

Τα θέματά της αντλούνται σταθερά από τον κόσμο της πραγματικότητας 

και της παιδικής καθημερινότητας, στερώντας τελικά τη δυνατότητα στον 

ανήλικο αποδέκτη τους να ταυτιστεί με κάποιον παραμυθιακό ήρωα, που παρ’ 

όλες τις δυσκολίες καταφέρνει το στόχο του και ουσιαστικά ανακαλύπτει 

τρόπους για να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς του και τον κόσμο των 
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ενηλίκων. Επίσης τα κείμενα της Λόντου, με τον πραγματιστικό τους 

χαρακτήρα, δεν καλλιεργούν τα στοιχεία της φαντασίας και της δημιουργικής 

σκέψης, αλλά αντίθετα προβάλλουν ένα περιβάλλον με υποχρεώσεις και 

καθήκοντα τα οποία ανυπερθέτως το παιδί θα πρέπει να ακολουθήσει, ειδάλλως 

θα έχει να αντιμετωπίσει τη βεβαιότητα της απόρριψης και της τιμωρίας.  

Ωστόσο και καθώς είθισται η εξαίρεση να επιβεβαιώνει τον κανόνα, 

εντοπίζονται τρία κείμενα τα οποία με κάποιον τρόπο, άλλοτε λιγότερο κι 

άλλοτε περισσότερο εμφανή, σχετίζονται με τον Αίσωπο. Συγκεκριμένα «Ο 

Θάνος. Έμμετρος μονόλογος» (1927), όπου παρουσιάζεται ο ομώνυμος μικρός 

τσοπάνης –σύμφωνα με τον γνωστό αισώπειο μύθο- να λέει επανειλημμένα 

ψέματα στους συγχωριανούς του, με αποτέλεσμα όταν έρθει η ώρα που 

πραγματικά θα χρειαστεί τη βοήθειά τους να μη γίνει πιστευτός και να μείνει 

αβοήθητος. «Το ποντικάκι. Δράμα μονόπρακτο» (1946) όπου η Λίνα, σαν άλλο 

αισώπειο ποντικάκι, σώζει τον παππού της, ως άλλο αισώπειο ελέφαντα, από 

την αδικία που πραγματοποιεί εις βάρος του ο γιος του και πατέρας της Λίνας. 

Τέλος, υπάρχει κι ένα ακόμη κείμενο με τον δηλωτικό τίτλο «Αίσωπος. Σκετς» 

(1956)4, όπου παρουσιάζεται να πρωταγωνιστεί ο γνωστός μυθοπλάστης και να 

αφηγείται στους συντρόφους του την ιστορία του γερό-Λια και των γιων του, μια 

αλληγορία που αφορά την απληστία και την εργατικότητα. 

Οι συγκεκριμένες επιλογές της Λόντου, αν και δεν οδηγούν σε σύνθεση 

έντεχνου παραμυθιού, ωστόσο ακολουθούν τη σύγχρονή της τάση για 

αξιοποίηση γενικότερα του λαϊκού πολιτισμού με την αισθητική της 

ηθογραφίας, έστω κι αν δεν καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος –και σίγουρα όχι 

αντιπροσωπευτικό- στη δραματουργία της. Από την άλλη πλευρά η επεξεργασία 

και παρουσίαση των συγκεκριμένων μύθων γίνεται κατά τρόπο που 

παιδαγωγικά δεν απομακρύνεται από τις απόψεις της συγγραφέως περί άμεσης 

διδαχής, καθώς εκείνο το στοιχείο που τονίζεται και αναδεικνύεται είναι η 

υποχρέωση του παιδιού για εντιμότητα, αλληλεγγύη και επιμέλεια, ζήτημα που 

πραγματεύεται και σε άλλα κείμενά της («Θεία Μαρή», «Η Ηχώ», «Πονετική 

ψυχούλα» κ.ά). 
                                                 
4 Επισημαίνεται ότι τα δύο από τα τρία κείμενα που ανήκουν στην εξαίρεση του κανόνα 

που περιγράφηκε, ανήκουν στην δεύτερη περίοδο της δραματουργικής παραγωγής της 

Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου, δηλαδή μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, 

περίοδο κατά την οποία –όπως έχει ήδη υπογραμμιστεί- η συγγραφέας μεταβάλλει 

αρκετά τις αρχικές θεματολογικές επιλογές της (βλ. επίσης κείμενα που σχετίζονται με 

το ζήτημα της πατρίδας). 
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Στον αντίποδα αυτής της αντίληψης τοποθετείται το έργο της Αντιγόνης 

Μεταξά-Κροντηρά και φαίνεται ότι πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικές 

αντιλήψεις ως προς τον τρόπο προβολής και αξιοποίησης του παιδευτικού 

ρόλου του θεάτρου που εκφράζει το συγκεκριμένο είδος για παιδιά κατά την 

περίοδο κυρίως του μεσοπολέμου. Η Μεταξά, έχοντας προφανώς ενστερνιστεί 

την αξία του παραμυθιακού είδους όπως την έχει αναδείξει το λαογραφικό 

κίνημα της εποχής, έχοντας αποδεχτεί τη θετική στάση του Σχολείου Εργασίας 

προς το παραμύθι (Μαλαφάντης 1996: 108) και τέλος έχοντας βιώσει ως 

ηθοποιός τη δύναμη της αλληγορίας που προσφέρει η τέχνη, επιλέγει να 

προσδώσει στα περισσότερα κείμενά της παραμυθιακή μορφή, ενώ γενικότερα, 

αποφεύγοντας την αισθητική της ρεαλιστικής/νατουραλιστικής περιγραφής, 

εντάσσει στα έργα της εξωλογικά και ονειρικά στοιχεία, που, αν μη τι άλλο, 

συγκαλύπτουν, χωρίς να παραγνωρίζουν, το στοιχείο της διδαχής. 

Ειδικότερα τα κείμενά της που αφορούν το παιχνίδι, θέμα ιδιαίτερα 

προσφιλές στα παιδιά,  παρ’ ότι δε χαρακτηρίζονται ως παραμύθια, διαθέτουν 

ωστόσο στοιχεία του είδους, που τους προσδίδουν έναν ονειρικό και 

εξωπραγματικό χαρακτήρα. Τα έργα που αναφέρονται στη γιορτή της 

πρωτοχρονιάς5 στρέφονται γύρω από την παρουσία του Άγιου Βασίλη, ένα 

πρόσωπο που συμβολίζει την αθωότητα και την πίστη στην ύπαρξη 

εξωπραγματικών στοιχείων. Ο πρωτεύων ρόλος που αποδίδεται στον Άγιο αρκεί 

για να αποκόψει τα κείμενα από την ορατή, άμεσα αντιληπτή πραγματικότητα 

και να τα εντάξει στη σφαίρα του μαγικού και του φανταστικού.  

Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται και σε άλλα έργα της Μεταξά6 όπου 

κυριαρχεί το στοιχείο του ανιμισμού άψυχων αντικειμένων και πιο 

συγκεκριμένα παιχνιδιών. Μόνον στα παραμύθια, όπου όλα θεωρούνται πιθανά 

και πιστευτά, είναι δυνατόν να ζωντανέψουν, να μιλήσουν και να κινηθούν τα 

αντικείμενα και αυτό ακριβώς το στοιχείο δανείζει η Μεταξά σε ορισμένα 

κείμενά της, ώστε να δημιουργήσει έναν ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας με το 

ανήλικο κοινό της και αφενός να το καθοδηγήσει να παρακολουθήσει με άνεση 

και ευχαρίστηση την αφηγούμενη/παρουσιαζόμενη ιστορία, αφετέρου να το 

προετοιμάσει, ώστε να δεχτεί με μεγαλύτερη ευκολία το μήνυμα που στοχεύει 

να επικοινωνήσει το έργο.   

                                                 
5 Συγκεκριμένα πρόκειται για τα κείμενα «Παραμονή Πρωτοχρονιάς», «Σαν τον Άγιο 

Βασίλη», «Θάρθει και φέτος», «Άγιος Βασίλης έρχεται». 
6 Πρόκειται για τα κείμενα «Το όνειρο της Τιτίνας» και «Ο τυχερός κούκλος». 



 127

Πέραν όμως των προαναφερθέντων κειμένων, όπου εντοπίζονται ορισμένα 

μόνον παραμυθιακά στοιχεία, υπάρχουν έργα τα οποία ανήκουν εξολοκλήρου 

στο είδος του παραμυθιού και μάλιστα η ίδια η συγγραφέας στα βιβλία της τα 

χαρακτηρίζει ως τέτοια. «Η Σταχτομπούτα», «Η Κοκκινοσκουφίτσα», «Η 

Βασιλοπούλα με τη ρόκα», «Ο Κοντορεβιθούλης», «Η πεντάμορφη και οι εφτά 

νάνοι» είναι τίτλοι που με ευκολία παραπέμπουν στα κλασικά πλέον 

παραμύθια που κατέγραψαν ο Charles Perrault και οι αδελφοί Grimm. Η 

παρουσίαση της υπόθεσης της συγκεκριμένων κειμένων κρίνεται άσκοπη και 

περιττή εκ μέρους μας, ενώ αντίθετα θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

διαπιστώσουμε τις τροποποιήσεις, στις οποίες προέβη η Μεταξά κατά τη 

μεταγραφή των αφηγηματικών αυτών έργων σε θεατρικά, αλλά και τους άξονες 

τους οποίους διατήρησε. Στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε εάν τα 

δραματοποιημένα κείμενα που προέκυψαν, συνεχίζουν να ανήκουν στην 

ειδολογική κατηγορία του παραμυθιού και επίσης εάν είναι δυνατή η αναγωγή 

και η διασύνδεση της διασκευής με το πρωτότυπο.  

Μία βασική αρχή που διέπει την αλλαγή του είδους (transmodalisation) 

και συγκεκριμένα τη δραματοποίηση αφηγηματικών κειμένων, είναι η 

σύμπτυξη της διάρκειας της δράσης (Genette 1982: 396) για λόγους προφανώς 

σκηνικής οικονομίας. Ένα από τα βασικά γνωρίσματα του παραμυθιακού 

ύφους, η επανάληψη7, αποτελεί στοιχείο ξένο προς το θεατρικό είδος, καθώς η 

επαναλαμβανόμενη σκηνική παρουσίαση κάποιου γεγονότος, έστω και 

ελαφρώς παραλλαγμένη, καθυστερεί τη δράση και απενεργοποιεί τον θεατή. 

Έχοντας επίγνωση η Μεταξά των συνεπειών της σκηνικής επανάληψης, 

φροντίζει να συμπτύξει τη διάρκεια της δράσης περικόπτοντας τα επεισόδια που 

επανέρχονται ξανά και ξανά. Η λύση δίνεται συνήθως από κάποιο πρόσωπο 

που αφηγείται τι συνέβη προηγούμενα κι έτσι αποφεύγεται η παρουσίαση του 

επεισοδίου που ο θεατής εύκολα μπορεί να φανταστεί.  

Συγκεκριμένα στον Κοντορεβιθούλη του Perrault και των Grimm οι γονείς 

εγκαταλείπουν δύο φορές τα παιδιά τους στο δάσος, ενώ στον θεατρικό 

Κοντορεβιθούλη της Μεταξά οι γονείς απλώς αφηγούνται την πρώτη τους 

                                                 
7 Η επανάληψη και η παραλλαγή είναι δύο παράγοντες που χαρακτηρίζουν το 

παραμύθι διότι, μεταξύ άλλων, «μόνο με την επανάληψη καλλιεργούνται οι ικανότητες 

και οι δεξιότητες… Δεν μπορεί το παραμύθι να διηγηθεί διαφορετικά από τον τρόπο που 

διηγήθηκε για πρώτη φορά. Κι όμως η αναδιήγηση αυτή δεν είναι ολότελα όμοια. Η 

παραλλαγή πληθαίνει με την επανάληψη» (Μερακλής 1988: 22) 
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απόπειρα να σώσουν τα παιδιά τους εγκαταλείποντάς τα8. Αντίστοιχα στη 

Χιονάτη των αδελφών Grimm η βασίλισσα επιχειρεί τρεις φορές να σκοτώσει την 

ηρωίδα, ενώ στη θεατρική απόδοση της Μεταξά παρουσιάζονται σκηνικά δύο 

απόπειρες και η τρίτη παρουσιάζεται αφηγηματικά από τους νάνους9. Τέλος, 

στη Σταχτομπούτα του Perrault ο χορός του βασιλιά διαρκεί δύο ημέρες, στην 

εκδοχή των Grimm τρεις ημέρες και στη θεατρική διασκευή της Μεταξά μία 

νύχτα, κατά τρόπο ώστε ούτε ο μύθος να αλλοιωθεί, ούτε η διαρκής επανάληψη 

να αποπροσανατολίσει ή να κουράσει τον θεατή.  

Σε ό,τι αφορά γενικά τις διασκευές, πέρα από τις τροποποιήσεις με σκοπό 

τη σύμπτυξη της διάρκειας της δράσης, που προκύπτουν από τη μεταγραφή 

ενός αφηγηματικού κειμένου σε δραματικό, ή από τις ποσοτικές μετατροπές 

(transformations quantitatives)10, διαπιστώνονται κι άλλους είδους 

παρεμβάσεις, πολύ πιο ουσιαστικές που αφορούν το ίδιο το θέμα του έργου. 

Πρόκειται για τις ονομαζόμενες σημασιολογικές τροποποιήσεις (transpositions 

semantiques) που μεταβάλλουν είτε τη διήγηση/ιστορία, είτε στοιχεία της 

δράσης (Genette 1982: 417-421).  

Μία από τις μεθόδους των σημασιολογικών τροποποιήσεων είναι η αλλαγή 

του ονόματος των ηρώων (ό.π.: 422), μ΄ άλλα λόγια η αλλαγή εκείνου του 

στοιχείου που συμβολίζει την ταυτότητά τους. Στα παραμύθια της Μεταξά 

εντοπίζεται συχνά αυτή η τακτική, αλλά στο κυρίως κείμενο και όχι στον τίτλο. 

Συγκεκριμένα, παρ΄ ότι το κείμενο συνεχίζει να ονομάζεται «Η Σταχτομπούτα», 

                                                 
8 Στην αρχή του έργου λένε οι γονείς μεταξύ τους: «-Και τις προάλλες είχανε μέρες να 

φάνε τα παιδιά. –Δε λες βδομάδες. –Στην απελπισία μας απάνω…τα πήγαμε και τ’ 

αφήσαμε στο δάσος… -Ο Θεός όμως μας λυπήθηκε. Γιατί ο Θεός φώτισε τον 

Κοντορεβιθούλη μας να βρει το δρόμο και να μας τα φέρει πίσω» (Μεταξά 1982: 13).  
9 Ένας από τους νάνους απευθύνεται στη Χιονάτη και της λέει χαρακτηριστικά, 

προκειμένου να συμπυκνώσει τη δράση: «Θυμάσαι τι έπαθες την πρώτη φορά με την 

κορδέλα, κι ύστερα με το μαγεμένο χτενάκι! Πόσην ώρα κάναμε ώσπου να βρούμε εκείνο 

το χτενάκι!» (Μεταξά 1982: 70) 
10 Μία περίπτωση ποσοτικής μετατροπής, σύμφωνα με τον Genette, είναι η αύξηση του 

όγκου του κειμένου (Genette 1982: 321). Στη Σταχτομπούτα της Μεταξά εντοπίζονται 

δύο σκηνές μεγαλύτερης έκτασης σε σχέση με το πρωτότυπο (η σκηνή με τις αδελφές 

της ηρωίδας και με τον πατέρα της), καθώς και μία εντελώς νέα σκηνή (με τις κοπέλες 

του χωριού στη βρύση, όπου ανακοινώνεται το νέο για το χορό στο παλάτι). 
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η ηρωίδα φέρει το όνομα Αυγή11, ενώ το Σταχτομπούτα εμφανίζεται ως 

παρατσούκλι. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το παραμύθι «Η 

Κοκκινοσκουφίτσα» στο οποίο, ενώ ο τίτλος δε μεταβάλλεται, η ηρωίδα φέρει το 

όνομα Μαρούλα. Όσον αφορά το κείμενο «Η πεντάμορφη και οι εφτά νάνοι» 

σημειώνεται τροποποίηση και στον τίτλο, εφόσον πουθενά δεν αναφέρεται η 

λέξη Χιονάτη. Ωστόσο, η φράση «και οι εφτά νάνοι» αρκεί για να συνδεθεί 

παντοιοτρόπως το διασκευασμένο παραμύθι με το πρωτότυπο. Εντωμεταξύ το 

όνομα Χιονούλα που δίδεται στην ηρωίδα, λειτουργεί τελικά ως συνώνυμο του 

γνωστού και αναμενόμενου από τον ακροατή/θεατή ονόματος της Χιονάτης.  

Η σημαντικότερη σημασιολογική τροποποίηση αυτού του είδους 

σημειώνεται στο παραμύθι «Η βασιλοπούλα με τη ρόκα», όπου ακόμη και ο 

τίτλος διαφέρει κατά πολύ από την «Ωραία κοιμωμένη του δάσους» του 

Perrault. Εντούτοις η Μεταξά έχει φροντίσει να διατηρήσει στο νέο τίτλο ένα 

στοιχείο που συνειρμικά παραπέμπει με ευκολία στο πρωτότυπο παραμύθι, 

καθώς είναι γνωστό ότι η ρόκα, σύμφωνα με την κατάρα της κακιάς μοίρας, 

ευθύνεται για τον βαθύ ύπνο της βασιλοπούλας. Η συγγραφέας όμως 

φανερώνεται πιο τολμηρή στη συγκεκριμένη περίπτωση και δίδει στην ηρωίδα 

ένα εντελώς παράδοξο και μη αναμενόμενο όνομα, την αποκαλεί Γιάλμα, 

προσδίδοντας στην ιστορία της κάτι από τη μαγεία των παραμυθιών της 

Ανατολής12. 

Γενικότερα, τα ονόματα που επιλέγει η Μεταξά για τους ήρωές της θα 

μπορούσαν να ενταχθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: σ’ εκείνα που φέρουν 

έντονα το στίγμα της Ελλάδας (Μιχαλιός, Μιχάλαινα, Δημητρός, Λαμπρινός, 

Μαρούλα, Δέσπω κ.ά.) και σ’ εκείνα που προέρχονται από τον χώρο της 

Ανατολής και ευρύτερα του ονείρου (Αυγή, Ροδιά, Χρυσή, Γιάλμα, τα ονόματα 

                                                 
11 Σύμφωνα με την άποψη των αδελφών Grimm οι μύθοι και τα παραμύθια είναι 

αναπαράσταση του κοσμικού ή συμπαντικού δράματος και κατ’ επέκταση τα μυθικά 

πρόσωπα είναι προσωποποιήσεις των φυσικών φαινομένων, όπως είναι το φως και οι 

εποχές (Robert 1995: 15-16). Κατά τη λογική αυτή δικαιολογείται το νέο όνομα της 

Σταχτομπούτας, που είναι μια Αυγή η οποία, συννεφιασμένη από τις στάχτες της, 

περιμένει τον νεαρό της πρίγκιπα για να λάμψει. 
12 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που η Μεταξά επιλέγει 

ονόματα από τον χώρο της Ανατολής. Στο παραμύθι της Χιονάτης όλα τα ονόματα των 

νάνων είναι ανατολίζοντα και συγκεκριμένα: Ραμπί, Αζό, Ζουρί, Τιμπέ, Φαζίρ, Ναντίρ και 

Καζίμ, ενώ σύμφωνα με την ίδια λογική Ριζάρ ονομάζεται ένας απεσταλμένος του 

παλατιού και Μάζια ένας γέροντας. 
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των νάνων που προαναφέρθηκαν κ.ά.). Συμπεραίνεται επομένως ότι η 

συγγραφέας θέλησε, με τη σημασιολογική μετατροπή που επεχείρησε μέσω της 

αλλαγής των ονομάτων, αφενός να συνδέσει τα παραμύθια της με την ελληνική 

πραγματικότητα, κυρίως της υπαίθρου και αφετέρου να μην αφαιρέσει τίποτε 

από το εξωλογικό και ονειρικό σύμπαν του παραμυθιού. Η συγκεκριμένη 

επιλογή συνάδει με τα αιτήματα του λαογραφικού κινήματος της εποχής, 

αξιοποιεί την παιδαγωγική δύναμη των πρωτογενών πηγών της παράδοσης και 

παράλληλα καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργική σκέψη του παιδιού 

μέσω των ταυτίσεων και των αναγωγών που απαιτεί το είδος του παραμυθιού.  

Μία δεύτερη μέθοδος που οδηγεί σε σημασιολογικές τροποποιήσεις του 

διασκευασμένου προς το πρωτότυπο κείμενο είναι οι μεταβολές στο αξιολογικό 

σύστημα (transvalorisation) και συγκεκριμένα η περίπτωση κατά την οποία 

κάποιος ρόλος μετατρέπεται σε πιο σημαντικό ή σε πιο συμπαθητικό (Genette 

1982: 483-484). Στη Σταχτομπούτα του Perrault η ηρωίδα στο τέλος παίρνει 

κοντά της τις κακές αδελφές και τις παντρεύει, υπονοώντας μάλλον ότι εκείνες 

μετανόησαν, ενώ στην εκδοχή των Grimm οι αδελφές μέχρι το τέλος 

παραμένουν αμετανόητα αντιπαθείς και κακές. Η Μεταξά, αποδίδοντας 

ιδιαίτερη αξία στη μετάνοια και τη συγχώρεση, παρουσιάζει στο τέλος τις 

αδελφές να έχουν συναισθανθεί το σφάλμα τους και συντετριμμένες να 

δηλώνουν πώς θ’ αλλάξουν συμπεριφορά στο μέλλον13, παρουσιάζοντας ένα 

πρόσωπο πιο συμπαθητικό προς το κοινό. 

Όσον αφορά τον Κοντορεβιθούλη του Perrault τα αδέλφια του παραμένουν 

αφανή και παρουσιάζονται φοβισμένα, χωρίς ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη της 

δράσης. Αντίθετα στη διασκευή της Μεταξά τα αδέλφια του Κοντορεβιθούλη 

αποκτούν σημαντικό ρόλο, έχουν λόγο και συγκεκριμένα ονόματα14. Η δράση 

βεβαίως δεν αλλάζει, αλλά καθώς τα αδέλφια αποκτούν χαρακτήρα και δεν 

παραμένουν απλές φιγούρες που συνοδεύουν τον πρωταγωνιστή, λειτουργούν 

ως αντίποδας του Κοντορεβιθούλη. Παρουσιάζονται επιπόλαια, δειλά –αν και 

μεγαλύτερα σε ηλικία- άμυαλα και φοβισμένα, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τις αρετές του κεντρικού ήρωα, την ευστροφία και την τόλμη του. 

Κατ’ αντίστιξη λειτουργεί και ο ρόλος της μάνας στην Κοκκινοσκουφίτσα 

της Μεταξά, ρόλος που έχει αναπτυχθεί πολύ σε σύγκριση με το παραμύθι του 
                                                 
13 Παραθέτονται τα τελευταία λόγια του έργου: «Νίνα: (με συντριβή) –Αυτό δε θα το 

ξεχάσουμε σ’ όλη μας τη ζωή. Λένα: (ταπεινά) –Δε θα’ μαστε πια περήφανες και σκληρές 

και θα βοηθάμε τους δυστυχισμένους» (Μεταξά: 1971: 80). 
14 Είναι οι: Τάσος, Δήμος, Μέμος, Δημητρός, Γιώργης και Ντίνος. 
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Perrault όπου η μάνα δε δίνει καμία συμβουλή στην κόρη της, ή την εκδοχή 

των αδελφών Grimm στην οποία απλώς η μητέρα προτρέπει την 

Κοκκινοσκουφίτσα να προσέχει στο δάσος. Στην ελληνική θεατρική εκδοχή η 

μητέρα κατέχει σημαντική θέση και δε σταματά να συμβουλεύει την κόρη 

της15, γεγονός που διογκώνει τη μετέπειτα ανυπακοή της ηρωίδας και κατά 

κάποιο τρόπο προετοιμάζει και αιτιολογεί το πάθημά της. 

Πέραν όμως των ρόλων, που για λόγους κυρίως διδακτικούς, η Μεταξά 

έχει επιλέξει να τους παρουσιάσει είτε συμπαθέστερους, είτε σημαντικότερους, 

εντοπίζονται κι άλλοι χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν από τη γραφίδα της 

συγγραφέως χωρίς να υπάρχουν στα πρωτότυπα κείμενα. Συγκεκριμένα η γριά-

Βάβω στο παραμύθι της Χιονάτης ή η παραμάνα στη «Βασιλοπούλα με τη 

ρόκα». Πρόκειται για πρόσωπα που θεωρούμε ότι, ως απόηχος, προέρχονται 

από τον ρόλο της τροφού της αρχαίας τραγωδίας και λειτουργούν ηθελημένα ως 

συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη λαϊκή παράδοση του παραμυθιού και την 

αρχαιοελληνική γραμματεία. 

Σε γενικές γραμμές, παρά τις τροποποιήσεις -ποσοτικές ή 

σημασιολογικές- στις οποίες έχει προβεί η Μεταξά, τα διασκευασμένα 

παραμύθια της δεν έχουν απολέσει την ταυτότητα του είδους τους. Όσον αφορά 

την αισθητική τους παρατηρούνται τα κατεξοχήν χαρακτηριστικά του είδους, 

δηλαδή η διαδοχή έντασης και χαλάρωσης, η επανάληψη (αν και σε μικρό 

βαθμό, για λόγους σκηνικής οικονομίας) και η λιτότητα των περιγραφών 

(Μερακλής 1993:148-153). Από την άλλη πλευρά, η πλοκή και η δράση δεν 

είναι αισθητά διαφοροποιημένες, ενώ αμετάβλητο έχει παραμείνει και το 

ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον της δράσης. Επιπλέον, έχουν διατηρηθεί οι 

λειτουργίες των δρώντων προσώπων, ενώ το «ποιος» και «πώς» τις επιτελεί δεν 

έχει ιδιαίτερη και καθοριστική σημασία (Προπ 1991: 27). Τέλος, δεν έχουν 

επιχειρηθεί τροποποιήσεις που να αφορούν τα αίτια και τα κίνητρα δράσης των 

                                                 
15 Σταχυολογούνται ορισμένες μόνο από τις φράσεις της μητέρας που εκφράζουν τους 

φόβους της και τις παραινέσεις προς την Κοκκινοσκουφίτσα, ώστε να αναδειχθεί η 

έκταση αλλά και η σημασία του συγκεκριμένου ρόλου, όπως τον έχει διαμορφώσει η 

Μεταξά: «-Θεός φυλάξη! Που θα στείλω τη Μαρούλα μας, να περάση το δάσος μονάχη της. 

–Μα θα προσέχης; Θα ‘χης το μυαλό σου; -Μ’ αν μου σκοντάψει στο δρόμο και χτυπήσει; -

Μαρούλα μου, να προσέχης στο δρόμο! Να περπατάς σοβαρή, να μη χαζεύης! –Μην τύχη 

και πιάσης κουβέντα στο δρόμο με κανέναν, γιατί το κακό δεν αργεί να ‘ρθη. –Στο καλό! 

Μαρούλα μου, άκουσες; Να μη μιλήσης σε κανέναν στο δρόμο! Μη σταθής πουθενά! Κατ’ 

ευθείαν στη γιαγιά! Πρόσεχε! Στο καλό!» (Μεταξά 1971:  89-90)  
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προσώπων, γεγονός που σε συνδυασμό και με τα προηγούμενα στοιχεία, δένει 

άρρηκτα τα πρωτότυπα παραμύθια με τα διασκευασμένα και τα δικαιώνει 

ιδεολογικά και παιδαγωγικά. 

Πέραν όμως των προαναφερθέντων, ευρύτατα γνωστών παραμυθιών, η 

Μεταξά διασκεύασε κι ένα ακόμη, το οποίο αν και έχει καταγραφεί από τους 

αδελφούς Grimm και από τον Andersen, ωστόσο δεν είναι τόσο διαδεδομένο. 

Πρόκειται για το παραμύθι που φέρει τον τίτλο «Τα δύο αδελφάκια»16 και το 

οποίο θα αναλυθεί στη συνέχεια με βάση τις λειτουργίες του είδους, όπως  τις 

προσδιόρισε ο Βλαντιμίρ Προπ (Προπ 1991:31-72). Στην αρχή της αφήγησης 

δηλώνεται ο θάνατος της μητέρας των παιδιών (λειτουργία: απουσία, 

συνθηματικό στοιχείο: b2), στη συνέχεια προβάλλεται η απαγόρευση να φύγουν 

τα παιδιά από το σπίτι της μάγισσας (λειτουργία: απαγόρευση, συνθηματικό: 

c1), αλλά οι ήρωες παραβαίνουν την απαγόρευση (λειτουργία: παράβαση, 

συνθηματικό: d1) και η μάγισσα-ανταγωνιστής επιχειρεί να ξεγελάσει τα θύματά 

της χρησιμοποιώντας μαγικά (λειτουργία: εξαπάτηση, συνθηματικό: g2) και 

καταφέρνει το στόχο της μαγεύοντας το αγοράκι και μετατρέποντάς το σε ελάφι 

(λειτουργία: δολιοφθορά, συνθηματικό: Α11), το οποίο αργότερα θα επιθυμήσει 

την ελευθερία του στο δάσος (ορισμός: έλλειψη, συνθηματικό: α6) και η αδελφή 

του θα συναινέσει σε αυτό (λειτουργία: μεσολάβηση, συνθηματικό: Β3), οπότε 

και ο αδελφός-ελαφάκι αναχωρεί για το δάσος (ορισμός: αναχώρηση, 

συνθηματικό: ↑), όπου δέχεται επίθεση από τους κυνηγούς του πρίγκιπα 

(ορισμός: πρώτη λειτουργία του δωρητή, συνθηματικό: Δ), αλλά ο νεαρός 

πρίγκιπας ερωτεύεται την όμορφη Αυγούλα και παίρνει κι εκείνην και τον 

αδελφό της στο βασίλειό του (λειτουργία: ταξίδι με οδηγό, συνθηματικό: Η), 

αλλά εκεί τους εντοπίζει η μάγισσα και ετοιμάζεται με δηλητηριασμένες βελόνες 

να σκοτώσει την Αυγούλα (λειτουργία: σημάδεμα, συνθηματικό: Ι3), αλλά τελικά 

σκοτώνεται μόνη της από τον πανικό της να ξεφύγει τη φυλακή (λειτουργία: 

νίκη, συνθηματικό: Κ) και ταυτόχρονα λύνονται τα μάγια και ο Αυγερινός 

ξαναγίνεται άνθρωπος (λειτουργία: εξάλειψη της δυστυχίας, συνθηματικό: Λ8). 

Στο τέλος η Αυγούλα παντρεύεται τον πρίγκιπα και ο Αυγερινός γίνεται 

βασιλιάς του όμορου βασιλείου (λειτουργία: γάμος, συνθηματικό: Χ**).  

                                                 
16 Ο τίτλος του παραμυθιού όπως καταγράφηκε από τους αδελφούς Grimm είναι 

«Αδερφούλης κι αδερφούλα», αλλά η Μεταξά επιλέγει να χρησιμοποιήσει τον τίτλο που 

έδωσε ο Andersen. 
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Ύστερα από αυτή την επιγραμματική ανάλυση του κειμένου βάσει των 

λειτουργιών του Προππ, προκύπτει, θεωρούμε αβίαστα, το συμπέρασμα ότι η 

θεατρική διασκευή του παραμυθιού διατηρεί πολλά από τα θεμελιώδη στοιχεία 

του πρωτότυπου κειμένου και επομένως και μέρος –μεγάλο ή μικρό- της 

αρχικής αξίας του. Παρ’ ότι η Μεταξά δεν είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή 

με το έργο του Ρώσου φορμαλιστή, διότι για πολλά χρόνια ήταν αμετάφραστο, 

ωστόσο είναι προφανές ότι πρώτα μελέτησε τη δομή γενικά των παραμυθιών και 

ύστερα προέβη στη δραματοποίηση αντίστοιχων κειμένων. Αυτός θεωρούμε ότι 

είναι ο λόγος που τα συγκεκριμένα έργα της διαθέτουν αφενός δραματουργικές 

αρετές –σκιαγράφηση χαρακτήρων, ενδιαφέρουσα πλοκή και δράση, 

συγκρούσεις και παραστασιμότητα- και αφετέρου δημιουργούν ένα σύμπαν 

όπου το παιδαγωγικό μήνυμα είναι παρόν αλλά έντεχνα συγκαλυμμένο, όπως 

συμβαίνει εν γένει στα κλασικά παραμύθια17. 

Εντωμεταξύ, οι συγγραφείς της εποχής που απευθύνονται στο παιδικό και 

νεανικό κοινό στρέφονται και στον ευρωπαϊκό χώρο, παρακολουθούν τα 

λογοτεχνικά ρεύματα που εξελίσσονται στη δύση και τα κείμενα που γνωρίζουν 

επιτυχία και έχουν απήχηση στο παιδικό και νεανικό κοινό18. Έρχονται σε 

επαφή με έργα του 18ου αιώνα που έχουν ήδη καθιερωθεί στη συνείδηση των 

ανήλικων αναγνωστών, όπως Ο Ροβινσών Κρούσος (1719) του Daniel Defoe19 

και Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ (1726) του Jonathan Swift, με αποτέλεσμα στο 

μεταίχμιο ανάμεσα στον 19ο και 20ό αιώνα να παρατηρείται ευρέως η τάση να 

αναλαμβάνουν οι Έλληνες συγγραφείς το ρόλο του διασκευαστή, προκειμένου 

να γνωρίσουν τα ελληνόπουλα σημαντικά κείμενα ευρωπαίων συγγραφέων. 

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει η «Διάπλασις των 

Παίδων» η οποία, όπως έχει προκηρύξει στους προγραμματικούς της στόχους, 

υιοθετεί ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ πολύ συχνά αντλεί την ύλη της από το 

γαλλικό παιδικό περιοδικό Magasin d’ éducation et de récréation (1864-1915) 

(Πάτσιου 21995: 72). Στη ‘Διάπλαση’ μεταφράζονται ή διασκευάζονται πλήθος 

                                                 
17 Ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του παραμυθιού θεωρείται ο δυϊσμός του, δηλαδή η 

ταυτόχρονη φανερή παιδικότητά του και η κρυφή ωριμότητά του (Μερακλής 1993: 122) 
18 Αναφέρονται ενδεικτικά ο Όλιβερ Τουίστ και ο Δαβίδ Κόπερφιλντ του Charles 

Dickens, ο Τομ Σόγερ του Mark Twain, το Χωρίς οικογένεια του Hector Malo, Το νησί 

των θησαυρών του Robert Louis Stevenson και εν γένει τα έργα του Jules Verne (βλ. 

αναλυτικότερα Β.Δ.Αναγνωστόπουλος 2001: 82-91). 
19 Σημειώνεται ότι το 1885 κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα σε τρίτη έκδοση το βιβλίο Ο 

Έλλην Ροβινσών σε διασκευή του Βλασίου Γ.Σκορδέλη.  
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ευρωπαϊκών είτε αφηγημάτων, είτε μυθιστορημάτων, από τα οποία ξεχωρίζουμε 

κείμενα των Fénélon, Legouvé, Malot, Verne, Burnett και πολλών ακόμη 

καταξιωμένων συγγραφέων (ό.π.: 73-84). 

Σε αυτή την τάση και τον γενικότερο προσανατολισμό προς την ευρωπαϊκή 

λογοτεχνική παραγωγή για παιδιά, φαίνεται πως ανταποκρίνεται η Αντιγόνη 

Μεταξά-Κροντηρά. Επιλέγει, μεταξύ των άλλων συγγραφικών δραστηριοτήτων 

της, να διασκευάσει γνωστά κείμενα, τα οποία στη συνέχεια παρουσιάζει 

σκηνικά από το Θέατρο του Παιδιού. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα Ο 

μικρός λόρδος της Fr.Hodgson-Burnett20, Δαυίδ Κόπερφιλντ του Charles 

Dickens και Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ του Jonathan Swift21.  

Τα εν λόγω κείμενα ωστόσο δε δημοσιεύτηκαν ποτέ κι έτσι δεν είναι 

δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους και ο εντοπισμός των δραματουργικών 

χαρακτηριστικών τους. Οι όποιες πληροφορίες υπάρχουν, αντλούνται από τα 

προγράμματα του Θεάτρου του Παιδιού, στα οποία όμως δεν υπάρχουν 

περισσότερα στοιχεία πέραν του χρόνου και χώρου παρουσίασης των έργων. 

Παρ’ όλα αυτά, η επιλογή της Μεταξά να μεταφράσει και στη συνέχεια να 

δραματοποιήσει και να σκηνοθετήσει κείμενα καταξιωμένων ευρωπαίων 

συγγραφέων, δηλώνει ένα πνεύμα ανήσυχο και παράλληλα καταδεικνύει την 

επιθυμία της συγγραφέως τόσο να ακολουθήσει τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, 

όσο και να φέρει τα ελληνόπουλα σε επαφή με έργα ήδη αναγνωρισμένα, με 

αδιαμφισβήτητη αξία και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που στην Ελλάδα το 

θέατρο για παιδιά βαδίζει ακόμη τα πρώτα του ανιχνευτικά βήματα.  

Ο Βασίλης Ρώτας από την άλλη πλευρά, ταγμένος ο ίδιος στην διατήρηση 

των λαϊκών παραδόσεων τόσο ως απόρροια της αριστερής ιδεολογικής του 

τοποθέτησης κοντά στον καθημερινό, απλό άνθρωπο, όσο και ως συνέπεια της 

αντίληψής του ότι «η λαϊκή μας τέχνη είνε σπουδαιότατη και στην ποιότητα και 

στην ποσότητα» (Ρώτας 1986: Α’ 222), δε γινόταν να μην ασχοληθεί με τον 

ανεξάντλητο πλούτο της παρακαταθήκης των εθνολογικών στοιχείων του λαού, 

με το παραμύθι. Το μονόπρακτο, χωρισμένο σε δώδεκα σκηνές, έργο του 

                                                 
20 Το συγκεκριμένο κείμενο είχε αποδοθεί στα ελληνικά από τον Γρηγόριο Ξενόπουλο 

και δημοσιευτεί σε συνέχειες στη ‘Διάπλαση’ το 1892. 
21 Τα έργα αυτά παίχτηκαν κατ’ επανάληψη από το Θέατρο του Παιδιού και ειδικότερα 

Ο μικρός λόρδος στις 23-4, 30-4, 14-5 και 18-5 του 1933 (όταν ακόμη η Μεταξά 

συνεργαζόταν με το περιοδικό «Παιδικός Κόσμος») και αργότερα στις 30-4 και 7-5 του 

1939 και στις 17-3 του 1940, Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ στις 31-3, 14-4, 8-12 και 15-

12 του 1935 και ο Δαυίδ Κόπερφιλντ στις 14-1, 21-1, 28-1 και 11-2 του 1940. 
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«Παραμύθι της Ανέμης»22 προδίδει ηθελημένα τη σύνδεσή του με την παράδοση 

χάρη στην χρήση της λέξης ‘ανέμη’ που συνειρμικά παραπέμπει στην τυπική 

αρχή των λαϊκών παραμυθιών «κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, 

δώσ’ της κλότσο να κυλήσει, παραμύθι ν’ αρχινίσει».  

Η υπόθεση του έργου περιστρέφεται γύρω από τον ανθρωποφάγο δράκο 

Μίνωγα, η απειλητική παρουσία του οποίου απομακρύνει εγκαίρως από την 

πατρίδα τους την κόρη του ρήγα της Λεβαδειάς και την κόρη του ρήγα των 

Σαλώνων που βρίσκουν προσωρινό καταφύγιο στο δάσος. Εκεί ερωτεύονται και 

οι δύο από έναν γενναίο νέο και ως ζευγάρια πια επιχειρούν και καταφέρνουν 

να εξοντώσουν στο τέλος τον δράκο και τους βοηθούς του.  

Τα παραμυθιακά μοτίβα και οι υφολογικοί τρόποι του λαϊκού 

παραμυθιού είναι αφομοιωμένα στο συγκεκριμένο κείμενο του Ρώτα (Μερακλής 

2001: 16) και στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια συνοπτική παρουσίασή τους. 

Κατ’ αρχάς το ίδιο το κεντρικό θέμα του δρακοντομάχου, είναι τόσο συχνό στα 

μαγικά παραμύθια (Κεφάλας 1985: 22-23), ώστε στις αρχές του 20ου αιώνα 

θεωρήθηκε από τους μελετητές του είδους ως μία από τις δεκαπέντε πιο 

συνήθεις υποθέσεις του23. Στο «Παραμύθι της ανέμης» όχι μόνον υπάρχει 

δράκος, αλλά η μορφή του είναι δανεισμένη από την ελληνική μυθολογία και 

την ιστορία του Μινώταυρου. Επιπλέον ο συγκεκριμένος δρακοντομάχος 

ονομάζεται Γιώργης, παραπέμποντας αβίαστα στον Αι-Γιώργη, συνδυάζοντας 

τελικά ο Ρώτας κατά τρόπο αριστοτεχνικό τις παραδόσεις, την ελληνική 

μυθολογία και τον χριστιανισμό και εντάσσοντάς τα μέσα σε ένα παραμυθιακό 

πλαίσιο, που δημιουργεί αμεσότητα στον αναγνώστη/θεατή λόγω της οικείωσής 

του με τα παρεχόμενα στοιχεία.  

Ένα άλλο πανάρχαιο μοτίβο στις διηγήσεις των λαών και από τα πιο 

γνωστά των παραμυθιών, είναι το θέμα της γλώσσας των ζώων (Μερακλής 1992: 

23-25). Στο κείμενο του Ρώτα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μέρμηγκας 

που η Χαρχάνα («μοιάζει με αρκούδα ή ρωμαλέα αλλά καλόβολη χωριάτισσα») 

περιγράφει ως εξής: «Ήταν ανθρωπονόητου ζουντανό, κι ήξερ’ να μιλάει τις 

                                                 
22 Το έργο γράφτηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 ύστερα από παραγγελία του 

θιάσου Χέλμη-Κοτοπούλη (Λαδογιάννη 2001: 40), ο οποίος όμως τελικά δεν το 

παρουσίασε λόγω ανυπέρβλητων οικονομικών δυσκολιών και εντέλει το κείμενο 

πρωτοεκδόθηκε το 1955. 
23 Στην κατηγοριοποίηση αυτή οδηγήθηκε ο Ρ.Μ.Βόλκοφ στα 1924 και την αντίθεσή 

του λίγα χρόνια αργότερα εξέφρασε ο Βλ.Προπ, θεωρώντας ότι μια παρόμοια 

ταξινόμηση στερείται επιστημονικότητας και καθολικής ισχύς (Προπ 1991: 13-15). 
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γλώσσις κι να λαλάει ούλες τις λαλιές»  και αργότερα απαντώντας σε ερώτηση του 

Γιώργη για το τι απέγινε, του εξηγεί ότι «ήρθ’ ου καιρός τ’ κι έγινε ου ίσκιους σ’» 

(Ρώτας 1998: 34-35). Στη συνέχεια λοιπόν ο Μέρμηγκας, ως Ίσκιος, μιλά και 

καθοδηγεί τον προστατευόμενό του δίνοντάς του οδηγίες για την ζωή των 

ανθρώπων, που εκείνος δεν γνωρίζει. Του εξηγεί φερ’ ειπείν τι είναι το ψέμα ως 

εξής: «Άλλο να θέλεις κι άλλο να γυρεύεις, άλλο να κοιτάζεις κι άλλο να 

ματιάζεις, άλλο να έχεις στον νου σου, άλλο να λέει η γλώσσα σου» (ό.π.: 36). Ο 

ποιητικός τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο Μέρμηγκας/Ίσκιος και η σωτήρια 

παρουσία του ως βοηθού του Γιώργη, τον καθιστά ένα από τα πιο σημαντικά 

δρώντα πρόσωπα του μύθου, έστω κι αν η σκηνική του παρουσία δεν είναι 

μεγάλη. Εξάλλου, ένα κεφαλαιώδες ιδεολογικό μήνυμα του παραμυθιού είναι 

ότι ο άνθρωπος, όσο μυθικά δυνατός κι αν είναι, χρειάζεται πάντα για να φτάσει 

στον στόχο του τη βοήθεια ενός υπερφυσικού βοηθού (Μερακλής 1993: 121) 

και τη λειτουργία αυτή στο συγκεκριμένο έργο αναλαμβάνουν συμπληρωματικά 

διάφορα πρόσωπα εκτός του προαναφερθέντος (ο Βοριάς, ο Νοτιάς, η Γοργόνα, 

ο μάγος Νεστοραδάμης κ.ά.). 

Στοιχείο που επίσης συναντάται συχνά στα λαϊκά παραμύθια είναι το 

αίνιγμα –το οποίο συνιστά και ξεχωριστό είδος αυτής της μορφής λογοτεχνίας 

(Μερακλής 1992:27-31)- που τίθεται υπό τον όρο ότι εάν ο ερωτώμενος 

μαντέψει τη λύση, κερδίζει εκείνο που έχει τεθεί ως στοίχημα (Κεφάλας 1985: 

24). Ο Ρώτας εμπλουτίζει το κείμενό του και με αυτό το μοτίβο κι έτσι η 

συνομιλία του Γιώργη με τον Νεστοραδάμη παίρνει τη μορφή φαινομενικά 

απλών αινιγμάτων: «-Πόσα κάνουνε ένα κι ένα; -Ένα κι ένα κάνουνε πολλά, γιατί 

ένας άντρας και μια γυναίκα κάνουνε πολλά παιδιά…» (Ρώτας 1998: 76), κι 

επειδή στο τέλος ο νέος κερδίζει, ο μάγος του δίνει τις πολύτιμες συμβουλές του 

προκειμένου να εξοντώσει τον Δράκο Μίνωγα.  

Εκτός όμως από αφομοιωμένα θέματα του λαϊκού παραμυθιού, στο 

«Παραμύθι της Ανέμης» εντοπίζονται και διακειμενικές συνδέσεις με την 

«Χιονάτη και τους επτά νάνους». Η κακιά μητριά της Ροδούλας, Σαλαμάντρα, 

ρωτάει τον μαγικό καθρέφτη της «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, / κάνε μου το 

μεράκι μου: / Στη Δύση, στην Ανατολή, / ποια ‘ναι πιο ωραία και καλή;» κι 

εκείνος απαντά ότι «Στα Σάλωνα, στη Λεβαδειά / η πιο όμορφη είναι του ντουνιά· 

/ δεν είναι μια, μόν’ είναι δυο, / κορίτσια δώδεκα χρονώ» (ό.π.:19-20). Η 

διακειμενικότητα εμπλουτίζεται όταν στη συνέχεια η Σαλαμάντρα, ως άλλη 

μητριά της Χιονάτης, προσφέρει και στα δύο νεαρά κορίτσια από ένα μαγεμένο 

λουλούδι κι εκείνα βυθίζονται σε ύπνο, ώσπου να τα επαναφέρουν στη ζωή οι 
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αγαπημένοι τους. Ο δραματουργός επομένως εκμεταλλεύεται οτιδήποτε 

γνωρίζει πως είναι ήδη αφομοιωμένο από το κοινό του και δε διστάζει να το 

δέσει αρμονικά με τον μύθο της δικής του ιστορίας, προκειμένου να ενισχύσει 

τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ του κειμένου και των αποδεκτών του. 

Τέλος, οι φανερές επιρροές από το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του 

Σαίξπηρ, που έχει ήδη μεταφράσει ο Ρώτας, είναι μια άλλου είδους 

διακειμενική σύνδεση. Η σκηνή με τα δύο ζευγάρια –Γιώργης, Αγλαΐα και 

Αλής, Ροδούλα- που συναντώνται στο δάσος και μετά από ορισμένες 

παρεξηγήσεις ερωτεύονται, παραπέμπει στην αντίστοιχη σκηνή του 

σαιξπηρικού έργου με τον Λύσανδρο, την Ερμία, τον Δημήτριο και την Ελένη, 

όπου και πάλι στο δάσος, μετά τις λαθεμένες ενέργειες του Πουκ, βρίσκει ο 

καθένας το ταίρι του. Επιπλέον τα παραμυθένια πρόσωπα των Σκουριά, 

Αργύρη, Σταμάτη, Προχώρη, Τσιμπίδα, Κόπανο και Φούσα που αν και ως προς 

τον αριθμό, επτά, θυμίζουν τους νάνους της Χιονάτης, ωστόσο κάποια στιγμή 

αναφέρεται ότι πρόκειται για μαστόρους (ό.π.: 59) και παραπέμπουν τελικά 

στους μαστόρους του «Ονείρου Καλοκαιρινής Νύχτας»24. Η σχέση αυτή 

επιβεβαιώνεται όταν οι εφτά μαστόροι του Ρώτα διοργανώνουν θεατρική γιορτή 

(ό.π.: 63-65), σκηνή που θυμίζει τα σαιξπηρικά πρόσωπα και την παράσταση 

της τραγικώτατης κωμωδίας του Πύραμου και της Θίσβης. Τέλος, επισημαίνεται 

ότι όπως στο έργο του Σαίξπηρ η τελευταία πράξη διαδραματίζεται στην Αθήνα, 

στο παλάτι του Θησέα, έτσι και στο «Παραμύθι της Ανέμης» η τελευταία σκηνή 

λαμβάνει χώρα στην Ακρόπολη της Αθήνας. 

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι ο Βασίλης Ρώτας συνθέτει ένα 

ενδιαφέρον έντεχνο παραμύθι, που βασίζεται στέρεα στην λαϊκή παράδοση του 

είδους, χρησιμοποιώντας μεγάλη ποικιλία των αφηγηματικών του τεχνικών. 

Παράλληλα φροντίζει να συνδέσει το έργο του, εμπλουτίζοντάς το ταυτόχρονα, 

με στοιχεία γνωστών παραμυθιών που θα διευκολύνουν την κατανόηση και 

τελικά την πρόσληψή του από το κοινό. Τέλος, προσθέτει το προσωπικό του 

στίγμα εμπνεόμενος από το ελισαβετιανό θέατρο, που τόσο τον απασχολεί υπό 

την ιδιότητα του μεταφραστή, δημιουργώντας ένα κείμενο ευφάνταστο, εντός 

του πλαισίου του παραμυθιακού είδους, που μέσα στη συγχρονική του 

διάσταση, σέβεται τον λαϊκό πολιτισμό και τον κληροδοτεί στους ανήλικους 

αναγνώστες/θεατές.  

                                                 
24 Ακόμη και τα ονόματα ορισμένων θυμίζουν τους σαιξπηρικούς μαστόρους, όπως ο 

Φύσας τον Φυσούνη και ο Τσιμπίδας τον Στημόνη ή τον Βελόνη. 
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Στοιχεία από τον κόσμο της μυθολογίας δανείζεται και ο Στέλιος 

Σπεράντσας γράφοντας το πρώτο του θεατρικό κείμενο για παιδιά, με τίτλο «Ο 

Ίκαρος. Παιδικό δραματικό όνειρο σε μια πράξη» σε μουσική Διον.Λαυράγκα, 

το οποίο δημοσιεύτηκε στα 1926 από τις εκδόσεις Α.Ι.Ράλλη. Μια παρέα 

παιδιών ηλικίας έντεκα έως δεκατεσσάρων ετών βρίσκεται σε μια ακρογιαλιά 

και ενώ όλα αποφασίζουν να πάνε να θαυμάσουν την πτήση ενός καινούργιου 

αεροπλάνου, ο Μαρίνος αρνείται και μένει μόνος. Καθώς εκείνος αποκοιμάται, 

τον επισκέπτεται ένα αγγελούδι που του τραγουδά «σα να μαγεύει τον ύπνο του» 

(Σπεράντσας 1926: 15) και στη συνέχεια όσα διαδραματίζονται, συμβαίνουν 

στον κόσμου του ονείρου. Έρχεται ένα παιδί, ο Τάκης, που κλαίει γιατί δεν 

περνάει κανένα πλοίο να τον πάρει για να τον οδηγήσει στον πατέρα του που 

είναι άρρωστος. Τότε εμφανίζεται ο Ίκαρος και αφού αφηγείται τη δική του 

ιστορία, παίρνει μαζί του τον Τάκη εκπληρώνοντας την επιθυμία του. Το 

αγγελούδι στη συνέχεια ξυπνάει τον Μαρίνο, ο οποίος υποδέχεται τους φίλους 

του που επιστρέφουν ενθουσιασμένοι από το θέαμα που απόλαυσαν, ενώ ο 

ίδιος φανερά χαρούμενος από το όνειρο που βίωσε, καταλήγει ότι «είν’ όμορφη 

της λευτεριάς η χάρη» (ό.π.: 27). 

Παρ’ ότι η πλοκή δεν είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και η δράση 

χαρακτηρίζεται από κάποια ασυνέχεια, θεωρούμε πως είναι φανερό ότι ο 

Σπεράντσας δημιουργεί τη συγκεκριμένη ιστορία με απώτερο στόχο να 

χρησιμοποιήσει το πρόσωπο του Ίκαρου και να συνδέσει τον μύθο του με το 

ιστορικό παρόν και με την άχρονη επιθυμία του ανθρώπου για ελευθερία. Για 

να δημιουργηθεί το κατάλληλο ονειρικό κλίμα που θα επιτρέψει την παρουσία 

του μυθικού προσώπου, χρησιμοποιείται το αγγελούδι που αφενός παραπέμπει 

άμεσα στον κόσμο του ονείρου και αφετέρου τον προκαλεί επί σκηνής.  

Ωστόσο, στο επόμενο κείμενό του που παραπέμπει στον κόσμο των 

παραμυθιών, ο Σπεράντσας δεν επιλέγει να χρησιμοποιήσει ονειρικά πρόσωπα, 

αλλά να δημιουργήσει το αντίστοιχο περιβάλλον μέσω της ίδιας της υπόθεσης. 

Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Στη χώρα του καλού άρχοντα. Παραμυθόδραμα 

σε μια πράξη» που αποτελεί τον έκτο τόμο της συλλογής «Η Σκηνούλα μας»25. 

Σκηνικός χώρος είναι το παλάτι του άρχοντα και χρόνος η γιορτή των 

λουλουδιών που συμπίπτει με την ημέρα των γενεθλίων του άρχοντα. Ξαφνικά 

εμφανίζεται ένας νεαρός τραγουδιστής από άλλη χώρα που γίνεται αμέσως 

                                                 
25 Στο βιβλίο δεν υπάρχει ένδειξη για τη χρονολογία έκδοσης. Ωστόσο στους 

καταλόγους της Εθνικής Βιβλιοθήκης τοποθετείται χρονικά στα 1961.  
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φίλος με τον γελωτοποιό, ο οποίος τον βοηθά να παρακολουθήσει τη γιορτή 

προς τιμήν του βασιλιά. Αναπάντεχα η χώρα δέχεται επίθεση από κουρσάρους, 

την οποία αποκρούει ο μικρός τραγουδιστής, ενώ στη συνέχεια αποκαλύπτεται 

ότι είναι ο γιος της χαμένης και νεκρής πια, κόρης του άρχοντα. Ο Σπεράντσας 

επιχείρησε να συνθέσει ένα έντεχνο παραμύθι χρησιμοποιώντας 

χαρακτηριστικά στοιχεία του είδους, όπως ο μη συγκεκριμένος χρόνος, το 

παλάτι, ο βασιλιάς, αλλά μη χρησιμοποιώντας τις βασικές λειτουργίες, όπως 

αναλυτικά έχει καταγράψει πρώτος ο Προπ, δεν κατάφερε τελικά να 

δημιουργήσει μία στέρεη δραματουργικά ιστορία. Υπάρχουν πολλά, κωμικά 

κυρίως, επεισόδια που δεν σχετίζονται με την εξέλιξη της δράσης και ως εκ 

τούτου την παρακωλύουν, τα οποία γράφηκαν προφανώς στοχεύοντας στη 

δημιουργία μιας ευφρόσυνης ατμόσφαιρας. Αναφέρεται χαρακτηριστικά μια 

στιχομυθία μεταξύ του Στρατιώτη και του Μάγειρα: «-Άκουσες ποτέ σου να 

λιγοθυμήσει άνθρωπος, χωρίς να χάση το χρώμα του; -Άκουσα και τον είδα 

μάλιστα […] Ένας… αράπης» (Σπεράντσας 1961: 14). 

Καταλήγοντας, θεωρούμε ότι οι απόπειρες του Στέλιου Σπεράντσα να 

αντλήσει υλικό από το παραμυθιακό είδος ή τη μυθολογία, δεν είναι 

επιτυχημένες. Μέσα στην πλειάδα των προσώπων που απαιτούνται σε τέτοια 

κείμενα, χάνεται ο στόχος της δράσης καθώς ο συγγραφέας πλατιάζει σε 

μεμονωμένα επεισόδια που δε συνδέονται με τον κεντρικό άξονα της υπόθεσης, 

δείχνοντας μία πένα που δεν είναι εξοικειωμένη με αυτού του είδους τα θέματα. 

Ωστόσο είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι η δραματουργία του Στέλιου 

Σπεράντσα ξεκινά και ολοκληρώνεται με δύο κείμενα που αναφέρονται στον 

κόσμο του ονείρου, διανύοντας στο μεταξύ μια πορεία τριάντα πέντε περίπου 

ετών κατά την οποία παράγονται έργα με εντελώς διαφορετική θεματολογία 

(παιδική καθημερινότητα, θρησκεία, πατρίδα), διαγράφοντας τελικά έναν 

κύκλο στην θεατρική του προσφορά προς τον ανήλικο. 
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2.2.1 Οι μεταμορφώσεις της φύσης 

Το εξωλογικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τα παραμύθια, αλλά και 

γενικότερα μύθους και θρύλους του λαϊκού πολιτισμού, συνίσταται πολύ συχνά 

στον ανθρωπομορφισμό ζώων και φυτών. Εξάλλου, όταν το παιδί βρίσκεται στο 

προσυλλογιστικό στάδιο της ανάπτυξής του (2ο-6ο έτος της ζωής του) έχει την 

τάση να αποδίδει στα φυσικά αντικείμενα βιολογικές και ψυχικές ιδιότητες, 

δηλαδή ζωή, συνείδηση και βούληση (Γαλανάκη 2003: 54-55). Τα κείμενα 

επομένως που χαρακτηρίζονται από έναν τέτοιου είδους παμψυχισμό είναι 

πολύ κοντά στην ψυχοπνευματική ανάπτυξη του νηπίου και κατά συνέπεια 

γίνονται εύκολα αντιληπτά από εκείνο. 

Η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου κατά τη δεύτερη περίοδο της 

δραματουργίας της (μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο) προχωρά σε μια επιλογή 

που είχε απορρίψει νωρίτερα, όταν υποστήριζε σχεδόν μονολιθικά την ανάγκη 

ρεαλισμού στα θεατρικά κείμενα. Συγγράφει κείμενα στα οποία ζώα, φυτά και 

στοιχεία της φύσης αποκτούν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ομιλία, με στόχο 

να περιγράψουν τη χρησιμότητά τους και την υποχρέωση παράλληλα των 

παιδιών να τα αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Καταγράφουμε τους τίτλους των 

έργων που αυτομάτως είναι δηλωτικοί του περιεχομένου τους, στο οποίο δε θα 

επιμείνουμε περαιτέρω: «Αράχνη-Μυρμήγκι. Σκετς» (1946),  «Τα πουλάκια. 

Σκετς» (1946), «Κιμωλία-Σφουγγάρι-Μάρμαρο. Σκετς. Μάθημα φυσικής 

ιστορίας» (1946), «Γάου-Νιάου. Μονόλογος» (1946) και «Μέλισσα-Τζίτζικας-

Μυρμήγκι. Σκετς» (1946), από το οποίο θα παραθέσουμε ένα απόσπασμα ως 

χαρακτηριστικό δείγμα του ύφους όλων των προαναφερθέντων έργων: «Μέλισσα 

(τραγουδεί): -Εγώ είμαι όλο προκοπή, / κάνω οκάδες μέλι. / Μα συ, τζι, τζι και 

μόνο τζι, / κυρ τζίτζικα τεμπέλη! / Τζίτζικας (τραγουδεί): -Εγώ τραγούδια και 

χαρές / θέλω, και τζιτζιρίζω! / Το μέλι και το κερί, / εγώ δεν τα γνωρίζω» (Λόντου 

1946: 292-293). 

Στο ευρύτερο παιδαγωγικό πλαίσιο που καταχωρούνται τα συγκεκριμένα 

έργα, δηλαδή στον σεβασμό προς τη φύση, εντάσσονται και κάποια ακόμη που 

εκφράζουν εντονότερο οικολογικό προβληματισμό χωρίς όμως τον ανιμισμό 

ζώων ή φυτών. «Η πεταλούδα. Κωμωδία» (1946), «Ο σύλλογος των φίλων των 

ζώων. Μουσικό παίγνιο» (1946) και «Η Λιλή και το πουλάκι. Μονόλογος» (1946) 

παρουσιάζουν την προβαλλόμενη ως κατακριτέα πρακτική των παιδιών να 

βασανίζουν ζώα, ενώ στο τέλος όλοι οι ήρωες κατανοούν το σφάλμα τους και 

ελευθερώνουν τη λεία τους, που στο μεταξύ έχει μεταμορφωθεί σε «δάσκαλό» 

τους ως προς τα δικαιώματα των ζώων. Τέλος, στο κείμενο «Η αλυσίδα του 
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Γιάννη. Σκετς. Μάθημα φυσικής ιστορίας» (1946) το κεντρικό πρόσωπο 

φτιάχνοντας μια αλυσίδα από πευκοβελόνες αναφέρεται στη χρησιμότητα του 

πεύκου και γενικά των δασών.  

Παρά τον ανθρωπομορφισμό της φύσης που χρησιμοποιεί τελικά η 

Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου σε αρκετά κείμενά της, αποφεύγει και 

πάλι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ονειρικό με εξωλογικά στοιχεία. Τούτο 

συνεπάγεται από τη μη συνύπαρξη σε κανένα έργο ανθρώπων και 

προσωποποιημένων ζώων ή φυτών, οπότε θα εμπλεκόταν η ρεαλιστική 

πραγματικότητα με την ουτοπία. Επομένως, ακόμη και στις προαναφερθείσες 

περιπτώσεις κειμένων, διατηρείται σε αρκετά μεγάλο βαθμό ο αρχικός στόχος 

της συγγραφέως για παρουσίαση της πραγματικότητας, συμβαδίζοντας όμως 

παράλληλα με την ανάγκη, κυρίως των παιδιών προσχολικής ηλικίας, για 

παμψυχισμό των αντικείμενων.  

Η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά έχει συγγράψει αρκετά θεατρικά έργα στα 

οποία ζώα και φυτά ζωντανεύουν χωρίς όμως αυτά τα κείμενα να ανήκουν 

αυστηρά στο είδος του παραμυθιού. «Ο κακός μάγος» (1982) είναι ίσως εκείνο 

που χρησιμοποιεί τα περισσότερα στοιχεία του είδους σε συνδυασμό με τον 

ανθρωπομορφισμό των λουλουδιών. Εντοπίζονται στο κείμενο αυτό ορισμένα 

από τα εφτά δρώντα πρόσωπα, έτσι όπως τα προσδιόρισε ο Προπ και 

συγκεκριμένα ο ανταγωνιστής (Μάγος), ο προμηθευτής και βοηθός (νεράιδα), το 

αναζητούμενο πρόσωπο (νεραϊδότοπος) και ο ήρωας (Γιάννης), καθώς και 

ορισμένες από τις τριάντα μία βασικές λειτουργίες των μαγικών παραμυθιών, 

όπως η απαγόρευση, η παράβαση, η δολιοφθορά, η έλλειψη, η δοκιμασία από 

τον δωρητή, η λήψη του μαγικού μέσου, το ταξίδι με οδηγό και η ήττα του 

ανταγωνιστή (Προπ 1991:87-88, 32-59). Σε γενικές γραμμές «Ο κακός μάγος» 

θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο μεταίχμιο ανάμεσα στο παραμύθι και σε μια 

ιστορία φαντασίας με έντονα μη ρεαλιστικά στοιχεία. 

Η Μεταξά όμως χρησιμοποιεί κι άλλες πηγές του λαϊκού πολιτισμού στις 

οποίες τα ζώα και τα φυτά αποκτούν ανθρώπινη υπόσταση και συμπεριφορά 

και ειδικότερα αντλεί υλικό από τους αισώπειους μύθους. «Το κατσικάκι και ο 

λύκος» (1971) και «Αρνάκι και λύκος» (1971) αποτελούν δραματοποιήσεις του 

γνωστού μύθου του Αισώπου, σύμφωνα με τον οποίο το μικρό ζώο ξεμακραίνει 

από το κοπάδι και έρχεται αντιμέτωπο με τον κατεξοχήν εχθρό του. Η 

συγγραφέας χρησιμοποιεί το στοιχείο της αλληγορίας, που πραγματώνεται στον 

Αίσωπο μέσω των ομιλούντων ζώων (Μερακλής 1993: 210) και κατ’ αυτόν τον 

τρόπο προσεγγίζει το κοινό της χρησιμοποιώντας οικείες προς αυτό 
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καταστάσεις, αλλά παράλληλα βρίσκει τον τρόπο να το νουθετήσει με 

διακριτικότητα26. 

Η αποτελεσματικότητα του ηθικού διδάγματος φαίνεται να υπαγόρευσε τη 

δημιουργία του έργου «Τα δύο ποντίκια» (1971) όπου το ποντίκι του αγρού, ενώ 

στην αρχή εντυπωσιάζεται από τα υπάρχοντα του ποντικού της πόλης, όταν 

αντιλαμβάνεται ότι όλα τα τρόφιμα ανήκουν σε έναν ζαχαροπλάστη που 

συνεχώς απειλεί τη ζωή τους, επιλέγει να ζήσει φτωχικά αλλά χωρίς την αγωνία 

του θανάτου. Το μήνυμα στο τέλος του έργου («Καλύτερο λίγο και δικό σου, 

παρά πολύ και ξένο») είναι εκείνο που προφανώς επεδίωξε η Μεταξά να 

μεταδώσει και για να εξασφαλίσει την επιτυχία του σκοπού της επέλεξε για 

ήρωες του έργου της δύο ανθρωπόμορφα ζώα, ώστε ο διδακτισμός να μην είναι 

απολύτως φανερός. 

Αρκετά προφανές είναι και το μήνυμα του έργου «Ο τυχερός περιβολάρης» 

(1971), όπου ο φτωχός ήρωας βρίσκει λύση στα δυσβάσταχτα οικονομικά του 

προβλήματα χάρη σε ένα πλούσιο μικρό κορίτσι που του βρίσκει δουλειά, 

γιατί, όπως λέει χαρακτηριστικά στο τέλος, «πρέπει να κάνουμε το διπλανό μας 

ευτυχισμένο, όταν μπορούμε». Ωστόσο στο κείμενο αυτό εντοπίζονται και κάποιες 

οικολογικές ανησυχίες που εκφράζονται από τα λουλούδια όταν ακούν τον 

ανάρμοστο τρόπο με τον οποίο το κορίτσι προσπαθεί να φροντίσει τα δικά της 

φυτά (τα ποτίζει με γάλα, τα ξεσκονίζει κ.λπ.). Η Μεταξά φαίνεται ότι εκτός από 

το μήνυμα της αλληλοβοήθειας, επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό της και 

στα θέματα που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και τις 

ιδιαιτερότητες που τη χαρακτηρίζουν. 

Εντονότερος και προφανέστερος αναδεικνύεται ο οικολογικός 

προβληματισμός στο μονόπρακτο έργο «Το δικαστήριο των πουλιών» (1971), 

όπου η συγγραφέας επιχειρεί να τονίσει την έννοια της αλυσίδας στο οικολογικό 

σύστημα, όπου κάθε κρίκος επιτελεί έναν αναντικατάστατο ρόλο. Η Μεταξά 

χαρακτηρίζει το έργο της ως κωμωδία, προφανώς γιατί τονίζει τα αστεία στοιχεία 

κάθε ρόλου, όπως την επιπολαιότητα της κίσσας, τη φλυαρία της σουσουράδας 

ή τη μεγαλομανία του συνηγόρου-κότσυφα. Εντούτοις το κείμενο ξεκινά με μια 

πολύ σκληρή σκηνή που ξαφνιάζει για την ωμότητά της, τον μέχρι θανάτου 
                                                 
26 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Μεταξά σε καμία περίπτωση δεν τονίζει το στοιχείο της 

ανατροπής και της έστω και απέλπιδος αντίστασης των καταπιεζόμενων προς τους 

καταπιεστές τους (πρόβατο-λύκος) που ίσως να ήθελε να προβάλλει ο Αίσωπος, 

(Μερακλής 1993: 211), αλλά χρησιμοποιεί τον μύθο, κατά κύριο λόγο, ως όργανο 

νουθεσίας. 
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ξυλοδαρμό επί σκηνής του σπουργιτιού Τιρλικικί από τον μικρό Κοκό. Το 

συγκεκριμένο επεισόδιο σε συνδυασμό με τον ανθρωπομορφισμό των ζώων, 

θεωρούμε ότι στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του ανήλικου αναγνώστη/θεατή 

μέσω της διαδικασίας της ταύτισης, στην αποδοχή ότι, όταν προκαλείται ο 

θάνατος ενός ζώου, η σοβαρότητα της πράξης και οι συνέπειές της είναι 

ανάλογες με την απώλεια ενός ανθρώπου27. Η ιδέα αυτή εμπλουτίζεται 

σταδιακά με την έννοια της οικολογικής αλυσίδας, όπου ακόμη και το 

σπουργίτι φαίνεται ότι κατέχει σημαντική θέση. Στο τέλος βεβαίως του έργου το 

μικρό παιδί αντιλαμβάνεται το σφάλμα του και μάλιστα αναλαμβάνει υπό την 

προστασία του την οικογένεια του Τιρλικικί και μ’ αυτόν τον τρόπο αφενός 

εξιλεώνεται, διότι η κάθαρση είναι απαραίτητη για την παιδική ψυχολογία και 

αφετέρου αποκαθίσταται η διαταραγμένη ισορροπία στο φυσικό περιβάλλον. 

Η Μεταξά επιδιώκει γενικά να διατηρεί ισορροπίες, να μην προβάλλει 

εμφανώς τον παιδαγωγικό στόχο των έργων της, να μη δημιουργεί εξωλογικές 

ιστορίες που δε σχετίζονται με την παιδική καθημερινότητα, να μην επιβάλλει 

το δραματικό στοιχείο στο κωμικό και αντίστροφα. Το αποτέλεσμα που 

προκύπτει άλλοτε είναι ενδιαφέρον και μεστό («Το δικαστήριο των πουλιών») και 

άλλοτε όχι τόσο («Τα δύο ποντίκια»). Ωστόσο, ο τρόπος που συχνά χρησιμοποιεί, 

ο ανθρωπομορφισμός δηλαδή της φύσης, αντλείται από την πλούσια πηγή των 

λαϊκών παραμυθιών και μύθων και, αν μη τι άλλο, διασφαλίζει σε μεγάλο 

βαθμό το ενδιαφέρον του κοινού και την επικοινωνία μαζί του.  

Από τον ευρύτερο παραμυθιακό λόγο εμπνέεται και ο Βασίλης Ρώτας 

γράφοντας έργα στα οποία κυριαρχεί ο ανιμισμός ζώων και φυτών, σε 

συνδυασμό κάποτε και με την ανθρώπινη παρουσία, δημιουργώντας τελικά ένα 

αποτέλεσμα εξωλογικό αλλά απολύτως συμβατό με τις ικανότητες και τις 

ανάγκες της παιδικής ηλικίας. Καθώς τα συγκεκριμένα κείμενα -που θα 

αναλυθούν στη συνέχεια- υποστηρίζονται από έντονη σατιρική διάθεση, 

χαρακτηριστικό του δραματουργού που διαπιστώνεται εξάλλου στο μεγαλύτερο 

μέρος της θεατρικής παραγωγής του, για τον λόγο ακριβώς αυτόν θα 

μπορούσαν να ενταχθούν τόσο στην κατηγορία εκείνη του «μυθικού λόγου» που 

εμπνέεται από τον ζωικό και φυτικό «μύθο» όπως τον γνωρίζουμε από τον 

Αίσωπο, όσο ταυτόχρονα και στην κατηγορία των ευτράπελων ιστοριών που 

                                                 
27 Στο δικαστήριο που συγκροτείται για να τιμωρηθεί ο Κοκός για την πράξη του, 

εμφανίζονται η χήρα του σπουργιτιού και τα ορφανά πλέον παιδιά του που κλαίνε και 

γενικά συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι μετά από μια τραγική απώλεια. 
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θεωρούνται κι εκείνες διδακτικές μέσω της σάτιρας που χρησιμοποιούν 

(Λουκάτος 1985: 15-17). Πέρα όμως από την όποια κατηγοριοποίηση, η οποία 

ούτως ή άλλως έως έναν βαθμό είναι συμβατική και απλώς βοηθητική για τη 

μελέτη των κειμένων, το σημαντικό είναι πως ο Ρώτας επεξεργάστηκε με 

θεατρικό τρόπο, σχήματα και μοτίβα της ευρύτερης κληρονομιάς της λαϊκής 

παράδοσης και όχι μόνον του παραμυθιού. 

Στο σκηνικό παιχνίδι28 «Ο Καρδούλας και ο λύκος», που εκδόθηκε το 

1930, κεντρικό δρων πρόσωπο είναι ο γνωστός, συμπαθής γέροντας (βλ. και «Ο 

Καρδούλας δραγάτης») που οι γύρω του αποκαλούν Καρδούλα, γιατί έτσι 

εκείνος ονομάζει όποιον συναντά, είτε ζώο, είτε άνθρωπο. Περπατώντας στο 

δάσος, βλέπει έναν λύκο πιασμένο σε παγίδα, τον οποίο απελευθερώνει και στη 

συνέχεια του γιατρεύει την πληγή. Το ζώο όμως αντί να εκφράσει την 

ευγνωμοσύνη του, προτίθεται να φάει τον Καρδούλα και προκειμένου ο 

γέροντας να γλιτώσει, ζητά ως τελευταία χάρη να ρωτήσουν όσους βρίσκονται 

γύρω τους εάν είναι δίκαιο από σωτήρας να γίνει θύμα. Όλοι όμως, ζώα και 

φυτά, εναντιώνονται γενικά στο ανθρώπινο γένος γιατί τους καταστρέφει (εξ 

αιτίας της υλοτομίας, του κυνηγιού κ.ο.κ.) και τάσσονται υπέρ του λύκου. Η 

σωτηρία εμφανίζεται ως από μηχανής θεός στο πρόσωπο της αλεπούς που 

παρουσιάζεται, αντίθετα από τη φήμη της, εντελώς αγαθή και από μόνη της 

πιάνεται στη φάκα μαζί με τον λύκο, έτοιμα θηράματα για τον κυνηγό που 

περνά εκείνη τη στιγμή από το δάσος. Κι ο Καρδούλας αποχωρεί μονολογώντας 

με απορία: «Καλά καλά δεν ένιωσα τι εγίνη, / μα κάπως μοιάζει αυτό με 

δικαιοσύνη» (Ρώτας 21975: 148).  

Η αλεπού πρωταγωνιστεί και στο άλλο κείμενο του Ρώτα που 

χαρακτηρίζεται από το στοιχείο του ανιμισμού της φύσης και φέρει τον τίτλο 

«Αλεπού και Σκαντζόχοιρος» (1934). Σε αυτό ο τεμπέλης και πονηρός 

σκαντζόχοιρος, που δεν έχει φροντίσει να βρει φωλιά για τον χειμώνα, ξεγελά 

την αγαθή και πάλι αλεπού και καταλαμβάνει το δικό της καταφύγιο, 

εκμεταλλευόμενος την καλοσύνη της. Η τιμωρία του όμως έρχεται όταν τρία 

μικρά παιδιά τον ανακαλύπτουν και τον παίρνουν μαζί τους για να τον 

βασανίσουν παίζοντας. 

Διαπιστώνεται ότι ο δραματουργός και στα δύο προαναφερθέντα κείμενα 

θέτει όλη τη φύση στην υπηρεσία της ιδεολογίας του για τη ζωή. Χρησιμοποιεί 

την τακτική του ανθρωπομορφισμού, το εξωλογικό στοιχείο της επικοινωνίας 

                                                 
28 Σύμφωνα με χαρακτηρισμό του ίδιου του Ρώτα. 
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του ανθρώπου με τα ζώα και τα φυτά, τον παραμυθιακό λόγο που προέρχεται 

από τους Αισώπειους μύθους για να προσεγγίσει ένα θεμελιώδες 

κοινωνικοπολιτικό ζήτημα, εκείνο της δικαιοσύνης. Τα ερωτήματα που 

αναδύονται μέσα από την πλοκή είναι πολλά: ποιος έχει το δίκαιο με το μέρος 

του; ποιος κριτής θα αποφασίσει ποιος είναι ο θύτης και ποιο το θύμα; την 

καλοσύνη ακολουθεί η δίκαιη ανταμοιβή της ή μήπως εκλαμβάνεται ως 

αδυναμία και οδηγεί στην ενδυνάμωση της κακίας; η δικαιοσύνη είναι τόσο 

σχετική που τελικά δεν μπορεί να αποδοθεί; και πλήθος άλλων ουσιαστικών 

ερωτημάτων που από τον κόσμο του παραμυθιού ανάγονται στην κοινωνία των 

ανθρώπων και στην πραγματική ζωή.  

Διαπιστώνεται ότι ο Ρώτας στο τέλος των έργων του προτείνει μία κάποια 

λύση που φαίνεται να διέπεται από πνεύμα δικαιοσύνης. Ωστόσο τίποτε δεν 

προβάλλει ως οριστικό και απολύτως σωστό, γιατί και αυτή η λύση εμπεριέχει 

εμφανώς ένα στοιχείο αδικίας (η αδικοχαμένη αλεπού, ο βασανισμός του 

σκαντζόχοιρου) και τελικά προβάλλεται ως ένας ακόμη προβληματισμός. Ο 

δραματουργός δημιουργεί τελικά ένα «ανοιχτό τέλος» στις ευτράπελες ιστορίες 

του, προκαλώντας την ενεργή συμμετοχή του κοινού και προσκαλώντας με έναν 

έμμεσο τρόπο τον κάθε αναγνώστη/θεατή να διερωτηθεί και να καταλήξει μόνος 

του στο προσωπικό του συμπέρασμα ενεργοποιώντας την ευαισθησία του και 

την κριτική του ικανότητα. 
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Κεφάλαιο 3ο 

 Αξιακά και παιδαγωγικά πρότυπα 
 

3.1. Ιδεολογία των κειμένων 

Η ιστοριογραφική καταγραφή των δεδομένων που αφορούν τα θεατρικά 

έργα για παιδιά, ο οριζόντιος άξονας παρατακτικής αντιμετώπισής τους, η 

ανάλυση του περιεχομένου τους, όσο αναγκαία κι αν προβάλλονται, όσο 

δύσκολη εργασία κι αν αποδεικνύεται, λόγω των εν μέρει αδιερεύνητων έως 

τώρα πηγών από την επιστημονική έρευνα, δεν κρίνονται ωστόσο επαρκείς 

άξονες επεξεργασίας για μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη ένταξη των έργων 

στο χωρόχρονο (Γραμματάς 2004: 229-241).Θα πρέπει επιπροσθέτως να 

ληφθούν υπόψη ενδοκειμενικοί και εξωκειμενικοί παράγοντες που, πέρα από 

τη μορφολογία των κειμένων, εξετάζουν τη σχέση τους με την κοινωνία, ώστε να 

αναδειχθεί τελικά η ιδεολογία που εκφράζουν και η διασύνδεσή της με τη 

συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, αλλά και η δυνατότητα ένταξης των έργων στη 

διαχρονία από κοινωνιολογική και ιδεολογική σκοπιά.  

Η σχέση του θεάτρου με την πραγματικότητα έχει αναλυθεί και 

ερμηνευτεί ποικιλότροπα από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας ανάλογα με 

την εποχή και την ιδεολογική τοποθέτηση κάθε θεωρητικού του θεάτρου. 

Πρώτος και καθοριστικός σταθμός υπήρξε η θεωρία της μίμησης του 

Αριστοτέλη, ενώ ακολούθησαν οι απόψεις ότι το θέατρο αντανακλά 

νατουραλιστικά (Zola 1881) ή ρεαλιστικά την πραγματικότητα (Λούκατς 1957: 

13-36), ώσπου ο Μπρεχτ να κάνει λόγο για την αποστασιοποίηση, την απουσία 

ταύτισης πραγματικού και θεατρικού (Μπρεχτ: 1979). Αργότερα, οι θεωρίες της 

σημείωσης (Pavis 1976, Ubersfeld 1977) και της πρόσληψης (Jauss1995), 

έχοντας αφομοιώσει δημιουργικά τις προγενέστερες απόψεις, τονίζουν την 

πολυσημία και τις πολλαπλές εκδοχές πρόσληψης του κειμένου και της 

παράστασης. 

Εξάλλου, όπως ίσως προκλητικά διατυπώνει ένας από τους κατεξοχήν 

εκφραστές της μαρξιστικής λογοτεχνικής θεωρίας, ο Τέρι Ήγκλετον, «η 

λογοτεχνία, με την έννοια της λέξης που έχουμε κληρονομήσει, είναι ιδεολογία. 

Συνδέεται πολύ στενά με ζητήματα κοινωνικής εξουσίας» (Ήγκλετον 41996: 50). 

Πόσο μάλλον εάν θεωρήσουμε ότι η λογοτεχνία δεν περιγράφει απλώς το 

γίγνεσθαι της ιστορίας, αλλά χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη λειτουργία της 

«ως διαμορφωτικού παράγοντα της κοινωνίας […] συμβάλλοντας στη 
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χειραφέτηση του ανθρώπου από τις δεσμεύσεις που η φύση, η θρησκεία και η 

κοινωνία του επιβάλλουν» (Jauss 1995:91). Από την άλλη πλευρά, θεωρώντας 

δεδομένο τον παιδαγωγικό ρόλο των κειμένων για παιδιά, επομένως και τον 

φανερό ή αδιόρατο διδακτισμό τους (Κανατσούλη 2000: 15-26), καθίσταται 

επιπλέον ενδιαφέρουσα η σύνδεση των έργων με την κοινωνία από την οποία 

παράγονται, καθώς και με τις ιδέες που εκείνη επιλέγει να μεταδώσει στους 

μελλοντικούς ενήλικες πολίτες της. Διότι στα κείμενα που απευθύνονται στο 

παιδί δε θα πρέπει να αγνοηθεί ο παράγοντας της λογοκρισίας, είτε πρόκειται 

για μεταγραφές έργων (Genette 1982: 321-325), είτε για πρωτότυπη 

δημιουργία (Ζερβού 1992: 11-14, 30-35). Ο διασκευαστής ή ο συγγραφέας 

έχει κατά νου το κοινό του έργου του και αναλόγως αποκλείει ορισμένα θέματα 

-ενδεικτικά αναφέρουμε το θάνατο και τον ερωτισμό- ή τα διαχειρίζεται μ’ έναν 

τρόπο που θεωρεί ότι δε θα σκανδαλίσουν, δε θα προκαλέσουν και εντέλει θα 

τους επιτρέψει να ενταχθούν στη δεοντολογία και τον ορίζοντα προσδοκιών της 

κοινωνίας κάθε εποχής.  

Η διδακτική παράμετρος των έργων τέχνης δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, 

εάν θεωρήσουμε ότι η προσέγγιση της πολύπλευρης έννοιας γνώση 

πραγματοποιείται τόσο μέσω της δημιουργικής αφομοίωσης νέων πληροφοριών, 

όσο και μέσω της αισθητικής απόλαυσης και κατ’ επέκταση της πνευματικής 

καλλιέργειας. Το δεδομένο αυτό προφανώς ισχύει και στην περίπτωση που το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται το έργο τέχνης είναι ανήλικο. Εντούτοις, λόγω 

ακριβώς των ψυχολογικών, νοητικών και συναισθηματικών δεδομένων που 

χαρακτηρίζουν την παιδική ηλικία, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η 

διδακτική πλευρά, εν προκειμένω, των θεατρικών κειμένων, διαμορφώνει 

διαφορετικές τάσεις και απόψεις στη δραματουργική παραγωγή.  

Το κεντρικό ζήτημα επομένως της ιδεολογίας και της διδαχής του έργου 

τέχνης επανατοποθετείται ακριβέστερα, πιστεύουμε, στην εξής βάση: πρόκειται 

για παιδαγωγική του θεάτρου ή για παιδαγωγική μέσω του θεάτρου (Deldime 

1990: 91); Με άλλα λόγια, ο δραματουργός συνθέτει το έργο του με κεντρικό 

κριτήριό του το αισθητικό/καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το οποίο αφ εαυτού του 

διαθέτει και παιδαγωγική ισχύ και ένταση, ή χρησιμοποιεί το έργο του με 

σκοπό να προβάλει πρότυπα και να διαμορφώσει συνειδήσεις; Η απάντηση σε 

αυτό το ερώτημα, σε ό,τι αφορά την υπό μελέτη εποχή και τους 

συγκεκριμένους δημιουργούς που απευθύνονται στο παιδί, φαίνεται ότι 

διαμορφώνει δύο διαφορετικές τάσεις: από τη μία πλευρά αναδεικνύεται η 

κοινωνική αποστολή του θεάτρου και από την άλλη, ο παιδαγωγισμός του. 
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Πρόκειται για διαφοροποιημένες αντιλήψεις και ξεχωριστούς τρόπους 

αντιμετώπισης, που οδηγούν σε άλλου είδους επεξεργασία κοινών, συχνά, 

θεμάτων και προβληματισμών. 

 

3.1.1. Παιδαγωγισμός του θεάτρου 
«Ανάγκη ειδικού θεάματος που να τέρπη  

αλλά και να παρακινά για πράξεις γενναίες και ηθικές» 

Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά 

 

Η παράμετρος του κοινού θεωρείται εξαιρετικά σημαντική σε κάθε μορφή 

τέχνης, διότι αφενός επηρεάζει κατά τρόπο αυτονόητο τη διαδικασία της 

‘υποδοχής’, της πρόσληψης δηλαδή του έργου τέχνης, αλλά αφετέρου 

διαμορφώνει εμμέσως και τη διαδικασία παραγωγής του. Η ιστορία της 

λογοτεχνίας λογίζεται «ως γίγνεσθαι κατά το οποίο η διαλεκτική της παραγωγής 

και της πρόσληψης διαμεσολαβείται αδιάλειπτα μέσω της αλληλεπίδρασης των 

δύο πλευρών, μέσω της λογοτεχνικής επικοινωνίας» (Jauss 1995: 93). Ο 

συγγραφέας και συγκεκριμένα ο δραματουργός, όντας στη δημιουργική φάση 

της παραγωγής, έχει κατά νου τον «ιδανικό», τον «εγγεγραμμένο» θεατή με τις 

ιδιαιτερότητες, τις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντά του, ο οποίος θα δεξιωθεί το 

έργο.  

Εξετάζοντας τα θεατρικά κείμενα τής υπό μελέτη περιόδου, διαπιστώνεται 

ότι ένας μεγάλος όγκος τους απευθύνεται στο παιδί/θεατή, που θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ως «αιώνιος άνηβος» (Γραμματάς 42003: 368-370). Πρόκειται 

δηλαδή για ένα άτομο, το οποίο, καθώς δεν έχει προλάβει ακόμη να 

διαμορφωθεί, χρειάζεται καθοδήγηση. Θα πρέπει εκ μέρους του δημιουργού να 

ασκηθεί αγωγή ηθικής φύσης, που θα οδηγήσει το παιδί στην κοινωνικοποίηση 

και την ποικιλόμορφη τελείωση της προσωπικότητάς του μέσω της διδαχής, 

εφόσον δε θεωρείται ότι είναι ακόμη σε θέση να προβεί σε πολύπλοκες 

πνευματικές διεργασίες και σε μεγάλο βαθμό να αυτενεργήσει. 

Προκειμένου να λειτουργήσει αυτού του είδους η αγωγή, προϋποτίθεται η 

ύπαρξη σεβασμού μεταξύ εκείνου που την ασκεί και εκείνου που τη δέχεται, 

ώστε να μην υπάρξουν προσκόμματα στην επικοινωνία. Ο εν λόγω σεβασμός 

διακρίνεται σε ‘μονομερή’, ο οποίος υπονοεί ανισότητα και δημιουργεί σχέσεις 

εξαναγκασμού και σε ‘αμοιβαίο’, που υποδηλώνει ισότητα και αναπτύσσει 

σχέσεις συνεργασίας (Piaget 2000: 35-39). 
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Το πρώτο είδος, σε επίπεδο σχολικής πράξης, εκφράζεται κατά κύριο λόγο 

από τον αυταρχικό εκπαιδευτικό του παραδοσιακού, δασκαλοκεντρικού 

σχολείου, με σημεία αιχμής1 την πεποίθηση ότι το παιδί είναι ατελές ον, ότι 

σκοπός της αγωγής είναι η πειθάρχησή του, ότι ο ανήλικος διορθώνεται με την 

επιβολή ποινών και κυρώσεων και τέλος ότι η εκπαίδευση βασίζεται στη μνήμη 

και την αποστήθιση κανόνων και αρχών (Παπάς 1996:30,38). Η εκπαίδευση 

στην Ελλάδα, επί πολλές δεκαετίες και παρά τις μεταρρυθμιστικές απόπειρες 

με κύριους εκφραστές τους Αλ.Δελμούζο και Δ.Γληνό που πρότειναν μοντέλα 

δημοκρατικών δασκάλων (ό.π.: 70,72), ακολούθησε τις αρχές του 

παραδοσιακού, δασκαλοκεντρικού σχολείου. 

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος συνδέει άρρηκτα τα θεατρικά του έργα για 

παιδιά με το σχολείο, τόσο μέσω του δηλωτικού υπότιτλου των βιβλίων του, «Δια 

εορτάς σχολείων και οικογενειών», όσο και κυρίως, μέσω των διευκρινιστικών 

κειμένων του που υπάρχουν σε αυτά. Συγκεκριμένα στο επιλογικό σημείωμα 

«Δια τον διδάσκαλον» του τρίτου τόμου του 1926 τονίζεται ότι «το Πρώτο Σχολείο 

δίδει στον Μαθητή όλα τα στοιχεία των γνώσεων που θα του χρειασθούν στη ζωή 

[…] έν’ απ’ αυτά τα μαθήματα, προαιρετικό άλλοτε, υποχρεωτικό σήμερα, είναι 

κι’ η Τέχνη του Θεάτρου, -εκφραστική ανάγνωσις, απαγγελία, μιμική, 

ηθοποιία» (Ξενόπουλος 1926β: 169). Ο δραματουργός αναγνωρίζει τον 

σημαντικό παιδαγωγικό ρόλο του θεάτρου και μάλιστα τον εντάσσει στο ίδιο το 

εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας γνώσεων 

και εμπειρίας θεατρικής. 

Η φύσης όμως της ίδιας της δραματικής τέχνης, που απαιτεί συνεργασία, 

αντίκειται ουσιαστικά στην εικόνα του αυταρχικού δασκάλου που επιβάλλεται 

στους μαθητές του χάρη στην εξουσία που του προσφέρει ο ρόλος του. Ο 

Ξενόπουλος επομένως υποστηρίζοντας το θέατρο ως υποχρεωτικό σχολικό 

μάθημα, προκρίνει τελικά το μοντέλο ενός δημοκρατικότερου δασκάλου και 

μιας παιδοκεντρικής εκπαιδευτικής πρακτικής, που αφήνει περιθώρια 

πρωτοβουλιών στον μαθητή. Συγκεκριμένα σημειώνει ότι «εκείνο που πρέπει να 

προσέχη ιδιαιτέρως ο Διδάσκαλος είναι ναφίνη στον Μαθητή-ηθοποιό και 

κάποια πρωτοβουλία, να του την προκαλή μάλιστα και την υποβοηθή (ό.π.: 

171)». Με τις απόψεις του αυτές θεωρούμε ότι σε ένα ευρύ πλαίσιο συντάσσεται 

                                                 
1 Οι αναφορές μας είναι ενδεικτικές και τις αντλούμε από τα μοντέλα των A.Neil και 

C.Freinet, οι οποίοι κατ’ αντιδιαστολή πρότειναν το μοντέλο του αντιαυταρχικού 

εκπαιδευτικού. 
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με τους εκφραστές της μεταρρυθμιστικής κίνησης στο σχολείο, οι οποίοι 

επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενός δημοκρατικότερου καθεστώτος στην 

εκπαίδευση. Το ίδιο το θέατρο εξάλλου, που προϋποθέτει ελευθερία έκφρασης, 

δίδει την ευκαιρία στον ανήλικο να αρθρώσει τον λόγο του και να συνεργαστεί 

με τον δάσκαλό του, που έως τότε ήταν προφυλαγμένος πίσω από το 

απυρόβλητο της ex cathedra διδασκαλίας. 

Η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου με την εισήγησή της που 

προηγήθηκε της πρώτης παράστασης της «Παιδικής Σκηνής», διακηρύσσει 

ουσιαστικά τις θέσεις και τους στόχους της. Ως προς την παιδαγωγική πλευρά, 

επαναλαμβάνει με έμφαση τη σημασία της εποπτείας : «Η εποπτεία, ο 

σπουδαιότερος αυτός από τους παράγοντες της διδασκαλίας συναδελφωμένη με 

το παράδειγμα, τον σπουδαιότερον αυτόν από τους παράγοντας της αγωγής, 

θαυματουργούν κυριολεκτικώς εμπρός εις τα όμματα των μικρών θεατών εις το 

Παιδικόν Θέατρον» (Λόντος 1955: 19). Κατά τον τρόπο αυτό καθίσταται φανερή 

η αποδοχή εκ μέρους της των παιδαγωγικών απόψεων του Pestalozzi, σύμφωνα 

με τον οποίο η εποπτεία προβάλλεται ως η ύψιστη αρχή της διδασκαλίας και 

της αγωγής (Reble 52002:334-336, 347-348, Δανασσής-Αφεντάκης 42000:53-

56).  

Η διαπιστωμένη επομένως αποδοχή εκ μέρους της Λόντου του βασικού 

παιδαγωγικού αξιώματος του Pestalozzi, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εν 

γένει μοιράζεται τις απόψεις του Ελβετού παιδαγωγού, σύμφωνα με τον οποίο ο 

άνθρωπος δεν είναι από τη φύση του καλός, αλλά διχασμένος και αμφίλογος2 

και σκοπός της αγωγής είναι η ηθική και θρησκευτική μόρφωση του παιδιού, 

ενώ η οικογενειακή εστία –και ιδίως η σχέση μητέρας/παιδιού- αποτελεί 

παραδειγματικό πρότυπο κάθε αγωγής (Reble 52002: 339-343). Στο 

καταστατικό του «Μορφωτικού Παιδικού Θεάτρου Παιδικής και Εφηβικής 

Σκηνής» (1944) της Λόντου, οι απόψεις αυτές μεταφράζονται συμπυκνωμένες 

ως εξής: «Σκοπός της Οργανώσεως είναι η δια της συνεργασίας των μελών αυτής 

επιδίωξις δι’ όλων των μέσων κυρίως όμως και πρωτίστως δια του Παιδικού 

Θεάτρου της ηθικής και πνευματικής διαπαιδαγωγήσεως των Ελληνοπαίδων…» 

(Λόντος 1955: 75).  

Φανερή επίσης καθίσταται η σχέση της με την αυταρχική, 

δασκαλοκεντρική αγωγή, κατ’ αρχάς διότι πιστεύει στην πειθάρχηση και τη 

                                                 
2 Η Λόντου, αντίστοιχα, παρομοιάζει την παιδική ψυχή με κάλυκα που δεν εγκυμονεί 

πάντα ωραίους ανθούς (βλ. σελ. 62 της παρούσας εργασίας). 
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διόρθωση του παιδιού με το σύστημα των ποινών/τιμωριών, γεγονός που 

αποδεικνύεται τόσο από τη χαρακτηριστική φράση της στον Πρόλογο του 

«Παιδικού Θεάτρου» (1927) περί «εκριζώσεως των διαφόρων κακιών εκ της 

παιδικής ψυχής», όσο και στα μέσα που προβάλλει στα κείμενά της για να 

πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο3. Κατά δεύτερον, σε ομιλία της στα 1933 τονίζει τη 

σημασία της μνήμης, η οποία επειδή καλλιεργείται με την απομνημόνευση των 

θεατρικών κειμένων, οδηγεί σε ευκολότερη αποστήθιση: «Όσον αφορά εις την 

μνήμην, ηυξήθη επί τοσούτον, ώστε τα παιδία ν’ απομνημονεύουν τα μαθήματά 

των χωρίς κατ’ ιδίαν μακράν και βασανιστικήν μελέτην» (ό.π.: 39).  

Γενικότερα, η έννοια της ηθοπλαστικής αγωγής ως εκείνης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που στοχεύει στη διάπλαση χαρακτήρα και 

απευθύνεται σε ημιτελείς –λόγω ηλικίας- προσωπικότητες, εκφράζεται με 

ακρίβεια στο θέατρο της Λόντου. Τα θέματα των έργων της δεν εξωραΐζουν την 

πραγματικότητα, δε διαδραματίζονται σε κάποιο φανταστικό ή εξωπραγματικό 

περιβάλλον, αλλά αντιθέτως επικεντρώνονται στο ιστορικό παρόν της εποχής 

τους παρουσιάζοντας ως δρώντα πρόσωπα παιδιά, στη θέση των οποίων μπορεί 

να βρεθεί οποιοσδήποτε ανήλικος. Παρατηρείται ως εκ τούτου μια γενίκευση 

στην επίλυση των ζητημάτων που τίθενται ως βασικοί θεματικοί άξονες, διότι η 

αγωγή που στοχεύει στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων οφείλει να προβάλει ένα 

και μοναδικό πλαίσιο που θα λειτουργήσει ως πρότυπο για όλους τους 

αποδέκτες της.  

Επομένως, δε λαμβάνονται υπόψη οι χαρακτηρολογικές  ιδιαιτερότητες 

του δρώντος, ούτε οι συνθήκες κατά τις οποίες εκφράζει τη συμπεριφορά του, 

ώστε να μην απαιτείται εξατομικευμένη ανάλυση και αναζήτηση των λεπτών 

εκείνων αποχρώσεων που θα συνέθεταν μια πολυπλοκότερη κατάσταση. Η 

δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και η αποδοχή ως σωστών περισσότερων της 

μιας συμπεριφορών, δε συνάδει με τη φιλοσοφία της ηθοπλαστικής αγωγής που 

σε κάθε περίσταση αποδέχεται ένα σωστό και ένα καλό, ενώ οτιδήποτε άλλο 

θεωρείται κατακριτέο. Είναι φανερό ότι σε αυτή την απλουστευτική και συχνά 

ισοπεδωτική αντιμετώπιση της ζωής, ο θεατής ως «αιώνιος άνηβος»  

αντιδιαστέλλεται εμφατικά από τον ενήλικο στον οποίο αναγνωρίζεται, ίσως, το 

δικαίωμα της διαφορετικότητας λόγω ηλικίας. Στο παιδί-αποδέκτη όμως των 

                                                 
3 Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα (βλ.Κεφ.2), η μέθοδος της τιμωρίας 

ως μέσον παραδειγματισμού και συμμόρφωσης εντοπίζεται σε πολλά κείμενά της (π.χ. 

«Θεία Μαρή», «Η Ηχώ», «Το πρακτικόν μάθημα» κ.ά.). 
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έργων της Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου δε δίνεται η δυνατότητα να 

διεκδικήσει τα προσωπικά του δικαιώματα και τις αποκλίνουσες απόψεις του, 

διότι προφανώς θεωρείται ότι δε δικαιούται, ή μάλλον, δε δύναται να διαθέτει, 

λόγω ανωριμότητας. Κατ’ αυτή την έννοια, όλα τα κείμενα καταλήγουν στη 

λεπτομερή περιγραφή της μίας και μοναδικής αποδεκτής συμπεριφοράς, 

συχνά κατ’ αντιδιαστολή προς τη μία και μοναδική κατακριτέα συμπεριφορά, 

ώστε στο τέλος το πρότυπο που διαμορφώνεται να χαρακτηρίζεται από 

καθαρότητα και να προβάλλεται ως υποχρεωτικό. 

Από την άλλη πλευρά η θεματολογία που επιλέγει η δραματουργός, η 

οποία αφορά κυρίως δραστηριότητες της παιδικής καθημερινότητας, συμβάλλει 

στο σχηματισμό προτύπων που εντοπίζονται με ευκολία. Με άλλα λόγια οι 

συμπεριφορές που προβάλλονται είναι απτές και ελέγξιμες, όπως για 

παράδειγμα η σχολική επιμέλεια, η υπακοή και η φιλαλήθεια. Η ελευθερία ή η 

ισότητα, αξίες καθολικές και πανανθρώπινες, δεν υποστηρίζονται με αντίστοιχη 

ένταση, διότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αξιολογηθούν στην πράξη και ιδίως 

στην καθημερινότητα.  

Συμπερασματικά η ηθοπλαστική αγωγή, όπως προβάλλεται από το έργο 

της Λόντου, ορμώμενη από τις αρχές του παραδοσιακού, δασκαλοκεντρικού 

σχολείου, θεμελιώνεται στην υπακοή του παιδιού προς τον ενήλικο, ενώ 

στοχεύει στη διαμόρφωση μιας προσωπικότητας που σέβεται τους θεσμούς της 

οικογένειας και του σχολείου και εδράζει σε μια θρησκευτικά ριζωμένη αγάπη 

προς τον άνθρωπο. Καθώς βασικός ρόλος του θεάτρου θεωρείται ο 

παιδαγωγικός, η ιδεολογία αυτής της ηθοπλαστικής αγωγής δεν επιχειρείται να 

συγκαλυφθεί μέσω των αφηγηματικών τεχνικών ή της πλοκής του μύθου, αλλά 

αντίθετα χρησιμοποιεί τα θεατρικά κείμενα για να προβληθεί επαναληπτικά, με 

ένταση και επιμονή. 

Η διδακτική αποστολή του θεάτρου φαίνεται πως ιεραρχείται ως 

πρωταρχική και από την Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά, η οποία μιλώντας εκ των 

υστέρων για τις παραστάσεις των πρώτων ετών του «Θεάτρου του Παιδιού» κάνει 

λόγο για «αλησμόνητες παιδαγωγικές επιτυχίες»4. Προσδιορίζεται επομένως με 

σαφήνεια και μάλιστα εν είδει διαφήμισης, ότι ο χαρακτήρας του θεάτρου για 
                                                 
4 Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα της παράστασης της 18ης Νοεμβρίου 1934 αναφέρεται 

ότι «όλοι όσοι παρηκολούθησαν τον περασμένο χρόνο τις αλησμόνητες παιδαγωγικές 

επιτυχίες [του «Θεάτρου του Παιδιού»], θα μπορέσουν και πάλι κατά την εφετεινή περίοδο 

να του εκδηλώσουν πανηγυρικά όλη τη συμπάθεια και την εκτίμηση με την οποία το 

περιβάλλουν». 
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παιδιά είναι παιδαγωγικός και προφανώς στο στοιχείο αυτό εδράζει και ένα 

μέρος ή το όλον της αξίας του. Ωστόσο, η παραδοχή ότι το θέατρο διδάσκει δεν 

είναι πρωτότυπη ή πρωτοπόρος και ο μοναδικός λόγος που την επισημαίνουμε 

είναι ότι προβάλλεται με επιμονή για να προσελκύσει θεατές και δεν αφήνεται 

να λειτουργήσει από μόνη της, μέσω της ίδιας της τέχνης. 

Είναι ταιριαστό επομένως να γίνει λόγος για παιδαγωγισμό του θεάτρου 

και στην περίπτωση του έργου της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά, χωρίς ωστόσο 

να υπάρχει διάθεση ή πρόθεση γενικευτικής ισοπέδωσης της πλειονότητας των 

Ελλήνων δημιουργών των αρχών του 20ου αιώνα. Προκειμένου να αποφευχθεί 

ένας τέτοιος κίνδυνος, είναι καλό να εμβαθύνουμε στην ιδεολογία που προτείνει 

η συγκεκριμένη δραματουργός και να διαπιστωθούν οι παράμετροι στις οποίες 

εκείνη αποδίδει πρωταρχική σημασία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα σκιαγραφηθεί η 

δική της ιδεολογική πρόταση προς τους αναγνώστες/θεατές της η οποία, 

ανάλογα με τον τρόπο που πραγματώνεται μέσω των αισθητικών-θεατρικών 

κωδίκων που χρησιμοποιεί και οι οποίοι θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα 

(βλ.Κεφ.4), θα διαφανεί στο τέλος εάν επηρεάζει αρνητικά το παραγόμενο 

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. 

Η Μεταξά, παρ’ ότι είχε σπουδάσει παιδαγωγικά, δεν εργάστηκε ποτέ ως 

εκπαιδευτικός, γεγονός που ενώ εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να 

προσμετρηθεί ως μειονέκτημα, υπό την έννοια της απουσίας πολύτιμης 

εμπειρίας, ωστόσο θεωρούμε ότι λειτούργησε ευεργετικά, διότι δε χρειάστηκε 

τελικά η συγγραφέας να εμπλακεί στη δασκαλοκεντρική, παραδοσιακή σχολική 

καθημερινότητα της Ελλάδας. Η επαφή της με τις αρχές της Νέας Αγωγής και 

του Σχολείου Εργασίας παρέμεινε σε θεωρητικό επίπεδο και στη συνέχεια 

γονιμοποίησε τα θεατρικά της κείμενα με την αντίληψη ότι στόχος της αγωγής 

είναι τα ενδιαφέροντα του παιδιού και μέσω αυτών η επίτευξη των 

προκαθορισμένων στόχων της (Παπάς χ.χ:Α’ 72-74). 

Η θεώρηση του «εγγεγραμμένου» θεατή ως «αιώνιου άνηβου», που δεν 

εξελίσσεται παρά μόνο μέσω της αγωγής που του ασκούν οι ενήλικοι, συνεχίζει 

να υφίσταται, όπως και στα έργα της Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου. 

Κατά συνέπεια τα κείμενα που του προσφέρονται, διαθέτουν υποδειγματικά 

δρώντα πρόσωπα, ρεαλιστικά ή εξωλογικά, με τα οποία ο ανήλικος θεατής 

μπορεί να ταυτιστεί και ως εκ τούτου να ενστερνιστεί τις αρχές τους. Οι 

δυσκολίες της πραγματικότητας συχνά συγκαλύπτονται ή εξωραΐζονται, καθώς 

διαφαίνεται η πεποίθηση ότι το παιδί αδυνατεί να αντιμετωπίσει την 

πραγματική ζωή. 
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Είτε πρόκειται για σκηνές της καθημερινότητας, είτε για εικόνες που 

ανάγονται στον κόσμο του φανταστικού ή του παραμυθιού, στο τέλος 

προτείνεται πάντα μια λύση, που σαν «από μηχανής θεός» παρουσιάζεται για να 

οδηγήσει στην αποκατάσταση της τάξης και την κάθαρση. Στο «Όνειρο της 

Τιτίνας» ο ‘καλός’ ιδιοκτήτης του καταστήματος παιχνιδιών, ανταμείβοντας τη 

μητέρα της ηρωίδας για την πολύχρονη τίμια εργασία της σ’ εκείνον, της 

δωρίζει στο τέλος, ανέλπιστα, τις κούκλες που επιθυμεί τόσο πολύ η Τιτίνα, ενώ 

στον «Τυχερό Περιβολάρη» ένα πλούσιο κοριτσάκι προσφέρει στο τέλος δουλειά 

στον άπορο περιβολάρη, που έως εκείνη τη στιγμή ήταν σε απόγνωση. Με 

παρόμοιους τρόπους η Μεταξά σε όλα τα κείμενά της οδηγεί την έκβαση της 

πλοκής σε ένα ευτυχισμένο τέλος, δημιουργώντας την αίσθηση στον θεατή ότι 

σε όλα τα προβλήματα και πάντοτε, παρουσιάζεται η επιθυμητή λύση, με την 

προϋπόθεση το δρων πρόσωπο να διαθέτει τις αρετές τις καλοσύνης, της 

μετριοπάθειας και της σύνεσης. 

Μελετώντας τα θεατρικά έργα της Μεταξά, διαπιστώνεται ότι το ευτυχές 

τέλος σε γενικές γραμμές εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες και όχι από 

πράξεις του ίδιου του κεντρικού προσώπου, το οποίο μοιάζει απλώς να 

περιμένει την ανταμοιβή της καλής του συμπεριφοράς. Η τέτοιου είδους 

αντιμετώπιση της ζωής εκπορεύεται από τη βεβαιότητα ότι στην κοινωνία η 

καλοσύνη, αργά ή γρήγορα, αναγνωρίζεται και φέρνει καρπούς, αντίληψη που 

με τη σειρά της εντάσσεται στη χριστιανική διδασκαλία του απανταχού Θεού, ο 

οποίος φροντίζει για την κοινωνική δικαιοσύνη επί γης. Το παιδί/θεατής 

επομένως έρχεται σε επαφή με έναν κόσμο όπου ναι μεν υπάρχουν σοβαρά 

προβλήματα –συνήθως οικονομικής φύσεως-, όπου ναι μεν βιώνονται έντονα 

αρνητικά συναισθήματα όπως η απόγνωση και η αδικία, όπου το ανήλικο/δρων 

πρόσωπο αδυνατεί, λόγω ηλικίας, να ξεπεράσει τις ανυπέρβλητες δυσκολίες, 

αλλά τελικά ο θεατής καθαίρεται χάρη στη διαμεσολάβηση κάποιου εξωτερικού 

παράγοντα, που λειτουργώντας ως θεία δίκη και υποκινούμενος συχνά από 

φιλανθρωπία, έρχεται να άρει τα αδιέξοδα. 

