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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ
Μ. Γ. Βαρβούνης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, Ελλάδα
mvarv@otenet.gr

Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζεται το πώς ο φιλελληνι-
σμός σχετίστηκε όχι μόνο με την επανάσταση του 1821, 
αλλά συνεχίζοντας να υπάρχει και μετά την επαναστατι-
κή περίοδο συνδέθηκε με την καταγραφή και έκδοση ελ-
ληνικών δημοτικών τραγουδιών. Οι ευρωπαίοι φιλέλλη-
νες κατέγραψαν πολλά ελληνικά δημοτικά τραγούδια, 
και μάλιστα σε περιόδους που ανάλογες ενασχολήσεις 
ήταν μάλλον σπάνιες για τον επιστημονικό κόσμο, δε-
δομένου ότι ο λαϊκός πολιτισμός δεν είχε αναγνωριστεί 
ακόμη ως πεδίο έρευνας και μελέτης.

Λέξεις-κλειδιά: Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια, Ευρω-
παϊκός Φιλελληνισμός, συλλογή δημοτικών τραγουδιών, 
έκδοση δημοτικών τραγουδιών, λαϊκός πολιτισμός, έντε-
χνος λαϊκός λόγος

1. Εισαγωγή
Την ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία έχει απασχολήσει αρκετές φο-

ρές η σχέση ανάμεσα στο κίνημα του φιλελληνισμού και στην καταγραφή 
στοιχείων του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, καθώς είναι γνωστό 
ότι υπήρξε στενή διασύνδεση μεταξύ τους. Έναν από τους βασικότερους πυ-
λώνες του φιλελληνισμού αποτελεί η προσπάθεια ανίχνευσης αρχαίων πολι-
τισμικών επιβιωμάτων στο λαϊκό πολιτισμό των νεοελλήνων. Η προσπάθεια 
αυτή, οδήγησε τόσο στη συλλογή λαογραφικής ύλης, όσο και στην ενίσχυση 
της πεποίθησης ότι οι υπόδουλοι στους Οθωμανούς Έλληνες άξιζαν της βο-
ήθειας των ευρωπαϊκών λαών και κρατών για να αποκτήσουν την ελευθερία 
τους [Van Steen 2010: 34–35]. Και είναι αυτός ο βασικός λόγος για τον οποίο 
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οι ευρωπαίοι λόγιοι ασχολήθηκαν με τη συλλογή ελληνικών δημοτικών τρα-
γουδιών, καθώς στους στίχους τους προσπαθούσαν να βρουν λείψανα του έν-
δοξου αρχαιοελληνικού παρελθόντος, το οποίο οι ίδιοι μετά την αναγέννηση 
και με πιο πρόσφατη αφετηρία το κίνημα του διαφωτισμού θαύμαζαν και με-
λετούσαν [Tsagas 2011: 30].

2. Η μέθοδος και οι βασικές αρχές της συλλογής των ελληνικών δημο-
τικών τραγουδιών

Η σχέση ανάμεσα στην συλλογή δημοτικών τραγουδιών και τον φιλελ-
ληνισμό βρίσκει το αποκορύφωμά της στην περίπτωση του Γάλλου Claude 
Fauriel [Πολίτης 1999, Αλεξιάδης 2015], οι οποίοι και έχουν ερευνήσει διά-
φορες πτυχές της διαδικασίας αυτής, ώστε να μην χρειάζεται ίσως περαιτέρω 
έρευνα για το ζήτημα.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ακόμη άξιες λόγου περιπτώσεις, που αξί-
ζει να μελετηθούν. Κι αυτό επειδή η σχέση ανάμεσα στον φιλελληνισμό 
και την καταγραφή και έκδοση στοιχείων του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, 
πρωτίστως αλλά όχι αποκλειστικά δημοτικών τραγουδιών, ανάγεται σε επο-
χές κατά πολύ προγενέστερες του «αιώνα των επαναστάσεων», κατά την γνω-
στή και εμβληματική έκφραση του Εric J. Hobsbawm. 

Ήδη το 1676 ο Γάλλος de La Guilletière, στο βιβλίο του για την αρχαία 
και νεότερη Λακωνία διατυπώνει με σαφήνεια τους στόχους αυτούς, καθώς θε-
ωρεί τα δημοτικά τραγούδια άξια σύγκρισης προς τα ποιήματα της αρχαίας ελ-
ληνικής λογοτεχνίας. Όπως όμως παρατηρεί ο Δ. Α. Πετρόπουλος [1953–1954: 
55] ούτε ο La Guilletière ούτε και άλλος από τους συγγραφείς και τους περιη-
γητές της εποχής δημοσίευσαν συλλογή τραγουδιών ή εθίμων του ελληνικού 
λαού. Όμως, από τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα παρατηρείται 
μια αξιοσημείωτη στροφή των περιηγητών στην συλλογή και καταγραφή στοι-
χείων του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, στα πλαίσια της μελέτης της «λαϊκής 
ψυχής» κάθε εθνότητας, που αποτελεί βασικό πρόταγμα του ρομαντισμού. Εί-
ναι λοιπόν ο ρομαντισμός που συνιστά το βασικό σημείο επαφής και συσχέτι-
σης περιηγητισμού και φιλελληνισμού, όσον αφορά στη συλλογή και καταγρα-
φή στοιχείων του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού [Πολίτης 2010: 34].

3. Ο Claude Fauriel και το έργο του: τα πριν και τα μετά
Όσον αφορά τα δημοτικά τραγούδια, πρέπει να σημειώσουμε ότι καταγρα-

φές και δημοσιεύσεις τους υπάρχουν και πριν τον Fauriel, ο οποίος ως γνωστόν 
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εξέδωσε σε δύο τόμους τη συλλογή του στο Παρίσι, το 1824 και το 1825 [Πε-
τρόπουλος 1953–1954: 58–68]. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις σχετικές εκδόσεις 
του 1771 από τον Guys, του 1800 από τους Dimo και Nicolo Stephanopoli, 
του 1805 από τον Fr. Pouqueville, την συλλογή του 1814 από τον Werner 
von Haxthausen [Μέγας 1936, Κουγέας 1952, Σούλης 1951], η οποία πα-
ρέμεινε ανέκδοτη και εκδόθηκε το 1935, του 1819 από τον Ed. Dodwell, 
του 1820 από τον Thos — Smart Hughes, του 1822 από τον Bart. G. Niebuhr 
η οποία παρέμεινε επίσης ανέκδοτη και δημοσιεύθηκε το 1952.

Όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, η συλλογή του Fauriel υπήρξε πραγμα-
τικό ορόσημο στην προσπάθεια αυτή για την εποχή της. Ελληνικά δημοτικά 
τραγούδια από τη συλλογή αυτή, αλλά και κομμάτια ολόκληρα και μεταφρά-
σεις της δημοσιεύθηκαν και από άλλους ευρωπαίους συγγραφείς και διανο-
ούμενους, όπως οι N. Lemercier το 1824, Wilhelm Müller, Jacob Hölscher, 
W. v. Lüdemann, Ludwig Lucius και Georg Reiner το 1825, Ν. Γκνέντιτς 
το 1825 στα ρωσικά, E. F. von Schmidt-Fhiseldeck το 1827 και Pirro Aporti 
το 1881 στα ιταλικά [Πετρόπουλος 1953–1954: 72–78].

Παραλλήλως, συνέχισαν να εμφανίζονται και άλλες συλλογές ελληνι-
κών δημοτικών τραγουδιών σε ευρωπαϊκές εκδόσεις, που είτε προέρχονταν 
από επιτόπια συλλογή του εκδότη, είτε από Έλληνες φοιτητές στα πανεπι-
στήμια της Ευρώπης και από σχετική αλληλογραφία των εκάστοτε εκδοτών. 
Στην πρώτη περίπτωση, ήταν συχνά τα λάθη, καθώς οι περιηγητές σπάνια 
γνώριζαν τα κατά τόπους ελληνικά γλωσσικά ιδιώματα, και συχνά στηρίζο-
νταν σε μεταφραστές, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν απέδιδαν πιστά 
όσα άκουγαν [Varvounis 1998: 220–221]. 

Παραλλήλως το φιλελληνικό κίνημα έδωσε πολλές ακόμη προσπάθειες 
καταγραφής και δημοσίευσης ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Ενδεικτι-
κά μπορούμε να αναφέρουμε στα γερμανικά τις ανάλογες εκδόσεις των Carl 
Iken (1825, 1827), O. M. Baron von Stackelberg (1826), W. v. Lüdemann 
(1826), Karl Theodor Kind (1827, 1833, 1835, 1844, 1849), F. A. Ukert 
(1833), Ludwig Ross (1840, 1848), J. M. Firmenich (1840), Ludwig Stephani 
(1843), Daniel H. Sanders (1844), Adolf Elissen (1846) καθώς και τη συλλο-
γή του αξιωματικού του βαυαρικού στρατού F. X. M. A. von Predl (1832–
1835) που δημοσιεύθηκε το 1937 [Πετρόπουλος 1953–1954: 91, Maufroy 
2011: 144–147].

Στα αγγλικά τις σχετικές δημοσιεύσεις των Ch. Brinsley Sheridan 
(1825), Paul Maria Leopold Joss (1826), William Martin Leake (1830, 
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1835), Robert Pashley (1837). Στα γαλλικά τις συλλογές των Voutier (1826), 
Louise Sw. Belloc (1825), D’ Orient de Bellegarde (1829), Ed. Quinet 
(1830), J.-A. Buchon (1843), και στα ιταλικά τη συλλογή του N. Tommaseo 
(1842) [Ζώρας 1938: 1160], που είναι γνωστό ότι υπήρξε βασικό εγχειρίδιο 
μελέτης για τον ποιητή Διονύσιο Σολωμό [Καλογεροπούλου-Μεταλληνού 
1986]. 

Οι συλλογές αυτές οφείλονται εν πολλοίς στον φιλελληνισμό των συντα-
κτών τους, και αποτέλεσαν μέσο για γνωριμία πολλών ευρωπαίων λογίων 
και διανοητών με τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, στα μέσα περίπου του 19ου 
αιώνα, όπως έχει συστηματικά αποδείξει ο Γ. Κ. Σπυριδάκης [1953–1954: 
110–118].

4. Τα ζητήματα της πρωτοτυπίας και της αυθεντικότητας
Από την άλλη πλευρά, στις περιπτώσεις της δια αλληλογραφίας συλλογής 

δημοτικών τραγουδιών, ο συλλογέας και εκδότης στηριζόταν στην αξιοπιστία 
των πληροφορητών του, την οποία κατά κανόνα δεν μπορούσε να ελέγξει. 
Γι’ αυτό και βρίσκουμε στις συλλογές αυτές τα λεγόμενα «πλαστά», δη-
λαδή «πεπλασμένα, πεποιημένα, φτιαχτά» δημοτικά τραγούδια, που είναι 
μεν μέσα στο πνεύμα του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, όμως δεν προέρ-
χονται από την ανώνυμη προφορική παράδοση. Αντιθέτως πλάστηκαν πάνω 
στα χνάρια της, και κάποτε ενσωματώθηκαν στην παράδοση δια της αναπα-
ραγωγής τους. 

Οι δύο αυτές επισημάνσεις αποσκοπούν στο να προϊδεάσουν τον ερευ-
νητή ότι το υλικό που εντοπίζει στις συλλογές αυτές δημοτικών τραγουδιών 
πρέπει να διασταυρώνεται και να αντιμετωπίζεται πάντα με επιφύλαξη. 

5. Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι πρωταγωνιστεί στις εκδόσεις ελληνι-

κών δημοτικών τραγουδιών ο γερμανικός φιλελληνισμός [Βαρβούνης 1998: 
106–108], και έπεται ο γαλλικός, όπου η συλλογή του Fauriel λειτουργούσε 
πάντοτε ως αξεπέραστο πρότυπο, και ο αγγλικός. Όσο για την διαπίστωση 
της όντως φιλελληνικής ιδεολογικής βάσης αυτής της προσπάθειας, αρκεί 
η ανάγνωση των εισαγωγών και των σχολίων που συνοδεύουν τα τραγούδια, 
στα προαναφερθέντα έργα, για να διαπιστώσει κανείς την ζέουσα φιλελληνι-
κή διάθεση και ταυτότητα των συλλογέων [Μπίλλα 2006: 371], συγγραφέων 
και εκδοτών τους. 
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philhellenes recorded many Greek folk songs, and even 
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entifi c world, since popular culture had not yet been 
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is evaluated. Finally, the evaluations for these col-
lections of Greek Folk Songs that exist in the modern 
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in the collection of Greek folk songs, followed by French 
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Доклад посвящен анализу публикаций, связанных 
с Греческой революцией, а также использованной 
в них риторики в «Вестнике Европы» и «Сыне От-
ечества» 1821 г. В это время выработались две диа-
метрально противоположные точки зрения на про-
исходившие события, выразителями которых стали 
данные издания. 

Ключевые слова: Греческая революция, Российская 
империя, периодическая печать, «Вестник Европы», 
«Сын Отечества»

1. Введение
Греческая революция нашла широкое отражение в российской прес-

се: она упоминалась неоднократно в самых различных газетах и журна-
лах. Однако в печати 1820-х гг. была сильна цензура, что препятствовало 
свободному выражению различных мнений. Данное ограничение могли 
обходить путем издания иностранных статей и заметок, что, по мнению 
И. С. Достян, снижало ответственность редакторов и издателей за смысл 
подобных публикаций, зачастую содержащих довольно смелые мысли 
[Достян 1980: 146]. Однако использование зарубежной печати можно 
объяснить и тем, что она являлась основным источником информации 
в то время [Белоусов 2021: 314]. Соответственно, «греческая» тематика 
также фигурировала в журналах через призму европейской (в основном, 
английской, французской, австрийской) прессы. 
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Подобный подход приводил к тому, что для каждого отдельного из-
дания набор зарубежных публикаций отличался. Получаемые известия 
при этом носили подчас очень противоречивый характер. Постепенно 
в прессе сформировались две трактовки Греческой революции: с одной 
стороны, предпринимались попытки объявить ее частью общего рево-
люционного движения, охватившего всю Европу, с другой, признавался 
национально-освободительный характер, исключавший революцион-
ную составляющую. Наиболее ярко эти взгляды проявились в крупных 
журналах «Вестник Европы» и «Сын Отечества». 

2. 
«Сын Отечества» и «Вестник Европы» — это журналы, содержащие 

в себе различные статьи на литературные, исторические, общественно-
политические темы, а также колонки новостей. Если первый, редакто-
ром которого являлся Н. И. Греч, обычно ассоциируется с декабриста-
ми и близкими им по духу людьми, то второй известен своим консер-
вативным характером. Различная направленность изданий проявилась 
в выборке материалов для освещения Греческой революции и исполь-
зованных ими средствах для репрезентации этой темы. О некоторых 
из них стоит сказать отдельно. 

Прежде всего, сквозной в освещении восстания является тема жесто-
кости, сопровождающая большинство новостей. Нужно сказать о том, 
что в Европе о насильственных действиях повстанцев практически ни-
чего не знали, в то время как действия турок рассматривались достаточ-
но подробно [Stites 2014: 214]. Подобный взгляд представлен в «Сыне 
Отечества». В нем греки сравниваются с древними героями, например, 
царем Леонидом, а их противников называют варварами [Сын Отечества 
1821: 237], что может иметь как привычное нам значение разрушите-
лей и жестоких людей, так и отсылать к смыслу этого слова, который 
использовали в античном мире (варвар, т.е. чужеземец). В то же время 
на беспощадности восставших заостряется не так много внимания, од-
нако статьи наполнены детальным описанием турецких преступлений. 
«Вестник Европы», при таком же негативном отношении к войскам Ос-
манской империи, создает образ всеобщего разрушительного движения, 
его интерпретация сводится к тому, что ужасы революции глобальны 
и включают в себя междоусобные войны, измены, массовые убийства 
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[Вестник Европы 1821: 62–63]. Фактически, при таком раскладе грече-
ских повстанцев нельзя назвать в этой ситуации невинными людьми, 
для достижения своих целей они также используют насилие. 

При том, что «Сын Отечества» однозначно отвергает революцион-
ную составляющую греческого восстания, «Вестник Европы» настаива-
ет на ней по крайней мере первые месяцы после выступления А. Ипси-
ланти, хотя и содержит противоречивые заметки, позволяющие усом-
ниться в твердости этой позиции. Отношение к ним показывает даже то, 
как их обычно называют в новостных сводках: мятежники и инсургенты, 
т.е. выступающие против правительства, в «Вестнике Европы», греки 
и христиане в «Сыне Отечества».

