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Πξόινγνο 
 

Δ αγάπε κνπ γηα ην παγθφζκην κνπζηθφ ζέαηξν θαη ηδηαίηεξα γηα ην κηνχδηθαι, έηζη 

φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα, ηφζν απφ ηε κεξηά ηνπ ζεαηή/αθξναηή, φζν θαη 

απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ελ δπλάκεη performer, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδηφηεηα ηεο 

θνηηήηξηαο κνπζηθνινγίαο, κε ψζεζε ζηελ αλάγθε λα αξρίζσ λα αλαδεηψ θαη λα 

εξεπλψ αλ ππάξρεη θάπνην, πέξα απφ κνπζηθφ, κνπζηθνινγηθφ ππφβαζξν ζηελ 

ηζηνξία ηνπ, ηελ εμέιημή ηνπ θαη ζηελ πνξεία ηνπ κέρξη ζήκεξα. 

Μέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα κειεηήζσ ηελ 

ηζηνξία ηνπ κηνχδηθαι, ηφζν ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ φζν θαη ζην ειιεληθφ, θαη λα 

θαηαλνήζσ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλσλίαο πνπ απηφ 

δεκηνπξγήζεθε θαη εμειίρζεθε ζηε κνξθή πνπ ην γλσξίδνπκε ζήκεξα. Έλα απφ ηα 

βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ππήξρε πξηλ ην μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηπισκαηηθήο 

έξεπλαο θαη δελ έρεη απαληεζεί κέρξη ζήκεξα αθνξά ζην ξφιν ηνπ είδνπο ζηελ 

θνηλσλία (σο Σέρλε θαη σο πξντφλ). Βπίζεο, έλα δεχηεξν εξψηεκα πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηνχδηθαι πξαγκαηεχεηαη ην αλ πξνζθέξεη ε ζέαζε ηνπ 

θάηη άιιν πέξα απφ έλα κεγαιεηψδεο ζέακα. Ώλ, δειαδή, απνκνλψζνπκε ην ζέακα 

(θνζηνχκηα, ζθεληθά, εληππσζηαθέο θσλέο) θαη ηηο πνιχπινθεο ελνξρεζηξψζεηο θαη 

κείλεη κφλν ε ηζηνξία θαη ε αξρηθή ζχλζεζε ηεο κνπζηθήο, θαηά πφζν ε αίζζεζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηνλ ζεαηή ζα είλαη ε ίδηα. Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ κηνχδηθαι 

απνηειείηαη απφ κία αλακελφκελε ξνή ηζηνξίαο, απιέο κεισδηθέο γξακκέο πνπ κε 

έληνλεο ελνξρεζηξψζεηο κπνξνχλ λα «ζπγθηλήζνπλ» θαη έλα πινχζην ππεξζέακα, 

έηζη ψζηε φηαλ θεχγεη θαλείο απφ ην ζέαηξν ή ηνλ θηλεκαηνγξάθν λα κελ ζθέθηεηαη 

ηελ πινθή αιιά πρ: ηνλ αξηζκφ ησλ νθηάβσλ πνπ θαιχπηεη ε θσλή ηεο 

πξσηαγσλίζηξηαο ή ηνλ απφιπην ζπληνληζκφ ηνπ ζηάζνπ ζε έλα ρνξεπηηθφ λνχκεξν. 

ε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ππάξρνπλ κηνχδηθαι ησλ νπνίσλ νη ζεκαηηθέο είλαη απηφ πνπ 

πξνσζείηαη κέζα απφ ηελ παξαζηαηηθφηεηα θαη εξκελεία ησλ εζνπνηψλ. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα απνηειεί ην κηνχδηθαι «Rent» ηνπ Jonathan Larson (1996) ην νπνίν 

αλαπηχζζεη ζέκαηα φπσο ε ρξήζε λαξθσηηθψλ, ην AIDS θαη ε δσή ησλ 

νκνθπιφθηισλ θαη ηξαλο αηφκσλ ην 1989 ζηε Νέα Τφξθε.   

ηα ειιεληθά πξφηππα, επίζεο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε μεθάζαξα απηέο ηηο δχν 

θαηεγνξίεο ηνπ είδνπο. Χο παξαγσγή πνπ ζηφρν έρεη ην ππεξζέακα κπνξεί λα 

αλαθεξζεί ε ηαηλία: «Γνξγφλεο θαη κάγθεο» (1968) ηνπ Γηάλλε Ααιηαλίδε ζε κνπζηθή 
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ηνπ Μίκε Πιέζζα κε ζέκα ηνλ έξσηα κεηαμχ αλζξψπσλ απφ δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαη 

κε θφλην κία ηνπξηζηηθή Βιιάδα. Χο παξαγσγή φπνπ ε Σέρλε ηνπ κνπζηθνχ ζεάηξνπ 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαηηθή κπνξεί λα αλαθεξζεί ε παξάζηαζε: «Σν Μεγάιν καο 

Σζίξθν» ηνπ Εάθσβνπ Κακπαλέιιε, ζε κνπζηθή ηνπ ηαχξνπ Ξαξράθνπ, κε ζέκα ηελ 

αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο ηεο Βιιάδαο, θαζψο θαη ηνπ λνήκαηνο θαη ηνπ αληίθηππνχ ηεο 

ζην παξφλ. Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ κία ζρεηηθά γξήγνξε έξεπλα φηη ην 

πνζνζηφ ησλ κνπζηθνζεαηξηθψλ παξαγσγψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαηηθή θαη 

πινθή ηεο ηζηνξίαο είλαη πνιχ κηθξφηεξν απηψλ φπνπ βαζηθφο άμνλαο είλαη ε 

πψιεζε θαη πξνψζεζε ησλ ηερληθψλ ηνπ ππεξζεάκαηνο, ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη 

ζηελ Βιιάδα. Καηαιήγνληαο, ζα ήζεια λα ζέζσ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ πξνθχπηεη 

φηαλ εμεηάδεη θαλείο κηα κνξθή ηέρλεο ζε ζπλάξηεζε κε έλα απνιπηαξρηθφ 

θαζεζηψο, φπσο ε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, πνπ δεκηνπξγεί ζηξαηεπκέλν 

πνιηηηζκφ. Ώλ ζπγθεληξσζνχλ φια απηά ηα πνκπψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηνχδηθαι 

θαη ελζσκαησζνχλ ζε κία πξαθηηθή πνιηηηθήο πξνπαγάλδηζεο, ηφηε ε αηζζεηηθή θαη 

ε πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο θαιχπηεη ην ζεαηή; Μπνξεί έλα θνηλφ λα καγεπηεί 

πξαγκαηηθά απφ κία κίμε εληππσζηαζκνχ,  πνπ απφ πίζσ θξχβεη αλαθξίβεηεο ηφζν 

ζεκαηηθέο φζν θαη ηζηνξηθέο; Ώπηνί νη πξνβιεκαηηζκνί απνηέιεζαλ θίλεηξν γηα ηα 

πξψηα βήκαηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

Πξηλ μεθηλήζσ ηηο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ πσο ιφγσ ηεο δχζθνιεο 

ζεκαηηθήο ηεο εξγαζίαο κνπ ήηαλ θαη δχζθνιε ε δηαδηθαζία εχξεζεο βηβιηνγξαθίαο. 

Γη‟ απηφ ην ιφγν ζέισ λα επραξηζηήζσ πξψηα ηνλ θ.Παλαγηψηε πνπ ζην καγαδί ηνπ 

έρεη κία ηεξάζηηα ζπιινγή ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ, 

θαη ρσξίο απηφλ δε ζα είρα βαζηθέο πεγέο γηα ηελ έξεπλα κνπ. Αεχηεξνλ, ζέισ λα 

επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλ ζηε Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε 

Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ππνκνλή θαη πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο ζηελ έξεπλα πνπ έθαλα 

ζρεηηθά κε άξζξα γηα ηε Αηθηαηνξία. Έπεηηα ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, 

ηνλ Κψζηα θαη ηνλ Ώιέμαλδξν πνπ κνηξάζηεθαλ καδί κνπ φιεο ηνπο ηηο ζθέςεηο θαη 

γλψζεηο γχξσ απφ κνξθέο πνιηηηζκνχ ζηε δηθηαηνξία. Ώθφκα, έλα ηεξάζηην 

επραξηζηψ ζηε Νηθνιέηα, ηε Θψκε θαη ηε ΐάζσ πνπ κε βνήζεζαλ ηφζν ζηε δνκή 

ηεο εξγαζίαο θαη ζηνλ «έιεγρφ» ηεο, φζν θαη ζηελ ελζάξξπλζή ηνπο λα ζπλερίζσ ηελ 

πξνζπάζεηά κνπ φηαλ δελ έβξηζθα επαξθή βηβιηνγξαθία. Σέινο, ην κεγαιχηεξν 

επραξηζηψ ην νθείισ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο εξγαζίαο ηνλ θ. Γηψξγν 
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Κίηζην, πνπ κε εκπηζηεχζεθε γηα κία ηφζν δχζθνιε έξεπλα θαη κε βνήζεζε ζηε 

δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο. 
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Δηζαγσγή 
 

Ξεθηλψληαο ηε δηαδηθαζία γηα ηελ εχξεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο γχξσ απφ 

ην κηνχδηθαι, αλαδήηεζα βηβιηνγξαθία ζηα ειιεληθά. Μεηά απφ έξεπλα ηφζν ζε 

επίπεδν βηβιηνγξαθίαο, φζν θαη κέζσ πξνζσπηθήο ζπδήηεζεο κε ηε ία Κνζθηλά, 

πξσηνπφξνο ζηε δηδαζθαιία ηνπ κηνχδηθαι ζηελ Βιιάδα, βξέζεθα κπξνζηά ζε δχν 

αμηφινγεο πεγέο γηα ην είδνο. Δ πξψηε είλαη: «Σν ειιεληθφ θηλεκαηνγξαθηθφ 

κηνχδηθαι» ηεο Λπδίαο Παπαδεκεηξίνπ θαη ε δεχηεξε ηα θείκελα ηνπ Εάζσλα 

Σξηαληαθπιιίδε απφ ην πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο «Δ καγεία ηνπ Μηνχδηθαι» πνπ 

έθαλε πξεκηέξα ην Ννέκβξην ηνπ 1999 θαη ζπλερίζηεθε γηα ζαξάληα παξαζηάζεηο 

ζην ζέαηξν «Υψξα». 

Δ ειιηπήο ειιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην είδνο, κε νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε μέλεο, 

θπξίσο αγγιηθήο, φπνπ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο αλαθέξεη φηη ζηνλ πξφδξνκν ηνπ 

κηνχδηθαι, ζηελ πεξα, ην ζέαηξν, ν ρνξφο θαη ε κνπζηθή δελ απνηεινχλ απηνηειείο 

Σέρλεο αιιά έλα εληαίν corpus. πσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν Władysław 

Tatarkiewicz ζην «History of Aesthetics: Edited by J. Harrell, C. Barrett and D. 

Petsch»: 

 

Δ πεξα πξνζθέξεη κεγάιεο αμίαο πεξηερφκελν πνπ ππφθεηηαη ζε πςειά 

αηζζεηηθά θξηηήξηα, θαζψο θαηάθεξε λα ζπλδπάζεη ζε κία κφλν κνξθή 

Σέρλεο, ηξία είδε πνπ εηδάιισο πξνζεγγίδνληαη σο κεκνλνκέλα: ηε κνπζηθή, 

ηελ πνίεζε θαη ην ρνξφ. (Tatarkiewicz, 1999:239) 

 

Δ αληηκεηψπηζε ησλ ηξηψλ ηερλψλ σο έλα εληαίν ζχλνιν είλαη θαη ν παξάγνληαο πνπ 

κε έθαλε λα ζέισ λα αζρνιεζψ θαη ζηελ πξάμε αιιά θαη ζε έλα εξεπλεηηθφ – 

ζεσξεηηθφ πιαίζην, κε ην είδνο ηνπ κνπζηθνχ ζεάηξνπ αλά ηνλ θφζκν. Έπεηηα απφ 

αξθεηή έξεπλα γηα ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πξνέιεπζεο, πνξείαο θαη εμέιημεο ηνπ 

είδνπο, αιιά θαη «ρηιηφκεηξα» αθξφαζεο δίζθσλ, ζέαζεο παξαζηάζεσλ είηε ζην 

ζέαηξν (Λνλδίλν, Ώζήλα, Θεζζαινλίθε), είηε ζε βίληεν, ζπλεηδεηνπνίεζα πσο ην 

είδνο απφ κφλν ηνπ δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο άμηεο θαη‟ εκέ κνπζηθνινγηθήο 

κειέηεο: 
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1) Σα κηνχδηθαι πνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο εμηζηφξεζεο ηνπ ζέκαηφο ηνπο 

ρξεηάδνληαη έλα πινχζην ζφνπ, εμαηξεηηθέο ηερληθά θσλέο (ζπλήζσο ε έθηαζή ηνπο 

λα μεπεξλά ηηο ηξεηο νθηάβεο), παξάιιεια, ρνξεπηηθέο ηθαλφηεηεο πνιχ 

πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ θαη έλα δπλαηφ performance ην νπνίν ζα ελζνπζηάζεη ην 

θνηλφ θαη ζα εληππσζηάζεη απειεπζεξψλνληαο επξεία θιίκαθα ζπλαηζζεκάησλ. 

πλήζσο ζε απηά ηα κηνχδηθαι ππεξηζρχεη ην ζέακα θαη φια ηα παξαπάλσ έηζη φπσο 

αλαθέξζεθαλ, ζε ζρέζε κε ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. 

πρ: Wicked, A Chorus Line, Chicago, Fame, Grease, Mamma mia, Hairspray, 

Singing in the rain 

 

Δηθόλα 1 Μusical «A Chorus Line», ζηηγκηφηππν απφ ην θηλάιε ηεο παξάζηαζεο θαη ην ηξαγνχδη «One (reprise)» 

 

2) Σα κηνχδηθαι πνπ έρνπλ κία «δπλαηή» πινθή ηζηνξίαο, ζπλήζσο είλαη 

βαζηζκέλα ζε θάπνην ινγνηερληθφ βηβιίν πνπ έρεη γξαθηεί γηα θάπνηα πεξίνδν 

έληνλεο πνιηηηθήο/ πνιεκηθήο / θνηλσληθήο αλαηαξαρήο, θαη κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ 

ησλ ηξηψλ ηερλψλ ζε κία, θαηαθέξλνπλ λα ηελ εμηζηνξήζνπλ επίζεο κέζα απφ ηα 

απαξαίηεηα πςεινχ επηπέδνπ πξνζφληα ζην ηξαγνχδη, ην ρνξφ θαη ηελ εξκελεία. 

π.ρ: Les Miserables, Miss Saigon, West Side Story, Rent 

 

Δηθόλα 2 Musical «Les Miserables», ζηηγκηφηππν απφ ην ηξαγνχδη «One day more» 
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3) Οη κνξθέο ηνπ κνπζηθνχ ζεάηξνπ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, άλζηζαλ, εμειίρζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα κίαο πεξηφδνπ πνιηηηθήο, πνιεκηθήο, θνηλσληθήο αλαηαξαρήο ζε 

θάπνηα ρψξα.  

πρ: Cabaret Γαιιία, Γεξκαλία 

 

 

Δηθόλα 3 Υνξεχηξηα ηνπ cabaret κε εληππσζηαθή ελδπκαζία-πεηαινχδα ζην Folies Bergere, πεξίπνπ 

ην 1910 

 

Αηαβάδνληαο ζρεηηθά κε ηα θακπαξέ ζηε Γεξκαλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμνπζίαο 

ησλ Ναδί, αλαξσηήζεθα αλ ππάξρεη θάηη αληίζηνηρν ζηελ Βιιάδα, φρη πξσηφηππν, 

αιιά έζησ δεκηνπξγηθά θαζνδεγνχκελν. Ώπφ κία πξψηε αλαδήηεζε ζην βηβιίν ηεο 

Λπδίαο Παπαδεκεηξίνπ, Σν Διιεληθό Κηλεκαηνγξαθηθό Μηνύδηθαι (2004) 

δηαπίζησζα πσο ε ίδηα δηαρσξίδεη ην είδνο ζε ηξεηο πεξηφδνπο: ηελ Πξψηκε (1955 – 

1965), ηελ ξηκε (1965 – 1970) θαη ηελ Όζηεξε (1970 – 1975). ε εθείλν ην ζεκείν, 

λνκίδσ, ζπλεηδεηνπνίεζα πνηα ήηαλ ε πεξίνδνο πάλσ ζην είδνο πνπ κε ελδηέθεξε λα 

κειεηήζσ. Βδψ λα πσ, πσο αλ θαη ιάηξεο ηνπ είδνπο, ην θηλεκαηνγξαθηθφ κηνχδηθαι 

ηφζν ζε παγθφζκην , φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν, πνηέ δε κνπ πξφζθεξε ηε καγεία 

ηνπ είδνπο ζην ζέαηξν ή δε κε ελζνπζίαζε, αλ θαη ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε ην είδνο 

εθθίλεζε θαη ελέπλεπζε ε ηαηλία  «The Phantom of the Opera» ηνπ 2004.  Δ ψξηκε 
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πεξίνδνο ινηπφλ, ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ κηνχδηθαι ζπκπίπηεη ε κηζή κε απηήλ ηεο 

δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ζηελ Βιιάδα (1967 – 1974). Μία πξφζθαηε, 

ηζηνξηθά, πεξίνδνο κε έληνλν θαη κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, πνπ απ‟ φηη θαίλεηαη 

παξήγαγε πιήζνο ηαηληψλ κηνχδηθαι, νη νπνίεο φρη κφλν δελ εκπεξηείραλ ην 

παξακηθξφ ζηνηρείν γηα ην ηη ζπλέβαηλε πνιηηηθά ζηε ρψξα, αιιά έδεηρλαλ εηθφλεο 

κίαο ηνπξηζηηθήο Βιιάδαο εληειψο δηαθνξεηηθήο απφ ηελ ηφηε θνηλσληθή, πνιηηηθή 

θαη πνιηηηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν πξψην εξψηεκα πνπ κνπ ήξζε ζην κπαιφ ήηαλ 

αλ ην ίδην ζπλέβαηλε θαη ζην κνπζηθφ ζέαηξν θαη ζηελ επηζεψξεζε. Δ απάληεζε 

ζηαδηαθά άξρηζε λα μεηπιίγεηαη κπξνζηά κνπ, κέζα απφ κεηαγελέζηεξα ληνθηκαληέξ 

ηεο πεξηφδνπ ηεο δηθηαηνξίαο, θαζψο θαη απφ ηελ ηφηε εβδνκαδηαία εθπνκπή 

«Βιιεληθά Βπίθαηξα» πνπ βξήθα ζην Βζληθφ Οπηηθναθνπζηηθφ Ώξρείν. Μία 

απάληεζε, ειάρηζηε βηβιηνγξαθία, αξθεηφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, πνιιά 

εξσηεκαηηθά, αξθεηά εξσηήκαηα. Κχξηνο θνξκφο ησλ εξσηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 

ήηαλ:  

Τπήξραλ παξαζηάζεηο κνπζηθνχ ζεάηξνπ πνπ λα θαηάθεξαλ λα πεξάζνπλ ηελ 

επηηξνπή ινγνθξηζίαο θαη λα κελ απνηεινχζαλ θεξέθσλν ηνπ θαζεζηψηνο ή λα κε 

βαζίδνληαλ ζηελ αηζζεηηθή ελφο θαληαζκαγνξηθνχ ζφνπ γηα λα επηηχρνπλ; Σν είδνο 

ηνπ κηνχδηθαι βαζίδεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν ζηε θαληαζκαγνξία, πνπ ηε 

δηαρσξίδεη έλα πνιχ ιεπηφ λήκα απφ ηελ επίηεπμε κίαο θηηο αηζζεηηθήο ζην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. Ώπηφο ν παξάγνληαο καδί κε ηελ ηδενινγία ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηελ 

πξνψζεζε κίαο δηαθνξεηηθήο εηθφλαο ηεο Βιιάδαο ζην εμσηεξηθφ, κέζα απφ ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα «πνιηηηζηηθφ ράνο»; Γηα λα 

εμεηαζηνχλ φια απηά, ζεψξεζα ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ηελ έξεπλα θαη ελ ηέιεη παξάζεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηεο επνρήο.  
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Α) Ιζηνξηθή Δπηζθόπεζε ηεο Γηθηαηνξίαο ησλ πληαγκαηαξρώλ (1967-1974) 

 

Βηζαγσγηθφ θείκελν απφ ην 37ιεπην αλέθδνην ληνθηκαληέξ ηνπ Παληειή ΐνχιγαξε 

«Σν Υξνληθφ ηεο Αηθηαηνξίαο 1967 – 1974»: 

 

            Μεηά ηελ γεξκαληθή θαηνρή θαη ηελ Ώληίζηαζε, ε Βιιάδα γλψξηζε ηνλ 

Βκθχιην ηνπ 1946 – 1949, πνπ εξείπσζε ηε ρψξα θαη ζέξηζε κηα νιφθιεξε 

γεληά. Ο βαζηιηάο Γεψξγηνο ν ΐ' επέζηξεςε θαη ν ζηξαηφο κεηαηξάπεθε ζε 

φξγαλν θαηαζηνιήο. Έλα επξχ δεκνθξαηηθφ θίλεκα θέξλεη ζηελ εμνπζία ηνλ 

Γεψξγην Παπαλδξένπ ην 1963, αιιά, δχν ρξφληα κεηά, ε πξνζπάζεηά ηνπ λα 

ειέγμεη ηνλ ζηξαηφ πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε ησλ Ώκεξηθαλψλ, ηνπ ζξφλνπ θαη 

ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη νδεγεί ζηελ αλαηξνπή ηνπ. Οη καδηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ιανχ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηαδνρηθή πηψζε ηξηψλ 

πξσζππνπξγψλ δηνξηζκέλσλ απφ ην παιάηη, σο ηελ ζηηγκή πνπ κία 

πξνζσξηλή δεμηά θπβέξλεζε αλαιακβάλεη λα νδεγήζεη ηε ρψξα ζε εθινγέο. 

Σελ 21ε Ώπξηιίνπ ηνπ 1967, θαη ελψ ηα θφκκαηα θηλεηνπνηνχληαη γηα ηελ 

ηειηθή θάζε ησλ εθινγψλ, ν ζηξαηφο επεκβαίλεη. 

 

ηηο 21 Ώπξηιίνπ 1967, θαηαξγψληαο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εθινγέο ζηελ Βιιάδα 

ζηηο 28 Μαίνπ, κία νκάδα επίνξθσλ αμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ θαηέιαβε ηελ εμνπζία 

επηβάιινληαο ζηξαηησηηθφ λφκν, θαηήξγεζε ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη αλέζηεηιε 

βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ ζπληάγκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζηξαηησηηθή Αηθηαηνξία 

επεδίσμε, εθκεηαιιεπφκελε ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα ηεο επνρήο, ηελ εγθαζίδξπζε ελφο 

θαζεζηψηνο γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θνκκνπληζκνχ, ηνλ νπνίν ζεσξνχζε νξαηφ ερζξφ 

θαηά ηνπ έζλνπο. Ώθνινπζνχλ απνζπάζκαηα ηεο νκηιίαο ηνπ Γεψξγηνπ 

Παπαδφπνπινπ απφ ηελ πξψηε πλέληεπμε Σχπνπ, πνπ δφζεθε ζηηο 27 Ώπξηιίνπ 

1967, ζην θηίξην ηεο Βλψζεσο πληαθηψλ Δκεξεζίσλ Βθεκεξίδσλ Ώζελψλ: 

Δ ρψξα δηήξρεην κίαλ θξίζηλ αλαδεηνχζα δηέμνδνλ απφ έλα πνιηηηθφ 

αδηέμνδνλ εηο ην νπνίν είρελ εηζέιζε …Δ θαηάζηαζηο απηή πξνζηηζέκελε εηο 

κίαλ αλαξρηθήλ αληίιηςηλ ε νπνία είρελ επηβιεζή ζρεδφλ εηο φια ηα άηνκα ηεο 

θνηλσλίαο, είρε δεκηνπξγήζεη ηνλ έζραηνλ θίλδπλνλ δηα ηελ ρψξαλ, είρε 
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δεκηνπξγήζεη ηνλ θίλδπλνλ λα αλαθφςε ε ρψξα ηελ πνξείαλ ηεο πξνο ηα 

εκπξφο απφ ηνλ θνκκνπληζκφλ. [...]  

Έηζη θχξηνη είρακε θζάζεη λα νδεγνχκεζα εκείο, Έιιελεο φληεο, εηο ηνλ 

θνκκνπληζκφλ. (Παπαδφπνπινο 1967) 

Με εληνιή ηνπ ηξαηηάξρνπ ηπιηαλνχ Παηηαθνχ, ηαλθο εηζβάιινπλ ζηνπο δξφκνπο 

ηεο Ώζήλαο θαη νη  Γ. Παπαδφπνπινο, ν η. Παηηαθφο θαη ν Ν. Μαθαξέδνο 

θαηεπζχλνληαη πξνο ην παιάηη ηνπ βαζηιηά. Ο βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο αλαγλσξίδεη 

ην πξαμηθφπεκα νξθίδνληαο θπβέξλεζε, κε πξσζππνπξγφ ηνλ Κσλζηαληίλν Κφιιηα. 

Υηιηάδεο πνιίηεο θαη πνιηηηθνί αληίπαινη ζπλειήθζεζαλ, θπιαθίζηεθαλ, 

εμνξίζηεθαλ ή ηέζεθαλ ζε θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκφ, αλάκεζά ηνπο ν Γεψξγηνο 

Παπαλδξένπ  θαη ν Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο (κεηαβαηηθφο πξσζππνπξγφο ηεο 

Βιιάδαο ελφςεη εθινγψλ, απφ ηηο 3 Ώπξηιίνπ έσο ηε δηελέξγεηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

θαζεζηψηνο). Δ Υνχληα δηήξθεζε εθηά έηε θαηά ηα νπνία ζρεκαηίζηεθαλ ηέζζεξηο 

θπβεξλήζεηο. Δ πξψηε θπβέξλεζε έιαβε ρψξα ην 1967 κε επηθεθαιήο ηνλ 

Κσλζηαληίλν Κφιιηα, αλαηξέπνληαο νπζηαζηηθά ηελ θπβέξλεζε ηνπ Παλαγηψηε 

Καλειιφπνπινπ θαη ηηο εθινγέο πνπ πξνθπξήρζεθαλ γηα ηελ 28
ε
 Μαίνπ ηνπ 1967. 

ηηο 13 Αεθεκβξίνπ ηνπ 1967 ε πξσζππνπξγία πεξλά ζηα ρέξηα ηνπ Γεψξγηνπ 

Παπαδφπνπινπ. Δ δεχηεξε απηή δηαθπβέξλεζε ήηαλ ε καθξνβηφηεξε θπβέξλεζε ηεο 

Υνχληαο, θαζψο παξέκεηλε ζηελ εμνπζία γηα ζρεδφλ έμη ρξφληα. Σελ 29
ε
 Ενπιίνπ ηνπ 

1973 ην θαζεζηψο δηελεξγεί δεκνςήθηζκα κε εξψηεκα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πληάγκαηνο ηνπ 1968, ηελ εθινγή πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ δεκνθξαηίαο γηα 

ζεηεία νθηψ εηψλ θαη θπξηφηεξν ηελ θαηάξγεζε ηεο κνλαξρίαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ην πνιίηεπκα ηεο πξνεδξηθήο θνηλνβνπιεπηηθήο 

δεκνθξαηίαο. Σν δεκνςήθηζκα ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην λφζα δεκνςεθίζκαηα πνπ 

έγηλαλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Μεηά ην δεκνςήθηζκα θαηά ην νπνίν ην εθινγηθφ 

ζψκα ηάρζεθε ππέξ ηνπ Ναη, ν Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο νξθίδεηαη πξφεδξνο ηεο 

Αεκνθξαηίαο θαη δηνξίδεη κεηαβαηηθή θπβέξλεζε κε επηθεθαιήο ηνλ πχξν 

Μαξθεδίλε, έρνληαο σο απνζηνιή ηε δηελέξγεηα βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηελ 10
ε
 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1974. Βληνχηνηο, ζηηο 25 Ννεκβξίνπ ηνπ 1973 ν Σαμίαξρνο 

Αεκήηξηνο Εσαλλίδεο νξγαλψλεη πξαμηθφπεκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαηξνπή 

ηνπ Παπαδφπνπινπ θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Μαξθεδίλε. Δ λέα θπβέξλεζε κε 

πξσζππνπξγφ ηνλ Ώ. Ώλδξνπηζφπνπιν επηβάιιεη ζηξαηησηηθφ λφκν, ελψ ν Α. 



12 
 

Εσαλλίδεο παξ‟ φιν πνπ δελ κεηείρε ζηελ ζηειέρσζε ηεο θπβέξλεζεο δηαδξακαηίδεη 

ηζρπξφ θαη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα ηεο επνρήο.  

ηηο 15 Ενπιίνπ ε Υνχληα αλαηξέπεη κε πξαμηθφπεκα ηνλ πξφεδξν ηεο Κππξηαθήο 

Αεκνθξαηίαο θαη Ώξρηεπίζθνπν Μαθάξην. Δ αλαηξνπή απηή αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα 

ηελ εηζβνιή ησλ ηνχξθηθσλ ηαλθο ζηελ Μεγαιφλεζν. Με ηελ παξέιεπζε ιίγσλ 

εβδνκάδσλ ε Σνπξθία επηβάιιεη ηελ εμνπζία ηεο πεξίπνπ ζην κηζφ λεζί. χκθσλα 

κε ην ΐαζίιε Ραθαειίδε, ε δηρνηφκεζε ηεο Κχπξνπ απνηειεί απφ εθείλε ηελ ζηηγκή 

κία de facto (= εθ ησλ πξαγκάησλ) θαηάζηαζε ε νπνία ηείλεη ζηηο κέξεο καο λα 

ζεσξείηαη de jure (= κε ηζρχ λφκνπ). Οθηψ κέξεο κεηά ην πξαμηθφπεκα ηεο Κχπξνπ, 

ε Υνχληα «πέθηεη» θαη ν ηφηε πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο ηξαηεγφο Γθηδίθεο 

πξνζθαιεί απφ ην εμσηεξηθφ θαη δηνξίδεη σο πξσζππνπξγφ ηνλ Κσλζηαληίλν 

Καξακαλιή ηνλ Ενχιην ηνπ 1974. 

ηηο 23 Ώπγνχζηνπ ηνπ 1975 ην πεληακειέο Βθεηείν Ώζελψλ επηβάιιεη ηηο πνηλέο ηεο 

ζηξαηησηηθήο θαζαίξεζεο, ηνπ ζάλαην θαη ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο ζηνπο βαζηθνχο 

κεηφρνπο ηεο Υνχληαο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηφηε πξσζππνπξγφο Κσλζηαληίλνο 

Καξακαλιήο κεηέηξεςε ηηο ζαλαηηθέο πνηλέο ζε ηζφβηα θάζεηξμε. 

Ώπφ ηα πξψηα κέηξα πνπ επέβαιιε ην θαζεζηψο ήηαλ ε απαγφξεπζε ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ, ε ζπγθξφηεζε Βθηάθησλ ηξαηνδηθείσλ, ε δηάιπζε πνιιψλ 

νξγαλψζεσλ (πνιηηηθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ, θνηηεηηθψλ θ.α.) θαη ε απνζηξάηεπζε 

αληηζέησλ πξνο ην θαζεζηψο. ηε ζπλέρεηα επηβιήζεθε πξνιεπηηθή θαη ζηνρεπκέλε 

ινγνθξηζία ηφζν ζηνλ Σχπν θαη ζην ξαδηφθσλν, φζν θαη ζηηο Σέρλεο (κνπζηθή, 

θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν, ινγνηερλία, πνίεζε θιπ), ελψ απαγνξεχηεθε ε θπθινθνξία 

πνιιψλ εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ θαη κνπζηθψλ δίζθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

απαγνξεχηεθαλ ηαηλίεο ηεο Μειίλαο Μεξθνχξε θαη ηεο Βηξήλεο Παπά, ελψ φπνηνο 

άθνπγε Μίθε Θενδσξάθε δηθαδφηαλ απηφκαηα απφ ην ζηξαηνδηθείν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ  παξάδεηγκα  ήηαλ ε απαγφξεπζε ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ ηξαγηθψλ 

πνηεηψλ φπσο ν Ώηζρχινο, ν νθνθιήο θαη ν Βπξηπίδεο. Μαηαηψζεθαλ επίζεο νη 

παξαζηάζεηο (πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλεο λα γίλνπλ):  «Βηξήλε» ηνπ Ώξηζηνθάλε,  

«Σξσάδεο» θαη  «Εθέηηδεο» ηνπ Βπξππίδε θαη  «Πξνκεζέαο Αεζκψηεο» ηνπ 

Ώηζρχινπ κε ηε δηθαηνινγία φηη ηε κνπζηθή είρε γξάςεη ν Μίθεο Θενδσξάθεο. ιν 

ην έξγν ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ δελ επηηξεπφηαλ, θαζψο θαη φια ηα ζεσξνχκελα 

καξμηζηηθά θαη θνκκνπληζηηθά βηβιία. Κσκηθφ είλαη ην γεγνλφο, φηη απαγνξεχηεθε ε 
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θπθινθνξία φισλ ησλ κεζφδσλ εθκάζεζεο ηεο ξψζηθεο γιψζζαο θαη ηα 

ειιελνβνπιγάξηθα ιεμηθά. Δ επίζεκε ππνζηήξημε ηεο ινγνθξηζίαο ησλ 

ζπληαγκαηαξρψλ ζηνλ ηχπν ήηαλ: 

            Βηο ηελ ρψξαλ καο ε ινγνθξηζία είλαη πξνζσξηλή. Σα θαηλφκελα θαη αη 

εληππψζεηο είλαη ελαληίνλ καο, ηα γεγνλφηα θαη ε νπζία είλαη ππέξ εκψλ.  

Σξία ρξφληα κεηά ην πξαμηθφπεκα, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1970, ζα επηηξαπεί ε 

θπθινθνξία ησλ απαγνξεπκέλσλ βηβιίσλ: 

            …ππφ ηελ πξνυπφζεζηλ φηη δη‟ απηψλ δελ αζθείηαη πξνπαγάλδα θαηά ηεο 

θαζεζηεθπίαο ζπληαγκαηηθήο ηάμεσο. 

. 

ηηο 28 Μαξηίνπ 1969 ν λνκπειίζηαο πνηεηήο Γηψξγνο εθέξεο θαηαδίθαζε ην 

ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο ηεο ρνχληαο. Δ δήισζή ηνπ κεηαδφζεθε απφ ηελ ειιεληθή 

ππεξεζία ηνπ BBC θαη ήηαλ ε εμήο
1
: 

Πάεη θαηξφο πνπ πήξα ηελ απφθαζε λα θξαηεζψ έμσ απφ ηα πνιηηηθά ηνπ 

ηφπνπ. Πξνζπάζεζα άιινηε λα ην εμεγήζσ. Ώπηφ δε ζεκαίλεη δηφινπ πσο 

κνπ είλαη αδηάθνξε ε πνιηηηθή δσή καο. Έηζη, απφ ηα ρξφληα εθείλα, σο ηψξα 

ηειεπηαία, έπαςα θαηά θαλφλα λα αγγίδσ ηέηνηα ζέκαηα· εμάιινπ ηα φζα 

δεκνζίεςα σο ηηο αξρέο ηνπ 1967 θαη ε θαηνπηλή ζηάζε κνπ - δελ έρσ 

δεκνζηέςεη ηίπνηα ζηελ Βιιάδα απφ ηφηε πνπ θηκψζεθε ε ειεπζεξία - 

έδεηρλαλ, κνπ θαίλεηαη, αξθεηά θαζαξά ηε ζθέςε κνπ. 

Μνιαηαχηα, κήλεο ηψξα, αηζζάλνκαη κέζα κνπ θαη γχξσ κνπ, νινέλα πην 

επηηαθηηθά, ην ρξένο λα πσ έλα ιφγν γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζή καο. Με φιε 

ηε δπλαηή ζπληνκία, λα ηί ζα έιεγα: 

Κιείλνπλ δχν ρξφληα πνπ καο έρεη επηβιεζεί έλα θαζεζηψο νισζδηφινπ 

αληίζεην κε ηα ηδεψδε γηα ηα νπνία πνιέκεζε ν θφζκνο καο θαη ηφζν 

πεξίιακπξα ν ιαφο καο ζηνλ ηειεπηαίν παγθφζκην πφιεκν. Βίλαη κία 

θαηάζηαζε ππνρξεσηηθήο λάξθεο, φπνπ φζεο πλεπκαηηθέο αμίεο θαηνξζψζακε 

λα θξαηήζνπκε δσληαλέο, κε πφλνπο θαη κε θφπνπο, πάλε θη απηέο λα 

                                                           
1
 Η διλωςθ του Γιϊργου Σεφζρθ βρζκθκε ςτο site: http://www.zougla.gr/greece/article/san-simera-

o-seferis-li-ti-siopi-tou-ke-mila-anikta-kata-tis-xountas, 10/06/2017 
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θαηαπνληηζηνχλ κέζα ζηα ειψδε ζηεθνχκελα λεξά. Αε ζα κνπ ήηαλ δχζθνιν 

λα θαηαιάβσ πψο ηέηνηεο δεκηέο δε ινγαξηάδνπλ πάξα πνιχ γηα νξηζκέλνπο 

αλζξψπνπο. 

Απζηπρψο δελ πξφθεηηαη κφλνλ γη᾿ απηφ ηνλ θίλδπλν. ινη πηα ην δηδάρηεθαλ 

θαη ην μέξνπλ πσο ζηηο δηθηαηνξηθέο θαηαζηάζεηο ε αξρή κπνξεί λα κνηάδεη 

εχθνιε, φκσο ε ηξαγσδία πεξηκέλεη αλαπφηξεπηε ζην ηέινο. Σν δξάκα απηνχ 

ηνπ ηέινπο καο βαζαλίδεη, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, φπσο ζηνπο πακπάιαηνπο 

ρνξνχο ηνπ Ώηζρχινπ. ζν κέλεη ε αλσκαιία, ηφζν πξνρσξεί ην θαθφ. 

Βίκαη έλαο άλζξσπνο ρσξίο θαλέλα απνιχησο πνιηηηθφ δεζκφ θαη, κπνξψ λα 

ην πσ, κηιψ ρσξίο θφβν θαη ρσξίο πάζνο. ΐιέπσ κπξνζηά κνπ ηνλ γθξεκφ 

φπνπ καο νδεγεί ε θαηαπίεζε πνπ θάιπςε ηνλ ηφπν. Ώπηή ε αλσκαιία πξέπεη 

λα ζηακαηήζεη. Βίλαη εζληθή επηηαγή. 

Σψξα μαλαγπξίδσ ζηε ζησπή κνπ. Παξαθαιψ ην Θεφ λα κε κε θέξεη άιιε 

θνξά ζε παξφκνηα αλάγθε λα μαλακηιήζσ. (εθέξεο 1969) 

 

Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ηνπ αθαηξεζεί ν ηίηινο ηνπ πξέζβε επί ηηκή, 

θαζψο θαη ην δηθαίσκα ρξήζεο δηπισκαηηθνχ δηαβαηεξίνπ. Πέζαλε ζηηο 20 

επηεκβξίνπ 1971 θαη ε θεδεία ηνπ εμειίρζεθε ζε ζησπεξή πνξεία δηακαξηπξίαο 

θαηά ηεο Υνχληαο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξαηησηηθήο Αηθηαηνξίαο ην θηίξην ηεο θεληξηθήο αζθάιεηαο 

ζηελ νδφ Μπνπκπνπιίλαο κεηαηξέπεηαη ζε ηφπν αλαθξίζεσλ θαη βαζαληζηεξίσλ. 

Γίλνληαη ζπιιήςεηο ρσξίο δηθαζηηθά εληάικαηα, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζνδνη 

βαζαληζηεξίσλ ε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, ε θάιαγγα, ε απνκφλσζε ζε άζιηεο 

ζπλζήθεο θαζψο θαη ειεθηξνζφθ. χκθσλα κε ηνλ Πεξηθιή Κνξνβέζε ζην βηβιίν 

ηνπ «Ώλζξσπνθχιαθεο» ην αλέβαζκα ζηελ ηαξάηζα ηεο Μπνπκπνπιίλαο 

ζεκαηνδνηνχζε ηελ έλαξμε κεζνδηθψλ θαη απάλζξσπσλ βαζαληζηεξίσλ, ηελ ψξα 

πνπ νη ζπιιεθζέληεο ήηαλ δεκέλνη πάλσ ζε πάγθν. Σα βαζαληζηήξηα, καδί κε ηηο 

εμνξίεο θαη ηα ζηξαηνδηθεία απνηεινχζαλ ηνλ βαζηθφ κνριφ ηεο δηθηαηνξίαο γηα ηελ 

εζηθή θαη ζσκαηηθή εμάληιεζε θαη εμφλησζε ησλ αληηπάισλ ηεο.  
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Δ θαηάζηαζε ζηελ ηαξάηζα ηεο Μπνπκπνπιίλαο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Μίθε 

Θενδσξάθε ζην ηξαγνχδη «θαγείν» (1971): 

 

«…Υηππνύλ ην βξάδπ ζηελ ηαξάηζα ηνλ Αλδξέα, 

κεηξώ ηνπο ρηύπνπο ην αίκα κεηξώ…» 

(απφζπαζκα απφ ην ηξαγνχδη «θαγείν» - 1971, δίζθνο: Σα ιατθά, ζηίρνη: Μάλνο 

Βιεπζεξίνπ) 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο θξηθαιεφηεηαο ηεο ηξαηησηηθήο Αηθηαηνξίαο 

ππήξμαλ νη δνινθνλίεο θαη νη βαζαληζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ ην 1973.  

 

Β) Η Αληίζηαζε θαηά ηεο Υνύληαο 

 

ηηο 2 επηεκβξίνπ 1967, ηεζζεξάκηζη κήλεο κεηά ηελ επηβνιή ηεο ζηξαηησηηθήο 

δηθηαηνξίαο, κία νκάδα αγσληζηψλ ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ πξνζπάζεζε λα 

αλαηηλάμεη κία θνιφλα ηεο ΑΒΔ θνληά ζην Καπηαηδφγιεην ηάδην ζηε Θεζζαινλίθε, 

ηελ ψξα πνπ πιεζίαδαλ ηα πξψηα εγθαίληα ηεο Αηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, 

κεηά ηελ θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο. θνπφο απηήο ηεο ελέξγεηαο ήηαλ λα βπζηζηεί 

ζην ζθνηάδη ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο ηελ ψξα πνπ ζα ηεινχληαλ ηα εγθαίληα ζην 

Ώιεμάλδξεην Μέιαζξν θαη πέηπρε κεξηθψο, θαζψο έζβεζαλ ηα θψηα ηεο Αηεζλνχο 

Έθζεζεο γηα πέληε πεξίπνπ ιεπηά, θαη ε αληηδηθηαηνξηθή απηή δξάζε, έθαλε ην γχξν 

ηνπ θφζκνπ ζηηο επφκελεο ψξεο. Μεηά απφ ην εγρείξεκα ηα κηζά κέιε ηεο νκάδαο νη: 

Γηάλλεο Υαιθίδεο, Γξεγφξεο Παληήο θαη Φεξδηλάλδνο (Νάληεο) Υαηδεγηάλλεο 

θαηέθπγαλ ζηελ θξπςψλα ηεο νξγάλσζεο, φπνπ δχν κέξεο κεηά, ηα φξγαλα ηεο 

ρνχληαο ηνπο εληφπηζαλ δνινθνλψληαο ελ ςπρξψ ηνλ Γηάλλε Υαιθίδε θαη 

ηξαπκαηίδνληαο κέζσ βαζαληζηεξίσλ ηνπο Γξεγφξε Παληή θαη Νάληε Υαηδεγηάλλε. 

Ο Γηάλλεο Υαιθίδεο ππήξμε ν πξψηνο λεθξφο ηνπ αληηδηθηαηνξηθνχ αγψλα. 

Ώθνινπζνχλ απνζπάζκαηα, απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ Νάληε Υαηδεγηάλλε, ηεο ελ 

ςπρξψ δνινθνλίαο ηνπ Γηάλλε Υαιθίδε: 
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Ήξζαλ ζαλ ζηπγλνί δνινθφλνη θαη θάλαλε θφζθηλν ην δηακέξηζκα απφ ηηο 

ζθαίξεο πνπ έξηρλαλ ζηα ηπθιά.[…]Ήηαλ ηξαπκαηηζκέλνο θαη δελ κπνξνχζε 

λα κηιήζεη. Ώλ θαη ρηππεκέλνο, δξαζθέιηζε ηα θάγθεια ηνπ κπαιθνληνχ θαη 

πήδεμε θάησ πξνο ηελ πξαζηά. […]Βγψ ήκνπλ θξεκαζκέλνο απφ ηα θάγθεια, 

εθείλε ηελ ψξα ήξζε ν αζθαιίηεο Ώληψλεο Λεπεληψηεο κε πξνηεηακέλν ην 

πεξίζηξνθφ ηνπ θαη ππξνβνιεί ηνλ Γηάλλε πηζψπιαηα. Σελ ηειεπηαία ηελ 

έξημε ζρεδφλ εμ‟ επαθήο. Μπνξνχζε ν ζηπγεξφο δνινθφλνο λα ηνλ ζπιιάβεη, 

ρσξίο λα ξίμεη νχηε κία ζθαίξα. Ο βαξηά ηξαπκαηηζκέλνο Υαιθίδεο, άθεζε 

ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζην πεδνδξφκην ηεο νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο, κε 

ηα φξγαλα ηεο δηθηαηνξίαο λα ηνλ θισηζνχλ κε απεξίγξαπηε καλία θαη λα ηνλ 

ριεπάδνπλ, αθήλνληαο ηνλ λα μεςπρήζεη ζην πεδνδξφκην αβνήζεηνο. 

(Υαηδεγηάλλεο 2010) 

 

Δηθόλα 4: Καηαζθεπή εηο κλήκελ ηνπ Γηάλλε Υαιθίδε ζην ζεκείν πνπ δνινθνλήζεθε (Οδφο Γηάλλε Υαιθίδε – 

πξψελ ηκήκα νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο 15 θαη Θ. Νάηζηλα γσλία, Θεζζαινλίθε), Πξνζσπηθφ αξρείν 

(εκεξνκελία ιήςεο: 16/09/2016) 

Σελ 13
ε
 Ώπγνχζηνπ ην 1968 ν Ώιέμαλδξνο Παλαγνχιεο θαηαζηξψλεη ζρέδην 

δνινθνλίαο θαηά ηνπ Γεψξγηνπ Παπαδφπνπινπ. Σν ζρέδην ηνπ φκσο απνηπγράλεη θαη 

ζπιιακβάλεηαη επηηφπνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ πθίζηαηαη απάλζξσπα 
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βαζαληζηήξηα, ελψ ην ζηξαηνδηθείν ηνλ θαηαδηθάδεη ζε ζάλαην. Χζηφζν ν 

Παλαγνχιεο γιηηψλεη ηελ δσή ηνπ ράξε ζηελ επέκβαζε ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο 

Βπξψπεο πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ. Ώπνθπιαθίδεηαη κε βάζε ηελ γεληθή 

ακλεζηία πνπ απέλεηκε ην θαζεζηψο ησλ πληαγκαηαξρψλ ζηνπο πνιηηηθνχο 

θξαηνχκελνπο ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1973. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1968 ε Αηθηαηνξία ησλ πληαγκαηαξρψλ δηελεξγεί ην πξψην ηεο 

δεκνςήθηζκα, ζην νπνίν ν ειιεληθφο ιαφο ιέεη ΝΏΕ ζηε Υνχληα ζε πνζνζηφ 92,3%! 