Η τέτοιου είδους προβαλλόμενη ιδεολογία στηρίζεται κυρίως στις αρχές 

της ελληνοχριστιανικής αγωγής, που υπερασπίζεται την αξία της θρησκείας και 

της πατρίδας, σύμφωνα με την οποία η αγάπη για τον πλησίον προσφέρει 

λύσεις σε κάθε αναφυόμενο πρόβλημα. Κατά την ίδια την Αντιγόνη Μεταξά «ο 

σκοπός του ‘Παιδικού Θεάτρου’, δεν είναι μόνο να προσφέρη στα παιδιά μια 

κατάλληλη ψυχαγωγία…είναι ακόμα να τους διδάξη την αγάπη στην πατρίδα 

μας, να τους τονώση το θρησκευτικό αίσθημα, να τους μάθη να σέβωνται τους 
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γονείς και τους ανωτέρους των, να τους φέρη κοντά στο καλό και το ωραίο»5. 

Κατ’ αντιδιαστολή με την ηθοπλαστική αγωγή που ασκεί η Ευφροσύνη Λόντου-

Δημητρακοπούλου, η οποία εστιάζεται σε χαρακτηρολογικά γνωρίσματα της 

προσωπικότητας (φιλαλήθεια, επιμέλεια, υπακοή), η ελληνοχριστιανική αγωγή 

που προτείνει η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα 

αξιών, καθολικού και πανανθρώπινου χαρακτήρα όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη 

και η τιμιότητα. 

Μεταφέρει τις παιδαγωγικές απόψεις της όχι στην καθημερινότητα του 

σχολείου και των υποχρεώσεων των ανηλίκων μέσα στην οικογένεια, αλλά, 

επηρεασμένη από τις αρχές της Νέας Αγωγής, τις συνδυάζει με τα πραγματικά 

ενδιαφέροντα του παιδιού –και κυρίως με την ανάγκη του για παιχνίδι- και 

μέσω αυτών προβάλλει τελικά την ιδεολογία της. Βεβαίως ο ιδεολογικός στόχος 

των έργων της, όσο κι αν συγκαλύπτεται μέσα από θέματα που προσελκύουν το 

ενδιαφέρον του παιδιού/θεατή, τελικά αναδεικνύεται μέσα από φράσεις που 

τον δηλώνουν με σαφήνεια, όπως για παράδειγμα «Τι να γίνη! Θα περάση κι 

αυτό! [η φτώχεια] Ο Θεός δε θα μας αφήσει, παιδάκι μου»  («Παραμονή 

Πρωτοχρονιάς»), «Εγώ [η Καλή Νεράιδα] σας κρατάω μακριά από κάθε κακό με 

το μαγικό μου ραβδάκι … Να δήτε την ιστορία της Σταχτομπούτας, ενός 

κατατρεγμένου κοριτσιού, που με την υπομονή και την καλοσύνη του έγινε 

ευτυχισμένο», («Η Σταχτομπούτα»). Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα κείμενά της σαφώς 

και διαθέτουν εμφανή παιδαγωγική στόχευση η οποία εκπορεύεται από την 

αντίληψη ότι το παιδί δεν είναι σε θέση ακόμη να αυτενεργήσει, να επιλύσει 

προβλήματα και να διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί ή ό,τι επιθυμεί και επομένως 

χρειάζεται την υποστήριξη και την καθοδήγηση των ενηλίκων και βεβαίως την 

προστασία μιας υπερβατικής δύναμης (Θεός).      

Ο Στέλιος Σπεράντσας από την άλλη πλευρά, στα έργα του που 

αναφέρονται στην παιδική καθημερινότητα, αποδέχεται κι εκείνος την εικόνα 

την εικόνα του παιδιού ως «αιώνιου άνηβα», από την άποψη ότι συνεχώς 

διαπράττει σφάλματα συμπεριφοράς κι επομένως υπονοείται ότι όταν το παιδί 

αφεθεί να λειτουργήσει από μόνο του, δε γνωρίζει ποιο είναι εκείνο που πρέπει 

να πράξει. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι σε αρκετά κείμενα, βλέποντας το 

ανήλικο κεντρικό πρόσωπο τις συνέπειες των πράξεών του, αντιλαμβάνεται τα 

λάθη του και αποφασίζει να αλλάξει τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. 

                                                 
5 Βλ. το πρόγραμμα της παράστασης της 4ης Ιουνίου 1933, όπου περιγράφεται η 

στοχοθεσία του «Παιδικού Θεάτρου», υπό τη διεύθυνση της Μεταξά.  
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Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα «Εκείνα που λάμπουν», «Η Τιτίκα θέλη να 

πάη περιπάτο», «Πώς την έπαθαν…» (1928) καθώς και για «Το χοντρό λάθος», 

«Το τηλέφωνο» και «Ο παλληκαράς» (1955) όπου τα παιδιά γύρω από τα οποία 

στρέφεται η δράση, κατανοούν ότι η αιτία των αρνητικών για τα ίδια 

αποτελεσμάτων στάθηκε η δική τους συμπεριφορά.  

Σε ορισμένες όμως άλλες περιπτώσεις, όπως στα κείμενα «Το δέρμα της 

αρκούδας», «Ο θησαυρός» και «Η Δασκάλα» (1928), χρειάζεται η παρέμβαση 

κάποιου ενήλικα που θα απειλήσει με τιμωρία ή που θα υποδείξει το σφάλμα, 

ώστε ο ανήλικος να το αντιληφθεί. Σε αυτά ακριβώς τα κείμενα εφαρμόζεται η 

αρχή του μονομερούς σεβασμού, όπου η εξουσία της ηλικίας και της γνώσης 

επιβάλλεται στον ανήλικο, ακόμη κι αν ο ίδιος δεν έχει εσωτερικεύσει τις αρχές 

που του διδάσκονται, ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόζει αυτόνομα. 

Υπάρχουν ωστόσο και έργα στα οποία ούτε η παρουσία κάποιου ενήλικα είναι 

ικανή να συνετίσει το παιδί που επιμένει στην ίδια, μη αποδεκτή συμπεριφορά. 

Τα εγγόνια, στο κείμενο «Το δηλητήριο» (1955), αν και παραβαίνουν τις εντολές 

του παππού τους, δεν μετανιώνουν ακόμη κι όταν εκείνος τα κυνηγά με το 

μπαστούνι του για να τα τιμωρήσει. Ομοίως, ο μικρός νερουλάς στο ομότιτλο 

έργο (1955) δε σταματά να υποστηρίζει την απάτη του, ακόμη κι όταν αυτή 

αποκαλύπτεται, ακόμη κι όταν τον χτυπά ο εξηντάχρονος θείος Σταύρος. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις λοιπόν, φαίνεται να υποστηρίζει ο Σπεράντσας ότι η 

διαπαιδαγώγηση, όσο σκληρή κι αν είναι, δεν είναι αποτελεσματική για το 

παιδί, συμπέρασμα που βεβαίως προϋποθέτει την παραδοχή ότι η 

διαπαιδαγώγηση είναι απαραίτητη. 

Εντούτοις, από τη συνολική μελέτη του έργου του δραματουργού, 

συμπεραίνουμε ότι στόχος της ασκούμενης από τον ίδιο διαπαιδαγώγησης δεν 

είναι τόσο η διαμόρφωση ενός χαρακτήρα που θα δρα σύμφωνα με τις 

προσδοκίες της κοινωνίας στην καθημερινή του ζωή. Στόχος του θεωρούμε ότι 

είναι η καλλιέργεια μιας προσωπικότητας εστιασμένης γύρω από τις αρχές και 

τις αξίες της θρησκείας και της πατρίδας. Το δίπτυχο αυτό διαθέτει πρωτεύουσα 

σημασία, αφενός γιατί απασχολεί ποσοτικά το μεγαλύτερο μέρος της 

δραματουργίας του (τέσσερις από τους έξι τόμους της συλλογής «Η Σκηνούλα 

μας») και αφετέρου επειδή ακριβώς επεξεργάζεται και παρουσιάζεται ως 

δίπτυχο και όχι ως δύο χωριστά ζητήματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η παιδαγωγική 

αποστολή των συγκεκριμένων έργων αποκτά μεγαλύτερη ένταση και 

απευθύνεται σε ένα μεγάλο μέρος της προσωπικότητας, ικανό να καθοδηγεί το 

άτομο και να του υποδεικνύει το σωστό και σε ζητήματα της καθημερινότητας. 
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3.1.2 Κοινωνική αποστολή του θεάτρου 
«Να περάσουμε το μαθητή από τα πιο απλά  

στα δυσκολότερα και άγνωστα 

 της γλώσσας και της ζωής» 

Βασίλης Ρώτας 

 

Η περίοδος του μεσοπολέμου στην Ελλάδα του 20ού αιώνα, που εκδήλωσε 

την έντονη πνευματική της κινητικότητα μεταξύ άλλων και μέσω της 

δημιουργίας και ανάπτυξης του θεάτρου για παιδιά, δεν καλλιέργησε μόνον την 

άποψη του παιδαγωγισμού του συγκεκριμένου είδους, αλλά και πολύ πιο 

προοδευτικές αντιλήψεις, που υποστασιοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο χάρη στη 

δραματουργία του Βασίλη Ρώτα. Η βιωμένη πεποίθησή του ότι ο δημιουργός 

οφείλει να δρα και να ενεργεί εντός της ζωής και δίπλα στον λαό, μεταγγίζεται 

και στα θεατρικά έργα που γράφει για παιδιά, τα οποία θεωρεί ήδη μέλη αυτής 

της κοινωνίας και όχι υποψήφιους ή υπό αίρεση, ως προς την αξία, πολίτες 

της. Τους εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως ακριβώς και στους 

ενήλικες, με αποτέλεσμα στόχος του να είναι η απεικόνιση όχι μας 

εξωραϊσμένης πραγματικότητας, αλλά η παρουσίαση των αντικειμενικών 

συνθηκών ζωής, στις οποίες το παιδί δικαιούται να συμμετέχει ενεργά και όχι 

να αναμένει να ενηλικιωθεί και τότε ανάλογα με τη διαγωγή που θα επιδείξει να 

γίνει δεκτό στην κοινωνία ή αλλιώς να απορριφθεί και να περιθωριοποιηθεί. 

Ο Ρώτας δεν υπήρξε παιδαγωγός με τη στενή σημασία του όρου, αλλά 

βασικό του μέλημα πάντα στάθηκε η αγωγή του λαού, του έθνους, η ‘εθνική 

αγωγή’ όπως την ονομάζει, την οποία παρατηρώντας και μελετώντας καταλήγει 

στα 1926 στο εξής συμπέρασμα για τον χώρο της εκπαίδευσης: «Το ελληνικό 

κράτος ουδέποτε ενδιαφέρθηκε σοβαρά για την εθνική αγωγή. Αλλοιώτικα, από 

καιρό θα είχε τουλάχιστον σχολεία […] Η αγωγή σφυρηλατεί τους ακατάλυτους 

δεσμούς που συνέχουν και προκόβουν μια φυλή» (Ρώτας 1986: Α’ 19). Το 

σχολείο επομένως για εκείνον -παρά τις μεταρρυθμιστικές απόπειρες που 

αποπειρώνται εκείνη την εποχή και ποτέ δεν πραγματοποιούνται- όπως τελικά 

εκφράζεται μέσω του συντηρητικού, δασκαλοκεντρικού συστήματος δεν 

ευοδώνει τους στόχους της εθνικής αγωγής.   

Ο ίδιος αποφασίζει να απευθυνθεί στη νέα γενιά μέσω της τέχνης που 

κατέχει καλύτερα, φέρνοντας το παιδί σε επαφή με τη διαπιστωμένη, μέσα 

στους αιώνες, αξία του θεάτρου. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τον εγγεγραμμένο 

ανήλικο θεατή διαφοροποιείται αισθητά από τον αντίστοιχο της Ευφροσύνης 
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Λόντου-Δημητρακοπούλου, της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά και του Στέλιου 

Σπεράντσα, για τους οποίους ήδη έγινε λόγος αναφορικά με τη θέαση του 

ανήλικου ως «αιώνιου άνηβου». Ο Ρώτας, ακολουθώντας την ίδια τυπολογία 

(Γραμματάς 42003: 371-372), αντιμετωπίζει το παιδί ως «μικρομέγαλο» 

ανθρωπάκο, χωρίς κάτι τέτοιο να σημαίνει ότι του προσδίδει χαρακτηριστικά τα 

οποία δεν διαθέτει. Αντιθέτως, δείχνει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και τις 

δυνατότητές του και επιχειρεί να του προβάλει την πραγματικότητα χωρίς 

ρομαντική διάθεση και τάση εξωραϊσμού. Θέτει αντιμέτωπο τον κόσμο των 

ενηλίκων με εκείνον των ανηλίκων, έχοντας ως όπλα, ενάντια στη δυσκολία 

κατανόησης και τον φόβο που προκαλούν τα ουσιαστικά προβλήματα της 

κοινωνικής ζωής, τη λυτρωτική σάτιρα και την ευφρόσυνη ατμόσφαιρα γιορτής 

που χαρακτηρίζουν τα περισσότερα έργα του. 

Τα θέματα που πραγματεύεται ο δραματουργός άπτονται πολύ 

σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων, όπως η σχέση της τέχνης με τον λαό 

(«Σπιτίσιο φαΐ», «Σε γνωρίζω από την κόψη»), η διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς 

(«Οι μαξιλαριές», «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»), η αξία της θρησκείας 

«(Ιησούς δωδεκαετής εν τω ναώ»), η έννοια και η απόδοση της δικαιοσύνης («Ο 

καρδούλας και ο λύκος», «Αλεπού και σκαντζόχοιρος), ο ρόλος του ανθρώπου 

στη διαμόρφωση του ιστορικού γίγνεσθαι («Νενικήκαμεν», «Να ζη το Μεσολόγγι», 

«Ρήγας ο Βελεστινλής», «Ο ήρωας») και τέλος η σχέση των οικονομικά ισχυρών 

με τους οικονομικά ασθενείς («Το πιάνο», «Ο Καρδούλας δραγάτης»). Η 

επιγραμματική και μόνον καταγραφή των θεμάτων αποδεικνύει ότι ο Ρώτας 

συνειδητά και όχι τυχαία επιλέγει να παρουσιάσει πτυχές της κοινωνικής ζωής 

που παραδοσιακά θεωρούνται μέρος της δραστηριότητας των ενηλίκων. Ωστόσο 

εκείνος δε διαχωρίζει τους πολίτες σε ενεργούς ‘μεγάλους’ και ανενεργούς 

‘μικρούς’, αλλά εντάσσει και τους τελευταίους μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, 

δείχνοντας εμπιστοσύνη στην κρίση και τη δύναμη αλλαγής που εξ ορισμού 

φέρουν λόγω της παιδικής και νεανικής ορμής τους. 

Η αντίληψή του αυτή, που δεν περιορίστηκε σε θεωρητικές ανησυχίες 

αλλά πραγματώθηκε μέσω των κειμένων του, τον οδηγεί σε έναν ώριμο 

προβληματισμό, πρωτοφανέρωτο για τα δεδομένα της εποχής του. Είναι ο 

πρώτος που αναρωτιέται για την ορθότητα του όρου «παιδικό θέατρο» και 

κυρίως για τις συνυποδηλώσεις του επιθέτου «παιδικός», ζήτημα που 

απασχόλησε δεκαετίες μετά την επιστημονική έρευνα τόσο στον χώρο του 

θεάτρου (Γραμματάς 1996: 15-17, Beauchamp 1998: 17-27 κ.ά.) όσο και της 

λογοτεχνίας (Γκίβαλου 1993: 13-17, Δανασσής-Αφεντάκης 1993: 9-11, 
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Αναγνωστόπουλους-Δελώνης 21986 κ.ά.). Ο Ρώτας σημειώνει εύγλωττα τους 

προβληματισμούς του: «Όταν λέμε παιδικό θέατρο εννοούμε θέατρο για παιδιά. 

Αμέσως μπαίνει το ερώτημα για ποια παιδιά, για τα παιδιά των πόλεων ή των 

χωριών; Για τα παιδιά του σχολείου ή για τα παιδιά που δουλεύουνε από δέκα 

χρονώ για να βγάλουνε το ψωμί τους;» (Ρώτας 1986:Α’ 321), διατυπώνοντας 

ουσιαστικά την άποψη των σημειολόγων ότι το θεατρικό σημειωτικό σύστημα, 

τόσο ως κείμενο όσο και ως παράσταση, καθιερώνεται με βάση κάποιους 

κώδικες που προέρχονται από την κοινωνία στην οποία γεννάται και λειτουργεί 

(Τσατσούλης 1999: 14-15).  

Ο δραματουργός εστιάζει το ζήτημα στην πλευρά του θεατή, 

αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει, τόσο ως προς την 

διαδικασία παραγωγής όσο και πρόσληψης του κειμένου και προεκτείνοντας 

τον αρχικό προβληματισμό του διερωτάται τελικά εάν έχει λόγο ύπαρξης η 

ειδική αυτή κατηγορία τέχνης, ως εξής: «Για ποιο λόγο η διάκριση Θέατρο για 

παιδιά […] Πριν απ’ όλα βγαίνει ένα πρωταρχικό ερώτημα: έχουμε επίγνωσι τι 

είνει θέατρο γενικά […]; Θα πρέπει να ξέρουμε καλά πρώτα αυτή την αξία για 

να μπορούμε ύστερα να κάνουμε τη διάκριση και να ιδούμε πόσο και πώς 

μπορούμε να την μεταχειριστούμε για τα παιδιά» (Ρώτας 1986:Α’ 321). 

Αναγνωρίζεται ότι ο Ρώτας είναι ο πρώτος, εξ όσων γνωρίζουμε, που απέρριψε 

τον όρο «παιδικό θέατρο» και υιοθέτησε εκείνον του «θεάτρου για παιδιά», 

ακόμη και ως τίτλο στο σχετικό βιβλίο του (21975), όρος που τελικά στις μέρες 

μας έχει υιοθετηθεί ευρέως από την επιστημονική κοινότητα ως ο ορθότερος 

και εκείνος που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την ιδεολογία και τη 

θεματολογία των έργων που παρασταίνονται για το ανήλικο κοινό. 

Το περιεχόμενο που τελικά φαίνεται να αποδίδει στον συγκεκριμένο όρο ο 

δραματουργός γειτνιάζει με εκείνον του λαϊκού θεάτρου, που «αποβλέπει σ’ όλο 

το κοινό […] χωρίς διάκριση […] για να προσφέρει τη χαρά της γιορτής, του 

συνεορτασμού με την τραγική ή κωμική κάθαρση» (Ρώτας 1986:Α’ 191)6. Ο 

δημιουργός επιχειρεί ουσιαστικά να αντλήσει στοιχεία –δομικά, θεματολογικά- 

και κώδικες –χαρακτηριστικούς τύπους, σημεία κινησιολογίας- από το λαϊκό 

θέατρο και ακριβώς σε αυτά και όχι εκ των ων ουκ άνευ, να στηρίξει τη 

σύνθεση έργων που απευθύνονται στο ανήλικο κοινό («Το παραμύθι της 
                                                 
6 Στην εποχή που έδρασε ο Ρώτας ίσως η επιδίωξη για συγγραφή λαϊκού θεάτρου να 

διέθετε ακόμη, έστω και λιγοστά, ερείσματα. Σήμερα όμως, στην πολυπολιτισμική και 

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας, θεωρείται σχεδόν αδύνατη και έχει χαρακτηριστεί 

ως «ξεχασμένη ουτοπία» (Beauchamp 1998: 27). 
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ανέμης», «Ο ήρωας», «Το πιάνο», «Ο χορός των παιχνιδιών» κ.ά). Για τον λόγο 

αυτό έχει διατυπωθεί η μάλλον προωθημένη άποψη ότι «θα μπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς πως ο Ρώτας δεν έγραψε καθόλου θέατρο για παιδιά και θα 

είχε ίσως το ίδιο δίκιο με κάποιον άλλο που ισχυρίζεται πως μόνο παιδικό 

θέατρο έγραψε»  (Πούχνερ 2003: 79). Υποστηρίζουμε τελικά ότι ο Ρώτας έγραψε 

και θέατρο για παιδιά μεταξύ των άλλων, αλλά χρησιμοποιώντας τα 

δοκιμασμένα υλικά του θεάτρου εν γένει και ταυτόχρονα τον πλούτο της λαϊκής 

παράδοσης, με αποτέλεσμα τα έργα του να παρακολουθούνται και από 

ενήλικες προσφέροντας την ίδια αισθητική απόλαυση όπως και στους 

ανήλικους. 

Παρ’ ότι ο ίδιος διερωτάται για τη σημασία και την αξία του θεάτρου για 

παιδιά, δεν παραγνωρίζει στιγμή τον παιδευτικό του ρόλο και την άμεση σχέση 

του με τον χώρο της εκπαίδευσης. «Το θέατρο είνε ο φυσικός συμπαραστάτης 

και βοηθός του σχολείου. Θέατρο και σχολείο έχουν πολύ στενή συγγένεια» 

(Ρώτας 1986: Α’ 317) και ακριβώς για τον λόγο αυτό εκδίδει νωρίς, μόλις στα 

1930, το βιβλίο του «Οδηγός για σχολικές παραστάσεις». Στόχος του να οπλίσει 

τον Έλληνα εκπαιδευτικό του μεσοπολέμου με γνώσεις θεατρικές απαραίτητες 

για την υλοποίηση μιας αξιοπρεπούς σχολικής παράστασης. Οι ενότητες τού εν 

λόγω εγχειριδίου εντυπωσιάζουν με τη θεματική τους ποικιλία και με την 

πληρότητα που προσεγγίζουν το θεατρικό γεγονός εντός του σχολείου. 

Συγκεκριμένα προσφέρονται λεπτομερείς οδηγίες για τα είδη των σκηνών, αλλά 

και για τον τρόπο κατασκευής τους, ανάλογα με το εάν προορίζονται για 

εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Εξ ίσου κατατοπιστικές είναι οι πληροφορίες που 

αφορούν την κατασκευή των σκηνικών, αλλά και τους κώδικες της θεατρικής 

πράξης (υποκριτική, ενδυματολογία, μακιγιάζ, μουσική και ήχοι, φωτισμός, 

κίνηση). Ενώ τέλος προτείνονται ενδεικτικά προγράμματα σχολικών εορτών και 

έργα, καθώς και υποδειγματική διδασκαλία ρόλων σε αποσπάσματα από την 

«Αντιγόνη» του Σοφοκλή και στο ποίημα «Ο Τάκης-Πλούμας» του Μαλακάση, 

ώστε να καταστεί σαφής ο σημαντικός ρόλος της σκηνοθεσίας. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ρώτας δεν αποκόβει τη σχολική θεατρική 

παράσταση από την υπόλοιπη εκπαιδευτική λειτουργία. Δεδομένης και της 

αξίας που αποδίδει στην έννοια της γιορτής και της κοινωνικής της σημασίας, 

προτείνει να ενταχθεί το σχολικό θέατρο στο πρόγραμμα μιας εορτής –πιθανόν 

επετειακής ή της λήξης του σχολικού έτους- η οποία όμως θα διαρκεί μια 

ολόκληρη μέρα με την ακόλουθη οργάνωση (Ρώτας 21985: 80): από το πρωί 

έως το μεσημέρι θα διεξάγονται αγωνίσματα (τρέξιμο, λιθάρι, διελκυστίνδα κ.ά) 
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και στις έξι απόγευμα θα ξεκινά η παράσταση κάποιου δραματικού έργου –

χωρίς να προηγούνται μακροσκελείς ομιλίες από τους εκπαιδευτικούς- για 

περίπου σαράντα πέντε λεπτά, θα ακολουθούν δύο με τρεις παραδοσιακοί 

χοροί και στη συνέχεια η παρουσίαση μιας κωμωδίας διάρκειας το πολύ 

τριάντα λεπτών, ενώ το πρόγραμμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει και κάποια 

τραγούδια, ποιήματα ή έναν σύντομο μονόλογο. Τέλος, η εορτή θα 

ολοκληρώνεται με χορό από τα παιδιά και από όσους ενήλικες το επιθυμούν. 

Κατά τον τρόπο αυτό το σχολικό θέατρο δεν αποκτά τον χαρακτήρα του 

κοσμικού γεγονότος, την υποκρισία του οποίου απεχθάνεται ο Ρώτας (Ρώτας 

1986: Α’ 313), αλλά εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο μιας γιορτής που 

συμμετέχει όλο το σχολείο και η τοπική κοινότητα, προσδίδοντας στο διεξαχθέν 

πρόγραμμα κοινωνικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα την ευκαιρία να 

συνευρεθούν και κυρίως να γιορτάσουν όλοι όσοι εμπλέκονται με τον σχολικό 

θεσμό. 

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι ο δραματουργός, ως ο πρώτος που 

απέρριψε τον όρο «παιδικό θέατρο», αποδέχεται τον διαχωρισμό σε «θέατρο 

σχολικό και θέατρο για παιδιά, εξωσχολικό» (ό.π.: 312). Ο γόνιμος και εις 

βάθος προβληματισμός του έχει ως αποτέλεσμα τα κείμενά του να μην 

διακρίνονται από έντονη πρόθεση διαπαιδαγώγησης, αλλά από αισθητική 

αρτιότητα στηριγμένη στους κώδικες του θεατρικού είδους. Η κοινωνική 

διάσταση που χαρακτηρίζει τα έργα του, φανερώνει την πεποίθησή του ότι η 

αγωγή του παιδιού είναι αποτελεσματική όταν εκείνο δεν υποτιμάται με 

θεάματα ηθοπλαστικά, αλλά όταν του παρέχονται ερεθίσματα αντάξια των 

πνευματικών δυνατοτήτων του και των ψυχικών αποθεμάτων του. 
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3.2. Παιδαγωγικοί προσανατολισμοί 

Η επιστήμη της ψυχολογίας και ειδικότερα ο κλάδος της εξελικτικής 

ψυχολογίας έχει αποδείξει ότι το παιδί ακολουθεί μία εξελικτική πορεία 

ανάπτυξης τόσο σε βιολογικό όσο και σε συναισθηματικό-νοητικό επίπεδο. Ο 

Piaget κάνοντας λόγο κατά βάση για ένα σύστημα νοητικών δομών, δηλαδή 

μετασχηματισμών, συμπέρανε ότι μεταξύ των άλλων παραγόντων που τις 

επηρεάζουν εντάσσεται και το κοινωνικό περιβάλλον, με τη μορφή της γλώσσας, 

των αξιών, των συλλογιστικών διαδικασιών που θεωρούνται κοινωνικά ορθές και 

του είδους των σχέσεων που αναπτύσσουν τα μέλη μιας κοινωνίας μεταξύ τους 

(Δανασσής-Αφεντάκης 42000:155-164, Παπάς 31996:175-176). Οι απόψεις του 

Ελβετού ψυχολόγου επισφράγισαν κατά τρόπο επιστημονικά θεμελιωμένο ό,τι 

είχε διδάξει έως τότε, σε απλούστερη μορφή, η ίδια η εμπειρία και εφάρμοζε 

ήδη η παιδαγωγική (αντιμετώπιση παιδιού ως ατελούς όντος) αλλά και η 

λογοτεχνία που απευθύνεται στον ανήλικο.  

Η πεποίθηση ότι το παιδί είναι μία προσωπικότητα υπό διαμόρφωση, η 

δυνατότητα ποικιλότροπης παρέμβασης σε αυτήν από τον ενήλικο και ο 

αναντίρρητος παιδαγωγικός ρόλος που ενέχει το λογοτεχνικό κείμενο για 

παιδιά, συμβάλλουν ώστε στα έργα αυτού του είδους να προωθούνται 

παιδαγωγικά πρότυπα που σε ένα μεγάλο μέρος τους εκφράζουν την ιδεολογία 

της κρατούσας τάξης πραγμάτων. Τα πρότυπα αυτά αφορούν στις 

διαπροσωπικές σχέσεις του παιδιού εντός και εκτός οικογενειακού 

περιβάλλοντος, στις διαφυλικές σχέσεις ανηλίκων και ενηλίκων (μητρική-

πατρική μορφή) και εντέλει στην προβολή του επιθυμητού προτύπου που 

αντιστοιχεί στις ιδιαιτερότητες της παιδικής ηλικίας. 

Η σημαντική ιδιομορφία του θεατρικού κειμένου να μην ολοκληρώνεται 

με τη συγγραφή αλλά με την παράσταση, δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει 

στην τροποποίηση, ενδυνάμωση ή εξασθένηση των παιδαγωγικών προτύπων 

που προβάλλει ο συγγραφέας, λόγω της διαμεσολάβησης του σκηνοθέτη και 

της άποψής του σχετικά με τη σκηνική παρουσίαση της δράσης. Ωστόσο, στα 

περισσότερα υπό διαπραγμάτευση έργα της παρούσας μελέτης, συγγραφέας και 

σκηνοθέτης ταυτίζονται κι επομένως δεν υπάρχει ιδεολογική ή αισθητική 

διαφοροποίηση στον τρόπο αντιμετώπισης του παιδαγωγικού ρόλου των 

κειμένων, τουλάχιστον στον χρόνο της πρώτης σκηνικής τους παρουσίασης, 

οπότε τη συνολική ευθύνη της παράστασης διατηρούσαν οι ίδιοι οι 

δραματουργοί. Συνεπάγεται επομένως ότι εάν κάποιος θίασος, σχολικός ή 

επαγγελματικός, επιλέξει στις μέρες μας να παρουσιάσει κάποιο κείμενο της 
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υπό μελέτη περιόδου, θα έχει τη δυνατότητα ο σύγχρονος σκηνοθέτης να 

εκφράσει την άποψή του, μ’ άλλα λόγια να σχολιάσει τα πρότυπα που 

προβάλλονται, προτείνοντας μια ερμηνεία επί παραδείγματι υπονομευτική, 

χρησιμοποιώντας υποστηρικτικά διάφορους μη γλωσσικούς θεατρικούς 

κώδικες (κοστούμι, μουσική κ.ά.). 

 

3.2.1. Σχέσεις ενηλίκων και ανηλίκων - Πρότυπα 

Η ιεραρχική δομή της οικογένειας, που αποτυπώνει ευρύτερα τις 

οικονομικές και ιδεολογικές δομές της κοινωνίας, ο ρόλος του σχολείου, οι 

δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών, συνιστούν παράγοντες που σε μεγάλο 

βαθμό προσδιορίζουν και μορφοποιούν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Στα 

αναγνωστικά βιβλία από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι και τις 

πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η σχέση του παιδιού με τους γονείς και 

δασκάλους του σφυρηλατείται γύρω από την έννοια του χρέους και της 

υπακοής, ενώ ως τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των ίδιων των παιδιών 

παρουσιάζεται το παιχνίδι, εντός όμως ορίων ευπρέπειας και συχνά υπό την 

επίβλεψη και παρέμβαση των ενηλίκων (Μακρυνιώτη 1986).  

Στα κείμενα του Γρηγόριου Ξενόπουλου, που γράφονται ακριβώς εκείνη 

την περίοδο, επισημαίνονται με καθαρότητα αυτά τα στοιχεία τα οποία 

εκφράζουν προφανώς την ιδεολογία της εποχής και της κοινωνίας. Η υπακοή 

και η επιμέλεια προβάλλονται με ένταση ως χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

διαθέτει το κάθε παιδί ώστε να είναι αποδεκτό από τον περίγυρό του. Στο 

κείμενο μάλιστα «Συνδρομητής της Διαπλάσεως» (1896) διατυπώνεται με 

ακρίβεια ότι «άτακτα και αμελή παιδιά δεν θέλει να τα ξεύρη η Διάπλασις». Η 

επιμέλεια συνδέεται στενά με τις σχολικές επιδόσεις και είναι ένα προσόν του 

παιδιού-μαθητή στο οποίο αναφέρεται ο Ξενόπουλος σε αρκετά έργα του («Το 

μάθημα της Ιστορίας», «Με Ο ή με Ω;», «Η εκατόμβη»), όπου γίνεται η διάκριση 

μεταξύ της αποστήθισης και της γόνιμης γνώσης που στηρίζεται στην 

προσεκτική μελέτη.  

Με αφορμή την ιδιότητα του ανήλικου ως μαθητή, υπογραμμίζεται ένα 

ακόμη χαρακτηριστικό που θεωρείται ότι οφείλει να διαθέτει σε όλες του τις 

εκδηλώσεις, τη φιλαλήθεια. Στο «Ψεύμα του Πετράκη» (1896) και το «Σ’ έπιασα» 

(1926β) δύο παιδιά προφασίζονται ασθένεια προκειμένου να αποφύγουν το 

σχολείο, αλλά από τις συνέπειες του ψέματός τους αντιλαμβάνονται ότι εφεξής 

είναι καλύτερο για όλους να προτιμούν την αλήθεια με τις όποιες συνέπειές 

της. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει κι ο μικρός υπηρέτης στις «Τέσσερες 
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μπουρνέλες» (1926β), έστω κι αν το δικό του ψέμα δεν αφορά τη σχολική αλλά 

την επαγγελματική ζωή του. Ο Ξενόπουλος επομένως δομεί το πρότυπο του 

«καλού» παιδιού στηριζόμενος σε μεγάλο βαθμό στην αξία της ειλικρίνειας, την 

οποία επιχειρεί να προβάλει μέσω της κατάκρισης του αντιθέτου της· ο ψεύτης 

δημιουργεί πάντα ανεπιθύμητες καταστάσεις για τον ίδιο αλλά και τους γύρω 

του κι έτσι καταλήγει να επιλέξει την ειλικρίνεια. 

Την ίδια μέθοδο χρησιμοποιεί για να υποστηρίξει την αξία της 

μεγαλοψυχίας που οφείλει ένας άνθρωπος να εμπεδώσει από νωρίς. 

Παρουσιάζει ως αχάριστα τα κεντρικά παιδικά πρόσωπα στα κείμενα «Το 

καινούργιο φόρεμα» (1896) και «Η επίσκεψη της παραμάνας» (1926β) και 

κατακρίνοντας με επιμονή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά τους, προτείνει 

ουσιαστικά το αντίθετό της. Κατά τον ίδιο τρόπο υπερασπίζεται την αξία της 

εντιμότητας και της διακριτικότητας στα έργα αντίστοιχα «Τ’ ονειρευτό 

ποδήλατο» και «Η επιστολή του θείου/της θείας» (1926β).  

Τέλος, αν και δεν προβάλλονται σε πολυάριθμα κείμενα, η καλοσύνη και 

η φιλανθρωπία συμπληρώνουν ως αρετές την εικόνα του παιδιού που προτείνει 

ο Ξενόπουλος. Η νεαρή Όλγα στο «Πώς επέρασες χθες;» (1926β) και η Χρυσή 

στο «Ο ήλιος και ο άνεμος» (1926β) παρουσιάζονται ως θετικά πρότυπα που 

αντιπαρατίθενται στη γενικευμένη σκληρότητα και αναλγησία. 

Διαπιστώνεται ότι ο δραματουργός, ακολουθώντας το πνεύμα της εποχής 

του, επιμένει κυρίως στην αναγκαιότητα ο ανήλικος να διακρίνεται από 

υπακοή, επιμέλεια και φιλαλήθεια και κατά δεύτερο λόγο από μεγαλοψυχία, 

καλοσύνη και φιλανθρωπία. Από το πρότυπο που σκιαγραφεί ο Γρηγόριος 

Ξενόπουλος απουσιάζουν οι παράμετροι που αναφέρονται στην πατρίδα και στη 

θρησκεία, η φιλοπατρία και η πίστη. Ωστόσο κάτι τέτοιο δε μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι ο δημιουργός δεν ενστερνίζεται αυτές τις ιδέες, αλλά θεωρούμε 

ότι η απουσία τους προκύπτει από την περιοριστική εστίασή του στη ζωή του 

ανήλικου εντός του σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντός του και όχι 

τόσο του ευρύτερα κοινωνικού.  

Στα κείμενα του δραματουργού παρατηρείται ότι αρκετά συχνά υπάρχει 

μόνον παιδική παρουσία και οι ενήλικοι απουσιάζουν τελείως. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις το ένα από τα δύο παιδιά παρουσιάζει την επιθυμητή συμπεριφορά 

και μέσω του διαλόγου πείθει και τον συνομήλικο συνομιλητή του για την 

ορθότητα των σκέψεων ή πράξεων του. Στο «Πώς επέρασες χθες;» (1926β) η 

Όλγα πείθει με ευκολία την Ευτέρπη ότι η χαρά που προσφέρει η πράξη της 

φιλανθρωπίας είναι ασύγκριτη· στο «Ενώ πίπτουν τα φύλλα» (1926β) ο Άγις 
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βοηθά τον Πέτρο να κατανοήσει ότι το φθινόπωρο δεν τον μελαγχολεί επειδή το 

αντιμετωπίζει ‘ποιητικά’, αλλά επειδή σημαίνει απλώς την έναρξη του σχολικού 

έτους· στο «Σ’ έπιασα» (1926β) ο Παντελής λειτουργεί καταλυτικά ώστε η 

μικρότερη Άννα να παραδεχτεί ότι τα ψέματα είναι μάταια και δημιουργούν 

παρεξηγήσεις. Τα κείμενα αυτά είναι ενδεικτικά της μεθόδου που χρησιμοποιεί 

ο Ξενόπουλος για να αναδείξει το επιθυμητό πρότυπο αλλά και να προβάλει 

την άποψη ότι οι σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων μπορεί να είναι εξίσου 

αποτελεσματικές όσο και η διαδικασία σωφρονισμού ενός ενήλικου προς ένα 

παιδί. Δείχνει κατ’ αυτόν τον τρόπο εμπιστοσύνη προς την παιδική ηλικία και 

θεωρεί ότι δεν είναι πάντοτε απαραίτητη η διαμεσολάβηση του γονιού ή του 

δασκάλου ώστε ο ανήλικος να αντιληφθεί και να αποδεχθεί ορισμένες βασικές 

αξίες για τη ζωή του. 

Εντούτοις προβάλλονται κι άλλες περιπτώσεις, σαφώς λιγότερες 

αριθμητικά, όπου η παρουσία του ενήλικου κρίνεται απαραίτητη από την 

πλοκή προκειμένου το παιδί να εννοήσει την εσφαλμένη του συμπεριφορά, 

συνήθως μέσω της τιμωρίας ή της απειλής της. Στο κείμενο «Η επίσκεψη της 

παραμάνας» (1926β) η Ευτέρπη που, περιφρονεί τη φτωχή παραμάνα της, 

φαίνεται να συνετίζεται μόνον όταν εμφανίζεται η μητέρα της και την απειλεί με 

τη στέρηση της αγάπης της, ενώ στο έργο «Οι γιατροί του Γιαννάκη» (1926α) τα 

δυο μικρά παιδιά, που βασανίζουν ουσιαστικά τον Γιαννάκη προσποιούμενα 

τους γιατρούς, αντιλαμβάνονται την υπερβολική και εσφαλμένη συμπεριφορά 

τους όταν παρεμβαίνει ο ενήλικος εξάδελφός τους και επαναφέρει τις 

ισορροπίες. 

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων, φαίνεται πως 

στηρίζονται κατά βάση στο στοιχείο της υπακοής και γενικότερα της 

προσπάθειας του παιδιού να αφομοιώσει τις αρχές που του παρουσιάζονται. 

Ενδεικτικά στην «Επίσκεψη της παραμάνας» η μητέρα λέει: «Μου φαίνεται ότι 

ποτέ δε θα βάλη μυαλό αυτό το κορίτσι! Αιωνίως άτακτη κι’ ανόητη […] Εσύ, αν 

και μικρότερη είσαι πολύ πιο φρόνιμη και πιο σοβαρή. Κι’ ελπίζω ότι με τον καιρό 

θα γίνης ακόμα περισσότερο άξια της αγάπης μου […] Θα σε συγχωρέσω, όταν η 

διαγωγή σου θα μου δείξη την αληθινή σου μετάνοια!» (Ξενόπουλος 1926β: 40, 

55). Στο συγκεκριμένο απόσπασμα παρουσιάζεται με καθαρότητα η σχέση 

εξουσίας μεταξύ του γονιού και του παιδιού, οι υποχρεώσεις του δεύτερου αλλά 

και ο τρόπος με τον οποίο ο πρώτος τιμωρεί κάθε παρέκκλιση από την 

επιθυμητή συμπεριφορά. Η υπακοή είναι ο κανόνας και η στέρηση της 
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γονεϊκής αγάπης το τίμημα, σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν αποδεχτεί το 

πλαίσιο που του τίθεται ως όρος. 

Σε γενικές γραμμές ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, αν και αποδέχεται την 

υπεροχή του ενήλικου, ωστόσο, με την έμφαση που δίδει στις σχέσεις μεταξύ 

των παιδιών, υπογραμμίζει ότι η συναναστροφή των ανηλίκων μπορεί να είναι 

πολύ αποτελεσματική σε ζητήματα συμπεριφοράς. Φαίνεται να θεωρεί πως τα 

ίδια τα παιδιά έχουν την ικανότητα, χωρίς τον άμεσο έλεγχο των μεγάλων, να 

εντοπίσουν και να αποδεχτούν αξίες και αντιλήψεις που θα τα βοηθήσουν να 

ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο.   

Χωρίς σπουδαίες διαφοροποιήσεις από τον προσανατολισμό που 

χαρακτηρίζει εν γένει τα αναγνώσματα για παιδιά ως προς την αξία της 

υπακοής, εργασίας, φιλανθρωπίας και φιλαλήθειας (Γκίβαλου 1990: 22-26, 

Γραμματάς 1996: 254-259, Πάτσιου 21995: 111-118), κυμαίνονται τα 

παιδαγωγικά πρότυπα που στηρίζει και η Ευφροσύνη Λόντου-

Δημητρακοπούλου μέσω των θεατρικών κειμένων της. Όπως έχει 

εμπεριστατωμένα υποστηρίξει ο Piaget (1932) και νωρίτερα είχε σχηματικότερα 

επισημάνει και ο Dewey (1909), το παιδί, μετά την ηλικία των έξι ετών και το 

στάδιο του εγωκεντρισμού, είναι ικανό να περάσει κλιμακωτά στο στάδιο της 

αυτόνομης ηθικής. Σε μία φάση δηλαδή όπου είναι ικανό να μη βασίζεται 

πλέον στη θέληση μιας αυθεντίας, να γνωρίζει ότι για το ίδιο θέμα υπάρχει 

ποικιλία γνωμών και απόψεων, να έχει φυσική αντίληψη της δικαιοσύνης και 

να ορίζει το καθήκον ως αφοσίωση στην αρχή της ισότητας (Ματσαγγούρας 

1982: 80-88). 

Ωστόσο η Λόντου, παρ’ ότι απευθύνεται σε παιδιά κυρίως πρωτοδημοτικής 

ηλικίας αλλά και εφήβους, καλλιεργεί ουσιαστικά την ετερόνομη ηθική, η 

οποία σε αυτό το ηλικιακό στάδιο δεν εξυπηρετεί την ωρίμαση και εξέλιξη του 

ατόμου. Η συγγραφέας προβάλλει τα πρότυπα κατά τρόπο ώστε να μην 

επιδέχονται αμφισβήτησης, σα να υπαγορεύονται από μια αλάνθαστη, 

παντογνώστρια αρχή, εντάσσοντάς τα σε ένα σύστημα ποινών και αμοιβών, μη 

ευνοώντας εντέλει την κριτική και συμπερασματική σκέψη.  

Συγκεκριμένα, το πρότυπο του επιμελούς μαθητή που φροντίζει στο 

ακέραιο τις σχολικές του υποχρεώσεις, συχνά για να μη στενοχωρεί τους γονείς 

του, προβάλλεται στα περισσότερα κείμενα («Το πρακτικόν μάθημα», «Η κακή 

ανατροφή», «Η Νινή και η Νινέττα», «Ένα κι ένα», «Ο κλείδωνας», «Τα έξυπνα και 

του κουτά», «Το τραγούδι της ειρήνης»). Η επιμέλεια αυτή συνδυάζεται επίσης 

με την υπακοή προς τους ενήλικους, δασκάλους και γονείς, ενώ ενισχύεται με 
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την προβολή των πιθανών τιμωριών σε περίπτωση περιφρόνησής της. 

Ειδικότερα, το παιδί είτε θα επιπληχθεί από τους γονείς, είτε θα γελοιοποιηθεί 

λόγω της αμάθειάς του, είτε θα περιθωριοποιηθεί από τους συνομηλίκους του 

και τελικά υπό αυτή την πίεση, τις περισσότερες φορές, θα αλλάξει άρδην 

συμπεριφορά και από «κακό-οκνηρό-ανυπάκουο» παιδί, θα γίνει «καλό-

φίλεργο-υπάκουο», προκειμένου να μη στερηθεί την αγάπη και την αποδοχή 

των οικείων του. 

Ως χαρακτηριστικό του ανήλικου-πρότυπο τονίζεται επίσης η αγάπη και ο 

σεβασμός προς τους αδύναμους, σε συνδυασμό συχνά με την πράξη της 

φιλανθρωπίας, η οποία στηρίζεται ιδεολογικά και ηθικά σε ένα χριστιανικό 

υπόβαθρο. Το παιδί που περιφρονεί τους αδύναμους («Η Ηχώ», «Τσικ-Τσακ») 

προτείνεται να παραδειγματιστεί από εκείνο που νοιάζεται και φροντίζει για 

τους φτωχούς («Το τραγούδι της ειρήνης»), γιατί σε διαφορετική περίπτωση είτε 

θα λογοδοτήσει στον Θεό, είτε θα τιμωρηθεί από τον περίγυρό του. Γενικά, η 

αρετή της φιλανθρωπίας δεν παρουσιάζεται τόσο μέσω του αρνητικού 

παραδείγματος παιδιών που την περιφρονούν, αλλά υποστηρίζεται μέσω της 

προβολής του θετικού προτύπου ανηλίκων («Ο πρόσκοπος», «Πονετική 

ψυχούλα», «Ο κουμπαράς», «Το ευτυχισμένο σπίτι») που με ό,τι δυνάμεις και 

μέσα διαθέτουν, ενισχύουν όσους βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση. 

Το «καλό» παιδί επιπλέον επιβάλλεται να χαρακτηρίζεται από φιλαλήθεια 

και έλλειψη εγωισμού και αλαζονείας, προτερήματα που θα πρέπει να 

επιδεικνύει σε όλες του τις διαπροσωπικές σχέσεις και όχι μόνο παρουσία 

ενηλίκων, οπότε η άσκηση εξουσίας εκ μέρους τους δρα άμεσα και 

αποτελεσματικά προς την επιθυμητή συμπεριφορά. Η αναγκαιότητα αυτών των 

αρετών προβάλλεται κυρίως στις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους και 

ειδικότερα την ώρα του παιχνιδιού («Ο κλείδωνας», «Η εκλογή», «Η Ηχώ», «Τα 

έξυπνα και τα κουτά»), την ώρα δηλαδή που το παιδί δρα αυτόνομα και η 

άσκηση τιμωρίας μοιάζει απίθανη. Αυτές οι στιγμές ιδιαίτερα είναι οι μοναδικές 

που λόγω της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών και της αυτορρύθμισης των 

σχέσεών τους, η Λόντου αφήνει περιθώρια για την καλλιέργεια της αυτόνομης 

ηθικής και προβάλλει εναλλακτικές συμπεριφορές. Ωστόσο και για να καλύψει 

όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, υπενθυμίζει ότι ο ενήλικος θα ανακαλύψει τα 

στοιχεία της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, ακόμη κι αν δεν είναι παρών όταν 

αυτή εκδηλώνεται («Η Ηχώ»).     

Τέλος, η συγγραφέας ολοκληρώνει το πορτρέτο του «καλού» παιδιού με το 

στοιχείο της φιλοπατρίας και της αγάπης προς την ελληνική ιστορία και 
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παράδοση («Το τραγούδι της ειρήνης», «Η Ξενομανής»). Εξαίρει την αυτοθυσία 

για την πατρίδα, το χρέος προς τη σημαία και τους αγώνες που αυτό 

συνεπάγεται («Τα σουλιωτόπουλα», «Όπως παληά και τώρα»), καθώς και την 

αποστροφή προς κάθε τι ξενόφερτο και εκτός των ελληνικών ηθών και εθίμων 

(«Ο μάγειρος», «Τα εγχώρια προϊόντα»), χαρακτηριστικά δηλαδή που απαντούν 

στα ιδεολογικά αιτήματα και τις ιστορικές συγκυρίες της εποχής της Λόντου. 

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του ανήλικου με τους ενήλικες, παρατηρείται 

μια διαρκής αντιπαράθεση, καθώς το «παιδί-πρότυπο» δεν παρουσιάζεται 

συνήθως ως υπαρκτή πραγματικότητα αλλά ως ο επιθυμητός στόχος. Κατά 

συνέπεια, το ανήλικο δρων πρόσωπο εκδηλώνει συμπεριφορές που απέχουν 

από το πρότυπο και ο ρόλος των ενηλίκων, συνήθως γονιών, είναι να του 

επισημάνουν τα σφάλματα του, προκειμένου να διαμορφώσει μια 

προσωπικότητα αποδεκτή από τον κόσμο και τις αρχές των ‘μεγάλων’. Μέσω της 

υπερβολικής Μαρίας («Η Ηχώ») προβάλλεται η αρετή της μετριοπάθειας και της 

φιλαλήθειας, μέσω του άτακτου Κοκού («Θεία Μαρή») αντιπροτείνεται το 

πρότυπο του υπάκουου παιδιού, μέσω της οκνηρής Μαρίας («Πρακτικόν 

Μάθημα») υποστηρίζεται η αξία της επιμέλειας, για να αναφερθούν ορισμένα 

μόνο παραδείγματα. Κατ’ αντιστοιχία οι γονείς και συνήθως η μητέρα, 

αναλαμβάνει, είτε ως φυσική παρουσία («Η Ηχώ», «Θεία Μαρή») είτε οιονεί  

παρούσα («Πρακτικόν Μάθημα»), να επισημάνει το σφάλμα και να οριοθετήσει 

την επιθυμητή συμπεριφορά, καθιστώντας απολύτως φανερή την απόσταση που 

χωρίζει τους ενήλικες από τους ανήλικους, καθώς και τον διαφορετικό ρόλο, 

ιδεολογικό και κοινωνικό, που επωμίζεται κάθε ένας τους. 

Ωστόσο υπάρχουν και κάποια άλλα κείμενα στα οποία το κεντρικό 

πρόσωπο ανταποκρίνεται εξ αρχής στην εικόνα του «προτύπου». Σε αυτές τις 

περιπτώσεις όμως («Το ευτυχισμένο σπίτι», «Ο πρόσκοπος») ο ήρωας (Νίκος και 

Κώστας, αντίστοιχα) έχει ξεπεράσει κατά πολύ την παιδική, ακόμη και την 

εφηβική ηλικία και παρουσιάζεται περίπου δεκαοχτώ ετών, έτοιμος δηλαδή να 

δραστηριοποιηθεί στην κοινωνική ζωή. Καθίσταται φανερή η διαφοροποίηση 

μεταξύ παιδιού και νέου, καθώς και η εξελικτική πορεία που προβάλλει η 

Λόντου: το παιδί, δέσμιο των αδυναμιών της ηλικίας του εκδηλώνει κατακριτέα 

συμπεριφορά, ενώ ο νέος, που έχει εντωμεταξύ ενστερνιστεί τις αρχές και τις 

αξίες της κοινωνίας, υποστασιοποιεί το πρότυπο της συγγραφέως, και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνει την αγωγή που εκείνη προτείνει καθώς και τις 

αξίες που προβάλλει.  
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Ορατά διαφοροποιημένο είναι το πλέγμα των σχέσεων που παρουσιάζεται 

στα θεατρικά κείμενα της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά. Στη συντριπτική τους 

πλειονότητα τα παιδιά φαίνεται να συμπορεύονται με τους ενήλικους, να 

εκφράζουν κοινές πεποιθήσεις και συμπεριφορές και να συστρατεύονται μ’ 

εκείνους προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιον εξωτερικό παράγοντα που 

τους κινητοποιεί, όπως είναι η στέρηση λόγω ένδειας. Ο Κωστάκης («Παραμονή 

Πρωτοχρονιάς») λέει χαρακτηριστικά στη μητέρα του: «Έννοια σου, μαμά, σα θα 

μεγαλώσω και βγάζω λεφτά, θα σου αγοράσω μια γούνα ως τα νύχια…και τότε 

πια δε θα κρυώνης…Έννοια σου, μαμά, εγώ είμαι για σένα», και κατ’ αντιστοιχία 

η Τιτίνα («Το όνειρο της Τιτίνας») υπόσχεται πως «σα θα μεγαλώσω, θα δουλεύω 

κι εγώ για σένα», ενώ ο Πέτρος («Ακολουθώντας το θείο αστέρι») λέει στον 

παππού του ότι «εγώ θα είμαι πάντα μαζί σου και θα σε βοηθάω». 

Σε γενικές γραμμές οι σχέσεις ανηλίκων και ενηλίκων στα κείμενα της 

Μεταξά παρουσιάζονται εναρμονισμένες, μέσα σε ένα ήρεμο οικογενειακό 

περιβάλλον χωρίς αντιπαραθέσεις. Αυτό συμβαίνει διότι το ζήτημα που κινεί 

και εξελίσσει τη δράση, η δύναμη που προκαλεί τις συγκρούσεις, προέρχεται 

από το εξω-οικογενειακό περιβάλλον και οφείλεται είτε σε οικονομική 

δυσπραγία είτε –στην περίπτωση των παραμυθιών- στην παρέμβαση κάποιου 

‘κακού’ («Η βασιλοπούλα με τη ρόκα», «Τα δύο αδελφάκια» κ.ά). Καθώς η 

δραματουργός δεν εστιάζεται στα θέματα καλής ή κακής συμπεριφοράς –όπως 

η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου1- οι ενήλικοι δεν επωμίζονται τον ρόλο 

του κριτή ή του θεματοφύλακα αξιών, αλλά δρουν συνήθως υποστηρικτικά στη 

δράση των ανηλίκων, δημιουργώντας έναν ενιαίο πόλο ενάντια στο ανακύψαν 

κάθε φορά πρόβλημα2. 

                                                 
1 Μόνον ένα έργο υπάρχει στη δραματουργία της Λόντου («Το ποντικάκι») όπου ο 

ανήλικος (η Λίνα) εμφανίζεται σοφότερος και δικαιότερος του ενήλικα γονιού της. Η 

ισορροπία βεβαίως διατηρείται με την παρουσία του παππού που, εκπροσωπώντας την 

τρίτη ηλικία, φαίνεται σοφότερος όλων. 
2 Μοναδικές εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι τρεις μονόλογοι της Μπούλης 

(«Η Μπούλη έχει δίκιο», «Το γλυκό της Μπούλης» και «Το άριστα της Μπούλης») όπου η 

ηρωίδα παρουσιάζεται ανυπάκουη, λαίμαργη και άτακτη οπότε οι γονείς, κατ’ 

αντιπαράθεση προς εκείνη, καλούνται να επαναφέρουν την τάξη τιμωρώντας την. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις και μόνον, οι συγκρουσιακές σχέσεις ανηλίκων και ενηλίκων 

προσομοιάζουν με την πραγματικότητα που κατά κανόνα παρουσιάζει στα κείμενά της 

η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου, δημιουργώντας ένα σημείο τομής ανάμεσα σ’ 

εκείνη και την Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά. 
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Η αιτία βεβαίως που δεν υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στους 

εκπροσώπους των δύο ηλικιακών φάσεων θεμελιώνεται στην παρουσίαση ενός 

ανήλικου που έχει ήδη ενστερνιστεί και υιοθετήσει τις αξίες και τη 

συμπεριφορά που προστάζει ο κόσμος των ενηλίκων. Στα έργα της Μεταξά το 

«παιδί-πρότυπο» δε συνιστά τον στόχο –όπως στα κείμενα της Λόντου- διότι 

προβάλλεται εξ αρχής ως υπαρκτή πραγματικότητα. Πρόκειται, σύμφωνα και 

με τις αρχές της ελληνοχριστιανικής αγωγής που πρεσβεύει η Μεταξά, για ένα 

παιδί φιλεύσπλαχνο που, όποτε του παρέχεται η δυνατότητα, υποστηρίζει και 

βοηθά τους γύρω του που βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας3. 

Επίσης, ενταγμένο πάντα στο πλαίσιο της χριστιανικής αγάπης, 

προτείνεται με έμφαση το πρότυπο του παιδιού που χαρακτηρίζεται από 

εγκαρτέρηση, υπομονή και εντιμότητα. Η πλειονότητα των ανήλικων δρώντων 

προσώπων στα κείμενα της Μεταξά, είτε πρόκειται για ιστορίες δοσμένες 

ρεαλιστικά είτε για παραμύθια (η Σταχτομπούτα, ο Κοντορεβιθούλης, η 

Πεντάμορφη), διαθέτουν αυτά τα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα που θεωρούνται 

απαραίτητα για την προσωπική ευτυχία των ηρώων. Οι συγκεκριμένες αρετές 

θεωρούνται προαπαιτούμενες, διότι είναι εκείνες που θα προκαλέσουν και σε 

μεγάλο βαθμό θα εξασφαλίσουν, την ανταμοιβή ή την ευεργεσία από κάποιον 

εξωτερικό παράγοντα. Εάν εκείνες δεν ισχύουν, παύει να λειτουργεί το σχήμα 

«καλοσύνη - κοινωνική δικαιοσύνη - ευτυχία» που υποστηρίζεται από την 

ελληνοχριαστιανική αγωγή και το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές της, φροντίζει 

να επαληθεύει ο πανθορών Θεός και όσοι πιστεύουν σ’ εκείνον. 

Από την άλλη πλευρά το παιδί-πρότυπο της Μεταξά θα πρέπει να είναι 

υπάκουο, τόσο προς τους γονείς του όσο και προς τους νόμους της κοινωνίας 

και της φύσης, καθώς διαφαίνεται εύγλωττα στα έργα της ότι η ανυπακοή δε 

μένει ατιμώρητη. Η Μπούλη είναι μια ηρωίδα που σε όσα κείμενα επανέρχεται, 

εκπροσωπεί το άτακτο και ανυπάκουο παιδί, που στο τέλος αναπόφευκτα 

τιμωρείται γι’ αυτή του τη συμπεριφορά, αφού όμως στο μεταξύ έχει 

αναγνωρίσει το λάθος του. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις ανυπάκουου ήρωα 

εντοπίζονται στα δραματοποιημένα παραμύθια και κατά συνέπεια λειτουργούν 

υπαινικτικά και όχι άμεσα προς τον ανήλικο θεατή των αντίστοιχων θεαμάτων. 

Έτσι η Κοκκινοσκουφίτσα κινδυνεύει γιατί παράκουσε τις συμβουλές της 

                                                 
3 Όπως το κοριτσάκι στον «Τυχερό Περιβολάρη» που προσφέρει δουλειά στον φτωχό 

κηπουρό ή όπως ο Γιαννάκης και η Μπούλη στο «Άγιος Βασίλης έρχεται…» που δίνουν 

φαγητό σε έναν πεινασμένο και εξαθλιωμένο γέροντα. 
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μητέρας της, το κατσικάκι και το αρνάκι (από τα έργα «Κατσικάκι και Λύκος» 

και «Αρνάκι και λύκος» αντίστοιχα) έρχονται αντιμέτωπα με τον εχθρό, γιατί δεν 

έλαβαν υπόψη τους τους νόμους της φύσης, ενώ στα «Δύο αδελφάκια» η 

κατάσταση στέρησης προκαλείται από την περιφρόνηση μιας συμβουλής. Η 

σημασία της υπακοής λοιπόν προβάλλεται με ένταση, αν και δεν εστιάζεται 

στην καθημερινή συναλλαγή του παιδιού με τους γονείς και τους δασκάλους 

του, αλλά διευρύνεται και αποκτά διαστάσεις κανόνα που εξασφαλίζει την 

κοινωνική επιβίωση.  

Την εικόνα του παιδιού-πρότυπο, όπως την παρουσιάζει η Μεταξά, 

ολοκληρώνει η αγάπη προς την πατρίδα. Ο ανήλικος έχει τη δυνατότητα, σε 

κρίσιμες στιγμές, να δείχνει έμπρακτα τη φιλοπατρία του και να λαμβάνει 

μέρος στους αγώνες των Ελλήνων, όπως ο Αργύρης στο «Γλυκοχάραμα της 

λευτεριάς». Ακόμη όμως κι όταν δεν υφίστανται συνθήκες πολέμου, η 

συγγραφέας παροτρύνει τους αναγνώστες της να είναι έτοιμοι, ώστε ανά πάσα 

στιγμή παραστεί ανάγκη να τιμήσουν την ιστορία του έθνους τους συνεχίζοντας 

την παράδοση των ένδοξων αγώνων, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θα ξαναπήτε 

και σεις το ΟΧΙ που είπαν οι πατέρες σας και τα μεγάλα σας αδέρφια» 

(«Χαρούμενες Καμπάνες»).  

Σε γενικές γραμμές η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά δείχνει να αποδέχεται 

την άποψη της εξελικτικής ψυχολογίας περί αυτόνομης ηθικής του παιδιού 

μετά την ηλικία των έξι ετών. Παρουσιάζει ανήλικους ήρωες που είναι σε θέση 

να επιλέγουν και να αποφασίζουν, που είναι ικανοί να διαχωρίζουν το ‘καλό’ 

από το ‘κακό’ χωρίς την παρέμβαση των ενηλίκων και χωρίς την ψυχολογική 

επιβάρυνση που προκαλεί η από εξωτερικούς παράγοντες εκπορευόμενη έννοια 

του χρέους και του καθήκοντος. Παρ’ ότι από αυτή την άποψη η δραματουργός 

έχει προχωρήσει ένα βήμα μπροστά από τους σύγχρονούς τους συγγραφείς για 

παιδιά και τα αντίστοιχα αναγνώσματα, ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε 

τελική ανάλυση οι επιλογές των ανήλικων ηρώων της δε διαμορφώνονται από 

μια πραγματικά ετερόνομη ηθική, καθώς δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως 

απόκλιση ή διαφοροποίηση από τον ορίζοντα προσδοκιών της κοινωνίας. Απλώς 

φαίνεται να έχουν υιοθετήσει νωρίς την κρατούσα ιδεολογία, την οποία 

εφαρμόζουν συνεπώς στη ζωή τους με αποτέλεσμα την απρόσκοπτη και ομαλή 

κοινωνικοποίησή τους.   

Σε εντελώς διαφορετική αντίληψη στηρίζεται η σύνθεση των δραματικών 

προσώπων του Βασίλη Ρώτα, καθώς ο δημιουργός δε στοχεύει στη ρομαντική 

παρουσίαση του κοινωνικού περιβάλλοντος και επιπλέον επιδιώκει να 
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ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά ώστε να διεκδικήσει την αλλαγή των κακώς 

κειμένων της κοινωνίας. Η συνισταμένη αυτών των προθέσεων οδηγεί σε 

πρόσωπα ανηλίκων που έχουν αδυναμίες οι οποίες όμως δεν κατακρίνονται 

από τον γράφοντα, στην προβολή καταστάσεων που έως τώρα οι συγγραφείς δε 

θεωρούσαν ότι ήταν κατάλληλες για παιδιά, στη σατιρική διάθεση απέναντι σε 

δραματικά πρόσωπα ενηλίκων, έτσι ώστε το παιδί, κρίνοντας συνολικά τον 

κόσμο που του παρουσιάζει ο Ρώτας, να διαμορφώσει τη δική του στάση και 

θέση απέναντι σε αυτόν. 

Ενδεικτικό των επιδιώξεων του δραματουργού είναι η σκιαγράφηση 

ορισμένων παιδικών χαρακτηριστικών που, ενώ από άλλους συγγραφείς 

(Λόντου, Μεταξά) θεωρούνται ως ελαττώματα που πρέπει να διορθωθούν, στα 

κείμενα του Ρώτα παρουσιάζονται απλώς ως πραγματικές πτυχές του 

ανθρώπινου χαρακτήρα. Συγκεκριμένα στο «Αλεπού και Σκαντζόχοιρος» τρία 

παιδιά, που εμφανίζονται στο τέλος του έργου, ανακαλύπτουν τον σκαντζόχοιρο 

και τον παίρνουν μαζί τους για να παίξουν, αλλά ουσιαστικά για να τον 

θανατώσουν βασανίζοντάς τον. Η συμπεριφορά αυτή δεν κρίνεται αρνητικά και 

μάλιστα παρουσιάζεται ως βοηθητική αναφορικά με τη δεινή θέση που είχε 

περιέλθει η αλεπού λόγω της πονηριάς και της αναλγησίας του σκαντζόχοιρου. 

Επίσης, στο «Καρδούλας Δραγάτης» μια ομάδα παιδιών μπαίνει στον ξένο 

αμπελώνα και κλέβει σταφύλια, στάση που δεν καταδικάζεται στο παραμικρό, 

πόσο μάλλον όταν νωρίτερα το ίδιο ακριβώς είχαν πράξει και ενήλικοι (ο 

Χωροφύλακας, ο Σακούλας). Τέλος, στο «Νενικήκαμεν» φαίνεται η αδυναμία 

του μικρού Θοδωρή και συγκεκριμένα ο φόβος του απέναντι στη δύναμη του 

Τούρκου εχθρού, στάση που γενικά αντιτίθεται στο πρότυπο του ανήλικου-

ήρωα που για την πατρίδα του δε διστάζει να θυσιαστεί. Στο συγκεκριμένο έργο 

όμως παρουσιάζεται η ρεαλιστική πλευρά και αντίδραση ενός παιδιού που όσο 

κι αν θα ήθελε να βοηθήσει στον εθνικό αγώνα, ωστόσο ο φόβος του είναι 

εκείνος που υπερνικά την πατριωτική του πρόθεση, χωρίς και πάλι η δειλία 

αυτή να αντιμετωπίζεται αρνητικά. Απλώς επισημαίνεται, προσδίδοντας έναν 

ακόμη τόνο ρεαλισμού στο κείμενο.  

Ο Ρώτας γενικά αντιμετωπίζει τον ανήλικο αναγνώστη/θεατή του ως άτομο 

που βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ανάπτυξης, αλλά είναι ήδη ικανό να 

αντιμετωπίσει την κοινωνία. Για τον λόγο αυτό δε θεωρεί τελικά σκόπιμο να του 

προτείνει ένα πολύ συγκεκριμένο και αυστηρά περιχαρακωμένο πρότυπο 

συμπεριφοράς. Αντιθέτως, τον θεωρεί μάλλον ως ισότιμο συνομιλητή στον οποίο 

μπορεί, φερ’ ειπείν, να παρουσιάσει τα κακώς κείμενα της εκκλησίας, την 
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υποκρισία των λειτουργών της («Ιησούς δωδεκαετής εν τω ναώ») και την ψευδή 

εικόνα που έχει συχνά η κοινωνία για την σοβαρότητα που πρεσβεύει ο κλήρος 

(«Μαξιλαριές»). Επίσης, δε λογοκρίνει από τα κείμενά του το φαινόμενο του 

θανάτου («Να ζη το Μεσολόγγι», «Ιησούς δωδεκαετής εν τω ναώ»), 

καταδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι ο θάνατος όταν εντάσσεται στον 

κύκλο της ζωής, δεν προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στο ανήλικο κοινό, αλλά 

το βοηθά να τον αποδεχτεί και να συμβιβαστεί με την ιδέα του. Αξιοσημείωτο 

επίσης είναι ότι για τη σκηνογραφία του κειμένου «Σπιτίσιο φαΐ» προτείνει 

άσεμνες λιθογραφίες στους τοίχους, κρίνοντας προφανώς ότι το παιδί δε θα 

θορυβηθεί εάν δει κάτι που αντιμετωπίζει και στην καθημερινότητά του, πόσο 

μάλλον όταν στη συνέχεια κατακρίνεται η νοοτροπία που υπαγορεύει αυτού του 

είδους τις εικόνες. Τέλος, ο ανήλικος θεωρείται ικανός και έτοιμος, όπως και 

κάθε ενήλικος, να αντιμετωπίσει τον εχθρό του έθνους («Να ζη το Μεσολόγγι», 

«Νενικήκαμεν»), χωρίς όμως μια τέτοια συμπεριφορά να προβάλλεται ως 

ηρωική, αλλά απλώς ως φυσιολογική σε περιστάσεις εθνικού κινδύνου.      

Προκειμένου να αμβλυνθεί ο αδιαμφισβήτητος παιδαγωγικός χαρακτήρας 

του θεάτρου και κυρίως του συγκεκριμένου είδους που ο εγγεγραμμένος 

θεατής είναι το παιδί και επομένως ο κίνδυνος για άμεση νουθεσία είναι a 

priori εντονότερος, ο Βασίλης Ρώτας καταλήγει, εκτός των όσων 

προαναφέρθηκαν και σε συνδυασμό με αυτά, σε μια διττή επιλογή. 

Παρουσιάζει αφενός αρνητικά πρότυπα τα οποία στη συνέχεια με τη μέθοδο της 

σάτιρας υπονομεύει και αφετέρου δεν αναφέρεται σε πρόσωπα ανηλίκων αλλά 

ενηλίκων4, έτσι ώστε η υπονόμευσή τους να αποκτά ταυτόχρονα και χαρακτήρα 

κοινωνικό, με στόχο την απόρριψη και την ανατροπή ορισμένων στερεοτύπων.  

Ο κτηματίας Βόμπιρας στο έργο «Ο Καρδούλας Δραγάτης» εκπροσωπεί την 

άρχουσα τάξη των πλουσίων, που είναι απομακρυσμένη από τη ζωή του λαού, 

με αποτέλεσμα στο τέλος όταν χρειάζεται τη βοήθεια των συνανθρώπων του 

κανείς να μην ενδιαφέρεται να υποστηρίξει το δίκιο του. Στο ίδιο κείμενο ο 

Χωροφύλακας Σταυρωτής χρησιμοποιεί την εξουσία που διαθέτει, όχι για να 

διατηρήσει την έννομη τάξη αλλά αντιθέτως για να παρανομήσει ανενόχλητος. 

Η στρατιωτική αρχή υπονομεύεται ακόμη εντονότερα στο πρόσωπο του δειλού 

Φακή του αξιωματικού που στον «Χορό των παιχνιδιών» ενώ αρχικά εμφανίζεται 
                                                 
4 Στο καίριο ακριβώς αυτό σημείο διαφοροποιείται εντελώς από την Ευφροσύνη 

Λόντου-Δημητρακοπούλου, η οποία επίσης παρουσιάζει αρνητικά πρότυπα αλλά 

παιδιών, με αποτέλεσμα ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των έργων της να είναι τόσο 

πρόδηλος ώστε να αποδυναμώνει τις όποιες άλλες αρετές των κειμένων. 
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ατρόμητος, στη συνέχεια τρομοκρατείται από τον Σκιάζαρο, ένα σκιάχτρο. 

Επίσης κατακρίνονται όλοι εκείνοι που σε στιγμές πραγματικής ανάγκης 

εκμεταλλεύονται τους γύρω τους για να επωφεληθούν οι ίδιοι, όπως ο 

Μπαρμπα-Γιώργος, ο Σπουργίτης κι ο Γαρδέλης στο «Πιάνο»5. Έξω από τον 

κύκλο της σάτιρας και της υπονόμευσης δε μένει ούτε η εκκλησιαστική και 

εκπαιδευτική εξουσία, στο πρόσωπο αντίστοιχα του Πρωθιερέα («Ιησούς 

δωδεκαετής εν τω ναώ») και της Περσεφόνης, της ιδιοκτήτριας οικοτροφείου 

(«Μαξιλαριές»). Τέλος, ως αρνητικό πρότυπο προβάλλονται ο ποιητής 

Μπουρμπουλήθρας και ο ζωγράφος Φρέσκος («Σπιτίσιο φαΐ» ) που φαίνονται να 

εκπροσωπούν τον κύκλο των ανθρώπων των γραμμάτων, οι οποίοι επίσης 

απορρίπτονται και μάλιστα με σφοδρότητα λόγω της υποκρισίας τους. 

Διαπιστώνεται ότι ο Βασίλης Ρώτας παρουσιάζει τα αρνητικά στοιχεία και 

ουσιαστικά κρίνει και κατακρίνει κάθε μορφή εξουσίας και αρχής -

οικονομικής, στρατιωτικής, εκκλησιαστικής, εκπαιδευτικής, πνευματικής- 

προκαλώντας το ανήλικο κοινό του, που έχει εγκαταλείψει πια το στάδιο της 

εγωκεντρικής σκέψης, να προχωρήσει σε αναγωγές ως προς τη δική του ζωή και 

επιπλέον να αντιληφθεί ότι η κοινωνία των ενηλίκων δεν είναι ισορροπημένη 

και δε συνιστά πρότυπο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύει την αυτόνομη ηθική του 

παιδιού ενισχύοντας την απόρριψη αυθεντιών και την ενίσχυση του 

δικαιώματος έκφρασης διαφορετικής άποψης από εκείνη που υποστηρίζει η 

πλειοψηφία ή που υπαγορεύουν τα στερεότυπα. 

Αν ωστόσο επιμείνει κανείς να σκιαγραφήσει το άτομο, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, που προτείνεται μέσα από τα κείμενα του Ρώτα, θα καταλήξει σε έναν 

συνδυασμό ορισμένων δραματικών προσώπων. Συγκεκριμένα του Σολωμού («Σε 

γνωρίζω από την κόψη»), του Ρήγα Βελεστινλή (από το ομότιτλο κείμενο), του 

Ιησού («Ιησούς δωδεκαετής εν τω ναώ») και του Καρδούλα. Προσωποποιούν 

αντίστοιχα τις αρετές της πνευματικότητας, της φιλοπατρίας, της χριστιανικής 

αγάπης και της εντιμότητας, ενταγμένες όμως όλες απαρέγκλιτα και 

προσανατολισμένες στο κοινό καλό και ταυτόχρονα εμβαπτισμένες μέσα σε μια 

ατμόσφαιρα γιορτής. Ενδεικτικά ως προς την αντίληψη του ‘προτύπου’ του 

Ρώτα είναι τα λόγια του Καρδούλα, όταν των ρωτούν πώς ζει και πώς τον λένε: 

«Πες ‘άνθρωπε’, πες ‘ξένε’ ! […] Φυτρώνω όπου με σπείρουν σα λουλούδι, / και 
                                                 
5 Συγκεκριμένα στο τέλος του κειμένου, ο Χορός, που μιλά εκ μέρους του 

δραματουργού, λέει χαρακτηριστικά: «Ο βλαχος, δικηα-του ποινη […] ολος ο κοσμος να 

καει / για να γλενταει του λογου-του /[…] Οι δυο παζαρασκαθαροι, παρασιτα του δρομου, 

/ για νομο εχουν τη γουλα-τους, για τουτο ειν’ εξω νομου». 
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ζω σαν το τζιντζίκι με τραγούδι» (Ρώτας 21975: 191). Μ’ άλλα λόγια, σύμφωνα 

και με τη μαρξιστική θεωρία, δεν προτείνεται ένα πρόσωπο επιφανές και 

σοβαροφανές που ξεχωρίζει από τον λαό, αλλά ‘ο άνθρωπος’, ο οποιοσδήποτε, ο 

κάθε ένας που έχει τη δυνατότητα να χαρεί και να προσφέρει σε συνεργασία με 

τους γύρω του.  

Η σχέση των ενηλίκων με τα παιδιά δεν είναι ένα ζήτημα που συναντάται 

με συχνότητα στη δραματουργία του Ρώτα, δεδομένου ότι και από πολλά 

κείμενα απουσιάζει εντελώς η παιδική παρουσία («Σε γνωρίζω από την κόψη», 

«Ο Καρδούλας και ο λύκος», «Ο ήρωας», «Το πιάνο» κ.ά.). Ωστόσο θεωρείται 

ενδεικτική η σχέση γονιού και παιδιού που παρουσιάζεται στο έργο «Ο 

Καρδούλας Δραγάτης», όπου ο κτηματίας Βόμπιρας επιχειρεί να νουθετήσει τον 

μικρό του γιο και να τον πείσει ότι οι γιορτές είναι για τους άμυαλους και τους 

τεμπέληδες. Το παιδί απ’ την πλευρά του δε διστάζει να εναντιωθεί σε όλα όσα 

του διδάσκει ο πατέρας του και με σθένος να υποστηρίξει την αξία της εργασίας 

αλλά και της γιορτής: «Ο δάσκαλος μας είπε, πως η αξία / δεν είν’ στο βιο, παρά 

στην εργασία […] Να ζούμε χώρια εμείς είναι ντροπή μας […] Πατέρα, ο χορός / 

είναι ορμή κι υψωμός» (ό.π.: 179-181).  

Ο ανήλικος φαίνεται πως είναι σε θέση να κρίνει και να διαμορφώνει το 

δικό του σύστημα αξιών και επιπλέον διαθέτει το σθένος να εναντιωθεί στη 

γονεϊκή εξουσία, που σύμφωνα με τα στερεότυπα είναι εκφραστής του καλού κ’ 

αγαθού. Στηριζόμενος σε αυτήν ακριβώς την αντίληψη ο πατέρας που νιώθει να 

έχει απόλυτη εξουσία στο παιδί του («Το παιδί μου το σκοτώνω, σαν είναι η όρεξή 

μου» ό.π.: 182) ετοιμάζεται να δείρει το γιο του και τότε παρεμβαίνει ο 

Καρδούλας και εκφράζει την ιδεολογία του Ρώτα ως εξής: «Δικό σου να το 

τρέφης, να το ντένης, / να το προσέχης και να το μαθαίνης, / μα δεν είναι δικό 

σου να το δέρνης. / Το παιδί σου ποτέ μην τ’ αποπαίρνης, / το παιδί σου ποτέ μην 

το χτυπάς, / γιατί δέρνεις την ίδια την αθωότη, / την ίδια την αγνότητα χτυπάς» 

(ό.π. 182-183). Αμφισβητείται επομένως η σχέση ιδιοκτησίας και σε αυτό το 

επίπεδο, καθώς η πατρική εξουσία περιορίζεται στη δημιουργία των συνθηκών 

εκείνων που επιτρέπουν την ανάπτυξη του παιδιού, ενώ ως προς τα υπόλοιπα 

προτείνεται μια σχέση ισοτιμίας ή μάλλον, ακριβέστερα, σεβασμού, ανάμεσα 

στους γονείς και το παιδί, ώστε κι εκείνο να καταφέρει να αναπτυχθεί αυτόνομα 

κι ίσως διαφοροποιούμενο από την οικογένειά του. 

Η αντίληψη αυτή έρχεται φαινομενικά σε αντίθεση με εκείνην που 

εκφράζεται στο κείμενο «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», όπου η θεία 

Μαριγώ για να συνετίσει τις ανιψιές της, τις δέρνει, έχοντας την συγκατάθεση 
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του δραματουργού, όπως εξάλλου δηλώνεται φανερά και από τον τίτλο του 

έργου. Η περίπτωση όμως εδώ είναι πολύ διαφορετική, κυρίως λόγω των 

ηλικιών των κεντρικών προσώπων. Οι ανιψιές δεν είναι πια παιδιά, ούτε καν 

έφηβες, αλλά νεαρές γυναίκες, η μία ήδη ενήλικη και φοιτήτρια και η άλλη 

νεαρή δεκαεφτά ετών. Τα δεδομένα λοιπόν είναι πολύ διαφορετικά και η 

χειροδικία, ενισχύοντας εμφανώς τον κωμικό χαρακτήρα του έργου, 

προβάλλεται ως το αποτελεσματικότερο –αλλά και θεατρικότερο- μέσο για να 

αντιληφθούν την υποκρισία τους οι νεαρές μικροαστές. 

Γενικότερα, η αντιπαράθεση ανάμεσα στους ενήλικες και τους ανήλικους 

σημειώνεται μόνον όταν οι πρώτοι αρνούνται στους δεύτερους το δικαίωμα για 

διασκέδαση και γιορτή. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά εναντιώνονται στην 

εξουσία των ενηλίκων («Οι μαξιλαριές»), είτε έμπρακτα είτε λεκτικά 

διεκδικώντας το βίωμα της γιορτής όχι ως δικαίωμα της παιδικής ηλικίας, αλλά 

της ανθρώπινης ύπαρξης. Καθώς αυτό σημειώνεται ως το κύριο, αν όχι 

μοναδικό, σημείο τριβής ανάμεσα ουσιαστικά στους εξουσιαστές και τους 

εξουσιαζόμενους, αποδεικνύεται και πάλι η πρωταρχική σημασία που αποδίδει 

ο Βασίλης Ρώτας στη γιορτή ως κοινωνική ανάγκη και αναγκαιότητα. 

Ο Στέλιος Σπεράντσας, σαφώς πιο παραδοσιακός στις απόψεις του, τονίζει 

στα κείμενά του κυρίως την έννοια του χρέους. Το παιδί-πρότυπο οφείλει να 

ενστερνιστεί εν πρώτοις το χρέος του απέναντι στην πατρίδα και να είναι έτοιμο 

να συμμετάσχει ολόψυχα σε οποιονδήποτε αγώνα για το έθνος χρειαστεί. Η αξία 

της φιλοπατρίας τονίζεται σε μεγάλο αριθμό κειμένων και αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητα μέσω της αυτοθυσίας των κεντρικών προσώπων. Ο θάνατός τους 

υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει όριο στην αγάπη προς την Ελλάδα και πως 

οποιοδήποτε τίμημα δεν είναι αρκετό. 

Σε συνδυασμό με αυτό το χρέος προβάλλεται η θρησκευτική πίστη, 

σκιαγραφώντας τελικά τον συνδυασμό των αξιών που κάθε ανήλικος πρέπει από 

νωρίς να υιοθετεί στη ζωή του. Σε όλα τα έργα που το θέμα τους στρέφεται γύρω 

από την πατρίδα ή την θρησκεία, τα κεντρικά πρόσωπα ανταποκρίνονται 

απολύτως στο προτεινόμενο από τον δραματουργό πρότυπο. Εκφράζουν μια 

βαθιά πίστη στην ύπαρξη του Θεού και στην βοήθεια που τους παρέχει κάθε 

στιγμή που τη χρειάζονται, ενώ δεν παύουν να αναζητούν τρόπους για να 

προσφέρουν στη μαχόμενη πατρίδα τους. Στις περιπτώσεις που κερδίζουν τη 

συναίνεση των ενηλίκων για πολύπλευρη εμπλοκή τους στον αγώνα, τότε 

φαίνεται πως έρχεται η ώρα να πραγματώσουν τη βαθύτερη επιθυμία τους («Ο 
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όρκος του φιλικού», «Δεν μπορώ ν’ αφήσω την Ελλάδα», «Ένας ακόμη 

στρατιώτης»).  

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά την καθημερινή ζωή ο Σπεράντσας παρουσιάζει 

ένα παιδί που δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα της κοινωνίας και που 

χρειάζεται καθοδήγηση για να αντιληφθεί ποια είναι η αποδεκτή συμπεριφορά. 

Υπό αυτή την έννοια παρουσιάζεται αλαζονικό («Εκείνα που λάμπουν», «Οι 

ξιπασμένοι», «Ο θησαυρός»), οξύθυμο («Ο παλληκαράς», «Για το τίποτα»), 

ανυπάκουο («Το δηλητήριο», «Το τηλέφωνο», «Το λάθος»), κακοπροαίρετο («Πώς 

την έπαθαν…», «Ο νερουλάς», «Μια κακή πράξη») και, σπανιότερα, ασυνεπές 

προς τις σχολικές του υποχρεώσεις («Ο χορός», «Ο παλληκαράς»). Μέσω αυτού 

του πλέγματος κατακριτέων χαρακτηριστικών, προτείνει ουσιαστικά ο 

δραματουργός το αντίθετό τους, που θα διαμόρφωνε ένα υποδειγματικό παιδί 

το οποίο διακρίνεται από ταπεινότητα, υπομονή, υπακοή, καλοσύνη και 

επιμέλεια.   

Η καθοδήγηση ωστόσο που φαίνεται ότι θεωρείται αναγκαία για τον 

Σπεράντσα, δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από κάποιον ενήλικο. Ο 

συγγραφέας σε αρκετά κείμενά του προνοεί μόνον για παιδική παρουσία, 

δεικνύοντας ότι ο ανήλικος μπορεί συχνά να διδαχθεί από κάποιον συνομήλικό 

του («Εκείνα που λάμπουν», «Οι ξιπασμένοι», «Πώς την έπαθαν…», «Το 

τηλέφωνο», «Η Τιτίκα θέλει να πάη περίπατο», «Το δέρμα της αρκούδας», «Ο 

παλληκαράς»). Η παιδική συναναστροφή επομένως παρουσιάζεται ως 

βοηθητική στην εξέλιξη της προσωπικότητας και αυτή η άποψη διαθέτει εν 

σπέρματι την προοδευτική αντίληψη ότι οι ενήλικοι δε χρειάζεται να είναι 

πάντα παρόντες για να νουθετούν τα παιδιά, τα οποία μέσω του πειραματισμού 

είναι ικανά αρκετές φορές να επιλέξουν τον αποδεκτό δρόμο.    

Η συμβολή των μεγάλων παρουσιάζεται ως απαραίτητη και προτείνεται 

μέσω των κειμένων του Σπεράντσα, όταν ο ανήλικος φαίνεται αμετανόητος στη 

λαθεμένη συμπεριφορά του («Το δηλητήριο», «Ο θησαυρός», «Το λάθος», «Ο 

νερουλάς»). Σε αυτές τις περιπτώσεις η μία ηλικία αντιτίθεται στην άλλη και ο 

συγγραφέας αποδίδει πάντα το δίκιο στους ενήλικους, που γνωρίζουν καλύτερα 

τις απαιτήσεις της κοινωνίας λόγω εμπειρίας και συσσωρεμένης γνώσης. 

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι ο Στέλιος Σπεράντσας προτείνει το 

πρότυπο ενός παιδιού επικεντρωμένο γύρω από τις αξίες της φιλοπατρίας και 

της θρησκευτικής πίστης, οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι απολύτως 

εναρμονισμένο με τις προσδοκίες και απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας. Οι 

αρχές αυτές δεν τίθενται σε καμία στιγμή υπό αμφισβήτηση και φαίνεται σα να 
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είναι σύμφυτες για κάθε ελληνόπουλο. Εκείνες που δεν είναι τόσο αυτονόητες, 

είναι όσες αφορούν την καθημερινή ζωή, οπότε σε αυτή την περίπτωση ο 

ανήλικος παρουσιάζει αρνητικά χαρακτηριστικά, τα οποία οφείλει να εξαλείψει 

προκειμένου να κοινωνικοποιηθεί. Θα πρέπει να επιδεικνύει καλοσύνη, 

ταπεινότητα και υπακοή ώστε, είτε με τη συνδρομή συνομηλίκων είτε ενηλίκων, 

να διακρίνει ποια είναι η αποδεκτή συμπεριφορά από το σύνολο και να την 

ακολουθεί.                                              
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3.2.2. Διαφυλικές σχέσεις 

Το αίτημα για ίση μεταχείριση των δύο φύλων προβάλλει έντονο ήδη από 

την εποχή της γαλλικής επανάστασης, ενταγμένο στο γενικότερο ιδεολογικό 

πλαίσιο της εποχής περί ισότητας, αίτημα ωστόσο που για πολλά χρόνια θα 

παραμείνει ανικανοποίητο. Στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα 

δημιουργούνται διεθνώς σωματεία που υποστηρίζουν το φεμινιστικό κίνημα, 

όπως το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών, η Διεθνής Ένωση για τη Γυναικεία Ψήφο 

(«Αλλιάνς»), ο Διεθνής Σύνδεσμος «Ειρήνη και Ελευθερία» κ.ά. Εντωμεταξύ στην 

Ελλάδα, η δράση των φεμινιστριών ακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις, 

αν και με περιορισμένο κοινωνικό αντίκτυπο6, κι έτσι ήδη από το 1887 

εκδίδεται η «Εφημερίς των Κυριών» και ακολουθούν η «Ελληνίς» (1921), «Ο 

Αγώνας της Γυναίκας» (1923), η «Σοσιαλιστική Ζωή» (1928), ενώ το 1920 

ιδρύεται ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και το 1932 δίνεται 

δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες για τις δημοτικές εκλογές (Αβδελά-Ψαρρά 1985: 

17-37).  

Ως προς το ιδεολογικό τους περιεχόμενο οι διεκδικήσεις των φεμινιστριών 

του μεσοπολέμου περιστρέφονται γύρω από δύο βασικούς άξονες: α) τη 

θεσμοθέτηση δικαιώματος ψήφου (αίτημα που θα ικανοποιηθεί μόλις το 1952, 

οπότε και παραχωρούνται στην Ελληνίδα πλήρη πολιτικά δικαιώματα) και β) 

τις νομοθετικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την εξίσωση των δύο φύλων τόσο σε 

επίπεδο κοινωνικό όσο και εργασιακό. Ωστόσο οι απόψεις αυτές δεν έθεσαν σε 

ουσιαστική αμφισβήτηση το επιχείρημα του «φυσικού» προορισμού των δύο 

φύλων, το οποίο ίσχυε εν πολλοίς μέχρι πολύ πρόσφατα (Πατσαλίδης 1995: 

121-122). Αντιθέτως στηρίχτηκαν συχνά στα ιδιαίτερα «φυσικά»  

χαρακτηριστικά της γυναίκας (έμφυτη νοικοκυροσύνη, ταύτιση μητρότητας με 

τον πόθο της ειρήνης κ.ά.) και εντέλει δεν απαρνήθηκαν ουσιαστικά τον 

προορισμό και το ρόλο της γυναίκας ως νοικοκυράς και μάνας7.  

Η περιορισμένη τελικά διείσδυση των προοδευτικών αιτημάτων των 

φεμινιστριών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αποτυπώνεται εμφανώς στα 

παιδικά αναγνώσματα του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Η 

γυναίκα, επιφορτισμένη πάντα με το ρόλο της μητέρας, συνιστά τον πυρήνα του 

οικογενειακού κυττάρου αναλαμβάνοντας την ηθική διαπαιδαγώγηση του 
                                                 
6 Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τον περιορισμένο αριθμό γυναικών που 

εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους το 1932! (Αβδελά-Ψαρρά 1985: 26) 
7 Οι Έφ.Αβδελά και Αγγ.Ψαρρά θεωρούν αυτό το στοιχείο ως έναν από τους βασικούς 

παράγοντες αποτυχίας του μεσοπολεμικού φεμινιστικού κινήματος (ό.π.: 93-96) 
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παιδιού, ενώ ο άνδρας ως πατέρας, χωρίς μάλιστα να παρουσιάζεται συχνά, 

είναι επιφορτισμένος με την οικονομική στήριξη της οικογένειας (Φραγκουδάκη 

1979: 18, Μακρυνιώτη 1986: 138-152, 159-168). Στο στάδιο της παιδικής 

ηλικίας και σε ό,τι αφορά τα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα, τονίζονται οι 

παραδοσιακές απόψεις ότι το αγόρι πρέπει να είναι γενναίο και ηρωικό, ενώ το 

κορίτσι φιλεύσπλαχνο και ευγενικό. Σε ό,τι αφορά όμως το επαγγελματικό 

επίπεδο προβάλλονται ολοένα και προοδευτικότερες ιδέες, όπως ότι τα κορίτσια 

επιβάλλεται να μορφώνονται και ότι δικαιούνται να ασκούν τα λεγόμενα 

«ανδρικά» επαγγέλματα (δικηγορία, ιατρική κ.ά.) καθώς και να κατακτούν 

δημόσια αξιώματα (Πάτσιου 21995:118-126). 

Η σημασία των προτύπων που παρουσιάζονται στην κοινωνική ζωή και 

κατ’ επέκταση στη λογοτεχνία, έχει αποδειχθεί ότι διαδραματίζει πολύ βασικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού κατά τη φάση της 

κοινωνικοποίησής του και της συνειδητοποίησης του ρόλου του φύλου του. 

Τόσο η θεωρία της κοινωνικής μάθησης, όπως εκφράστηκε από τον W.Mischel 

(βασισμένη στις έρευνες του Bandura), όσο και η γνωστική θεωρία μάθησης, 

όπως την επεξεργάστηκε ο L.Kohlberg (στηριζόμενος στις μελέτες του Piaget) 

συμφωνούν σε δύο βασικά σημεία, κατ’ αρχάς ότι οι κοινωνικοπολιτισμικές 

επιδράσεις του περιβάλλοντος διαμορφώνουν την εσωτερίκευση του φύλου από 

τον ανήλικο, ο οποίος, στη συνέχεια, προκειμένου να κοινωνικοποιηθεί, 

μιμείται ή αντιγράφει πολύ συχνά τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των 

προτύπων που τον περιβάλλουν (Μαραγκουδάκη, χ.χ.: 62-72). Η δύναμη 

επομένως που διαθέτουν τα πρότυπα που αφορούν τις διαφυλικές σχέσεις και 

προβάλλονται από τη λογοτεχνία είναι αδιαμφισβήτητη και καταλυτική στη 

δημιουργία ενήλικων ατόμων που αναλόγως αποδέχονται, αρνούνται ή 

τροποποιούν τα στερεότυπα του φύλου τους.  

Στο θεατρικό έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου για παιδιά οι αντιλήψεις 

του δραματουργού σχετικά με την ταυτότητα των δύο φύλων καθίστανται 

απολύτως σαφείς σε δύο πολύ χαρακτηριστικά κείμενα, τα οποία είναι 

εστιασμένα ακριβώς σε αυτό το ζήτημα. Στον μονόλογο «Αν ήμουν αγόρι» 

(1926β) η δωδεκάχρονη Ελένη δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να ήταν αγόρι γιατί 

οι δικές της υποχρεώσεις ως κορίτσι είναι πολύ περισσότερες και πιο 

κοπιαστικές. Για να είναι αποδεκτή, οφείλει να είναι καλή μαθήτρια, να 

ασχολείται με εργασίες που θεωρούνται γυναικείες, όπως το εργόχειρο το οποίο 

η ίδια απεχθάνεται κι επιπλέον να βοηθά στις δουλειές του σπιτιού: «Να 

καθήσω στο σπίτι, να βοηθήσω τη μητέρα μου, να ξεσκονίσω, να μπαλώσω, να 
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σιδερώσω τα μαντηλάκια, να στρηφώσω και να σκουπίσω. Η μητέρα λέει πως 

πρέπει να μαθαίνω απ’ όλα γιατί είμαι κορίτσι» (Ξενόπουλος 1926β: 83-84). 

Καταλήγει να επιθυμεί να μην ήταν κορίτσι γιατί «αν ήμουν αγόρι δε θα 

κεντούσα· αν ήμουν αγόρι, δεν θα φύλαγα το σπίτι· αν ήμουν αγόρι, δεν θα 

πατούσα στο μαγερειό· αν ήμουν αγόρι, θα πήγαινα με το ποδήλατο· αν ήμουν 

αγόρι, θα πήγαινα με το άλογο» (ό.π.: 84). Ενώ όμως σκέφτεται όλα αυτά, 

λαμβάνει ένα γράμμα από τον ξάδελφό της που φοιτά στη Σχολή των 

Ευελπίδων και της γράφει ότι «…τέτοιος κόπος σου είναι άγνωστος, γιατί έχεις 

την ευτυχία να είσαι κορίτσι. Σε μακαρίζω γι’ αυτό. Μα έπρεπε να ήσουν αγόρι, 

για να ιδής με τι αγωνία κατορθώνουμε να εκπληρώνουμε τας υποχρεώσεις μας» 

(ό.π.: 85). Κι έτσι ο δραματουργός, δια στόματος Ελένης, συμπεραίνει ότι «είτε 

αγόρι είναι κανείς είτε κορίτσι, έχει χρέος να κοπιάζει και προ πάντων να μην 

παραπονήται!» (ό.π.: 85-86).  

Φαίνεται να υπάρχει μια αποδοχή εκ μέρους του Ξενόπουλου των ρόλων 

που έχει επωμιστεί κάθε φύλο και δε διακρίνεται σε κανένα σημείο πρόθεσή 

του για αλλαγή τους. Ωστόσο, όσο κι αν διαφέρουν οι προσδοκίες που έχει η 

κοινωνία απέναντι στον άνδρα κα τη γυναίκα, όσο κι αν αυτές τους 

διαφοροποιούν, αυτό δε σημαίνει ότι ο ίδιος τους αξιολογεί διαφορετικά. Με την 

έκβαση που δίδει στον συγκεκριμένο μονόλογο, επιτρέπει να διαφανεί η 

ισότιμη δική του αντιμετώπιση απέναντι στα αγόρια και τα κορίτσια και η 

πεποίθησή του ότι και οι δύο αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες στον δρόμο 

προς την εμπέδωση της ταυτότητας του φύλου τους και την ενηλικίωση. 

Συμπληρωματικά ως προς το συγκεκριμένο κείμενο θεωρούμε ότι 

λειτουργεί ο μονόλογος με τίτλο «Θα είμαι εγώ!» (1926β), στον οποίο η 

δεκατετράχρονη Αργυρώ προβληματίζεται για το «ύφος» που πρέπει να 

υιοθετήσει προκειμένου «να βγη στον κόσμο». Αναρωτιέται εάν θα πρέπει να 

αποκτήσει εξωτερικά τη συμπεριφορά λόγιας, ή σοφής, ή καλλιτέχνιδας ή 

κοσμικής ή τέλος μιας αφελούς. Μέσω όλων αυτών των εικόνων που 

παρουσιάζονται αναλυτικά, ο Ξενόπουλος βρίσκει την ευκαιρία να 

σκιαγραφήσει με τόνο κριτικό έναν πίνακα της κοινωνίας και δη των γυναικείων 

προσώπων και των προσωπείων που υιοθετούνται από το γυναικείο φύλο. Η 

έκβαση του μονολόγου είναι και πάλι αποκαλυπτική των προθέσεων του 

συγγραφέα: «Λοιπόν…τι θα είμαι;…Δεν θα είμαι τ ί π ο τ α; (Μ’ έμπνευση 

αιφνίδια.) Α, το βρήκα! Το βρήκα! Αυτή τη φορά οριστικώς και αμετακλήτως! Δεν 

θα είμαι τίποτα! Δηλαδή θα ε ί μ α ι …ε γ ώ !  Αυτό το ύφος θα έχω, το φυσικό και 
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απροσποίητο. Προσποιήσεις και πόζες δεν ξέρω! Αυτά τα πράγματα είναι γελοία…» 

(Ξενόπουλος 1926β: 115). 

Επομένως και σε συνδυασμό με το πρώτο κείμενο, διαπιστώνεται ότι ο 

Γρηγόριος Ξενόπουλος αποδέχεται τη διαφορετικότητα των δύο φύλων, καθώς 

και τους ρόλους που έχουν αναλάβει μέσα στην κοινωνία (μητέρα/σύζυγος στο 

σπίτι και πατέρας/εργαζόμενος εκτός σπιτιού). Εντούτοις, επισημαίνει ότι 

καθένας θα εντοπίσει και θα υιοθετήσει τα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα που 

ταιριάζουν στον ίδιο, δίχως να λαμβάνει υπόψη του ως καθοριστικό παράγοντα 

στην εν λόγω επιλογή του την κοινωνική αποδοχή. Η αντίληψη αυτή αν και εκ 

πρώτης όψεως ίσως δε θεωρείται προοδευτική, εφόσον προϋποθέτει 

συγκεκριμένους ρόλους, ωστόσο θεωρούμε ότι εμπεριέχει ένα στοιχείο 

ελευθερίας, καθώς φαίνεται να προτρέπει κάθε νεαρό αγόρι ή κορίτσι της 

εποχής να μην αποδεχτεί κανένα εξωτερικό στοιχείο εάν το νιώθει ως τέτοιο, εάν 

δεν συμφωνεί με τις ειλικρινείς προσωπικές του ανάγκες. Κατά συνέπεια, 

κανένα γνώρισμα ή χαρακτηριστικό των δύο φύλων δεν προβάλλεται ως 

υποχρεωτικό για τα παιδιά ή τους εφήβους που αναζητούν την ταυτότητά τους, 

κι αυτή η άποψη εμπεριέχει αφεαυτής στοιχεία προόδου για την προσωπική 

εξέλιξη του κάθε ανθρώπου. 

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου χειρίζεται 

παιδαγωγικά το ζήτημα και προτείνει τη διαμόρφωση των διαφυλικών σχέσεων 

στα κείμενά της έχει δύο διαφορετικές όψεις. Από τη μία πλευρά η συγγραφέας 

παρουσιάζεται συντηρητική σε ό,τι αφορά τα γνωρίσματα της προσωπικότητας 

των δύο φύλων καθώς και τον κοινωνικό τους ρόλο, ενώ από την άλλη πλευρά 

εμφανίζεται προοδευτικότερη ως προς τις επαγγελματικές δυνατότητες ανδρών 

και γυναικών, επικρίνοντας παράλληλα με έμμεσο τρόπο την άνιση μεταχείριση 

αγοριών και κοριτσιών εκ μέρους των γονιών. Η σύνθεση αυτή των απόψεων και 

των κοινωνικών στάσεων συμφωνεί κατ’ ουσίαν με την αντίστοιχη αντιμετώπιση 

του θέματος από τη λογοτεχνία για παιδιά της ίδιας χρονικής περιόδου, καθώς 

και με τον υπό διαμόρφωση νέο κοινωνικό ρόλο της γυναίκας. 

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τα προτερήματα της προσωπικότητας, το 

πρότυπο του «καλού-φιλεύσπλαχνου» προς τους αδύνατους παιδιού 

απευθύνεται πάντα σε πρόσωπα κοριτσιών («Η Ηχώ», «Το τραγούδι της ειρήνης», 

«Ο κουμπαράς»), ενώ το πρότυπο του «καλού-μαχητικού» παιδιού, κυρίως ως 

προς το θέμα της πατρίδας, απευθύνεται σε πρόσωπα αγοριών («Μονόλογος», 

«Το τραγούδι της ειρήνης», «Όπως παληά και τώρα», «Για την πατρίδα»). Σε ό,τι 

αφορά τα θεωρούμενα ελαττώματα, ζωηρό και απείθαρχο παιδί εμφανίζεται 
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συνήθως το αγόρι («Θεία Μαρή», «Η κακή ανατροφή», «Τσικ-Τσακ»), ενώ άμυαλο 

και αλαζονικό, το κορίτσι («Το πρακτικόν μάθημα», «Η Ηχώ», «Ο κλείδωνας», «Η 

Ξενομανής»). Επίσης, στα δύο κείμενα όπου το κεντρικό πρόσωπο σχεδόν 

γελοιοποιείται λόγω της άγνοιας βασικών γνωστικών αντικειμένων («Η Νινή και 

η Νινέττα», «Ένα κι ένα»), η Λόντου επιλέγει για το κορίτσι να μη γνωρίζει καλά 

το μάθημα της γλώσσας, ενώ για το αγόρι το μάθημα των μαθηματικών, 

ακολουθώντας ουσιαστικά την προκατάληψη ότι στα κορίτσια ταιριάζουν 

καλύτερα τα θεωρητικά μαθήματα και στα αγόρια τα πρακτικά. Συνολικά, η 

αντιμετώπιση αυτή διαιωνίζει τα στερεότυπα που υπάρχουν για τα εγγενή 

χαρακτηριστικά κάθε φύλου, θεωρώντας τα μάλλον ως αυτονόητα και 

φυσιολογικά και κατ’ αυτό τον τρόπο προτείνοντάς τα προς μίμηση στους 

ανήλικους αναγνώστες/θεατές. 

Εντούτοις, καυτηριάζεται η διαφορετική αντιμετώπιση των δύο φύλων από 

το οικογενειακό περιβάλλον, η οποία βεβαίως αποβαίνει προς όφελος του 

αγοριού. Στη «Θεία Μαρή», η Καίτη και η Νίκη παραπονιούνται ότι ο αδελφός 

τους ο Κοκός «δεν θα είχε τόσα ελαττώματα που έχει εάν σεις και ο πατέρας δεν 

τον είχατε τόσο χαϊδεμένο, και δεν του εκάματε διαρκώς εξαιρέσεις» και 

συγκεκριμενοποιούν «Το πειο πολύ φαί, το πειο καλό φρούτο, τα καλλίτερα 

ρούχα, τα πρωτεία στον περίπατο, στον παιδικό κινηματογράφο, στην εξοχή. Σε 

όλα. Σε όλα» (Λόντου 1926: 8). Ωστόσο, τα δύο κορίτσια συνεχίζοντας τα 

παράπονά τους εστιάζουν σε εκείνο που τις στενοχωρεί περισσότερο, δηλαδή 

στη διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την τιμωρία, γιατί τον αδελφό τους, σε 

αντίθεση με κείνες, δεν τον έχουν δείρει ποτέ. Η μητέρα, στην προσπάθειά της 

να δικαιολογηθεί, εκφράζει μία άποψη που ίσχυσε τελικά για πολλές δεκαετίες: 

«Το να μη δείρω τον Κοκό, σας βεβαιώ ότι υπήρξε ένα πράγμα εντελώς τυχαίο […] 

ίσως αυτό να μην έτυχε να γίνη εμπρός σας… Μα, είναι αλήθεια, παιδιά μου, ότι 

αυτό φροντίζω να μην το κάνω εμπρός σας. Αυτός βλέπετε είναι αγόρι. Δεν πρέπει. 

Φοβούμαι…Φοβούμαι την φιλοτιμία του. Μήπως καταστρέψω την φιλοτιμία 

του…εννοήσατε;…Σεις δεν ξεύρετε απ’ αυτά τα πράγματα» (ό.π.: 9). Ως φιλοτιμία 

εννοούμε τον ανδρικό εγωισμό και κατ’ επέκταση τον ανδρισμό του αγοριού, ο 

οποίος όμως προκειμένου να μη θιγεί, οδηγεί το ατιμώρητο παιδί σε 

ανεξέλεγκτες συμπεριφορές. Η Λόντου σε αυτό το σημείο κρίνεται αρκετά 

πρωτοποριακή για την εποχή της, κατακρίνοντας την προνομιακή μεταχείριση 

των αγοριών και εξισώνοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο 

φύλων. 
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Μακριά από συντηρητικές ιδέες επίσης τοποθετείται όταν εκφράζεται, έστω 

και ευκαιριακά, υπέρ του δικαιώματος των γυναικών για ανώτατα αξιώματα. 

Στο κείμενο «Η εκλογή» όπου τα παιδιά παίζουν για να εκλέξουν πρόεδρο, ένα 

κορίτσι διαμαρτύρεται λέγοντας «Εκλογή του προέδρου; Και γιατί όχι της 

προεδρίνας, παρακαλώ;» (Λόντου 1927: 25).  Ακόμη προοδευτικότερη όμως 

εμφανίζεται στο μόλις δισέλιδο κειμενάκι «Ο Νίκος και η Νίκη», όπου επιχειρεί 

να καταρρίψει τα στερεότυπα που αφορούν τα δύο φύλα και αντικατοπτρίζονται 

στην επιλογή του παιχνιδιού που θεωρείται ότι ταιριάζει περισσότερο στο 

καθένα. Αν και ο επτάχρονος Νίκος εμφανίζεται επί σκηνής κρατώντας μία 

μπάλα (κατεξοχήν αγορίστικο παιχνίδι) και η εξάχρονη Νίκη μία κούκλα 

(κατεξοχήν κοριτσίστικο παιχνίδι), επιλογή που συμφωνεί με τα κοινωνικά 

στερεότυπα, στο τέλος τα δεδομένα ανατρέπονται. Το αγόρι στενοχωριέται που η 

φίλη του αποχώρησε από το παιχνίδι, γιατί ήθελε κι αυτός να παίξει λίγο με την 

κούκλα της. Ίσως πρόκειται για το μοναδικό κείμενο της Λόντου στο οποίο 

υιοθετείται η δομή της ανοιχτής προοπτικής, όπου δηλαδή δεν υπάρχει 

προτιθέμενη προοπτική, αλλά όλες είναι σχετικές και ισοδύναμες. Η 

συγκεκριμένη μάλιστα επιλογή σε ένα έργο που αφορά τις διαφυλικές σχέσεις, 

αποκτά μεγάλη σημασία, διότι η συγγραφέας κατ’ αυτόν τον τρόπο προτείνει 

ουσιαστικά την υιοθέτηση κριτικής στάσης απέναντι στα κοινωνικά στερεότυπα 

για τα δύο φύλα και ίσως και την ανατροπή τους.   