К еще одному интересному способу представления Греческой рево-
люции на страницах журналов можно отнести повсеместное использо-
вание религиозной тематики, придание греко-турецкому конфликту ста-
туса священной войны. С. М. Соловьев приводит цитаты К. Меттерниха, 
рассуждающего о трансформации бунтовщиков в единоверцев [Соло-
вьев 1877: 503–504]. В журнале это проявлялось, во-первых, в частом 
именовании восставших христианами и противопоставлении их мусуль-
манам, во-вторых, путем создания видимости поддержки христианства 
и, соответственно, греков самим турецким населением. 

Среди интересных способов приблизить Греческую революцию к чи-
тателям, заставить их сочувствовать грекам можно выделить апеллиро-
вание к историческому прошлому самой России. Речь идет о массовом 
использовании понятия «иго» в прессе 1820-х гг. Оно прочно вошло 
в употребление во многом благодаря деятельности Н. М. Карамзина, 
использовавшего его для того, чтобы описать взаимоотношения Руси 
и Золотой Орды. В печати 1820-х гг. очень часто можно встретить упо-
минания разного «ига»: турецкого или, в «Сыне Отечества», ига Кор-
тесов в отношении короля Жуана VI, т.е. круг использования в это вре-
мя далеко не ограничивался Османской империей или Золотой Ордой. 
Но не поддается сомнению, что его затрагивание должно было вызывать 
негативные ассоциации с тем самым «татарским игом», которое привело 
к отставанию России от Европы.

В то же время, в течение 1821 г. пресса (главным образом, «Вестник 
Европы») пыталась связать события на Балканах с деятельностью не-
коего тайного общества, также подготовившего выступления в Неаполе, 
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Пьемонте. Активно обсуждалась возможность того, что восстание гре-
ков и Пьемонтская революция — порождения адского начала [Вестник 
Европы 1821: 63–64]. Подобные выражения также обращают читателя 
к религиозной тематике. Но если обычно с ее помощью Греческую рево-
люцию объявляли священной войной, то здесь все наоборот — религия 
служит для того, чтобы показать ее негативный характер. Интересно, 
что большинство подобных публикаций связано с такими иностранными 
изданиями, как, например, «Австрийский наблюдатель», находившийся 
под влиянием К. Меттерниха. А он, в свою очередь, активно навязывал 
Европе образ врага в виде невидимого конспиративного центра в Пари-
же [Андреева 2008: 25].

3. Заключение 
На основании анализа риторики журналов были выделены некоторые 

аспекты представления революции в прессе. Для начала стоит сказать 
о явной противоречивости взгляда на греческое движение. В течение 
первого года восстания происходило формирование двух полярных то-
чек зрения, доминирующей из которых постепенно уже к концу года ста-
новится осторожная поддержка греков. При помощи обращения к исто-
рической и религиозной тематике, а также отрицания революционного 
характера восстания «Сын Отечества» пытается создать образ справед-
ливой войны против турок, которые выставляются завоевателями. С дру-
гой стороны, используя через иностранную печать конспирологические 
мотивы, затрагивая темы заговоров и постоянно напоминая о пагубно-
сти революции, «Вестник Европы» настаивает на всеобщности и разру-
шительности выступлений, охвативших разные государства. 

Естественно, иногда различные мнения в журналах переплетались, 
но, тем не менее, в каждом из них господствовало то или иное воззрение. 
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The report deals with the analysis of publications re-
lated to the Greek Revolution and the rhetoric used 
in the «Vestnik Yevropy» and «Syn Otechestva» 
of 1821. At that time two diametrically opposed points 
of view on the events developed, which were expressed 
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Στην έμμετρη ποιητική τραγωδία Καποδίστριας ο Νίκος 
Καζαντζάκης αποτυπώνει τα προβλήματα της ελληνι-
κής κοινωνίας και του νεοσυγκροτηθέντος ελληνικού 
κράτους, με υπόβαθρο τις κοινωνικο-πολιτικές δυνάμεις 
που έδρασαν στην Επανάσταση του 1821. Ο Καζαντζά-
κης διατηρεί εύστοχα τα ιστορικά πρόσωπα που έπαιξαν 
καταλυτικό ρόλο τόσο στη διάρκεια της Επανάστασης 
του 1821, όσο και στην επώδυνη διαδικασία δημιουργί-
ας κράτους, χωρίς να χρησιμοποιεί τα έντονα μεταφυσι-
κά στοιχεία που πλημμυρίζουν άλλα έργα του. Στο έργο 
πρωταγωνιστούν σημαντικές μορφές του 1821. Εισάγο-
ντας τους χαρακτήρες συνδέει το έργο με την ιστορική 
πραγματικότητα. Επίσης, παρουσιάζει την κοινωνικο-
πολιτική σύγκρουση συμφερόντων και ανθρώπινων πα-
θών.

Λέξεις-κλειδιά: Επανάσταση, ιστορία, Καζαντζάκης, Κα-
ποδίστριας, κοινωνική κριτική, διαχρονικότητα

1. Εισαγωγή
Στην ποιητική έμμετρη τραγωδία του Νίκου Καζαντζάκη Καποδίστριας, 

η οποία γράφεται από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 1944, ο ιστορικός χρόνος 
τοποθετείται στην Ελλάδα της περιόδου 1828–1831. Εδώ, ο συγγραφέας απο-
τυπώνει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και του νεοσυγκροτηθέντος 
ελληνικού κράτους, με υπόβαθρο τις κοινωνικο-πολιτικές δυνάμεις που έδρα-
σαν στην Επανάσταση του 1821. Ο Καζαντζάκης με πρωτότυπο και κριτικό 
στοχασμό διατηρεί στην τραγωδία του τις ιστορικές ρίζες των διακυβευμά-
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των όπως τέθηκαν τότε, κάποια εκ των οποίων ήταν επίκαιρα και την εποχή 
που έγραψε την τραγωδία, μετά τη Γερμανο-Ιταλική Κατοχή και του εμφυλί-
ου πολέμου, όπως παρατηρεί ο Κίμων Φράιερ στην εισήγησή του στο πρό-
γραμμα της παράστασης που ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο το 1976.

Ο Καζαντζάκης δίνει βήμα στα ιστορικά πρόσωπα που έπαιξαν καταλυ-
τικό ρόλο τόσο στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, όσο και στην επώ-
δυνη διαδικασία δημιουργίας του ελληνικού κράτους, χωρίς να χρησιμοποιεί 
τα έντονα μεταφυσικά στοιχεία που υπάρχουν σε σημαντικό βαθμό στα υπό-
λοιπα έργα του.

Στο θεατρικό του πρωταγωνιστούν σημαντικές μορφές του 1821. Εισάγο-
ντας τον Μακρυγιάννη με τις φιλολαϊκές και τους Κολοκοτρώνη και Γκίκα 
με τις αντιλαϊκές απόψεις, με τη λυσσαλέα σύγκρουση των ταξικών συμφε-
ρόντων, συνδέει με στέρεο τρόπο το κείμενο με την ιστορική πραγματικότη-
τα [Πετράκου 2005: 407]. Μέσα σε αυτήν την κορυφαία κοινωνικο-πολιτική 
σύγκρουση συμφερόντων και ανθρώπινων παθών, ο Μιαούλης παρουσιά-
ζεται ως ο εκπρόσωπος των καραβοκύρηδων. Όποιος είναι εξοικειωμένος 
με τον παραδοσιακό μανιάτικο φανατισμό αντιλαμβάνεται τη βαθύτερη ψυ-
χογραφική απεικόνιση των πυρωμένων καζαντζακικών Μαυρομιχαλαίων, 
οι οποίοι απεργάζονται τη δολοφονία του Καποδίστρια για τους δικούς τους 
λόγους. 

Ο Καζαντζάκης χρησιμοποιώντας τα ιστορικά στοιχεία ως πρωτότυπο 
υλικό, δίνει τη δική του άποψη για το ιστορικό γεγονός της Επανάστασης. 
Η συγγραφή αυτού του θεατρικού δράματος τού επιτρέπει να αποκλίνει ορι-
σμένες φορές από τις ερμηνείες των ιστορικών γεγονότων.

2. Μεθοδολογία
Το υλικό που παρουσιάζεται προκύπτει από τη μελέτη και την κριτική 

ανάλυση του κειμένων σε συνδυασμό με τη μελέτη της σχετικής βιβλιογρα-
φίας. Τα θέματα που ο Καζαντζάκης θίγει στο θεατρικό του είναι πολλά. Όπως 
και σε άλλα έργα του, υπάρχει το ζήτημα της συνεργασίας και του αντα-
γωνισμού κράτους και εκκλησίας. Παρακολουθεί την πορεία της Ελλάδας 
που αγωνίζεται να απελευθερωθεί από τον ξένο ζυγό και να βρει την εθνική 
ενότητα. Επίσης, το πρόβλημα του πώς θα συμφιλιωθούν τα δύο αντίπαλα 
κόμματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και πώς θα σχηματιστεί μια ελεύ-
θερη και σταθερή κυβέρνηση. Θα δούμε στο έργο ότι η Πελοπόννησος είναι 
το πεδίο εξουσίας, σύγκρουσης φατριών και συνωμοσιών, ο τόπος του εγκλή-
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ματος. Ταυτοχρόνως, παραμένει το έντονα φορτισμένο μέρος που χτυπάει 
η καρδιά της ελεύθερης Ελλάδας.

Για να κατανοήσουμε το έργο, είναι ανάγκη να παρατηρήσουμε τους συ-
σχετισμούς που επιχειρεί ο Καζαντζάκης ανάμεσα στην Ελλάδα που προέ-
κυψε μετά την Επανάσταση και στην Ελλάδα που προέκυψε το 1944 μετά 
την Κατοχή. Αυτούς τους παραλληλισμούς εντόπισε πρώτος ο Φράιερ 
και θα επιχειρήσω να αναδείξω και εγώ: αναζήτηση εθνικής ενότητας, συμφι-
λίωση αντίπαλων μερών, σχηματισμός ελεύθερης κυβέρνησης.

Μέσα από μια σύγχρονη εξέταση του κειμένου θα παρουσιαστεί η πρό-
σληψη της Επανάστασης του 1821 από τον Νίκο Καζαντζάκη μέσω των ιστο-
ρικών προσώπων που έδρασαν στην Ελληνική Επανάσταση και πρωταγωνι-
στούν στο θεατρικό. Επίσης, θα προσπαθήσω να δείξω το πώς ο Καζαντζάκης 
προσπαθεί να παρουσιάσει την έννοια της ελληνικότητας και πώς θα διασφα-
λιστεί η ενότητά της. Για να το πετύχει αυτό, στο έργο ανακαλεί προηγούμε-
νες εποχές του ελληνισμού, ενσωματώνοντάς τες με το παρόν και με αυτόν 
τον τρόπο κάνοντας μια δήλωση για την ελληνικότητα [Bien 1977: 173].

Επιπλέον, τη χρονική στιγμή που γράφεται το έργο (1944) ο Καζαντζάκης 
ήθελε για να προσφέρει ένα συμβιβαστικό μήνυμα στο διχασμένο έθνος, ακο-
λουθώντας τη σύνθεση δύο φαινομενικά αντιφατικών απόψεων του ανθρώ-
που, αυτό που ο Μπίεν αποκαλεί «πολιτικό» και «υπαρξιακό» [Bien 1977: 
167]. Θα επιχειρήσω να αναδείξω μέσα από την παρουσίαση των πρωταγω-
νιστών πως ο Καζαντζάκης επιθυμεί να συνθέσει τις αντιθετικές φωνές, οι αι-
τιάσεις των οποίων περνούν μέσα από τις γραμμές του έργου [Κλάρας 1976], 
για να πετύχει τη σύνθεση.

Ακόμη, σκοπεύω να δείξω ότι το έργο μπορεί να εξεταστεί, εκτός 
από το πλαίσιο της Επανάστασης, και ως φορέας μηνυμάτων των ετών 
της κατοχής, όταν δηλαδή συντάχθηκε, αλλά και των δύσκολων ετών 1945–
1946 μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου εμφυλίου πολέμου. Την εποχή 
της πολιτικής και της κοινωνικής αστάθειας ο Καζαντζάκης θα δοκιμάσει 
να εκφραστεί μέσα από τους διαλόγους των πρωταγωνιστών όπως θεωρεί 
ότι οφείλει απέναντι στην ιστορία και στις ανάγκες της εποχής και αυτό γίνε-
ται υπό το πρίσμα των μετεπαναστατικών χρόνων.

3. Συμπεράσματα
Ο Καζαντζάκης πάντα ενδιαφερόταν για τα σύγχρονα προβλήματα, 

προτιμώντας να τα μεταχειρίζεται έμμεσα, με αναλογίες που προέρχονται 
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από την ιστορία ή τη μυθολογία. Ο Καποδίστριας είναι μια πολυσύνθετη τρα-
γική μορφή τής ιστορίας μας, που άναψε πολλά πάθη, ξεσήκωσε πολλούς 
φίλους και εχθρούς και ακόμα δεν μπόρεσε να κατασταλάξει σε μια αρμονι-
κή ενότητα. Το έργο καταγράφει τις παθογένειες της φυλής μας και περνάει 
τη σκέψη και τους προβληματισμούς του Καζαντζάκη.

Το έργο του Καζαντζάκη απεικονίζει την τραγική συνάντηση της διακυ-
βέρνησης, της βίας και της δικαιοσύνης, μια συνάντηση που συνεχίζουμε 
να παρατηρούμε σε έθνη ταραγμένα από φραξιονισμό, που αναδύονται στην 
ανεξαρτησία, καταπολεμούν τον δεσποτισμό ή σφυρηλατούν ένα νέο σύνταγ-
μα. Στον Καποδίστρια τίθεται το ζήτημα της δίκαιης, βιώσιμης ίδρυσης μιας 
πολιτείας. Το έργο δείχνει τους ανθρώπους να ρωτούν ατομικά και συλλο-
γικά ποιους νόμους πρέπει να θεσπίσουν [Lambropoulos 2008: 33]. Όπως 
και σε άλλα έργα του Καζαντζάκη, η κοινωνική κριτική χρησιμοποιείται 
για να εκφράσει τους προβληματισμούς του σχετικά με την έννοια της ηθι-
κής, του χρέους απέναντι στην πατρίδα και την αναζήτηση της αλήθειας.
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In the rhyme poetic tragedy of Kapodistrias, Nikos 
Kazantzakis depicts the problems of Greek society 
and the newly formed Greek state, based on the socio-
political forces that acted in the Revolution of 1821. 
Kazantzakis aptly preserves the historical fi gures 
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who played a catalytic role both during the Revolution 
of 1821, as well as in the painful process of creating 
a state, without using the intense metaphysical elements 
that fl ood other works of his. The play stars important 
fi gures of 1821. Introducing the characters, he con-
nects the work with historical reality. He also presents 
the socio-political confl ict of interests and human pas-
sions. Kazantzakis, using the material of history, gives 
his own view of the historical moment of Kapodistrias’ 
rule.

Keywords: Revolution, history, Kazantzakis, Kapodis-
trias, social criticism, timelessness
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Доклад посвящен исследованию песенного фоль-
клора Греческого восстания 1821 г, преимуществен-
но клефтским и историческим песням, и переводам 
этих песен на русский язык с главным акцентом 
на переводах Н. И. Гнедича, опубликованные в нача-
ле 1825 г. в Санкт-Петербурге в книге «Простонарод-
ные песни нынешних греков», а также на переизда-
нии этого перевода, подготовленном к 200-летнему 
юбилею начала Греческого восстания в 2021 г. в се-
рии «Греческая библиотека» издательства «ОГИ» 
в Москве. 

Ключевые слова: Греческое восстание 1821 г, гре-
ческие народные песни, клефты, Н. И. Гнедич, худо-
жественный перевод, издание текстов, «Греческая 
библиотека»

Начавшееся в марте 1821 года Греческое освободительное восстание 
оказало большое влияние на мировую культуру в целом, поскольку с него 
началось общее возрождение новогреческой национальной культуры, 
языка и литературы. Новая Греция — родина западной философии, ис-
кусства, театра — в 1821 году вступила в новую эру и обогатила мировую 
культуру шедеврами Д. Соломоса, К. Кавафиса, Й. Сефериса, О. Элити-
са и других выдающихся греческих литераторов. Истоки новогреческо-
го языка и новогреческой литературы восходят к произведениям ново-
греческого эпического фольклора, в том числе посвященного событиям 
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Песенный фольклор Греческого восстания 1821 г. в зеркале его русских переводов

1821 г. Жанровые разновидности народных песен этого времени (δημοτικά 
τραγούδια) в новогреческой терминологической традиции называются по-
разному: акритские песни (ακριτικά τραγούδια), клефтские песни (κλέφτικα 
τραγούδια), исторические песни (ιστορικά τραγούδια), героические песни 
(ηρωικά τραγούδια) патриотические песни (πατριωτικά τραγούδια), песни 
о Восстании 1821 г. (τραγούδια για το 1821) и пр. Клефтские песни, основ-
ная жанровая разновидность фольклорных песен о Восстании 1821 г, в от-
личие от других видов греческих народных песен не являются собственно 
фольклором настоящего времени или типологическими фольклорными 
произведениями. Они создавались в строго определенное время (период 
Османского владычества — период Восстания, то есть к ΧVI в. — се-
редина XIX в.) и в строго определенном месте (преимущественно Эпир, 
Фессалия, западная и центральная Македония, горные и труднодоступ-
ные регионы, хотя впоследствии эти песни могли бытовать и в соседних 
регионах, особенно в тех, где проводились активные боевые действия 
в ходе Восстания). Особым регионом, который наиболее часто упомина-
ется в клефтских песнях, является Румелия (Ρούμελη), которая, вероятно, 
и была изначальным местом возникновения клефтских песен.