Έλα κήλα αξγφηεξα πεζαίλεη ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ θαη ε θεδεία ηνπ κεηαηξέπεηαη 

ζε ζησπεξή κελ, ζζελαξή δε αληίδξαζε θαηά ηνπ θαζεζηψηνο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

ε νκηιία ηνπ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ ζηνλ επηθήδεην ιφγν ηνπ:  

«Ώλακηκλήζθνκαη ηνλ θνηλφ καο αγψλα δηα ηελ δεκνθξαηίαλ, αγψλσλ νη 

νπνίνη ζπλερίδνληαη».  (Καλειιφπνπινο 1973) 

Με ην πέξαο ηεο θεδείαο ζεκεηψλνληαη δηελέμεηο θαη ζπκπινθέο κεηαμχ δηαδεισηψλ 

θαη αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ.  

Σν κφλν ζεζκηθφ φξγαλν πνπ ελαληηψλεηαη θαηά ηνπ θαζεζηψηνο είλαη ην πκβνχιην 

ηεο Βπηθξαηείαο. Δ Υνχληα έρεη ήδε απνιχζεη ηξηαληαέλα δηθαζηέο, ηηο απνιχζεηο 

ησλ νπνίσλ αθπξψλεη ην ηΒ θαζψο παξαβηάδεηαη νινθάλεξα ε ηζνβηφηεηα ησλ 

δηθαζηψλ.  

Σν 1967 ε Υνχληα απαγνξεχεη ηηο θνηηεηηθέο εθινγέο ζηα παλεπηζηήκηα ελψ 

επηβάιιεη κε εθιεγκέλνπο εγέηεο ησλ θνηηεηηθψλ ζπιιφγσλ ζηελ Βζληθή Φνηηεηηθή 

Έλσζε Βιιάδαο (ΒΦΒΒ). Δ πξψηε ζζελαξή αληίδξαζε θαηά ηεο πξαθηηθήο απηήο 

ηεο δηθηαηνξίαο ήηαλ ε ζηάζε ηνπ Κεξθπξαίνπ θνηηεηή Κψζηα Γεσξγάθε ν νπνίνο 

απηνππξπνιήζεθε ην 1970 ζηε Γέλνβα ηεο Εηαιίαο, σο έλδεημε δηακαξηπξίαο ελάληηα 

ζηε Υνχληα. ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ ην 1973 κεξηθέο ρηιηάδεο θνηηεηψλ 

θαηαιακβάλνπλ ην θηίξην ηεο Ννκηθήο ρνιήο Ώζελψλ δεηψληαο ηελ θαηάξγεζε ηεο 

ζηξάηεπζεο ησλ «αληηδξαζηηθψλ» λέσλ. Σα γεγνλφηα ζηε Ννκηθή απνηεινχλ ηνλ 

πξνάγγειν ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ. ηηο 14 Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ νρπξψλνληαη κέζα ζην θηίξην ηεο ζρνιήο θαη μεθηλνχλ ηε 

ιεηηνπξγία αλεμάξηεηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ. Παξάιιεια ζηήλνληαη 

νδνθξάγκαηα θαη μεθηλνχλ δηελέμεηο κεηαμχ εμεγεξκέλσλ θνηηεηψλ θαη αζηπλνκίαο. 

Σν θαζεζηψο απνθαζίδεη ζηηο 17 Ννεκβξίνπ λα εηζέιζεη κε ηαλθο ζην ρψξν ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ γθξεκίδνληαο ηελ θεληξηθή πχιε θαη εθθελψλνληαο ην θηίξην. 
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Ώζηπλνκηθέο δπλάκεηο επηηίζεληαη ζηνπο θνηηεηέο ελψ ειεχζεξνη ζθνπεπηέο ηεο 

αζηπλνκίαο ππξνβνινχλ απφ γεηηνληθέο ηαξάηζεο. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Βζληθνχ 

Εδξχκαηνο Βξεπλψλ ην 2003 ν αξηζκφο ησλ επσλχκσλ λεθξψλ αλέξρεηαη ζε 23, ελψ 

απηφο ησλ λεθξψλ αγλψζησλ ζηνηρείσλ ζε 16. 

 

Γ) Δζηηάδνληαο ζηνλ πνιηηηζκό 

 

Καιιηηερληθά ε δεθαεηία ηνπ ‟60 ήηαλ κία πεξίνδνο ηδηαίηεξεο άλζεζεο γηα ηελ 

Βιιάδα. Ο Μάλνο Υαηδηδάθηο, ν Μίθεο Θενδσξάθεο, ν ηαχξνο Ξαξράθνο θαη 

πνιινί άιινη βξηζθφληνπζαλ ζην απφγεην ηεο κνπζηθήο ηνπο θαξηέξαο, ηφζν ζηε 

ζχλζεζε κνπζηθήο θαη δίζθσλ, φζν θαη ζηε ζχλζεζε κνπζηθήο γηα παξαζηάζεηο 

κνπζηθνχ Θεάηξνπ, ηαηληψλ ηεο κεγάιεο νζφλεο θαη Βπηζεψξεζεο. Δ ηειεφξαζε 

ζηελ Βιιάδα κφιηο είρε θάλεη ηα πξψηα ηεο βήκαηα, ελψ νη θηλεκαηνγξαθηθέο 

επηηχρηεο δηαδέρνληαλ ε κία ηελ άιιε. 

Μέζα απφ ηε ζέαζε θάπνησλ ληνθηκαληέξ δηαπίζησζα πσο ε δηθηαηνξία ζρεδφλ 

ακέζσο κεηά ηελ επηβνιή ηεο, δεκηνχξγεζε κία ζεηξά γηνξηψλ, θαηεπζπλφκελσλ 

πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά απφ απηήλ. Σσλ γηνξηψλ πνιεκηθήο αξεηήο θαζψο θαη ησλ 

γηνξηψλ ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο. ηελ εξγαζία απηή, γίλεηαη αλαθνξά 

θαη αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ γηνξηψλ πνιεκηθήο αξεηήο θαη ηνπ πξψηνπ 

ενξηαζκνχ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, φπνπ πξνθχπηνπλ πνηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ππεξζεάκαηνο «δαλείζηεθαλ» νη θαζεζησηηθνί ζηηο θαιιηηερληθέο ηνπο επηινγέο, γηα 

ηελ πξνπαγάλδηζε ηεο ηδενινγίαο θαη αληίιεςήο ηνπο. Ο θίλδπλνο πνπ εγθπκνλείηαη 

εδψ, ιφγσ ηνπ δαλεηζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο, σο ηερληθέο 

αιιά θαη σο ηερλάζκαηα ππεξζεάκαηνο, είλαη ε ζεψξεζε ησλ παξαγσγψλ απηψλ σο 

θαιιηηερληθά πξντφληα πξνο αλάιπζε. Δ πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε, ζηελ εξγαζία 

απηή, αληηκεησπίδεη ηε κέζνδν θαη ηα θαιιηηερληθά παξάγσγα ηνπ θαζεζηψηνο σο 

πνιηηηθή πξνπαγάλδα κε θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο, ρσξίο λα θαηεγνξηνπνηνχληαη 

εηδνινγηθά ζε θάπνηα κνξθή ηέρλεο. 

Οη γηνξηέο πνιεκηθήο αξεηήο δηεμάγνληαλ θάζε ρξφλν (θάπνηεο θνξέο παξαπάλσ απφ 

κία θνξά) ζην Παλαζελατθφ ηάδην (Καιιηκάξκαξν). Δ παξνπζία ησλ ζρνιείσλ θαη 

ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηεο Πξσηεχνπζαο ήηαλ ππνρξεσηηθή, θαη ζηφρνο ηνπ 

θαζεζηψηνο ήηαλ λα «αλαδείμεη» κέζα απφ ηηο δξάζεηο πνπ εθηπιίζζνληαλ, ηελ 
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ζρέζε ηεο πνιεκηθήο ηζηνξίαο, ηελ εμέιημε θαη πνξεία ηεο ρψξαο πξνο ζηελ 

«Βπαλάζηαζε ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ». Σα «δξψκελα» απηά, ελ είδεη αλαπαξάζηαζεο, 

είραλ ηε κνξθή ηνπ ππεξζεάκαηνο, κε θαληαζκαγνξηθά λνχκεξα ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ επίδεημε ηθαλνηήησλ ησλ ελφπισλ θαη ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο, λα 

ζπλζέηνπλ έλα πινχζην γηα ην κάηη, θαθφγνπζην ζηελ πξάμε απνηέιεζκα. 

Απζηπρψο, δελ ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε βηβιηνγξαθία πνπ λα παξνπζηάδεη 

αλαιπηηθά ηε ζεηξά ησλ «ζθεηο» θαη ησλ «παξειάζεσλ» ζηηο γηνξηέο.  Ώπηή ε 

δπζθνιία κε νδήγεζε ζην λα ςάμσ γηα ζσζκέλεο βηληενζθνπήζεηο ή απνζπάζκαηα 

ζε ληνθηκαληέξ. Σν επηπρέο ήηαλ φηη βξήθα κία εθπνκπή ησλ «ειιεληθψλ επίθαηξσλ» 

ηνπ 1970 ζην Β.Ο.Ώ., φπνπ ν αθεγεηήο εμηζηνξεί παξνπζία καγλεηνζθφπεζεο, 

θάπνηεο δξάζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην Καιιηκάξκαξν ζηηο Γηνξηέο εθείλεο ηεο 

ρξνληάο. Απζηπρψο δελ βξήθα θάπνην αληίζηνηρν άιιν πιηθφ απφ πεγέο εθείλεο ηεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ, νπφηε μεθίλεζα λα ςάρλσ γηα ηπρφλ πεξηγξαθέο ησλ γηνξηψλ ζε 

κεηαγελέζηεξεο πεγέο. Μνπ θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ δχν κεηαγελέζηεξα 

ληνθηκαληέξ: «Σν Πνιηηηζηηθφ έγθιεκα ηεο Υνχληαο» θαη «Σν Θέαηξν ζηα ρξφληα 

ηεο Υνχληαο». ην πξψην, ππήξραλ απνζπάζκαηα ησλ γηνξηψλ ηνπ έηνπο 1969, θαη 

κε αθνξκή απηφ, επηζθέπηεθα ηε Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηπρφλ 

πεξηγξαθή ηνπο ζε εθεκεξίδεο. Δ απνπζία εθεκεξίδσλ πξηλ ην 1975, κε νδήγεζε λα 

ςάμσ ζε θχιια εθεκεξίδσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ηα επφκελα ρξφληα απφ απηά ηεο 

Αηθηαηνξίαο, θνληά ζηελ εκεξνκελία ηνπ πξαμηθνπήκαηνο (21
ε
 Ώπξηιίνπ). Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο ήηαλ θεξδνθφξν, θαζψο νη ζπληάθηεο 

θαη νη αξζξνγξάθνη φισλ ησλ εθεκεξίδσλ ζρεδφλ θάζε ρξφλν κέρξη θαη ην 2004 

πεξίπνπ, αθηέξσλαλ αξθεηά άξζξα ζηε δηθηαηνξία (πσο ήξζε, πσο «έπεζε», ηη άθεζε 

πίζσ ηεο, ηα πνιηηηθά, ηα πνιηηηζηηθά θ.α.). 

ην δεχηεξν ληνθηκαληέξ «Σν Θέαηξν ζηα ρξφληα ηεο Υνχληαο» κεηαμχ άιισλ 

ππάξρεη εθηελήο αλαθνξά γηα ην κνπζηθφ ζέαηξν θαη ηελ Βπηζεψξεζε ζηελ Βιιάδα 

ηφηε. Λνγνθξηκέλεο παξαζηάζεηο, παξαζηάζεηο πνπ «πέξαζαλ» ην «ηεζη» ηεο 

ινγνθξηζίαο θαη παξαζηάζεηο πνπ κέρξη ζήκεξα κπνξεί λα αλαξσηεζεί θάπνηνο 

«πψο» πέξαζαλ ηε θάζε ηεο ινγνθξηζίαο. Μέζα ζε φιν ην πινχζην πιηθφ πνπ 

παξνπζηάδεη ην ελ ιφγσ ληνθηκαληέξ, παξνπζηάδεηαη θαη ε παξάζηαζε ηνπ Εάθσβνπ 

Κακπαλέιε ζε κνπζηθή ηνπ ηαχξνπ Ξαξράθνπ, «Σν Μεγάιν καο Σζίξθν». Μία 

παξάζηαζε πνπ ραξαθηεξίζηεθε κεηαγελέζηεξα σο «ζχκβνιν» αληίζηαζεο ζηε 

δηθηαηνξία, ε νπνία πξσηνπαξνπζηάζηεθε ην 1974, κεηά απφ θάπνηεο παξαζηάζεηο 
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δηεθφπε, θαη ζπλερίζηεθε κεηά ηελ πηψζε ηεο. Ο ιφγνο πνπ πέξαζε απφ ηε 

ινγνθξηζία ησλ δηθηαηφξσλ ήηαλ γηαηί θαηλνκεληθά αλαθεξφηαλ ζηηο ζεκαληηθέο 

ζηηγκέο ηηο ειιεληθήο ηζηνξίαο, παξ‟ φιν πνπ ζηελ νπζία ε φιε παξάζηαζε ήηαλ 

«απηνζαξθαζηηθή» σο πξνο ηελ πξνζθφιιεζε ηνπ θαζεζηψηνο ζην «έλδνμν» 

παξειζφλ. Ώπηφο αθξηβψο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ κε ψζεζε λα ζειήζσ λα θαηαγξάςσ, 

λα αλαθέξσ θαη εληέιεη λα αλαιχζσ φζν κπνξψ, απηή ηελ παξάζηαζε, ηηο δνκέο ηεο, 

ηε κνπζηθή ηεο, ην ζελάξην θαη ηα ηξαγνχδηα ηεο. Έςαμα θαη βξήθα ην ζελάξην ηεο 

παξάζηαζεο κε φινπο ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ θαη ηηο ζθελνζεηηθέο ηεο νδεγίεο 

(κία γλσζηή εθεκεξίδα ην είρε εθδψζεη ρξφληα πξηλ), βξήθα ζην δηαδίθηπν έλα 

ερνγξαθεκέλν αξρείν ηεο παξάζηαζεο, ην δίζθν ηεο παξάζηαζεο θαζψο θαη 

ζπλεληεχμεηο φισλ ησλ θαιιηηερλψλ πνπ ηελ πιαηζίσζαλ θαη μεθίλεζα λα ηε 

δηαβάδσ θαη λα ηελ αθνχσ. Βδψ λα πξνζζέζσ, πσο κε βνήζεζαλ πάξα πνιχ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ ηξαγνπδηψλ αιιά θαη ηεο αηζζεηηθήο ηεο 

ζπγγξαθήο ηνπ Εάθσβνπ Κακπαλέιιε, δχν θείκελα ηνπ Γηψξγνπ Πεθάλε «Δ 

ηζηνξηθή δηάζηαζε ζηελ πνιηηηθή ηξηινγία ηνπ Εάθσβνπ Κακπαλέιιε» θαη «Σα 

Θεαηξηθά ηξαγνχδηα ηνπ Εάθσβνπ Κακπαλέιιε». 

πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, πέξα απφ ηελ αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ησλ Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ ζηελ 

Βιιάδα ηελ πεξίνδν ηεο Αηθηαηνξίαο, επέιεμα λα αλαθεξζψ εθηελψο ζε δχν 

εκβιεκαηηθά φζν θαη αηζζεηηθά αληηθξνπφκελα παξαδείγκαηα. Ώπηφ ησλ γηνξηψλ 

ηεο πνιεκηθήο αξεηήο ησλ Βιιήλσλ θαη απηφ ηνπ «Μεγάινπ καο Σζίξθνπ». θνπφο 

ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα παξαηεζνχλ φια ηα ζηνηρεία πνπ κπφξεζα λα βξσ γηα 

θάζε έλα απφ απηά ηα παξαδείγκαηα θαη λα αλαιπζνχλ κέζα απφ έλα πξίζκα ηφζν 

ηζηνξηθφ φζν θαη θαιιηηερληθφ. 

 

Γ) Γηάξζξσζε εξγαζίαο 

 

Ο θχξηνο θνξκφο ηεο εξγαζίαο μεθηλάεη κε ην θεθάιαην «Πνιηηηζκφο (ε αηζζεηηθή)», 

φπνπ επηρεηξείηαη κία πξνζέγγηζε φισλ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ αηζζεηηθή ηεο δηθηαηνξίαο, ηφζν ζην πνιηηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζην πνιηηηζηηθφ. 

Γίλνληαη αλαθνξέο ζηα ηδενινγηθά πηζηεχσ ηνπ θαζεζηψηνο θαη πψο απηά 

πξνβάιινληαλ κέζα απφ ηελ ηειεφξαζε, ηελ θαζεκεξηλφηεηα αιιά θαη ηηο 
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επεηεηαθέο γηνξηέο πνιεκηθήο αξεηήο πνπ δηνξγάλσλαλ. 

 

ην θεθάιαην «Μνπζηθή θαη ινγνθξηζία» γίλεηαη αλαθνξά θπξίσο ζηε ινγνθξηζία 

θαη ηα θξηηήξηα ηεο ζηνπο ζηίρνπο αιιά θαη ζηε κνπζηθή. Ώξρηθά παξαηίζεληαη 

παξαδείγκαηα πνπ απαγνξεχνληαλ λα παηρηνχλ ζην ξαδηφθσλν, ηφζν ηνπ 

παγθφζκηνπ κνπζηθνχ ζηεξεψκαηνο (π.ρ: έξγα ξψζσλ ζπλζεηψλ), φζν θαη ηνπ 

εγρψξηνπ (π.ρ: Μίθεο Θενδσξάθεο) θαη ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη ιφγνο ζηα θξηηήξηα 

ινγνθξηζίαο κέζσ αλειπκέλσλ παξαδεηγκάησλ επηιεγκέλσλ ηξαγνπδηψλ - πψο 

γξάθηεθαλ θαη εληέιεη πψο δηζθνγξαθήζεθαλ κεηά ηελ παξέκβαζε ησλ δηθηαηφξσλ. 

ε μερσξηζηφ ππνθεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν Όκλνο ηεο Αηθηαηνξίαο θαη ε ηζηνξία 

ηνπ, πνπ επεηδή κέρξη ζήκεξα, ιφγσ πνηθίισλ απφςεσλ, ε πξνέιεπζε ηνπ παξακέλεη 

επηζήκσο αδηεπθξίληζηε, παξαηίζεληαη αξθεηέο απηνχζηεο «καξηπξίεο» θαη 

ζεκεηψζεηο αλζξψπσλ πνπ είηε ζρεηίδνληαη κε απηφλ, είηε φρη. 

 

ην θεθάιαην «Σειεφξαζε θαη Κηλεκαηνγξάθνο» γίλεηαη κία εθηελήο αλαθνξά ζην 

ξφιν πνπ είραλ ε ηειεφξαζε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο ζηελ επηαεηία. Ώξρηθά, ε 

ηειεφξαζε νχζα παηδί ηεο Αηθηαηνξίαο, είρε θπξίαξρν ξφιν ζηελ πξνψζεζε ελφο 

«καδηθνχ» ζεάκαηνο ην νπνίν πξνέβαιιε μεθάζαξα ηελ άπνςε ηνπ θαζεζηψηνο γηα 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Έπεηηα εμεηάδεηαη, ν ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο, πνπ 

ε ζεκαηνινγία ηνπ νχησο ή άιισο δελ αληηθαηφπηξηδε ηελ εγρψξηα θαηάζηαζε, 

μεθίλεζε ην 1967 σο ε πην δεκνθηιήο κνξθή ηέρλεο θαη ζεάκαηνο θαη θαηέιεμε ην 

1974 λα έρεη θαλεξά πεξηνξηζκέλε δεκνηηθφηεηα. εκαληηθφ ξφιν ζηελ «πηψζε» 

απηή, έπαημε ε γέλλεζε ηνπ Νένπ Βιιεληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ (Ν.Β.Κ.), φπνπ λένη 

ζηελ αληίιεςε θηλεκαηνγξαθηζηέο μεθίλεζαλ λα δεκηνπξγνχλ ηαηλίεο, ζέινληαο λα 

δψζνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ, πην ξεαιηζηηθφ θαη ζχγρξνλν ζηελ Σέρλε ηνπο. 

 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο παξαζέηνληαη θαη αλαιχνληαη φια ηα είδε ησλ 

Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ πνπ ππήξραλ ζηελ Βιιάδα ηελ πεξίνδν ηεο Αηθηαηνξίαο. 

Ώξρηθά εμεηάδεηαη ην ειιεληθφ θηλεκαηνγξαθηθφ Μηνχδηθαι θαη  ε πνξεία ηνπ ζηελ 

επηαεηία. Μέζα ζην θεθάιαην, νξίδεηαη ηη είλαη ην κηνχδηθαι (θηλεκαηνγξαθηθφ θαη 

ζεαηξηθφ), γίλνληαη αλαθνξέο ζηηο επηξξνέο ηεο εγρψξηαο κνξθήο ηνπ είδνπο απφ ην 

παγθφζκην, θαη παξαηίζεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ είδνπο ζε πεξηφδνπο, απφ ηε Λπδία 

Παπαδεκεηξίνπ, κε έκθαζε ζηε δεχηεξε ηνπ πεξίνδν φπνπ ζπκπίπηεη κε απηή ηεο 

Αηθηαηνξίαο. Βπηπιένλ παξαηίζεληαη φια απηά ηα πνκπψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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είδνπο, πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ αηζζεηηθή ησλ δηθηαηφξσλ θαη ηνπο επεξέαζαλ 

ζηε δηνξγάλσζε ηεο δνκήο ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπο. 

 

Σα επφκελα είδε πνπ εμεηάδνληαη είλαη ην κνπζηθφ ζέαηξν θαη ε επηζεψξεζε. Ώθνχ 

επεμεγείηαη ηη είλαη επηζεψξεζε θαη ηη κνπζηθφ ζέαηξν θαη πνηα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαρσξίδνπλ απηά ηα είδε απφ άιια ζπγγελή (πρ: Μηνχδηθαι), 

δηεξεπλάηαη ηη ζεκαίλεη πνιηηηθή κνξθή ηέρλεο, ηφζν κέζα απφ ην ζέαηξν φζν θαη 

κέζα απφ ηελ επηζεψξεζε, θαη θπξίσο, πνηνη είλαη νη θίλδπλνη πνπ εγθπκνλνχληαη ζε 

έλα πνιηηηθά ζηξαηεπκέλν έξγν. Γηα λα αλαιπζεί ε αηζζεηηθή ηεο επηζεψξεζεο ζηελ 

επηαεηία, θξίζεθε απαξαίηεηε ε  ζχληνκε παξνπζίαζε ηξηψλ έξγσλ πνπ αλέβεθαλ 

ζηηο αξρέο ηνπ 1960 ζηελ Ώζήλα, θαζψο νη επηξξνέο πνπ ππάξρνπλ είλαη εκθαλείο. 

 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, ζπγθεληξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θαζεζηψηνο αιιά θαη ησλ παξαζηαηηθψλ Σερλψλ, γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ηεο Αηθηαηνξίαο ζην Καιιηκάξκαξν 

Παλαζελατθφ ζηάδην. Βηδηθφηεξα, επηρεηξείηαη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηφο ηνπο. Μέζα απφ εηθφλεο, παξκέλεο απφ ηα «Βιιεληθά Βπίθαηξα» 

(ηειενπηηθή εθπνκπή ηεο επνρήο), ηνπνζεηνχληαη ζηε ζεηξά φιεο νη δξάζεηο πνπ 

ιάκβαλαλ ρψξα ζην πιαίζην απηψλ ησλ εθδειψζεσλ θαη εμεηάδνληαη νη 

πξνβιεκαηηθέο σο πξνο ηελ αηζζεηηθή ησλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ επηινγψλ ηνπ 

θαζεζηψηνο. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε 

παξάζηαζε ηνπ Εάθσβνπ Κακπαλέιιε «Σν Μεγάιν καο Σζίξθν». Οη ιφγνη πνπ 

επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε είλαη δχν. Ώξρηθά ην έξγν απηφ, ελψ έρεη 

ζαθή αληηδηθηαηνξηθά κελχκαηα θαηάθεξε λα πεξάζεη ηνλ έιεγρν ηεο ινγνθξηζίαο 

(κέζα απφ έμππλεο ζπγγξαθηθέο ηερληθέο πνπ ζα αλαιπζνχλ εθηελψο) θαη εληέιεη λα 

παξέρεη ζην θνηλφ πνπ ηελ παξαθνινπζνχζε κία αίζζεζε ζησπεινχο δηακαξηπξίαο 

πξνο ην θαζεζηψο, ρσξίο πνκπψδε ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην χθνο ηνπ. Αεχηεξνλ, ε 

λνεκαηηθή ζπλάθεηα ηνπ έξγνπ  έξρεηαη ζε πιήξε αληηδηαζηνιή κε απηήλ ησλ 

γηνξηψλ πνιεκηθήο αξεηήο ησλ ειιήλσλ. Παξνπζηάδνληαη ζηα δχν απηά εκβιεκαηηθά 

παξαδείγκαηα δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αληίιεςεο ηεο ηζηνξηθήο θαη 

πνιεκηθήο πνξείαο ηεο Βιιάδαο, κέζα απφ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ηνπ ζεάκαηνο. 
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1) Όςεηο πνιηηηζκνύ θαη αηζζεηηθήο 
 

Σν θαζεζηψο ηεο Υνχληαο επέβαιε ζρεδφλ εμαξρήο κία πνιηηηθή καδηθήο 

θνπιηνχξαο κε πνιηηηζηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηδενινγηθέο δηαζηάζεηο βαζηζκέλεο 

ζην ηξίπηπρν «Παηξίο – Θξεζθεία – Οηθνγέλεηα», θαζψο θαη ζην «Βιιάο – Βιιήλσλ  

– Υξηζηηαλψλ». ε έλα πξψην επίπεδν απηφ απεηθνλίδεηαη ζηνλ ίδην ηνλ χκλν ηεο 

21εο Ώπξηιίνπ πνπ φινη νη καζεηέο φθεηιαλ λα ςάιινπλ, έπεηηα ζηα ενξηαζηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηελ ηειεφξαζε, φπνπ νη πνιηηηθνί ηνπ θαζεζηψηνο πξνσζνχζαλ κία 

εηθφλα ιατθψλ αλζξψπσλ ρνξεχνληαο ηζάκηθν ην Πάζρα ζε θάπνην ζηξαηφπεδν θαη 

ηζνπγθξίδνληαο θφθθηλα απγά κεηαμχ ηνπο, πφζν κάιινλ αλ εμεηάζνπκε ηηο γηνξηέο 

πνιεκηθήο αξεηήο ησλ Βιιήλσλ θαη ηηο Οιπκπηάδεο Σξαγνπδηνχ. Ώθφκα, 

απεηθνλίδεηαη θαη ζηνλ ζηνιηζκφ ζηηο πξνζφςεηο ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ, φπνπ 

ηνπνζεηνχληαλ πνιπάξηζκεο ειιεληθέο ζεκαίεο δίπια ζε πνξηξέηα κε ην πξφζσπν 

ηνπ Γεψξγηνπ Παπαδφπνπινπ θηινηερλεκέλν κε άλζε, θαη ηεξάζηηα παλφ κε εηθφλεο 

αλαπαξάζηαζεο καρψλ απφ ηελ αξραία Βιιάδα θαη ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν, θαζψο 

θαη ζθελέο απφ ζπνλδέο. Έηζη παξαηεξνχκε, πσο ππήξρε κία απεηθφληζε ηεο 

εμνπζίαο κέζα απφ ηα πξνβαιιφκελα ζηνηρεία πνιηηηζκνχ (θαηά ηελ αληίιεςε ηνπ 

θαζεζηψηνο), πνπ πεξηιάκβαλαλ είηε κπξειφθ πνπ πσινχληαλ ζηα πεξίπηεξα, κε ην 

ζχκβνιν ηεο «Βπαλαζηάζεσο», είηε ηε θηγνχξα ηνπ Γεσξγίνπ Παπαδφπνπινπ, ή ζηηο 

επίζεκεο νκηιίεο ησλ δηθηαηφξσλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα 

ησλ πνιηηηζηηθψλ πξάμεσλ ηνπ θαζεζηψηνο ήηαλ θαθφγνπζην, πνιιέο θνξέο 

ππεξβνιηθφ. Ώξθεηνί ην νλφκαζαλ θηηο, φπσο θαη ε Ώλαζηαζία Λακπξηά ζην 

απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί, θαη αλαξσηήζεθαλ αλ απηή ε αηζζεηηθή ζρεηίδνληαλ κε 

ην πνιηηηθφ θαζεζηψο. 

   

Σνλ νξηζκφ θαη ηελ αθξηβή έλλνηα ηνπ θηηο, ηα κάζακε πνιχ αξγφηεξα, γηα 

ρξφληα πνιιά λνκίδακε φηη θηηο ήηαλ θάζε ηη άζρεκν θαη θαθφγνπζην. Οκνίσο 

ιίγα γλσξίδακε γηα ηελ άξξεθηε ζρέζε ηνπ θηηο κε θάζε ηχπνπ νινθιεξσηηθά 

θαζεζηψηα, αγλννχζακε ηνπο ηχπνπο αιιά δερφκαζηαλ, δνχζακε ηελ νπζία: ε 

εηθφλα ηεο ειιεληθήο δσήο, ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ έλα νθηάρξνλν παηδί 

δνχζε απφ ην 1967 σο ην 1974 δελ ρξεηαδφηαλ νχηε νξηζκνχο νχηε άιιεο 

αλαθνξέο, ήηαλ αγλφ παξζέλν θηηο. (Λακπξηά, ΣΟ ΒΖΜΑ 1997) 

    

Καιιηεξγείηαη επνκέλσο, κία αληίιεςε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο ζπλδέεη 
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πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά, ηελ θιαζζηθή αξραηφηεηα κε ην ΐπδάληην. Ώπηφ 

γίλεηαη μεθάζαξν κέζσ ηνπ ζπλζήκαηνο «Βιιάο Βιιήλσλ Υξηζηηαλψλ», φπνπ 

βαζίδεηαη ζηελ πξνζήισζε ζηηο παξαδφζεηο, ζηελ αξραηνιαηξεία θαη ζηνλ 

ειιελνρξηζηηαληζκφ θαη φια καδί νηθνδνκνχλ κία ηζρπξή εζληθηζηηθή ηδενινγία. Δ 

21ε Ώπξηιίνπ, σο κέξα εζληθήο αλαγέλλεζεο, απέθηεζε ζπκβνιηθά ην δηθφ ηεο 

ινγφηππν, ην θνίληθα πνπ αλαγελληέηαη απφ ηηο ζηάρηεο ηνπ. ε πεξίνπηε ζέζε, πάλσ 

απφ ην κφληκα ηνπνζεηεκέλν θαλφλη ηνπ Λπθαβεηηνχ, ζηήζεθε κία κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ θαηαζθεπή ελφο θσηεηλνχ ρξσκαηηζηνχ θνίληθα, κε έλζεηε θηγνχξα 

έλνπινπ ζηξαηηψηε, ν νπνίνο έδηλε ηελ εληχπσζε φηη επηζεσξνχζε ηελ πφιε. Βπίζεο, 

θαζηεξψζεθε ε επέηεηφο ηεο, σο «Παλειιήληνο Βζληθή ενξηή». Δ ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο κε ηνλ ηξφπν απηφ, απνηειεί επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηεο ηδενινγηθήο αληίιεςεο ηνπ θαζεζηψηνο, πνπ εκθάληδε κέζα απφ αλαθνξέο ζηελ 

θιαζζηθή αξραηφηεηα, ην ΐπδάληην, ηνπο ήξσεο ηνπ 1821 θαη ην έπνο ηνπ '40, έλαλ 

καθξνρξφλην ζηφρν αλάδεημεο ηεο «απξηιηαλήο επαλαζηάζεσο» σο κέξνπο ηεο 

ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ησλ παξαπάλσ. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πεπνίζεζε ηνπ 

Γεψξγηνπ Παπαδφπνπινπ φηη:   

 

            Tν Έζλνο κε ηελ θαζνδήγεζηλ ηεο Βπαλαζηάζεσο ηεο 21εο Ώπξηιίνπ βαδίδεη 

εηο ηελ νινθιήξσζηλ ησλ πφζσλ ηεο γελεάο ησλ αγσληζηψλ ηνπ 1821. 

(Παπαδφπνπινο 1967) 

            

Σν θαζεζηψο ηεο δηθηαηνξίαο είρε εκκνλή κε ηελ αξραηνειιεληθή θνπιηνχξα θαη ηελ 

αλχςσζε ηνπ Οιπκπηαθνχ πλεχκαηνο. Αεκηνχξγεζε ηηο επεηεηαθέο ηεο γηνξηέο ή 

«γηνξηέο πνιεκηθήο αξεηήο ησλ Βιιήλσλ» ζην Καιιηκάξκαξν (νη νπνίεο ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ), φπνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαζηαηηθφηεηα ηνπ ζεάκαηνο 

κέζα απφ παξειάζεηο, ζθεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηζηνξηθψλ θαη κε γεγνλφησλ, 

απεηθφληδαλ έλα ζπλνλζχιεπκα ηεο αξραίαο, ειιεληζηηθήο θαη ζχγρξνλεο πνιηηηθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο ηεο Βιιάδαο. Οη αξραίνη παξηηάηεο κάρνληαη κε ηνπο 

Πέξζεο, ν Κνινθνηξψλεο θαη ν Μέγαο Ώιέμαλδξνο παξειαχλνπλ, άξκαηα κε ην 

θνίληθα αθνινπζνχλ, ελψ πξνεγνχληαλ απηψλ νη παξειάζεηο - παξνπζηάζεηο ησλ 

ειιεληθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ. 

Παξά ηελ εκκνλή ησλ Αηθηαηφξσλ κε ηελ αξραηνειιεληθή θνπιηνχξα θαη ηζηνξία, 

θαίλεηαη πσο απηή ήηαλ επηιεθηηθή. Ο Σίηνο Παηξίθηνο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 
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Δ «γξακκή» ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ πξνβνιή νπηζζνδξνκηθψλ ζηνηρείσλ 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, ζε αληίζεζε πξνο θάζε κνξθή λεσηεξηθφηεηαο. 

Σαπηφρξνλα είλαη αληίζεηνη ζε θάζε δεκνθξαηηθή πνιηηηζκηθή παξάδνζε. ην 

ζρνιείν, ιφγνπ ράξε, απαγφξεπζαλ ηε κειέηε ησλ αξραίσλ ηξαγσδηψλ πνπ 

πκλνχλ ηε δεκνθξαηία. Ώπαγφξεπζαλ έηζη νξηζκέλα θείκελα ηνπ Βπξηπίδε 

θαη ηνπ Ώηζρχινπ. ην ζρνιείν πάληα, θαηήξγεζαλ ηα καζήκαηα αγσγήο ηνπ 

πνιίηε ππνρξεψλνληαο ηνπο θαζεγεηέο λα ηα αληηθαηαζηήζνπλ κε καζήκαηα 

γηα ηελ «επαλάζηαζε»: δηδαθηηθά θείκελα είλαη νη ιφγνη ησλ ςεπηνυπνπξγψλ 

Παηηαθνχ θαη Παπαδφπνπινπ. (Παηξίθηνο 1967) 
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2) Μνπζηθή θαη ινγνθξηζία 

 

Δ δηθηαηνξία βξήθε ην ειιεληθφ ηξαγνχδη ζε κία πεξίνδν αθκήο. Ήηαλ ήδε πνιχ 

πξφζθαηεο νη επηηπρίεο ησλ δίζθσλ  «Άμηνλ Βζηί» (1964, Μ. Θενδσξάθεο), 

«ξληζεο» (1964, Μ. Υαηδηδάθηο), «Σν ρακφγειν ηεο Σδνθφληαο» (1965, Μ. 

Υαηδηδάθηο), «Ρσκηνζχλε» (1966, Μ. Θενδσξάθεο), «Μάνπηράνπδελ» (1966,Μ. 

Θενδσξάθεο), «Φνξηεγφ» (1966, αββφπνπινο), «Έλα κεζεκέξη» (1966, η. 

Ξαξράθνο) θ.α. Ώμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί, φηη ησλ παξαπάλσ πξνυπήξρε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, κία γεληθφηεξε ινγνθξηζία ζηίρσλ θαη κνπζηθήο ησλ ηξαγνπδηψλ 

ζηελ δεθαεηία ηνπ ‟60. Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην ζπλέδξην «δηφηη δελ ζπλεκνξθψζελ…» κε ζέκα: Ο πνιηηηζκφο ζηα 

ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο, ηνκέο θαη ζπλέρεηα (Ώπξίιηνο 2002).
2
 «Δ Ώιπζίδα» ηνπ 

Μίθε Θενδσξάθε απφ ην έξγν «Σν Σξαγνχδη ηνπ Νεθξνχ Ώδεξθνχ» ππέζηε 

ινγνθξηζία ιφγσ πνιηηηθψλ θξηηεξίσλ. «Ο Σδψλλεο ν Μπφγηαο» ηνπ Μάλνπ 

Υαηδηδάθη απφ ηνλ θχθιν ηξαγνπδηψλ «Μπζνινγία» ζε ζηίρνπο Νίθνπ Γθάηζνπ, 

ιφγσ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ. «Δ Μαχξε Φνξλη» επίζεο ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη ζε 

ζηίρνπο ηνπ ίδηνπ, απφ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Οδφο Ολείξσλ», ιφγσ εζηθψλ 

θξηηεξίσλ. 

Με ηελ άλνδν ηεο δηθηαηνξίαο ινηπφλ ηα θξηηήξηα γηα ηε ινγνθξηζία πιεζαίλνπλ θαη 

γίλνληαη αθφκα πην απζηεξά θαη απξνθάιππηα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαηίζεηαη ην 

δηάηαγκα ηνπ ηξαηεγνχ Οδπζζέα Ώγγειή πεξί ηεο απαγφξεπζεο ησλ ηξαγνπδηψλ 

ηνπ Μίθε Θενδσξάθε (δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα «Βιεχζεξνο Κφζκνο» ηνπ 

άββα Κσλζηαληφπνπινπ ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1967):
3
  

 

Γηάηαγκα Αγγειή  

 

1) Ώπεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ ηα αθφινπζα, ηζρχνληα δηα νιφθιεξνλ ηελ 

επηθξάηεηαλ:  

Ώπαγνξεχεηαη: 

α) ε αλαηχπσζηο ή ε εθηέιεζηο ηεο κνπζηθήο θαη ησλ αζκάησλ ηνπ 

θνκκνπληζηνχ ζπλζέηνπ Μίθε Θενδσξάθε, ηέσο αξρεγνχ ηεο λπλ 

                                                           
2
 Πξαθηηθά πλεδξίνπ: πεξηνδηθφ Ο πνιίηεο ηρ. 99. 

3
 Σν δηάηαγκα ηνπ Οδπζζέα Ώγγειή πάξζεθε απηνχζην απφ ηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ: «δηφηη δελ 

ζπλεκνξθψζελ…» κε ζέκα: Ο πνιηηηζκφο ζηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο, ηνκέο θαη ζπλέρεηα (Ώπξίιηνο 

2002), έηζη φπσο δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ «Ο πνιίηεο» (ηρ. 99) 
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δηαιπζείζεο θνκκνπληζηηθήο νξγαλψζεσο «Νενιαία Λακπξάθε», δεδνκέλνπ 

φηη ε ελ ιφγσ κνπζηθή εμππεξεηεί ηνλ θνκκνπληζκφλ. 

 

β) ην άδεηλ άπαληα ηα άζκαηα, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ππφ ηεο θηλήζεσο ηεο 

θνκκνπληζηηθήο λενιαίαο, δηαιπζείζεο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 

δηαηάγκαηνο ηεο 6εο ΜαΎνπ 1967, δνζέληνο φηη ηα ελ ιφγσ άζκαηα ππνθηλνχλ 

πάζε θαη δηελέμεηο εηο ηνπο θφιπνπο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

2) Οη παξαβαίλνληεο ηελ σο άλσ δηαηαγήλ πνιίηαη ζα πξέπεη λα 

παξαπέκπνληαη ακέζσο ελψπηνλ ζηξαηνδηθείσλ θαη ζα δηθάδσληαη ζπκθψλσο 

πξνο ηαο δηαηάμεηο ηεο εθηάθηνπ λνκνζεζίαο. 

 

Οδπζζεχο Ώγγειήο / Ώξρεγφο ηνπ Βπηηειείνπ ηνπ Βιιεληθνχ ηξαηνχ 

 

Σν παξαπάλσ θείκελν ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ Οδπζζέα Ώγγειή γηα ηελ απαγφξεπζε 

ηεο κνπζηθήο ηνπ Μίθε Θενδσξάθε, κεινπνηήζεθε ην 1968 απφ ηνλ Γεξκαλφ 

κνπζηθνζπλζέηε Paul Dessau, γηα αθεγεηή, κεηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα πξνο ηηκήλ 

ηνπ Μίθε Θενδσξάθε θαη νλνκάδεηαη: «Für Mikis Theodorakis – Ζ δηαηαγή», ζε 

θείκελν ησλ ΐαγγέιε Σζαθηξίδε θαη Joachim Seypell (φπσο αλαγξάθεηαη ζηα 

ζηνηρεία ηνπ δίζθνπ). 

 

 

Δηθόλα 5 Σν εμψθπιιν ηνπ δίζθνπ 
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Δ ινγνθξηζία ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ζηίρνπ ζην ηξαγνχδη ηελ πεξίνδν ηεο επηαεηίαο 

εζηηάζηεθε θπξίσο ζην πξφγξακκα ηνπ ξαδηνθψλνπ. πληάζζνληαλ δειαδή 

θαηάινγνη κε απαγνξεπκέλα – ινγνθξηκέλα ηξαγνχδηα, πνπ έπξεπε λα έρεη θάζε 

ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο. Σα θξηηήξηα σο πξνο ηελ απαγφξεπζε αλαπαξαγσγήο 

ηξαγνπδηψλ, δηαθξίλνληαλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηα πνιηηηθά θαη ηα πνηνηηθά. ζνλ 

αθνξά ζηα πνιηηηθά θξηηήξηα, δεδνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζέιεζεο ησλ 

ζπληαγκαηαξρψλ λα «εμαθαλίζνπλ» ηελ φπνηα αξηζηεξή ηδενινγία, δελ επηηξεπφηαλ 

λα αθνχγεηαη ην έξγν θάπνηνπ «αξηζηεξνχ» ή «αξηζηεξίδνληνο». Βπίζεο είραλ 

απαγνξεπηεί θαη έξγα νβηεηηθψλ θαη Ρψζσλ ζπλζεηψλ φπσο ν Tchaikovski, ν 

Prokofiev ή αθφκα ν Dvořák. ρεηηθά κε ηα πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηα νπνία δελ είρε 

εθδνζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δηαηαγή ή δηάηαγκα, παξαηίζεηαη ην εμήο απφζπαζκα 

απφ ηε καξηπξία ηνπ Γηψξγνπ Παπαζηεθάλνπ (ζηηρνπξγφο θαη ξαδηνθσληθφο 

παξαγσγφο) ζηνλ Γηψξγν Σζάκπξα, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Αίθσλν 

ζην ηεχρνο ηνπ Μαίνπ 1997:  

 

Ώπιψο απαγνξεχνληαλ ηα πάληα. Βηδηθά ζηε κνπζηθή απαγνξεπφηαλ ην 

κπνπδνχθη θαη φ,ηη είρε ζρέζε κε ην ξεκπέηηθν. Ώθφκε θαη νη «Έμη ιατθέο 

δσγξαθηέο» ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη είραλ θνπεί επεηδή απνηεινχζαλ αλαθνξά 

ζην ξεκπέηηθν. Ση θη αλ παίδνληαλ κε πηάλν. Σν ξεκπέηηθν εζεσξείην 

«ηξαγνχδη ηνπ ππνθφζκνπ»… Σν Νέν Κχκα θαη νη κπνπάη ζεσξνχλην 

ζθνηαδηζηηθά . Σα «γεγέδηθα», έηζη απνθαινχλην ηα ηξαγνχδηα ησλ Μπεηιο, 

είραλ ξηθζεί ζην ππξ ην εμψηεξνλ, δηφηη ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ηα λαξθσηηθά.. 

Σειηθά ην κφλν πνπ επηηξεπφηαλ ήηαλ ην ειαθξφ αηζζεκαηηθφ ηξαγνχδη. 

(Παπαζηεθάλνπ 1997) 

 

Βπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην θαζεζηψο επηβάιινληαο ινγνθξηζία ζηε 

κνπζηθή θαη ζην ζηίρν ησλ ηξαγνπδηψλ δελ απέβιεπε απιψο ζηελ απαγφξεπζε έξγσλ 

«αξηζηεξψλ» θαη «θνκκνπληζηψλ» ζπλζεηψλ, ηξαγνπδνπνηψλ θαη ζηηρνπξγψλ / 

πνηεηψλ, αιιά θαη ζηελ απαγφξεπζε εηδψλ κνπζηθήο, ηα νπνία αλήθαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο κέζα ζηελ ηζηνξία θαη κπνξνχζαλ κε θάπνην 

ηξφπν λα ππνλνκεχζνπλ ηελ εζληθηζηηθή ηδενινγία πνπ ήζειαλ λα επηβάιινπλ.  

 

Βθηφο απφ ηνπο θαη‟ εμνρήλ δχν ζεκειησηέο ηνπ ηφηε λεφηεξνπ ειιεληθνχ 

ηξαγνπδηνχ Μάλν Υαηδηδάθη θαη Μίθε Θενδσξάθε, ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο 
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αλαδείρζεθαλ θαη δχν λένη δεκηνπξγνί - ηξαγνπδνπνηνί, κε δηαθνξεηηθή αηζζεηηθή 

θαη χθνο ζηα έξγα ηνπο κε ηα νπνία ηαπηίζηεθαλ ηα πνιηηηθά, θπξίσο λεαληθά / 

θνηηεηηθά θηλήκαηα θαηά ηνπ θαζεζηψηνο: ν Αηνλχζεο αββφπνπινο θαη ν Γηάλλεο 

Μαξθφπνπινο. 

 

Α) Παξαδείγκαηα ινγνθξηκέλσλ ηξαγνπδηώλ 

   

Ο Γηάλλεο Μαξθφπνπινο πνπ ήδε βξίζθεηαη ζε κία θαιιηηερληθή άλνδν κε έξγα 

φπσο ν «Θεζαίαο» (1963) ή ν «Γηραζκόο» (1966), γξάθεη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

δηθηαηνξίαο πεξηβφεηνπο γηα ηελ ηφηε επνρή δίζθνπο θαη ηξαγνχδηα φπσο: «Ήιηνο ν 

πξώηνο» (1969, πάλσ ζηελ πνίεζε ηνπ Οδπζζέα Βιχηε), «Υξνληθό» (1970), 

«Ρηδίηηθα» (1971, ηξαγνπδάεη ν Νίθνο Ξπινχξεο – ζην δίζθν εκπεξηέρεηαη ην Πόηε 

ζα θάλεη μαζηεξηά νπνίν απνηέιεζε ιάβαξν ηεο επνρήο), «Ηζαγέλεηα» (1972), «Ο 

ηξαηήο ν Θαιαζζηλόο αλάκεζα ζηνπο Αγάπαλζνπο… θαη άιια ηξαγνύδηα» (1973), 

«Θεηεία» (1974) θ.α. ην δίζθν ηνπ «Θεηεία» πεξηιακβάλεηαη ην ηξαγνχδη 

Μαιακαηέληα Λόγηα, ην νπνίν γξάθηεθε ην 1971 απφ ην Μάλν Βιεπζεξίνπ, ππάξρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ινγνθξηζίαο: 

  

ηελ πξσηφηππε κνξθή ηνπ:    «... θη φρη λα δεηο κ‟ απηή ηε ζπκκνξία 

                                                      θαη λα κελ μέξεηο η‟ άζηξν ηνπ θνληά….» 