Όσον αφορά όμως τους ενήλικες και τους ρόλους της γυναίκας και του 

άνδρα, η Λόντου εμφανίζεται μάλλον συντηρητική και ευθυγραμμισμένη με την 

κοινωνικά αποδεκτή ιδεολογία. Κατ’ αρχάς ο ρόλος που ανατίθεται στη γυναίκα 

είναι της μητέρας, η οποία φροντίζει για την αγωγή των παιδιών της. Είναι 

εκείνη που επιβάλλει τις καθημερινές τιμωρίες σε θέματα συμπεριφοράς  

ήσσονος σημασίας (λαιμαργία, αταξίες, εγωισμοί), εκείνη που φροντίζει για τις 

καθημερινές ανάγκες του παιδιού εντός οικογενειακής στέγης (φαγητό, 

καθαριότητα). Όσον αφορά την επαγγελματική της δραστηριότητα, δεν 

εργάζεται ποτέ, εκτός κι αν ο σύζυγος είναι νεκρός ή τραυματίας («Το πρακτικόν 

μάθημα», «Το τραγούδι της ειρήνης», «Η κλοπή»). Σε αυτή την περίπτωση όμως 

δεν είναι ικανή να δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής ευμάρειας, αλλά απλώς 

καταφέρνει να συντηρεί τα παιδιά της. 

Επιπλέον, η γυναίκα παρουσιάζεται με τα λεγόμενα εγγενή 

χαρακτηριστικά του φύλου τους, δηλαδή νοικοκυροσύνη, στοργή, φιλανθρωπία 

Στο κείμενο «Ο παραστρατημένος» εκφράζονται με σαφήνεια ως εξής: 

«Παππούς: - Αμ εσύ πια είσαι το καμάρι των γυναικών, νυφούλα μου. Νοικοκυρά, 
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καθαρή, φιλόστοργη μητέρα…όλα τα προτερήματα σου τάδωκε ο Θεός… […] 

Μητέρα: -Η κάθε φρόνιμη γυναίκα αυτό κάνει. Το καθήκον μου κάνω, πατέρα. 

Είμαι μητέρα. Έχω τον άντρα μου. Ποιος θα φροντίση αν δεν φροντίσω εγώ γι’ 

αυτούς;…για το νοικοκυριό μας» (Λόντου 1946: 80).  

Μελετώντας ενδεικτικά «Το τραγούδι της ειρήνης», επισημαίνουμε ότι ως 

γυναικεία απασχόληση προβάλλεται το εργόχειρο, που σηματοδοτεί την 

παραδοσιακή μορφή της μητέρας και καλής νοικοκυράς που φροντίζει για το 

σπίτι της. Η πλευρά της στοργικής μητέρας εμφανίζεται με το καλωσόρισμα των 

παιδιών της από το σχολείο και τη χαρακτηριστική φράση «και τώρα είμ’ 

ευχαριστημένη και ήσυχη, που είναι όλα μου τα παιδάκια στο σπίτι, κοντά μου» 

(Λόντου 1931: 11). Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, που απορρέει από το 

αίσθημα της μητρότητας, εκδηλώνεται με τη μορφή της φιλανθρωπίας. Η 

μητέρα είναι εκείνη που φροντίζει για τα φτωχά παιδάκια και τα προμηθεύει με 

φαγητό και ρούχα, δηλαδή με τα μέσα που διαθέτει ως νοικοκυρά και όχι με 

χρήματα που προϋποθέτουν την οικονομική της ανεξαρτησία. 

Με το αίσθημα της φιλανθρωπίας είναι συνδεδεμένη συχνά και η 

θρησκευτική πίστη, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στα κείμενα της Λόντου οι 

αναφορές στα Θεία γίνονται κατά κύριο λόγο από το πρόσωπο της μητέρας. 

Φερ’ ειπείν «Όλοι οι άνθρωποι είμεθα αδέλφια μεταξύ μας αφού έχομε όλοι έναν 

πατέρα. Τον ουράνιο πατέρα μας. Τον Θεόν […] Τον πόλεμο τον απαγορεύει και ο 

Χριστός» (ό.π.:19, 33), λόγια που επικυρώνουν τη θέση μας ότι η μητέρα, ως 

πρόσωπο φιλόστοργο και προσηνές, είναι η κύρια υπεύθυνη για την 

ηθοπλαστική αγωγή του παιδιού, η οποία μάλιστα συχνά στηρίζεται στην 

υπενθύμιση της θεϊκής παρουσίας. 

Όσον αφορά τον ενήλικο άνδρα παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο ως 

πατέρας και σε μία μόνο περίπτωση ως δάσκαλος («Το τραγούδι της ειρήνης»). 

Το σημαντικό όμως είναι ότι αν και υπάρχουν ιστορίες που περιστρέφονται 

γύρω από το πρόσωπό του, ο ίδιος δεν εμφανίζεται πάντα σκηνικά, αλλά 

συνεχίζει να ασκεί την εξουσία του από απόσταση («Θεία Μαρή», «Η κακή 

ανατροφή»). Ο ρόλος του γενικά είναι να στηρίζει με την εργασία του 

οικονομικά την οικογένεια, η οποία ως εκ τούτου τον περιβάλλει με σεβασμό. 

Στο κείμενο «Το ευτυχισμένο σπίτι» ο πατέρας λέει με τόνο σχεδόν 

εξομολογητικό: «Γι’ αυτό είμαι κι εγώ έτσι ευτυχισμένος. Όλη την ημέρα, δουλειά, 

ιδρώτας, κούρασι. Το βράδυ όμως σαν ξαναγυρίζω στο σπιτάκι μου, η γυναίκα 

μου από την μια μεριά, και τα παιδάκια μου από την άλλη, με κάνουν όλα να τα 

λησμονώ. Να παίρνω δύναμι, να συνεχίσω τη δουλίτσα μου και αύριο» (Λόντου 
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1946: 104) Η ώρα μάλιστα επιστροφής του στο σπίτι και η προσμονή για το 

οικογενειακό μεσημβρινό γεύμα («Θεία Μαρή», «Το τραγούδι της ειρήνης»), 

συνιστούν έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού όλων προς τον πατρικό ρόλο.  

Επίσης ο άνδρας-πατέρας ασχολείται με τα σημαντικά ζητήματα που 

ανακύπτουν, είτε ως σύμβουλος, είτε ως τιμωρός στις περιπτώσεις που οι 

μητρικές παρεμβάσεις αποδεικνύονται αναποτελεσματικές. Συγκεκριμένα, στο 

«Τραγούδι της ειρήνης» το σοβαρό ιδεολογικό θέμα των επεκτατικών και 

απελευθερωτικών αγώνων συζητάει το παιδί με τον πατέρα του και όχι με τη 

μητέρα, ενώ τον άτακτο και αδιόρθωτο Κοκό ίσως να χρειαστεί να τιμωρήσει ο 

πατέρας, εάν δε διορθωθεί από τις παραινέσεις των εκπροσώπων του γυναικείου 

φύλου (μητέρα, θεία) («Θεία Μαρή»). Έχοντας αποδεχθεί η Λόντου τον ρόλο του 

πατέρα-τιμωρού, τον συμβουλεύει να είναι δίκαιος κριτής και να μη «μαλώνει ή 

τιμωρεί βλέποντας μόνον τα αποτελέσματα. [Να] ζητεί πάντοτε την αιτία του κακού 

και τότε σαν καλός και δίκαιος δικαστής [να] εκδίδει την απόφασή του» (Λόντου 

1926: 48).  

Οι σαφώς διακριτοί, λόγω φύλου, ρόλοι των δύο γονιών, τόσο ως προς τον 

χαρακτήρα όσο και ως προς τον ρόλο τους στην οικογένεια και την κοινωνία, 

συμπυκνώνονται στα ποιήματα που τους αφιερώνουν τα παιδιά στο τέλος του 

έργου «Ο Κλείδωνας». Για τη μητέρα:  

«Τ’ ωραίο αυτό γαρύφαλλο 

γλυκειά μου μητερούλα, 

να το πληρώσεις σου ζητώ 

με μία σου ευχούλα. 

Πάρτο γλυκειά μανούλα, 

και δος μου την ευχούλα, 

μέσ’ απ’ τα βάθη της ψυχής 

να γίνω ευτυχής» 

ενώ για τον πατέρα: 

«Κι’ αυτό το τριαντάφυλλο 

Το στέλλω του πατέρα, 

Που δι’ εμέ εργάζεται 

Και νύκτα και ημέρα. 

Πάρτο γλυκέ πατέρα, 

και εύχου νύκτα μέρα, 

μέσ’ απ’ τα βάθη της ψυχής 
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να γίνω ευτυχής» 

(Λόντου 1926: 60) 

Είναι φανερό ότι όσον αφορά τη μητέρα τονίζονται τα χαρακτηρολογικά 

γνωρίσματα της στοργής και της προσήνειας, ενώ για τον πατέρα προβάλλεται ο 

κοινωνικός του ρόλος και η καταξίωσή του μέσω της εργασίας.  

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι η Ευφροσύνη Λόντου-

Δημητρακοπούλου αντιμετωπίζει διαφορετικά τα δύο φύλα σε σχέση και με την 

ηλικία. Όταν προτείνει πρότυπα που αφορούν τα παιδιά εμφανίζει συχνά 

προοδευτικές ιδέες, όπως την ίση μεταχείριση, τη δίκαιη απόδοση ποινών, το 

δικαίωμα στην επιλογή δραστηριοτήτων (παιχνίδι) χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν 

ο παράγοντας του φύλου. Εντούτοις, στην παρουσίαση των ενήλικων προτύπων 

της, κρίνεται ως συντηρητική και εντός των παραδοσιακών αρχών περί των 

ρόλων των δύο φύλων και της οικογενειακής δομής. Τελικά, θεωρούμε ότι 

υπερισχύει ο συντηρητισμός, αν και δε θα ήταν ορθό να αποσιωπηθούν οι 

πρωτοποριακές παρεμβάσεις της που αφορούν την αγωγή των ανήλικων 

αγοριών και κοριτσιών.  

Παρόμοιες απόψεις σε γενικές γραμμές προωθεί και η Αντιγόνη Μεταξά-

Κροντηρά μέσα από τα θεατρικά της κείμενα, οι οποίες μάλιστα –όπως θα 

αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια- ίσως αποδειχθούν πιο παραδοσιακές. 

Ετούτο συμβαίνει διότι από τη μια πλευρά αποσιωπάται, επί παραδείγματι, η 

δυνατότητα της γυναίκας να ασχοληθεί με εργασίες που θεωρούνται «ανδρικές», 

ενώ από την άλλη πλευρά αποδίδονται στο γυναικείο φύλο ορισμένα αρνητικά 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα το στοιχείο της γυναικείας πονηριάς 

προβάλλεται στο «Πάθημα του Πλεονέκτη», όταν η κυρά-Μάρθα συμβουλεύει 

τον καλοσυνάτο σύζυγό της να μην παραδώσει στην αστυνομία τα χρήματα που 

βρήκε τυχαία ή όταν στο έργο «Άγιος Βασίλης έρχεται…» η Μπούλη διστάζει να 

δώσει, όπως έπραξε νωρίτερα ο αδελφός της, το δικό της φαγητό στον άπορο 

γέροντα, προφασιζόμενη ότι εκείνος ίσως έχει ήδη χορτάσει.  

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που αποδίδεται στη γυναίκα είναι ο 

συντηρητισμός της, ο οποίος θεωρείται συχνά εγγενές της γνώρισμα και 

ενισχύει την αντίληψη του «ασθενούς φύλου» που δεν αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες. Η κυρά-Παινεμένη («Θάρθει και φέτος») αρνείται πεισματικά την 

πρόταση του άνδρα της να εγκαταστήσουν στο σπίτι τους ηλεκτρικό ρεύμα 

λέγοντας χαρακτηριστικά «καλά είμαστε τόσα χρόνια με τα κεράκια μας», ενώ η 

Αυγούλα («Τα δύο αδελφάκια») διστάζει να δεχτεί την πρόταση του αδελφού της 

να φύγουνε κρυφά από το σπίτι της μάγισσας, γιατί παρ’ ότι τους βασανίζει, 
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τους είχε απειλήσει πως αν φύγουν θα τους σκοτώσει. Η γυναίκα λοιπόν 

εμφανίζεται άτολμη και ίσως άβουλη, ενώ φαίνεται να αποδέχεται το 

καινούργιο που μοιάζει παρακινδυνευμένο μόνον ύστερα από παρότρυνση και 

επιμονή του ανδρικού φύλου. 

Από την άλλη πλευρά, μέσω των δραματοποιημένων παραμυθιών, αλλά 

και όχι μόνο, προβάλλεται ένα προσόν που αποδίδεται κατά παράδοση στη 

γυναίκα και όχι στον άνδρα, η ομορφιά. Η Πεντάμορφη και η Σταχτομπούτα 

βρίσκουν στο τέλος την ευτυχία διότι πέρα από καλοσυνάτες είναι και όμορφες, 

γεγονός που αναγνωρίζεται και ανταμείβεται από το κοινωνικό σύνολο και 

βεβαίως από τον ισχυρό εκπρόσωπό του, τον άνδρα. Έχει ενδιαφέρον επίσης να 

σημειωθεί ότι η ίδια η Μεταξά στις σκηνικές της οδηγίες αναφέρει στους ρόλους 

της καλής νεράιδας («Η Σταχτομπούτα») και της Αυγούλας («Τα δύο αδελφάκια») 

ότι είναι όμορφες. Το θέτει επομένως ως προϋπόθεση για τις ηθοποιούς που θα 

αναλάβουν να τις ενσαρκώσουν, προκειμένου να αποδώσουν με αληθοφάνεια 

την επιθυμητή εικόνα. Πέραν όμως του κόσμου των παραμυθιών το όπλο της 

ομορφιάς υπεισέρχεται και στην πραγματική ζωή, όταν ο Κωστάκης 

(«Παραμονή πρωτοχρονιάς») ρωτά ρητορικά αν «υπάρχει στον κόσμο πιο όμορφη 

απ’ τη μανούλα μου;», δηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα επιπλέον 

προτέρημα της αγαπημένης του μητέρας. 

Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου, η Μεταξά 

δεν αποκλίνει αισθητά από το πρότυπο που προωθεί στα έργα της η Ευφροσύνη 

Λόντου-Δημητρακοπούλου και γενικότερα τα αναγνώσματα για παιδιά κατά το 

πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα. Η ενήλικη γυναίκα παρουσιάζεται συνήθως μέσα 

από το ρόλο της μητέρας, ή της τροφού στα παραμύθια, που φροντίζει για τη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Είναι εκείνη που θα τους εμφυσήσει τις αρχές 

της ελληνοχριστιανικής αγωγής που πρεσβεύει η δραματουργός, κάνοντας λόγο 

συχνά για τον Θεό που ανταμείβει την καλοσύνη και την εγκαρτέρηση 

(«Παραμονή Πρωτοχρονιάς», «Το όνειρο της Τιτίνας»). Είναι εκείνη επίσης που 

φροντίζει για τις υποχρεώσεις αλλά και τους κανόνες του σπιτιού, που οριοθετεί 

την αποδεκτή συμπεριφορά και κατά συνέπεια αναλαμβάνει τον ρόλο του 

τιμωρού όταν το παιδί παρεκτραπεί («Το γλυκό της Μπούλης», «Η Μπούλη έχει 

δίκιο», «Αρνάκι και λύκος»). 

Το αυστηρό όμως αυτό πρόσωπο της γυναίκας που τιμωρεί για να 

συνετίσει, καθώς είναι απολύτως συνυφασμένο με τον ρόλο και τα καθήκοντα 

της μητέρας, γίνεται αποδεκτό. Επιπλέον και, μέσω αυτής της αποδοχής, 

συνδυάζεται αρμονικά με τον στοργικό χαρακτήρα της γυναίκας και την 
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ευαισθησία που τη διακρίνει απέναντι στα παιδιά. Ακόμη και η Δράκαινα στον 

«Κοντορεβιθούλη», που είναι η σύζυγος του ‘κακού’ και σύμφωνα με τη 

σύμβαση του παραμυθιού θα μπορούσε κι η ίδια να είναι μισητή, δε μπορεί –

λόγω του φύλου της- να υποστηρίξει τα μοχθηρά σχέδια του Δράκου και στο 

τέλος εναντιώνεται στις προθέσεις του και βοηθά τα μικρά παιδιά να γλιτώσουν.  

Γενικότερα, ως προς τα εγγενή χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου, η 

Μεταξά δεν απομακρύνεται από τις παραδοσιακά αποδεκτές αρχές –τις οποίες 

εξάλλου υποστηρίζουν και οι ίδιες οι φεμινίστριες εκείνης της εποχής. 

Ενδεικτική είναι μια φράση από την «Πεντάμορφη και τους εφτά νάνους», στην 

οποία περιγράφεται ανάγλυφα το πορτρέτο της γυναίκας και οι ρόλοι που 

θεωρείται ότι της αναλογούν: «Τώρα που ο βασιλιάς μας έκανε αυτό το γάμο … η 

μικρούλα, θα ξαναβρεί τα χάδια που της τα στέρησε ο Χάρος, το παλάτι τη 

νοικοκυρά του, και η Πολιτεία, την καλή και πονετική βασίλισσα». Η γυναίκα 

επομένως είναι κατ’ αρχάς μητέρα ως προς τα παιδιά και ό,τι αυτό συνεπάγεται 

–τρυφερή, παραινετική, αυστηρή-, κατά δεύτερον είναι νοικοκυρά ως προς το 

σπίτι της –ακόμη κι αν πρόκειται για παλάτι- και τέλος είναι φιλεύσπλαχνη ως 

προς τους συνανθρώπους της.  

Ο κοινωνικός της ρόλος από την άλλη πλευρά παρουσιάζεται εν πλήρει 

εξαρτήσει από εκείνον του άνδρα. Με άλλα λόγια, δε διαθέτει οικονομική 

αυτάρκεια και επομένως ανεξαρτησία, αλλά στηρίζεται στη δύναμη που της 

προσφέρει η κοινωνική αποδοχή και η οικονομική δύναμη του συζύγου. Όταν 

εκείνος απουσιάζει γιατί –όπως εννοείται- έχει θυσιαστεί για την πατρίδα, δεν 

είναι ικανή να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της. Είτε δεν εργάζεται 

καθόλου και εξαρτάται από τη φιλανθρωπία των γύρω της («Παραμονή 

Πρωτοχρονιάς»), είτε όταν δουλεύει («Το όνειρο της Τιτίνας», «Σαν τον Άγιο 

Βασίλη») δεν κατορθώνει παρά να εξασφαλίσει τα άκρως απαραίτητα, 

δηλώνοντας τελικά την αδυναμία της να σταθεί με αξιώσεις στον επαγγελματικό 

στίβο και να διεκδικήσει με την αξία της υπολογίσιμες οικονομικές απολαβές 

και κατά συνέπεια κοινωνική αναγνώριση.  

Όσον αφορά τον άνδρα εμφανίζεται στα περισσότερα κείμενα μέσω της 

πατρικής μορφής να επιβλέπει την κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι και την 

οικογένειά του, να παρακολουθεί της αποφάσεις της γυναίκας ως προς τη 

διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων και να παρεμβαίνει όταν οι καταστάσεις 

μοιάζουν κρίσιμες ή αδιέξοδες από τους χειρισμούς της συζύγου του. 

Τοποθετείται επομένως στην οικογενειακή ιεραρχία σ’ ένα επίπεδο ανώτερο από 

τη γυναίκα, που είναι επιφορτισμένη με τα καθημερινά και ευκολότερα στην 
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επίλυσή τους ζητήματα. Ενδιαφέρουσα είναι μια φράση της Μπούλης («Το 

άριστα της Μπούλης») όταν βλέπει τον πατέρα της να παίρνει μέρος στη 

συζήτηση για να αναιρέσει μια απόφαση της μητέρας: «Επεμβαίνουν τώρα και οι 

μεγάλες Δυνάμεις». Αντίστοιχα, στον «Κοντορεβιθούλη» ο κυρ-Μιχαλιός μπρος 

στο δυσεπίλυτο πρόβλημα της επιβίωσης και το δίλημμα εάν θα εγκαταλείψει 

τα παιδιά του ή όχι, υποτιμά τη γυναίκα του λέγοντας: «Τι γιατρειά ναβρώ, που 

το πράμα είν’ αγιάτρευτο; Μα πού να τα σκεφτείτε αυτά, σεις οι γυναίκες!…» και 

λίγο αργότερα εκείνος λαμβάνει την κρίσιμη απόφαση να οδηγήσουν για 

δεύτερη φορά τα παιδιά τους στο δάσος.  Παρόμοια αντίληψη αποτυπώνεται και 

στο διάλογο του κυρ-Αγάθιου με την κυρά-Παινεμένη («Θάρθει και φέτος…»), 

μετά από μια έντονη διαφωνία μεταξύ τους:« - Είμ’ ο κύριος στο σπίτι μου ή όχι; - 

Και βέβαια είσαι.». Γενικά, ο άνδρας εμφανίζεται να έχει την ορθότερη κρίση 

και εξ αυτής να διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία και την εξουσία τόσο στην 

κοινωνία όσο και στην οικογένειά του. 

Οι σοβαρότερες αποφάσεις βεβαίως λαμβάνονται ενόψει σημαντικών 

ζητημάτων στα οποία δεν έχει θέση ο γυναικείος συναισθηματισμός, με 

αντιπροσωπευτικότερο δείγμα το θέμα της πατρίδας και των αγώνων για τη 

απελευθέρωσή της. Σε συνδυασμό με τα εγγενή χαρακτηριστικά της 

γενναιότητας και της μαχητικότητας που αποδίδονται στους εκπροσώπους του 

ανδρικού φύλου, όλα τα κείμενα της Μεταξά που αναπτύσσουν πατριωτικά 

θέματα έχουν για κεντρικούς –συχνά και αποκλειστικούς- ρόλους τους 

ανδρικούς, είτε ενήλικους είτε ανήλικους. Το κορίτσι ή η γυναίκα αποκλείονται 

από αυτά τα θεατρικά έργα, ως μη αρμόδιες προφανώς, ενώ όταν εμφανίζονται 

ως δευτερεύοντα πρόσωπα λειτουργούν βοηθητικά («Στο μέτωπο του σαράντα») 

ή υποστηρικτικά («Χαρούμενες καμπάνες») στη δράση του κεντρικού ανδρικού 

ήρωα. 

Ως προς την παιδική ηλικία και τα πρότυπα του φύλου που την αφορούν, 

ο παράγοντας του παιχνιδιού είναι αντιπροσωπευτικός της αντίστοιχης 

ιδεολογίας και λειτουργεί ως δείκτης των απόψεων της Μεταξά. Υπό αυτή την 

έννοια το κορίτσι δεν παρεκκλίνει από τα κοινωνικά στερεότυπα και επιθυμεί 

ως δώρο κάποια κούκλα («Το όνειρο της Τιτίνας», «Σαν τον Άγιο Βασίλη», «Ο 

τυχερός κούκλος») και κατ’ αναλογία το αγόρι ζητά ένα αυτοκινητάκι 

(«Παραμονή πρωτοχρονιάς»). Στην περίπτωση που δωρίζονται στη Μπούλη («Το 

άριστα της Μπούλης») από εκπροσώπους του ανδρικού φύλου (πατέρα και θείο) 

δύο θεωρούμενα ως αγορίστικα παιχνίδια –ένα ποδήλατο και μία μπάλα- η 

ηρωίδα φαίνεται να μη μπορεί να τα χειριστεί και προκαλεί αλλεπάλληλες 
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ζημιές και μικροσυμφορές. Τότε παρεμβαίνει η μητέρα και την υποχρεώνει να 

παίξει με το δικό της δώρο, που δεν είναι άλλο από ένα κέντημα, λέγοντας 

«αυτά είναι δώρα για κορίτσια», υπονοώντας ότι αυτό ταιριάζει στις δυνατότητες 

και τις ικανότητές της. 

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ένας έντονος συντηρητισμός στις απόψεις 

της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά για τα δύο φύλα, τα χαρακτηρολογικά τους 

γνωρίσματα και τον κοινωνικό τους ρόλο. Πουθενά δε διακρίνεται κάποια 

πρόταση ανατροπής των στερεοτύπων, ούτε ακόμη κι όταν αναφέρεται στα 

παιδιά, περίπτωση κατά την οποία μια πιο επαναστατική άποψη θα φαινόταν 

λιγότερο προωθημένη, γιατί δε θα στόχευε με αμεσότητα στην αλλαγή 

στερεοτύπων και προτύπων βαθιά εδραιωμένων στην ελληνική συνείδηση και 

νοοτροπία. Ωστόσο η συγγραφέας αρκείται ουσιαστικά στην αναπαραγωγή των 

αντιλήψεων των αρχών του 20ού αιώνα, χωρίς να συμμερίζεται, τουλάχιστον 

εμφανώς, τις απόψεις των νεότευκτων φεμινιστριών και υποστηρίζοντας σθεναρά 

τη θέση της γυναίκας μέσα στην οικογένεια και το σπίτι. Η ίδια η μητέρα της 

Κοκκινοσκουφίτσας εξάλλου της λέει με στόμφο ότι «τα κορίτσια κάθονται στο 

σπίτι, και δεν παίρνουν τα όρη και τα βουνά», φράση που εν πολλοίς 

συμπυκνώνει την αντίληψη της Μεταξά που διατρέχει όλα της τα έργα.  

Αισθητά διαφοροποιημένη είναι η αντίληψη του Βασίλη Ρώτα σχετικά με 

τα γνωρίσματα και τον κοινωνικό ρόλο των δύο φύλων, αντίληψη ωστόσο που δε 

φαίνεται να εκφράζει τις πιο προοδευτικές τάσεις της εποχής του, αλλά μάλλον 

μοιάζει να ισορροπεί μεταξύ των παλαιών στερεοτύπων και των νέων 

διεκδικήσεων του γυναικείου κινήματος. Συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά την 

παιδική ηλικία οι σχετικές αναφορές είναι λιγοστές, σε αντίθεση με τους 

συγχρόνους του συγγραφείς, κυρίως επειδή από πολλά κείμενά του 

απουσιάζουν τα ανήλικα δρώντα πρόσωπα. Παρ’ όλα αυτά η στάση του ως προς 

το χαρακτηρολογικό γνώρισμα της γενναιότητας θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως ενδεικτική της γενικότερης αντιμετώπισης των δύο φύλων σε 

παιδική ηλικία. Ο Ρώτας διαφοροποιεί τη θέση του από το σύνολο σχεδόν των 

άλλων δραματουργών, καθώς το γνώρισμα του ηρωισμού δεν αποδίδεται 

αποκλειστικά στα αγόρια αλλά μοιράζεται ισότιμα σε κορίτσια και αγόρια. Στο 

«Να ζη το Μεσολόγγι» πολεμούν όλοι μαζί για την σωτηρία της πόλης τους, όπως 

και στο «Νενικήκαμεν», όπου όλα τα παιδιά προετοιμάζονται για να 

αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Ειδικότερα στο τελευταίο έργο λέει χαρακτηριστικά 

η Κατίνα: «Ο δάσκαλος είπε θα ρίχνουμε όλοι, κι εμείς τα κορίτσια! Είπε θα πάμε 

κι εμείς στον πόλεμο» ενώ ο δάσκαλος συνεχίζει υπερθεματίζοντας: «Όλοι θα 
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πολεμήσουμε για λευτεριά κι όσοι πολεμάνε για λευτεριά, πρώτα είναι πολεμιστές 

κι ήρωες κι ύστερα αγόρια και κορίτσια» (Ρώτας 21975: 66). Ένα θεωρούμενο, 

επομένως, ως κατεξοχήν ανδρικό χαρακτηριστικό αποδίδεται επί ίσοις όροις 

και στα δύο φύλα, καθιστώντας σαφές ότι το αγόρι δε διαφέρει σε τίποτε από το 

κορίτσι. 

Με την αντίληψη αυτή συνάδει και η επιλογή του δραματουργού να μην 

αναφέρει το φύλο των ανηλίκων που εμφανίζονται στα κείμενα «Ο Καρδούλας 

δραγάτης» και «Αλεπού και Σκαντζόχοιρος», αλλά να κάνει λόγο γενικά για 

‘παιδιά’. Ακόμη και στις σκανδαλιές που εντάσσονται στην σφαίρα του παιδικού 

παιχνιδιού, τα δύο φύλα φανερώνονται ισότιμα, χωρίς κάποιο από τα δύο να 

καταλογίζεται ως πιο ζωηρό και ατίθασο και αντίστοιχα το αντίθετο ως υπάκουο 

και ήσυχο, χαρακτηριστικά που γενικά αποδίδονται τα μεν πρώτα στα αγόρια 

και τα δε δεύτερα στα κορίτσια. Ο Ρώτας την παιδική ηλικία την αντιμετωπίζει 

χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο, θεωρώντας ότι όλοι είναι ικανοί για όλα, 

θετικά και αρνητικά, αποδεκτά και μη, ξεπερνώντας ουσιαστικά τα κοινωνικά 

στερεότυπα της εποχής του.  

Ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο σε ό,τι αφορά τους ενήλικες, τον ρόλο και την 

προσωπικότητά τους, καθώς εκεί προχωρά εμφανώς σε διαχωρισμούς της 

αποστολής του κάθε ενός και του τομέα ευθυνών του. Η γυναίκα, που στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν εργάζεται8, είναι επιφορτισμένη με τη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ρόλος που παραδοσιακά της ανήκει ως μητέρα. 

Στο κείμενο «Σπιτίσιο φαΐ» παρουσιάζεται ανάγλυφα η άποψη του Ρώτα σχετικά 

αφενός με τη θέση της γυναίκας μέσα στο σπίτι και αφετέρου με τις σύγχρονές 

διεκδικήσεις της, προκειμένου να εισχωρήσει στην κοινωνική και πνευματική 

ζωή, που έως τότε ανήκαν στον άνδρα. Ο δραματουργός δεν είναι αντίθετος 

προς τις απαιτήσεις της σύγχρονης γυναίκας, ωστόσο καθίσταται σαφές ότι θέτει 

θέμα ιεράρχησης των καθηκόντων και των δικαιωμάτων της και πρώτη σε αυτή 

την σειρά έρχεται η ευθύνη της μητέρας προς τα παιδιά της και της νοικοκυράς 

                                                 
8 Εξαίρεση εργαζόμενης γυναίκας αποτελεί η Περσεφόνη στο κείμενο «Οι μαξιλαριές», η 

οποία όμως και πάλι έχει αναλάβει την μόρφωση και την αγωγή της Νέλης και της 

Θάλης, καθώς παρουσιάζεται ως διευθύντρια οικοτροφείου θηλέων. Δύο ακόμα 

γυναικεία δραματικά πρόσωπα που εργάζονται, είναι οι υπηρέτριες στο προαναφερθέν 

κείμενο και στο «Σπιτίσιο φαΐ». Ακόμη όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις η εργασία που 

έχουν αναλάβει δεν διαθέτει κοινωνικό κύρος και επομένως καταδεικνύει την αδυναμία 

της γυναίκας να καταλάβει σημαντικές επαγγελματικές θέσεις, αδυναμία που δε 

διευκρινίζεται εάν θεωρείται εγγενής ή εάν οφείλεται σε κοινωνικά αίτια και στερεότυπα. 
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προς το σπίτι της. Μόνον όταν έχει εμπεδωθεί αυτός ο παραδοσιακός ρόλος, 

φαίνεται πως δικαιούται να διεκδικήσει, σύμφωνα με τον Ρώτα, νέους ρόλους 

στον επαγγελματικό στίβο και την κοινωνική ζωή. Η Στάσα, κεντρικό πρόσωπο 

στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρει ένα-ένα τα καθήκοντά της τα οποία ο σύζυγός 

της αρνείται -με τρόπο ιδιαίτερα διασκεδαστικό- ότι φέρει σε πέρας με επιτυχία: 

«-Δε φροντίζω για το σπίτι; -Όπως ο κούκος για τη φωλιά του! –Δεν ανατρέφω το 

παιδί; -Σαν τουρκογύφτισσα! –Δεν έχεις ταχτικώτατα τα καθαρά σου ασπρόρουχα; 

-Πώς. Τέσσερες φορές το χρόνο που πάω να μεταλάβω! –Δεν έχεις καθεμέρα καλό 

φαΐ; -Αυτό δα…» (Ρώτας 21975: 257-258). 

Αρνητικός φαίνεται ο δραματουργός και στο κείμενο «Το ξύλο βγήκε από 

τον παράδεισο» προς τις διεκδικήσεις της γυναίκας, όταν εκείνη τις υπερτιμά 

απαξιώνοντας τον παραδοσιακό της ρόλο. Η νεαρή Καίτη, φοιτήτρια νομικής, 

περιγράφει τι θα έκανε εάν είχε τα χρήματα: «Θα τους έκανα [τους γονείς μου] 

να χορεύουν στο ταψί […] Ό,τι θα ‘θελα θα ‘κανα, τ’ ακούς; Ό,τι θα ‘θελα. Θα 

πήγαινα ταξίδια μόνη μου στην Ευρώπη. Θα είχα αυτοκίνητο, δικό μου 

αυτοκίνητο, που θα τ’ ωδηγούσα μόνη μου και θα ‘κοβα κόσμο! (σβήνει με 

αγανάχτηση το τσιγάρο της)» (ό.π.: 341). Η εικόνα της χειραφετημένης γυναίκας 

στα κείμενα του Ρώτα προσομοιάζει περισσότερο με εκείνην μιας 

επαναστατημένης χωρίς αιτία, μιας μικροαστής που στοχεύει να αποκοπεί από 

τις αξίες του χωριού και κατ’ επέκταση του λαού, προωθώντας με λανθασμένο 

τρόπο τις νέες της διεκδικήσεις. Κατ’ αντιπαράθεση προς τη νεαρή Καίτη 

παρουσιάζεται στο ίδιο κείμενο το πρόσωπο της θείας Μαριγώς, η οποία ζώντας 

στην επαρχία και έχοντας αποδεχτεί τον παραδοσιακό της ρόλο, φαίνεται να 

διαπαιδαγωγεί σωστά την κόρη της, να ισορροπεί την οικογένειά της, αλλά και 

να ανταποκρίνεται με επιτυχία στον τρόπο ζωής της πρωτεύουσας. 

Ενισχύοντας ο Ρώτας την άποψή του, πως δηλαδή η γυναίκα οφείλει 

πρώτα να σέβεται τη θέση της μέσα στην οικογένεια, παρουσιάζει τις όψιμες 

φεμινίστριες των έργων του (Στάσα, Καίτη) ως άμυαλες και επιπόλαιες. Δεν 

αντιλαμβάνονται την κενότητα των διεκδικήσεών τους και αναζητούν να 

δομήσουν εξ αρχής τον κοινωνικό τους ρόλο χωρίς να τον στηρίζουν στα 

παραδοσιακά θεμέλια και πρότυπα. Ως εκ τούτου η πνευματικότητα που 

επιδιώκει η Στάσα μέσω της συγγραφής, αποδεικνύεται τάση επίδειξης, ενώ η 

ανεξαρτησία που διεκδικεί η Καίτη οδηγεί σε ανάρμοστη συμπεριφορά και 

έλλειψη σεβασμού προς τους γύρω της. 

Από την άλλη πλευρά και σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του άνδρα στα 

κείμενα του Ρώτα, διαπιστώνεται εν πρώτοις μια βασική διαφοροποίηση σε 
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σχέση με τα αντίστοιχα έργα άλλων δραματουργών της ίδιας περιόδου. Ο 

άνδρας είναι πολύ συχνά παρών. Μέσα από διάφορους ρόλους, αποτελεί 

κεντρικό δραματικό πρόσωπο στην πλειοψηφία των κειμένων του Ρώτα. Αφενός 

στα θεωρούμενα ως «πατριωτικά έργα», όπου είναι εκείνος που εμψυχώνει τους 

αγωνιστές, ενήλικες και ανήλικες, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 

δυσκολίες της δράσης τους. Αφετέρου, στα έργα που αφορούν την οικογενειακή 

ζωή, όπου αναλαμβάνοντας τον ρόλο του πατέρα, επιχειρεί να διευθετήσει 

διάφορα ανακύψαντα ζητήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, διακρίνεται από τα 

παραδοσιακά χαρακτηρολογικά γνωρίσματα του φύλου του, δηλαδή από 

γενναιότητα, οξυδέρκεια και αποφασιστικότητα. Απών είναι μόνον στο κείμενο 

«Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο», όπου ο πρόωρος θάνατός του θεωρείται 

βασική αιτία της αναποτελεσματικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών από την 

μητέρα. 

Η παρουσία του συνδυάζεται πάντοτε με τη δήλωση της επαγγελματικής  

του ιδιότητας και επομένως συνοδεύεται με κοινωνική καταξίωση. Εμφανίζεται 

ως δάσκαλος («Νενικήκαμεν»), ως παπάς («Να ζη το Μεσολόγγι»), ως καθηγητής 

(«Σπιτίσιο φαΐ») και ως κτηματίας («Ο Καρδούλας δραγάτης»). Ειδικά στις δύο 

τελευταίες περιπτώσεις, όπου και το ύφος γραφής έχει πολλά στοιχεία σάτιρας, 

η σχέση του άνδρα με το χρήμα καθίσταται εμφανής και καταλήγει να είναι 

σχέση εξουσίας προς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Συγκεκριμένα ο 

πατέρας Ανάργυρος Τράβας από το «Σπιτίσιο φαΐ»  σε αντιπαράθεση προς την 

σπάταλη γυναίκα του, λέει χαρακτηριστικά: «Δε σου άφησα χρήματα το πρωί; Τι 

τα ‘κανες τα χρήματα; Έλα δώσε μου λογαριασμό […] Εγώ φταίω που σου ‘δωσα 

λεφτά στα χέρια. Απερίσκεφτη! […]Εγώ ένα ξέρω: πως δουλεύω, κι απ’ τη δουλειά 

μου ζήτε όλοι σας» (Ρώτας 21975: 252, 257, 265).Το στερεότυπο του 

εργαζόμενου και άρα επιτυχημένου, αποδεκτού και κυρίαρχου άνδρα 

αναπαράγεται σε αυτό το κείμενο, αλλά όχι χωρίς να δέχεται τον αντίλογο δια 

στόματος της φεμινίστριας συζύγου. Η Στάσα στην αξία των χρημάτων και 

γενικά των υλικών αγαθών αντιπροτείνει τις πνευματικές αναζητήσεις, οι οποίες 

όμως στο τέλος αποδεικνύονται απατηλές και ως εκ τούτου καθώς καταρρέουν, 

ενισχύουν ακόμη περισσότερο το παραδοσιακό ανδρικό πρότυπο, προσδίδοντάς 

του όμως στο μεταξύ τις πραγματικές του διαστάσεις και αποκλείοντας την a 

priori ανωτερότητα του άνδρα λόγω της επαγγελματικής του απασχόλησης. 

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται συνέχεια και συνέπεια μεταξύ της 

ευρύτερης επιδίωξης του Ρώτα να προβάλει στο ανήλικο κοινό του την κοινωνία 

που το περιβάλλει στις πραγματικές της διαστάσεις και στα πρότυπα που του 
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παρουσιάζει. Ως εκ τούτου αποφεύγει με επιμέλεια να σκιαγραφήσει το 

πρότυπο του «καλού παιδιού», αγοριού ή κοριτσιού και αντιθέτως καταλήγει να 

προτείνει ισότιμα και προς τα δύο φύλα το πρότυπο του μαχητικού παιδιού, 

εκείνου που ανεξαρτήτως φύλου διεκδικεί τα δικαιώματά του. Σε ό,τι αφορά 

τους ενήλικες θεωρούμε ότι αποδεικνύεται κατά τι συντηρητικότερος, καθώς 

στη γυναίκα αποδίδει τον παραδοσιακό ρόλο της μητέρας και της νοικοκυράς9 

και στον άνδρα του πατέρα εργαζόμενου. Ωστόσο, δε φαίνεται να αποκλείει 

διαφοροποίηση, παραλλαγή ή εξέλιξη των εν λόγω προτύπων, αρκεί βεβαίως η 

οποιαδήποτε νέα διεκδίκηση ή προσθήκη χαρακτηριστικών στο στερεότυπο,  να 

φανερώνει σεβασμό και αποδοχή των παραδοσιακών αξιών και ρόλων κάθε 

φύλου, αντίληψη που τον εντάσσει τελικά στο προοδευτικό τμήμα της κοινωνίας 

της εποχής του. 

Στη δραματουργία του Στέλιου Σπεράντσα η εικόνα των δύο φύλων 

παρουσιάζεται ενταγμένη σε ένα σαφώς πιο παραδοσιακό πλαίσιο. Το ανήλικο 

αγόρι εμφανίζεται απείθαρχο και ζωηρό («Το δηλητήριο», «Το τηλέφωνο» «Ο 

παλληκαράς», «Ο νερουλάς»), ενώ το ανήλικο κορίτσι αλαζονικό («Ο θησαυρός»), 

απερίσκεπτο και περίεργο («Το δέρμα της αρκούδας», «Το λάθος», «Για το 

τίποτα»). Επίσης το κορίτσι, δικαιώνοντας τη θηλυκή του -θεωρούμενη ως πιο 

ευαίσθητη- φύση, εμφανίζεται πιο φιλεύσπλαχνο από το αγόρι. Στο κείμενο 

«Εκείνα που λάμπουν…» ενδεικτικός είναι ο κάτωθι διάλογος ανάμεσα σε δύο 

αδέλφια: «Κώστας: -Αν είναι η Νίκη, θα μου κάνης τη χάρη να τη διώξης. 

Φωτούλα: -Και γιατί; Είναι τόσο καλό κορίτσι. Κώστας: -Είναι φτωχή! Φωτούλα: -

Ένας λόγος να την αγαπάμε περισσότερο» (Σπεράντσας 1928: 18). Επιπλέον, αν 

και ο δραματουργός δεν επιμένει ιδιαίτερο σε αυτό το θέμα, το κορίτσι φαίνεται 

επιμελέστερο στα μαθήματά του και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση διαθέτει κι 

άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά του φύλου του, όπως υπομονή και 

διαλλακτικότητα. Ενδεικτική είναι η εικόνα του κοριτσιού-πρότυπο στο κείμενο 

«Ο παλληκαράς»: «Ρίτα: -Δεν κάθεσαι να μελετήσεις τα μαθήματά σου; (Ο Σώτος 

την αγριοκοιτάζει. Εκείνη παίρνει το κέντημα και κάθεται στην πολυθρόνα)» 

(Σπεράντσας 1955: 43).  

Από την άλλη πλευρά στο αγόρι αποδίδεται κατά κύριο λόγο το 

χαρακτηριστικό της γενναιότητας, που συνάδει με τη θεωρούμενη ως σύμφυτη 
                                                 
9 Σημειώνεται ωστόσο ότι, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της παρούσας ενότητας, 

ακόμη και οι φεμινίστριες της εποχής αυτής δεν αρνήθηκαν ποτέ ως εγγενή 

χαρακτηριστικά του φύλου τους τη μητρότητα και τη νοικοκυροσύνη. Από την άποψη 

αυτή, ο Ρώτας δε βρίσκεται μακριά από τις προοδευτικές διεκδικήσεις του καιρού του. 
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του φύλου του μαχητικότητα. Όλα τα κείμενα που αφορούν τους αγώνες για την 

πατρίδα και στα οποία κεντρικό πρόσωπο είναι κάποιος ανήλικος, αυτός είναι 

πάντοτε αγόρι («Το κρυφό σχολειό», «Ένας ακόμη στρατιώτης», «Ο όρκος του 

φιλικού», «Οι ομογάλακτοι»). Η γενναιότητα βεβαίως διακρίνει και τον ενήλικο 

άνδρα που κυριαρχεί στα πατριωτικά έργα, δεικνύοντας ότι η απελευθέρωση 

του γένους στηρίζεται κατά βάση στις δικές του ενέργειες και πρωτοβουλίες, οι 

οποίες συχνά χαρακτηρίζονται από αυτοθυσία («Δεν μπορώ ν’ αφήσω την 

Ελλάδα», «Η δόξα των Ψαρρών», «Τ’ άρματα», «Τα δύο επισκεπτήρια», «Το θολό 

νερό»).  

Ωστόσο, το χαρακτηριστικό αυτό ο Σπεράντσας φροντίζει να το αποδώσει 

και στην ενήλικη γυναίκα, η οποία στηρίζει με όποιο τρόπο μπορεί την θετική 

έκβαση του πολέμου («Ατσαλένιες γυναίκες», «Ο χορός του Ζαλόγγου»). Από την 

άλλη πλευρά στα κείμενα που αφορούν την καθημερινή ζωή, η γυναίκα 

παρουσιάζεται συνήθως μέσω του ρόλου της ως μητέρα («Το λάθος»), αν και σε 

αρκετές περιπτώσεις δεν είναι σκηνικά παρούσα διότι βρίσκεται σε εξωτερικές 

δουλειές, που αφορούν όμως τη φροντίδα του σπιτιού («Το δηλητήριο», «Το 

τηλέφωνο»), επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον παραδοσιακό της ρόλο 

ως μητέρας και νοικοκυράς. 

Εντούτοις, υπεύθυνος για την οικονομική ευμάρεια της οικογένειας 

παραμένει ο άντρας ως πατέρας, παρ’ ότι σε κανένα έργο δεν εμφανίζεται 

σκηνικά. Όταν έχει φύγει από τη ζωή, η γυναίκα είναι απίθανο να τον 

αντικαταστήσει σε αυτόν τον ρόλο και η οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται 

δύσκολη. Στο κείμενο «Το δέντρο των φτωχών» λέει χαρακτηριστικά η μητέρα 

στα παιδιά της: «Αχ, παιδιά μου, εδώ και λίγα χρόνια, όταν ήσθε πολύ μικρά, 

ήσθε και σεις έτσι πλούσια, ευτυχισμένα […] Ο πατέρας σας χάθηκε, παιδιά μου, 

στον πόλεμο σκοτώθηκε, κι από τότε η καταστροφή ήρθε στο σπίτι μας. Από το 

μεγάλο σπίτι που είχαμε, μας μείνανε αυτές οι δύο φτωχικές κάμαρες» 

(Σπεράντσας 1928: 39). 

Σε γενικές γραμμές ο Στέλιος Σπεράντσας αποδέχεται τους ρόλους των δύο 

φύλων όπως τους έχουν παραδοσιακά αποδοθεί και σε καμία περίπτωση δεν 

κάνει νύξη για ανάγκη ή για τάση τροποποίησής τους. Παρουσιάζει στους 

ανήλικους αναγνώστες/θεατές του, υπό αυτό το πρίσμα, την εικόνα της 

ελληνικής κοινωνίας, όπως έχει διαμορφωθεί από τις αρχές του 20ού αιώνα με 

την συγκρότηση της αστικής τάξης, δίχως να φαίνεται ότι ο ίδιος διαφωνεί με 

αυτήν ή την κρίνει αρνητικά ή έστω την αντιμετωπίζει σκεπτικιστικά. Ως εκ 
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τούτου το έργο του, ιδωμένο από αυτή τη σκοπιά, θεωρείται συντηρητικό, χωρίς 

να προοιωνίζει κάποια αλλαγή αντιλήψεων σχετικά με τις διαφυλικές σχέσεις. 
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Κεφάλαιο 4ο  

Δραματουργικά χαρακτηριστικά 
 

Το ζήτημα «τι είναι λογοτεχνία;» που θα οδηγήσει στον εντοπισμό της 

λογοτεχνικότητας, το φαινομενικά τόσο απλό ερώτημα, είναι κατ’ ουσίαν 

μοναδικά πολύπλοκο, έχει απασχολήσει τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας από 

τις αρχές του 20ου αιώνα με τους Ρώσους φορμαλιστές1 έως σήμερα, 

αναπτύσσοντας στο μεταξύ τη μορφολογική σχολή της Γερμανίας (Jolles, 

Müller)2, τη Νέα Κριτική (Leavis, Richards, Wellek, Warren)3, το δομισμό 

(Saussure, Levi-Strauss, Greimas, Genette, Todorov)4, τη σημειωτική 

(Kowzan, Pavis )5, τη θεωρία της πρόσληψης (Iser, Jauss)6, την ψυχανάλυση 

(Freud, Mauron)7 και πιο πρόσφατα τις θεωρίες της αποδόμησης (Derrida, 

                                                 
1 Βλ. ενδεικτικά Σκλόβσκι Β.-Αϊχενμπάουμ Μπ. Για τον φορμαλισμό. Η ανάσταση της 

λέξης. Η θεωρία της ‘φορμαλιστικής μεθόδου’, μτφ. Β.Λαμπρόπουλου-Ν.Καλταμπάνου, 

Αθήνα, Έρασμος, 31992 και Τοντόροφ Τσ. [επιμ.] Θεωρία Λογοτεχνίας. Κείμενα των 

Ρώσων φορμαλιστών, μτφ. Η.Π.Νικολούδης, Αθήνα, Οδυσσέας, 1995. 
2 Βλ. ενδεικτικά Jolles An., Formes simples (trad. Antoine-Marie Buguet), Paris, 

Seuil, 1972 και Müller G. «Εrzählzeit  und erzählte» [Αφήγηση και αφηγημένος 

χρόνος] στο Zeit Festschrift für P.Kluckhohn und H.Schneider, 1948, 195-212. 
3 Βλ. ενδεικτικά Leavis F.R. New Bearings in English Poetry, London, 1932, Richards 

I.A. Science and Poetry, London, 1926 και Wellek R.-Warren A. Θεωρία της 

λογοτεχνίας, μτφ. Αθ.Δεληγιώργης, Αθήνα, Δίφρος, 1965. 
4 Βλ. ενδεικτικά Saussure F. Course in General Linguistics, London, 1978, Lévi-

Strauss Cl. «L’ analyse structurale en liguistique et en antrophologie» στο Word 

1945, Greimas A. Sémantique Structurale, Paris, Larousse, 1966, Genette G. Figures 

II, Paris, Seuil, 1969, Τοντόροφ Τσ. Ποιητική, μτφ. Αγγ.Καστρινάκη, Αθήνα, Γνώση, 

1989.  
5 Βλ. ενδεικτικά Kowzan T. Littérature et spectacle, La Haye/Paris, Mouton, 1975 και 

Pavis P. Problèmes de sémiologie théâtrale, Presses de l’ Université de Québec, 1976.  
6 Βλ. ενδεικτικά Iser W. L’ acte de lecture: théorie de l’ effet esthetique (trad. 

Ev.Sznycer), Bruxelles, Mardage, 1985 και Jauss H.R. Η θεωρία της πρόσληψης. Τρία 

μελετήματα, μτφ. Μ.Πεχλιβανίδης, Αθήνα, Εστία, 1995 
7 Βλ. ενδεικτικά Φρόυντ Σ. Ψυχανάλυση και λογοτεχνία, μτφ. Λ.Αναγνώστου, Αθήνα, 

Επίκουρος, 1994 και Mauron Ch. Des metaphores obsédantes au mythe personnel, 

introduction à la psychocritique, Paris, Librairie Jose Corti, 1962. 
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Kristeva)8 και  του φαντασιακού (Bachelard)9. Η απάντηση στο αρχικό ερώτημα 

εξαρτάται τελικά από τον τρόπο που προσεγγίζεται το έργο, και όπως παρατηρεί 

ο Δημήτρης Τζιόβας οι σύγχρονες θεωρίες της αφήγησης εμπίπτουν μάλλον σε 

τρεις ευρείες κατηγορίες: η πρώτη που αφορά τον πομπό και τον δέκτη, η 

δεύτερη που μελετά τη δομή της αφήγησης και η τρίτη που επικεντρώνεται στη 

ρηματική άρθρωση της αφήγησης (Τζιόβας 1993: 15). Γενικότερα, η απόπειρα 

οριοθέτησης της λογοτεχνίας οδήγησε στη διαίρεσή της σε γένη (από τους 

Tomachevski,  Frye, Todorov κ.ά.), ώστε με εφαλτήριο τις μικρότερες μονάδες 

να συγκεκριμενοποιηθεί και να περιγραφεί το όλον.  

 Όμως ήδη από το 1959 ο Maurice Blanchot απέρριψε το διαχωρισμό σε 

γένη (Blanchot 1959: 243-244), ενώ στα 1981 η Marthe Robert γράφει: «Η 

λογοτεχνία εξορισμού δεν αντέχει προσδιορισμούς. Ή είναι ή δεν είναι. Μόλις 

ταξινομηθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες […] χάνει τη μοναδική της 

αδιαμφισβήτητη ποιότητα, που είναι η άρνησή της σε κάθε είδους 

επικαθορισμό» (Pauvert 2003: 9). Ένα τέτοιο συμπέρασμα όμως αφενός δεν 

ευνοεί την μελέτη και κριτική με επιστημονικά κριτήρια και αφετέρου 

εμποδίζει τη σύνδεση ενός έργου με άλλα προϋπάρχοντα. Ο Genette έχει 

απαντήσει προτάσσοντας την έννοια των λογοτεχνικών δομών (Genette 1969), 

ενώ ο Todorov κάνει λόγο για ιστορικά και θεωρητικά (στοιχειώδη και σύνθετα) 

γένη και αποδέχεται τη λεκτική, συντακτική και σημασιολογική όψη τού προς 

μελέτη λογοτεχνικού έργου (Todorov 1991:20-30).  

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δικαιούμαστε να υιοθετήσουμε τον αρχικό 

διαχωρισμό του λόγου σε έπος και δράμα (Πλάτωνας, Αριστοτέλης) και να 

ερευνήσουμε εάν τα δραματικά κείμενα για παιδιά, που ενδιαφέρουν την 

παρούσα μελέτη, φανερώνουν τα μορφολογικά, δομικά και υφολογικά 

γνωρίσματα του γένους τους (Γραμματάς 1992: 39-50, 1997:23-28). Διότι το 

θεατρικό κείμενο διαφέρει κατ’ ουσίαν από το λογοτεχνικό ως προς την 

αδυναμία επαρκούς ανάγνωσής του δίχως την σκηνική του παρουσίαση.  

Παρ’ ότι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο «μύθος» και όχι η «όψις» διατηρεί 

την πρωτοκαθεδρία στην αξία και τη δύναμη της τραγωδίας, τις τελευταίες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα η ανάπτυξη της σημειωτικής επιστήμης έχει αναδείξει 

τη σημασία της παράστασης προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάγνωση ενός 
                                                 
8 Βλ. ενδεικτικά Ντερριντά Ζ. Περί γραμματολογίας, μτφ. Κ.Παπαγιώργης, Αθήνα, 

Γνώση, 1990 και Kristeva J. La Revolution du langage poétique, Paris, Seuil, 1974. 
9 Βλ. ενδεικτικά Μπασελάρ Γκ. Ποιητική του χώρου, μτφ.Ε.Βέλτσου-Ι.Χατζηνικολή, 

Αθήνα, Ι.Χατζηνικολή, 1982 
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δραματικού κειμένου. Ο Ρώσος φορμαλιστής Bogatyrev, οι Τσέχοι σημειολόγοι 

της «Σχολής της Πράγας», αλλά και ο Πολωνός Kowzan, οι Γάλλοι Corvin και 

Pavis και ο Άγγλος Elam κατέδειξαν με ακρίβεια την ποικιλία των σημείων που 

διαθέτει η παράσταση, καθώς και τις συνδέσεις των κωδίκων που οδηγούν στο 

τελικό αποτέλεσμα, το οποίο σε συνδυασμό με τον λόγο προσλαμβάνει το κοινό 

(Πατσαλίδης 1995:14-18). Νωρίτερα ο Antonin Artaud ήταν εκείνος που 

διεκδίκησε εμπράκτως τις δηλώσεις του κατά την ίδρυση του Theatre Alfred 

Jarry (1926), όταν είχε υποστηρίξει ότι «εκείνο που επιθυμούμε, είναι να 

πάψουμε να θεωρούμε το θέατρο ως είδος ευγενές και να επαναφέρουμε στην 

επιφάνεια την παλιά αντίληψη, που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε, περί 

ολιστικού θεάματος»10 (Dort 1979:253). Για εκείνον θεατρικό είναι ό,τι 

εκπορεύεται από τη σκηνή, δίνοντας τέλος στην πρωτοκαθεδρία του λόγου 

(Πατσαλίδης 1995: 23), επισημαίνοντας ότι η γλώσσα του θεάτρου είναι μια 

«γλώσσα συγκεκριμένη, χειροπιαστή και στέρεα […] αλλά κατά κύριο λόγο 

θεατρική […] ό,τι δηλαδή δεν εμπεριέχεται στον διάλογο» ((Dort ό.π.). 

Τίθεται επομένως εμφανέστατα το ζήτημα της θεατρικότητας που είναι ένα 

στοιχείο εντελώς διαφορετικό από τη λογοτεχνικότητα, καθώς η πρώτη είναι 

εκείνη που καταδεικνύει τη δυνατότητα παραστασιμότητας ενός έργου και 

επομένως συντελεί καθοριστικά στον χαρακτηρισμό του ως δραματικό κείμενο. 

Η Anne Ubersfeld υπογραμμίζει με σαφήνεια ότι θεατρικότητα είναι οι μήτρες 

παραστασιμότητας που εμπεριέχει το ίδιο το έργο (Ubersfeld 41982: 20), τα 

στοιχεία δηλαδή εκείνα που συμβάλουν στη μεταγραφή των λεκτικών σημείων 

σε οπτικο-ασκουστικά και που στη συνέχεια δημιουργούν τις θεατρικές 

καταστάσεις. Εάν ο λόγος είναι ατελής και απορητικός, δημιουργεί τις 

συνθήκες εκείνες που θα μετατρέψουν τα σημεία σε δείκτες, εικόνες και 

πιθανόν σύμβολα (ό.π.: 23, 27), ώστε τελικά να δημιουργηθεί με το κοινό μία 

σχέση οπτικο-εικονιστική και όχι μόνον διανοητική (Γραμματάς 1992: 132-

133). Πρόκειται επομένως για ένα πολυδιαυλικό σύστημα επικοινωνίας το 

οποίο όμως δε συνιστά ένα απλό άθροισμα πληροφοριών, αλλά ένα γεγονός που 

παρουσιάζεται ως αισθητικό προϊόν (Elam 2001:67-69) και στηρίζεται στην 

αποδεκτή, από το κοινό και τους ηθοποιούς, συνθήκη πως δεν πρόκειται για 

παράσταση, αλλά για ανα-παράσταση της πραγματικότητας -μ’ άλλα λόγια «το 

παιχνίδι ανάμεσα στο πραγματικό, το αυθεντικό και το ομοιωματικό», 

(Πατσαλίδης 2006: 160). 

                                                 
10 Η μετάφραση ανήκει στην γράφουσα. 
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Η θεατρική αξία του προσφερόμενου θεάματος εξαρτάται τελικά από το 

αποτέλεσμα που προκύπτει μετά τη μεταγραφή των λεκτικών σημείων σε 

οπτικο-ακουστικά μετά και τον συνδυασμό των κωδίκων (φωτισμός, μουσική, 

σκηνογραφία). Στόχος σταθερός αναδεικνύεται η δημιουργία χαρακτήρων, 

δραματικών καταστάσεων και συγκρούσεων, κατά τρόπο που να επιτυγχάνονται 

ταυτόχρονα τα αισθητικά ζητούμενα επί σκηνής, αλλά και η επικοινωνία με την 

πλατεία.   

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί να διακριβωθεί η ύπαρξη ή πιθανόν η 

ανυπαρξία των στοιχείων εκείνων που συντελούν στην παραστασιμότητα του 

κειμένου, εξετάζοντας έργα που γράφτηκαν κατά κύριο λόγο στο πρώτο μισό 

του 20ου αιώνα, σε μια περίοδο δηλαδή που η σημειωτική επιστήμη δεν είχε 

ακόμη συγκεκριμενοποιήσει τα μεθοδολογικά της εργαλεία και που ακόμη τα 

όρια μεταξύ λογοτεχνικού και θεατρικού κειμένου, κυρίως στον αναπτυσσόμενο 

χώρο του θεάτρου για παιδιά, ίσως να αποδειχθούν συγκεχυμένα.  

 

4.1. Μορφολογία των κειμένων 

Ένα θεατρικό κείμενο φανερώνει από την πρώτη στιγμή το γένος του11, 

από τη μορφολογική και μόνο διάκριση σε πράξεις, σκηνές και εικόνες, καθώς 

και από την ύπαρξη διαλόγου ή εσωτερικού μονολόγου. Τα θεατρικά έργα για 

παιδιά ειδικότερα, σέβονται τα προαναφερθέντα γνωρίσματα και κατ’ αυτόν τον 

τρόπο δίνουν αμέσως το στίγμα του γένους τους και διαχωρίζονται από κάθε 

άλλο λογοτεχνικό κείμενο. Η εξοικείωση επομένως του ανήλικου, είτε ως 

ηθοποιού είτε ως θεατή, με τέτοιου είδους έργα τού δίνει τη δυνατότητα να 

αντιληφθεί ότι το θέατρο διαφέρει από τη λογοτεχνία τουλάχιστον και εν 

πρώτοις κατά τη μορφή.  

Στους τρεις τόμους με γενικό τίτλο «Παιδικόν Θέατρον» που δημοσίευσε ο 

Γρηγόριος Ξενόπουλος υπάρχουν συνολικά σαράντα κείμενα12 που 

                                                 
11 Εκτός κι αν πρόκειται για έργα σύγχρονης κυρίως δραματουργίας, όπως τα 

μονόπρακτα έργα του Μπέκετ (π.χ. «Τα βήματα»), «Η μηχανή Άμλετ» του H.Müller, «Η 

Ιστορία της Λαίδης Οθέλλος» του Η.Λάγιου από τον ελληνικό χώρο, για να αναφέρουμε 

ενδεικτικά μόνο κάποια παραδείγματα. Πρόκειται για κείμενα που έχουν ξεπεράσει τα 

δομικά γνωρίσματα του γένους τους και η θεατρικότητά  τους συνίσταται στον λόγο 

τους. 
12 Αθροιστικά τα κείμενα φαίνεται πως ανέρχονται στα πενήντα δύο, αλλά αρκετά από 

αυτά επαναλαμβάνονται σε κάποιους από τους τόμους, με αποτέλεσμα το πραγματικό 

τους άθροισμα να είναι τελικά σαράντα. 
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απευθύνονται, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς τους, σε μικρά ή μεγάλα 

παιδιά, καθώς και σε νήπια. Από τους υπότιτλους των βιβλίων φαίνεται πως ο 

δημιουργός τα χωρίζει σε διαλόγους, μονολόγους, δραμάτια και κωμωδίες. 

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική μελέτη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα 

χαρακτηρισμένα ως δραμάτια και κωμωδίες είναι ελάχιστα (συγκεκριμένα τρία 

σε κάθε κατηγορία) και ότι ο δραματουργός αρέσκεται να χαρακτηρίζει τα 

πολυπρόσωπα κείμενά του απλώς ως διαλόγους. 

Ο χωρισμός σε σκηνές ακολουθείται μόνον στα εκτενή μονόπρακτα, 

πολυπρόσωπα έργα («Η επίσκεψη της παραμάνας», «Τα λάθη της Σταμάτας», 

«Εικοστός τρίτος» κ.ά.), όπου η συγκεκριμένη πρακτική διευκολύνει αφενός την 

εξέλιξη της δράσης με την παρουσίαση των νέων προσώπων και αφετέρου τη 

σκηνική παρουσίαση των διαφορετικών χώρων. Στα κείμενα που, ενώ είναι 

μακροσκελή, βασίζονται σε δύο πρόσωπα (π.χ. «Τέσσερες μπουρνέλες») δεν 

γίνεται επιμέρους χωρισμός σε εικόνες ή σκηνές, αλλά αφήνεται να εξελιχθεί 

ενιαία η δράση μέσω του διαλόγου. 

Σε ό,τι αφορά τον αρχικό προσδιορισμό των προσώπων, ο Γρηγόριος 

Ξενόπουλος προτάσσει πάντα τον ακριβή αριθμό τους και το όνομά τους. Ως 

προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους συνηθίζει να σημειώνει το επάγγελμά 

τους («παραμάνα», «κηπουρός» «υπηρέτρια» κ.ά.) και ενίοτε στοιχεία της 

εμφάνισής τους, όπως στις «Τέσσερες μπουρνέλες» όπου γράφει 

χαρακτηριστικά: «ο υπηρέτης: αλλόκοτη ενδυμασία, ο κύριος: ενδυμασία κοινή». 

Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις σημειώνει το είδος της σχέσης μεταξύ των 

προσώπων, καθώς και την ηλικία τους –στα μονολογικά κυρίως κείμενα. 

Η συνέπεια με την οποία χαρακτηρίζονται τα πρόσωπα στην αρχή των 

έργων συνάδει με τη γενικότερη επιμέλεια που αντιμετωπίζει ο δραματουργός 

τις διδασκαλίες. Ως άνθρωπος του θεάτρου ο ίδιος, γνωρίζει προφανώς καλά την 

αξία και τη συμβολή των οδηγιών στην ερμηνεία και στη μετατροπή του 

γραπτού σε προφορικό λόγο, πόσο μάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση που 

δεν απευθύνεται σε επαγγελματίες ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Οι διδασκαλίες 

του αφορούν κυρίως δύο παραμέτρους, εκείνη του σωματικού καθεστώτος κι 

εκείνη των ψυχο-συναισθηματικών αποχρώσεων του ρόλου. Στην πρώτη 

κατηγορία εντάσσονται οδηγίες του είδους: «ανοίγει ένα συρτάρι, άξαφνα ακούει 

κρότο και σταματά», «προσποιείται ότι δε βλέπει τη μητέρα της», «φιλεί το χέρι της 

μητέρας της», «τρέχει εμπρός στον καθρέφτη και σιάζει τα μαλλιά της, με 

μορφασμούς και κινήματα φιλαρέσκειας», «μπαίνει πηδηκτά», ενώ στην δεύτερη 

κατηγορία θα μπορούσαν να ενταχθούν οδηγίες όπως: «απογοητευμένη», 
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«ειρωνικά», «ψυχρά», «με θυμό», «με παράπονο», «συγκινημένη»13 και πλήθος 

άλλων παρεμφερών. 

Ωστόσο σε ό,τι αφορά τον σκηνικό χώρο και χρόνο, ο Γρηγόριος 

Ξενόπουλος δεν αποδεικνύεται εξίσου επεξηγηματικός και αναλυτικός. Ως προς 

τον πρώτο, οι οδηγίες του είναι αρκετά γενικόλογες και αφηρημένες, όπως όταν 

σημειώνει «η σκηνή στο δωμάτιο των κοριτσιών», ή «η σκηνή παριστάνει δωμάτιο» 

ή «η σκηνή παριστάνει εξοχικό δρόμο που διασχίζει ένα δάσος», ενώ υπάρχει και 

πλήθος έργων στα οποία δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη για τον χώρο και σε 

αυτές τις περιπτώσεις συνήθως υπονοείται το δωμάτιο κάποιου σπιτιού. Όσο για 

τις οδηγίες που αφορούν τον σκηνικό χρόνο, σε γενικές γραμμές είναι 

ανύπαρκτες και ο χρονικός προσδιορισμός όταν προκύπτει, στηρίζεται σε 

στοιχεία του διαλόγου, όπως ενδεικτικά «τι είδα τώρα που ερχόμουν σχολείο» ή 

αλλού «τώρα το μεσημέρι τον ερώτησα». Ωστόσο οι ελλιπείς χωροχρονικές 

πληροφορίες εκ μέρους του γράφοντος δεν παρακωλύουν ούτε την κατανόηση 

των έργων, ούτε την πιθανή σκηνική τους παρουσίαση, διότι πρόκειται για 

κείμενα που θεματικά αφορούν την καθημερινή ζωή του παιδιού και χρονικά 

αναφέρονται στο εκάστοτε παρόν του, χωρίς παλινδρομήσεις ή προβολές στον 

χρόνο κι επομένως ο σκηνικός χώρος και χρόνος εννοούνται εύκολα τόσο από 

τον αναγνώστη όσο και από τον θεατή. 

Η θεατρική εμπειρία του Ξενόπουλου και η αριστοτεχνική του πένα 

αναδύονται μέσω των διαλόγων οι οποίοι, εν πρώτοις, προσαρμοσμένοι στις 

δυνατότητες των ανήλικων ηθοποιών, είναι γοργοί και δομούνται σε εύκολες μεν 

αλλά φροντισμένες στιχομυθίες. Είτε πρόκειται για διάλογο μεταξύ ανηλίκων 

είτε μεταξύ ανήλικου και ενήλικου, υπάρχει πάντα κάποιος από τους δύο που 

εκφράζει την επιθυμητή συμπεριφορά και είτε μέσω της κατάστασης που 

δημιουργεί ( ο κύριος στις «Τέσσερες μπουρνέλλες»), είτε ασκώντας την εξουσία 

που διαθέτει λόγω θέσης και ηλικίας (η μητέρα στην «Επίσκεψη της 

παραμάνας»), είτε στηριζόμενος στη δύναμη της αλήθειας (ο Παντελής στο «Σ’ 

έπιασα»), πείθει το συνομιλητή του να διαφοροποιήσει τη συμπεριφορά του και 

να συστρατευθεί με εκείνον, που ουσιαστικά εκφράζει το πρότυπο που 

προτείνει ο συγγραφέας. Οι περιπτώσεις των έργων όπου δεν χρειάζεται να 

ασκηθεί η εξουσία της ηλικίας είναι οι πλέον ενδιαφέρουσες, διότι ο ίδιος ο 

διάλογος και η εξέλιξή του είναι ο φορέας των παιδαγωγικών απόψεων του 

                                                 
13 Οι προαναφερθείσες σκηνικές οδηγίες επελέγησαν ενδεικτικά από το κείμενο «Η 

επίσκεψη της παραμάνας» (Γ’ 1926).  



 204

γράφοντος και ως εκ τούτου στερούνται άμεσης και εμφανούς σωφρονιστικής 

διάθεσης και η διδασκαλία, εάν επιτυγχάνεται, είναι έμμεση και στηρίζεται 

κυρίως στα ίδια τα θεατρικά μέσα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι μονόλογοι στους οποίους ο 

έμπειρος Ξενόπουλος γνωρίζει να δίνει τη μορφή εσωτερικού διαλόγου και να 

δημιουργεί εσωτερικές συγκρούσεις στον ήρωα χωρίς τη σκηνική παρουσία και 

δεύτερου προσώπου. «Τ’ ονειρευτό ποδήλατο» και το «Θα είμαι εγώ!» είναι δύο 

μονολογικά κείμενα αριστοτεχνικά γραμμένα, στα οποία παρακολουθούμε τον 

Στρατή και την Αργυρώ αντίστοιχα στην εσωτερική διαδικασία λήψης μιας 

σημαντικής για τους ίδιους απόφασης και τις συγκρούσεις που δημιουργούνται 

από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που σκέφτονται για το ίδιο θέμα, πριν 

καταλήξουν σε εκείνη που τη δεδομένη στιγμή τους εκφράζει περισσότερο. 

Πρόκειται για μονολόγους που, όπως και στην περίπτωση αρκετών διαλόγων, 

δεν είναι τόσο φορτισμένοι ιδεολογικά ώστε να χάνουν κάθε θεατρική αξία. 

Αντίθετα, στηρίζονται στα αμιγώς θεατρικά χαρακτηριστικά (διαμόρφωση 

χαρακτήρων, διεξαγωγή συγκρούσεων) και επιτρέπουν να αναδυθεί η 

παιδαγωγική πρόθεση του δραματουργού μέσω και χάρις σ’ αυτών. 

Σε γενικές γραμμές ο Γρηγόριος Ξενόπουλος μεταχειρίζεται στα έργα του 

για παιδιά τις μορφολογικές πρακτικές που ανήκουν κατ’ εξοχήν στο δραματικό 

είδος (διδασκαλίες, προσδιορισμός προσώπων και ενίοτε σκηνών, διάλογος) και 

σε συνδυασμό με την επιδέξια γραφή του καταφέρνει σε αρκετές περιπτώσεις να 

αποφύγει το βάρος του παιδαγωγισμού. Τούτο δε σημαίνει ότι τα έργα του 

στερούνται παιδαγωγικής στόχευσης, αλλά χρησιμοποιώντας ο ίδιος τα 

γνωρίσματα του θεατρικού είδους ουσιαστικά και όχι τύποις, επιτυγχάνει να τα 

θέσει λειτουργικά στην υπηρεσία του ιδεολογικού του προσανατολισμού, 

προσδίδοντας στα κείμενά του καλλιτεχνική αξία που εντέλει δρα 

υποστηρικτικά προς την διδακτική πρόθεση του γράφοντος. 

Όσον αφορά την Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου και τις δικές της 

επιλογές, διαπιστώνεται ότι σε όλα τα θεατρικά της κείμενα αναφέρει εξ αρχής 

(δίπλα από τον τίτλο του έργου) το είδος που η ίδια τα κατατάσσει. Σύμφωνα με 

τους δικούς της διαχωρισμούς πρόκειται συνολικά για είκοσι τρία μονόπρακτα 

έργα: οκτώ δράματα, τέσσερις φάρσες μετά μουσικής, δύο κωμικά δραμάτια, 

επτά κωμωδίες (εκ των οποίων οι τέσσερις μετά μουσικής), μία επιθεώρηση 

(μετά μουσικής) και μία οπερέτα. Επίσης διακρίνει δεκατέσσερις μονολόγους, 
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δεκαέξι σκετς, δύο μουσικά παιχνίδια, καθώς και ένα δίπρακτο έργο, που 

χαρακτηρίζεται ως ελαφρό δράμα14.  

Θα πρέπει να επισημανθεί μία σημαντική διαφοροποίηση ως προς την 

επιλογή του είδους των κειμένων, ένα στοιχείο που μας οδήγησε, μεταξύ των 

άλλων, να κάνουμε λόγο εξαρχής για δύο περιόδους στη δραματουργική 

παραγωγή της Λόντου. Ενώ στα βιβλία που δημοσιεύτηκαν κατά τον 

μεσοπόλεμο («Το Παιδικόν Θέατρον» τ.Α’-Β’, 1926 και 1927 αντίστοιχα) τα 

κείμενα είναι στην πλειοψηφία τους μακροσκελή μονόπρακτα χωρισμένα σε 

πλήθος σκηνών, στα «Άπαντα του Παιδικού και Εφηβικού Θεάτρου» (τ.Α’-Β’, 

1946 και 1956 αντίστοιχα) η πλειοψηφία των νεοδημοσιευμένων έργων έχει τη 

μορφή του σκετς και ως τέτοια χαρακτηρίζονται και από τη συγγραφέα.  

Καθίσταται εμφανής επομένως η αλλαγή της μορφής των κειμένων και η 

επιρροή που έχει δεχτεί η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου από την τάση 

που επικρατεί γενικά στον χώρο του θεάτρου του παιδιού κατά την 

μεταπολεμική περίοδο στην Ελλάδα. Παρατηρείται ευρύτερα το φαινόμενο μετά 

τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο (βλ.Κεφ.6.1) τα θεατρικά κείμενα για παιδιά να 

γράφονται υπό μορφή σκετς, επιλογή που αφενός διευκολύνει τους συγγραφείς, 

καθώς αποφεύγουν τη δόμηση μιας απαιτητικής πλοκής με συγκρούσεις και 

ολοκληρωμένους χαρακτήρες και αφετέρου εξυπηρετεί τις περιορισμένες 

ανάγκες των σχολικών εορτών, κατά τις οποίες παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο 

πια αυτού του είδους τα κείμενα.  

Ως προς τα υπόλοιπα μορφολογικά γνωρίσματα του δράματος, η Λόντου 

δεν είναι πάντα συνεπής. Ο αρχικός προσδιορισμός των προσώπων απουσιάζει 

σε κάποια κείμενα, ενώ σε κάποια άλλα υπάρχει η οδηγία «όλη η τάξη», χωρίς 

να προτείνεται αριθμός ή γένος. Επίσης, σε πολλά έργα τα πρόσωπα 

προσδιορίζονται μόνον ως προς το όνομά τους, χωρίς οδηγία για λοιπά 

χαρακτηριστικά. Όπου υπάρχουν οδηγίες για τα πρόσωπα, αφορούν την ηλικία 

τους και σπανιότερα τη συγγενική σχέση τους με τον κεντρικό ήρωα. 

Γενικά, απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό οι διδασκαλίες εκ μέρους της 

συγγραφέως που θα έπρεπε να υποδεικνύουν τις χωροχρονικές συνθήκες 

καθώς και τον τρόπο ερμηνείας των ηθοποιών. Ειδικότερα, ως προς τον σκηνικό 

χρόνο δεν υπάρχει σε κανένα σημείο συγκεκριμένη οδηγία που να τον 

προσδιορίζει, καθώς η Λόντου επιλέγει να τον υπονοεί από το περιεχόμενο του 

                                                 
14 Στα μονόπρακτα έργα προσδιορίζεται και ο αριθμός των σκηνών, ακόμη κι όταν 

πρόκειται μόνο για μία, ενώ το δίπρακτο χωρίζεται επιμέρους και σε σκηνές. 
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κειμένου (π.χ. εννοείται κάποιο μεσημέρι πριν το φαγητό ή μετά το σχολείο 

κ.ο.κ.). Ο σκηνικός χώρος από την άλλη πλευρά και πάλι δεν προσδιορίζεται 

συχνά, ενώ όπου αυτό γίνεται, δε δίνονται πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες15. 

Αναφέρεται φερ’ ειπείν «εσωτερικό τραπεζαρίας σπιτιού» χωρίς λοιπές ενδείξεις 

για τα προτεινόμενα σκηνικά αντικείμενα και τον φωτισμό, ή αλλού «δάσος»  ή 

«αίθουσα» ή «πτωχικό δωμάτιο», στοιχεία που ουσιαστικά δε βοηθούν στην 

κατανόηση των χωροταξικών προθέσεων της συγγραφέως. 

Σε ό,τι αφορά το κατ’ εξοχήν μορφολογικό αλλά και δομικό στοιχείο του 

θεατρικού κειμένου, τον διάλογο, αποφεύγονται καθ’ ολοκληρίαν οι 

μακροσκελείς μονόλογοι (tirades) κατά τους οποίους τα πρόσωπα συγκρούονται 

ρητορικά μεταξύ τους, διότι πρόκειται για μια μορφή που δεν ταιριάζει στον 

φυσικό αποδέκτη τέτοιου είδους έργων. Από τη μία πλευρά θα ήταν αδύνατον 

να απομνημονευτούν από τους ανήλικους ηθοποιούς και από την άλλη δε θα 

γινόταν να διατηρήσουν επί μακρόν την προσοχή και το ενδιαφέρον των 

ανήλικων θεατών. Η μορφή που προτείνεται τελικά είναι η στιχομυθία -κατά 

μέσον όρο οι αράδες κάθε προσώπου κυμαίνονται στις τρεις σειρές- γεγονός 

που διευκολύνει τον ανήλικο αποδέκτη, από όποια θέση κι αν δεξιώνεται το 

κείμενο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να το απολαύσει. Ακόμη κι όταν πρόκειται 

για μονολογικά έργα, η Λόντου επιλέγει συχνά τον έμμετρο ομοιοκατάληκτο 

λόγο, που διακρίνεται από συντομία και ευκολία στην απομνημόνευση («Για 

την πατρίδα», «Γάου-Νιάου», «Η αγελάδα η καλή» κ.ά).  

Παρ’ ότι η μορφή λεκτικής συνδιαλλαγής αποτελεί ήδη ένα σημαίνον του 

νοήματος, ωστόσο απαιτείται και μια άλλου είδους προσέγγιση, προκειμένου να 

αποκαλυφθεί το νόημα σε όλο του το εύρος. Η βάση του διαλόγου είναι η σχέση 

ισχύος (rapport de force) μεταξύ των προσώπων (Ubersfeld 41982:256-258), η 

οποία διαμορφώνεται είτε από τη θέση εξουσίας που κατέχουν, είτε επειδή το 

ένα πρόσωπο κατέχει/διαθέτει κάτι, που το άλλο επιθυμεί. Θα πρέπει 

επομένως να διαφανούν οι σχέσεις εξάρτησης μεταξύ τους και οι επιπτώσεις 

που αυτές προκαλούν στον τρόπο συνομιλίας, καθώς και οι προϋποθέσεις στις 

οποίες βασίζεται η ίδια η ύπαρξη του διαλόγου (ό.π. 260-261).  

Στα έργα της Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου η κατηγοριοποίηση 

είναι αρκετά απλή, διότι τηρούνται σχήματα που δε διαφοροποιούνται συχνά: 

είτε συνομιλούν ανήλικοι μεταξύ τους, είτε ανήλικος με ενήλικο –σπανίζουν 

                                                 
15 Μόνον στο κείμενο «Η Ξενομανής» δίνονται πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για το χώρο, 

τη θέση των προσώπων μέσα σε αυτόν και τα σκηνικά αντικείμενα. 
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δηλαδή οι διάλογοι μεταξύ ενηλίκων- Στην περίπτωση συνομιλίας μεγάλου με 

παιδί, η σχέση ισχύος καθορίζεται ήδη από το δεδομένο της ηλικίας και από τη 

διαφορά σε ωριμότητα, σοφία, γνώση που αυτή θεωρείται ότι συνεπάγεται16. 

Ετούτο κατά συνέπεια σημαίνει, κατ’ αρχάς, ότι στη θέση του ερωτώμενου 

τίθεται συνήθως ο ανήλικος, που καλείται να υποστηρίξει τις πράξεις του, ενώ 

κατά δεύτερον ότι δικαίωμα να εμβαθύνει, να επεξηγήσει το υπό 

διαπραγμάτευση κάθε φορά ζήτημα, έχει ο ενήλικος. Προϋπόθεση του 

διαλόγου είναι η, προβαλλόμενη ως αυτονόητη, διάθεση του παιδιού να 

διδαχθεί από τον μεγάλο, με στόχο την εμπέδωση εκ μέρους του 

συμπεριφορών, αξιών και προτύπων.  

Στις περιπτώσεις διαλόγου μεταξύ ανηλίκων το σχήμα παραμένει το ίδιο, 

αλλά τώρα τη θέση του ενήλικου αναλαμβάνει ο ήρωας που είτε είναι 

μεγαλύτερος σε ηλικία, είτε εκφράζει με τις πράξεις του την επιθυμητή από τη 

συγγραφέα συμπεριφορά. Η σχέση εξουσίας διαφαίνεται από τον στόχο του 

διαλόγου, που είναι και πάλι η νουθεσία και η διόρθωση του εξουσιαζόμενου, ο 

οποίος εντέλει επιθυμεί εμφανώς να ταυτιστεί με το πρότυπο που εκφράζει ο 

εξουσιαστής.   

Θεωρώντας ότι ο διάλογος είναι φορέας ιδεολογίας, καθώς το «τι» θα 

ειπωθεί, αλλά και το «πού» και το «πότε» έχουν καθοριστική σημασία για το 

νόημα (Ubersfeld 41982: 258-260), επισημαίνεται ότι στα έργα της 

Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου οι παράμετροι αυτές φαίνεται να 

καθορίζονται πάντα από τον ενήλικο. Εκείνος επιλέγει το θέμα του διαλόγου 

και τον χρόνο που θα διεξαχθεί, ενώ ο τόπος –οικογενειακή εστία ή σχολείο- 

είναι το πεδίο της δικής του εξουσίας. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ακόμη 

λόγο που τα κείμενα της Λόντου διακρίνονται από έντονο παιδαγωγισμό και δεν 

επιτρέπουν την ανατροπή των προτύπων.  

Διαφορετική μεθοδολογία υιοθετεί η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά στα 

κείμενά της, η οποία ακολουθεί πιστά τις επιταγές του θεατρικού κειμένου ως 

προς τη μορφή του, προδίδοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη θεατρική της παιδεία, 

τα χρόνια της σταδιοδρομίας και εμπειρίας της ως ηθοποιού. Στην αρχική 

σελίδα κάθε ενός από τους δύο συγκεντρωτικούς τόμους των έργων της για 
                                                 
16 Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το κείμενο «Το ποντικάκι», όπου η σχέση ισχύος είναι 

αντιστρόφως ανάλογη προς τη διαφορά ηλικίας. Η μικρή Λίνα αποδεικνύεται σοφότερη 

και εν προκειμένω δικαιότερη από τον πατέρα της, που φέρεται με ασέβεια προς τον 

δικό του πατέρα. Σε αυτή την μοναδική περίπτωση, ο ενήλικος συνετίζεται από τον 

ανήλικο. 
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παιδιά προσδιορίζει το είδος των έργων της: πρόκειται συνολικά για έξι 

τρίπρακτα σκηνικά παραμύθια, είκοσι μονόπρακτα και τρεις μονολόγους. 

Ωστόσο προχωρώντας στην ανάγνωση κάθε κειμένου χωριστά, διαπιστώνεται ότι 

πολύ συχνά δίπλα από τον τίτλο του οριοθετείται με μεγαλύτερη ακρίβεια το 

είδος του, λαμβάνοντας υπόψιν άλλοτε τη θεματολογία του και άλλοτε την 

αισθητική του. Σύμφωνα με την πρώτη παράμετρο διακρίνονται, από την ίδια 

τη συγγραφέα, τα μονόπρακτα έργα της σε χριστουγεννιάτικο ή πρωτοχρονιάτικο 

μονόπρακτο, σε πρωτοχρονιάτικη φαντασία, θρησκευτικό μονόπρακτο ή 

πατριωτική σκηνή. Κατ’ αντιστοιχία και σύμφωνα ετούτη τη φορά με την 

αισθητική τους, διαχωρίζονται σε μονόπρακτα δραματάκια, σκηνικά παιχνίδια, 

κωμωδίες μονόπρακτες ή κωμικές σκηνές.  

Σε ό,τι αφορά τις δραματοποιήσεις των γνωστών μαγικών παραμυθιών αν 

και στην αρχή γίνεται λόγος γενικά για τρίπρακτα έργα, στη συνέχεια 

διαπιστώνεται ότι αυτός ο προσδιορισμός δεν ισχύει για την «Σταχτομπούτα», η 

οποία δομείται σε τέσσερις πράξεις και για την «Κοκκινοσκουφίτσα» που κατ’ 

ουσία είναι μονόπρακτο κείμενο χωρισμένο σε τρεις εικόνες. Αυτή η 

αναντιστοιχία ίσως να οφείλεται στη γενικότερη πρόθεση της συγγραφέως να 

επιδείξει μια συστηματική εργασία επί των κλασικών παραμυθιών, που θα 

οδηγούσε σε ομοιογένεια ως προς τη μορφή τους. Εάν πράγματι ο στόχος ήταν 

αυτός, δεν επετεύχθη τελικά, παρ’ ότι η τελική μορφή όλων των 

δραματοποιημένων παραμυθιών φανερώνει γνώση του θεατρικού είδους και 

ισορροπημένο χωρισμό των κειμένων σε πράξεις και εικόνες. 

Ιδιαίτερη επιμέλεια επιδεικνύει η Μεταξά στην παρουσίαση των προσώπων 

στην αρχή των έργων της, μορφολογικό στοιχείο που προσιδιάζει αποκλειστικά 

στο θέατρο. Αναφέρει αναλυτικά τους ρόλους και σχεδόν πάντα προσθέτει 

ηλικιακούς προσδιορισμούς, χαρακτηρολογικά γνωρίσματα, στοιχεία της 

εμφάνισης καθώς και τις σχέσεις που συνδέουν τα πρόσωπα μεταξύ τους. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε στο κείμενο «Ο τυχερός κούκλος» ότι ο κυρ-Πέτρος 

είναι ο καταστηματάρχης, ένα καλοκάγαθο γεροντάκι, ο Δημήτρης είναι το παιδί 

του μαγαζιού, κακομαθημένο, ο Τάσος είναι ένα φτωχόπαιδο, με μπαλωμένο 

παντελόνι και η Ζαχαρούλα είναι η υπηρέτρια, μια αγαθή χωριατοπούλα. Οι 

τέτοιου είδους προσδιορισμοί υποδηλώνουν την πρόθεση της Μεταξά να 

δημιουργήσει ολοκληρωμένους χαρακτήρες, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

που υφίστανται όχι μόνο κατά τη διάρκεια της δράσης, αλλά διαθέτουν ένα 

παρελθόν και μέλλον, που ξεπερνά τη σκηνή και τα θεατρικά δρώμενα, 



 209

προσδίδοντας ρεαλισμό στα πρόσωπα, που αποκτούν τελικά υπόσταση και 

έντονη παρουσία. 

Οι διδασκαλίες από την άλλη πλευρά αποτελούν ένα κατεξοχήν 

μορφολογικό στοιχείο των θεατρικών κειμένων, αλλά ταυτόχρονα υποδεικνύουν 

την προθετικότητα και τις βλέψεις του δραματουργού για σκηνική παρουσίαση 

και επομένως ολοκλήρωση του γραπτού του λόγου. Διαπιστώνεται με 

ενδιαφέρον ότι η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά έχει αποδώσει σημαντικό ρόλο 

στις οδηγίες που αφορούν κατ’ αρχάς τον σκηνικό χώρο, τη διαρρύθμισή του 

και τα αντικείμενα που τον αποτελούν. Στην αρχή της «Κοκκινοσκουφίτσας» επί 

παραδείγματι σημειώνεται εντός παρένθεσης: «Ένα φτωχικό δωμάτιο. Δεξιά 

πόρτα, αριστερά παράθυρο. Στο βάθος, μικρός μπουφές. Τραπέζι στρωμένο, στη 

μέση, με δυο βαθιά πιάτα σούπας. Στη σκηνή ο Γιάγκος και η Κοκκινοσκουφίτσα» 

(Μεταξά 1971: 88), οπότε δίνεται με μεγάλη σαφήνεια η περιγραφή του χώρου 

δράσης. Σε ό,τι αφορά την παράμετρο του σκηνικού χρόνου, οι διδασκαλίες δεν 

είναι τόσο συχνές, αλλά προκύπτουν συνήθως αβίαστα από το ίδιο το κείμενο 

είτε μέσω του διαλόγου είτε από στοιχεία που ενσωματώνονται στη δράση, όπως 

στο «Ακολουθώντας το Θείο Αστέρι», όπου οι μάγοι κάθονται γύρω από μια 

φωτιά γιατί εννοείται ότι είναι βράδυ κι αυτή είναι η μοναδική πηγή φωτός. 

Ως προς τις σκηνικές οδηγίες που αφορούν την ερμηνεία των ηθοποιών, 

διαπιστώνεται πλούτος τόσο ως προς τη συχνότητά τους όσο και ως προς την 

ποικιλία τους. Αποδελτιώνοντας ενδεικτικά τις σχετικές διδασκαλίες από «Το 

Γλυκοχάραμα της λευτεριάς», καταγράφουμε: «Τα παιδιά σηκώνονται με 

σεβασμό», «Οι μεγάλοι γελούν», «Χαμηλά», «Σε άλλον τόνο», «Σαν 

ονειροπαρμένος», «Στέκεται συλλογισμένος», «Σα χαμένος», «Νευρικά», 

«Ανήσυχος», «Με μεγάλη συγκίνηση», «Επίσημα», «Υποκριτικά», «Μουγκρίζει», 

«Κάνει να πέση, αλλ΄ ακουμπάει στο πλατάνι», «Τρέχει κοντά του», «Τον 

ξαπλώνουν», «Μιλώντας με κόπο», «Παύση για μια στιγμή», «Κλαίει σιγανά», 

«Παραμιλάει», «Μπαίνει χαρούμενος», «Ορθώνεται με κόπο και χαρούμενος, 

ψιθυρίζει […] και σωριάζεται». Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο μεγάλος αριθμός 

των σχετικών σκηνικών οδηγιών είναι εκ του περισσού, αλλά θεωρούμε ότι 

εκπορεύεται από την απειρία των ηθοποιών στους οποίους απευθύνεται, καθώς 

και κυρίως, από την απειρία των πιθανών σκηνοθετών-εκπαιδευτικών που 

ενδέχεται να επέλεγαν ορισμένα κείμενα για να τα παρουσιάσουν στην 

εκπαιδευτική τους κοινότητα. Τα εν λόγω έργα δε θα πρέπει να λησμονείται ότι 

συνθέτονται σε μια περίοδο που το θέατρο για παιδιά, εντός ή εκτός σχολείου, 
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έχει μόλις αρχίσει να αναπτύσσεται και επομένως λιγοστοί είναι εκείνοι που 

έχουν γνώσεις και εμπειρία. 

Το κατεξοχήν μορφολογικό και δομικό στοιχείο του είδους, ο διάλογος, 

είναι βεβαίως η μορφή λόγου που προκρίνει η Μεταξά, αποφεύγοντας εντελώς 

τις μακροσκελείς αφηγήσεις. Ακόμη και σε περιπτώσεις που θέλει να 

πληροφορήσει το κοινό της για κάποιο σημαντικό γεγονός που προηγήθηκε, 

μοιράζει την πληροφορία στη στιχομυθία μεταξύ των προσώπων17, με 

αποτέλεσμα να μην διακόπτεται ο ρυθμός και η αμεσότητα του λόγου. 

Θεμελιώδης είναι, όπως έχει ήδη υποστηριχτεί, η σχέση ισχύος που 

αναπτύσσεται μεταξύ των δρώντων που συνομιλούν. Στα κείμενα της Μεταξά ο 

διάλογος διεξάγεται συνήθως μεταξύ ανήλικου και ενήλικου, δίχως όμως και ο 

αντίθετος συνδυασμός (δύο ή και περισσότεροι ανήλικοι ή ενήλικοι) να 

σπανίζει. Ως ισχυρός δεν εμφανίζεται υποχρεωτικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία, 

καθώς όπως έχει ήδη καταδειχθεί (βλ.Κεφ.3) οι εκπρόσωποι της παιδικής 

ηλικίας στα εν λόγω έργα παρουσιάζονται ήδη συντεταγμένοι με τις απαιτήσεις 

της κοινωνίας, μοιάζουν να έχουν ήδη αποδεχθεί τις αξίες και τους κανόνες 

της. Στον «Κοντορεβιθούλη» επί παραδείγματι, ισχυρός, τόσο ανάμεσα στα 

αδέλφια του όσο και συγκριτικά με τον τεράστιο γίγαντα, εμφανίζεται ο πιο 

μικρός από όλους, που αποδεικνύεται ο εξυπνότερος και τολμηρότερος όλων. 

Γενικότερα στα παραμύθια ισχυροί εμφανίζονται αρχικά οι θεωρούμενοι ως 

‘κακοί’, όπως η μητριά, ο λύκος, η μοίρα η κακιά, ο γίγαντας, η μάγισσα, αλλά 

τελικά όλοι τους αποδυναμώνονται μπροστά στην καλοσύνη των άλλων 

προσώπων. 

Σε αυτό συμβάλλει καθοριστικά το «πού» και το «πότε» διεξαγωγής του 

διαλόγου. Δρώντες, όπως ο στριμμένος σπιτονοικοκύρης («Σαν τον Άγιο Βασίλη») 

ή ο επιφυλακτικός κυρ-Αγάθιος («Θάρθει και φέτος!…») που εκπροσωπούν μια 

ομάδα ευκατάστατων ανθρώπων σε σχέση με τη γενικότερη ένδεια που 

επικρατεί, αλλάζουν συμπεριφορά στο τέλος γιατί ο χώρος όπου συνομιλούν δεν 

είναι το πεδίο της δικής τους εξουσίας. Στην πρώτη περίπτωση είναι το φτωχικό 

σπίτι δύο μικρών παιδιών και στη δεύτερη είναι ο Παράδεισος και ως εκ τούτου 

τα περιθώρια αντίστασής τους είναι περιορισμένα. Αντίστοιχα, ο χρόνος 

διεξαγωγής του διαλόγου είναι και στις δύο ενδεικτικές περιπτώσεις η 

                                                 
17 Στο έργο «Η Πεντάμορφη και οι επτά νάνοι» φερ’ ειπείν, το δεύτερο επεισόδιο 

ανάμεσα στην κακιά μητριά και τη Χιονάτη το συζητούν μεταξύ τους δύο από τους 

νάνους και δεν παρουσιάζεται ποτέ σκηνικά.  



 211

παραμονή πρωτοχρονιάς, περίοδος φορτισμένη συναισθηματικά και ιδεολογικά 

που υπαγορεύει την ανάδυση των πιο φιλάνθρωπων και φιλεύσπλαχνων 

συμπεριφορών.  

Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως ισχυρά είτε λόγω πλούτου 

είτε λόγω εξωλογικών στοιχείων (χρήση μαγικών) καταλήγουν να αλλάξουν 

στάση ή να αφανιστούν, δικαιώνοντας τελικά τον προβαλλόμενο ως πραγματικά 

ισχυρό, την καλοσύνη. Η σταθερή αυτή έκβαση των διαλόγων, που 

υποστηρίζεται από τις χωροχρονικές συνθήκες διεξαγωγής τους, εκφράζει εν 

τέλει την ελληνοχριστιανική ιδεολογία της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά, 

σύμφωνα με την οποία το καλό αναπόδραστα θα ανταμειφθεί.   

Σε ό,τι αφορά τον Βασίλη Ρώτα, που υπήρξε κατ’ εξοχήν άνθρωπος του 

θεάτρου και όχι της εκπαίδευσης –παρ’ ότι για εκείνον το θέατρο αποτελεί το 

μεγαλύτερο σχολείο- στα κείμενα του που παραστάθηκαν (και) για παιδιά, είναι 

εμφανή τα μορφολογικά γνωρίσματα του δραματικού είδους. Κατ’ αρχάς, 

πρόκειται για δεκαπέντε κείμενα εκ των οποίων –σύμφωνα με τους δικούς του 

χαρακτηρισμούς- δεκατέσσερα μονόπρακτα και μια πεντάπρακτη ποιητική 

τραγωδία («Ρήγας ο Βελεστινλής»). Στην πρώτη κατηγορία εμπεριέχονται τρία 

δράματα («Να ζη το Μεσολόγγι», «Νενικήκαμεν» και «Ιησούς δωδεκαετής εν τω 

ναώ»), μία δραματική σκηνή («Σε γνωρίζω από την κόψη»18), τέσσερα σκηνικά 

παιχνίδια («Ο Καρδούλας και ο λύκος», «Ο Καρδούλας δραγάτης», η «Αλεπού 

και ο σκαντζόχοιρος» και «Ο χορός των παιχνιδιών»),  και τέσσερις κωμωδίες 

(«Σπιτίσιο φαί», «Οι μαξιλαριές», «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο» και «Το 

πιάνο»), ενώ χωρίς ειδολογικό επικαθορισμό από τον ίδιο μένουν «Ο ήρωας» και 

το «Παραμύθι της ανέμης».  

Αρκετά από τα μονόπρακτα, καθώς είναι μακροσκελή, είναι χωρισμένα 

επιμέρους σε σκηνές, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλαγής προσώπων, αλλά 

κυρίως σκηνικού χώρου και χρόνου (ενδεικτικό παράδειγμα το «Παραμύθι της 

Ανέμης»). Ενώ ορισμένα άλλα (φερ’ ειπείν όλα όσα χαρακτηρίζονται ως σκηνικά 

παιχνίδια) δε χωρίζονται σε επιμέρους σκηνές ή εικόνες, αλλά το κείμενο είναι 

ενιαίο. Ο επιμέρους λοιπόν αυτός καταμερισμός δεν θεωρήθηκε απαραίτητος 

από τον δημιουργό σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά επελέγη κατά περίπτωση, 

                                                 
18 Ο δραματουργός σημειώνει ότι πρόκειται για την πρώτη πράξη ενός μεγαλύτερου 

έργου (Ρώτας 21975: 76), το οποίο όμως, εκ του αποτελέσματος κρίνοντος, δεν 

ολοκληρώθηκε ή δεν γράφτηκε ποτέ. 
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προφανώς ανάλογα με τις διευκολύνσεις που θα προσέφερε στο σκηνικό 

ανέβασμα των κειμένων. 

Ο δραματουργός, ως όφειλε, έχει επιμεληθεί ιδιαίτερα τις διδασκαλίες στα 

έργα του και όχι μόνον εκείνες που αφορούν τη μεταγραφή των λεκτικών 

σημείων σε ακουστικά και άπτονται κυρίως του τρόπου απόδοσης του λόγου, οι 

οποίες μάλιστα κρίνονται άκρως κατατοπιστικές και καίριες. Έχει προσδώσει 

μεγάλη σημασία στις οδηγίες19 που αφορούν τα οπτικά σημεία (σκηνογραφία, 

ενδυμασία) και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις έχει αφιερώσει ολόκληρες 

σελίδες, που προηγούνται της παρουσίασης των προσώπων, για να περιγράψει 

αναλυτικά τον σκηνικό χώρο. Στο «Να ζη το Μεσολόγγι» επί παραδείγματι, 

υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την «σκηνή» (σκηνογραφία, σκηνικά αντικείμενα 

και τοποθέτησή τους στον χώρο) και για τις «φορεσιές» (είδος και χρώμα 

ενδυμάτων, υποδήματα, μακιγιάζ), ώστε να καταστεί σαφές σε όποιον 

επιχειρήσει την παρουσίαση του κειμένου ότι θα πρέπει να επιμεληθεί 

ιδιαίτερα και τα οπτικά σημεία της παράστασης. Σε άλλες περιπτώσεις γίνεται 

εξαιρετικά αναλυτικός σε στοιχεία που σήμερα ίσως θεωρούνται αυτονόητα20, 

αλλά τότε και, καθώς πολλά κείμενα απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς-

σκηνοθέτες, χρειαζόταν να επισημανθούν, εν είδει βοήθειας, πολλές 

λεπτομέρειες. 

   Επίσης στην αρχή των έργων παραθέτει πάντα τα ονόματα των 

προσώπων, προσθέτοντας ενίοτε και ορισμένες πληροφορίες, άλλοτε αναφορικά 

με την ηλικία τους και άλλοτε με τη σχέση που τα συνδέει. Τα στοιχεία αυτά 

είναι βοηθητικά, αλλά δεν είναι πάντοτε απαραίτητα, ιδίως όταν προκύπτουν 

αβίαστα από το ίδιο το κείμενο ή από τις διδασκαλίες. Θα πρέπει να 

επισημανθεί τέλος ότι δεν υπάρχει πουθενά παρατήρηση για το πώς θα έπρεπε 

να είναι το παρουσιαστικό του ηθοποιού που θα υποδυθεί κάποιο πρόσωπο 

(ενδεικτικά αναφέρεται της Χιονάτης21), καθώς όλα τα στοιχεία που θα 

σημαίνουν τη φυσική ομορφιά του, θεωρείται προφανώς ότι μπορούν να 

παραχθούν θεατρικά, μέσω του κώδικα της ενδυματολογίας.  

                                                 
19 Στο κείμενο «Σε γνωρίζω από την κόψη» τις ονομάζει «σκηνοθετικές οδηγίες» καθώς 

αφορούν τους κώδικες της παράστασης και όχι το κείμενο ως λογοτεχνικό κείμενο. 
20 Στο κείμενο «Ο Χορός των παιχνιδιών» αφιερώνονται στην αρχή  τουλάχιστον 

δεκαπέντε σειρές για να περιγραφεί με ακρίβεια πώς και με τι στολίζεται ένα 

χριστουγεννιάτικο δέντρο.  
21 Σε αντίθεση με την Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά που σημειώνει ότι τον ρόλο της 

Πεντάμορφης πρέπει να υποδυθεί ένα όμορφο κορίτσι. 



 213

Σε ό,τι αφορά το δομικό στοιχείο του διαλόγου, είναι κυρίαρχο σε όλα τα 

κείμενα και διακρίνεται από γρήγορο ρυθμό, τόσο στα έργα που απευθύνονται 

αποκλειστικά σε παιδιά (όλα τα χαρακτηρισμένα ως σκηνικά παιχνίδια) όσο και 

σε εκείνα που απευθύνονται σε ενιαίο κοινό ενηλίκων και ανηλίκων (όλα τα 

χαρακτηρισμένα ως κωμωδίες). Μελετώντας στη συνέχεια τον διάλογο όχι 

μορφολογικά, αλλά ως φορέα ιδεολογίας μέσω της σχέσης ισχύος που 

υποδηλώνει, στοιχειοθετούνται ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ο παράγοντας της 

ηλικίας στα κείμενα του Βασίλη Ρώτα δεν καταδεικνύει αυτόματα τον 

εξουσιαστή, καθώς ο ενήλικος δεν παρουσιάζεται να έχει πάντοτε ορθές 

απόψεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του γαιοκτήμονα Βόμπιρα με 

τον γιο του («Ο Καρδούλας δραγάτης»), όπου το ανήλικο αγόρι υποστηρίζει με 

σθένος τις απόψεις του ερχόμενο σε πλήρη ρήξη με τον πατέρα του, δίχως να 

θεωρεί ότι επειδή εκείνος είναι μεγαλύτερός του έχει a priori δίκιο. Το ίδιο 

συμβαίνει και με τη νεαρή μοναχή Ευδοκία που αντιτίθεται στις απόψεις της 

συντηρητικής θείας της Περσεφόνης («Οι μαξιλαριές»). Οι σχέσεις ισχύος  

επομένως διαμορφώνονται όχι βάσει στερεοτύπων ηλικίας, εξουσίας, 

οικονομικής ευμάρειας ή ακαδημαϊκής μόρφωσης («Σε γνωρίζω από την 

κόψη»), αλλά σε σχέση με εκείνο που ο δραματουργός θεωρεί ότι προσεγγίζει 

περισσότερο τις ανάγκες του λαού, οι οποίες συχνά εκφράζονται μέσω ανήλικων 

ή νεαρών δρώντων προσώπων. 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ο χώρος στον οποίο πραγματοποιούνται οι 

τέτοιου είδους ανατρεπτικού περιεχομένου διάλογοι, καθώς σε αρκετές 

περιπτώσεις πρόκειται για το πεδίο δράσης τού θεωρούμενου ως ισχυρού 

προσώπου. Στο κείμενο «Ο Καρδούλας δραγάτης» το ανήλικο αγόρι βρίσκεται 

στο κτήμα του πατέρα του, ενώ η μοναχή Ευδοκία του έργου «Οι μαξιλαριές» 

στο οικοτροφείο που διευθύνει η Περσεφόνη. Ωστόσο, το δεδομένο αυτό δεν 

αναχαιτίζει την ορμή των δραματικών προσώπων να υπερασπιστούν τις απόψεις 

τους, διότι, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, τον χώρο και τους κανόνες 

του τον διαμορφώνουν τελικά τα ίδια με την παρουσία και τις διεκδικήσεις 

τους22. 

Τέλος θα μελετηθεί η σχέση του έντεχνου με το λαϊκό θέατρο, την οποία 

επεδίωκε ο Ρώτας τόσο σε επίπεδο κειμένου όσο και σκηνικής παρουσίασης. 

                                                 
22 Στην πρώτη περίπτωση, το κτήμα του Βόμπιρα –με τη συμβολή και του Καρδούλα- 

γίνεται πεδίο γιορτής και στη δεύτερη το οικοτροφείο μετατρέπεται σε χώρο 

αυτοσχέδιου καρναβαλιού. 
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Ένα από τα βασικότερα μοτίβα του λαϊκού θεάτρου, που έχει δανειστεί ο 

δραματουργός, είναι το στοιχείο του προλόγου (Πούχνερ 1991: 219-221), το 

οποίο απαντάται στο «Πιάνο», στο «Παραμύθι της Ανέμης» και στο «Ρήγας ο 

Βελεστινλής». Γενικότερα, ένας βασικός λόγος ύπαρξης αυτού του  είδους 

εισαγωγής, είναι η απουσία θεατρικής εμπειρίας του κοινού και η αδυναμία 

του να παρακολουθήσει με άνεση ταυτόχρονα τις δραματικές καταστάσεις που 

εκτυλίσσονται επί σκηνής (Γραμματάς 1992: 107-109). Ο πρόλογος επομένως, 

ο οποίος προσφέρει πληροφορίες για τα σκηνικά δρώμενα που θα 

ακολουθήσουν, «συμφύροντας σκόπιμα και συνειδητά το εδώ και τώρα της 

αντικειμενικής πραγματικότητας, με το αλλού και το άλλοτε της θεατρικής 

κατάστασης»  (ό.π.: 103), κατορθώνει να δημιουργήσει στο κοινό τις συνθήκες 

εκείνες, ψυχικές και συναισθηματικές, που ευνοούν τη δημιουργία και στη 

συνέχεια την ανεμπόδιστη λειτουργία της θεατρικής σύμβασης. Ο ρόλος του 

είναι κυρίως διαμεσολαβητικός και θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα είδος 

συμπληρώματος των διδασκαλιών, αλλά ετούτη τη φορά με απεύθυνση προς το 

κοινό.  

Πολύ συχνά, πέραν των στοιχείων που αφορούν τη θεατρική δράση, ο 

πρόλογος περιλαμβάνει ηθικοδιδακτικά και θυμοσοφικά δεδομένα, συμβουλές 

και παραινέσεις που καταδεικνύουν εντέλει τη φιλολογική καλλιέργεια του 

γράφοντος καθώς και τη λογοτεχνική αξία του κειμένου (ό.π.: 105-106). Ο 

Βασίλης Ρώτας, ακολουθώντας αυτή την παράδοση, βάζει τον Εξηγητή στο 

«Ρήγας ο Βελεστινλής» να λέει μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Μα υπομονή. Εδώ ο αγώνας της Ελλάδας  

γίνεται με μισό τσαρούχι, με κουρέλια,  

με μια μπουκιά ψωμί, μια χούφτα καλαμπόκι  

και με όπλα τσάγκρες και τσεκούρια και παλούκια. 

Μα ‘νε οι ψυχές βαθειές, πλατύς ο νους, χωράνε  

τη γη με τους Λαούς, τον Ουρανό με τ’ άστρα.» (Ρώτας 1986: Α’ 307) 

συνδυάζοντας το ηθικό δίδαγμα με την απόπειρα ψυχικής ανάτασης του θεατή, 

την ποιητική ομορφιά των λογοτεχνικών εικόνων με τη θεατρική δράση που θα 

ακολουθήσει.  