Клефтские песни посвящены жизни и подвигам особых социальных 
групп, которые назывались клефты (κλέφτες), харамиды (χαραμήδες), 
зорбады (ζορμπάδες). Изначально противопоставленной им группой 
были арматолы (αρματολοί), однако впоследствии это название также 
стало синонимичным клефтам. По историческим данным группы клеф-
тов имели разнообразный этнический состав: существовали греческие, 
арванитские, турецкие и смешанные группы. В жанре клефтских песен 
создается стихийный фольклорный эпос на новогреческом языке, при-
званный воспеть и увековечить подвиги героев Восстания 1821 г.

Греческое восстание воодушевило вдохновленных античностью 
филэллинов во всем мире. Многие известные литераторы поддержали 
борьбу греков за свободу, в частности, английский поэт Джордж Гордон 
Байрон, как известно, потратил значительную часть своего состояния 
на приобретение корабля, покупку припасов, оружия и снаряжение сол-
дат, с которыми он в 1823 г. отплыл в Грецию, а в 1824 г. поэт погиб 
в Месолонги, продолжая сражаться за греческую свободу. 

В Российской империи в это время этнические греки занимали выс-
шие государственные посты (Александрос Ипсилантис, Иоаннис Ка-
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подистриас и др.), а с 1814 г. в Одессе существовало тайное общество 
«Филики Этерия», которое помогало в подготовке национально-освобо-
дительного восстания. Кроме того, известными филэллинами были мно-
гие знаменитые поэты и писатели ΧΙΧ в.: А. С. Пушкин, В. К. Кюхель-
бекер, К. Ф. Рылеев, В. Ф. Раевский, В. В. Капнист и др. Н. И. Гнедич, 
большой любитель античности и знаменитый переводчик гомеровской 
«Илиады», тоже горячо поддерживал филэллинские настроения [Грече-
ская революция 1821 года в зеркале русской поэзии 2001: 11–18]. На этой 
волне филэллинизма в феврале 1825 г. Н. Гнедич выпускает свою книгу 
«Простонародные песни нынешних греков» [Гнедич 1825]. В книгу вош-
ли 12 клефтских песен, отобранных из вышедшего в Париже в 1824 г. 
французского издания «Народных песен современной Греции», собран-
ных и опубликованных Клодом Фориелем. Н. И. Гнедич в своей книге 
ориентируется преимущественно на язык и французский перевод К. Фо-
риеля, однако прибегает и к помощи носителей греческого языка, глав-
ным образом Константина Икономоса, или Экономоса, как его называет 
сам Н. И. Гнедич. В процессе перевода создается особый поэтический 
язык, призванный создать иллюзию подлинного текста. Пятнадцатис-
ложный ямб, характерный для греческих народных песен, в переводе 
меняется на дактиль и (реже) на анапест, это приводит к тому, что раз-
деление стихов в русском переводе не всегда совпадает с греческим ори-
гиналом [Mikhailova 1998: 33–343]. Работа Н. Гнедича была сразу заме-
чена, рецензии на перевод публиковались в московских и петербургских 
литературных журналах. Известно, что А.С. Пушкин хорошо отнесся 
к опубликованным переводам, однако высказывал и критические заме-
чания. В 1832 г. Гнедич перепечатал «Простонародные песни нынешних 
греков» в общем поэтическом сборнике, опустив введение и греческие 
оригиналы.

Вторая попытка перевода греческих народных песен датируется 1957 
годом, когда была издана книга «Греческие народные песни», составлен-
ная, переведенная и прокомментированная Владимиром Нейштадтом 
[Яламас 2011: 70]. В 2021 г. в рамках празднования 200-летия с начала 
Греческого восстания против Османского владычества издательством 
«ОГИ» в серии «Греческая библиотека» было подготовлено переиздание 
«Простонародных песен нынешних греков» Н. И. Гнедича, снабжен-
ное подробными комментариями и критическими статьями Д. Яламаса 



27

Песенный фольклор Греческого восстания 1821 г. в зеркале его русских переводов

и М. Амелина, а также печатными откликами на первую публикацию 
«Песен» из журналов «Северная пчела» и «Московский телеграф» [Гне-
дич 2021]. 

Со стороны российской политической власти отношение к грече-
ской революции было двояким. С одной стороны, Российская империя 
всегда поддерживала Грецию и стояла на стороне греческих интересов 
(русско-турецкие войны XVIII–XIX вв.; особое место, которые занимали 
этнические греки в политической и культурной жизни Российской им-
перии). С другой стороны, императоры Александр I и Николай I опаса-
лись любых либеральных настроений и распространения революцион-
ного греческого духа на российских подданных. Принимая во внимание 
все эти факты, мы можем только поражаться, насколько удачным ока-
зался момент первоначального выхода клефтских «Песен» в переводе 
Н. Гнедича. Ведь книга чудесным образом вышла в самом начале 1825 г., 
когда до восстания декабристов на Сенатской площади в Петербурге 
оставалось всего несколько месяцев, и если бы процесс издания затя-
нулся, то в условиях последовавших за Восстанием декабристов репрес-
сий и новой, ужесточенной цензуры публикация «песен свободы» вряд 
ли была бы возможна. 
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Ποιες ήταν οι ενδυματολογικές συνήθειες των Ελλήνων 
στα επαναστατικά και μετεπαναστατικά χρόνια; Ποιο 
το κοινωνικό και συμβολικό περιεχόμενο της αμφίεσής 
τους; Πώς αποτυπώνονται στα σχήματα και στις φόρμες 
των ενδυμάτων τους οι ιστορικές και οι πολιτισμικές 
συνθήκες παραγωγής τους; Η ανακοίνωση φιλοδοξεί 
να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μέσα 
από την καταγραφή και ανάλυση της ενδυματολογικής 
εικόνας των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης και 
στα χρόνια που ακολούθησαν, έτσι όπως η εικόνα αυτή 
παρουσιάζεται στο έργο των περιηγητών, στις απεικονί-
σεις σε πολυπρόσωπες παραστάσεις στα έργα γνωστών 
ζωγράφων, αλλά και στο ενδυματολογικό υλικό που δι-
ασώζεται ως τις μέρες μας στις μουσειακές συλλογές.

Λέξεις-κλειδιά: Ελληνική Επανάσταση, ενδυματολογικές 
συνήθειες, ζωγράφοι, περιηγητές, μουσειακές συλλογές

1. Εισαγωγή
Οι γνώσεις μας για τις ενδυματολογικές συνήθειες κατά την περίοδο της 

Επανάστασης προέρχονται κυρίως από τις περιγραφικές αναφορές σε αυ-
τές στο έργο των περιηγητών [Σιμόπουλος 1999, Κορρέ-Ζωγράφου 2005], 
από απεικονίσεις τους σε πολυπρόσωπες παραστάσεις, όπως για παράδειγ-
μα στα έργα του ζωγράφου Peter von Hess (1792–1871), του P. Bonirote 
(1811–1891), αλλά και από προσωπογραφίες κορυφαίων μορφών του Αγώ-
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να φιλοτεχνημένες από τον Karl Krazeisen (1794–1878), τον Francesco Pige 
(1822–1862) κ.ά. 

Στα περιηγητικά χρονικά καταγράφεται μια ξεκάθαρη διαστρωματωμέ-
νη ενδυματολογική πραγματικότητα με ανατολίτικα ενδύματα που κινούνται 
στον κοινό χώρο μιας πολυεθνικής πολυπολιτισμικής οθωμανικής επικράτει-
ας. Η Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου [1989: 177–191] σε σχετικό της άρθρο έχει ανα-
δείξει «την εικαστική προβολή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην Ενε-
τοκρατούμενη και Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, και μάλιστα σε κοινότητές 
της που εισέρχονταν από τα τέλη του 18ου αιώνα στο στάδιο του εξαστισμού 
τους». Πτυχές της σημειωτικής του ενδύματος [Barthes 2006: 98–102] στην 
παραδοσιακή κοινότητα και της αποτύπωσης μέσω αυτού της κοινωνικής 
ιεραρχίας κατά τον 18ο αιώνα, καταγράφει και μελετά και η Κωνσταντίνα 
Μπάδα [1995: 181–199]. 

Αυτήν ακριβώς τη δυναμική του ενδύματος να αποτυπώνει στην επιφά-
νειά του το πολιτισμικό πλαίσιο παραγωγής και χρήσης του, θα διερευνήσου-
με μέσα από επιλεγμένες εικαστικές απεικονίσεις ενδυματολογικών σχημά-
των σε πολυπρόσωπες παραστάσεις, με στόχο την ανάδειξη του λειτουργικού, 
συμβολικού και κοινωνικού ρόλου τους στη συγκρότηση των τοπικών ενδυ-
ματολογικών πολιτισμών. 

2.  Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η διαστρωματωμένη ενδυματολογι-
κή πραγματικότητα μέσα από πολυπρόσωπες παραστάσεις 

Στις μορφές και στα σχήματα των ελληνικών τοπικών ενδυμασιών που 
διασώζονται έως τις μέρες μας, ο ιστορικός του ενδύματος αναγνωρίζει μηχα-
νισμούς ώσμωσης πολιτισμών μέσα από επιβιώσεις των επιδράσεων της Ανα-
τολής και τις επιρροές της Δύσης. Στο αχνάρι των κατά τόπους ενδυμασιών 
συμπλέκονται, όπως έχει επισημάνει η ενδυματολόγος Ιωάννα Παπαντωνίου, 
οι βυζαντινές ενδυματολογικές φόρμες με τα ενδυματολογικά σχήματα των 
Οθωμανών, αλλά και με εκείνα της Αναγέννησης και των μεταγενέστερων 
ευρωπαϊκών τρόπων [Παπαντωνίου 2000, Βρέλλη-Ζάχου 2014: 87, Βαρβού-
νης, Μαχά 2017: 29]. 

Ο τρόπος ένδυσης των τοπικών ελίτ της κοινοτικής και επαρχιακής δι-
οίκησης του 18ου αιώνα, των κοτζαμπάσηδων – προεστών του ηπειρωτικού 
χώρου και των νοικοκυραίων – καπετάνιων του νησιωτικού [Βόγλη 2016: 
33–34], όπως καταγράφεται στο έργο των περιηγητών, δηλώνει απόλυτη ταύ-
τιση με τα οθωμανικά πρότυπα. Η ίδια διαστρωματωμένη ενδυματολογική 
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πραγματικότητα συναντάται και στη γυναικεία αμφίεση. Σε λιθογραφία του 
L. Dupré (1825), στις αρχές του 19ου αιώνα, με θέμα την προετοιμασία ενός 
αθηναϊκού γάμου, αποτυπώνεται μια ιδιαίτερη ποικιλία γυναικείων ενδυμά-
των: Η αθηναία νύφη είναι ντυμένη κατά τα αστικά ανατολίτικα πρότυπα έν-
δυσης, με μακρυμάνικο αντερί με γλωσσωτές απολήξεις, κατακόρυφα ανοιχτό 
μπροστά, συνδυασμένο εσωτερικά με πουκάμισο και βράκα [Μπάδα 1983]. 
Δεξιά της στέκεται γυναίκα ντυμένη με τα αρβανίτικα, τον αγροτικό τύπο 
της γυναικείας φορεσιάς της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, ενώ αριστερά 
της εικονίζονται δύο γυναίκες με φερετζέ, είδος πανωφοριού, το οποίο η μία 
από τις δύο που μόλις διακρίνεται, καθώς είναι Μουσουλμάνα το συνδυάζει 
με λευκό μαχραμά, ενώ η δεύτερη, η Χριστιανή το συνδυάζει με μακρύτατη 
εσάρπα [Παπαντωνίου 2000: 270]. 

Μια επιπλέον εικόνα για τις ενδυματολογικές συνήθειες των αρχών του 
19ου αιώνα αντλούμε και από τον πίνακα του P. von Hess, «Η άφιξη του 
βασιλιά Όθωνα στο Ναύπλιο στις 6 Φεβρουαρίου 1833» (Μόναχο 1835), με 
την απεικόνιση δύο εξωτερικών ενδυμάτων, του κόκκινου ντουλαμά στην αν-
δρική του εκδοχή, και ως καταστόλιστο πιρπιρί στη γυναικεία [Βρέλλη 2015], 
που φορέθηκαν γενικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια με γεωγραφικές παραλλα-
γές ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

Η ανάπτυξη ωστόσο εμπορευματικών δραστηριοτήτων μέσα στον 18ο και 
τον 19ο αιώνα θα οδηγήσει στην ανάδυση νέων κοινωνικών δυνάμεων, και 
παράλληλα, σε μεταβολή του ενδυματολογικού τοπίου. Τα φράγκικα ή στενά, 
παρλάτα ή και κουτσοβράκια υιοθετούνται αρχικά από τους εμπόρους που πη-
γαινοέρχονται στη Δύση, αλλά και από τα προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. 

Από την άλλη, τα φτωχά αγροτικά στρώματα χρησιμοποιούν στην καθη-
μερινότητά τους ενδυματολογικά σχήματα που καθορίζονται από την κατά 
τόπους πρώτη ύλη, και την τεχνογνωσία στα όρια της οικοτεχνικής παρα-
γωγής. Στο νησιωτικό χώρο οι άνδρες ντύνονται με κοινό τύπο ένδυσης, με 
κατά τόπους μικροδιαφορές, με βασικό ένδυμα τη βράκα. Η δε πουκαμίσα 
των αγροτικών λαϊκών στρωμάτων στον ηπειρωτικό χώρο εξελίσσεται στα-
διακά στον τύπο της φουστανέλας, ένδυμα που θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο στην 
εξομοίωση των κοινωνικών στρωμάτων, πέρα από τοπικές ιδιαιτερότητες και 
διαφοροποιήσεις [Μπάδα 1995: 127–150]. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί το ενδυματολογικό σύστημα 
της Χίου, στο οποίο οι γυναικείες ενδυμασίες των Μαστιχοχωρίων, κατά την 
Οθωμανική περίοδο (1566–1912) κατοχής του νησιού, χάρη στα προνόμια 
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που είχαν οι αγροτικοί πληθυσμοί τους εξαιτίας του μαστιχιού, διατήρησαν 
τη χρήση του ενδυματολογικού μοντέλου που είχε ήδη διαμορφωθεί υπό 
την ισχυρή επίδραση του γενοβέζικου τρόπου ένδυσης, χωρίς να επιβληθεί 
συμμόρφωση με τα οθωμανικά ενδυματολογικά πρότυπα [Μαχά-Μπιζούμη 
2020].