 

ελψ ινγνθξηκέλν απνδφζεθε:   «… θη φρη λα δεηο κ‟ απηή ηελ θνκπαλία 

                                                      θαη λα κελ μέξεηο η‟ άζηξν ηνπ θνληά…» 

φπσο επίζεο: 

ηελ πξσηφηππε κνξθή ηνπ:     «…Με δέζαλ ζηα ζηελά θαη ζηνπο θαλφλεο 

                                                      θαη μεκεξψκαηα Παξαζθεπή 

                                                     ηνμφηεο, θάιαγγεο θαη ιεγεψλεο 

                                                     κε πήξαλ θαη κε βάιαλ ζε θινπβί…» 

 

ελψ ινγνθξηκέλν απνδφζεθε:    «…Με δέζαλ ζηα ζηελά θαη ζηνπο θαλφλεο 

                                                      θαη μεκεξψλνληαο κέξα θαθή 

                                                      ηνμφηεο, θάιαγγεο θαη ιεγεψλεο 

                                                      κε πήξαλ θαη κε βάιαλ ζε θινπβί…». 
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Έλα αθφκα ηξαγνχδη πνπ ππάξρεη ζην δίζθν «Θεηεία» πάιη ζε ζηίρνπο ηνπ Μάλνπ 

Βιεπζεξίνπ είλαη ην «Σα Λφγηα θαη ηα Υξφληα» ην νπνίν επίζεο ινγνθξίζεθε, δηφηη 

ζεσξήζεθε φηη αλαθεξφηαλ ζηε κέξα ηνπ πξαμηθνπήκαηνο πνπ ήηαλ Παξαζθεπή:  

 

ηελ πξσηφηππε κνξθή ηνπ:      «... Δ κνίξα θη ν θαηξφο ην „ραλ νξίζεη 

                                                    Παξαζθεπή ην βξάδπ ζηηο 9 

                                                    θη ε λχρηα ρίιηα ρξφληα λα γπξίζεη. 

                                                    ην ηέινο ηεο γηνξηήο λα ηξαγνπδήζεη 

                                                    Παξαζθεπή ην βξάδπ ηνπ θνληά 

                                                    θαη ηνπ ιανχ ηελ πφξηα λα ρηππήζεη». 

 

Βλψ ινγνθξηκέλν απνδφζεθε:  «... Δ κνίξα θη ν θαηξφο ην „ραλ νξίζεη 

                                                      ζηνλ θφζκν απηφ λα ξίμσ πεηνληά 

                                                      θη ε λχρηα ρίιηα ρξφληα λα γπξίζεη. 

                                                      ην ηέινο ηεο γηνξηήο λα ηξαγνπδήζεη 

                                                      απηφο πνπ δελ εγλψξηζε γεληά 

                                                      θαη ηνπ ιανχ ηελ πφξηα λα ρηππήζεη». 

 

Ο Αηνλχζεο αββφπνπινο πνπ κέρξη ην 1967 είρε θπθινθνξήζεη κφλν ηνλ δίζθν 

«Φνξηεγό» (1966), ζηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο γξάθεη ζηίρνπο θαη κνπζηθή 

πξνζπαζψληαο λα ππεξπεδήζεη ην εκπφδην ηεο ινγνθξηζίαο θαη απηφ ηνλ νδεγεί ζηελ 

ρξήζε κία «αθαηαλφεηεο» γιψζζαο πνιιέο θνξέο κε έληνλνπο ζπκβνιηζκνχο θαη 

θνξηηζκέλν λφεκα. ην δίζθν ηνπ «Σν πεξηβόιη ηνπ ηξεινύ» (1969) ζπγθαηαιέγνληαη 

θαη δχν ηξαγνχδηα ηνπ πνπ ηα έγξαςε θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ήηαλ ζηε θπιαθή. «Ζ 

Θεία Μάξσ» θαη ε «Θαιαζζνγξαθία» (αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην ίδην δηάζηεκα 

έγξαςε θαη ην ηξαγνχδη «Γεκνζζέλνπο Λέμηο» ην νπνίν ζα ζπκπεξηιεθζεί ην 1972 

ζην δίζθν ηνπ «Βξώκηθν ςσκί»). Σν ηξαγνχδη «Ζ Θεία Μάξσ» ππέζηε ινγνθξηζία 

αθφκα θαη ζηνλ ηίηιν θαζψο ν αξρηθφο ηνπ ηίηινο ήηαλ «Ζ Θεία Μάλνπ» ε νπνία 

ήηαλ ππαξθηφ πξφζσπν φπσο εμεγεί θαη ν ίδηνο ν ζπλζέηεο ζε ζρεηηθφ ηνπ θείκελν:
4
  

 

                                                           
4
 «Οη δίζθνη» - Κνκκάηηα θη απνζπάζκαηα απφ κία δεθαεηία πνπ κηζφ αηψλα κεηά εμαθνινπζεί λα 

θαίλεηαη ην κεγαιχηεξν πείξακα ειεπζεξίαο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 

(http://www.lifo.gr/mag/features/1887, πξφζβαζε 31/05/2017).  
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            Δ Θεία Μάλνπ είλαη ππαξθηφ πξφζσπν, ήηαλε θξαηνχκελε κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο απφ καο – πνπ ήκαζηαλ λέα παηδηά – θαη ιφγσ πείξαο, επεηδή είρε 

θπιαθηζηεί πνιιάθηο – ήηαλ κέινο ηνπ ΚΚΒ ε ζεία Μάλνπ – θπξηνιεθηηθψο 

καο πεξηέζαιςε, καο ελζάξξπλε θαη καο έδηλε ζπκβνπιέο γηα ην πσο λα ηα 

βγάινπκε πέξα κέζα ζηε θπιαθή. Σε ζθέθηνκαη πάληα κε κεγάιε αγάπε. 

(αββφπνπινο 2009) 

 

Βπίζεο έλα αθφκα παξάδεηγκα ινγνθξηζίαο ζε ζηίρνπο ηξαγνπδηνχ, είλαη ζην 

ηξαγνχδη «Να „ηαλε ην „21» ηνπ ηάπξνπ Κνπγηνπκηδή, ζε ζηίρνπο ηεο ψηηαο 

Σζψηνπ, φπνπ νη αξρηθνί ηνπ ζηίρνη, έηζη φπσο πξσηνερνγξαθήζεθαλ ην 1969 ζε 

δίζθν 45 ζηξνθψλ απφ ηνλ Γηψξγν Νηαιάξα, εκπεξηείραλ ηελ θξάζε: 

 

 «… θαη λα θξαηάσ ηηο λχρηεο κε η‟ άζηξα, κηα Σνπξθνπνχια αγθαιηά…».  

 

Δ ζπγθεθξηκέλε θξάζε ελφριεζε ην θαζεζηψο θαη κε δηάβεκα απέζπξαλ ην δίζθν 

απφ ηελ αγνξά θαη κεηά απφ απφθαζε ηεο επηηξνπήο ηεο ινγνθξηζίαο, ην ηξαγνχδη 

μαλαερνγξαθήζεθε, κε ηελ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ζηελ θξάζε:  

 

«… θαη λα θξαηάσ ηηο λχρηεο κε η‟ άζηξα, κηα νκνξθνχια αγθαιηά».  

 

Έλα παξάδεηγκα ινγνθξηζίαο αιιά απηή ηε θνξά σο πξνο ηελ απαγφξεπζε 

αλαπαξαγσγήο ηνπ απφ ην ξαδηφθσλν, ήηαλ ην ηξαγνχδη «Δ Μαχξε Φνξλη» απφ ηελ 

παξάζηαζε «Οδφο Ολείξσλ» ηνπ 1962, ην νπνίν απαγνξεχηεθε ιφγσ ηεο 

αλεζηθφηεηαο ησλ ζηίρσλ ηνπ. 

 

Ώρ ηη θαθφ, αρ ηη θαθφ! Μέζα ζηε Φνξλη, έλα βξάδπ καγηθφ! Ώρ ηη θαθφ, αρ 

ηη θαθφ! Έραζα θάηη πνπ ην είρα θπιαρηφ!  

 

Βθηφο ησλ παξαδεηγκάησλ ηεο ινγνθξηζίαο ζηνπο ζηίρνπο θαη ηε κνπζηθή ηελ 

πεξίνδν ηεο επηαεηίαο, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ζε απηφ ην θεθάιαην θαη θάπνηα 

παξαδείγκαηα ηξαγνπδηψλ πνπ «πέξαζαλ» απφ ην θαζεζηψο, έρνληαο φκσο θξπκκέλν 

θάπνην αληηδηθηαηνξηθφ κήλπκα, δεκηνπξγεκέλα κέζα ζε έλα πιαίζην 

αληηδηθηαηνξηθήο θνπιηνχξαο. 
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Σν πξψην παξάδεηγκα είλαη ην ηξαγνχδη «Εαβαξαθαηξαλέκηα» ζε ζηίρνπο θαη 

κνπζηθή ηνπ Γηάλλε Μαξθφπνπινπ, ην νπνίν θπθινθφξεζε ην 1968 ζην δίζθν 

«Δπηρείξεζηο Απόιισλ» θαη ην ηξαγνχδεζε ν Νίθνο Ξπινχξεο. Οη ζηίρνη ηνπ 

αθνχγνληαη κπεξδεκέλνη θαη δπζλφεηνη σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπο. Ο Γηάλλεο 

Μαξθφπνπινο πνιιά ρξφληα αξγφηεξα εμήγεζε ηελ εξκελεία ησλ ζηίρσλ φπνπ: 

 

«αιιεινχηα» = αιιεινπρία 

«δάβαξα» = ιάβαξα 

«θάηξα» = καχξα 

«λάκα» = βάπηηζκα 

«ιάκα» = ην καραίξη 

«λέκηα» = Ώλέκηζαλ 

«ίιενο» = Έιενο. 

Αειαδή: «Γάβαξα θάηξα λέκηα» = Λάβαξα καχξα αλέκηζαλ. 

«Ίιενο ίιενο» = Έιενο, Έιενο. 

«Λάκα ιάκα Νάκα Νάκα Νέκηα» = Σν καραίξη, ην καραίξη κάλα κάλα     

Ώλέκηζαλ. 

 

Σν δεχηεξν παξάδεηγκα είλαη ην ηξαγνχδη «Μπάιινο» απφ ηνλ νκψλπκν δίζθν ηνπ 

Αηνλχζε αββφπνπινπ ην 1972. ην ηξαγνχδη απηφ ν αββφπνπινο αλαπαξάγεη έλα 

παλεγχξη κέζα απφ παξαδνζηαθνχο ήρνπο, πνπ ζπκίδεη, ζαηηξίδνληαο, ηνπο «ιατθνχο» 

θαη «παξαδνζηαθνχο» δξφκνπο ησλ γηνξηψλ πνπ δηνξγάλσλαλ νη δηθηάηνξεο. πσο 

αλαθέξεη ν Αεκήηξεο Παπαληθνιάνπ:  

Ο «Μπάιινο», ην ηξαγνχδη πνπ πηάλεη νιφθιεξε ηελ πξψηε πιεπξά απφ ηνλ 

νκψλπκν δίζθν ηνπ ΄72, μεθηλψληαο κε παξαδνζηαθά πλεπζηά θαη «ληέθηα, 

ληανχιηα, θξφηαια», θαη ζηελ πνξεία ρσλεχνληαο παξαδνζηαθνχο δξφκνπο, 

αλαπαξάγεη νπζηαζηηθά κηα ζθελνζεζία πνπ ζπκίδεη έληνλα σο βάζε ηηο 

ιατθίζηηθεο γηνξηέο ηεο δηθηαηνξίαο («ηα πιήζε νπξιηάδνπλ ζηηο θεξθίδεο»). 

Δ ηειεηνπξγία πνπ πξνηείλεηαη ζηνλ «Μπάιιν» ηνπ αββφπνπινπ φκσο 

ζαηηξίδεη ην γθξνηέζθν ηνπ δηθηαηνξηθνχ ιφγνπ («Σηηηηί ηξέρεη... έγηλε 

θαηνιίζζεζε θη έπεζε θάλαο βξάρνο;»), έρεη ζηνηρεία παξαιφγνπ, αιιά θαη 

μαλαγπξίδεη λα εμεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παλεγπξηνχ, ηεο γηνξηήο.
 5

 

                                                           
5
 Παπανικολάου 2010, ΤΑ ΝΕΑ 
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Β) Ο Ύκλνο ηεο Γηθηαηνξίαο 

 

Δ ηζηνξία ηεο δηθηαηνξίαο πεξηιακβάλεη θαη ηξαγνχδηα ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ γηα 

λα εμπκλνχλ ην θαζεζηψο, θαζψο αθνχγνληαλ δσληαλά ζηηο Γηνξηέο ηνπ θαζεζηψηνο, 

αιιά θαη ζηα ξαδηφθσλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα 

απνηειεί ν χκλνο ηεο δηθηαηνξίαο ν νπνίνο γξάθηεθε, κεινπνηήζεθε θαη αθνχζηεθε 

δεκφζηα ιίγν κεηά ην πξαμηθφπεκα ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ 1967. πγθεθξηκέλα, ηελ 

Πέκπηε 13 Ενπιίνπ 1967, ζε κηα θαιιηηερληθή βξαδηά, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Κεληξηθνχ 

Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ζην θέληξν «Αεηιηλά» ηεο Γιπθάδαο, ε 

ΐίθπ Μνζρνιηνχ θαη ν Γξεγφξεο Μπηζηθψηζεο (ν νπνίνο είλαη ν εξκελεπηήο ηεο 

Ρσκηνζχλεο ηνπ Μίθε Θενδσξάθε) ηξαγνχδεζαλ, ζε πξψηε δσληαλή εθηέιεζε, ηνλ 

«χκλν ηεο 21εο Ώπξηιίνπ». Ώξγφηεξα θπθινθφξεζε ζε δηζθάθη κε ηελ θσλή ηνπ 

Γηάλλε ΐνγηαηδή. Σελ επφκελε ρξνληά, επαλαθπθινθφξεζε ζε 45άξη κε ηνλ Φψηε 

Αήκα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαηίζεηαη ε επηζηνιή ηνπ Μίθε Θενδσξάθε πξνο ηνλ 

Γξεγφξε Μπηζηθψηζε έηζη φπσο δεκνζηεχηεθε ζην φξγαλν ηεο δηθηαηνξίαο 

«Βιεχζεξνο Κφζκνο» ηνπ άββα Κσλζηαληφπνπινπ ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1967: 

 

Γξεγφξε. 

 

Αηάβαζα κε θαηάπιεμε φηη πξφθεηηαη λα ηξαγνπδήζεηο ζηα «Αεηιηλά» ηνλ 

«Όκλν ηεο Βπαλαζηάζεσο». Ννκίδσ φηη είζαη αξθεηά κεγάινο γηα λα 

θαηαιαβαίλεηο ηη πξφθεηηαη λα θάλεηο. Πφζεο επζχλεο επσκίδεζαη θαη ζε ηη 

ζνβαξνχο θηλδχλνπο κπαίλεηο. Κάζηζε ζπίηη ζνπ κε αμηνπξέπεηα. Μελ 

γθξεκίδεηο, κε κηα θισηζηά, απηφ πνπ ρηίζακε καδί ηφζα ρξφληα. Μελ αθνχο 

ηνπο θεξδνζθφπνπο θαη ηνπο πξνζθπλεκέλνπο. Με ξίρλεηο ζην βνχξθν ην 

φλνκά ζνπ θαη ην φλνκα ησλ παηδηψλ ζνπ, πνπ ζε ιίγν ζα ληξέπνληαη γηα 

ζέλα. Κάλε ηνλ άξξσζην. Φχγε γηα ην εμσηεξηθφ. Βθεί κπνξείο λ‟ αξρίζεηο 

κηα θαηλνχξγηα θαξηέξα. Δ Μειίλα ζε πεξηκέλεη. Γηαηί αλ εζχ, ν 

Μπηζηθψηζεο, ην πξσηνπαιίθαξν ηνπ Θενδσξάθε, γίλεηο επίζεκνο 

ηξαγνπδηζηήο ηεο Αηθηαηνξίαο, ηξαγνπδψληαο απηφ ην άζιην θαηαζθεχαζκα, 

ζα πξέπεη λα μέξεηο, φηη ζα γίλεηο ν πην αράξηζηνο θαη ηηπνηέληνο πξνδφηεο, 

πνπ γέλλεζε ν Λαφο καο. ην φλνκα ηεο θηιίαο καο θαη γηα ράξε ηεο γπλαίθαο 

ζνπ, ησλ παηδηψλ ζνπ θαη φισλ ησλ ακέηξεησλ θίισλ καο, ζε ηθεηεχσ λα 

κ‟αθνχζεηο γηα ηειεπηαία θνξά. Μεηά ηελ Πέκπηε ζα είλαη αξγά. Πάξα πνιχ 
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αξγά. 

Τπνγξαθή: Μίθεο Θενδσξάθεο 

 

ηηρνπξγφο ηνπ χκλνπ ηεο δηθηαηνξίαο είλαη ν Γηψξγνο Οηθνλνκίδεο. Μεηά απφ 

πνιιή έξεπλα ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη δίζθνπο ηεο επνρήο αιιά θαη 

κεηαγελέζηεξνπο, δηαπηζηψλεηαη έληνλα ν δηραζκφο πεξί ηνπ πνηνο είλαη ηειηθά ν 

ζπλζέηεο ηνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεγέο αλαθέξεηαη σο ζπλζέηεο ηνπ ν Γηψξγνο 

Καηζαξφο. Υαξαθηεξηζηηθά: 

 

[...] ν χκλνο ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ (πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπλζέηε 

Γηψξγνπ Καηζαξνχ κε εθείλελ ηνπ θνκθεξαζηέ Γηψξγνπ Οηθνλνκίδε), θαη ν 

ρνξφο θαιά θξαηεί! (Μαπξνπδήο 2001: 43) 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί απφζπαζκα απφ ηελ ζπλέληεπμε ηνπ Γηψξγνπ Καηζαξνχ ζηνλ 

ηέιην Κνληέα: 

 

Έρεηε θαηεγνξεζεί από νξηζκέλνπο γηα ηε ζύλζεζε ηεο κνπζηθήο ζηνλ ύκλν ηεο 

Υνύληαο. 

 

Ώπηφ είλαη κηα ηζηνξία ε νπνία δελ είλαη ζσζηή. Καη‟ αξράο, δελ ππάξρεη 

χκλνο ηεο Υνχληαο. πλέβε ην εμήο, φπσο ζα ζαο ην πσ: Μηα κέξα θάιεζαλ 

ηνπο ζπλζέηεο ηνπ Βζληθνχ Εδξχκαηνο Ραδηνθσλίαο – εκέλα, ηνλ Πιέζζα, ηνλ 

Μσξάθε, ηνλ Μνπδάθε θ.α. – ζηε ΐνπιή θαη καο είπαλ, κε εληνιή 

ζπληαγκαηάξρε: «Θα θάλεηε απφ έλα ηξαγνχδη γηα κηα γηνξηή». Ήηαλ ν έλαο 

ρξφλνο ηεο επηαεηίαο. Καη κνπ δψζαλε απφ έλα ζηίρν πνπ είρε γξάςεη ν 

Οηθνλνκίδεο. ινη νη ζπλζέηεο θηηάμακε απφ έλα ηξαγνχδη. Γηα κέλα γηαηί 

έγηλε απηφ; Γηαηί, ελ απνπζία κνπ, ην έθαλε δίζθν έλαο ηξαγνπδηζηήο πνπ 

ππήξρε ηφηε, ν Φψηεο Αήκαο. Αελ μέξσ πνηνο ηνλ έβαιε θαη ην έθαλε δίζθν, 

ζε έλα 45άξη κηθξφ. Καη έβαιαλ, βέβαηα, φηη ε κνπζηθή είλαη ηνπ Γηψξγνπ 

Καηζαξνχ. Αελ έθαλα εγψ απηφλ ην δίζθν. Σνλ έθαλε έλαο άιινο καέζηξνο. 

Βγψ έθαλα απηφ πνπ έθαλαλ ηφηε φινη νη ζπλζέηεο. Ώιιά δελ βγήθα λα 

απαληήζσ. Καη ζε πνηνλ λα απαληήζσ; ε απηνχο πνπ κε θαηεγφξεζαλ γηαηί 

ηφηε έθαλα επηηπρίεο; Μα, κφλν εγψ έθαλα επηηπρίεο; Καη ε Καξέδε έθαλε 

επηηπρίεο ηφηε. Καη ν Νηαιάξαο βγήθε ηφηε θη έθαλε επηηπρίεο. Ώπηή είλαη ε 
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πξαγκαηηθή ηζηνξία πνπ ζαο είπα.
6
 

 

Ώπφ θάησ παξαηίζεηαη κέξνο ηνπ άξζξνπ ηνπ Ώληψλε ΜπνζθνΎηε ζην site ηεο  Lifo: 

 

ΐέβαηα εδψ ν Καηζαξφο δε ζπκάηαη θαιά. Πσο ζα έγξαθαλ ηξαγνχδη γηα ην 

έλα έηνο απφ ηελ 21
ε
 Ώπξηιίνπ 1967, αθνχ, φπσο είπακε, ν Όκλνο ήηαλ 

έηνηκνο απφ ηνλ Ενχιην εθείλεο ηεο ρξνληάο; Πνιχ απιά, θαηά ηελ ηαπεηλή 

κνπ γλψκε, ην ηξαγνχδη είρε γξαθηεί ακέζσο κεηά ηελ επηβνιή ηεο 

δηθηαηνξίαο θαη ερνγξαθήζεθε ζε δίζθν ηνλ επφκελν ρξφλν.
7
 

 

Πάλσ ζην δίζθν νη ζπληειεζηέο πνπ αλαθέξνληαη είλαη νη: 

 

ηίρνη: Γηψξγνπ Οηθνλνκίδε 

Μνπζηθή: Γηψξγνπ Καηζαξνχ 

Σξαγνχδη: Φψηεο Αήκαο & Υνξσδία 

Βθηχπσζηο ππφ ηεο Ώλψλ. Βιιελ. Φσλνγξ. Βηαηξ. ΚΟΛΟΤΜΠΕΏ   

 

Δηθόλα 6 Ο δίζθνο κε ηνλ χκλν ηεο δηθηαηνξίαο πνπ θπθινθφξεζε ην 1968 

 Ο χκλνο νλνκάζηεθε «Μέζα ζη‟ Ώπξίιε ηε γηνξηή» θαη νη ζηίρνη ηνπ είλαη νη εμήο: 

                                                           
6
  Κατςαρόσ 2016, www.cosmopoliti.com 

7
 Μποςκοίτθσ 2015, http://www.lifo.gr/team/sansimera/56998 



36 
 

 

Μέζα ζη‟ Ώπξίιε ηε γηνξηή 

ην κέιινλ ρηίδεη ε ληφηε 

αγθαιηαζκέλνη – δπλαηνί 

κ‟ εξγάηε, αγξφηε, θνηηεηή 

θαη πξψην ηνλ ζηξαηηψηε. 

 

Σξαγνχδη αγάπεο αληερεί 

γεινχλ φια ηα ρείιε 

θαη ζκίγνπλ κέζα ζηελ ςπρή 

ηνπ Βηθνζηέλα ε επνρή 

θη ε εηθνζηκηά η‟ Ώπξίιε 

 

Μεο ζηηο θαξδηέο θηάλεη δεζηή 

ηνπ Ώπξηιηνχ ε ιηαθάδα 

θη έρνπλ ζηα ζηήζηα καο ρηηζηεί 

ζξεζθεία, νηθνγέλεηα 

θαη πάλσ απ‟ φια Βιιάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3) Σειεόξαζε θαη Κηλεκαηνγξάθνο ζηα ρξόληα ηεο επηαεηνύο 

Γηθηαηνξίαο 

 

Α) Σειεόξαζε 

 

Δ αλάπηπμε ηεο ηειεφξαζεο ζηελ Βιιάδα, ζπλδέζεθε άκεζα κε ηε δηθηαηνξία, 

θαζψο ζπληέιεζε ζηελ άκεζε πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ, ηδενινγηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ ηδεσδψλ ηνπ θαζεζηψηνο, ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηνπο θξαηηθνχο 

κεραληζκνχο. Δ αλάπηπμε θαη εμάπισζή ηεο, έγηλε εηο βάξνο ηνπ κέρξη ηφηε 

εκπνξηθνχ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Κπξίαξρν ξφιν έπαημε ην θαλάιη ηεο Σ.Β.Α. 

(Σειεφξαζηο Βλφπισλ Απλάκεσλ) πνπ κεηνλνκάζηεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1970 ζε 

Τ.ΒΝ.Β.Α. (Τπεξεζία Βλεκεξψζεσο Βλφπισλ Απλάκεσλ). Σα ελεκεξσηηθά ηεο 

πξνγξάκκαηα είραλ έληνλα πξνπαγαλδηζηηθφ ραξαθηήξα, ελψ αληίζηνηρα ηα 

ςπραγσγηθά απνηεινχληαλ θπξίσο απφ ακεξηθάληθεο θαη ειιεληθέο ζεηξέο θαη 

παηρλίδηα. Δ Αηθηαηνξία φπσο αθξηβψο θαη ζην ζέαηξν θαη ζηηο επεηεηαθέο γηνξηέο 

πνπ δεκηνπξγνχζε, έηζη θαη ζηελ ηειεφξαζε επέλδπζε ζην καδηθφ ζέακα θαη ζηνλ 

ζπκβνιηζκφ ηεο «εζληθήο ςπραγσγίαο». Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ απνηειεί 

ε πνξεία ηνπ Παλαζελατθνχ ζην πνδφζθαηξν κέρξη ηα ηειηθά ηνπ θππέινπ 

Πξσηαζιεηξηψλ ηελ άλνημε ηνπ 1971 («Έπνο ηνπ Γνπέκπιετ»). Σέινο, πξηλ μεθηλήζεη 

θάζε πξφγξακκα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ, θαη ζηα δχν θξαηηθά θαλάιηα πνπ ππήξραλ, 

ΤΕΝΕΔ – ΕΙΡ (Εθνικό Ίδρσμα Ραδιοηηλεόραζης), «έπεθηε» ηο ζήμα ηης 

Δικηαηορίας με ηον ζηραηιώηη ζε θέζη προζοτής και ηον θοίνικα ποσ 

αναγεννάηαι. 

 

 

Ώλαθνξά ζε δχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. 

 

Κεληξηθφ θαη εμέρνληα ξφιν ζην πξφγξακκα ηεο ηειεφξαζεο ηελ πεξίνδν ηεο 

πληαγκαηηθήο Αηθηαηνξίαο, είρε ε ζεηξά: «Ο Άγλσζηνο Πόιεκνο» ηνπ Νίθνπ 

Φψζθνινπ. Ο Άγλσζηνο Πφιεκνο άξρηζε λα πξνβάιιεηαη απφ ηελ ΤΒΝΒΑ 

(Τπεξεζία Βλεκεξψζεσο Βλφπισλ Απλάκεσλ) ζηηο 12 Οθησβξίνπ ην 1971 θαη 

έθιεηζε ηνλ θχθιν ηνπ κεηά απφ 226 επεηζφδηα ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ ην 1974. Δ 

ζεηξά παξνπζηάζηεθε ζηνλ ηχπν σο κία «δξακαηηθή αηζζεκαηηθή πεξηπέηεηα 



38 
 

θαηαζθνπίαο, κπζηεξίνπ θαη δξάζεσο» θαη απνηεινχληαλ απφ έμη απηνηειείο ηζηνξίεο 

– θχθινπο:  

 

            1)         Καηαδηθαζκέλε ζε ζάλαην 

2) Ο άλζξσπνο κε ηα δχν πξφζσπα 

3) Αηαηαγή Ώπηνθηνλίαο 

4) Βπηρείξεζε Μπαξκπαξφζα 

5) ηελ Κφιαζε δελ ππάξρνπλ χλνξα 

6) Φιεγφκελε Έξεκνο 

 

 

Δηθόλα 7  Βμψθπιιν ηνπ εβδνκαδηαίνπ πεξηνδηθνχ «ΡΟΜΏΝΣΟ» κε θσηνγξαθία ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο 

ζεηξάο «Ο άγλσζηνο πφιεκνο» ηνπ Νίθνπ Φψζθνινπ 

 

ε γεληθέο γξακκέο ε πινθή ηεο ζεηξάο κέζα απφ ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηνπ 

κεινδξάκαηνο θαη ηηο αθξαίεο ζπγθηλήζεηο πνπ επεδίσθε λα ραξίζεη ζηνπο 

ηειεζεαηέο ηεο, είρε σο ζηφρν λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή ζηνλ αγψλα 

θαη ηελ αγσλία ησλ ζηξαηησηηθψλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ γηα ηελ απνθάιπςε ησλ 

κπζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ερζξνχ, πξνθεηκέλνπ «λα ζσζεί ε παηξίδα». Δ λίθε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο, ήηαλ ζεκαηηθά δεδνκέλε θαη ε ηαχηηζε ησλ 

ηειεζεαηψλ κε ηνπο πξσηαγσληζηέο, έληνλε. 
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Σελ ίδηα πεξίνδν, απφ ηηο 18 Ενπλίνπ 1972 έσο ηηο 18 Μαξηίνπ 1973, πξνβάιιεηαη 

απφ ηελ ΒΕΡΣ θαη ην ςπρξνπνιεκηθφ ζήξηαι «ηα Γίρηπα Σεο Αξάρλεο». Δ παξαγσγή 

ήηαλ ηνπ Σδέηκο Πάξηο, ην ζελάξην ηνπ Πάλνπ Κνληέιε θαη ε ζθελνζεζία ηνπ 

Μάξηνπ Ρεηζίια. Δ ππφζεζε θηλνχληαλ γχξσ απφ ηε δξάζε ελφο θαηαζθφπνπ απφ 

θάπνηα ρψξα ηνπ νβηεηηθνχ Μπινθ. Ο θαηάζθνπνο απνδεηθλχεηαη φηη είλαη γηνο ηνπ 

θαζεγεηή Ώιγεξά, απφ ηνλ νπνίν πήγε λα θιέςεη θάπνην κπζηηθφ φπιν, πνπ ν 

δεχηεξνο είρε αλαθαιχςεη. Παξνπζηάδεηαη σο ζχκα «παηδνκαδψκαηνο» ησλ 

θνκκνπληζηψλ θαη ηνπ είραλ θάλεη πιχζε εγθεθάινπ.΄ 

 

 

Δηθόλα 8: Βμψθπιιν πεξηνδηθνχ «Ραδηνηειεφξαζηο» κε ηελ πξσηαγσλίζηξηα ηεο ζεηξάο «ηα δίρηπα ηεο 

αξάρλεο» Κάηηα Ααλδνπιάθε.  
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Δηθόλα 9 Σν «ηειενπηηθφ» ζήκα ηεο δηθηαηνξίαο ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε. (Φσηνγξαθηθφ ζηηγκηφηππν απφ ην 

ηέινο ελφο επεηζνδίνπ ησλ «Βιιεληθψλ Βπίθαηξσλ», 1968) 

Σέινο, ζεκείν αλαθνξάο ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε γηα δχν δεθαεηίεο είρε ε 

ηειενπηηθή ζεηξά «Βθείλνο θαη... Βθείλνο» ηνπ 1970 , ε νπνία αλαβηψζεθε ζε 

έγρξσκε εθδνρή ην 1988. Σε ζεηξά δεκηνχξγεζε θαη έγξαςε ν Κψζηαο Μνπξζειάο 

θαη πξσηαγσληζηέο ηεο ήηαλ ν ΐαζίιεο Αηακαληφπνπινο (Λνπθάο) θαη ν Γηψξγνο 

Μηραιαθφπνπινο (φισλ) νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ζεηξάο ζην 

ςεθηαθφ αξρείν ηεο ΒΡΣ: 

 

[...] κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ηηο αηάθεο ηνπο θαη ηε κνλαδηθή ιατθή 

ζπκνζνθία ηνπο, ζα πξνβιεκαηίζνπλ, ζα δψζνπλ δηέμνδν, ζα πνπλ κε ην δηθφ 

ηνπο ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηφζν ηνπο πηέδεη θαη ηνπο δεκηνπξγεί λέα 

εζηθά αδηέμνδα. 

 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο επεηζνδίνπ πνπ πξνβιήζεθε ην 1972 θαη δελ 

ινγνθξίζεθε παξ‟ φιν πνπ αλαθεξφηαλ ζην θαζεζηψο, δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα απφ 

ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ Γηψξγνπ Μηραιαθφπνπινπ θαη πξνβιήζεθε θαη ζηελ 

εθπνκπή ηεο ΒΡΣ «ε ρξφλν t.v.» ην 2007. ην απφζπαζκα απηφ νη πξσηαγσληζηέο 

αιιάδνπλ νπνηαδήπνηε ιέμε ζα θνβφηαλ απφ ηε ινγνθξηζία (πρ: ην ζχζηεκα) κε ηε 

ιέμε απγφ. Ώθνινπζεί απνκαγλεηνθσλεκέλν απφζπαζκα ηνπ επεηζνδίνπ έηζη φπσο 

κεηαδφζεθε ζηελ εθπνκπή «ε ρξφλν t.v.» ην 2007: 

 

Λνπθάο: ΟΥΕ. ρη δελ κπαίλσ. Αελ κπαίλσ κεο ζη‟ απγφ. θάσ.  
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φισλ: Μσξφ κνπ, έρεη air – condition. 

Λνπθάο: Θέισ λα βιέπσ...  

φισλ: Έρεη... έρεη ηειεφξαζε. 

Λνπθάο: ... νπξαλφ, δέληξα. 

φισλ: Έρεη! 

Λνπθάο: Φεχηηθα. 

φισλ: Φεχηηθα, αιεζηλά δελ μέξσ. Πάλησο έρεη. 

Λνπθάο: φισλ; Θα καο ρσξάεη θαη ηνπο δπφ ην απγφ ε; 

φισλ: Καη ηνπο δπν κσξφ κνπ; ρη, ν θαζέλαο καο ζα έρεη απφ έλα απγφ. 

Μφλνο ηνπ. Άλεζηο! 

Λνπθάο: Μφλνο; 

φισλ: Μφλνο. Μφλνο... 

Λνπθάο: ρη φισλ κφλνο. Αε κπνξψ κφλνο. Αελ αληέρσ κφλνο φισλ. ε 

παξαθαιψ φρη κφλνο φισλ. ρη κφλνο. 

φισλ: Μσξφ κνπ, ζέιεηο... ζέιεηο λα κελ κπνχκε; 

Λνπθάο: Να κελ κπνχκε. Να κελ κπνχκε. 

φισλ: Να βγνχκε έμσ; 

Λνπθάο: Έμσ, λαη! 

φισλ: Έμσ, αιιά πξέπεη λα μέξεηο Λνπθά φηη έμσ απ‟ η‟ απγφ δε ζα „ρνπκε 

νχηε πνιπζξφλεο κε αθξνιέμ, νχηε θαθέ, νχηε νπίζθη, νχηε ςεηφ ζηα 

θάξβνπλα κσξφ κνπ. 

Λνπθάο: φισλ, φισλ ζα είκαη νιηγαξθήο. Ώπν δσ θαη πέξα ζα „καη 

νιηγαξθήο, αιιά ζε παξαθαιψ φισλ έμσ, έμσ, έμσ. 

φισλ: Ώθνχ ινηπφλ ζέιεηο, έμσ, έμσ. 

  

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζηελ ηειεφξαζε ηεο επηαεηίαο, ελψ ήηαλ 

δεκηνπξγηθά θαη ηδενινγηθά θαζνδεγνχκελε απφ ην θαζεζηψο, εθηφο απφ ηηο ζεηξέο 

πνπ είραλ πξνπαγαλδηζηηθφ θαη ζηξαηεπκέλν ραξαθηήξα, έγηλαλ πξνζπάζεηεο φπσο 

απηή ηνπ «Βθείλνο θαη... Βθείλνο» κε κία δηαθνξεηηθή αηζζεηηθή αθφκα θαη κε 

αληηδηθηαηνξηθφ κήλπκα. 
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Δηθόλα 10 Φσηνγξαθηθφ ζηηγκηφηππν απφ ηε ζεηξά «Βθείλνο θαη... Βθείλνο» απφ ην επεηζφδην κε ην «απγφ» 
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Β) Κηλεκαηνγξάθνο 

 

ηα επηά ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο ν ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο πέξαζε απφ πιήζνο 

δηεξγαζηψλ θαη εμειίμεσλ. πλνπηηθά, νη ηαηλίεο ηεο Ώιίθεο είραλ ηεξάζηηα 

εηζπξαθηηθή επηηπρία, ε Φίλνο Φηικ θαη ν Ααιηαλίδεο εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ ηα 

πξσηεία ζηελ ειιεληθή θσκσδία θαη ην ειιεληθφ θηλεκαηνγξαθηθφ κηνχδηθαι θαη ν 

ειιελνακεξηθαλφο Σδέηκο Πάξηο αλέιαβε λα εμηδαληθεχζεη ηνλ ηδενινγηθφ ιφγν ηνπ 

θαζεζηψηνο. Ώπεπζπλφκελνο ζην εζληθνπαηξησηηθφ θξφλεκα ησλ Βιιήλσλ 

ρξεζηκνπνηεί ζηηο ηαηλίεο ηνπ ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, νρήκαηα, ηεζσξαθηζκέλα θαη 

νπνηνδήπνηε νπηηθφ εξέζηζκα πξνβάιιεη ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο. Ώπφ ηελ άιιε 

κεξηά, ν Θεφδσξνο Ώγγειφπνπινο, ν Παληειήο ΐνχιγαξεο, ν Παχινο Σάζηνο, ε 

Σψληα Μαξθεηάθε θ.ά., ακθηζβεηνχλ ηελ κέρξη ηφηε παξάδνζε ηνπ Φίλνπ θαη ζέηνπλ 

ηα ζεκέιηα ηνπ ιεγνκέλνπ Νένπ Βιιεληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ. ρνιηάδνληαο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηή ν Σίηνο Παηξίθηνο ζηελ ηηαιηθή εθεκεξίδα «Ρηλάζηηα» ην 

1967, ζεκεηψλεη: 

 

Ίζσο έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα κπνξεί λα ηρλνγξαθήζεη ην 

«πνιηηηζκηθφ» πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. Βδψ θαη ιίγεο 

κέξεο ζπγθέληξσζαλ ζηελ Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο φινπο ηνπο 

ζελαξηνγξάθνπο θαη ηνπο ζθελνζέηεο θηλεκαηνγξάθνπ: εκείο ζα ζαο 

βνεζήζνπκε, είπαλ, αιιά ηέξκα πηα ζηηο αληηπαηξησηηθέο ηαηλίεο, εκείο 

ζέινπκε κνλάρα ηαηλίεο πνπ εθζεηάδνπλ ηελ «εζληθή επαλάζηαζε» (έηζη 

νλνκάδνπλ ην πξαμηθφπεκα).
8
 

 

Ώθφκα, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο εθείλε ηελ πεξίνδν παξαηεξείηαη άλζεζε ηεο 

ειιεληθήο εκπνξηθήο πνξλνγξαθίαο ζηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν, ζηνλ νπνίν 

θεληξηθφ ξφιν έπαημε ν  Κψζηαο Γθνπδθνχλεο, γεγνλφο πεξίεξγν, θαζψο πνιιέο 

ζθελέο ηαηληψλ ηνπ ππφινηπνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ θάζκαηνο ινγνθξίζεθαλ επεηδή 

παξνπζίαδαλ γπκλά ζψκαηα.  

 

Οη θηλεκαηνγξαθηθνί ζηφρνη ηνπ θαζεζηψηνο φπσο πξνθχπηεη ήηαλ δχν: ε 

πξνψζεζε, κέζσ ηεο πξνπαγάλδαο, εζληθνπαηξησηηθψλ ηδεσδψλ θαζψο θαη ε 

πξνζέιθπζε μέλσλ γηα ηα γπξίζκαηα ηαηληψλ επί ειιεληθνχ εδάθνπο πνπ 

                                                           
8
 Πατρίκιοσ 1967 
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επηζπκνχζαλ νη δηθηάηνξεο λα πξνβιεζνχλ δηεζλψο. Έλα παξάδεηγκα παξαγσγήο 

μέλεο ηαηλίαο φπνπ νη αμησκαηνχρνη ηεο δηθηαηνξίαο δηέζεζαλ αξθεηά κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ γπξηζκάησλ ηεο, απνηειεί ε αζηπλνκηθή 

πεξηπέηεηα «Le Casse» ηνπ Henri Verneuil, κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Omar Sharif θαη 

ηνλ Jean – Paul Belmondo (1971). Έλα ρξφλν κεηά ηε δηθηαηνξία, ν Σδέηκο Πάξηο 

«θπθινθνξεί» ηελ πξψηε κεγάιε παξαγσγή ηνπ κε «εζληθνπαηξησηηθφ» 

πεξηερφκελν, κε ηίηιν «χλνξα ηεο πξνδνζίαο», φπνπ ην ζελάξην (ηακάηεο 

Φηιηππνχιεο θαη Ώληψλεο Ααπίδ) πξαγκαηεχεηαη ηελ ηζηνξία ελφο Ρψζνπ πξάθηνξα, 

ν νπνίνο θιέβεη κπζηηθά ηνπ ΝΏΣΟ θαη εληέιεη απνδεηθλχεηαη πσο είλαη 

ειιελφπνπιν ζχκα «παηδνκαδψκαηνο».  

Δ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία θέξδηζε ηέζζεξα βξαβεία ζην Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο θαη ζε 

απηήλ έπαηδαλ κεηαμχ άιισλ ν Ώλδξέαο Μπάξθνπιεο, ε Καίηε Παπαλίθα, ν 

ηέθαλνο ηξαηεγφο θαη ε ΐέξα Κξνχζθα. Πξφθεηηαη γηα ηε κνλαδηθή ηαηλία κε 

«παηξησηηθφ» πεξηερφκελν πνπ ζηα ηακεία μεπέξαζε ην θξάγκα ησλ 700.000 

εηζηηεξίσλ θαη πιεζίαζε ην κνλνπψιην ηεο Ώιίθεο ΐνπγηνπθιάθε (Τπνινραγόο 

Ναηάζζα, 1971, Φίλνο Φηικ, ζθελνζεζία: Νίθνο Φψζθνινο, 751.117 εηζηηήξηα ζην 

ιεθαλνπέδην ηεο Ώηηηθήο). 

Σελ πεξίνδν απφ ην 1968 – 1971 ην ειιεληθφ θνηλφ παξαθνινπζεί θαλαηηθά ηηο 

ηαηλίεο ηεο Ώιίθεο ΐνπγηνπθιάθε πρ: Σν πην ιακπξό αζηέξη (1967 – 1968), Ζ 

αξρόληηζζα θαη ν αιήηεο (1969), Τπνινραγόο Ναηάζζα (1971). Δ αχμεζε ησλ 

αξηζκψλ ησλ εηζηηεξίσλ πνπ «θφβνληαη» είλαη ηιηγγηψδεο (έσο 751.117 εηζηηήξηα), 

ψζπνπ κε αθεηεξία ην 1972 ε θνζκνζπξξνή ζηηο ηαηλίεο ηεο Ώιίθεο ζηαδηαθά 

πεξηνξίδεηαη ζηνπο κηζνχο (393.132 εηζηηήξηα ζην ’ αγαπώ) θαη κεηέπεηηα ζε αθφκα 

ιηγφηεξνπο.  

Παξαηεξείηαη, δειαδή, κία καδηθή απνρή ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ απφ ηνλ κέρξη ηφηε 

εκπνξηθφ θηλεκαηνγξάθν. Ώπηφ ην γεγνλφο κπνξεί λα νθείιεη ηελ χπαξμή ηνπ ζηελ 

χπαξμε ηεο ΤΒΝΒΑ θαη ηεο ηειεφξαζεο σο λένπ ηξφπνπ ςπραγσγίαο, ζηελ 

ακθηζβήηεζε ηνπ θαζεζηψηνο  αιιά θαη ζηελ εκθάληζε ελφο «άιινπ», κε γλσζηνχ 

κέρξη ηφηε, θηλεκαηνγξάθνπ. 

Παξάιιεια, ινηπφλ, κε ηνλ ήδε γλσζηφ κνηηβηθά απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

θηλεκαηνγξάθν, γελληέηαη, εμειίζζεηαη θαη έρεη αλνδηθή πνξεία ζηελ δηάξθεηα ηεο 

επηαεηίαο έλα λέν είδνο θηλεκαηνγξάθνπ (Νένο Βιιεληθφο Κηλεκαηνγξάθνο), φπνπ 

λέαο αληίιεςεο θηλεκαηνγξαθηζηέο εκθαλίδνληαη θαη κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπο ζηαδηαθά  

δηακνξθψλεηαη έλα «θαηλνχξγην» θνηλφ, απηή ηε θνξά κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη 
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επηξξνέο.  ηαζκφο ζηελ εμέιημε απηή απνηειεί ην Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο. Δ 

ρξνληά πνπ ζεσξείηαη φηη ζπληζηά ηελ αθεηεξία ηνπ ΝΒΚ είλαη ην 1970 κε ηελ 

«Αλαπαξάζηαζε» ηνπ Θεφδσξνπ Ώγγειφπνπινπ ζην Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο, φπνπ 

ην θνηλφ απνδνθηκάδεη ην παιηφ θαη ην θαηεζηεκέλν θαη ρεηξνθξνηεί ην λέν. Δ 

χπαξμε δχν θηλεκαηνγξαθηθψλ πεξηνδηθψλ επίζεο, ηνπ ύγρξνλνπ Κηλεκαηνγξάθνπ 

(1969 – 1984) θαη ηνπ Φηικ (1974 – 1986), βνήζεζε ζηελ θίλεζε θαη εμέιημε ηνπ 

ΝΒΚ, απνξξίπηνληαο ηνλ «παιηφ» εκπνξηθφ θηλεκαηνγξάθν. 

Μέζα απφ ην Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο θαη ηε γέλλεζε ηνπ ΝΒΚ γίλεηαη νξαηφ ην 

αίζζεκα αληίζηαζεο ησλ λέσλ θηλεκαηνγξαθηζηψλ θαη ηνπ θνηλνχ ηνπο θαηά ηεο 

ρνχληαο. Δ γεληά πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ΝΒΚ είλαη εκθαλψο επεξεαζκέλε θαη 

δπκσκέλε κέζα απφ ηα ηδενινγηθά ξεχκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ Βπξψπε, ηδίσο ηνπ 

γαιιηθνχ Μάε, θαζψο θαη ησλ θηλεκάησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ λεσηεξηζκνχο ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή Σέρλε. Γηα ην ΝΒΚ ζεκεηψλεη ε Μαξία Καηζνπλάθε: 

 

            Κηλεκαηνγξαθνχλ κία «άιιε» Βιιάδα [...]. Ρεαιηζκφο θαη πνηεηηθφ 

δηθνξνχκελν, απζεληηθφηεηα ηνπίσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, εηξσλεία 

θαη ζαξθαζκφο, ακεζφηεηα ζηελ θαηαγξαθή ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Έλα πλεχκα ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη αλαζεψξεζεο, 

επαλεμέηαζεο ηεο ειιεληθφηεηαο, ηεο παξάδνζεο αιιά θαη ηεο ηζηνξίαο 

δηαηξέρεη ην έξγν ησλ λέσλ απηψλ ζθελνζεηψλ, πνπ κεηνλνκάδνληαη ζε 

δεκηνπξγνί. (Καηζνπλάθε 2002: 35)  

   

Σα ηακεηαθά απνηειέζκαηα είλαη πνιχ «θησρά», ζε ζρέζε κε ηα είδε πνπ 

παξαηέζεθαλ πην πάλσ, αιιά θαζφινπ απνγνεηεπηηθά δεδνκέλνπ ηνπ θαζεζηψηνο. 