Στην προσπάθεια να συνδυαστεί η λεκτική επικοινωνία με τα οπτικά 

σημεία της παράστασης, το πρόσωπο που υποδύεται τον πρόλογο, κάνει λόγο 

συχνά για την οπτική εντύπωση που δημιουργεί η δική του παρουσία 

(Γραμματάς 1992: 108-109), στοιχείο που επίσης έχει διατηρήσει ο Βασίλης 

Ρώτας. Στο έργο «Το Πιάνο» ο Χορός σημειώνει ότι: 
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«Ενας δεν ειμαι, ειμαι πολλοι, μα οι συντροφοι μου οι αλλοι  

σκορπισανε απ’ τον πολεμο κι εινε σε μαβρο χαλι» (Ρώτας 21975: 365) 

ενώ στο «Παραμύθι της Ανέμης» ο Μπαλαφάρας γίνεται πιο συγκεκριμένος: 

«Αλλ’ είμαι εγώ που φτιάνω στη σκηνή τα μάγια,  

χοροπηδώντας με προβιά και μούρη τράγια» (Ρώτας 1998: 11). 

Ένα ακόμη στοιχείο θεατρικότητας των προλόγων αποτελεί ο 

χαρακτηρισμός των ηρώων και η κατ’ αυτόν τον τρόπο εισαγωγή στη δράση του 

έργου (Γραμματάς 1992: 109-110), ώστε το κοινό στη συνέχεια εύκολα να 

διακρίνει τα θεατρικά πρόσωπα. Ο Χορός στο κείμενο «Το Πιάνο» είναι πολύ 

επεξηγηματικός ως προς αυτό το στοιχείο: 

«Τα προσωπα που παιζουνε Σπουργιτης και Γαρδελης 

(Μπαινουνε ο Σπουργιτης από τη μια μερια κι ο Γαρδελης  

από την άλλη, χαιρετουνε και ξαναφευγουνε)  

ο πρωτος ρεμπετομαγκας, ο δευτερος τεμπελης,  

που θελουν οι ακαματηδες στην τοση δυστυχια  

με πονηριες και ψεμματα να βρουνε σωτηρια. 

Και τριτος εινε ο Γιωργαρος, ο βλαχος ο τσοπανης  

που κανει μαβρο εμποριο με πραμματα της στανης  

(Μπαινει ο Μπαρμπαγιωργος, χαιρεταει και ξαναφευγει) 

Πουλαει τους τραχαναδες του και τα τουλουμοτυρια,  

στιβαζει στην καλυβα του σωρους τα εκατομμυρια,  

θαρει του κοσμου το χαμο για τυχερο δικο του,  

και τοσο πια ξιπαζεται που χανει το μυαλο του» (Ρώτας 21975: 365-366). 

Επίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η θεατρική σύμβαση και να συνδεθεί ο 

θεατρικός χώρος και χρόνος με τον αντίστοιχο σκηνικό, ο Βασίλης Ρώτας 

χρησιμοποιεί, ως είθισται στην παράδοση του λαϊκού θεάτρου και πάλι τον 

πρόλογο. Στο «Παραμύθι της Ανέμης» ο Μπαλαφάρας παρακινεί τους θεατές: 

«Να ταξιδέψουμε, όσο πάει η φαντασία,  

πάνω απ’ τον χρόνο, πέρα από την Ιστορία,  

στα παραμύθια…Μια φορά κι έναν καιρό,  

πριν έρθετε στον κόσμο εσείς, ούτε κι εγώ,  

πριν γίνει θέατρο, εδώ που ‘τανε χωράφι […] 

τότε έχουν γίνει κι όσα απόψε θα ιδείτε» (Ρώτας 1998: 11-12),  

ενώ στο «Ρήγας ο Βελεστινλής» ο εξηγητής παρακαλεί το κοινό 

«Με την πλούσια φαντασία του να μπαλώσει  

τα φτωχικά μας μέσα. Στο γυμνό πατάρι  
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να ιδεί χωριά και πολιτείες, σπίτια δρόμους  

παλιούς καιρούς,  

και τώρα ας τρέξει η φαντασία σας στη Βιέννη» (Ρώτας 1986: Α’ 307)). 

Εκείνο που απομένει για το τέλος είναι να κριθεί η παράσταση από τον 

φυσικό της αποδέκτη, το κοινό και σε αυτό το σημείο επίσης παρεμβαίνει ο 

πρόλογος, παρακινώντας το κοινό να εκφραστεί ελεύθερα, αλλά έχοντας μια 

θετική διάθεση προς τον θίασο και τις προσπάθειές του. Ο Μπαλαφάρας στο 

«Παραμύθι της Ανέμης» λέει: 

«Γι’ αυτό σε παλαμάκι μην τσιγκουνευτείτε  

κι αν κάτι σας πειράξει την ευαισθησία,  

διορθώστε το με την καλή σας φαντασία»  (Ρώτας 1998: 12). 

Στο κείμενο «Το Πιάνο» ο Χορός μοιάζει να δίνει συμβουλές ως προς τον τρόπο 

υποδοχής του θεάματος από το κοινό, απελευθερώνοντάς το από κάποια 

ενδεχόμενη αμηχανία και διδάσκοντας ουσιαστικά πώς δικαιούται να φέρεται ο 

θεατής: 

«Παρακαλω καλογνωμα ν’ ακουστε και να ιδειτε  

κι αν σας αρεσει, προθυμα να μας χειροκροτειτε,  

κι αν κατι αστειο σας φανει, γελαστε διχως ναζι,  

κι αν παλι τιποτ’ ασχημο, σφυριχτε δεν πειραζει» (Ρώτας 21975: 366) 

υπογραμμίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη συμμετοχή του κοινού και το 

δικαίωμά του για ποικιλότροπη παρέμβασή του στα θεατρικά δρώμενα, 

στοιχείο που αποτελεί στόχο του λαϊκού θεάτρου. 

Πέραν όμως από τον πρόλογο, ο Βασίλης Ρώτας χρησιμοποιεί στα κείμενά 

του κι άλλα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο είδος του λαϊκού θεάτρου, 

όπως είναι συνάντησή του με το κουκλοθέατρο. Το κείμενό του «Το Πιάνο» έχει 

χαρακτηριστεί από τον ίδιο ως «Κομωδία για κούκλες», προφανώς για να 

αποφύγει τη λογοκρισία της εποχής κατά την οποία δημιουργήθηκε το έργο και 

να βρει δίαυλο επικοινωνίας με το κοινό. Ωστόσο, το ίδιο το κουκλοθέατρο δε 

θεωρούμε ότι επελέγη τυχαία ως τρόπος αντίστασης κατά των 

κοινωνικοπολιτικών δεδομένων της εποχής. Αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της 

βασικής θέσης του δραματουργού ότι το θέατρο οφείλει να είναι λαϊκό και ως 

εκ τούτου συνδέει το συγκεκριμένο κείμενο με μια «προαισθητική θεατρική 

εκδήλωση» που μνημονεύεται ήδη από τον Ηρόδοτο (Κακούρη 1998: 182) και 

έχει τις ρίζες του στη λατρευτική χρήση ειδώλων και ομοιωμάτων που 

παριστάνονται αρχικά από κούκλες και στη συνέχεια και από ανθρώπους 

(Πούχνερ 1989:157-159).  
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Τέλος, ένα ακόμη χαρακτηριστικό μοτίβο του λαϊκού θεάτρου, που 

εμπλουτίζει τη δραματουργία του Βασίλη Ρώτα, είναι η σκηνή του δικαστηρίου. 

Τα λαϊκά δρώμενα στην εξελικτική τους πορεία προς το δράμα χρησιμοποίησαν 

σκηνές από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων μέσα στην κοινότητά τους και 

μία από τις χαρακτηριστικότερες είναι εκείνη του δικαστηρίου, καθώς 

εμπεριέχει τα στοιχεία της αντίθεσης, της σύγκρουσης και της αβέβαιης 

έκβασης (Πούχνερ ό.π.: 115-128, Κακούρη 1998:140-142). Ο Ρώτας από την 

πλευρά του, στο κείμενό του «Ιησούς δωδεκαετής εν τω ναώ» θέλοντας να 

αναδείξει τη διαφορά ανάμεσα στο πρόσωπο του Χριστού και τον ανώτερο 

κλήρο, δημιουργεί ένα είδος δικαστηρίου, όπου ο δικαστής-Πρωθιερέας κρίνει 

τον κατηγορούμενο-Ιούδα, τον οποίο υπερασπίζεται ο συνήγορος-Ιησούς, σκηνή 

που διαδραματίζεται ενώπιον του λαού –αλλά και των θεατών- εν είδει 

ακροατηρίου. Είναι ένας τρόπος για τον δραματουργό να εκμεταλλευτεί μία 

φόρμα που ανήκει στο λαϊκό θέατρο και μέσω αυτής να εκφράσει τις απόψεις 

του για τη θρησκευτική εξουσία, δίχως το κείμενο να επιβαρυνθεί με άμεση 

ηθικοπλαστική πρόθεση. 

Καταλήγοντας, διαπιστώνεται ότι ο Βασίλης Ρώτας αντλεί για τα έργα του 

μορφολογικά στοιχεία τόσο από τον χώρο του έντεχνου όσο και του λαϊκού 

θεάτρου. Αφενός ο χωρισμός των κειμένων σε πράξεις και σκηνές, η ευρύτατη 

χρήση διδασκαλιών, ο προσδιορισμός των δραματικών προσώπων, ο δομημένος 

και όχι αυτοσχέδιος διάλογος και αφετέρου η χρήση του στοιχείου του 

προλόγου, ο δανεισμός της σκηνής του δικαστηρίου, το στοιχείο της γιορτής 

(βλ. Κεφ.2) και η διασύνδεση με το κουκλοθέατρο, δημιουργούν κείμενα 

πολυπρισματικά, πλούσια σε επίπεδο λογοτεχνικής και δραματουργικής 

ανάλυσης, αλλά ταυτόχρονα εύληπτα και προσιτά για το ευρύ κοινό, στο οποίο 

στόχευε ο δραματουργός. Επιδίωξη την οποία υπηρετούσε δίχως να προχωρά 

σε εκπτώσεις των μέσων που χρησιμοποιούσε, δίχως να καταφεύγει στη λύση 

των απλοϊκών, μονοσήμαντων σκηνών, αλλά επιχειρώντας να συνδυάσει με 

απλότητα και καθαρότητα τον πλούτο του λαϊκού πολιτισμού και τα κέρδη που 

είχε αποκομίσει στο πέρασμα των χρόνων η δραματική τέχνη.   

Ο Στέλιος Σπεράντσας, με τη σειρά του, επιχειρεί κατ’ αρχάς να φανεί 

συνεπής ως προς το μορφολογικό γνώρισμα της κατηγοριοποίησης των έργων 

του, αλλά το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μάλλον συγκεχυμένο. Στην 

περίοδο των τριάντα και πλέον χρόνων που συγγράφει θέατρο για παιδιά, οι 

χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιεί δεν είναι σταθερά οι ίδιοι και ως εκ τούτου 

αποδελτιώνουμε μια πλειάδα παρεμφερών όρων. Συγκεκριμένα, καταγράφουμε 
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κωμωδίες έμμετρες, απλές ή με μουσική, κωμικά παιχνίδια, κωμικές σκηνές και 

μία κωμικοδραματική σκηνή. Επίσης δραμάτια, έμμετρα, απλά ή με μουσική, 

δραματικές σκηνές, δράματα και ένα παιδικό δραματικό όνειρο και τέλος 

μονολόγους έμμετρους και απλούς, έμμετρους διαλόγους και ένα 

παραμυθόδραμα. Η αμφιταλάντευση ανάμεσα στα είδη θεωρούμε ότι δεικνύει 

την ερασιτεχνική σχέση που ενώνει τον γράφοντα με το θέατρο, ενώ η επιμονή 

του να χαρακτηρίζει όλα του τα κείμενα φανερώνει την προσπάθειά του να είναι 

συνεπής με τη μορφή του είδους που επέλεξε να υπηρετήσει. 

Σε ό,τι αφορά τον χωρισμό σε πράξεις, σκηνές ή εικόνες τα συμπεράσματά 

μας παρουσιάζουν ενδιαφέρον εφόσον διαφαίνεται μια αλλαγή μεθόδου με την 

πάροδο του χρόνου. Καθώς τα έργα είναι μονόπρακτα23, ο πιθανός χωρισμός θα 

ήταν επιμέρους, εντός της μίας και μοναδικής πράξης. Παρατηρείται ότι στα 

κείμενα των πρώτων χρόνων υπάρχει χωρισμός σε σκηνές και συγκεκριμένα το 

πρώτο του έργο, «Ο Ίκαρος» (1926), χωρίζεται σε οκτώ σκηνές. Στην επόμενη 

συλλογή του με τίτλο «Ακακίες. Διάλογοι-Μονόλογοι-Ποιήματα» (1928) 

σημειώνονται τα έργα «Το γράμμα του πολεμιστή», «Το λάθος» και «Δεν πιάνουν 

τις μύγες με το ξίδι» που χωρίζονται αντίστοιχα σε τέσσερις, τέσσερις και δέκα 

σκηνές. Στον πρώτο τόμο της σειράς «Η Σκηνούλα μας» (1948) περιέχονται τρία 

κείμενα, «Ο όρκος του φιλικού», «Δεν μπορώ ν’ αφήσω την Ελλάδα» και «Η δόξα 

των Ψαρρών», που και πάλι χωρίζονται αντίστοιχα σε τρεις, δεκατέσσερις και 

δέκα σκηνές. Οι επόμενοι όμως πέντε τόμοι της ίδιας σειράς απαρτίζονται από 

μονόπρακτα έργα που δεν χωρίζονται επιμέρους σε σκηνές24, φανερώνοντας μια 

αλλαγή στον τρόπο συγγραφής. Δίνεται στα κείμενα μια μορφή που προσεγγίζει 

εκείνην του σκετς (Γραμματάς-Τζαμαργιάς 2004: 88-89), το οποίο θα 

κατακλύσει τον χώρο του θεάτρου για παιδιά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 

(βλ.Κεφ.6.1). 

Περισσότερο συνεπής εμφανίζεται ο Σπεράντσας σε ό,τι αφορά τον 

προσδιορισμό των προσώπων, καθώς και του δραματικού και σκηνικού 

χωρόχρονου. Σε αυτή την παράμετρο σημειώνεται επίσης μια εξέλιξη στη 

μεθοδολογία, ετούτη τη φορά προς μια μορφή όλο και πιο συγκεκριμένη και 

σταθερή. Στο κείμενο «Ο Ίκαρος» (1926) προσδιορίζονται αρχικά τα πρόσωπα 

με τις ηλικίες τους, ο δραματικός χρόνος («καλοκαιρινό ηλιόγερμα») και ο 
                                                 
23 Το μοναδικό έργο που χωρίζεται σε δύο πράξεις έχει τίτλο «Το δέρμα της αρκούδας» 

και εμπεριέχεται στον τόμο «Ακακίες. Διάλογοι-Μονόλογοι-Ποιήματα», 1928 
24 Σημειώνεται μία μόνον εξαίρεση, στον Γ’ τόμο της σειράς «Η Σκηνούλα μας», όπου το 

έργο «Ένας ακόμη στρατιώτης» χωρίζεται σε δύο εικόνες. 
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σκηνικός χώρος («όμορφη αμμουδιά, βραχάκια») χωρίς να υπάρχει σκίτσο. Στη 

συλλογή «Ακακίες. Διάλογοι-Μονόλογοι-Ποιήματα» (1928) σημειώνονται τα 

πρόσωπα, ο σκηνικός χώρος και χρόνος και σε ορισμένα κείμενα («Οι 

ξιπασμένοι», «Το κάντρο του Παππούλη») υπάρχει και εικονογράφηση. Στους 

τόμους της συλλογής «Η Σκηνούλα μας» παρατηρείται μια πολύ συγκεκριμένη 

και σταθερή μορφή παρουσίασης αυτών των στοιχείων: στην πρώτη σελίδα 

σημειώνεται ο τίτλος του έργου και το είδος του, στη δεύτερη σελίδα τα 

πρόσωπα και ο δραματικός χώρος και χρόνος, στην τρίτη σελίδα υπάρχει πάντα 

ένα σκίτσο που παρουσιάζει τον σκηνικό χώρο, ο οποίος ακριβώς από κάτω 

περιγράφεται διεξοδικά, ενώ στην τέταρτη σελίδα αρχίζοντας το ίδιο το κείμενο, 

σημειώνεται ως διδασκαλία ο σκηνικός χρόνος25. Η συγκεκριμένη αυτή 

μεθοδολογία συνδέει μορφολογικά όλα τα κείμενα της συγκεκριμένης συλλογής 

και τους προσδίδει μία συνέχεια και ενότητα. 

Σε ό,τι αφορά ένα ακόμη κατεξοχήν μορφολογικό γνώρισμα του θεάτρου, 

τις σκηνικές οδηγίες, ο Σπεράντσας φαίνεται πως ήταν πολύ προσεκτικός. Σε 

όλα τα έργα του υπάρχουν διδασκαλίες, τόσο για τον χώρο και τον χρόνο, όσο 

και για την αλλαγή του κινησιολογικού καθεστώτος των ηθοποιών, αλλά δε 

σημειώνονται οδηγίες που θα αφορούσαν τις ψυχολογικές αλλαγές των 

προσώπων, μ’ άλλα λόγια την ερμηνεία των ηθοποιών. Σε αυτή την περίπτωση 

φαίνεται για μία ακόμη φορά η μη επαγγελματική σχέση του με την πρακτική 

πλευρά του θεάτρου και η έλλειψη σχετικής εμπειρίας. 

                                                 
25 Αναφέρουμε ως ενδεικτικό μόνον παράδειγμα, το έργο «Το κρυφό σχολειό» που 

περιέχεται στον Β’ τόμο της συλλογής «Η σκηνούλα μας». Στην πρώτη σελίδα υπάρχει ο 

τίτλος και ο προσδιορισμός μονόπρακτο δράμα, στη δεύτερη σελίδα τα πρόσωπα με την 

ακόλουθη ένδειξη του δραματικού χώρου και χρόνου: «Η σκηνή σ’ ένα χωριό του Μοριά, 

στα χρόνια της τουρκοκρατίας». Στην τρίτη σελίδα, σκίτσο με την ακόλουθη αναλυτική 

περιγραφή του σκηνικού χώρου: «Υπόγειο μισοσκότεινο. Στο βάθος του δεξιά πέντε-έξι 

σκαλοπάτια για ν’ ανεβαίνει κανείς προς την έξοδο. Αριστερά, στον τοίχο, μια κόχη 

(αχηβάδα), όπου είναι ακουμπισμένο ένα δισάκκι. Ψηλά στην κόχη ένα παραθυράκι 

ανοιχτό. Κάτω απ’ την κόχη δυο χαμηλά καθίσματα κι ένα τραπεζάκι, κι απάνω σ’ αυτό 

ένα κερί, στημένο μέσα σ’ ένα τενεκεδένιο ποτήρι και μια καλαμαριά με δύο-τρεις πένες 

από φτερό. Στον απέναντι τοίχο κολλημένη, πλάι στη σκάλα, μια παλιά κασέλλα. Στην 

αριστερή γωνία κρεμασμένα δυο εικονίσματα, του Χριστού και της Παναγίας, που εμπρός 

τους καίει καντήλι» (Σπεράντσας 1948β: 8). Στην τέταρτη σελίδα, ξεκινώντας το κείμενο, 

σημειώνεται ως οδηγία για τον σκηνικό χρόνο ότι είναι «Νύχτα βαθειά» (ό.π.: 9).   
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Τέλος, ο διάλογος, το σημαντικότερο μορφολογικό γνώρισμα του 

θεατρικού είδους, είναι το μέσον που χρησιμοποιεί ο Σπεράντσας για την 

εξέλιξη της δράσης, συναντώντας όμως συχνά προσκόμματα, κυρίως ως προς 

τον ρυθμό του. Αρκετές φορές, ιδίως στα κείμενα πατριωτικού περιεχομένου, τα 

λόγια των προσώπων εκτείνονται σε αρκετές σειρές, με αποτέλεσμα να χάνεται η 

ζωντάνια και η αμεσότητα26. 

Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής του διαλόγου αποδεικνύονται, και στην 

περίπτωση των κειμένων του Σπεράντσα, καθοριστικοί παράγοντες. Το δωμάτιο 

του αστικού σπιτιού υπαγορεύει την ιδεολογία της κρατούσας τάξης και δεν 

επιτρέπει τη, θεωρούμενη ως λαθεμένη, συμπεριφορά των ανηλίκων, οι οποίοι 

στις περισσότερες περιπτώσεις ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα που άμεσα ή 

έμμεσα τους προτείνονται. Επίσης, ο χώρος της μάχης, στα έργα που 

αναφέρονται στους αγώνες των Ελλήνων για την πατρίδα, ορίζει τελικά και την 

επιτυχή έκβασή της, ακόμη κι αν κάποιο από τα κεντρικά πρόσωπα που 

συνδιαλέγονται, σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της δράσης. Ο λόγος που είχε λίγο 

νωρίτερα εκφράσει, γεμάτος από εθνική υπερηφάνεια και έξαρση, στο τέλος 

δικαιώνεται, έστω κι αν το ίδιο το πρόσωπο που τον είχε διατυπώσει οδηγείται 

σε αφανισμό. 

Σε γενικές γραμμές, ο Στέλιος Σπεράντσας επιχειρεί να προσδώσει στα 

θεατρικά του κείμενα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του είδους, ώστε να 

είναι κατά το δυνατόν συνεπέστερος με αυτό. Άλλες φορές, με το πέρασμα του 

χρόνου φαίνεται πως γίνεται πιο ανεκτικός και λιγότερο σχολαστικός, όπως 

στην περίπτωση του χωρισμού των έργων σε σκηνές κι άλλοτε γίνεται πιο 

συστηματικός και συγκεκριμένος, προσδίδοντας στο σύνολο του έργου του μια 

μορφολογική ενότητα, όπως στην περίπτωση του ακριβούς προσδιορισμού του 

δραματικού σκηνικού χώρου και χρόνου.   

  

 

 

 

                                                 
26 Βλ. ενδεικτικά Στ.Σπεράντσας 1948β, τα λόγια του Θανάση Ραζηκότσικα, στο κείμενο 

«Το θολό νερό», 88-89.  
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4.2. Ταυτότητα των προσώπων 

Στα κείμενα του Γρηγόριου Ξενόπουλου τα πρόσωπα ως επί το πλείστον 

είναι ανήλικα, αλλά τούτο δε σημαίνει ότι ανήκουν απαραίτητα στην παιδική 

ηλικία. Κυρίως πρόκειται για εφήβους από δώδεκα έως δεκαπέντε ετών, ενώ 

αρκετά συχνή είναι και η παρουσία νεαρών ατόμων των δεκαοκτώ περίπου 

ετών. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν μονόλογοι και διάλογοι που, λόγω του 

αποδέκτη τους, χαρακτηρίζονται από τον δραματουργό ως «νηπιακοί», αλλά 

επειδή όπως σημειώνει και ο ίδιος είναι έργα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, 

ουσιαστικά πρόκειται «απλώς περί απαγγελίας και μιμικής τινός, αναλόγου 

προς τας δυνάμεις των μικρών και τίποτε άλλο» (Ξενόπουλος 1896: 11), τα εν 

λόγω κείμενα δε θα απασχολήσουν την παρούσα προσέγγιση των προσώπων 

καθώς και στη συνέχεια των δραματικών καταστάσεων και των συγκρούσεων. 

Αν αποδεχτούμε την κατηγοριοποίηση του Greimas, ο οποίος με τη σειρά 

του βασίστηκε στους επτά ‘κύκλους δράσης’ του Propp1 αλλά και στις έξι 

«αστρολογικές» λειτουργίες του Souriau (1950), διακρίνουμε τα εξής τρία 

αντιθετικά ζεύγη: 1.Υποκείμενο/Αντικείμενο, 2. Υποκινητής-Πομπός/ 

Αποδέκτης-Δέκτης, 3. Βοηθός/Αντίπαλος (Greimas, 1966:176-182)2. Η 

κατηγοριοποίηση αυτή φαίνεται να εφαρμόζεται επιτυχώς και αποτελεσματικά 

στα δραματικά κείμενα και να αναδεικνύεται σε σημαντικό μεθοδολογικό 

εργαλείο για τον εντοπισμό και την ανάλυση των δομικών γνωρισμάτων τους, 

των δραματικών καταστάσεων και των συγκρούσεων που συνθέτουν τη δράση3. 

Το υποκείμενο (δράστης-sujet) στα έργα του Γρηγορίου Ξενόπουλου είναι 

κατά κύριο λόγο ανήλικο, ενώ η επιλογή του φύλου του δε φαίνεται να είναι 

                                                 
1 Ο Propp κατέγραψε τριάντα μία λειτουργίες των μαγικών παραμυθιών, οι οποίες 

μπορούν να διανεμηθούν στους ακόλουθους επτά ‘κύκλους δράσης’: 1. ο 

ανταγωνιστής/κακοποιός 2. ο δωρητής/προμηθευτής 3. ο βοηθός 4. η βασιλοπούλα-ο 

πατέρας της  5. ο αποστολέας  6. ο ήρωας 7. ο ψεύτικος ήρωας (Προπ 1991: 87-88). 
2 Ο Ε.Μ.Μελετίνσκι επισημαίνει ότι κατά τον Greimas στην αντίθεση υποκινητής 

(αποστολέας)-αποδέκτης (παραλήπτης) αντιστοιχεί ο τρόπος του γνωρίζω, στην αντίθεση 

βοηθός-αντίπαλος, ο τρόπος του μπορώ και τέλος στην αντίθεση υποκείμενο-

αντικείμενο, ο τρόπος του θέλω (Μελετίνσκι 1991: 298). 
3 Βλ. ενδεικτικά στην ελληνική βιβλιογραφία Θ.Γραμματάς (1990α) Νεοελληνικό 

Θέατρο και κοινωνία. Η σύγκρουση των νέων με το σύστημα στο ελληνικό θέατρο του 20ου 

αιώνα, όπου εφαρμόζεται με ακρίβεια το δραματικό μοντέλο του Greimas, αλλά και τη 

συνοπτική μελέτη για την «Ανδρομάχη» του Ρακίνα από τον Δ.Τσατσούλη (1999: 155-

169) που χρησιμοποιεί το ίδιο μεθοδολογικό εργαλείο. 



 222

φορέας νοήματος, από την άποψη ότι η ανδρική και η γυναικεία παρουσία 

είναι μοιρασμένη σχεδόν εξίσου επί του συνόλου του έργου. Το ανήλικο 

υποκείμενο ανήκει τις περισσότερες φορές σε μια οικογένεια αστική, όπου 

υπάρχουν και οι δύο γονείς και συχνά και αδέλφια, με μια οικονομική 

επιφάνεια ικανοποιητική, δίχως όμως να αγγίζει τα όρια του πλούτου. Ωστόσο 

υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου το υποκείμενο εργάζεται ως υπηρέτης («Τα 

λάθη της Σταμάτας», οι «Τέσσερες μπουρνέλες») και τότε υπονοείται έλλειψη 

οικονομικής άνεσης ή και οικογενειακού περιβάλλοντος. Η σωματική του 

κατάσταση είναι πάντοτε άριστη, ακόμη και τότε που το ίδιο προσποιείται 

ασθένεια («Σ’ έπιασα», «Το ψεύμα του Πετράκη»), επομένως δεν υπάρχει κανένα 

αντικειμενικό πρόβλημα στην επιδίωξη και κατάκτηση των στόχων του.  

Σε ό,τι αφορά τα ψυχοπνευματικά του γνωρίσματα, τού αποδίδονται ένα 

πλήθος αρνητικών χαρακτηριστικών τα οποία, μόλις στιγματιστούν από το 

περιβάλλον του, καλείται να τα απορρίψει και να καλλιεργήσει τα ακριβώς 

αντίθετά τους. Το σημαντικότερο ίσως αυτών, που επανέρχεται με διάφορες 

μορφές, είναι η αχαριστία και η αγνωμοσύνη: προς την προσφορά υλικών 

αγαθών που ωστόσο θεωρούνται από το υποκείμενο ανεπαρκή, προς την 

προστασία του κυρίου στον οποίο εργάζεται, προς τη μητρική σχεδόν αγάπη 

γιατί προέρχεται από άτομο κατώτερης κοινωνικής τάξης, προς την 

ποικιλότροπη στήριξη προσώπων, μόνο και μόνο επειδή δεν ανήκουν στο ίδιο 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. 

Ένα ακόμη συχνό γνώρισμα του υποκειμένου είναι η οκνηρία του και η 

απόπειρα αποφυγής των υποχρεώσεων, κυρίως σχολικών, που του αναλογούν. 

Σε αυτή την περίπτωση επιστρατεύει κι ένα άλλο αρνητικό χαρακτηριστικό, την 

ανειλικρίνεια, προκειμένου να εφεύρει ανώδυνους για το ίδιο τρόπους ώστε να 

μην αναλάβει τα καθήκοντά του. Σε άλλες περιπτώσεις, εμφανίζεται 

υπερβολικά περίεργο και φλύαρο κι ενώ γνωρίζει αυτά του τα ελαττώματα όσο 

κι αν προσπαθεί να τα αποφύγει, στο τέλος δεν τα καταφέρνει δηλώνοντας έτσι 

την αδυναμία του, που φαίνεται να οφείλεται στο νεαρό της ηλικίας του και 

στην έλλειψη εμπειρίας αυτοσυγκράτησης και αυτοπειθαρχίας. 

Παρουσιάζονται όμως και υποκείμενα, αν και σε πολύ μικρότερο ποσοστό, 

τα οποία χαρακτηρίζονται από θετικά γνωρίσματα και με τον τρόπο τους 

παρακινούν κι άλλα πρόσωπα προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ένα από 

αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το αίσθημα φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης που 

συνάδει με την αγνότητα και την καθαρότητα της παιδικής ψυχής. Ως 

καταλυτικό επίσης στοιχείο, τόσο στην εξέλιξη της δράσης όσο και στην 
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μεταστροφή του υποκειμένου προς πιο αποδεκτές συμπεριφορές, προβάλλει η 

ειλικρίνεια. Όταν οι δραματικές καταστάσεις ή οι εσωτερικές ανησυχίες 

φτάνουν σε συγκρουσιακό επίπεδο και είναι ανάγκη να ληφθούν εκ νέου 

αποφάσεις, τότε η ειλικρίνεια προς τον εαυτό του και τους γύρω του είναι που 

οδηγεί το κεντρικό πρόσωπο σε υιοθέτηση καθολικών αρχών και αξιών και 

εντέλει στην ομαλή κοινωνικοποίησή του. 

Το αντικείμενο (objet) που επιδιώκεται από το υποκείμενο, εφόσον το 

τελευταίο παρουσιάζεται συχνά με αρνητικά γνωρίσματα, θεωρείται από τον 

γράφονται και προφανώς από την κυρίαρχη ιδεολογία, ως κατακριτέο. Θα 

μπορούσε συνοπτικά να περιγραφεί ως αποφυγή του κόπου και του πόνου που 

αυτός συνεπάγεται, μ’ άλλα λόγια ως την αναζήτηση της ευκολίας. Το 

υποκείμενο επί παραδείγματι επιθυμεί να ανταπεξέλθει στις σχολικές του 

υποχρεώσεις με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια (αποστήθιση και όχι 

κατανόηση, σκασιαρχείο και όχι παρουσία). Το υποκείμενο επιθυμεί να γίνει 

αποδεκτό από όσους εκτιμά και χρειάζεται (γονείς, συνομήλικους) 

παρουσιάζοντάς τους μια ψεύτικη εικόνα του εαυτού του (υπάκουο, ευγνώμον)  

και όχι να υιοθετήσει κατ’ ουσίαν αυτή την εικόνα.  

Απ’ την άλλη πλευρά, όταν το κεντρικό πρόσωπο προβάλλεται ως θετικό 

πρότυπο, επιδιώκει ένα αντικείμενο που εναρμονίζεται πλήρως με τις 

προσδοκίες της κοινωνίας. Επιδιώκει την ανακούφιση του πόνου των 

οικονομικά ασθενέστερων ή επιδιώκει την αναζήτηση της αλήθειας μέσω των 

δικών του αναγκών και όχι αποδεχόμενο αβασάνιστα την κρατούσα λογική. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το αντικείμενο είναι ουσιαστικά η δόμηση μιας 

προσωπικότητας ειλικρινούς προς τις αρχές του προσώπου και ταυτόχρονα 

ανοιχτής και δεκτικής προς την κοινωνία και τα δικά της αιτήματα.  

Στην πορεία του υποκειμένου προς το ποθητό αντικείμενο στα κείμενα του 

Ξενόπουλου απουσιάζουν συχνά οι λειτουργίες του υποκινητή, του αποδέκτη ή 

του βοηθού. Εκείνη που είναι πάντα κειμενικά παρούσα είναι η λειτουργία του 

αντίμαχου (opposant), η οποία και βοηθά κατά τρόπο ουσιαστικό την εξέλιξη 

της δράσης. Σε πολλές περιπτώσεις υποστασιοποιείται από συγκεκριμένα 

πρόσωπα και μάλιστα μεγαλύτερης ηλικίας (αδέλφια, φίλοι, μητέρα) τα οποία 

αφενός εμποδίζουν το υποκείμενο να κατακτήσει το αντικείμενο, διότι το 

θεωρούν λανθασμένο και αφετέρου του υποδεικνύουν, συνήθως έμμεσα, τον 

στόχο προς τον οποίο θα ήταν καλό να στρέψει τις προσπάθειές του. Αποτελούν 

εντέλει τον καταλύτη χάρη στον οποίο το κεντρικό πρόσωπο αντιλαμβάνεται τη 
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μη αποδεκτή συμπεριφορά που εκδηλώνει και αποφασίζει να την 

τροποποιήσει. 

Άλλοτε πάλι τη λειτουργία του αντίμαχου αναλαμβάνουν τα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά του ίδιου του υποκειμένου, που δημιουργούν προσκόμματα 

στην εκδήλωση των πιο δημιουργικών και εναρμονισμένων με τις προσδοκίες 

της κοινωνίας, τάσεων του. Η φυσική δειλία, η αφέλεια, η οκνηρία, η φλυαρία 

είναι ορισμένα από εκείνα τα στοιχεία που φέρνουν το κεντρικό πρόσωπο 

αντιμέτωπο με τον εαυτό του και το εμποδίζουν να κατακτήσει τον στόχο του. 

Καλείται ουσιαστικά να αποβάλει τα δικά του χαρακτηριστικά που τον κρατούν 

δέσμιο της παιδικής ηλικίας και να προχωρήσει ένα βήμα προς την 

ενηλικίωση. 

Η συνεπής παρουσία σε όλα τα κείμενα του Ξενόπουλου των τριών αυτών 

λειτουργιών, ακόμη κι όταν απουσιάζουν ορισμένες από τις υπόλοιπες, είναι 

αρκετή ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για καλλιέργεια συγκρούσεων. 

Η ύπαρξη επίσης του αντίμαχου μειώνει το βάρος της διδαχής εκ μέρους του 

γράφοντος, εφόσον τον ρόλο αυτόν αναλαμβάνει κάποιο στοιχείο του ίδιου του 

κειμένου, με σταθερό βέβαια προσανατολισμό την σκιαγράφηση των 

επιθυμητών και αποδεκτών από τον κοινωνικό περίγυρο προτύπων για τους 

ανήλικους αποδέκτες των έργων. 

Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των κειμένων της Ευφροσύνης 

Λόντου-Δημητρακοπούλου, τα πρόσωπα που παρουσιάζονται ανήκουν στην 

παιδική ηλικία και ειδικότερα από έξι έως δεκατριών ετών. Σε λιγοστά έργα 

παρουσιάζονται πρόσωπα ανηλίκων και ενηλίκων μαζί, ενώ οι ενήλικες έχουν 

πάντα συγγενική σχέση με τα παιδιά (μητέρα, πατέρας, θεία). Θα 

επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο του Greimas και στα θεατρικά 

κείμενα της Λόντου, προκειμένου να ανιχνεύσουμε τις ιδιότητες και τα 

γνωρίσματα των προσώπων, καθώς και τη σχέση τους με τις απρόσωπες 

δυνάμεις που τους ασκούνται. Διαπιστώνεται ότι το υποκείμενο είναι πάντα το 

παιδί,  το οποίο κατά μέσον όρο βρίσκεται στην ηλικία των οκτώ ετών. Ανήκει 

σε ένα ισορροπημένο οικογενειακό περιβάλλον, με την έννοια ότι υπάρχουν και 

οι δύο γονείς, αδέλφια και ενίοτε κι άλλοι συγγενείς. Το φύλλο είναι ανδρικό ή 

γυναικείο, χωρίς να παρατηρείται εντονότερη παρουσία κάποιου από τα δύο. Η 

οικονομική κατάσταση του υποκειμένου, η οποία –λόγω ηλικίας- οφείλεται στο 

οικογενειακό του περιβάλλον, όταν υπονοείται («Θεία Μαρή», «Το πρακτικόν 

μάθημα»), αλλά και όταν δηλώνεται («Η ηχώ», «Το τραγούδι της ειρήνης») είναι 

πάντα καλή και μάλιστα, αν κρίνουμε από φράσεις όπως «εγώ, μια 
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αρχοντοπούλα με εκατομμύρια» και «τι να κάνωμε εμείς οι φτωχοί για να σας το 

ανταποδώσωμε;4», παρουσιάζεται ανώτερη των μέσων κοινωνικών στρωμάτων. 

Το παιδί εμφανίζεται με τα ψυχοπνευματικά γνωρίσματα που εν γένει 

χαρακτηρίζουν αυτή την ηλικία, δηλαδή, και ξεκινώντας από τα θετικά, 

ανεμελιά, ενθουσιασμός, διάθεση για παιχνίδι. Ωστόσο, τα γνωρίσματα αυτά 

προσκρούουν τις περισσότερες φορές στις υποχρεώσεις που θέτει το κοινωνικό 

περιβάλλον στο παιδί και έτσι δημιουργούνται οι αντιπαραθέσεις. Το ίδιο 

αποτέλεσμα όμως φέρνουν και τα αρνητικά στοιχεία, οι αδυναμίες του 

υποκειμένου, που χαρακτηρίζουν γενικά αυτή την ηλικία, δηλαδή ο 

εγωκεντρισμός, η ανυπακοή, η οκνηρία αλλά και οι όχι ακόμη ολοκληρωμένες 

νοητικές του δυνατότητες.  

Εφόσον το υποκείμενο δε μπορεί να νοηθεί αυτόνομα, αλλά πάντα σε 

σχέση με το κειμενικά παρόν αντικείμενο, έστω κι αν αυτό είναι απρόσωπο ή 

αφηρημένο (Γραμματάς 1990α:28-29), οδηγούμαστε στον προσδιορισμό του 

αντικειμένου στα έργα της Λόντου. Με μια λέξη, το αντικείμενο ταυτίζεται με 

την έννοια της κοινωνικοποίησης, σε συνδυασμό και με την ηθοπλαστική 

αγωγή στην οποία, όπως έχει ήδη αναλυθεί, στοχεύει η συγγραφέας. Η 

αφηρημένη έννοια της κοινωνικοποίησης υποστασιοποιείται στα κείμενα με 

πολύ συγκεκριμένες μορφές. Άλλοτε πρόκειται για καλή ανατροφή και υπακοή 

στους γονείς, άλλοτε –συχνότερα- για καλές σχολικές επιδόσεις και τέλος –

σπανιότερα- για βοήθεια και αλληλεγγύη προς τους ασθενέστερους.  

Εντούτοις το υποκείμενο, λόγω ακριβώς των γνωρισμάτων της ηλικίας του 

(θετικών και αρνητικών), χρειάζεται τη δύναμη του υποκινητή (destinateur) 

που θα το ωθήσει να επιδιώξει το αντικείμενο. Τις περισσότερες φορές τον ρόλο 

αυτό αναλαμβάνει κάποιος ενήλικος (γονείς, θεία, δάσκαλος) και μόνο σε μία 

περίπτωση ένα άλλο παιδί («Το πρακτικόν μάθημα»). Ο υποκινητής/ενήλικος, 

παρ΄ ότι πολύ συχνά δεν είναι σκηνικά παρών, ασκεί τη δύναμή του μέσω του 

συστήματος ποινών/τιμωριών που υποστηρίζεται σε όλα τα κείμενα. Η 

πιθανότητα στέρησης της γονικής αγάπης είναι, κατ’ ουσίαν, η κινητήρια 

δύναμη που υποκινεί το υποκείμενο/παιδί προς την κατάκτηση του 

αντικειμένου/κοινωνικοποίηση. Η αντιδιαστολή μεταξύ ενήλικα-γνώστη και 

ανήλικου-άπειρου απορρέει κατά την άποψή μας από τη συνολικότερη 

                                                 
4 Πρόταση που απευθύνεται προς την οικογένεια του υποκειμένου, η οποία εννοείται 

ότι είναι πλούσια και βοηθάει όσους έχουν ανάγκη («Το τραγούδι της ειρήνης»). 
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αντιμετώπιση της Λόντου προς το παιδί, το οποίο θεωρεί ον ατελές που 

χρειάζεται καθοδήγηση για να αναζητήσει και να επιτύχει το «καλό». 

Ο αποδέκτης (destinataire) που ευεργετείται από την κατάκτηση του 

αντικειμένου είναι δισυπόστατος. Κατ’ αρχήν το ίδιο το υποκείμενο που 

κατακτά το στόχο και γίνεται αποδεκτό από το κοινωνικό σύνολο (οικογενειακό, 

σχολικό, φιλικό). Κατά δεύτερον και πιο σημαντικό το παιδί/θεατής, που 

παρακολουθώντας τα θεατρικά δρώμενα έχει ταυτιστεί με το υποκείμενο, έχει 

αναγνωρίσει σε αυτό δικά του χαρακτηριστικά και επομένως στο τέλος, 

θεωρητικά, υιοθετεί την προτιθέμενη προοπτική της συγγραφέως. Αυτός 

εξάλλου είναι και ο στόχος του θεάτρου κατά τη Λόντου, να διδάσκει και να 

διαπαιδαγωγεί5. 

Η παράμετρος του βοηθού (adjuvant) παρατηρούμε ότι έχει έντονη 

σκηνική παρουσία, διότι μέσω αυτού η συγγραφέας θέλει προφανώς να 

επισημάνει ότι το υποκείμενο/παιδί που δεν έχει ακόμη κοινωνικοποιηθεί, 

συνιστά την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Ζώντας επομένως σε ένα εύρυθμο 

περιβάλλον, όπου όλοι βρίσκονται εν-τάξει, θα πρέπει και το ίδιο, αν μη τι άλλο 

μέσω της μίμησης, να ευθυγραμμιστεί με τον περίγυρό του και τις αρχές που 

τον διέπουν. Ως βοηθοί παρουσιάζονται συνήθως άλλα παιδιά, που συνιστούν 

το ‘καλό παράδειγμα’ και προτρέπουν το υποκείμενο να υπακούσει στις γενικές 

αρχές. Τα παιδιά αυτά συνήθως είναι συγγενείς του υποκειμένου και 

μεγαλύτερα σε ηλικία («Θεία Μαρή», «Το πρακτικόν μάθημα», «Το τραγούδι της 

ειρήνης») ή πρόσωπα που ανήκουν στο φιλικό του περιβάλλον («Ο κλείδωνας», 

«Η εκλογή»). 

Ο ρόλος του αντίμαχου που στοχεύει να εμποδίσει το υποκείμενο στην 

πορεία προς τον στόχο του, έχει μηδενική σκηνική παρουσία στα έργα της 

Λόντου. Στην «Κακή ανατροφή» υποστασιοποιείται, μέσω περιγραφών και όχι 

σκηνικής παρουσίας, στο πρόσωπο ενός απείθαρχου και ακαλλιέργητου 

παιδιού, χωρίς όμως να πετυχαίνει να αναχαιτίσει το υποκείμενο από τον στόχο 

του. Σε ορισμένα κείμενα τον ρόλο του αντίμαχου, χωρίς πάλι να εμφανίζεται 

σκηνικά, αναλαμβάνει ο γονιός (μητέρα, πατέρας) είτε λόγω κακής οικονομικής 

κατάστασης («Το πρακτικόν μάθημα», «Το τραγούδι της ειρήνης»), είτε λόγω μη 

αποδεκτής συμπεριφοράς του ενηλίκου («Η κακή ανατροφή»). Σε αυτές τις 
                                                 
5 Η ίδια είχε πει στην εκδήλωση που οργανώθηκε για τον εορτασμό των 30 χρόνων της 

θεατρικής σκηνής της: «Συγχαίρω όσους εργάζονται δια μέσου της ψυχαγωγίας δια την 

διαπαιδαγώγησιν και Εθνικόν φρονιματισμόν της Νεότητος» (Ελεύθερος Θεατρικός 

Οργανισμός Παιδικού και Εφηβικού Θεάτρου, 1962: 24) 
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περιπτώσεις όμως ο αντίμαχος δε στρέφεται προς το υποκείμενο, αλλά σε άλλα 

δευτερεύοντα πρόσωπα, την περίπτωση των οποίων συνήθως αφηγείται 

εξωδιηγηματικά-ετεροδιηγηματικά το πρόσωπο του βοηθού. 

 Η εντονότερη όμως παρουσία του αντίμαχου διαπιστώνεται ότι είναι 

απρόσωπη και συνίσταται στα χαρακτηριστικά ακριβώς της ίδιας της παιδικής 

ηλικίας. Η ηθικο-πνευματική ανωριμότητα του παιδιού παρουσιάζεται ως η 

κυριότερη αιτία που αποτρέπει το υποκείμενο από το ποθητό αντικείμενο. 

Επομένως, το κεντρικό πρόσωπο καλείται να ξεπεράσει τον εαυτό του, κι αν 

αυτό δε γίνεται με συνειδητό τρόπο, λόγω των φυσικών αδυναμιών της ηλικίας, 

καλείται να το πράξει μέσω της υπακοής και του μονομερούς σεβασμού προς 

τους κανόνες που έχουν θεσπίσει οι ενήλικες. 

Περισσότερο αυτόνομο εμφανίζεται το υποκείμενο στα έργα της Αντιγόνης 

Μεταξά-Κροντηρά, παρ’ ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις -συγκεκριμένα 

δεκαοχτώ, έναντι εννέα επί συνόλου είκοσι εννιά κειμένων6- ανήκει στην 

παιδική ηλικία. Αν και στις δύο δραματουργούς ως υποκείμενο της δράσης 

παρουσιάζεται συχνότερα ο ανήλικος, ωστόσο, όπως θα φανεί στη συνέχεια από 

την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του, τα γνωρίσματα και οι στόχοι του είναι 

διαφορετικοί. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Μεταξά η κυριαρχία του ανδρικού 

φύλου είναι εμφανής: δεκατέσσερις άνδρες/αγόρια έναντι οκτώ 

γυναικών/κοριτσιών και τεσσάρων προσωποποιημένων ζώων7. Θα πρέπει επίσης 

να επισημανθεί ότι η συγγραφέας –χωρίς να διαφοροποιείται από τους 

σύγχρονους ομότεχνούς της- σε όλα τα κείμενα που ο θεματικός τους άξονας 

στρέφεται γύρω από το ζήτημα της πατρίδας, ως κεντρικό πρόσωπο παρουσιάζει 

σταθερά το ανδρικό φύλο. 

Από την άλλη πλευρά η οικονομική κατάσταση του υποκειμένου 

θεωρείται ως επί το πλείστον ιδιαίτερα δύσκολη και μάλιστα συχνά φτάνει στα 

όρια της φτώχιας («Παραμονή πρωτοχρονιάς», «Το όνειρο της Τιτίνας», «Ο 

τυχερός περιβολάρης» κ.ά.). Με εξαίρεση ορισμένα από τα παραμύθια, η 

έλλειψη οικονομικής σταθερότητας γενικά ταλαιπωρεί τον ήρωα, ανήλικο ή 

ενήλικο. Ακόμη όμως και στα παραμύθια, όπου η ευγενική καταγωγή της 
                                                 
6 Σε δύο ακόμη περιπτώσεις το υποκείμενο παρουσιάζεται ως παιδί και ενηλικιώνεται 

κατά τη διάρκεια της δράσης («Η Βασιλοπούλα με τη ρόκα» και «Η Πεντάμορφη και οι 

εφτά νάνοι»). Διευκρινίζεται ότι μελετώνται τα κείμενα που περιέχονται στους δύο 

συγκεντρωτικούς τόμους με τίτλο «Το Θέατρο του Παιδιού». 
7 Επίσης, σε τρεις ακόμη περιπτώσεις τα υποκείμενα είναι δύο, ένα θηλυκό κι ένα 

αρσενικό («Τα δύο αδερφάκια», «Θάρθει και φέτος», «Άγιος Βασίλης έρχεται…»). 
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οικογένειας εξασφαλίζει συχνά κάποια πλούτη, το υποκείμενο φαίνεται 

καταδικασμένο να μην τα μοιράζεται («Η Πεντάμορφη και οι εφτά νάνοι», «Η 

Σταχτομπούτα»). 

Σε ό,τι αφορά το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον παρουσιάζεται γενικά 

εναρμονισμένο από άποψη σχέσεων. Δεν παρατηρούνται συχνά αντιπαραθέσεις 

μεταξύ γονιών και παιδιών, καθώς όπως έχει ήδη επισημανθεί ο ανήλικος 

φαίνεται εξαρχής υπάκουος, φιλότιμος και καλοσυνάτος8. Η ίδια η δομή της 

οικογένειας, από την άλλη πλευρά, δεν ανταποκρίνεται πάντα στο παραδοσιακό 

σχήμα ‘γονείς-παιδιά’, καθώς αρκετές φορές η πατρική μορφή απουσιάζει 

εντελώς, είτε διότι σκοτώθηκε σε κάποια μάχη είτε διότι απουσιάζει στον 

πόλεμο ή για λόγους εργασίας («»Παραμονή Πρωτοχρονιάς», «Το όνειρο της 

Τιτίνας», «Σταχτομπούτα», «Σαν τον Άγιο Βασίλη», «Η Πεντάμορφη και οι εφτά 

νάνοι»). Η μορφή λοιπόν που εκπροσωπεί τον θεσμό της οικογένειας είναι 

συνήθως εκείνη της μητέρας, η οποία συμπορεύεται με τα παιδιά της στον 

δρόμο προς την ευτυχία, με το ιδεολογικό υπόβαθρο της ελληνοχριστιανικής 

αγωγής όπως έχει ήδη περιγραφεί. 

Η κατάσταση της υγείας του υποκειμένου είναι σε όλες τις περιπτώσεις 

άριστη, ακόμη κι αν τα οικονομικά μέσα είναι ελάχιστα και το γεγονός αυτό 

καθιστά τον κεντρικό δρώντα έτοιμο και ικανό να διεκδικήσει τους στόχους 

του9. Η σωματική ευρωστία υποδηλώνει ένα πρόσωπο που θεωρητικά διαθέτει 

όλους τους τρόπους για να αντιπαρατεθεί σε όποιον ή ό,τι σταθεί εμπόδιο στην 

πραγματοποίηση των επιθυμιών του. 

Εκτός όμως από το στοιχείο της υγείας, στο υποκείμενο αποδίδονται ένα 

πλήθος ψυχολογικών ετούτη τη φορά χαρακτηριστικών που συμπληρώνουν την 

εικόνα του και συνθέτουν το προφίλ του δράστη γύρω από τον οποίο 

εκτυλίσσεται η πλοκή. Διαθέτει όλα τα στοιχεία που αρμόζουν στα χριστιανικά 

ιδεώδη, δηλαδή καρτερία, πίστη, ελπίδα, μετριοπάθεια, ανεξικακία (Πέτρος στο 

«Θείο Αστέρι», Σταχτομπούτα στο ομότιτλο, ο τυφλός παππούς στον «Τυφλό της 

Ιεριχούς», ο περιβολάρης στο «Ο τυχερός περιβολάρης», ο Αυγερινός και η 

Αυγούλα στα «Δύο αδερφάκια», η Χιονούλα στο «Η πεντάμορφη και οι επτά 

νάνοι») καθώς και κάποια ακόμη που απορρέουν από αυτά τα βασικά στοιχεία, 

όπως αλληλεγγύη, αυτάρκεια, αποδοχή και γενναιοδωρία (Κωστάκης στο 
                                                 
8 Με εξαίρεση τους μονολόγους της Μπούλης, όπου παρουσιάζεται το ανυπάκουο, 

άτακτο και πείσμον παιδί. 
9 Μόνον η Τιτίνα («Το όνειρο της Τιτίνας») παρουσιάζεται άρρωστη, όχι όμως εξαιτίας 

παθολογικών αιτίων αλλά ψυχολογικών, που την επηρεάζουν και σωματικά.  



 229

«Παραμονή πρωτοχρονιάς», Τοτός στα «Δύο ποντίκια», ο κυρ-Αγάθιος και η 

κυρα-Παινεμένη στο «Θάρθει κι εφέτος!…», ο Γιαννάκης και η Μπούλη στο 

«Άγιος Βασίλης έρχεται», ο Πέτρος στο «Πάθημα του πλεονέκτη»). Επίσης και 

κυρίως όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν την άμεση επιβίωση ή την 

πατρίδα, δεν λείπουν η αγωνιστικότητα, η μαχητικότητα και η αυτοθυσία 

(Κοντορεβιθούλης στο ομότιτλο, Τάσος στο «Ο τυχερός κούκλος», Αργύρης στο 

«Γλυκοχάραμα της λευτεριάς», Νίκος στις «Χαρούμενες Καμπάνες», Γιάννης 

«Στο μέτωπο του ’40»).  

Από την άλλη πλευρά, αποδίδονται στο υποκείμενο ορισμένα αρνητικά 

χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο νεαρό της ηλικίας του και είναι υπεύθυνα 

για την μεταστροφή της δράσης εις βάρος του. Παρουσιάζεται επιπόλαιο, 

ανυπάκουο, πονηρό αλλά και αφελές, υπερβολικό και συχνά πείσμον 

(Κοκκινοσκουφίτσα στο ομότιτλο, η Μπούλη στα «Η Μπούλη έχει δίκιο», «Το 

γλυκό της Μπούλης», «Το άριστα της Μπούλης», το κατσικάκι και το αρνάκι στα 

«Το κατσικάκι και ο λύκος» και «Αρνάκι και λύκος» αντίστοιχα και ο Κοκός στο 

«Δικαστήριο των πουλιών»). 

Εκείνο που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι τα θετικά και τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά δεν είναι μοιρασμένα εξίσου στα υποκείμενα, αλλά συνθέτουν 

κατ’ ουσίαν δύο διακριτές κατηγορίες δρώντων. Οι μεν πρώτοι έχουν μόνον 

θετικά στοιχεία, ενώ στους δεύτερους υπερισχύουν, σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν, τα 

αρνητικά. Στην πρώτη κατηγορία επομένως δεν σημειώνεται εξέλιξη ή 

μεταστροφή τους κατά τη διάρκεια της δράσης, εφόσον εξαρχής εκφράζουν την 

επιθυμητή συμπεριφορά. Τα υποκείμενα της δεύτερης κατηγορίας φαίνεται 

πως αποφασίζουν αλλαγή στάσης στο μέλλον, το οποίο όμως δεν παρουσιάζεται 

επί σκηνής. Η μεταστροφή τους αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως του συστήματος 

ποινών/τιμωριών που ενεργοποιήθηκε λόγω της άκριτης συμπεριφοράς τους 

και όχι τόσο απόρροια συνειδητής επιλογής ύστερα από ενδοσκόπηση. Μόνον η 

περίπτωση του Κοκού («Το δικαστήριο των πουλιών») είναι αρκετά διαφορετική, 

καθώς σημειώνεται σταδιακή και ουσιαστική επί σκηνής αλλαγή στον τρόπο 

αντιμετώπισης του κόσμου που τον περιβάλλει. Αποκτά βαθμηδόν οικολογική 

συνείδηση και στο τέλος παρουσιάζεται ειλικρινής υπέρμαχος της διατήρησης 

της ισορροπίας στη φύση, έχοντας εντωμεταξύ μετανιώσει για το κακό που 

προκάλεσε λόγω άγνοιας και επιπολαιότητας. 

Σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της δράσης, διαπιστώνεται ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις εστιάζεται στην ευτυχία που προσφέρει η απόκτηση 

ενός πολυπόθητου παιχνιδιού («Το όνειρο της Τιτίνας», «Παραμονή 
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Πρωτοχρονιάς», «Σαν τον Άγιο Βασίλη», «Θάρθει και φέτος», «Άγιος Βασίλης 

έρχεται…»). Το ανήλικο κεντρικό πρόσωπο προτιμά μάλιστα να μείνουν 

ανικανοποίητες ζωτικές του ανάγκες, όπως η τροφή και η στέγη, προκειμένου 

να κερδίσει ένα παιχνίδι που στα μάτια του φαίνεται ικανό να του προσφέρει 

την απόλυτη πληρότητα10. Η δραματουργός εννοεί το παιχνίδι-αντικείμενο και 

όχι τη συνεύρεση περισσότερων παιδιών που παίζουν μεταξύ τους 

αυτοσχεδιαστικά. Σηματοδοτεί το ίδιο το αντικείμενο, ως ένδειξη μιας 

στοιχειώδους οικονομικής κατάστασης από τη μια για τον ενήλικο και από την 

άλλη, ως εισιτήριο εισόδου σε έναν ονειρικό κόσμο για την ανήλικο. 

Σχετική, αλλά ευρύτερη νοηματικά, είναι και η αναζήτηση τρόπων για 

βελτίωση των οικονομικών συνθηκών διαβίωσης που προβάλλεται ως ένα 

ακόμη αντικείμενο δράσης του υποκειμένου («Ο τυχερός περιβολάρης», 

«Κοντορεβιθούλης», «Ο τυχερός κούκλος»). Στα σχετικά κείμενα καθίσταται 

σαφές ότι η αγάπη και η καλή προαίρεση δεν αρκούν για να επιβιώσει κανείς, 

αλλά χρειάζεται αγώνας για να εξοικονομηθούν έστω και ελάχιστοι οικονομικοί 

πόροι, στοιχείο που προσδίδει μια ισχυρή νότα ρεαλισμού σε έργα που 

θεματικά κινούνται μεταξύ πραγματικότητας και παραμυθιού. 

Ως αντικείμενο επίσης προβάλλεται γενικά η ευτυχία του υποκειμένου και 

ο γάμος του με το βασιλόπουλο («Σταχτομπούτα», «Τα δύο αδερφάκια», «Η 

πεντάμορφη και οι εφτά νάνοι», «Η βασιλοπούλα με τη ρόκα»), καθώς επίσης 

και η αποδέσμευση από τη γονεϊκή εξουσία («Κοκκινοσκουφίτσα», «Το 

κατσικάκι και ο λύκος», «Αρνάκι και λύκος»). Τέλος, στα πατριωτικού 

περιεχομένου έργου («Το γλυκοχάραμα της λευτεριάς», «Χαρούμενες 

καμπάνες», «Στο μέτωπο του ‘40»), στόχος του υποκειμένου παραμένει η 

απελευθέρωση της πατρίδας. 

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι, κατά προσέγγιση, το 25% των 

κειμένων της Μεταξά αναδεικνύει ως αντικείμενο της δράσης την οικονομική 

βιωσιμότητα, όχι απαραίτητα άνεση, των δρώντων, η οποία τις περισσότερες 

φορές μεταφράζεται με την απόκτηση ενός παιχνιδιού και άλλες με την κάλυψη 

στοιχειωδών αναγκών. Το ποσοστό που υπολείπεται κατανέμεται, όπως ήδη 

παρουσιάστηκε, σε πολύ μικρότερα μέρη και αφορά άλλου είδους στόχους. Αν 

εξαιρεθούν τα πατριωτικά και θρησκευτικά κείμενα που αναφέρονται στις 

                                                 
10 Ο ιστορικός του θεάτρου Γιάννης Σιδέρης γράφει σχετικά: «Ο πόνος της μητέρας και 

η τραγωδία των παιδιών από τη στέρηση του παιχνιδιού είναι τα κύρια και τα πιο άρτια 

μοτίβα της» (Σιδέρης 1971: 11). 
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έννοιες της ελευθερίες και της πίστης, παρατηρείται ότι το αντικείμενο γενικά 

δεν εκπροσωπεί καθολικές αξίες ή διεκδικήσεις που θα αφορούσαν ένα 

συλλογικό υποκείμενο, αλλά περιορίζεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες ενός 

συγκεκριμένου κεντρικού προσώπου. 

Σημαντική είναι η λειτουργία του αντίμαχου που εμποδίζει το υποκείμενο 

να επιτύχει τον στόχο του και σε αρκετές περιπτώσεις στα κείμενα της Μεταξά 

είναι απρόσωπος. Πρόκειται για την ίδια την ένδεια, κατάσταση που βιώνει ο 

δρων και ουσιαστικά τον καθιστά ανενεργό, διότι όσο κι αν μάχεται εναντίον της 

φαίνεται πως δεν είναι ικανός να την αντιμετωπίσει. Η φτώχεια του 

υποκειμένου ή του οικογενειακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει, δεν 

οφείλεται σε οκνηρία ή κακή διαχείριση, αλλά σε αντικειμενικά δυσμενείς 

συνθήκες («Παραμονή πρωτοχρονιάς», «Το όνειρο της Τιτίνας», «Σαν τον Άγιο 

Βασίλη», «Κοντορεβιθούλης», «Ο τυχερός κούκλος», «Θάρθει κι εφέτος!…», 

«Άγιος Βασίλης έρχεται»). 

Ο ρόλος του αντίμαχου στις άλλες περιπτώσεις έργων ενσαρκώνεται από 

συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως είναι οι κακοί μάγοι και μάγισσες σε ό,τι αφορά 

τα παραμύθια («Σταχτομπούτα», «Η βασιλοπούλα με τη ρόκα», «Τα δύο 

αδερφάκια», «Ο Κοντορεβιθούλης», «Η πεντάμορφη και οι εφτά νάνοι», «Ο κακός 

μάγος»), οι Τούρκοι και οι Γερμανοί στα έργα πατριωτικού χαρακτήρα ή τέλος 

οι άπιστοι στα έργα θρησκευτικού περιεχομένου. 

Τις δύο τελευταίες περιπτώσεις αντίμαχου το υποκείμενο μοιάζει να είναι 

ικανό να τις αντιμετωπίσει από μόνο του, χωρίς ωστόσο να είναι σίγουρη η 

επιτυχία του. Φαίνεται όμως πως πιστεύει στις δυνάμεις του και επιχειρεί να 

διεκδικήσει το αντικείμενο της επιθυμίας του χρησιμοποιώντας ό,τι μέσα 

διαθέτει. Αυτό δεν ισχύει στον αγώνα ενάντια της ένδειας ή των προσώπων με 

εξωλογικές δυνάμεις και χαρίσματα. Ο δρων σε αυτά τα κείμενα φαίνεται πως 

υπομένει καρτερικά τις συνθήκες περιμένοντας έξωθεν βοήθεια, η οποία θα τον 

υποστηρίξει στην πορεία του προς τον στόχο του. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ακριβώς η λειτουργία του βοηθού είναι 

εξαιρετικά σημαντική, διότι είναι εκείνη που επενεργεί ως καταλύτης για την 

περαιτέρω εξέλιξη της δράσης. Πρόσωπα με οικονομική άνεση παρουσιάζονται 

και συνδράμουν αποφασιστικά το υποκείμενο, προσφέροντάς του ουσιαστικά το 

ποθητό αντικείμενο και μάλιστα σε μόνιμη βάση, επιλύοντας οριστικά το έως 

εκείνη τη στιγμή άλυτο οικονομικό ζήτημα. Εξίσου αιφνίδια εμφανίζεται και η 

βοήθεια στους δρώντες των παραμυθιών υπό τη μορφή κάποιας εξωλογικής 

παρουσίας (νεράιδα, μάγισσα, νάνοι, μαγικές μπότες) που εξοπλίζει τον ήρωα 
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με στοιχεία εξίσου αποτελεσματικά με του αντιμάχου, ώστε να είναι σε θέση να 

τον αντιμετωπίσει. 

Ο υποκινητής τέλος και ο αποδέκτης της κατάκτησης του αντικειμένου 

φαίνεται πως είναι εξατομικευμένοι και ταυτίζονται με το ίδιο το υποκείμενο. 

Εξαίρεση αποτελούν και πάλι τα έργα που θεματικά στρέφονται γύρω από τα 

ζητήματα της πατρίδας και της θρησκείας, όπου εκεί κινητήριος δύναμη είναι 

μια βαθιά ανάγκη που ξεπερνά την ατομικότητα και αποδέκτης είναι βεβαίως ο 

δρων αλλά και η κοινότητα μέσα στην οποία ζει. Σε όλες όμως τις υπόλοιπες 

περιπτώσεις μια προσωπική ανάγκη του υποκειμένου –για παιχνίδι, για 

περιπέτεια, για αναζήτηση καλύτερης τύχης- το παρακινεί να ξεκινήσει τις 

προσπάθειές του για κατάκτηση του αντικειμένου, οι οποίες εάν 

καρποφορήσουν επιστρέφουν τα οφέλη τους στο ίδιο το υποκείμενο, 

προσφέροντάς του μια ασφαλέστερη ζωή ή μια καλύτερη ποιότητα καθημερινών 

συνθηκών διαβίωσης11.   

Διαπιστώνεται γενικότερα στα θεατρικά κείμενα της Αντιγόνης Μεταξά-

Κροντηρά ότι οι δρώσες δυνάμεις είναι συνήθως εξατομικευμένες και όχι 

συλλογικές και ότι αφορούν πολύ συγκεκριμένα την καθημερινή ζωή του 

υποκειμένου και σπανίως αρχές και ιδανικά που θα ήταν ικανά να 

τροποποιήσουν αντιλήψεις και θεσμούς της κοινωνίας. Επίσης, υπογραμμίζεται 

η παρουσίαση του βοηθού ως ανταμοιβής προς το υποκείμενο, ενώ του 

αντίμαχου ως αντιπάλου τόσου κραταιού που συχνά φαίνεται να αφοπλίζει τον 

δρώντα. Ειδικά το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι μια ισχυρή ένδειξη της μορφής 

και της έντασης των συγκρούσεων και των δραματικών καταστάσεων που 

δημιουργούνται κατά την εξέλιξη της πλοκής. Όταν το ένα από τα δύο μέρη που 

αντιδιαστέλλονται παρουσιάζεται πολύ ισχυρότερο του άλλου, τότε η μεταξύ 

τους αντιπαράθεση μοιάζει να μη γίνεται επί ίσοις όροις ή αναδεικνύεται 

αδήριτη η ανάγκη συνδρομής και υποστήριξης του ασθενέστερου από κάποιον 

άλλο, εξωτερικό παράγοντα (βλ.Κεφ.4.3)   

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν τα υπό μελέτη κείμενα του Βασίλη Ρώτα 

στα οποία, αν και για την πλειονότητά τους σημειώνεται από τον ίδιο ότι 

δύναται να απευθυνθούν και σε ανήλικο κοινό, τα δραματικά πρόσωπα δεν 

ανήκουν στην παιδική ηλικία. Όπου εμφανίζονται παιδιά («Να ζη το 
                                                 
11 Εξαίρεση και σε αυτόν τον κανόνα αποτελεί το κείμενο «Το πάθημα του πλεονέκτη» 

όπου ο Πέτρος υποκινούμενος από ένα αίσθημα δικαίου, που συνιστά μια 

πανανθρώπινη και καθολική αξία, αναζητά τον κάτοχο των χρημάτων που βρήκε 

τυχαία, ώστε να του τα επιστρέψει. 
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Μεσολόγγι», «Νενικήκαμεν», «Αλεπού και Σκαντζόχοιρος», «Σπιτίσιο φαΐ», «Ο 

Καρδούλας δραγάτης») δεν πρόκειται συνήθως για εκείνα τα πρόσωπα που 

προκαλούν δραματικά γεγονότα, υπό την έννοια της αλλαγής στην υπάρχουσα 

τάξη πραγμάτων (Elam 2001: 147), έστω κι αν σε κάποιες περιπτώσεις 

υποβοηθούν κι εκείνα προς αυτή την κατεύθυνση12. Συνήθως οι δρώντες είναι 

μεγαλύτερης ηλικίας και συγκεκριμένα είτε νέοι («Οι Μαξιλαριές», «Το ξύλο 

βγήκε από τον παράδεισο», «Παραμύθι της Ανέμης») είτε ενήλικες, 

δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στον Ρώτα 

απ’ τη μια πλευρά και τις Λόντου-Δημητρακοπούλου και Μεταξά-Κροντηρά 

από την άλλη.    

Προκειμένου να προσεγγισθούν τα δραματικά πρόσωπα και στη συνέχεια 

να σκιαγραφηθούν οι χαρακτήρες όπως εμφανίζονται στα κείμενα του 

δημιουργού, θα χρησιμοποιηθεί και πάλι το δραματικό μοντέλο του Greimas, 

ώστε μέσα από τον εντοπισμό των δρώσων δυνάμεων να καταμερισθούν οι 

πράττοντες ανάλογα με τη θέση τους εντός της δράσης. Αρχής γενομένης από το 

υποκείμενο διαπιστώνεται ότι άλλοτε είναι συλλογικό και άλλοτε 

εξατομικευμένο. Συγκεκριμένα στα κείμενα «Να ζη το Μεσολόγγι» και 

«Νενικήκαμεν» πρόκειται για τους κατοίκους του Μεσολογγίου και της 

Καλαμάτας αντίστοιχα, οι οποίοι υποστασιοποιούνται σε πλήθος προσώπων και 

αναφέρουμε ενδεικτικά για το πρώτο τον παπά, τον Πάνο, τη Γιώργαινα και για 

το δεύτερο τον δάσκαλο, τον πρωτόσκολο και τον Αναστάση, ενώ στο κείμενο «Ο 

χορός των παιχνιδιών» ως υποκείμενο παρουσιάζεται γενικά το γένος των 

παιχνιδιών. Σε άλλα έργα τον ρόλο του υποκειμένου αναλαμβάνουν γνωστά 

ιστορικά πρόσωπα, όπως ο Διονύσιος Σολωμός («Σε γνωρίζω από την κόψη»), ο 

Ιησούς («Ιησούς δωδεκαετής εν τω ναώ») και ο Ρήγας Βελεστινλής (στο ομότιτλο 

κείμενο). Στις «Μαξιλαριές» και στο «Παραμύθι της Ανέμης» ως δράστες 

παρουσιάζονται τα νεαρά πρόσωπα της ιστορίας (Νέλη, Θάλη, Ντόλη για το 

πρώτο και Ροδούλα, Αγλαΐα, Αλής, Γιώργης για το δεύτερο), ενώ στα 

χαρακτηρισμένα από τον δραματουργό ‘θεατρικά παιχνίδια’, ως υποκείμενο 

προβάλλεται ο Καρδούλας («Ο Καρδούλας δραγάτης» και «Καρδούλας και 

λύκος») και η αλεπού («Αλεπού και σκαντζόχοιρος»). Τέλος, στο «Σπιτίσιο φαί» 

και «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» ως δράστες παρουσιάζονται δύο νεαρές 
                                                 
12 Στο «Καρδούλας δραγάτης» ο μικρός γιος του Βόμπιρα εκφράζει την άποψή του υπέρ 

της συμμετοχής στη γιορτή της κοινότητας, χωρίς ωστόσο να πείθει τον πατέρα του, ενώ 

στο «Αλεπού και Σκαντζόχοιος» η τελική έκβαση οφείλεται στην απρόσμενη εμφάνιση 

και δράση τριών μικρών παιδιών. 



 234

γυναίκες, η Στάσα και η Τοτώ αντίστοιχα, ενώ στα κείμενα που γειτνιάζουν 

πρόδηλα με το θέατρο σκιών («Ο ήρωας» και «Το πιάνο») υποκείμενα είναι ο 

Κατσαπρόκος και οι Σπουργίτης-Γαρδέλης αντίστοιχα. 

Από την απλή αυτή καταγραφή, προκύπτει αυτόματα ότι το υποκείμενο 

στην συντριπτική πλειοψηφία ενσαρκώνεται από ανθρώπινη μορφή και όχι από 

κάποια προσωποποιημένη μορφή του ζωικού ή φυτικού κόσμου. Επίσης και σε 

ό,τι αφορά την ηλικία, σε κανένα έργο δεν υποστασιοποιείται από πρόσωπο 

παιδικής ηλικίας, στοιχείο ωστόσο που, κρίνοντος εκ του αποτελέσματος, δεν 

απαγορεύει την επικοινωνία με το ανήλικο κοινό. Εξετάζοντας στη συνέχεια την 

κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει το υποκείμενο –έτσι όπως προσδιορίζεται 

από την παράμετρο του χώρου-, διαπιστώνεται ότι σκιαγραφούνται δύο μεγάλες 

κατηγορίες: οι άνθρωποι της υπαίθρου (οι Μεσολογγίτες, οι Καλαματιανοί, ο 

Καρδούλας) και οι άνθρωποι των μεγάλων πόλεων (Στάσα, Τοτώ, Νέλη-Θάλη-

Ντόλη, Ρήγας, Σολωμός, Ροδούλα-Αγλαΐα-Αλής-Γιώργης). Τα υποκείμενα της 

δεύτερης κατηγορίας εντάσσονται με τη σειρά τους σε ανώτερες ομάδες, έχοντας 

ως κριτήριο άλλοτε την οικονομική άνεση (Ροδούλα-Αγλαΐα-Αλής-Γιώργης), 

άλλοτε την κοινωνική καταξίωση (Ρήγας), την πνευματική καλλιέργεια 

(Σολωμός), τη θρησκευτική ιεραρχία (Ιησούς) και άλλοτε τέλος το κριτήριο της 

ενδεχόμενης περαιτέρω κοινωνικής ανέλιξης (Στάσα, Τοτώ, Νέλη-Θάλη-Ντόλη). 

Κάθε υποκείμενο επομένως, εξατομικευμένο ή συλλογικό –οπότε και το 

συμπέρασμα είναι εμφανέστερο- δεν εκπροσωπεί μόνον τον εαυτό του, τις 

προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες του, αλλά εκφράζει τη στάση και την 

ιδεολογία της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει, αποκτώντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο πολλαπλά κάτοπτρα και εμπλουτίζοντας τον χαρακτήρα τον οποίο 

σχηματίζει εντός της δράσης. 

Σύμφωνα όμως με το μοντέλο του Greimas, το υποκείμενο δε γίνεται να 

νοηθεί χωριστά από το αντικείμενο που επιθυμεί13 και το οποίο αποτελεί τον 

στόχο των πράξεων του. Η επιβεβλημένη επομένως εξέταση του αντικειμένου 

στα κείμενα του Ρώτα μας οδηγεί κατ’ αρχάς στη διαμόρφωση δύο μεγάλων 

κατηγοριών αντικειμένου: η πρώτη συνίσταται στην απελευθέρωση της πατρίδας 

(«Να ζη το Μεσολόγγι», «Νενικήκαμεν», «Σε γνωρίζω από την κόψη», «Ρήγας ο 

Βελεστινλής») και η δεύτερη στο βίωμα της γιορτής («Καρδούλας και λύκος», 

                                                 
13 Σε αυτό ακριβώς το σημείο διαφοροποιείται το δραματικό μοντέλο του Greimas από 

εκείνο που διατύπωσε Souriau, σύμφωνα με το οποίο οι έξι προτεινόμενες «λειτουργίες» 

διαπιστώνονται, αλλά δεν τίθενται σε αντιθετικές σχέσεις. 
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«Καρδούλας δραγάτης», «Χορός των παιχνιδιών», «Ο ήρωας», «Μαξιλαριές»). 

Επίσης υπάρχουν έργα στα οποία ως αντικείμενο προβάλλει η γυναικεία 

χειραφέτηση («Σπιτίσιο φαί» και «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»), η 

προσωπική ευτυχία των υποκειμένων («Αλεπού και σκαντζόχοιρος», «Παραμύθι 

της ανέμης»14), ένα συγκεκριμένο πρόσωπο (ο Ιούδας, στο «Ιησούς δωδεκαετής 

εν τω ναώ») ή τέλος το οικονομικό κέρδος («Το πιάνο»). 

Θεωρώντας ότι η γιορτή ως εκδήλωση είναι κατεξοχήν ομαδική και αφορά 

ένα ευρύτατο σύνολο, διαπιστώνεται ότι στην πλειοψηφία των κειμένων του 

Ρώτα το αντικείμενο (εθνική απελευθέρωση/γιορτή) δε χαρακτηρίζεται από 

ατομικότητα αλλά από συλλογικότητα. Το συμπέρασμα αυτό, παρ’ ότι θα 

ενισχυθεί και με τη μελέτη του ‘αποδέκτη’ (destinataire), προβάλλεται ήδη 

φανερό και απορρέει από την αριστερή ιδεολογία του ίδιου του δραματουργού, 

σύμφωνα με την οποία ένα ζήτημα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν αφορά 

ολοένα και περισσότερες μονάδες και επομένως ολοένα και περισσότερες 

κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον και αντιστρέφοντας το σχήμα, η κατάκτηση ενός 

τέτοιους είδους αντικειμένου δε γίνεται να επιτευχθεί από ένα εξατομικευμένο, 

αλλά από ένα συλλογικό υποκείμενο και ως εκ τούτου δικαιολογείται και 

δραματουργικά η επιλογή των συγκεκριμένων υποκειμένων όπως 

παρουσιάστηκε αρχικά. 

Η επόμενη βασική παράμετρος στο μοντέλο του Greimas είναι ο 

αντίμαχος, ο οποίος όπως θα φανεί και στον συγκεντρωτικό, αναλυτικό πίνακα 

που θα ακολουθήσει, υποστασιοποιείται συνήθως μέσω ενός συγκεκριμένου 

προσώπου και σπανιότερα μέσω μιας ολόκληρης ομάδας (επί παραδείγματι, οι 

Τούρκοι, στο «Να ζη το Μεσολόγγι»). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει 

ότι το πρόσωπο που αναλαμβάνει να ενσαρκώσει τον αντίμαχο, εκπροσωπεί 

συχνά κάποια μορφή εξουσίας. Ο Ροΐδης («Σε γνωρίζω από την κόψη») είναι 

μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, που έχει αποκτήσει κύρος λόγω της 

πνευματικής του καλλιέργειας, ενώ ο Μπουρμπουλήθρας και ο Φρέσκος 

(«Σπιτίσιο φαΐ») εκπροσωπούν εκείνους που επιδιώκουν με δόλια μέσα να 

ενσωματωθούν σε αυτό το σύνολο των λογίων και πνευματικών ανθρώπων. Ο 

Πρωθιερέας («Ιησούς δωδεκαετής εν τω ναώ») και ο Δεσπότης («Ρήγας ο 

Βελεστινλής») ανήκουν στην τάξη του ανώτερου κλήρου, ο Βόμπιρας («Ο 

Καρδούλας δραγάτης») και ο Οικονόμου («Ρήγας ο Βελεστινλής») στην ανώτερη 

                                                 
14 Στο συγκεκριμένο κείμενο, ως αντικείμενο προβάλλεται ταυτόχρονα και η εξόντωση 

του Δράκου. 
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οικονομικά τάξη και τέλος η Περσεφόνη («Μαξιλαριές») εκπροσωπεί την εξουσία 

στον χώρο της εκπαίδευσης. Το υποκείμενο επομένως θα πρέπει να αγωνιστεί 

εναντίον κάποιου που τοποθετείται σε διαφορετική κλίμακα από εκείνον, η 

οποία συνήθως είναι ανώτερη και εξ αυτού ισχυρότερη, γεγονός που καθιστά το 

έργο του ακόμη δυσκολότερο και επομένως πιο ενδιαφέρον για τον θεατή. 

Σε αντιθετική σχέση προς τον αντίμαχο και επομένως άμεσα συνδεδεμένος 

μαζί του βρίσκεται ο βοηθός, ο οποίος στα κείμενα του Ρώτα συνήθως 

υποστασιοποιείται από κάποιο πρόσωπο και όχι τόσο από μια αφηρημένη ιδέα. 

Στη συγκεκριμένη δρώσα δύναμη εντάσσονται και ορισμένα από τα παιδιά που 

απαντώνται στα υπό μελέτη έργα. Ο μικρός γιος του Βόμπιρα («Ο Καρδούλας 

δραγάτης») ενισχύει τη θέση του Καρδούλα και κατά μία έννοια τον βοηθά να 

μετατρέψει το κτήμα του πατέρα του σε χώρο γιορτής, ενώ τα παιδιά που 

εμφανίζονται στο «Αλεπού και Σκαντζόχοιρος» βοηθούν την αλεπού να βγει από 

την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, εξαιτίας της καλοσύνης που 

επέδειξε προς τον πονηρό σκαντζόχοιρο. Η παιδική ηλικία επομένως 

προβάλλεται ως βοηθητική δύναμη προς την κατάκτηση του αντικειμένου, όταν 

βεβαίως αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινότητας, όπως θα φανεί στη 

συνέχεια. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει κατά την εξέλιξη της δράσης το ότι ορισμένα 

πρόσωπα από αντίμαχοι αναλαμβάνουν τον ρόλο του βοηθού και αντίστροφα. 

Συγκεκριμένα στο «Σπιτίσιο φαί»,  όταν το υποκείμενο (Στάσα) αντιλαμβάνεται 

τον λανθασμένο τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να αποκτήσει το αντικείμενο 

(χειραφέτηση), ο έως εκείνη τη στιγμή αντίμαχος σύζυγός της (Ανάργυρος) 

γίνεται στη συνέχεια βοηθός της. Το ίδιο ισχύει και στο «Ξύλο βγήκε από τον 

παράδεισο», όπου η θεία Μαριγώ ενώ αρχικά φαίνεται να εμποδίζει την Τοτώ να 

κατακτήσει την ανεξαρτησία της, στη συνέχεια αποδεικνύεται σύμμαχός της 

προς την επίτευξη του στόχου της, δείχνοντάς την έναν άλλο τρόπο να κερδίσει 

το αντικείμενο που επιζητά. 

Ο υποκινητής που ωθεί το υποκείμενο προς το αντικείμενο είναι σε όλες 

τις περιπτώσεις απρόσωπο και εκφράζει άλλοτε μια καθολική αξία/ανάγκη κι 

άλλοτε κάποια υστερόβουλη επιθυμία. Η ανάγκη για ελευθερία υποκινεί όλα τα 

υποκείμενα στα έργα που το θέμα τους περιστρέφεται γύρω από την αποτίναξη 

του τουρκικού ζυγού, ενώ από την ανθρώπινη ανάγκη για διασκέδαση 

εκπορεύεται η δράση πολλών έργων, καθώς όπως έχει ήδη επισημανθεί ο 

Βασίλης Ρώτας θεωρεί τη γιορτή ως εκδήλωση της συλλογικότητας και 

επομένως της αποδίδει πρωτεύοντα ρόλο στα κείμενά του. Από την άλλη 



 237

πλευρά η ματαιοδοξία λειτουργεί ως κίνητρο για τα υποκείμενα στο «Σπιτίσιο 

φαί» και «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», κείμενα στα οποία ο 

δραματουργός βρίσκει ακριβώς την ευκαιρία να κρίνει και να κατακρίνει την 

συμπεριφορά ατόμων που επιδιώκουν να ανελιχθούν κοινωνικά εκκινώντας από 

λανθασμένη βάση. 

Στον αντίποδα του υποκινητή τοποθετείται από τον Greimas ο αποδέκτης 

ο οποίος θεωρούμε ότι λειτουργεί και ως δείκτης της ιδεολογίας του 

δραματουργού, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία δεν ενσαρκώνεται από 

κάποιο πρόσωπο, αλλά αφορά μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων. Συγκεκριμένα 

ως αποδέκτης εμφανίζεται η κοινότητα (που στηρίζεται άλλοτε σε πατριωτικούς 

δεσμούς, άλλοτε σε θρησκευτικούς κι άλλοτε σε κοινωνικούς) ή σε άλλες 

περιπτώσεις το αξιακό σύστημα και πιο συγκεκριμένα η έννοια της 

δικαιοσύνης. Οι συνέπειες επομένως από την κατάκτηση του αντικειμένου δεν 

αφορούν τους θεατρικούς χαρακτήρες, αλλά τους ξεπερνούν και βρίσκουν 

στόχο στην κοινωνία και τους θεσμούς της, όπως ακριβώς επιθυμεί ο αριστερός 

Βασίλης Ρώτας που δεν ενδιαφέρεται να αναδείξει το άτομο, αλλά τα ευεργετικά 

αποτελέσματα για όλους μετά από μια συλλογική προσπάθεια.  

Στη συνέχεια καταγράφονται αναλυτικά οι δρώσες δυνάμεις στα υπό 

μελέτη κείμενα του Ρώτα σύμφωνα με το δραματικό μοντέλο του Greimas, ώστε 

να σχηματισθεί μια σαφής και συγκεκριμένη εικόνα των δραματικών προσώπων 

μέσω των λειτουργιών που αναλαμβάνουν να υπηρετήσουν15. 

 

Τίτλος Υποκείμενο Αντικείμενο Βοηθός Αντίμαχος Υποκινητής Αποδέκτης 

«Να ζη το 

Μεσολόγγι» 

 

Μεσολογγίτες 

Απελευθέρωση Θάρρος/Επιμονή Πείνα/Τούρκοι Ανάγκη για  

ελευθερία 

Εθνική   

κοινότητα 

«Νενικήκαμεν» Καλαματιανοί Απελευθέρωση Οπλαρχηγοί Τούρκοι/Αγάς 

Μπούλμπασης 

Ανάγκη για  

ελευθερία 

Εθνική  

κοινότητα 

«Σε γνωρίζω Σολωμός Απελευθέρωση Α’ - Β’ Γυναίκες Τούρκοι/Ροΐδης Ανάγκη για  Εθνική  

                                                 
15 Παρόμοιο αναλυτικά πίνακα επιλέξαμε να μην παρουσιάσουμε για τα έργα των 

άλλων δραματουργών, όπου οι δρώσες δυνάμεις δεν είναι πάντα όλες παρούσες και 

όπου οι φερόμενες ως συγκρούσεις δεν πείθουν πάντα για το στέρεο δραματουργικό 

τους υπόβαθρο.  
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από την κόψη» ελευθερία κοινότητα 

«Ιησούς 12ετής 

εν τω ναώ» 

Ιησούς Ιούδας Χιλέλ/Γραφές/ 

Χορός/Παναγία 

Πρωθιερέας/ 

Ανωτ.κλήρος 

Αγάπη Χριστιανική  

κοινότητα 

«Καρδούλας και 

λύκος» 

Καρδούλας ∆ιασκέδαση/ 

Ξεγνοιασιά 

Αλεπού/ 

Τσοπάνης 

Λύκος Καλοσύνη/ 

Αλληλοβοήθεια 

Αξιακό  

σύστημα 

«Αλεπού και 

σκαντζόχοιρος» 

Αλεπού Ξεκούραση/ 

Ξεγνοιασιά 

Παιδιά Σκαντζόχοιρος Αίσθημα 

επιβίωσης 

Αξιακό  

σύστημα 

«Ο Καρδούλας 

δραγάτης» 

Καρδούλας Ανάγκη για 

γιορτή/Ξεγνοια

σιά 

Παιδί Βόμπιρα Βόμπιρας Καλοσύνη Τοπική  

κοινότητα 

«Χορός των 

παιχνιδιών» 

Παιχνίδια ∆ιασκέδαση/ 

Ξεγνοιασιά 

Το σκοτάδι Το φως Ανάγκη για 

γιορτή 

Παιχνίδια/ 

Θεατές 

«Ο ήρωας» Κατσαπρόκος ∆ιασκέδαση Τζιτζιφιόγκος Σβούρας Ανάγκη για 

γιορτή 

Αξιακό  

σύστημα 

«Σπιτίσιο φαί» Στάσα Χειραφέτηση Μπουρμπουλήθρ

ας/ 

Φρέσκος/Ανάργυ

ρος 

Ανάργυρος/ 

Μπουρμπουλήθ

ρας 

Φρέσκος 

Ματαιοδοξία Μικροαστική  

κοινωνία 

«Μαξιλαριές» Νέλη/Θάλη/ 

Ντόλη 

Γιορτή/ 

Καρναβάλι 

Ευδοκία/Ιερεμία

ς/Ντόμνα/Καίτη 

Περσεφόνη Ανάγκη για 

Γιορτή 

Μικροαστική 

Κοινωνία 

«Το ξύλο βγήκε 

από τον 

παράδεισο» 

Τοτώ Χειραφέτηση Καίτη/Φούλα/ 

Κωστάκης/Αρετή 

Μαριγώ 

Μαριγώ Ματαιοδοξία Μικροαστική 

Κοινωνία 

«Το πιάνο» Σπουργίτης/ Εξοικονόμηση Μπάρμπα- Μπάρμπα- Πείνα/ Σπουργίτης/ 
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Γαρδέλης Χρημάτων Γιώργος  Γιώργος Κουτοπονηριά Γαρδέλης/ 

Θεατές 

«Ρήγας ο 

Βελεστινλής» 

Ρήγας Απελευθέρωση Αργέντης/Νικολί

δης/Καρατζάς/ 

Κατίνκα 

Οικονόμου/ 

∆εσπότης/ 

Πρίγκιπας 

Ανάγκη για  

Ελευθερία 

Εθνική 

Κοινότητα 

«Παραμύθι της 

Ανέμης» 

Ροδούλα/ 

Αγλαΐα/Αλής 

Γιώργης  

Προσωπική 

ευτυχία/Εξόντ

ωση δράκου 

Τσιγγάνα/Μπαλα

φάρας/’Μαστόροι’

/Στοιχειά της 

φύσης 

Σαλαμάντρα/ 

∆ράκος/ 

Φονιάδες 

Έρωτας/Ανάγκη 

επιβίωσης 

Υποκείμενα/ 

Η τοπική  

κοινότητα 

 

Διαπιστώνεται και με τη βοήθεια του παραπάνω αναλυτικού πίνακα, ότι τα 

δραματικά πρόσωπα του Ρώτα είναι σύνθετα, καθώς μάλιστα υπάρχουν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν πέραν των μία 

δρώσων δυνάμεων. Επίσης, το αντικείμενο που επιδιώκουν τα υποκείμενα δεν 

αφορά την καθημερινή ζωή ενός ανήλικου ή ενήλικου ατόμου, όπως 

συνηθιζόταν στη δραματουργία της εποχής που απευθυνόταν στο ανήλικο 

κοινό. Ως εκ τούτου, διαμορφώνονται από τον Βασίλη Ρώτα θεατρικοί 

χαρακτήρες, ενταγμένοι σε ένα ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο που για να 

αντιπαρέλθουν των αντικειμενικών δυσχερειών ή των προβλημάτων που τους 

παρουσιάζει ο αντίμαχος, χρειάζεται να επιδείξουν ένα πλήθος 

χαρακτηριστικών τους, δομώντας τελικά ρεαλιστικά δραματικά πρόσωπα, με 

υπόσταση, τα οποία θα μπορούσαν να αντέξουν και ψυχολογικής προσέγγισης, 

παρ’ ότι κάτι τέτοιο αποφεύγεται στην παρούσα μελέτη, εφόσον θα αναδείκνυε 

κυρίως τις λογοτεχνικές και όχι τόσο τις δραματουργικές αρετές των κειμένων 

(Ubersfeld 41982: 114). Η σκιαγράφηση ωστόσο του ρόλου των δρώντων θα 

συμβάλει ώστε στην επόμενη ενότητα να εντοπισθεί η ανάπτυξη της δραματικής 

πλοκής και να αναδειχθούν οι μορφές και τα επίπεδα των συγκρούσεων.  

Σε ό,τι αφορά τέλος τη δραματουργία του Στέλιου Σπεράντσα, τη 

λειτουργία του υποκειμένου αναλαμβάνουν τις περισσότερες φορές ανήλικα 

πρόσωπα. Μόνον σε πέντε περιπτώσεις («Ο χορός του Ζαλόγγου», «Το θολό 

νερό», «Τ’ άρματα», «Ατσαλένιες γυναίκες», «Δεν μπορώ ν’ αφήσω την Ελλάδα») το 

υποκείμενο υποστασιοποιείται από κάποιον ενήλικο και το μικρό αυτό ποσοστό 
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δεικνύει, μεταξύ άλλων, ότι το σύνολο των κειμένων απευθύνεται σε κοινό 

παιδικής ηλικίας, το οποίο εύκολα μπορεί να ταυτιστεί με το δρων πρόσωπο 

και να παρακολουθήσει την πορεία του μέσα στη δράση. Στα έργα που 

αφορούν την καθημερινή ζωή και βρίσκονται εξ ορισμού εγγύτερα στις 

προσλαμβάνουσες του θεατή, το υποκείμενο κυμαίνεται ηλικιακά μεταξύ εννιά 

και δώδεκα ετών. Σε όσα όμως στρέφονται γύρω από το θέμα της πατρίδας, το 

όριο αυτό ανεβαίνει και κατά μέσον όρο το υποκείμενο παρουσιάζεται στην 

ηλικία των δεκαέξι ετών, δηλαδή στο όριο λίγο πριν την ενηλικίωση, στοιχείο 

που το βοηθά να έχει ήδη ενστερνιστεί βασικές αξίες στη ζωή του και τώρα να 

είναι σε θέση να τις διεκδικήσει εμπράκτως. 

 Το φύλο του δε φαίνεται, από άποψη ποσοστιαίας αναλογίας, να έχει 

ιδιαίτερη σημασία, αν και όπως έχει ήδη επισημανθεί, στα έργα πατριωτικού 

χαρακτήρα το υποκείμενο είναι συνήθως αγόρι/άνδρας. Η οικογενειακή και 

οικονομική του κατάσταση διαφοροποιείται και πάλι ανάλογα με τη 

θεματολογία των κειμένων. Εκείνα που αναφέρονται στην καθημερινή ζωή 

παρουσιάζουν ένα οικογενειακό περιβάλλον ισορροπημένο, όπου υπονοείται η 

ύπαρξη και των δύο γονιών και τις περισσότερες φορές ένα καλό οικονομικό 

επίπεδο, που εντάσσει το υποκείμενο σε αστικό ή μεγαλοαστικό περιβάλλον 

(«Εκείνα που λάμπουν…», «Η Τιτίκα θέλει να πάη περίπατο», «Το δέντρο των 

φτωχών», «Ο θησαυρός», «Το λάθος»). Αντιθέτως όσα κείμενα αφορούν το θέμα 

της πατρίδας, παρουσιάζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης για το υποκείμενο, 

καθώς ο πόλεμος συχνά του στερεί την παρουσία του πατέρα και βεβαίως την 

οικονομική άνεση. 

Τα χαρακτηριστικά του υποκειμένου διαφοροποιούνται και αυτά σύμφωνα 

με τη θεματολογία, η οποία εντέλει παίζει καθοριστικό ρόλο στις επιμέρους 

επιλογές του δραματουργού. Όταν το δρων πρόσωπο αγωνίζεται για την 

ελευθερία της πατρίδας του, διακρίνεται από τόλμη, μαχητικότητα και θάρρος, 

ανεξαρτήτως της ηλικίας του. Φαίνεται ότι και το πιο μικρό ηλικιακά 

υποκείμενο έχει ενστερνιστεί τη σπουδαιότητα του αγώνα και δε διστάζει να 

διακινδυνεύσει γι’ αυτόν ακόμη και τη ζωή του («Οι ομογάλακτοι»). Στα 

ζητήματα όμως που ανακύπτουν στην καθημερινότητα το δρων πρόσωπο δεν 

δεικνύει παρόμοια ωριμότητα και διακρίνεται συχνά από επιπολαιότητα και 

αλαζονεία, που πηγάζουν από τον εγωκεντρισμό της ηλικίας του. Φαίνεται ότι 

ακόμη δεν είναι ικανό να κάνει τις καίριες επιλογές που θα λειτουργήσουν 

μακροπρόθεσμα προς όφελός του (αρμονική σχέση με φίλους, καλή σχολική 
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επίδοση) και ενεργεί ανάλογα με την παρόρμηση της στιγμής, εγγενές 

χαρακτηριστικό της παιδικής και νεανικής ηλικίας. 

Ως εκ τούτου το αντικείμενο που συχνά επιθυμεί, είναι η απόδειξη της 

ανωτερότητάς του σε σχέση με τους γύρω του και η αυτοεπιβεβαίωσή του. 

Αναζητώντας τη δική του ταυτότητα, μειώνει τους συνομηλίκους του, επιχειρεί 

τον εμπαιγμό τους, τους περιφρονεί ή προσπαθεί να τους εξουδετερώσει. Ως 

προς τα πατριωτικά κείμενα, το αντικείμενο είναι εντελώς διαφορετικό, ξεπερνά 

την ατομική στόχευση και σχετίζεται με το σύνολο και το γενικό καλό. Το 

υποκείμενο σε αυτές τις περιπτώσεις μοιάζει να έχει ήδη λύσει το ζήτημα της 

προσωπικής του ταυτότητας και αποφασίζει να θέσει εαυτόν στην υπηρεσία της 

πατρίδας, με απώτερο σταθερό σκοπό την απελευθέρωσή της.  

Ο αντίμαχος σε αυτά τα έργα είναι ο εχθρός (Τούρκος ή Ιταλός) ο οποίος 

άλλοτε παρουσιάζεται σκηνικά, («Οι ομογάλακτοι», «Το θολό νερό», «Τ΄ άρματα») 

και άλλοτε όχι («Ο όρκος του φιλικού», «Το κρυφό σχολειό», «Δεν μπορώ ν’ 

αφήσω την Ελλάδα», «Η δόξα των Ψαρρών», «Ένας ακόμη στρατιώτης», 

«Ατσαλένιες γυναίκες», «Ο χορός του Ζαλόγγου»). Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι 

και το συχνότερο, με αποτέλεσμα η παρουσία του αντίμαχου να εννοείται και 

να αποκτά υπόσταση μέσω του λόγου των προσώπων. Στα έργα που αφορούν 

την καθημερινότητα, η λειτουργία του αντίμαχου πολύ συχνά απουσιάζει 

σκηνικά και δραματικά, με αποτέλεσμα το υποκείμενο να κατακτά το 

αντικείμενο με σχετική ευκολία («Το τηλέφωνο», «Ο παλληκαράς», «Για το 

τίποτα», «Εκείνα που λάμπουν…», «Πώς την έπαθαν…») και εκ των υστέρων να 

αντιλαμβάνεται ότι η κατάκτηση του συγκεκριμένου αντικειμένου δυσχεραίνει 

τις σχέσεις με τους γύρω του και να αποφασίζει τον επαναπροσδιορισμό της 

στάσης του εντός του περιβάλλοντος στο οποίο ζει. 

Σε αυτού του είδους τα έργα καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο αποδέκτης 

(ο Αντρέας στο «Το δέρμα της αρκούδας», ο Μπόμπυ στο «Πώς την έπαθαν…», ο 

παππούς στο «Το δηλητήριο», τα παιδιά της γειτονιάς στο «Ο παλληκαράς»), ο 

οποίος, εκδηλώνοντας συχνά τη δυσαρέσκειά του, παρακινεί το δρων πρόσωπο 

να αντιληφθεί ότι στο μέλλον θα είναι πιο χρήσιμο για το ίδιο να επιλέγει 

αντικείμενα που δεν αποβαίνουν εις βάρος των γύρω του. Σε ό,τι αφορά γενικά 

τις υπόλοιπες δρώσες δυνάμεις, παρατηρείται ότι συχνά απουσιάζουν ή ότι δεν 

εμφανίζονται με συνέπεια, εκτός ίσως του βοηθού που προσωποποιείται από 

κάποιον συνομήλικο του υποκειμένου και ως εκ τούτου δεν θα επιμείνουμε 

στον περιστασιακό εντοπισμό τους στα κείμενα.  
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Σε γενικές γραμμές, στα έργα του Στέλιου Σπεράντσα συναντώνται κυρίως 

οι λειτουργίες του υποκειμένου και του αντικειμένου, του οποίου η στόχευση 

υποκινεί τη δράση. Το πρώτο υποστασιοποιείται πάντα από κάποιο πρόσωπο, 

συνήθως ανήλικο, ενώ το δεύτερο είναι αφηρημένο και άλλοτε εξατομικευμένο -

στα κείμενα με θέμα την καθημερινότητα- ενώ άλλοτε συλλογικό -στα κείμενα 

με πατριωτικό περιεχόμενο. Το ελλειπές αυτό σχήμα ως προς τις λειτουργίες, 

καθορίζοντας αποφασιστικά και τις δραματικές καταστάσεις (βλ.Κεφ.4.3), 

επιτρέπει εν τέλει να αναδυθεί εμφανώς ο παιδαγωγισμός και έντονος 

διδακτισμός των έργων.  
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4.3. Επίπεδα δράσης και συγκρούσεων 

Το θεατρικό έργο για παιδιά του Γρηγόριου Ξενόπουλου ευνοείται από την 

εμπειρία γραφής και την αριστοτεχνική πένα του δημιουργού του, που είναι 

δοκιμασμένη στο αντίστοιχο είδος για ενήλικες. Σε αυτό το συμπέρασμα 

οδηγούμαστε κατ’ αρχάς από τη σκιαγράφηση των χαρακτήρων σε κείμενα που 

σε γενικές γραμμές είναι απλά ως προς την πλοκή τους και στοχεύουν στη 

διαπαιδαγώγηση. Τα πρόσωπα του Ξενόπουλου, όποια λειτουργία κι αν 

αναλαμβάνουν -σύμφωνα με το μοντέλο του Greimas- του υποκειμένου ή του 

αντίμαχου αλλά και σπανιότερα του βοηθού ή του υποκινητή, καταφέρνουν 

συχνά, μέσα σε μικρής έκτασης κείμενα, να παρουσιάσουν πέραν της μίας 

πλευράς της προσωπικότητάς τους κι επομένως να αποφύγουν τη μονοδιάστατη 

προβολή τους. 

Η Ευτέρπη στο έργο «Η επίσκεψη της παραμάνας» αν και παρουσιάζεται 

ως αρνητικό πρότυπο, ωστόσο αποκτά δραματουργικό ενδιαφέρον διότι 

παρουσία της μητέρας της προσποιείται την καλή κι ευγενική, ενώ προς όλους 

τους άλλους δε διστάζει να φανερώσει τον πραγματικό της εαυτό, δείχνοντας ότι 

το καλό ή το κακό δεν είναι πάντα εκείνο που φαίνεται κι ότι ο ανθρώπινος 

χαρακτήρας έχει πολλές πτυχές και εκδηλώσεις. Επίσης τα υποκείμενα στα 

έργα «Η επιστολής της θείας», «Η επιστολή του θείου», «Το ποδήλατο», «Εικοστός 

τρίτος», «Θα είμαι εγώ!» φαίνεται πως δίνουν μία μάχη μεταξύ του ‘καλού’ και 

του ‘κακού’ εαυτού τους, μεταξύ των επιθυμιών και των υποχρεώσεών τους και 

άσχετα με το αποτέλεσμα ή την τελική επιλογή τους, το βασικό είναι ότι 

αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές τους οι οποίες συνυπάρχουν και κατ’ αυτόν 

τον τρόπο εμπλουτίζουν τον θεατρικό χαρακτήρα που δομείται βαθμηδόν. Στο 

κείμενο «Πώς επέρασες χθες;» η Ευτέρπη, που αναλαμβάνει τη λειτουργία του 

βοηθού, δεν εμφανίζει εξαρχής τα φιλεύσπλαχνα αισθήματά της προς τους 

ασθενέστερους και μοιάζει να εκπροσωπεί το αρνητικό πρότυπο από άποψη 

ηθικής. Στην πορεία της δράσης όμως αποδεικνύεται ότι υπήρχε μέσα της η 

τάση για βοήθεια και αλληλεγγύη και ότι απλά δεν της είχε δοθεί ποτέ η 

ευκαιρία να την εκδηλώσει, σκιαγραφώντας τελικά έναν χαρακτήρα 

πολυδιάστατο. 

Οι συγκρούσεις που δημιουργούνται έχουν πάντα εξατομικευμένο 

χαρακτήρα, καθώς αφορούν μία δράση του υποκειμένου που σχετίζεται με την 

καθημερινότητά του και τα αποτελέσματά της θα επηρεάσουν το ίδιο και σε 

ορισμένες περιπτώσεις τον κοντινό του περίγυρο. Κανένα υποκείμενο δεν 

μάχεται για καθολικές αξίες οι οποίες θα αφορούσαν μια ευρύτερη ομάδα 
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ατόμων κι έτσι θα αποκτούσαν μια συλλογικότητα. Τα αίτια που το παρακινούν 

είναι ψυχολογικής φύσεως και αφορούν άλλοτε την προσπάθεια ένταξής του στο 

κοινωνικό σύνολο που το περιβάλλει (οικογενειακό, σχολικό, φιλικό) και άλλοτε 

την αναζήτηση της δικής του ταυτότητας σε μια πορεία προς την ενηλικίωση. 

Επομένως οι συγκρούσεις, αναπόφευκτα, διαδραματίζονται σε ψυχολογικό 

επίπεδο, όπου το υποκείμενο προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των 

προσωπικών του τάσεων και επιθυμιών απ’ τη μια πλευρά και των επιταγών που 

προβάλλει ο περίγυρος απ’ την άλλη, συνδυάζοντας στο τέλος και τη 

δημιουργία του ατομικού του ίχνους και την αποδοχή από τους γύρω του. Η 

ρήξη δημιουργείται σε μια πρώτη περίπτωση κειμένων όταν ο 

προσωποποιημένος αντίμαχος προσπαθεί να επιβληθεί στο υποκείμενο, 

υποδεικνύοντάς του τη δική του άποψη σχετικά με το επιδιωκόμενο 

αντικείμενο. Η θεία στο έργο «Το καινούργιο φόρεμα», η μητέρα στο «Η 

επίσκεψη της παραμάνας», ο κύριος στις «Τέσσερες μπουρνέλλες», ο 

μεγαλύτερος αδελφός στο «Σ’ έπιασα!», στο «Είναι κακός!», και στο «Η 

εκατόμβη», τα μικρότερα αδέλφια στο «Η χειρομάντις», ο φίλος στο «Ενώ 

πίπτουν τα φύλλα…» και ο μεγαλύτερος εξάδελφος στο «Οι γιατροί του 

Γιαννάκη» αποτελούν περιπτώσεις αντιμάχων που, ανεξάρτητα από τη φύση του 

αντικειμένου, αντιτίθενται στο υποκείμενο προβάλλοντας τη δική τους θέση και 

δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κλασική αντίστιξη θέσης-αντίθεσης, 

στην οποία στηρίζονται δραματουργικά τα κείμενα.   

Η δεύτερη περίπτωση συγκρούσεων είναι εκείνη στην οποία το ίδιο το 

υποκείμενο αντιμάχεται κάποιο χαρακτηριστικό της δικής του 

προσωπικότητας, όπως την οκνηρία, την ανειλικρίνεια, την αφέλεια ή τη 

φλυαρία, στοιχεία δηλαδή που το εμποδίζουν να κατακτήσει το επιδιωκόμενο 

αντικείμενο. Η ρήξη τότε έχει ολοφάνερο ψυχολογικό χαρακτήρα, εφόσον το 

κεντρικό πρόσωπο, που αναλαμβάνει πάντα τη λειτουργία του υποκειμένου, 

ενώ προσπαθεί να δομήσει τον χαρακτήρα του, καλείται να αποφασίσει και να 

επιλέξει ανάμεσα στα στοιχεία εκείνα που θα του είναι αφενός χρήσιμα για την 

κοινωνικοποίησή του και αφετέρου απαραίτητα σε σχέση με τις δικές του 

ανάγκες. 

Μέσα από αυτά τα δύο είδη συγκρούσεων δημιουργούνται οι δραματικές 

καταστάσεις, καθώς η τελική έκβαση της κατάκτησης ή απόρριψης του 

αντικειμένου δεν προκύπτει αυτόματα μέσω της επέμβασης του αντίμαχου ή 

ενίοτε του βοηθού. Χαρακτηριστικό σε αυτό το σημείο είναι ότι σε ελάχιστα 

κείμενα ενεργοποιείται το σύστημα ποινών που θα υποχρέωνε πιθανόν το 
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υποκείμενο να υποκύψει ενόψει της τιμωρίας του. Αντιθέτως, παρακολουθούμε 

την προσωπική του πορεία μέσω διλημμάτων και αντικρουόμενων σκέψεων και 

συναισθημάτων προς την απόφαση που καλείται κάθε φορά να λάβει. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο προτείνεται από τον δραματουργό η λύση της αυτόνομης 

ηθικής, όπου το άτομο είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας ό,τι δυνάμεις και 

γνώσεις έχει, να επιλέξει εκείνο που του ταιριάζει λαμβάνοντας βεβαίως υπόψιν 

και τους εξωτερικούς παράγοντες (γονείς, φίλους, σχολείο) που αναπόφευκτα το 

επηρεάζουν.  

Το αποτέλεσμα των συγκρούσεων, εφόσον τις περισσότερες φορές το 

προβαλλόμενο αντικείμενο απέχει από τις παιδαγωγικές προθέσεις του 

γράφοντος (βλ.Κεφ.4.2), είναι το υποκείμενο να μην κατακτά τον στόχο του και 

να συμφωνεί τελικά με τις υποδείξεις των γύρω του, που εκπροσωπούν τις 

αρχές της ίδιας της κοινωνίας. Ωστόσο, η τελική αυτή έκβαση δεν 

παρουσιάζεται ως συμβιβασμός, διότι το κεντρικό πρόσωπο φαίνεται να 

αποφασίζει αυτόνομα να μεταστρέψει την αρχική συμπεριφορά του. 