3.  Η ενδυματολογική πραγματικότητα μετεπαναστατικά. Ολοταχώς 
προς τη Δύση

Μετεπαναστατικά, με την άφιξη του βασιλικού ζεύγους στην Αθήνα, o 
Όθωνας θα συμβάλλει στη συγκρότηση και στην εξεικόνιση της ελληνικής 
εθνικής ταυτότητας με την επιλογή του να εμφανίζεται με τη φουστανέλα, η 
οποία πλέον εξελίσσεται σε μια αστική ενδυμασία [Macha-Bizoumi 2012]. 
Παράλληλα, η βασίλισσα Αμαλία θα προχωρήσει στην επινόηση ενός μορ-
φολογικού τύπου γνωστού ως «φορεσιά Αμαλία» ή απλώς «Αμαλία», ενός 
ενδυματολογικού σχήματος με φόρεμα σε στιλ Biedermeier με μπούστο κα-
βαδιού. Σημαντικός παράγοντας στη διάδοση και στην αποδοχή της φορεσιάς 
«Αμαλία», σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός Ελλάδας [Andrievic 1983: 
343–353], ήταν κατά τη γνώμη μου το γεγονός ότι στο ενδυματολογικό σύ-
στημα των περιοχών αυτών προϋπήρχε αυτής της φορεσιάς, σύνολο με «φου-
στάνι», το οποίο υποθέτουμε ότι σε ένα μεταβατικό στάδιο προσαρμόστηκε 
και ενσωματώθηκε στην εισαγόμενη φορεσιά (φορεσιά Αμαλία), ως φόρεμα 
(μανικωτό ή αμάνικο) με πανωκόρμι, συνοδευόμενο από ένα ζακέτο, ή ως 
φούστα με ένα μανικωτό ζακέτο. Συνακόλουθα, εμφανής είναι ο διαμεσολα-
βητικός ρόλος της φορεσιάς «Αμαλία» στη διάχυση και στην πρόσληψη δυ-
τικών προτύπων, μέσω των οποίων σταδιακά πρώτα με τη δική της συμβολή 
και αργότερα με την πιο καθοριστική της βασίλισσας Όλγας, θα επικρατήσει 
καθολικά η δυτική μόδα στην ελληνική επικράτεια. 
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What were the clothing habits of Greeks in the revolu-
tionary and post-revolutionary years? What was the so-
cial and symbolic content of their dress? How are the 
historical and cultural conditions of their production 
refl ected in the shapes and forms of their clothing? The 
communication aims to provide answers to the above 
questions through the recording and analysis of the cos-
tume image of the Greeks in the years of the Revolution 
and in the years that followed, as this image is presented 
in the work of European travelers, in the depictions in 
multi-fi gure representations in the works of well-known 
painters, but also in the costume material that has sur-
vived to the present day in museum collections.
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Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης υπήρξε μια εμβληματι-
κή μορφή για τον ελληνισμό. Θεωρείται από πολλούς 
η σημαντικότερη μορφή της Επανάστασης του 1821. 
Η ηρωική μορφή του συγκίνησε ορισμένους Έλλη-
νες συγγραφείς, οι οποίοι τον ανέδειξαν. Οι θεατρικοί 
συγγραφείς του 19ου αιώνα δεν αξιοποίησαν ιδιαίτερα 
τη μορφή του, σε αντίθεση με αυτούς του 20ού αιώνα 
που ανταποκρίθηκαν στη δραματουργική αξιοποίησή 
του. Η ανακοίνωση στοχεύει στην ανάδειξη των πτυχών 
της δραστηριότητας και της προσωπικότητας του Γέ-
ρου του Μοριά, όπως αυτός παρουσιάζεται σε θεατρι-
κά έργα του 20ού και 21ου αιώνα, αλλά και ευρύτερων 
ζητημάτων, που σχετίζονται με το κοινωνικοπολιτικό 
περιβάλλον της δράσης του, τη μνήμη, τη διαχείριση 
και αξιοποίηση του παρελθόντος και τελικά την πορεία 
του ελληνισμού με βάση το ιστορικό του παρελθόν.

Λέξεις-κλειδιά: Ελληνική Επανάσταση, 1821, Κολοκο-
τρώνης, Πλαπούτας, θέατρο, 20ός αι., Ρώτας

1. Eισαγωγή
Η μορφή του Κολοκοτρώνη αξιοποιήθηκε λίγες φορές στην ελληνική 

δραματουργία κατά τη διάρκεια του 20ού και του 21ου αιώνα, χωρίς όμως 
να φτάνει στη δημοφιλία της μορφής κυρίως του Μάρκου Μπότσαρη και δευ-
τερευόντως του Καραϊσκάκη, οι οποίοι πάντως αξιοποιήθηκαν αποκλειστικά 
ή κυρίως στη δραματουργία κατά τον 19ο αιώνα. Eίναι πράγματι αξιοπερίερ-
γο, με βάση τον γνωστό κατάλογο των ιστορικών θεατρικών έργων, ότι στον 
Γέρο του Μοριά δεν αφιερώθηκε θεατρικό έργο κατά τον 19ο αιώνα, παρό-
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τι η καθοριστική συμβολή του στην Επανάσταση υπήρξε κοινά αποδεκτή. 
Τα έργα που τον αφορούν, μοιράζονται ανάμεσα στην επαναστατική δράση 
του ήρωα και στη μετεπαναστατική ζωή του. O Koλοκοτρώνης εμφανίζεται 
ή αναφέρεται και σε έργα στα οποία δεν είναι πρωταγωνιστής, τα οποία αξι-
οποιούν τους ελληνικούς εμφυλίους πολέμους της επαναστατικής περιόδου 
και την καποδιστριακή περίοδο1.

2.  Ο αρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης ήτοι Κολοκοτρώνης πολιορκητής 
της Τριπόλεως

Το έμμετρο δράμα σε τέσσερις πράξεις των αρχών του 20ού αιώνα Ο αρ-
χιστράτηγος Κολοκοτρώνης ήτοι Κολοκοτρώνης πολιορκητής της Τριπόλεως 
των Θεοδώρου Δ. Κληρονόμου και Αντωνίου Ι. Αντωνιάδου (1904) είναι 
το μόνο που αξιοποιεί την κατάληψη της Τρίπολης (Τριπολιτσάς) από τους 
Έλληνες. Περιλαμβάνει 14 πρωτότυπα άσματα (χορευτικά, επιτραπέζια, εμ-
βατήρια), που έχουν ως βάση ελληνικές δημώδεις μελωδίες. Πραγματεύεται 
ένα οδυνηρό για τους Τούρκους γεγονός της Επανάστασης και θριαμβευτικό 
για τους Έλληνες. Η άλωση της πόλης συνοδεύτηκε από εκτεταμένες σφαγές 
Τούρκων και γι’ αυτό ο θρίαμβος μετριάζεται. Το ίδιο ισχύει και για το έργο.

Οι Έλληνες κινούνται ανάμεσα σε δύο ενδεχόμενα: της αποφυγής της αι-
ματοχυσίας (Μπουμπουλίνα, Αρβανίτης Οσμάνης και αρχικά ο Κολοκο-
τρώνης) και της άμεσης επέμβασης (Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης). Ο Γέρος 
του Μοριά, που παρομοιάζεται με τον Οδυσσέα, ιδέα που αργότερα θα αξι-
οποιήσει ο Βασίλης Ρώτας, αλλάζει στάση: από την αποφυγή της αιματοχυ-
σίας αρχικά στην εκδίκηση λόγω των νεκρών Ελλήνων. Ως αντιστάθμισμα 
των σφαγών από τους Έλληνες, αλλά και ως κίνητρο για εκδίκηση, παρουσι-
άζονται με μελοδραματικό τόνο τα μαρτύρια που βίωσαν οι Έλληνες προε-
στοί και δεσπότες από τους Τούρκους, καθώς περισσότεροι από τους μισούς 
δολοφονήθηκαν. Ο Κολοκοτρώνης και ο γιος του Πάνος δίνουν τον τόνο 
της διαφύλαξης της ζωής των αμάχων, δηλαδή των γέρων, των παιδιών 
και των γυναικών. Η σφαγή όμως γενικεύεται παρά την εντολή του Κολο-
κοτρώνη. Δεν γλυτώνουν ούτε οι γυναίκες. Έτσι, οι Έλληνες συναγωνίζονται 
στις αγριότητες τους Τούρκους και ένα συγκριτικό τους πλεονέκτημα χάνεται, 
καθώς εξομοιώνονται με αυτούς. 

1   Tα έργα αναλύονται με βάση τις θεματικές ενότητες στις οποίες ανήκουν 
και όχι υποχρεωτικά με χρονολογική σειρά.
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3. Κολοκοτρώνης ή η νίλα του Δράμαλη
Το εμβληματικότερο έργο για την πολεμική δράση του Γέρου του Μοριά 

είναι του Βασίλη Ρώτα Κολοκοτρώνης ή η νίλα του Δράμαλη, σε δύο πράξεις 
και 21 σκηνές (1954–1955). Την περιπέτεια των παραστάσεων του έργου πε-
ριγράφει ανάγλυφα η Βούλα Δαμιανάκου. Παρουσιάστηκε στο θέατρο, αλλά 
δεν είχε την τύχη που του άρμοζε στις εθνικές σκηνές [Δαμιανάκου 1997: 7–18].

Πρόκειται για μια πλατιά απεικόνιση της Επανάστασης, με πληθώρα 
επώνυμων και ανώνυμων ηρώων, που καταλήγει στη μάχη στα Δερβενάκια 
και στον θρίαμβο των Ελλήνων. Η πρόθεση του Ρώτα πρέπει να ήταν να απει-
κονίσει κατά το δυνατόν με πιστότητα και αντικειμενικότητα τις πολύπλοκες 
εξελίξεις του Αγώνα. Το έργο αξιοποιεί αρκετά ιστορικά στοιχεία με μεγαλύ-
τερη ή μικρότερη ακρίβεια. 

Ο λαϊκός ξεσηκωμός δεν αναφέρεται στο σύνολο του λαού, αλλά 
σε ένα μεγάλο μέρος του [Χατζηπανταζής 2006: 489]. Ο λαός δεν είναι ενω-
μένος, αλλά ενώνεται την κρίσιμη στιγμή, πριν από τη μάχη. Το έργο μπο-
ρεί να υμνεί τον Κολοκοτρώνη και τη στάση του, αλλά αναδεικνύει επίσης 
τα δεινά των Ελλήνων και αυτούς που τα προκάλεσαν. Ο ήρωας στοχοποι-
εί τη διαβολική τριάδα. Υδραίους καραβοκύρηδες, Κοτζαμπάσηδες Μοραΐτες 
και τα ξένα δάχτυλα [Ρώτας 1997: 38]. Αργότερα, προστίθεται και ο Μαυ-
ρομιχάλης με τους δικούς του ανθρώπους. Οι Υδραίοι και ο Μαυρομιχάλης 
εκφράζουν τον τοπικισμό. Οι υπόλοιποι έναν ακραίο ωφελιμισμό. Οι ξένοι, 
δηλαδή κυρίως οι Άγγλοι που εμφανίζονται στο έργο, μέσω της ουδετερό-
τητάς τους, έχουν έναν όχι θετικό για τους Έλληνες ρόλο. Ο Κολοκοτρώνης 
δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση και τους λόγιους. 

Η αλληλεγγύη των Ελλήνων εκφράζεται με δυσκολία και όχι σε όλες 
τις περιπτώσεις. Ο λαϊκός ξεσηκωμός, με αποκορύφωμα τη μάχη των Δερ-
βενακίων, υπερισχύει τελικά του τοπικισμού, των ατομικών επιδιώξεων 
και συμφερόντων, αλλά και της εκτεταμένης ανομίας. Η αποθέωση και θε-
οποίηση του Κολοκοτρώνη συνοδεύεται από τη δική του ιδιαίτερη στάση, 
που δεν θέλει την αποθέωση αυτή, η οποία, ως γενικότερη συμπεριφορά, εί-
ναι άλλη μια αιτία δεινών για τους Έλληνες, αλλά αποδίδει στον Θεό και στην 
Παναγία την αποφασιστική βοήθεια για τη νίκη.

4. Καποδίστριας
Η καποδιστριακή περίοδος της ζωής του Κολοκοτρώνη αξιοποιείται στην 

έμμετρη τρίπρακτη τραγωδία του Νίκου Καζαντζάκη Καποδίστριας, που πα-
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ρουσιάστηκε στο Εθνικό Θέατρο το 1946. Το έργο δίνει έμφαση στο εμφυλι-
οπολεμικό κλίμα, καθώς κατά τη διάρκεια της πλοκής εκδηλώνεται μια σει-
ρά από συγκρούσεις. Ο Καποδίστριας κινείται ανάμεσα στους οπλαρχηγούς 
της Επανάστασης Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη και τους Μαυρομιχάληδες 
προσπαθώντας να αποφύγει τη σύγκρουση μαζί τους, αλλά και να τους συμβι-
βάσει. Το κλίμα αυτό και τα αποτελέσματά του στον άμαχο πληθυσμό το με-
ταφέρουν οι γυναίκες του Χορού, οι οποίες συμμετέχουν στο έργο εκφράζο-
ντας την απόγνωση, αλλά και τις ελπίδες τους.

Η εικόνα του Κολοκοτρώνη είναι αρνητική. Παρουσιάζεται αντισυνταγ-
ματικός, εναντίον του λαού και της διανομής σ’ αυτόν των εθνικών γαιών. Δι-
αφωνώντας με τον Καποδίστρια, τον αφήνει τελικά ανυπεράσπιστο στα χέρια 
των συνωμοτών του. Ουσιαστικά εκπροσωπεί το κοινωνικοπολιτικό κατεστη-
μένο, που κατά τη διάρκεια της Επανάστασης εκπροσωπούσαν οι προεστοί2. 
Η εικόνα αυτή του Κολοκοτρώνη δεν ανταποκρίνεται καθόλου στη γενικό-
τερη ιστορική εικόνα του Κολοκοτρώνη, έστω και αν του καταλογίζονται 
από ιστορικούς και αρνητικά στοιχεία στην πορεία του [Πετράκου 2005: 408].

5. Η δίκη του (Θεόδωρου) Κολοκοτρώνη
Η δίκη του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα αξιοποιήθηκε σε δύο μετα-

πολεμικά θεατρικά έργα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική δίκη λίγο 
μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, με διδακτικό πολιτικό χαρακτήρα. 
Το έργο του Aντώνη Ξεπαπαδάκου Η δίκη του Κολοκοτρώνη (1963) ακολου-
θεί με αρκετή πιστότητα τα ιστορικά στοιχεία, ενώ το έργο των Μιχάλη Ρέππα 
και Θανάση Παπαθανασίου Η δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που παρου-
σιάστηκε στο Ηρώδειο τον Οκτώβριο του 2021, εντάσσεται στο θέατρο-ντο-
κουμέντο, καθώς στηρίζεται κυρίως σε αποσπάσματα από το βιβλίο Η δίκη 
του αοιδίμου Θ. Κολοκοτρώνη και Δ. Πλαπούτα, που διασώζει μεγάλο μέρος 
από τα Πρακτικά της δίκης και αποδίδεται από ορισμένους στον δικαστή Ανα-
στάσιο Πολυζωίδη. Και τα δύο έργα αποτελούν έναν κόλαφο για την περίοδο 
της Αντιβασιλείας και για τον τυραννικό τρόπο που αυτή συμπεριφέρθηκε 
στον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα.

2   Στη Μαντώ Μαυρογένους, η μεγάλη γελασμένη (1959/60) του Γιώργου Ρούσσου 
ο Κολοκοτρώνης παίρνει το μέρος των κοτζαμπάσηδων, συντασσόμενος με τον Ζα-
ΐμη, τον Παλαιών Πατρών Γερμανό κ.ά. [Χατζηπανταζής 2006: 479–480]. Πιστεύ-
ουμε ότι η σχέση μεταξύ του Κολοκοτρώνη και των προεστών ήταν περίπλοκη 
και σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίστηκε στην πορεία του χρόνου μαζί τους.
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6. Το μεγάλο μας τσίρκο
Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης στο Μεγάλο μας τσίρκο (1973) και συγκεκριμέ-

να στο σκετς Το άγαλμα ενεργοποιεί το άγαλμα του Κολοκοτρώνη το οποίο 
ζωντανεύει συνομιλώντας με τον Ρωμιό και το Ρωμιάκι. Το ίδιο το ζωντανε-
μένο άγαλμα εκφωνεί εκ των προτέρων έναν υποθετικό λόγο για τη γιορτή 
της 25ης Μαρτίου που ακολουθεί την επόμενη μέρα. Σημασία έχει ο αδιαμε-
σολάβητος και αυθεντικός λόγος των ίδιων των αγωνιστών. Ο ήρωας κινείται 
σε δύο άξονες: εθνική μνήμη- λήθη, εξωτερικοί εχθροί- εσωτερικοί εχθροί. 
Ο διδακτισμός του στρέφεται στην αναζήτηση ενός βιώσιμου παρόντος 
και μέλλοντος για τους Έλληνες, που θα στηρίζεται στη λήθη του ένδοξου πα-
ρελθόντος, η οποία σχετίζεται με την εθνική δράση και την αποφυγή της άγο-
νης προγονολατρίας, του ωφελιμισμού και της εκμετάλλευσης των εθνικών 
συμβόλων από τους επιτήδειους.

7. Συμπεράσματα
Τα εξεταζόμενα θεατρικά έργα κινούνται σε δύο επίπεδα. Από τη μία πλευ-

ρά παρουσιάζουν τη δράση του Κολοκοτρώνη, όπως και άλλων ηρώων 
και από την άλλη εξετάζουν και αποτυπώνουν το γενικότερο κοινωνικοπο-
λιτικό κλίμα. 