Αεκηνπξγείηαη ην λέν ειιεληθφ ζηλεκά ην νπνίν έρεη ην δηθφ ηνπ θνηλφ, ηηο δηθέο ηνπ 

αίζνπζεο. Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηαηληψλ θαη θηλεκαηνγξαθηζηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζε απηφ ην λέν «θχκα» είλαη: «Σν πξνμεληό ηεο Άλλαο» (Παληειήο 

ΐνχιγαξεο, 1972, 114.071 εηζηηήξηα), «Δπδνθία» (Ώιέμεο Αακηαλφο, 1971, 70.852 

εηζηηήξηα), «Μέξεο ηνπ ‘36» (Θφδσξνο Ώγγειφπνπινο, 1973, 37.414 εηζηηήξηα), 

«Ησάλλεο ν βίαηνο» (Σψληα Μαξθεηάθε, 1973, 15.404 εηζηηήξηα) θ.α. Μάιηζηα, ε 

ηαηλία ηνπ Θεφδσξνπ Ώγγειφπνπινπ «Ο Θίαζνο», πνπ ηνλ θαζηεξψλεη παγθνζκίσο, 

είλαη γπξηζκέλε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ ηεο 

δηθηαηνξίαο.  Ώθφκα, αμίδεη λα ζεκεησζεί  φηη απφ ηνπο εζνπνηνχο πνπ ππήξμαλ γηα 

ρξφληα πξσηαγσληζηέο ζην ρψξν ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, ν κφλνο πνπ κέλεη 
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αιψβεηνο ζηε δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ θιηκαθσηψλ αιιαγψλ πνπ είραλ επέιζεη, 

είλαη ν Θαλάζεο ΐέγγνο, ν νπνίνο σο «δεκηνπξγηθόο θσκηθόο» (Καηζνπλάθε 2002) 

θαηαθέξλεη λα εληζρχζεη ηε δεκνηηθφηεηα ησλ ηαηληψλ ηνπ,  απνδίδνληαο ζρεδφλ 

πάληα ζηνπο ξφινπο ηνπ κία εηθφλα ελφο ζηξηκσγκέλνπ θαη αλήζπρνπ Έιιελα. 

 

Σέινο, νη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εκπνξηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ κε ην ΝΒΚ, είλαη 

ε ζεκαηνινγία θαη ε αηζζεηηθή ησλ ηαηληψλ, ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

έθθξαζεο, θαζψο θαη ε κνξθή ηεο παξαγσγήο ηνπο, φπνπ ζην ΝΒΚ νη 

θηλεκαηνγξαθηζηέο έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ ηαηληψλ αθφκε θαη ζηα δηνηθεηηθά 

θαη νηθνλνκηθά πεδία. Γηα ηελ πνξεία ηνπ ΝΒΚ θαη ην «παιηνχ» ειιεληθνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ κεηά ηε δηθηαηνξία ζεκεηψλεη ν Αεξκεληδφπνπινο: 

 

            Με ηελ πηψζε ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο ν ΝΒΚ παγηψλεηαη σο ν 

επίζεκνο εζληθφο θηλεκαηνγξάθνο, ελψ ν παιηφο ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο 

αξθείηαη ζηελ παξαγσγή θηελψλ βηληενηαηληψλ θαξζνθσκσδίαο θαη ηαηληψλ 

ζεμ θαη πνξλφ κε θαζνξηζκέλν θνηλφ θαη ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζεο πξνβνιήο. 

(Αεξκεληδφπνπινο 2010:145) 

 

Μέζα ζε απηή ηελ επηαεηία, ν ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο αιιάδεη θπζηνγλσκία, 

λννηξνπία, εζσηεξηθή δνκή θαη πξννπηηθή. 

 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε γηα ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ ειιεληθφ 

θηλεκαηνγξάθν ηελ πεξίνδν ηεο Αηθηαηνξίαο πσο έπαημαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε 

δηάδνζε ησλ πνιηηηθψλ ηδεσδψλ ηνπ θαζεζηψηνο, αιιά φρη κφλν κε ηελ άκεζε 

πξνβνιή ηνπο. Βηθφλεο θαη πξνβνιέο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαηείραλ εμέρνληα 

ξφιν, ζε ζπλδπαζκφ κε ζεηξέο, ηειεπαηρλίδηα θαη ηαηλίεο πνπ δελ αληηθαηφπηξηδαλ 

ηελ ηφηε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  Δ κε – πξνβνιή ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ κίαο 

ρψξαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε παξαγσγέο πνπ πξνέβαιαλ 

ηελ εηθφλα κίαο «άιιεο» Βιιάδαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί εμίζνπ πξνπαγαλδηζηηθή γηα 

ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Ώιιά γηα απηφ ζα 

αλαθεξζνχκε εθηελψο ζην παξαθάησ θεθάιαην πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Βιιεληθφ 

Κηλεκαηνγξαθηθφ Μηνχδηθαι ηελ πεξίνδν ηεο επηαεηνχο Αηθηαηνξίαο. Σέινο, ε 

γέλλεζε ηνπ ΝΒΚ κέζα ζηελ επηαεηία, παξνπζηάδεη κία αλάγθε ηφζν ησλ 

δεκηνπξγψλ φζν θαη ησλ ζεαηψλ γηα έλα λέν είδνο, πην δεκηνπξγηθφ, κε 
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λεσηεξηζκνχο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή Σέρλε θαη ζίγνπξα επεξεαζκέλν απφ ηελ 

πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Βιιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

 

Δηθόλα 11 Δ αθίζα ηεο ηαηλίαο «ΤΠΟΛΟΥΏΓΟ ΝΏΣΏΏ» 

 

 

Δηθόλα 12 Δ αθίζα ηεο ηαηλίαο «Ο ΘΕΏΟ» 
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4) Σν ειιεληθό θηλεκαηνγξαθηθό κηνύδηθαι 
 

Γηα λα εμεηαζηεί ιεπηνκεξψο ην ηί είλαη ην ειιεληθφ θηλεκαηνγξαθηθφ κηνχδηθαι, 

απφ πνπ πξνήιζε, ηη αληηπξνζψπεπε θαη πψο δνκήζεθε, ζα πξέπεη λα νξηζηεί ηη 

αθξηβψο είλαη ην κηνχδηθαι. Ο John Kenrick ζην θείκελν ηνπ «What is a Musical?» - 

The history of the musical (1996), παξαζέηεη ηνλ εμήο νξηζκφ:  

 

            Μία ζεαηξηθή, ηειενπηηθή ή θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηξαγνχδηα «popular style» – κε πξναηξεηηθή ρξήζε δηαιφγνπ – είηε γηα λα 

αθεγεζεί κία ηζηνξία (book musicals) είηε γηα λα αλαδείμεη ηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ δεκηνπξγψλ ή/θαη ησλ εξκελεπηψλ (revues).
9
 

 

Σν κηνχδηθαι αλήθεη ζηηο Παξαζηαηηθέο Σέρλεο (Performing Arts), φπνπ είλαη νη 

κνξθέο Σέρλεο φπσο ην ηξαγνχδη, ε ππνθξηηηθή, ν ρνξφο, αιιά θαη ν ζπλδπαζκφο 

ηνπο. Σα κηνχδηθαι ζε κνξθή ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, παξνπζηάδνληαη κπξνζηά ζε 

θνηλφ, δεκηνπξγψληαο αλεμάξηεηεο, σο πξνο ηα ηεθηαηλφκελα, ζρέζεηο κεηαμχ ζεαηή 

θαη ηειεζηή, θνηλνχ θαη ζθελήο. Σν είδνο απηφ ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο‧ 

απηή πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηε ζεαηξηθή ζθελή θαη ην θνηλφ παξαθνινπζεί ηελ 

παξάζηαζε ζηνλ πξαγκαηηθφ ηεο ρξφλν, θαη απηή πνπ είλαη θηλεκαηνγξαθεκέλε θαη 

παξνπζηάδεηαη ζην θνηλφ σο ηαηλία. ε θάζε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη ζε έλα κηνχδηθαι είλαη ε εμηζηφξεζε θαη ε αλαδίπισζε ηνπ 

ζέκαηνο/ηζηνξίαο κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ ηξηψλ Σερλψλ. 

Σν κηνχδηθαι κε ηε κνξθή πνπ ην γλσξίδνπκε ζήκεξα, δηακνξθψζεθε ζηηο Δ.Π.Ώ. 

(Κηλεκαηνγξαθηθφ κηνχδηθαι αξρέο 20
νπ

 αηψλα), ζηελ Ώγγιία, ηε Γαιιία θαη ηελ 

Γεξκαλία (κηνχδηθαι ζην ζέαηξν) ηζηνξηθά αλαγφκελν πεξίπνπ ηνλ 19
ν
 αηψλα. Βδψ 

είλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί, πσο αλαθέξεηαη σο ζεκείν δηακφξθσζεο θαη 

γέλλεζεο ε κνξθή ηνπ ζεαηξηθνχ κηνχδηθαι πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα (Book Musical), 

θαη φρη νη επηξξνέο ηνπ θαη ε θαηαγσγή ηνπ πνπ ζίγνπξα μεθηλάλε απφ πνιχ 

λσξίηεξα. Πξφγνλνο ηνπ Μηνχδηθαι ινηπφλ κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα 

ζεσξείηαη ε παξάζηαζε «The Black Crook»  ησλ  Charles M. Barras, Theodore 

                                                           
9
 Kenrick 1996, http://www.musicals101.com/musical.htm, πξφζβαζε 31/05/2017 
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Kennick θαη Thomas Baker πνπ πξσηναλέβεθε ζην Broadway ζην ζέαηξν «Niblo‟s 

Garden» ην 1866. 

 

 

Δηθόλα 13 Μέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ κηνχδηθαι «The Black Crook», πεγή 

εηθφλαο: http://www.musicals101.com/images/crookprogram.jpg , 05/06/2017 

 

ζνλ αθνξά ζηα θηλεκαηνγξαθηθά κηνχδηθαι θαηαιπηηθφ ξφιν έπαημε ε γέλλεζε ηνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ, ε κεηάβαζε απφ ηνλ βσβφ θηλεκαηνγξάθν ζε απηφλ κε ήρν, θαζψο 

θαη ην Υφιπγνπλη. Σν ειιεληθφ κηνχδηθαι, ηφζν ζην ζέαηξν φζν θαη ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν έρεη ζεσξεζεί φηη πξφθεηηαη γηα κία απνκίκεζε (πνιιέο θνξέο θαη 

«θζελή») ησλ ηαηληψλ κηνχδηθαι – ππεξπαξαγσγψλ ηνπ Υφιπγνπλη θαη ησλ 

παξαζηάζεσλ κηνχδηθαι ηνπ Broadway ζηε Νέα Τφξθε θαη ηνπ West End ζην 

Λνλδίλν. 

 



50 
 

Ώθνινπζεί έλα απφζπαζκα επηζηνιήο ηνπ Διία Λπκπεξφπνπινπ ζηνλ θξηηηθφ ηεο 

«ΐξαδπλήο» Μπ. Κιάξα, φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπληαγή ηνπ κηνχδηθαι κε ηδηαίηεξε 

εηξσλεία: 

            Παο έλα ή δχν ηαμίδηα ζην Λνλδίλν, ιακβάλεηο «Σξίραο»
 10

, ηηο ζηδεξψλεηο κε  

… άθζνλνλ «θελνινγίαλ», ηηο θαηζαξψλεηο κε «ζνβαξά πξάγκαηα πνπ δελ 

ρσξνχλ ζε ηφζε απιντθφηεηα» - εηξήλε, πξάθηνξεο, καξηρνπάλεο θιπ. – 

πξνζζέηεηο θαη αξθεηή δφζε κπνπδνπθνηξάγνπδνπ, δηα λα αξαίσζεο ηελ 

ζνβαξφηεηα ησλ «ζνβαξψλ», ηζηηζηδψλεηο κεξηθέο «πξσηαγσλίζηξηεο», 

βάδεηο θαη ιίγα ζηνηρεία «επηζεσξεζηαθά» δηα λα κε κπνπρηίζε ν θφζκνο απφ 

ηφζν «βάζνο»… θαη ζεξβίξεηο «κηνχδηθαι πνηφηεηνο»!
11

 

 

ζνλ αθνξά ζηελ επηξξνή ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξαθηθνχ κηνχδηθαι απφ ην 

Υφιπγνπλη, ε Λπδία Παπαδεκεηξίνπ ζεκεηψλεη: 

            Σν Υφιπγνπλη νπσζδήπνηε έπαημε ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ 

ιατθνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηνπ κηνχδηθαι. Ώιιά ην ζπκπέξαζκα φηη νη 

Έιιελεο θηλεκαηνγξαθηζηέο απιψο αληέγξαςαλ ηηο ακεξηθάληθεο ηαηλίεο θαη 

ην ζηπι ηνπο είλαη απινπζηεπηηθφ θαη ηειηθά ιαλζαζκέλν. Φπζηθά, νη 

ειιεληθέο ηαηλίεο ζθφπεπαλ λα παξέρνπλ δηαζθέδαζε θαη ην Υφιπγνπλη ήηαλ 

ήδε γηα θαηξφ ε θπξίαξρε «κεραλή ηνπ νλείξνπ» πνπ έπξεπε λα 

αληαγσληζηνχλ. Χζηφζν, ήηαλ αδχλαην λα αληαγσληζηνχλ ην Υφιπγνπλη κε 

ίζνπο φξνπο: νη Έιιελεο θηλεκαηνγξαθηζηέο απινχζηαηα δελ δηέζεηαλ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη ηερληθνχο πφξνπο γηα θάηη ηέηνην. Ώθφκε θη αλ νη ειιεληθέο 

ηαηλίεο φλησο ζε κεγάιν βαζκφ δαλείδνληαλ μέλα κνληέια θηλεκαηνγξάθεζεο 

θαη αθήγεζεο, ηα κεηαζρεκάηηδαλ κέζσ ηεο ρξήζεο ληφπησλ πνιηηηζκηθψλ 

αλαθνξψλ – θαιιηηέρλεο, ρψξνη, ζπλήζεηεο – θαη θπζηθά κέζσ ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί  ε έθηαζε θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην 

Υφιπγνπλη δηακφξθσζε ην ειιεληθφ κηνχδηθαι είλαη αλαγθαίεο κεξηθέο 

ζπγθξίζεηο: αλάκεζα ζην θιαζζηθφ «νκαδηθφ» χθνο ηνπ Υφιπγνπλη θαη ζην 

ιατθφ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν, θαζψο θαη αλάκεζα ζην ακεξηθάληθν θαη 

ειιεληθφ κηνχδηθαι. (Παπαδεκεηξίνπ 2009: 21-22) 

                                                           
10

 «Σξίραο»: αλαθνξά ζην κηνχδηθαι «Hair» ησλ Galt MacDermot, James Rado θαη Gerome Ragni 

πνπ «αλέβεθε» ην 1967 ζην Broadway θαη ην 1968 ζην West End. 
11

 Λυμπερόπουλοσ 1970: 2 
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Σν ειιεληθφ θηλεκαηνγξαθηθφ κηνχδηθαι δηακνξθψζεθε κέζα ζε έλα ηζηνξηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνιπκνξθηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν, νπφηε ζα πξέπεη λα 

κειεηεζεί θαη λα εμεηαζηεί κέζα απφ ην πξίζκα απηφ. Κπξηάξρεζε σο είδνο ζηελ 

Βιιάδα απφ ην 1955 κέρξη θαη ην 1975 θαη ζηελ πεξίνδν ηεο επηαεηίαο ήηαλ έλα απφ 

ηα δεκνθηιή θηλεκαηνγξαθηθά είδε. Καη‟ αλαινγία κε ηελ αηζζεηηθή ηεο επηαεηίαο 

φπσο απηή πεξηγξάθεθε λσξίηεξα
12

 θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο Λπδίαο 

Παπαδεκεηξίνπ (2009:23-34) ζρεηηθά κε ην δίπνιν ηδεψλ γηα ηελ ειιεληθή 

ηαπηφηεηα κεηά ηελ ειιεληθή Βπαλάζηαζε,
13

 παξαηεξείηαη φηη φπσο νη πεξηζζφηεξεο 

κνξθέο πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο ζηελ ζχγρξνλε Βιιάδα ηελ πεξίνδν απφ ην 1960 – 

1975, έηζη θαη ην ειιεληθφ κηνχδηθαι δηακνξθψζεθε θαη εγθισβίζηεθε θαη απηφ 

κέζα ζε απηήλ ηελ αληίθαζε. O αλζξσπνιφγνο Michael Herzfeld απνθαιεί απηέο ηηο 

δχν αληηθαηηθέο έλλνηεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ειιεληθή θαη ξσκέηθε, φπνπ ε 

ειιεληθή ηαπηφηεηα βαζίδεηαη ζηα ηδαληθά ηεο θιαζζηθήο Βιιάδαο ζηελ αξραηφηεηα 

πνπ έρνπλ ζεσξεζεί σο ε θαηαγσγή ηνπ κνληέξλνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, θαη ε 

ξσκέηθε ηαπηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφζθαηε ηφηε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

ΐπδαληίνπ θαη ηεο νξζνδνμίαο.  

ην ειιεληθφ κηνχδηθαι νη δχν απηέο έλλνηεο είλαη επδηάθξηηεο θαη ππνγξακκίδνπλ, 

ζχκθσλα κε ηε Λπδία Παπαδεκεηξίνπ, κία ηαμηθή δηάθξηζε: 

            Δ ειιεληθή πηνζέηεζε ησλ δπηηθψλ αμηψλ (πνπ ζεσξνχληαλ φηη πήγαδαλ απφ 

ηα θιαζηθά ειιεληθά ηδαληθά) ραξαθηήξηδε θπξίσο ηηο κεζαίεο θαη αλψηεξεο 

ηάμεηο˙ αληίζεηα, ε ξσκέηθε ζπλέρηζε κίαο βησκέλεο παξάδνζεο ζπλαληηφηαλ 

θπξίσο ζηηο εξγαηηθέο ηάμεηο. [...] 

            ην ειιεληθφ θηλεκαηνγξαθηθφ κηνχδηθαι, ε ειιεληθή θαη ξσκέηθε 

ηαπηφηεηα γίλνληαη θαλεξέο κέζσ ησλ κνπζηθψλ, ρνξεπηηθψλ, νπηηθψλ θαη 

αθεγεκαηηθψλ θσδίθσλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

κπνπδνχθη ή ε ξεκπέηηθε κνπζηθή θαζψο θαη νη παξαδνζηαθνί ρνξνί είλαη 

εθθξάζεηο ηεο ξσκέηθεο ηαπηφηεηαο, ελψ ηα δπηηθά φξγαλα θαη ρνξεπηηθά 

ζηπι ζπλδένληαη κε ηελ ειιεληθή, δπηηθνπνηεκέλε άπνςε. (Παπαδεκεηξίνπ 

2009: 23-24) 

 

                                                           
12

 ΐι. Κεθάιαην ςεηο πνιηηηζκνχ θαη αηζζεηηθήο 
13

 Δ κία έδηλε έκθαζε ζηνπο δεζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ έζλνπο κε ηελ αξραία Βιιάδα θαη ε άιιε ζηε 

ζπλέρηζε ησλ παξαδφζεσλ ηνπ πην πξφζθαηνπ παξειζφληνο ηνπ έζλνπο – ΐπδάληην -ρξηζηηαληζκφο 
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Σν κηνχδηθαι ζρεδφλ εμ‟ νξηζκνχ απνηειεί έλα είδνο ζεάκαηνο ην νπνίν ηείλεη λα 

παξέρεη ζην ζεαηή κία «θπγή» απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη απηφ δηφηη δελ εμεηάδεη 

κε άκεζν ηξφπν πνιηηηθά ή θνηλσληθά δεηήκαηα. Χζηφζν, δελ κπνξεί λα κελ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζπγθξφηεζή ηνπ ην πιαίζην ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη θαζψο δελ 

είλαη απνθνκκέλν απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, ην ειιεληθφ θηλεκαηνγξαθηθφ κηνχδηθαι κπνξεί λα κελ 

αλαθέξεη δεηήκαηα πνιηηηθά θαηαιπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε θαη εμειίρζεθε, αιιά δηαζπλδέεηαη κε απηήλ κέζσ ηνπ θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο επνρήο (πρ: πεξίνδνο ηεο ζπληαγκαηηθήο δηθηαηνξίαο 

1967-1974).  

Δ Λπδία Παπαδεκεηξίνπ δηαθξίλεη ζε ηξεηο πεξηφδνπο ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ 

θηλεκαηνγξαθηθνχ κηνχδηθαι. Δ πξψηε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία θαζηεξψζεθε ζαλ 

είδνο είλαη απφ ην 1955 κέρξη ην 1965. Πξφθεηηαη γηα κία πξψηκε πεξίνδν ηνπ είδνπο 

ζηελ Βιιάδα θαη απηφ ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηαηληψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Καηά 

θχξην ιφγν ζε απηέο ηηο ηαηλίεο ππάξρνπλ ζαθείο παξαπνκπέο θαη αλαθνξέο ζην 

Υνιπγνπληηαλφ κηνχδηθαι. Σν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο 

Βιιάδαο ζηελ πξψηκε απηή πεξίνδν ηνπ κηνχδηθαι ππέζηε ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη 

νη ηαηλίεο ηεο επνρήο ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηνπο νδπλεξνχο 

δηραζκνχο ηνπ παξειζφληνο θαη πξνζπαζνχλ λα απνκαθξχλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

θνηλνχ απφ απηέο ηηο κλήκεο. Σν κηνχδηθαι κε ηελ ζεηξά ηνπ δίλεη έκθαζε ζηελ 

δηαζθέδαζε θαη ην ζέακα, εμπκλψληαο ηνλ θαηαλαισηηζκφ θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

θαληαζκαγνξηθά κνπζηθνρνξεπηηθά λνχκεξα ηα νπνία ζέινπλ λα απνηξαβήμνπλ ην 

θνηλφ απφ ην παξειζφλ θαη λα ηνπ κεηαδψζνπλ έλα κήλπκα αηζηνδνμίαο.  

Δ δεχηεξε πεξίνδνο θαιχπηεη κία πεληαεηία απφ ην 1965 κέρξη θαη ην 1970 θαη 

νξίδεηαη σο «ψξηκε πεξίνδνο» γηαηί ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζέιεζε δεκηνπξγίαο ελφο 

«εζληθνχ κηνχδηθαι», κίαο δειαδή «ειιεληθήο» εθδνρήο ηνπ κε ακηγψο εζληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη επηξξνέο. Ώπηφ αξρηθά, επηηεχρζεθε κε ηελ παξνπζίαζε νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν ζηηγκψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηελ πξνβνιή ζηνηρείσλ 

θνπιηνχξαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο (ξσκέηθε ηαπηφηεηα) κέζσ ηεο ιατθήο κνπζηθήο θαη 

ηνπ ρνξνχ. Σν κπνπδνχθη (σο κνπζηθφ φξγαλν πνπ ήηαλ ήδε ζπλδεδεκέλν κε ηηο 

εξγαηηθέο ηάμεηο) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αλαδείμεη ηελ ξσκέηθε εθδνρή ηεο 

ειιεληθήο ηαπηφηεηαο θαη απνηέιεζε ραξαθηεξηζηηθφ ζχκβνιν γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

ειιεληθφηεηαο κέζσ ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξαθηθνχ κηνχδηθαι ηεο πεξηφδνπ 
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απηήο. Δ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «εζληθνχ» κηνχδηθαι έγθεηηαη αθελφο ζηελ 

πξνζπάζεηα δηαθήκηζεο ηεο ρψξαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (ηερληθή ε νπνία 

θαζηεξψζεθε ζε φια ηα θηλεκαηνγξαθηθά είδε ηελ πεξίνδν ηεο επηαεηνχο 

δηθηαηνξίαο), αθεηέξνπ δε ζηελ ηδενινγία ηνπ θαζεζηψηνο, ε νπνία ήζειε λα 

πξνβάιινληαη έξγα κε πξνθαζνξηζκέλεο ζεκαηνινγίεο, νη νπνίεο φρη κφλν δελ ζα 

ππνλφκεπαλ ηελ ηδενινγία ηνπο αιιά θαη ζα πξνέβαιιαλ ηελ εηθφλα κίαο «άιιεο», 

ζπγθεθξηκέλεο Βιιάδαο ζην εμσηεξηθφ. 

Δ κνπζηθή ζηελ ψξηκε πεξίνδν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαλ σο γέθπξα ζηνλ ηαμηθφ 

δηαρσξηζκφ, κε ζθνπφ ηε δπλαηφηεηα ηεο δφκεζεο κηαο εληαίαο εζληθήο ηαπηφηεηαο. 

Ώπηφ παξαηεξείηαη δηφηη ζπλήζσο νη ήξσεο ηεο κεζαίαο ηάμεο ηείλνπλ λα 

απνιακβάλνπλ ηα ξεκπέηηθα θαη ην ιατθφ ηξαγνχδη ή λα ρνξεχνπλ ζπξηάθη, ελψ ηα 

κέιε ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ αλαγλσξίδνληαη σο κνπζηθνί, κπνπδνπμήδεο θαη 

ηξαγνπδηζηέο θαη βηνπνξίδνληαη κέζσ ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ. ηηο ππνζέζεηο ησλ 

κηνχδηθαι απηήο ηεο πεξηφδνπ απνηειεί επίζεο ζπρλφ θαηλφκελν ε ηαρχηαηε 

θνηλσληθή άλνδνο ησλ ηξαγνπδηζηψλ θαη κνπζηθψλ. Βλψ απηέο νη ππνζέζεηο 

εθθξάδνπλ ηε ιατθή ζέιεζε γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή άλνδν, ηειηθά 

θαηαθέξλνπλ λα δεκηνπξγνχλ κία αληίζεζε κεηαμχ απηήο ηεο αλφδνπ θαη ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δηάζηαζεο ηεο ιατθήο κνπζηθήο: 

            Δ ελζσκάησζε ξσκέηθσλ ζηνηρείσλ ζηελ θαηαζθεπή κίαο εληαίαο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο είλαη επίζεο απνηέιεζκα ηεο εκπνξεπκαηηθνπνίεζεο ηεο 

παξάδνζεο εμαηηίαο ηνπ ηνπξηζκνχ. Σε δεθαεηία ηνπ 1960 ν ηνπξηζκφο είρε 

πιένλ γίλεη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο νηθνλνκίαο, θαη άξρηζαλ λα 

παξάγνληαη ζηεξεφηππεο εηθφλεο πνπ πξνέβαιιαλ ηελ ηνπξηζηηθή πιεπξά ηεο 

Βιιάδαο. (Παπαδεκεηξίνπ 2009: 29) 

Δ παξαπάλσ άπνςε ζην ειιεληθφ κηνχδηθαι εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

πξνβάιινληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο αλαπαξαζηάζεηο δηαθνπψλ θαη ηνπξηζκνχ 

ζηελ Βιιάδα. ηεξεφηππεο εηθφλεο αλαδχνληαη ζηηο νζφλεο απεηθνλίδνληαο ζθελέο ζε 

ηαβέξλεο, παξαιίεο, αξραία κλεκεία, ελψ  ε αγξνηηθή θαη παξαδνζηαθή Βιιάδα 

πξνβάιιεηαη κέζσ «ηνπξηζηηθήο» αηζζεηηθήο εηθφλσλ ησλ αξραίσλ κλεκείσλ δίπια 

ζε κνληέξλα θηίξηα, ηελ ψξα πνπ εμηζηνξείηαη θάπνην ιατθφ εηδχιιην. Έηζη, ε εζληθή 

εηθφλα πεξηγξάθεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά σο έλα ηνπξηζηηθφ κείγκα ξσκέηθσλ θαη 

ειιεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 
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Δ ζπλερήο επηηπρία ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ κηνχδηθαι ζηελ ψξηκε ηνπο πεξίνδν, 

νδήγεζε ζηελ ψζεζε πνιιψλ εζνπνηψλ (πνπ πξνεγνπκέλσο ζπλδεφηαλ κε άιια 

θηλεκαηνγξαθηθά είδε) λα ζηξαθνχλ ζε απηφ. Σν είδνο θπζηθά απφ κφλν ηνπ, 

θαιιηεξγνχζε ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο πεξζφλαο θαη ησλ πξνζφλησλ 

ελφο εζνπνηνχ θαη εληέιεη θαηέιεμε ε θηλεκαηνγξαθηθή ηαπηφηεηα ησλ ηαηληψλ λα 

είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή θαη λα πξνέρεη ε αλάδεημε ησλ εζνπνηψλ – ζηαξ. Σέινο, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί ε άξξεθηε ζεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ηζηνξηψλ πνπ 

αλαδηπιψλνληαλ ζε απηέο ηηο ηαηλίεο (κνπζηθφο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ αλεβαίλεη 

θνηλσληθά), ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ κέζσ ησλ κηνχδηθαι νη εζνπνηνί 

γίλνληαλ πην δεκνθηιείο. 

Δ Σξίηε πεξίνδνο νλνκάδεηαη θαη «χζηεξε πεξίνδνο» θαη θαιχπηεη ηα έηε απφ ην 

1970 κέρξη ην 1975. ε απηήλ ηελ πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηε Λπδία Παπαδεκεηξίνπ, 

νξίδεηαη θαη ε παξαθκή ηνπ είδνπο θαζψο παξάγνληαη νινέλα θαη ιηγφηεξεο ηαηλίεο. 

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην,
14

 ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

ιακβάλεη ρψξα ε γέλλεζε ηνπ Νένπ Βιιεληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ θαζψο θαη ηεο 

ηειεφξαζεο, ε νπνία θαηαθηά ην θνηλφ κε γνξγά βήκαηα. 

Καη ζηηο ηξεηο πεξηφδνπο ηεο δηαδξνκήο ηνπ, ην ειιεληθφ θηλεκαηνγξαθηθφ κηνχδηθαι 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο αιιά θαη αξθεηέο νκνηφηεηεο. Έρεη δαλεηζηεί 

πνιιά ζηνηρεία απφ μέλα (θπξίσο ακεξηθάληθα) θηλεκαηνγξαθηθά κηνχδηθαι θαη 

κνπζηθν – ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, αιιά ζηελ ψξηκε θαη χζηεξε πεξίνδφ ηνπ δίλεη 

έκθαζε ζηελ έληαμε ειιεληθψλ ζηνηρείσλ πνπ θπζηθά έρνπλ ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ελφο «εζληθνχ» κηνχδηθαι. Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ πεξίνδν ηεο ζπληαγκαηηθήο δηθηαηνξίαο θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο ζε 

ζρέζε κε ηελ αλάγθε αλάδεημεο ειιεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ζην 

θηλεκαηνγξαθηθφ κηνχδηθαι, είλαη εκθαλήο. Ώπηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη πσο 

ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ θιίκα ηεο επνρήο, πνπ ήζειε ηελ 

πξνψζεζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο εζληθήο εηθφλαο ζην εμσηεξηθφ, ρξεζηκνπνίεζε θαη 

επεξέαζε ηελ Σέρλε ηνπ ζεάκαηνο, επνκέλσο θαη ην θηλεκαηνγξαθηθφ κηνχδηθαι. 

ην ηέινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξαηίζεηαη παξάξηεκα κε επηιεγκέλα 

αληηπξνζσπεπηηθά ειιεληθά θηλεκαηνγξαθηθά κηνχδηθαι, απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο  

Λπδίαο Παπαδεκεηξίνπ ζην «Σν Βιιεληθφ Κηλεκαηνγξαθηθφ Μηνχδηθαι» (2009), 

                                                           
14

 Βλ. 44, κεφάλαιο Τθλεόραςθ και Κινθματογράφοσ 
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θαη ησλ ηξηψλ πεξηφδσλ, κε έκθαζε ζηελ «ψξηκε» πεξίνδν φπνπ ζπκπίπηεη θαη κε 

ηελ πεξίνδν ηεο ζπληαγκαηηθήο δηθηαηνξίαο φπνπ εμεηάδεηαη. 

 

Δηθόλα 14 Δ αθίζα ηεο ηαηλίαο «ΓΟΡΓΟΝΒ θαη ΜΏΓΚΒ» 

 

 

Δηθόλα 15 Δ αθίζα ηεο ηαηλίαο «Δ ΏΡΥΟΝΣΕΏ θαη ν ΏΛΔΣΔ» 
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5) Μνπζηθό ζέαηξν θαη επηζεώξεζε 
 

Α) Δπηζεώξεζε 

 

Γηα λα εμεηάζνπκε ην είδνο ηεο επηζεψξεζεο ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ησλ 

ζπληαγκαηαξρψλ, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ηί είλαη ζεαηξηθή επηζεψξεζε, πνηα είλαη 

ε ειιεληθή ηεο εθδνρή πνπ ζα αλαθεξζεί, θαζψο θαη ε ζρέζε ηεο κε ην πνιηηηθφ 

ζέαηξν, θαζψο παξάιιεια γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηελ πνιηηηθή επηζεψξεζε. 

 

ε αληίζεζε κε ηελ θιεηζηή κνξθή ηεο θιαζζηθήο δξακαηνπξγίαο φπνπ 

εκπεξηέρνληαη ηξεηο ελφηεηεο (δξάζε, ρψξνο, ρξφλνο), ε επηζεψξεζε (Revue) σο 

δξακαηηθφ είδνο αληηπξνζσπεχεη ηελ αθξαία κνξθή ηεο αλνηρηήο δξακαηνπξγίαο. 

Έρεη δειαδή πην ραιαξή δξακαηνπξγηθή δνκή θαζψο ζπλδέεη αλεμάξηεηα θαη 

ηαρχηαηα ελαιιαζζφκελεο ζθελέο (λνχκεξα), πνπ έρνπλ σο βνεζεηηθφ – ζπλδεηηθφ 

θξίθν ην ζηαζεξφ πξφζσπν ηνπ Κνκπέξ. Δ δνκή ηεο είλαη επέιηθηε θαη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαπεδά απφ ην έλα ζέκα ζην άιιν, απφ ην παξφλ ζην παξειζφλ θαη 

ην κέιινλ, απφ ηνλ ξεαιηζηηθφ ρψξν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε έλα θαληαζηαθφ 

θφζκν.  

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ χθνπο ηεο είλαη: ε ηζφηηκε αλάκεημε 

ζηνηρείσλ πξφδαο, ηξαγνπδηνχ, κνπζηθήο θαη ρνξνχ, ε ρξήζε ηνπ ππεξζεάκαηνο κέζα 

απφ θαληαζκαγνξηθά ζθεληθά θαη θνπζηνχκηα, ε ζπκκεηνρή ελφο πνιππξφζσπνπ 

ζίαζνπ – κπαιέηνπ, ε παξνπζία ηνπ θσκηθνχ θαη ζαηηξηθνχ ζηνηρείνπ, ε χπαξμε (ζην 

ππνθξηηηθφ κέξνο) ηππνπνηεκέλσλ θσδίθσλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ εζνπνηφ θαη 

ζην ζεαηή, θαη ηέινο ε άκεζε ζρέζε ζθελήο θαη ζεαηή, θαζψο ε αληαπφθξηζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ.  Ώπφ φια φκσο ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο επηζεψξεζεο, ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ην είδνο θαη ην δηαθνξνπνηνχλ απφ άιια (π.ρ: κηνχδηθαι), είλαη ε άκεζε 

ζχλδεζε κε ηελ επηθαηξφηεηα (πνιηηηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή) θαη ε ζαηηξηθή 

δηάζεζε. 

 

 ζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηθή Βπηζεψξεζε φπσο θαη ην πνιηηηθφ ζέαηξν, ζχκθσλα κε 

ηε Λίια Μαξάθα, πξφθεηηαη γηα:  

 

 …ζέαηξν κε πνιηηηθή ζεκαηηθή θαη πξννδεπηηθή ζηξάηεπζε, ην νπνίν 
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ππεξεηεί ηε δηαθψηηζε, αζθεί θνηλσληθή θξηηηθή, δηαηππψλεη έθθιεζε γηα 

αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη ζπρλά πξνβάιιεη ζε πξννπηηθή ηε 

κειινληηθή πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο. (Μαξάθα 2005: 109) 

 

χκθσλα κε ηε Μαξάθα, κπνξεί ε πνιηηηθή ζεκαηηθή λα είλαη ην πην επδηάθξηην 

θξηηήξην γηα λα εληαρζεί έλα έξγν ζηελ θαηεγνξία ηνπ πνιηηηθνχ ζεάηξνπ, σζηφζν 

κφλν ηνπ δελ αξθεί δηφηη πξέπεη ηαπηφρξνλα λα ζπλππάξρνπλ θαη άιια θξηηήξηα. Σν 

πην θαζνξηζηηθφ είλαη ν ζηφρνο πνπ επηδηψθεηαη κέζα απφ ην έξγν, δηφηη ην πνιηηηθφ 

ζέαηξν ραξαθηεξίδεηαη απφ απηφ πνπ ζέιεη λα ππεξεηήζεη απφ ηελ ζηξάηεπζή ηνπ 

δειαδή. Δ δηαπίζησζε απηή, εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν λα ραξαθηεξηζηεί απηφκαηα 

θάζε ζηξαηεπκέλν έξγν ή είδνο ζεάκαηνο πνιηηηθφ. Δ Μαξάθα  αλαθέξεη ζην θείκελν 

ηεο, «Δ ειιεληθή ζεαηξηθή Βπηζεψξεζε σο πνιηηηθφ Θέαηξν», ην εμήο παξάδεηγκα 

γηα λα ζηεξίμεη ηελ άπνςε απηή. Ώθνχ ζεκεηψλεη πσο ζηξαηεπκέλν έξγν κπνξεί λα 

κελ είλαη κφλν ην πνιηηηθφ έξγν αιιά παξαδείγκαηνο ράξηλ θαη έλα έξγν κε 

ζξεζθεπηηθνχο ζηφρνπο, επηιέγεη λα αληηζηξέςεη ηελ ρξήζε ηεο πνιηηηθήο ζεκαηηθήο 

απφ ην ζέαηξν θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη σο παξάδεηγκα ηε ρξήζε ηνπ ζεάηξνπ απφ 

πνιηηηθνχο θνξείο θαη θαζεζηψηα γηα ηελ πξνπαγάλδα ησλ πηζηεχσ ηνπο. Ώξρηθά 

αλαθέξεη ηνπο Ναδί, νη νπνίνη παξνπζίαδαλ «γηγαληηαία» ζεαηξηθά δξψκελα θαη 

δεχηεξνλ ην παξάδεηγκα ηεο Βιιάδαο ζηε δηθηαηνξία (1967-1974), φπνπ ην 

θαζεζηψο νξγάλσλε επεηεηαθέο γηνξηέο πνπ παξείραλ κέζσ ηνπ ζεάκαηνο ζεκαληηθέο 

ζθελέο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο –πάληα κέζα απφ ην πξίζκα ησλ θαζεζησηηθψλ- θαη 

ζεκεηψλεη πσο ε ηνπνζέηεζε θαη ησλ δχν απηψλ παξαδεηγκάησλ ππεξεηεί ηελ 

πξνζπάζεηα κεηάδνζεο θαη πξνπαγάλδαο ηεο ηδενινγίαο ηνπο ζην θνηλφ, ρσξίο ηε 

δηακεζνιάβεζε θάπνηαο θξηηηθήο δηεξγαζίαο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα πξηλ ηε δηθηαηνξία, ν ρψξνο ηνπ κνπζηθνχ ζεάηξνπ βηψλεη ηελ 

πην παξαγσγηθή ηνπ πεξίνδν ζηελ Βιιάδα. Γηα λα αλαιπζεί θαη παξνπζηαζηεί ε 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηα είδε ηεο επηζεψξεζεο  θαη ηνπ κνπζηθνχ ζεάηξνπ 

ζηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα παξνπζηαζηεί ε πεξίνδνο πξηλ απφ 

απηή, θαζψο ήηαλ κία πεξίνδνο αιιαγήο γηα ην είδνο πνπ είρε έξζεη ζε παξαθκή.  
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Β) Η επηζεώξεζε ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 1960. 

 

Παξαζηάζεηο: 

«Απόςε Απηνζρεδηάδνπκε» 

Σν 1961 αλεβαίλεη ζην ζέαηξν «Ώζελψλ» ε παξάζηαζε «Ώπφςε Ώπηνζρεδηάδνπκε 

πάλσ ζε έλα ζέκα ηνπ Πηξαληέιιν»
15

 ηνπ Αεκήηξε Μπξάη θαη ηνπ Μάλνπ 

Υαηδηδάθη. Πξφθεηηαη γηα κία  κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε, ε νπνία απνηηλάζζεη ηα 

κέρξη ηφηε πξφηππα ηνπ είδνπο πεξί ζεάκαηνο (πινχζηα κνπζηθνρνξεπηηθά λνχκεξα), 

θαη επηθεληξψλεηαη ζην δξακαηηθφ ζηνηρείν ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξαγνχδη σο 

εληζρπηηθφ αθεγεκαηηθφ κέζν θαη φρη σο ιατθνθαλέο αληηθείκελν γηα ηε δηαζθέδαζε 

ηνπ θνηλνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ ζεκείν απνηειεί ε εμήγεζε ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην έξγν:  

Με ηε κνπζηθή απηή δελ θηινδνμψ λα πξνζζέζσ κηαλ αθφκε κνπζηθή ζηηο 

ηφζεο πνπ έρσ γξάςεη γηα ην ζέαηξν. θνπφο κνπ εηνχηε ηε θνξά, θαη κ‟ 

αθνξκή έλα ζαπκάζην έξγν, ίζσο ην πην ζαπκαζηφ ηνπ Pirandello, είλαη λα 

θηηάμσ πάιη ηξαγνχδηα, κα πνπ λα πεγαίλνπλ πην κπξνζηά απ‟ φ,ηη κέρξη 

ηψξα έρσ θηηάμεη. Δ θηινδνμία κνπ, θαζψο βιέπεηε, δελ είλαη θαζφινπ κηθξή. 

Γηαηί αμίδεη θαλείο λα θηηάρλεη ηξαγνχδηα ιατθά, πνπ λα κελ θακψλνληαη ηα 

ιατθά κε ηε θησρνληπκέλε θαη ιατθνθαλή ηνπο παξνπζία. Κη χζηεξα είλαη 

ελδηαθέξνλ λα δνθηκάδεηο λ‟ αθαηξείο ηελ ειιεληθφηεηα πνπ ηφζν ζε 

ραξαθηεξίδεη θαη ζην ηέινο λα παξακέλεηο ν ίδηνο θη‟ απαξάιιαρηνο απηφο 

πνπ είζαη [...]. Καη γηα λα εμεγεζνχκε, φηαλ ιέσ θάηη ιατθφ δελ ην ελλνψ θαη 

γηα ηνλ Λαφ. Καηά ζχκπησζε, ν Λαφο θάζε άιιν παξά ιατθφο είλαη. Σα 

κπνπδνχθηα, νη κπαγιακάδεο θαη νη δνπξλάδεο είλαη ε ζπλήζεηά ηνπ. Βκέλα κ‟ 

ελδηαθέξνπλ εθείλεο νη ιίγεο, νη κνλαδηθέο ζηηγκέο ηνπ πνπ δεη, ρσξίο θαιά-

θαιά λα θαηαιαβαίλεη ηελ αιήζεηα ηνπ. Βίλαη νη ζηηγκέο πνπ είλαη άλζξσπνο, 

ρσξίο ηε βία ηνπ Υξφλνπ, ρσξίο ηελ αγσλία ηνπ Υψξνπ, ρσξίο ηε θζνξά ηεο 

ηάμεο ηνπ. Μφλν ζ‟ απηέο ηηο ζηηγκέο ν Λαφο δέρεηαη θαη εθπέκπεη ζσζηά. 

ια η‟ άιια είλαη θηινινγία. (Υαηδηδάθηο 1961) 

                                                           
15

 Ο τίτλοσ με τθν πάροδο του χρόνου για χάρθ ςυντομίασ ζμεινε: «Απόψε Αυτοςχεδιάηουμε». 
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Σν 1962 «αλεβαίλνπλ» δχν παξαζηάζεηο νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηελ «άλνημε 

πνιηηηζκνύ» φπσο αλαθέξεη ε Ρέλα Θενινγίδνπ (2006), πνπ δηαλχνπλ νη Σέρλεο πξηλ 

ην 1967 θαη δηαξθεί πεξίπνπ κία επηαεηία.  

 «Όκνξθε Πόιε» 

Δ πξψηε παξάζηαζε είλαη ε «κνξθε Πφιε» ησλ Μίθε Θενδσξάθε, Μέληε 

Μπνζηαληδφγινπ (Μπνζη) θαη Μηράιε Καθνγηάλλε πνπ έθαλε πξεκηέξα ζην ζέαηξν 

«Παξθ» ζηηο 10 Ενπλίνπ 1962.  

                     

 

Δηθόλα 16 Δ αθίζα ηεο παξάζηαζεο «ΟΜΟΡΦΔ ΠΟΛΔ» 

Πξφθεηηαη γηα κία επηζεψξεζε ηεο νπνίαο ζπγγξαθέαο θαη ζθελνγξάθνο ήηαλ ν 

γεινηνγξάθνο Μπνζη. Σν ζθεληθφ πνπ επηιέγεη ζην πξψην κέξνο ηνπ ζεάκαηνο είλαη 

εκπλεπζκέλν απφ ηνλ Καξαγθηφδε: ζηε δεμηά πιεπξά έλα πινπζηφζπηην αληηθαζηζηά 

ην ζαξάη ηνπ βεδίξε, ελψ αξηζηεξά –εθεί πνπ ήηαλ ην ζπίηη ηνπ Καξαγθηφδε- 

βξίζθεηαη κία παξάγθα ζηελ νπνία θαηνηθεί ε κεηέξα Βιιάο (καξψ ηεθαλίδνπ) κε 

ηνπο δχν γηνπο ηεο, ηνλ Πεηλαιένλ (Γηάλλεο Μαινχρνο) θαη ηελ Ώλεξγίηζα (Μαξία 

Κσλζηαληάξνπ). Ξερσξηζηφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

παξάζηαζε, αλ θαη αλέβεθε σο επηζεψξεζε (σο έλα είδνο «ειαθξνχ» κνπζηθνχ 

ζεάηξνπ), δελ είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, θαζψο ε δηαλνκή ησλ ξφισλ δε δφζεθε 

ζε εζνπνηνχο πνπ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζην είδνο θαη ην ζελάξην δε 
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ρξεζηκνπνίεζε ηνπο κέρξη ηφηε ζηεξενηππηθνχο δηαιφγνπο πνπ θέξνπλ σο ζίγνπξν 

απνηέιεζκα ην γέιην. Ο Ώιέμεο Αηακαληφπνπινο ζεκεηψλεη: 

Καη ηφ ζθεληθφ, ην καχξν, άζπξν θαη θεξακηδί απζηεξφ ζθεληθφ, θαη ην 

θείκελν θαη ε ζθελνζεζία ηείλνπλ ζ‟έλαλ ζηφρν πην πνηεηηθφ, πην δξακαηηθφ 

απφ ηνπ θαζηεξσκέλνπ ειαθξνχ ζεάηξνπ. Δ αξεηή θαη ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο 

ζθελνγξαθίαο θαη ηνπ θνπζηνπκηνχ θαη ηεο ζθελνζεζίαο είλαη φηη 

παξεηνχληαη απφ έλα πινχζην θεθάιαην δνθηκαζκέλσλ, ηππνπνηεκέλσλ, 

ζπληαγψλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζί ηεο ε «πεπεηξακέλε» επηζεψξεζηο· παξαηηείηαη 

θαη ε δηαλνκή απφ ηνπο εηδηθεπκέλνπο ζην επηζεσξεζηαθφ είδνο εζνπνηνχο 

πνπ έρνπλ έηνηκα ηα ζηεξενηππηθά βέιε πνπ γελλνχλ ζίγνπξα ην γέιην· δελ 

δέρεηαη ηα «θιηζέ». Ώπηφ ην πλεχκα επεθξάηεζε θαη ζην θείκελν θαη ζηε 

ζθελνζεζία θαη ζηε δηαλνκή θαη ζηελ εξκελεία. (Αηακαληφπνπινο 1962) 

 

 

Δηθόλα 17 ηηγκηφηππν ηεο παξάζηαζεο «κνξθε Πφιε» 

 

Έηζη, ζην πλεχκα απηφ δεκηνπξγήζεθε θαη ν ξφινο ηεο κεηέξαο Βιιάδαο, ν νπνίνο 

θαηάθεξλε λα θηλεζεί αλάκεζα ζην δίπνιν γέιηνπ θαη πφλνπ αιιά θαη ζε απηφ ηνπ 

πνηεηηθνχ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ.   
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Σν δεχηεξν κέξνο ηεο παξάζηαζεο πεξηιάκβαλε έλα πνηθίιν πξφγξακκα πνπ έηεηλε 

πεξηζζφηεξν ζην είδνο ηεο επηζεψξεζεο, θαζψο απνηεινχληαλ απφ δεθαπέληε 

κνπζηθνρνξεπηηθά «λνχκεξα» κε θφλην δηάθνξα βηηξψ θαη ραιηά. Ώπηφ πνπ μερψξηδε 

φκσο, ήηαλ ε επηινγή ησλ θαιιηηερλψλ πνπ πιαηζίσζαλ ηελ παξάζηαζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε Άλλα Καινπηά, ε νπνία ππνδπφηαλ ηελ Κφκηζζα ληέ ια Κνλζεπζηφλ 

απνζπψληαο ηηο θαιχηεξεο θξηηηθέο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην είδνο ηεο επηζεψξεζεο θαζψο θαη ηνπ ζπγγελνχο 

είδνπο ηεο, ηνπ ειαθξνχ κνπζηθνχ ζεάηξνπ, ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 είρε αξρίζεη λα 

θζείξεηαη. Παξφια απηά, ζηελ παξάζηαζε «κνξθε Πφιε» ππήξμε κία πξνζπάζεηα 

αλαλέσζεο ηνπ είδνπο ζην πξψην κέξνο, κε ρξήζε κε ζηεξενηππηθψλ γηα ην είδνο 

δηαινγψλ, ζθεληθψλ, θνπζηνπκηψλ αιιά θαη εξκελεηψλ, ρσξίο φκσο λα απνθεχγεη 

αλαθνξέο ζηε κέρξη ηφηε θπξίαξρε αηζζεηηθή θαη αληίιεςε ζην δεχηεξν κέξνο, 

θαζψο αθνινπζνχζε έλα «θαληαζκαγνξηθό ππεξζέακα κε κνπζηθνρνξεπηηθά 

λνύκεξα»
16

. 