Παρακολουθούμε την καλλιέργεια επί σκηνής μιας προσωπικής ηθικής, η 

οποία βεβαίως συμφωνεί στην ουσία της με την κρατούσα ηθική και ιδεολογία, 

καθώς ένας από τους βασικούς στόχους του δραματουργού παραμένει η 

διδαχή. Η απουσία όμως φανερής απειλής για το υποκείμενο σε περίπτωση που 

δεν εγκαταλείψει τον αρχικό του σκοπό, δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες 

ασφάλειας μέσα στις οποίες το κεντρικό πρόσωπο έχει την ελευθερία και τη 

δυνατότητα να επαναξιολογήσει τα δεδομένα του και να καταλήξει σε έναν νέο 

σκοπό επιδεικνύοντας αυτένεργεια. 

Ο Ξενόπουλος γνωρίζει πολύ καλά, μέσω της συστηματικής ενασχόλησής 

του με το θέατρο, ότι τα έργα για να έχουν δραματουργικό ενδιαφέρον κι 

επομένως να προσελκύουν την προσοχή και την παρουσία του θεατή, οφείλουν 

να διαθέτουν μία πλοκή που να μην εξελίσσεται μονοσήμαντα. Σημειώνει ο 

ίδιος χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του πρώτου τόμου του «Παιδικού Θεάτρου» 

του ότι «το σκηνικόν έργον –τόσον δια μεγάλους όσον δια μικρούς-, διαφέρει 

από κάθε άλλο […] Προπαντός πρέπει να είνε  δ ρ ά μ α, δηλαδή να έχη 

δράσιν, μιαν υπόθεσιν εξελισσόμενην κανονικώς και κινούσαν το ενδιαφέρον 

δια της πλοκής, με θέσιν και με λύσιν» (Ξενόπουλος 1896: 10). Διακρίνει 

επομένως εμφανώς το θεατρικό έργο από το εν γένει λογοτεχνικό και 

υπογραμμίζει συνοπτικά αλλά με αρκετή ακρίβεια τα γνωρίσματα του είδους, 

τα οποία διακρίνουμε με τη σειρά μας στα δικά του κείμενα. Η υπόθεση των 

έργων του συνήθως δεν κινείται μονοσήμαντα, καθώς οι συγκρούσεις και οι 
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δραματικές καταστάσεις που δημιουργούνται, οδηγούν στη δημιουργία νέων 

προβληματισμών και σε μία έκβαση που συχνά δεν φαίνεται 

προδιαγεγραμμένη εξ αρχής. 

Από την άλλη πλευρά, καθώς το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης 

συμπίπτει πάντα με τις αρχές και τους κανόνες της κοινωνίας, συμπεραίνεται 

ότι η αισθητική των έργων του Γρηγορίου Ξενόπουλου είναι ρομαντική και 

ιδεαλιστική. Πρεσβεύοντας ότι εάν ο ανήλικος αφεθεί ελεύθερος να αποφασίσει, 

δεχόμενος βέβαια την επιρροή των γύρω του, δε θα παρεκκλίνει από τις 

προσδοκίες του περιβάλλοντός του, προκρίνεται μια εξωραϊσμένη εικόνα τόσο 

της ανθρώπινης φύσης, που γνωρίζει να διακρίνει το ηθικό, όσο και της 

κοινωνίας, που δεν καταπιέζει με τις καθεστηκυίες αρχές της τα νέα της μέλη. 

Επίσης, δε διακρίνεται πουθενά η πιθανότητα ύπαρξης μιας διαφορετικής 

στάσης του υποκειμένου που θα μπορούσε στην πορεία να θεωρηθεί σωστή και 

να γίνει αποδεκτή από τον κοινωνικό περίγυρο ως μια νέα, θετική πρόταση 

αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στα κείμενα του 

Ξενόπουλου επ’ ουδενί δεν απουσιάζει η πρόθεση διδαχής, καθώς το πλαίσιο 

που παρουσιάζεται, αν και αρκετά ευρύ, δε δέχεται τη διαφορετικότητα ως κάτι 

γόνιμο και ως εκ τούτου προκρίνεται το υπάρχον σύστημα αξιών και ηθικής. 

Η εικόνα του παιδιού, όπως παρουσιάζεται την ίδια περίπου εποχή από 

την Ευφροσύνη Λόντου- Δημητρακοπούλου, χαρακτηρίζεται μάλλον ελλιπής 

και μονοδιάστατη, καθώς δίδεται έμφαση κάθε φορά σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά της παιδικής προσωπικότητας, είτε για να επαινεθούν 

(φιλοτιμία, φιλανθρωπία, συνεργασία) είτε, κατά κύριο λόγο, για να 

στιγματιστούν και στη συνέχεια να διορθωθούν (οκνηρία, αλαζονεία, ανυπακοή, 

υπεροψία). Δεν προσφέρεται η εικόνα ενός ανθρώπου που ζει και δρα μέσα σε 

ένα περιβάλλον πολλαπλών διλημμάτων και επιλογών, που με αυτοσυνειδησία, 

έστω κι αυτή που αρμόζει στην ηλικία του, ενεργεί και συμπεριφέρεται. Το 

παιδί παρουσιάζεται αποσπασμένο από το σύνολο της κοινωνικής του ζωής και 

των συναισθημάτων του και φωτίζεται η ζωή του γύρω από ένα συγκεκριμένο 

γεγονός της καθημερινότητας, χωρίς πολύ συχνά να γίνονται αναφορές στο 

παρελθόν του ή νύξεις για το μέλλον του, ενώ από τη στάση που θα διατηρήσει 

απέναντι στο συγκεκριμένο γεγονός, κρίνεται η προσωπικότητά του συνολικά. 

Επομένως, δεν αντιμετωπίζουμε ολοκληρωμένους θεατρικούς χαρακτήρες 

που συνειδητοποιούνται, ενεργοποιούνται, συνάπτουν σχέσεις και συμμαχίες, 

αντιδρούν και εντέλει εξελίσσονται. Πρόκειται για μια στατική εικόνα και όχι 

για χαρακτήρες με εσωτερικές αντιφάσεις, με αντικρουόμενα χαρακτηριστικά 
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και ενεργή συμμετοχή στην πορεία της δράσης. Τα γνωρίσματα του παιδιού 

(βλ.Κεφ. 4.2), οδηγούν σε δύο κεφαλαιώδεις κατηγορίες: το καλό και το κακό 

παιδί, εκείνο που αποδέχεται ο κοινωνικός περίγυρος και εκείνο που 

απορρίπτει. Δεν παρουσιάζεται πουθενά η εικόνα ενός παιδιού που να διαθέτει 

συνδυαστικά αρετές και ελαττώματα, δυνατότητες και αδυναμίες, γεγονός που 

θα συνιστούσε τη βάση για τη δημιουργία ενός ρεαλιστικού θεατρικού 

χαρακτήρα. Αντιθέτως, πρόκειται για πρόσωπα μονοδιάστατα που ο ορίζοντας 

των επιλογών τους, έτσι όπως παρουσιάζεται, είναι εξαιρετικά περιορισμένος.  

Ως προς την αντιπαράθεση/σύγκρουση του παιδιού με το κοινωνικό του 

περιβάλλον αυτή γίνεται αμφίδρομα. Παρουσιάζοντας δηλαδή το παιδί 

συμπεριφορές που αντίκεινται στις κοινά αποδεκτές αρχές, ενεργοποιεί την 

αντίδραση των γύρω του (συνομηλίκων και ενηλίκων) που το οδηγούν να 

απορρίψει τις δικές του επιλογές και να επιλέξει εκείνες που του προτείνονται 

ως ορθές.  

Η αντιπαράθεση αυτή έχει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα και αφορά 

το υποκείμενο του κάθε έργου. Συγκεκριμένα, πρόκειται άλλοτε για τη 

συμπεριφορά του παιδιού στο παιχνίδι, άλλοτε για την απείθειά του προς τους 

γύρω του ή τέλος –σπανιότερα- για τη στάση του απέναντι στους αδύναμους. 

Όλα αυτά τα στοιχεία λειτουργούν σε ψυχολογικό επίπεδο, καθώς το 

υποκείμενο/παιδί απειλείται με στέρηση της αποδοχής και της αγάπης του 

περιβάλλοντός του, απειλή που το πιέζει τόσο ψυχολογικά όσο και 

συναισθητικά. Επιπλέον και δεδομένης, λόγω ηλικίας, της ψυχοπνευματικής 

του ανωριμότητας, δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει και να ξεπεράσει αυτή τη 

στέρηση, επιλέγοντας έναν μοναχικότερο δρόμο. 

Η ρήξη, όπου παρατηρείται, μεταξύ υποκειμένου και αντικείμενου εδράζει 

στη γενικότερη αντιμετώπιση της ηθικής, δηλαδή τι είναι ‘καλό’ και τι όχι. Το 

παιδί-δρων πρόσωπο συχνά θεωρεί καλό το παιχνίδι, την ανεμελιά και εν γένει 

ό,τι ικανοποιεί τον εγωκεντρισμό του, αλλά κατ’ αυτό τον τρόπο διαταράσσει την 

κρατούσα ηθική τάξη, όπως αντιπροσωπευτικά εκφράζεται στα έργα «Η ηχώ» 

και «Το πρακτικόν μάθημα».  

Θα πρέπει βεβαίως να επισημανθεί ότι σε αρκετά κείμενα δεν τίθεται 

επουδενί θέμα αντιπαράθεσης, καθώς το υποκείμενο παρουσιάζεται εξαρχής 

ευθυγραμμισμένο με τη γενική αντίληψη περί ‘καλού’ και ορθής 

συμπεριφοράς. Τέτοιου είδους έργα είναι «Ο κλείδωνας», ο «Μονόλογος», «Η 

εκλογή», «Τα έξυπνα και κουτά» και «Ο Τοτός και το πουλάκι». Το ένα τρίτο, 

κατά προσέγγιση, της θεατρικής παραγωγής της Λόντου για παιδιά δε διαθέτει 
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ούτε καν σπερματικά στοιχεία σύγκρουσης. Πρόκειται για έργα που ή 

στοχεύουν να αναδείξουν τη χαρούμενη πλευρά της ζωής του παιδιού και κατά 

συνέπεια να διασκεδάσουν το κοινό που τα παρακολουθεί, ή επιδιώκουν να 

παρουσιάσουν σκηνικά το θεωρούμενο «παιδί-πρότυπο», προς παραδειγματισμό 

των ανήλικων αναγνωστών/θεατών. 

Ωστόσο και για να επανέλθουμε στα κείμενα που διαθέτουν 

αντιπαραθέσεις, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το αποτέλεσμά τους είναι πάντα 

το ίδιο. Ο ήρωας αποδέχεται την κοινή αντίληψη περί σωστού και λάθους και 

ευθυγραμμίζεται με αυτήν χωρίς να παρουσιάσει καμία απολύτως αντίσταση. 

Το σύστημα ποινών, που είτε εκφράζεται σκηνικά («Θεία Μαρή»), είτε 

αφηγηματικά («Η Ηχώ»), ή υπονοείται («Το πρακτικόν μάθημα»), λειτουργεί 

αποτελεσματικά και οδηγεί το παιδί σε μια άνευ όρων παράδοση. Εξάλλου με 

τον τρόπο που παρουσιάζεται η παιδική ηλικία, ως ανώριμη και 

αποπροσανατολισμένη, δε δημιουργούνται ούτε κατ’ ελάχιστον οι προϋποθέσεις 

για να αντισταθεί περαιτέρω το υποκείμενο1. 

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι συνολικά στα κείμενα της Λόντου δεν 

υφίστανται ουσιαστικά συγκρούσεις, εφόσον οι ήρωες δεν αντιδρούν, αλλά 

παραμένουν παθητικοί στην πίεση που δέχονται από την εξουσία του 

κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Η έλλειψη εξάλλου θεατρικών χαρακτήρων, 

όπως ήδη αναλύθηκε, συνηγορεί σε αυτή τη διαπίστωση, καθώς ανολοκλήρωτα 

και αποσπασματικά θεατρικά πρόσωπα δεν είναι προφανώς σε θέση να 

διεκδικήσουν τις απόψεις τους και να εναντιωθούν στις επιταγές και τις 

απαιτήσεις των γύρω τους και εν γένει της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, δεν 

τίθεται ούτε και θέμα δημιουργίας δραματικών καταστάσεων, οι οποίες  κατά 

βάση προϋποθέτουν αντιπαράθεση ιδεών και συγκρούσεις μεταξύ των 

προσώπων.  

Τα στοιχεία αυτά προϊδεάζουν για τη δομή της δράσης και την εξέλιξη της 

υπόθεσης των συγκεκριμένων έργων. Ο ήρωας παρουσιάζεται με τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ηλικίας του και στοχεύει 

                                                 
1Μελετώντας τη στάση των νέων προς την κοινωνία του μεσοπολέμου, όπως αυτή 

προβάλλεται από τη θεατρική παραγωγή της αντίστοιχης περιόδου, έχει διαπιστωθεί ότι 

«στα περισσότερα από τα έργα της εποχής κυριαρχεί η πλήρης αποδοχή και ανώδυνη 

ένταξη του νέου στο σύστημα» (Γραμματάς 1990α: 108). Παρατηρείται επομένως 

αντιστοιχία, κατ’ αρχάς ως προς την εικόνα του νέου και του παιδιού (έλλειψη 

αγωνιστικότητας-παθητικότητα) και κατά δεύτερον ως προς τη σχέση τους με το 

κοινωνικό περιβάλλον (αβασάνιστη και πλήρης αποδοχή και ένταξη). 
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σταθερά στην αποδοχή του από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Όταν 

όμως αντιλαμβάνεται ή του επισημαίνεται ότι η συμπεριφορά του δεν είναι η 

επιθυμητή, εκείνος ασπάζεται τις υποδείξεις των γύρω του, προκειμένου να 

επιτύχει το στόχο του και κατ’ αυτόν τον τρόπο εντάσσεται στη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης.  

Η υπόθεση αναπτύσσεται ευθύγραμμα και μονοσήμαντα καθώς τα 

γεγονότα και οι εξελίξεις είναι a priori προβλέψιμα. Δεν εντοπίζεται πουθενά το 

στοιχείο του απρόοπτου και του αιφνιδιασμού, που δυνητικά θα ανέτρεπε τη 

μονοσήμαντη πορεία των έργων και θα οδηγούσε σε αναδίπλωση του θέματος. 

Το μόνο κείμενο στο οποίο επιχειρείται μια κάποιου είδους ανατροπή είναι «Ο 

Νίκος και η Νίκη», όπου ο μικρός Νίκος αν και παίζει με μια μπάλα, 

εκδηλώνει την επιθυμία να παίξει και με κούκλες. Σε εκείνο το σημείο όμως  

ακριβώς, όπου θα μπορούσε να προωθηθεί η δράση και το αποτέλεσμά της να 

διαφοροποιηθεί από τα κοινωνικά στερεότυπα για τα δύο φύλα, τελειώνει το 

έργο και οι όποιες πιθανές αντιπαραθέσεις δε συντελούνται ποτέ. Για μια 

ακόμη φορά διαπιστώνεται ο έντονα παιδαγωγικός, κατ’ αντιδιαστολή με τον 

καλλιτεχνικό, ρόλος των έργων της Λόντου. Η συγγραφέας με το συγκεκριμένο 

κείμενο ήθελε προφανώς να υπαινιχθεί τη δυνατότητα διαφοροποίησης των 

παιδαγωγικών προτύπων ως προς τα δύο φύλα, πρόθεση όμως που εντέλει δεν 

ολοκληρώθηκε σκηνικά. Αν εξαιρέσουμε όμως το συγκεκριμένο έργο, που δε 

συνιστά τον κανόνα στη δραματουργία της Λόντου, η συνολική απουσία 

διαφοροποιήσεων ως προς τη δράση απαγορεύει και την ύπαρξη «περιπετειών», 

στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο για την αύξηση του ενδιαφέροντος εκ 

μέρους του αναγνώστη/θεατή.  

Αυτό το εκ των προτέρων γνωστό αποτέλεσμα της δράσης, η αναμενόμενη 

έκβαση της υπόθεσης ενισχύονται και από την επιλογή του δραματικού χώρου, 

ο οποίος, στα συγκεκριμένα έργα, ταυτίζεται με τον σκηνικό χώρο. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις δηλώνεται ή υπονοείται το εσωτερικό ενός αστικού 

σπιτιού (τραπεζαρία, καθιστικό) ή η σχολική αίθουσα, χώροι που 

αντικατοπτρίζουν την ιδεολογία και την ηθική των ενηλίκων. Υπό αυτές τις 

συνθήκες το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα σκέψεις και 

συμπεριφορές, καθώς το ίδιο το περιβάλλον λειτουργεί απαγορευτικά στην 

εκδήλωσή τους. Ενδεικτικό είναι ότι στις δύο περιπτώσεις που ο δραματικός 

χώρος είναι η ύπαιθρος, το παιδί εκδηλώνει με μεγαλύτερη άνεση 

απαγορευμένες συμπεριφορές. Συγκεκριμένα στην «Ηχώ», όπου ο δραματικός 

χώρος είναι το δάσος, η Μαρία παρουσιάζει ελεύθερα στάσεις και απόψεις που 
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γνωρίζει ότι είναι κατακριτέες από τους ενήλικες, τις οποίες στη συνέχεια 

επιχειρεί να υπερασπίσει και ενώπιον της μητέρας της, έστω και 

αναποτελεσματικά. Στο κείμενο «Η κακή ανατροφή» ο δραματικός και σκηνικός 

χώρος είναι ο δρόμος, ενώ κατά τον δραματικό χρόνο, που παρουσιάζεται ως 

αναδρομή, εκδηλώνεται η κατακριτέα από τους συνομηλίκους του 

συμπεριφορά ενός παιδιού που λειτουργεί ως αντίμαχος για τον 

Παύλο/υποκείμενο. Η παράμετρος τελικά του χώρου είναι αποκαλυπτική και 

συνδέεται με την ιδεολογία των κειμένων, καθώς λειτουργεί ως ενισχυτικός 

παράγοντας γι’ αυτήν2. 

Τελικά καθώς, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά, απουσιάζει πλειάδα 

μορφολογικών (σκηνικές οδηγίες,  λεπτομερείς χωροχρονικές δομές) και 

δομικών γνωρισμάτων (χαρακτήρες, συγκρούσεις, δραματικές καταστάσεις, 

πολυεπίπεδη δράση) του θεατρικού είδους, το ενδιαφέρον των έργων της Λόντου 

από θεατρική άποψη είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Εκείνο που αναδεικνύεται 

ουσιαστικά είναι ο διδακτικός χαρακτήρας των κειμένων, ενώ τονίζεται ότι ο 

μοναδικός τρόπος για το παιδί να επιτύχει το στόχο του, δηλαδή την αποδοχή 

του κοινωνικού περιβάλλοντος, είναι να ενστερνιστεί τις απόψεις και τους 

τρόπους συμπεριφοράς που εκείνο του υποδεικνύει. 

Γενικότερα, η αισθητική που χαρακτηρίζει τα κείμενα της Λόντου είναι 

ρομαντική, υπό την έννοια ότι οι καταστάσεις τελικά ωραιοποιούνται και 

εξωραΐζονται. Η αποτύπωση της καθημερινότητας βέβαια τίθεται στην 

αντικειμενική της διάσταση, με έντονο το στοιχείο της αληθοφάνειας τόσο ως 

προς τον χώρο και τον χρόνο, όσο και ως προς τις ανθρώπινες σχέσεις. Ωστόσο, 

οι όποιες αντιπαραθέσεις δημιουργούνται, ανάγονται σε προσωπικό επίπεδο (τα 

ελαττώματα του Κοκού, της Μαρίας, της Νίκης κ.ο.κ.) με αποτέλεσμα να 

στερούνται καθολικής και διαχρονικής ισχύς. Επίσης, οι λύσεις που 

προτείνονται προκύπτουν με πολύ μεγάλη ευκολία, χωρίς έντονες 

αντιπαραθέσεις και ιδεολογικές φορτίσεις, γεγονός που χαρακτηρίζεται εντέλει 

από ρομαντική διάθεση. Το απείθαρχο, ανυπάκουο παιδί αμέσως μετατρέπεται 

σε πειθαρχημένο και υπάκουο, ο φτωχός υποστηρίζεται από τον πλούσιο και ο 

                                                 
2 Βλ. επίσης τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα, ως προς την παράμετρο του χώρου, στα 

οποία καταλήγει ο Θ.Γραμματάς 1990α: 84-88. 
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ασθενέστερος από τον ισχυρό, σε μία κοινωνία που παρουσιάζεται 

ισορροπημένη και αρμονική3.  

Συγγενής μοιάζει η πραγματικότητα που αποτυπώνεται στα κείμενα της 

Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά, αλλά οι τρόποι και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται διαφοροποιούνται αισθητά με αποτέλεσμα, παρά τις 

φαινομενικές ομοιότητες ανάμεσα στο έργο των δύο δραματουργών, επί της 

ουσίας να πρόκειται για διαφορετικές καλλιτεχνικές προτάσεις. Η Μεταξά 

επιζητά κι εκείνη με τη σειρά της τον ψυχαγωγικό και συχνά θεαματικό 

χαρακτήρα των παραστάσεών της και την παρουσίαση ενός κόσμου μάλλον 

ωραιοποιημένου. Φροντίζει όμως παράλληλα, στηριζόμενη και στην προσωπική 

της θεατρική παιδεία, η πλοκή των κειμένων της να διακρίνεται από το στοιχείο 

του απρόοπτου και να δημιουργούνται κατά το δυνατόν συγκρούσεις, η 

δραματουργική ποιότητα των οποίων θα αναλυθεί στη συνέχεια βάσει των 

δρώσων δυνάμεων, όπως έχουν ήδη παρουσιαστεί (βλ.Κεφ.4.2). 

Η έλλειψη βασικών οικονομικών πόρων αναλαμβάνει σε πολλά κείμενα4 

τη λειτουργία του αντίμαχου προς τη δράση του κεντρικού προσώπου, που σε 

όλες τις περιπτώσεις ταυτίζεται με το υποκείμενο. Η παρουσία της είναι τόσο 

ισχυρή ώστε τις περισσότερες φορές αδρανοποιεί τον ήρωα, που δεν προσπαθεί 

ούτε στο ελάχιστο να της εναντιωθεί ή να ανακαλύψει τρόπους να την 

ξεπεράσει. Το μόνο του όπλο είναι να υπομένει καρτερικά την κατάστασή του 

και να πιστεύει ότι στο τέλος κάποιος ή κάτι  θα βρεθεί να τον βοηθήσει να 

ξεπεράσει το πρόβλημα, ιδέα που εμπνέεται από την αξία της μετριοπάθειας 

και της εγκαρτέρησης του χριστιανικού ιδεώδους. Σε αυτά τα κείμενα 

προφανώς δεν τίθεται θέμα συγκρούσεων, ούτε καν αντιπαραθέσεων, αλλά 

λειτουργούν κυρίως ως φορείς ιδεολογίας με θεατρική μορφή.  

                                                 
3 Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει η Β.Πάτσιου (21995) για την εικόνα του παιδιού 

και της κοινωνίας όπως προβάλλεται από το περιοδικό «Η Διάπλασις των Παίδων». 

Αναφέρει συγκεκριμένα: «Προβάλλεται μια κοινωνική οργάνωση σε ιδανική και ιδεατή 

μορφή, χωρίς συγκρούσεις και αδιέξοδα […] η τιμιότητα των φτωχών και η 

γενναιοδωρία των πλουσίων σχηματίζουν έναν κόσμο όπου τελικά εξαλείφεται η 

δυστυχία και η ανέχεια» (115,126). 
4 Όπως έχει ήδη αναλυθεί αλλού (βλ.Κεφ.4.2) πρόκειται για τα ακόλουθα: «Παραμονή 

πρωτοχρονιάς», «Το όνειρο της Τιτίνας», «Σαν τον Άγιο Βασίλη», «Ο τυχερός 

περιβολάρης», «Κοντορεβιθούλης», «Ο τυχερός κούκλος», «Θάρθει κι εφέτος!…», «Άγιος 

Βασίλης έρχεται». 
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Ωστόσο, σε δύο από τα οκτώ συνολικά σχετικά έργα το υποκείμενο 

επιχειρεί να αγωνισθεί εναντίον της ανέχειας (Ο Τάσος στο «Ο Τυχερός 

κούκλος» και ο Κοντορεβιθούλης στο ομότιτλο) και επομένως δημιουργείται 

μια, κινητήρια για την πλοκή, σύγκρουση. Ο άπορος αντιδρά και επιδιώκει να 

μεταβάλλει την κατάσταση στην οποία έως εκείνη τη στιγμή φαινόταν 

καταδικασμένος. Μηχανεύεται διάφορα τεχνάσματα που προκαλούν 

απρόσμενες εξελίξεις, διακόπτοντας τελικά την ευθύγραμμη πορεία της 

υπόθεσης και δημιουργώντας δραματικές καταστάσεις που προσδίδουν 

ενδιαφέρον στα εν λόγω κείμενα. 

Τα αίτια που τον υποκινούν να αντιδράσει και τελικά να δράσει είναι 

ψυχολογικής υφής, καθώς διεκδικεί τα δικαιώματά του και κυρίως εκείνο της 

επιβίωσης. Το υποκείμενο επιχειρεί να προσδιορίσει τη θέση που του ανήκει 

εντός του συνόλου, να την κατοχυρώσει και να βρει την καταξίωση. Η επιθυμία 

του αυτή λειτουργεί σε προσωπικό επίπεδο και ο αγώνας του δεν ανάγεται επ’ 

ουδενί σε σύμβολο αντίστασης εναντίον της κοινωνικής αδικίας. Το 

συγκεκριμένο υποκείμενο, με τα δεδομένα χαρακτηριστικά, μάχεται κατά της 

κατάστασης που το αφορά χωρίς περαιτέρω προεκτάσεις και ιδεολογικές 

φορτίσεις. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει από τη σύγκρουσή του με την 

απρόσωπη συνθήκη της ένδειας αφορά κατά κύριο λόγο τη δική του μοίρα και 

τη δική του ζωή5. Η έκβαση στα δύο συγκεκριμένα κείμενα δικαιώνει τελικά το 

υποκείμενο, το οποίο καταφέρνει να αντιστρέψει τις αρχικές συνθήκες που το 

απειλούσαν και να δημιουργήσει νέα δεδομένα, εντός των οποίων η ζωή του θα 

υπακούει σε ευνοϊκότερους όρους που θα του επιτρέπουν εφεξής αξιοπρέπεια 

και διεκδίκηση νέων στόχων, ανεξάρτητων από το βασικό ζήτημα της επιβίωσης 

που μοιάζει πια να έχει επιλυθεί δια παντός.  

Σε άλλες περιπτώσεις έργων το κεντρικό δρων πρόσωπο αγωνίζεται 

εναντίον ενός αντίμαχου προσωποποιημένου και μάλιστα συλλογικού 

χαρακτήρα. Πρόκειται για τα κείμενα με πατριωτικό και θρησκευτικό 

περιεχόμενο6 καθώς και για «Το δικαστήριο των Πουλιών», όπου ως αντίμαχος 

παρουσιάζεται αντίστοιχα ο εχθρός, ο άπιστος και το γένος των πουλιών. Παρ’ 

ότι ο αντίπαλος είναι εκείνος που κατέχει την εξουσία και επομένως φαίνεται 
                                                 
5 Στην περίπτωση του Κοντορεβιθούλη, μαζί με εκείνον σώζονται και τα αδέλφια του και 

στη συνέχεια και οι γονείς του, εφόσον τελικά δε στερούνται τα παιδιά τους. Ωστόσο, η 

βασική αιτία της δράσης είναι η ανάγκη για προσωπική λύτρωση του κεντρικού ήρωα. 
6 Συγκεκριμένα «Το γλυκοχάραμα της λευτεριάς», «Χαρούμενες Καμπάνες», «Στο 

μέτωπο του ‘40» και «Ο τυφλός της Ιεριχούς». 
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κατά πολύ ισχυρότερος, το υποκείμενο δε διστάζει να αγωνιστεί εναντίον του 

και να διεκδικήσει τις απόψεις του. Τα αίτια που το ενεργοποιούν είναι κυρίως 

ιδεολογικής φύσης και συγκεκριμένα το ιδανικό της ελευθερίας και το 

αναφαίρετο δικαίωμα της θρησκευτικής πίστης. Μόνον ο Κοκός («Το δικαστήριο 

των πουλιών») φαίνεται να στηρίζεται σε  ψυχολογικά ερείσματα και επιχειρεί 

να δικαιώσει το ανθρώπινο είδος ως ανώτερο του ζωικού και ανεξάρτητο από 

αυτό. 

Οι συγκρούσεις διεξάγονται κυρίως σε επίπεδο ιδεολογίας, εφόσον το 

διακύβευμα δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια της καθημερινότητας των 

προσώπων. Αγωνίζονται για κάτι ανώτερο που ξεπερνά τα όρια των βιοτικών 

αναγκών και εξασφαλίζει την ποιότητα στην ύπαρξη, όπως κάθε αξία καθολικής 

ισχύς. Ο αποδέκτης εξάλλου που θα επηρεαστεί από την έκβαση της 

σύγκρουσης είναι βεβαίως συγκεκριμένες μονάδες, οι οποίες όμως 

εκπροσωπούν κάθε φορά μια ολόκληρη ομάδα και ειδικότερα –κατ’ αντιστοιχία 

με τα προαναφερθέντα κείμενα- τους Έλληνες, τους αλλόθρησκους και τέλος το 

ανθρώπινο είδος. Το αποτέλεσμα είναι η νίκη του ήρωα υπό την έννοια ότι 

καταφέρνει να πλησιάσει το αντικείμενο που επιθυμούσε, ακόμη κι όταν αυτό 

στοιχίσει την ίδια του τη ζωή (ο Νίκος στις «Χαρούμενες Καμπάνες»), οπότε και 

η ηρωποίηση του κεντρικού προσώπου ενισχύει την αξία του ιδανικού για το 

οποίο αγωνίστηκε. Εξαίρεση αποτελεί ο Κοκός που κατά την εξέλιξη της πλοκής 

αντιλαμβάνεται ότι το αντικείμενο που στόχευε ήταν στηριγμένο σε λάθος 

βάσεις και ως εκ τούτου μεταστρέφεται ο ίδιος, παραδέχεται την ήττα του και 

στο τέλος πια ενστερνίζεται τις απόψεις των πουλιών προς ωφελεία του συνόλου. 

Τελευταία περίπτωση συγκρούσεων, ενάντια σε κάποιο συγκεκριμένο 

πρόσωπο ετούτη τη φορά, εντοπίζεται στα έργα «Τα δύο αδερφάκια», «Η 

πεντάμορφη και οι επτά νάνοι», «Ο κακός μάγος» , η «Κοκκινοσκουφίτσα» και 

«Το πάθημα του πλεονέκτη». Στα τρία πρώτα κείμενα ο αντίμαχος διαθέτει 

υπερβατικές δυνάμεις και εμφανίζεται ως μάγος/μάγισσα, οπότε το υποκείμενο 

επιχειρεί να τον κερδίσει απομακρυνόμενο από το μαγικό πεδίο επιρροής τού 

αντιπάλου του. Στα δύο τελευταία έργα αντίθετα, ο αντίμαχος 

υποστασιοποιείται από κάποιον άνθρωπο χωρίς εξωλογικές δυνάμεις (η μητέρα 

της ηρωίδας, ο πλεονέκτης Φαρούλης) που επιχειρεί να ασκήσει την εξουσία 

που διαθέτει (γονεϊκή, οικονομική) στο κεντρικό δρων πρόσωπο. 

Τα αίτια των συγκρούσεων στο σύνολο αυτών των κειμένων είναι 

ψυχολογικά, καθώς ο ήρωας επιθυμεί την ελευθερία της έκφρασής του μακριά 

από οποιασδήποτε μορφής καταπίεση και την καταξίωσή του ως 
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προσωπικότητας. Ως εκ τούτου το επίπεδο που διεξάγονται οι αντιπαραθέσεις 

είναι προσωπικό και αφορά πολύ συγκεκριμένα τη ζωή του υποκειμένου και τις 

τρέχουσες συνθήκες που τη χαρακτηρίζουν. Το αποτέλεσμά τους είναι 

νικητήριο για τον ήρωα που επιτυγχάνει τελικά τον στόχο του, ενώ στο μεταξύ 

έχει εξοντώσει τον αντίμαχό του με την καθοριστική συνδρομή του βοηθού. 

Μόνον η Κοκκινοσκουφίτσα δεν πετυχαίνει να κερδίσει την ανεξαρτησία της και 

την αποδέσμευσή της από την εξουσία των ενηλίκων, ηττάται και αποδέχεται ότι 

ακόμη χρειάζεται καθοδήγηση από τους γονείς, επαναπροσδιορίζονας τελικά τις 

συνθήκες –μεγαλύτερη προσοχή, επιφυλακτικότητα- που θα της επιτρέψουν 

στο μέλλον να διεκδικήσει το αντικείμενο που επιθυμεί. 

Συναφές για το υποκείμενο είναι το αποτέλεσμα των αντιπαραθέσεων στα 

κείμενα «Το αρνάκι και ο λύκος», «Κατσικάκι και λύκος», «Το άριστα της 

Μπούλης», «Το γλυκό της Μπούλης», «Η Μπούλη έχει δίκιο». Σε όλα, τον ρόλο 

του αντίμαχου αναλαμβάνει η μητέρα, η οποία όμως είναι σκηνικώς απούσα7. 

Το υποκείμενο εναντιώνεται στις οδηγίες που εκείνη έχει διατυπώσει σε 

παρελθόντα δραματικό χρόνο κι έτσι η όποια σύγκρουση δημιουργείται, 

διαθέτει μάλλον σπερματικό χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο, 

καθώς το υποκείμενο ηττάται και διαπιστώνει ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να 

διεκδικήσει την ανεξαρτησία του. Σε προσωπικό επίπεδο, όπου και επιχειρεί 

την αυτονόμησή του, προβάλλουν αμέσως οι τρόποι τιμωρίας του λόγω 

ανυπακοής, τους οποίους άλλοτε αποφεύγει (αρνάκι-κατσικάκι) και άλλοτε 

βιώνει (Μπούλη), κατά τρόπο που το οδηγούν σε όλες τις περιπτώσεις να 

ενστερνιστεί την ορθότητα των απόψεων του αντίμαχού του. 

Γενικότερα, σε όλα τα κείμενα όπου σημειώνονται συγκρούσεις, η 

αντίθεση εστιάζεται στη διαμάχη μεταξύ υποκειμένου και αντίμαχου. Ο 

δεύτερος επιχειρεί να εξουσιάσει, κατακτήσει, αδρανοποιήσει το πρώτο και εξ 

αυτού δημιουργείται η συγκρουσιακή κατάσταση. Το αποτέλεσμα στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι η νίκη του υποκειμένου που καταφέρνει να 

εξασφαλίσει σε προσωπικό -και σπανιότερα σε συλλογικό- επίπεδο καλύτερες 

συνθήκες. Μόνον όταν το κεντρικό δρων πρόσωπο δεν ενστερνίζεται τις βασικές 

αρχές της ελληνοχριστιανικής αγωγής περί πίστης, εγκαρτέρησης και υπακοής, 

δεν καταφέρνει να κατακτήσει το αντικείμενο που επιθυμεί, διότι σε αυτή την 

                                                 
7 Σημειώνεται ότι τα τρία τελευταία κείμενα είναι μονόλογοι, οπότε η δράση 

παρουσιάζεται αφηγηματικά με προλήψεις στον χρόνο. 
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περίπτωση θα αλλοιωνόταν ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των κειμένων που θα 

επιβράβευε μη επιθυμητές συμπεριφορές –ανυπακοή, ασέβεια, ανυπομονησία. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σκηνικός χώρος στον οποίο πραγματοποιούνται 

οι συγκρούσεις, καθώς διαπιστώνεται ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το 

υποκείμενο αντιδρά και διεκδικεί τον στόχο του όταν βρίσκεται στην ύπαιθρο 

και όχι σε κλειστό χώρο. Το δάσος είναι το μέρος που φαίνεται να ευνοεί μια 

πιο θαρραλέα συμπεριφορά, χώρος που εκφράζει την ελευθερία της φύσης και 

ταυτόχρονα την απόσταση από τους κοινωνικούς κανόνες. Ο Κοντορεβιθούλης, 

τα δύο αδερφάκια, η Χιονούλα, η Κοκκινοσκουφίτσα, το αρνάκι και το 

κατσικάκι, αλλά και ο Αργύρης, ο Νίκος και ο Γιάννης των πατριωτικών έργων, 

ο Κοκός από το «Δικαστήριο των πουλιών», ο Γιάννης από τον «Κακό μάγο» και 

τέλος ο παππούς από τον «Τυφλό της Ιεριχούς» δρουν σκόπιμα προς την 

κατάκτηση του αντικειμένου όταν βρίσκονται στην ύπαιθρο. Αντίθετα, σε αστικό 

χώρο (κατάστημα, δικαστήριο, σπίτι) διεκδικούν τον στόχο τους ο Τάσος στον 

«Τυχερό κούκλο», ο Πέτρος στο «Πάθημα του πλεονέκτη» και η Μπούλη στους 

τρεις μονολόγους της. Αν και οι προσπάθειες των δύο πρώτων στέφονται με 

επιτυχία, η τελευταία ηρωίδα ηττάται και σε αυτό καθοριστικό ρόλο παίζει ο 

χώρος. Η οικογενειακή εστία, την οποία εξουσιάζει η μητέρα, αποδεικνύεται ο 

πλέον ατελέσφορος χώρος για αντίδραση κατά της μητρικής μορφής και των 

κανόνων που εκείνη θέτει κι επομένως η έκβαση της υπόθεσης μοιάζει 

αναπόφευκτη.  

Η εξέλιξη της πλοκής στις περισσότερες περιπτώσεις των προαναφερθέντων 

έργων κινείται ευθύγραμμα, υπό την έννοια ότι μετά τις πρώτες, απαραίτητες 

πληροφορίες για την υπόθεση διεξάγεται η μία και βασική σύγκρουση, 

αναδεικνύεται ο τελικός νικητής, χωρίς να δημιουργούνται πολλές ανατροπές 

και αιφνιδιασμοί κι έτσι οδηγούμαστε στην τελική έκβαση. Εξαίρεση αποτελούν 

ορισμένα από τα δραματοποιημένα παραμύθια, όπου ήδη το αρχικό κείμενο, 

μέσω της βασικής αρχής του είδους περί επανάληψης των μοτίβων, 

χαρακτηρίζεται από έναν σημαντικό αριθμό περιπετειών προτού το υποκείμενο 

κατακτήσει τον στόχο του. Καθώς στη διασκευασμένη τους μορφή ορισμένα 

από τα στοιχεία αυτά έχουν διατηρηθεί, σημειώνεται μια τεθλασμένη μορφή 

εξέλιξης της δράσης, γεγονός ικανό να τους προσδώσει ενδιαφέρον.  

Από τα πρωτότυπα κείμενα της Μεταξά εκείνο που θεωρούμε ότι 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο δραματουργικό ενδιαφέρον είναι «Το δικαστήριο των 

πουλιών», διότι δημιουργούνται ανατροπές μέσω της αλλαγής λειτουργιών που 

αναλαμβάνουν τα ίδια πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ενώ αρχικά τα πουλιά 
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παρουσιάζονται ως ο αντίμαχος του υποκειμένου, στη συνέχεια κι αφού εκείνο 

έχει ήδη μεταστρέψει τη συμπεριφορά του, αναλαμβάνουν τον ρόλο του 

βοηθού, δημιουργώντας απρόσμενες δραματικές καταστάσεις και 

εμπλουτίζοντας τη δράση. 

Θεωρώντας συνολικά τα κείμενα της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά 

διαπιστώνεται ότι, από τα είκοσι εννιά θεατρικά έργα, συγκρούσεις που 

εξελίσσονται ή έστω παρουσιάζονται σε σπερματική μορφή διαθέτουν τα 

δεκαπέντε, δηλαδή ένα ποσοστό περίπου 50% επί του συνολικού σώματος των 

κειμένων. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το υποκείμενο παρ’ ότι έχει προσδιορίσει 

το αντικείμενο που επιθυμεί, δεν ενεργοποιείται για να το αποκτήσει, αλλά 

υπομένει καρτερικά τις συνθήκες ελπίζοντας στην παρέμβαση κάποιας 

βοηθητικής δύναμης που θα λειτουργήσει ως ανταπόδοση στην υπομονετική 

του στάση. Η δράση αυτών των κειμένων είναι μονοσήμαντη, δε διαθέτει το 

στοιχείο του απρόοπτου και εκφράζει φανερά την ιδεολογία και την 

παιδαγωγική στόχευση της δραματουργού.  

Η κοινωνία σε γενικές γραμμές παρουσιάζεται ωραιοποιημένη μέσω μιας 

ιδεαλιστικής σύλληψης της πραγματικότητας, όπου κυριαρχούν και 

ανταμείβονται τα προσωπικά χαρακτηριστικά του υποκειμένου. Η σύγκρουση 

του εναντίον του αντίμαχου δεν παρουσιάζεται πάντα ως λύση, καθώς η έμφαση 

αποδίδεται στο ‘εγώ’ του ήρωα, την καλοσύνη και τη βαθιά του πίστη ότι κάποια 

στιγμή θα έρθει η ώρα της πληρωμής του από παράγοντες που τον ξεπερνούν. 

Η αντίληψη αυτή δημιουργεί σε γενικές γραμμές παθητικά υποκείμενα και 

στην περίπτωση των παραμυθιών, όπου ο ήρωας είναι αρκετά ενεργητικός αλλά 

η δράση του είναι ήδη γνωστή και αναμενόμενη, δημιουργεί παθητικούς 

αποδέκτες/θεατές.  

Ωστόσο θα πρέπει να αναγνωριστεί στην Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά η 

προσπάθειά της να δημιουργήσει ολοκληρωμένα θεατρικά πρόσωπα, που η 

συμπεριφορά τους δεν εξαρτάται από απλά συμβάντα της καθημερινότητας 

αλλά τα χαρακτηριστικά τους παραμένουν σταθερά και ως εκ τούτου σκόπιμα, 

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Επίσης αρκετά κείμενα, μεταξύ αυτών και τα 

δραματοποιημένα παραμύθια, παρουσιάζουν ενδιαφέρουσα πλοκή 

αξιοποιώντας το στοιχείο των περιπετειών που εμπλουτίζει την υπόθεση. Σε 

οποιαδήποτε περίπτωση όμως το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα υπακούει κατ’ 

αρχάς στους παιδαγωγικούς στόχους της δραματουργού και επομένως η 

θεατρικότητα των έργων δεν εξισορροπεί πάντα τον διδακτισμό τους («Ο τυχερός 
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κούκλος», «Το δικαστήριο των πουλιών», «Το πάθημα του πλεονέκτη» και τα 

παραμύθια «Τα δύο αδερφάκια» και ο «Κοντερεβιθούλης»). 

Καθώς η σκηνική παρουσίαση ενός θεατρικού έργου αποτελεί ανα-

παράσταση και όχι μίμηση μιας πραγματικότητας, έχει διατυπωθεί η άποψη 

περί «πιθανών κόσμων» του δράματος, δηλαδή περί εκείνων των τρόπων 

σύμφωνα με τους οποίους θα μπορούσαν να έχουν γίνει τα πράγματα και περί 

της αναγκαίας εργασίας που καλείται να κάνει ο θεατής ώστε να δημιουργήσει 

τους δικούς του «κόσμους» κατά την παράσταση, συμπληρώνοντας το 

πληροφοριακό κενό κατά την ανάπτυξη της δράσης (Elam 2001:124-126). Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο το κοινό προβάλλει πιθανούς τρόπους ανάπτυξης της δράσης, 

συνάγει τα πιθανά αίτια και αποτελέσματα, τα οποία υπόκεινται σε συνεχή 

αλλαγή καθώς η δραματική τάξη πραγμάτων εξελίσσεται και διευκρινίζεται στην 

πορεία, δημιουργώντας μία δυναμική και όχι μία στατική και μονοσήμαντη 

εξέλιξη των γεγονότων. Διαπιστώνεται λοιπόν αφενός ο πραγματικός κόσμος των 

θεατών (ΚΟ) και αφετέρου ο κόσμος του δράματος (ΚΔ), οι οποίοι πάντα 

επικαλύπτονται, ώστε να είναι εύκολη η προσβασιμότητα από τον έναν στον 

άλλο(ΚΟ →  ΚΔ)  (ό.π.: 128-132).  

Ο Βασίλης Ρώτας επιλέγοντας να μην παρουσιάσει στο ανήλικο κοινό 

μονοσήμαντες σκηνές από την καθημερινή του ζωή, περίπτωση κατά την οποία 

η πρόσβαση ΚΟ →  ΚΔ θα ήταν απλή και σχεδόν αυτονόητη, φροντίζει ώστε να 

παράσχει αρκετά βοηθητικά στοιχεία που θα συμβάλουν στην κατανόηση του 

κόσμου του δράματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα γνωστά ιστορικά 

πρόσωπα (Ρήγας, Σολωμός, Ιησούς) που αυτόματα υποδεικνύουν έναν οικείο 

ΚΟ ο οποίος μεταφέρεται, αλλά όχι αυτούσιος, στον ΚΔ  που κατ’ αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να κατανοηθεί ευκολότερα, εφόσον τα νήματα που τον συνδέουν 

με την πραγματικότητα είναι εμφανή. Παρόμοια βοηθητικά στοιχεία ως προς 

την εν λόγω προσβασιμότητα είναι οι παραμυθιακές μορφές ή άλλες που 

ανήκουν στον κόσμο της φύσης (Δράκος, παιχνίδια, αλεπού, σκαντζόχοιρος 

κ.ο.κ.), η ορμέμφυτη ανθρώπινη ανάγκη που παρουσιάζεται κυρίως στο παιδί 

για παιχνίδι, αλλά και στοιχεία που αφορούν τον χώρο (σαλόνι σπιτιού, 

οικοτροφείο) που είναι οικεία ως εικόνες στο μυαλό του ανήλικου θεατή. Ο 

δραματουργός χρησιμοποιεί πλήθος παρόμοιων δεικτών, καθώς τα κείμενα που 

δημιουργεί είναι σύνθετα, με δράση που εξελίσσεται συχνά απροσδόκητα, 

συνθέτοντας δραματικές καταστάσεις και συγκρούσεις, τις οποίες επιθυμεί να 

παρακολουθήσει με ενδιαφέρον το κοινό του, είτε πρόκειται για ενήλικους 

θεατές χωρίς θεατρική εμπειρία, είτε για ανήλικους.  
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Προχωρώντας, υπό αυτούς τους όρους που επιτρέπουν τον εντοπισμό και 

την κατανόηση των συγκρούσεων από οποιονδήποτε θεατή, θα τις ανιχνεύσουμε 

χρησιμοποιώντας αφενός το δραματικό μοντέλο του Greimas, όπως 

εφαρμόστηκε στα κείμενα του Βασίλη Ρώτα (βλ.Κεφ.4.2) και αφετέρου 

προστρέχοντας στους τριγωνικούς σχηματισμούς δράσης (les triangles 

actantiels), όπως τους διατύπωσε η Anne Ubersfeld (41982: 77-81). Ο 

σημαντικότερος τριγωνικός σχηματισμός είναι εκείνος που υποκινεί τη δράση 

(triangle actif) και ενώ όλες οι άλλες δρώσες δυνάμεις θα μπορούσαν οριακά να 

απουσιάζουν ή να μην δηλώνονται ξεκάθαρα, αν κάποια από τις ακόλουθες 

τρεις λείπει, δε δημιουργούνται συγκρούσεις (ό.π): 

Υποκείμενο 

        ↓                      

Αντικείμενο - - - - - Αντίμαχος    (σχ.1) 

 

Υποκείμενο 

        ↓                      

Αντικείμενο    ←     Αντίμαχος    (σχ.2) 

Σύμφωνα με το σχήμα 1, το υποκείμενο επιθυμεί ένα αντικείμενο και η 

σύγκρουση δημιουργείται επειδή ο αντίμαχος επιθυμεί το υποκείμενο και ως 

εκ τούτου εμποδίζει με κάθε τρόπο την επίτευξη του στόχου του. Σε αυτή την 

κατηγορία εντάσσονται τα ακόλουθα κείμενα του Ρώτα: «Να ζη το Μεσολόγγι», 

«Νενικήκαμεν», «Σε γνωρίζω από την κόψη», «Καρδούλας και λύκος», «Ο 

Καρδούλας δραγάτης», «Μαξιλαριές», «Ρήγας ο Βελεστινλής», «Παραμύθι της 

ανέμης», όπου ο αντίμαχος επιθυμεί το υποκείμενο, υπό την έννοια ότι 

στοχεύει στην κατοχή του, στην άσκηση εξουσίας επί αυτού. Πιο συγκεκριμένα 

στα κείμενα με πατριωτικό θέμα, οι Τούρκοι, η πείνα, ο ματαιόδοξος Ροΐδης, οι 

ιδιοτελείς Οικονόμου, Δεσπότης και Πρίγκιπας, εμποδίζουν αντίστοιχα τους 

Μεσολογγίτες, τους Καλαματιανούς, τον Σολωμό και τον Ρήγα από την επίτευξη 

του σκοπού τους που είναι η απελευθέρωση της πατρίδας, καθώς στοχεύουν 

είτε στην φυσική εξόντωσή τους, είτε στον υποσκελισμό τους. Συνεχίζοντας την 

ανάλυση υπό αυτή το πρίσμα, ο λύκος επιθυμεί να σκοτώσει τον Καρδούλα 

εμποδίζοντάς τον να βιώσει την κατάσταση της ξεγνοιασιάς, ο Βόμπιρας να 

θέσει υπό τις εντολές του τον δραγάτη Καρδούλα ώστε να τον αποτρέψει από τη 

γιορτή, η Περσεφόνη από τις «Μαξιλαριές» να επιβάλει την εξουσία της στα 

νεαρά υποκείμενα που επιθυμούν να διασκεδάσουν, ενώ τέλος η Σαλαμάντρα, 
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ο Δράκος και οι φονιάδες από το «Παραμύθι της ανέμης» να εξοντώσουν τα δύο 

ζευγάρια των ερωτευμένων που επιδιώκουν την προσωπική τους ευτυχία. 

Σύμφωνα με τον επόμενο τριγωνικό σχηματισμό (σχ.2), ο αντίμαχος 

έρχεται σε σύγκρουση με το υποκείμενο επειδή επιθυμούν το ίδιο αντικείμενο, 

δημιουργώντας επιπλέον και συνθήκες ανταγωνιστικότητας. Σε αυτή την 

κατηγορία εντάσσονται τα κάτωθι κείμενα: «Ιησούς δωδεκαετής εν τω ναώ», 

«Αλεπού και σκαντζόχοιρος», «Ο ήρωας», «Σπιτίσιο φαί», «Το ξύλο βγήκε από τον 

παράδεισο» και «Το πιάνο», όπου το αντικείμενο παραμένει το ίδιο και η 

διαφορά ανάμεσα στο υποκείμενο και τον αντίμαχο έγκειται στον τρόπο 

κατάκτησής του. Ο Ιησούς και ο Πρωθιερέας ενδιαφέρονται για την τύχη του 

Ιούδα, αλλά ο πρώτος μέσω της οδού της αγάπης και ο δεύτερος μέσω της 

τιμωρίας, ο σκαντζόχοιρος επιθυμεί να ξεκουραστεί αλλά αυτό συνεπάγεται την 

εξόντωση της αλεπούς, ο Κατσαπρόκος από το «Ο ήρωας» θέλει όπως και ο 

Σβούρας να διασκεδάσει αλλά ο καθένας εις βάρος του άλλου, στο «Σπιτίσιο 

φαί» η Στάσα όπως ο και ο σύζυγός της επιδιώκουν την χειραφέτησή της, αλλά 

εννοώντας την με διαφορετικό τρόπο, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο έργο «Το 

ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» ανάμεσα στην Τοτώ και την Μαριγώ, ενώ τέλος 

οι Σπουργίτης/Γαρδέλης από «Το πιάνο», όπως και ο Μπαρμπα-Γιώργος, 

επιδιώκουν το οικονομικό κέρδος και επομένως τα συμφέροντά τους 

συγκρούονται. 

Η σχηματική αυτή αναπαράσταση των συγκρούσεων που δημιουργούνται 

στα έργα του Βασίλη Ρώτα, συμβάλει πέρα από τον εντοπισμό των διαδράσεων, 

δηλαδή της εμπλοκής των δράσεων περισσοτέρων του ενός πράττοντων (Elam 

2001: 148-149), στη διερεύνηση των λόγων που οδηγούν στη ρήξη. Περίπτωση 

παρεμπόδισης της ερωτικής διάθεσης, αιτίας δηλαδή με συναισθηματικά 

ερείσματα, διαπιστώνεται μόνον στο «Παραμύθι της ανέμης», όπου ο Γιώργης 

και ο Αλής ενεργοποιούνται εναντίον του Δράκου για τον επιπλέον λόγο ότι 

θέλουν να σώσουν τις αγαπημένες τους και να ζήσουν ευτυχισμένοι μαζί τους. 

Σε ψυχολογικά αίτια οφείλεται η επιθυμία για χειραφέτηση της Στάσας 

και της Τοτώς στο «Σπιτίσιο φαί» και «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» 

αντίστοιχα. Τα δραματικά πρόσωπα επιθυμούν να δικαιωθούν, να καταξιωθούν 

από το κοινωνικό σύνολο που μεταβάλλεται, καθώς το γυναικείο φύλο αναζητά 

την ταυτότητά του εντός της πρόσφατα διαμορφωμένης αστικής τάξης. Τα εν 

λόγω υποκείμενα επιθυμούν αντί για σύζυγοι / νοικοκυρές να αναγνωριστούν 

ως γυναίκες του πνεύματος (Στάσα) και της τεχνολογικής εξέλιξης (Τοτώ), που 

θα εξασφαλίζουν οι ίδιες τους οικονομικούς τους πόρους (ως ποιήτρια / ως 
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δικηγόρος αντίστοιχα) και επομένως θα ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο 

υπό νέους όρους. Αναπόδραστα έρχονται σε ρήξη με τον εκπρόσωπο του άλλου 

φύλου (Ανάργυρος, «Σπιτίσιο φαί») καθώς και με την παραδοσιακή αντίληψη 

για τον ρόλο της γυναίκας (Μαριγώ, «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»).   

Ως επί το πλείστον όμως οι συγκρούσεις στα υπό μελέτη κείμενα 

εδράζονται σε ιδεολογικά αίτια, καθώς τα υποκείμενα που δραστηριοποιούνται 

για την επίτευξη του σκοπού τους διαπνέονται συχνά από ιδεαλιστική διάθεση 

και στοχεύουν εκείνο που φαντάζει ανέφικτο. Την απελευθέρωση της Ελλάδας 

επιζητούν οι κάτοικοι του Μεσολογγίου και της Καλαμάτας («Να ζη το 

Μεσολόγγι» και «Νενικήκαμεν) όπως επίσης ο Σολωμός και ο Ρήγας 

(«Νενικήκαμεν» και «Ρήγας ο Βελεστινλής»). Αντιμάχονται ενάντια στο 

κατεστημένο, που είναι η κατοχή της χώρας τους από τους Τούρκους, 

παρακινούμενοι σταθερά από το ιδανικό της ελευθερίας, αν και γνωρίζουν ότι 

οι πιθανότητες επίτευξης του στόχου τους είναι ελάχιστες. 

Άλλοτε, ο επαναπροσδιορισμός ανυπόληπτων πλέον ή αμφισβητούμενων 

αρχών του αξιακού συστήματος αποτελεί το ιδεολογικό κίνητρο που ωθεί το 

υποκείμενο να διεκδικήσει την αξία που θεωρεί ως πρωτεύουσα. Το δικαίωμα 

στη γιορτή είναι μια ανάγκη που στον δραματουργικό κόσμο (ΚΔ ) του Βασίλη 

Ρώτα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς παρακινεί τα δραματικά πρόσωπα που 

την αισθάνονται, να έρθουν αντιμέτωπα με τους εκπροσώπους διαφόρων 

μορφών εξουσίας που την απορρίπτουν, επειδή υπονοείται ότι συμβάλει στην 

ομαδοποίηση των ατόμων και επομένως στην ισχυροποίησή τους, γεγονός που 

είναι εν δυνάμει επικίνδυνο για την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων, που ίσως 

στη συνέχεια να απειληθεί από αυτόν τον δυναμισμό («Μαξιλαριές», «Ο 

Καρδούλας δραγάτης»). 

Μια άλλη αξία που αμφισβητείται ευρύτερα ως προς την πρακτική 

εφαρμογή της λόγω της σχετικότητάς της ανά περίπτωση, είναι το αίσθημα 

δικαίου, το οποίο όμως υποκινεί σταθερά τα δραματικά πρόσωπα των εν λόγω 

έργων, ακόμη κι αν οι πράξεις τους για απόδοση δικαιοσύνης όχι μόνο δεν 

αναγνωρίζονται, αλλά συχνά επιστρέφουν εναντίον τους. Ο Καρδούλας 

αποφασίζει δίχως δεύτερη σκέψη να σώσει τον λύκο από την παγίδα που έχει 

πιαστεί και αμέσως μετά βρίσκεται ο ίδιος αντιμέτωπος με τον ευεργετούμενό 

του, που τώρα ζητά να γίνει θύτης του («Ο Καρδούλας και ο λύκος»). Ομοίως η 

αλεπού σώζει τον σκαντζόχοιρο από την παγωνιά και εξ αιτίας αυτού κινδυνεύει 

στο τέλος να πεθάνει η ίδια από το κρύο («Αλεπού και σκαντζόχοιρος»). 
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Τέλος, η αξία της αγάπης υποκινεί τον Ιησού να σώσει τον μικρό Ιούδα 

από τις απειλές για τιμωρία του Πρωθιερέα («Ιησούς δωδεκαετής εν τω ναώ»), 

κίνητρο που αποκτά και τραγική διάσταση γνωρίζοντας την εξέλιξη της ιστορίας. 

Το στοιχείο όμως αυτό –της γνώσης- ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξία της 

αγάπης και τον ανιδιοτελή χαρακτήρα της, η οποία παρακινεί το υποκείμενο 

που όχι μόνο δεν περιμένει ανταπόκριση, αλλά γνωρίζει την τελική έκβαση που 

ξεπερνά τα πλαίσια της πλοκής του συγκεκριμένου έργου και εντάσσεται στον 

πραγματικό κόσμο του θεατή (ΚΟ). 

Το αξιακό σύστημα επομένως εν γένει (αγάπη, δικαιοσύνη, συλλογικότητα 

μέσω της γιορτής, ελευθερία) είναι εκείνο που αποτελεί την κύρια αιτία των 

συγκρούσεων. Ακόμη και τα πρόσωπα στα δύο έργα που γειτνιάζουν με το 

είδους του θεάτρου σκιών («Ο ήρωας» και «Το πιάνο») αν και δεν συνθέτουν 

θεατρικούς χαρακτήρες, αλλά αποτελούν κυρίως τύπους –σα χαρτονένιες 

φιγούρες- που εκφράζουν τα κακώς κείμενα της κοινωνίας, είναι κι αυτά φορείς 

ιδεολογίας, όχι της δικής τους αλλά της συνείδησης του γράφοντα. Ο 

Κατσαπρόκος και ο Τζιτζιφιόγκος αντιλαμβάνονται εκ του αποτελέσματος ότι ο 

ηρωισμός δε δηλώνεται αλλά μόνον βιώνεται, ενώ οι Σπουργίτης, Γαρδέλης, 

Μπαρμπα-Γιώργος διαπιστώνουν ότι η έλλειψη εντιμότητας, αν και πρόσκαιρα 

φέρνει κέρδος, στο τέλος οδηγεί σε οξύτερα προβλήματα από την αρχική 

κατάσταση ένδειας.  

Ως προς τα επίπεδα που συντελούνται οι συγκρούσεις, διακρίνεται κατ’ 

αρχάς το ψυχολογικό, όπου τα υποκείμενα στο «Σπιτίσιο φαί» και «Το ξύλο 

βγήκε από τον παράδεισο» έχουν λανθασμένα θεωρήσει ως αντίμαχό τους τον 

Ανάργυρο και τη Μαριγώ αντίστοιχα. Η εντύπωση που έχουν σχηματίσει γι’ 

αυτούς είναι ότι επιδιώκουν να αναχαιτίσουν τη δική τους πορεία προς τον 

στόχο και ως τούτου η σύγκρουση διεξάγεται σε ψυχολογικό, προσωπικό 

επίπεδο. Τα δεδομένα αλλάζουν όταν οι αρχικοί βοηθοί των υποκειμένων δεν 

τους οδηγούν προς την κατάκτηση του αντικείμενου, αλλά αποδεικνύεται ότι 

τους αποπροσανατολίζουν και τότε έρχεται η σειρά των αντίμαχων να  

μετατραπούν σε βοηθούς. 

Γενικότερα, στην πλειονότητα των έργων του Βασίλη Ρώτα οι συγκρούσεις 

διεξάγονται σε ιδεολογικό επίπεδο και υπό αυτή την έννοια το υποκείμενο 

επιθυμεί ένα αντικείμενο που δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα, ο αντίμαχος 

υποστασιοποιείται από μια ολόκληρη ομάδα (Τούρκοι) ή εκπροσωπεί μια τάξη 

πραγμάτων (ανώτερη οικονομική, θρησκευτική, εκπαιδευτική τάξη), η αιτία της 

σύγκρουσης εδράζεται σε ιδεολογική βάση, ενώ ο αποδέκτης της είναι μια 
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ολόκληρη κοινότητα. Επανεξετάζοντας τον πίνακα με τις δρώσες δυνάμες στα 

υπό μελέτη έργα (βλ. Κεφ. 4.2), διαπιστώνεται ότι ο συνδυασμός που μόλις 

περιγράφηκε απαντάται στα περισσότερα κείμενα. Η δράση του υποκειμένου 

διαθέτει συλλογικό χαρακτήρα, ενώ το ίδιο αγωνίζεται για την επίτευξη ενός 

στόχου με καθολική αποδοχή κατά τρόπο ώστε, αν και υπάρχουν σαφείς 

χωροχρονικές ενδείξεις, η δράση του να ξεπερνά τον κόσμο του δράματος (ΚΟ) 

και να αφορά τον πραγματικό κόσμο του θεατή (ΚΔ), έξω από χρονικά πλαίσια 

και επομένως αποκτώντας διαχρονικό χαρακτήρα.  

Μελετώντας τέλος τα αποτελέσματα των συγκρούσεων, διαπιστώνεται ότι το 

υποκείμενο συχνά δεν καταφέρνει να επιτύχει τον στόχο του και η αιτία δεν 

είναι η υποχώρησή του από την αρχική στοχοθεσία, αλλά η εντωμεταξύ φθορά 

(θάνατος) του ίδιου. Στα κείμενα πατριωτικού περιεχομένου μόνον οι κάτοικοι 

της Καλαμάτας («Νενικήκαμεν») βιώνουν σε σκηνικό χρόνο την απελευθέρωση 

της πόλης τους. Στα υπόλοιπα έργα η μοίρα του Μεσολογγίου είναι τραγική και 

ιστορικά γνωστή («Να ζη το Μεσολόγγι» και «Σε γνωρίζω από την κόψη»), καθώς 

και η τύχη του Ρήγα Βελεστινλή στην προσπάθειά του να οργανώσει το 

εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, η οποία 

μεταφέρεται και στον κόσμο του δράματος (ΚΟ). Η μη κατάκτηση του 

αντικειμένου οδηγεί στην ηρωποίηση στη συνείδηση του αποδέκτη-κοινού των 

υποκειμένων που αγωνίστηκαν για υψηλά και πανανθρώπινα ιδανικά.  

Από την άλλη πλευρά οι συγκρούσεις που δημιουργούνται προκειμένου 

να αποκτηθεί το αγαθό της γιορτής, βαίνουν όλες θετικά για τα δρώντα 

πρόσωπα. Αντί να μεταβάλουν εκείνα τις απόψεις και τον στόχο τους καθώς 

έρχονται αντιμέτωπα με εκπροσώπους του κατεστημένου (οικονομικού, 

εκπαιδευτικού / Βόμπιρας «Ο Καρδούλας δραγάτης» και Περσεφόνη 

«Μαξιλαριές») καταφέρνουν να πείσουν τον αντίμαχό τους για την εσφαλμένη 

του αντιμετώπιση ή να του αφαιρέσουν τη δύναμή του  (Λύκος «Ο Καρδούλας 

και ο λύκος», Σκαντζόχοιρος «Αλεπού και σκαντζόχοιρος») και τα ίδια τελικά να 

κατακτήσουν το επιθυμητό αντικείμενο. 

Τέλος, στις περιπτώσεις όπου ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η γυναικεία 

χειραφέτηση, η έκβαση δεν ολοκληρώνεται στον σκηνικό χρόνο και φαίνεται να 

παραμένει ανοιχτή ως προς την ερμηνεία από τον θεατή. Τα υποκείμενα, μετά 

τη σύγκρουσή τους, αποφασίζουν να συμπλεύσουν με τον αντίμαχό τους, αλλά 

όχι επειδή συμβιβάζονται. Κατ’ ουσίαν αποδέχονται ότι το σφάλμα τους 

εστιάζεται στην τροπικότητα των πράξεών τους και όχι στον στόχο τους. 

Αποδέχονται επομένως να προσεγγίσουν το αντικείμενο που επιθυμούν μέσω 
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ενός άλλου δρόμου, εκείνου που προτείνει ο αντίμαχος ο οποίος παύει πια να 

είναι αρνητικός ως προς την ουσία του στόχου και καθίσταται σύμμαχος του 

υποκειμένου, μεταβάλλοντας τις δρώσες δυνάμεις στο τέλος του έργου και 

αφήνοντας το κοινό να σχηματίσει την ενδεχόμενη οριστική λύση μόνο του, 

συμψηφίζοντας τον δραματικό με τον πραγματικό κόσμο ((ΚΟ + ΚΔ ) σύμφωνα με 

τα δικά του κριτήρια. 

Συμπερασματικά λοιπόν διαπιστώνεται ότι η έκβαση της δράσης στα 

κείμενα του Ρώτα δεν είναι μονοσήμαντη, αλλά χαρακτηρίζεται από δημιουργία 

δραματικών καταστάσεων και συγκρούσεων χωρίς εκ των προτέρων γνωστά ή 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου το υποκείμενο 

τελικά πεθαίνει στην προσπάθειά του να κατακτήσει τον στόχο, η αξία για την 

οποία αγωνιζόταν αναδεικνύεται ακόμη πιο ισχυρή, ενώ το ίδιο ηρωποιείται 

υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επιδιώκει κανείς ακόμη και ό,τι μοιάζει 

αντικειμενικά ανέφικτο. Η συχνά θετική έκβαση, από την άλλη πλευρά, της 

σύγκρουσης ανάμεσα στο υποκείμενο και τον αντίμαχο, που εκπροσωπεί μια 

μορφή εξουσίας του κοινωνικού συστήματος, εκφράζει ακριβώς την αισιοδοξία 

και την αγωνιστικότητα του Βασίλη Ρώτα, ο οποίος υποστηρίζει την 

αναγκαιότητα για συμμετοχή σε συλλογικούς αγώνες με απώτερο σκοπό τη 

μεταβολή της κοινωνικής πραγματικότητας.  

Τα ερείσματα στα κείμενα του Στέλιου Σπεράντσα είναι σαφώς 

διαφορετικά, καθώς ο ίδιος δε στοχεύει στη διαφοροποίηση κοινωνικών αρχών 

και αξιών, αλλά στη διαμόρφωση ενός ανήλικου που θα μπορέσει να αποδεχθεί 

και να εισέλθει στην ήδη υπάρχουσα κοινωνική δομή και ιδεολογία. Οι 

χαρακτήρες των έργων του θα χαρακτηρίζονταν μονοσήμαντοι, καθώς δεν 

ενυπάρχει σε αυτούς μια ποικιλία, αντικρουόμενων ίσως, χαρακτηριστικών. Το 

δρων πρόσωπο που μάχεται για την πατρίδα δεν αφήνεται πουθενά να εννοηθεί 

ότι γνωρίζει στιγμές φόβου, δειλίας ή αμφιταλάντευσης μπροστά στον κίνδυνο 

απώλειας της ζωής του. Η μαχητικότητα και η αγωνιστικότητά του είναι τέτοια 

που δεν επιτρέπουν πιο ανθρώπινα συναισθήματα, που πιθανόν θα 

παρακώλυαν τον στόχο του. Από την άλλη πλευρά, τα υποκείμενα που 

παρουσιάζονται να ζουν και να δρουν μέσα σε ένα αστικό, οικείο για τον θεατή, 

περιβάλλον, έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο τον οποίο επιτυγχάνουν χωρίς να 

προβληματίζονται για την ορθότητά του, επιδεικνύοντας τελικά χαρακτηριστικά 

μόνον θετικά ή μόνον αρνητικά, ως προς τις αντιλήψεις των γύρω τους και του 

γράφοντα. Η μεταστροφή τους, από την οποία πηγάζει και η διδαχή των έργων, 
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συμβαίνει εκ των υστέρων, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες από την κατάκτηση 

του ποθητού αντικειμένου.  

Ως εκ τούτου, οι χαρακτήρες στα κείμενα του Σπεράντσα δεν διακρίνονται 

από τον ρεαλισμό της ανθρώπινης προσωπικότητας που διαθέτει ποικιλία 

συναισθημάτων και σκέψεων, αλλά είναι εστιασμένοι σε ένα μόνον 

χαρακτηριστικό, υπηρετώντας την παιδαγωγική στόχευση των έργων. Η τέτοιου 

είδους ποιότητά τους, που απομονώνει και φωτίζει ένα στοιχείο του προσώπου, 

επιτρέπει την έμφαση στην προτεινόμενη συμπεριφορά η οποία φαίνεται να 

ανακύπτει αβίαστα και χωρίς διλήμματα. 

Από την άλλη πλευρά, η συχνή απουσία από τα κείμενα της λειτουργίας 

του αντίμαχου, απαγορεύει ουσιαστικά τη δημιουργία συγκρούσεων. Το 

υποκείμενο επιθυμεί ένα αντικείμενο και ενεργεί προς την κατάκτησή του, 

χωρίς να συναντά ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά προσκόμματα. Επομένως σε 

ένα μεγάλο μέρος της δραματουργίας του Σπεράντσα δεν εντοπίζονται 

συγκρουσιακές καταστάσεις, που θα αναδίπλωναν τη δράση και ως εκ τούτου 

το δραματουργικό τους ενδιαφέρον είναι μειωμένο. 

Εξαίρεση αποτελούν τα έργα που αναφέρονται στην απελευθέρωση της 

Ελλάδας, όπου εκεί ο αντίμαχος υποστασιοποιείται από τον εχθρό. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις τα αίτια των συγκρούσεων είναι ιδεολογικά και δεν αφορούν μόνον  

το δρων πρόσωπο αλλά ολόκληρη την κοινότητα που αγωνίζεται. Το επίπεδο 

που διαδραματίζονται διακρίνεται από συλλογικότητα προς την επίτευξη ενός 

κοινού στόχου, ενώ το αποτέλεσμά τους αφορά αφενός την τύχη του ίδιου του 

υποκειμένου και αφετέρου το σύνολο του λαού. Ακόμη όμως και σε αυτού του 

είδους τα κείμενα, ο αντίμαχος δεν εμφανίζεται πάντοτε σκηνικά κι έτσι η 

λειτουργία του αποδυναμώνεται, καθώς παραμένει στη σφαίρα της αφήγησης 

και όχι της σκηνικής πραγματικότητας. 

Η εξ αρχής όμως προδιαγεγραμμένη πορεία της δράσης δεν αναιρείται 

ούτε και σε αυτά τα έργα που διαθέτουν συγκρουσιακές καταστάσεις, διότι η 

τελική νίκη των Ελλήνων, ακόμη κι αν έχει μεσολαβήσει ο θάνατος του 

ηρωποιημένου υποκειμένου, είναι αδιαμφισβήτητη και ενισχύει τον 

παιδαγωγικό ρόλο των έργων. Σε όλες τις περιπτώσεις επομένως η πορεία της 

δράσης είναι μονοσήμαντη και κινείται σταθερά προς τη δικαίωση ή τον 

σωφρονισμό του κεντρικού προσώπου. Στα έργα που αναφέρονται στην παιδική 

καθημερινότητα ο ανήλικος κινείται απαρέγκλιτα προς την ίδια κατεύθυνση, 

εκφράζοντας αρχικά τη λαθεμένη συμπεριφορά, στη συνέχεια 
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αντιλαμβανόμενος την αναποτελεσματικότητά της και τέλος αναθεωρώντας και 

αποδεχόμενος τα πρότυπα που του υποδεικνύονται με έμμεσο ή άμεσο τρόπο8. 

Η αισθητική επομένως που χαρακτηρίζει τη δραματουργία του Στέλιου 

Σπεράντσα είναι ρομαντική, υπό την έννοια ότι δεν παρουσιάζει τον ανθρώπινο 

χαρακτήρα στις πραγματικές του διαστάσεις. Από τη μια πλευρά αποδέχεται ότι 

ο ανήλικος, μέσω της εμπειρίας και του πειραματισμού, είναι ικανός να 

επιλέξει από μόνος του τις αρχές που πρεσβεύει το σύνολο της κοινωνίας, οι 

οποίες ουσιαστικά εμφανίζονται ως η μοναδική και ταυτόχρονα η καλύτερα 

επιλογή. Από την άλλη πλευρά, παρουσιάζονται πρόσωπα σχεδόν μυθικά, που 

δε γνωρίζουν τι εστί φόβος και δειλία, ορμώμενα από το δίκαιο της ελευθερίας 

και της εθνικής ανεξαρτησίας. Η έλλειψη συγκρούσεων τέλος, δημιουργεί την 

εξωραϊσμένη εικόνα μιας κοινωνίας όπου κάθε μέλος της είναι σε θέση να 

ενστερνιστεί τις αξίες της χωρίς δυσκολία και να ευθυγραμμιστεί με τις αρχές 

της χωρίς να τις αμφισβητήσει ή να επιχειρήσει να τις τροποποιήσει. Ο 

συνδυασμός αυτών των στοιχείων, δημιουργεί κείμενα χωρίς δραματουργικό 

ενδιαφέρον, από τα οποία απουσιάζει το στοιχείο της έκπληξης και του 

αιφνιδιασμού και τα οποία υπηρετούν τελικά τους παιδαγωγικούς τους στόχους 

που αναδεικνύονται με έμφαση.   

 

 

 

 

 

                                                 
8 Εξαίρεση αποτελούν τα κείμενα «Το δηλητήριο» και «Ο νερουλάς», όπου τα κεντρικά 

πρόσωπα, παρ’ ότι έρχονται αντιμέτωπα με τις αρνητικές συνέπειες των πράξεών τους, 

συνεχίζουν να τις υποστηρίζουν με σθένος. 
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4.4. Αισθητικοί και θεατρικοί κώδικες επικοινωνίας 

Οι αφηγηματικές τεχνικές που επιλέγει να χρησιμοποιήσει κάθε 

συγγραφέας διαμορφώνουν την αισθητική του έργου του, ενώ παράλληλα 

συνιστούν έκφραση των πεποιθήσεών του και δείκτη της πρόθεσής του για 

εμφανή ή υπονοούμενη παρουσία της ιδεολογίας του. Η εστίαση της αφήγησης 

(Genette 1972: 206-210), αλλά κυρίως η προοπτική είναι στοιχεία 

καταδηλωτικά των προθέσεων του συγγραφέα. Η προοπτική, εννοούμενη ως τον 

τρόπο με τον οποίο ένα πρόσωπο αντιμετωπίζει τα γεγονότα και τις καταστάσεις, 

χαρακτηρίζεται από τριών ειδών δομές: τη μη προοπτική, όπου ο συγγραφέας 

εκφράζει άμεσα τις προθέσεις του μέσω των προσώπων του, την κλειστή 

προοπτική, η οποία ενεργοποιεί την κριτική ικανότητα του θεατή και την 

ανοιχτή προοπτική, κατά την οποία δεν υπάρχει προτιθέμενη προοπτική 

(Δερμιτζάκης 2000:213, 215).  

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες που παρατίθενται στα κείμενα α-

προοπτικά, δηλαδή εκτός της προοπτικής των προσώπων. Μία τέτοιου είδους 

κατηγορία α-προοπτικών πληροφοριών είναι η έκβαση, η οποία είτε επικυρώνει 

είτε ακυρώνει την προοπτική των προσώπων, ενώ σίγουρα υπαγορεύει την 

προτιθέμενη προοπτική πρόσληψης από τον αναγνώστη/θεατή (ό.π.: 214).  

Στα έργα του Γρηγόριου Ξενόπουλου διαπιστώνεται σε ευρεία κλίμακα η 

χρήση της κλειστής προοπτικής, όπου τα πρόσωπα δεν εκφράζουν εξαρχής την 

προτιθέμενη από τον συγγραφέα συμπεριφορά, αλλά την αναζητούν κατά τη 

διάρκεια της δράσης και σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν αναπόδραστα και 

οι αναγνώστες/θεατές, ενεργοποιώντας τη δική τους κριτική σκέψη. Ενδεικτικά 

αναφέρεται το κείμενο «Είναι κακός», όπου ο δωδεκάχρονος Πέτρας χτυπά τον 

συνομήλικο υπηρέτη του προβάλλοντας αληθοφανείς δικαιολογίες για την 

πράξη του. Παρ’ ότι οι λόγοι που επικαλείται θα μπορούσαν ίσως να θεωρηθούν 

λογικοί, ωστόσο δεν δικαιολογούν τη συμπεριφορά που προκάλεσαν κι αυτό το 

αντιλαμβάνεται μόνος του ο ίδιος ο Πέτρος βαθμηδόν, μέσω της συζήτησης που 

έχει με τον αδελφό του. Η μεταστροφή του, καθώς διεξάγεται σταδιακά, 

προτρέπει με έμμεσο τρόπο και τον ανήλικο θεατή να ακολουθήσει τον τρόπο 

σκέψης του ήρωα, ενεργοποιώντας δικές του σκέψεις και εμπειρίες και 

καταλήγοντας στο επιθυμητό από τον συγγραφέα αποτέλεσμα. 

Ομοίως στον μονόλογο «Θα είμαι εγώ!» η δεκατετράχρονη Αργυρώ αναζητά 

την ταυτότητα του φύλου της και τη συμπεριφορά προς τους άλλους που 

ταιριάζει στην ίδια, καθώς συναισθάνεται ότι βρίσκεται στη διαδικασία της 

ενηλικίωσης. Η πρόθεση του δραματουργού είναι επιμελώς συγκαλυμμένη και 
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αφήνει στο θεατρικό πρόσωπο όλα τα περιθώρια να περιπλανηθεί στους 

κοινωνικούς τύπους που αντιμετωπίζει καθημερινά και να επιλέξει εκείνον που 

συμβαδίζει με τις προσωπικές του επιθυμίες. Μαζί με την Αργυρώ 

προβληματίζεται και ο θεατής, ο οποίος με τη σειρά του καλείται να επικρίνει ή 

να κατακρίνει συμπεριφορές και στάσεις που εντοπίζονται στην κοινωνία. 

Το δραματικό κείμενο όμως πέραν της χρήσης των αφηγηματικών 

τεχνικών θα πρέπει επιπλέον, προκειμένου να φανερώνει το γένος του, να 

απαντά και σε ζητήματα υφολογικά που το διαφοροποιούν από το 

έπος/πεζογράφημα (Γραμματάς 1997: 27-28, Δερμιτζάκης 2000: 33-49). Η 

πρώτη βασική παράμετρος είναι η κατάργηση της αφήγησης και της 

περιγραφής, οι οποίες κατά κανόνα δεν προωθούν τη δράση και επιπλέον 

αποπροσανατολίζουν τον θεατή από τις δραματικές καταστάσεις1. Οι 

λεπτομέρειες που προσφέρει συνήθως η αφήγηση, εικονοποιούνται στο δράμα 

σκηνικά ή ερμηνεύονται υποκριτικά από τον ηθοποιό, επομένως δεν κρίνεται 

απαραίτητη η περιγραφή τους. Η δεύτερη σημαντική παράμετρος είναι η 

δραματική συμπύκνωση, καθώς ο σκηνικός χρόνος είναι περιορισμένος και 

εντός αυτού του δεδομένου πλαισίου οφείλει ο θεατρικός συγγραφέας να 

παρουσιάσει τους χαρακτήρες, τις συγκρούσεις, τα επεισόδια, να ολοκληρώσει 

δηλαδή σκηνικά τη δράση. 

Στα κείμενα του Γρηγόριου Ξενόπουλου δεν παρατηρούνται συχνές 

προλήψεις ή αναλήψεις στον χρόνο κι έτσι ο χειρισμός του δραματικού χρόνου 

επιτυγχάνεται με ευκολία από τον έμπειρο δραματουργό. Επίσης κατέχει τον 

τρόπο να δημιουργεί χαρακτήρες που εξελίσσονται και δραματικές 

καταστάσεις, καταλήγοντας σε μία ολοκληρωμένη και χωρίς νοηματικά κενά 

λύση, μέσα στα στενά πλαίσια ενός ολιγοσέλιδου κειμένου. Γνωρίζει πώς να 

διατηρεί αφενός τον ρυθμό γοργό και αφετέρου να παρουσιάζει σταδιακά και 

πολύπλευρα το θέμα με το οποίο καταπιάνεται, δημιουργώντας τελικά έργα 

που ξεχωρίζουν για την πυκνότητα και την σαφήνειά τους. Αναφέρονται 

ενδεικτικά τα κείμενα «Η επίσκεψη της παραμάνας», «Τ’ ονειρευτό ποδήλατο», 

«Θα είμαι εγώ! και «Ο Σωτήρας», όπου θίγονται αντίστοιχα τα ζητήματα της 

αγνωμοσύνης, της εντιμότητας, της αυτογνωσίας και του θάρρους, 

                                                 
1 Στις περιπτώσεις που η αφήγηση ορισμένων επεισοδίων θεωρείται κρίσιμη για την 

έκβαση της υπόθεσης, χρησιμοποιούνται στο δράμα συγκεκριμένες αφηγηματικές 

τεχνικές, βλ. Δερμιτζάκη 2000: 38-39. 
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παρουσιάζοντας δύο τουλάχιστον όψεις τους και καταλήγοντας στην 

προτεινόμενη, μέσα σε εξαιρετικά περιορισμένο σκηνικό χρόνο. 

Σε ό,τι αφορά το γλωσσικό ζήτημα, ένα θέμα που ταλανίζει την 

εκπαίδευση αλλά και την πολιτική ζωή της Ελλάδας κατά τις πρώτες δεκαετίες 

του 20ου αιώνα, ο Ξενόπουλος επιλέγει τη δημοτική, και μάλιστα πρωτοπόρησε 

καθώς το πρώτο ανάγνωσμα για παιδιά που δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα στη 

δημοτική ήταν το μυθιστόρημά του «Η αδελφούλα μου» στα 1890 (Ταρσούλη 

1951: 213). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι με τον νόμο ΒΤΜΘ’ του 1895 που 

ίσχυσε ουσιαστικά μέχρι το 19292 η γλώσσα διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο 

είναι η αρχαία ελληνική και η καθαρεύουσα (Μπουζάκης 1986: 49-54, 72). 

Ωστόσο ο δραματουργός, έχοντας επίγνωση του αποδέκτη των κειμένων του, 

αποφασίζει εξ αρχής να του απευθυνθεί στη δημοτική, την οποία κατανοεί 

καλύτερα και επομένως δύναται να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αμεσότητα στο 

μήνυμα του λόγου της.  

Η χρήση της γλώσσας, ανεξαρτήτως του επιπέδου της, θα πρέπει να 

συντείνει στον βασικό στόχο του θεατρικού κειμένου, που δεν είναι άλλος από 

την παραστασιμότητα. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται χάρη στο κείμενο, τη 

δραματική έκφραση (με το λόγο ή με το σώμα), τον χώρο, τη μορφή του 

ηθοποιού και τη μουσική (Μουδατσάκις 1994: 19), στοιχεία που εντέλει 

ευνοούν την ανεμπόδιστη πρόσληψη από τον θεατή. Τα έργα που απευθύνονται 

σε ανήλικο κοινό, με τις ιδιαίτερες προσληπτικές δυνατότητές του, οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψιν επιπλέον παράγοντες, οι οποίοι συντείνουν στην 

υπερκέραση των πιθανών προβλημάτων επικοινωνίας και πρόσληψης λόγω 

ηλικίας και ψυχοπνευματικού σταδίου ανάπτυξης του θεατή. Όπως γράφει 

χαρακτηριστικά ο Roger Deldime (1996: 38) «-το μάτι του θεατή πρέπει να 

διεγείρεται από στοιχεία (υλικά, χρώματα, στολίδια) –το αυτί πρέπει να 

γοητεύεται από το κείμενο, τη μουσική, τη φωνή». Μ’ άλλα λόγια, το θεατρικό 

κείμενο που απευθύνεται στο παιδί οφείλει να διαθέτει ζωντάνια, αμεσότητα και 

θεαματικότητα, ώστε από τη μια πλευρά να προσελκύει την προσοχή του θεατή 

και από την άλλη να διευκολύνει τη διαδικασία της πρόσληψης. 

Σε γλωσσικό επίπεδο η πρόσληψη επιτυγχάνεται εν μέρει από την 

προφορικότητα του λόγου, δηλαδή από τη χρήση ιδιωματικών, στερεότυπων 

                                                 
2 Με το Ν.Δ. 2585 του 1917 καταργούνται τα αρχαία ελληνικά και καθιερώνεται η 

δημοτική γλώσσα στις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Ωστόσο, αυτή η απόπειρα 

μεταρρύθμισης θα καταργηθεί το 1920, οπότε επιστρέφει και πάλι η καθαρεύουσα.  
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εκφράσεων της καθημερινότητας, τη χρήση επιφωνημάτων, υποκοριστικών και 

ονοματοποιίας (Χαραλαμπάκης 1993: 58-62). Ο Ξενόπουλος αποδεικνύεται ότι 

γνωρίζει πολύ καλά και αυτή τη θεατρική επιταγή και ως εκ τούτου όλα του τα 

κείμενα διαθέτουν μια γλώσσα με έντονα τα στοιχεία της προφορικότητας. Οι 

στερεότυπες εκφράσεις που αντλούνται από τον καθημερινό λόγο προσδίδουν 

αμεσότητα και λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της ανοίκειας 

θεατρικής και της γνώριμης γλώσσας του παιδιού-θεατή. «Σκοτώνεις την ώρα 

σου», «να με πιάση στα πράσα», «σπάω το κεφάλι μου με τα αινίγματα», «τέτοια 

ώρα, τέτοια λόγια», «δεν καταλαβαίνω γρυ», «όλο αυτό μου κοπανάς», «ο καβγάς 

για το πάπλωμα», «δεν είναι παίξε-γέλασε» είναι ορισμένες μόνο από τις 

εκφράσεις που συναντάμε στα κείμενα του Ξενόπουλου και χαρίζουν στον 

γενικά φροντισμένο λόγο του ελαφράδα και θεατρικότητα, καθώς εύκολα 

μετατρέπονται από οπτικά σε ακουστικά σημεία. 

Τον ίδιο στόχο εκπληρώνει και η χρήση των επιφωνημάτων που διανθίζουν 

τα κείμενα και υποβοηθούν τη συγκινησιακή λειτουργία της γλώσσας (Νάκας 

1995: 218-219). Την έκπληξη εκφράζουν τα «μπα, μπα!» «α!», τη χαρά και τον 

ενθουσιασμό τα «ω!», «ζήτω!», «ούρρα!», τον πόνο τα «άι! άι! άι!», «ωχ!» και τέλος 

το αίσθημα της ζέστης το «ουφ, ουφ!» για να αναφερθούν ενδεικτικά μόνο 

ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Την ίδια λειτουργία της γλώσσας 

υποστηρίζει επίσης ο επιτονισμός μέσω της επανάληψης της ίδιας λέξης: «να, 

να!», «ναι, ναι, αυτό είναι», αλλά και της ίδιας σημασίας: «κλέφτη, παλιόπαιδο, 

μάγκα», «χαστουκιές, γροθιές, σκουποξυλιές, κλωτσιές», «λωποδύτη, 

χαντακωμένε», «ήταν ένας κακός, ένας δόλιος, ένας άπιστος, ένας ψεύτικος 

φίλος», «λυπηθήτε με, σπλαχνιστήτε με», επαναλήψεις που τονίζουν τελικά ένα 

συγκεκριμένο στοιχείο της υπόθεσης και έλκουν την προσοχή του θεατή χάρη 

στην αμεσότητά τους. 

Όσο για τον υποκορισμό, είναι μια πρακτική που ο Ξενόπουλος δε 

συνηθίζει να χρησιμοποιεί στα κείμενά του για παιδιά. Αντίθετα, στους 

διαλόγους και μονολόγους που έχει γράψει ειδικά για νήπια είναι ένα πολύ 

συχνό χαρακτηριστικό της γραφής του. Δεν εφαρμόζεται μόνον στα κύρια 

ονόματα (Μαρούλα, Γιαννούλα, Γιαννάκης, Μίμης, Φιβής, Φιβή, Τοτός κ.ά.), 

αλλά σε όλα γενικά τα ονόματα: στρατιωτάκια, κατσικάκια, παιδάκια, 

κουδουνάκι, αμαξάκι, νυχτικάκια, προσευχούλα και πλήθος άλλων. Καθώς όμως 

εξαρχής (βλ.Κεφ.4.1) και βάσει των λεγομένων του ίδιου του δημιουργού 

(Ξενόπουλος 1896: 11), έχουμε θεωρήσει ότι τα κείμενα για νήπια δεν 

αποτελούν θεατρικά έργα αλλά κείμενα για απλή απαγγελία, συμπεραίνουμε 
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ότι ο υποκορισμός δεν είναι τελικά χαρακτηριστικό στοιχείο του λόγου του 

Ξενόπουλου. 

Αντιθέτως, η ονοματοποιία χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τον 

δραματουργό και δίχως να υποβιβάζει τη γλώσσα του σε μια επίπλαστα 

παιδιάστικη ομιλία –όπως πιθανώς θα έκανε ο υποκορισμός- την εμπλουτίζει 

με τη ζωντάνια της καθημερινότητας. Εκτός από τις συνηθισμένες 

ονοματοποιίες του γέλιου, «χα, χα, χα» ή της ησυχίας, «σουτ», εντοπίζονται κι 

άλλες, πιο πρωτότυπες, ανάλογα με τις ανάγκες των κειμένων, όπως; «τσαγκ!» 

για ήχο πόρτας, «τρου, τρου» για ήχο σφυρίχτρας, «ντραγκ, ντρουγκ» για ήχο 

σπαθιού που σέρνεται στο πεζοδρόμιο, «πλατς, πλουτς» για ήχο νερού και 

«μπλουμ» για ήχο πνιγμού. 

Καθώς τα κείμενα του Ξενόπουλου αποκτούν μια ουσιαστική ελαφράδα, 

οικεία προς την παιδική ηλικία, μέσω της γλώσσας αλλά και της ίδιας της 

πλοκής, η χρήση του χιούμορ, που πιθανόν θα αποδυνάμωνε τον έντονο 

διδακτικό προσανατολισμό, δεν είναι ιδιαίτερα συχνή. Μόνον τα κείμενα «Τα 

λάθη της Σταμάτας» και «Τέσσερες μπουρνέλες» στηρίζονται πραγματικά στο 

κωμικό των καταστάσεων και στις παρεξηγήσεις που δημιουργούνται. Στο 

πρώτο, η αφελής επαρχιώτισσα υπηρέτρια Σταμάτα μπερδεύει τους 

προσκεκλημένους και θεωρεί τον φτωχό κουρδιστή του πιάνου ως τον υψηλό 

επισκέπτη που περιμένουν οι οικοδεσπότες και οι καταστάσεις που 

δημιουργούνται θυμίζουν την κλασική γαλλική κωμωδία του Μολιέρου και του 

Μαριβώ, όπου μπερδεύονται οι ρόλοι αφέντη και υπηρέτη δημιουργώντας μια 

σειρά κωμικών παρεξηγήσεων, έως ότου να αποκατασταθεί η αλήθεια και ο 

καθένας να αναλάβει και πάλι τον ρόλο του. Στις «Τέσσερες μπουρνέλες» ο 

κύριος επιχειρεί να συνετίσει τον μικρό υπηρέτη του και να τον φέρει σε τέτοια 

κατάσταση ώστε να ομολογήσει μόνος του τα ψέματά του δίχως να δείξει ότι ο 

ίδιος γνωρίζει την αλήθεια. Ο ρόλος του υπηρέτη, με τις επαναλαμβανόμενες 

‘κατ’ ιδίαν’ φράσεις του, φέρει το άρωμα της commedia dell’ arte και του 

αρλεκίνου που κάνει τα πάντα για να καλύψει τα κωμικά του σφάλματα. 

Ο Ξενόπουλος όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν 

αρκούν εάν δε γίνει προκαταρκτική εργασία με τους ηθοποιούς-μαθητές, ώστε 

το κείμενο να μπορέσει όχι απλώς να εκστομισθεί αλλά να υποστηριχθεί, κατά 

το δυνατόν, υποκριτικά κι έτσι η παραγόμενη παράσταση να έχει σχέση με 

θέατρο κι να μη μοιάζει με διεκπαιρέωση σχολικών υποχρεώσεων. Στον τρίτο 

τόμο του «Παιδικού θεάτρου» (1926β) αφιερώνει στο τέλος αρκετές σελίδες με 

τίτλο «Δια τον Διδάσκαλον», όπου καταγράφει τα βήματα που θα ήταν καλό να 
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ακολουθήσει ο άπειρος εκπαιδευτικός που έχει αναλάβει το καθήκον του 

σκηνοθέτη, ξεκινώντας από τη διανομή των ρόλων και δίδοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στην «ηθοποιία» και στον τρόπο εκφοράς του λόγου. Ένα ενδεικτικό 

σημείο των σκέψεών του είναι το ακόλουθο: «Στη ζωή και το μικρό, και το πιο 

κουτό παιδί, λέει εκείνο που θέλει να πη στην εντέλεια. Στη σκηνή όμως, στο 

θέατρο, και το πιο μεγάλο παιδί και το πιο έξυπνο, δυσκολεύεται να τονίση 

όπως πρέπει και την απλούστερη φράση. Τι άλλο απλούστερο από ένα 

‘καλημέρα’; Αλλά κι’ αυτό, βλέπετε, έχει την ψυχολογία του» (Ξενόπουλος 

1926β: 171). Επιχειρεί μ’ άλλα λόγια ο δραματουργός να κάνει τον δάσκαλο να 

κατανοήσει τη διαφορά ζωής και θεατρικής τέχνης και τη διαφορετική 

αντιμετώπιση που πρέπει να έχει ο θεατρικός από τον καθημερινό λόγο, με 

σταθερή πάντα επιδίωξη εκ μέρους του την επίτευξη θεατρικότητας. 

Δε γνωρίζουμε τη σκηνική τύχη που είχαν τα κείμενα του Ξενόπουλου 

καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία από σχολικές παρουσιάσεις που δόθηκαν 

βασισμένες σε αυτά. Ωστόσο θεωρούμε ότι τα ίδια τα έργα διέθεταν όλα τα 

εχέγγυα για ολοκληρωμένες παραστάσεις, από την άποψη της πλοκής και των 

χαρακτήρων, ότι χαρακτηρίζονται από ζωντάνια και αμεσότητα χάρη σε μια 

γλώσσα λαγαρή με έντονα τα στοιχεία της προφορικότητας και τέλος ότι η 

παιδαγωγική τους στόχευση, που είναι βεβαίως παρούσα, δεν αποδυναμώνει το 

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Πρόκειται εν ολίγοις για κείμενα που αν και δεν 

αποσκοπούν στην κοινωνική αλλαγή και είναι ευθυγραμμισμένα με την 

ιδεολογία της άρχουσας τάξης, ωστόσο είχαν την τύχη να γραφούν από την 

πένα ενός δεξιοτέχνη δραματουργού, ο οποίος συνέβαλε με αυτή του την 

ενασχόληση στην έμφαση της καλλιτεχνικής πλευράς του θεατρικού είδους για 

παιδιά, που εκείνη την εποχή αποκτούσε βαθμηδόν ταυτότητα στον ελληνικό 

χώρο.   

Στη συνέχεια, μελετώντας τα θεατρικά κείμενα της Ευφροσύνης Λόντου-

Δημητρακοπούλου και εστιάζοντας στις αφηγηματικές τεχνικές και 

συγκεκριμένα την προοπτική, διαπιστώνεται ότι το είδος που προκρίνεται τις 

περισσότερες φορές είναι της μη προοπτικής. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις 

της κλειστής προοπτικής («Ο Θάνος», «Η Νινή και η Νινέττα», Ένα κι ένα») όπου 

ο αναγνώστης/θεατής καλείται να σκεφτεί κριτικά, αν και η απόφαση είναι 

πάντα εύκολη, γιατί η Λόντου έχει φροντίσει να καταστήσει κωμικό έως γελοίο 

το πρόσωπο που εκδηλώνει την μη επιθυμητή από την ίδια προοπτική.  

Συνήθως η συγγραφέας, επιλέγοντας το είδος της μη προοπτικής, εκφράζει 

άμεσα τις ιδέες της μέσω των προσώπων της, ενώ συχνά τις επαναλαμβάνει σε 
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έμμετρο λόγο στο τέλος του κειμένου. Στη «Θεία Μαρή» (1926) λέει η μητέρα 

ότι «την αλήθεια πρέπει να την λέγη κανείς πάντοτε καθαρά και ξάστερα», ενώ το 

κείμενο τελειώνει με το δίστιχο: 

«και ότι ο καθένας κι όλοι με τη σειρά τους, 

θα την πληρώσουν πάντα την κάθε αμυαλιά τους!» . 

Στο «Πρακτικόν μάθημα» (1926) καταλήγει η Μαρία, το κεντρικό πρόσωπο: 

«Και έπειτα τι εντροπή, εις τον καιρόν που ζούμε ‘μεις, που τα γράμματα 

μαθαίνονται τόσον εύκολα, να είμεθα αγράμματοι». Στην «Ηχώ» (1926) λέει η 

μητέρα και δια μέσω αυτής φανερά η συγγραφέας: «Ποτέ δεν είναι περασμένη η 

ώρα, όταν πρόκειται να διορθώσει κανείς ένα κακό που έκαμε», ενώ το κείμενο 

τελειώνει έμμετρα εκφράζοντας τις απόψεις της Λόντου δια στόματος πάλι της 

μητέρας:  

«Ποτέ του το καλό παιδί 

δεν πρέπει να κακολογή 

και είτε παίζει μοναχό 

είτε μιλεί με την ηχώ 

μόνον λογάκια ευγενικά να λέγη και γλυκά 

γιατί κι’ αν είναι μοναχό, 

τ’ ακούει η ηχώ». 

Τέλος, στα κείμενα «Ο Κλείδωνας» (1926) και «Ο Τοτός και το πουλάκι» (1927) 

τα παιδιά δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά της ηλικίας τους (εγωκεντρισμό 

και βάναυση μεταχείριση των ζώων αντίστοιχα), αλλά η προοπτική τους 

παρουσιάζεται εναρμονισμένη με τις προθέσεις των ενηλίκων και συγκεκριμένα 

της Λόντου. 

Αντίθετα, σε όσα κείμενα τα πρόσωπα παρουσιάζουν προοπτική 

διαφορετική από την προτιθέμενη προοπτική πρόσληψης, έρχεται η έκβαση 

της ιστορίας και την ακυρώνει, προβάλλοντας εμφανώς ως επιθυμητή την 

αντίθετη προοπτική. Η λαιμαργία του Κοκού («Θεία Μαρή»), η σχολική αμέλεια 

της Μαρίας («Το πρακτικόν μάθημα»), τα ψέματα της Μαρίας («Η Ηχώ»), η 

ξενομανία της Λιλής («Η Ξενομανής»), η ακαταστασία του Λεωνίδα («Το τραγούδι 

της ειρήνης») τιμωρούνται τελικά από την έκβαση της ιστορίας κι έτσι 

προτείνεται στον τελικό αποδέκτη αναγνώστη/θεατή η υιοθέτηση της αντίθετης 

ακριβώς συμπεριφοράς και προοπτικής.   

Από την άλλη πλευρά, σε όσα έργα παρατηρούνται αντιπαραθέσεις («Θεία 

Μαρή», «Η Ηχώ», «Η Ξενομανής») μεταξύ του ανήλικου βασικού προσώπου και 

κάποιου ενήλικα, υπερισχύει πάντα και με ευκολία ο δεύτερος, διότι λόγω της 
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σχέσης μονομερούς σεβασμού που υφίσταται μεταξύ τους, ο ανήλικος υιοθετεί 

αμέσως τη στάση και τις απόψεις του ενήλικου. Γενικά, παρατηρείται ότι η 

υιοθέτηση από τη Λόντου της μη προοπτικής ως τεχνικής παρουσίασης των 

θεμάτων και των χαρακτήρων, ταιριάζει απόλυτα με την απουσία, εν πολλοίς, 

συγκρούσεων και δραματικών καταστάσεων (βλ. Κεφ. 4.3) και την έντονη 

παρουσία, αντίστοιχα, των παιδαγωγικών παραμέτρων της διδαχής και της 

νουθεσίας. 

Τα έργα της από την άλλη πλευρά διαθέτουν τις αρετές της δραματικής 

συμπύκνωσης και της κατάργησης της αφήγησης, καθώς επικεντρώνονται 

πάντα γύρω από το υπό διαπραγμάτευση θέμα, χωρίς να γίνονται παρεκκλίσεις 

με αφηγήσεις ή μακροσκελείς μονολόγους. Η έλλειψη θεατρικών χαρακτήρων 

και συγκρούσεων, η μη αναδίπλωση του θέματος και η ευθύγραμμη πορεία της 

πλοκής, εκ των πραγμάτων λειτουργούν ως παράγοντες εξοικονόμησης και δεν 

οδηγούν ούτε σε πλατειάσεις, ούτε σε αποπροσανατολισμό, επομένως η 

δραματική συμπύκνωση εύκολα επιτυγχάνεται. Γενικότερα, τα έργα της 

απαντούν στις κειμενικές λειτουργίες3 που προτάσσει η σύγχρονη κειμενολογία 

(επί προκειμένω από τους Beaugrande, Dressler) και υπηρετούν τον βασικό 

κανόνα των κειμένων που δεν είναι άλλος από την επικοινωνία (Παπαϊωάννου 

Πην. 1995: 15-45).  

Ως προς τον προσωπικό χαρακτήρα γραφής της συγγραφέως, μ΄ άλλα 

λόγια το ύφος4, αποδεχόμαστε για το θεατρικό είδος τον όρο ευπρέπεια όπως 

τον εισηγήθηκε ο N.Frye (1996: 270-272), σύμφωνα με τον οποίο στο δράμα 

                                                 
3 Τις αναφέρουμε επιγραμματικά: συνοχή, συνεκτικότητα, προθετικότητα, 

αποδεκτικότητα, πληροφορητικότητα, καταστασιακότητα, διακειμενικότητα (η τελευταία 

λειτουργία σπανίως εντοπίζεται στα έργα της Λόντου) 
4 Η χρήση του όρου «ύφους» γίνεται εν γνώσει εκ μέρους της γράφουσας των 

διαφορετικών ερμηνειών που δίνονται στην έννοια από τους ερευνητές, η ποικιλία των 

οποίων αν μη τι άλλο αποδεικνύει το ιδιαίτερο βάρος της. Στην παρούσα μελέτη δε θα 

επεκταθούμε στην ανάλυση του όρου από τους διάφορους τομείς της γλωσσολογίας, 

καθώς ένα παρόμοιο εγχείρημα θα ξεπερνούσε το γνωστικό μας αντικείμενο, αλλά θα 

περιοριστούμε στην ανάδειξη των ιδιαίτερων εκείνων χαρακτηριστικών που επιλέγει ο 

κάθε συγγραφέας να εκφράσουν τις απόψεις του που απευθύνονται σε ένα ανήλικο 

κοινό και ως εκ τούτου σχηματίζουν τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής του. Βλ. σχετικά με το 

ζήτημα της έννοιας του «ύφους» την εμπεριστατωμένη μελέτη του Χριστόφορου 

Χαραλαμπάκη (1992: 27-77) όπου καταγράφεται και πλούσια σχετική βιβλιογραφία, 

καθώς επίσης, ενδεικτικά, Γ.Μπαμπινιώτης 21984, Αθ.Νάκας 1991. 
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παρατηρείται το πιο επιτυχημένο συνταίριασμα ύφους και θέματος, καθώς η 

φωνή του δραματουργού προσαρμόζεται στον τόνο που απαιτεί ο θεατρικός 

χαρακτήρας ή το θέμα. Στα κείμενα της Λόντου όπου, όπως έχει διαφανεί, ο 

διδακτισμός τείνει να υπερκεράσει τη θεατρικότητα, παρατηρούμε συχνή χρήση 

της συγκινησιακής αλλά και της βουλητικής/κατευθυντικής λειτουργίας της 

γλώσσας (Νάκας 1995: 218-220, 227-228). Σύμφωνα με την πρώτη λειτουργία, 

όπου η εκφορά του λόγου είναι συχνά πρωτοπρόσωπη (απολύτως ταιριαστή στο 

θέατρο), ευνοείται η χρήση παραγλωσσικών στοιχείων (μορφασμών, 

χειρονομιών, έντονων κινήσεων) σε συνδυασμό με διάφορα άλλα μέσα όπως 

φωνολογική επιμήκυνση, υπερτονισμός, λεξιλογική επανάληψη, 

επαναδίπλωση, προκειμένου η σημασία του λόγου να φορτιστεί 

συναισθηματικά και να υπερτονιστεί. 

Τα στοιχεία που συναντώνται συχνότερα στη Λόντου είναι η λεξιλογική 

επανάληψη και η επαναδίπλωση και αναφέρουμε ενδεικτικά παραδείγματα: «Τι 

να τον κάμω, Θεέ μου! Τι να τον κάμω», «Φοβούμαι. Φοβούμαι δηλαδή την 

φιλοτιμία του», «Θα γυρίσω γρήγορα. Θα γυρίσω γρήγορα», «Αδύνατον! 

Αδύνατον!», «Να κοροϊδεύη εμένα ένα μαγκόπαιδο εκεί πέρα. Να κοροϊδεύη 

εμένα μια αρχοντοπούλα», «Έχε γεια μάθησις, έχε γεια πρόοδος». 

Η συγκινησιακή αυτή λειτουργία συνδυάζεται με την βουλητική, η οποία 

χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να επηρεάσουμε και να κατευθύνουμε τον 

ακροατή/δέκτη της επικοινωνίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον ανήλικο 

θεατή. Η πρόθεσή της είναι σωφρονιστική και ταιριάζει με τον διδακτισμό των 

κειμένων της Λόντου, στα οποία εντοπίζεται με τη συχνή χρήση του «πρέπει», 

που δηλώνει με απολυτότητα την πρόθεση της συγγραφέως. Πιο συγκεκριμένα 

αποδελτιώνουμε φράσεις όπως «την αλήθεια πρέπει να την λέγη κανείς πάντοτε 

καθαρά και ξάστερα», «αν θέλωμε και οι άλλοι να μας φέρωνται καλά, πρέπει 

και μεις να φερώμεθα εις αυτούς καλά», «Δεν πρέπει πεια να γίνουν πόλεμοι στον 

κόσμο», «Η οικογένεια και το σχολείο πρέπει να έχη σύμβολο το ‘κάτω ο πόλεμος 

και ζήτω η ειρήνη’ που εδίδαξ’ ο Θεός». 