Το κλίμα αυτό έχει ως επί το πλείστον αρνητικά χαρακτηριστικά: κοι-
νωνική αδικία και αναλγησία, διχασμός, εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ίδιον 
όφελος ατόμων και ομάδων, αυταρχισμός των Βαυαρών, καταστρατήγηση 
αξιών, όπως η δικαιοσύνη και η ελευθερία. Τα στοιχεία αυτά δεν παρουσι-
άζονται ή δεν υπερισχύουν σε όλα τα έργα, καθώς παρατηρούνται και θε-
τικές εξελίξεις ή εκφράζονται και θετικά χαρακτηριστικά ηρώων, ειδικά 
στο έργο του Ρώτα, αλλά και στα έργα με άξονα τη δίκη του Κολοκοτρώνη 
και του Πλαπούτα. 

Η παρουσία του ίδιου του Κολοκοτρώνη είναι θετική, καθώς είναι φο-
ρέας αξιών, ουσιαστικής και προοδευτικής στάσης και δράσης, με εξαίρε-
ση την τραγωδία του Καζαντζάκη. Έτσι, δημιουργείται στη δραματουργία 
ένα ηρωικό πρότυπο προς μίμηση ή έστω ένα ευρύτερο διδακτικό παράδειγμα 
στάσης και δράσης, μαζί με άλλα παραδείγματα και πρότυπα από την ελληνι-
κή Επανάσταση και από άλλες περιόδους, παρότι τα έργα που έχουν ως πρω-
ταγωνιστή τον Κολοκοτρώνη είναι σε διάστημα εκατόν ογδόντα περίπου 
ετών λιγοστά.
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Theodoros Kolokotronis has been an emblematic fi gure 
for the Hellenism. He is considered the most important 
fi gure of the Greek Revolution of 1821, as his contri-
bution was determinant for its fi nal positive outcome. 
His heroic personality motivated the Greek authors, 
who highlighted his action. The Greek playwrights 
of the 19th century didn’t make especially use οf his fi g-
ure and life, in contrast to some playwrights of the 20th 
and 21st century. Ιn a considerable number of plays 
Kolokotronis is the main person or participates in their 
plot with a signifi cant role. The most important events 
of his life, used in the plays, are the conquest of Trip-
olis, the battle of Dervenakia and the trial against 
him and Plapoutas during the regency period, after 
the creation of the Greek state. Some of the plays are: 
Kapodistrias by Nikos Kazantzakis (1946), Koloko-
tronis or the disaster of Dramalis by Vasilis Rotas 
(1954–1955), The trial of Kolokotronis by Antonis Xe-
papadakos (1963), Our big circus by Iakovos Campan-
ellis (1973) and The trial of Theodoros Kolokotronis 
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by Michalis Reppas et Thanasis Papathanasiou (2021). 
Our announcement aims at the utilization of these plays, 
in order to convey and criticize the social and political 
environment of these periods, as well as analyze the con-
tribution of Kolokotronis to the Greek nation. The fi nal 
purpose is to reconsider our historical past, the connec-
tion between the past and the present and the creative 
utilization of the past. 

Keywords: Greek Revolution, 1821, Kolokotronis, 
Plapoutas, plays, 20th century, Rotas
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Γνωριμία με τη ανδρική παραδοσιακή φορεσιά, τη φου-
στανέλα και τη βράκα, μέσα από εικαστικές αποτυπώ-
σεις Ελλήνων Αγωνιστών της Επανάστασης. Θα μελετη-
θούν απεικονίσεις των φορεσιών των Θεόδωρου και Ιω-
άννη (Γενναίου) Κολοκοτρώνη, Δημήτρη Παπανικολή 
και Λάζαρου Κουντουριώτη, σε έργα από τις συλλογές 
της Εθνικής Πινακοθήκης και του Εθνικού Ιστορικού 
Μουσείου. Θα αναφερθούν οι λόγοι σύνδεσης των συ-
γκεκριμένων προσώπων με τη Ρωσία. Παρατηρήσεις, 
συμπεράσματα και προτάσεις.

Λέξεις-κλειδιά: Επανάσταση 1821, Έλληνες Αγωνιστές, 
Ελλάδα-Ρωσία, φουστανέλα, βράκα

1. Εισαγωγή
Θα παρουσιαστούν οι δύο βασικοί τύποι της Ελληνικής ανδρικής παραδο-

σιακής φορεσιάς, η φουστανέλα και η βράκα. Θα τονισθεί η σημασία της πρώ-
της ως εθνικής ενδυμασίας και συμβόλου ελληνικότητας. Θα αναλυθούν πέντε 
ζωγραφικοί πίνακες με τους Θεόδωρο και Ιωάννη (Γενναίο) Κολοκοτρώνη 
από την Πελοπόννησο, τον Ψαριανό Δημήτριο Παπανικολή και τον Υδραίο Λά-
ζαρο Κουντουριώτη με τις τοπικές φορεσιές τους και θα αιτιολογηθεί η σύνδεσή 
τους με τη Ρωσία. Θα διατυπωθούν παρατηρήσεις, συμπεράσματα και προτάσεις.

2. Ελληνικές ανδρικές παραδοσιακές φορεσιές
Είναι αυστηρές στο χρώμα και λιτές στην διακόσμηση. Στις παραθαλάσ-

σιες περιοχές και τα νησιά φοριέται η βράκα, ενώ, γενικά, στην ηπειρωτική 
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Ελλάδα, η φουστανέλα. Η φουστανέλα [Μπάδα 1995: 127–148] φοριόταν 
από τα προεπαναστατικά χρόνια από τους αρματολούς και τους κλέφτες, 
από τους οποίους προέκυψαν και οι Αγωνιστές, πριν ο Όθων την καθιερώσει 
ως επίσημο αυλικό ένδυμα και εθνική ενδυμασία [Παπαντωνίου 1991: 16–17]. 
Βασικά τμήματά της: λευκή πολύπτυχη φούστα, πουκάμισο με μακριά πλατιά 
μανίκια, ζωνάρι, αμάνικο κοντό γιλέκο, επενδύτης με ανοιχτά μανίκια στα πλά-
για, μακριές λευκές κάλτσες, τσαρούχια και κόκκινο φέσι [Μπάδα 1995: 141]. 
Η φορεσιά με βράκα περιλάμβανε: λευκό πουκάμισο, σκουρόχρωμη φαρδιά 
βράκα και γιλέκο, τζάκα, ριγωτό ζωνάρι, σκαρπίνια και κόκκινο φέσι.

3. Σύνδεση των Αγωνιστών με τη Ρωσία
Θα μελετηθούν εικαστικές αποτυπώσεις των φορεσιών των Θ. Κολοκο-

τρώνη και του γιου του Γενναίου1, από την Πελοπόννησο, του Ψαριανού Δ. Πα-
πανικολή και του Υδραίου Λ. Κουντουριώτη. Οι δύο πρώτοι ήταν στενά συνδε-
δεμένοι με το ομόδοξο Ρωσικό κόμμα [Κορυζής 1974: 56–57], ενώ οι Δ. Παπα-
νικολής [Φωτιάδης 1984 : 68–70] και Λ. Κουντουριώτης σχετίζονται με τον φι-
λέλληνα Ρώσο πυρπολητή Ιβάν Αφανάσιεφ2 οι γνώσεις του οποίου στα πυρπο-
λικά προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στις ναυμαχίες εναντίον του Οθωμανι-
κού στόλου, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

4. Εξεταζόμενοι πίνακες 
«Ορκωμοσία Φιλικού» του Δ. Τσόκου. Απεικονίζει την τελετή μύησης 

του Θ. Κολοκοτρώνη στη Φιλική Εταιρεία. Διακρίνονται, μεταξύ άλλων, 
τα εξής τμήματα της φορεσιάς του: ο λευκός γιακάς του πουκαμίσου του, 
τμήμα από το γιλέκο3, κεντημένο με χρυσές και ασημί κλωστές, ο κόκκινος 
χρυσοκέντητος επενδύτης και η μακριά λευκή φουστανέλα.

«Ο Κολοκοτρώνης ορκίζει το γιο του» του Δ. Τσόκου. Ο ίδιος φέρει φου-
στανέλα και από πάνω μια κόκκινη φούστα, που αποτελεί, ενδυματολογικό 
τμήμα της επίσημης φορεσιάς.

«Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης». Φαίνονται τα πιο κάτω τμήματα 
της φορεσιάς του: τμήμα του λευκού πουκάμισου, του γιλέκου και της φέρ-

1  Η φορεσιά φυλάσσεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
2   Βλ. και χαιρετισμό του πρέσβη της Ρωσίας στην Ελλάδα Andrey Maslov στην 

Επιστημονική Εκδήλωση για τις σχέσεις Ύδρας — Ρωσίας. Διαθέσιμο στο: 
https://greece.mid.ru/el/press-center-gr/news_gr/_24_2021/.

3  Φυλάσσεται μόνο το γιλέκο στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
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μελης, σε κόκκινο και χρυσαφί χρώμα, της φουστανέλας και της κόκκινης 
φούστας. Φέρει κόκκινο φέσι.

«Δημήτρης Παπανικολής» του Δ. Τσόκου, μπούστο του Ψαριανού Αγω-
νιστή, με διακρινόμενα τμήματα από το πολυτελές σκουρόχρωμο μεταξωτό 
γιλέκο, τη τζάκα και το κόκκινο φέσι. 

«Λάζαρος Κουντουριώτης» του Α. Κριεζή, ολόσωμη απεικόνιση 
του Υδραίου Ναυάρχου, που φαίνεται η σκουρόχρωμη πλούσια φουσκωτή 
βράκα, η πολυτελής τζάκα, τα σκαρπίνια και το κόκκινο φέσι. 

Παρατηρείται ότι το φέσι του Γ. Κολοκοτρώνη είναι διακοσμημένο 
με το χαρακτηριστικό Οθωνικό σύμβολο, εξάρτημα που δεν εντοπίζεται στις 
φορεσιές των δύο νησιωτών. Όλα τα έργα φυλάσσονται στο Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο, εκτός από το «Ο Κολοκοτρώνης ορκίζει το γιο του», που βρίσκεται 
στην Εθνική Πινακοθήκη. 

5. Συμπεράσματα
Οι Αγωνιστές που μελετήθηκαν έφεραν τις τοπικές φορεσιές τους. 

Ο Γ. Κολοκοτρώνης και ο Λ. Κουντουριώτης φέρουν την ταινία του Μεγαλό-
σταυρου και τα διάσημα του Τάγματος του Σωτήρος, ένδειξη ότι τους έχουν 
απονεμηθεί οι ανώτατες διακρίσεις [ΒΔ 1833/ΦΕΚ19]. Η ιδιαίτερη σχέση με-
ταξύ Ελλάδας — Ρωσίας διακρίνεται και μέσα από το έργο «Όρκος Φιλικού», 
με τη μύηση του Θ. Κολοκοτρώνη στη Φιλική Εταιρεία που ιδρύθηκε στην 
Οδησσό, σημαντική πόλη της τότε αυτοκρατορικής Ρωσίας. Ένα ακόμη συ-
μπέρασμα που ενισχύει την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο χωρών και συν-
δέεται, γενικότερα, με τους Αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης, είναι 
και η ονοματοδοσία, το 1828, σε Navarin, του Ρωσικού ακρωτηρίου, βόρεια 
της χερσονήσου Καμτσάσκα, με την ψηλότερη κορυφή Heiden, σε ανάμνηση 
της καταλυτικής συμμετοχής του Ρωσικού στόλου υπό τον Ναύαρχο Heiden, 
στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, το 1827. 

6. Πρόταση
Έρευνα για εντοπισμό ζωγραφικών πινάκων ή άλλων αποτυπώσεων 

από Ρώσους, Έλληνες ή και άλλους ξένους καλλιτέχνες, που απεικονίζουν 
Έλληνες αγωνιστές ή Ρώσους φιλέλληνες με ελληνικές παραδοσιακές φορε-
σιές και μελέτη αν η σχετική απεικόνιση ακολουθεί τα ενδυματολογικά πρό-
τυπα της εποχής. 
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DEPICTIONS OF GREEK WARRIORS AT THE GREEK 
WAR OF INDEPENDENCE IN RELATION WITH 

PEOPLE, PLACES OR HISTORIC FACTS CONNECTED 
WITH RUSSIA
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This paper will examine the two basic types of Greek 
male traditional costume, that is “fustanella” and “vra-
ka”. The basic parts of “fustanella” are: a short white skirt 
of stiff ed linen or cotton, long sleeve shirt of the same 
colour, vest and “tsarouchia”, a type of moccasin shoe 
with a pompon It is mainly worn in mountain areas. 
“Vraka”, among others, includes a large dark coloured 
trouser, dark shirt, vest and dress shoes. It was the cos-
tume worn in the islands and coastal areas. Both cos-
tumes include a fez hat. Paintings from the collections 
of both the National Gallery and the National Histori-
cal Museum of Greece, of four famous Greek Warri-
ors: Theodoros and Ioannis (Gennaios) Kolokotronis, 
Dimitris Papanikolis Lazaros Kountouriotis, with their 
costumes, will be analysed. Reasons related to the con-
nection of the above warriors with Russia will be ex-
plained. Remarks, conclusions along with suggestions 
for any future research will be provided. 

Keywords: 1821 Greek Warriors, Russia, male tradi-
tional dress 
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Η εξέγερση του Μοριά, που στην τουρκική συλλογι-
κή μνήμη θεωρείται ως ήττα, δεν αναφέρεται εκτενώς 
στα τουρκικά βιβλία Ιστορίας. Αν γινόταν εκτενέστερη 
αναφορά, αυτό θα σήμαινε την επίσημη αναγνώριση 
της εξέγερσης που προέκυψε από το απελευθερωτικό 
κίνημα των Ελλήνων. Αυτή η περίοδος περνάει υπο-
τονικά στα τουρκικά βιβλία Ιστορίας, επειδή προβάλ-
λοντας ένα τέτοιο επαναστατικό κίνημα που σηματο-
δότησε την καταστροφή της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας από μέσα ως νίκη της ανεξαρτησίας στην μνήμη 
του τουρκικού έθνους. Επειδή ο πρώτος προδότης λαός, 
που κατέστρεψε από μέσα το κράτος, ήταν οι Έλληνες 
που θεωρούνταν millet-i sadıka (πιστό έθνος) στην Τουρ-
κική κοινή γνώμη, η εξέγερση του Μοριά το 1821, αυτό 
το ιστορικό γεγονός μετατράπηκε σε «επιλεγμένο τραύ-
μα». Έτσι η εξέγερση του Μοριά το 1821 είναι η αφε-
τηρία που διαμόρφωσε την πρώτη εικόνα του «προ-
δότη Έλληνα» στην τουρκική κοινότητα. Η εξέγερση 
του Μοριά η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως «τραύμα», στην εθνική μνήμη σκιαγράφησε τους 
Έλληνες με εικόνες όπως αναξιόπιστοι, εξαρτημένοι 
από το εξωτερικό, προδότες. Η εξέγερση του Μοριά, 
στην εθνική τουρκική μνήμη απέχει πολύ από το να θε-
ωρείται απλώς μια κίνηση αντίστασης που έγινε ενάντια 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι η αφήγηση ενός 
εθνικού τραύματος και ίσως μιας προδοσίας.
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«Η Εξέγερση του Μοριά» στην Τουρκική Ιστοριογραφία 
Στην ιστορία της Τουρκίας, η εξέγερση του Μοριά το 1821 είναι ένα ιστο-

ρικό συμβάν που πρώτη φορά έφερε στην επιφάνεια τα αισθήματα θυμού 
που μπορούσαν να θεωρηθούν «αρνητική εγγραφή» κατά των Ελλήνων. Διότι 
όταν αξιολογείται από την οπτική της πολιτικής ψυχολογίας, η απώλεια ενός 
ατόμου ή ενός αντικειμένου ξεκινά τη διαδικασία του πόνου και του πένθους, 
και τελικά το πένθος μετατρέπεται σε θυμό [Volkan 2009: 60]. Ωστόσο, δεδο-
μένου ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να υπάρξει θρήνος στις πολιτικά και στρα-
τιωτικά εξευτελιστικές καταστροφές, η διαδικασία πένθους που ξεκινά συ-
χνά από την απώλεια και την αλλαγή μπορεί να είναι δύσκολη υπό ορισμέ-
νες συνθήκες, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνεπώς πολιτικές παραχωρήσεις 
όπως η παράδοση γης σε μια περιοχή στον εχθρό, δεν είναι εύκολο να γίνουν 
αποδεκτές. Παρόλα αυτά στην διάρκεια της τριανταενάχρονης ηγεμονίας 
(1808–1839) του ΙΙ. Mahmut έχουν γραφτεί πολλά έργα από ιστοριογράφους 
για γεγονότα τα οποία άφησαν βαθιά αποτυπώματα στην συνείδηση του πα-
λατιού και στο περιβάλλον του. Ένα από αυτά τα γεγονότα ήταν η «εξέγερ-
ση των Ρωμιών». Ήδη στην εποχή του Σουλτάνου ΙΙ. Mahmut γράφτηκαν 
το πρώτα έργα σχετικά με την εξέγερση του Μοριά [Kütükoğlu 1990: 11]. 