Παξαηίζεηαη επίζεο ε θξηηηθή ηνπ Μάξηνπ Πισξίηε ζην έληππν Βιεπζεξία:  

Ο Μηρ. Καθνγηάλλεο πεηζάξρεζε ην «δξάκα» θαη ην ζέακα κ‟επξεκαηηθφηεηα 

θαη δεμηφηεηα, πνπ ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθέο αλ είρε απνθεπρζή κηα 

θάπνηα «πζηεξία» ζην ξπζκφ θαη ζην παίμηκν κεξηθψλ εζνπνηψλ. 
17

 

 

«Οδόο Ολείξσλ» 

Δ δεχηεξε παξάζηαζε ήηαλ ε «Οδφο Ολείξσλ» ησλ Μάλνπ Υαηδηδάθη, Ώιέμε 

νισκνχ, Μίλνπ Ώξγπξάθε θαη Μαλψιε Καζηξηλνχ, πνπ έθαλε πξεκηέξα ζην 

ζέαηξν «Μεηξνπφιηηαλ» ζηηο 14 Ενπλίνπ ην 1962. Πξσηεχνληα ξφιν έπαηδε ν 

Αεκήηξεο Υνξλ, ν νπνίνο ππνδπφηαλ ηνλ θσηνγξάθν ηεο παξάζηαζεο, έλα είδνο 

θνκπέξ. Σνπο θπξηφηεξνπο ξφινπο εξκήλεπαλ ε Ρέλα ΐιαρνπνχινπ, ε Μάξσ 

Κνληνχ, ν Βπάγγεινο Πξσηνπαππάο, ν Γηψξγνο Κσλζηαληίλνπ, ν Γηψξγνο 

Γσγξάθνο, ν Λεπηέξεο ΐνπξλάο, ε Νίθε Λεκπέζε, ε νχια Μπάζηα, ε Γέηα 

Ώπνζηφινπ θαη ν Γηψξγνο Μαξίλνο. 

                                                           
16

 Μακάθεο 1962, Πεξηνδηθό Δηθόλεο 
17

 Πισξίηεο 1962, Βιεπζεξία 
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Γεηα ζαο. Ήξζα γηα λα ζαο δείμσ ν ίδηνο ηελ Οδφ Ολείξσλ. Αελ μερσξίδεη. 

Βίλαη έλαο δξφκνο ζαλ φινπο ηνπ άιινπο δξφκνπο ηεο Ώζήλαο. Βίλαη αο 

πνχκε – ν δξφκνο πνπ θαηνηθνχκε. Μηθξφο, αζήκαληνο, ιππεκέλνο, 

ηπξξαληθφο, κα θη απέξαληα επγεληθφο. Έρεη πνιχ ρψκα, πνιιά παηδηά πνιιέο 

κεηέξεο θαη πνιιή ζησπή. Κη φια ζθεπαζκέλα απφ έλαλ ηξπθεξφ κα θη 

αβάζηαθην νπξαλφ. Βδψ ζ‟απηφλ ηνλ δξφκν γελληψληαη θαη πεζαίλνπλ ηα 

φλεηξα ηφζσλ παηδηψλ ίζακε ηε ζηηγκή πνπ ε αλαπλνή ηνπο ζα ελσζεί κε 

η‟αλνημηάηηθν αεξάθη ηνπ επηηαθίνπ θαη ζα ραζεί. κσο ηε λχρηα δελ ηνπο 

πηάλεη ν χπλνο. Κη φηαλ δελ νλεηξεχνληαη, ηξαγνπδνχλ… 

(πξφινγνο ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη απφ ηελ Οδφ Ολείξσλ). 

 

Δηθόλα 18 Σν εμψθπιιν ηνπ δίζθνπ 

 

Σν έξγν απηφ ζπζηήζεθε ζην θνηλφ ζαλ κία ηδηφξξπζκε κνπζηθή παξάζηαζε πνπ 

απνηεινχληαλ απφ εθιεθηνχο πξσηαγσληζηέο, ζεαηξηθά δξψκελα, ρνξεπηηθά κέξε, 

ηξαγνχδηα θαη θηλεκαηνγξαθηθά ζηηγκηφηππα απφ έλα κηθξνχ κήθνπο ζαηηξηθφ θηικ 

κε ηνλ Μάλν Υαηδηδάθη θαη ηε Ρέλα ΐιαρνπνχινπ. Σν ζέκα ηεο ήηαλ ε δηήγεζε 

ηζηνξηψλ ησλ θαηνίθσλ κίαο Ώζελατθήο γεηηνληάο, πνπ θάλνπλ ηηο επρέο ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ην θαθφ ελφο πεξηπιαλψκελνπ θσηνγξάθνπ.  
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Βπξφθεηην γηα κία παξάζηαζε ε νπνία ζέιεζε λα «ζπάζεη» ηελ ζπληαγή ηεο 

επηζεψξεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. Δ ίδηα ε Ρέλα ΐιαρνπνχινπ έρεη πεη ζε 

ζπλέληεπμή ηεο πσο φηαλ ζπκάηαη ηελ παξάζηαζε ηε ζπκάηαη σο «θνπιηνπξηάξα 

επηζεώξεζε».  Παξαηίζεηαη ε άπνςε ηνπ Μίλνπ Ώξγπξάθε: 

 

Δ Οδφο Ολείξσλ μχπλεζε, αλαηάξαμε ηα απνηεικαησκέλα λεξά πάλσ ζηα 

νπνία έλα κέξνο ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ θνηκφηαλ αλαπαπηηθά. […] Δ 

παξάζηαζε ρσξίο λα „ρεη θακηά εμσηεξηθή εζηθνγξαθηθή γξακκή, ζπλερίδεη 

κηα ειιεληθή παξάδνζε, θξαηψληαο φκσο ηε δσληάληα ηεο, αλνίγνληαο ηνπο 

πφξνπο ηεο θαη ηηο θεξαίεο ηεο ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή δσή. Οχηε 

πξσηνπνξείεο, νχηε πξσηνηππίεο, νχηε εθθεληξηθφηεηεο πξνζπαζήζακε λα 

θάλνπκε. Δ κνπζηθή, νπηηθή θαη ζθελνζεηηθή γιψζζα πνπ κεηαρεηξηζηήθακε 

δελ είλαη παξά ε ίδηα ε θαζεκεξηλή καο γιψζζα. […] Βίλαη ζα λα πηάλεο ζηα 

πξάζα έλα δεκφζην ππάιιειν πνπ δελ πξνζθέξεη ηίπνηα δεκηνπξγηθφ ζηελ 

ππεξεζία ηνπ. (Ώξγπξάθεο 1962: 19) 

 

Γ) Μνπζηθό Θέαηξν θαη Δπηζεώξεζε ζηελ επηαεηία 

 

Ξεθηλψληαο ηελ αλαθνξά ζην κνπζηθφ ζέαηξν θαη ηελ επηζεψξεζε θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο δηθηαηνξίαο, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θάπνηα ζηνηρεία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπ εζνπνηνχ. Ώξρηθά, έλα απφ ηα πνιιά κέηξα 

πνπ πήξε ην θαζεζηψο ήηαλ λα δηαιχζεη ην σκαηείν Βιιήλσλ Δζνπνηψλ, θαζψο ηα 

πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ήηαλ θαη κέιε ηεο ΒΑΏ (Βληαία Αεκνθξαηηθή Ώξηζηεξά).  

Βπίζεο, ζρεδφλ ακέζσο κεηά ην πξαμηθφπεκα, αθαηξέζεθε ε άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ πνιινχο εζνπνηνχο θαη απαγνξεχζεθε ε δεκνζίεπζε ησλ 

νλνκάησλ ηνπο ζε ζρεηηθέο δηαθεκίζεηο ζηνλ Σχπν. ζνλ αθνξά ζηελ αληίζηαζε ηνπ 

ρψξνπ ηνπ ζεάηξνπ ζηελ δηθηαηνξία, παξαηίζεηαη απνκαγλεηνθσλεκέλν απφζπαζκα 

ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ ηέθαλνπ Λελαίνπ ζην ληνθηκαληέξ «21
ε
 Ώπξηιίνπ – Σν ζέαηξν 

ηεο Ώληίζηαζεο» ηεο εθπνκπήο ΡΕΜΒΨΚ ζηελ ΒΣ1: 

 

Οη πξψηεο αληηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο ησλ εζνπνηψλ δε θάλεθαλ ακέζσο. Οη 

πξψηεο αληηδξάζεηο άξγεζαλ λα θαλνχλ. Ξεθίλεζαλ απφ θάπνηεο 
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παξαζηάζεηο δεηιέο θαη ηέιεησζαλ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν κε ην «Μεγάιν 

Σζίξθν» πνπ έπαημε ε Καξέδε θαη ν Καδάθνο. […] Οη πξψηεο αληηδξάζεηο 

έγηλαλ απφ ην Μίθε Θενδσξάθε πνπ νξγάλσζε ην ΠΏΜ, Παλειιήλην 

Ώληηδηθηαηνξηθφ Μέησπν, ζην νπνίν εκείο πνπ δελ κπνξνχζακε λα δξάζνπκε 

γηαηί είκαζηε δαθηπινδεηθηνχκελνη, καο παξαθνινπζνχζαλ. Πξνζπαζνχζακε 

λα βνεζήζνπκε κε δηάθνξα ζπλσκνηηθά κέζα. (Λελαίνο 2006) 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κίαο εθ ησλ πνιιψλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ε νπνία 

«θνβφηαλ» ζπλερψο, είλαη ην «Καιελχρηα Μαξγαξίηα», ηνπ Αεκήηξε Υαηδή θαη ηνπ 

Γεξάζηκνπ ηαχξνπ. Πξσηνπαξνπζηάζηεθε ην 1967 ζην Θέαηξν ΐεάθε απφ ην 

Βιιεληθφ Λατθφ Θέαηξν ηνπ Μάλνπ Καηξάθε, κε ηελ Έιιε Φσηίνπ ζηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Σν 1971 μαλαλεβαίλεη ζην Θέαηξν Άιθα ζε ζθελνζεζία ηνπ 

ηέθαλνπ Λελαίνπ. Δ παξάζηαζε αλεβαίλεη θαη «θφβεηαη» ζπλερψο, ψζπνπ εληέιεη 

ε δηθηαηνξία ηε ινγνθξίλεη θαη απαγνξεχεη ην έξγν. 

 

 

Δηθόλα 19 Ώπφ ην πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο ην 1972                                            

Παξά ηηο δπζθνιίεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο, κε ηηο θηηο αηζζεηηθά 

πνιηηηζηηθέο επηινγέο ηνπ θαζεζηψηνο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο 

θαζψο θαη ηε ινγνθξηζία, ππήξμαλ θαιιηηέρλεο νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα 

παξαθάκςνπλ φια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαο παξαζηάζεηο πνπ ππνλφκεπαλ ην 

θαζεζηψο θαη ζάξθαδαλ ηηο αμίεο θαη ηα πηζηεχσ πνπ πξνζπαζνχζε απηφ λα 
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επηβάιιεη. Λφγσ ηεο ινγνθξηζίαο ε επηζεψξεζε μεθίλεζε λα «ράλεη» ηνλ ζαηηξηθφ 

ηεο ραξαθηήξα. Γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε καθξνβηφηεηα ησλ παξαζηάζεσλ, νη 

ζελαξηνγξάθνη ηεο επνρήο θαηέθεπγαλ ζην ρπδαίν θαη ρνληξνθνκκέλν αζηείν ή 

θαιχπηνληαλ πίζσ απφ ηε καγεία ηνπ ππεξζεάκαηνο θαη ηε ριηδή ησλ ζθεληθψλ θαη 

ησλ θνπζηνπκηψλ. Δ Ρέλα Θενινγίδνπ αλαθέξεη: 

 

Οη επηζεσξήζεηο κέρξη ηελ 21
ε
 Ώπξηιίνπ πεξηιάκβαλαλ πξνεθινγηθά ζέκαηα 

θαη κεηά έπξεπε λα αιιάμνπλ θείκελν. Βπηζηξαηεχνληαη αθφκα θαη αλέθδνηα. 

Βλψ γηα λα καθξνεκεξεχζνπλ αληηιακβάλνληαη πσο πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ αηρκέο γηα ην θνηλνβνπιεπηηθφ παξειζφλ πξηλ ηε δηθηαηνξία. 

(Θενινγίδνπ 2006)  

 

Βπίζεο, επηζηξαηεχνληαλ εζνπνηνί νη νπνίνη θαηείραλ ην επηθνηλσληαθφ ράξηζκα θαη 

κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαζηάζεσλ κε ηηο εχζηνρεο 

αληηδξάζεηο ηνπο ηηο αδπλακίεο ηνπ ζελαξίνπ. Βλψ ππήξραλ θείκελα κε γλήζηα 

ζαηηξηθή δηάζεζε επηζεσξεζηαθνχ ηχπνπ
18

 δε θαίλεηαη λα επαξθνχζαλ  γηα λα 

δηαηεξεζεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. Βπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε 

ε «εηζβνιή» ηνπ κηνχδηθαι, ελφο λένπ ηφηε ζεαηξηθνχ είδνπο ζηελ Βιιάδα, φπνπ 

ιφγσ ηεο ζεακαηηθφηεηάο ηνπ «επηρείξεζε» λα απνκαθξχλεη ηελ επηζεψξεζε απφ ηελ 

πξσηνθαζεδξία ηνπ κνπζηθνχ ζεάηξνπ ζηε ρψξα. Έηζη, μεθίλεζαλ αξθεηέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ είδνπο, άιινηε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέρξη ηφηε 

κνξθή ηεο επηζεψξεζεο θαη άιινηε πξνζεγγίδνληαο ηελ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, φπσο 

κε ηελ «αλάκεημε» ησλ δχν εηδψλ (επηζεψξεζε θαη κηνχδηθαι) ζε έλα, 

δεκηνπξγψληαο έλα κεηθηφ ζέακα. 

 

 Π.ρ: Ώ‟ κέξνο παξάζηαζεο: «Υίππηδεο θαη ληηξιαληάδεο» (επηζεψξεζε) θαη ΐ‟ κέξνο 

παξάζηαζεο: «Φιαο» (κηνχδηθαι).
19

 

                                                           
18

 «Ο βηνιηζηήο ζηε ζηέγε» κε ην Γηψξγν Κσλζηαληίλνπ ζην «Ώλακείλαηε ζην αθνπζηηθφ ζαο», «Ο 

Νηηξιαληάο» κε ηνλ ηαχξν Παξάβα ζην «Έξρνληαη – Αελ έξρνληαη» θ.ά. 
19

 Δ επηζεψξεζε Υίππηδεο θαη Νηηξιαληάδεο αλέβεθε ζην ζέαηξν Καινπηά ην 1970. 

Πξσηαγσληζηνχζε ν Γηψξγνο Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο ππνδπφηαλ έλαλ ζπγγξαθέα πνπ δελ κπνξνχζε 

λα βξεη ζέκα γηα ην έξγν ηνπ, ιφγσ ηεο ινγνθξηζίαο. 
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Δηθόλα 20 Δ αθίζα ηεο παξάζηαζεο 

 

Σν 1969 ν ΐαζίιεο Αηακαληφπνπινο ζπκκεηέρεη ζηελ επηζεψξεζε «Σνπ άλδξα ηνπ 

πνιιά βαξχ», κε ην λνχκεξν «Ο Παιηάηζνο» ζε θείκελα ησλ Κψζηα Νηθνιαίδε θαη 

Διία Λπκπεξφπνπινπ, κνπζηθή ηνπ Γηψξγνπ Λαδαξίδε θαη καέζηξν θαη πηαλίζηα ηεο 

παξάζηαζεο ηνλ Γηψξγν Καηζαξν, ε νπνία αλέβεθε ζην ζέαηξν ΠΏΡΚ ην 1969 θαη 

ην 1972. Υαξαθηεξηζηηθά παξαηίζεηαη απνκαγλεηνθσλεκέλν απφζπαζκα ηνπ 

κνλνιφγνπ ηνπ, έηζη φπσο κεηαδφζεθε ζηελ ηειενπηηθή εθπνκπή «ΐΡΏΑΤΏ 

ΒΠΕΘΒΧΡΔΔ – ΣΏ ΚΏΛΏ ΏΠΟ ΣΏ ΚΏΛΤΣΒΡΏ» κε ηνλ Κψζηα Ρεγφπνπιν ην 

1984: 

 

ην καζθαξφθνζκν πνπ πάληα δνπλ αληάκα 

αδέξθηα δχδηκα ην γέιην κε ην θιάκα 

γειάσ, γειάσ κ‟απηήλ ηελ θνηλσλία πνπ „ρνπλ θηηάμεη 

θαη κεο ζην γέιην απφ ην θιάκα έρσ πιαληάμεη. 

Πνπ ηελ αμία ησλ αλζξψπσλ ηε κεηξάλε 

κε ηελ αμία ηεο γξαβάηαο πνπ θνξάλε. 

Υα,ρα,ρα γειάσ κε φια κεο ζηε γπάια 

Πξνπάλησλ γειάσ κε ηε κνίξα ησλ γηγάλησλ 

πνπ αγλννχκε ηφζνπο γίγαληεο κεγάινπο 

ηνλ Κσρ, ηνλ Φιέκηλγθ, ηνλ Παζηέξ θαη ηφζνπο άιινπο. 
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Μα θιαίσ, θιαίσ πνπ απνδίδνπκε ηηκάο κεγάιαο 

κφλν ζηνπο γίγαληεο ηνπ ληέξκπη θαη ηεο κπάιαο. 

Θα κνπ πεηο ηα παηδηά ηη θηαίλε βέβαηα; 

Αελ θηαίλ‟ ηα παηδηά, πνηνο θηαίεη, πνηνο θηαίεη, πνηνο θηαίεη; 

ίγνπξα θάπνηνο κεγάινο πνπ καο ζηέιλεη ζηα γήπεδα 

θαη κε έλα γθνι λα ράζνπκε ηα αβγά θαη ηα παζράιηα καο 

γηα λα ζθεθηφκαζηε ιηγφηεξν ηα ράιηα καο. 

 

 

Δηθόλα 21 ηηγκηφηππν ηνπ λνχκεξνπ «Ο Παιηάηζνο» 

 

Καηά ηελ Κσζηάληδα Γεσξγαθάθε ζην θείκελφ ηεο «Βπηά ρξφληα θαγνχξα. Καη 

ηψξα ηη θάλνπκε; Δ ειιεληθή επηζεψξεζε ζηε δηθηαηνξία», κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα 

ζε θξηηηθέο εθεκεξίδσλ ηεο επνρήο, ηελ πεξίνδν ηεο επηαεηίαο, «αλέβεθαλ» πεξίπνπ 

71 παξαζηάζεηο επηζεψξεζεο ζηα αζελατθά, θεληξηθά θαη πεξηθεξηαθά ζέαηξα θαη 

πεξίπνπ 121 επηζεσξήζεηο ζε ζπλνηθηαθά ζέαηξα. 
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6) Γηνξηέο Πνιεκηθήο Αξεηήο 

 

εκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηξαηησηηθήο Αηθηαηνξίαο απνηεινχζαλ νη 

εηήζηεο γηνξηέο «Πνιεκηθήο Ώξεηήο ησλ Βιιήλσλ», πνπ δηεμάγνληαλ θάζε ρξφλν ζην 

Παλαζελατθφ ηάδην (Καιιηκάξκαξν) ζηελ Ώζήλα θαη ζην Καπηαληδφγιεην ζηε 

Θεζζαινλίθε. Βίραλ επεηεηαθφ ραξαθηήξα ενξηαζκνχ ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ, σο εκέξαο 

ηεο «Βπαλαζηάζεσο». Οη γηνξηέο πεξηιάκβαλαλ ηελ επίδεημε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ 

ηεο ρψξαο ζηνπο πνιίηεο, ραξαθηεξηδφκελεο παξάιιεια απφ κηα ηδηάδνπζα αληίιεςε 

ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ην πξαμηθφπεκα. 

Αηνξγαλψλνληαλ επίζεο κεγάιεο παξειάζεηο θαη ζθεηο. Βηδηθφηεξα, νη παξειάζεηο 

μεθηλνχζαλ κε ζπνλδέο θαη κάρεο απφ ηελ αξραία Βιιάδα, αθνινπζνχζαλ 

αλαπαξαζηάζεηο καρψλ ηεο ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ (Μέγαο Ώιέμαλδξνο), ζηε 

ζπλέρεηα ζθελέο απφ ην ΐπδάληην, έπεηηα νη ήξσεο ηνπ 1821 θαη ζην ηέινο άξκαηα κε 

φια ηα ζχκβνια ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ. Δ ζεηξά ησλ εκθαλίζεσλ ζην ζηάδην 

ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα αλαδεηρζεί κέζα απφ ην (ππεξ)ζέακα ε πνξεία ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο κέρξη ηελ εκέξα ηεο «Βπαλαζηάζεσο». Γηα ηελ αληίιεςε απηή 

ησλ πληαγκαηαξρψλ θαη ηε κεηαθνξά ηεο ζηνπο πνιίηεο κέζα απφ πνκπψδεηο 

γηνξηέο, ν Αεκήηξεο Παπαληθνιάνπ ζεκεηψλεη: 

 

Έλαο ηχπνο καδηθήο θνπιηνχξαο πνπ θαζνξίδεη ηε δεκφζηα ζθαίξα 

ρξεζηκνπνηείηαη έηζη θαη γηα ηνλ βίαην αλαθαζνξηζκφ κηαο «εζληθήο ηζηνξίαο» 

κε φρεκα ηελ παξαζηαζηαθή ρξήζε ζπκβφισλ, ην ζέακα, ηελ 

επαλαιεπηηθφηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή αθαζία, ην θηηο. Ώπηφ πνπ ζπλδέεη ηελ 

θαζεζησηηθή καδηθή θνπιηνχξα θαη ηελ εζληθή αθήγεζε πνπ απηή πξνσζεί 

είλαη φηη θαη γηα ηα δχν εγγπάηαη ε «Βπαλάζηαζηο ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ»: σο 

παξαγσγφο (ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο), δηαηεηαγκέλε πξνζηάηηδα θαη 

ζπλερίζηξηα (ηεο εζληθήο αθήγεζεο πνπ παξάγεηαη).
20

 

 

ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ δξψκελσλ πνπ 

δηαδξακαηίδνληαλ ζην Καιιηκάξκαξν θαηά ηηο επεηεηαθέο απηέο Γηνξηέο, παξφιν πνπ 

ε ππάξρνπζα  βηβιηνγξαθία (άξζξα, ληνθηκαληέξ) είλαη πεξηνξηζκέλε. Σα παξαπάλσ 

δξψκελα  ζα εμεηαζηνχλ ππφ δηηηή πξνζέγγηζε: απηήλ ηεο αλάιπζεο ηνπ 

                                                           
20

 Παπανικολάου 2010, ΤΑ ΝΕΑ 
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θαιιηηερληθνχ απνηειέζκαηνο θαη απηήλ ηεο θαηαγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

γηνξηψλ. 

Δ πξψηε ζθνπηά αθνξά ζηελ αηζζεηηθή πιεπξά ηνπ θαιιηηερληθνχ απνηειέζκαηνο 

θαη ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηε θαληαζκαγνξία θαη ηηο ηάζεηο ησλ Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ 

ζηελ Βιιάδα εθείλε ηελ πεξίνδν. Ώπηή ε αλάιπζε έρεη ζηφρν λα εμεηάζεη ηε 

«θεζηηβαιηθή» πιεπξά ησλ γηνξηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ παξαζηαηηθφηεηα ηνπ 

ζεάκαηνο. 

 

Δ «Γηνξηή ηεο Πνιεκηθήο Ώξεηήο ησλ Βιιήλσλ» ζπλήζσο απνηεινχληαλ απφ πέληε 

κέξε ηα νπνία ήηαλ ηα εμήο: 

 

1) Οκηιία – ιφγνο – Καισζφξηζκα 

2) ηξαηησηηθή παξέιαζε 

3) Παξέιαζε – γπκλαζηηθή επίδεημε ησλ κνηνζπθιεηηζηψλ ηεο ΒΏ θαη ησλ 

Βηδηθψλ Απλάκεσλ 

4) Αξψκελα, ελ είδεη αλαπαξάζηαζεο, καρψλ απφ ηελ Ώξραία Βιιάδα έσο θαη 

ηελ Βπαλάζηαζε ηνπ 1821. πκκεηείραλ ππνρξεσηηθά ζρνιεία θαη 

επηιεγκέλεο νκάδεο αλζξψπσλ απφ δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα 

ηεο ρψξαο. 

5) Όκλνο θαη ηξαγνχδηα γηα ηελ 21
ε
 Ώπξηιίνπ απφ δηάθνξνπο θαιιηηέρλεο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ. 

 

Παξαθνινπζψληαο ην πξφγξακκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο γηνξηήο (έηζη φπσο κεηαδφζεθε 

απφ ηελ εθπνκπή «Βιιεληθά Βπίθαηξα» ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1970), παξαηεξείηαη έλα 

αμηνπεξίεξγν γεγνλφο. Καηά πξψηνλ, ζρεηίδεηαη κε ηε θεζηηβαιηθή πιεπξά ηεο 

εκέξαο, ιφγσ ηνπ ενξηαζηηθνχ ιφγνπ ηεο δηνξγάλσζήο ηεο, αιιά θαη ηεο 

απαξαίηεηεο χπαξμεο ησλ ζεαηψλ γηα ηελ πξαγκάησζε θαη νινθιήξσζή ηεο.
21

 Καηά 

δεχηεξνλ, ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή ηεο σο ζέακα,
22

 φπνπ ε ζρέζε κεηαμχ ζεαηψλ θαη 

ηειεζηψλ είλαη απνζηαζηνπνηεκέλε. Πξφθεηηαη γηα κηα παξαγσγή πνπ ζρεδηάζηεθε 

                                                           
21

 (Κάβουρασ, 2010: 228-229): Το φεςτιβάλ είναι μία μορφι πολιτιςμικισ επιτζλεςθσ θ οποία ζχει 
χαροφμενο και εορταςτικό χαρακτιρα: μία δθμόςια γιορτι. Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα κάκε 
φεςτιβάλ αποτελεί θ ενςϊματθ παρουςία του κοινοφ των εκδθλϊςεων. 
22

 (Κάβουρασ, 2010:229): Η επιτελεςτικι ςυνκικθ του κεάματοσ κεμελιϊνεται πάνω ςτθν ιδζα τθσ 
«απόςταςθσ» μεταξφ κοινοφ και τελεςτϊν και ςτθν ιδζα τθσ «ελεφκερθσ ςχζςθσ» του κεατι με το 
ζργο. 
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σο κία γηνξηή γηα ηνλ θφζκν, έλα γιέληη γηα ην θαζεζηψο θαη ηαπηφρξνλα έλα 

(ππεξ)ζέακα, κία κνξθή παξάζηαζεο, έλα ζέακα «κάδαο»,
23

 πνπ νη δηθηάηνξεο 

«πξνηηκνχζαλ». 

Πξνζεγγίδνληαο ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ γηνξηψλ πνιεκηθήο αξεηήο θαη‟ 

αληηπαξαβνιή κε ηηο δχν δηαθξηηέο κνξθέο πνιηηηζκηθήο επηηέιεζεο (ην θεζηηβάι θαη 

ην ζέακα) θαη ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε δηάρπησλ ειιεληθώλ θαη ξσκέηθσλ 

ζηνηρείσλ,
24

 ζα επηρεηξεζεί ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπο  θαηά ηξφπν ψζηε λα 

δηεξεπλεζεί κηα πξνθχπηνπζα πξνβιεκαηηθή: Καηά πφζν ηα ζηνηρεία θαθνγνπζηηάο 

πνπ ζπλαληψληαη επί ηνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ γηνξηψλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ 

άπνςε ησλ δηθηαηφξσλ γηα ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηνλ ξφιν πνπ είρε γηα απηνχο ην 

πξαμηθφπεκα σο πξνο ηελ ζπλέρηζή ηεο. 

  

Σέινο, πξηλ μεθηλήζεη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ γηνξηψλ πνιεκηθήο αξεηήο, 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ιφγσ ηεο ειιηπνχο βηβιηνγξαθίαο (είηε γξαπηήο, είηε κε 

κνξθή βίληεν ή καγλεηνζθφπεζεο), ζε απηφ ην θεθάιαην αλαθέξεηαη θαη ν 

ενξηαζκφο ηεο πξψηεο επεηείνπ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο,
25

παξ‟ φιν πνπ δελ αλήθεη ζηνλ 

θχθιν ησλ γηνξηψλ, θαζψο ην πξφγξακκά ηνπ ήηαλ ζπλαθέο κε απηφ ησλ γηνξηψλ. 

 

Α) Παξάδεηγκα 1
ν
: Γηνξηέο πνιεκηθήο αξεηήο ησλ Διιήλσλ 

 

 

Σελ εκέξα ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ επ επθαηξία ηεο ηξηπιήο επεηείνπ, 

ππήξμελ ε νξγαλσζείζα απφ ηε ΏΑΒΝ
26

 ενξηή εηο ην Παλαζελατθφλ 

ηάδηνλ, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ ρηιηάδεο ιανχ. Βηο ηελ ενξηήλ παξέζζε 

θαη ν αληηβαζηιεχο πξσζππνπξγφο θ. Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο εηο ηνλ νπνίνλ 

επεθπιάρζε ελζνπζηψδεο ππνδνρή. Δ ενξηή ήξρηζε κε κεγαιεηψδε παξέιαζηλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ηκεκάησλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ 

αζθαιείαο. Δθνινχζεζαλ αζθήζεηο απφ ηέζζεξαο δηκνηξίαο επηδείμεσλ: ησλ 

ινθαηδήδσλ, ησλ πεδνλαπηψλ, ηνπ λαπηηθνχ θαη ηεο αεξνπνξίαο. Σν δεχηεξν 

κέξνο ηεο ενξηήο πεξηιάκβαλε κίαλ θαληαζκαγνξηθήλ παξνπζίαζηλ ησλ 

                                                           
23

 Βλ. Κεφάλαιο «Τθλεόραςθ και Κινθματογράφοσ» 
24

 Βλ. Κεφάλαιο «Το ελλθνικό Κινθματογραφικό Μιοφηικαλ» 
25

 Καιιηκάξκαξν (Παλαζελατθφ ηάδην) ζηηο 21/04/1968 
26

 ΑΣΔΕΝ (Ανϊτατθ Στρατιωτικι Διοίκθςθ Εςωτερικοφ και Νιςων). Ζχει απομαγνθτοφωνθκεί ωσ 
ΣΑΣΔΕΝ, διότι ζτςι εκφζρει τθ λζξθ ο εκφωνθτισ των «Ελλθνικϊν Επίκαιρων». 
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θνξπθαίσλ ηζηνξηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Έζλνπο απφ ησλ αξραηνηάησλ ρξφλσλ 

κέρξη ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ 1967. Ο ηξηπιφο απηφο ενξηαζκφο έδσζε κίαλ αθφκα 

επθαηξίαλ εηο ηνλ Βιιεληθφλ ιαφλ λα δηαδειψζεη ηελ ακέξηζηνλ 

ζπκπαξάζηαζίλ ηνπ πξνο ηελ Βιιεληθήλ Κπβέξλεζηλ θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ 

Κχξηνλ Γεψξγηνλ Παπαδφπνπινλ θαη αθφκε ηελ απαξαζάιεπηνλ πίζηηλ ηνπ 

εηο ηα αηψληα ηζηνξηθά πεπξσκέλα ηεο θπιήο, ηα νπνία εγγπψληαη ηελ 

επηβίσζηλ ηεο Βιιάδνο θαη ην θαιχηεξν κέιινλ ηεο κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πξνεγκέλσλ Κξαηψλ. (Βιιεληθά Βπίθαηξα, 22
ε
 Ώπξηιίνπ 1970). 

 

Οη Γηνξηέο Πνιεκηθήο Ώξεηήο ησλ Βιιήλσλ  ζχκθσλα κε ηνπο δηθηάηνξεο 

δηνξγαλψλνληαλ γηα ηελ ειιεληθή λενιαία. Σα ζρνιεία ήηαλ ππνρξεσκέλα λα 

παξεπξίζθνληαη ζην Καιιηκάξκαξν θαη νη καζεηέο λα ηξαγνπδνχλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ χκλν ηεο δηθηαηνξίαο.  

 

ΏΘΔΝΏΕ, Σξίηε – Ο Πξσζππνπξγφο ηεο Βιιάδνο σκίιεζε ρζεο εηο ην 

Παλαζελατθφλ ηάδηνλ πξνο ηελ Βιιεληθήλ λενιαίαλ. Ο θ. Παπαδφπνπινο 

είπελ φηη ε Βπαλάζηαζηο ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ εγέλεην δηα ηελ Βιιεληθήλ 

λενιαίαλ ε νπνία ζα πξέπεη λα εχξε ηνλ δξφκνλ ηεο θαη λα δηαδξακαηίζε ηνλ 

ξφινλ ηεο. Ο Έιιελ Πξσζππνπξγφο εθάιεζε ηνπο λένπο ηεο Βιιάδνο λα 

εξγαζζνχλ  δηα ηελ αλφξζσζηλ ηεο παηξίδαο ησλ. «Θα πξέπεη – είπελ -  λα 

δψζσκελ εηο ηελ Βιιάδα λένλ παικφλ θαη λέαλ δχλακηλ δηα λα θέξσκελ φινη 

καδί εηο πέξαο ην έξγνλ ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ».
27

  

 

Αχν εκέξεο κεηά απφ απηή ηελ πξφζθιεζε ηνπ Γεψξγηνπ Παπαδφπνπινπ ζηνπο 

λένπο, έγηλε ε δεχηεξε θαη ηειεπηαία γηνξηή λενιαίαο ηεο δηθηαηνξίαο, φπνπ φηαλ ν 

πξσζππνπξγφο αλέβεθε ζην βήκα γηα λα απεπζχλεη ην ιφγν ηνπ ζηνπο λένπο πνπ 

είραλ θαηαθιχζεη ην Καιιηκάξκαξν, νη δεχηεξνη μεθίλεζαλ λα ρεηξνθξνηνχλ θαη λα 

ηνλ απνδνθηκάδνπλ ηφζν δπλαηά, ψζηε λα κελ θαηαθέξεη λα κηιήζεη. Ώθνινπζεί 

απφζπαζκα απηήο ηεο νκηιίαο ηνπ Γηψξγνπ Παπαδφπνπινπ απνκαγλεηνθσλεκέλν 

απφ ηα ειιεληθά επίθαηξα:  

 

Παηδηά ηεο Βιιάδνο, ειεχζεξνη θαη ηζρπξνί εηο ηελ Βιιεληθφηεηά ζαο, δε ζα 

                                                           
27

 Σαρπδξφκνο 22/04/1969 
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παξαζπξζείηε πνηέ απφ ηε δηαθζνξάλ, ηελ αλαξρίαλ θαη ηελ αηαμίαλ εηο ηελ 

δσήλ. Έηζη φπσο ην ζέιεη ν Πξσζππνπξγφο θαη ππνπξγφο ηεο εζληθήο [...]
28

 

θχξηνο Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο.  

 

ηελ αλαθνξά ηνπ νλφκαηφο ηνπ νη λένη μεθίλεζαλ ηα δπλαηά ρεηξνθξνηήκαηα θαη ηηο 

απνδνθηκαζίεο θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Ρέλα Θενινγίδνπ ζην 

ληνθηκαληέξ «Σν Πνιηηηζηηθφ έγθιεκα ηεο Υνχληαο»:  

 

Πνηέ πηα δελ πξέπεη λα μεράζνπκε ηε ιέμε παηξηδνθαπειία. πσο δελ ηελ 

μέραζαλ ηα λεαξά εθείλα παηδηά πνπ ζηηο 23 Ώπξίιε ηνπ 1969, ζηε δεχηεξε 

θαη ηειεπηαία γηνξηή λενιαίαο ηεο Αηθηαηνξίαο, ζθνηψζαλ κε δεησθξαπγέο 

έλα δηθηάηνξα. (Θενινγίδνπ 1997) 

 

Ώθνινπζεί ε παξάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εθδήισζεο, έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζηελ «Σαηλία Βπηθαίξσλ κε εηδήζεηο γηα ην δηάζηεκα 27/8/1970 – 1/9/1970» απφ ηε 

ζεηξά Βιιεληθά Βπίθαηξα πνπ ππάξρεη ζην Β.Ο.Ώ.. 

 

Βθδήισζε γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Δκέξαο Πνιεκηθήο Ώξεηήο ησλ Βιιήλσλ, 

ηεο Δκέξαο ηνπ Βθέδξνπ Πνιεκηζηή θαη ηεο 21
εο

 επεηείνπ ηεο κάρεο 

Γξάκκνπ – ΐίηζη απφ ηελ Ώλψηαηε ηξαηησηηθή Αηνίθεζε Βζσηεξηθνχ θαη 

Νήζσλ κε ηελ παξνπζία ηνπ Ώληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο ηπιηαλνχ 

Παηηαθνχ ζην Παλαζελατθφ ηάδην. (Βιιεληθά Βπίθαηξα 7/9/1970) 

 

Σν ζηάδην ήηαλ γεκάην απφ θφζκν, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνλ νκηιεηή ησλ 

Βπηθαίξσλ ην είρε θαηαθιχζεη απφ λσξίο γηα λα απνιαχζεη ην κεγαιεηψδεο ζέακα. 

ην ζηάδην ήηαλ παξεπξηζθφκελνη φινη νη ππνπξγνί ηεο ηφηε Κπβεξλήζεσο θαη ηελ 

εθδήισζε ραηξέηεζε ν ηπιηαλφο Παηηαθφο.  

 

ηα πξψηα κέξε ηεο εθδήισζεο πνπ αθνινπζνχλ (παξέιαζε ζηξαηνχ, αθξνβαηηθέο 

αζθήζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο ζθελψλ θαη καρψλ ηεο ειιεληθήο πνιεκηθήο ηζηνξίαο), 

γίλεηαη θαλεξή ε πξφζεζε ησλ δηνξγαλσηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ελφο «καδηθνχ» 

ζεάκαηνο, κε ζθνπφ ηνλ εληππσζηαζκφ ηνπ θνηλνχ. Ώπηφ επηηπγράλεηαη θαηλνκεληθά 

                                                           
28

 Αδιευκρίνιςτθ κατά τθν απομαγνθτοφϊνθςθ λζξθ. 
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κέζα απφ: έλα θαληαζκαγνξηθφ ζφνπ επίδεημεο αθξνβαηηθψλ ηθαλνηήησλ, 

πνιππιεζείο ζηάζνπο, πνιιά θαη θαληαρηεξά θνπζηνχκηα, επηβιεηηθά άξκαηα θαη 

απφιπηα ρνξνγξαθεκέλν ζπληνληζκφ φισλ απηψλ. Φαίλεηαη πσο ε παξαζηαηηθφηεηα 

ηνπ ζεάκαηνο ησλ ζφνπ πνπ γλψξηδαλ νη δηνξγαλσηέο,
29

 βνήζεζε ζηελ πξνζπάζεηα 

αλάδεημεο ησλ κελπκάησλ πνπ ήζειαλ λα κεηαθέξνπλ. ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ 

μεθάζαξα ζηνηρεία πνπ ζπλαληψληαη ζην (ππεξ)ζέακα, δηφηη νη ζεαηέο δελ 

απνηεινχζαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ δηεμαγσγή ησλ δξψκελσλ απηψλ, θαζψο δελ 

ρξεηαδφηαλ ε ζσκαηηθή ηνπο επαθή κε ην ζηάδην (ζθελή) γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπο. 

 

Δ εθδήισζε, ινηπφλ, μεθηλνχζε κε παξέιαζε ησλ εθέδξσλ πνιεκηζηψλ, νη νπνίνη 

θξαηνχζαλ ηελ Βιιεληθή ζεκαία, θαη ηκεκάησλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ 

ζσκάησλ αζθαιείαο, ινθαηδήδσλ, πεδνλαπηψλ, λαπηηθψλ θαη αεξνπφξσλ. Κάζε 

νκάδα πνπ παξέιαπλε ήηαλ ληπκέλε ελαιιάμ αλά ζψκα κε ηηο επίζεκεο ζηξαηησηηθέο 

ζηνιέο θαη ζηνιέο ηζνιηάδσλ αληίζηνηρα. Ώπφ έλα καθξηλφ πιάλν ηνπ βίληεν, 

κάιινλ βηληενζθνπεκέλν απφ ηηο πην ςειέο ζέζεηο ηνπ ζηαδίνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

ζεηξά ηεο παξέιαζεο θαη ε ρξσκαηηθή επηινγή ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνιψλ πνπ 

θνξνχζαλ δελ ήηαλ ηπραία, θαζψο θάζε δηκνηξία πνπ έβγαηλε ζην ζηάδην ήηαλ 

ληπκέλε ελαιιάμ ζε κπιε θαη άζπξν ρξψκα, ψζηε απφ ςειά λα δεκηνπξγείηαη ε 

εηθφλα ησλ γξακκψλ ηεο Βιιεληθήο ζεκαίαο. 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζαλ αθξνβαηηθέο αζθήζεηο ησλ ζηξαηεπκέλσλ παηδηψλ ηεο 

Βιιάδνο νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνλ νκηιεηή, πξνθάιεζαλ ξίγε ελζνπζηαζκνχ ζην 

θνηλφ θαη απέδεημαλ ηελ άξηηα εθπαίδεπζή ηνπο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη 

εηθφλεο/παξαδείγκαηα ηα νπνία έρνπλ απνκνλσζεί απφ ηελ εθπνκπή Βιιεληθά 

Βπίθαηξα  (7/9/1970) ηνπ Β.Ο.Ώ. Οη αθξνβαηηθέο απηέο αζθήζεηο πεξηιάκβαλαλ: 

 

1) Κάζνδν ζηξαηησηψλ ζην ζηάδην πάλσ ζε ηελησκέλν ρνληξφ ζρνηλί πνπ 

μεθηλνχζε απφ ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο ηνπ ζηαδίνπ θαη θαηέιεγε ζην θέληξν 

ηνπ ζηαδηαθνχ ρψξνπ. Κάπνηνη απφ απηνχο είραλ ηα ρέξηα ηνπο ζε ζηάζε 

πξνζνρήο ελψ θάπνηνη άιινη θξαηνχζαλ θσηνβνιίδεο. 

 

                                                           
29

 Η Συνταγι τθσ επικεϊρθςθσ, του μιοφηικαλ και όποιου άλλου ςυγγενοφσ είδουσ χρθςιμοποίουςε 
τθ φανταςμαγορία ωσ μζςο για τθν επιτυχία 



74 
 

 

Δηθόλα 22 Ώθξνβαηηθή άζθεζε 

 

 

2) ηνίρηζε ζηξαηησηψλ ζε κία επζεία γξακκή ζε ζέζε πξνζνρήο κε απνηέιεζκα 

ην ζέακα ελφο αλζξψπηλνπ ληφκηλν. 

 

 

 

Δηθόλα 23 Ώθξνβαηηθή άζθεζε 
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3) Μνηνζπθιεηηζηέο ζε αθξνβαηηθέο αζθήζεηο.  

 

 

Δηθόλα 24 Ώθξνβαηηθή άζθεζε 

  

 

 

 

Δηθόλα 25 Ώθξνβαηηθή άζθεζε 
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Δηθόλα 26 Ώθξνβαηηθή άζθεζε 

 

Οη ζηξαηησηηθέο απηέο επηδείμεηο, κέζσ ηνπ απφιπηνπ ζπληνληζκνχ αιιά θαη ηελ 

έκθαζε ζηε ζσκαηηθή δεηλφηεηα ησλ ζηξαηησηψλ, είραλ ζηφρν λα εληππσζηάζνπλ ην 

πιήζνο θαη λα θαηαδείμνπλ ηελ αξηηφηεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ 

θαζεζηψηνο. Αηαθαίλεηαη μεθάζαξα εδψ φηη θαη νη ίδηεο νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο 

γίλνληαη αληηθείκελα εληππσζηαζκνχ ράξηλ δεκνηηθφηεηαο ηεο δηθηαηνξίαο, αθνχ 

πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο είρε ραξαθηήξα πξφβαο.  

 

 

Παξνπζίαζε επηιεγκέλσλ ζθελψλ θαη καρψλ ηεο ειιεληθήο πνιεκηθήο ηζηνξίαο. 

 

Σν δεχηεξνλ κέξνο ηεο ενξηήο ηνπ Παλαζελατθνχ ηαδίνπ ππήξμελ εμίζνπ 

εληππσζηαθφλ θαη ζπλαξπαζηηθφλ. Καηαπηφλ εγέλνλην αλαπαξαζηάζεηο 

δηαθφξσλ ζθελψλ απφ ηελ πνιεκηθήλ ηζηνξίαλ ηεο ρψξαο, απφ ηεο επνρήο ηεο 

κάρεο ησλ Θεξκνππιψλ, κέρξη θαη ζήκεξνλ. Σεο ηζηνξηθήο απηήο αλαδξνκήο 

πξνεγήζε ε είζνδνο εηο ην ρψξν ηνπ ηαδίνπ ηνπ άξκαηνο ηεο Βιιάδνο. 