Ως προς το ύφος των κειμένων, η Λόντου επιλέγει αρκετά συχνά τη χρήση 

του χιούμορ. Η ίδια μάλιστα είχε δηλώσει ότι «το φαιδρόν έχει μεγαλειτέραν 

διαπλαστικήν επίδρασιν επί του ανθρωπίνου χαρακτήρος. Και τούτο διότι πάσα 

εντύπωσις συνοδευομένη από ευχάριστα συναισθήματα τέρπει και φαιδρύνει 

τον εσωτερικόν του ανθρώπου κόσμον, ενώ ταυτοχρόνως προδιαθέτει το Πνεύμα 

εις τον σχηματισμόν κρίσεων και συλλογισμών, αι οποίαι, δυνάμει της φύσεώς 

των, δεν είναι προωρισμέναι να λησμονηθούν» (Λόντος 1955: 18). Είναι σαφές 
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ότι εκείνο που απασχολεί την συγγραφέα είναι η πρόσληψη της διδαχής των 

έργων της που διευκολύνεται χάρη στις κωμικές περιγραφές. Αναφέρουμε 

ενδεικτικά αποσπάσματα του χιουμοριστικού ύφους της: «-Ορμάει και μου 

κόβει μια δαγκωνιά στο μπράτσο –Θα επέρασε το μπράτσο σας για φρατζόλα 

φαίνεται –Μπα, δε βαρύνεσαι, καθώς έτρεχε ο άθλιος μου εφώναζε: Αμ τι 

ενόμιζες, θαμενα νηστικός; Εδάγκωσα κι εγώ…μπριζόλα χοιρινή», ή αλλού: «Δεν 

εξηγούμαι γρήγορα; Μα τώρα κυρία μου. Για τον Παπατρέχα μ’ επεράσατε;» 

Ως προς το γλωσσικό ζήτημα, η συγγραφέας προκειμένου να προσεγγίσει 

ευκολότερα το ανήλικο κοινό και γνωρίζοντας προφανώς τις γλωσσικές επιλογές 

και άλλων λογοτεχνών που απευθύνονται σε παιδιά (Γρ.Ξενόπουλος, Π.Δέλτα, 

Ζ.Παπαντωνίου) γράφει στη δημοτική. Ωστόσο η γραφή της δε μετατρέπεται 

πάντα σε προφορικό λόγο με ευκολία, καθώς περιλαμβάνει εκφράσεις όπως 

«σεις ξεύρετε τόσας μεθόδους δια να διορθώνετε…», αλλού «πταίουν τα μάτια μου 

και μόλις ιδούν κάτι, επανάστασιν αμέσως η κοιλιά»  ή τέλος «τι εντροπή, εις τον 

καιρόν που ζούμε». Γενικότερα η γλώσσα που χρησιμοποιεί στερείται 

προφορικότητας (στερεότυπες εκφράσεις, ονοματοποιία) κι εκείνο μόνο το 

στοιχείο που εντοπίζεται με κάποια συχνότητα είναι τα επιφωνήματα, όπως  

«Αχ, βλέπω ότι έχεις…», «Τ’ ακούσατε; Μπα!» , «Αχ! Είσθε τρομερά άπονοι». 

Σε επίπεδο παράστασης, από την άλλη πλευρά, η ζωντάνια και η 

αμεσότητα επιτυγχάνονται με την κατάργηση των στεγανών μεταξύ σκηνής και 

πλατείας, η οποία επιτρέπει την επέμβαση του κοινού στα δρώμενα. Την 

επιλογή αυτή έχει κάποιες φορές ακολουθήσει η Λόντου και ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των μονολόγων, οι οποίοι συνήθως είναι με αποστροφή και όχι κατ’ 

ιδίαν. Στο κείμενο «Η Ηχώ» η Μαρία που είναι μόνη της στη σκηνή, 

απευθύνεται στο κοινό και ζητά τη βοήθειά του: «Βοηθείστε με λοιπόν σεις, καλοί 

μου άνθρωποι. (Παρατηρεί το κοινόν δι’ ολίγα λεπτά) Πώς; Τίποτα; Κανείς; Δεν 

λυπείσθε καθόλου μια απηλπισμένη που σας παρακαλεί», ενώ στη «Θεία Μαρή» η 

θεία προϊδεάζει το κοινό για τα σχέδιά της λέγοντας: «Θα σας παρακαλέσω πολύ, 

να με περιμένετε λιγάκι. Έχετε ολίγην υπομονήν παρακαλώ (προς μίαν κυρίαν). 

Πώς είπατε σεις, παρακαλώ…δεν έχετε; Εγώ όμως σας συμβουλεύω να έχετε, 

διότι εις το τέλος θα κάμετε κάτι γέλοια…μα κάτι γέλοια».  

Σε άλλη περίπτωση επιχειρείται η σύζευξη πραγματικού και φανταστικού 

προκειμένου η παράσταση να αποκτήσει θεαματικότητα. Η Λόντου 

χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική και μάλιστα σε κείμενα από τα οποία 

απουσιάζει εντελώς το στοιχείο της αντιπαράθεσης («Ο κλείδωνας», «Τα έξυπνα 

και τα κουτά») προκειμένου να τους προσδώσει έναν πανηγυρικό, θεαματικό 
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χαρακτήρα. Ειδικότερα, στο τέλος των συγκεκριμένων έργων τα 

παιδιά/ηθοποιοί τραγουδάνε και ραντίζουν τους γονείς τους με ανθοπέταλα, 

συνενώνοντας τη μυθοπλασία της σκηνής με την πραγματικότητα της ζωής σε 

μια άκρως εορταστική ατμόσφαιρα, μετατρέποντας την παράσταση σε θέαμα. 

Σε γενικές γραμμές η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου δημιουργεί 

έργα που, όπως έχει ήδη αναδειχθεί από τη θεματολογία και την ιδεολογία 

τους, στοχεύουν να διδάξουν, αλλά από σκηνής. Η συγγραφέας επιχειρεί 

επομένως να εφαρμόσει στα κείμενά της τις υφολογικές παραμέτρους του 

είδους (δραματική συμπύκνωση, περιορισμένη αφήγηση και περιγραφές), να 

προσδώσει ζωντάνια και αμεσότητα καταργώντας τις αποστάσεις ανάμεσα στη 

σκηνή/πομπό και την πλατεία/αποδέκτη, αλλά ο βασικός στόχος, που 

παραμένει σταθερά ο σωφρονισμός, δεν επιτρέπει στα κείμενα να αποκτήσουν 

παραστασιμότητα. Με έναν λόγο μάλλον άκαμπτο, που χαρακτηρίζεται από 

γλωσσικούς περιορισμούς (καταλήξεις-τύποι καθαρεύουσας) και στοχεύει σε 

ιδεολογικούς περιορισμούς (συγκινησιακή, βουλητική λειτουργία γλώσσας), 

που στερείται προφορικότητας και σημείων που από λεκτικά θα μπορούσαν να 

μεταγραφούν σε οπτικοακουστικά, η χρήση και μόνο χιουμοριστικών 

περιγραφών δεν αρκεί για να καλύψει την ουσιαστική απουσία θεατρικότητας 

και να συγκαλύψει το βάρος του διδακτισμού.  

Η περίπτωση της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά θεωρείται αρκετά 

διαφορετική διότι οι θεματικές της επιλογές, ο σταθερός προσανατολισμός της 

προς τον κόσμο των παραμυθιών, υπαγόρευσαν στη συνέχεια αρκετές από τις 

αισθητικές παραμέτρους των έργων της. Η παρουσίαση γνωστών κλασικών 

παραμυθιών έχει άμεσο αντίκτυπο σε επίπεδο εστίασης της αφήγησης και 

προοπτικής των προσώπων, καθώς η δράση των περισσοτέρων από αυτά είναι 

ήδη γνωστή στο ανήλικο κοινό των αναγνωστών/θεατών. Επομένως δεν τίθεται 

ζήτημα ανοιχτής ή κλειστής προοπτικής εκ μέρους της συγγραφέως, καθώς οι 

δραματοποιήσεις των κειμένων ακολουθούν εν πολλοίς την εξέλιξη, τις 

ανατροπές, τις συγκρούσεις των πρωτότυπων και ήδη πολύ δημοφιλών έργων. Ο 

ανήλικος θεατής δεν καλείται, συμπορευόμενος με το κεντρικό δρων πρόσωπο, 

να ενεργοποιήσει την κρίση του και να ανακαλύψει σταδιακά τον δραματικό 

κόσμο (Κο) επενδύοντας σε αυτή την πορεία προσωπικές του επιθυμίες και 

σκέψεις, εφόσον γνωρίζει εξ αρχής πολύ καλά τι έχουν να αντιμετωπίσουν και 

πώς θα αντιδράσουν οι ήρωες. Υπό αυτή την έννοια θα λέγαμε ότι με έμμεσο 

τρόπο γίνεται τελικά σε ευρεία κλίμακα χρήση της μη προοπτικής εκ μέρους της 
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δραματουργού, εφόσον τα πολύπρακτα δημοσιευμένα, τουλάχιστον, έργα της 

αποτελούν κατ’ αποκλειστικότητα δραματοποιήσεις μαγικών παραμυθιών.  

Σε ό,τι αφορά τα μονόπρακτα κείμενα –πρωτότυπα ως επί το πλείστον- είτε 

αυτά διαδραματίζονται σε πραγματικές χωροχρονικές συνθήκες είτε σε εξω-

πραγματικές (παραμυθιακές), το αποτέλεσμα της προοπτικής που χρησιμοποιεί 

η Μεταξά δεν είναι διαφορετικό. Όπως έχει ήδη επισημανθεί οι συγκρούσεις 

δεν είναι έντονες και όπου αυτές δημιουργούνται δεν εντοπίζονται ανάμεσα 

στους δρώντες, αλλά μεταξύ εκείνων και των αντικειμενικών συνθηκών ένδειας. 

Τα πρόσωπα, ανήλικα συνήθως, φαίνονται εξ αρχής ευθυγραμμισμένα με την 

προτιθέμενη προοπτική πρόσληψης από τη δραματουργό, έχοντας αφομοιώσει 

τι εστί για την κοινωνία καλό, χρήσιμο και αποδοτικό. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται 

ζήτημα αμφισβήτησης από τους ήρωες των αξιών που προβάλλονται ως 

θεμελιώδεις και κατ’ επέκταση ούτε ο θεατής καλείται να αντιμετωπίσει κάποιο 

δίλημμα και να πάρει θέση ως προς αυτό, ενεργοποιώντας το προσωπικό του 

σύστημα αξιών και τις προσδοκίες του ως προς την έκβαση της δράσης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των κατεξοχήν υφολογικών 

γνωρισμάτων του δραματικού είδους, της κατάργησης των περιγραφών και της 

δραματικής συμπύκνωσης, καθώς στις περιπτώσεις των δραματοποιημένων 

παραμυθιών είναι εύλογη και δυνατή η σύγκριση μεταξύ πρωτοτύπου και 

διασκευασμένου έργου. Εκ του αποτελέσματος συμπεραίνεται ότι η Αντιγόνη 

Μεταξά-Κροντηρά είχε κατά νου στη διαδικασία μεταγραφής των κειμένων ότι 

ορισμένα στοιχεία που θεωρούνται αρετές και θεμελιώδεις λίθοι των 

παραμυθιών, φερ’ ειπείν η περιοδική επανάληψη εκφράσεων ή περιπετειών, θα 

πρέπει να επεξεργαστούν κατά τρόπο που να μην παρεμποδίζουν την 

ενδιαφέρουσα σκηνική παρουσίαση των εν λόγω έργων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σκηνικό παραμύθι της 

«Σταχτομπούτας», όπου έχει προστεθεί μια ολόκληρη σκηνή με τις κοπέλες του 

χωριού στη βρύση, που συζητούν τα γεγονότα που διαδραματίζονται εκτός 

σκηνής, προσφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στον θεατή όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της δράσης. Τη θέση της αφήγησης 

επομένως του αρχικού κειμένου λαμβάνει στη δραματοποιημένη του μορφή το 

στοιχείο του διαλόγου, προσδίδοντας ζωντάνια στο κείμενο. Με την ίδια μέθοδο 

στη «Βασιλοπούλα με τη ρόκα» η αρχόντισσα συζητά με τις ακολούθους της την 

πρόσκληση του συζύγου της προς τις έξι καλές μοίρες, ενημερώνοντας 

ταυτόχρονα το κοινό για τον αποκλεισμό της έβδομης κακιάς μοίρας. Το 

μέλημα της Μεταξά για δραματική συμπύκνωση φαίνεται και στο πρωτότυπο 



 278

έργο της «Χαρούμενες καμπάνες» όπου παρακολουθούμε επί σκηνής  δύο 

παράλληλες δράσεις, η μία τοποθετημένη στο παρόν κι η άλλη στο παρελθόν, 

επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο η δραματουργός την ταυτόχρονη αναφορά 

της στα γεγονότα του πολέμου του 1940 καθώς και στις συνέπειές τους στο 

παρόν των δρώντων προσώπων, δίχως να δημιουργούνται προσκόμματα στην 

κατανόηση ή άνευρη πλοκή.  

Ως προς τις λειτουργίες τις γλώσσες εκείνη που ως επί το πλείστον 

διακρίνεται στα έργα της Μεταξά είναι η βουλητική/κατευθυντική η οποία 

στοχεύει στον δεκτή που επιχειρεί να επηρεάσει ο πομπός. Στην προσπάθεια 

αυτή επιστρατεύεται συχνά η χρήση της κλητικής πτώσης (Νάκας 1995:228), 

όπως ακριβώς στον εναρκτήριο μονόλογο της Νεράιδας στη «Σταχτομπούτα»: 

«Καλή μέρα σας, καλά μου παιδιά! […] Εγώ σας δείχνω τον καλό δρόμο που 

πρέπει να ακολουθάτε. Εγώ σας κρατάω μακριά από κάθε κακό με το μαγικό μου 

ραβδάκι […] Να δήτε την ιστορία της Σταχτομπούτας, ενός κατατρεγμένου 

κοριτσιού, που με την υπομονή και την καλοσύνη του έγινε ευτυχισμένο» (Μεταξά 

1971: 49-50), προσδιορίζοντας εξ αρχής η δραματουργός τον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί η κεντρική ηρωίδα από τους ανήλικους θεατές. 

Ένα άλλο στοιχείο που θεωρούμε ότι συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη 

γλωσσική λειτουργία είναι η διατύπωση του επονομαζόμενου «μηνύματος». 

Πρόκειται για δευτεροπρόσωπες συνήθως εκφράσεις ή άλλοτε τριτοπρόσωπες, 

που μοιάζουν με απόφθεγμα ή παροιμία και επιχειρούν να συνοψίσουν την 

ουσία της διδαχής που υπηρετεί όλο το κείμενο: «Ό,τι έσπειρες θερίζεις. Έτσι 

τιμωρούνται οι κακοί» («Ο κακός μάγος»), «Τώρα κανένας σας δε θα ξεχάσει πως 

η καλοσύνη και υπομονή ανταμείβονται μια μέρα και πως ο περήφανος και ο 

κακός, αργά ή γρήγορα, το μετανοιώνει κάποτε» («Η Σταχτομπούτα») «Καλύτερο 

λίγο και δικό σου παρά πολύ και ξένο» («Τα δύο ποντίκια»), καθώς και «Η 

παρακοή πρέπει να τιμωρείται αυστηρά» («Η βασιλοπούλα με τη ρόκα»), «Την 

αγάπη της μάνας δε μπορεί αν φτάσει καμμιά άλλη αγάπη» («Τα δύο αδελφάκια») 

και μια σειρά άλλων παρεμφερών διατυπώσεων. 

Από την άλλη πλευρά, οι θεματικές επιλογές της δραματουργού φαίνεται 

πως είναι υπεύθυνες και για την ανάδειξη μιας άλλης γλωσσικής λειτουργίας, 

της ποιητικής5, διότι δεν είναι δυνατόν πλάσματα της φαντασίας και του 

                                                 
5 Ο Γιάννης Σιδέρης είχε επισημάνει σχετικά ότι: «η γλώσσα της είναι ποιητική και 

ξεκάθαρη. Κατάγεται από την ‘Τρισεύγενη’ και είναι προσαρμοσμένη στην αρμοδιότητα 

των έργων που πρέπει να εξυπηρετήσει» (Σιδέρης 1971: 12) 
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παραμυθιού να μιλούν την τυποποιημένη γλώσσα των ανθρώπων. Παρατηρείται 

μια απόπειρα αποαυτοματισμού της γλώσσας χρησιμοποιώντας μεταφορές, 

παρομοιώσεις, μετωνυμίες μεταξύ άλλων, ώστε το παραγόμενο αποτέλεσμα, 

χωρίς να είναι δυσνόητο, να διακρίνεται από αισθητική επεξεργασία, όπως 

«ακούστε τι έτρεξε από την ώρα που φύγαμε», «η αναπνοή τους, φλογισμένη, 

γέμισε τον αέρα», «θα ‘ρχωμαι συχνά ν’ ακούω το τραγούδι σας στο φράχτη και 

στο μαύρο αγκάθι», «όταν το αηδόνι λαλήση, όταν διαλυθή το σκοτάδι» και άλλες 

παρόμοιες φράσεις που καταδεικνύουν την πρόθεση της δραματουργού να 

μεταχειρίζεται γλώσσα προσιτή στους ανήλικους θεατές, αλλά ταυτόχρονα 

επεξεργασμένη και πλούσια σε εικόνες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προαναφερθείσας επιδίωξης συνιστούν 

επίσης ορισμένοι από τους στίχους που παρεμβάλλονται στον πεζό κατά κύριο 

λόγο των κειμένων6. Τα λόγια του αηδονιού, φερ’ ειπείν, όταν περιγράφει την 

ώρα θανάτου του φίλου του σπουργιτιού («Το δικαστήριο των πουλιών»): «Αλί 

μου! Ήταν γιατί ο χάρος άπλωνε τα χέρια / να ‘ρπάξη τον καλό μου φίλο εδώ και 

εκεί, / και η νύχτα, η αύρα, τα τριαντάφυλλα, τ’ αστέρια, / ένιωθαν να ‘ρχεται 

κρυφά η ώρα η κακή!», καθώς επίσης ο δεκαπεντασύλλαβος στίχος με τον οποίο 

προϋπαντίζει ο Χειμώνας τον νέο χρόνο («Ο καινούργιος χρόνος»): «Εγώ ο 

χειμώνας ο λαμπρός, σε προσκυνώ αφέντη! / Για χάρη σου θα κάνω ‘γω απόψε, 

μέγα γλέντι! / Εις τα βουνά μου θ’ ανεβώ και για τον ερχομό σου, / σύννεφα, 

χιόνια κι άνεμους θε να καλέσω εμπρός σου», επιχειρώντας να έρθει σε επαφή το 

ανήλικο κοινό με την παράδοση των δεκαπεντασύλλαβων δημοτικών 

τραγουδιών. 

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του χιούμορ, θεωρούμε ότι η Αντιγόνη Μεταξά-

Κροντηρά είναι μάλλον φειδωλή, ή μάλλον, δε στηρίζει τον επικοινωνιακό 

χαρακτήρα των κειμένων της σε αυτό το στοιχείο. Παρ’ όλα αυτά δημιουργεί 

κάποιες κωμικές καταστάσεις που εδράζουν κυρίως σε παρεξηγήσεις που 

συμβαίνουν λόγω λανθασμένης θεώρησης του ρόλου ορισμένων προσώπων. Οι 

αδελφές της Σταχτομπούτας νομίζουν ότι ο καμαριέρης του παλατιού είναι ο 

                                                 
6 Διευκρινίζεται ότι όλοι οι στίχοι που έχει γράψει η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά στα 

θεατρικά έργα της δε διακρίνονται από μεγαλόπνοη έμπνευση και οπωσδήποτε η 

ύπαρξή τους και μόνο δεν συνηγορεί στον χαρακτηρισμό της γλώσσας της ως ποιητικής. 

Φερ’ ειπείν τα λόγια του κούκλου Ντοντού («Το όνειρο της Τιτίνας»): «Μην κλαις και συ, 

/ με με λυπάς / έτσ’ ήτανε γραφτό! / Εσύ ποτέ μη μας ξεχνάς / κι εγώ θα σ’ αγαπώ!» 

θεωρούμε ότι προσδίδουν απλώς στο κείμενο μια ελαφράδα, χωρίς να ενισχύουν τα 

όποια ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
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ίδιος ο βασιλιάς και υποκλίνονται μεγαλοπρεπώς μπροστά του, ενώ ο μικρός 

Κωστάκης («Σαν τον Άγιο Βασίλη») νομίζει ότι ο σπιτονοικοκύρης του είναι ο 

Άγιος Βασίλης. Άλλες φορές πάλι το κωμικό παράγεται από την παράδοξη 

σύνδεση αταίριαστων λέξεων ή φράσεων, όπως το «Καλά είμαι, κύριε ζώον. 

Εσείς;» που λέει η Κοκκινοσκουφίτσα στον λύκο που δεν έχει ακόμη 

αναγνωρίσει ως τέτοιο, ή, η διαπίστωση ότι «τα μάγουλά της είναι κόκκινα σα 

ντομάτες» που λέει χαριτολογώντας η Νίνα στην αδελφή της («Η Σταχτομπούτα»). 

Παρόμοια στοιχεία υπάρχουν αρκετά, διάσπαρτα στα θεατρικά έργα της 

Μεταξά, αλλά σε κανένα δεν επενδύει μια ολόκληρη δράση7 και ως εκ τούτου 

πιστεύουμε ότι η χρήση του χιούμορ δεν αποτελεί πρωτεύον στοιχείο της 

γραφής της δραματουργού. 

Αντιθέτως, πρωτεύοντα ρόλο φαίνεται πως αποτέλεσε για τη δραματουργό 

η αίσθηση προφορικότητας της θεατρικής της γλώσσας, η οποία αφενός 

αρθρωνόταν από ανήλικους ηθοποιούς και αφετέρου απευθυνόταν σε 

ανήλικους θεατές. Τα εκφραστικά μέσα των πρώτων ήταν υποτυπώδη και 

προφανώς περιορίζονταν σε κάποιο φυσικό χάρισμα επί σκηνής, ενώ οι 

προσληπτικές ικανότητες των δεύτερων ευθέως ανάλογες προς την ηλικία τους 

και την ανάγκη τους για επαφή με οικείους εκφραστικούς τρόπους. Ως εκ 

τούτου η χρήση φερ’ ειπείν στερεότυπων εκφράσεων (Χαραλαμπάκης 1993: 62-

63) είναι ένα στοιχείο που με ευκολία θα μπορούσαν να μεταχειριστούν οι 

ηθοποιοί και με άνεση να υποδεχτούν οι θεατές, στοιχείο που αξιοποιήθηκε στο 

έπακρο από τη Μεταξά. Σταχυολογώντας ορισμένες μόνον από αυτές, είναι 

δυνατόν να δοθεί μια ξεκάθαρη εικόνα της πλαστικότητας που χαρίζουν στα εν 

λόγω θεατρικά έργα: «εσύ πια το παραξύλωσες», «και που μου κολλάει ύπνος», 

«σου τον έκανα εγώ με τα κρεμμυδάκια», «καρφί δε μου καίγεται», «γινήκαμε 

παπιά», «ως τότε θα τα ‘χουμε κακαρώσει», «κακό μπελά βρήκαμε», «τα μάτια σου 

δέκα» και ένα πλήθος ακόμη παρόμοιων ιδιωματικών εκφράσεων. 

Ένα άλλο γνώρισμα της προφορικότητας είναι ο υποκορισμός, ο οποίος 

είτε ανταποκρίνεται σε μια φυσική περιγραφή είτε επεκτείνεται σε νεολογισμούς 

(ό.π.: 62). Στην περίπτωση της Μεταξά χρησιμοποιείται κυρίως για να εκφράσει 

τρυφερότητα και στοργή και αρθρώνεται συνήθως από κάποια μητρική μορφή 
                                                 
7 Μοναδική εξαίρεση οι τρεις μονόλογοι της Μπούλης οι οποίοι όντως στηρίζονται στο 

κωμικό του χαρακτήρα της ηρωίδας, στην αφέλειά της, την οποία η ίδια δεν 

αντιλαμβάνεται και συνεχίζει να υποστηρίζει το αντίθετο από εκείνο που αποκαλύπτεται 

ολοφάνερα για το κοινό ως κοινή λογική, εξ ου και στο τέλος η μικρή Μπούλη με 

κάποιον τρόπο τιμωρείται για την αφηρημάδα της. 
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(μητέρα, παραμάνα, μεγάλη αδελφή) όπως: «περιστεράκι μου», «αηδονάκι μου», 

«χρυσό μου παιδάκι», «πουλάκι μου». Ευρύτερη χρήση και ίσως κατάχρηση 

γίνεται στην περίπτωση των κυρίων ονομάτων, όπου πολύ συχνά 

χρησιμοποιείται το μόρφημα –ούλα ή –άκης: Χρυσούλα, Αυγούλα, Χιονούλα, 

Κωστάκης, αλλά και τα χαϊδευτικά ονόματα πολλών βαφτιστικών: Νίνα, Λένα, 

Λέλα, Μπούλη. 

Ο εμφατικός τονισμός λέξεων, επίσης στοιχείο του προφορικού λόγου, 

παρατηρείται μέσω της επαναδίπλωσης των λέξεων, τέχνασμα που χρησιμοποιεί 

συχνά η δραματουργός και αναφέρουμε ενδεικτικά: «όχι, όχι, όχι, δε θέλω, δε 

θέλω», «Φαντασίες είναι όλα τούτα. Φαντασίες», «Μη μου τη μελετάς αυτήν! Μη 

μου την μελετάς». Το αποτέλεσμα της έμφασης επιτυγχάνεται επίσης και με την 

επανάληψη του νοήματος αλλά ετούτη τη φορά με διαφορετικές λέξεις, όπως: 

«α! το παλιόπαιδο, ω! το κακό παιδί! α! τον καννίβαλο», «παλιοθήλυκο, γλωσσού, 

κουτσομπόλα», «Ελεεινά! Φριχτά! Απαίσια!». 

Η χρήση των επιφωνημάτων από την άλλη μεριά αφενός σχετίζεται με την 

συγκινησιακή λειτουργία της γλώσσας που δε μεταφέρει πληροφορίες αλλά 

χρησιμοποιεί κυρίως παραγλωσσικά στοιχεία και αφετέρου προσδίδει στον 

γραπτό λόγο ζωντάνια και του παρέχει τη δυνατότητα να μετατραπεί εύκολα σε 

προφορικό (Χαραλαμπάκης 1993: 58-60). Στα κείμενα της Μεταξά συναντάμε 

πλήθος επιφωνημάτων που σύμφωνα με το συμφραστικό τους περιβάλλον 

αποκτούν, ενδεικτικά, τις εξής σημασίες; «μπα, μπα» (απορία ή άρνηση), «Πα! 

Πα! Πα!» (έντονη άρνηση), «πω πω» (έκπληξη ή θαυμασμός), «χμ!» 

(περιφρόνηση), «ουφ! ουφ!» (αγανάκτηση ή απόγνωση), «Ου!Ου!Ου!» 

(αποδοκιμασία), « Ωχ! Ωχ!» (κούραση), «α!» (κατανόηση), «αχ!» (θλίψη). 

Τέλος, συχνή είναι και η χρήση της ονοματοποιίας που εκτός του ότι 

προσφέρει αμεσότητα στον γραπτό λόγο (ό.π.: 60-61), παρέχει σημεία που από 

οπτικά μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε ακουστικά, ενισχύοντας την 

παραστασιμότητα των κειμένων. Πέρα από τα συνήθη «χα, χα, χα!» (γέλιο), 

«αψού» (φτάρνισμα), «σσς!» (ησυχία), «ματς-μουτς» (φιλί), συναντώνται και άλλα, 

λιγότερο αυτονόητα όπως: «χραπ!» (ήχος κίνησης βιασύνης), «φραπ» (ήχος 

αδέξιας κίνησης), καθώς και ηχομιμητικές λέξεις που εκφράζουν τη γλώσσα των 

ζώων: «μπε…μπε», «γαβ, γαβ», «τσίου…τσίου». Εν κατακλείδι, χρησιμοποιώντας η 

δραματουργός ένα πλήθος χαρακτηριστικών στοιχείων της προφορικής 

γλώσσας, επιτυγχάνει να προσεγγίσει το κοινό της μέσω ενός οικείου κώδικα 

και επίσης να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες σκηνικής παρουσίασης των 

έργων της.  
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Σε ό,τι αφορά την ίδια τη μορφή της γλώσσας, η Αντιγόνη Μεταξά-

Κροντηρά επιλέγει απαρέγκλιτα τη χρήση της δημοτικής, η οποία προφανώς τη 

βοηθά να επικοινωνήσει απρόσκοπτα με το ανήλικο κοινό της. Αποφεύγει 

συστηματικά τη χρήση λόγιων εκφράσεων ή τύπων της καθαρεύουσας που με 

δυσκολία θα αρθρώνονταν από τους ‘ηθοποιούς’ της, παρ’ ότι η περίοδος 

συγγραφής των κειμένων ταλανιζόταν από τις διαμάχες για το γλωσσικό ζήτημα 

σε πολλά επίπεδα. Η μόνη εξαίρεση που εντοπίζεται είναι στο έργο «Το 

δικαστήριο των πουλιών» όπου παρατηρείται συνύπαρξη της καθαρεύουσας και 

της δημοτικής, σε μια προσπάθεια να αποδοθεί το κλίμα που επικρατεί σε μια 

αίθουσα δικαστηρίου. Επισημαίνονται αυτούσιες νομικές διατυπώσεις («άρχεται 

η συνεδρίασις», «εκτός της ποινικής αγωγής, παρίσταται και ως πολιτικώς 

ενάγουσα η χήρα του ειρημένου Τιρλικικί», «να προσκομισθώσιν τα πειστήρια του 

εγκλήματος» κ.ά.) οι οποίες σε συνδυασμό με τη δημοτική που χρησιμοποιούν 

οι μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης, δημιουργούν ένα σύνθετο γλωσσικό 

περιβάλλον, πλούσιο, ενδεικτικό της διαφοράς επιπέδων της λεκτικής 

επικοινωνίας, ενώ παράλληλα πυροδοτούν ένα ευφρόσυνο κλίμα που στηρίζεται 

στις συνεχείς εναλλαγές ύφους, ταιριαστές κάθε φορά στην ιδιότητα και τον 

χαρακτήρα του προσώπου που εκφράζεται. 

Συμπερασματικά σημειώνεται ότι αν και η προοπτική των κειμένων 

υποδηλώνει με σαφήνεια τον παιδαγωγικό ρόλο τους και τη σταθερή στόχευση 

της δραματουργού να νουθετήσει τους θεατές, στοιχείο που αποδυναμώνει τον 

καλλιτεχνικό χαρακτήρα των έργων, ωστόσο ένα πλήθος άλλων παραγόντων 

συντελούν στην ανεμπόδιστη παραστασιμότητά τους και γενικότερα στη 

σύνθεση κειμένων με θεατρικές αρετές. Η δραματική συμπύκνωση βοηθά στη 

γοργή εξέλιξη της δράσης, η ποιητική διάσταση της γλώσσας προσδίδει έναν 

τόνο επεξεργασμένα ανοίκειο ως προς τον καθημερινό λόγο του παιδιού-θεατή, 

ενώ τα στοιχεία προφορικότητας της θεατρικής ομιλίας είναι αφενός μια 

επιτυχημένη δίοδος επικοινωνίας με τον αποδέκτη και αφετέρου αποτελούν 

στέρεες βάσεις για τη μετατροπή των λεκτικών σημείων σε οπτικο-ακουστικά. 

Ως εκ τούτου, τα θεατρικά κείμενα της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά παρ’ ότι 

έχουν ξεκάθαρους παιδαγωγικούς στόχους, ωστόσο τα ίδια τα παραμυθιακά 

συχνά θέματα τους και στη συνέχεια η αισθητική τους επεξεργασία, συντελούν 

ώστε να αποδυναμώνεται ο διδακτισμός τους και να αναδεικνύονται ως εν 

δυνάμει ενδιαφέρουσες θεατρικές προτάσεις που υπηρετούν μια συγκεκριμένη 

ιδεολογία.   



 283

Ο Βασίλης Ρώτας από την άλλη πλευρά, την εποχή που έγραφε τα υπό 

μελέτη έργα,  υπηρετώντας το θέατρο από όλες τις θέσεις –του δραματουργού, 

του μεταφραστή, του ηθοποιού, του σκηνοθέτη- φαίνεται να έχει κατανοήσει 

πως αν και το θέατρο διδάσκει, ο παιδαγωγικός του ρόλος οφείλει να μην είναι 

απολύτως εμφανής ακόμη κι όταν απευθύνεται στο ανήλικο κοινό. Η ιδεολογία 

του γράφοντος θα πρέπει να αναδύεται διακριτικά μέσω των δραματικών 

προσώπων, όχι στηριζόμενη στην κατευθυντική λειτουργία της γλώσσας, αλλά 

να προκύπτει μέσω των δραματικών καταστάσεων και των συγκρούσεων. Ως εκ 

τούτου σε κανένα κείμενό του δεν εντοπίζεται η μη προοπτική, η οποία 

ουσιαστικά ακυρώνει τη δράση των προσώπων, εφόσον η έκβαση είναι 

προδιαγεγραμμένη και σχεδόν επιβαλλόμενη εξ αρχής. 

Φροντίζει ώστε τα στοιχεία που σχηματίζουν τον δραματικό κόσμο (Κο) να 

δίδονται σταδιακά στον θεατή, παρακινώντας και τον ίδιο κατά κάποιον τρόπο 

να ενεργοποιεί την κριτική του σκέψη, να τα συμπληρώνει και σταδιακά να τα 

επαληθεύει ή όχι. Η κλειστή προοπτική επομένως που χαρακτηρίζει τα έργα του 

αποδυναμώνει έναν ενδεχόμενο παιδαγωγισμό και παράλληλα ενδυναμώνει το 

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Στο κείμενο «Σπιτίσιο φαί» επί παραδείγματι, οι 

άρτιοι θεατρικοί χαρακτήρες της Στάσας και του Ανάργυρου δεν επιτρέπουν να 

διατυπωθεί με ευκολία ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι ή ποια θα είναι η τελική 

έκβαση, καθώς μέσω του κάθε ενός εκφράζεται ένα μέρος της ιδεολογίας του 

γράφοντος κατά τρόπο ώστε τα δραματικά πρόσωπα να συγκρούονται επί βάση 

ισοτιμίας. Κατά τη διάρκεια της δράσης και με την παρουσίαση κι άλλων 

πληροφοριών μέσω νεοεμφανιζόμενων δραματικών προσώπων αρχίζει να 

διαφαίνεται η έκβαση, έχοντας όμως εντωμεταξύ ενεργοποιηθεί ο θεατής που 

προβάλλει τις δικές του αξίες και πεποιθήσεις κατά τη δυναμική εξέλιξη της 

πλοκής. 

Η αριστοτεχνική πένα του θεατρικά έμπειρου Βασίλη Ρώτα αναδεικνύεται 

όταν υπακούει στον κανόνα περί κατάργησης της αφήγησης και δραματικής 

συμπύκνωσης. Η θεωρία αυτή μετατρέπεται εύκολα σε συγγραφική πράξη όταν 

το υπό διαπραγμάτευση θέμα παρουσιάζεται στον ίδιο σκηνικό και δραματικό 

χώρο και χρόνο και εκφράζεται μέσω περιορισμένων δραματικών προσώπων8. 

Στην περίπτωση όμως που τα δεδομένα γίνονται συνθετότερα, η γραφή 

απαιτείται να είναι επιδέξια, ώστε να βρεθεί η ισορροπία και να αποφευχθούν 

                                                 
8 Τέτοιες είναι συνήθως οι παράμετροι που εμφανίζονται στα θεατρικά κείμενα για 

παιδιά της Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου. 
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οι πλατειάσεις, η φλυαρία και κάθε τι περιττό για την εξέλιξη της πλοκής. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχούς διαχείρισης των πολλών και 

διαφορετικών χωρο-χρονικών δεδομένων και προσώπων, θεωρούμε ότι 

συνιστούν ο «Ρήγας ο Βελεστινλής» και ίσως ακόμη πιο ενδεικτικά το 

«Παραμύθι της Ανέμης». Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, είτε πρόκειται για 

ταξίδι μέσα στον χρόνο, είτε για παρουσίαση του παρόντος χρόνου 

διαφορετικών προσώπων, η πλοκή δεν παύει να είναι σφιχτή και να προκαλεί 

ενδιαφέρον, καθώς στην πορεία όλα τα στοιχεία συνδυάζονται, εξελίσσουν τη 

δράση, δημιουργούν θεατρικούς χαρακτήρες, χωρίς ποτέ να χάνεται το νήμα 

που οδηγεί στην τελική έκβαση. 

Ακολουθώντας τον ορισμό της ευπρέπειας του ύφους, όπως διατυπώθηκε 

από τον Frye, διαπιστώνεται ότι η φωνή του δραματουργού προσαρμόζεται 

όντως στον τόνο που απαιτεί ο θεατρικός χαρακτήρας ή το θέμα. Στα έργα του 

Βασίλη Ρώτα εύκολα διαπιστώνεται αυτού του είδους η συμφωνία, καθώς τα 

δραματικά πρόσωπα ανήκουν σε πολλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες 

και σε όλες τις περιπτώσεις, τόσο το ύφος ομιλίας τους, όσο και ο τρόπος 

αντιμετώπισης του κεντρικού θέματος, αντιστοιχούν στο σύνολο που 

εκπροσωπούν9. Ακόμη κι όταν πρόκειται για δύο εκπροσώπους της ίδιας 

ομάδας, όπως ο Σολωμός και ο Ροΐδης που ενσαρκώνουν την τάξη των 

διανοουμένων («Σε γνωρίζω από την κόψη»), ο κάθε ένας τους εκφράζει μια 

διαφορετική πλευρά της, εξίσου πραγματική και η μια και η άλλη, αν και 

μεταξύ τους αντίθετες. 

Σε ό,τι αφορά τα πατριωτικά θέματα, το ύφος του Ρώτα γίνεται 

περισσότερο επικό, υπό την έννοια της μεγαλοσχημοσύνης, με την οποία 

θεωρεί προφανώς ότι αρμόζει να εκφράζονται υψηλά νοήματα και αξίες, όπως η 

αυτοθυσία και ο αγώνας για ελευθερία. Στο «Να ζη το Μεσολόγγι» ο παπάς, 

απευθυνόμενος στη Γιώργαινα, παρασύρεται από τον πατριωτικό του οίστρο σε 

μια προσπάθεια τα λόγια του να ανταποκριθούν στα υψηλά νοήματα που 

διεκδικούν: «Όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν, μα εμείς εδώ τ’ αποφασίσαμε να 

πεθάνουμε μια ώρα αρχήτερα, για να εξασφαλίσουμε τη λευτεριά στα παιδιά μας. 
                                                 
9 Αναφέρεται ενδεικτικά από τις «Μαξιλαριές» ένα παράδειγμα του λόγου που 

χρησιμοποιούν δύο νεαρά κορίτσια της ίδιας ηλικίας, αλλά η μεν πρώτη ζει σε ένα 

οικοτροφείο, ενώ η δεύτερη σε μοναστήρι: « -Ούτε εμείς τη γνωρίζουμε. Η θεία μας μάς 

έχει φάει τ’ αυτιά μ’ αυτήν. […] –Παρακαλώ τις εξαδέλφες μου να με συγχωρήσουν, που 

δεν μου επιτρέπεται να τις φιλήσω και εγώ. Εμείς ασπαζόμεθα μόνο τον Εσταυρωμένο» 

(Ρώτας 21975: 293, 302). 
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Σε μας έπεσε ο κλήρος, κι είναι η ευθύνη μας βαρειά. Ας σταθούμε πιστοί και ας 

μη μολεύουμε την ψυχή μας με του κορμιού τους πόνους. Παλιόκορμο» (Ρώτας 
21975: 33). Γενικότερα, στα κείμενα που ο θεματικός πυρήνας είναι η πατρίδα 

παρατηρείται έλλειψη ανάλαφρης διάθεσης και αστεϊσμών, θεωρώντας 

προφανώς ο δημιουργός ότι μια τέτοιου είδους μορφή δεν είναι ταιριαστή για το 

εν λόγω περιεχόμενο10. 

Ωστόσο, σε όλα τα υπόλοιπα έργα του ο Βασίλης Ρώτας επιλέγει ως βασικό 

στοιχείο της γραφής του το χιούμορ, αναγνωρίζοντας την κοινωνική σημασία 

του γέλιου ως μέσο διόρθωσης των ηθών, ως «κοινωνική χειρονομία που 

καταστέλλει τις εκκεντρικότητες» (Bergson 1998: 21,23). Ο κύριος ιδεολογικός 

στόχος του δραματουργού που συνίσταται στην κοινωνική κριτική μέσα όμως σε 

ένα ευφρόσυνο περιβάλλον γιορτής, μεταφέρεται σε επίπεδο ύφους στη 

δημιουργία του κωμικού που προκαλεί το γέλιο. Χρησιμοποιεί, αν και όχι με 

ιδιαίτερη συχνότητα, το κωμικό των καταστάσεων, το οποίο θα μπορούσε να 

ενταχθεί στην κατηγορία που ο Henri Bergson έχει ονομάσει ως «ανδρείκελο με 

σπάγκους», όπου πίσω από τη φαινομενική ελευθερία του δραματικού 

προσώπου αποκαλύπτεται αιφνίδια η μηχανικότητά του και η υπακοή του σε 

αόρατους σπάγκους (ό.π.: 67-69). Συγκεκριμένα στο κείμενο «Ο Καρδούλας και 

ο λύκος», όπου θίγεται το ζήτημα της απονομής δικαιοσύνης, ο ομώνυμος 

ήρωας μόλις βλέπει το άγριο ζώο, νομίζει κιόλας πως φαγώθηκε απ’ αυτό και 

αναφωνεί «Τρομάρα μου, ένας λύκαρος, ωιμένα! (πιάνει το κορμί του) Με τρώει; 

Τι κάνει; Μ’ έχει φαγωμένο;», (Ρώτας 21975: 136), δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

την εντύπωση ότι δεν έχει τον έλεγχο του σώματός του και προκαλώντας το 

γέλιο. Ομοίως, λίγο αργότερα, ο ίδιος ήρωας νομίζει ότι πιάστηκε κι εκείνος στο 

δόκανο όπως η αλεπού και ο λύκος και αναρωτιέται μεγαλόφωνα «Δεν είμ’ εγώ 

πιασμένος; (σηκώνεται και ψάχνεται)» (ό.π.: 147), λες και δεν έχει καμία 

συναίσθηση του κορμιού του.  

Μια άλλη κατηγορία του κωμικού των καταστάσεων που χρησιμοποιεί ο 

Βασίλης Ρώτας είναι η «συμβολή των σειρών» (Bergson 1998: 81-83), εκ της 

οποίας απορρέουν οι παρεξηγήσεις κατά τη διάρκεια της δράσης. Στον «Χορό 

των παιχνιδιών» ο αξιωματικός Φακής, που παρουσιάζεται ως γενναίος, τρέμει 
                                                 
10 Ίδια αντίληψη φαίνεται να διέπει και το θρησκευτικού περιεχομένου έργο «Ιησούς 

δωδεκαετής εν τω ναώ», όπου αν και η εικόνα του Μικρού Καμπούρα (Ιούδα) θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κωμικό στοιχείο, εντούτοις ο δραματουργός αποφεύγει 

ένα τέτοιο ενδεχόμενο, παρουσιάζοντας εμμέσως τη σωματική δυσμορφία ως 

εξωτερίκευση της εσωτερικής συναισθηματικής ακαμψίας και όχι ως πηγή γέλιου. 
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όταν ακούει τη φωνή του Σκιάζαρου, γιατί δεν έχει καταλάβει ότι πρόκειται για 

σκιάχτρο, παρεξηγεί και νομίζει πως έχει να αντιμετωπίσει κάποιο πλάσμα 

άυλο και τρομερό, αποκαλύπτοντας τελικά τη δική του βαθιά δειλία. Στο 

«Σπιτίσιο φαΐ» συμβάλλουν ανεξάρτητες μεταξύ τους σειρές (ό.π.: 84-85) που αν 

και δε δημιουργούν παρεξηγήσεις, προκαλούν το γέλιο λόγω της διαρκούς 

μετατόπισης του ενδιαφέροντος από το ένα θέμα στο άλλο καθώς όλα, αν και 

εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, εκτελούνται ταυτόχρονα. Η Στάσα, που 

επιθυμεί να γίνει ποιήτρια, προσπαθεί να γράψει στίχους, ενώ παράλληλα 

επιβλέπει την προετοιμασία του φαγητού αλλά και τον γιο της που ήδη 

γευματίζει, με αποτέλεσμα να καεί το φαγητό, ο Γιαννάκης να φάει με βουλιμία 

ό,τι υπήρχε στο τραπέζι, ενώ εκείνη ν’ αναρωτιέται «Τι να ριμάρει με το στέρηση; 

Καλοπέραση; Όχι, ξεσυνέριση; Πέραση, πέρυσι» (Ρώτας 21975: 245-246). 

Το πρόσωπο της Στάσας μάς οδηγεί σε μια άλλη κατηγορία κωμικού, 

εκείνο του χαρακτήρα, όπου γίνεται λόγος για τον ‘αφηρημένο’ (Bergson 

1998:16-19), εκείνον δηλαδή που παρουσιάζει μια μηχανική ακαμψία υπό την 

έννοια ότι δεν ζει στο αντικειμενικό παρόν, αλλά το εκλαμβάνει όπως θα ήθελε 

να είναι και αντιδρά ανάλογα, προκαλώντας αστεία αποτελέσματα. Ο Γάλλος 

φιλόσοφος Bergson σχετικά με το κωμικό του χαρακτήρα κατέληξε σε τρεις 

βασικές συνθήκες που προϋποθέτουν τη δημιουργία του: θα πρέπει κατ’ αρχάς 

ο χαρακτήρας να μη συγκινεί το κοινό, επίσης να μη συμπορεύεται με την 

κοινωνία και τέλος το στοιχείο του που μας προκαλεί το γέλιο να παραμένει 

άγνωστο για εκείνον11 (ό.π.: 113-121). Ο Βασίλης Ρώτας έχει φροντίσει ώστε οι 

κωμικοί χαρακτήρες που δημιουργεί να απαντούν σε αυτές τις προϋποθέσεις, 

καθώς δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί κανείς και επομένως αποκλείεται να 

συγκινηθεί επί παραδείγματι από τις χαρτονένιες φιγούρες του Κατσαπρόκου, 

του Τζιτζιφιόγκου, του Σπουργίτη, του Γαρδέλη και άλλων παρόμοιων 

προσώπων. Επίσης πρόκειται για ήρωες που δεν παρουσιάζονται να ‘ναι 

ενταγμένοι στην κοινωνία τους, ενώ τέλος η ‘αφηρημάδα’ τους, η μηχανικότητά 

τους που προκαλεί το γέλιο στον θεατή, παραμένει ασυνείδητη για εκείνους. 

Ωστόσο, εκείνο το είδος κωμικού που κυριαρχεί στα έργα του Βασίλη Ρώτα 

είναι το κωμικό των λέξεων, είτε υπό τη μορφή λογοπαιγνίων, που οφείλονται σε 

αντιστροφή της πρότασης ή στη συμβολή δύο διαφορετικών συστημάτων ιδεών, 

                                                 
11 Αναφορικά με το τελευταίο στοιχείο ο Baudelaire, σε σχετική πραγματεία του, είχε 

επισημάνει ότι «ένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα του απόλυτου κωμικού 

είναι ότι δεν έχει αυτοσυνειδησία» (2000: 57). 
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είτε λόγω μετατόπισης, από το επίσημο στο οικείο, από το έντιμο στο ανέντιμο, 

από το σημαντικό στο ασήμαντο κ.ο.κ. (ό.π.: 93-108). Πολύ συχνά το 

λογοπαίγνιο εδράζεται στο παιχνίδι μεταξύ της κυριολεκτικής και της 

μεταφορικής σημασίας των λέξεων. Έτσι ο Κατσαπρόκος («Ο Ήρωας») 

αποφασίζει να γίνει ήρωας Τρωικός, γιατί του αρέσει να τρώει, αλλά τελικά το 

μόνο που τρώει είναι ξύλο. Γύρω από την ίδια έννοια, η Στάσα («Σπιτίσιο φαΐ») 

μονολογεί νευριασμένη: «όλο το φαΐ, όλο για το φαΐ. Σου είπα σώπα και θα φας, 

θα φας, θα φας κι εσύ κι όλοι θα φάτε, που με φάγατε!» (Ρώτας 21975: 244). 

Ομοίως ο πεινασμένος Σπουργίτης («Το Πιάνο») καταλήγει: «παει, σημερα 

φαινεται καθολου δε θα μασσησω. Μασσα γιοκ. Και θα χασω ουλη τη γεωγραφια. 

Ουτε μασσα, ουτε Μασσαλια, ουτε Μασσαουα, ουτε Μασσαχουσετη», ενώ λίγο 

αργότερα αποφαίνεται «Ξερεις τι ειναι ο Γαρδελης; Μονολογος ανθρωπος. Αμα 

ειπει ένα λογο, δεν τον αλλαζει» (ό.π.: 367, 382). Γενικά, το λογοπαίγνια 

αναδεικνύουν όχι την αφηρημάδα ενός χαρακτήρα αλλά της γλώσσας, καθώς 

και τα κωμικά αποτελέσματα που μπορεί να φέρει η μηχανικότητά της. Στις 

«Μαξιλαριές» η Ευδοκία και η Ντόμνα δύσκολα συνεννοούνται λόγω της 

γλωσσικής ακαμψίας: « -Από ποιο αυτί είσαι κουφή; -Από κανένα. –Από κανένα 

δεν ακούς; -Όχι καλέ, κι απ’ τα δυο. –Κι απ’ τα δυο είσαι κουφή; -Όχι κόρη μου, 

δεν είμαι καθόλου κουφή» (ό.π.: 308-309). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συμβολής δύο διαφορετικών συστημάτων 

ιδεών εντοπίζεται στις «Μαξιλαριές», όπου το λατινικό «βάλε» που σημαίνει εις 

υγείαν, ερμηνεύεται ως ελληνική λέξη με αποτέλεσμα οι νεαρές οικότροφες να 

γεμίζουν συνεχώς με κρασί το ποτήρι του καθηγητή των λατινικών. Κωμικό, 

όπως σημειώθηκε ήδη, προκύπτει και από την αντιστροφή της πρότασης, όπως 

ενδεικτικά στο «Πιάνο» όταν μονολογεί ο Γαρδέλης «Αραγουν ο φιλος-μου ο 

Σπουργιτης να ζει ή να πεθανε; Αν ζει, θα ειπει πως δεν πεθανε» και λίγο 

παρακάτω «Βλαστημαω απ’ τη χαρα-μου, που γελαω, γιατι ενοσον γελαμε, δεν 

κλαιμε», ενώ κορυφώνεται στον ακόλουθο διάλογο μεταξύ Σπουργίτη και 

Γαρδέλη « -Εγω δε θελω να πεθανω. –Γιατι; -Γιατι φοβαμαι. –Τι φοβασαι; -Να, 

φοβαμαι τους πεθαμενους» (ό.π.: 367-369). 

Τέλος, συχνά στα έργα του Ρώτα το γέλιο προκαλείται μέσω της μεθόδου 

της μετατόπισης και ως εκ τούτου του συνδυασμού δύο αντιθετικών εννοιών, 

όπως οι «Μολόχες βραστές» -αντί του σοβαροφανούς «Μαραμένα γιασεμιά»- που 

προτείνονται για τίτλος ποιητικής συλλογής («Σπιτίσιο φαΐ»). Τέτοιου είδους 

κωμικό απορρέει και από τα ονόματα διαφόρων ηρώων που αντίκεινται 

ουσιαστικά στην ιδιότητα που παρουσιάζουν, όπως Λώρης Μπουρμπουλήθρας, ο 
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ποιητής και Χάνος Φρέσκος, ο ζωγράφος («Σπιτίσιο φαΐ»), Πανώρια για μια 

εντελώς σπασμένη κούκλα και Φακής για τον αλαζόνα αξιωματικό («Ο χορός 

των παιχνιδιών»). 

Είναι φανερό ότι ο δραματουργός αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο 

της γλώσσας και εκ πεποιθήσεως –πιθανόν λόγω της ιδιότητάς του ως 

μεταφραστή- στοχεύει όχι τόσο στην κατευθυντική λειτουργία της, που συχνά 

συνδυάστηκε με τη σωφρονιστική διάθεση άλλων δημιουργών, αλλά κυρίως 

στην ποιητική της λειτουργία που αποσκοπεί στον αποαυτοματισμό της και την 

ανάδειξη της ομορφιάς. Δύο από τα κείμενά του, «Αλεπού και Σκαντζόχοιρος» 

και «Ο Καρδούλας δραγάτης» είναι καθ’ ολοκληρίαν γραμμένα σε 

ομοιοκατάληκτο στίχο, χρησιμοποιώντας συχνά δύο από τους μηχανισμούς της 

λεγόμενης ‘ποιητικής γραμματικής’, τη μεταφορά και την παρομοίωση (Νάκας 

1995: 233), όπως φαίνεται ενδεικτικά στο ακόλουθο απόσπασμα: «Καρδούλα 

μου, τα βότανα είν’ πολλά / και κάθε βότανο είναι γιατρικό. / Πολλά είν’ και τα 

νερά της γης, και κάθε / νερό, βοτάνι, μπάλσαμο είναι, μάθε. / Κι από πάνω ό,τι 

ρίξη ο ουρανός / βροχή και χιόνι, ακόμα ο κεραυνός, / φως και κάψα του ηλιού 

και της νυχτός / η δρόσο και η καθάρια αστροφεγγιά / στον άνθρωπο όλα 

φέρνουνε γιατριά / και του δίνουν χαρά και γεροσύνη, / φτάνει μόνο να ξέρη να 

τα πίνη» (Ρώτας 21975: 166). 

Επίσης, έχει επιχειρήσει σε ορισμένα κείμενα να συνδεθεί η γραφή του με 

τη λαϊκή φωνή του δημοτικού τραγουδιού, συνθέτοντας δεκαπεντασύλλαβο 

στίχο. Στο «Πιάνο» το έργο κλείνει με τον Χορό ο οποίος, μεταξύ άλλων, 

συμπεραίνει: «Οι δυο παζαροσκαθαροι, παρασιτα του δρομου, / για νομο εχουν 

τη γουλα-τους, για τουτο ειν’ εξω νομου. / Δεν εινε αυτοι για λυπηση, κανεις μην 

ελεησει, / στην τυχη τα φορτωσανε, η τυχη ας τους φροντισει»  (ό.π.: 385). 

Αντίστοιχα, στον «Χορό των παιχνιδιών» η Χιονάτη αναρωτιέται: «Αχ! Όνειρο 

είναι, για ζωή; Ποια χάρη μ’ ανασταίνει; / Πού βρίσκομαι ονειρόπαρτη και 

ποθοπλανταγμένη;» (ό.π.: 205), εμπλουτίζοντας ένα απλό δραματουργικά 

κείμενο με σπάνιες για το παιδικό κοινό λέξεις και ποιητικές εικόνες. 

Η αισθητική του Βασίλη Ρώτα γενικότερα συνδέεται με εκείνη του λαϊκού 

θεάτρου, κατά τον τρόπο που συνδέεται και η θεματολογία του, όπως έχει ήδη 

επισημανθεί (βλ.Κεφ.2). Αναγνωρίζοντας τη λογική της άποψης ότι τα «‘λαϊκά’ 

έργα των διανοουμένων αποβλέπουν στην πολιτική αφύπνιση και 

συνειδητοποίηση» (Πούχνερ 1988: 15), έχουμε ήδη υπογραμμίσει ότι στόχος 

του Ρώτα είναι μέσω του έργου του να αναδείξει στο κοινό τα κακώς κείμενα της 
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κοινωνίας και να το ενεργοποιήσει ώστε να τα τροποποιήσει12. Ακολουθεί 

επομένως εν μέρει και την αισθητική του λαϊκού θεάτρου, για την οποία έχει 

καταγραφεί ότι «η γλώσσα των λαϊκών παραστάσεων παρωδεί τους 

ιδιωματισμούς, κάνει λανθασμένη χρήση ξένων λέξεων, χρησιμοποιεί 

παρετυμολογίες κι άλλες τεχνικές τεχνητής παρεξήγησης» (ό.π.: 162), στοιχεία 

τα οποία ήδη εντοπίσαμε στο θέατρο του Ρώτα και τα οποία ενισχύουν τη 

λαϊκότητα του. 

Πέραν αυτής όμως, θα πρέπει να επισημανθεί και η προφορικότητα της 

γλώσσας του, δεδομένο άμεσα συνδεδεμένο με τη θεατρικότητα των κειμένων, 

καθώς στο δραματικό είδος το γραπτό κείμενο θα πρέπει να μετατραπεί σε 

προφορικό λόγο και μάλιστα κατά τρόπο που να παρέχει στον ηθοποιό τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσει με πειστικότητα τα εκφραστικά του μέσα 

(ποιότητα φωνής, επιτονισμός κ.ά)13. Η γλώσσα που ως επί το πλείστον 

χρησιμοποιεί ο Βασίλης Ρώτας είναι εκείνη της καθημερινής επικοινωνίας, έτσι 

όπως θεωρητικά τοποθετείται μεταξύ των διαλέκτων και της καθιερωμένης 

γλώσσας (Χαραλαμπάκης 2004: 25-26). Ως ένα από τα χαρακτηριστικά της 

εμφανίζεται η χρήση των υποκοριστικών, στοιχείο που αν και απαντάται στον 

Ρώτα (Κωστάκης, πουλάκι, αηδονάκι, γιδούλα μου, λιγουλάκι, το νυχάκι, την 

ουρίτσα, αδερφούλη), ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα συχνό και μάλιστα στη χρήση 

των κύριων ονομάτων μάλλον αποφεύγονται συστηματικά, σε αντίθεση με την 

τακτική άλλων δραματουργών που γράφουν για παιδιά (βλ. σχετικά για 

Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου και Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά).  

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της καθημερινής γλώσσας, που ταυτόχρονα 

προσδίδει προφορικότητα στον γραπτό λόγο, είναι η χρήση των επιφωνημάτων 

(ό.π.), τα οποία και επιλέγονται πολύ συχνά από τον Βασίλη Ρώτα. Επί 

παραδείγματι όταν θέλει να εκφράσει πόνο σημειώνει ωχ! ωχ! ή αλλού ωχού! 

ωχού! ωχού! ωχού!. Στην περίπτωση της απορίας γράφει πωπώ! ή μπα! ή κειο!. 

                                                 
12 Γενικότερα οι θίασοι που λειτούργησαν από το 1924 έως και το τέλος του 

μεσοπολέμου στις λαϊκές αθηναϊκές συνοικίες και αποτελούνταν από μορφωμένους, 

πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς και σκηνοθέτες (Δημήτρης Ιωαννόπουλος, Κωστής 

Βελμύρας, Κάρολος Κουν κ.ά), έθεταν ως πρωταρχικούς τους στόχους αφενός την 

ανύψωση του καλλιτεχνικού κριτηρίου του κοινού και αφετέρου –μέσω του 

δραματολογίου- την ιδεολογική του αφύπνιση (βλ. Βασιλείου 2003). 
13 Βλ. σχετικά Τ. Μουδατσάκι 2000, όπου παρουσιάζονται με ακρίβεια και σαφήνεια 

μέθοδοι αγωγής του λόγου, οι οποίες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να καλλιεργηθούν 

όταν το ίδιο το κείμενο χαρακτηρίζεται από προφορικότητα και ζωντάνια. 
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Επίσης συναντάμε τα αχ! και ωχού (απόγνωση), το εύγε! (επιδοκιμασία) και το 

πφ! (αποδοκιμασία), το α! (φρίκη), το ωιμένα (απελπισία), το μπα!μπα!μπα! 

(έκπληξη) και το πα, πα, πα (άρνηση), στοιχεία που χαρίζουν ζωντάνια στον λόγο 

και δημιουργούν αμεσότητα με το κοινό, λόγω της κοινής χρήσης αυτών των 

λέξεων. 

Στο πλαίσιο των εκφράσεων που συνηθίζονται στην καθημερινή 

επικοινωνία, εντάσσονται και οι υφολογικοί χυδαϊσμοί, τους οποίους οι 

ομιλητές χρησιμοποιούν για να εκφράσουν οργή, αγανάκτηση ή ειρωνεία 

διαφωνώντας με την κανονιστική γλωσσική αγκύλωση του καθωσπρεπισμού 

(ό.π.: 27-28). Στα θεατρικά έργα του Ρώτα για παιδιά απαντώνται κάποιες 

τέτοιες λέξεις ή εκφράσεις που δεν χαρακτηρίζονται από τίποτε χυδαίο ή 

πρόστυχο, αλλά συχνά υποδηλώνουν έναν λόγο που πάλλεται από ζωή, φερ’ 

ειπείν βρε το γύφτο, / βρε το μούργο, / βρε τον άθλιο, τον κακούργο, ή αχ μωρέ, 

γέρο στρίγγλε και στριμένε, / τσιφούτη, σατανά, σπαγγοραμένε, ή δεν ξαίρει ο 

μάπας, αλλά και εκφράσεις ελαφρώς πιο προωθημένες όπως σκάσε διάολε, 

στρίγγλα, σκυλομάζωμα, διαολόσπαρμα. Θεωρούμε ότι τέτοιες διατυπώσεις δεν 

είναι ικανές να σκανδαλίσουν ένα ανήλικο κοινό, αλλά μάλλον επιχειρούν μέσω 

της γλώσσας να αποτυπώσουν την πραγματικότητα με αρκετή ακρίβεια, χωρίς 

να ξεπερνούν τα όρια του ανεκτού και να γίνονται χυδαίες. 

Σε μια προσπάθειά του ο δραματουργός να προσεγγίσει το ανήλικο κοινό 

του, χρησιμοποιεί ηχομιμητικές λέξεις (ονοματοποιία) που είναι εν μέρει 

οικείες από το ευρύτερο γλωσσικό περιβάλλον του παιδιού: χούι (ουρλιαχτό 

φόβου), μπου!μπουμ! (ήχος από νταούλια), ω-χοπ (ήχος καταβροχθίσματος), α, 

χα, χα, χααα (ήχος κλάματος), χα, χα, χα (γέλιο), αλλά και φωνές ζώων όπως 

κικιρίκου κικιρί (κόκορας), κακακράκα κακακρά (χήνα), γάωγαου, γάωγαου 

/γάωγαου, γάω (σκύλος), νιάωνιαρ, νιάωνιαρ, / νιάωνιαρ, νιάω (γάτα) και 

γώγου, γώγου, γώγου (αρκούδα). Οι ονοματοποιημένες εκφράσεις που 

αποτελούν γνώρισμα του προφορικού λόγου του παιδιού, προσδίδουν ζωντάνια 

και στο γραπτό κείμενο και μετατρέπονται εύκολα επί σκηνής σε ακουστικά 

σημεία. 

Η ζωντανή ομιλία είναι συνδεδεμένη με το φαινόμενο επίσης του 

επιτονισμού, ο οποίος συχνά υποδηλώνεται από τον αριθμό του 

επαναλαμβανόμενου φωνήεντος (Χαραλαμπάκης 1993: 60-61). Στον Ρώτα αν 

και δε συναντάται συχνά αυτό το παραγλωσσικό φαινόμενο, ωστόσο ξεχωρίζουν 

φράσεις όπως εγώ,ω,ω,ω,ω ή πεινά,ω,ω,ω! ή Ζήτω ω ω! όπου όντως η επίταση 
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εκφράζεται από το φωνήεν που επαναλαμβάνεται και από τη χρήση του 

θαυμαστικού. 

Γενικότερα, διαπιστώνεται ότι η βασική και πάγια πρόθεση του Βασίλη 

Ρώτα περί δημιουργίας ενός ζωντανού θεάτρου14, προχωρά πέρα από το 

επίπεδο της ιδεολογίας και αναζητά πρακτικούς τρόπους να επικοινωνήσει με 

το κοινό. Στα κείμενά του καταργείται η αφήγηση και επιτυγχάνεται η 

δραματική συμπύκνωση κατά τρόπο που η πλοκή να εξελίσσεται χωρίς 

νοηματικά προσκόμματα, ενώ η επιλογή της κλειστής προοπτικής ενεργοποιεί 

τους θεατές να συμμετάσχουν κριτικά στην πορεία της δράσης, χωρίς τη 

φανερή καθοδήγηση του γράφοντος. Από την άλλη πλευρά, η χρήση της 

συγκινησιακής καθώς και της κατευθυντικής λειτουργίας της γλώσσας 

περιορίζεται εν πολλοίς στα έργα πατριωτικού περιεχομένου, ενώ σε όλα τα 

υπόλοιπα επισημαίνεται η ποιητική της λειτουργία, με αποτέλεσμα αφενός η 

πρόθεση διδαχής να συγκαλύπτεται και αφετέρου να αναδεικνύεται η ομορφιά 

και η ευελιξία της γλώσσας. Σε αυτό συμβάλλει και η ευρύτατη χρήση του 

κωμικού (των καταστάσεων, των χαρακτήρων, των λέξεων) που επιτυγχάνει τον 

διπλό του στόχο, την κοινωνική κριτική και την απρόσκοπτη επικοινωνία με τον 

θεατή οποιασδήποτε ηλικίας. Χρησιμοποιώντας τέλος ο δραματουργός την 

καθημερινή γλώσσα του λαού με έντονα τα στοιχεία της προφορικότητας, 

καταφέρνει να δημιουργήσει μια γλώσσα που δίχως να γίνεται παιδιάτικη, 

μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από οποιοδήποτε κοινό και ταυτόχρονα να 

παρασταθεί επί σκηνής με ζωντάνια και αμεσότητα, αποκαλύπτοντας και 

ενισχύοντας τη θεατρικότητα των έργων του. 

Ο Στέλιος Σπεράντσας από την άλλη πλευρά, μην έχοντας ο ίδιος τόσο 

οικεία σχέση με την τέχνη του θεάτρου, επιχειρεί να σεβαστεί τις μορφολογικές 

αρχές της (βλ.Κεφ.4.1), ώστε να διασφαλίσει την ύπαρξή της έστω και σε ένα 

πρώτο, εξωτερικό αλλά και συνάμα ουσιαστικό, επίπεδο. Ως προς τα δομικά της 

χαρακτηριστικά όμως διαπιστώνονται ασυνέπειες από τη μεριά του γράφοντα 

και η πιο σημαντική είναι μη κατάργηση της αφήγησης και η μη συμπύκνωση 

της υπόθεσης. Στο πρώτο του κείμενο, «Ο Ίκαρος» (1926), όταν εμφανίζεται το 

ομώνυμο πρόσωπο, αφηγείται επί τρεις σελίδες τη δική του ιστορία, η οποία δεν 

έχει άμεση σχέση με την υπόθεση του έργου, με αποτέλεσμα να την 
                                                 
14 Πρόθεση που εκφράζεται γλαφυρά από τον ίδιο στο περιοδικό «Πρόσωπα και 

Μάσκες» (1930) ως εξής: «Το ‘Λαϊκό Θέατρο Αθηνών’ δεν είνε επιχείρηση. Είναι 

οργανισμός ζωντανός […] είνε το και υπάρχει, ασθενικό και λιμασμένο σαν όλη την 

άλλη ζωή γύρω του, μα ζωντανό ακόμα και νέο», Ρώτας 1986: 104-105. 
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αποπροσανατολίζει. Ομοίως στο κείμενο «Ο όρκος του φιλικού» (1948α) ο εν 

λόγω όρκος εκτείνεται πέραν της μίας σελίδας, τονίζοντας ποικιλοτρόπως την 

αφοσίωση του αγωνιστή προς την πατρίδα, αλλά ταυτόχρονα προκαλώντας τη 

μείωση του ενδιαφέροντος εκ μέρους του αναγνώστη/θεατή. Παρόμοια εκτροπή 

από τον βασικό θεματικό άξονα συναντάται στα έργα «Το θολό νερό» (1948β) 

και «Τ’ άρματα» (1948γ), όπου υπάρχουν μακροσκελείς αφηγήσεις για την 

πορεία της επανάστασης και για τα γεγονότα των μακεδονικών αγώνων 

αντίστοιχα, οι οποίες στοχεύουν εμφανώς στην ενημέρωση του νεαρού κοινού 

για τις εν λόγω ιστορικές περιόδους και την καλλιέργεια υψηλού εθνικού 

φρονήματος.  

Ως προς την παράμετρο της προοπτικής των δραματικών προσώπων, 

προκρίνεται από τον Σπεράντσα στις περισσότερες περιπτώσεις η μη προοπτική, 

η οποία δεν επιτρέπει στον αναγνώστη/θεατή να κινητοποιήσει τα προσωπικά 

του κριτήρια επικαλούμενος την προσωπική του εμπειρία και προχωρώντας 

στην αναλογία μεταξύ θεάτρου και πραγματική ζωής. Από αυτή την άποψη 

διακρίνονται δύο περιπτώσεις δρώντων προσώπων, εκείνα που εμφανίζουν εξ 

αρχής την επιθυμητή συμπεριφορά (όσα μάχονται για την πατρίδα), κι εκείνα 

που την αποδέχονται στο τέλος των κειμένων (όσα παρουσιάζονται εντός της 

καθημερινότητας). Στην πρώτη περίπτωση, τα πρόσωπα δε συναντούν 

διλήμματα και προβληματισμούς ως προς τη δράση τους κι επομένως δεν 

κινητοποιούν τον θεατή. Το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο και στη δεύτερη 

περίπτωση, διότι αν και οι δρώντες εμφανίζουν αρχικά μη αποδεκτή 

συμπεριφορά και επομένως θα ήταν δυνατή η παρακολούθηση της προσωπικής 

τους αμφιταλάντευσης μπρος στην επόμενή τους κίνηση, ωστόσο η μεταστροφή 

τους γίνεται τόσο γρήγορα και σχεδόν αυτόματα, που δεν προκαλείται σε αυτήν 

η συμμετοχή του κοινού.   

Σε ό,τι αφορά τη γλώσσα των κειμένων, η οποία σε μεγάλο βαθμό, όπως 

έχει ήδη υποστηριχθεί, ενισχύει τη θεατρικότητα μέσω της μετατροπής των 

οπτικών σημείων σε ακουστικά, διαπιστώνεται έλλειμμα προφορικότητας. Η 

απουσία επιφωνημάτων, ονοματοποιίας, επαναδίπλωσης των λέξεων, συντείνει 

ώστε η γλώσσα να παραμένει άκαμπτη και προσκολλημένη στον γραπτό λόγο. 

Σε αυτό συμβάλλει και η συχνή χρήση λόγιων εκφράσεων που ταιριάζουν 

περισσότερο σε ένα ποιητικό έργο και λιγότερο σε ένα θεατρικό, που έχει 

ανάγκη ζωντάνιας και αμεσότητας. Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα τέτοια 

παραδείγματα ανάμεσα σε πολλά παρόμοια που χαρακτηρίζουν τα κείμενα του 

Σπεράντσα: «Άλλο από άγρια νυχτοπούλια δεν απάντησα» (Σπεράντσας 1948β: 
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13), «Ένα φεγγοβόλο αστέρι θα φέρη με δόξα της λευτεριάς το ξημέρωμα» (ό.π.: 

20), «Η καρδιά μου δέρνεται να φύγει κάθε φορά που ακούω βήματα» (ό.π.: 55-

56), «Οι φλόγες [του Μεσολογγιού] θα φεγγοβολούν ανέσπερες μέσα στην ιστορία 

των ανθρώπων» (ό.π.: 89).  

Διαπιστώνεται επομένως ότι σε γενικές γραμμές τα έργα του Στέλιου 

Σπεράντσα στερούνται θεατρικότητας, τόσο λόγω της απουσίας χαρακτήρων και 

συγκρούσεων (βλ.Κεφ.4.3), όσο και λόγω των εκτενών αφηγηματικών μερών, 

αλλά και της χρήσης μιας γλώσσας επιτηδευμένης, χωρίς στοιχεία 

προφορικότητας που θα βοηθούσαν στην παραστασιμότητα των αντιλήψεων του 

δραματουργού. Ως εκ τούτου, τα έργα του είναι εμφανείς φορείς ιδεολογίας και 

το θέατρο φαίνεται να χρησιμοποιείται ως μια μορφή μέσω της οποίας 

υποστασιοποιείται ο παιδαγωγισμός του γράφοντος, δίχως τα ίδια τα κείμενα να 

χαρακτηρίζονται από τα δομικά χαρακτηριστικά του είδους που θα οδηγούσαν 

στην έμμεση διδασκαλία μέσω της δύναμης της ίδιας της τέχνης.   
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Κεφάλαιο 5ο  

Σκηνική πράξη: παραγωγή και πρόσληψη του θεάματος 
 

5.1 Ιστορικό διάγραμμα 

Στις αρχές του 20ου αιώνα παρά το γεγονός ότι το θέατρο για ενήλικες 

αποκτά δύο σημαντικές σκηνές, τη Νέα Σκηνή του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου 

(πρεμιέρα στις 22-11-1901) και το Βασιλικό Θέατρο υπό τη διεύθυνση του 

Θωμά Οικονόμου (πρεμιέρα στις 24-11-1901)1, παρά τη δημιουργία θεατρικών 

σχολών (Θέατρο του Ωδείου, 1918, Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου, 1919, 

Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου, 1923), την ίδρυση νέων αξιόλογων 

επαγγελματικών θιάσων (Θίασος των Νέων, 1924, Θέατρο Τέχνης, 1925, 

Ελευθέρα Σκηνή, 1929 κ.ά.) και από την άλλη πλευρά, παρά την ενασχόληση 

της λογοτεχνίας με το παιδί (έκδοση παιδικών εφημερίδων και περιοδικών, 

συγγραφή πεζών και ποιητικών έργων για παιδιά)2, δε σημειώνεται καμία 

αποτελεσματική πρωτοβουλία για την ίδρυση θεατρικής σκηνής για ανήλικους 

θεατές, παρά μόνον στις αρχές της δεκαετίας του ’30. Το μοναδικό στοιχείο που 

διαθέτουμε είναι ότι ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος «επόθησε να δημιουργήσει 

παιδικές παραστάσεις […] κι ανέβασε μια παντομίμα (1903) κι έδωσε και λίγες 

απογευματινές ειδικά για παιδιά […]» όμως, όπως καταλήγει κι ο ίδιος ο 

Γιάννης Σιδέρης «τίποτα συστηματικό δεν έγινε» (Σιδέρης 1971: 9-10). 

Στο παρόν δεύτερο μέρος της μελέτης μας θα ασχοληθούμε αποκλειστικά 

με τη διαδικασία της παραγωγής και της πρόσληψης του σκηνικού θεάματος 

από τις θεατρικές σκηνές για παιδιά που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Η 

ιδιομορφία εξάλλου του θεάτρου είναι πως το δραματικό κείμενο παραμένει 

«ανοιχτό», δεν ολοκληρώνεται έστω και μετά από διεξοδική μελέτη και ανάλυσή 

του, εάν δε συνδυαστεί με τη διαδικασία της παράστασης, καθώς ο φυσικός 

αποδέκτης του δεν είναι ο αναγνώστης αλλά ο θεατής στην πλατεία, ο οποίος 

από τη θέση του παραλήπτη «μπορεί να καταναλώσει απλώς το έργο ή να το 

                                                 
1 Αναλυτική παρουσίαση για τις δύο σκηνές βλ. Θ.Γραμματάς 2002: Α’ 233-236, 259-

264. 
2 Σταχυολογούμε  από τις εκδόσεις για παιδιά την Εφημερίδα των Παίδων (1868), τη 

Διάπλαση των Παίδων (1879), τον Παιδικό Κόσμο (1930) και ενδεικτικά συγγραφείς που 

έγραψαν για παιδιά όπως η Πην.Δέλτα (από το 1910) ο Ζαχ.Παπαντωνίου (από το 

1917), και ποιητές όπως ο Αλ. Πάλλης (από το 1889) και ο Τέλλος Άγρας (από το 1911 

σε ηλικία 12 ετών). 



 296

δεξιωθεί με κριτικό πνεύμα, μπορεί να εκδηλώσει το θαυμασμό του ή να το 

απορρίψει, μπορεί να απολαύσει τη μορφή του, να ερμηνεύσει το νόημά του, 

να υιοθετήσει μια ήδη αναγνωρισμένη ερμηνεία ή να επιχειρήσει μια νέα» 

(Jauss 1995: 93), συστήνοντας τελικά μια επικοινωνιακή διαδικασία ανάμεσα 

στον ίδιο, το έργο και τον συγγραφέα. 

 

5.1.1. «Παιδική Σκηνή»3 

Η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου μετά την ενθαρρυντική απάντηση 

που λαμβάνει το 1931 από την Κοινωνία των Εθνών για το έργο της «Το 

τραγούδι της Ειρήνης» (βλ.Κεφ.1.3) ιδρύει στην Αθήνα την «Παιδική Σκηνή» με 

θίασο που αποτελείται από παιδιά του σχολείου στο οποίο εργάζεται και 

υπεύθυνο της διεξαγωγής των παραστάσεων τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Λόντο. 

Τρία χρόνια αργότερα, με το σκεπτικό ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στις 

πρώτες παραστάσεις πέρασαν στην εφηβική ηλικία, μετονομάζει τη σκηνή σε 

«Παιδική και Εφηβική Σκηνή». Τον Δεκέμβριο του 1944 η Σκηνή μετατρέπεται 

σε Θεατρική Οργάνωση με τίτλο «Μορφωτικόν Παιδικόν Θέατρον Παιδική και 

Εφηβική Σκηνή» σύμφωνα με καταστατικό που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 

2853)44 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου ορίζεται η Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου, αντιπρόεδρος ο 

λογοτέχνης Νικ.Σηφάκις, γενικός γραμματέας η δικηγόρος Μ. Φλαμπουριάρη, 

ταμίας ο Κ.Κορομβόκης και εισηγητής ο Κωνσταντίνος Λόντος.  

Επανερχόμεθα στα πρώτα χρόνια ίδρυσης της Σκηνής, τότε που η παρουσία 

της ήταν έντονη και συστηματική, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την 

πορεία της σύμφωνα με τα ανευρεθέντα στοιχεία, παρ’ ότι συχνά είναι ελλιπή ή 

αποσπασματικά4. Τη δεύτερη χρονιά (1932) δόθηκαν παραστάσεις στο 

                                                 
3 Όλα τα στοιχεία αντλούνται από τις εξής πηγές: α) Ελεύθερος Θεατρικός Οργανισμός 

Παιδικού και Εφηβικού Θεάτρου (1962) Τα 30 χρόνια της παιδικής και εφηβικής 

σκηνής της Ευφροσύνης Κ.Λόντου Δημητρακοπούλου. Πώς ιδρύθη – Πώς ελειτούργησεν – 

Η παγκόσμιος αναγνώρισίς της. Ιστορικόν δοκίμιον, Αθήνα, β) Ένωσις Ελλήνων 

λογοτεχνών (1959), Τα 40 χρόνια της πνευματικής δημιουργίας της Ευφροσύνης 

Κ.Λόντου Δημητρακοπούλου, Αθήνα, Τύπος-Χάρτης και κυρίως γ) Κ.Λόντος (1955), Η 

ιστορία του θεάτρου νεότητος Ελλάδος, Αθήνα. Όπου οι πηγές είναι διαφορετικές ή 

παραθέτουμε αποσπάσματα, θα συνοδεύονται από συγκεκριμένη παραπομπή. 
4 Υπάρχουν φερ’ ειπείν συχνά πληροφορίες για τις χρονιές που δόθηκαν παραστάσεις, 

αλλά όχι για ακριβή μήνα και μέρα ή επίσης υπάρχει μόνον η πληροφορία του 

θεατρικού χώρου χωρίς το αναλυτικό πρόγραμμα της παράστασης. 
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«Μοντιάλ», στο «Κοτοπούλη» και το «Ιντεάλ», ενώ στη συνέχεια η «Παιδική και 

Εφηβική Σκηνή» συνεργάστηκε με το «Τριανόν» και μόνιμα με το θέατρο 

«Κεντρικόν». Γνωρίζουμε ότι έδωσε και πλήθος παραστάσεων φιλανθρωπικού 

χαρακτήρα, τις οποίες καταγράφουμε αναλυτικά: 21/2/1933 υπέρ του 

σχολικού ταμείου του 20ου δημοτικού σχολείου Αθηνών στο «Κεντρικόν», 

6/1934 στη Νάξο, υπέρ της αποπεράτωσης γυμναστηρίου5, 12/1936 υπέρ της 

φιλοπτώχου εταιρείας «Άγιος Αντώνιος» στο «Κεντρικόν», 17/5/1936 και 

21/11/1937 και 5/6/1938 υπέρ του Εθνικού Συνδέσμου, 6/4/1937 υπέρ της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θηλέων Πειραιώς στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 

1/1937 υπέρ του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου «Ευαγγελίστρια» στο «Κεντρικόν», 

23/6/1938 υπέρ του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου «Ευαγγελίστρια» στο 

«Παλλάς», 16/5/1939 υπέρ του 4ου γυμνασίου αρρένων Αθηνών, 9/6/1939 

υπέρ Πανιωνίου Αθλητικού Ομίλου στο «Ηρώδειο» Ν.Χαλκηδόνος, 4/1939 στο 

«Κεντρικόν» της Χαλκίδας προς ενίσχυση των δημοτικών σχολείων της πόλης, 

1939 στα Πατήσια, υπέρ της προστασίας των απόρων παιδιών της συνοικίας 

που είχε αναλάβει το Γυναικείο Σωματείο «Δράσις», 26/7/1945 υπέρ του 

Ορφανοτροφείου Ψυχικού στο «Κολιζέουμ» . 

Σχετικά με το πότε ακριβώς σταμάτησαν οι παραστάσεις της «Παιδικής 

Σκηνής» οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες. Θα αναφέρουμε ωστόσο όσα 

στοιχεία διαθέτουμε, ξεκινώντας από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής κατοχής έπαψαν οι δημόσιες εμφανίσεις του σχήματος. Ωστόσο «η 

εντατική προσπάθεια δια την ψυχαγωγίαν όσω το δυνατόν περισσότερων 

μαθητών και ενθάρρυνσιν αυτών συνεχίσθη εις το σπίτι μας παρ’ όλον ότι 

ηκούετο συνεχώς έξωθεν του παραθύρου μας το πέρασμα των Γερμανών ή των 

Ιταλών κατακτητών» (Λόντος 1955: 81). Τα χρόνια επομένως της κατοχής η 

«Παιδική και Εφηβική Σκηνή» ουσιαστικά δε λειτουργούσε, εφόσον δεν 

εμφανιζόταν σε κοινό. Παρ’ όλα αυτά, αν και το καλλιτεχνικό μέρος είχε εκ των 

πραγμάτων καταργηθεί, από τις σημειώσεις του Κωνσταντίνου Λόντου 

συμπεραίνεται ότι εκείνος και η σύζυγός του προσπαθούσαν να διατηρούν 

ενεργό το παιδαγωγικό μέρος του θιάσου τους, που δεν ήταν άλλο από την 

«ενθάρρυνσι» και την «ψυχαγωγία» των μαθητών, τους οποίους συγκέντρωναν 

                                                 
5 «Από το παράρτημα της Παιδικής και Εφηβικής Σκηνής, οργανωθέντος από 

Γ.Κυργούσιο. Εκεί έλαβον και το πρώτο βάφτισμα της σκηνής ο θεατρικός λογοτέχνης 

Ιακ.Καμπανέλλης» (Λόντος 1955: 74). 
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στο σπίτι τους και εκεί μελετούσαν μαζί τους θεατρικά κείμενα, προφανώς της 

Λόντου.   

Η επόμενη πληροφορία που διαθέτουμε είναι ότι τον Νοέμβριο του 1950 

κατατίθεται από το «Μορφωτικόν Παιδικόν Θέατρον Παιδική και Εφηβική 

Σκηνή», πρόταση στην «Υπηρεσία του Σχεδίου Μάρσαλ» ανέγερσης ειδικού 

κτιρίου Παιδικού Θεάτρου και Παιδικής Λέσχης. «Παρά το θερμότατο 

ενδιαφέρον, το σχέδιο δεν ευοδώθηκε […] Ημείς όμως με διαρκώς 

ανανεούμενον θάρρος και ανεξάντλητον υπομονήν εξηκολουθήσαμεν τον 

ανάντην δρόμον μας. Αι παραστάσεις εξηκολούθησαν» (ό.π.: 90-91). Επομένως, 

μετά την περίοδο της γερμανικής κατοχής και σίγουρα έως το 1950 ο θίασος θα 

πρέπει να παρουσίαζε έργα, αν και δεν υπάρχουν πιο συγκεκριμένες 

πληροφορίες ως προς τον χρόνο και τον τόπο.  

Το τελευταίο στοιχείο ως προς την πορεία και τη διάρκεια του θιάσου 

οφείλεται και πάλι στα γραπτά του Κωνσταντίνου Λόντου, ο οποίος τον Ιούλιο 

του 1952 σημειώνει ότι «μέχρι της στιγμής καθ’ ην χαράσσονται αι γραμμαί 

αύται αναμένομεν την ενίσχυσιν, δια να συνεχίσωμεν το διακοπέν εν τω μεταξύ 

έργον μας, λόγω ανυπερβλήτων οικονομικών εμποδίων των παρεμβαλλομένων 

ανέκαθεν εις τας εκτάκτους, όπως αι ιδικαί μας, παραστάσεις» (ό.π.: 98). 

Επομένως μεταξύ 1950 και 1952, θα πρέπει να σταμάτησαν και οι έκτακτες 

παραστάσεις του θιάσου λόγω οικονομικών δυσχερειών. Παρ’ όλα αυτά στις 27 

Νοεμβρίου 1962 εορτάζονται τα 30 χρόνια της Παιδικής και Εφηβικής Σκηνής 

με παράσταση του έργου «Το τραγούδι της ειρήνης» σε σκηνοθεσία Ζωρζ 

Μέλοντυ (ψευδώνυμο του Γεώργιου Κυργούσιου)6 και παρουσία της 

Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου, παράσταση η οποία το πιθανότερον 

υπήρξε και η τελευταία, έστω και έκτακτη.  

                                                 
6 Υπήρξε στο παρελθόν μαθητής της Λόντου. 
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5.1.2. «Το Θέατρο του Παιδιού» 

Η δεκαετία του 1930 ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς για το θέατρο για 

παιδιά. Στις 14 Ιουνίου 1931 ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του πρώτου 

διαγωνισμού για έργο παιδικού θεάτρου που διοργάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων7. 

Η κριτική επιτροπή, που απαρτιζόταν από τους κυρίους Λιδωρίκη, Συναδινό 

και τις κυρίες Ζούζουλα, Τριανταφύλλου, απένειμε το πρώτο βραβείο –ανάμεσα 

σε σαράντα έξι υποβληθέντα έργα- στο «Παραμύθι της Βιολάντως» του Κωστή 

Βελμύρα και των αδελφών Βεϊμέζη. Εντωμεταξύ, όπως ήδη σημειώθηκε 

αναλυτικά, μετά από ενθάρρυνση της Κοινωνίας των Εθνών η Ευφροσύνη 

Λόντου-Δημητρακοπούλου ιδρύει την «Παιδική Σκηνή»  και στις 24/10/1931 

δίδεται η πρώτη παράσταση του θιάσου. Το 1932 διοργανώνεται στο Λονδίνο το 

πρώτο διεθνές συνέδριο για τη χρησιμότητα του θεάτρου για παιδιά, ενώ, 

σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συνέδριο με παρεμφερές θέμα έλαβε χώρα την 

επόμενη χρονιά στη Λιθουανία (Λόντος 1955: 69).  

Το 1932 εξάλλου είναι η χρονιά που η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά 

επαναδραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο του θεάτρου, όχι ως ηθοποιός 

ετούτη τη φορά, αλλά επιλέγοντας ως κύρια δραστηριότητά της το θέατρο που 

απευθύνεται στο ανήλικο κοινό. Ακόμη, όπως έχει ήδη σημειωθεί, δεν της έχει 

αποδοθεί το χαρακτηριστικό όνομα «Θεία Λένα» και δεν έχει γνωρίσει την 

πλατιά αναγνώριση που θα της χαρίσει στη συνέχεια το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της –θέατρο, ραδιόφωνο, βιβλίο, τηλεόραση8. Ωστόσο, ο 

διευθυντής του περιοδικού «Παιδικός Κόσμος», Γιώργος Βλέσσας, της προτείνει 

την ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης τού υπό ίδρυση παιδικού θιάσου 

του περιοδικού του, θέση την οποία η Μεταξά αποδέχεται (Χατζηδημητρίου 

1995: 148). Η πρώτη παράσταση του Παιδικού Θεάτρου του «Παιδικού Κόσμου» 

δίδεται στις 18 Δεκεμβρίου 1932 στο θέατρο «Κεντρικόν»9 και ακολουθούν οι 

                                                 
7 Βλ. «Έθνος» της 14/6/1931 και «Πρωία» της 15/6/1931. 
8 Υπάρχει εντούτοις πρόγραμμα του 1919 του «Ελληνικού Ωδείου» για την ‘πρώτη 

επίδειξη των παιδικών τμημάτων’ στο θέατρο «Ιντεάλ», όπου μεταξύ άλλων 

παρουσιάστηκε «Η Βασιλοπούλα με τη ρόκα» σε διδασκαλία Αντιγόνης Μεταξά. 

Εξάλλου σύμφωνα και με προφορική μαρτυρία της κυρίας Λήδας Κροντηρά-Νασούφη, 

η μητέρα της, Αντιγόνη Μεταξά, δίδασκε στο «Ελληνικό Ωδείο» το μάθημα της 

φωνητικής. 
9 Επειδή δεν έχει σωθεί το πρόγραμμα αυτής της πρώτης παράστασης, σημειώνουμε ότι 

παρουσιάστηκαν τα κάτωθι έργα: «Τ’ όνειρο της Τιτίνας», «Αχ! αυτά τα δουλικά!», «Ο 

καινούργιος χρόνος», όλα της Μεταξά και «Τ’ ανθρώπινα λουλούδια» της Ιωάννας 
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επόμενες στις 12 Μαρτίου 193310 (θέατρο «Τριανόν»), στις 14 Μαΐου 1933 

(θέατρο «Κεντρικόν») και η τελευταία στις 4 Ιουνίου 1933 (θέατρο «Παλλάς»).  

Το 1933 είναι μια σημαντική χρονιά11, προσωπικά για την Αντιγόνη 

Μεταξά-Κροντηρά, αλλά και γενικά για το θέατρο για παιδιά, καθώς τότε 

αποφασίζει εκείνη να διακόψει τη συνεργασία της με τον «Παιδικό Κόσμο», 

αλλά όχι με σκοπό να αποσυρθεί. Αντιθέτως, αυτονομεί «Το Θέατρο του 

Παιδιού», το οποίο ως ανεξάρτητη θεατρική οργάνωση θα λειτουργήσει 

ανελλιπώς μέχρι τα χρόνια της γερμανικής κατοχής, οπότε και θα παύσει 

οριστικά η παρουσία του12. Η πρώτη παράσταση του ανεξάρτητου Θεάτρου του 

                                                                                                                                            
Αναγνώστου-Μπουκουβάλα. Για τις επόμενες παραστάσεις, βλ. Επίμετρο με 

Προγράμματα.   
10 Στην παράσταση αυτή, στον μονόλογο «Το Μάθημα της Ιστορίας» παίζει η Έλσα 

Βεργή, η μετέπειτα γνωστή ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου. 
11 Το 1933 θεωρείται χρονιά-ορόσημο και για τη λογοτεχνία για ενήλικες. Έχει μάλιστα 

χαρακτηρισθεί ως “annus mirabilis της χρυσής εποχής του ελληνικού 

μυθιστορήματος» (Δημητρακόπουλος 1990: 51), αλλά και ως «έτος φορτωμένο με 

λογοτεχνικά γεγονότα, που ο απολογισμός του αποβαίνει καλός δείκτης μιας 

αυξημένης λογοτεχνικής και πνευματικής δραστηριότητας» (Αργυρίου 1981: 232). 

Ένδειξη των έντονων ιδεολογικών και λογοτεχνικών ζυμώσεων που εκφράζονται το 1933 

είναι η κυκλοφορία τη χρονιά αυτή πολλών νέων περιοδικών. Τον Ιανουάριο εκδίδονται 

η «Ιδέα», που εκφράζει τον φιλελεύθερο αστισμό από τους Σπύρο Μελά και Γιώργο 

Θεοτοκά και το «Σήμερα», από τους Παράσχο, Ουράνη, Παπατσώνη, Θρύλο που 

εκφράζει τις ιδέες του σοσιαλισμού. Τον Ιούνιο του 1933 επανεκδίδεται από τον Αιμίλιο 

Χουρμούζιο η «Νέα Επιθεώρηση», που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους αριστερούς 

διανοούμενους, ενώ στα τέλη της ίδιας χρονιάς επανακυκλοφορούν οι «Νέοι 

Πρωτοπόροι», πιστοί στη γραμμή της Κομμουνιστικής Διεθνούς. (Βλ. για ενδελεχή 

ανάλυση καθώς και για στοιχεία που αφορούν άλλα περιοδικά –«Νέα Εστία», «Κύκλος», 

«Το Ξεκίνημα»-, Ντούνια Χριστίνα 1996). Επίσης την ίδια αυτή χρονιά δημοσιεύονται 

τρία σημαντικά έργα της ελληνικής πεζογραφίας: η «Αργώ» (πρώτο μέρος) του Γιώργου 

Θεοτοκά, η «Εκάτη» του Κοσμά Πολίτη και «Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν» του 

Μ.Καραγάτση. Στόχος μας είναι το 1933 –έτος, μεταξύ άλλων, ανόδου του Χίτλερ στην 

εξουσία (30/1)- να φανεί ότι δεν ήταν μια χρονιά που οι πνευματικές αναζητήσεις και 

οι ιδεολογικές ζυμώσεις γονιμοποίησαν μόνον τον χώρο της λογοτεχνίας για ενήλικες 

αλλά και εκείνον του θεάτρου για παιδιά, καθώς είναι η πρώτη χρονιά που εμφανίζεται 

αυτόνομο «Το Θέατρο του Παιδιού», το οποίο στη συνέχεια θα κυριαρχήσει επί 

τουλάχιστον μια δεκαετία.  
12 Στοιχείο που προκύπτει τόσο από τα προγράμματα, όσο και από την προσωπική 

συνέντευξή μας με την κυρία Λήδα Κροντηρά-Νασούφη. 
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Παιδιού δίδεται στις 17 Δεκεμβρίου 1933, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. 

στο θέατρο «Αργυροπούλου». 

Η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά χωρίζει την παρουσία του Θεάτρου του 

Παιδιού σε θεατρικές περιόδους και σύμφωνα με τα χρονολογημένα 

προγράμματα που διαθέτουμε, υπήρξαν τουλάχιστον οχτώ θεατρικές περίοδοι. 

Ως πρώτη συμπεριλήφθη η χρονιά συνεργασίας με τον «Παιδικό Κόσμο» και ως 

όγδοη χαρακτηρίζεται η θεατρική χρονιά 1939-1940. Ωστόσο διαθέτουμε ένα 

επιπλέον πρόγραμμα, μη χρονολογημένο, που θα πρέπει να είναι 

μεταγενέστερο του 1940 και στο οποίο προαναγγέλλεται και μια επόμενη 

παράσταση του Θεάτρου του Παιδιού που δε γνωρίζουμε πότε ακριβώς έλαβε 

χώρα. Τέλος, υπάρχει ένα ακόμη πρόγραμμα, της 20ης Ιουνίου 1943, στο οποίο 

γίνεται λόγος για φιλανθρωπική παράσταση της παιδικής ώρας της «ανωνύμου 

ελληνικής ραδιοφωνικής εταιρείας», υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και πάλι 

της Μεταξά, χωρίς όμως να αναφέρεται πουθενά «Το Θέατρο του Παιδιού». Από 

τα στοιχεία επομένως που υπάρχουν, δε μπορεί να εντοπιστεί με βεβαιότητα η 

τελευταία παράσταση του Θεάτρου του Παιδιού, παρά μόνον κατά προσέγγιση 

να γίνει λόγος για την περίοδο που ξεκινά η γερμανική κατοχή της Αθήνας. 
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5.1.3. Το «Θεατρικό Σπουδαστήριο» και το Θέατρο στο βουνό13 

Ο Βασίλης Ρώτας, ένθερμος υποστηρικτής της λαϊκότητας του θεάτρου όπως 

ήδη παρουσιάστηκε και, ιδεολογικά τοποθετημένος υπέρ του ολιστικού 

χαρακτήρα της δραματικής σκηνικής τέχνης και όχι του καταμερισμού της σε 

είδη ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, παρ’ ότι ασχολείται ως 

δραματουργός με κείμενα για ανήλικους, ωστόσο εκ πεποιθήσεως δεν ιδρύει 

ποτέ θεατρική σκηνή που να στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στο παιδί. Ο ίδιος 

θεωρεί ότι «το ελληνικό κοινό είνε ένα κι αξεχώριστο για την Τέχνη, που θέλει ν’ 

αξίζει τ’ όνομα […] Το λαϊκό θέατρο αποβλέπει σ’ όλο το κοινό» (Ρώτας 1986: Α’ 

188, 191). Ως εκ τούτου οι θεατρικές σκηνές που ιδρύει κατά καιρούς, χωρίς 

να είναι αποκλειστικά «παιδικές», απευθύνονται ταυτόχρονα σε ενήλικο και 

ανήλικο κοινό μέσω του λαϊκού χαρακτήρα των παραστάσεων, στοιχείο το οποίο 

στοχεύουμε να αναδείξουμε και να υπογραμμίσουμε στη συνέχεια.  

Στα 1930 δημιουργεί με αποφοίτους της Επαγγελματικής Σχολής θεάτρου 

το «Λαϊκό Θέατρο Αθηνών» στο Παγκράτι και στην ιδρυτική διακήρυξη του 

θιάσου υπογραμμίζει ότι «δεν είνε επιχείρηση. Είνε οργανισμός ζωντανός, που 

προσπαθεί, σαν κάθε ζωντανό πλάσμα, να ζήσει και να προκόψει […] Εμείς 

πιστεύουμε στη σωτήρια δύναμη της τέχνης. Κάνουμε θέατρο με την πίστη πως 

καλλιεργούμε την ευγενικώτερη θροφή του ανθρώπου […] Θροφή απαραίτητη 

στο ανθρώπινο γένος γιατί μόνον αυτή του εξασφαλίζει την ελευθερία» (ό.π.: 

104-105). Η αντίληψη και η στοχοθεσία αυτή, που τονίζει την παιδαγωγική 

αποστολή του θεάτρου προς όλους και όχι μόνο προς τους ανήλικους, διαπερνά 

στη συνέχεια της ζωής του δραματουργού όλες τις απόπειρές του για 

δημιουργία θεατρικής σχολής και σκηνής.  

Παρ’ ότι το «Λαϊκό Θέατρο Αθηνών» παύει οριστικά την δράση του στα 1938 

μετά από παρέμβαση της Μεταξικής δικτατορίας, έχει ήδη προλάβει να 

παρουσιάσει, μεταξύ άλλων (Γεωργοπούλου 2002: 20-23), το «Σπιτίσιο φαΐ», 

κείμενο που στη συνέχεια συμπεριλαμβάνεται στον συγκεντρωτικό τόμο με 

τίτλο «Θέατρο για παιδιά». Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει ο δραματουργός 

την πεποίθησή του περί λαϊκότητας του θεάτρου, καθ’ όσον, παρ’ ότι πρόκειται 

για έργο που γράφεται για παιδιά, παρουσιάζεται σε ευρύτερο κοινό, ενηλίκων 

και ανηλίκων, σκοπεύοντας να το ενοποιήσει ικανοποιώντας τις ανάγκες όλων 

των θεατών. 

                                                 
13 Ο τίτλος δανείζεται από ομιλία του ίδιου του Ρώτα στο Κ.Μ.Ε.  (Ρώτας 1986: Α’ 289-

295). 
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Στη συνέχεια κι ενώ η Ελλάδα τελεί υπό γερμανική κατοχή, ο Ρώτας 

εξακολουθεί τη θεατρική του δράση συνδυάζοντάς την με αντιστασιακές και 

αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Στα 1942 ιδρύει το «Θεατρικό Σπουδαστήρι» που 

στεγάζεται στο οίκημα του Συλλόγου Βυζαντινής Μουσικής14 και συσπειρώνει 

γύρω του σπουδαίες προσωπικότητες όπως τον Γιάννη Τσαρούχη, που διδάσκει 

ιστορία της τέχνης και σκηνογραφία καθώς και την Σοφία Μαυροειδή-

Παπαδάκη, που παραδίδει μαθήματα δραματολογίας (Μπρεντάνου-Τζαμαργιάς 

2001: 45-47). Το «Θεατρικό Σπουδαστήρι» συμμετέχει στις αντιστασιακές 

εκδηλώσεις που οργανώνει η Ε.Π.Ο.Ν. στις αθηναϊκές συνοικίες με ομιλίες, 

χορούς, μουσική αλλά και με παραστάσεις15.  

Το 1944 όμως οι συνθήκες γίνονται πια απαγορευτικές για τη δράση του 

«Θεατρικού Σπουδαστηρίου»16 με αποτέλεσμα ο Ρώτας και οι συνεργάτες του να 

καταφύγουν στο βουνό για να μεταφέρουν «το πνεύμα του Σπουδαστηρίου εκεί 

όπου η ελευθερία είχε μέρος να πατήσει» (Ρώτας 1986: Α’ 291). Υπό αυτή τη 

λογική, ο θεατρικός όμιλος Ε.Π.Ο.Ν. Θεσσαλίας, για τον οποίο ήταν υπεύθυνος 

ο Βασίλης Ρώτας, αποτελεί συνέχεια του «Θεατρικού Σπουδαστηρίου», των 

προθέσεων και των στόχων του, τους οποίους μεταφέρει στον χώρο της 

ελληνικής υπαίθρου. Δύο χρόνια αργότερα, το 1946 και μέχρι το 1948, 

επαναλειτουργεί στην Αθήνα ο ίδιος οργανισμός με καθηγητές μεταξύ άλλων 

τους Μάνο Κατράκη, Πέλο Κατσέλη, Γιάννη Σιδέρη και εκπαιδεύει σπουδαστές 

όπως την Αντιγόνη Βαλάκου, την Μαίρη Λαλοπούλη, τον Νότη Περγιάλη κ.ά., 

προσφέροντας τελικά στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου ένα 

                                                 
14 Στη συνέχεια και λόγω των δυσχερών ιστορικών συγκυριών, το «Θεατρικό Εργαστήρι» 

φεύγει από το κτίριο της οδού Λέκκα και στεγάζεται στο κτίριο της ΧΕΝ (Σόλωνος 100), 

ενώ αργότερα βρίσκει νέα στέγη επί της οδού Μασσαλίας. 
15 Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει δύο έργα του ίδιου του Ρώτα, «Το πιάνο» και οι 

«Γραμματιζούμενοι» (Μπρεντάνου-Τζαμαργιάς 2001: 46-47). Θα πρέπει να επισημανθεί 

ότι «Το Πιάνο» αν και θεματικά αφορά την κατοχή και την αντίσταση, αισθητικά 

δανείζεται στοιχεία από τη λαϊκή φάρσα και τον Καραγκιόζη, με αποτέλεσμα να 

επιτρέπεται η πρόσληψή του κι από ανήλικο κοινό. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι 

συμπεριλαμβάνεται στον συγκεντρωτικό τόμο του «Θεάτρου για παιδιά», υπονοώντας για 

ακόμη μία φορά τη συνοχή και ενότητα του κοινού, ανεξαρτήτως ηλικίας.  
16 Γράφει χαρακτηριστικά ο Ρώτας ότι «τα πράγματα έσφιξαν στην Αθήνα σε βαθμό που 

μόνον πλέον οι τολμηροί μαχητές με τις μπογιές και τα πινέλα, με τα χωνιά και με τα 

όπλα συνέχιζαν τον αγώνα. Τα παιδιά όλα πήραν αυτούς τους δρόμους κι εμείς 

ανηφορίσαμε στο βουνό» (Ρώτας 1986: Α’ 291). 
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πρωτοποριακό σχήμα σχολής-σκηνής, που συνδυάζει την αγωνιστικότητα σε 

δύσκολες πολιτικές συνθήκες με την μαχητικότητα για τη διάδοση της 

θεατρικής τέχνης, υπό το πρίσμα της αριστερής ιδεολογίας που απευθύνεται 

στο σύνολο του κοινού-λαού.  

Τα επόμενα χρόνια της μακρόχρονης δημιουργικής ζωής του ο Ρώτας δεν 

ασχολήθηκε πια με τη θεατρική παραγωγή, αλλά αφοσιώθηκε στη συγγραφή 

και κυρίως τη μετάφραση, εμπλουτίζοντας ανεκτίμητα το κληροδότημα της 

νεοελληνικής γλώσσας προς τις νέες γενιές. 
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5.2. Διαδικασία παραγωγής 

 

«Παιδική Σκηνή» 

Η πρώτη παράσταση της «Παιδικής Σκηνής» δόθηκε στις 24 Οκτωβρίου 

1931 στο θέατρο «Τριανόν» επί της οδού Ιπποκράτους, στις έξι η ώρα το 

απόγευμα, με τη σύμπραξη της μουσικής της Φρουράς των Αθηνών υπό τον 

κ.Β.Σωζόπουλο (Βλ. Επίμετρο με Προγράμματα). Από τις 20 Οκτωβρίου είχαν 

ξεκινήσει οι δοκιμές στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ την παραμονή της 

παράστασης έγινε «ανοιχτή» γενική πρόβα, στην οποία είχαν κληθεί συντάκτες 

όλων των εφημερίδων. Το πρόγραμμα της 24ης Οκτωβρίου ξεκίνησε με ομιλία 

της Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου και συνεχίστηκε σε δύο μέρη: κατά 

το πρώτο, παρουσιάστηκε το έργο «Το τραγούδι της ειρήνης», ακολούθησε ο 

«Ύμνος της ειρήνης» από μαθητική χορωδία και ο «Χορός της ειρήνης» από 

μαθητές και μαθήτριες, ενώ κατά το δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν τα έργα «Η 

Ξενομανής», «Ο κλείδωνας» και «Οι Σαρλώ…τες»1.  

Η επιλογή να διαιρεθεί η όλη παράσταση σε δύο μέρη δεν υπήρξε τυχαία, 

αλλά, σύμφωνα με τις σημειώσεις του Κωνσταντίνου Λόντου, ήταν απολύτως 

σκόπιμη. Υπάκουε στην παιδαγωγική στόχευση του προγράμματος που δεν 

ήταν άλλη παρά η ισόρροπη προσφορά κωμωδίας και δράματος, με άλλα λόγια 

ψυχαγωγία και διδαχή μέσω της αισθητικής του κωμικού και του δραματικού. 

Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι «αι οδοί του λυπηρού και του ευθύμου πρέπει 

να χαράσσωνται παράλληλοι» (Λόντος 1955: 10). 

Στο πρώτο πρόγραμμα της «Παιδικής Σκηνής» που έχουμε στη διάθεσή μας, 

δεν αναφέρεται πουθενά σκηνοθέτης, φωτιστής ή ενδυματολόγος, γεγονός που 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτές οι καθαρά θεατρικές παράμετροι δεν 

απασχόλησαν ιδιαίτερα την Λόντου, ή τουλάχιστον τόσο, ώστε να τις αναφέρει 

στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τη συνήθη θεατρική πρακτική. Ωστόσο ο σύζυγός 

της σημειώνει ότι «η διδασκαλία των έργων τούτων αλλά και η χορογραφία, η 

χορωδία εξ εκατόν περίπου μελών και η σκηνοθεσία γενικώς εγένετο από την 

ιδίαν» (ό.π.). Από την πληροφορία αυτή συμπεραίνουμε ότι η έννοια της 

σκηνοθεσίας δεν είχε για την Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου ένα πολύ 

σαφές και απολύτως καλλιτεχνικό περιεχόμενο, υπό την έννοια της «άποψης», 

                                                 
1 «Οι Σαρλ…ώτες» είναι ένα κείμενο που δεν έχει ανευρεθεί σε κανένα από τα βιβλία 

της Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου με θεατρικά κείμενα για παιδιά. Θεωρούμε 

λοιπόν ότι παρέμεινε ανέκδοτο. 
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της ανάγνωσης του κειμένου όχι ως λογοτεχνικό, αλλά ως έργο που θα 

παρασταθεί (Durand 1975: 117) και επομένως θα υπακούσει σε άλλους 

κώδικες (ερμηνείας, σκηνογραφίας, δυναμικής σχέσεων κ.ο.κ.). Η σκηνοθεσία 

υποθέτουμε ότι για εκείνη θα είχε το νόημα αφ ενός της καλής άρθρωσης και 

εκφοράς του λόγου εκ μέρους των ηθοποιών και αφ ετέρου της mise en place. 

Θεωρούμε επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται ποτέ κάποιος άλλος ως σκηνοθέτης, 

ότι αυτή την εργασία, έτσι όπως περιγράφηκε μόλις, θα πρέπει να αναλάμβανε 

η ίδια σε όλες τις παραστάσεις της «Παιδικής και Εφηβικής Σκηνής» μέχρι το 

τέλος της λειτουργίας της, δηλαδή στις αρχές περίπου της δεκαετίας του 1950. 

Σε ό,τι αφορά τη σκηνογραφία και πιο συγκεκριμένα τα κοστούμια, υπάρχει 

ένα στοιχείο που αφορά την πρώτη παράσταση της «Παιδικής Σκηνής», 

σύμφωνα με το οποίο «οι φιλότιμοι και προοδευτικοί γονείς και κηδεμόνες των 

μικρών μαθητών παρακολουθούντες μετά του θερμοτέρου ενδιαφέροντος την 

προσπάθειάν μας, μας ενίσχυον σημαντικά με την κατασκευήν του βεστιαρίου 

των παιδιών μας» (Λόντος 1955: 11). Τον ρόλο του ενδυματολόγου επομένως 

τηρούσαν οι γονείς ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, τον ρόλο του κατασκευαστή 

κοστουμιών, πρακτική που συνηθίζεται έως και σήμερα στις παραστάσεις των 

σχολείων. Η πολύτιμη αυτή συνδρομή των γονιών ίσως να συνεχίστηκε σε όλα 

τα χρόνια λειτουργίας της Σκηνής, εφόσον δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα 

κάποιου επαγγελματία. Ωστόσο, όσο σημαντική και απαραίτητη κι αν υπήρξε η 

τέτοιου είδους βοήθεια, δε μπορεί να υποκαταστήσει την ολοκληρωμένη και 

συνεπή άποψη ενός ενδυματολόγου, ο οποίος δημιουργεί έναν κώδικα (Elam 

2001: 80, Πούχνερ 1985: 46-51) και προσδίδει στην παράσταση ένα σημαντικό 

σημαίνον, που ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την άποψη του σκηνοθέτη. 