Ένας από τους θεμέλιους λίθους της πορείας προς την εξέγερση του Μοριά 
το 1821 είχε τεθεί με τον ανερχόμενο βαλκανικό εθνικισμό υπό την υποστή-
ριξη της Ρωσίας. Σε κάθε Τούρκο-Ρωσικό πόλεμο στις εξεγέρσεις που έκαναν 
οι Έλληνες βασιζόμενοι στον θρύλο του «ξανθού γένους» υπήρχε το όραμα 
της κατάκτησης της ανεξαρτησίας με την βοήθεια των Ρώσων. Στη περίοδο 
της παρακμής και διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα Ευρωπαϊ-
κά Κράτη και κυρίως η Ρωσία υποκινούσαν τους Έλληνες να ξεσηκωθούν 
εναντίον των Οθωμανών [Akşit, Sanır, Akyol 1979: 131]. Για αυτό τον λόγο 
στην Τουρκική ιστοριογραφία η εξέγερση του Μοριά το 1821 στηρίζεται 
σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι η υλική και ηθική υποστήριξη λόγω της γέ-
φυρας που είχε οικοδομήσει η Ευρώπη ανάμεσα στους Αρχαίους Έλληνες 
και τους Σύγχρονους Έλληνες. Όμως εάν δούμε την γενική εικόνα, στη τουρ-
κική ιστορία επικρατεί γενικώς σιωπή για την εξέγερση του Μοριά το 1821 
που επέτυχε το 1829 και δημιούργησε την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος. 
Η σιωπή οφείλεται στο ότι η εξέγερση του Μοριά σηματοδότησε την απώλεια 
εδαφών των Οθωμανών στα Βαλκάνια. 
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Η τουρκική ιστορία γενικώς αντιπαρέρχεται με σιωπή κάποια γεγονότα 
τα οποία θεωρούνται ως εθνικά τραύματα. Αυτό ισχύει κυρίως από την πε-
ρίοδο των Νεότουρκων (1908) που θεωρείται η αρχή του τουρκικού εκσυγ-
χρονισμού ως και το 1923 οπότε ιδρύθηκε η Τουρκική Δημοκρατία. Ιδίως 
η αίσθηση που προκλήθηκε μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους με την απώ-
λεια των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη, στο επό-
μενο διάστημα έμεινε στην Τουρκική Δημοκρατία ως κληρονομιά ιδεολογι-
κής παράνοιας. Διότι μετά την απώλεια το να αισθάνεσαι συνεχώς τον εαυτό 
σου ως θύμα ή να νιώθεις διαρκώς υπό απειλή, είναι μία από τις αντιδράσεις 
των κοινοτήτων που έζησαν κάποιο τραύμα [Üstündağ 2012: 103]. Και η εξέ-
γερση του Μοριά το 1821 η οποία είναι ο πρώτος κρίκος της τραυματικής πε-
ριόδου στην τουρκική ιστοριογραφία είναι η αφήγηση της προδοσίας που ξε-
κίνησε από μέσα και δεν μνημονεύεται πολύ. Αλλά και δεν ξεχνιέται … 

Από την άλλη πλευρά οι Τούρκοι είναι ένα έθνος που από το 1821 συνε-
χώς αγωνίζεται με τους Έλληνες. Κυρίως με την κατάληψη της Μικράς Ασί-
ας από τους Έλληνες, στην συλλογική μνήμη των Τούρκων έχει εγκατασταθεί 
για τα καλά η αντίληψη ότι «δεν γίνεται προβιά από αρκούδα και φίλος από Έλ-
ληνα» όπως χαρακτηριστικά λέει μια γνωστή τουρκική παροιμία. Η ιστορία, 
σε κάθε δύσκολη στιγμή των Τούρκων έφερε απέναντι τους τους Έλληνες με τους 
οποίους αγωνίζονταν συνεχώς. Αυτό το έθνος που σε κάθε ευκαιρία πρόδιδε, 
δεν είναι το έθνος εκείνο που άνοιξε και την πρώτη πληγή το 1821; Με λίγα λόγια 
η εξέγερση του Μοριά το 1821 ήταν η αφετηρία ώστε οι Ρωμιοί που εκπροσω-
πούσαν το ελληνικό έθνος και υπηρετούσαν σε σημαντικές θέσεις και ιδρύματα 
να μετονομαστούν από «millet-i sadıka» (πιστό έθνος) σε «προδότες Έλληνες». 
Εξαιτίας αυτού του γεγονότος σε καμία περίοδο της τουρκικής ιστορίας εφε-
ξής δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη στους Έλληνες. Διότι ήταν οι πρώτοι υπήκοοι 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που άρχισαν την εξέγερση από μέσα και αποτέ-
λεσαν κακό παράδειγμα και έγιναν αρνητικό πρότυπο και για τους άλλους. 

Τελικά στην Τουρκική ιστοριογραφία η εξέγερση του Μοριά το 1821 
κατέχει μια περιορισμένη αφήγηση και προβάλλεται ως ένα περιορισμένης 
κλίμακας συμβάν δευτερεύουσας σημασίας [Millas 2005: 97–98]. Και η εξέ-
γερση του Μοριά είναι ένα ιστορικό γεγονός που μπορεί να ενταχθεί σε αυτή 
την κατηγορία. Η εξέγερση του Μοριά, που στην τουρκική συλλογική μνήμη 
θεωρείται ως ήττα, δεν αναφέρεται εκτενώς στα τουρκικά βιβλία Ιστορίας. 
Αν γινόταν εκτενέστερη αναφορά, αυτό θα σήμαινε την επίσημη αναγνώριση 
της εξέγερσης που προέκυψε από το απελευθερωτικό κίνημα των Ελλήνων. 
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The Peloponnese Revolt in Turkish collective memory 
is considered a defeat, is not extensively mentioned 
in Turkish history books. If a more extensive report 
was made, this would mean the offi  cial recognition 
of the uprising that arose from the Greek liberation 
movement. This period passes subtly in the Turkish 
history books, because by projecting such a revolution-
ary movement that marked the destruction of the Otto-
man Empire from within as a victory of independence 
in the memory of the Turkish nation. Because the fi rst 
traitorous people, who destroyed the state from within, 
were the Greeks who were considered millet-i sadıka 
in Turkish public opinion, the Peloponnese revolt 
in 1821, this historical event turned into a “selected trau-
ma” Thus the Peloponnese revolt in 1821 is the starting 
point that formed the fi rst image of the “Greek traitor” 
in the Turkish community. The Peloponnese revolt which 
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could be characterized as a “trauma”, in the national 
memory portrayed the Greeks with images as unreli-
able, dependent on foreigners, traitors. The Peloponnese 
revolt, in the Turkish national memory, is far from being 
considered just a resistance movement against the Ot-
toman Empire. It is the narrative of a national trauma 
and perhaps a betrayal.

Keywords: Peloponnese Revolt, Greek Revolution, Otto-
man Empire, Turkey, Greece
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Δύο Νεοέλληνες, συνέταιροι και φίλοι. Το πλάνο απλό 
αλλά φιλόδοξο: ένα καλύτερο αύριο μέσω … Βαλκα-
νίων. Το μυθιστόρημα του Σάκη Τότλη ο Συνδυασμός 
Έδεσσα-Ζυρίχη (1991) καταγράφει την προσπάθεια 
δύο φίλων να πιάσουν την καλή διασχίζοντας τα Βαλκά-
νια, με απώτερο στόχο την άφιξη στη “γη της Επαγγελί-
ας”, την Ελβετία. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους θα έρ-
θουν σε επαφή με διαφορετικούς χαρακτήρες και ποικί-
λες συνθήκες, οδηγούμενοι σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας 
και ταυτόχρονα δικού τους επαναπροσδιορισμού. Η ται-
νία Βαλκανιζατέρ (1997) του Σωτήρη Γκορίτσα, μια ται-
νία δρόμου, βασιζόμενη στο προαναφερόμενο βιβλίο, 
ήρθε να συμπληρώσει με τρόπο ανάγλυφο την αλλόκο-
τη αυτή πορεία των δύο σαραντάρηδων εφήβων προς 
την ενηλικίωση, διερχόμενη από βαλκανικά κατατόπια.

Λέξεις-κλειδιά: ταξίδι, Βαλκάνια, λογοτεχνία, μυθιστό-
ρημα, κινηματογράφος, ταινία δρόμου

Ο συνδυασμός Έδεσσα-Ζυρίχη είναι το πρώτο βιβλίο του Σάκη Τότλη, 
πρωτοεκδόθηκε το 1991 (εκδόσεις Διαγώνιος), για να ακολουθήσουν στη συ-
νέχεια επανεκδόσεις από ποικίλους οίκους. To βιβλίο είναι χωρισμένο σε 7 
νοητά κεφάλαια και το καθένα επικεντρώνεται σε στιγμιότυπα που συμβαί-
νουν σε μια περιοχή-χώρα. Στο μυθιστόρημα ακολουθούνται οι περισσότεροι 
από τους προσδιοριζόμενους ως βασικοί «νόμοι» της πλοκής [Αθανασόπουλος 
2005: 33–34]. Το περιεχόμενό του παρουσιάζεται ως αναμνηστική εξιστόρηση 
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ενός εκ δύο φίλων που κάποτε ταξίδεψαν στα Βαλκάνια με σκοπό να απο-
κτήσουν λεφτά. Η υπόθεση έχει ως αφετηρία τον χώρο της καθημερινής τους 
βιοπάλης, την κοινή τους καφετέρια στην Έδεσσα, αναζητώντας ταυτόχρο-
να μια ευκαιρία που θα τους εξασφαλίσει μεμιάς πολλά λεφτά. Η συζήτηση 
με τον ξάδερφο του ενός είναι αυτή που τους δίνει την ιδέα και τους βάζει σε ευ-
ρωπαϊκές περιπέτειες. Οι δυο συνέταιροι καταστρώνουν ένα φιλόδοξο πλάνο, 
που στην υλοποίησή του δεν φαίνεται δύσκολο. Σύμφωνα με αυτό, διαγράφο-
ντας οδικώς τη διαδρομή Έδεσσα — Ζυρίχη θα φτάσουν στην πρωτεύουσα 
της Ελβετίας και θα ανταλλάξουν λέβα, που προηγουμένως θα έχουν αλλάξει 
στη Βουλγαρία με ελβετικά σεντς, με την ισοτιμία να εξαπλασιάζει τα κέρδη 
τους. Μετά από πολλές περιπέτειες θα καταφέρουν να φτάσουν στον στόχο 
τους, όμως εκεί οι ελπίδες τους θα διαψευστούν με τον πιο απρόσμενο τρό-
πο. Η εξαρχής λάθος πληροφόρηση για την ισοτιμία αποδεικνύει ότι όλη αυτή 
η προσπάθεια επί του πρακτέου είναι χωρίς αντίκρισμα, καθώς εν τέλει οι υπο-
λογισμοί αποδεικνύονται λανθασμένοι και το κέρδος ανύπαρκτο.

Στον χώρο του κινηματογράφου η ταινία Βαλκανιζατέρ (1997), βασιζόμενη 
στο ο Συνδυασμός Έδεσσα — Ζυρίχη, σε σενάριο και σκηνοθεσία Σωτήρη Γκο-
ρίτσα, με πρωταγωνιστικό δίδυμο τους Στέλιο Μάινα και Γεράσιμο Σκιαδα-
ρέση και τη συμμετοχή της Γιώτας Φέστα θεωρείται μια από τις πιο αναγνω-
ρίσιμες ταινίες δρόμου του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Γεγονός 
είναι ότι η ταινία γνώρισε πορεία και φήμη αντιστρόφως ανάλογη της προέ-
λευσής της, καθότι απέκτησε σημαίνουσα θέση στην ιστορία του ελληνικού 
κινηματογράφου, συνετέλεσαν σε αυτό οι έξοχες ερμηνείες των δύο βασικών 
ερμηνευτών, όσο και η μουσική της επένδυση από τον Νίκο Πορτοκάλο-
γλου, με το τραγούδι των τίτλων να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 
της μουσικής πορείας του εν λόγω καλλιτέχνη και ένα από τα πλέον διαχρονικά 
της εγχώριας μουσικής σκηνής. Ως προς την αποδοχή της ταινίας από το κοι-
νό ο Κωνσταντίνος Ζούλας ανέφερε χαρακτηριστικά στην Καθημερινή [2015] 
«…η ταινία είναι το ωραιότερο road movie που έχει γυριστεί από Έλληνα σκη-
νοθέτη. Οι δε πρωταγωνιστές της, ο Σ. Μάινας και ο Γ. Σκιαδαρέσης, είναι υπέ-
ροχοι στους ρόλους που έχει φιλοτεχνήσει ο Γκορίτσας. Την ταινία απογειώνει 
η εξαιρετική μουσική του Ν. Πορτοκάλογλου…». Ομοίως και ο κριτικός κινη-
ματογράφου ο Δ. Δανίκας [2008] χαρακτήρισε την ταινία ως μια από αυτές 
που σηματοδότησαν την αναγέννηση του ελληνικού κινηματογράφου.

Στο μυθιστόρημα και στην ταινία πρωταγωνιστούν δύο φίλοι — με έτερα 
ονόματα σε αμφότερα — από την Έδεσσα, οι οποίοι βάζουν στόχο ζωής να δι-
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ασχίσουν τα Βαλκάνια προκειμένου να εκπληρώσουν τον στόχο τους. Η κινη-
ματογραφική μετάπλαση του ο Συνδυασμός Έδεσσα — Ζυρίχη από τον Γκορί-
τσα έχει στηριχτεί στη βασική ιστορία των σελίδων του Τότλη, διατηρώντας 
κατά πρώτον τους δύο βασικούς χαρακτήρες, χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις, 
ενώ κάποιοι από τους διαλόγους τους έχουν μεταφερθεί αυτολεξεί στη με-
γάλη οθόνη. Στην κινηματογραφική εκδοχή ωστόσο έχει προστεθεί ένα ακό-
μα πρόσωπο, που δίνει μάλιστα σημαντική ώθηση στην εξέλιξη της δράσης. 
Αυτό είναι η γυναίκα του Σταύρου (Σάκη κατά το βιβλίο), που εξασφαλί-
ζει το οικονομικό κεφάλαιο για να “δράσουν” οι δύο φίλοι, ενώ είναι εκείνη 
που θα συμβάλει στο happy end του φιλμ. Στις σελίδες του βιβλίου το πρό-
σωπο αυτό είναι σχεδόν ανύπαρκτο, υπάρχει μόνο ως ανάμνηση, έντονη αρ-
χικά ενώ λίγο πριν το τέλος της ιστορίας «παλεύει να επιβιώσει» [Τότλης 
2000: 31, 105, 154]. Στο φιλμ το σημαίνον πρόσωπο της συζύγου οδηγεί προς 
ένα ηθικοπλαστικό τέλος, προβάλλοντας την οικογενειακή-συντροφική θαλ-
πωρή ως ανώτερη από ό,τι άλλο και βέβαια υπεράνω κάθε αναποδιάς. Αντί-
θετα στο βιβλίο οι ταξιδιώτες επιστρέφουν μετά την αποτυχημένη αποστολή 
αμίλητοι, βυθισμένοι στις σκέψεις των δικών τους ολότελα διαφορετικών κό-
σμων, αφήνοντας μάλιστα “ανοιχτή” την κατάληξή τους και τον αναγνώστη 
σε υποθέσεις απλώς για αυτή.

Σχολιάζοντας περαιτέρω την παραπάνω διαπίστωση στο βιβλίο αποτυ-
πώνεται ξεκάθαρα η διαφοροποίηση των δύο κεντρικών χαρακτήρων. Αυτός 
φαίνεται να είναι ένας από τους βασικούς συγγραφικούς στόχους. Η ετερό-
τητα ελλοχεύει και μια συγκρουσιακή κατάσταση ανάμεσα στους δύο ήρωες 
που άλλοτε εξωτερικεύεται, κυρίως όμως δηλώνεται ως παρατεταμένη σιω-
πή, προφανώς για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Όπως και να έχει η κατα-
γραφή αυτής της σχέσης και της εξέλιξής της φαίνεται να είναι το πρωταρ-
χικό μέλημα για τον συγγραφέα, ο θεματικός του πυρήνας, προσπαθώντας 
να τον αναδείξει μέσα από τις σελίδες του, ίσως και περισσότερο από την έκ-
βαση της ιστορίας. Η σχέση αυτή διέρχεται δια πυρός και σιδήρου, η υφέρ-
πουσα ένταση σταδιακά κλιμακώνεται, φτάνει στα όρια της έλλειψης εμπι-
στοσύνης και σύγκρουσης, έστω και μη εκφρασμένης στις σελίδες [Τότλης 
2000: 100, 103], απειλώντας ακόμα και να ακυρώσει τον κοινό στόχο. Αντί-
θετα η ταινία βρίθει από χιουμοριστικά περιστατικά, ομοίως και διαλόγους, 
μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών χωρίς να αφήνει την εικασία για περαιτέρω 
σκέψεις για τη μεταξύ τους σχέση, αντίθετα οι αναπάντεχες αναποδιές φαίνε-
ται να τους δένουν όλο και περισσότερο.