(Βιιεληθά Βπίθαηξα 7/9/1970) 
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Δηθόλα 27 Σν άξκα ηεο Βιιάδνο 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη εηθφλεο απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πνιεκηθήο ηζηνξίαο ηεο 

Βιιάδνο, έηζη φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην Καιιηκάξκαξν ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1970 

ππφ ηελ νξγάλσζε ηεο ΏΑΒΝ.
30

 

 

 

Δηθόλα 28 Ώλαπαξάζηαζε ζπνλδψλ απφ ηελ Ώξραία Βιιάδα 

 

 

 

                                                           
30

 Και αυτζσ οι εηθφλεο/παξαδείγκαηα έρνπλ απνκνλσζεί απφ ηελ εθπνκπή Βιιεληθά Βπίθαηξα  

(7/9/1970) ηνπ Β.Ο.Ώ. 
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Δηθόλα 29 Ώλαπαξάζηαζε κάρεο 

 

Δηθόλα 30 θεηο 

 

Δηθόλα 31 Ώλαπαξάζηαζε κάρεο 
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Δηθόλα 202 Ώλαπαξάζηαζε κάρεο 

 

 

ηηγκαί δφμεο, ηζηνξηθαί πεξίνδνη κε παγθφζκηνλ αθηηλνβνιία θαη επίδξαζηλ, 

αλαπαξηζηάζεζαλ κε αθξίβεηαλ θαη κε επηηπρίαλ εηο ηνλ ρψξνλ ηνπ 

Παλαζελατθνχ ηαδίνπ θαη εζθφξπηζαλ ξίγε ελζνπζηαζκνχ, ππεξεθαλίαο θαη 

ζπγθηλήζεσο εηο ηαο ρηιηάδαο ζεαηψλ. Δ κεγαιεηψδεο απηή ενξηαζηηθή 

εθδήισζηο έθιεηζε κε ηελ θαχζηλ ρηιηάδσλ ππξνηερλεκάησλ, ηα νπνία 

εθψηηζαλ κε ιακπξά ρξψκαηα ηνλ Ώηηηθφλ νπξαλφ. 

(Βιιεληθά Βπίθαηξα 7/9/1970) 

 

 

Σα παξαπάλσ κεηαθέξζεθαλ αθέξαηα φπσο κεηαδφζεθαλ ζηελ ηφηε Κξαηηθή 

ηειεφξαζε απφ ηελ εθπνκπή Βιιεληθά Βπίθαηξα ζηηο 7/9/1970. Παξαηίζεηαη επίζεο 

απφζπαζκα άξζξνπ ηεο Ώλαζηαζίαο Λακπξηά (Ζ Απνζέσζε ηνπ Κηηο):  

 

ηελ «πνιεκηθή αξεηή» φκσο φια απηά θζάλνπλ ζην απφγεηφ ηνπο: αξραίεο 

ηξηήξεηο αιιά θαη ην πνιεκηθφ «Ώβέξσθ» απφ θειηδφι ζχξζεθαλ κέζα ζην 

Παλαζελατθφ ηάδην πάλσ ζε ζηξαηησηηθά νρήκαηα, ινθίδηα ζηξσκέλα κε 

άλζε εηζέβαιαλ ζηνιηζκέλα κε καηάλδξνπο θαη ηα ζπλζήκαηα «έξγα, γαιήλε, 

εζληθή αζθάιεηα». Πάλσ ζηνλ ινθίζθν πεξηβάιινπλ ην νκνίσκα ηνπ Πηελνχ 

αμησκαηηθνί απφ φια ηα ζψκαηα αιιά θαη εχδσλνη. Υνληξνθνκκέλν νκνίσκα 

δήζελ αξραηνειιεληθνχ λαίζθνπ ζπκβνιίδεη ην ηέκελνο ησλ κνπζψλ, ην 
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Παλεπηζηήκην, θαη δεζπνηλίδεο ζηα κπιε θαη άζπξα κε θνκςά ηαθηνπνηεκέλεο 

ηηο γάκπεο ηνπο («αη θνηηήηξηαη») αθνπκπνχλ πάλσ ζε ηάπεηα απφ άλζε. 

Σεξάζηην ηηκφλη πινίνπ έρεη ζηεζεί πάλσ ζε άιιε ινπινπδέληα βάζε, 

εηζβάιινπλ κηθξνγξαθίεο ππξαχισλ, ζθάιεο ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ νη 

αρηίδεο ηνπ ειίνπ ηε 21
εο

 Ώπξηιίνπ, θάζε ινγήο ηθξηψκαηα θαη θαηαζθεπέο 

είλαη νη πξνπνκπνί κφλν ηνπ θπξίσο ζεάκαηνο πνπ αθνινπζεί: εθαηνληάδεο 

λεαξνί θαη λεαξέο επηζηξαηεχζεθαλ γηα λα ζπκβάιινπλ ζηε λενειιεληθή 

παξσδία ηνπ «ρηηψλα» θαη ηνπ « Μπελ Υνπξ». Πάλσ ζε άινγα, ζε άξκαηα, 

ζε θάζε ινγήο ηξνρήιαηα κέζα, ληπκέλνη αξραίνη Έιιελεο, Ρσκαίνη, 

Καξρεδφληνη, Άξαβεο, ΐπδαληηλνί, Πέξζεο, καθεδνλνκάρνη κε κνπζηάθηα πνπ 

θξέκνληαλ έηνηκα λα μεθνιιήζνπλ, αιιά κεηακθηεζκέλνη θαη ζε 

θνκκνπληζηέο, Κνξεάηεο, Εηαινχο, Γεξκαλνχο θαη φινπο ηνπο άιινπο ερζξνχο 

ηεο Βιιάδαο, έδσζαλ κάρεο κπξνζηά ζηηο θαηάκεζηεο θεξθίδεο ηνπ ηαδίνπ 

γηα λα επηθξαηήζεη ζην ηέινο θαη λα ζηεθαλσζεί κε ηε Αφμα ε πνιεκηθή 

αξεηή ησλ Βιιήλσλ. 

Κνπέιεο κε πεξηθεθαιαίεο, κε θάληζηξα, κε δάδεο, κε ζηεθάληα δηάλζηδαλ ην 

απαξάκηιιν ζέακα. Σαπηνρξφλσο ειηθφπηεξα έξηρλαλ ζρνηληά κε ζνχπεξ 

πεδνλαχηεο ζην θέληξν ηνπ ηαδίνπ. ην ηέινο, ν Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο κε 

βήκα ηαρχ, βιέκκα ζπγθηλεκέλν θαη ελζνπζηψδεο θαη πςσκέλν βξαρίσλα 

ραηξέηηζε θαη ζπλεράξε ηα πιήζε. Δ κεγαινκαλία ηεο ηπξαλλίαο είρε 

παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ πην ζαριή γεινηνπνίεζε θαη έηζη ην θηηο ηεο 

Βζλνζσηήξηνπ κπνξνχζε επάμηα λα ζηαζεί δίπια ζηελ εηθφλα φισλ ησλ 

άιισλ νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ. 

Καη νη βνπβνί δέθηεο απηνχ ηνπ βξνληεξνχ ζνπξίνπ πνπ εθθσθαληηθά 

αλαπαξαγφηαλ απφ θάζε είδνπο κεγάθσλα επί επηά ρξφληα αλαγθάζηεθαλ λα 

κπεζνχλ εμ απαιψλ νλχρσλ ζε πνιιά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην θηηο ηεο 

πνιηηηθήο αιιά θαη ε πνιηηηθή ηνπ θηηο. Δ δηθηαηνξία ηνπο είρε δψζεη έλα 

γελλαίν θαη απνδεδεηγκέλα αμεπέξαζην κάζεκα.
31

  

 

ην ληνθηκαληέξ «Σν πνιηζηηθφ έγθιεκα ηεο Υνχληαο» (ΒΣ1 1997), εκθαλίδεηαη 

απηνχζην έλα ζθέηο (θάιεζκα) πνπ δηαδξακαηίζηεθε ζε κία απφ ηηο γηνξηέο 

πνιεκηθήο αξεηήο. ην ελ ιφγσ ζθεηο εκθαλίδεηαη ν Κνισθνηξψλεο, ελζαξξχλνληαο 

                                                           
31

  Λαμπριά 1987, ΤΟ ΒΗΜΑ 



81 
 

ηνπο Έιιελεο λα απνηειέζνπλ ζπλέρεηα ηεο πνιεκηθήο ηζηνξίαο ηνπ.   

 

Ήξζε ε θσλή κνπ σο ηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ. Δ ψξα έθηαζε. Σα πάληα είλαη 

δηθά καο θαη ν Θεφο ζα είλαη καδί καο. Με δεηιηάδεηε. Δ Βιιάο ζα 

αλαγελληέηαη απφ ηε ζηάρηε ηεο. 

 

Δ παξάζεζε απηή ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηα ηνπνζεηεί δηαζηξεβισκέλα κε ηέηνην 

ηξφπν φπνπ λα θαηαδεηθλχεηαη πσο «Δ Βιιάο ζα αλαγελληέηαη απφ ηε ζηάρηε ηεο», 

ην φηη δειαδή ζε θάζε κάρε αιιά θαη ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν ην ειιεληθφ έζλνο 

έρεη ζηεθζεί κφλν κε λίθεο.
32

 Βμάιινπ πξφθεηηαη θαη γηα ηελ επίζεκε ηνπνζέηεζε ηνπ 

Γεψξγηνπ Παπαδφπνπινπ:  

 

Tν Έζλνο κε ηελ θαζνδήγεζηλ ηεο Βπαλαζηάζεσο ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ βαδίδεη 

εηο ηελ νινθιήξσζηλ ησλ πφζσλ ηεο γελεάο ησλ αγσληζηψλ ηνπ 1821. 

(Παπαδφπνπινο 1967) 

 

Ο ξφινο ηνπ ππεξζεάκαηνο εδψ είλαη ε άκβιπλζε ηεο αίζζεζεο ηζηνξηθήο αζάθεηαο 

θαη ζηξέβισζεο θαη ηαπηφρξνλα ε ηφλσζε ηεο εζληθήο ππεξεθάληαο θαη ηεο 

θπιεηηθήο αλσηεξφηεηαο, φπσο απηή κπνξεί λα πξνθχπηεη κέζα απφ ην πνκπψδεο.  

 

Β) Παξάδεηγκα 2
ν
: Η πξώηε επέηεηνο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο (21/04/1968) 

 

Δ πξψηε επέηεηνο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο γηνξηάζηεθε ζην Παλαζελατθφ ηάδην, κε ηε 

ζπκκεηνρή πνιιψλ θαιιηηερλψλ. Ώθνινπζεί απηνχζηα ε πεξηγξαθή ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ πνπ εμηζηνξεί ζηελ εθπνκπή «Βιιεληθά Βπίθαηξα» ηελ πνξεία θαη 

ηηο δξάζεηο εθείλεο ηεο κέξαο: 

 

Ο δήκαξρνο Ώζελαίσλ θχξηνο Ρίηζνο ππεδέρεην εηο ηα πξνπχιαηα ηνπ 

ζηαδίνπ ηνπο επηζήκνπο. Σνλ αληηπξφεδξν ηεο θπβεξλήζεσο θαη ππνπξγφλ 

ησλ εζσηεξηθψλ θχξηνλ Παηηαθφλ. Σα κέιε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Σνπο αξρεγνχο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Καη ν ιαφο εληφο θαη εθηφο ηνπ 

ζηαδίνπ εμεδήισλελ ηνλ ελζνπζηαζκφλ ηνπ κε δσεξά ρεηξνθξνηήκαηα. Ο 
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ελζνπζηαζκφο θαη ηα ρεηξνθξνηήκαηα ηνπ ιανχ πξνζέιαβαλ κνξθή 

θξελίηηδνο κε ηελ εκθάληζε ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη εκπλεπζηή ηεο 

Βπαλαζηάζεσο Γεσξγίνπ Παπαδνπνχινπ. Θεξκαί εθδειψζεηο αγάπεο θαη 

πίζηεσο πξνο ηνλ άλδξα, ν νπνίνο ζήκεξνλ νδεγεί ηα πεπξσκέλα ηεο θπιήο. 

Μίαλ Βιιάδα ειιήλσλ ρξηζηηαλψλ είρε δεηήζεη απ‟ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ 

ν πξσζππνπξγφο. Καη νη παλέιιελεο αληαπεθξίζεζαλ εηο ηελ πξφζθιεζίλ 

ηνπ. Με ηαο απηάο απνραηξεηηθάο εθδειψζεηο ππεδέρζε ν ιαφο θαη ηελ 

είζνδνλ ηεο απηνχ εμνρφηεηνο ηνπ αληηβαζηιέσο εηο ην Παλαζελατθφλ 

ηάδηνλ. Καη ελψ ν ιαφο εδεησθξαχγαδε θαη ρεηξνθξνηνχζε, ζκήλε ηεο 

ειιεληθήο βαζηιηθήο αεξνπνξίαο εζρεκάηηδνλ εηο ηνλ γαιαλφλ αηηηθφλ 

νπξαλφλ ηελ κεγάιελ εζληθήλ εκεξνκελίαλ. 21 Ώπξηιίνπ. 

 

 

Δηθόλα 33 κήλε ηεο βαζηιηθήο αεξνπνξίαο ζρεκαηίδνπλ ζηνλ νπξαλφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

πξαμηθνπήκαηνο 

 

Ώθνινχζεζε επίδεημε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο, απφ πηψζε απφ 

ειηθφπηεξν κε ηε ζεκαία ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, 

  

Δηθόλα 34 Ώθξνβαηηθέο αζθήζεηο 
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κέρξη ηε ζπκκεηνρή ηεο ρνξσδίαο ηεο εζληθήο ιπξηθήο ζθελήο λα ηξαγνπδά ην 

ηξαγνχδη ηεο Βπαλαζηάζεσο «Ώπξίιεο» πνπ ζχκθσλα κε ηνλ εθθσλεηή αθνχζηεθε 

πξψηε θνξά ηφηε.
33

 

 

 

Δηθόλα 35 Οξρήζηξα Βζληθήο Λπξηθήο θελήο 

 

 

Δηθόλα 36 Οξρήζηξα Βζληθήο Λπξηθήο θελήο 
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εκεηψλεηαη πσο νη δηνξγαλσηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην θχξνο ηεο Βζληθήο Λπξηθήο 

θελήο γηα λα πιαηζηψζνπλ θαιιηηερληθά ηελ πξνπαγάλδα ηνπο κέζα απφ ηνλ χκλν, 

ζέινληαο λα ππνδείμνπλ φηη θαη ηα «ιατθά» αιιά θαη ηα «ιφγηα» ζηνηρεία βξίζθνληαη 

ζε ζχκπξαμε ζην θαζεζηψο. Έηζη ε παξνπζία θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Β.Λ.. απνηειεί 

κία μεθάζαξε πνιηηηθνπνηεκέλε πξάμε. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Γηψξγνο Παπαδφπνπινο απεχζπλε ενξηαζηηθφ ραηξεηηζκφ. 

 

Βπξάμακελ ην θαζήθνλ καο, ιέεη. Ώο ραηξφκεζα πάληνηε ραξάλ κεγάιελ 

αλακηκλεζθφκελνη ηαο ππνρξεψζεηο καο ησλ ελ ηεο παηξίδνο, ηαο νπνίαο 

νπδέπνηε πξέπεη λα μερλψκελ. Δ Βιιάο αλαγελλάηαη. Δ Βιιάο ζα 

κεγαινπξγήζεη. Δ Βιιάο ζα δεη.  

 

Μεηά ηελ νκηιία αθνινχζεζε ε παξέιαζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ησλ ζσκάησλ 

αζθαιείαο θαη  ησλ αληηπξνζσπεηψλ ηνπ ιανχ απφ δηαθνξεηηθά δηακεξίζκαηα ηεο 

ρψξαο. Σα γλσξίζκαηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο εθδήισζεο φπσο θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ, ζπλάδνπλ κε απηά ηνπ (ππεξ)ζεάκαηνο
34

.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαηίζεληαη εηθφλεο. 

 

Δηθόλα 37 Άξκα κε ηνλ Άγην Γεψξγην λα ζθνηψλεη ην δξάθν 

 

                                                           
34

 (υπερ)ςτολιςμζνα εντυπωςιακά άρματα, πολυπλθκείσ κίαςοι, φανταχτερά κουςτοφμια, 
χορογραφθμζνεσ πομπϊδεισ παρελάςεισ. 
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Βπηδείμεηο κε ζηνιηζκέλα άξκαηα 

 

 

Δηθόλα 38 Δ κνξθή ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ λα ζθνηψλεη ην δξάθν, πάλσ ζε άξκα κε ηα ζχκβνια ηεο 

21
εο

 Ώπξηιίνπ 

 

 

Δηθόλα 39 Άξκα κε κία αξραία ειιεληθή ηξηήξε 

 

 



86 
 

 

Δηθόλα 40 Άξκα ηνπ ζηξαηνχ κε ηα ζχκβνια ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ 

 

Δηθόλα 41 Άξκα ησλ σκάησλ Ώζθαιείαο κε ηα ζχκβνια ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ 

 

Δηθόλα 42 Άξκα κε αξραηνειιεληθφ θίνλα θαη άλδξεο θαη γπλαίθεο εζνπνηνί ληπκέλνη κε 

παξαδνζηαθέο ζηνιέο 
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Παξαδνζηαθνί ρνξνί απφ αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο. 

 

 

Δηθόλα 43 Παξαδνζηαθνί ρνξνί απφ φιε ηελ Βιιάδα 

 

Δηθόλα 44 Παξαδνζηαθνί ρνξνί απφ φιε ηελ Βιιάδα 

 

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη κία αιιαγή ζην χθνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνχ ζην 

πξνεγνχκελν κέξνο ηα δξψκελα πεξηιάκβαλαλ «ειιεληθά» (δπηηθνπνηεκέλα) 

ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε παξάδνζε παίξλεη θπξίαξρν ξφιν κέζα απφ ηε 

κνπζηθή θαη ην ρνξφ, θαη ηα «ξσκέηθα» ραξαθηεξηζηηθά ππεξηζρχνπλ. ε κία 

δεχηεξε βάζε, ζεκεηψλεηαη φηη ε κνξθή ηνπ πξψηνπ κέξνπο (αθξφαζε, επηδείμεηο, 
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παξέιαζε αξκάησλ θαη ζθεηο) είλαη δηακνξθσκέλε σο ζέακα, ελψ ε κνξθή ηνπ 

δεχηεξνπ κέξνπο (παξαδνζηαθνί ρνξνί, ζπλαπιία, ηξαγνχδη) εμειίζζεηαη ζε 

θεζηηβάι, αθνχ ν θφζκνο εηζέξρεηαη ζην ζηάδην θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά. 

 

Μεηά ην πέξαο ησλ ρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ, αλεβαίλεη ζηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε 

ζθελή ηνπ ζηαδίνπ ν Γηψξγνο Οηθνλνκίδεο ν νπνίνο γλσζηνπνηεί κία απφθαζε ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Πσο ην πξψην παηδί πνπ γελλήζεθε ζηηο 21 Ώπξηιίνπ ζα ην 

βαπηίζεη ε Βπαλάζηαζε. ηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε έλα πινχζην θαιιηηερληθφ 

πξφγξακκα κε πνιινχο γλσζηνχο ηξαγνπδηζηέο θαη εζνπνηνχο. Παξνπζηαζηήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν Γηψξγνο Οηθνλνκίδεο. 

Αηεπζπληέο ηεο νξρήζηξαο ηνπ Βζληθνχ Εδξχκαηνο Ραδηνθσλίαο νη: Γηψξγνο 

Καηζαξφο, Κψζηαο Κιάβαο, Σάθεο Ώζελαίνο, Σάθεο Μσξάθεο θαη Ώλδξέαο 

Υαηδεαπνζηφινπ. 

Σξαγνπδηζηέο θαη εζνπνηνί πνπ ηξαγνχδεζαλ θαη έπαημαλ ζε ζθεηο: 

Ρέλα ΐιαρνπνχινπ, Φψηεο Αήκαο, Μαξηλέιια, Γηάλλεο ΐνγηαηδήο, Κψζηα ΐνπηζάο, 

Γηάλλεο Πνπιφπνπινο, Νηλή Σδάλεη, Νίθνο ηαπξίδεο, Νηίλνο Διηφπνπινο, ψηνο 

Παλαγφπνπινο, Σξίν Γθξέθν, Νάληηα Κσλζηαληνπνχινπ, Ρέλα Νηνξ, Σδέλε ΐάλνπ, 

ηακάηεο Κφθνηαο, ΐίθπ Μνζρνιηνχ, Σψλεο Μαξνχδαο, Γηψξγνο Γακπέηαο θαη ν 

Γξεγφξεο Μπηζηθψηζεο. 

 

Δηθόλα 45 Δ Μαξηλέιια εξκελεχεη ζηνλ ενξηαζκφ ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ 
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Δηθόλα 46 Ο Μπηζηθψηζεο εκελεχεη, ζηνλ ενξηαζκφ ηεο 21
εο

 Ώπξηιίνπ 

 

Με ηελ εκθάληζε ησλ εζνπνηψλ θαη ηξαγνπδηζηψλ δηαηεξείηαη ε κνξθή ηνπ 

θεζηηβάι αιιά ηα «ξσκέηθα» ζηνηρεία (εθηφο απφ ηελ χπαξμε ησλ παξαδνζηαθψλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ φπσο ην κπνπδνχθη) δίλνπλ μαλά ηε ζέζε ηνπο ζηα «ειιεληθά». Δ 

παξνπζία φισλ ησλ παξαπάλσ ζπκκεηερφλησλ θαιιηηερλψλ, ελλνείηαη θαη εδψ σο 

πνιηηηθνπνηεκέλε πξάμε. 

 

Μεηά ην ηέινο ηεο γηνξηήο έπεζαλ ππξνηερλήκαηα απφ ην Λπθαβεηηφ γηα ηε ιήμε 

ηεο.  

 

 

Δηθόλα 47 Μαθξηλφ πιάλν απφ ην χληαγκα φπνπ θαίλνληαη ηα ππξνηερλήκαηα ηνπ ενξηαζκνχ 
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Δηθόλα 48 Μαθξηλφ πιάλν ηνπ Λπθαβεηηνχ φπνπ είρε ζηεζεί θσηεηλή επηγξαθή ηεο εκεξνκελίαο ηνπ 

πξαμηθνπήκαηνο 

 

 

ια ηα παξαπάλσ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά δεκηνπξγνχλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ 

γηνξηψλ πνιεκηθήο αξεηήο θαη θαζέλα απφ απηά εθπεγάδεη απφ ηελ αηζζεηηθή ηεο 

Αηθηαηνξίαο θαη ηαπηφρξνλα εθπιεξψλεη ην ζηφρν ηεο πξνπαγάλδηζεο κέζσ ηνπ 

ππεξζεάκαηνο θαη ηνπ εληππσζηαζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αηζζεηηθήο απηήο είλαη 

ην πνκπψδεο θαη ε δηαζηξέβισζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (ηζηνξηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ) πνπ απηφ θαιχπηεη. Σν απνηέιεζκα πνπ παξέρεηαη σο πξντφλ πξνο 

θαηαλάισζε πιεξνί φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο ηνπ «θηηο». 
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7) Σν Μεγάιν καο Σζίξθν 
 

 

Σν ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Εάθσβνπ Κακπαλέιιε αλέβεθε ηνλ Ενχλην ηνπ 1973 

ζην ζέαηξν Ώζήλαηνλ, απφ ην ζίαζν ηεο Σδέλεο Καξέδε θαη ηνπ Κψζηα 

Καδάθνπ. Σν έξγν «δηέηξερε», κε ζαηηξηθφ αιιά θαη δξακαηηθφ ηξφπν, ηε 

λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία, απφ ηελ Σνπξθνθξαηία θαη ηνλ ζσλα έσο ηε 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηε γεξκαληθή Καηνρή. Οη παξαζηάζεηο 

δηεθφπεζαλ βίαηα απφ ηε Υνχληα ηνλ Οθηψβξην, ιίγν πξηλ ηα γεγνλφηα ηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη ην έξγν αλέβεθε πάιη ην θαινθαίξη ηνπ 1974, κε ηελ 

πξνζζήθε ελφο αθφκε ηξαγνπδηνχ ζην θηλάιε ηεο (ην Πξνζθχλεκα) γηα ηνπο 

λεθξνχο εθείλεο ηεο λχρηαο ηνπ 1973. πλνιηθά ζε Ώζήλα θαη επαξρία, ην 

παξαθνινχζεζαλ πεξηζζφηεξνη απφ 400.000 ζεαηέο. 

 (Ώπφζπαζκα απφ ην δίζθν ηεο παξάζηαζεο έηζη φπσο θπθινθφξεζε απφ ηελ 

ΒΜΕ θαη ηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή ην 2011). 

 

 

Δηθόλα 49 Σν εμψθπιιν ηνπ δίζθνπ 
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Δ παξάζηαζε απηή θάλεη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή, μεθηλψληαο απφ ηε Μαθεδνλία θαη 

ην Φίιηππν ΐ‟ θαη θαηαιήγνληαο ζηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ηελ Καηνρή θαη 

ηελ Ώληίζηαζε. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ αλαηξέρεη ζην ηζηνξηθφ θαη πνιεκηθφ 

παξειζφλ ηεο Βιιάδαο, φπσο θαη νη Γηνξηέο Πνιεκηθήο Ώξεηήο, κφλν πνπ, εθηφο ηεο 

ζεαηξηθήο ηνπ θχζεο, ε δηαθνξά έγθεηηαη ζηε δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηεο δηαρείξηζεο 

κίαο πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο. Οη Γηνξηέο εζηηάδνπλ ζηελ Βιιάδα θαη 

ζηνπο πνιίηεο ηεο σο ζπλέρεηα ηνπ έλδνμνπ πνιεκηθνχ παξειζφληνο ηεο, ελψ «Σν 

Μεγάιν καο Σζίξθν» ζαξθάδεη ηελ άζθνπε πξνζθφιιεζε ησλ Βιιήλσλ ζην 

πνιεκηθφ παξειζφλ, θαζψο θαη ηε δηαζηξέβισζή ηνπ απφ ην θαζεζηψο ηεο 

δηθηαηνξίαο. 

 

Σν Μεγάιν καο Σζίξθν ζχκθσλα κε ηνλ Πεθάλε Γηψξγν αλήθεη ζηελ πνιηηηθή 

ηξηινγία ηνπ Εάθσβνπ Κακπαλέιιε: «Σν Μεγάιν καο Σζίξθν», «Σν Κνπθί θαη ην 

Ρεβχζη» θαη «Ο Βρζξφο Λαφο». Ο Γ. Πεθάλεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «πνιηηηθή 

ηξηινγία» γηα λα ελψζεη θάησ απφ ηνλ ίδην εηδνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ηξία έξγα κε 

παξφκνηα θέληξα ελδηαθέξνληνο, ρσξίο φκσο ν ραξαθηεξηζκφο απηφο λα έρεη 

απνδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

 

Σν Μεγάιν καο Σζίξθν, Σν θνπθί θαη ην ξεβχζη θαη Ο ερζξφο ιαφο είλαη 

ζπλαπηά, αλ φρη ζπκπιεξσκαηηθά, θαη ζπλαθή σο πξνο ηε ζεκαηηθή ηνπο, 

πξνδίδνπλ κηαλ έληνλα πνιηηηθνπνηεκέλε ζθέςε, παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα 

ζπνλδπισηή δνκή, ην ίδην χθνο, ηνλ ίδην ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, 

ελεξγνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο δξακαηηθνχο κεραληζκνχο, αλαθέξνληαη πεξίπνπ 

ζηνλ ίδην ηζηνξηθφ άμνλα κε ηηο ίδηεο πνιηηηθέο αηρκέο , παξαπέκπνπλ ελίνηε 

ην έλα ζην άιιν κε «εζσηεξηθέο» αλαθνξέο, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν έθδειεο, 

θαη θαηαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ κηα ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ εξγνγξαθία θαη 

γεληθφηεξα ζην δξακαηηθφ ζχκπαλ ηνπ Κακπαλέιιε. (Πεθάλεο 2005:58) 

 

Δ ζθεληθή παξαγσγή θαη ησλ ηξηψλ απηψλ έξγσλ έγηλε απφ ηνλ ίδην ζίαζν, κέζα 

ζηελ ίδηα ξνή ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ γεγνλφησλ θαη νη αληηδξάζεηο εθ κέξνπο ηεο 

επίζεκεο ινγνθξηζίαο θαη ηνπ θνηλνχ ήηαλ παξφκνηεο, αζρέησο ηνπ γεγνλφηνο πσο 

«Σν Μεγάιν καο Σζίξθν» αλέβεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ησλ 

ζπληαγκαηαξρψλ, ελψ  «ην Κνπθί θαη ην Ρεβχζη» θαη  «Ο Βρζξφο Λαφο» αξγφηεξα. Δ 

ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη ησλ ηξηψλ απνξξέεη απφ ηα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα ηεο 
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επνρήο φπνπ γξάθηεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα έξγα, απφ ηηο ηζηνξηθέο αλαθνξέο 

ησλ θεηκέλσλ ηνπο θαη απφ ηελ πξνζέγγηζε – ζεψξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κέζα 

απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ζπγγξαθέα.  Βπίζεο, φπσο ζεκεηψλεη ν Πεθάλεο Γ., 

δεκηνπξγείηαη έλαο «ζηελφηεξνο» δεζκφο ζηα ηξία απηά έξγα, δεδνκέλεο ηεο 

νινθιήξσζεο θαη ζθεληθήο παξνπζίαζεο ηνπ «Μεγάινπ καο Σζίξθνπ», φπνπ ν 

ζπγγξαθέαο θαη νη ππεχζπλνη ηνπ ζηάζνπ απνθάζηζαλ λα δψζνπλ ζπλέρεηα ζην 

αξρηθφ ηνπο εγρείξεκα, βαζηζκέλνη ηφζν ζηελ ζπλνιηθή ηνπ επηηπρία, φζν θαη ζηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ θνηλνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαζηάζεσλ. Τπήξρε δειαδή έλα 

πξφζθνξν έδαθνο κεηά «Σν Μεγάιν καο Σζίξθν», ψζηε λα δεκηνπξγεζεί «Σν θνπθί 

θαη ην Ρεβχζη» πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ επηηπρία ηνπ πξψηνπ, θαη ην δεχηεξν δίλεη 

αθεηεξία ζηε δεκηνπξγία ηνπ «ν Βρζξφο Λαφο». Ο Πεθάλεο ζεκεηψλεη επίζεο: 

 

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κία δξακαηνπξγηθή γξαθή ελεξγεηηθή θαη δξαζηηθή, 

πνπ εμειίζζεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηνπο νξίδνληεο πξνζδνθηψλ ησλ 

απνδεθηψλ ηεο. Δ λνκηκνπνίεζε, επνκέλσο, ηνπ φξνπ «πνιηηηθή ηξηινγία» 

απνξξέεη απφ ηε ζπιιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ. (Πεθάλεο 2005:59) 

 

Δ αξρή γηα ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο παξάζηαζεο έγηλε ην 1972 φηαλ ε Σδέλε Καξέδε 

θαη ν Κψζηαο Καδάθνο δήηεζαλ απφ ηνλ Εάθσβν Κακπαλέιιε λα γξάςεη έλα 

ζεαηξηθφ έξγν κε αληηδηθηαηνξηθφ ζέκα. Ήηαλ παξάηνικν, θαζψο ην θαζεζηψο δελ 

επέηξεπε, κέζσ ηεο απζηεξήο ινγνθξηζίαο, ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο  θαη 

νπνηαδήπνηε απφπεηξα έθθξαζεο άπνςεο ή ηδενινγίαο θαηά ηνπ θαζεζηψηνο ήηαλ 

θαηαδηθαζκέλε. Έηζη ν Εάθσβνο Κακπαλέιιεο έγξαςε «Σν Μεγάιν καο Σζίξθν». 

Eπξφθεηην γηα κία παξάζηαζε πνπ ζπλδχαδε κνπζηθή θαη ιφγν. θελνζέηεο ήηαλ ν 

Κψζηαο Καδάθνο, ζπλζέηεο ν ηαχξνο Ξαξράθνο θαη ην ζεαηξηθφ δηάθνζκν αλέιαβε 

ν Βπγέληνο παζάξεο. Πξσηαγσληζηνχζαλ ε Σδέλε Καξέδε, ν Κψζηαο Καδάθνο θαη 

έλα πιήζνο εζνπνηψλ – αλάκεζά ηνπο ν Αηνλχζεο Παπαγηαλλφπνπινο, ν πχξνο 

Κσλζηαληφπνπινο, ν Υξήζηνο Καιαβξνχδνο θαη ν Νίθνο Κνχξνο. Ώπηφο πνπ 

μερψξηδε φκσο ήηαλ ν Νίθνο Ξπινχξεο ν νπνίνο εξκήλεπε ηα ηξαγνχδηα ηεο 

παξάζηαζεο. Δ πξεκηέξα ηνπ έξγνπ έγηλε ζηηο 22 Ενπλίνπ ην 1973 ζην ζέαηξν 

Ώζήλαηνλ.  
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Ώθνινπζεί απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμεο ηεο Σδέλεο Καξέδε έηζη φπσο 

δεκνζηεχηεθε ζην πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο:  

 

Σφηε γηα πξψηε θνξά ζθεθζήθακε λα αλεβάζνπκε έλα έξγν, πνπ λα „λαη θάηη 

ζαλ ιατθφ παλεγχξη, λα θιείλεη κέζα ηνπ πνιιή ξσκηνζχλε… θαη κέζα απφ 

απηή ηε ζάηηξα, ηνλ απηνζαξθαζκφ, ην γέιην θαη ην δάθξπ, λα κηιήζνπκε γηα 

ηνπο θαεκνχο θαη ηα φλεηξα ηεο θπιήο καο, γηα πξνδνκέλνπο αγψλεο, γηα 

πξνδνκέλεο ειπίδεο… θαη πάλσ απ‟ φια γηα νκνξθηά. Γηα ηελ νκνξθηά απηνχ 

ηνπ ιανχ, πνπ δελ παχεη πνηέ λα αγσλίδεηαη, λα πξνδίδεηαη, λα πηζηεχεη θαη 

λα ζπλερίδεη ηνλ αγψλα ηνπ, δηαηεξψληαο ηηο ξίδεο ηνπ αλαιινίσηεο, αηψλεο 

ηψξα. (Καξέδε 1974) 

 

Φαηλνκεληθά ην ζέκα ηεο παξάζηαζεο ήηαλ ηζηνξηθφ. Μία αλαδξνκή ζε πνιινχο 

ηζηνξηθνχο ζηαζκνχο ηεο Βιιάδαο, απφ ηα ρξφληα ηεο Μαθεδνλίαο ηνπ Φηιίππνπ, ζην 

ΐπδάληην ηνπ απηνθξάηνξα Ώλδξφληθνπ Ώ‟ Κνκλελνχ, απφ ην βαζηιηά ζσλα ηεο 

κεηεπαλαζηαηηθήο Βιιάδαο, ζην χληαγκα ηνπ 1843 θαη απφ ηε Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή, ζηα ρξφληα ηεο Καηνρήο θαη ηεο Ώληίζηαζεο. Δ παξάζηαζε είρε 

ρηνπκνξηζηηθφ ραξαθηήξα θαη παξνπζηάζηεθε ζην θαζεζηψο σο κία ηζηνξηθή 

θσκσδία. Σα ηξαγνχδηα ηεο έδεηρλαλ μέθξελα, ε δηάζεζε ηεο αλάιαθξε θαη ζηνπο 

πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο δέζπνδε ε θηγνχξα ηνπ Κνινθνηξψλε. ια έδεηρλαλ πσο 

απηή ε παξάζηαζε ζίγνπξα δελ ζα κπνξνχζε λα ζηξαθεί ελάληηα ζην θαζεζηψο, αλ 

θαη νη εθπξφζσπνη ηεο Υνχληαο απνδεηνχζαλ αθνξκή γηα λα αλαθεξχμνπλ ην έξγν 

παξάλνκν θαη αο κελ ηελ έβξηζθαλ κέζα ζην ζελάξην θαη ζηνπο ζηίρνπο. 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη απφζπαζκα απφ ην θεθάιαην «Ο Εάθσβνο Κακπαλέιιεο γηα 

ην έξγν» απφ ην ζελάξην έηζη φπσο εθδφζεθε απφ ηελ εθεκεξίδα Σν ΐήκα ην 2012. 

 

Σν έξγν γξάθηεθε γηα λα δψζεη ζην θνηλφ πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζην Θέαηξν 

ηελ επθαηξία λα εθδεισζεί κε ζαθή ζηφρν. Πξφζθεξε ζην ζεαηή ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλεη άκεζεο ζπλαξηήζεηο κε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε. Βίρακε 

δηθηαηνξία. Ήηαλ αλάγθε λα καδεχνπκε θαη λα ζηξέθνπκε ελαληίνλ ηεο φιεο 

ηηο αξλήζεηο. Ώθφκα θαη απηέο πνπ κπνξνχζε λα θηλεηνπνηήζεη θαλείο κε ηα 

γέιηα θαη ηα ρεηξνθξνηήκαηα ζε κία ζεαηξηθή παξάζηαζε. 
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Καη ην πεηχρακε. Κάζε λχρηα εθαηνληάδεο άλζξσπνη, ληψζνληαο ηε ζηγνπξηά 

ηνπ πιήζνπο ησλ, κπνξνχζαλ λα θσλάδνπλ, λα θξίλνπλ, λα δηακαξηπξεζνχλ 

ειεχζεξα. Σνικψ λα πσ φηη νη παξαζηάζεηο ηνπ «Σζίξθνπ» ζπγθαηαιέγνληαη 

αλάκεζα ζηηο ιίγεο θαη πξψηεο δεκφζηεο πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο πνπ έγηλαλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο εθηαεηίαο. Εδηαίηεξα κεηά ηε ζχιιεςε ηεο Καξέδε θαη ηνπ 

Καδάθνπ ην Ννέκβξε ηνπ ‟73· φηαλ απνθπιαθίζηεθαλ, νη παξαζηάζεηο είραλ 

πηα κεηνπζησζεί απφ ζεαηξηθφ ζε πνιηηηθφ γεγνλφο.  

Δ παξάζηαζε ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία κε πάλσ απφ 400.000 ζεαηέο ζηελ 

Ώζήλα θαη ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο. Σν έξγν έπξεπε λα πεξάζεη αξρηθά ηηο 

ζπκπιεγάδεο πέηξεο ηεο ινγνθξηζίαο. Τπνβιήζεθε κε ην πιαζηφ δηαβαηήξην 

ηνπ ηζηνξηθνχ έξγνπ, ηκεκαηηθά θαη ρσξίο ζεηξά, γηα λα κε γίλεη αληηιεπηφ ηί 

λφεκα ρηίδεη. Μαδί ππνβιήζεθαλ επεηζφδηα πνπ δελ επξφθεηην λα παηρζνχλ, 

πνπ ήηαλ γξακκέλα επίηεδεο γηα λα θνπνχλ απφ ηε ινγνθξηζία, λα 

ρξεζηκεχζνπλ δει. αλ αιεμηθέξαπλν γηα λα ζσζνχλ η‟ άιια. κσο, κεηά ην 

Ννέκβξε νη δηαηαγέο γηα πεξηθνπέο έξρνληαλ απαλσηέο. Σν έξγν έραλε 

ζπλέρεηα θείκελν, κα ηη πεξίεξγν, ε δχλακή ηνπ ζηελ παξάζηαζε 

εμαθνινπζνχζε λα θηάλεη θαη λα πεξηζζεχεη! (Κακπαλέιιεο 2012) 

 

Σν «Μεγάιν καο Σζίξθν» είλαη έλα έξγν πνπ έρεη γξαθηεί κε ηε κνξθή ηεο πνιηηηθήο 

– ζαηηξηθήο επηζεψξεζεο κε απηνηειή «λνχκεξα» πνπ ελαιιάζζνληαη κε ηξαγνχδηα, 

θαζψο θαη εκβφιηκνπο δηαιφγνπο (πξφδα) απφ ηνπο δχν θνκπέξ· ηνλ «Ρσκηφ» θαη ην 

«Ρσκηάθη». Ο ζπγγξαθέαο Εάθσβνο Κακπαλέιιεο, ην απνθαιεί «Εζηνξηθή θσκσδία» 

πνπ πξέπεη λα παηρζεί απφ εζνπνηνχο «αζηείνπο ζην έπαθξνλ». Μέζα ζε απηφ 

επηρεηξείηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ ειιεληθή ηζηνξία ηελ νπνία αλαιακβάλνπλ 

επί ζθελήο ν «Ρσκηφο» (έλαο ηξφθηκνο ςπρηαηξείνπ κε πάζεζε πνπ πεξηέρεη αξθεηά 

εζληθά γλσξίζκαηα, φπσο ην γεγνλφο φηη ήζειε λα γίλεη πξσζππνπξγφο) θαη ην 

Ρσκηάθη (έλαο ραξαθηήξαο ζαλ ην θνιιεηήξη ηνπ Καξαγθηφδε, πνπ γηα λα βγεη ζηελ 

ζθελή θαη λα παίμεη έπξεπε λα θάεη κία θισηζηά θαη κία θαξπαδηά). Δ παξνπζία ηνπο 

βνεζάεη ζηελ ζχλδεζε ησλ ηζηνξηθψλ αλαδξνκψλ πνπ επηρεηξνχληαη ζε θάζε ηκήκα / 

εηθφλα ηνπ έξγνπ. 

ηελ παξάζηαζε βηψλεηαη κία ζπκπχθλσζε φιεο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο κε 

αθεηεξία ηελ επνρή ηνπ Κξφλνπ θαη απφιεμε ηε γεξκαληθή θαηνρή. Δ επηινγή ηεο 



96 
 

επνρήο ηνπ Κξφλνπ σο αθεηεξία, ζχκθσλα κε ηνλ Πεθάλε Γ., δείρλεη λα έρεη 

επηιερζεί, φρη κφλν βάζεη κίαο ρξνληθήο αθνπινπζίαο κέζσ ηεο κπζνινγίαο, αιιά θαη 

βάζεη ηεο αιιεγνξηθήο ζθέςεο φηη, φπσο ν κπζηθφο παηέξαο έηξσγε ηα παηδηά ηνπ, 

έηζη θαη ε Βιιάδα ηξψεη ηα δηθά ηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο. 

Παξάιιεια δηαθξίλεηαη κέζα απφ ηελ παξάζηαζε, ε αληίιεςε ηεο ειιεληθήο 

ηζηνξίαο σο κία εθηελήο νιφηεηα, κε πνιιά δξακαηηθά πξφζσπα θαη κέζα απφ ηελ 

παξνπζίαζή ηεο, εθπεγάδεη έλαο πηθξφο απηνζαξθαζκφο ζρεηηθά κε ηελ 

επηρεηξνχκελε κπζνπνίεζή ηεο θαη ηελ θαηεπζπλφκελε αλάγλσζε ηνπ «ιακπξνχ» θαη 

«έλδνμνπ» παξειζφληνο απφ ην θαζεζηψο.  

 

 

Δηθόλα 50 Σν εμψθπιιν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο παξάζηαζεο ην 1973 
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Πξώην Μέξνο 

 

Σν έξγν αξρίδεη κε ηελ είζνδν ησλ δχν «Κνκπέξ» ζηελ ζθελή, φπνπ ζπζηήλνληαη θαη 

επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ ηη ζα αθνινπζήζεη, αλαθέξνληαο ηηο ηζηνξηθέο αλαδξνκέο 

πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ. Σν έξγν παξνπζηάδεηαη σο θσκσδία (θαηά θχξην ιφγν επεηδή 

είρε εγθξηζεί απφ ηε ινγνθξηζία σο θσκσδία) θαη απφ ην μεθίλεκά ηνπ ππάξρνπλ 

εηξσληθνί ππαηληγκνί σο πξνο ηε ινγνθξηζία, θαζψο θαη έκκεζεο αλαθνξέο ζην 

δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο. 

 

«ΒΝΏΡΞΕ (Μπαίλνπλ ν Ρσκηφο θαη ην Ρσκηάθη. Βίλαη ληπκέλνη ζαλ 

παιηάηζνη.)  

(…) 

ΡΧΜΕΟ : Καη ηψξα ζην έξγν καο! 

ΡΧΜΕΏΚΕ : Ώ, λαη, λαη, ζην έξγν καο, ζην έξγν καο. Σν έξγν καο θπξίεο θαη 

θχξηνη κφλνλ ππφζεζε θαη ππξνηερλήκαηα δελ έρεη. Καηά ηα άιια φκσο έρεη 

κνπζηθή, ρνξφ, ηξαγνχδη, γηαηί ιέεη είλαη έλα έξγν πνπ απνθάζηζε λα ην ξίμεη 

φμσ λα μεζπκάλεη.  

ΡΧΜΕΟ : Θέιεη λα πεη θπξίεο θαη θχξηνη φηη ην έξγν καο ήην αδχλαην λα 

ηεζεί ππφ πεξηνξηζκφλ. Ση καο ζπκβαίλεη φηαλ ζθεθηφκαζηε θάηη πνπ δελ ην 

ρσξάεη ν λνπο καο ; Μαο ζηξίβεη!  

ΡΧΜΕΏΚΕ : Μάιηζηα. Ση θάλνπκε φηαλ ζέινπκε λα πνχκε θάηη θαη ε 

θνπβέληα καο δελ ην ρσξάεη ; Σν ζηξίβνπκε ζην ηξαγνχδη. Αηφηη ην ηξαγνχδη 

είλαη κηα θνπβέληα πνπ …ηξειάζεθε. Κη φηαλ πάιη δελ καο θηάλεη ην 

ηξαγνχδη ηη θάλνπκε ; ην ζηξίβνπκε ζην ρνξφ. Αηφηη ν ρνξφο είλαη έλα 

ηξαγνχδη πνπ μαλαηξειάζεθε.  

ΡΧΜΕΟ : Πνιιά ιεο!  

ΡΧΜΕΏΚΕ : Καιψο!».  

ΡΧΜΕΟ: «Μία ηειεπηαία δηεπθξίληζε Κπξίεο θαη Κχξηνη. Βίπακε φηη ην έξγν 

καο είλαη θσκσδία αιιά δελ είλαη γηαηί ην ιέκε εκείο ή γηαηί έηζη γξάθηεθε. 

Βίλαη γηα έλαλ άιιν πνιχ πην ζνβαξφ θαη πνιχ πην έγθπξν ιφγν.  
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Σν δειψζακε σο θσκσδία. 

Σν ππνβάιακε ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ σο θσκσδία θαη ελεθξίζε σο θσκσδία 

δηα ηνλ αξηζκφ εθαηνελελεθνληαπέληε απφθαζηο. Πέξα απφ απηφ δελ ζέισ λα 

πσ φηη βάζε ηνπ λφκνπ ηάδε είζηε ππνρξεσκέλνη λα γειάζεηε. 

Κάζε άιιν! 

Βγψ απιψο επηζεκαίλσ ην γεγνλφο φηη νπνηαδήπνηε νκνηφηεο ηεο θσκσδίαο 

καο κε δξάκα είλαη εληειψο ζπκπησκαηηθή». 

ΡΧΜΕΏΚΕ: «Κπξίεο θαη Κχξηνη, λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα αξρίζνπκε»! 

(Δ έλαξμε ηεο παξάζηαζεο). 

 

Σν πξψην ηξαγνχδη ηεο παξάζηαζεο είλαη ην «Καιήλ Βζπέξαλ Ώθεληάδεο» ην νπνίν 

εξκελεχεη ν Νίθνο Ξπινχξεο καδί κε ηνλ ππφινηπν ζίαζν. Μία πξψηε αλάγλσζε ησλ 

ζηίρσλ πξνζθέξεη αξθεηέο ηνικεξέο εηθνλνπνηίεο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Πεθάλε 

Γ.,  δελ ζπλδπάδνληαη ηφζν κε ηηο εηθνλνπνηίεο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, φζν κε 

ηνλ παξαινγηζκφ ηεο απηαξρηθήο ηδενινγίαο. 