Ως προς τους ηθοποιούς/παιδιά, η Λόντου κάνει λόγο για ύπαρξη  

«Σχολής», που χωρίζεται σε τμήματα και απαρτίζεται από μαθητές τους οποίους 

ονομάζει «τροφίμους». Τα παιδιά μάλιστα αυτά είναι υποχρεωμένα να 

παρουσιάζουν στην ίδια και τον σύζυγό της τους ελέγχους της σχολικής τους 

επίδοσης, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι αριστεύουν στα μαθήματα. Οι 

μαθητές είναι παιδιά και έφηβοι, ενώ οι τελευταίοι χρησιμοποιούνται «δια την 

υπόδυσιν των ηλικιωμένων προσώπων» (Λόντος 1955: 38-40). Ο ρόλος του 

Κωνσταντίνου Λόντου στη Σκηνή περιγράφεται από τον ίδιο ως εξής: «Την γενική 

εποπτείαν τόσον της σχολής, όσο και την εν γένει διεξαγωγήν των αληθώς 

δυσκόλων αυτών παραστάσεων από θεάτρου είχον εγώ (ό.π. 11). Επιχειρώντας 

μιαν αντιστοιχία με τα θεατρικά δεδομένα, ο Λόντος θα πρέπει να ήταν συν-

‘σκηνοθέτης’, καθώς και υπεύθυνος της παραγωγής και του φροντιστηρίου, 



 307

υποστηρίζοντας την σύζυγό του σε όλα τα στάδια της ετοιμασίας και παραγωγής 

των παραστάσεων. 

Ελλείψει προγραμμάτων της «Παιδικής και Εφηβικής Σκηνής» -πλην του 

εναρκτήριου- δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία ως προς την επιλογή των έργων, τη 

συχνότητα παρουσίασής τους, τον αριθμό των συμμετεχόντων και άλλων 

παρεμφερών πληροφοριών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για τον χρόνο 

διεξαγωγής των παραστάσεων, τουλάχιστον κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της 

Σκηνής και συγκεκριμένα «αι παραστάσεις συνεχίσθησαν με τον ίδιον ρυθμόν 

και τας ομοίας θριαμβευτικάς εκδηλώσεις [όπως στις 24/10/1931] κατά τας 

Κυριακάς το πρωί μετά την εκκλησίαν –ώραν 10.30 π.μ.- και εκτάκτως εις 

εξαιρετικάς εορτάς. Η έναρξις εγένετο το φθινόπωρον και η λήξις κατά τας 

παραμονάς των θερινών εξετάσεων των σχολείων» (ό.π.: 22).  

Επομένως οι παραστάσεις ακολουθούσαν ουσιαστικά τους σχολικούς 

ρυθμούς, την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους και δίδονταν την ημέρα της 

σχολικής αργίας, μετά όμως τον εκκλησιασμό, στοιχείο που συνάδει απολύτως 

με τους παιδαγωγικούς στόχους του θεάτρου της Λόντου. Επίσης, διαφαίνεται 

μια κανονικότητα ως προς τη λειτουργία της Σκηνής –κάθε Κυριακή, επί εννέα 

μήνες- γεγονός που αν μη τι άλλο υποδηλώνει έναν επαγγελματισμό και 

εκφράζει την σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε το ζεύγος Λόντου την 

ενασχόλησή του με το θέατρο για παιδιά.  

Από άρθρο που γράφτηκε στην εφημερίδα «Ελληνικό Μέλλον» (7/11/1932) 

με τίτλο «Το θέατρον των μικρών» αντλούνται πολύτιμες, ενδεικτικές 

πληροφορίες για το πρόγραμμα των παραστάσεων. Συγκεκριμένα αναφέρεται 

ότι στις 6/11/1932 παρουσιάστηκαν με τη σειρά τα εξής: «Η πεταλούδα» 

(μουσικόν παίγνιον), «Ο χορός της ψυχής» (πλαστικός χορός), «Η Νίκη και η 

Φανή» (διάλογος), «Ορφεύς και Ευριδίκη» (πλαστικός χορός), «Η ζηλιάρα» 

(φάρσα μονόπρακτος με μουσική και χορό), «Ύμνος της ειρήνης» (χορωδία), «Ο 

Κλείδωνας» (μονόπρακτη οπερέττα), «Η ηχώ»  (κωμωδία μονόπρακτος), «Θάνος ο 

Τσοπάνος» (έμμετρος μονόλογος), «Ένα κι ένα» (κωμικός μονόλογος), 

«Σαρλ…ώτες» (τετράστιχα). Δεν επρόκειτο επομένως για την παράσταση ενός 

έργου, αλλά για εναλλαγή χορού, χορωδιακών τραγουδιών και κειμένων, 

μονολογικών και μονόπρακτων. Η τέτοιου είδους δομή είναι φανερό ότι δε 

στοχεύει μόνο στην διδαχή των θεατών μέσω των κειμένων, αλλά και στην 

ψυχαγωγία τους, αν όχι στην διασκέδασή τους. Επρόκειτο ουσιαστικά για ένα 

εντυπωσιακό πρόγραμμα με ποικιλία και θεαματικά στοιχεία, παραμέτρους 
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δηλαδή που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανήλικων θεατών (Γραμματάς 

1996:207-209). 

Εντύπωση προκαλεί ένα σχόλιο του Κωνσταντίνου Λόντου ότι «Μεθ’ εκάστην 

παράστασιν σχεδόν εγένετο αλλαγή του προγράμματός μας […] Η αλλαγή του 

προγράμματος εστηρίζετο εις την αξίωσιν τη Παιδαγωγικής, καθ’ ην η ποικιλία 

διεγείρει την περιέργειαν του παιδιού, η οποία περιέργεια είναι κατά τους 

παιδαγωγούς ‘άριστος αφομοιωτικός παράγων’» (Λόντος 1955: 22-23). Εάν 

πράγματι γινόταν αλλαγή του προγράμματος –ίσως όχι εξ ολοκλήρου- τόσο 

συχνά, αυτό σημαίνει ότι οι ‘ηθοποιοί’ της «Σχολής» ήταν προετοιμασμένοι για 

περισσότερα του ενός κείμενα, ώστε να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα. 

Επίσης, φαίνεται ότι εκτός του αυτονόητου στόχου να προσελκύονται δηλαδή 

ολοένα και περισσότεροι νέοι θεατές, το ζεύγος Λόντου υπολόγιζε και στην 

προσέλευση των ίδιων θεατών πέραν της μίας φοράς τον χρόνο και φρόντιζε να 

προσφέρει κίνητρα, ώστε να επιτυγχάνεται και αυτός ο στόχος. 

 

«Το Θέατρο του Παιδιού» 

Προκειμένου να σκιαγραφηθεί η διαδικασία παραγωγής των παραστάσεων 

του «Θεάτρου του Παιδιού» υπό το πρίσμα τόσο του καλλιτεχνικού όσο και του 

κοινωνικού γεγονότος, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τα προγράμματα που έχουμε 

συγκεντρώσει, η μελέτη των οποίων προσφέρει στον ερευνητή πολύτιμα 

στοιχεία. Δίδεται η δυνατότητα να διαπιστωθεί ο χώρος και ο χρόνος των 

παραστάσεων, η συχνότητά τους μέσα στο έτος, τα κοινωνικά γεγονότα με τα 

οποία συνδυάζονταν, στατιστικά στοιχεία ως προς τα πιο πολυπαιγμένα και 

δημοφιλή κείμενα και πλήθος άλλων πληροφοριών.  

Κατ’ αρχάς το ίδιο το πρόγραμμα, ως σημαίνον, καταδεικνύει τον 

επαγγελματισμό της Μεταξά και τον στόχο της οι παραστάσεις να προσιδιάζουν 

κατά το δυνατόν με τις παραγωγές των θιάσων για ενήλικες. Η πλειοψηφία των 

προγραμμάτων είναι δισέλιδα, όπου στην πρώτη σελίδα δίδονται γενικές 

πληροφορίες για τον τόπο, τον χρόνο, την τιμή του εισιτηρίου και το 

πρόγραμμα της παράστασης, ενώ στη δεύτερη σελίδα σημειώνεται με μεγάλη 

ακρίβεια η διανομή όλων των ρόλων καθώς και τα ονόματα των συνεργατών –

μουσικών, χορογράφων. Συχνά επίσης υπάρχει διαφήμιση για τα βιβλία της 
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Μεταξά ή οριοθέτηση των στόχων του «Θεάτρου του Παιδιού» ή ακόμη και 

φωτογραφίες των μικρών ηθοποιών2.  

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο των παραστάσεων η έναρξη γινόταν συνήθως 

Κυριακή πρωί, μεταξύ 10.15 και 10.453, δηλαδή, όπως και στην περίπτωση της 

«Παιδικής Σκηνής» της Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου, την ημέρα της 

σχολικής αργίας και μετά την κυριακάτικη εκκλησιαστική λειτουργία. Ο χώρος 

ήταν θέατρα της Αθήνας μεγάλης χωρητικότητας και συγκεκριμένα το 

«Αργυροπούλου» (τις περισσότερες φορές), το «Κεντρικόν» και το «Τριανόν», ενώ 

σπανιότερα το «Κοτοπούλη», το «Παλλάς», το «Κυβέλη» αλλά και το Δημοτικό 

Θέατρο Πειραιά. 

Η μετάβαση επομένως των παιδιών με τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους 

στο κέντρο της πόλης, την ημέρα της επίσημης αργίας, προκειμένου να 

παρακολουθήσουν ένα πρωτόγνωρο θέαμα ειδικά για ανήλικους, θα πρέπει να 

αποκτούσε σημαντικές διαστάσεις στην καθημερινή οικογενειακή ζωή. 

Επομένως ο κοινωνικός χαρακτήρας μιας τέτοιας εξόδου δε θα πρέπει να 

υποβαθμιστεί ή να εξισωθεί με την σύγχρονη, συνήθη πλέον επιλογή πολλών 

γονέων να συνοδεύουν τα παιδιά τους στο θέατρο και μάλιστα με ιδιαίτερα 

μεγάλη συχνότητα εντός του έτους.  Την περίοδο του μεσοπολέμου μια τέτοια 

έξοδος θα πρέπει να διακρινόταν από την επισημότητα του εξαιρετικού και του 

ιδιαίτερου. Το γεγονός μάλιστα αυτό θα πρέπει να προετοίμαζε τους ανήλικους 

θεατές-δέκτες της παράστασης να υποδεχθούν το προσφερόμενο θέαμα με 

τρόπο θετικό –ελλείψει και μέτρου σύγκρισης ή προηγούμενης εμπειρίας- και 

ταυτόχρονα θα πρέπει, από την άποψη της ψυχολογικής ετοιμότητας αλλά και 

του ορίζοντα προσδοκιών τους, να τους καθιστούσε ανυπόμονους να 

ψυχαγωγηθούν και κυρίως να διασκεδάσουν. 

Λαμβάνοντας προφανώς υπόψη τις προαναφερθείσες παραμέτρους, η 

Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά φρόντιζε ώστε το πρόγραμμα που παρουσίαζε «Το 

Θέατρο του Παιδιού» να είναι ευχάριστο και κυρίως θεαματικό. Διατηρώντας 

επομένως αμείωτο των ενδιαφέρον των θεατών και παρουσιάζοντας θέματα που 

                                                 
2 Μεταξύ αυτών, του γνωστού πλέον ποιητή Τίτου Πατρίκιου από πρόγραμμα της 

τέταρτης περιόδου του «Θεάτρου του Παιδιού».  
3 Ωστόσο υπάρχουν στοιχεία για παράσταση που δόθηκε Παρασκευή στις 14.00 (στις 

29/12/1939) ή ακόμη Κυριακή με δύο απογευματινές παραστάσεις στις 17.00 και στις 

19.00 (στις 9/7, χρονιάς που δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα). 
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αφορούν στην παιδική ηλικία κατά τρόπο επικοινωνιακό4, θα κατάφερνε να 

επιτύχει τον στόχο της που ήταν η ψυχαγωγία και η διδαχή5. Όπως και στην 

περίπτωση της «Παιδικής Σκηνής», έτσι και στα προγράμματα του «Θεάτρου του 

Παιδιού» δεν περιλαμβανόταν μόνον έναν θεατρικό έργο. Αντιθέτως, το θέαμα 

χωριζόταν σε δύο ή και τρία μέρη από τα οποία τουλάχιστον το ένα ήταν 

αφιερωμένο σε «ρυθμικούς χορούς και μπαλέτο» -συχνά υπό την καθοδήγηση 

και διδασκαλία της κας Tilde de Vajda-, ενώ ενίοτε συμπεριλάμβανε και 

ρεσιτάλ σε βιολί ή πιάνο, μαθητών ή αποφοίτων της Σχολής του Ωδείου 

Αθηνών6. Επίσης στο ένα από τα μέρη του προγράμματος παρουσιάζονταν 

σύντομα θεατρικά δρώμενα, όπως σκηνικά παιχνίδια, παντομίμα ή μονόλογοι 

και στο τρίτο κάποιο πολύπρακτο έργο, είτε δραματοποιημένο παραμύθι είτε 

δραματοποιημένο έργο της παιδικής λογοτεχνίας. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο και την εναλλαγή των ειδών –μουσική, χορός, θέατρο- 

το όλο πρόγραμμα αποκτούσε θεαματικότητα, ανταποκρινόταν στις δυνατότητες 

αφομοίωσης πληροφοριών του ανήλικου κοινού αλλά και στις προσληπτικές 

του ικανότητες. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα στον κώδικα της μουσικής, η 

Μεταξά φαίνεται πως του απέδιδε ιδιαίτερη σημασία όχι μόνον στο σύνολο του 

προγράμματος του «Θεάτρου του Παιδιού» αλλά και κατά μέρος στα ίδια της τα 

κείμενα. Στην πλειοψηφία των έργων της προβλέπεται μουσική, η οποία δε 

λειτουργεί μόνον ως επένδυση της δράσης ώστε να γίνεται πιο ευχάριστη ή 

εύληπτη. Αρκετά συχνά χρησιμοποιείται, σε συνδυασμό με το τραγούδι, ως 

φορέας νοήματος, ως κώδικας που συντελεί στην παρουσίαση του μύθου, 

εξιστορώντας ή επεξηγώντας γεγονότα που έχουν προηγηθεί χρονικά7. 

Ενδεικτικό στοιχείο της σπουδαιότητας που αποδίδεται στην μουσική, είναι ότι 

σε όλους τους τόμους του «Θεάτρου του Παιδιού» (τους τέσσερις αρχικούς και 

τους δύο συγκεντρωτικούς) υπάρχουν στο τέλος μουσικές παρτιτούρες, που 

λειτουργούν υποστηρικτικά, ώστε μελλοντικά ο υποψήφιος ενδιαφερόμενος 

σκηνοθέτης να αντιληφθεί τους στόχους της συγγραφέως μέσω και του κώδικα 

της μουσικής. 

                                                 
4 Εφαρμόζοντας με άλλα λόγια τις αρχές που πρέπει να πληρούν τα θεατρικά κείμενα 

που απευθύνονται στο παιδί., βλ. Θ. Γραμματάς 1994: 186-187. 
5 Βλ. πρόγραμμα της 18ης Νοεμβρίου 1934. 
6 Στο πρόγραμμα της 26/12/1934 σημειώνεται ότι ρεσιτάλ πιάνου δίδει η, μετέπειτα 

καταξιωμένη χορογράφος και συνεργάτης του Καρόλου Κουν, Ζουζού Νικολούδη. 
7 Βλ. φερ’ ειπείν τα κείμενα «Το Δικαστήριο των πουλιών», «Η Πεντάμορφη και οι εφτά 

νάνοι». 
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Σε ό,τι αφορά το σύστημα του φωτισμού (Elam 2001: 107-108) στην 

παράσταση των κειμένων της Μεταξά, οι πληροφορίες που διαθέτουμε είναι 

ελάχιστες. Σε κανένα πρόγραμμα δε γίνεται λόγος για ειδικό φωτιστή κι 

επομένως κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν. Ωστόσο, ένα σύντομο σχόλιο του 

ιστορικού του θεάτρου Γιάννη Σιδέρη ότι «από τεχνική άποψη χρησιμοποιεί 

προβολείς επίτηδες για κάθε έργο»  (Σιδέρης 1971: 11) δημιουργεί τη 

βεβαιότητα ότι η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά εκμεταλλευόταν στις παραστάσεις 

της και τον κώδικα του φωτισμού όχι ευκαιριακά και τυχαία, αλλά με στόχο 

και άποψη –εφόσον οι προβολείς άλλαζαν σε κάθε έργο. Επιπλέον σε ορισμένα 

κείμενά της (π.χ. «Η Πεντάμορφη και οι επτά νάνοι») χρησιμοποιεί τη διαδοχή 

φωτός-σκοταδιού για την αλλαγή εικόνας ή άλλοτε τον χαμηλό φωτισμό (π.χ. 

μόνον ένα καντήλι στο «Άγιος Βασίλης έρχεται») για να υποδηλώσει την 

ατμόσφαιρα –εν προκειμένω συνομωτική-, φανερώνοντας τις γνώσεις της από τη 

θεατρική της εμπειρία ως προς την πρακτική χρησιμότητα του φωτισμού.  

Ελλιπείς είναι επίσης οι πληροφορίες μας σχετικά με τον ενδυματολογικό 

κώδικα, καθ’ όσον πουθενά δεν αναφέρεται ενδυματολόγος. Παρ’ όλα αυτά 

συμπεραίνουμε ότι και αυτόν τον ρόλο είχε αναλάβει η ίδια, διότι και πάλι ο 

Γιάννης Σιδέρης σημειώνει ότι «χρησιμοποιεί βεστιάριο για κάθε έργο […] τις 

μακέτες τις ετοιμάζει μόνη της» (ό.π.). Το γεγονός αυτό, της εντατικής και 

συγκεκριμένης ενασχόλησής της και με τα κοστούμια, δηλώνει τη σοβαρότητα 

της εργασία της και την επιθυμία της να μεταφέρει τους κανόνες που ισχύουν 

στο επαγγελματικό θέατρο για ενήλικες και στον χώρο του θεάτρου για παιδιά. 

Μέσα στα ίδια της τα κείμενα εξάλλου, υπό μορφή οδηγιών, περιγράφει  αρκετά 

αναλυτικά την ενδυμασία των ηθοποιών, όπως εκείνη θεωρεί ότι ανταποκρίνεται 

στον κάθε ρόλο8. Επίσης, βοηθητικό ρόλο παίζουν τα σχέδια που υπάρχουν σε 

όλα ανεξαιρέτως τα κείμενα στα οποία δίδεται μια εικόνα των κοστουμιών της 

πλειονότητας των ρόλων, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει μια αρχική αλλά 

ενδεικτική άποψη της  σκηνικής παρουσίασης των προσώπων.  

Ιδιαίτερη έμφαση είναι βέβαιον ότι απέδιδε η Μεταξά στη σκηνογραφία και 

συγκεκριμένα στην επιλογή των σκηνικών αντικειμένων, εφόσον η δυνατότητα 
                                                 
8 Αναφέρουμε ενδεικτικά παραδείγματα: Κοντορεβιθούλης στο ομότιτλο έργο: «φοράει 

κόκκινο παντελόνι κοντό, ραβδωτές κάλτσες πολύχρωμες και κόκκινο σκουφί», η 

Μητέρα στο «Παραμονή Πρωτοχρονιάς»: «τυλιγμένη σ’ ένα φτωχικό σάλι και 

σκεπασμένη με μια παλιά κουβέρτα», το ποντίκι Τοτός στο «Τα δυο ποντίκια»: «φοράει 

βελάδα, λουστρίνια, γάντια, έχει καδένα στο γιλέκο του και μόνο το πρόσωπό του 

σκεπάζεται με μάσκα ποντικού». 
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για κατασκευή ολοκληρωμένου κάθε φορά διαφορετικού σκηνικού αξιώσεων 

θεωρούμε ότι θα πρέπει να ήταν πολύ δύσκολη. Ο σκηνικός διάκοσμος και τα 

σκηνικά αντικείμενα είναι φορέας της δραματικής πληροφορίας, ενώ όπως έχει 

διατυπώσει καίρια και συνοπτικά ο Jiri Veltrusky «οτιδήποτε βρίσκεται πάνω 

στη σκηνή είναι σημείο» (Elam 2001:29, 61-63). Μελετώντας το είδος και τον 

αριθμό των αντικειμένων αλλά και τον σκηνικό τους χαρακτήρα, έχει 

διαπιστωθεί ότι το αντικείμενο στο θέατρο είτε είναι χρηστικό, είτε αναπαριστά 

μια πραγματικότητα ή συμβολίζει μια κατάσταση, μια σχέση, μια ιδέα κ.ο.κ. 

(Ubersfeld 1982: 177-180).  

Στα κείμενα της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά παρατηρείται έμφαση στην 

αναλυτική καταγραφή και περιγραφή τόσο του σκηνικού διάκοσμου, αλλά 

κυρίως των αντικειμένων και της θέσης τους επί σκηνής9. Το σύνολο που 

δημιουργείται φανερώνει μια ρεαλιστική τάση στη σκηνογραφία, μια διάθεση 

να αποδοθεί ο χώρος όπως θα ήταν στην πραγματικότητα, δίχως όμως ακραίες 

νατουραλιστικές επιδιώξεις. 

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία παραγωγής, ενδιαφέρον παρουσιάζουν όχι μόνο 

η αξιοποίηση και ο τρόπος ενεργοποίησης των θεατρικών συστημάτων 

(μουσικής, φωτισμού, αντικειμένου -ως κοστούμι και ως σκηνικό αντικείμενο-) 

αλλά και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα ίδια τα κείμενα. Συγκεκριμένα, 

βάσει των ανευρεθέντων προγραμμάτων του «Θεάτρου του Παιδιού», μελετήθηκε 

η συχνότητα παρουσίασης των έργων και εκ του αποτελέσματος διαφαίνονται οι 

προτιμήσεις του ανήλικου κοινού αλλά και οι προθέσεις της Αντιγόνης Μεταξά-

Κροντηρά σχετικά με το είδος των κείμενων που επέλεξε, από το σύνολο των 

έργων της, να παρουσιάσει επί σκηνής.  

                                                 
9 Αναφέρουμε τυχαίο παράδειγμα (από το κείμενο «Η Πεντάμορφη και οι εφτά νάνοι») 

διότι όλες σχεδόν οι περιγραφές σκηνικού είναι εξίσου αναλυτικές: «Το εσωτερικό μιας 

καλύβας. Στο βάθος πόρτα, αριστερά δεύτερο πλάνο, παράθυρο. Στη μέση ένα μακρύ 

τραπέζι, με εφτά καρεκλάκια. Είναι στρωμένο για δείπνο. Στη μέση του τραπεζιού, 

φέγγει ένα λυχνάρι. Μικρά πιατάκια, μικρά ποτήρια, πηρουνάκια, πετσετούλες. 

Δεύτερο πλάνο δεξιά, εφτά κρεβατάκια στρωμένα ή ένα μεγάλο ντιβάνι με έξι κουβέρτες 

και μαξιλαράκια. Πρώτο πλάνο δεξιά, το κρεβατάκι του αρχηγού, στρωμένο. Πάνω απ’ 

το κρεβάτι ένα ρολόι-κούκος». 
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Ακολουθεί πίνακας με αναλυτική καταγραφή όλων των έργων10 που 

δόθηκαν από το «Θέατρο του Παιδιού», ιεραρχημένα με κριτήριο τη συχνότητα 

της παρουσίασής τους11.   

Τίτλος έργου Ημερομηνία παρουσίασης Συνολικός αριθμός 

παραστάσεων 

«Ο μικρός Λόρδος» της 

Fr.Burnett 

23 + 30 -4-1933 / 14 +18 

-5-1933 / 30-4-1939 / 7-

5-1939 / 17-3-1940 

Επτά 

«Η πεντάμορφη και οι 7 

νάνοι» 

19-11-1933 / 26-11-1933 

/ 10 + 17-12-1933 / 19-5-

1935 / 6-6-1935 

Έξι 

«Ο Κοντορεβιθούλης» 21-1-1934 / 4-2-1934 / 

28-12-1934 / 24-2-1935 

/ 7-1-1937 

Πέντε 

«∆αυίδ Κόπερφιλτν» του 

Καρ.Ντίκενς σε διασκευή 

Μαξ.Μαυράκη 

11-2-1940 / 14 + 21 + 28 

-1-1940 

Τέσσερις 

«Τα ταξίδια του 

Γκιούλιβερ» του Σουίφτ 

31-3-1935 / 14-4-1935 / 

8 + 15 - 12-1935 

Τέσσερις 

«Το όνειρο της Τιτίνας» 18-12-1932 (εναρκτήρια 

παράσταση) / 12-3-1933 / 

14-5-1933 / 26-12-1934 

Τέσσερις 

«Η Σταχτομπούτα» 30-1-1938 / 19-6-1938 / 

δύο ακόμη φορές από 

αχρονολόγητα προγράμματα 

Τέσσερις 

«Ο παπουτσωμένος 18-11-1934 / 7-2-1936 / Τέσσερις 

                                                 
10 Σύμφωνα με τα προγράμματα του «Θεάτρου του Παιδιού» που διαθέτουμε. Επειδή 

ορισμένα –λίγα στον αριθμό- σίγουρα δεν έχουν ανευρεθεί, τα στοιχεία του πίνακα δε 

διαθέτουν οριστικό χαρακτήρα. 
11 Όπου δεν αναφέρεται συγγραφέας ή διασκευαστής του έργου, είναι η ίδια η Αντιγόνη 

Μεταξά-Κροντηρά 
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γάτος» δύο ακόμη φορές από 

αχρονολόγητα προγράμματα 

«Ο καινούριος χρόνος» 18-12-1932 (εναρκτήρια 

παράσταση) / 24-12-1933 

/ 26-12-1938 

Τρεις 

«Το πρώτο του θάμμα» 26-12-1938 / 29-12-1940 

/ 26-12-19; 

Τρεις 

«Η Κοκκινοσκουφίτσα» σε 

διασκευή Σπ.Καζαζή 

4-6-1933 / 24-12-1933 / 

μία ακόμη φορά από 

αχρονολόγητο πρόγραμμα 

Τρεις 

«Οι τρεις μικροί βασιλείς 

των ορέων» του 

Γ.Τσουκαλά 

18-11-1934 / 16-12-1934 

/ 3-1-1937 

Τρεις 

«Τα δύο αδελφάκια» 22 + 29 – 4-1934 / 29-

12-1939 

Τρεις 

«Το τραγούδι της 

φτώχειας»  

4-6-1933 / 17-1-1937 ∆ύο 

«Χριστουγεννιάτικο 

δώρο» 

16-12-1934 / 26-12-1934 ∆ύο 

«Άγιος Βασίλης έρχεται» 3-1-1937 / 26-12-1937 ∆ύο 

«Σαν τον Άγιο Βασίλη» 24-12-1939 / 29-12-1939 ∆ύο 

«Μια αχτίδα ήλιου» 4-2-1934 / 26-12-1938 ∆ύο 

«Το κατσικάκι και ο 

Λύκος» 

24-12-1939 / 29-12-1939 ∆ύο 

«Το μαγεμένο 

βασιλόπουλο» 

5-3-1939 / 26-3-1939 ∆ύο 

«Όπου δεν πέφτει λόγος» 6-6-1937 / 2-12-1938 ∆ύο 

«Η μικρή πριγκήπισσα» 26-3-1933 / 4-6-1933 ∆ύο 

«Ο θείος από τον 

Αχλαδόκαμπο» 

12-3-1933 Μία 
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«Παραμονή 

πρωτοχρονιάς» 

24-12-1933 Μία 

«Τα Χριστούγεννα του 

Πρίγκηπα» 

24-12-1939 Μία 

«Η μαγεμένη 

βασιλοπούλα» 

13-12-1936 Μία 

«Η Νεράιδα των 

Λουλουδιών» 

5-3-1939 Μία 

«Ο τυχερός περιβολάρης» 6-6-1937 Μία 

«Το άκαρδο βασιλόπουλο» 2-12-1938 Μία 

«Η βασιλοπούλα με τη 

ρόκα» 

19-1-1936 Μία 

«Ένα παράξενο όνειρο» 12-3-1933 Μία 

«Αχ! αυτά τα δουλικά» 18-12-1932 (εναρκτήρια 

παράσταση) 

Μία 

«Τ’ ανθρώπινα λουλούδια» 

της Ιωάννας Αναγνώστου-

Μπουκουβάλα  

18-12-1932 (εναρκτήρια 

παράσταση) 

Μία 

«Ένα παράξενο όνειρο»  12-3-1933 Μία 

 

Από τον πίνακα διαπιστώνεται ότι στις πέντε πρώτες θέσεις των 

δημοφιλέστερων έργων συγκαταλέγονται τρία κλασικά κείμενα της λογοτεχνίας 

για παιδιά καθώς και δύο μαγικά παραμύθια. Στις επόμενες πέντε θέσεις, δύο 

επίσης γνωστά και αγαπημένα παραμύθια, ένα δράμα της Μεταξά με το οποίο 

ξεκίνησε και η λειτουργία του «Θεάτρου του Παιδιού» και δύο επετειακά 

κείμενα που παρουσιάζονταν τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων. Η 

δραματουργός επομένως προτίμησε να διοχετεύσει τις παιδαγωγικές της 

προθέσεις αλλά και την καλλιτεχνική της ευαισθησία και γνώση μέσω κλασικών 

κυρίως κειμένων, στα οποία ο δικός της ρόλος περιοριζόταν στης 

διασκευάστριας και όχι της συγγραφέως. Εντούτοις τα συγκεκριμένα κείμενα 

ήταν σχεδόν βέβαιον –από την ήδη μεγάλη απήχησή τους ως πεζά έργα- ότι 

ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντα των ανήλικων θεατών. Επίσης διέθεταν 



 316

εξωλογικά στοιχεία, τα οποία είχαν τη δυνατότητα στην παράσταση να 

μετατραπούν σε θεαματικά ευρήματα που θα προσείλκυαν την προσοχή των 

παιδιών. 

Διαπιστώνεται επίσης, από το σύνολο των έργων, ότι δεν παρουσιάστηκαν 

ποτέ κείμενα πατριωτικού περιεχομένου, τα οποία συμφωνούσαν από τη μια 

πλευρά με την παιδαγωγική στόχευση του «Θεάτρου του Παιδιού» και γι’ αυτό 

συμπεριλαμβάνονται στα ομότιτλα βιβλία, αλλά από την άλλη πλευρά το θέμα 

και το είδος τους δεν εξυπηρετούσαν τους στόχους των παραστάσεων, που ήταν 

η θεαματικότητα και η ψυχαγωγία. Αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων 

που δόθηκαν από σκηνής ήταν παραμύθια ή διέθεταν εξωλογικά στοιχεία και 

συγκεκριμένα τα είκοσι τέσσερα από τα τριάντα τέσσερα κείμενα, δηλαδή ένα 

ποσοστό 70% της συνολικής παραγωγής12. 

Σε ό,τι αφορά τους ίδιους τους ηθοποιούς των παραστάσεων είναι γνωστόν 

ότι επρόκειτο για παιδιά, προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Οι πληροφορίες 

όμως που διαθέτουμε για τον τρόπο που επελέγοντο –εάν υπήρχε η διαδικασία 

της επιλογής- και γενικά που ενσωματώνονταν παιδιά στον θίασο του «Θεάτρου 

του Παιδιού» είναι τόσο λιγοστές που δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή στέρεων 

συμπερασμάτων. Παρ’ όλα αυτά στο δεύτερο πρόγραμμα του θιάσου, όταν 

ακόμη συνεργαζόταν με το περιοδικό «Παιδικός Κόσμος», εντοπίζεται η 

ακόλουθη ανακοίνωση: «Κάθε παιδί που έχει κλίση για το θέατρο μπορεί να 

γραφτή στον Ερασιτεχνικό Θεατρικό Όμιλο του ‘Παιδικού Κόσμου’». Επομένως 

θα πρέπει σταδιακά να συγκροτείτο μια ομάδα στην οποία δίδασκε η Μεταξά. 

Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται από τα λόγια του Νικόλαου Λάσκαρη, λίγα 

χρόνια αργότερα (16-12-1934): «[Η Αντιγόνη Μεταξά] δεν εμάζευσε μία φούχτα 

παιδιών και τα ανεβίβασεν εική και ως έτυχεν επί της σκηνής δια να 

διασκεδάση αυτή και εκείνα. Όχι! Ίδρυσεν πρώτον σχολήν Παιδικού Θεάτρου 

εν τη οποία διδάσκεται η απαγγελία, η σκηνική τέχνη, αλλά και ο Χορός και η 

Μουσική, όλα τουτέστιν εκείνα που χρειάζονται δια να εμφανισθή επί σκηνής 

επιστημονικώς μορφωμένον ένα παιδί» (Λάσκαρης 1971: 8).Οι παρατηρήσεις 

αυτές δίνουν το στίγμα της εργασίας της Μεταξά με τους μικρούς ηθοποιούς 

της, τον επαγγελματισμό της και τον στόχο της για όσο το δυνατόν αρτιότερο 

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.  
                                                 
12 Ίσως το ποσοστό αυτό στην πραγματικότητα να είναι μεγαλύτερο. Καθώς όμως 

ορισμένα από τα κείμενα που παρουσιάστηκαν, δεν εκδόθηκαν ποτέ, δε γίνεται να 

μιλήσουμε με βεβαιότητα για το περιεχόμενο και το είδος τους κρίνοντας μόνον από 

τον τίτλο τους. 
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Ωστόσο, ελλείψει πηγών, παραμένουν αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα: 

Πού στεγαζόταν η σχολή Παιδικού Θεάτρου; μήπως στην ιδιωτική Σχολή 

Μεταξά, του πατέρα της Κροντηρά; Πότε γίνονταν τα μαθήματα και οι πρόβες; 

Πόσο συχνά; Υπήρχαν άλλοι δάσκαλοι εκτός από την ίδια; Τα μαθήματα ήταν 

επί πληρωμή; Πόσο καιρό διαρκούσαν οι πρόβες για το ανέβασμα μιας 

παράστασης; Και μια πλειάδα άλλων ερωτημάτων που θα μείνουν αναπάντητα 

εξαιτίας της χρονικής απόστασης που μας χωρίζει από την περίοδο λειτουργίας 

του «Θεάτρου του Παιδιού» και της απουσίας συστηματικής καταγραφής της 

δράσης του από την ίδια ή τους συνεργάτες της. 

 

Στην αρχή της παρούσας ενότητας έγιναν αναφορές για τον κοινωνικό 

χαρακτήρα που αποκτά το καλλιτεχνικό γεγονός και επισημάνθηκε ήδη η 

επισημότητα που θα πρέπει να αποκτούσε για τα παιδιά της εποχής του 

μεσοπολέμου η προσέλευσή τους στο θέατρο για να παρακολουθήσουν 

παράσταση του «Θεάτρου του Παιδιού». Η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά φρόντιζε 

να ενισχύει και αυτή την κοινωνική διάσταση, στοχεύοντας προφανώς να 

προσελκύει ταυτόχρονα το ενδιαφέρον και των ενήλικων συνοδών. Υπό αυτή την 

έννοια διοργάνωνε συχνά –κυρίως τις περιόδους των εορτών- κλήρωση λαχνών, 

που τους αποτελούσαν τα ίδια τα εισιτήρια. Επίσης, δίνονταν παραστάσεις για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς όπως στις 18-12-1932 υπέρ των σεισμοπαθών 

παιδιών της Χαλκιδικής, στις 27-12-1933 υπέρ των απόρων παιδιών του 

Πειραιά και στις 26-12-1934 υπέρ της Φιλοπτώχου Εταιρείας «Άγιος Αντώνιος». 

Η επιλογή αυτού του είδους συμβάδιζε ιδεολογικά με την ελληνοχριστιανική 

αγωγή που προωθούσε η Μεταξά, η οποία στηρίζεται στην αγάπη προς τον 

πλησίον και στην υποστήριξη των αδυνάτων. 

Επιπλέον, το «Θέατρο του Παιδιού» διοργάνωνε κάθε χρόνο την εποχή της 

Αποκριάς, χορό μεταμφιεσμένων για τον οποίο διακινούσε από νωρίς 

διαφημιστικά-ενημερωτικά φυλλάδια13. Είναι ενδιαφέρον μάλιστα ότι σε αυτά 

διευκρινιζόταν ρητά ότι απαγορεύεται στην πίστα του χορού η παρουσία 

ενηλίκων, οι οποίοι ήταν απαραίτητοι μόνο ως συνοδοί. «Το Θέατρο του 

Παιδιού» επομένως από νωρίς είχε ξεπεράσει τα όρια το θιάσου που 

παρουσιάζει παραστάσεις για παιδιά και επεδίωκε να συμπορευτεί με τα 

ποικίλα ενδιαφέροντα των ανηλίκων, στόχος που μετέπειτα πραγματοποιήθηκε 

                                                 
13 Βλ. Επίμετρο με Προγράμματα. 
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από την Μεταξά ως «Θεία Λένα» πια, από τη θέση της υπευθύνου της παιδικής 

ώρας στο ραδιόφωνο14. 

 

Το «Θεατρικό Σπουδαστήριο» και το Θέατρο στο βουνό 

Η εποχή που ο Βασίλης Ρώτας ιδρύει το «Θεατρικό Σπουδαστήριο»  (1942), 

αν και είναι τόσο σημαντική για την ελληνική ιστορία, θα μπορούσε ωστόσο να 

χαρακτηρισθεί ‘σκοτεινή’, από την άποψη της εμπλοκής πολιτικής και 

πολιτισμού. Ίσως αυτός να είναι ένας λόγος που δεν υπάρχουν 

καταγεγραμμένες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παραστάσεις που 

δίνονταν υπό την καθοδήγηση του ίδιου του Ρώτα. Ένας άλλος λόγος ίσως να 

είναι ότι την ώρα του αγώνα και της μάχης –και δινόταν από τον ίδιο μια 

πραγματική μάχη επιβίωσης του θεάτρου και της τέχνης σε δύσκολους, 

αντιπνευματικούς καιρούς- ο ενδιαφερόμενος δεν αντιλαμβάνεται την αξία του 

εγχειρήματός του, πόσο μάλλον τη σημασία που αποκτά για τον μελλοντικό 

ερευνητή15. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με τις 

παραστάσεις που έδωσε το «Θεατρικό Σπουδαστήριο» είναι λιγοστές και συχνά 

γενικόλογες. 

Είναι γνωστόν ότι δίνονταν παραστάσεις σε όλη την κατεχόμενη Αθήνα 

(Ρώτας Ν. 2001: 53) καθώς επίσης ότι τα δύο έργα που παρουσιάζονταν συχνά 

ήταν «Το Πιάνο» και οι «Γραμματιζούμενοι»16 (Μπρεντάνου-Τζαμαργιάς 2001: 

46). Ωστόσο δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ως προς τον τρόπο 

παρουσίασης: πού δίνονταν οι παραστάσεις και πότε; με τι συχνότητα;  ποιο το 

ακριβές πρόγραμμά τους;  

Μέσα στο έλλειμμα πληροφόρησης, αξίζει να σημειωθεί και το παραμικρό 

στοιχείο που διαθέτουμε από τις καταγραφές του ίδιου του Ρώτα (Ρώτας 1986: 

Α’ 170). Αναφέρεται ότι δόθηκε παράσταση στο θέατρο «Παλλάς» στο Παγκράτι, 

ανήμερα τα Χριστούγεννα (πιθανολογούμε ότι μιλά για το έτος 1943). Το 

                                                 
14 Η ραδιοφωνική «Ώρα του παιδιού» διοργάνωνε χορούς στο Ζάππειο, εκθέσεις 

ζωγραφικής, μαθήματα ωδικής κλ.π. 
15 Ωστόσο ο Βασίλης Ρώτας, ως ενσυνείδητος δημιουργός και αγωνιστής, φαίνεται πως 

διατηρούσε ημερολόγιο για εκείνη την περίοδο, το οποίο όμως του αφαιρέθηκε βιαίως: 

«Δυστυχώς το ημερολόγιό μας από κείνα τα χρόνια μας το πήρε στα Δεκεμβριανά από 

το σπίτι μας ένας Άγγλος αξιωματικός», Ρώτας 1986: Α’ 295. 
16 «Το Πιάνο» παίχτηκε επίσης στα 1943 στο Βύρωνα και στα 1958 στην Καλλιθέα από 

το «Θέάτρο του ‘59». Αντίστοιχα το έργο «Οι γραμματιζούμενοι» παρουσιάστηκε στο 

θέατρο «Ο Βύρων» στο Βύρωνα στα 1943. 
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πρόγραμμα περιλάμβανε το δράμα «Να ζη το Μεσολόγγι» και την κωμωδία «Οι 

τρεις μάγοι», καθώς και απαγγελίες, τραγούδια και χορούς. Η παράσταση 

διήρκησε περίπου τρεις ώρες, από το απόγευμα έως τις πρώτες βραδινές ώρες. 

Το είδος του κοινού και η ανταπόκρισή του –στοιχεία που αφορούν άμεσα την 

παρούσα μελέτη- περιγράφονται ως εξής: «Το θέατρο γεμάτο ως τα μπούνια, το 

περισσότερο γυναίκες και παιδιά, γιατί οι άντρες πολεμούσανε. Οι όλμοι 

πέφτανε απ’ όξω, τραντάζανε ολόκληρο το χτίριο κι οι ακροατές στις θέσεις τους 

[…] χωρίς κανένας να σαλέψει, προτού απολύσει το θέατρο» (ό.π.).  

Διαπιστώνεται για ακόμη μία φορά ότι ο Ρώτας δε διαχωρίζει το κοινό των 

παραστάσεών του σε ανήλικο και ενήλικο. Παρ’ ότι το κείμενο «Να ζη το 

Μεσολόγγι» περιλαμβάνεται στον συγκεντρωτικό τόμο με τίτλο «Θέατρο για 

Παιδιά», εντούτοις η σκηνική του παρουσίαση απευθύνεται στο σύνολο του 

κοινού, αδιακρίτως ηλικιακής παραμέτρου. Ως εκ τούτου ακόμη και η ώρα 

διεξαγωγής της παράστασης δεν ακολουθεί την πεπατημένη των άλλων θιάσων 

για παιδιά, δηλαδή ώρα πρωινή, αλλά καταφέρνει να συγκεράσει τα θεατρικά 

ειωθότα της εποχής και να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των ηλικιών.  

Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται από τα πιο πολυπαιγμένα του 

νεοελληνικού δραματολογίου και θα ήταν καλό να αναφερθούν οι παραστάσεις 

του, έτσι όπως προκύπτουν από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί17: 

Χρόνος παράστασης Χώρος παράστασης - Θίασος 

13 Ιουνίου 1927 Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από το ιδιωτικό 

σχολείο «Μάρκου και Μακρή» (πρώτη 

παράσταση) 

1932 (επί μία εβδομάδα) Εθνικό Θέατρο 

21 Μαρτίου 1933 Εθνικό Θέατρο (με θίασο που αποτελείτο 

από τους: Κ.Καρούσο, Ρ.Μυράτ, 

Β.Μανωλίδου, Μ.Ρώτα κ.ά.)  

1933 (επ’ ευκαιρία του 

εορτασμού των 100 ετών 

ανεξαρτησίας του ελ.κράτους) 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

1933-1935 Βασιλικό Θέατρο (με θίασο που αποτελείτο 

από τους: Ν.Ροζάν, Σ.Αλκαίου, Χ.Πλακούδη 

κ.ά.) 

1935 (επ’ ευκαιρία του Εθνικό Θέατρο (με θίασο που αποτελείτο 

                                                 
17 Βλ. κυρίως, Καραγιάννης 2001: 7-14. 
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εορτασμού της 25ης Μαρτίου) από τους: Ν.Ροζάν, Ρ.Μυράτ, Χ.Πλακούδη, 

Β.Μανωλίδου, Σ.Αλκαίου, Μ.Ρώτα κ.ά.) 

1937 Θίασος Κατερίνας 

1940 Θίασος Ν. Γαϊτανάκη  

Μάρτιος 1941 Ανάφη, Ακροναυπλία, Φολέγανδρος 

25 Δεκεμβρίου 1943; Θέατρο «Παλλάς» 

1944 Εθνικό Θέατρο 

 

Οι πληροφορίες που υπάρχουν για το θέατρο της Ε.Π.Ο.Ν. Θεσσαλίας, 

εκείνο που συνήθως ονομάζεται και Θέατρο του Βουνού18, είναι αρκετές αν και 

διάσπαρτες. Συγκεντρώνοντάς τες προκύπτει μια αρκετά καθαρή εικόνα του 

τρόπου που λειτούργησε και οργανώθηκε, των συνθηκών δηλαδή παραγωγής 

των παραστάσεων. Κατ’ αρχάς και σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του θιάσου, 

επρόκειτο για νέους της Ε.Π.Ο.Ν., απόφοιτους ως επί το πλείστον του 

«Θεατρικού Σπουδαστηρίου» που ακολούθησαν τον Βασίλη Ρώτα στο βουνό. 

Καθώς όμως εκείνοι δεν επαρκούσαν για να υποδυθούν όλους τους ρόλους των 

έργων, εφόσον αναλάμβαναν να παραστήσουν τα κεντρικά πρόσωπα, τους 

υπόλοιπους ρόλους τους ενσάρκωναν νέοι των χωριών στα οποία περιόδευε ο 

θίασος19. Προκειμένου όμως να μην υποβαθμιστεί το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, 

κάποιος από τους ηθοποιούς εκπαίδευε τους νέους του χωριού ώστε να 

καταφέρουν να ανταποκριθούν στον ρόλο τους20. 

Ο τόπος που δίδονταν οι παραστάσεις δεν ήταν βεβαίως κάποιος 

οργανωμένος θεατρικός χώρος, αλλά οποιοδήποτε μέρος θα μπορούσε να 

                                                 
18 Στην κατηγορία του «θεάτρου του βουνού» εντάσσεται και η Λαϊκή Σκηνή του 

Γ.Κοτζιούλα που συγκροτήθηκε μετά από προτροπή της ΕΠΟΝ Άρτας και τη στήριξη 

της VIII Μεραρχίας του ΕΛΑΣ και δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή της Ηπείρου 

(Γραμματάς 2002: Α’ 187-189). 
19 Γράφει χαρακτηριστικά ο Ρώτας: «Όλοι ήσαν πρωταγωνιστές, γιατί έπαιζαν τα πρώτα 

πρόσωπα στο έργο και πολλοί κι από δυο, ενώ για τα μικρά μέρη βοηθούσαν οι νέοι 

του χωριού» κι αλλού σημειώνει «Παντού έπρεπε να συμπληρωθεί ο θίασος με τ’ 

απαραίτητα πρόσωπα, γιατί ο θίασος δεν είχε παρά μόνο πρωταγωνιστές» (Ρώτας 1986: 

Α’ 304, 294). 
20 Αναφέρεται συγκεκριμένα: «Όλα τα πρόσωπα, έξω από τους ρόλους που έπαιζαν στα 

έργα, είχανε και πρόσθετες υπηρεσίες το καθένα, που έπρεπε να τις κάμουν για να 

ετοιμαστεί η παράσταση. […] Άλλος είχε να γυμνάσει τους νέους του χωριού που θα 

συμπλήρωναν τους ρόλους στις σκηνές τους» (ό.π. 304-305). 



 321

συγκεντρώσει ένα αρκετά μεγάλο κοινό και μάλιστα στις περισσότερες 

περιπτώσεις επρόκειτο για εξωτερικούς χώρους. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά 

την πλαγιά του Ίταμου (Ρώτας 1986: Α’ 297) ή και «σάλες σχολείων, αυλές, 

αλώνια, περιτοιχισμένες μάντρες, χοροστάσια, μπροστά σ’ εκκλησιές» (ό.π.: 

291). Σε όλες όμως αυτές τις περιπτώσεις, φρόντιζε ο Ρώτας να στηθεί ένα 

πατάρι και να αναρτηθούν τρεις χρωματιστές κουρτίνες, εν είδει αυλαίας (ό.π.: 

305) ώστε να δημιουργηθεί κατά κάποιο τρόπο μια θεατρική σκηνή, που θα 

υποβάλει ουσιαστικά τους κανόνες της τέχνης στο κοινό αλλά και στον θίασο. 

Ακόμη και στην περίπτωση των παραστάσεων που δόθηκαν στον Ίταμο, 

επιτεύχθηκε να δημιουργηθεί θεατρική ατμόσφαιρα παρ’ ότι λίγο νωρίτερα, ο 

ίδιος χώρος χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή του Β’ Πανθεσσαλικού 

Συνεδρίου του ΕΑΜ (Ιούνιος 1944). «Η ελατοπλεγμένη σκηνή με τη χρωματιστή 

κουρτίνα της, φωτισμένη από λάμπες ασετυλίνης και μπενζίνας, έπαιρνε όψη 

φαντασμαγορική» (ό.π.: 299) υποχρεώνοντας το κοινό να αντιληφθεί το 

διαφορετικό ειδικό βάρος του θεάματος που παρακολουθούσε, από τις 

πολιτικές ομιλίες που είχαν προηγηθεί. 

Ως προς την οργάνωση της παράστασης ακολουθείτο μια συγκεκριμένη 

διαδικασία: στην αρχή γινόταν η αναγγελία της έλευσης του θιάσου και της 

διεξαγωγής της παράστασης από έναν τελάλη. Στον χώρο όπου είχε 

διαμορφωθεί η σκηνή, οι θεατές έρχονταν φέρνοντας ο καθένας και το κάθισμά 

του. Στην είσοδο του χώρου υπήρχε ένας «ταμίας», καθώς το εισιτήριο ήταν 

υποχρεωτικό. Επειδή όμως η δεινή οικονομική κατάσταση δεν επέτρεπε 

οικονομικό αντίτιμο, η πληρωμή γινόταν σε είδος21. Η υποχρέωση της 

καταβολής εισιτηρίου θεωρούμε ότι προσέδιδε στην όλη προσπάθεια πνεύμα 

επαγγελματισμού και παράλληλα προϊδέαζε το κοινό ότι θα παρακολουθήσει 

θέαμα με απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα ήταν κι ένας τρόπος για να 

αποκλεισθούν οι κακόβουλοι κι όσοι δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά να 

παρακολουθήσουν.   

Στη συνέχεια παρουσιαζόταν επί σκηνής ένα μέλος του θιάσου και σε 

έμμετρο συνήθως λόγο επαινούσε κι ευχαριστούσε το χωριό που τους 
                                                 
21 «Άλλος επλήρωνε με πατάτες, άλλος με σιτάρι, άλλος με καλαμπόκι, άλλος με 

κριθάρι, άλλος με λάδι. Γι’ αυτό και ο ‘ταμίας’ και θυρωρός συνάμα ήταν δύο ή τρεις 

εφοδιασμένοι με τσουβάλια κι ένας με ντενεκέ, αυτός που εισέπραττε το λάδι. […] Και 

σε μέρη που το θέατρο ήταν ολότελα ξέφραγο κι ο καθένας μπορούσε νάμπαινε απ’ 

όπου ήθελε και νάπιανε θέση όπου ήθελε, το κοινό τραβούσε γραμμή εκεί που είχαν 

τοποθετηθεί οι ταμίες», Ρώτας 1986: Α’ 293. 
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προσέφερε την φιλοξενία του. Έπειτα, το ίδιο ή κάποιο άλλο πρόσωπο, 

αναλάμβανε τον ρόλο του «εξηγητή», βοηθώντας το κοινό να κατανοήσει την 

υπόθεση της παράστασης που θα ακολουθούσε22. 

Το ρεπερτόριο περιελάμβανε δύο συνήθως έργα: την πρώτη βραδιά το έργο 

του Βασίλη Ρώτα «Ρήγας Βελεστινλής»23 και τη δεύτερη κάποια κωμωδία του 

Γεράσιμου Σταύρου συνοδευόμενη από απαγγελίες. Σε ορισμένα χωριά όμως –

όπως η Βίνιανη και το Νιοχώρι- η παραμονή του θιάσου διαρκούσε 

περισσότερο, λόγω των δυσχερών συνθηκών μετακίνησης αλλά και για λόγους 

προστασίας των ηθοποιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οργανώνονταν και 

παραστάσεις με παιδιά του χωριού. Χαρακτηριστική είναι μια, καταγεγραμμένη 

από τον ίδιο, ανάμνηση του Ρώτα: «Θυμάμαι ακόμα στη Βίνιανη ένα αγοράκι 

ως τέσσερω χρονώ που με τραβούσε στον δρόμο από το παλτό μου και μου 

‘λεγε: ‘-Ρε συναγωνιστή, ρε Ρώτα, βάλε με και μένα. –Πού να σε βάλω; -Στο 

θέατρο ρε’». Ένα έργο που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι επελέγετο για να 

παρασταθεί από τα παιδιά ήταν «Ο χορός των παιχνιδιών», του Βασίλη Ρώτα 

(ό.π.: 294-295). 

Η άμεση σχέση όμως του θιάσου της Ε.Π.Ο.Ν. Θεσσαλίας με το ανήλικο 

κοινό δεν περιοριζόταν σε αυτές τις ειδικές, έκτακτες παραστάσεις. Καθίστατο 

σαφές εξαρχής από τον τελάλη ότι το βασικό ρεπερτόριο, που παρουσιαζόταν σε 

όλα τα χωριά, απευθυνόταν εξίσου σε μεγάλους και σε μικρούς, ακολουθώντας 

την άποψη του Ρώτα περί λαϊκού θεάτρου. Αναφέρεται μάλιστα συγκεκριμένα 
                                                 
22 «Έπειτα έβγαινε ο ‘εξηγητής’ ή ‘κανονάρχος’, στεφανωμένος μ’ ένα πρόχειρο στεφάνι 

από κλαδί εληά, ή κλήμα, ή κισσό ή ό,τι άλλο πρόχειρο φύλλωμα, φορώντας ένα 

μακρύ κομμάτι ύφασμα χρωματιστό που από μπρος τούφτανε ως τα νύχια των ποδιών 

και τούδινε ύψος, ενώ από πίσω τούφτανε μόνον ως τη μέση και γι’ αυτό ο νέος που 

έκανε τον εξηγητή, τελειώνοντας τα λόγια έφευγε πισωπατώντας και προσκυνώντας  το 

κοινό» ό.π. 
23 Ο «Ρήγας ο Βελεστινλής» πρωτοδιαβάστηκε από την καλλιτεχνική επιτροπή 

(Π.Νιρβάνας, Γρ.Ξενόπουλος, Θ.Συναδινός, Λ.Κουκούλας, Δ.Ροντήρης) του Εθνικού 

Θεάτρου στα 1937 και θεωρήθηκε άξιο να ενταχθεί στο δραματολόγιο του θεάτρου, 

αλλά μετά από παρέμβαση του Κυβερνητικού Επιτρόπου Κ.Μπαστιά απορρίφθηκε. 

Πρωτοπαίχτηκε στα 1944 για 60 παραστάσεις από το Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης. 

Στο διάστημα 1944-1946 παρουσιάστηκε αδιαλείπτως από τον θίασο της Ε.Π.Ο.Ν. 

Θεσσαλίας στην ελληνική ύπαιθρο. Στη συνέχεια από τον «Θίασο Ενωμένων 

Καλλιτεχνών» στα 1946(;) με τον Αιμίλιο Βεάκη στον ρόλο του Οικονόμου (Λυγίζος 
21980: Β’ 500) και τέλος στις 12/5/1977 από τον ερασιτεχνικό θίασο του Ζαννείου 

Πειραματικού Σχολείου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 
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ότι οι χωρικοί «ερχόντουσαν οικογενειακώς» και άλλου σημειώνεται ότι καθένας 

ερχόταν «κρατώντας τα παιδιά του από το χέρι και την καρέκλα του» (ό.π.: 305, 

293).  

Πέραν τούτων όμως υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο, πιο σημαντικό, που 

ενισχύει την άποψη ότι το «Θέατρο του βουνού» όπως εκφράστηκε από τον 

Βασίλη Ρώτα ήταν ταυτόχρονα και θέατρο για παιδιά, εφόσον ουσιαστικά 

επρόκειτο για λαϊκό θέαμα. Ο τελάλης που ανακοίνωνε τη διεξαγωγή της 

παράστασης πληροφορούσε τους ενδιαφερόμενους ότι ο θίασος μέσα στις 

επόμενες μέρες θα έδινε και μία παράσταση δωρεάν, ειδικά για τα παιδιά24. Ο 

μόνος λόγος επομένως που το ανήλικο κοινό διαχωριζόταν από το ενήλικο, ήταν 

η μη οικονομική ανεξαρτησία του και όχι ο κίνδυνος μη κατανόησης και άρα 

παρακολούθησης με μειωμένο ενδιαφέρον των σκηνικά διαδραματιζομένων. 

Σε ό,τι αφορά την ίδια την παράσταση και τη δομή της ως σύνθεση πολλών 

και διαφορετικών κωδίκων, ο Βασίλης Ρώτας ως γνήσιος άνθρωπος του 

θεάτρου, παρά τις αντικειμενικές -λόγω συνεχών μετακινήσεων- δυσκολίες, δεν 

έπαψε να υποστηρίζει και έμπρακτα ότι «το θέατρο, τέχνη συνθετική ‘κατ’ 

εξοχήν’, έχει ανάγκη από τη συνεργασία […] Όλοι οι συντελεστές, ποιητής, 

μουσουργός, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, υποκριτές, τεχνίτες, πρέπει να 

συνεργαστούνε με αυταπάρνηση για να ολοκληρωθεί το θεατρικό έργο» (ό.π.: 

264). Η χρήση των οπτικών και ακουστικών σημείων, έστω και με τα ευτελή 

μέσα που διέθετε ο θίασος Ε.Π.Ο.Ν. Θεσσαλίας, συνέβαλε ώστε να μην 

υποβαθμίζεται το παραγόμενο καλλιτεχνικό προϊόν, αλλά να διατηρεί την ουσία 

και τον πυρήνα της θεατρικής τέχνης. 

Συγκεκριμένα η μουσική και ο χορός ήταν στοιχεία που περιελάμβαναν 

πάντα οι παραστάσεις του Ρώτα στην ελληνική ύπαιθρο, διότι θεωρούσε ότι 

είναι κώδικες που επικοινωνούν άμεσα με τον λαό: «Η μουσική είναι η πιο 

κατανοητή από όλους τους επί γης ανθρώπους, γλώσσα […] Ο χορός εστάθηκε 

στην αρχή του πολιτισμού η καθολική έκφραση του κοινωνικού πνεύματος» 

(ό.π.: 236, 255). Για τον λόγο αυτό επέλεγε πάντα παραδοσιακά, δημοτικά 

τραγούδια25 που η επικοινωνιακή τους λειτουργία δε χρειαζόταν 
                                                 
24 Σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Τα παιδιά να μην καβαλάνε τις μάντρες, αν δεν 

έχουνε να πληρώσουνε, γιατί αύριο ή μεθαύριο, θα παίξει το θέατρο για τα παιδιά 

δωρεάν», Ρώτας 1986: Α’ 304. 
25 Ο ίδιος ο Βασίλης Ρώτας σημειώνει: «Την άλλη βραδιά και την παράλλη δόθηκαν 

κωμωδίες […] τραγουδήθηκαν τραγούδια κλέφτικα παληά και νέα και χορεύτηκαν 

ηρωικοί χοροί, με συνοδεία φλογέρας, φυσαρμόνικας, κιθάρας» ό.π.: 299. 
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διαμεσολάβηση, καθώς ήταν απόρροια της κοινωνικής ζωής των απλών 

ανθρώπων. Τους ίδιους αυτούς κώδικες χρησιμοποιούσε βέβαια και στις ειδικές 

παραστάσεις που οργάνωνε με ηθοποιούς τα μικρά παιδιά του χωριού26, μην 

ξεχωρίζοντας και πάλι την, διαπιστωμένη πλέον στις μέρες μας και 

επιστημονικά (Beauchamp 1998, Deldime 1996, Γραμματάς 1996), ανάγκη 

του ανήλικου κοινού για θεαματικότητα από την αντίστοιχη ανάγκη του 

ενήλικου κοινού.  

Ως προς τα οπτικά σημεία που αφορούν τον ηθοποιό, δεν υπάρχουν 

μαρτυρίες για τα μιμικά και τα κινησιακά. Αντίθετα εντοπίζονται πληροφορίες 

που αφορούν την εμφάνισή του και πιο συγκεκριμένα την ενδυμασία του. Ο 

θίασος θα πρέπει να μετέφερε σε όλους τους προορισμούς του δύο γυναικεία 

φορέματα κι ένα παιδικό («το μπλου και το σκούρο και το κόκκινο φουστανάκι 

της Φανίτσας», ό.π.: 305). Ως προς τα υπόλοιπα κοστούμια, ήταν αρμοδιότητα 

μιας εκ των ηθοποιών να τα δανειστεί από τους ίδιους τους χωρικούς και 

συγκεκριμένα αναζητούσε πατατούκες, άσπρα πουκάμισα, κάλτσες και 

παπούτσια (ό.π.: 294, 305). Ο ενδυματολογικός επομένως κώδικας γινόταν 

σεβαστός και παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, βρίσκονταν τρόποι όχι μόνο 

να μην αγνοηθεί, αλλά να σημειώσει και να ενισχύσει τα γλωσσικά και 

παραγλωσσικά σημεία που παράγονταν από τους ηθοποιούς. 

Σε ό,τι αφορά την παράμετρο του χώρου επισημάνθηκε ήδη ότι υπήρχε 

ειδική μέριμνα από μέλη του θιάσου για τη δημιουργία θεατρικού χώρου, κατά 

τρόπο ώστε να επιτονίζεται η κοινωνική λειτουργία του προσφερόμενου 

θεάματος27. Ως προς τον σκηνικό χώρο, το μόνο αντικείμενο που έφερε μαζί της 

η περιοδεύουσα ομάδα ήταν «δύο αυλαίες από πανιά αλεξίπτωτου» (ό.π.: 292), 

δηλαδή το σκηνικό εκείνο αντικείμενο που κατεξοχήν σημειώνει τη θεατρική 

τέχνη. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν απαραίτητο στη σκηνική δράση, το 

παραχωρούσαν προφανώς οι ίδιοι οι κάτοικοι των χωριών.   

Τέλος, ο κώδικας του φωτισμού ήταν μια ακόμη παράμετρος την οποία ο 

Ρώτας λάμβανε σοβαρά υπόψιν του. Από τη συνολική εικόνα των παραστάσεων, 

                                                 
26 Παραπέμπουμε και πάλι στις καταγεγραμμένες από τον ίδιο αναμνήσεις του: «Ήταν 

θαύμα να βλέπει κανείς αυτά τα κοριτσάκια και τ’ αγοράκια, ψωριασμένα πολλά κι 

αδύνατα από την πείνα και τα βάσανα, να χορεύουν και να τραγουδάνε και να παίζουν 

στη σκηνή με τόση προσήλωση σ’ αυτό που έκαναν» ό.π. 294.  
27 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς αυτό το σημείο έχει το γεγονός ότι κάθε θεατής ήταν 

υποχρεωμένος να φέρει μαζί το κάθισμά του κι έτσι να συμβάλει ουσιαστικά στη 

δημιουργία του θεατρικού χώρου. 
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έτσι όπως σχηματίζεται από τις πληροφορίες που υπάρχουν, θεωρούμε ότι ο 

παράγοντας του φωτισμού δε φροντιζόταν επειδή το επέβαλαν απλώς οι 

αντικειμενικές συνθήκες (βραδινές ώρες παραστάσεων). Καθίσταται φανερό πως 

ηθελημένα λαμβανόταν πρόνοια για όλα τα οπτικά και ακουστικά σημεία της 

σκηνικής πράξης και ως εκ τούτου είχε γίνει αντιληπτή η αξία που προσδίδει 

και το θεατρικό φως. Γίνεται λόγος εξάλλου για τη «φωτισμένη κόκκινη 

κουρτίνα» ή για τον εξηγητή που «εβγήκε μπρος για να φωτίζεται καλά» (ό.π.: 

305-306). Οι πηγές φωτός επομένως, αν και δεν ήταν επαγγελματικές, αλλά 

ό,τι μπορούσε να παράσχει το κάθε χωριό28, χρησιμοποιούνταν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μην προσφέρουν ένα γενικό και επίπεδο φως, αλλά να δημιουργούν 

κατά το δυνατό σημάνσεις. 

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι τόσο οι παραστάσεις του «Θεατρικού 

Σπουδαστηρίου» όσου και του θιάσου Ε.Π.Ο.Ν. Θεσσαλίας στηρίζονταν -και ως 

εκ τούτου επιχειρούσαν να εκφράσουν- τους δύο βασικούς πόλους της 

ιδεολογίας του Βασίλη Ρώτα: τη λαϊκότητα του θεάτρου και τη θεώρηση της 

παράστασης ως κοινωνική γιορτή. Κατά συνέπεια, το κοινό-αποδέκτης 

αντιμετωπίζεται αφενός ολιστικά κι όχι χωρισμένο σε κατηγορίες και αφετέρου 

καλείται να συμμετάσχει στην παραγωγή του θεάματος, η παράσταση-πομπός 

σεβόμενη τους κώδικες της θεατρικής τέχνης είναι σταθερά προσανατολισμένη 

προς τη διαπαιδαγώγηση-ψυχαγωγία των θεατών, ενώ παράλληλα το κείμενο ως 

σημαίνον στοχεύει στην κοινωνική ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 

 

                                                 
28 «Άλλος πρωταγωνιστής είχε να ετοιμάσει τις λάμπες, μπενζίνες είτε ασετυλίνες, είτε 

πετρελαιόλαμπες, είτε, στην ανάγκη, λυχνάρια» ό.π.: 305 
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5.3. Ο λόγος της κριτικής 

Βασικός στόχος μας εξαρχής, δεδομένου της χρονικής απόστασης που μας 

χωρίζει από τα κείμενα και τις σκηνές και των συνεπακόλουθων αλλαγών στις 

κοινωνικές δομές, την ιδεολογία, τις επιδιώξεις της παιδαγωγικής και τις 

νεότερες τάσεις της λογοτεχνίας και του θεάτρου, ήταν να μην παρουσιαστούν 

τα υπό μελέτη καλλιτεχνικά γεγονότα βάσει μόνο των σημερινών δεδομένων. 

Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Jauss, «για να γραφτεί η ιστορία της 

λογοτεχνίας ως ιστορία της ‘λογοτεχνικής εξέλιξης’ […] απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι να παρακολουθήσει ο μελετητής το ιστορικό γίγνεσθαι της αισθητικής 

πρόσληψης και παραγωγής ως το δικό του παρόν» (Jauss 1995: 75-76). Σε ό,τι 

αφορά συγκεκριμένα τον λόγο της κριτικής, επιχειρώντας συγκερασμό των 

οριζόντων θα κινηθούμε, όσο μας το επιτρέπουν τα στοιχεία, τόσο στον άξονα 

της διαχρονίας όσο και στον άξονα της συγχρονίας, προκειμένου η εικόνα που 

θα σχηματιστεί στο τέλος να είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτική της 

πορείας του καλλιτεχνικού προϊόντος στο πέρασμα του χρόνου και 

ολοκληρωμένη σε ό,τι αφορά τη διαλεκτική του σχέση με την κοινωνία και με 

το σύνολο της θεατρικής παραγωγής. 

 

«Παιδική Σκηνή» 

Οι πληροφορίες που διαθέτουμε για την προσέλευση και τις αντιδράσεις του 

κοινού προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από όσους εμπλέκονταν άμεσα με την 

«Παιδική Σκηνή» της Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου και παρ’ ότι αυτό 

το γεγονός θέτει υπό μερική αμφισβήτηση την αντικειμενικότητά τους, θα τις 

παραθέσουμε ελλείψει πληθώρας στοιχείων στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Σχετικά με την πρώτη παράσταση στις 24 Οκτωβρίου 1931, ο Κωνσταντίνος 

Λόντος περιγράφει λεπτομερώς τις συνθήκες που επικράτησαν στο θέατρο ως 

εξής: «Από πρωίας σχεδόν το θέατρον ‘ήτο κλεισμένον’ κατά την συνήθη 

θεατρικήν φράσιν –και μέχρι των διαδρόμων ακόμη. Όσοι εβράδυναν, 

παρηκολούθησαν όρθιοι την παράστασιν παρά τας διαμαρτυρίας δια την τάξιν 

των Αστυν.οργάνων. Αρκετή απόδειξις τούτου είναι το, ότι δια να εισέλθωμεν και 

ημείς εις το θέατρον και να εισχωρήσωμεν στα παρασκήνια εκοπιάσαμεν πολύ, 

αφού επεριμέναμεν αρκετόν χρόνον εις την είσοδον του θεάτρου της οδού 

Ιπποκράτους. Η τροχαία είχεν επιστρατευθή ολόκληρος και είχε παραταχθή 

από την οδόν Πανεπιστημίου έως την οδόν Ακαδημίας και Ιπποκράτους. Η 

παράστασις ήτο υπό την προστασίαν της Κοινωνίας των Εθνών. Εκ των πρώτων 

είχε προσέλθει το Διπλωματικόν Σώμα ως και όλοι οι ξένοι ανταποκριταί με επί 
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κεφαλής τον Πρόεδρόν των κ. Τζερεζόλε. Ολίγον προ της ενάρξεως της 

παραστάσεως προσήλθε και ο αείμνηστος Ελ. Βενιζέλος» (Λόντος 1955: 16). Το 

πανηγυρικό αυτό κλίμα επιβεβαιώνει και ο Νικόλαος Σηφάκις λέγοντας «ήτο 

τοσαύτη η συρροή του κόσμου και των σχολείων, ώστε είχεν επί πολλήν ώρα 

διακοπή η συγκοινωνία εις την οδόν Ιπποκράτους» (Ένωσις Ελλήνων 

Λογοτεχνών 1959: 39). Συμπεραίνουμε ότι η υποδοχή της πρώτης παράστασης 

για παιδιά στην Ελλάδα έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής τόσο από τον 

πολιτικό κόσμο, όσο και από τους δημοσιογράφους, αλλά και από τους 

φυσικούς αποδέκτες του θεάματος, τα παιδιά σχολικής ηλικίας.  

Στα «Αθηναϊκά Νέα» της 24ης Οκτωβρίου 1931 στο άρθρο του 

Μιχ.Κυριακίδη με τίτλο «Παιδαγωγικά Συστήματα. Η σημερινή εμφάνισης της 

‘Παιδικής Σκηνής’» σημειώνεται: «Τα παιδάκια δεν είναι μεγαλύτερα των 12 

ετών. Ο μεγαλείτερος του παιδικού αυτού θιάσου είναι μόλις 14 ετών. Και όμως 

παίζουν και απαγγέλλουν ολόκληρον δράμα και κωμωδία χωρίς υποβολέα και 

με πλήρη κατανόησιν του ρόλου, που έχει αναλάβει έκαστος. Μιλούν, στέκουν 

και κινούνται στη σκηνή όχι σαν ηθοποιοί, αλλά σαν άνθρωποι που έχουν 

κατανοήσει απολύτως τον ρόλον των. Κι αυτού ακριβώς έγκεται η επιτυχία του 

συστήματος της κυρίας Λόντου. Θρησκεία, Πατρίδα, Ευγνωμοσύνη, Φιλία […] 

Επευφημίαι έξαλλοι θα έλεγα και χειροκροτήματα ατελείωτα επηκολούθησαν 

το τέλος της παραστάσεως». Το κείμενο αυτό κατ’ αρχάς επιβεβαιώνει τα 

στοιχεία, ως προς την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, που έχουν καταγράψει 

οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τη «Θεατρική Σκηνή» (Λόντος, Σηφάκις). Κατά 

δεύτερον επαινεί την υποκριτική των μικρών ηθοποιών, αλλά με έναν τρόπο 

που δε φαίνεται να θεμελιώνεται σε θεατρικά κριτήρια, καθώς κάνει λόγο για 

ένα «σύστημα» ακραιφνώς ιδεολογικό και καθόλου καλλιτεχνικό, για μια 

υποκριτική που δε μοιάζει με των ηθοποιών, υποβαθμίζοντας κατά κάποιον 

τρόπο το αισθητικό αποτέλεσμα και εκθειάζοντας τα παιδαγωγικά 

αποτελέσματα της παράστασης. 

Παρόμοιου ύφους είναι και η κριτική του Δημήτρη Μπόγρη στην 

«Καθημερινή» της 26ης Οκτωβρίου 1931: «Ομολογούμεν ότι ουδέποτε μέχρι 

τούδε ησθάνθημεν τοιαύτην συγκίνησιν από παράστασιν. Και όχι τόσον από το 

ποιόν των έργων και την ηθοποιίαν των λιλιπούτιων ερμηνευτών του –αν και 

αμφότερα ήσαν άψογα- όσον από την αγνότητα της ατμόσφαιρας της σκηνής 

και της πλατείας […] Σε κάθε δραματική σκηνή του έργου, η πλατεία δονείται 

από χειροκροτήματα και η φωνή των εκτελεστών τρέμει. Και τι ωραία που 

παίζουν αυτοί οι εκτελεσταί». Είναι φανερό ότι ο Μπόγρης, αν και επαινεί την 
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ερμηνεία, ωστόσο εστιάζει κυρίως στο συγκινησιακό σκέλος του αποτελέσματος, 

στην ευαισθησία δηλαδή του δέκτη που ενεργοποιείται βλέποντας για πρώτη 

φορά ανήλικους ηθοποιούς να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο τους. Δεν 

σχολιάζει με ενδελέχεια στοιχεία της παράστασης, διότι σε τέτοιου είδους 

ερασιτεχνικές απόπειρες βαρύνει κυρίως η προσπάθεια και λιγότερο το 

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, πόσο μάλλον όταν οι «εκτελεσταί» είναι παιδιά. 

Η ανταπόκριση πάντως που γνώρισε στους ανήλικους θεατές η «Παιδική 

Σκηνή» -τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της- υπήρξε οπωσδήποτε 

θερμή, εάν όχι ενθουσιώδης, σύμφωνα και με τα αποσπάσματα από έντυπα της 

εποχής που ακολουθούν: «Η παράστασις εσημείωσε πολλήν επιτυχίαν […] Ο 

κόσμος των παιδιών, έζησε μια ημέρα πρόσχαρη» («Πατρίς», 7/11/1932), 

«Χθεσινή κοσμοσυρροή εις το θέατρον ‘Τριανόν’ […] Με πολύν κόπο 

κατωρθώσαμε να περάσουμε στο εσωτερικό του θεάτρου» («Ελληνική», 

31/1/1933), «Η ‘Παιδική Σκηνή’ είναι ο λιλιπούτειος αγαπημένος 

ερασιτεχνικός θίασος των Αθηνών […] Τακτικά πηγαίνω κι εγώ και βλέπω, να 

γίνεται πραγματικός πόλεμος στο ταμείο από τους μεγάλους για μια θέσι» 

(«Εικονογραφημένη» (περιοδικό), 31/8/1936).  

Υπάρχουν επίσης και κάποια σχόλια για τους ηθοποιούς, αλλά πάντα 

εναρμονισμένα με τις δυσκολίες που απορρέουν από το νεαρό της ηλικίας τους 

και από τον ερασιτεχνικό χαρακτήρα των παραστάσεων: «Τα παιδάκια που 

έπαιξαν, έκαμαν αρίστην εντύπωσιν […] Είδαμε και μερικά ταλέντα με πολλές 

ελπίδες και φωνούλες συμπαθητικές» («Φωνή του λαού», 7/11/1932) και «Τα 

παιδάκια που παίζουν για παιδάκια, είναι το πιο χαριτωμένο σύνολο που 

βλέπει κανείς» («Εθνική», 28/1/1937). 

Η θετική αντιμετώπιση αυτή θα πρέπει να απέκτησε διαστάσεις, καθώς 

όπως διαπιστώνουμε από τις πηγές, παραστάσεις της «Παιδικής Σκηνής» 

παρακολούθησε στις 26/3/1933 ο τότε υπουργός Παιδείας Θόδωρος 

Τουρκοβασίλης, στις 2/12/1935 ο τότε Βασιλιάς Παύλος και τέλος1 ο 

ακαδημαϊκός Νικόλαος Εξαρχόπουλος. 

Σε ό,τι αφορά τα ίδια τα κείμενα της Ευφροσύνης Λόντου-

Δημητρακοπούλου, ο Δημήτρης Μπόγρης αναφέρει ότι «είναι γραμμένα κατά 

τοιούτον τρόπον, ώστε ν’ αρέσουν και να χειροκροτούνται όχι μόνον από τους 

μικρούς θεατάς, αλλά και από τους γονείς, τους Εκπαιδευτικούς και πλήθος 

άλλων ανθρώπων οι οποίοι κατέκλυζαν τας σχολικάς της επιδείξεις» (Ένωσις 

                                                 
1 Δεν αναφέρεται πουθενά συγκεκριμένη ημερομηνία. 
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Ελλήνων Λογοτεχνών 1959: 11-12). Ο καταξιωμένος θεατρικός συγγραφέας αν 

και επαινεί τα έργα, ωστόσο δε διστάζει να χαρακτηρίσει τις παραστάσεις 

«σχολικάς επιδείξεις», επισημαίνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τον έντονο 

παιδαγωγικό τους χαρακτήρα. Στη διδακτική πλευρά των έργων, χωρίς 

αναφορά στις παραστάσεις, επιμένει και ο Νικ.Σηφάκις λέγοντας ενδεικτικά: 

«Το Παιδικόν Θέατρον της κ. Λόντου δεν ψυχαγωγεί μόνον, αλλά και 

παιδαγωγεί, δεν εμπνέει, αλλά και διδάσκει. Δεν τέρπει αλλά και ηθικοποιεί» 

(Ελεύθερος Θεατρικός Οργανισμός Παιδικού Εφηβικού Θεάτρου 1962: 22). 

Φτάνοντας στη σύγχρονη κριτική, διαπιστώνουμε ότι σε θεωρητικά κείμενα  

ιστορικού χαρακτήρα που επικεντρώνονται στην παιδική λογοτεχνία υπάρχουν 

νύξεις ή αναφορές στην «Παιδική Σκηνή» της Λόντου, καθώς οι συγγραφείς τους 

θεωρούν την ιστορία του θεάτρου για παιδιά τμήμα της ιστορίας της παιδικής 

λογοτεχνίας2. Ο Χάρης Σακελλαρίου συγκεκριμένα γράφει ότι η Λόντου είναι 

«εκείνη που έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός γνήσιου και ανεξάρτητου 

‘Παιδικού Θεάτρου’ […] με σκοπό την παρουσίαση έργων που θ’ 

ανταποκρίνονταν στα αισθητικά διαφέροντα των παιδιών και νέων και θ’ 

ανέβαζαν το πολιτιστικό τους επίπεδο» (Σακελλαρίου 1982: 241). Ο Αντώνης 

Δελώνης εκφράζεται με θερμότερα λόγια χαρακτηρίζοντας την Λόντου 

«σπουδαία συγγραφέα» και λέγοντας ότι ήταν «η πρώτη που αντιμετώπισε σωστά 

το Θέατρο για παιδιά, δεν έγραψε απλώς θεατρικά έργα, ήταν αυτή που θέλησε 

να παντρέψει την αισθητική αντίληψη, το παιδαγωγικό περιεχόμενο και την 

ψυχαγωγική αποστολή του Θεάτρου» (Δελώνης 21990: 153). Δε γνωρίζουμε από 

πού αντλούν στοιχεία οι δύο συγγραφείς και αποτιμούν τόσο θετικά τις 

παραστάσεις της Λόντου και καθώς γνωρίζουμε καλά ότι οι πηγές είναι 

περιορισμένες, θεωρούμε ότι οι κρίσεις τους είναι μάλλον υπερβολικές. 

Εξάλλου ο Σακελλαρίου σε άλλο βιβλίο του, που ασχολείται αποκλειστικά με 

την ιστορία του θεάτρου για παιδιά, διατυπώνει μια διαφορετική άποψη 

αντικρουόμενη προς την προαναφερθείσα, γράφοντας χαρακτηριστικά «το 

σύνολο του έργου της, στον τομέα της θεατρογραφίας, δεν είναι και εξαιρετικά 

μεγάλης πνοής» (Σακελλαρίου 1996:52). 

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση προς το έργο της Λόντου στα περισσότερα 

θεωρητικά κείμενα που ασχολούνται συγκεκριμένα με το θέατρο για παιδιά, 

                                                 
2 Μόνον ο Δημήτρης Γιάκος, στην εγκυρότερη έως σήμερα κατά την άποψή μας Ιστορία 

της Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας, δεν αναφέρεται πουθενά στο θέατρο της 

Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου.   
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καθώς γίνεται μεν αναφορά στο έργο της και επισήμανση του πρωτοποριακού 

χαρακτήρα του, αλλά αποφεύγονται, ελλείψει πηγών, αξιολογικές κρίσεις για 

τις παραστάσεις της. Η Δηώ Καγγελάρη αναφέρει αρκετές πληροφορίες και 

συγκεκριμένα στοιχεία για την «Παιδική Σκηνή» (1995: 16-19), η Γεωργία 

Λαδογιάννη τονίζει την «κοινωνική προβληματική της δραματουργίας» της 

Λόντου (1998:96-98), ενώ σε αναφορά στην πρωτοποριακή προσπάθεια της 

Λόντου, χωρίς να ασκούν κριτική, προβαίνουν ο Θόδωρος Γραμματάς (1990β: 

101, 1996: 30-31), ο Βάλτερ Πούχνερ (χ.χ.:300-301) και ο Λάκης Κουρετζής 

(1990:36). 

Γενικά θεωρούμε ότι η «Παιδική Σκηνή» της Λόντου, αρχικά τουλάχιστον, 

γνώρισε θερμή υποδοχή, καθώς ήρθε να συμπληρώσει ένα σημαντικό κενό στην 

καλλιτεχνική παιδεία της χώρας μας. Εξάλλου ο μακρόχρονος βίος της Σκηνής 

υποδηλώνει κατά πρώτον ότι τροφοδοτείτο συνεχώς από νέους ανήλικους 

ηθοποιούς και κατά δεύτερον ότι υπήρχε κοινό που παρακολουθούσε τις 

παραστάσεις. Τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα της σκηνικής παρουσίασης των 

έργων, δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να τον αποτιμήσουμε με συγκεκριμένα 

στοιχεία. Εάν όμως συνυπολογίσουμε τη θεματολογία αλλά και το ύφος γραφής 

της Λόντου, συμπεραίνουμε ότι εκείνο που την απασχολούσε ήταν η διδαχή και 

όχι τόσο το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, παρ’ ότι είχε κατά νου ότι έπρεπε να 

εντυπωσιάσει τους μικρούς θεατές της και γι’ αυτό παρουσίαζε συχνά οπερέττες 

και κωμωδίες συνοδεία μουσικής και τραγουδιών. 

Η θεατρική αξία των κειμένων της Λόντου για τα τωρινά δεδομένα κρίνεται 

οπωσδήποτε εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς θα ήταν αδύνατο να παρασταθούν 

σήμερα και να ενδιαφέρουν το ανήλικο κοινό. Τα θέματα δεν αφορούν τον 

σύγχρονο τρόπο ζωής και δεν αντιστοιχούν με τη σημερινή ιδεολογία τόσο ως 

προς τη δομή της κοινωνίας, όσο και ως προς την αντιμετώπιση της παιδικής 

ηλικίας, ενώ η γλώσσα είναι απολύτως ξεπερασμένη, με αποτέλεσμα η έλλειψη 

θεατρικότητας που έχει διαπιστωθεί από την ανάλυση των κειμένων, να 

αναδεικνύεται ακόμη πιο επιβλητική και καθοριστική. Ωστόσο, από ιστορική 

άποψη, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται η αξία των πρωτοποριακών 

προσπαθειών της Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου να συνδέσει το 

κείμενο με την παράσταση και να απευθυνθεί άμεσα στον φυσικό της 

αποδέκτη, το παιδί/θεατή. 
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«Το Θέατρο του Παιδιού» 

Η προσφορά της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά στην παιδική ηλικία διήρκησε 

σαράντα χρόνια και εξακτινώθηκε σε πολλούς διαφορετικούς τομείς: θέατρο, 

βιβλίο, εκδόσεις, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Συν τω χρόνω ταυτίστηκε με το 

πρόσωπο της Θείας Λένας και πολύ συχνά είναι δύσκολο να διαχωριστεί το 

έργο της και να αποτιμηθεί ιδιαίτερα κάθε τομέας εργασίας της. Πόσο μάλλον 

όταν η αρχική της δραστηριότητα, το θέατρο για παιδιά, υποχρεώνει επιστροφή 

στα χρόνια του μεσοπολέμου και αποταύτιση από τη γνωστή ραδιοφωνική φωνή 

και την τηλεοπτική φιγούρα της αγαπημένης Θείας των παιδιών. 

Ο ασφαλέστερος τρόπος αξιολόγησης του «Θεάτρου του Παιδιού» είναι οι 

κριτικές της εποχής που υποχρεωτικά επικεντρώνονται στη θεατρική 

παραγωγή, εφόσον οι άλλες μορφές δράσης της Μεταξά δεν είχαν ακόμη 

αναπτυχθεί. Ο Νικόλαος Λάσκαρης μεταξύ άλλων επαινετικών σχολίων σε 

ομιλία του στις 16-12-1934, αναφέρει: «Ευτυχώς δια το παιδί ευρέθη ο 

άνθρωπος όστις συνεκέντρωνε όλα τα προαπαιτούμενα δια την αφαντάστως 

δύσκολον θεατρική αυτήν οργάνωσιν […]Και ειργάσθη η Αντιγόνη Μεταξά, 

ειργάσθη αδιακόπως, χωρίς απολύτως καμμίαν έξωθεν βοήθειαν και κατώρθωσε 

με το πολύμορφον αυτής ταλέντο να υπερπηδήση όλας τας μεγάλας δυσκολίας» 

(Λάσκαρης 1971: 7-8). Οι παρατηρήσεις του, παρ’ ότι γενικόλογες, χωρίς να 

αναφέρονται σε συγκεκριμένους τομείς –συγγραφή, σκηνοθεσία κ.ο.κ.- 

αποδεικνύουν ωστόσο ότι η Μεταξά από νωρίς είχε κερδίσει την αποδοχή των 

προσπαθειών της από αναγνωρισμένους ανθρώπους του θεατρικού χώρου. 

Στο ίδιο κλίμα αποδοχής η «Αθηναϊκή Νεότης» της 1ης Νοεμβρίου 1936 σε 

άρθρο με τίτλο «Πώς θα αποκτήση και ο τόπος μας υποδειγματικόν παιδικόν 

θέατρον;» ζητά την άποψη της Μεταξά λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η γνώμη 

της βαρύνουσα περισσότερον από τις γνώμες πολλών άλλων», θεωρώντας την με 

άλλα λόγια απολύτως ειδική για το υπό μελέτη ζήτημα. 

Σαφώς πιο εμπεριστατωμένη και αναλυτική είναι η κριτική του Γιάννη 

Σιδέρη για το «Θέατρο του Παιδιού» στα 1946, η οποία αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία λόγω ακριβώς της προσωπικότητας του γράφοντος και της δικής του 

προσφοράς στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου. Εξαρχής συγκρίνει, αν και 

με τρόπο διακριτικό, την Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου με την 

Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά λέγοντας: «Σ’ αυτή την ευνοϊκή ατμόσφαιρα [μετά το 

1925] ξεπετιέται και μια κίνηση για παιδικό Θέατρο [εννοώντας προφανώς την 

«Παιδική Σκηνή» της Λόντου] και η καλύτερη τάση του θα ολοκληρωθεί με την 

εργασία της Αντιγόνης Μεταξά, την αδιάκοπη σε συνέχεια» (Σιδέρης 1971: 10). 
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Δίχως επομένως να αναφερθούν ονόματα η Μεταξά θεωρείται καλύτερη τάση, 

κρίση που στη συνέχεια επεξηγείται αρκετά αναλυτικά και πολυεπίπεδα. 

Επιμένει ότι η προσωπική της θεατρική παιδεία ήταν σημαντική στην επίτευξη 

των στόχων της3 σε συνδυασμό με τον λυρισμό και την ευαισθησία που τη 

διέκριναν ως προσωπικότητα, στοιχεία όμως που από μόνα τους φαίνεται να 

μην αρκούν. 

Ο Γιάννης Σιδέρης κρίνει επιπλέον την Μεταξά ως σκηνοθέτη, 

προσφέροντας στον σύγχρονο μελετητή σκέψεις ευθύβολες από έναν οξύ νου 

που στηρίζεται στα κριτήρια του επαγγελματικού θεάτρου για ενήλικες, αν και 

μιλά για ένα νεοεμφανιζόμενο είδος που ακόμη δεν έχει γνωρίσει την πλατιά 

αναγνώριση. «Η σκηνοθετική τέχνη της Αντιγόνης Μεταξά θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ‘εμπρεσιονιστική’. Επηρεάζεται από τα καινούργια δράματα που εμείς 

εδώ τα μάθαμε στην ‘Ελευθέρα Σκηνή’, κυρίως ως προς το χωρισμό τους σε 

εικόνες […] ο ‘εμπρεσιονισμός’ αυτός είναι και ο πιο κατάλληλος για την 

παιδική διάθεση» (ό.π.:11). Κατ’ αρχάς διαπιστώνουμε ότι αποδίδεται στη 

δραματουργό και ο ρόλος του σκηνοθέτη, υπήρχε επομένως «άποψη» στο 

ανέβασμα των έργων, μ’ άλλα λόγια ειδική ανάγνωσή τους προκειμένου να 

παρασταθούν καθώς και διδασκαλία των ηθοποιών.  

Η ίδια η Μεταξά μάλιστα ενώ στα προγράμματα του «Θεάτρου των Παιδιού» 

των πρώτων ετών αναλαμβάνει επισήμως τη «διδασκαλία», στα τελευταία 

προγράμματα υπογράφει πια τη «σκηνοθεσία», μεταφέροντας ουσιαστικά όλους 

τους όρους και τους ρόλους παραγωγής μιας επαγγελματικής παράστασης 

ενηλίκων στον χώρο του θεάτρου για παιδιά. Επιπλέον ο Γιάννης Σιδέρης ως 

θεατής πια και όχι ως αναγνώστης, διείδε συγκεκριμένη και συνεπή τάση στην 

σκηνοθετική άποψη της Μεταξά, που τη χαρακτηρίζει εμπρεσιονιστική και 

μάλιστα απολύτως ταιριαστή με την παιδική ψυχοσύνθεση, συμφωνώντας 

ουσιαστικά με την επιλογή της δημιουργού. Στη συνέχεια επαινεί την 

πρωτοβουλία της να αναλάβει τους ρόλους του φωτιστή και του ενδυματολόγου 

χαρακτηρίζοντάς την «γνήσιο και άρτιο θεατράνθρωπο και σ’ αυτό» (ό.π.). 

                                                 
3 Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Και δεν όρμησε καθόλου ‘άνευ μανίας Μουσών’. Η 

θεατρική της αγωγή και οι σπουδές της εις το ‘Ελληνικόν Ωδείον’ με γερούς δασκάλους 

και μ’ επίσης ταλαντούχους συμμαθητές –μια γενιά εξαιρετική!- και οι επιδόσεις της 

αργότερα, της δίνουν πλούσια εφόδια για να γίνει το αρμόδιο πρόσωπο για την 

πραγματοποίηση ενός τέτοιου ιδανικού. Μαζί, την ξεχωρίζει και την ενισχύει και η 

πλατύτατη λογοτεχνική της μόρφωση η σχετική με την ξένη, και μάλιστα με την 

Ελληνική παραγωγή» (Σιδέρης 1971: 10) 
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Ως προς την πρόσληψη των παραστάσεων από το ανήλικο κοινό, το σχόλιο 

του είναι σύντομο αλλά σαφές: «Έχω παρακολουθήσει όχι λίγο το ‘Θέατρο του 

Παιδιού’. Μελέτησα τους μικρούς θεατές και τον ενθουσιασμό τους και το 

ενδιαφέρον τους και πώς πάσχανε μαζί με τους ήρωες […] έπλασα τ’ όνειρο 

μιας ανάλογης θεατρικής δημιουργίας για ώριμους» (ό.π.: 12). Φαίνεται πως ο 

βασικός στόχος, της επικοινωνίας δηλαδή της σκηνής με την πλατεία, 

επετεύχθη. Όχι τόσο σε επίπεδο διανοητικό, διδαχής και νουθεσίας, αλλά 

κυρίως σε επίπεδο συναισθηματικό, ταύτισης και αμεσότητας, που το θέατρο 

για παιδιά έχει ανάγκη, εφόσον οι αποδέκτες του δεν είναι ακόμη σε θέση για 

πολύπλοκες διανοητικές αναγωγές.  

Πέραν όμως των όρων της παράστασης, ο καταξιωμένος κριτικός θεάτρου 

αναφέρεται ενδελεχώς και στην παράμετρο της συγγραφής: «Θα μπορούσε να 

συγκαταλεχθεί μαζί με τους νέους εκείνους συγγραφείς μας, που 

εγκαταλείποντας την ηθογραφία, προχωρούν περισσότερο, σε περιοχές όπου η 

φωτογραφική ακρίβεια χάνεται, για να δώσει τη θέση της προς κάτι τι πιο 

πνευματικό, πιο σύντομο και, φυσικά, πιο εκφραστικό4. Κατακτά μέρα με την 

ημέρα την τέχνη της και τα έργα της γίνονται ωριμότερα» (ό.π.: 11). Η σύγκριση 

και μόνον της Μεταξά με συγγραφείς για ενήλικο κοινό είναι σημαντικό βήμα 

προς την καταξίωση γενικά του χώρου που εκείνη υπηρετεί. Πόσο μάλλον όταν 

το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι θετικό και την τοποθετεί μεταξύ των 

πρωτοπόρων λογοτεχνών της εποχής. Κάνοντας λόγο ο Γιάννης Σιδέρης για την 

παιδαγωγική πλευρά των έργων της Μεταξά σημειώνει ότι «το ηθικό 

συμπέρασμα, που αδυνατίζει πάντα τα παιδικά έργα, προβάλλει όσο μπορεί 

κανείς αβίαστα και ευγενικά» (ό.π.: 11-12). Αντιδιαστέλλει κατ’ αυτόν τον τρόπο 

τη συγκεκριμένη λογοτεχνική παραγωγή από το σύνολο των έργων που 

απευθύνονται σε παιδιά και που συχνά –έως και στις μέρες μας- το 

μειονέκτημά τους είναι ο έντονος διδακτικός και σωφρονιστικός χαρακτήρας 

που υποβαθμίζει ή εξουδετερώνει την καλλιτεχνική τους αξία. 

Τα πλέον επαινετικά σχόλια όμως του καταξιωμένου θεωρητικού αφορούν 

τη γλώσσα και το ύφος γραφής της Μεταξά: «Ο διάλογος είναι παράλληλα 

γοργός και διανθισμένος με πηγαίο και διακριτικό χιούμορ και η γλώσσα της 
                                                 
4 Την κατάσταση αυτή στην πεζογραφία και το θέατρο κεραυνοβολεί στα 1929 ο 

Γιώργος Θεοτοκάς στο «Ελεύθερο Πνεύμα» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τέτοια είναι η 

κατάσταση της ελληνικής πεζογραφίας… Αν έπρεπε να χαρακτηρίσω αυτήν την 

κατάσταση με μια λέξη θα έγραφα τη λέξη αναιμία […] Η πρόζα βούλιαξε μεσ’ στο έλεος 

της ηθογραφίας και του πιο στενού ρεαλισμού» (Θεοτοκάς 1979: 53, 59). 
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είναι ποιητική και ξεκάθαρη. Κατάγεται από την ‘Τρισεύγενη’ και είναι 

προσαρμοσμένη στην αρμοδιότητα των έργων που πρέπει να εξυπηρετήσει. Στα 

έργα της έχει και μονολόγους και τους γράφει πολύ πετυχημένα με τη σιγουριά 

εκείνη που είχε το είδος παλαιότερα, όταν τους εκτελούσαν οι Παντόπουλοι» 

(ό.π.: 12). Η αναφορά αφενός στη δύναμη της παλαμικής ποίησης και 

αφετέρου στη σκηνική αξία των παραστάσεων των Παντόπουλων, είναι ενδείξεις 

αντίστοιχα της αυξημένης λογοτεχνικότητας και θεατρικότητας των έργων της 

Μεταξά και συνοψίζουν την ολόπλευρη υποστήριξη του Γιάννη Σιδέρη στο έργο 

της δραματουργού. 

Η μόνη ένσταση που διατυπώνει σχετίζεται με την επιλογή παιδιών ως 

ηθοποιών: «Προτίμησε, ιδρύοντας το ‘Θέατρο του Παιδιού’ (1932) ν’ 

ακολουθήσει τη σεβαστή, όσο και συζητήσιμη άποψη, πως η παιδική θεατρική 

λειτουργία πρέπει να γίνεται από νεαρότατους ‘ηθοποιούς’» (ό.π.: 10). Η εξέλιξη 

του είδους, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, δικαίωσε τις αντιρρήσεις του 

γράφοντος, εφόσον εδώ και δεκαετίες το άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των 

παραστάσεων για ανήλικο κοινό υποστηρίζεται από τη σκηνική παρουσία 

ενήλικων, επαγγελματιών ηθοποιών. 

Μιλώντας τέλος προφητικά ο Γιάννης Σιδέρης, αναφορικά και με την 

παρούσα μελέτη, αποτιμώντας το σύνολο του έργου της Μεταξά γράφει ότι 

«μπορεί να λογαριάζεται ως ένας σοβαρός πρόλογος εις το περί παιδικού 

Θεάτρου κεφάλαιο της Ιστορίας των ελληνικών σκηνικών επιδιώξεων που θα 

λάμψουν με βάση τη δική της αξία» (ό.π.: 11). 

Στα χρόνια που ακολουθούν και ιδίως στις αρχές της δεκαετίας του 1970, 

λίγο μετά τον θάνατο της Μεταξά (1971), γράφονται πολλές κριτικές για το έργο 

της, αλλά η συντριπτική τους πλειονότητα αποτιμά γενικά το έργο της και 

κυρίως τη ραδιοφωνική προσφορά της Θείας Λένας, που ήταν αφενός πιο 

πρόσφατη και αφετέρου γνώρισε πανελλαδική αναγνώριση. Ξεχωρίζει ωστόσο η 

ακόλουθη κρίση: «Για το καθαρά σκηνοθετικό και θεατρικό της έργο έχουν από 

πολλούς και πολλά επαινετικά γραφεί […] Το θέατρο της Μεταξά δεν είναι ένα 

‘παιδικό’ ούτε ένα ‘γυναικείο’ θέατρο. Είναι ένα θέατρο που έχει μέσα την 

σφραγίδα του δυϊσμού και της ενότητας του ανθρώπινου όντος. Έχει και 

στοιχεία ‘ανδρικά’ ρωμαλέα και ουσιώδη» (Ζακόπουλος 1972: 16). Τα λόγια 

αυτά που υπαινίσσονται εκτός της στοργής, που της αποδίδουν όλοι οι 

μελετητές κι έναν δυναμισμό, παραπέμπουν στον χαρακτηρισμό της από τον 

Διονύση Ρώμα ως «λιοντάρι» που υποστήριζε τα «ανηψοθηριάκια της» και τις 

παιδικές αταξίες τους έναντι της διεύθυνσης του Ε.Ι.Ρ., κάθε φορά που 
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προσκαλούσε τους μικρούς ακροατές στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 

(Ρώμας 1973: 360-361). Ένας δυναμισμός που αποτυπώθηκε στην 

πρωτοποριακή κίνηση ίδρυσης του «Θεάτρου του Παιδιού» και στην ένταση με 

την οποία εκείνη επιχειρούσε να προσφέρει άρτιες, καλλιτεχνικά και 

παιδαγωγικά, παραστάσεις.  

Από τις κριτικές της περιόδου εκείνης ξεχωρίζουν τέλος τα λόγια του Πέτρου 

Χάρη: «Στο ‘Θέατρο του Παιδιού’, από τα παλαιότερα βιβλία της, έχουν 

συγκεντρωθεί σκηνικά παιχνίδια, που μόνο μια εξαίρετη δεξιοτεχνία, 

στηριγμένη στη στενή γνωριμία με τα μυστικά του θεάτρου, μπορεί να τα στήσει 

τόσο άνετα […] Η Αντιγόνη Μεταξά ήξερε να γράφει θέατρο για παιδιά όσο 

κανένας άλλος την εποχή εκείνη» (Χάρης 1973: 355). Η κριτική αυτή είναι 

μάλλον διττή: επαινεί από τη μια πλευρά τη δεξιοτεχνία της δραματουργού και 

την ξεχωρίζει ως μοναδική στο είδος της, αλλά από την άλλη υπαινίσσεται τη 

χρονική απόσταση που έχει μεσολαβήσει, κάνοντας επιπλέον λόγο για ‘σκηνικά 

παιχνίδια’ και όχι για θεατρικά έργα. Είναι η πρώτη φορά που το έργο της 

Μεταξά τοποθετείται στο παρελθόν και η αποτίμησή του, αν και θετική, 

φαίνεται πως δεν αφορά πια το παρόν του θεάτρου για παιδιά. 

Στον άξονα της συγχρονίας οι θεωρητικοί της λογοτεχνίας και του θεάτρου 

για ανήλικους αποδέκτες αναφέρονται στο έργο της με θετικά κατά βάση 

σχόλια, ενώ ποικίλλει ο βαθμός αναλυτικής παρουσίασής του. Καθώς όμως στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία απουσιάζει μονογραφία της συγγραφέως επιστημονικού 

χαρακτήρα, μοιραία οι θεωρητικοί του χώρου προβαίνουν σε γενικές κρίσεις 

και κυρίως απόψεις που είτε αφορούν τα βιβλία της, είτε τη ραδιοφωνική 

δράση της Θείας Λένας. Σε μία από τις πλέον καταξιωμένες Ιστορίες της 

Παιδικής Λογοτεχνίας, η Αντιγόνη Μεταξά τοποθετείται δίπλα στην Πηνελόπη 

Δέλτα με το σκεπτικό ότι και οι δύο ασχολήθηκαν αποκλειστικά με το παιδί και 

του πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες (Γιάκος 1993: 81). Αναδεικνύεται επίσης 

και αξιολογείται θετικά η μεγάλη διάρκεια της δράσης της που γαλούχησε 

γενιές παιδιών επί σαράντα έτη (Γκίβαλου 102003: 20), ενώ ακόμη και σε 

σύγχρονα επιστημονικά βιβλία «Το Θέατρο του Παιδιού» προτείνεται ως 

κατάλληλο ανάγνωσμα (Αναγνωστόπουλος-Δελώνης 21986).  

Σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα τη θεατρική της προσφορά συνήθως 

συγκαταλέγεται στους προδρόμους του είδους5 με έντονο όμως ηθοπλαστικό 

                                                 
5 Επισημαίνουμε ότι στο βιβλίο του Χάρη Σακελλαρίου «Οι πρωτοπόροι της ελληνικής 

παιδικής Λογοτεχνίας. Θέατρο» (1996), δεν αναφέρεται πουθενά το έργο της Αντιγόνης 



 336

χαρακτήρα (Γραμματάς 1996: 31, 257), ενώ υποστηρίζεται ότι τα θέματά της 

προβάλλουν κυρίως την ιδεολογία της αστικής τάξης και το αντίστοιχο 

κοινωνικό πρέπον (Λαδογιάννη 1998: 98-100). Στη σύγκρισή της με την 

Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου ενίοτε θεωρείται να υπερέχει, διότι οι 

παραστάσεις της ήταν αρτιότερες από σκηνοθετική άποψη (Πούχνερ 1988: 

100). Δε λείπουν ωστόσο και οι εντελώς αρνητικές κρίσεις για το έργο της, τη 

στιγμή που η ίδια χαρακτηρίζεται ως «εθνοσωτήριος» και το θέατρο της υπαίτιο 

για τη διαμόρφωση μιας αισθητικής και παιδαγωγικής άποψης που 

«αποπροσανατόλισε και αποδυνάμωσε» το θέατρο για παιδιά (Κουρετζής 1990: 

37). 

Το οριστικό συμπέρασμα που θα προκύψει θα πρέπει προφανώς να 

τοποθετηθεί ενδιάμεσα στις απολύτως θετικές και αρνητικές κρίσεις. Επιπλέον 

δε θα ήταν ορθό να αγνοηθεί το ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο που 

κυοφόρησε «Το Θέατρο του Παιδιού», αλλά ούτε και η παράμετρος της σύζευξης 

στο πρόσωπο της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά της παιδαγωγού και της 

καλλιτέχνιδος6. Η αποτίμηση, όποια κι αν είναι τελικά, σε σύγκριση πάντα και 

με το έργο των ομότεχνων και σύγχρονων, θα τοποθετηθεί ασφαλώς στο 

παρελθόν και την Ιστορία του είδους, καθώς τα τελευταία τριάντα τουλάχιστον 

χρόνια το θέατρο για παιδιά έχει χαράξει μια νέα πορεία. 

 

Το «Θεατρικό Σπουδαστήριο» και το Θέατρο στο βουνό 

Το έργο του Βασίλη Ρώτα εξαπλώνεται σε τόσους τομείς (συγγραφή -πεζών, 

ποιημάτων, θεατρικών κειμένων, χρονογραφημάτων- μετάφραση, σκηνοθεσία, 

διδασκαλία), ώστε δεν είναι απλό να απομονωθούν κριτικές που αφορούν 

κάποιο συγκεκριμένο τομέα της δράσης του, πόσο μάλλον της συγκεκριμένης 

περιόδου που αφορά την παρούσα μελέτη. Έχουν καταγραφεί φερ’ ειπείν 

                                                                                                                                            
Μεταξά-Κροντηρά ούτε γίνεται μνεία στο «Θέατρο του Παιδιού», αν και γίνεται 

αναλυτική παρουσίαση των σύγχρονών της Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου και 

Βασίλη ρώτα. Η ‘παράλειψη’ αυτή δημιουργεί απορίες, διότι ακόμη κι αν ο συγγραφέας 

δε συμφωνεί με το είδος του θεάτρου που υπηρέτησε η δραματουργός, είναι αν μη τι 

άλλο αντιδεοντολογικό και αντιεπιστημονικό, να την εξοβελίζει από την Ιστορία του 

είδους. 
6 Συνδυασμός που ακόμη και σήμερα προβάλλεται ως ζητούμενο, τουλάχιστον στον 

χώρο του θεάτρου στο σχολείο και επειδή σπανίζει, προτείνεται η συνεργασία του 

εκπαιδευτικού με κάποιον σκηνοθέτη ως εξωτερικό συνεργάτη (Γραμματάς 2004: 22-

23). 
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σχόλια όπως ότι επρόκειτο για «λόγιο μεγάλου διαμετρήματος» (Καλλέργης 

2001: 17) καθώς και άλλοι παρεμφερείς, σχεδόν αποκλειστικά θετικοί, 

χαρακτηρισμοί, οι οποίοι όμως δε συμβάλουν πάντα στην εμπεριστατωμένη 

ανάλυση του έργου του και στη λεπτομερή εξέταση της προσφοράς του.  

Μία από τις παραμέτρους που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα είναι η πρόσληψη 

των παραστάσεων που έδιδε ο θεατρικός όμιλος Ε.Π.Ο.Ν. Θεσσαλίας, από το 

κοινό της ελληνικής υπαίθρου. Καθώς βεβαίως δεν υπήρχαν έντυπα και 

δημοσιογράφοι για να αποτυπώσουν αυτού του είδους την υποδοχή, θα 

αρκεστούμε στις σημειώσεις του ίδιου του Ρώτα. «Το κοινό εφερόταν με 

αξιοπρέπεια και θρησκευτικήν ευλάβεια» ενώ λίγο παρακάτω εξαίρει «το κοινό 

που παρακολουθούσε με τόσο πάθος που τίποτα δε μπορούσε να του χαλάσει 

την αφοσίωσή του» (Ρώτας 1986: Α’ 293-294). Χαρακτηριστικό επίσης της 

επίδρασης που είχε η ίδια η παράσταση στους θεατές, είναι η αλλαγή στη 

στάση τους απέναντι στους ηθοποιούς μετά το πέρας του προσφερόμενου 

θεάματος: «Ενώ την πρώτη ημέρα, πριν απ’ την παράσταση, η περιποίηση από 

τους χωριάτες περιοριζότανε στη συνηθισμένη στα χωριά μας φιλοξενία, μετά 

την παράσταση, γινότανε λατρεία για κείνα τα καϋμένα παιδιά του θιάσου» 

(ό.π.: 307). Η αλλαγή αυτή είναι ενδεικτική της απήχησης που γνώριζε το 

Θέατρο του Βουνού όπως εκφράστηκε από τον Ρώτα και τον θίασο του και 

επιβεβαιώνει την άμεση ανταπόκριση του κοινού και την αναγνώριση προς τις 

κοπιώδεις προσπάθειες για προσφορά λαϊκού θεάτρου εν μέσω αντίξοων 

αντικειμενικών συνθηκών. 