57

Ταξίδι στα Βαλκάνια μέσα από την πένα του Σάκη Τότλη…o

Η δράση του μυθιστορήματος τοποθετείται στο σύνολο σχεδόν των Βαλ-
κανίων και των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και μέσα στις σελίδες διατυ-
πώνονται τοπικές περιγραφές και χαρακτηριστικά των λαών: οι αργοί Βούλ-
γαροι που απέχουν από τον σύγχρονο δυτικό τρόπο ζωής όντας αφοσιωμένοι 
σε μια ζωή-ρουτίνα, οι πονηροί και άξεστοι Γιουγκοσλάβοι, η άφιξη στην 
καταπράσινη Αυστρία, μια χώρα κουλτούρας, τεχνολογίας και υψηλού πο-
λιτισμού, η αστραφτερή Ελβετία, η έρημη και σκοτεινή Γερμανία. Στην ται-
νία αντίθετα παρουσιάζεται το πέρασμα μόνο από την αγροτική Βουλγαρία 
και κατευθείαν η κατάληξη στην Ελβετία.

Στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι να προκρίνει μια από τις δύο εκ-
δοχές, μειώνοντας ταυτόχρονα την άλλη, αλλά να παρουσιάσει τον «διά-
λογο» των δύο έργων, που μπορούν να λειτουργήσουν είτε αυτόνομα, είτε 
συμπληρωματικά1. Αφετηρία για αυτή τη «συνομιλία» είναι το να δεχτούμε 
ότι η κινηματογραφική εκδοχή ενός λογοτεχνικού έργου δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί αποκλειστικά από την πιστότητα της πηγής, αλλά ως διακειμενικό έργο, 
καθώς ανοίγει μια επικοινωνία με το μυθιστόρημα στο οποίο στηρίζεται, 
δημιουργεί μια μορφή ανταλλαγής, η οποία προσθέτει τόσο στο λογοτεχνι-
κό, όσο και στο φιλμικό κείμενο και εκφράζει την υποκειμενική κατανόηση 
και την κριτική ερμηνεία της λογοτεχνικής πηγής από τον κινηματογραφικό 
δημιουργό [Αγάθος 2010: 52].
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JOURNEY TO THE BALKANS THROUGH 
THE PEN OF SAKIS TOTLIS AND THE CINEMATIC 
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Two Greeks of modern times, partners and friends. 
The plan is simple but ambitious: better tomorrow 
through… the Balkans. Sakis Totlis’s novel The Edes-
sa-Zurich Combination (1991) presents the attempt 
of two friends to strike it rich crossing the Balkans, with 
the ultimate goal of arriving in the Switzerland. During 
their journey they will come in contact with diff erent 
characters and various conditions, leading to a journey 
of self-knowledge and, at the same time, to their own re-
defi nition. The fi lm Balkanizer (1997) by Sotiris Gorit-
sas, a street fi lm based on the aforementioned book, 
came to supplement in a vivid way this bizarre path 
of two forty-year-old adolescents to adulthood, passing 
through Balkan swallows.

Keywords: journey, Balkans, literature, novel, cinema, 
road movie
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Αναζητώντας την έννοια του εθνικού, αξιοποιούμε 
σύγχρονες τεχνολογίες ανάλυσης λογοτεχνίας και εξό-
ρυξης γνώσης από κείμενα προκειμένου να αποκαλύ-
ψουμε τις αποτυπώσεις του έθνους στην ελληνική πε-
ζογραφία του 19ου αιώνα, να τις αναλύσουμε ποσοτικά, 
να τις οπτικοποιήσουμε και να τις ερμηνεύσουμε ποιο-
τικά. Η διεπιστημονική προσέγγιση των Ψηφιακών Λο-
γοτεχνικών Σπουδών προσφέρει το θεωρητικό και μεθο-
δολογικό υπόβαθρο από το οποίο αντλούμε για να μελε-
τήσουμε την έννοια του έθνους μέσα από τις συχνότη-
τες της εμφάνισής της και το γλωσσικό της περιβάλλον 
σε 91 πρωτότυπα ελληνικά πεζογραφήματα του 19ου 
αιώνα.

Λέξεις-κλειδιά: ελληνική πεζογραφία, 19ος αιώνας, έν-
νοια του έθνους, υπολογιστική ανάλυση λογοτεχνίας, 
ανάκτηση πληροφορίας με λέξεις κλειδιά

1. Εισαγωγή
Η ελληνική πεζογραφία του 19ου αιώνα, και εν γένει η λογοτεχνία, είναι 

βαθιά συνυφασμένη με την εθνογένεση. Ο πεζός λογοτεχνικός λόγος στην 
Ελλάδα του 19ου αιώνα συνδέεται με τις διαδικασίες συγκρότησης και δια-
πραγμάτευσης της εθνικής ταυτότητας [Βουτουρής, Γεωργής 2006: 207–227, 
Ταμπάκη, Πολυκανδριώτη 2016, Τζιόβας 2017], καθώς όχι μόνον ενσαρκώ-
νεται με το σπουδαιότερο εθνοποιητικό μέσο, τη γλώσσα [Κωστούδα 2018: 
58–62], αλλά παράλληλα αντανακλά και διαμορφώνει την συλλογική συνεί-
δηση. Συνεπώς, η πεζογραφία αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση με το φαινό-
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μενο της εθνοποίησης, στη βάση της οποίας η παρούσα έρευνα διερευνά 
την έννοια εθνικού μέσα από 91 ελληνικά πεζογραφήματα του 19ου αιώνα.

2. Μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα κινείται στο πεδίο των Ψηφιακών Λογοτεχνικών Σπου-

δών [Kirschenbaum 2007, Jockers 2013], καθώς διαμορφώνει μια μεθοδολο-
γική προσέγγιση όπου η παραδοσιακή εκ του σύνεγγυς μελέτη της λογοτεχνί-
ας συνδυάζεται με σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους ανάλυσης σωμάτων 
κειμένων λογοτεχνίας [Ramsay 2008, Moretti 2013] προκειμένου να εντο-
πιστούν και να μελετηθούν όλες οι ρητές αναφορές στην έννοια του έθνους 
που εμφανίζονται στα νεοελληνικά πεζογραφήματα του 19ου αιώνα. Συγκε-
κριμένα, καθορίζουμε κριτήρια συγκρότητησης ειδικού σκοπού σώματος κει-
μένων με βάση τα οποία επιλέγονται συνολικά 91 ελληνικά πεζογραφήματα 
19ου αιώνα. Τα 91 επιλεγμένα τεκμήρια αντιστοιχούν σε 91 διαφορετικούς 
συγγραφείς που προέρχονται από διάφορες γωνιές του ελληνόφωνου κόσμου. 
Μετά την ψηφιοποίηση των τεκμηρίων ακολουθεί μια σειρά επεξεργασιών 
και αναλύσεων με στόχο τον εντοπισμό των αποσπασμάτων που αναφέρο-
νται στο έθνος και την δημιουργία βάσης δεδομένων όπου εμπεριέχονται 
τα ανακτηθέντα αποσπάσματα εμπλουτισμένα από μεταπληροφορία. Τα απο-
σπάσματα αυτά ανακτώνται με βάση ένα σύνολο από προσεκτικά επιλεγμέ-
νες και προσδιορισμένες λέξεις κλειδιά (keyword-based passage retrieval), 
και εν συνεχεία επεξεργάζονται περαιτέρω προκειμένου να μελετηθεί περαι-
τέρω το γλωσσικό περιβάλλον του κάθε αποσπάσματος. 

3. Αναλύσεις — Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων οπτικοποιούνται σε διαδοχικά δια-

γράμματα που μας προσφέρουν σταδιακά μια ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση 
με τις συχνότητες αναφοράς στο έθνος. Παράλληλα, εξάγοντας τα τοπωνύμια 
που εμπεριέχοντα στα αποσπάσματα διαμορφώνεται ένα γεωγραφικό τοπίο 
διασυνδέσεων, ενώ μέσα από την ανάλυση των συμφραζομένων του κάθε 
ευρήματος παρακολουθήσουμε το λεξιλόγιο με το οποίο φαίνεται να εκφέρο-
νται συχνότερα οι αναφορές στο έθνος. Τέλος, αναλύοντας μη εποπτευόμενα 
(unsupervised) τις σημασιολογικές δομές ολόκληρου του σώματος κειμένων 
παρατηρούμε πως ένα από τα συχνότερα θεματικά μοτίβα συνδέεται άμεσα 
με το έθνος, ενώ το σύνολο λέξεων με το οποίο αρθρώνεται αυτό το μοτίβο 
που θα μπορούσε να αφηγείται την ελληνική ιστορία του 19ου αιώνα.
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4. Επίλογος
Το ζήτημα της έθνους φαίνεται με μετρήσιμα αποτελέσματα πως είναι 

ένα από τα συχνότερα και μεγαλύτερα θεματικά μοτίβα της πεζογραφίας 
του 19ου αιώνα. Αποδεικνύεται επίσης πως οι συχνότητες εμφάνισής του συ-
ναρτώνται άμεσα με κειμενικά και περικειμενικά χαρακτηριστικά. Εστιάζο-
ντας δε στο γλωσσικό περιβάλλον μπορούν να εξαχθούν πληροφορίες για δι-
άφορες πολιτισμικές όψεις του έθνους.
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The 19th century Greek prose fi ction, and literature 
in general, is deeply intertwined with the Greek na-
tion building procedures. Literary discourse in Greece 
of the 19th century is associated with the processes 
of formation and negotiation of national identity, since 
it not only is embodied through the most important na-
tion-building tool, language, but also refl ects and shapes 
the collective conscious. In search of the concept of na-
tion, we utilize modern literary analysis and text mining 
technologies to capture the imprint of the nation in Greek 
prose of the 19th century, to analyze them quantitative-
ly, to visualize them and to interpret them qualitatively. 
The interdisciplinary approach of Digital Literary Stud-
ies off ers the theoretical and methodological background 
from which we draw to gather and study all passages 
referred to the concept of the nation-state contained 
in a Greek corpus of 91 novels of the 19th century. By an-
alyzing the retrieved passages, we observe the variations 
in the frequencies of the references, as well as the ex-
tracted geographical information and the contextual en-
vironment. Finally, the topic modelling analysis allows 
us to look closer at the topic related to the nation which 
is revealed to be one of the most important and central 
themes of 19th century Greek prose fi ction.

Keywords: Greek prose fiction, 19ος century literature, 
nation concept, computational literary analysis, key-
word passage retrieval, literary analysis, distant reading
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Η συμπλήρωση των 200 χρόνων από τον Πόλεμο 
της Ανεξαρτησίας το 1821, υπήρξε μια ιδανική ευκαιρία 
για αναστοχασμό γύρω από την ιστορία της συγκρότη-
σης του ελληνικού εθνικού κράτους αλλά και της συνο-
λικής πορείας του στον χρόνο. Μια ιδιαίτερη περίοδος 
που χωρίζει τον 20ό αιώνα στη μέση και σηματοδότησε 
μια διαδικασία (ανα)συγκρότησης του ελληνικού κρά-
τους ήταν αυτή του τέλους της γερμανικής κατοχής, 
του εμφυλίου πολέμου και των πρώτων μεταπολεμι-
κών χρόνων. Η παρούσα ανακοίνωση , αξιοποιώντας 
έρευνα Τύπου και αρχεία, ερευνά τους μεταπολεμικούς 
τρόπους ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους, εστι-
άζοντας σε μια κρίσιμη διάσταση αυτής της διαδικα-
σίας: την αναδιοργάνωση των μηχανισμών ασφάλειας 
και πειθάρχησης που τέθηκαν σε κίνηση με ιδιαίτερο 
αντικείμενο τον έλεγχο της κινητικότητας στην τεμαχι-
σμένη από τις κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες του πολέ-
μου επικράτεια.

Λέξεις-κλειδιά: ασφάλεια, δημόσια τάξη, αστυνομία, εμ-
φύλιος, μεταπολεμική Ελλάδα

1. Εισαγωγή
Η συμπλήρωση των 200 χρόνων από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας 

το 1821, υπήρξε μια ιδανική ευκαιρία για αναστοχασμό πάνω στην ιστορία 
της συγκρότησης του ελληνικού εθνικού κράτους αλλά και της συνολικής πο-
ρείας του. Μια ιδιαίτερη περίοδος που σηματοδότησε μια διαδικασία εκ βά-
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θρων ανασυγκρότησης ήταν αυτή που εκτείνεται από το τέλος της γερμανικής 
κατοχής μέχρι τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια. Πρόκειται για μια ιστορική 
στιγμή που τέμνει τον 20ό αιώνα στη μέση και σε ιστοριογραφικό επίπεδο 
γίνεται αντικείμενο μιας εκ νέου πραγμάτευσης της ιστορίας του εθνικού 
κράτους. Ως αναπόσπαστο τμήμα των συγκρουσιακών κοινωνικών σχέσεων, 
ο χώρος κατά τη δεκαετία του 1940 στην Ελλάδα αναδιατάσσεται διαρκώς 
με άξονα το ποιες δυνάμεις τον διεκδικούν και μπορούν να τον ελέγξουν. 
Πιο συγκεκριμένα, εντός της μεταπολεμικής συνθήκης, το ποιος ελέγχει 
την παραγωγή και τη διανομή των εμπορευμάτων, ποιος είναι ελεύθερος 
να κυκλοφορεί και πού, καθώς και το ποιος έχει την (ένοπλη) ισχύ να επιβά-
λει όλα τα παραπάνω αποκτούν αποφασιστική σημασία. Η παρούσα ανακοί-
νωση, η οποία αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης χρηματοδοτούμενης έρευνας 
ιχνηλατεί τις μορφές (ανα)συγκρότησης του έθνους-κράτους στα πρώτα μετα-
πολεμικά χρόνια εστιάζοντας σε τεχνολογίες αστυνόμευσης και πειθάρχησης 
που διεκδικούσαν τον έλεγχο της κινητικότητας ανθρώπων και πραγμάτων, 
όχι απλώς με γνώμονα την πάταξη του «εσωτερικού εχθρού» αλλά τον συ-
νολικό έλεγχο του πληθυσμού και τη διαμόρφωση μιας δημόσιας τάξης1. 
Συγκεκριμένα, ισχυριζόμαστε ότι οι τεχνοπολιτικές αποκλεισμού / περιορι-
σμού της περιόδου δεν υποστήριζαν μόνο τον εμφυλιοπολεμικό στρατιωτικό 
αγώνα εναντίον των «αντεθνικώς δρώντων» αλλά και τον έλεγχο της κίνησης 
του πληθυσμού στον δημόσιο χώρο. Η κοινωνική αναπαραγωγή, το ταξίδι, 
η κατανάλωση, η εργασία, καθίστανται αντικείμενο αστυνομικής διαχείρισης 
και αναδιατάσσονται ενόψει ενός νέου (ψυχροπολεμικού) εθνικού μέλλοντος.

2. Μεθοδολογία
Το παρόν κείμενο συνδιαλέγεται με μια σειρά ιστορικών και κοινωνιο-

λογικών ερευνών επιχειρώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση της ιστορίας 
των τεχνολογιών ελέγχου του χώρου και της κινητικότητας. Θέτοντας το — 
ελάχιστα ερευνημένο — ζήτημα της μεταπολεμικής δημόσιας τάξης στην Ελ-
λάδα, επιχειρούμε να τοποθετήσουμε σε έναν κοινό ορίζοντα τη συζήτηση 
για τον ελληνικό εμφύλιο ως (πρώτο) επεισόδιο του ψυχρού πολέμου με εκεί-

1   Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο ερευνητικό εγχείρημα με τίτλο «Η με-
ταπολεμική οργάνωση των αστυνομικών σωμάτων (1946–1952)» και χρηματο-
δοτείται από το πρόγραμμα «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους 
ερευνητές (ΕΔΒΜ 34)» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΕΣΠΑ 2014–2020).
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νη που αφορά την κοινωνική και κρατική ανασυγκρότηση της περιόδου [Λιά-
κος 2019]. Το υλικό που αναλύουμε προέρχεται από τον καθημερινό αθηναϊκό 
Τύπο, τον νομικό λόγο καθώς και κρατικά (ελληνικά και βρετανικά). Μέσω 
του δημοσίου λόγου και των πολύ συχνά συγκρουσιακών νοηματοδοτήσεων 
των «κοινωνικών προβλημάτων» επιδιώκουμε να ανασυγκροτήσουμε τις βα-
σικές διαστάσεις της αστυνομικής δραστηριότητας, η οποία εμφανίζεται 
ακριβώς η «ενδεδειγμένη απάντηση» γι’ αυτά τα προβλήματα. Εστιάζοντας 
στις «εστίες αταξίας» που καταπολεμά η αστυνομία μπορούμε να κατανοή-
σουμε και τη μορφή της τάξης (order) που επιχειρείται να επιβληθεί.