«Με φζα θη αλ πσ θη φηη θη αλ δείηε, λα κε κνπ παξαμελεπηείηε 

ζα ρσξάλε ζηελ αιήζεηα, δελ ηα βαζηάλ ηα παξακχζηα. 

Κειαεδάλε νη γατδάξνη θαη γθαξίδνπλ ηα πνπιηά 

ΐγάδεη θξίλνπο ε ηζνπθλίδα, ζθφξδα ε ηξηαληαθπιιηά 

Δ πνξηνθαιηά θξεκκχδηα θαη θαξπνχδηα ε κειηά …» 

 

Βπίζεο ζην ίδην ηξαγνχδη ππάξρεη κία ζαθέζηεξε εηθφλα / αλαθνξά ζην θαζεζηψο, κε 

ηνλ Άγην Γεψξγην λα ζθνηψλεη ηνλ δξάθν θαη λα ειεπζεξψλεη ηελ θνπέια 

(κεηαθνξηθά ν δξάθνο είλαη ην θαζεζηψο). 

 

«Άγηε κνπ Γηψξγε θαβαιάξε έβγα ςειά ζην θεθαιάξη 

ΐάιε θαη ηελ αξκαησζηά ζνπ, θαβάια ζη‟ άινγν θαη βηάζνπ 
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Σν δξάθν ρηχπα λα ζθνηψζεηο, ηελ θνπειηά λα „ιεπηεξψζεηο 

Δ θνπειηά είλαη δηθή ζνπ θη είλαη γιπθηά ζαλ ην ςσκί ζνπ 

θαη δξνζεξή ζαλ ην θξαζί ζνπ, ε θνπειηά είλαη δηθή ζνπ». 

 

Δ παξάζηαζε απνηειείηαη απφ δεθαηέζζεξηο εηθφλεο / ηζηνξηθέο αλαδξνκέο, θάπνηεο 

απφ ηηο νπνίεο πξνζηέζεθαλ κεηά ην ηέινο ηεο δηθηαηνξίαο, ιφγσ ινγνθξηζίαο. Έλα 

παξάδεηγκα απηψλ απνηειεί ην ηξαγνχδη «Πξνζθχλεκα» ζην ηέινο ηεο παξάζηαζεο, 

ην νπνίν γξάθηεθε ην 1974 κε ηε ιήμε ηεο επηαεηίαο. ε απηφ ην θεθάιαην ζα 

επηρεηξεζεί ε παξνπζίαζή ησλ εηθφλσλ / ζθελψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηξαγνχδηα πνπ 

ηηο ζπλνδεχνπλ. ηελ παξνπζίαζε / αλάιπζε απηή, ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη 

ζθελέο / εηθφλεο πνπ ελζσκαηψζεθαλ κεηά ην ηέινο ηεο δηθηαηνξίαο ζην έξγν, θαζψο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ λνεκαηηθά. ε θάζε εηθφλα σζηφζν, ζα 

αλαθέξεηαη αλ παξνπζηάζηεθε επί ζθελήο ζηε δηθηαηνξία, ή πφηε ζπκπεξηιήθζεθε 

ζην έξγν. 

 

Δ πξψηε απφ ηηο δεθαηέζζεξηο εηθφλεο ηνπ έξγνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ Κξφλν θαη 

ζηελ νπζία εηζάγεη ην πεξηερφκελν ησλ ζθελψλ πνπ αθνινπζνχλ. Ώπηή ε εηθφλα 

ζπκπεξηιήθζεθε ζην έξγν κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο. Σν κήλπκα πνπ 

θπξηαξρεί, είλαη πσο ζε φπνηα πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη βξεζεί ε 

Βιιάδα, ν «αηκνβφξνο» παηέξαο ζα έρεη πάληα ηξνθή, δηφηη πάληα ζα ππάξρνπλ 

πφιεκνη θαη θαηνρέο πνπ ζα ηνπ ηελ πξνζθέξνπλ. Ώθνινπζεί απφζπαζκα απφ ηελ 

ζθελή: 

 

«Βκείο σο επζεβείο πηζηνί αθνινπζήζακε ην παξάδεηγκά ηνπ (ηνπ Κξφλνπ) 

 

 …Καηέρνπκε ζπνπδαία γεσγξαθηθή ζέζε, είκαζηε πέξαζκα. Θάρνπκε 

ζπλέρεηα θαηνρέο θαη πνιέκνπο αλεμαξηεζίαο! Θα θαγσλφκαζηε ζπλέρεηα κε 

μέλνπο θαη κεηαμχ καο! Πνηέ δε ζα καο ιείςνπλ νη ηδενιφγνη, νη 

παιιεθαξάδεο, νη κάξηπξεο, φινη φζνη δίλνπλ ην θαιφ παξάδεηγκα! Θαρεηο λα 

ηξσο φζν ζεο, λα κε καο θχγεο.» 

 

Δ δεχηεξε ηζηνξηθή εηθφλα είλαη απηή ησλ Μαθεδφλσλ λα έρνπλ πάεη ζην καληείν 
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ησλ Αειθψλ, γηα λα πάξνπλ επλντθφ ρξεζκφ ελαληίνλ ηνπ Ώζελαίνπ ξήηνξα 

Αεκνζζέλε. Βθεί ε Ππζία έρεη ραζεί θαη νη Εεξείο ηελ αληηθαζηζηνχλ κε κία ηέξηα, ηελ 

Ώλζνχια, ε νπνία θαιείηαη λα δψζεη ηνλ ρξεζκφ ηνπ Ώπφιισλα ζηνπο Μαθεδφλεο· 

ηνλ νπνίν εληέιεη μερλάεη. 

 

ΡΧΜΕΏΚΕ: «Καη πσο ηειεηψλεη απηή ε παιηντζηνξία;» 

ΡΧΜΕΟ: «πσο πάληα! Ο Θεφο Κξφλνο ζα θάε ηνλ Αεκνζζέλε θαη άιινπο 

ηδενιφγνπο ηεο ειεπζεξίαο θαη ν Φίιηππνο ηελ Βιιάδα! […]» 

 

ηελ Σξίηε εηθφλα βξηζθφκαζηε ζηνλ 12
ν
 αηψλα ζην ΐπδάληην ηνπ Ώλδξφληθνπ. 

 

ΡΧΜΕΏΚΕ: «Ώλδξφληθνο Ώ‟ Κνκλελφο! Σν 1183 ηε παξαθιήζεη – δήζελ – 

ηνπ θιήξνπ θαη ηεο Ώπιήο, αλεθεξχρζε ζπκβαζηιεχο ηνπ λνκίκνπ ΐαζηιέσο 

Ώιεμίνπ. Αχν κήλεο βξαδχηεξνλ εζηξαγγάιηζε ηνλ Ώιέμην […]» 

ΡΧΜΕΟ: «… ηε κεηέξα ηνπ Ώιέμηνπ, χζηεξα ηα μαδέξθηα ηνπ Ώιέμηνπ, 

κεηά έζηεηιε εμνρή ηνπο θίινπο ηνπ Ώιέμηνπ […]» 

ΡΧΜΕΏΚΕ: «ζζη! (Αηαβάδεη)! […] θαη νχησ παξέκεηλε απνθιεηζηηθφο θαη 

κφλνο θχξηνο ηεο εμνπζίαο!... Αε κνπ ιεο ςειέ απηφ έρεη μαλαγίλεη;» 

ΡΧΜΕΟ: «Πνπ αλ έρε μαλαγίλεη;» 

ΡΧΜΕΏΚΕ: «Ξέξσ θη εγψ… εκέλα θάηη κνπ ζπκίδεη! 

ΡΧΜΕΟ: «Πνιιά ιεο πάιη!» 

[…] 

ΡΧΜΕΟ: «Ση ζα θαηαιάβεο δειαδή αλ ζνπ πσ φηη απηή ε πεξίπησζε 

ιεηηνπξγεί σο αθνινχζσο: Βζχ αο πνχκε είζαη ν Ώλδξφληθνο θαη ζηέθεηο 

κφλνο ζνπ εδψ! Ώπέλαληη είλαη εθαηνκκχξηα ιαφο πνπ ζηραίλεηαη πνπ ζε 

βιέπεη! Παξ‟ φι‟ απηά εζχ κπνξείο λα ιεο φηη ζνπ θαπλίζεη θαη φπνηνο έρεη 

αληίξξεζε νχηε ςχιινο ζηνλ θφξθν ηνπ». 

ΡΧΜΕΏΚΕ: «Μα θαιά αθνχ είλαη έλαο κφλν θαη νη άιινη εθαηνκκχξηα πσο 

θαη δελ ηνλ θάλνπλε εθαηνκκχξηα θνκκαηάθηα;» 

 

Σελ παξνπζίαζε ηεο επνρήο ηνπ Ώλδξφληθνπ θάλεη έλαο «επαγγεικαηίαο» δεηηάλνο, 

ν νπνίνο δεηάεη ειεεκνζχλε απφ ην ιαφ, ηνλίδνληαο φηη ν ιαφο πηα δεη ζε κία 

θνηλσλία εχπνξε, κεηά ηνλ εξρνκφ ηνπ Ώλδξφληθνπ. Δ ζάηηξα θαη ν απηνζαξθαζκφο 

ηνπ κνλνιφγνπ απηνχ, ζπλάδνπλ κε ηελ πεπνίζεζε ησλ ζπληαγκαηαξρψλ φηη ην 
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θαζεζηψο ηνπο έρεη επηθέξεη νηθνλνκηθή επεκεξία θαη επηπρία ζην ιαφ. Βπίζεο δελ 

παξαιείπνληαη νη άκεζεο αηρκέο γηα ην πσο δηαρεηξίδεηαη ν ιαφο έλα απνιπηαξρηθφ 

θαζεζηψο, ρσξίο λα έρεη ην ζάξξνο ηεο γλψκεο ηνπ. 

 

ΓΔΣΕΏΝΟ: «Θπκεζείηε επηιήζκνλεο πσο ήηαλ ε απηνθξαηνξία καο πξηλ 

έξζε… ν Ώληξφληθνο. Βίρακε γίλεη φδνκα θαη Γφκνξα, ν Θεφο καο είρε 

μεράζεη. 

Δ γε δελ έβγαδε νχηε ρακνκήιη! Δ ζάιαζζα, δελ έθαλε ςάξηα! Ο ήιηνο 

έβγαηλε φπνηε ηνπ θάπληδε, ν αέξαο είρε γίλεη άθαληνο, έβξερε δηαξθψο! Οη 

πνιίηεο, άεξγνη φινη θαη ξεκπεζθέδεο θαζφηαλε ζηα θαπειεηά θαη θάλαλε 

ζρέδηα πσο λα θαηαζηξέςνπλε ην θξάηνο! Οη λένη κέλαλε αγξάκκαηνη! Οη 

θνηηεηέο καδεπφηαλε ζηα Παλεπηζηήκηα θαη θνπηζνκπνιεχαλε ηελ θνηλσλία! 

Οη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί μαπιψλαλε ζηα γξαθεία ηνπο θαη παίδαλε πξέθα, 

δάξηα θαη μχιν! Ώκ‟ ν ζηξαηφο; Ώπηφο ηελ είρε αξάμεη ζηνπο ζηξαηψλεο 

θχιαγε ηα ζχλνξα θαη δελ έθαλε ηίπνηα άιιν! Ήξζε φκσο… ν Ώληξφληθνο! 

Αελ είρακε νχηε λεξφ, νχηε δξφκνπο, νχηε ιηαθάδεο, νχηε παλζέιελν, νχηε 

ζρνιεία, νχηε ιηκάληα, νχηε γεθχξηα, νχηε ζεκαίεο, νχηε ηίπνηα!... ζπνπ 

ήξζε… ν Ώληξφληθνο…θαη η‟άθηηαμε φια! Καη δεκηνχξγεζε θξάηνο θαη ζαο 

έθακε αλζξψπνπο… ν Ώληξφληθνο! […] Ώλ ζαο ελνριεί πνπ ιέσ ηελ αιήζεηα 

πιεξψζηε κε ηνπιάρηζηνλ επεηδή έρσ ην ζάξξνο ηεο γλψκεο κνπ! ηη ιέσ 

ειεχζεξα θαη κε ηνλ ηξφπν κνπ απηφ πνπ ληψζσ θαη πνπ ληψζεηε θαη πνπ εγψ 

ην ιέσ ελψ εζείο ην βνπιψλεηε!...» 

 

Δ επφκελε (ηέηαξηε) εηθφλα ζρεηίδεηαη κε ηνλ εξρνκφ ηνπ βαζηιηά ζσλα. Μέζα απφ 

ην ζελάξην παξαηεξείηαη αθφκα πην έληνλε ε ζπζρέηηζε ηεο πεξηφδνπ ηνπ εξρνκνχ 

ηνπ ζσλα ην 1832 (φπνπ εθιέρζεθε βαζηιηάο) θαη ηεο πεξηφδνπ πξηλ ηελ επηαεηή 

δηθηαηνξία, θαζψο αλαθέξεηαη ε εμαξηεκέλε ζρέζε ηεο Βιιάδαο κε μέλεο δπλάκεηο 

σο πξνο ηε βαζηιεία ηεο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα πνπ απηή ππήξρε. 

 

ΡΧΜΕΟ: «Σα παιηά βάζαλα ηεο Βιιάδαο πεξάζαλε! Ήξζε ν 

Καπνδίζηξηαο!» 

ΡΧΜΕΏΚΕ: «Ώ! Χξαία!» 

ΡΧΜΕΟ: «Πάεη ν Καπνδίζηξηαο… Σψξα πεξηκέλνπκε ηνλ ζσλα». 

[…] 
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ΡΧΜΕΏΚΕ: «Έηζη κπξάβν λα έρνπκε θαη εκείο έλα δηθφ καο βαζηιηά λα κελ 

πεξηκέλνπκε απφ ηνπο μέλνπο βαζηιηάδεο» 

[…] 

ΡΧΜΕΟ: «Μφλν πνπ θη απηφλ νη μέλνη καο ηνλ δηαιέμαλε» 

ΡΧΜΕΏΚΕ: «Β άζηνπο λα δηαιέγνπλ απηνί! Ξέξνπλ απηνί έρνπλε πείξα νη 

άλζξσπνη»! 

 

Δ αλαινγία πνπ εκθαλίδεηαη εδψ ζχκθσλα κε ηνλ Πεθάλε Γ., είλαη νη μέλεο δπλάκεηο 

πνπ ειεπζεξψλνπλ θαη «πξνζηαηεχνπλ» ην αδχλακν Βιιεληθφ Κξάηνο, ηφζν ζηα 

κεηεπαλαζηαηηθά, φζν θαη ζηα κεηεκθπιηαθά ρξφληα, θαζψο θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 

1960. 

Ώθνινπζεί ην ηξαγνχδη «Σ‟ Ώλάπιη», ην νπνίν ηξαγνπδηέηαη απφ ηνλ ηξαγνπδηζηή θαη 

φιν ηνλ ζίαζν, ν νπνίνο ππνδχεηαη ην ιαφ πνπ είρε ζπγθεληξσζεί ζην Ναχπιην θαηά 

ηελ ππνδνρή ηνπ ζσλα. Οη ηειεπηαίνη ζηίρνη ηνπ ηξαγνπδηνχ πξνεηνηκάδνπλ ην 

ζεαηή γηα ηελ ηξνπή πνπ ζα πάξνπλ ηα γεγνλφηα ζηελ ζπλέρεηα: 

 

«[…] θη έλα πνπιί, κηθξφ πνπιί γιπθνιαιεί θαη ιέεη: 

ηε γεο αδεηάζηε ην θξαζί θαη ζπάζηε ην ιαήλη, 

Να δξνζηζηεί θη ε θιεθηνπξηά πνπ μάπισζε ζηα ρφξηα 

Υσξίο ρεξάθηα γηα λα πηεη, πφδηα γηα λα ρνξέςεη». 

 

ηελ Πέκπηε εηθφλα ηνπ έξγνπ εκθαλίδνληαη νη ήξσεο ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821 

άρξεζηνη θαη πεξηηηνί ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία, πνπ πιένλ κπνξεί λα ζηαζεί ζηα 

πφδηα ηεο, γη‟ απηφ θαη θιείλνληαη ζηελ θπιαθή. πσο ζεκεηψλεη θαη ν Πεθάλεο Γ., 

παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κε εηξσληθφ ηξφπν, νξηζκέλα 

απνκπζνπνηεηηθά ζηνηρεία γηα ην έλδνμν παξειζφλ, ζρεηηθά κε ην γελλαίν θξφλεκα 

ησλ μέλσλ κπξνζηά ζηνλ εξσηζκφ ησλ «κηθξψλ» Βιιήλσλ, πνπ θαληάδνπλ έηζη σο 

επηπφιαηνη επαλαζηάηεο.  

 

ΒΡΏΣΧ: «Γηαηί αιήζεηα εδψζαηε ηφζελ θήκελ εηο απηήλ ηελ πνιηνξθίαλ; 

Έγηλαλ ηφζα αίζρε θαη αγξηφηεηεο κε απηάο ηαο εμφδνπο θαη ηα 

νινθαπηψκαηα! Βγψ πνπ δηέκελα εηο ην εμσηεξηθφλ κπνξψ λα ζε 

δηαβεβαηψζσ φηη ε επξσπατθή θνηλή γλψκε ηα εραξαθηήξηζε «καηαίαο ζπζίαο 

βαξβάξσλ». Μφλνλ νιίγνη ζεξκφαηκνη θηιειεχζεξνη ελζνπζηάζηεθαλ θαη 
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απηνί έθακαλ ηφζνλ ζφξπβνλ…» 

ΛΒΧΝ: «Θα μεραζηνχλ φια ζπλ ησ ρξφλσ! Ήδε έρνκελ αξρίζεη λα νκηιψκελ 

πνιχ νιίγνλ δη‟ φι‟ απηά!» 

ΒΡΏΣΧ: «Ίζσο λα ήζαλ αλαπφθεπθηα, δελ ιέγσ, αιιά δελ είλαη πξάγκαηα 

δηα λα ππεξεθαλεχεζζε επί πιένλ!» 

 

ηελ έθηε εηθφλα απνδίδεηαη κία αθφκα αληίζεζε, απηή αλάκεζα ζηελ γθηινηίλα θαη 

ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηε κεραλή ηνπ ζαλάηνπ θαη ηελ πξφνδν ησλ Βπξσπαίσλ, ελψ 

απνηειεί κία απφ ηηο πην ζαξθαζηηθέο εηθφλεο ηνπ έξγνπ. Ο ιφγνο πνπ αθηεξψλεηαη 

κία νιφθιεξε εηθφλα ζηελ γθηινηίλα είλαη δηφηη ε επηινγή ηεο σο κέζσ ζαλάησζεο, 

έγηλε απφ ηνλ παηέξα ηνπ ζσλα, Λνπδνβίθν Ώ‟, ψζηε λα «ηξνκνθξαηεζνχλ» νη 

Έιιελεο θαη λα κελ ακθηζβεηήζνπλ ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηνπ ζσλα. Δ πξψηε 

γθηινηίλα ζηήζεθε ζηηο θπιαθέο Παιακεδίνπ ζην Ναχπιην, φπνπ μεθίλεζε λα 

ιεηηνπξγεί ην 1833 έσο ην 1913. εκείν αλαθνξάο ηεο εηξσλείαο ηνπ Κακπαλέιιε 

απέλαληη ζε απηφ ην «εξγαιείν ζαλάηνπ» θαη ζην πσο θαηέιεμε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε ρψξα, απνηειεί «Σν ηξαγνχδη ηεο γθηινηίλαο» φπνπ ην εξκελεχεη ν ζίαζνο: 

 

«Βμνρφηαηνη θαη εθιακπξφηεξνη απνζηαικέλνη εμ Ώζελψλ. Βμ νλφκαηνο ησλ 

ζπγρσξηαλψλ κνπ θαη κε δάθξπα βαζχηαηεο… ραξάο, ζαο εχρνκαη ην θαιψο 

ήξζαηε. 

Βίλαη πησρά ηα ιφγηα γηα λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλελ καο δηα ηελ ηηκή 

νπνχ καο θάλαηε λα καο θέξεηε θη εδψ ηελ μαθνπζηή…γθηινηίλα! Με ηε 

γθηινηίλα ζπγρσξηαλνί ζα έρνκελ απφ δσ θαη κπξνο… γιπθχηεξνλ ζάλαηνλ! 

 

Μαο ηελ ζηείιαλε νη μέλνη θίινη/ πνπ καο αγαπνχλ/ θαη δελ παχνπλε κε θάζε 

ηξφπν/ λα καο βνεζνχλ/ κεραλέο θαη εθεπξέζεηο/ γηα ζπιιήςεηο θαη 

εθηειέζεηο. 

 

Κάλεηο πξψηα ην ζηαπξφ ζνπ/ γνλαηίδεηο ζην ζθακλί/ βάδεηο δψζε ζην ιαηκφ 

ζνπ/ ιεπηεξψλνπλ ην ζθνηλί/ θαη σο πνπ λα πεηο πηπέξη/ ην θεθάιη ζην παλέξη. 

 

Κφςακε πνιινχο ζηε Μάλε/ θαη ζηνπ ΐάιηνπ ηα ρσξηά/ θσλαθιάδεο 

θαπεηάληνπο/ πεηλαιέα θιεθηνπξγηά/ κεξδηθφ ην ζθπινιφη/ γχξεπε απ‟ ην 

αθεληνιφη. 
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Καη μερλάλε πσο εθείλνη/ πνπ „ξζαλ απφ ηε Φξαγθηά/ πνπ „ξζαλ απφ ην 

Φαλάξη/ θη απφ ηε Μνιδνβιαρηά/ θαη θνξάλε ξεληηθφηεο/ ηξψλε πεηεηλνχο θαη 

θφηεο. 

 

Άθνπ βιέπε ζψπα κάζε/ φπνηνο βιέπεη ηα πνιιά/ ράλεη ν δφιηνο θαη ηα ιίγα/ 

πνπ δελ ηα „βξηζθε θαιά./ ην θακάξη ην παηδί ζνπ/ ηέηνηα λα „λαη ε 

ζπκβνπιή ζνπ. 

 

Σψξα πάκε γηα η‟ Ώλάπιη/ θαη γηα ηελ Σξηπνιηηζά/ φπνπ βγήθαλε αληάξηεο/ 

θαη ην „ξίμαλ ζηελ θιεςηά/ δήησ ε ειεπζεξία/ δήησ ε ειεπζεξία». 

 

(Οη ζηίρνη ηνπ ηξαγνπδηνχ έρνπλ παξαηεζεί έηζη πσο ηνπο έρεη παξαζέζεη ν 

Πεθάλεο Γ., ζην θείκελφ ηνπ «Σα ζεαηξηθά ηξαγνχδηα ηνπ Εάθσβνπ 

Κακπαλέιιε»). 

 

Δ έβδνκε εηθφλα μεθηλάεη κε έλαλ δηάινγν ησλ δχν θνκπέξ φπνπ ν Ρσκηφο 

πξνζπαζεί λα κάζεη αλ ην Ρσκηάθη γλσξίδεη ηη είλαη ε 3
ε
 επηεκβξίνπ. 

 

ΡΧΜΕΟ: «Ση είλαη ε 3
ε
 επηεκβξίνπ;» 

ΡΧΜΕΏΚΕ: «ηγά!!! Οδφο είλαη, ηελ νδφ 3
ε
 επηεκβξίνπ δελ μέξνπκε;» 

ΡΧΜΕΟ: «Γηαηί ηε ιέλε έηζη; Ση έγηλε ζηηο ηξεηο επηεκβξίνπ;» 

[…] 

ΡΧΜΕΏΚΕ: «Βίλαη ηίπνηα ζαλ εζληθή ενξηή;» 

ΡΧΜΕΟ: «ρη ζαλ…» […] 

   

Σν ηξαγνχδη «Φίινη θαη αδέιθηα», πνπ εξκελεχεη ν Νίθνο Ξπινχξεο, αλαθέξεηαη ζηα 

γεγνλφηα ηεο 3
εο

 επηεκβξίνπ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ν ζίαζνο αλαπαξηζηά  κία 

δηαδήισζε. ην πξψην ηνπ κέξνο ιεηηνπξγεί σο «θάιεζκα» θαη επεμήγεζε ηνπ ηη 

είρε ζπκβεί. 

«Φίινη θη αδέξθηα 

καλάδεο γέξνη θαη παηδηά 

ζηα παξάζπξα βγείηε θαη ζσξείηε 

πνηνη πεξπαηνχλ ζηα ζθνηεηλά 
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θαη ζεξγηαλνχλε ζηα ζηελά 

ηξεηο ηνπ επηέκβξε  

κάλεο, γέξνη θαη παηδηά. 

 

Γξάθνπλ ζεκάδηα 

Μελχκαηα ζην ΐαζηιηά 

ζα δε θσλάμεηο 

έβγα λα ην γξάςεηο 

λα κε ζ‟ αθνχζνπλ ηα ζθπιηά 

βγάιε θσλή ρσξίο κηιηά 

[…]» 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηεο εμειηζζφκελεο δηαδήισζεο ν ζίαζνο θξαηά 

παλφ πνπ έρνπλ γξακκέλα επάλσ ηνπο «ΔΡΘΒ ΚΕΟ ΜΏΚΡΤΓΕΏΝΝΔ», 

«ΏΝΟΔΣΔ ΤΠΒΡΟΦΕΏ», «3 ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ 1843», «ΤΝΣΏΓΜΏ», 

«ΒΛΒΤΘΒΡΕΏ». 

 

Δηθόλα 51 Δ ζθελή ηεο δηαδήισζεο 

 

 Οη ζηξνθέο ηνπ ηξαγνπδηνχ ελαιιάζζνληαη κε πξφδα, φπνπ κεηά ηηο δχν πξψηεο 

ζηξνθέο, εκθαλίδνληαη πξεζβεπηέο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ (Άγγινο, Ρψζνο, Γάιινο, 

Ώπζηξηαθφο) πνπ ζπδεηνχλ  ζε κία ζηηρνκπζία ηνπ αλ πξέπεη νη Έιιελεο λα έρνπλ 

χληαγκα ή φρη. 
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Οη δηάινγνη / πξφδα: 

 

«Να έρνπλ ζχληαγκα ή λα κελ έρνπλ; 

[…]Ώθνχ δελ είραλ γηαηί λα έρνπλ; 

[…]Θα ηνπο παξέζπξαλ απηνί πνπ έρνπλ! 

[…]Αελ είλαη ίδηνη κ‟ απηνχο πνπ έρνπλ!  

[…]Ση ζα ην θάλνπλ άκα ην έρνπλ; 

[…]Ώπνθαζίδνκελ λα κελ ην έρνπλ; 

Να κε ην έρνπλ»! 

 

Βλαιάζζνληαη κε ηνπο ζηίρνπο:  

 

«Μεο ζην πεγάδη 

κε θηχλεηο πνπ ζα πηεηο λεξφ 

ςσκί θη αιάηη ζνπ „δσζα 

ζη‟ Ώλάπιη 

θξάηα ην ρέξη θαζαξφ 

ζθέςνπ ην δχζθνιν θαηξφ 

πνπ ζα μαλάξζεηο 

ζην πεγάδη γηα λεξφ 

 

Κη φπνπ θνβάηαη 

θσλή λ‟ αθνχεη απ‟ην ιαφ 

ζ‟ έξεκν ηφπν δεη 

θαη βαζηιεχεη 

θάζηξν θπιάεη εξεκηθφ 

θη έρεη ην θφβν θπιαρηφ 

φπνπ θσλή λ‟ αθνχεη 

θνβάη‟ απ‟ ην ιαφ» 

Ο ιαφο – ζίαζνο ππελζπκίδεη ηα πξνεγεζέληα γεγνλφηα θαη ζεκεηψλεη πσο έλαο 

άξρνληαο έρεη αμία φηαλ θπβεξλά αλζξψπνπο θαη φρη έξεκα ηνπία, ελψ αλ θνβάηαη ην 

ιαφ ηνπ, ηφηε δελ έρεη θακία πηζαλφηεηα λα επηβηψζεη, γηαηί ν ιαφο είλαη ε πεγή ηεο 

λνκηκφηεηαο ηεο εμνπζίαο ηνπ. ηελ νπζία εδψ επηρεηξείηαη κηα πξνζνκνίσζε ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ ζσλα  κε ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο, θαζψο θαη ε πξνεηδνπνίεζε / 
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ζπλεηδεηνπνίεζε πσο απηφο πνπ δηνηθεί έλαλ ηφπν εμαξηάηαη απφ ηνλ ιαφ ηνπ. 

 

ηελ ζπλέρεηα παξεκβάιιεηαη έλα πεληάζηηρν φπνπ νη πξεζβεπηέο δειψλνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ Απλάκεσλ: 

 

«Βίκαζηε ηέζζεξηο Απλάκεηο 

Με θαζήθνληα πςειά 

κε ζπκθέξνληα θνηλά 

κε θνηλή δηπισκαηία 

κε θνηλή αζηπλνκία.» 

 

θαη φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε ησλ Απλάκεσλ ζρεηηθά κε ην χληαγκα: 

 

«… Ώπνθαζίδνκελ λα έρνπλ! […] 

Ο κφλνο ηξφπνο λα κελ έρνπλ είλαη λα αθήζνπκε λα έρνπλ. 

Παξάδεηγκα φζα δελ έρνπλ είλαη φζα αθήζακε λα έρνπλ». 

 

Σν ηξαγνχδη ηειεηψλεη κε ηε ιατθή βνχιεζε λα επηβάιιεηαη θαη ηε ραξά ηνπ ιανχ λα 

εηθνλνπνηείηαη ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο: 

 

«Σξεηο ηνπ επηέκβξε 

καλάδεο, γέξνη θαη παηδηά 

ζηα παξαζχξηα βγείηε θαη ζσξείηε 

ηη θέξλνπλε ζην βαζηιηά 

βαζηά γξακκέλν ζηα ραξηηά 

ηξεηο ηνπ επηέκβξε 

κάλεο, γέξνη θαη παηδηά. 

Φίινη θη αδέξθηα 

καλάδεο, γέξνη θαη παηδηά 

ζηα παξαζχξηα βγείηε 

θαη ζσξείηε 

πνηνη πεξπαηνχλ ζηα ζθνηεηλά 

θαη ζεξγηαλνχλε ζηα ζηελά, 

Φίινη θη αδέξθηα 
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κάλεο, γέξνη θαη παηδηά». 

 

πσο ζεκεηψλεη ν Πεθάλεο Γ., ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1843 γηα 

ην χληαγκα, ππάξρεη ζάηηξα ηεο «δηπισκαηηθήο» γιψζζαο, πνπ ζθελνζεηεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαηά ην δνθνχλ θαη πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ εηο βάξνο 

ησλ αδπλάησλ. Ώθφκα, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ιανχ 

θαη ηεο βνχιεζήο ηνπ ελάληηα  ζην ππάξρσλ θαζεζηψο. 

 

ηελ φγδνε ζθελή παίξλεη ην ιφγν ην άγαικα ηνπ Κνινθνηξψλε θαη επηρεηξείηαη γηα 

αθφκα κία θνξά ε απνκπζνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ε αλαθνξά ζε φινπο εθείλνπο 

πνπ θαπειεχνληαη ηελ ηζηνξία ηνπ παξειζφληνο ελφο ηφπνπ, ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ 

ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. 

 

ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΔ: «[…] Χ ξε Παπαθιέζζα… ήθσ θη έια βνήζα κε! 

Ώθήζηε ην δηθφ καο αγψλα θαη θνηηάηε ην δηθφ ζαο! Πνπ είλαη 3
ε
 ηνπ 

επηέκβξε; Πνπ είλαη ην ζχληαγκά ζαο; Ο επηέκβξεο είλαη παηδί ηνπ Μάξηε 

θη εζείο παηδηά δηθά καο. Οη πεζακέλνη κε ηα πεζακέλα θη νη δσληαλνί κε ηα 

δσληαλά». 

 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη αλαγθαίν λα παξαηεζεί ε αληίζεζε πνπ δεκηνπξγείηαη 

αλάκεζα ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη ηε κνξθή ηνπ 

Κνινθνηξψλε νη θαζεζησηηθνί ζηηο γηνξηέο πνιεκηθήο αξεηήο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε απηήλ ηελ παξάζηαζε. Οη άλζξσπνη ηεο δηθηαηνξίαο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ κνξθή ηνπ ήξσα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 σο θηλεηήξην δχλακε γηα 

ηελ ζπλέρηζεο ηεο σο κέξνο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο. Ο εζνπνηφο πνπ ηνλ ππνδχεηαη 

θαιεί ηνλ θφζκν κέζσ ηεο «επαλάζηαζεο» ηεο δηθηαηνξίαο λα βνεζήζεη ψζηε λα 

αλαγελλεζεί ε Βιιάδα απφ ηηο ζηάρηεο ηεο. Ώθνινπζεί απνκαγλεηνθσλεκέλν 

απφζπαζκα απφ ην ληνθηκαληέξ «Σν Πνιηηηζηηθφ έγθιεκα ηεο Υνχληαο»: 

 

Ήξζε ε θσλή κνπ σο ηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ. Δ ψξα έθηαζε. Σα πάληα είλαη 

δηθά καο θαη ν Θεφο ζα είλαη καδί καο. Με δεηιηάδεηε. Δ Βιιάο ζα 

αλαγελληέηαη απφ ηε ζηάρηε ηεο. 

 

ην Μεγάιν καο Σζίξθν είλαη θαλεξή ε κεγάιε αληίζεζε πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα 
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ζηηο δχν απφςεηο. Ο Εάθσβνο Κακπαλέιιεο ρξεζηκνπνηεί ηελ εκβιεκαηηθή θηγνχξα 

ηνπ Κνινθνηξψλε σο ην άγαικα ηεο νδνχ ηαδίνπ πνπ δσληαλεχεη θαη ζπδεηά κε 

ηνπο δχν θνκπέξ ηνπ έξγνπ. Σν άγαικα ηνπ Κνινθνηξψλε ηνπο αλαιχεη ην πφζν 

πεξίεξγν είλαη νη άλζξσπνη ηνπ ζήκεξα λα πξνζθνιινχληαη ζην λα ηηκάλε 

αλζξψπνπο ηνπ παξειζφληνο θαη ζεκεηψλεη: 

 

Κη αλ ζέηε ζη‟αιήζεηα λα ηηκήζεηε εκάο ηνπο παιηνχο, κε καο ηεξάηε πιένλ. 

Κάκεηε ην δηθφ ζαο δξφκν, πάηε κπξνζηά θαη ιεζκνλήζηε καο! Βκάο ην έξγν 

καο θαη ν θαηξφο καο επέξαζε θαη δε κνηάδεη κε ην δηθφ ζαο. Με ζαο ιέλε πσο 

εκείο, αγξάκκαηνη, κ‟ έλα μεξνθφκκαην θαη κε ηελ πίζηε ζην Υξηζηφ θάλακε 

ζάκαηα!... Πνπ „ζαη, νξέ Καξατζθάθε, λα ηα πεηο θαιχηεξα!... 

 

 

Δηθόλα 52 Ο Αηνλχζεο Παπαγηαλλφπνπινο ππνδχεηαη ηνλ Κνινθνηξψλε (δίπια ηνπ ν Κψζηαο 

Καδάθνο σο Ρσκηφο θαη ε Σδέλε Καξέδε σο Ρσκηάθη) 

 

Δ έλαηε εηθφλα / ζθελή απνηειείηαη κφλν απφ ην νκψλπκν ηξαγνχδη ηνπ έξγνπ θαη 

ζηελ νπζία θιείλεη ην πξψην κέξνο ηεο παξάζηαζεο. Βίλαη απφ κφλν ηνπ έλα 

«απηνηειέο» επεηζφδην, θαζψο ζηελ ζθελή αλεβαίλεη φινο ν ζίαζνο καδί κε ην Ρσκηφ 

θαη ην Ρσκηάθη. Θεκαηηθά ην ηξαγνχδη ζπλδέεηαη κε ηελ ζθελή ηεο δηαδήισζεο θαη 

ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ ιανχ ζην βαζηιηά. Δ πξψηε εηζαγσγηθή ζηξνθή αθεγείηαη 

ηελ απνρψξεζε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο απφ ηε ρψξα. Βλψ ζηελ ζπλέρεηα 

αλαθέξεηαη, ε εμνπζία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, ησλ ρσξνθπιάθσλ θαη ησλ 

αλζξψπσλ ηνπ παιαηηνχ. 
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«Μεγάια λέα θέξλσ απφ „θεη πάλσ/ πεξίκελε κηα ζηα λ‟ αλαζάλσ/ θαη λα 

ζθεθηψ αλ πξέπεη λα γειάζσ/ λα θιάςσ, λα θσλάμσ ή λα ζσπάζσ./ Οη 

βαζηιηάδεο θχγαλε θαη πάλε/ θαη ηψξα ζην ιηκάλη, θάησ ζην γπαιφ/ νη 

ζχκκαρνη ηνπο ζηέιλνπλ ζην θαιφ. 

 

Καζψο ηα καγεηξέςαλ θαη ηα θηηάμαλ/ απφ μαξρήο ην ιάθθν ηνπο εζθάςαλ/ θη 

απφ θνληά νη κεγάινη καο πξνζηάηεο/ αγάιη – αγάιη εγίλαλ λεθξνζάθηεο./  

Καη πνηνο πιεξψλεη πάιη ηα ζπαζκέλα/ θαη πσο λα μαλαξρίζσ πάιη απ‟ ηελ 

αξρή/ θη αο ήμεξα ηνπιάρηζην γηαηί; 

 

Σν ξηδηθφ κνπ αθφκα ηη κνπ γξάθεη/ ην κειεηάλε ηξεηο κεραλνγξάθνη./ Θα καο 

ην πνπλ γξαθηάδεο θαη παπάδεο/ κε ηνχκπαλα παξάηεο θαη γηνξηάδεο./  

Σν ζχληαγκα θξαηνχλ ρσξνθπιάθνη/ θαη κέζα ζην παιάηη νη παιαηηαλνί/ 

πξνζκέλνπλ ηη θαηλνχξγην ζα θαλεί. 

 

ηνιίζηεθαλ νη μέλνη ηξαπεδίηεο/ μπξίζηεθαλ νη έιιελεο κεζίηεο/ Βθηά ν 

ηφθνο, δέθα ην θηηαζίδη/ αξάληα κε ην ιάδη θαη ην μχδη./ Κη απηφο πνπ 

πίζηεπε θαη θαξηεξνχζε/ βνπβφο θαξκαθσκέλνο ζηέθεη θαη ζσξεί/ ηε 

ιεπηεξηά πνπ βγαίλεη ζην ζθπξί. 

 

Λαέ κε ζθχμεηο άιιν ην δσλάξη/ κελ έρεηο πηα ηελ πείλα γηα θακάξη/ νη 

αγψλεο πνχρεηο θάκεη δε θειάλε/ ην αίκα ην ρπκαίλν αλ δελ μνθιάλε./ Λαέ κε 

ζθχμεηο άιιν ην δσλάξη/ ε πείλα ην θακάξη είλαη ηνπ θηνηή/ ηνπ ζθιάβνπ πνπ 

ηνπ κέιιεη λα ζαθηεί». 

 

 

Ήδε κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ είλαη αληηιεπηφ, πσο ε παξάζηαζε 

δελ πξφθεηηαη γηα κία ζεηξά επηιεγκέλσλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, αιιά γηα κία ζάηηξα 

ησλ ηζηνξηθψλ επηζθνπήζεσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ αληηιήςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηέο γηα ην παξειζφλ. Αε ιείπεη ην ρηνπκνξηζηηθφ πλεχκα ζηελ εμηζηφξεζε θαη 

αλαπαξάζηαζε, ελψ δηαθξίλεηαη θαη έλαο δηδαθηηθφο ραξαθηήξαο, γηα ηνλ νπνίν ν 

Πεθάλεο Γ., ζρνιηάδεη ηα εμήο: 

 

Γηαηί φκσο ν δηδαθηηθφο ραξαθηήξαο; Γηαηί ζην βάζνο ησλ αλαθνξψλ θαη ησλ 



111 
 

αλαδξνκψλ βξίζθεηαη πάληα ε αλαινγία: φια ηα επεηζφδηα έρνπλ ην αλάινγφ 

ηνπο ζην ζήκεξα θαη ηειηθά, απηφ ην ζήκεξα είλαη πνπ ελδηαθέξεη 

πεξηζζφηεξν. 

 

Γεύηεξν Μέξνο 

 

Δ αξρή ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο θαη ηεο δέθαηεο εηθφλαο θέξλεη ζηελ ζθελή ηνλ 

Καξαγθηφδε, ν νπνίνο εηνηκάδεηαη λα ρξηζηεί βαζηιηάο επεηδή δελ βξηζθφηαλ 

θαιχηεξνο, κεηά απφ απφθαζε πνπ πάξζεθε απφ ηνλ Υαηδεαβάηε, ην Νηφλην, ηνλ 

Μπάξκπα Γηψξγν θαη φζσλ πνιηηψλ ήηαλ κπξνζηά. Θεκαηηθά ε ζθελή απηή, 

αλαηξέρεη ζηηο πξνεγνχκελεο, φπνπ νη «πξνζηάηηδεο» κεγάιεο δπλάκεηο επηζθηάδνπλ 

θαη «θαζνδεγνχλ» ηε δσή ζηνλ ηφπν. 

 

ΥΏΣΓΔΏΐΏΣΔ: «Ώθνχζαηε, Άγγινη, Γάιινη, Πνξηνγάιινη, Ααλνί, 

Γεξκαλνί, Εζπαλνί, Ώκεξηθαλνί, νξζφδνμνη, δηακαξηπξφκελνη, θαζνιηθνί… 

Γεηείηαη βαζηιεχο δηα ηελ ρψξαλ πησρήλ, αιιά ελάξεηνλ, κε ιακπξάο 

νηθνγελεηαθάο αξράο θαη παξαδφζεηο, νιίγνλ κεηαρεηξηζκέλελ, αιιά σξαίαλ 

θαη εηο θαιήλ θαηάζηαζηλ! Οη ελδηαθεξφκελνη δένλ λα έρνπλ ηα εμήο 

πξνζφληα: Να κελ νκηινχλ ειιεληθά, λα είλαη ειέσ Θενχ γαιαδναίκαηνη, λα 

είλαη μαλζνί, ραξηησκέλνη θαη εχζπκνη δηα λα επζπκήζε θαη ε δχζηπρνο 

Βιιάο. Μηζζφο ηθαλνπνηεηηθφο, ψξαη εξγαζίαο θαηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο. 

Αηα πεξηζζνηέξαο πιεξνθνξίαο απεπζπλζεηε εηο ηαο ζπκκαρηθάο 

θπβεξλήζεηο». 

[…] ΝΕΟΝΕΟ: «Γηαηί λα ςάρλνπκε γηα βαζηιέα ζηε Ρνπζία, ζηελ Ώιεκάληα 

θαη ζηελ Εγγιεηέξα; Γηαηί ηδνγνχιεο λα κε δηαιέμνπκε έλα απφ ην δηθφ καο 

πφπνιν; Να κηινχκε ηελ ίδηα ιίλγθνπα θαη λα „ρνπκε ηελ ίδηα καληαιηηά;» 

[…] 

ΥΏΣΓΔΏΐΏΣΔ: «Θα βξνχκε ηνλ κπειά καο». 

ΜΠ.ΓΕΧΡΓΟ: «Να ηνπο θνξντδέςνπκε! Να πνχκε φηη δε βξήθακε 

επξσπατθφλ θαη πήξακ‟ ειιεληθφλ». 

[…] 

ΝΕΟΝΕΟ: «Ώξαγνχλ δηαιέγνπκε ηνλ Καξαγθηφδν;» 

[…] 
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ΚΏΡΏΓΚΕΟΓΔ: «Ώκάλ!... Ση κνπ ζθαξψλεηο κπαξκπνχιε;» 

ΜΠ. ΓΕΧΡΓΟ: «ε δηαιέμακε βαζηιηά ξε δσληφβνιν» 

ΚΏΡΏΓΚΕΟΓΔ: «Βκέλα;» 

ΥΏΣΓΔΏΐΏΣΔ: «Βζέλα Καξαγθηφδε κνπ!» 

ΚΏΡΏΓΚΕΟΓΔ: «Καη έηζη ρσξίο λα κε ξσηήζεηε;» 

ΥΏΣΓΔΏΐΏΣΔ: «Βζάο εδηάιεμε ν ιαφο!» 

ΚΏΡΏΓΚΕΟΓΔ: «Καη ην ιαφ πνηνο ηνλ έβαιε λα κε δηαιέμε;» 

ΝΕΟΝΕΟ: «Ώπηή ηε θνξά ηδνγνχια κνπ εςήθηζε ηνλ εθιερηφ ηζε θαξδηάο 

ηνπ!» 

ΚΏΡΏΓΚΕΟΓΔ: «Μπα; Θα „ρνπκε δειαδή δηθηαηνξία;» 

ΥΏΣΓΔΏΐΏΣΔ: «Μελ θαθνκειεηάηε αγαπεκέλε κνπ, κφλν ειάηε λα 

εηνηκαζηνχκε γηα ηε γηνξηή ηεο ζηέςεσο!» 

 

ηελ εηθφλα απηή δηαθξίλεηαη κία εηθφλα ησλ Βιιήλσλ, ε νπνία δηαθαηέρεηαη απφ 

κεγαινκαλία, δηρφλνηα θαη δηνξαηηθφηεηα. Μέζα απφ ηα πνιηηηθά ζρέδηα ηνπ 

Καξαγθηφδε, ζηελ ζπδήηεζή ηνπ κε ην ΐειεγθέθα, βιέπνπκε φηη ζα κάζεη λα ιέεη 

κφλν φρη θαη ζα βνεζήζεη ηνπο πινχζηνπο παίξλνληάο ηνπο ηνλ πινχην, αθνχ φπσο νη 

ίδηνη ηζρπξίδνληαη, ηα ιεθηά δελ θέξλνπλ ηελ επηπρία. ηε ζπλέρεηα ν ΐειεγθέγθαο, 

αθνχ θαηαιαβαίλεη φηη ν Καξαγθηφδεο ζθνπεχεη σο βαζηιηάο λα παίξλεη ηα ρξήκαηα 

απφ ηνπο πινχζηνπο θαη λα ηα δίλεη ζηνπο θησρνχο, απνθαζίδεη λα ηνλ ζπιιάβεη θαη 

λα ηνλ πάεη ζην ζηφκα ηνπ Αξάθνπ. Δ ζθελή ηειεηψλεη κε ηνλ ΐειεγθέθα λα 

πξνηξέπεη ηνπο ππφινηπνπο λα βξνχλε βαζηιηά Βπξσπαίν θαη ηνλ Υαηδεαβάηε λα 

δηαιαιεί απεπζπλφκελνο ζηελ Βπξψπε («Άγγινη, Γάιινη, Πνξηνγάιινη….»), 

ςάρλνληαο θαηλνχξγην βαζηιηά. 

 

 

Βλδέθαηε ζθελή / εηθφλα: 

  

ΡΧΜΕΟ: «Έηζη ινηπφλ εθέξακε έλα θαηλνχξγην βαζηιηά, επξσπατθφλ 

βεβαίσο, θαη ζπλ ησ ρξφλσ πνιχηεθλνλ. Ώπνρηήζακε δηάδνρν, πξίγθεπεο θαη 

απιηθνχο πνπ ιαρηαξνχζαλ ην βάπηηζκα ηνπ ππξφο! Ώπνρηήζακε επίζεο κία 

βιαρναζηηθή άξρνπζα ηάμε πνπ ήζειε λα ζηαδηνδξνκήζεη ληπκέλε ζε δηθφ 

ηεο ζξχιιν! «Γπαιίζαλ ηα θνπκπηά, γπαιίζαλ ηα γαιφληα θαη πήγαλε 

πεξίπαην κε ηα θαλφληα…» δειαδή γηα ηνλ πφιεκν ηνπ ‟97, ή ηεο Μεινχλαο 
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ή ηνπ αίζρνπο, ή ηνπ ραιβά! Έρεη φπσο βιέπεηε πνιιά νλφκαηα γηα λα κπνξεί 

λα θξχβεηαη!...». 