Σύγχρονοι μελετητές του θεάτρου, παρ’ ότι επισημαίνουν ότι, από άποψη 

αισθητικής, οι παραστάσεις του Θεατρικού Ομίλου Ε.Π.Ο.Ν. Θεσσαλίας 

υστερούσαν και δε διέθεταν καλλιτεχνική αρτιότητα, αναγνωρίζουν ωστόσο ότι 

τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης προσπάθειας υπήρξαν εξαιρετικά 

ενδιαφέροντα και κατά πολύ πιο ουσιαστικά από αντίστοιχες απόπειρες της 

ίδιας περιόδου (Γραμματάς 2002: Α’ 188-189). Σε ό,τι αφορά το «Θεατρικό 

Σπουδαστήριο» επισημαίνεται ότι η μεγαλύτερη προσφορά του ήταν η 

λειτουργία του ως φυτώριο  νέων ανθρώπων, που στη συνέχεια μπόλιασαν το 

ελληνικό θέατρο με μια μαρξιστική άποψη για την τέχνη που διέτρεξε εφεξής 

όλο το υπόλοιπο του 20ου αιώνα (ό.π.: 290-293). Αναγνωρίζεται επίσης η 

προσπάθεια σύζευξης των αιτημάτων της κοινωνίας με τα δεδομένα του λαϊκού 

θεάτρου, η οποία απέδωσε καρπούς και συνέβαλε ώστε το Σπουδαστήριο να 

θεωρείται πια μια πρωτοποριακή για την εποχή του κίνηση (Μπρεντάνου-

Τζαμαργιάς 2001: 45-47). 
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Οι ίδιοι οι μαθητές του «Θεατρικού Σπουδαστηρίου», που στη συνέχεια 

ξεχώρισαν στον καλλιτεχνικό στίβο, μιλούν με επαινετικά λόγια για τον πρώτο 

τους δάσκαλο. Η ηθοποιός Αντιγόνη Βαλάκου αναγνωρίζει ότι «ήταν αυτός που 

με μύησε στην ποίηση, στο θέατρο, κάτι που έγινε σκοπός σε όλη μου τη ζωή 

[…] οφείλω πάρα πολλά σ’ αυτόν τον δάσκαλο» («Έρευνα» 2001: 69). Ο 

συγγραφέας Νότης Περγιάλης σημειώνει ότι «ήταν για μένα ένα φως […] βγήκα 

θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός από κει, κάτω από το μαγικό ραβδί του 

μπαρμπα-Βασίλη» (ό.π.: 70). Ο σκηνοθέτης Ντίνος Δημόπουλος7 γράφει 

χαρακτηριστικά: «είχαμε την τύχη να τον χαιρόμαστε σαν δάσκαλο […] το 

μεγάλο του πάθος για τη λευτεριά, μας ξεσήκωνε. Σ’ αυτόν χρωστάμε την 

περηφάνια μας εκείνου του καιρού» (ό.π.: 70-71). Διαπιστώνεται ότι το πάθος 

του Ρώτα για το θέατρο και τον λόγο, για τη δύναμη της ιδεολογίας, 

εμφυσήθηκε όχι μόνο στα κείμενά του, αλλά και στους νέους ανθρώπους που 

ήρθαν σε επαφή μαζί του στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα και, άλλους 

περισσότερο άλλους λιγότερο, τους στιγμάτισε σε όλη τη μετέπειτα πορεία τους. 

Σε ό,τι αφορά τη δραματουργική παραγωγή του Βασίλη Ρώτα, πέραν των 

γενικών κρίσεων και αποτιμήσεων8, υπάρχουν και αναφορές σε συγκεκριμένα 

έργα, οπότε η κριτική χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και λεπτομέρεια. Σχετικά 

με το πιο πολυπαιγμένο έργο του δραματουργού, το «Να ζη το Μεσολόγγι» ο 

ιστορικός του θεάτρου Μήτσος Λυγίζος σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι 

«δημιουργεί αβίαστα μια ατμόσφαιρα δραματικής έξαρσης και ομαδικής 

τραγωδίας […]Είναι μια ώριμη προσφορά στη νεοελληνική δραματουργία. Ένα 

μικρό αριστούργημα τεχνουργημένο μ’ επιγραμματική διατύπωση και δωρική 

πειθαρχία» (Λυγίζος 21980: Α’ 264). Για το ίδιο κείμενο ο μελετητής του 

θεάτρου Βάλτερ Πούχνερ, αναλυτικότερος στην κρίση του, θεωρεί ότι «στην 

ιστορία του πατριωτικού δράματος στον 20ό αιώνα υπάρχουν δύο έργα που 

λειτούργησαν ανανεωτικά ως προς τη φόρμα και την ιδεολογία9 […] το ‘Να ζη το 

Μεσολόγγι’ έδωσε το έναυσμα για μια νέα, λαϊκότροπη μορφή του πατριωτικού 

                                                 
7 Ο Ντίνος Δημόπουλος είχε δάσκαλο τον Βασίλη Ρώτα στη Δραματική Σχολή του 

Γιαννούλη Σαραντίδη. 
8 Σε ομιλία του στα 1977, σημειώνει ο κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος: «Εύχομαι το 

ελληνικό θέατρο έστω και αργά ν’ ανακαλύψει ξανά τα λαγαρά ποτάμια του Ρώτα και να 

δανειστεί η φωνή του ελληνικού θεάτρου το λόγο τον κρουστό, τον καίριο και τον 

ακαριαίο του ποιητή σε μια εποχή που πραγματικά διψάμε για έντιμο και ειλικρινή 

λόγο», «Έρευνα» 2001: 72 
9 Το δεύτερο έργο θεωρείται πως είναι το «Έως πότε;» του Νίκου Καζαντζάκη (1907). 
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δράματος […] Το ταπεινό αυτό έργο κατέχει θέση κλειδί στο δραματικό έργο του 

Βασίλη Ρώτα, γιατί η τεράστια απήχησή του συνδυάζεται με μια νέα στροφή στο 

λαϊκό πολιτισμό» (Πούχνερ 2001: 27). Δε θεωρούμε πως είναι τυχαίο ότι 

αμφότεροι οι μελετητές –και με χρονική διαφορά μεταξύ τους είκοσι και πλέον 

χρόνων- ξεχωρίζουν το συγκεκριμένο κείμενο ως ένα από τα σημαντικότερα της 

εποχής του10. Η σχέση του με τον λαϊκό πολιτισμό, που τότε πρόβαλε στην 

Ελλάδα ως γενικό ζητούμενο, η αντίληψη της ομαδικότητας υπέρ του εθνικού 

συμφέροντος που εκφράζει και βέβαια η ευρύτατη αποδοχή των σκηνικών του 

αποδόσεων, το καθιστά πράγματι ένα σημαντικό κείμενο της νεοελληνικής 

δραματουργίας. 

Αναφορικά με το έργο «Ρήγας ο Βελεστινλής», το οποίο παρουσιάστηκε κατά 

κόρον από τον Θεατρικό Όμιλο Ε.Π.Ο.Ν. Θεσσαλίας, ο Μήτσος Λυγίζος και 

πάλι, αν και σημειώνει ότι «το πάθος του Ρήγα εξωτερικεύεται με μειωμένη 

δράση […] και οι ιδέες του δεν τον υποβοηθούν στην εξέλιξή του ως θεατρικού 

χαρακτήρα» καταλήγει ωστόσο ότι πρόκειται για «ένα από τα ελάχιστα έργα της 

νεοελληνικής δραματουργίας που αντικαθρεφτίζει πιστά το αδικαίωτο δράμα 

του νέου ελληνισμού» (Λυγίζος 21980: Α’ 281). Περισσότερο ενδελεχής στην 

κριτική του αποτίμηση ο Θόδωρος Γραμματάς θεωρεί ότι «είναι το πιο άρτιο 

θεατρικό έργο του Β.Ρώτα […] Αναδεικνύεται σε εμβληματικό θεατρικό έργο, 

στο οποίο η ιδεολογικοποίηση της ιστορίας αποκτά κυριολεκτική αναφορά, 

αντιπροσωπευτική μιας ιδιαίτερης προσέγγισης και ανάγνωσης του παρελθόντος 

[…]προσεγγίζοντας την καθολικότητα της μπρεχτικής ανάγνωσης της ιστορίας» 

(Γραμματάς 2002β: 100-101). Προϊόντος του χρόνου επομένως αποτιμάται πως 

ο Βασίλης Ρώτας ολοκληρωνόταν ως δραματουργός, υποστηρίζοντας πάντα τις 

ίδιες αρχές (λαϊκότητα του θεάτρου και μαρξιστική θέαση της κοινωνίας), 

προσφέροντας στο κοινό της ελληνικής υπαίθρου ένα από τα σπουδαιότερα 

δείγματα γραφής του. 

Σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα τα δραματικά κείμενα που γράφτηκαν για 

παιδιά σημειώνει ο κριτικός του θεάτρου Γιάννης Σιδέρης πως «ό,τι πιάνει να 

γράψει για παιδιά ο κ.Β.Ρώτας έχει την ιδιαίτερη ουσία του, καθαρή και 
                                                 
10 Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί και η αντίθετη άποψη, όπως εκφράζεται από τον 

μελετητή του νεοελληνικού θεάτρου Θόδωρο Γραμματά: «Ο τρόπος με τον οποίο ο 

Β.Ρώτας διαπραγματεύεται το θέμα του είναι έντονα συγκινησιακός και 

συναισθηματικός, ανάγοντάς το σε προγενέστερα αντίστοιχα πρότυπα με έντονη 

ιδεολογική φόρτιση και σχεδόν ρομαντική απόδοση της πραγματικότητας», Γραμματάς 

2002β: 99. 
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ξάστερη. Οι κωμωδίες του είναι κωμωδίες, το δράμα του δράμα. Υπάρχουν 

γνήσιοι ολοκληρωμένοι θεατρικοί ρόλοι, δράση αληθινή, γλώσσα μοναδικά 

ελληνική και ανεπιτήδευτη» (Σακελλαρίου 1996: 75). Η συγγραφέας Ζωρζ 

Σαρρή, που υπήρξε μαθήτρια του Ρώτα, θεωρεί ότι «το ‘Θέατρο’ του που έγραψε 

για παιδιά, πατριωτικά όμως, όχι μελοδραματικά, χωρίς φλυαρίες και 

βαρύγδουπα λόγια, είναι αριστουργήματα και πάντα σύγχρονα» («Έρευνα» 

2001: 73). Ο επίσης συγγραφέας Χάρης Σακελλαρίου υποστηρίζει ότι με τον 

«Βασίλη Ρώτα μεταφερόμαστε πια στο χώρο του πραγματικού Παιδικού 

Θεάτρου […] Τα θεατρικά του έργα για παιδιά έχουν μια θαυμαστή απλότητα, 

που ποτέ δεν ξεπέφτει σε απλοϊκότητα. Ακολουθώντας το δίδαγμα του Πάλλη, 

δίνει τύπους παιδικούς αυθόρμητους, που δε δεσμεύονται από καμιά 

δεοντολογία, αλλά παρουσιάζονται ακριβώς όπως είναι και για τούτο είναι και 

πειστικοί» (Σακελλαρίου 1996: 75). Τέλος, για την θεωρητικό του θεάτρου 

Γεωργία Λαδογιάννη, «το θέατρο για παιδιά του Ρώτα ανασημασιοδοτεί τα 

σύμβολα αυτής της παράδοσης [του λαϊκού θεάτρου]» (Λαδογιάννη 1998: 157). 

Οι κρίσεις που αφορούν επομένως τον Βασίλη Ρώτα ως δραματουργό που 

απευθύνεται στο ανήλικο κοινό συγκλίνουν στην αποτίμηση της υψηλής 

ποιότητας των εν λόγω κειμένων. Τονίζουν επίσης ως εξέχον χαρακτηριστικό 

τους τη λιτότητα στον λόγο και ως εκ τούτου την αποφυγή του στοιχείου του 

διδακτισμού που ταλανίζει γενικότερα αυτού του είδους τα κείμενα. Η έντονη 

δράση του συγγραφέα σε όλο το θεατρικό φάσμα, αποτιμάται ότι προστάτεψε τα 

έργα του για παιδιά από τον παιδαγωγισμό, ενώ τα εμπλούτισε με τα στοιχεία 

του θεατρικού είδους (δραματικές καταστάσεις, συγκρούσεις, άρτιοι 

χαρακτήρες, παραστασιμότητα) προσανατολίζοντάς τα σταθερά προς την 

εκμετάλλευση των πηγών του λαϊκού πολιτισμού. Τέλος, επισημαίνουμε ότι η 

ενασχόληση ενός καταξιωμένου και διάσημου ανθρώπου του θεάτρου με τον 

αντίστοιχο χώρο για ανήλικο κοινό, προσδίδει κύρος στο συγκεκριμένο είδος, 

που επιχειρεί τότε τα πρώτα του βήματα, ενώ επιπλέον λειτουργεί ως πόλος 

έλξης του ενδιαφέροντος θεωρητικών και κριτικών, γεγονός που σταδιακά 

συνέβαλε στην ενηλικίωση του είδους.  
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Κεφάλαιο 6ο  

Σχολειοποίηση του θεάτρου. Σχέσεις εξάρτησης και απεξάρτησης 
 

6.1 Οι σκηνές και τα κείμενα 

Το θέατρο για παιδιά, έχοντας ξεκινήσει από την δεξιοτεχνική πένα του 

Γρηγόριου Ξενόπουλου, έφθασε κατά την περίοδο του μεσοπολέμου σε μία 

φάση ακμής, καθώς έγραψαν γι’ αυτό άνθρωποι με θεατρική εμπειρία όπως ο 

Βασίλης Ρώτας και η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά, αφοσιώθηκαν στην 

καλλιέργειά του πεπειραμένοι παιδαγωγοί και λογοτέχνες όπως η Ευφροσύνη 

Λόντου-Δημητρακοπούλου και ιδρύθηκαν θεατρικές σκηνές που απευθύνονταν 

αποκλειστικά ή ταυτόχρονα και στο παιδί και εξέφραζαν την ιδεολογία κάθε 

φορά του ιδρυτή τους, γονιμοποιώντας εμπράκτως τον προβληματισμό για τον 

χαρακτήρα του είδους και τη σχέση του με τη ζωή του ανηλίκου.   

Μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, τα ακανθώδη χρόνια του εμφυλίου και 

τελικά ενόψει μιας δικτατορίας που προετοιμαζόταν, το θέατρο για παιδιά στην 

Ελλάδα αναζητά και πάλι την ταυτότητά του. Θα παρουσιασθούν τα κείμενα 

που εκδόθηκαν για να παρασταθούν ενόψει του μαθητικού κοινού κατά τις 

τρεις δεκαετίες που ακολούθησαν τα ιστορικά γεγονότα του 1940, καθώς και οι 

θεατρικές σκηνές που εντωμεταξύ δημιουργήθηκαν, στοχεύοντας να 

σκιαγραφηθεί η εξέλιξη του είδους και να  αναδειχθεί ο χαρακτήρας του, τόσο 

από θεματολογικής, όσο και από ιδεολογικής και θεατρολογικής σκοπιάς. 

Το πρώτο βιβλίο που εντοπίζουμε, εκδόθηκε εκτός του ταραγμένου 

ελλαδικού χώρου και συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια στα 1944 με τίτλο 

«Σχολικό Θέατρο. ‘…Κι επί γης ειρήνη’. Σχολική Κωμωδία», γραμμένο από τη 

Δέσποινα Σεβαστοπούλου. Η ομότιτλη μονόπρακτη κωμωδία, «…Κι επί γης 

ειρήνη,» σημειώνεται ότι πρωτοπαίχτηκε το 1942 στη χριστουγεννιάτικη γιορτή 

του ορφανοτροφείου Κανισκερείου. Τα τρία επόμενα κείμενα του βιβλίου με 

τίτλους «Όπως στο ’21. Σχολικό δραμάτιο», «Τ’ Όνειρο του Μικρού Παιδιού» και 

«Είκοσι χρόνια μετά τον Πόλεμο» πρωτοπαρουσιάστηκαν όλα το 1943 από τους 

τροφίμους του Κανισκερείου ορφανοτροφείου. Στην Αλεξάνδρεια και πάλι 

εκδόθηκε στα 1948 το βιβλίο του Ι.Δ.Κούρτη «Το Θέατρο και η αγωγή». 

Εντωμεταξύ στα 1946 δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις Αλικιώτη το βιβλίο του 

Δ.Μοναστηριώτη «Παίζουμε θέατρο;», που περιέχει έξι σύντομα κείμενα, εκ των 

οποίων δύο αναφέρονται στην αξία της ελεημοσύνης, δύο στην αρετή της 

ειλικρίνειας, ένα στην τσιγκουνιά και δύο στη γιορτή των Χριστουγέννων. Πριν 
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από κάθε κείμενο ο συγγραφέας σε ένα δισέλιδο περίπου, δίδει οδηγίες ως προς 

τη σκηνογραφία, την ενδυματολογία και τη διδαχή του λόγου, ενώ στο τέλος 

υπάρχουν παρτιτούρες για ορισμένα από τα έργα. Δύο χρόνια αργότερα, ο ίδιος 

δημιουργός εκδίδει βιβλίο με τίτλο «Απόψε έχουμε θέατρο. Θεατρικά σκίτσα για 

παιδιά», στο οποίο παρουσιάζονται θέματα που αφορούν κυρίως τη θρησκεία 

(«Ρούθ», «Η γέννηση του Χριστού», «Τη νύχτα που γεννήθηκε ο Χριστός», «Η 

προσευχή της Παναγίας», «Καινούργιος Χρόνος», «Είμαι Χριστιανός», «Το 

λαχείο»), αλλά και την πατρίδα («Κάπου από το μέτωπο», «Φωτεινές μορφές»), 

την παράδοση («Το γιοφύρι της Άρτας») και την παιδική καθημερινότητα («Τρεις 

κοπέλες»). Όπως και στο πρώτο του βιβλίο, πριν από κάθε έργο σημειώνει 

εκτενείς σκηνικές οδηγίες ως προς την απόδοση, σκηνική και ερμηνευτική, των 

κειμένων. 

Ο εκπαιδευτικός Κώστας Ι.Αλεξιάδης δημοσιεύει στα 1946 ένα ιδιαίτερα 

αξιόλογο βιβλίο με τίτλο «Σχολικό Θέατρο. Για παιδιά Δημοτικού & Γυμνασίου» 

(βλ. Επίμετρο με Βιβλία). Στον εκτενή του πρόλογο «Λίγα για το σχολικό 

θέατρο» συνδέει τα κείμενα που γράφονται για τους ανήλικους με τις σχολικές 

εορτές, θεωρώντας ότι αυτές πρέπει να απαρτίζονται από τραγούδια, 

απαγγελίες, εθνικούς χορούς και βάση όλων να είναι το θέατρο. Στη συνέχεια 

παρουσιάζει την πορεία της προετοιμασίας μιας σχολικής παράστασης στα 

ακόλουθα βήματα: εκλογή του έργου, διανομή των προσώπων, εκμάθηση του 

έργου (άρθρωση, στίξη, ύφος), ένταση της φωνής, τόνος στην ομιλία, χρόνος 

στην ομιλία, έκφραση, παρακολούθηση, υποβολέας και τάξη μέσα στη σκηνή 

(σ. 3-10). Όλα αυτά τα στοιχεία δεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον του συγγραφέα 

για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και όχι μόνο για την παιδαγωγική στόχευση 

του κειμένου. Τα έργα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο τιτλοφορούνται «Στη 

μεγάλη μάνα. Σε τρεις πράξεις», «Δόξα στο Σούλι. Μονόπρακτο», «Ο εκδικητής. 

Σε δύο πράξεις», «Ο Πετράκης. Σε τρεις πράξεις», «Η χάρη της. Σε τρεις 

πράξεις», «Η πρόοδος. Μονόπρακτο». Σε όλα τα κείμενα υπάρχει στην αρχή ο 

προσδιορισμός των προσώπων καθώς και σκηνικές οδηγίες που αφορούν τον 

σκηνικό χωρόχρονο, ενώ όλα είναι χωρισμένα επιμέρους σε σκηνές, στοιχεία 

δηλαδή που σέβονται τα δομικά χαρακτηριστικά του θεατρικού είδους και 

παράλληλα φανερώνουν τη φροντίδα και την επιμέλεια με τις οποίες 

προσεγγίζει ο εκπαιδευτικός-συγγραφέας τα δραματικά έργα που προτείνει στην 

εκπαιδευτική κοινότητα.  

Τρία χρόνια αργότερα (1949) εκδίδεται το βιβλίο «Σχολικές Εορτές» της 

δασκάλας σε θέση διευθύντριας Ελένης Αντωνίου-Καραντώνη, η οποία 
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σημειώνει στο προλογικό σημείωμα ότι το συγκεκριμένο πόνημα προέκυψε 

ύστερα από αίτημα των συναδέλφων της λόγω έλλειψης θεατρικών έργων για τις 

γιορτές στο σχολείο. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέση: στο πρώτο, που 

τιτλοφορείται «Πρακτικές Οδηγίες», σημειώνονται αναλυτικά τα στάδια 

προετοιμασίας μιας γιορτής, στο δεύτερο προτείνονται κείμενα για τις 

επετειακές ημέρες της σημαίας (26 Σεπτεμβρίου), της 28ης Οκτωβρίου, της 25ης 

Μαρτίου, και προς τιμήν της μητέρας, στο τρίτο μέρος παρατίθενται ρυθμικά 

παιχνίδια για τις γυμναστικές επιδείξεις και στο τελευταίο, ποιήματα και 

δημοτικά τραγούδια με παρτιτούρες. Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι όλα τα 

κείμενα που προτείνονται στο δεύτερο μέρος χαρακτηρίζονται ως σκετς και 

υποδηλώνουν την τάση που αρχίζει να δημιουργείται για παρουσίαση 

απλούστερων και λιγότερο απαιτητικών θεατρικών μορφών κατά τη διάρκεια 

των σχολικών εορτών. 

Εντωμεταξύ στα 1949 δημοσιεύεται σε επιμέλεια Ι.Κ.Γιαννέλη το βιβλίο «Η 

Ελλάδα που ποτέ δεν πεθαίνει» το οποίο παρέχει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό 

πληροφοριών για τη θεατρική σκηνή για παιδιά  που λειτούργησε στον Βόλο το 

διάστημα 1947-1949. Υπεύθυνος για τη δημιουργία της στάθηκε ο 

επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης Ι.Γ.Παπαϊωάννου, που με την προτροπή 

του ιδρύθηκε το «Μορφωτικό Παιδικό Θέατρο Βόλου», το οποίο ουσιαστικά 

ανέλαβαν οι δάσκαλοι των σχολείων του Βόλου. Συγκεκριμένα περίπου είκοσι 

εκπαιδευτικοί επέλεξαν στις αρχές του 1947 διακόσιους μαθητές και 

μαθήτριες, που στη συνέχεια απάρτισαν τις ομάδες χορωδίας, χορών και 

θεάτρου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραστάσεις δε δίδονταν σε σχολικές 

αίθουσες αλλά σε θεατρικές σκηνές της πόλης. Στο εν λόγω βιβλίο 

παρουσιάζεται αναλυτικά η γιορτή που δόθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1949 από το 

«Μορφωτικό Παιδικό Θέατρο Βόλου» με γενικό τίτλο «Όχι!» και ειδολογικό 

καθορισμό από τους διοργανωτές της ως εθνική παιδική επιθεώρηση (Βλ. 

Επίμετρο με Βιβλία). Σε αυτήν εκτός από ποιήματα και χορούς, 

συμπεριλαμβάνονταν τέσσερα σκετς και δύο δράματα, τα οποία όμως, λόγω της 

μικρής τους έκτασης και της ευθύγραμμης πορείας της δράσης τους, 

υποστηρίζουμε ότι ανήκουν επίσης στην κατηγορία του σκετς. 

Η δημιουργία και διετής λειτουργία του «Μορφωτικού Παιδικού Θεάτρου 

Βόλου» θεωρούμε ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντική, διότι επιχείρησε να συνδυάσει 

τις δυνάμεις της εκπαιδευτικής κοινότητας με τους κανόνες μιας καλλιτεχνικά 

απαιτητικής παράστασης. Η ενεργοποίηση δασκάλων και μαθητών εκτός του 

σχολικού χώρου, βασισμένη στις δημιουργικές σχέσεις που δομούνται εντός 
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αυτού, φανερώνει τη δυναμική που ενδιαθέτει το θέατρο να απελευθερώνει τους 

εμπλεκόμενους σε αυτό από τους τυπικά καθορισμένους κανόνες και να βοηθά 

στην ανάδυση των ικανοτήτων τους. Παρ’ ότι το αποτέλεσμα παρέμεινε 

προσηλωμένο γύρω από τον άξονα της πατριδολατρείας, ωστόσο ο τρόπος που 

επελέγη να παρουσιαστεί έφερε μία τάση ανανέωσης των παραδοσιακών εορτών 

και ουσιαστικά επισφράγισε τον προβληματισμό ως προς τον συνδυασμό της 

τέχνης του θεάτρου με την σχολική πραγματικότητα.  

Την επόμενη δεκαετία τα σχετικά βιβλία που εκδίδονται είναι σαφώς 

περισσότερα, αρχής γενομένης από εκείνα της Ιωάννας Αναγνώστου-

Μπουκουβάλα (βλ.Κεφ.1.2), που συνεχίζει να είναι παραγωγική και δημοσιεύει 

δύο τόμους που περιέχουν θεατρικά κείμενα για παιδιά με τίτλους «Για τη 

λευτεριά. Τέσσερα θεατρικά έργα για σχολικές εορτές» και «Ανοίγει η σκηνή 

μας. Οκτώ θεατρικά έργα για παιδιά»1. Στα 1953 δημοσιεύεται το βιβλίο του 

Πάνου Παπαδόπουλου «Η γιορτή του σχολείου μας», που περιλαμβάνει σκετς 

και ποιήματα κυρίως πατριωτικού περιεχομένου. Την ίδια χρονιά ο 

εκπαιδευτικός Ιωάννης Αγγ. Χριστοδουλόπουλος εκδίδει στην Τρίπολη τη «Νέα 

Μαθητική Σκηνή. Σχολικοί Αντίλαλοι. Οι εορτές του Δημοτικού» όπου 

παρουσιάζονται κείμενα για τις ημέρες έναρξης και λήξης του σχολικού έτους, 

καθώς για τις επετείους της σημαίας, της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου. 

Εκτός από τα ποιήματα που παρατίθενται, υπάρχουν και οκτώ σκετς 

πατριωτικού περιεχομένου.  

Ο δάσκαλος Κωστής Νεοφώτιστος εκδίδει το βιβλίο του «Παιδική Σκηνή. 

Αποχαιρετισμός του σχολικού χρόνου» προφανώς στις αρχές της δεκαετίας του 

19502, εάν κρίνουμε από το όσα σημειώνει στο προλογικό του σημείωμα: «Δεν 

υπάρχει καμμιά σχέσι θεάτρου μεγάλων με θέατρο μικρών, γιατί δεν υπάρχει 

διόλου το δεύτερο. Αν αφαιρέσωμε ευάριθμους φιλότιμους δασκάλους που 

αγωνίζονται να διαμορφώσουν μια καλλιτεχνική παιδική πραγματικότητα, 

τίποτε περισσότερο δεν ανήκει στο τεράστιο και κρισιμώτατο κοινωνικό στρώμα 

                                                 
1 Καθώς δεν υπάρχει ημερομηνία έκδοσης στα βιβλία, υιοθετούμε ως τέτοια το έτος 

1950 που έχει προσδιορισθεί με επιφύλαξη από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Η ίδια 

συγγραφέας εκδίδει τουλάχιστον δέκα χρόνια αργότερα (και πάλι απουσιάζει η χρονική 

ένδειξη έκδοσης) το τελευταίο της θεατρικό βιβλίο για παιδιά με τίτλο «Το χαμόγελο της 

γιαγιάς. Παραμυθόδραμα σε τέσσερις εικόνες. Πώς επλούτισε η Θαλίτσα; Κωμωδία σε 

δύο εικόνες». 
2 Από το βιβλίο, που τυπώθηκε από τις εκδόσεις Π.Βροχίδη-Χρ.Βαϊδου, απουσιάζει η 

ένδειξη χρονολογίας έκδοσης. 
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της νεότητος» (σ.9-10) Η κατάσταση που περιγράφει απεικονίζει τα πρώτα 

χρόνια του 1950, όπου ήδη οι εκπαιδευτικοί έχουν αρχίσει να ασχολούνται με 

τη συγγραφή θεατρικών έργων συνδυάζοντάς τα με τις σχολικές εορτές, όπως 

και ο γράφων, χωρίς όμως ακόμη τότε η βιβλιογραφία να είναι πολύ πλούσια. 

Ο Κωστής Νεοφώτιστος διατυπώνει επίσης στην εκτενή εισαγωγή του τον σκοπό 

των εορταστικών εκδηλώσεων στο σχολείο ως εξής: «Κάθε σχολικη γιορτή, έχει 

το σκοπό να ανοίξη βαθύτερες πηγές λατρείας συμβόλων Εθνικών, να ανανεώση 

το νόημα μεγαλειωδών γεγονότων του παρελθόντος». Η άποψη αυτή τονίζει τον 

παιδαγωγικό χαρακτήρα του θεάτρου στο σχολείο, δίχως να αναφέρεται 

καθόλου στις καλλιτεχνικές απαιτήσεις του είδους, στοιχείο που γίνεται 

εμφανές και στα πολυάριθμα σκετς που παρουσιάζονται, τα οποία δε διαθέτουν 

κανένα δραματουργικό ενδιαφέρον και εξυπηρετούν απλώς τις ανάγκες της 

εορτής λήξης του έτους. 

Στα 1954 ο επίσης εκπαιδευτικός Γεώργιος Δ.Χρηστάκης δημοσιεύει στο 

Ηράκλειο Κρήτης το βιβλίο του «Σημασία και οργάνωση των σχολικών γιορτών 

(Μαζί με είκοσι επτά σκετς και απαγγελίες)». Ο συγγραφέας είναι έντονα 

επηρεασμένος από τον Βασίλη Ρώτα και το βιβλίο του «Οδηγός για σχολικές 

παραστάσεις» (1930) στο οποίο παραπέμπει αρκετές φορές. Ακόμη και η δομή 

του δικού του βιβλίου θυμίζει την αντίστοιχη του Οδηγού του Ρώτα, καθώς 

απαρτίζεται από τέσσερα μέρη που αναφέρονται αντίστοιχα στον σκοπό, την 

οργάνωση και την προπαρασκευή της γιορτής και τέλος στην κατασκευή της 

σκηνής. Επίσης ως βασικό σκοπό του θεάτρου ο Γεώργιος Χρηστάκης θεωρεί τη 

δημιουργία κλίματος χαράς -κατ’ αντιστοιχία με την ατμόσφαιρα γιορτής την 

οποία στοχεύει ο Ρώτας- και κατά δεύτερο λόγο τη διδαχή και τη διέγερση 

θρησκευτικού και πατριωτικού συναισθήματος. 

Ένα χρόνο αργότερα ο ίδιος συγγραφέας εκδίδει «Το σχολείο μας γιορτάζει», 

όπου στο πρώτο μέρος προτείνονται τρόποι για την ενίσχυση των σχολικών 

ταμείων και στο δεύτερο παρουσιάζονται τρία θεατρικά κείμενα, «Ο 

αστροναύτης. Μονόπρακτο παιδικό σκετς», «Ο άσοφος. Κωμωδία μονόπρακτος» 

του Παύλου Νιρβάνα και «Τα δανεικά. Σκηνές από τη ζωή». Παρατίθενται 

επίσης δεκατέσσερα ποιήματα, μεταξύ των οποίων το «Αν» του Ρ.Κίπλιγκ, 

απόσπασμα από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου και το δημοτικό τραγούδι «Του 

νεκρού αδελφού», κείμενα που γενικά δε θεωρούνται ότι απευθύνονται στους 

ανήλικους κι ωστόσο ο  Γεώργιος Χρηστάκης –έχοντας ενστερνιστεί προφανώς 

τους καλλιτεχνικούς προβληματισμούς του Βασίλη Ρώτα- φαίνεται να δείχνει 

πίστη στην παιδική κι εφηβική ηλικία και τις δυνατότητές της για κατανόηση 
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και συγκίνηση από την αξιόλογη λογοτεχνία που δεν περιορίζεται σε 

ηλικιακούς επικαθορισμούς.  

Εντωμεταξύ στα 1954 εκδίδεται το «Μαθητικό θέατρο. Δράματα-Κωμωδίες-

Σκετς-Ποιήματα» των Δημήτρη Παπαδόπουλο και Βασίλη Αφεντάκη, όπου στην 

εισαγωγή αναφέρεται ότι ο λόγος της παρούσας έκδοσης είναι η έλλειψη 

κειμένων για τις σχολικές γιορτές. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται ένα δίπρακτο 

πατριωτικό δράμα για την 25η Μαρτίου, μια δίπρακτη κωμωδία για την 

πρωταπριλιά, ένα έμμετρο σκετς σχετικό με την αντίστιξη του πλούτου και της 

φτώχειας και τέλος ένα σκετς που σατιρίζει την πολιτική εξουσία με ενδεικτικό 

τίτλο «Λόγος κοινοτικού επιτρόπου», ενώ τα ποιήματα γνωστών δημιουργών 

(Παλαμά, Βαλαωρίτη, Μαβίλη, Παράσχου, Δροσίνη) που παρουσιάζονται, 

αναφέρονται κατά κύριο λόγο στο θέμα της πατρίδας και προορίζονται για τις 

αντίστοιχες σχολικές εορτές. 

Την ίδια χρονιά ο δάσκαλος Ηλίας Κωνσταντίνου εκδίδει το «Μαθητικό 

Θέατρο. 10 Σκετς κατάλληλα για τις σχολικές εορτές. 28 Οκτωβρίου-

Χριστουγέννων-25 Μαρτίου-Εξετάσεων κ.λ.π.» Στο προλογικό του σημείωμα 

επισημαίνει ότι «τα περισσότερα σκετς τα έχουν γράψει οι μαθηταί Ε’ και Στ’ 

τάξεως με μικρή βοήθειά μου, τα οποία και παρουσίασαν εις διαφόρους σχολ. 

εορτάς3 και είναι διασκευή του περιεχομένου κεφαλαίων Αναγνωστικών 

Δημοτικού Σχολείου […] Ικανοποίησίς μου θα είναι αν οι μαθηταί με την 

ανάγνωσιν ή το παίξιμον των σκετς τούτων αισθανθούν μορφωτικούς 

ενθουσιασμούς» (σ. 3). Καθίσταται σαφής ο παιδαγωγικός προσανατολισμός των 

κειμένων, ενώ δε γίνεται καμία αναφορά στην καλλιτεχνική τους αξία ή στα 

οφέλη που προσφέρει η ενασχόληση με την τέχνη του θεάτρου, στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τελικά τα περισσότερα βιβλία αυτής της περιόδου.  

Την επόμενη χρονιά (1955) οι Φίλιππος Δ.Κολοβός και Τέλης Πεκλάρης 

εκδίδουν την «Ανθολογία Παιδικού Θεάτρου. Τ’ αριστουργήματα της ελληνικής 

παιδικής θεατρικής λογοτεχνίας», όπου μεταξύ άλλων ανθολογούνται οι 

Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου, Στέλιος 

Σπεράντσας, Γαλάτεια Καζαντζάκη, Κωστής Βελμύρας, Σύλβιος, Πέτρος Χάρης 

και επίσης οι ίδιοι οι συγγραφείς του παρόντος τόμου4. Στη συνέχεια, στα 1956 
                                                 
3 Αναφέρεται σε γιορτές που παρουσίασε το δημοτικό σχολείο Φολεγάνδρου-Άνω 

μεριάς. 
4 Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου σημειώνονται, χωρίς χρονολογία έκδοσης, τα ακόλουθα 

βιβλία των δύο συγγραφέων που είχαν ήδη δημοσιευτεί: Φίλιππος Κολοβός, «Ελληνικό 

Σχολικό Θέατρο. Η εορτή της 25ης Μαρτίου» τεύχος Α’, «Ελληνικό Σχολικό Θέατρο. Η 
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η καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας Παυλίνα Παυλίνου εκδίδει τις «Λίγες Δάφνες. 

Παιδικά σκετς και διηγήματα», που περιέχουν τέσσερα σκετς κι ένα διήγημα, 

ενώ η αρχική αφιέρωση «Στην ιερή μνήμη εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα» 

δίδει το ιδεολογικό στίγμα του βιβλίου.  

Την ίδια χρονιά εκδίδεται το βιβλίο του εκπαιδευτικού Δημήτρη 

Κουτσουβάλα, το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά την εργασία των δασκάλων της 

Κοζάνης κατά το έτος 1955. Με παρότρυνση του επιθεωρητή των σχολείων της 

περιοχής, Βασιλείου Παπαστεφάνου, ιδρύεται το «Μορφωτικό Παιδικό Θέατρο 

Κοζάνης», ακολουθώντας το παράδειγμα του «Μορφωτικού Παιδιού Θεάτρου 

Βόλου». Ο συγγραφέας μάλιστα γράφει χαρακτηριστικά στον πρόλογο του 

βιβλίου του: «Γνωρίζαμε ότι το προβάδισμα το είχε η Περιφέρεια Μαγνησίας […] 

και ότι θα εμιμούμεθα τους αγαπητούς συναδέλφους Βόλου σε παρόμοια, λίαν 

επαινετή, προσπάθεια» (σ.3-4). Η μία πόλη επομένως επηρεάζει την άλλη, έστω 

και μια διαφορά δεκαετίας σχεδόν, με αποτέλεσμα να επιχειρείται για ακόμη 

μία φορά το σχολικό θέατρο να εξέλθει και, κατ’ ουσίαν, να απεγκλωβιστεί από 

τον περιορισμένο και περιοριστικό χώρο του σχολείου, χρησιμοποιώντας όμως 

τις δημιουργικές δυνάμεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό.   

Από τον νεοϊδρυθέντα οργανισμό δόθηκαν τουλάχιστον δύο παραστάσεις στο 

κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» κατά το σχολικό έτος 1955-19565. Η πρώτη για 

την οποία παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες από τον Δημήτρη Κουτσουβάλα 

δόθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1955 και αφορούσε την εθνική επέτειο του 1940. Το 

πρόγραμμα της γιορτής ήταν το ακόλουθο: Μέρος Πρώτο: Προσευχή - 

Απαγγελία ποιήματος – «Ζωνταναί εικόνες (από τον πόλεμο του 40)6» : 

«Ελληνικόν φυλάκιον», «Το παραμύθι της γιαγιάς», «Ο αποχαιρετισμός του 

στρατιώτου», «Η συμβολή της Ελληνίδος εις τον αγώνα του 40» - Εμβατήριο – 

«Το μήνυμα της Κορυτσάς. Πατριωτικόν σκετς» - Εμβατήριο – «Η Ελλάς προ των 

                                                                                                                                            
εορτή της σημαίας-28ης Οκτωβρίου-Χριστουγέννων-Μητέρας-Αποκριάς» τεύχος Β’, 

«Ελληνικό Σχολικό Θέατρο. Η εορτή των εξετάσεων» τεύχος Γ’ και Τέλης Πεκλάρη, «Για 

τις σχολικές γιορτές. Δραματάκια-Κωμωδίες-Σκετς-Απαγγελίες (Για όλες τις γιορτές του 

χρόνου)». Από τους τίτλους των βιβλίων είναι φανερό ότι στοχεύουν στην εκπαιδευτική 

κοινότητά και στη χρήση τους επ’ ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων στο σχολείο. 
5 Θα ήταν ενδιαφέρον να διεξαχθεί λεπτομερέστερη έρευνα στα αρχεία της πόλης της 

Κοζάνης, ώστε να προκύψουν περισσότερα στοιχεία για το «Μορφωτικό Παιδικό Θέατρο 

Κοζάνης», έρευνα που ξεπερνά ωστόσο τους στόχους της παρούσας μελέτης. 
6 Πρόκειται κατ’ ουσίαν για μικρούς διαλόγους ανάμεσα σε δύο και ορισμένες φορές 

περισσότερα, πρόσωπα. 
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νεκρών». Μέρος Δεύτερο: «Η Ψαροπούλα. Παιδική επιθεώρηση», - Εμβατήριο – 

«Η νοσταλγία της Κύπρου. Πατριωτικόν σκετς» - Τραγούδι – Εμβατήριο – 

«Διπλωματική αποστολή. Παιδική επιθεώρηση» - Παραδοσιακός χορός - 

Εθνικός Ύμνος.  

Τα κείμενα δεν έχουν ιδιαίτερο δραματουργικό ενδιαφέρον και διαπνέονται 

από έντονο παιδαγωγισμό και πατριδολατρία, όπως φαίνεται και  στο ακόλουθο 

ενδεικτικό απόσπασμα από το κείμενο «Διπλωματική αποστολή»: «Εμείς 

πιστεύομε, ότι θα μας αποδοθή το δίκαιον, το πανανθρώπινο δίκαιο που τ’ 

αγοράσαμε με θυσίες αίματος, στο πεδίο της τιμής. Ζητούμε κάτι, που μας ανήκει. 

Ζητούμε την απελευθέρωσιν των σκλάβων αδελφών μας, που γι’ αυτούς 

αγωνισθήκαμε» (σ. 35). Ωστόσο, η προσπάθεια των εκπαιδευτικών να 

χρησιμοποιήσουν τη δυναμική της τέχνης του θεάτρου για να αξιοποιήσουν τις 

ικανότητες τις δικές τους και των μαθητών τους και κυρίως για να 

κινητοποιήσουν και να αφυπνίσουν την τοπική κοινότητα, αξιολογείται ως 

θετική και σημαντική για την εποχή της και ενδεικτική της μαχητικότητας μιας 

μερίδας εκπαιδευτικών7. 

Εντωμεταξύ την ίδια χρονιά (1956) αλλά μερικούς μήνες ενωρίτερα, ο 

Τάκης Σίσκος δημοσιεύει το βιβλίο του «Σχολικό Θέατρο. Απαγγελίες-Σκετς-

Τραγούδια» το οποίο συνδέεται ποικιλοτρόπως με την πόλη της Κοζάνης. Το  

σκετς «Το μήνυμα της Κορυτσάς» είχε ήδη παρουσιαστεί στις 28/10/1955 από 

το «Μορφωτικό Παιδικό Θέατρο Κοζάνης», το «Προσκύνημα στη φάτνη. Σκετς» 

είχε μεταδοθεί από τον ραδιοφωνικό σταθμό Κοζάνης στις 24/12/1953 από 

μαθητές του 4ου δημοτικού σχολείου της πόλης, «Η Ελλάς και ο ξένος. Σκετς» 

παίχθηκε από μαθητές της Στ’ τάξης του 5ου  δημοτικού σχολείου Κοζάνης την 

25η Μαρτίου 1952, ενώ το «Γυρίζοντας από την εξοχή. Σκετς» παρουσιάστηκε 

                                                 
7 Στο οπισθόφυλλο του τόμου σημειώνονται και τα ακόλουθα σχετικά βιβλία που έχουν 

δημοσιευτεί επίσης από τις εκδόσεις Ιω.Καμπανά με την ένδειξη βιβλία δια σχολικάς 

εορτάς: Δημ.Κουτσουβάλα «Θρίαμβος αρετής. Μονόπρακτον μουσικόν ηθογράφημα», 

Βασ.Μυλωνά «Παιδικόν Θέατρον», Αντ.Σούκου «Το Σχολειό μας γιορτάζει», 

Π.Αντωνοπούλου «Το Μέτωπον της Πίνδου» και «Η άλωσις της Πόλης», 

Δημ.Χατζηαμάλλου «Η Κύπρος η Αλύτρωτη. Πατριωτικό σκετς» και 

«Αλαμάνα…Θερμοπύλες του 21. Πατριωτικό σκετς» και Γαβαλά-Ντούζου-Παπανδρέου 

«Σχολικές Γιορτές» τεύχη Α’ –Β’. Σημειώνεται ότι για κανένα από τα παραπάνω δεν 

υπάρχει χρονολογία έκδοσής τους, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να τοποθετούνται στις 

αρχές της δεκαετίας του ’50 όπως και το βιβλίο του Κουτσουβάλα μέσω του οποίου 

διαφημίζονται και προωθούνται. 
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στην κατασκήνωση της «Ζωοδόχου Πηγής» Κοζάνης-Εορδαίας το καλοκαίρι του 

1951. Ο συγγραφέας στο βιβλίο του δεν προτείνει απλώς θεατρικά κείμενα για 

παιδιά, αλλά έχει καταρτίσει συγκεκριμένο και αναλυτικό πρόγραμμα για πέντε 

σχολικές εορτές (28ης Οκτωβρίου, Χριστουγέννων, 25ης Μαρτίου, Εξετάσεων του 

Ιουλίου και Κατασκηνώσεων), με ποιήματα, σκετς και τραγούδια αντίστοιχα για 

κάθε επετειακή ημέρα, καθιστώντας φανερή πια την άμεση διασύνδεση του 

θεάτρου με το σχολείο και ειδικότερα με τις εορταστικές εκδηλώσεις του.   

Στα 1958 ο εκπαιδευτικός Δημήτριος Ντούζος δημοσιεύει το «Σχολικό 

Θεατρικό Υλικό. Εορτή Ευαγγελισμού», στο οποίο παραθέτει εικοσιένα 

ποιήματα, έξι τραγούδια και επτά σκετς –ορισμένα έμμετρα- για τη 

συγκεκριμένη σχολική εορτή. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ο συγγραφέας 

συνεργάζεται και πάλι8 με τους συναδέλφους του Λ.Γαβαλά και Α.Παπανδρέου 

και συνυπογράφουν το βιβλίο «Θησαυρός Σχολικών Εορτών και λοιπών 

σχολικών εκδηλώσεων». Στον Πρόλογο επισημαίνουν ότι προχωράνε στην 

παρούσα έκδοση διότι η προηγούμενη που ήταν «μικρότερη και διαφορετική» 

εξαντλήθηκε, αλλά και επειδή διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί, παρά τη 

μεγάλη βιβλιογραφία που υπάρχει, δυσκολεύονται να επιλέξουν κείμενα για τις 

γιορτές που διοργανώνουν. Στον νέο αυτό τόμο εξάρουν τη χαρά και την 

ψυχαγωγία που προσφέρουν οι σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις στους 

μαθητές και στους γονείς, ενώ υπογραμμίζουν και την προαγωγή μέσω αυτών 

της μουσικής αγωγής, χωρίς ωστόσο σε κανένα σημείο να επισημαίνουν την 

ιδιαιτερότητα και την αξία της θεατρικής αγωγής. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε μέρη και συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος 

παρουσιάζονται κείμενα για τις γιορτές της σημαίας και της 28ης Οκτωβρίου, 

στο δεύτερο μέρος για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, την ημέρα των τριών 

Ιεραρχών και της 21ης Φεβρουαρίου (ημέρα απελευθέρωσης των Ιωαννίνων), στο 

τρίτο μέρος για την 25ης Μαρτίου και την γιορτή της μητέρας, στο τέταρτο για 

την ημέρα των εξετάσεων και στο τελευταίο περιλαμβάνονται κείμενα για την 

εορτή των ανθέων, ομιλίες προς τους γονείς, διαλέξεις για το παιδί και το 

σχολείο και προσφωνήσεις. Τα έργα που παρουσιάζονται είναι κατά πλειοψηφία 

ποιητικά, ενώ τα θεατρικά είναι σαφώς λιγότερα, σχηματίζοντας τελικά την 

εικόνα μιας γιορτής με έντονο το στοιχείο της απαγγελίας, που μάλλον 

διανθίζεται και από κάποια θεατρική παρουσίαση, παρά εστιάζεται σε αυτήν.  

Η δεκαετία του 1960 ξεκινά με ένα βιβλίο διαφορετικό, το οποίο προτείνει ο 

εκδότης  του οίκου «Θησαυρός Γνώσεων» διότι, όπως τονίζει στον Πρόλογο, παρά 
                                                 
8 Βλ. σημείωση 7 της παρούσας ενότητας. 
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τη μεγάλη βιβλιοπαραγωγή με θεατρικά κείμενα για παιδιά, το κενό ως προς τα 

έργα παραμένει, εφόσον αποκλείονται όλα εκείνα που δε διαθέτουν 

παιδαγωγική βάση, καλλιτεχνική αξία και επιπλέον παρουσιάζουν 

σκηνοθετικές δυσκολίες, άρα, κατά την κρίση του, αποκλείεται ο μεγαλύτερος 

όγκος των ήδη δημοσιευμένων κειμένων. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζει ότι 

απευθύνθηκε στην παιδαγωγό και αναγνωρισμένη λογοτέχνη Σοφία Μαυροειδή-

Παπαδάκη και εξέδωσε στα 1960 τα έργα της στον τόμο με τίτλο «Ελληνικό 

Σχολικό Θέατρο». Στον ίδιο Πρόλογο ωστόσο, γράφοντας ότι «τρόποι καλής 

συμπεριφοράς, ευγενικά αισθήματα, υψηλά φρονήματα, που μια κοινωνία τα 

τοποθετεί υψηλά και τα ορίζει για πρότυπα αγωγής, αποχτιώνται εύκολα από το 

παιδί και με την παρακολούθηση καταλλήλων θεατρικών σκηνών», δίδει το 

στίγμα του βιβλίου τονίζοντας κυρίως τον παιδαγωγικό του ρόλο και όχι τόσο 

την καλλιτεχνική του αξία ως θεατρικό προϊόν.   

Η δομή του βιβλίου δεν ορίζεται από τις σχολικές εορτές, όπως 

παρατηρείται στα περισσότερα της εποχής του, αλλά διαρθρώνεται σε τέσσερα 

μέρη που αφορούν τη θρησκευτική ζωή (πέντε κείμενα), την πατρίδα (δεκαεπτά 

κείμενα), τους ελληνικούς μύθους (ένα για τον Πήγασο, ένα για την ιστορία της 

Τροίας κι ένα για το γιοφύρι της Άρτας) και τέλος την ελληνική ζωή (πέντε 

κείμενα). Παρά τις αξιόλογες προθέσεις εκδότη και συγγραφέως, θεωρούμε ότι 

τελικά τα έργα δε διαθέτουν θεατρικότητα, λόγω της έντονα ποιητικής γλώσσας 

τους και των μακροσκελών περιόδων, στοιχεία που δε συντείνουν προς την 

προφορικότητα του λόγου και τη θεατρικότητα των κειμένων. Εντούτοις, θα 

πρέπει να υπογραμμισθεί η προσπάθεια αποδέσμευσης των θεατρικών έργων 

για παιδιά από τους ασφυκτικούς κανόνες που θέτουν οι σχολικές εορτές και η 

παρουσίασή τους ως αυτόνομες καλλιτεχνικές μονάδες που στοχεύουν στην 

αγωγή και ενδεχομένως στο σχολείο, δίχως όμως να υποτάσσονται σε αυτό αλλά 

προσπαθώντας να εμπλουτίσουν τις εκδηλώσεις του.  

Κατά τη δεκαετία του 1960 εντοπίζονται πολυάριθμα βιβλία χωρίς 

χρονολογία έκδοσης και συμπεραίνουμε ότι ανήκουν σε αυτή την περίοδο από 

στοιχεία όπως ο εκδοτικός τους οίκος, ο οποίος –από σύγκριση και με άλλα 

κείμενα- έχουμε διαπιστώσει ότι δραστηριοποιείται έντονα κατά τη δεκαετία του 

’60 στην έκδοση θεατρικών κειμένων για παιδιά9 ή από τη θεματολογία τους 

                                                 
9 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο εκδοτικός οίκος Διον. & Βασ. Λουκόπουλου, που 

παρουσιάζεται δυναμικά στον εκδοτικό χώρο κατά τη δεκαετία του ’60 και είναι 

προσανατολισμένος προς τέτοιου είδους κείμενα. 
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και τον τρόπο που αυτή παρουσιάζεται και είναι παρεμφερής με πολλά άλλα 

βιβλία που εξακριβωμένα εκδίδονται τη δεκαετία του 1960. Ένα από αυτά είναι 

οι «Θεατρικές Εικόνες απ’ το Εικοσιένα» του Τάκη Λάππα, που περιλαμβάνει 

πέντε μονόπρακτα, αλλά μακροσκελή και χωρισμένα σε επιμέρους σκηνές, 

κείμενα. Οι τίτλοι τους, όπως και εκείνος του ίδιου του τόμου, είναι ενδεικτικοί 

του περιεχομένου τους: «Ο θάνατος του πρωτοκλέφτη», «Η μάχη των μύλων», 

«Χριστούγεννα στο Μεσολόγγι», «Ο μπουρλοτιέρης Κανάρης», «Η μάχη της 

Αράχωβας». Υπάρχουν αρκετά σκίτσα που προσφέρουν μια εικόνα της πιθανής 

σκηνικής παρουσίασης, ενώ τα ίδια τα έργα χαρακτηρίζονται από γοργούς και 

καλογραμμένους διαλόγους, ικανούς να παρασταθούν στη σχολική σκηνή επ’ 

ευκαιρία της αντίστοιχης γιορτής. 

Πατριωτικό είναι και το περιεχόμενο του βιβλίου του δασκάλου 

Ν.Α.Βιτζηλαίου με τίτλο «Εθνικοί παλμοί. Εθνικά ποιήματα και έμμετροι 

παιδικοί διάλογοι δια κάθε Εθνικήν Εορτήν», αλλά με πολύ εντονότερο το 

στοιχείο της διδαχής και της καλλιέργειας εθνικής συνείδησης. Στο εξώφυλλο, 

ήδη, παρατίθενται οι στίχοι «Τρανή γλυκειά πατρίδα μας / αθάνατη ΕΛΛΑΔΑ / 

σκορπάς το φως τριγύρω Σου / σαν άσβεστη λαμπάδα!» επισφραγίζοντας τον 

στόχο των κειμένων, ενώ στο προλογικό σημείωμα σημειώνεται εμφατικά ότι «με 

την ΣΧΟΛΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ σφυρηλατείται, όσο πουθενά αλλού, η αντίληψη της 

ομοιογένειας της ελληνικής φυλής και η ΕΘΝΙΚΗ μας ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» (σ.5). 

Αντίστοιχο περιεχόμενο έχει και το ολιγοσέλιδο βιβλιαράκι του Χρήστου 

Πύρπασου με τίτλο «‘Ήρωες του 40’. Σκετς και απαγγελίες αφιερωμένα στην 28η 

Οκτωβρίου» που περιλαμβάνει τρία σκετς με τίτλους «Ήρωες του 40», 

«Δοξασμένα Φτερά» και «Το παραμύθι του Καπετάν-Νικόλα». Οι εθνικές επέτειοι 

που γιορτάζονται στο σχολείο απασχολούν και το βιβλίο «Επίκαιρα εθνικά 

δράματα: κατάλληλα για σχολικές γιορτές» του Γρηγόριου Λαζαράκου, αλλά και 

το «Παιδικό Σχολικό Θέατρο: οκτώ παιδικές παραστάσεις για τη γιορτή της 25ης 

Μαρτίου» του Στρατή Μπακογεώργου. 

Επίσης γύρω από το ζήτημα της φιλοπατρίας στρέφεται, κατά κύριο λόγο 

και το βιβλίο του εκπαιδευτικού Γεωργίου Γιαννακάκη με τίτλο «Στα φτερά της 

δόξας. Πατριωτικά-Κωμικά. Σκετς. 25η Μαρτίου-Εξετάσεις», ο οποίος στο 

προλογικό σημείωμα τονίζει ότι ο λόγος συγγραφής των έργων του είναι η 

έλλειψη πατριωτικών έργων, καθώς θεωρεί ότι για να προβληθεί η ουσία της 

25ης Μαρτίου θα πρέπει να ανατρέξει κανείς σ’ όλη την ιστορία του έθνους. Ως 

εκ τούτου γράφει τα έργα «Γη και ύδωρ», με αναφορά στους περσικούς 

πολέμους και «Ναυμαχία της Σαλαμίνας», αλλά και τα σχετικά με την 
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επανάσταση του ’21 «Ο γκιαούρ πασάς», «Μορφές ηρωίδων του ‘21» και «Το χάνι 

της Γραβιάς». Προκειμένου όμως το βιβλίο του να γίνει πιο χρηστικό, όπως 

υποστηρίζει, συνθέτει και τρία κωμικά σκετς που αφορούν την παιδική 

καθημερινότητα με τίτλους «Τα ξεφτέρια», «Η λαιμαργία» και «Ο ατσίδας». 

Στο σύνολο των σχολικών γιορτών αναφέρεται το βιβλίο της Πηνελόπης 

Μαξίμου με τίτλο «Θέατρο για παιδιά. Κωμωδίες για σχολικές γιορτές», καθώς 

και του Νίκ.Σκόπα «Η γιορτή μας με εκατό νέα διαλεχτά έργα», αλλά και της 

Σοφίας Σ.Στεφανάτου οι «Εορτές στο δημοτικό σχολείο». Το τελευταίο που  

επανακυκλοφορεί σε δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση, δομείται αναλυτικά 

σύμφωνα με τη σειρά των σχολικών γιορτών ως εξής: αρχή του σχολικού έτους, 

εορτή της σημαίας, της 28ης Οκτωβρίου, των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, των 

Τριών Ιεραρχών, της αποκριάς, της 25ης Μαρτίου, του πρασίνου, της μητέρας, 

του ερυθρού σταυρού και τέλος των εξετάσεων. Στο βιβλίο παρατίθενται πολλά 

ποιήματα της συγγραφέως, αλλά και δεκαοχτώ δικά της σκετς χωρίς ιδιαίτερες 

δραματουργικές αρετές και με στόχο «να είναι πολυπρόσωπα για να μπορούν 

να μοιράζωνται τη χαρά της συμμετοχής ταυτόχρονα αρκετά παιδιά», όπως 

σημειώνεται στον Πρόλογο. 

Πιο αξιόλογη είναι η προσπάθεια του Ζ.Ν.Παπαμιχαλόπουλου με το βιβλίο 

του «Σχολικό Θέατρο», όπου στο εισαγωγικό σημείωμα επισημαίνεται η 

προχειρότητα με την οποία έως τώρα αντιμετωπίζεται το παιδικό θέατρο. Ο ίδιος 

συγγράφει δεκατρία κείμενα, εκ των οποίων έξι σκετς («Αρματωλοί του Λάλα», 

«Ανοιξιάτικη γιορτή», «Το πατρικό σπίτι», «Δυο χαστούκια», «Ζητείται υπηρέτρια», 

«Ο πεισματάρης»), μια μονόπρακτη κωμωδία («28η Οκτωβρίου. Κατά τους 

‘Πέρσας’ του Αισχύλου»), μια μονόπρακτη οπερέτα («Όνειρο Πρωτοχρονιάς»), 

ένα μουσικόδραμα («Περσεφόνη»), μια φάρσα («Ο Τρακατρούκας»), δύο 

διαλόγους («Το Παραμύθι της Ζωής», «Ζωοφιλία») και έναν μονόλογο («Το κλειδί 

του Σολ»). Η ποικιλία στη μορφή των κειμένων, δεικνύει το ενδιαφέρον αλλά 

και τη στοιχειώδη γνώση του συγγραφέα για το θεατρικό είδος, καθώς και την 

επιθυμία του να μην εγκλωβιστεί στην κλασική πλέον μορφή του σκετς, που 

τόσο φανερά προάγει το παιδαγωγικό μήνυμα και συχνά αδιαφορεί για το 

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. 

Σημαντική επίσης είναι η ογκώδης, περί των τετρακοσίων σελίδων, «Νέα 

Σχολική Ανθολογία Παιδικού Θεάτρου και Ποιημάτων» των Φίλιππου Κολοβού, 

Γεωργίου Κωστάκη και Αντιγόνης Παπαïωάννου, σε επιμέλεια Ευθύμιου 

Αναγνωστόπουλου. Πρόκειται πράγματι για ανθολογία όπου, με άξονα και πάλι 

τις σχολικές γιορτές, επιλέγονται κείμενα κυρίως επιτυχημένων δημιουργών 
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όπως των Ξενόπουλου, Λόντου-Δημητρακοπούλου, Μεταξά-Κροντηρά, Σύλβιου, 

Π.Χάρη, Μαυροειδή-Παπαδάκη και σπανιότερα έργα των ίδιων των συγγραφέων 

ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών, όπως του Τέλη Πεκλάρη. Επίσης, είναι ένα 

βιβλίο στο οποίο τα θεατρικά έργα δεν παρουσιάζονται ως συνοδεία των 

ποιητικών, αλλά προτείνονται πολυάριθμα σε κάθε γιορτή, ώστε ο 

εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και μάλιστα πέραν του ενός 

και να οργανώσει μια πλούσια και θεατρική γιορτή, που δε θα βασίζεται στην 

κλασική και παραδοσιακή απαγγελία ποιημάτων.  

Πέραν όμως των προαναφερθέντων βιβλίων που τοποθετούνται γενικά στη 

δεκαετία του 1960, υπάρχουν κι άλλα στα οποία η χρονολόγησή τους από τον 

εκδότη είναι ακριβής και συμβάλλει στην παρουσίασή τους σύμφωνα με το έτος 

δημοσίευσής τους. Στα 1962 παρουσιάζεται η «Ελληνική Παιδική Σκηνή. 

Αρχαία τραγωδία-Κωμωδία-Δράμα-Οπερέττα-Ηθογραφία για όλες τις σχολικές 

γιορτές» σε επιμέλεια Παν.Αθ.Κλεισιούνη. Το βιβλίο προλογίζει ο συγγραφέας 

και ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς, ο οποίος παρουσιάζει εύγλωττα την 

κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των θεατρικών εκδόσεων για παιδιά: «Όχι 

πως δεν υπάρχουν έργα για παιδιά, έχουν γραφεί αρκετά, αλλά οι συγγραφείς, 

όταν τα γράφουν ξεχνάνε συνήθως ότι το παιδί είναι πολύ σοβαρώτερο απ’ 

αυτούς και νομίζουν πως το πλησιάζουν καλύτερα όταν φορέσουν νοερώς κοντά 

παντελονάκια και καλτσάκια. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολύ σπάνια σε μια 

συλλογή παιδικών θεατρικών έργων βρίσκει κανείς ένα ή δύο δραματάκια ή 

κωμωδιούλες που να τρώγονται» (σ.5) Ο Μελάς με μακρά πορεία στο θέατρο ο 

ίδιος, είναι ικανός να αναγνωρίσει την κατάσταση και να ασκήσει μια κριτική 

που θεωρούμε ότι εκφράζει αντικειμενικά την ποιότητα των κειμένων που 

εκδίδονται μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο.  

Ακόμη όμως και για την ανθολογία που προλογίζει, φαίνεται μετριοπαθής 

γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «η ‘Ελληνική Παιδική Σκηνή’ δεν λύει βέβαια το 

πρόβλημα σ’ όλα τα έργα που την αποτελούν». Πράγματι, αφενός δεν είναι όλα 

αξιόλογα και αφετέρου ορισμένα δύσκολα θα μπορούσαν να παρουσιαστούν 

από μαθητές στο πλαίσιο μιας σχολικής εκδήλωσης, διότι έχουν υψηλές 

ερμηνευτικές απαιτήσεις, όπως «Οι μύθοι του Αισώπου» του Δημήτρη 

Γιαννουκάκη, που γραμμένοι καθώς είναι σε στίχο, εύκολα θα μπορούσαν να 

αποδοθούν σαν ποίημα και όχι σαν δραματικό έργο από άπειρους μικρούς 

ηθοποιούς. 

Στα 1963 ο Γεώργιος Σκροπολίθας παρουσιάζει το βιβλίο του «Βοήθημα για 

την ψυχαγωγία των μαθητών», όπου στο προλογικό σημείωμα επισημαίνει 
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εύστοχα το ζήτημα που έχει προκύψει με την ποιότητα των έργων που 

γράφονται, καθώς οι συγγραφείς τους δε συνδυάζουν την ιδιότητα του 

εκπαιδευτικού με εκείνην του λογοτέχνη. Παρ’ όλα αυτά, αν και δάσκαλος ο 

ίδιος, προχωρά στη συγγραφή τεσσάρων κειμένων, που αφορούν την πατρίδα 

και την καθημερινή ζωή του μαθητή, τα οποία παρ’ όλες τις προθέσεις του 

συγγραφέα τους, δεν διαφοροποιούνται ως προς την έλλειψη θεατρικότητας από 

τα περισσότερα σύγχρονά τους. 

Την ίδια χρονιά εκδίδεται το «Παιδικό Χριστουγεννιάτικο Θέατρο» της Ρένας 

Τριανταφυλλίδη, αλλά και η «Γιορτή στο σχολείο μας» του δασκάλου Ιωάννη 

Μοσχονά, που στον Πρόλογό του παραδέχεται ότι το τμήμα των σχολικών 

θεατρικών έργων στις βιβλιοθήκες είναι υπερπλήρες. Ο ίδιος παρουσιάζει εννέα 

σκετς, τα οποία πρωτοτυπούν ως προς το ότι προβλέπουν την παρουσία 

κομφερασιέ που σε έμμετρο λόγο θα παρουσιάζει το έργο που ακολουθεί, 

ενδεικτικά ως εξής: «Απλώστε το χέρι σας, με θεία καλοσύνη, / και κάνετε 

περίχαρα την ελεημοσύνη, /θα φωνάξουν τώρα τα παιδιά σ’ όλη την οικουμένη» 

(σ.27).  

Επίσης στα 1963, οι εκπαιδευτικοί Β.Αποστολόπουλος, Γιαν.Βραχάς και 

Δημοσθ.Νασούλης παρουσιάζουν «Το Σχολείο γιορτάζει σήμερα. Τραγούδια-

γέλια-ενθουσιασμός. Ομιλίες-Σκετς-Ποιήματα για όλες τις σχ.γιορτές». Στο 

εισαγωγικό σημείωμα τονίζουν ότι δεν υπάρχουν ποιοτικά σχετικά βιβλία, αν 

και είναι ήδη πολλά κι επομένως, μέσω της εμπειρίας τους, καταθέτουν τη δική 

τους πρόταση. Αναφέρονται στις γιορτές της 28ης Οκτωβρίου, της οικονομίας, 

των Χριστουγέννων, των Τριών Ιεραρχών, της αποκριάς, της 25ης Μαρτίου, του 

κινηματογράφου και της λήξης της σχολικής χρονιάς, συγγράφοντας συνολικά 

σαράντα έξι σύντομα, ως επί το πλείστον δισέλιδα, σκετς, που όμως δε 

διαθέτουν τις δραματουργικές αρετές που στόχευαν οι δημιουργοί τους, αλλά 

περιορίζονται κυρίως στην προβολή προτύπων καλής συμπεριφοράς.  

Την επόμενη χρονιά (1964) το περιοδικό «Ζωή του Παιδιού» εκδίδει τον 

συλλογικό τόμο «Ελάτε στη γιορτή μας», στον Πρόλογο του οποίου σημειώνεται 

ότι η ψυχαγωγία είναι θεραπευτικό μέσο και κυρίως όταν επιτυγχάνεται μέσω 

της κωμωδίας, διότι θεωρείται ότι η γελοιοποίηση των ανθρώπινων αδυναμιών 

οδηγεί τελικά στη διδαχή. Ως εκ τούτου, παρουσιάζονται τριάντα οκτώ 

κωμωδίες που αφορούν την ζωή του παιδιού και στιγματίζουν τα ελαττώματά 

του στοχεύοντας στον σωφρονισμό του, θυμίζοντας έντονα τη θεματολογία και 

την ιδεολογία της Ευφροσύνης Λόντου-Δημητρακοπούλου κατά την περίοδο του 

μεσοπολέμου. Την ίδια χρονιά δημοσιεύεται το βιβλίο «Η μητέρας μας 
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γιορτάζει» του δασκάλου Ελευθέριου Αθανασίου, το οποίο αναφέρεται στην 

ομώνυμη σχολική γιορτή, δίνοντας όμως το βάρος του στα ποιητικά κείμενα 

που είναι συνολικά εξήντα τέσσερα και όχι στα θεατρικά (σκετς) που είναι μόλις 

τέσσερα και δίχως κάποια πρωτοτυπία. 

Στα 1967 ο δάσκαλος Αντώνιος Λαμπρινίδης παρουσιάζει το βιβλίο του 

«Σχολικές γιορτές. Για τους μαθητάς των Νηπιαγωγείων και των τριών πρώτων 

τάξεων του Δημοτικού» ενώ δύο χρόνια αργότερα δημοσιεύεται ο δεύτερος τόμος 

του με τίτλο «Το σχολικό θέατρο» που απευθύνεται σε μαθητές μεγαλύτερων 

τάξεων. Το εκτενές προλογικό σημείωμα του τόμου του 1969 συμπίπτει 

ουσιαστικά με την εισήγηση του συγγραφέα σε παιδαγωγικό συνέδριο δασκάλων 

των Σερρών στα 1968. Σε αυτό θίγονται ορισμένα ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως 

η επιλογή της θεματολογίας –φερ’ ειπείν, πατρίδα ή καθημερινότητα-, η 

ρεαλιστική ή μη απεικόνιση της πραγματικότητας, η ιδιότητα του δημιουργού –

εκπαιδευτικός ή συγγραφέας- στα οποία ο Λαμπρινίδης φανερώνεται 

διαλλακτικός και μετριοπαθής και προτείνει κάθε φόρα τη σύνθεση των 

αντιθέτων. Σημαντικό στοιχείο θεωρούμε πως είναι η αναφορά του στην ανάγκη 

δημιουργίας σκηνής, καθώς και στα στοιχεία της σκηνογραφίας, του φωτισμού 

και του μακιγιάζ, δεικνύντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι στόχος του είναι η κατά 

το δυνατόν πιο θεατρική και θεαματική παρουσίαση των έργων και όχι η απλή 

απαγγελία, που δεν αξιοποιεί τα θεατρικά μέσα κι επομένως υποβιβάζει την 

καλλιτεχνική αξία των ίδιων των κειμένων. Το βιβλίο δομείται, όπως είθισται  

πλέον, σύμφωνα με τη διαδοχή των σχολικών εορτών κατά τη διάρκεια του 

έτους και συγκεκριμένα ως εξής: γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, της 25ης Μαρτίου και τέλος των 

εξετάσεων και των κατασκηνώσεων, παρουσιάζοντας συνολικά πενήντα επτά 

κείμενα υπό μορφή σκετς (ποιητικού, διδακτικού, διασκεδαστικού, έμμετρου, 

κωμικού, βιβλικού) θρησκευτικού ή ιστορικού δράματος, οπερέττας και 

επιθεώρησης10. 

Τέλος, θα αναφερθούμε επιγραμματικά στο έργο του Γιώργη Δρόση, εξ 

αφορμής του βιβλίου που εκδίδει στα 1962 με τίτλο «Παιδικό Θέατρο»11, στο 

οποίο περιέχονται δύο κείμενα, η «Χιονάτη και οι επτά νάνοι», θεατρική 

διασκευή του ομότιτλου παραμυθιού και «Η Δέσπω», που αναφέρεται στον 

αγώνα των γυναικών του Σουλίου. Το σημαντικό όμως είναι ότι στο προλογικό 

                                                 
10 Ακολουθούνται οι ειδολογικοί προσδιορισμοί του συγγραφέα. 
11 Με τον ίδιο τίτλο εκδίδεται ο δεύτερος τόμος το 1983 και ο τρίτος το 1991. 
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σημείωμα ο συγγραφέας επισημαίνει ότι έχει ιδρύσει θεατρική σκηνή που 

ονομάζεται «Ελληνικός Παιδικός Θίασος» από το 1954, η οποία έχει ήδη 

παρουσιάσει έως το 1962 εξήντα έργα. Η προσπάθεια του Δρόση να 

ανεξαρτητοποιήσει το θέατρο για παιδιά από τον σχολικό θεσμό θεωρείται 

ιδιαιτέρως σημαντική και αξίζει ξεχωριστής μελέτης τόσο ως προς την πορεία 

της στον χρόνο, όσο και ως προς τη ιδεολογία και τον καλλιτεχνικό 

προσανατολισμό που την χαρακτήριζε και την καθοδηγούσε12.  

Πέρα από την προσπάθεια του Γιώργη Δρόση, τα ίδια χρόνια γίνονται κι 

άλλες απόπειρες ίδρυσης θεατρικών σκηνών για παιδιά, ωθούμενες προφανώς 

από τις αντίστοιχες κινήσεις αναγνωρισμένων επαγγελματιών και θιάσων στις 

αρχές της δεκαετίας του 1950 (βλ.Κεφ.6.2). Καταγράφεται επομένως «Το θέατρο 

του παιδιού» σε καλλιτεχνική διεύθυνση Νάσου Κεδράκα, που παρουσίασε 

κατά την περίοδο 1958-1959 στο θέατρο «Κυβέλη» τα έργα «Μια φορά κι έναν 

καιρό» και «Τρέλες στο Κολλέγιο», ενώ κατά την περίοδο 1962-1963 το έργο «Ο 

μικρός λόρδος» σε σκηνοθεσία Χρ.Κατσιγιάννη στο θέατρο «Γιώργου Παπά». Ο 

«Οργανισμός Παιδικού-Εφηβικού Θεάτρου» σε καλλιτεχνική διεύθυνση 

Γιώργου Ρώη παρουσίασε στα 1959 «Το σπουργιτάκι» του Δ.Μπουρούνη και στα 

1960 «Το παιδί του δρόμου» του Β.Λυκιαρδόπουλου. Η «Παιδική Σκηνή» του 

Γιώργου Καραγεώργου και της Μαίρης Συνεπού ανέβασε την περίοδο 1960-

1961 στο θέατρο «Αθηνών» τα έργα «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» και «Τα 

παιδικά χρόνια του Φρανς Λιστ», αμφότερα του Γιώργου Μιχαλόπουλου και την 

«Σταχτοπούτα» του Γιώργη Δρόση, ενώ στα 1961 το έργο «Οι αγριόκυκνοι» του 

Μάνου Ρούσσου, στα 1962 το κείμενο «Η μαγεμένη βασιλοπούλα» του Μάνου 

Ρούσσου και την περίοδο 1962-1963 τον «Πινόκιο». Επίσης υπάρχουν 

πληροφορίες από προγράμματα της εποχής, αλλά χωρίς χρονολογική ένδειξη, 

αφενός για το «Αθηναϊκό Παιδικό Θέατρο» του Γιάννη Φύριου, που σε μία του 

παράσταση ανέβασε τα έργα «Το όνειρο του φτωχούλη», «Η βασίλισσα του 

δάσους» και «Το χαμένο πριγκιπόπουλο», όλα γραμμένα από τον ιδρυτή της 

σκηνής και αφετέρου για το «Παιδικό Θέατρο Θεσσαλονίκης» σε καλλιτεχνική 

διεύθυνση Γιάννη Κοπανά, που παρουσίασε στο «Παλλάς» τα έργα «Το 

χριστουγεννιάτικο δένδρο» του Κωστή Βελμύρα, «Το πρωτοχρονιάτικο δώρο» της 
                                                 
12 Ωστόσο, μία παρόμοια έρευνα και συστηματική επεξεργασία των στοιχείων, ξεπερνά 

τους στόχους της παρούσας μελέτης, η οποία παρουσιάζει επιγραμματικά την 

κατάσταση που διαμορφώνεται στον χώρο του θεάτρου για παιδιά μετά τον Β’ 

παγκόσμιο πόλεμο και θα μπορούσε ενδεχομένως να τροφοδοτήσει μελλοντικές 

μονογραφίες για την χρονική αυτή περίοδο.  
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Αντιγόνης Μεταξά, «Μια πρωτότυπη συναυλία» του Γιάννη Θεωδωρίδη, «Το 

μάθημα της Γαλλικής» του Θ.Ι.Σακελλαρίδη και «Το φόρεμα της κυρίας» του 

Γρηγόριου Ξενόπουλου. Όλες αυτές οι βραχύβιες σκηνές που απευθύνονταν 

στο ανήλικο κοινό, εκφράζουν την προσπάθεια μεμονωμένων ατόμων να 

απεγκλωβίσουν το θέατρο από το σχολείο και θεωρούμε ότι αξίζουν πιο 

ενδελεχής μελέτης από μελλοντικούς ερευνητές που θα εστιαστούν 

αποκλειστικά στη χρονική αυτή περίοδο, ούτως ώστε να αναδειχθεί λεπτομερώς 

η θεατρική κίνηση της εποχής και να σχηματισθεί με ακρίβεια η εικόνα της. 

  Εντωμεταξύ, στον χώρο του βιβλίου των αρχών της δεκαετίας του 1970 και 

ενώ η δικτατορία έχει συμβάλλει στο ολοένα πιο δασκαλοκεντρικό και 

αυταρχικό σχολείο, δημοσιεύεται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών 

Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) συλλογικός τόμος με τίτλο «Σχολική Σκηνή. 150 δοξασμένα 

χρόνια» με τη δηλωτική σημείωση «δωρεά εθνικής κυβερνήσεως». Σε αυτόν 

περιέχονται δεκαπέντε έργα με κοινό θεματικό τους άξονα την επανάσταση του 

1821 και τους ένδοξους αγώνες των Ελλήνων, σε μια προφανή προσπάθεια 

καλλιέργειας εθνικού φρονήματος με έντονο διδακτισμό που αρμόζει στην 

εποχή αλλά και στον φορέα έκδοσης του βιβλίου. 

Η κατάσταση που διαμορφώνεται μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο στον χώρο 

του θεάτρου για ανήλικο κοινό, τόσο ως προς τις εκδόσεις που αφορούν τις 

σχολικές εορτές, όσο και ως προς τις προσπάθειες μεμονωμένων σκηνών, 

θεωρούμε ότι κορυφώνεται στις αρχές του 1970. Το θέατρο για παιδιά φαίνεται 

να έχει απορροφηθεί από τον θεσμό του σχολείου, οι συγγραφείς είναι στην 

πλειοψηφία τους δάσκαλοι, τα έργα που δημοσιεύονται στερούνται 

θεατρικότητας και προσανατολίζονται στην παρουσίασή τους από τη σχολική 

σκηνή εγκλωβισμένα εντός του προγράμματος κάποιας γιορτής, ενώ οι 

απόπειρες ανεξάρτητων θεατρικών σκηνών δεν ευδοκιμούν στον χρόνο. Η 

απάντηση δίδεται τελικά από την Ξένια Καλογεροπούλου και την ίδρυση στα 

1972 της ανεξάρτητης θεατρικής σκηνής για ανήλικο κοινό που ονομάστηκε 

«Παιδική Σκηνή» και μετονομάστηκε σε «Μικρή Πόρτα», η οποία ανέτρεψε τα 

δεδομένα της εποχής μέσω των έργων αλλά και της παρουσίασής τους, δίδοντας 

έμφαση στο καλλιτεχνικό γεγονός και χρησιμοποιώντας μέσα, έμψυχα και 

άψυχα, του επαγγελματικού θεάτρου, συνεχίζοντας να παράγει αξιόλογες και 

πρωτοποριακές παραστάσεις έως τις μέρες μας. 
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6.2 Οι προσπάθειες των επαγγελματιών 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 αναγνωρισμένοι και καταξιωμένοι 

επαγγελματίες ηθοποιοί της ελληνικής σκηνής για ενήλικες, δείχνουν μια τάση 

ενασχόλησής τους με το θέατρο για παιδιά, ενώ την ίδια εποχή παρουσιάζονται 

ολοένα και περισσότερες δημοσιεύσεις δραματικών κειμένων από την πένα 

δασκάλων που στοχεύουν στην σχολική σκηνή  (βλ.Κεφ.6.1). Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο σχηματίζεται μια κατάσταση που φαίνεται να έχει δύο διαφορετικές 

όψεις, από την μια πλευρά το θέατρο για παιδιά μονοπωλείται σχεδόν από την 

εκπαιδευτική κοινότητα η οποία στη συνέχεια το εντάσσει στις εορταστικές 

εκδηλώσεις της, ενώ από την άλλη πλευρά έμπειροι άνθρωποι του θεάτρου 

επιχειρούν να αναλάβουν την σκηνική πράξη με επαγγελματικούς όρους και 

κανόνες.    

Η αρχή γίνεται από την Κυρία Κατερίνα (Ανδρεάδη) που ιδρύει στον 

ομώνυμο θίασό της «Τμήμα Παιδικού Θεάτρου», το οποίο παρουσιάζεται για 

πρώτη φορά στις 19 Δεκεμβρίου 1951 με το έργο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

«Η νεράιδα του χιονιού» σε τρεις πράξεις και επτά εικόνες, στο θέατρο «Κυβέλη» 

(βλ. Επίμετρο με Προγράμματα). Η διασκευή του κειμένου γίνεται από τον 

Κωστή Βελμύρα, η σκηνοθεσία ανήκει στον Τάκη Μουζενίδη, ενώ οι 

χορογραφίες στη Ραλού Μάνου, με μπαλέτο από τη σχολή της. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα ονόματα των ηθοποιών, από τους οποίους ξεχωρίζει η Μίτση 

Κωνσταντάρα στον ρόλο της Νεράιδας του Χιονιού, η νεαρή Άλκη Ζέη ως Κυρά 

Καρακάξα, αλλά και οι πρωταγωνιστές Νίκος Πιλάβιος1 στον κεντρικό ρόλο του 

Πέτρου και Λήδα Πρωτοψάλτη, Καίτη Γώγου, σε διπλή διανομή, για τον ρόλο 

της Ρηνούλας (βλ. Επίμετρο με Φωτογραφίες). Οι παραστάσεις δίδονταν κάθε 

απόγευμα στις 4.00μ.μ. και τα πρωινά των Κυριακών. Παρ’ ότι η Κυρία 

Κατερίνα δηλώνει ότι «έχω κάθε λόγο να πιστεύω πως οι κόποι μου δεν θα πάνε 

χαμένοι. Όπως είναι γνωστό, προκήρυξα διαγωνισμό για τη συγγραφή 

Ελληνικού έργου κατάλληλου για παιδιά. Όποιο έργο προκριθή, θα το παίξη το 

τμήμα παιδικού θεάτρου του θιάσου μου το Πάσχα»2, ωστόσο δεν υπάρχουν 

πληροφορίες για συνέχιση της δραστηριότητας του εν λόγω παιδικού θιάσου. 
                                                 
1 Ο πατέρας του Νίκου Πιλάβιου εργαζόταν ως ταμίας στο θέατρο «Κυβέλη» και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο εντοπίστηκε ο οκτάχρονος τότε Νίκος και αναγνωρίστηκε το ταλέντο 

του. 
2 Απόσπασμα από συνέντευξή της στο περιοδικό «Η ‘Γυναίκα και το σπίτι’», έτος 3ο, 

αρ.φύλλου 52, 16/1/1952, σ.6. 
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Τον επόμενο χειμώνα, του 1952, αναλαμβάνει δράση ο θίασος Λαμπέτη-

Παπά-Χορν, που ανεβάζει στο θέατρο «Κυβέλη» το έργο για ανήλικο κοινό «Ο 

καλόκαρδος και η τυχερή», στο οποίο παίζουν και οι θιασάρχες. Στη συνέχεια, 

στις 18/12/1953 και για την θεατρική περίοδο 1953-1954, δίδεται η πρεμιέρα 

από το παιδικό τμήμα του ίδιου θιάσου, παρουσία του υπουργού Παιδείας 

κ.Καλλία, του έργου της Αδαμαντίας Μαντούδη «Το όνειρο του Γιαννάκη» στο 

θέατρο «Κυβέλη». Τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Αντιγόνη Μεταξά και τη 

σκηνογραφία ο Σπύρος Βασιλείου. Ετούτη τη φορά δεν παίζει κανείς από τους 

θιασάρχες, ενώ πρωταγωνιστής είναι ο δεκάχρονος Νίκος Πιλάβιος που 

συνεργάζεται με τους επαγγελματίες ηθοποιούς Έλλη Ξανθάκη, Ολυμπία 

Παπαδούκα, Μιράντα Βούλγαρη, Νίκο Βλαχόπουλο και Γ.Ολύμπιο. Οι 

παραστάσεις δίδονται κάθε Τετάρτη στις 5.00μ.μ. και κάθε Κυριακή στις 

11.00π.μ.  

Σε απόκομμα της «Αθηναϊκής» της 19ης Δεκεμβρίου 1953 στη στήλη με 

τίτλο «Θεατρικά νέα» σημειώνεται ότι «στην πρεμιέρα όπου εσημείωσε μεγάλη 

επιτυχία, παρέστησαν μέλη του εκπαιδευτικού συμβουλίου και πολλοί 

επιθεωρηταί και διευθυνταί σχολείων της πρωτευούσης. Ιδιαίτερα εντύπωσι 

προκάλεσε ο πρωταγωνιστής μικρός Ν.Πιλάβιος». Στην ίδια εφημερίδα στις 22 

Δεκεμβρίου 1953 ο Λέων Κουκούλας γράφει εμπεριστατωμένη κριτική για την 

παράσταση, στην οποία σημειώνει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Το ‘Όνειρο 

του Γιαννάκη’ έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι αντλεί την έμπνευσι και τα 

μοτίβα του από τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητος και προσφέρει ένα 

θέαμα κι’ ένα ακρόαμα γνώριμο και οικείο στο παιδί. Και το πλεονέκτημα αυτό 

καλύπτει ως ένα σημείο τις κάποιες τεχνικές αδυναμίες που παρουσιάζει το 

έργο της κ.Μαντούδη στην αρχιτεκτονική δομή του. Ό,τι ιδιαίτερα πρέπει να 

υπογραμμισθή είναι η σκηνοθετική επιμέλεια της κ.Αντιγόνης Μεταξά, που με 

την οικείωσί της στο είδος και την πολύτιμη πείρα της ξεπέρασε τις δυσκολίες 

που προβάλλει συνήθως μια παιδική παράσταση». Παρουσιάσεις επίσης για την 

εν λόγω παράσταση φιλοξενήθηκαν στις εφημερίδες «Νέα» (13-14/12/1953), 

«Ελεύθερος Λόγος» (17-19/12/1953) και «Ελευθερία» (25/12/1953), 

δεικνύοντας ότι ο δημοσιογραφικός λόγος αρχίζει σταδιακά να ασχολείται κατά  

τρόπο επαγγελματικό με το θέατρο για παιδιά, εξέλιξη στην οποία θεωρούμε ότι 

συνέβαλαν αποφασιστικά οι καταξιωμένοι ηθοποιοί που ασχολήθηκαν με το 

συγκεκριμένο είδος.    
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Εντωμεταξύ, στις αρχές του 1953 ιδρύεται η «Ελληνική Παιδική Σκηνή» από 

τον Κώστα Πιλάβιο3 και πρωτοπαρουσιάζεται τον Ιούνιο του ίδιου έτους με το 

έργο του Ευάγγελου Λυκιαρδόπουλου «Το παιδί του δρόμου», σε σκηνοθεσία 

Δ.Παγουλάτου, σκηνογραφία Α.Λομβαρδία, χορογραφίες Λ.Βαβαγιάννη και 

μουσική του συγγραφέα (βλ.Επίμετρο με Προγράμματα). Εκτός του Νίκου 

Πιλάβιου, που ενσαρκώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, παίζουν μεταξύ άλλων οι 

ενήλικοι ηθοποιοί Κώστας Πλούμπης, Ολυμπία Παπαδούκα και Θάνος 

Σακκέτας. Το ιδιαίτερο αυτής της παράστασης είναι ότι παρουσιάζεται σε 

σταθερή πάντα ώρα (7.00μ.μ.), αλλά σε τρία διαφορετικά θέατρα και 

συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα στο «Βέμπο», κάθε Πέμπτη στο «Αργυροπούλου» 

και κάθε Παρασκευή στο «Ντορέ», στοιχείο που αφενός δεικνύει τις δυσκολίες 

που συνάντησε η νεοϊδρυθείσα σκηνή στα πρώτα της βήματα και αφετέρου 

προβληματίζει για τον σκηνικό διάκοσμο της παράστασης, καθώς θα ήταν 

δύσκολη προφανώς η κατασκευή ή η μεταφορά πολύπλοκων σκηνικών στα τρία 

θέατρα.   

Η επόμενη παράσταση της «Ελληνικής Παιδικής Σκηνής» δίδεται τον 

Μάρτιο του 1954 στο θέατρο «Κυβέλη» με το έργο της Φράνσις Μπαρνέτ «Ο 

μικρός λόρδος», σε διασκευή Αντιγόνης Μεταξά και σκηνοθεσία Διονύση 

Παγουλάτου. Εκτός από τον Νίκο Πιλάβιο, παίζουν οι καταξιωμένοι ηθοποιοί 

Σαπφώ Νοταρά, Λιάκος Χριστογιαννόπουλος, Ρίτα Μουσούρη καθώς και ο ίδιος 

ο σκηνοθέτης. Στην «Ελευθερία» της 30ης Μαρτίου 1954 σημειώνεται ότι «η 

εκλογή του έργου ήταν απόλυτα πετυχημένη, γιατί δεν κουράζει όπως τα 

περισσότερα ‘διδακτικά’ παραμύθια και η διασκευή της κας Μεταξά το 

μεταμόρφωσε σ’ ένα θεατρικό εργάκι γεμάτο κίνηση και ενδιαφέρον. Η επιτυχία 

όμως της παράστασης πρέπει να λογαριαστή κατά σημαντικό ποσοστό στον 

ηθοποιό του θιάσου Λαμπέτη-Παππά-Χορν κ.Δ.Παγουλάτο που την 

επιμελήθηκε». Στην «Ανεξαρτησία» της 12ης Απριλίου 1954 επισημαίνεται ότι «η 

κ.Αντιγόνη Μεταξά κάνει θαύματα. Κατώρθωσε να μεταφέρη επιτυχώς στο 

θέατρο το γνωστό παιδικό μυθιστόρημα της Μπαρνέτ σε μια ωραία ζωντανή 

θεατρική γλώσσα». Στο «Βήμα» της 28ης Μαρτίου 1954 τέλος γράφεται ότι «και η 

παράστασις της Ελληνικής Παιδικής Σκηνής εις το θέατρον Κυβέλης, 

παρουσίασε σημαντικόν ενδιαφέρον. Γενικά η πρώτη εφετεινή εμφάνισίς της 

Ελληνικής Παιδικής Σκηνής αφήκε τας καλύτερας εντυπώσεις». Τα κριτικά αυτά 

σημειώματα φανερώνουν την αποδοχή που γνώρισε η παράσταση αλλά και την 

                                                 
3 Πρόκειται για τον πατέρα του Νίκου Πιλάβιου. 
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αναγνώριση για τον επαγγελματισμό με τον οποίο έγινε η επεξεργασία και 

παρουσίαση του κειμένου σε όλα τα επίπεδα (διασκευή, σκηνοθεσία, 

υποκριτική). 

Τον Δεκέμβριο του 1954 η «Ελληνική Παιδική Σκηνή» παρουσιάζει την 

τρίτη της παραγωγή στο θέατρο «Κυβέλη» και στη συνέχεια στο Δημοτικό 

Θέατρο Πειραιά4, με το έργο «Μότσαρτ» των Λ.Χριστογιαννόπουλου και 

Κ.Μαίανδρου, σε σκηνοθεσία του Λ.Χριστογιαννόπουλου, σκηνικά και 

κοστούμια της Μαριλ.Αραβαντινού και μουσική επιμέλεια του Γιώργη Ντούμα 

(βλ. Επίμετρο με Προγράμματα). Στον ομώνυμο ρόλο ο Νίκος Πιλάβιος, που 

συμπρωταγωνιστεί και τούτη τη φορά με αναγνωρισμένους ηθοποιούς όπως την 

Αλέκα Παίζη, τον Αρτέμη Μάτσα, τη Ρίτα Μουσούρη, τον Γιώργο Ρώη, τον 

Σπύρο Καλογήρου και τον Λ.Χριστογιαννόπουλο.  

Την πρώτη Απριλίου 1955 παρουσιάζεται από τον ίδιο θίασο και με 

καλλιτεχνικούς διευθυντές τον Κώστα Μαίανδρο και τον Γιώργο Ρώη, ο «Θωμάς 

Έδισσων» του Δημήτρη Μπουρούνη, ο οποίος επαναλαμβάνεται, λόγω της 

μεγάλης του επιτυχίας, κατά την θεατρική περίοδο 1956-1957 σε σκηνοθεσία 

Κώστα Μαίανδρου και μουσική επιμέλεια Γιώργη Ντούμα (βλ. Επίμετρο με 

Προγράμματα). Ο Νίκος Πιλάβιος ενσαρκώνει τον ομώνυμο ήρωα και μαζί του 

παίζουν, μεταξύ άλλων, οι καταξιωμένοι ηθοποιοί Σαπφώ Νοταρά, Διονυσία 

Ρώη, Αρτέμης Μάτσας και Σπύρος Καλογήρου. 

Εντωμεταξύ, κατά την χειμερινή περίοδο 1955-1956, η «Ελληνική Παιδική 

Σκηνή» με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Δρόση είχε παρουσιάσει τα δικά 

του έργα, «Διονύσιος Σολωμός» και Μούργουλας», όπου έπαιξε ο Νίκος 

Πιλάβιος μαζί με την Μίρκα Καλατζοπούλου. Επίσης, πριν την επανάληψη του 

«Θωμά Έδισσων», παραστάθηκε το έργο του Κ.Μαίανδρου «Ένας παράξενος 

γάτος» στο θέατρο «Κυβέλη».  

                                                 
4 Η πληροφορία αυτή αντλείται από το πρόγραμμα της Ε’ περιόδου, όπου υπάρχει μια 

ανασκόπηση της έως τότε πορείας της «Ελληνικής Παιδικής Σκηνής». Θα πρέπει 

ωστόσο να επισημανθεί ότι σε αυτή την ανασκόπηση διαπιστώνονται ορισμένες 

εσφαλμένες πληροφορίες. Σημειώνεται ότι η «Ελληνική Παιδική Σκηνή» ξεκίνησε να 

λειτουργεί στα 1952, ενώ στην πραγματικότητα και σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα 

αυτό έγινε στα 1953. Επίσης θεωρείται ότι η παράσταση του έργου «Το όνειρο του 

Γιαννάκη» ανήκει στις δραστηριότητες της Σκηνής, ενώ πρόκειται για παραγωγή του 

θιάσου Λαμπέτη-Παπά-Χορν. Η σύγχυση αυτή θεωρούμε ότι προκλήθηκε επειδή σε 

εκείνη την παράσταση έπαιζε ο Νίκος Πιλάβιος, που ήταν ο βασικός ηθοποιός της 

«Ελληνικής Παιδικής Σκηνής». 
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Η τελευταία παράσταση του θιάσου δόθηκε κατά τη χειμερινή περίοδο 

1957-1958 υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Ρώη, με το έργο του 

Γεράσιμου Σταύρου «Τηλέμαχος, ο γυιός του Οδυσσέα» (βλ. Επίμετρο με 

Προγράμματα). Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Γιώργος Ρώης, τα σκηνικά ο Πέτρος 

Καπουράλης και τη μουσική επιμέλεια ο Γιώργης Ντούμας.  Πρωταγωνιστούσε 

ο Νίκος Πιλάβιος και οι Διονυσία Ρώη, Σπύρος Ολύμπιος, Αρτέμης Μάτσας και 

ο Γιώργος Ρώης. 

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι η «Ελληνική Παιδική Σκηνή» υπήρξε 

ένα βραχύβιο θεατρικό σχήμα, αλλά πέτυχε έναν σπάνιο συνδυασμό, την 

αγαστή συνεργασία επί σκηνής του ανήλικου ηθοποιού με τον καταξιωμένο 

ενήλικο (Παίζη, Νοταρά, Μάτσας, Μουσούρη), στηριζόμενη προφανώς στο 

ταλέντο του ‘παιδιού-θαύματος’ εκείνης της εποχής, του Νίκου Πιλάβιου. 

Κατάφερε επίσης να συσπειρώσει δημιουργικές δυνάμεις που είχαν αποδείξει 

στο παρελθόν την αξία τους (Αντιγόνη Μεταξά) με ανθρώπους του 

επαγγελματικού θεάτρου για ενήλικες (Διονύση Παγουλάτο) και να παράγει 

σημαντικά καλλιτεχνικά αποτελέσματα. Τελικά θεωρούμε ότι με την τακτική 

της παρουσία στα χρόνια λειτουργίας της και με την προσοχή του ημερήσιου 

τύπου που κέρδισε, επέτυχε να υπενθυμίσει ότι ο φυσικός χώρος του θεάτρου 

για παιδιά δεν είναι το σχολείο αλλά η θεατρική σκηνή.   

Γενικότερα, η δεκαετία του 1950 αποδεικνύεται πλούσια σε δραστηριότητα 

που αφορά την σκηνή και την εμπλοκή καταξιωμένων ηθοποιών στο είδος του 

θεάτρου που απευθύνεται σε ανήλικο κοινό. Η αρχή που έγινε με την Κυρία 

Κατερίνα, φαίνεται πως έδωσε την ώθηση και σε άλλους αναγνωρισμένους 

ανθρώπους του χώρου να στρέψουν το ενδιαφέρον τους προς το παιδί. Στόχος 

σταθερός όλων ήταν οι μαθητές μικρής ηλικίας, στους οποίους απευθύνονταν 

με έργα είτε παραμυθιακού χαρακτήρα («Η Νεράιδα του χιονιού», «Ο μικρός 

λόρδος»), είτε κοινωνικά («Το παιδί το δρόμου», «Το όνειρο του Γιαννάκη»), ή 

άλλοτε εμπνευσμένα από σπουδαία ιστορικά ή μυθολογικά πρόσωπα 

(«Μότσαρτ», «Θωμάς Έδισσων», «Διονύσιος Σολωμός», «Τηλέμαχος, ο γυιός του 

Οδυσσέα»). Οι θίασοι επιχειρούσαν να συνδυάσουν τη διδαχή των κειμένων με 

το άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούσαν 

σκηνοθέτη, μουσικό, σκηνογράφο και χορογράφο, ώστε όλα τα στοιχεία της 

παράστασης να φροντίζονται ισότιμα όπως και στον χώρο του θεάτρου για 

ενήλικες.  

Ωστόσο καμία από τις προαναφερθείσες σκηνές δεν μακροημέρευσε, παρ’ 

ότι οι παραστάσεις τους φαίνεται ότι γνώριζαν επιτυχία και αποδοχή. Η 
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εντύπωση ότι το θέατρο για παιδιά είναι στενά συνδεδεμένο με το σχολείο ήταν 

ακόμη βαθιά ριζωμένη τόσο στο κοινό, όσο και στους επαγγελματικούς θιάσους 

που δε συνέχισαν τις πρωτοβουλίες τους ή που δεν ανέλαβαν νέες. Χρειάστηκε 

η αφοσίωση και το πολύ συγκεκριμένο όραμα της Ξένιας Καλογεροπούλου 

(1972) και του Δημήτρη Ποταμίτη (1973) αρκετά χρόνια αργότερα, ώστε να 

αλλάξουν τα δεδομένα και το θέατρο για παιδιά να ξεκινήσει μια νέα πορεία 

που συνεχίζεται με δυναμισμό έως σήμερα5. 

                                                 
5 Παράλληλη σχεδόν αλλαγή δεδομένων παρατηρείται και στον χώρο της παιδικής 

λογοτεχνίας, οπότε, από τη μεταπολίτευση και μετά, το παιδί αρχίζει να θεωρείται 

ισότιμο μέλος της κοινωνίας και τα κείμενα που γράφονται γι’ αυτό έχουν διευρυμένη 

πια θεματολογία (πολιτική, σεξουαλικές σχέσεις, οικολογικοί προβληματισμοί, θάνατος) 

αλλά και διαφορετική αισθητική γραφής, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας περιόδου 

στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα για παιδιά (Γκίβαλου 1993: 18-20, Γιάκος 1993: 119-

123).  
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 

Δεν θα χαρακτηρίζαμε τη γνώση μας αποσπασματική, 

αν δεν είχαμε την έννοια της ολότητας1. 

Γκαίτε 

 

Σκοπός εξαρχής της παρούσας μελέτης δε στάθηκε η εξαντλητική 

παρουσίαση στοιχείων, καθώς υπάρχει η επίγνωση ότι υπάρχουν κι άλλες 

πληροφορίες που θα αφορούσαν το θέμα μας, καταχωρημένες σε σχολικές και 

περιφερειακές βιβλιοθήκες ή φυλαγμένες σε αδιερεύνητα ακόμη προσωπικά 

αρχεία. Ωστόσο, έγινε σκόπιμη προσπάθεια εκ μέρους μας όσα στοιχεία είχαν 

συγκεντρωθεί από την πολυετή έρευνά μας, να παρουσιασθούν με λεπτομέρεια 

και ακρίβεια και κυρίως κατά τρόπο που να αναδεικνύει τους δεσμούς που τα 

ενώνουν και τις διαχωριστικές γραμμές που τα διαφοροποιούν. Απώτερος 

στόχος ήταν να σκιαγραφηθεί η πρόταση που κατέθεσαν όσοι ασχολήθηκαν με 

το θέατρο για παιδιά την περίοδο 1896-1972 στην Ελλάδα και να προσδιοριστεί 

μέσω της θεματολογίας, της ιδεολογίας και της αισθητικής της, καθώς και σε 

συνδυασμό με την θεατρική πράξη και τους παραστατικούς κώδικες.  

Από την επεξεργασία και σύνθεση των στοιχείων διαπιστώνεται ότι εντός της 

υπό μελέτη περιόδου διαμορφώνονται δύο επιμέρους τάσεις, που αφορούν σε 

μεγάλο βαθμό τη σχέση του θεάτρου με το σχολείο. Στην πρώτη περίπτωση 

τέχνη και εκπαίδευση λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, τροφοδοτώντας η 

μία την άλλη, αλλά διατηρώντας ταυτόχρονα αμφότερες τον προσωπικό τους 

χαρακτήρα και διαφοροποιημένη στοχοθεσία. Στην δεύτερη περίπτωση το 

θέατρο μοιάζει υποταγμένο στις σχολικές απαιτήσεις και ανάγκες και 

αναπτύσσεται έτσι ώστε να τις (εξ)υπηρετεί, παραγνωρίζοντας την καλλιτεχνική 

του αποστολή. Σε γενικές γραμμές, οι δύο αυτές τάσεις προσδιορίζονται 

χρονικά η μεν πρώτη από τις αρχές του 20ού αιώνα έως τον Β’ παγκόσμιο 

πόλεμο, ενώ η δεύτερη από τις αρχές του 1940 έως τα πρώτα χρόνια του 1970, 

δίχως όμως αυτά τα όρια να είναι περιχαρακωμένα με δογματισμό.  

Από την μελέτη μας προκύπτει ότι κατά την πρώτη περίοδο οι δραματουργοί 

που ασχολούνται συστηματικά με το θέατρο για παιδιά είναι κυρίως 

λογοτέχνες, ότι οι πρώτες σκηνές που ιδρύονται για ανήλικο κοινό λειτουργούν 

                                                 
1 Γκαίτε (2000), Στοχασμοί. Επιλογή από τα Maximen und Reflexionen, μτφ. 

Ν.Μ.Σκουτερόπουλος, Κλάους Μπέτσεν, Αθήνα, στιγμή, σ.69. 
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με συνέπεια επί τουλάχιστον μία δεκαετία και ότι παρουσιάζουν θεάματα που 

συμπεριλαμβάνουν θεατρικά έργα, χορό και τραγούδια, αποκτώντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο τον χαρακτήρα μιας ιδιαίτερης, καλλιτεχνικής γιορτής. Αντίθετα, 

κατά τη δεύτερη περίοδο οι εκπαιδευτικοί είναι κυρίως εκείνοι που γράφουν 

θεατρικά κείμενα, τα οποία με τη σειρά τους παίζονται συνήθως στη σχολική 

σκηνή στο πλαίσιο κάποιου επετειακού εορτασμού, ενώ τα ίδια τα έργα 

υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό τη, χωρίς ιδιαίτερες δραματουργικές απαιτήσεις, 

μορφή του σκετς. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες ανεξάρτητες 

επαγγελματικές σκηνές που αυτά τα χρόνια ασχολήθηκαν με το θέατρο για 

παιδιά, δεν μακροημέρευσαν, παραδίδοντας και πάλι την πρωτοβουλία στους 

εκπαιδευτικούς και τη σχολική κοινότητα.  

Εντούτοις, επισημαίνονται στοιχεία που συνδέουν άρρηκτα τις δύο 

προαναφερθείσες φάσεις και διαμορφώνουν τελικά μια ενιαία περίοδο με 

σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά. Κατ’ αρχάς η θεματολογία (Κεφ. 2 και 6.1), 

ακόμη κι αν ο τρόπος προσέγγισής της διαφοροποιείται, είναι κοινή σε όλους 

τους δραματουργούς και αφορά αφενός την καθημερινότητα με τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλει, αφετέρου τις έννοιες της πατρίδας και της 

θρησκείας και τέλος τον κόσμο της μυθοπλασίας και πιο συγκεκριμένα του 

παραμυθιού. Ως εκ τούτου τα πρότυπα που προτείνονται και συνιστούν δείκτη 

της ιδεολογίας μιας ολόκληρης εποχής (Κεφ. 3 και 6.1), στρέφονται γύρω από 

τις αρχές της υπακοής, της επιμέλειας και της φιλαλήθειας και τις αξίες της 

φιλοπατρίας και της θρησκευτικής πίστης. Επισημαίνεται επίσης ότι όλα τα 

έργα παίζονται από ανήλικους ερασιτέχνες ηθοποιούς, ενίοτε σε συνύπαρξη και 

με ενήλικες επαγγελματίες (Κεφ. 5 και 6), αναδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

τον κοινό ερασιτεχνικό χαρακτήρα όλων των παραστάσεων του θεάτρου για 

παιδιά κατά τα πρώτα βήματά του στον ελληνικό χώρο. Τέλος, κοινό συνδετικό 

κρίκο αποτελούν τα ίδια τα πρόσωπα των δραματουργών (αναφέρουμε 

ενδεικτικά τους Λόντου, Μεταξά, Σπεράντσα, Μπουκουβάλα) που 

δραστηριοποιούνται καθ’ όλη σχεδόν την περίοδο που εξετάζουμε (Κεφ. 1 και 

6), ώσπου να παραδώσουν τα ηνία στους νέους δημιουργούς που εμφανίζονται 

μετά το 1972 για να διαγράψουν κι εκείνοι τη δική τους πορεία.     

Έχοντας αποκλείσει εξ αρχής την παρατακτική, χρονολογική παρουσίαση 

κειμένων και δραματουργών, μας δόθηκε, μέσω ενός ευρύτερου φάσματος 

ανάλυσης, η δυνατότητα συστηματικής μελέτης των έργων και σύνδεσής τους με 

τον χώρο της λογοτεχνίας και του θεάτρου. Η αρχική επιλογή να εστιαστούμε, 

πέρα από μια γενικότερη παρουσίαση, σε πέντε δραματουργούς που χάρη στη 
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συνεπή δράση τους λειτουργούν ως κάτοπτρο για τους υπόλοιπους, οδήγησε 

στην επιμέρους λεπτομερή προσέγγιση του έργου τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

αναφέρουμε ενδεικτικά ότι διερευνήθηκε η σχέση του Βασίλη Ρώτα με το λαϊκό 

θέατρο (Κεφ. 4.1), ο εντοπισμός του κωμικού στοιχείου στα κείμενά του 

σύμφωνα με την τυπολογία του Bergson (Κεφ. 4.4), αλλά και ο προσδιορισμός 

των δρώσων δυνάμεων κατά το μοντέλο του Greimas (Κεφ. 4.2), αναδεικνύοντας 

τελικά την πολύπλευρη ιδιαιτερότητα και προοδευτική συμβολή του Ρώτα εντός 

της πορείας του θέατρου για παιδιά. Επίσης, έγινε συστηματική επεξεργασία 

των δραματοποιημένων παραμυθιών της Αντιγόνης Μεταξά-Κροντηρά σύμφωνα 

με τη θεωρία που προτείνει ο Genette (Κεφ. 2.2) και παρουσίαση της σκηνής 

του «Θεάτρου του Παιδιού» μέσω του συνόλου των προγραμμάτων του (Κεφ. 

5.2). Διαφωτίστηκαν οι σχέσεις που συνδέουν την Ευφροσύνη Λόντου-

Δημητρακοπούλου με την αγωγή που υποστηρίζει ο Pestalozzi, επισημάνθηκε ο 

ρόλος του Γρηγόριου Ξενόπουλου στο νεοελληνικό θέατρο (Κεφ. 1.1.) και οι 

δεσμοί του Στέλιου Σπεράντσα με την παιδική ποίηση (Κεφ. 1.4), ενώ στα 

κείμενα και των πέντε δραματουργών εφαρμόστηκαν οι τριγωνικοί σχηματισμοί 

δράσης της Ubersfeld, προκειμένου να προσδιοριστεί η θεατρικότητά τους 

(Κεφ. 4).   

Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι η αποτίμηση της προσφοράς όλων εκείνων που 

ασχολήθηκαν με το θέατρο για παιδιά κατά την περίοδο 1896-1972 είναι 

δυνατόν να γίνει θεμελιωμένα και κάθε ένας τους να αποκτήσει τη θέση που 

του αναλογεί στην ιστορία του είδους. Ελπίζουμε ότι το ανά χείρας έργο 

συμβάλλει έστω και στοιχειωδώς προς αυτήν την κατεύθυνση κι ότι θα 

αποτελέσει αφορμή για νέες μελέτες και για διεξοδικότερη επιμέρους 

προσέγγιση του θεατρικού φαινομένου για παιδιά στην Ελλάδα κατά τα πρώτα 

του βήματα.  
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