3. Παραδείγματα
Στην παρούσα, αναγκαστικά σύντομη ανακοίνωση, εστιάζουμε σε ορισμέ-

να αποσπάσματα λόγου του τύπου –των εφημερίδων Ριζοσπάστης και Ελευθε-
ρία — που αφορούν αστυνομικές πρακτικές ελέγχου της κινητικότητας στην 
πόλη, όπως η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, ο αποκλεισμός της εισό-
δου και εξόδου από πολεοδομικά συγκροτήματα, ο αυστηρός έλεγχος εισό-
δου στις πολυκατοικίες και οι έλεγχοι ταυτοποίησης. Επιπλέον, αναλύουμε 
αποσπάσματα νομικών κειμένων της εμφυλιακής περιόδου που αφορούν 
τον έλεγχο της επικράτειας και τους γενικούς όρους υπό τους οποίους μπο-
ρούσε να μετακινείται κανείς/μιά νόμιμα2. Ανεξάρτητα απ’ τον βαθμό επιτυ-
χίας κάθε συγκεκριμένου νόμου, η εγκαθίδρυση αυστηρών όρων και ελέγχων 
για την νόμιμη μετακίνηση διαμόρφωνε την ίδια στιγμή και ένα πεδίο «πα-
ράνομης», «λαθραίας» κινητικότητας. Διαμέσου της ανάλυσης των κειμένων 
αυτών καθίσταται δυνατή και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα της «απειλής» 
που το κράτος αντιμετώπιζε, δηλαδή μιας «ανεξέλεγκτης» κίνησης ενός 
εχθρού, ταυτόχρονα εσωτερικού και εξωτερικού («σλαβοκομμουνιστές») 
που πολύ δύσκολα μπορούσε να ταυτοποιηθεί.

Ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχει ασχοληθεί η βιβλιογραφία και η παρού-
σα ανακοίνωση επιδιώκει να αναδείξει είναι η διάδοση στα πρώτα μεταπολε-

2   Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον  Αναγκαστικό Νόμο 453/1945 «Περί λή-
ψεως μέτρων προς εμπέδωσιν της Δημοσίας ασφάλειας και τάξεως», το Ψήφι-
σμα Γ’ «Περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων την Δημόσιαν τάξιν και ασφάλει-
αν» (Ιούνιος 1946) και τον Νόμο 719 του 1948 «Περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως του Ν. 4310/1929 ‘περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών 
εν Ελλάδι αστυνομικού ελέγχου διαβατηρίων κλπ.’ ως ετροποποιήθη δια του Ν. 
5405/1932 και προσθήκης συναφών πρός τον έλεγχον κινήσεως των επιβατών 
και των μεταφορικών μέσων διατάξεων»
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μικά χρόνια των ατομικών δελτίων ταυτότητας, μιας πολιτικής τεχνολογίας 
που ακριβώς αναζητούσε την ανά πάσα στιγμή ταυτοποίηση των ανθρώπων 
που κινούνταν στον δημόσιο χώρο. Την αποφασιστική προσπάθεια να καθι-
ερωθεί ατομικό δελτίο ταυτότητας είχαν κάνει μάλιστα οι ίδιοι οι Γερμανοί 
κατά τη διάρκεια του πολέμου ενώ μετά το 1945, το ελληνικό κράτος ακολου-
θήσει με συνέπεια και επιμονή αυτή την κατεύθυνση. 

4. Συμπεράσματα
Θέτοντας στο επίκεντρο της ερευνητικής προσοχής της τη μεταπολεμική 

σύγκρουση, την οποία προσεγγίζει μέσα απ’ το πρίσμα της αστυνομικής δρα-
στηριότητας, η παρούσα ανακοίνωση ερευνά τη μεταπολεμική ανασυγκρό-
τηση του ελληνικού έθνους-κράτους σε συνθήκες κρίσης και«αδυναμίας». 
Σε ένα πλαίσιο οξύτατης πόλωσης, όπως ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, το κρά τος, 
με προεξάρχουσα την αστυνομική εξουσία, ανέλαβε το εγχείρημα μιας εθνι-
κής ανασυγκρότησης που έλαβα τη μορφή ενός αυταρχικού εκσυγχρονισμού 
[Λιάκος, 2019]. Αναστοχαζόμενοι την ταραχώδη ιστορία του ελληνικού κρά-
τους κατά την πρώιμη μεταπολεμική περίοδο και τη σημασία της για τις επό-
μενες δεκαετίες, υποστηρίζουμε πως δεν θα έπρεπε να εστιάζουμε αποκλει-
στικά στις καταστροφικές της συνέπειες αλλά εξίσου και στις παραγωγικές, 
στην περίπτωσή μας παραγωγικές για τη δημόσια τάξη αλλά και συνολικά 
για την κοινωνική ζωή.
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The occasion of the 200 hundred years from the War of In-
dependence (1821) has off ered to a number of histo-
rians the opportunity to refl ect upon the (re)construc-
tion of the nation, as well as its various sociohistorical 
circumstances. A signifi cant period that divides the 20th 
century into diff erent segments and signaled the nation-
building process was that of the end of the German Oc-
cupation, the Greek Civil War and the years afterwards. 
Part of an ongoing funded project on the reconstruc-
tion of the police forces in Greece after World War II, 
this paper will be concerned with the postwar modes 
of reconstruction of the Greek state, via analysis of seg-
ments of public discourse at the time (daily press, state 
documents). Our main focus is on an especially distinct 
aspect of this process, namely the reconstruction of se-
curity and discipline mechanisms, the very institutions 
that were set to control mobility of persons and objects 
in a country severely aff ected by the socio-political con-
ditions of war; a historical conjuncture where the con-
fl icting perceptions on the future directions the state 
should take had become a real contested terrain.

Keywords: security, public order, police, Civil War, 
postwar Greece
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Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται ένα εργαστή-
ριο δημιουργικής γραφής, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στην Ελλάδα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 
σε μαθητές Α΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του εορτασμού 
της 25ης Μαρτίου 2021 και της επετείου των 200 χρόνων 
από την ελληνική επανάσταση (1821–2021). Με τη συ-
γκεκριμένη δράση αναδεικνύεται η αξιοποίηση της τέ-
χνης του κορυφαίου Έλληνα ζωγράφου της επανά-
στασης, Θεόδωρου Βρυζάκη ως ερέθισμα έμπνευσης 
και γραφής. Τα ευρήματα της εφαρμογής επιβεβαιώνουν 
την αξιοποίηση της εικόνας ως πηγή έμπνευσης γραφής 
και ως γνωριμία με το έργο δημιουργών. 

Λέξεις-κλειδιά: τέχνη του 1821, δημιουργική γραφή, Θε-
όδωρος Βρυζάκης

1. Εισαγωγή
Η εικόνα (φωτογραφία ή πίνακας ζωγραφικής) χρησιμοποιείται ευρέ-

ως σε παγκόσμια κλίμακα ως πηγή έμπνευσης στην τέχνη της συγγραφής. 
Όλο και πιο συχνά στα εργαστήρια δημιουργικής γραφής προτείνεται ως μέ-
θοδος να δίνονται εικόνες ως ερέθισμα για την παραγωγή κειμένων [Τσιλι-
μένη 2017]. Η «ανάγνωση» και η «ερμηνεία» των εικόνων μπορεί να συν-
δεθεί με την παραγωγή λόγου, γιατί η «επεξεργασία» εικόνων διευκολύνει 
την έκφραση λόγου [Rogers 1984]. Μέσα από τη σύνθεση κειμένων οι μαθη-
τές/τριες καλλιεργούν τη φαντασία τους, αποκτούν γνώσεις και ερμηνεύουν 
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με τον δικό τους τρόπο το σημαινόμενο του εκθέματος [Κιοσσές, Δαλακούρα 
2021]. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου, καλλιεργούνται δεξιότητες οπτι-
κού γραμματισμού [Cope, Kalantzis 2009], όπως και η γλωσσική, διανοη-
τική και συναισθηματική εξέλιξη των μαθητών [Κωτόπουλος 2014]. Τέλος, 
οι μαθητές/-τριες καλούνται να παρατηρήσουν, να ερμηνεύσουν και να εκ-
φράσουν συναισθήματα [Γρόσδος 2015].

2. 1η φάση του Εργαστηρίου (1 διδακτική ώρα)
Στο πλαίσιο του σχολικού εορτασμού της 25ης Μαρτίου και της εθνικής 

επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση οι μαθητές της Α΄ 
Γυμνασίου, του Τμήματος Α5, του 1ου Γυμνασίου Δράμας συμμετείχαν σε ερ-
γαστήριο δημιουργικής γραφής στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Στην 1η φάση του εργαστηρίου οι μαθητές γνώρισαν τον μεγάλο Έλλη-
να ζωγράφο της Επανάστασης. Επειδή η λειτουργία του σχολείου βρισκόταν 
σε αναστολή λόγω του Covid19, η διδασκαλία διεξήχθη εξ αποστάσεως μέσω 
της πλατφόρμας Cisco Webex (http://webex.sch.gr), που όρισε το Υπουργείο 
Παιδείας της Ελλάδας για την τηλεκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020–2021. 

Όσον αφορά το δείγμα της έρευνας, στο εργαστήριο συμμετείχαν 20 
μαθητές/-τριες (8 αγόρια και 12 κορίτσια). Αρχικά, οι μαθητές/-τριες χωρί-
στηκαν σε 5 ομάδες των 4 ατόμων μέσω του εργαλείου Breakout Sessions 
της Webex. Ο διδάσκων ανέθεσε σε κάθε ομάδα να βρει πληροφορίες 
για τον Θεόδωρο Βρυζάκη. Η 1η ομάδα αναζήτησε στο διαδίκτυο και κατέ-
γραψε πληροφορίες από τη γέννηση έως τις σπουδές του. Η 2η ομάδα συγκέ-
ντρωσε πληροφορίες για τις σπουδές του, η 3η για το έργο του, η 4η για τη ζω-
γραφική τεχνοτροπία του και η 5η για την αναγνώριση του έργου του. Αφού 
δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για την αναζήτηση των πληροφοριών, οι ομά-
δες παρουσίασαν μέσω των εκπροσώπων τους τα στοιχεία που συνέλεξαν 
στην ολομέλεια της διαδικτυακής τάξης. 

3. 2η φάση του Εργαστηρίου (1 διδακτική ώρα)
Στη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές εισήλθαν στη διαδικτυακή τάξη 

της Webex και ο διδάσκων ανήρτησε στην e-class/Εργασίες (https://eclass.
sch.gr/) φύλλο Εργασίας με ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Συγκεκριμέ-
να, δόθηκαν 5 φωτογραφίες πινάκων του Βρυζάκη, ένας για κάθε ομάδα. 
Οι μαθητές/-τριες εισήλθαν στην e-class, βρήκαν τη φωτογραφία του πίνακα 
που αντιστοιχούσε στην ομάδα τους και σ’ αυτή τη διδακτική ώρα ο καθένας 
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μόνος του συνέγραψε το ζητούμενο από την άσκηση κείμενο. Από τους μαθη-
τές ζητήθηκε να γράψουν διαλόγους των ιστορικών προσώπων που απεικονί-
ζονταν στους πίνακες του Βρυζάκη, στίχους από σκηνές γλεντιού των ηρώων 
του ΄21, όπως και να αφηγηθούν σαν να ήταν μία από τις μορφές του πίνακα 
 τι συνέβη στην Επανάσταση αξιοποιώντας και στοιχεία που θα μπορούσαν 
να αντλήσουν από το διαδίκτυο σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα που απεικο-
νίζονταν στους πίνακες. Οι μαθητές/-τριες με το τέλος της διδακτικής ώρας 
έστειλαν τα κείμενά τους στο μέιλ του διδάσκοντα στην e-class. 

4. 3η φάση του Εργαστηρίου (1 διδακτική ώρα)
Στην 3η διδακτική ώρα, διδάσκων και μαθητές εισήχθησαν στη διαδικτυα-

κή τάξη της Webex και ο διδάσκων ζήτησε από τους μαθητές να αναρτήσουν 
τα κείμενά τους στo www.padlet.com. Οι μαθητές ανήρτησαν τα κείμενά τους 
και τα διάβασαν στη συνέχεια στην ολομέλεια της τάξης. Διδάσκων και μαθη-
τές επεσήμαναν στοιχεία των κειμένων που άρεσαν σε όλους και ξεχώρισαν 
για την έμπνευση και την πρωτοτυπία τους. Ο διδάσκων, διαβάζοντας εκτός 
διδακτικής ώρας τα κείμενα των μαθητών, έστειλε σε όλους τους μαθητές/-
τριες ανατροφοδότηση για τα κείμενά τους. 

5. 4η φάση του Εργαστηρίου (1 διδακτική ώρα)
Το εργαστήριο δημιουργικής γραφής έκλεισε με την αξιολόγηση της όλης 

δράσης. Στην πλατφόρμα https://e-me.edu.gr/ αναρτήθηκε ερωτηματολόγιο, 
για να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες τη μορφή του, τον τρόπο συμπλήρωσής 
του και τη χρησιμότητά του στην άντληση δεδομένων μιας έρευνας. 

Εκπαιδευτικός και μαθητές εισήχθησαν στη Webex και ο εκπαιδευτικός 
έδωσε οδηγίες στους μαθητές για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 
Οι μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, του οποίου οι ερωτήσεις αφο-
ρούσαν στον Θεόδωρο Βρυζάκη, στους πίνακές του και στη δημιουργική γρα-
φή και το έστειλαν στο μέιλ του διδάσκοντος στην e-me. 

6. Ευρήματα της έρευνας
Από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου εξήχθησαν τα παρακάτω απο-

τελέσματα: 16 μαθητές στους 20 (ποσοστό 80%) δε γνώριζαν τον ζωγράφο 
Θεόδωρο Βρυζάκη και τους πίνακές του πριν από το εργαστήριο. 18 στους 20 
μαθητές (ποσοστό 90%) απάντησαν ότι τους άρεσε περισσότερο ο πίνακας 
«Η έξοδος του Μεσολογγίου». 15 στους 20 μαθητές (ποσοστό 75%) επέλε-
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ξαν τον πίνακα «Τυφλός τραυματίας πολεμιστής» ως τον πίνακα που μπο-
ρεί να δώσει περισσότερα ερεθίσματα για τη συγγραφή κειμένου. Τέλος, 17 
στους 20 μαθητές (ποσοστό 85%) απάντησαν ότι τους άρεσε το εργαστήριο 
δημιουργικής γραφής με θέμα τους πίνακες του Θεόδωρου Βρυζάκη. 

7. Συμπεράσματα
Από την παραπάνω δράση έγινε κατανοητό ότι πριν από το εργαστή-

ριο οι μαθητές του τμήματος πολύ λίγο γνώριζαν για τον Θεόδωρο Βρυζά-
κη και τους πίνακές του, συνεπώς θα πρέπει να γίνονται δράσεις τόσο στην 
Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για τη γνωριμία 
των μαθητών με τα έργα του Βρυζάκη, αλλά και άλλων μεγάλων ζωγράφων 
της Επανάστασης. 

Επιβεβαιώθηκε η άποψη του Rogers [1984] ότι η εικόνα συνδέεται 
με την έκφραση του λόγου και μπορεί να αποτελέσει ερέθισμα για συγγραφή. 

Στην πλειοψηφία των μαθητών άρεσε η δημιουργική γραφή, συνεπώς 
προτείνεται να αξιοποιείται στην τάξη ως διδακτική μέθοδος και ως τρόπος 
συγγραφικής έκφρασης των μαθητών. 
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This announcement presents a creative writing work-
shop, which took place in Greece in the course of Mod-
ern Greek for junior high school students in the context 
of the celebration of March 25, 2021 and the 200th an-
niversary of the Greek revolution (1821–2021). This 
implementation highlights the use of the art of the lead-
ing Greek painter of the revolution, Theodoros Vryzakis 
as a stimulus for inspiration and writing. 
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