 

Δ ελδέθαηε ζθελή / εηθφλα παξνπζηάδεη ηνλ πφιεκν ηνπ 1897 ζηελ Βιιάδα, κέζα 

απφ ηνλ ιφγν ελφο πιαλφδηνπ πσιεηή. Ώλαθέξεηαη ζηνλ ραξαθηήξα ηεο βαζηιηθήο 

απιήο θαη ζην ζηνκθψδεο χθνο ηεο, θαζψο θαη ζηελ ηάζε ηνπ ιάνπ λα θαπρηέηαη ελψ 

αγλνεί ηνπο ηζηνξηθνχο θηλδχλνπο θαη αλαδεηεί κάηαηα αξηζηνθξαηηθέο ξίδεο. 

Ώπηά απνθαίλνληαη απφ ηνλ δηάινγν ηνπ Ράθηε θαη ηνπ Ώζεκάθε, ν νπνίνο 

εηνηκάδεηαη λα πάεη ζηνλ πφιεκν θαη παξαγγέιλεη ζηνλ Ράθηε ηξία πνπθάκηζα γηαηί 

ηζρπξίδεηαη πσο δελ κπνξεί λα πάεη ζηνλ πφιεκν ρσξίο λα έρεη ξάςεη επίζεκα ξνχρα! 

Βίλαη θαλεξή ε ζέιεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα θαλεί ε κεγαινκαλία ησλ ειιήλσλ θαζψο 

θαη αλάγθε γηα ην ζεαζήλαη. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

 

ΏΔΜΏΚΔ:  «…ζέισ λα‟ ρσ λα αιιάδσ! […] Άζε πνπ ζα είκαη θνληά 

ζηνλ αξρηζηξάηεγν Αηάδνρν. Βίλαη θη απηφο πνιχ θνκςφο. Μνηάδνπκε, ρά, ρά! 

[…] έρεηο αθνχζεη πνπ ιέλε φηη ηα ξνχρα θάλνπλ ηνλ άλζξσπν;» 

 

Οη δηάινγνη ελαιιάζζνληαη κε κνλνιφγνπο ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή, ν νπνίνο πξνσζεί 

ζαπκαηνπξγή ζθφλε γηα ηα δφληηα (βαζηιηθή νδνληνζθφλε Μνληεθηφξη), ε νπνία 

ζεξαπεχεη φιεο ηηο παζήζεηο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Σαπηφρξνλα, ελεκεξψλεη ην 

θνηλφ γηα ηελ πνξεία ηνπ πνιέκνπ. Ώκέζσο κεηά, κπαίλεη ζηελ ζθελή ε Φξφζσ ε 

γπλαίθα ηνπ Ώζεκάθε, ζαπκάδνληαο ηα πνπθάκηζα θαη ηελ ζηνιή ηνπ άληξα ηεο. 

Βίλαη μεθάζαξε γηα αθφκα κηα θνξά ε εηξσλεία ζηε κεγαινκαλία ησλ Βιιήλσλ, 

θαζψο ε Φξφζσ δειψλεη πσο ν ιφγνο πνπ πξέπεη λα πάεη ν Ώζεκάθεο ζηνλ πφιεκν 

είλαη γηα λα γίλνπλ νηθνγελεηαθψο αξηζηνθξάηεο. Βπίζεο, αλαθέξεη πσο έρνπλ 

πξνζιάβεη εηδηθφ ν νπνίνο ςάρλεη κέζα απφ ην γελεαινγηθφ ηνπο δέληξν, θάπνηα 

ελδερφκελε ζρέζε κε ηελ αξηζηνθξαηία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο παξάδεηγκα ηεο εκκνλήο γηα θάπνηα αξηζηνθξαηηθή ζχλδεζε, 

είλαη ε αλππνρψξεηε Φξφζσ, ε νπνία πξνζπαζψληαο λα βξεη θάπνηα αξηζηνθξαηηθή 

ξίδα ζηνπο πξνγφλνπο ηνπο, ζρεδφλ θαηαιήγεη ζην γεγνλφο φηη ε γηαγηά ηνπ Ώζεκάθε 

είρε ζπλεπξεζεί κε θάπνηνλ αξηζηνθξάηε θαη έηζη ν Ώζεκάθεο είλαη γφλνο 

αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο. Δ ζθελή θιείλεη κε ην ηξαγνχδη «Γπαιίζαλ ηα 
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θνπκπηά». 

 

«Γπαιίζαλ ηα θνπκπηά/ γπαιίζαλ ηα γαιφληα 

θαη πήγαλε πεξίπαην/ κε ηα θαλφληα. 

Πνιεκηθέο δεκηέο/ ζε ρξπζέο δξαρκνχιεο 

εθαηνκκχξηα δχν/ ρψξηα νη δσνχιεο. 

Καη ζην νπιηάλν/ κέηξα γηα λα μεζπκψζεη 

ηε Θεζζαιία πίζσ/ λα καο μαλαδψζεη 

ή ηέζζεξα ή πέλη‟ ε-/ θαηνκκχξηα ιίξεο 

θη εζχ ζηνλ ήιην θάζεζε/ θαη κέηξα ςείξεο. 

Ώπ‟ ηα ρξεψγξαθά καο/ ζα ηα νηθνλνκήζνπλ 

ζα δψζνπλ θαη ζα πάξνπλ/ ζα θαινθαξδίζνπλ 

νη μέλνη ηξαπεδίηεο/ θαη νη θεξδνζθφπνη 

κηζνηηκήο πνπιηνχληαη/ ηνπ θησρνχ νη θφπνη. 

Καη ηα δηθά ηνπο δάλεηα/ πσο ζα μνθιεζνχλε 

ρσξίο ζπλακεηαμχ ηνπο/ λα ελνριεζνχλε. 

Γπαιίζαλ ηα θνπκπηά/ γπαιίζαλ ηα γαιφληα 

θαη πήγαλε πεξίπαην/ κε ηα θαλφληα.» 

 

Δ δσδέθαηε εηθφλα ηνπ έξγνπ νλνκάδεηαη «Σα ΐεληδειηθά» θαη απνηειείηαη απφ κία 

αθήγεζε ηνπ Ρσκηνχ θαη ην ηξαγνχδη «Ο Μπξνζηάξεο». Ο Ρσκηφο, αθνχ θάλεη κία 

αλαζθφπεζε ησλ «εξψσλ» πνπ πέξαζαλ απηε ρψξα ην 19
ν
 αηψλα θαη ηελ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Βιιάδνο, πιεξνθνξεί ηνπο αλαγλψζηεο πσο 

 

            «ν ιαφο […] δεζηαίλεη αθφκα ηα ρέξηα ηνπ ζηε θσηηά ηνπ 1821»,  

 

θαη ζπλερίδεη  αλαθέξνληαο φηη  

 

« ν ιαφο […] γελλά ηνπο ηειεπηαίνπο ηνπ εηθνζηέλα θαη μαλαξρίδεη».  

 

Ώλαθέξεηαη ζηνλ Βιεπζέξην ΐεληδέιν σο ηνλ ηειεπηαίν αγσληζηή εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ,  φπσο απνθαίλεηαη θαη απφ ην ηξαγνχδη πνπ αθνινπζεί θαη κία ζθεληθή 

νδεγία πνπ είλαη γξακκέλε ζην ζελάξην. Δ ζθεληθή νδεγία ζην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνχ 

πιεξνθνξεί φηη: 
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 «ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ πεξλά ζε εκίθσο – ε θηγνχξα ηνπ ΐεληδέινπ».  

 

Σν ηξαγνχδη «Ο Μπξνζηάξεο», φρη κφλν αλαθέξεηαη ζηνλ Βιεπζέξην ΐεληδέιν, αιιά 

έρεη θαη απεχζπλζε ζε απηφλ, θαζψο είλαη γξακκέλν ζε δεχηεξν εληθφ πξφζσπν· 

είλαη ζηελ νπζία κία έθθιεζε θαη κία παξφηξπλζε ζε απηφλ, ψζηε λα νδεγήζεη ην 

έζλνο ζηα ηζηνξηθά ηνπ βήκαηα. Βπίζεο, φπσο ζεκεηψλεη ν Πεθάλεο Γ., ην ηξαγνχδη 

απηφ είλαη ην κφλν ζε φιν ην έξγν πνπ είλαη γξακκέλν ζε ειεχζεξν ζηίρν. 

 

ήκεξα ζε είδα θη αλαγάιιηαζα, 

εζέλα, πνπ ζε βπδάμαλ νη κνίξεο! 

 

λεηξα θη ειπίδεο ην ζηεθάλη 

πνπ ζε ζηφιηζα, κπξνζηάξε κνπ! 

 

ΐήκαηα, παιεά, πεξπαηεκέλα, 

θξπκκέλα ζηα θππαξίζζηα, ζε θσλάδνπλ! 

 

Γχξηζε, λ‟ αλνίμεο ηηο πφξηεο,  

πνπ θιείζαλε κηα λχρηα κεγάιε! 

 

Μάδεςε ην ζπφξν απ‟ η‟ αιψληα, 

ηα καξκαξέληα  

 

θαη ζπείξε ηα θαξπεξά ρσξάθηα, 

Ώθξίηεο λ‟ αλαζηεζνχλ, θαβαιιάξεδεο! 

 

Ο κπξνζηάξεο (Β. ΐεληδέινο) θαιείηαη λα ελζαξθψζεη ηε κνίξα ηνπ ειιεληζκνχ θαη 

ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821. ιεο νη ειπίδεο θαη ηα φλεηξα 

έρνπλ ελαπνζεηεζεί ζην πξφζσπφ ηνπ, θαη φιεο νη ζπζίεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη 

θξχβνληαη πηα ζηα θππαξίζζηα, δεηνχλ δηθαίσζε απφ ην δηθφ ηνπ αγψλα. πσο 

ζεκεηψλεη ν Πεθάλεο Γ., ν Εάθσβνο Κακπαλέιιεο εδψ, ρξεζηκνπνηεί γλσζηά κνηίβα 

ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο, φπσο ηα καξκαξέληα αιψληα, ηα θππαξίζζηα ηνπ ζαλάηνπ, ηα 

παιηά βήκαηα θαη ηε ζπνξά, απφ ηελ νπνία μεπεδνχλ ήξσεο, γηα λα δείμεη κε 
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γιαθπξφηεηα θαη δσληαλέο εηθφλεο φρη κφλν ην πνηφλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο 

ηνπ ιανχ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζηήξηδε φιεο ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζην λέν 

εγέηε ηνπ. 

 

Δ 13
ε
 ζθελή ηνπ έξγνπ νλνκάδεηαη «Ο Ξεξηδσκφο» θαη αθνξά ζηε Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή. Χο θχξην αίηην ηεο θαηαζηξνθήο αλαδεηθλχνληαη, κέζα απφ ην 

κνλφινγν ηνπ Ρσκηνχ, ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ γηα ηα πεηξέιαηα ηεο 

Μνζνχιεο, ρσξίο φκσο λα κελ αλαθέξνληαη θαη νη εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο, 

φπσο νη ηδηαίηεξνη ρεηξηζκνί ηεο θαηάζηαζεο απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία θαη νη ρακέλεο 

εθινγέο γηα ηνλ ΐεληδέιν ην Ννέκβξην ηνπ 1920. Πξηλ μεθηλήζεη ην ηξαγνχδη ηνπ 

«Ξεξηδσκνχ» ππάξρεη γηα αθφκα κία θνξά ζην ζελάξην ε εμήο ζθεληθή νδεγία: 

 

Πάιη θάησ απφ κηα δέζκε θσο ν ηξαγνπδηζηήο ιέεη ην παξαθάησ κνηξνιφη 

πνπ ζπλνδεχεη ην δειηίν ηνπ Βξπζξνχ ζηαπξνχ πνπ αθνινπζεί, θαζψο θαη ην 

θείκελν γηα ην καξκαξσκέλν βαζηιηά. 

 

«Καηαθαυκέλν Ώτβαιί 

θαη πνλεκέλν Ώτδίλη 

ραξνθακέλν Βζθή ερήξ 

αξρνληνπνχια κχξλε. 

 

Κιάςηε γηα ην Καξαρηζάξ 

θαη γηα ηα Μνζρνλήζηα. 

Ανπιεχεη ν Υάξνο ζηα ΐνπξιά 

θη ν Θάλαηνο ζηελ Πξνχζα. 

 

Ώπφ πνπ παλ ζηνλ Καζακπά 

ζηελ Πξνχζα θαη ζη‟ Ώμάξη. 

 

Αελ πάλε πηα ζηελ Ώκηζζφ 

ζην αιηριή, ζην Ώμάξη. 

 

Μελ ηφλε παο αρήι Γαθή 

ζην Ννπξεληίλ ηνλ άγην. 
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ηε κχξλε πηα Γηνπξνχθ Ώιή  

θαη Ννπξεληίλ δηαηάδνπλ». 

 

Σν ξαδηνθσληθφ δειηίν ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ αθνχγεηαη απφ κεγάθσλν. ηε 

δηάξθεηά ηνπ, έξρεηαη ην Ρσκηάθη θαη ζηέθεη ζηελ θεληξηθή ζθελή. (ζθεληθή 

νδεγία). 

Δ παιηά έθδνζε ηνπ έξγνπ δηαρσξίδεη ην ηξαγνχδη κε ηελ αθήγεζε πνπ θάλεη ην 

Ρσκηάθη. ην δίζθν παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα ε κνπζηθή κε ηελ απαγγειία θαζψο 

αθνχγνληαη νη ζηξνθέο ησλ δχν πνηεκάησλ πιεγκέλεο ε κία κε ηελ άιιε, ζαλ κία 

ζχλζεζε, ελψ απφ πίζσ αθνχγεηαη ην δειηίν ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ.  

 

ΡΧΜΕΏΚΕ: «Μαξκαξσκέλε βαζηιηά, ηη φλεηξν, ηη παλαγηά! Ο ηάθνο ζνπ 

άδεηνο θαη ζε κηα γσληά, κηα ρνχθηα ιφγηα, αδηάβαζηα ραξηηά. 

Μαξκαξσκέλε βαζηιηά, ηη φλεηξν, ηη παγαληά, αληί γηα ζε αλαζηήζεθε ε 

Σνπξθηά, ε Πφιε πάεη θη ε κχξλε ζηε θσηηά! Αηπινρακέλε Ώγηά νθηά 

ζηεξλή θσλή ζηελ εξεκηά, ηελ Πξνχζα θαίλεη θαη ζην Ώτβαιί ζηαπξφο, 

αγθάζη, μχδη θαη ρνιή. 

Υακέλε γε θαη πξνζθπγηά, ηα πφδηα εδψ, αιινχ ε θαξδηά, θνκκάηηα κνπ πνπ 

λα ζαο βξσ λα θάκσ ξίδεο, λα μαλαζηαζψ θαη λα θσλάμσ κε θσλή πνπ λα 

καηψζνπλ νη νπξαλνί: φινη καο πλίγαλ θαη καο ζθάδαλε καδί εγγιέδνη, 

γάιινη, ηνχξθνη θη ακεξηθαλνί. 

Μαξκαξσκέλε βαζηιηά, ηη φλεηξν, ηη παγαληά κεο ζηνπ πεηξέιαηνπ ηε 

δξαθνζπειηά λα ζ‟ αλαζηήζσ ήξζα κε φλεηξα παιηά, πέηξηλε, πεζακέλε 

βαζηιηά». 

 

 

Δ 14
ε
 θαη ηειεπηαία ζθελή ηνπ έξγνπ νλνκάδεηαη «Σα Βπηλίθηα». Πξαγκαηεχεηαη ηελ 

είζνδν ησλ γεξκαλψλ ηνπ Υίηιεξ ζηελ Ώζήλα. ηελ ζθελή εκθαλίδεηαη ν Ρσκηφο ν 

νπνίνο ηξέρεη παληθφβιεηνο λα θχγεη ππφ ηνλ ήρν ζεηξήλσλ, ψζπνπ βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζε κία θαγθεινθξαγκέλε πφξηα θπιαθήο πνπ πίζσ ηεο ζηέθεη έλαο 

κεζφθνπνο άληξαο. 

 

ΡΧΜΕΟ: Βζχ ηη θάλεηο εδψ κέζα; 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: Αελ κπήθα κφλνο κνπ, κε βάιαλε. 



118 
 

ΡΧΜΕΟ: Καη είζαη πνιχ θαηξφ; 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: Πνιχ... 

ΡΧΜΕΟ: Γηαηί, ηη έθαλεο; 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: Ώπεξγίεο... 

ΡΧΜΕΟ: Μφλν;... 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: Μνηξάδακε θαη θάηη εθεκεξίδεο! 

ΡΧΜΕΟ: Μφλν;... 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: Κη είρακε θηψρεηα, πνιιή θηψρεηα. 

ΡΧΜΕΟ: Αελ άθνπζεο φηη έξρνληαη νη Γεξκαλνί, φηη θηάζαλε;... 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: Σ‟άθνπζα... 

ΡΧΜΕΟ: Σφηε ηη θάζεζαη αθφκε εδψ; Θα ζε πηάζνπλε!... 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: Μ‟ έρνπλε θιεηδψζεη, δελ κπνξψ λα βγσ!  

ΡΧΜΕΟ: Πνηνο έρεη ηα θιεηδηά, πνπ είλ‟ ν θχιαθαο; 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: Έθπγε... 

ΡΧΜΕΟ: Αελ ηνπ „πεο λα ζ‟αλνίμεη; 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: Βίρε δηαηαγή λα κε κ‟αλνίμεη! 

ΡΧΜΕΟ: Μα αθνχ ηψξα έξρεηαη ν ερζξφο. 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: Σνπ ην „πα!... 

ΡΧΜΕΟ: Καη ηη είπε;... 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: Βίπε φηη ηψξα ζα ζε θπιάεη ν ερζξφο! 

ΡΧΜΕΟ: Θεο λα ζνπ αλνίμσ;... 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: Έηζη απφ θαιή θαξδηά;... 

ΡΧΜΕΟ: Γηαηί δηαθσλψ... (αλνίγεη ηελ πφξηα θαη ηνλ ειεπζεξψλεη)... Ώπφ 

πνπ παο ηψξα, απφ δσ ή απφ θεη; 

ΦΤΛΏΚΕΜΒΝΟ: πνπ παξέα εθεί θαιχηεξα!... 

 

Ώπηφο ν δηάινγνο κεηάμπ Ρσκηνχ θαη Φπιαθηζκέλνπ έρεη ζηφρν λα θέξεη ζην 

πξνζθήλην, ηα θξηηήξηα θπιάθηζεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα αιιά θαη απηά ηεο ίδηαο 

ηεο πεξηφδνπ ηεο Αηθηαηνξίαο. Υαξαθηεξηζηηθά ν Πεθάλεο Γ. ζεκεηψλεη: 

 

Σν γεγνλφο απηφ ραξαθηεξίδεη ηελ πξνγελέζηεξε πνιηηηθή θαηάζηαζε  ζηε 

ρψξα – νη ιφγνη ηεο θπιάθηζεο ηνπ δελ είλαη άιινη απφ ηελ απεξγία, ηε 

δηαλνκή εθεκεξίδσλ θαη ηε θηψρεηα- αιιά πξννησλίδεηαη θαη ηηο κειινληηθέο 

πνιηηηθέο δηψμεηο, πνπ ζα δηράζνπλ ηε ρψξα θαη ζα ηελ νδεγήζνπλ ζηελ 
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Ώπξηιηαλή Αηθηαηνξία. (Πεθάλεο 2005) 

 

ηε ζπλέρεηα ν Ρσκηφο θαη ν Φπιαθηζκέλνο ζπλαληηνχληαη κε ηνλ ππφινηπν ζίαζν 

θαη πξνρσξάλε πάλσ ζηελ ζθελή εξκελεχνληαο ην ηειεπηαίν (ζηελ πξψηε έθδνζε) 

θαη κηθξφηεξν ηξαγνχδη ηνπ έξγνπ. Σν ηξαγνχδη αλαθέξεηαη ζηελ Βζληθή Ώληίζηαζε 

θαηά ηε γεξκαληθή θαηνρή θαζψο νη αλαθνξέο ησλ πξνζψπσλ ζηα γεγνλφηα ηεο 

επνρήο είλαη πνιχ πξνζεγκέλεο θαη ιηγνζηέο. Οη ζηίρνη απνθεχγνπλ ηε ρξήζε 

ππνθεηκέλνπ θαη έηζη νη ζεαηέο αλαιακβάλνπλ λα κεηαθξάζνπλ ν θαζέλαο κε ην δηθφ 

ηνπ κεηαθνξηθφ ηξφπν ην ηξαγνχδη. Παξάιιεια είλαη εκθαλήο άιιε κία ζπζρέηηζε 

ηνπ θεηκέλνπ, φπνπ ην ηξαγνχδη δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηα κέιε ηεο Βζλίθεο 

Ώληίζηαζεο θαηά ησλ γεξκαλψλ αιιά θαη ζε φινπο απηνχο πνπ αληηζηέθνληαη ζηε 

Αηθηαηνξία. 

 

Καη πάλ‟ θαη πάλε θαη ζ‟αλαδεηάλε, 

ψξα ηνπο θαιή... 

Ώπφ ιηβάδηα κ‟ αζθφδεια πεξλάλε, 

ψξα ηνπο θαιή... 

Παιηά ηξαγνχδηα ζη‟ αιψλη αρνινγάλε, 

ψξα ηνπο θαιή... 

Μαδί ηνπο πάλε η‟ αγξίκηα πνπ μππλάλε, 

ψξα ηνπο θαιή... 

Σελ πέηξα ζηίβνπλ, ρνξηαίλνπλ, μεδηςάλε, 

ψξα ηνπο θαιή... 

ηε γε θαη η‟ άζηξα θαη ζηα παηδηά κηιάλε, 

ψξα ηνπο θαιή... 

 

Σν θιείζηκν ηεο ηειεπηαίαο ζθελήο είλαη έλα απφ ηα πην εληππσζηαθά θαη ζπκβνιηθά 

ζεκεία ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηελ παξαζηαηηθφηεηά ηνπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

Θηάζνπ (κε ην Ρσκηφ θαη ην Ρσκηάθη) πνπ πξνεγνπκέλσο ηξαγνπδνχζαλ, έρεη 

εγθισβηζηεί κπξνζηά ζηελ θιεηζηή πηα ζθελή ελψ ηαπηφρξνλα αθνχγεηαη έλα 

γεξκαληθφ πνιεκηθφ ηξαγνχδη. Γεξκαληθά πξνζηάγκαηα ηνπο αθηλεηνπνηνχλ θαη 

μερσξίδνπλ γχξσ ζηνπο δέθα παηξηψηεο. Βίλαη ηα βαζηθά πξφζσπα ηεο παξάζηαζεο 

καδί κε ην Ρσκηφ θαη ην Ρσκηάθη. Οη ππφινηπνη ηξέρνπλ λα γιηηψζνπλ. Ώθνχγεηαη ε 

εληνιή γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη χζηεξα ξηπέο απφ πνιπβφιν. Οη λεθξνί 
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παξακέλνπλ φξζηνη αιιά κε ηζαθηζκέλα ζψκαηα. ρεδφλ ακέζσο ε κνπζηθή αιιάδεη 

θαη μεθηλάεη έλα ηάλγθν καδί κε έλα θαζεκεξηλφ ερνηνπίν κίαο πφιεο. Οη εθηειεζηέο 

μεληχλνληαη θαη απφ θάησ θνξνχλ ζκφθηλ θαη θνξέκαηα θαη επζχο ακέζσο αξρίδνπλ 

λα ρνξεχνπλ κε επηδεηθηηθέο θηγνχξεο αλάκεζα ζηνπο λεθξνχο. Ξαθληθά ην ηάλγθν 

ζηακαηά θαη μεθηλάεη κία άιιε κνπζηθή απφ πίζσ. Οη εζνπνηνί πνπ ρφξεπαλ 

παγψλνπλ, ν Ρσκηφο θαη ην Ρσκηάθη «δσληαλεχνπλ» θαη πάλε αξγά κπξνζηά -  

κπξνζηά ζηελ ζθελή γηα λα επηινγίζνπλ ην έξγν. 

 

ΡΧΜΕΏΚΕ: Ο δξάθνο είλαη θεη, θαη ζα „λαη θη αχξην θαη κεζαχξην κε ην ζηφκα 

αλνηρηφ. Ξεξνγιείθεηαη, ηνλ βιέπεηε; Βίδε πσο ζθφησζαλ ηελ παξέα ηνπ 

Καξαγθηφδε θαη πεξηκέλεη λα ηνπο θάεη... κσο δε ζα ηνπο θάεη... θη νχηε 

ηνπο ζθφησζαλ... Ώλ δε κε πηζηεχεηε, βάιηε ην απηί ζην ρψκα θαη αθνχζηε.. 

Δ γε ρηππά κε 80 ζθπγκνχο... σξαίνπο ζαλ απφ παιηφ ηχκπαλν... θάηη 

γίλεηαη... θάηη γίλεηαη... 

(Οη εθηειεζκέλνη, ζαλ λα ππαθνχλ ζηα κελχκαηα ηνπ παιηνχ ηχκπαλνπ, 

αλαζηαίλνληαη. Ο ΛΏΟ φινο ηνπ έξγνπ έξρεηαη παλεγπξηθά απ‟ φιεο ηηο 

κεξηέο.) 

 

ΣΡΏΓΟΤΑΕ: 

Λαέ, κε ζθχςεηο άιιν ην θεθάιη, 

κελ έρεηο πηα ην θφβν πξνζθεθάιη, 

νη αγψλεο πνπ „ρεηο θάκεη δε θειάλε 

ην αίκα ην ρπκέλν αλ δελ μνθιάλε. 

Λαέ, κε ζθχςεηο άιιν ην θεθάιη, 

ν θφβνο καχξε κνίξα γξάθεη ηνπ θηνηή 

ραξά ζηνλ πνπ ηε ιεπηεξηά θξαηεί. 

 

Μεηά ηε Αηθηαηνξία, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζην ηέινο ηνπ έξγνπ πξνζηέζεθε ην 

ηξαγνχδη «Πξνζθχλεκα» ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηα γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ 

(17/11/1973): 

 

 

Πάκε θη εκείο ζηελ απιή ηνπ θζηλνπψξνπ 

πίζσ απ‟ ηα πεηξσκέλα ζηάρπα 



121 
 

ηνπ θαινθαηξηνχ 

πάκε θη εκείο ζηα παηδηά πνπ θνηκεζήθαλ 

θάησ απ‟ηα καησκέλα λχρηα ηνπ πεξηζηεξηνχ 

πάκε λα δεηο ζηελ απιή πνπ κεγαιψζαλ 

 

Απν παηδηά εξσηεπκέλα 

δπν παηδηά ηνπ θαεκνχ 

 

Οξέζηε απ‟ην ΐφιν 

Μαξία απ‟ηε πάξηε 

γπξεχσ ην γην κνπ 

Μαξία απ‟ηε πάξηε 

Οξέζηε απ‟ην ΐφιν 

ηελ θφξε κνπ ζέισ 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζε έλα πξψην επίπεδν κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαζαξά ηε 

λνεκαηηθή ζπζρέηηζε ησλ γηνξηψλ πνιεκηθήο αξεηήο θαη ηνπ Μεγάινπ καο Σζίξθνπ. 

Καη ηα δχν παξαδείγκαηα αλαηξέρνπλ ζηελ ειιεληθή ηζηνξία μεθηλψληαο απφ ηελ 

αξραηφηεηα θαη θαηαιήγνληαο ζην πξαμηθφπεκα νη κελ θαη ηελ θαηνρή νη δε. Δ 

δηαθνξά έγθεηηαη μεθάζαξα ζηελ αληίιεςε ηεο θάζε πιεπξάο γηα ηελ πνξεία ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηη λφεκα πξέπεη λα έρεη απηή ζην παξφλ. Ώπφ ηε κία ζηηο γηνξηέο ε 

νπζία ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο «θξχβεηαη» πίζσ απφ ην πνκπψδεο ζέακα θαη απφ ηελ 

άιιε ζην Μεγάιν καο Σζίξθν εμειίζζνληαη κνπζηθνζεαηξηθά ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο 

δνκεκέλεο κέζα απφ αξθεηά είδε ηεο δξακαηνπξγίαο (θσκσδία, δξάκα, επηζεψξεζε, 

κνπζηθφ ζέαηξν). 
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Δηθόλα 53 ηηγκηφηππα απφ ζθελέο ηεο παξάζηαζεο 
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8) πκπεξάζκαηα 
 

Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν πσο ν ραξαθηήξαο φισλ ησλ κνξθψλ ηνπ πνιηηηζκνχ 

κηαο θνηλσλίαο είλαη γφλνο, άκεζα ζπλδεδεκέλνο θαη αιιεινεμαξηψκελνο απφ ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε θνηλσλία απηή βξίζθεηαη, ζηελ έξεπλα απηή αλαιχεηαη ην 

πνηέο είλαη απηέο νη κνξθέο κέζα ζε έλα απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο, ζηελ Βιιάδα ηεο 

ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη φια απηά ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έγηλαλ 

αληηθείκελα εθκεηάιιεπζεο ησλ δηθηαηφξσλ γηα ηελ πξνπαγάλδηζε ηεο ηδενινγίαο 

ηνπο, είηε αλαθεξφκαζηε ζε κία ήδε δηακνξθσκέλε κνξθή ηέρλεο (πρ: κνπζηθή 

δηζθνγξαθία), είηε ζε παξεκβαηηθέο πξαθηηθέο ηνπ θαζεζηψηνο πάλσ ζε απηήλ. Οη 

πξαθηηθέο απηέο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε θίκσζε ησλ θσλψλ πνπ δελ έπξεπε λα 

αθνπζηνχλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηηερληθψλ 

κνξθσκάησλ θαη πξνζψπσλ, απνηέιεζαλ εξγαιείν – φπην θαη θαηαιχηε γηα ηελ 

θαιιηέξγεζε κηαο ςπρνινγίαο ηεο κάδαο. 

Σα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ άλζηζαλ κέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ 

πξνέξρνληαλ απφ ην ρψξν ησλ παξαζηαηηθψλ ηερλψλ θαη αηζζεηηθά πξνζέβιεπαλ 

ζην κεγαινπξεπέο ζέακα. Οη ηερληθέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κεγαινπξεπνχο ήηαλ 

εληππσζηαθά ζθεληθά θαη θνζηνχκηα, ηεξάζηηα άξκαηα, πνιππιεζείο παξειάζεηο, 

ηέιεηα ζπληνληζκέλνη «ζίαζνη», επηδείμεηο ζσκαηηθήο δεηλφηεηαο θ.α. Βζηηάδνληαο 

ζηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε πσο ηελ αηζζεηηθή ηνπ 

πνκπψδνπο ηε δηαρσξίδεη έλα πνιχ ιεπηφ λήκα απφ ηελ αηζζεηηθή ηνπ θηηο. Σα 

πνιχκνξθα απηά ραξαθηεξηζηηθά ζπλαληψληαη ζε φια ηα είδε ησλ παξαζηαηηθψλ 

ηερλψλ παγθνζκίσο, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν πνιχ λσξίηεξα ηνπ 

πξαμηθνπήκαηνο. Βίλαη δειαδή μεθάζαξν πσο δελ απνηέιεζαλ πξντφλ ηεο 

δηθηαηνξίαο αιιά ηνπο δφζεθε θπξίαξρνο ξφινο ζηελ πξνψζεζε ησλ ηδενινγηθψλ 

ηνπο πεπνηζήζεσλ. ιεο απηέο νη ηερληθέο θαζηέξσζαλ κία ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

αηζζεηηθήο ηελ πεξίνδν ηεο επηαεηίαο ηφζν πνιηηηζηηθήο φζν θαη πνιηηηθήο.  

Σν εξψηεκα πνπ γελλάηαη είλαη γηαηί επηιέρζεθαλ απηά θαη φρη θάπνηα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά  απφ ην θαζεζηψο. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο απηά ηα ζηνηρεία, 

δηεπθνιχλνπλ ζηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αηφκνπ απφ ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε, δεκηνπξγψληαο κηα ςεπδνεηθφλα επεκεξίαο θαη εμπγείαλζεο ηεο 
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θνηλσλίαο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ (πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ 

ζηπιηδαξηζκέλσλ εηθφλσλ ηεο ρψξαο κέζσ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο 

ηειεφξαζεο). Ώθφκα ζρεκάηηδαλ κηα ζηξεβιή εηθφλα άκβιπλζεο ησλ ηαμηθψλ 

δηαθνξψλ, κέζα αξρηθά απφ ηε δεκηνπξγία ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ην ιαφ, απφ 

ζπρλέο επηζθέςεηο – παξσδίεο ζε ζρνιεία θαη ζηξαηφπεδα γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θαη εζληθψλ ενξηψλ θαη απφ ηηο πξνζθιήζεηο γηα καδηθή ζέαζε 

θπβέξλεζεο θαη ιανχ ζπγθεθξηκέλσλ ηειενπηηθψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ. Δ πην 

απξνθάιππηα δηαζηξεβισκέλε εηθφλα ηεο ηδενινγίαο ηνπο ήηαλ ε ζπζρέηηζε ηνπ 

λένπ έιιελα κε ην πνηφλ ηνπ αξραηνειιεληθνχ πλεχκαηνο, ηελ επεθηαηηθφηεηα σο 

ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα εκπλεπζκέλε απφ ηνλ Μέγα Ώιέμαλδξν, ηελ αξηζηνθξαηηθή 

θχζε ηνπ βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ, ηε καρεηηθφηεηα ησλ αγσληζηψλ ηνπ 1821, 

δεκηνπξγψληαο έηζη κία λνεηή αδηάξξεθηε ζρέζε πξνγφλνπ – απνγφλνπ. 

Υξεζηκνπνηψληαο φια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζπγθηλεζηαθέο ηαθηηθέο ηνπ ππεξζεάκαηνο απνζθνπνχζαλ ζηελ αθχπληζε κίαο 

εζληθηζηηθήο ζπλείδεζεο, ζέησληαο ζε ιεηηνπξγία ηνλ κεραληζκφ ηεο ςπρνινγίαο ηεο 

κάδαο. 

Γίλεηαη, απφ κηα άιιε πιεπξά μεθάζαξν, πσο φιε απηή ε ηδηάδνπζα θαηάζηαζε, 

ηδηαδφλησο ζθιεξή ζε θνηλσληθφ θαη αλζξψπηλν επίπεδν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

σκή βία (δνινθνλίεο, θπιαθίζεηο, βαζαληζηήξηα, ινγνθξηζία, αλειεπζεξία), βνήζεζε 

λα γελλεζεί ζηνλ αληίπνδα φισλ απηψλ κία δηαθνξεηηθή αηζζεηηθή. Μία αηζζεηηθή ε 

νπνία πξνβιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε δηθηαηνξία κέζα απφ ηξαγνχδηα 

εκπλεπζκέλα απφ ηε θξηθαιεφηεηα ησλ πξάμεσλ ηνπ θαζεζηψηνο (πρ: θαγείν, 

Μίθεο Θενδσξάθεο) αιιά αθφκα θαη κέζα απφ ηε δεκηνπξγία νιφθιεξσλ 

παξαζηάζεσλ αθηεξσκέλσλ ζηελ απνδφκεζε ηεο αηζζεηηθήο  αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο 

ηνπ θηηο (Σν Μεγάιν καο Σζίξθν), ζηελ απνδφκεζε ηεο αλειεχζεξεο έθθξαζεο θαη 

ζηελ απνδφκεζε ελ ηέιεη ηνπ ίδηνπ ηνπ θφβνπ γηα ην θαζεζηψο θαη ηε θχζε ηνπ:  

«Μα θαιά αθνχ είλαη έλαο κφλν θαη νη άιινη εθαηνκκχξηα πσο θαη δελ ηνλ 

θάλνπλε εθαηνκκχξηα θνκκαηάθηα;» 
35

 

 

Έηζη ζπκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη πσο ε ηέρλε, νη παξαζηαηηθέο ηέρλεο εηδηθφηεξα, 

θαζψο θαη ηα επηκέξνπο είδε πνπ ππαξρνπλ κέζα ζε απηέο (π.ρ. κηνχδηθαι), 

                                                           
35

 ΐι. ζει 100, Σν Μεγάιν καο Σζίξθν 
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εκπεξηέρνπλ έλα πιήζνο ζηνηρείσλ, ην θάζε έλα απφ ηα νπνία είλαη ηθαλφ λα πάξεη 

ξφιν θνηλσληθήο πξάμεο αιιά αθφκα θαη μεθάζαξα πνιηηηθήο πξάμεο. Παξάδεηγκα, 

ην απφιπηα ζπληνληζκέλν δπηηθφηξνπν – ειιεληθφ ζπξηάθη πνπ ρνξεχεηαη κε θφλην 

ηελ ηνπξηζηηθά αλαλεσκέλε Ώθξφπνιε δίλνληαο κηα απφιπηα ζηξεβιή εηθφλα ηνπ 

ηφηε παξφληνο, απνηειεί κηα θνηλσληθνπνιηηηθή πξάμε, ελέρεη κηα έλλνηα επηηέιεζεο, 

αθνχ ζηήλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη κε ζθνπφ λα δηαζθεδάζεη ηηο ζπλεηδήζεηο θαη λα 

εηθνλνπνηήζεη ην : ΓΏΛΔΝΔ – ΒΡΓΏ  – ΒΘΝΕΚΔ ΏΦΏΛΒΕΏ. 

Δρεξφ αληηπαξάδεηγκα κέζσ ηεο ηέρλεο πνπ απνηειεί θαη απηφ κία 

θνηλσληθνπνιηηηθή πξάμε, θαζψο αληηπξνζσπεχεη κία ζπλεηδεηή ηαμηθή κλήκε θαη 

εξκελεχεηαη σο θάιεζκα αληίζηαζεο είλαη:
36

 

 

Λαέ, κε ζθχςεηο άιιν ην θεθάιη, 

κελ έρεηο πηα ην θφβν πξνζθεθάιη, 

νη αγψλεο πνπ „ρεηο θάκεη δε θειάλε 

ην αίκα ην ρπκέλν αλ δελ μνθιάλε. 

Λαέ, κε ζθχςεηο άιιν ην θεθάιη, 

ν θφβνο καχξε κνίξα γξάθεη ηνπ θηνηή 

ραξά ζηνλ πνπ ηε ιεπηεξηά θξαηεί. 

 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζα ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα 

ηεο βηβιηνγξαθίαο, ππνδεηθλχνπλ ην πνιχ κεγάιν εχξνο πξφζθνξνπ πεδίνπ γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα κία ζεκαηηθή πνπ ζηεξείηαη ειιεληθήο 

βηβιηνγξαθίαο είλαη απηή ηεο ηζηνξίαο ηνπ κηνχδηθαι ηφζν ζην ζέαηξν φζν θαη ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ζε παγθφζκην αιιά θαη ειιεληθφ επίπεδν. Βπηπιένλ παξαηεξείηαη φηη 

νη πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο ειιεληθψλ κνπζηθνζεαηξηθψλ έξγσλ αθνξνχλ 

πεξηζζφηεξν ζηε δξακαηνινγηθή ζθνπηά θαη φρη ζηε δηαζχλδεζε ησλ ηερλψλ σο έλα 

αδηαίξεην ζχλνιν.  

Ώθφκα, εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ζπζρέηηζε ησλ επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαζηαηηθψλ ηερλψλ κε έλα απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο ζην 

                                                           
36

 ΐι. ζει 110, Σν Μεγάιν καο Σζίξθν 
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ειιεληθφ κεηαπνιεκηθφ πεξηβάιινλ ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρνπο ηζηνξηθνχο 

θφκβνπο άιισλ θνηλσληψλ θαη ρσξψλ.  

Σέινο, επεηδή ην πεδίν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαιχπηεη έλα πξφζθαην πνιηηηθφ 

παξειζφλ ηεο ρψξαο, γηα ην νπνίν παξακέλνπλ πνιιά ηνπ ζηνηρεία αθφκε 

αδηεπθξίληζηα / αδεκνζίεπηα, παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ζην 

πνιηηηζηηθφ ηνπ θνκκάηη ζε κειινληηθφ ρξφλν, φηαλ νη πνιηηηθνί θαη ηζηνξηθνί 

ζπζρεηηζκνί ζα είλαη πεξηζζφηεξν μεθάζαξνη. 
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Παξάξηεκα - Δπηιεγκέλα παξαδείγκαηα ηαηληώλ κηνύδηθαι θαη ησλ 

ηξηώλ πεξηόδσλ πνπ εμεηάζηεθαλ. 

 

Πξώηκε πεξίνδνο 

«Μεξηθνί ην πξνηηκνύλ θξύν» 1962-1963 

Βηαηξία παξαγσγήο: Φίλνο Φηικ  

θελνζεζία – ελάξην: Γηάλλεο Ααιηαλίδεο 

Μνπζηθή: Μίκεο Πιέζζαο 

Υνξνγξαθία: Μαλψιεο Καζηξηλφο 

Πξσηαγσληζηνχλ: Νηίλνο Διηφπνπινο, Γσή Λάζθαξε, Ρέλα ΐιαρνπνχινπ, 

ΐαγγέιεο ΐνπιγαξίδεο, Μάξζα Καξαγηάλλε, Υιφε Ληάζθνπ, Σδφιπ Γαξκπή, 

Κψζηαο Ανχθαο, Κψζηαο ΐνπηζάο, Γηψξγνο Κσλζηαληίλνπ, Γηάλλεο 

ΐνγηαηδήο 

 

«Κνξίηζηα γηα θίιεκα» 1964 – 1965 

Βηαηξία παξαγσγήο: Φίλνο Φηικ  

θελνζεζία – ελάξην: Γηάλλεο Ααιηαλίδεο 

Μνπζηθή: Μίκεο Πιέζζαο 

Υνξνγξαθία: Μαλψιεο Καζηξηλφο 

Πξσηαγσληζηνχλ: Ρέλα ΐιαρνπνχινπ, Γσή Λάζθαξε, Κψζηαο ΐνπηζάο, 

Μάξζα Καξαγηάλλε, Υιφε Ληάζθνπ, Γηάλλεο ΐνγηαηδήο, Ώληξέαο Νηνχδνο, 

Ώιέθνο Σδαλεηάθνο 

 

 Ώξηκε πεξίνδνο 

 

«Γηπινπεληέο»  (1965 – 1966) 

Βηαηξία παξαγσγήο: Αακαζθελφο - Μηρατιίδεο 
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θελνζεζία: Γηψξγνο θαιελάθεο  

ελάξην: Ώιέθνο αθειιάξηνο 

Μνπζηθή: ηαχξνο Ξαξράθνο 

Πξσηαγσληζηνχλ: Ώιίθε ΐνπγηνπθιάθε, Αεκήηξεο Παπακηραήι, ΐαζίιεο 

Ώπισλίηεο, Ρίθα Αηαιπλά, Αηνλχζεο Παπαγηαλλφπνπινο 

 

«Οη ζαιαζζηέο νη ράληξεο» (1966-1967) 

Βηαηξία παξαγσγήο: Φίλνο Φηικ  

θελνζεζία – ελάξην: Γηάλλεο Ααιηαλίδεο 

Μνπζηθή: Μίκεο Πιέζζαο 

Πξσηαγσληζηνχλ: Γσή Λάζθαξε, Φαίδσλ Γεσξγίηζεο, Κψζηαο ΐνπηζάο, 

Μάξζα Καξαγηάλλε, Μαίξε Υξνλνπνχινπ, Γηάλλεο ΐνγηαηδήο, Γηψξγνο 

Σζηηζφπνπινο 

 

«Βίβα Ρέλα!» (1967 – 1968) 

Βηαηξία παξαγσγήο: Καξαγηάλλεο – Καξαηδφπνπινο  

ελάξην: Λάθεο Μηρατιίδεο 

Μνπζηθή: Γηψξγνο Καηζαξφο 

Υνξνγξαθία: Μαλψιεο Καζηξηλφο 

Πξσηαγσληζηνχλ: Ρέλα ΐιαρνπνχινπ, Λάκπξνο Κσλζηαληάξαο, Νίθνο Ρίδνο, 

Ώληξέαο Μπάξθνπιεο, Ώιέθνο Κνπξήο 

«Γνξγόλεο θαη Μάγθεο» (1968 – 1969) 

Βηαηξία παξαγσγήο: Φίλνο Φηικο 

θελνζεζία – ελάξην: Γηάλλεο Ααιηαλίδεο 

Μνπζηθή: Μίκεο Πιέζζαο 
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Υνξνγξαθία: Γηάλλεο Φιεξχ 

Πξσηαγσληζηνχλ: Μαίξε Υξνλνπνχινπ, Φαίδσλ Γεσξγίηζεο, Αηνλχζεο 

Παπαγηαλλφπνπινο, ΐαγγέιεο εηιελφο, Νφξα ΐαιζάκε, Μάξζα 

Καξαγηάλλε, Υξφλεο Βμαξράθνο, Γηάλλεο ΐνγηαηδήο 

 

«Ζ αξρόληηζζα θαη ν αιήηεο» (1968 – 1969) 

Βηαηξία παξαγσγήο: Φίλνο Φηικ 

θελνζεζία: Νηίλνο Αεκφπνπινο 

ελάξην: Λάθεο Μηρατιίδεο 

Μνπζηθή: Νίθνο Μακαγθάθεο 

Υνξνγξαθία: Γηάλλεο Φιεξχ 

Πξσηαγσληζηνχλ: Ώιίθε ΐνπγηνπθιάθε, Αεκήηξεο Παπακηραήι, Αηνλχζεο 

Παπαγηαλλφπνπινο, Φινξέηηα Γάλλα, Πέηξνο Λνραίηεο, Γηψξγνο 

Σζηηζφπνπινο 

 

 

«Ζ παξηδηάλα» (1969 – 1970) 

Βηαηξία παξαγσγήο: Φίλνο Φηικ 

θελνζεζία – ελάξην: Γηάλλεο Ααιηαλίδεο 

Μνπζηθή: Μίκεο Πιέζζαο 

Υνξνγξαθία: Γηάλλεο Φιεξχ 

Πξσηαγσληζηνχλ: Ρέλα ΐιαρνπνχινπ, Έξξηθα Μπξφγηεξ, Υξφλεο 

Βμαξράθνο, ΐαγγέιεο εηιελφο, Αεκήηξεο Καιιηβσθάο, Κψζηαο Καξξάο 
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Ύζηεξε Πεξίνδνο 

 

«Μαξηρνπάλα … ηνπ!» (1970 – 1971) 

Βηαηξία παξαγσγήο: Φίλνο Φηικο 

θελνζεζία – ελάξην: Γηάλλεο Ααιηαλίδεο 

Μνπζηθή: Μίκεο Πιέζζαο 

Υνξνγξαθία: ΐαγγέιεο εηιελφο 

Πξσηαγσληζηνχλ: Γσή Λάζθαξε, Γηψξγνο Πάληδαο, Υξφλεο Βμαξράθνο, 

ΐαγγέιεο εηιελφο, Μηξάληα Γαθεηξνπνχινπ, Μαξία Εσαλλίδνπ, Βιέλε 

Ώλνπζάθε, Μάξζα Καξαγηάλλε 

 

«Ζ Κόκηζζα ηεο Κέξθπξαο» (1971 – 1972) 

Βηαηξία παξαγσγήο: Φίλνο Φηικο 

θελνζεζία – ελάξην: Ώιέθνο αθειιάξηνο 

Μνπζηθή: Γηψξγνο Καηζαξφο 

Υνξνγξαθία: Φψηεο Μεηαμφπνπινο 

Πξσηαγσληζηνχλ: Ρέλα ΐιαρνπνχινπ, Ώιέθνο Ώιεμαλδξάθεο, Νφληθα 

Γαιελέα, Μάθεο Αεκίξεο, Μπάκπεο Ώλησλφπνπινο 

 


