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«Ζ έγθξηζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

δελ ππνδειψλεη αλαγθαζηηθά φηη απνδέρεηαη ην Σκήκα ηηο γλψκεο ηνπ 

ζπγγξαθέα» 
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Σηελ θόξε κνπ Επξπδίθε, 

κε αγάπε θαη επγλσκνζύλε! 
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«ηαλ απεηθνλίδεηε ηνπο αλζξψπνπο, πξέπεη λα ηνπο απνδίδεηε εθ ηνπ θπζηθνχ.  

Βίλαη αλαγθαίν απηά ηα πξφζσπα λα κνηάδνπλ αιεζηλά, θαη δελ ζα έρεηε πεηχρεη ην 

παξακηθξφ, εάλ δελ αλαγλσξίδνπλ ζ‟ απηά -νη ζεαηέο- ηνπο αλζξψπνπο ηεο επνρήο ζαο». 

(Μνιηέξνο)  



5 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

Δπραξηζηίεο .................................................................................................................................... 7 

Πεξίιεςε ....................................................................................................................................... 8 

Abstract .......................................................................................................................................... 9 

ΔΗΑΓΩΓΖ.................................................................................................................................. 10 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄. Ο ΡΟΤΜΑΝΗΚΟ ΚΟΜΟ ΣΖ ΜΔΣΑΒΑΖ (19
νο 

- 20
όο

 αηώλαο) .... 14 

1.1. Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ............................................................................................................... 15 

1.2. Ζ πλζήθε ηεο Αδξηαλνύπνιεο ................................................................................................... 17 

1.3. Ζ γεληά ηνπ 1848 ............................................................................................................................ 19 

1.4. Ο Αιέμαλδξνο Ησάλλεο Κνύδα θαη ε Έλσζε (1859) ................................................................... 21 

1.5. Ο μέλνο πξίγθηπαο .......................................................................................................................... 24 

1.6. Ο πόιεκνο ηεο αλεμαξηεζίαο (1877-1878) ................................................................................... 25 

1.7. Ο ξνπκαληθόο θόζκνο ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νύ

 ................................. 26 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄. Ο ΗΟΝ ΛΟΤΚΑ ΚΑΡΑΣΕΗΑΛΔ .................................................................... 29 

2.1. Καηαγσγή ....................................................................................................................................... 29 

2.2. Γξάζε .............................................................................................................................................. 32 

2.3. ηαδηνδξνκία ζην ζέαηξν ............................................................................................................. 34 

2.4. Πνιηηηθή πνξεία θαη ζπγθξνύζεηο ................................................................................................ 37 

2.5. Ζ εμέγεξζε ηνπ 1907 ...................................................................................................................... 41 

2.6. Σα ηειεπηαία ρξόληα ...................................................................................................................... 41 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄. ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΡΓΟ ................................................................................ 43 

3.1. Ζ Ρνπκαληθή Λνγνηερλία ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νύ

. Πεξηνδηθά, 

παξαηάμεηο θαη ινγνηερληθά ξεύκαηα ................................................................................................. 43 

3.2. Ο Ηόλ Λνύθα Καξαηδηάιε ζηε Ρνπκαληθή Λνγνηερλία ............................................................... 45 

3.3. Οη ειιεληθέο κεηαθξάζεηο έξγσλ ηνπ Ηόλ Λνύθα Καξαηδηάιε .................................................. 49 

3.3.1. Σηηγκέο θαη ζθίηζα ..................................................................................................... 49 

3.3.2. Έλα ρακέλν γξάκκα: θσκσδία ζε ηέζζεξεηο πξάμεηο .............................................. 54 

3.3.3. Σαηηξηθά ...................................................................................................................... 55 

3.3.4. Έλα ρακέλν γξάκκα - Η ζπκθνξά - Ο θπξ Λεσλίδαο κπξνζηά ζηελ αληίδξαζε .... 56 

3.3.5. Επζπκνγξαθήκαηα ..................................................................................................... 59 

3.3.6. Επηά ζθίηζα ............................................................................................................... 60 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄. ΗΟΝ ΛΟΤΚΑ ΚΑΡΑΣΕΗΑΛΔ, Ο ΜΟΛΗΔΡΟ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ ......... 61 

4.1. Μνιηέξνο, ν εθθξαζηήο κηαο επνρήο ............................................................................................ 62 

4.2. Μνιηέξνο, ήξσεο θαη ραξαθηήξεο ................................................................................................ 65 

4.3. Καξαηδηάιε, ήξσεο θαη ραξαθηήξεο ............................................................................................ 67 

4.4. Καξαηδηάιε θαη Μνιηέξνο - ζεκεία ζύγθιηζεο ........................................................................... 69 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ..................................................................................................................... 72 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄. Απνζπάζκαηα ειιεληθώλ κεηαθξάζεσλ από ηα έξγα ηνπ Καξαηδηάιε . 76 

Ο Κπξ Λεσλίδαο κπξνζηά ζηελ αληίδξαζε ......................................................................................... 76 

Έλα ρακέλν γξάκκα ............................................................................................................................... 77 



6 

 

Η αληακνηβή ηνπ παηξηώηε ................................................................................................................... 80 

Μηα επίζθεςε ........................................................................................................................................ 81 

Ο θύξηνο Γθνέ ........................................................................................................................................ 83 

Ο Ρνπκάλνο ρνληξνηζηθιηθάο ............................................................................................................... 85 

Ω θαηξνί! ................................................................................................................................................ 88 

Δύν θίινη ................................................................................................................................................ 90 

Τα δύν ιαρεία ......................................................................................................................................... 92 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄. Φσηνγξαθηθό πιηθό .................................................................................... 94 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ....................................................................................................................... 100 



7 

 

 

 

 

Δπραξηζηίεο 

 

Αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλεξγάζηεθα καδί 

ηνπο θαη έπαημαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ 

Δξγαζίαο.  

Πξψηνλ απφ φινπο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Σζηπξηάλ νύηζηνπ, γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηνπ θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη εθηίκεζε πνπ κνπ έδεημε. 

ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θ. ηαπξνύια 

Μαπξνγέλε, ε νπνία ζπλέβαιε νπζηαζηηθά κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο 

εξγαζίαο.  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζηήξημε, ηελ αγάπε θαη ηελ 

αλεθηηθφηεηα πνπ κνπ έδεημε φιν απηφ ην δηάζηεκα ηεο πξνζπάζεηάο κνπ. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνλ ειιεληθήο 

θαηαγσγήο ζπγγξαθέα ζεάηξνπ Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε. Σε ρξνληθή πεξίνδν κέζα ζηελ νπνία 

γελλήζεθε, κεγάισζε θαη έδξαζε, ζηελ παηξίδα ηνπ, ηε Ρνπκαλία, ζπλέβαηλαλ πιήζνο αιιαγψλ, 

πνπ θαζφξηζαλ κέρξη θαη ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηεο ρψξαο. Με ην έξγν ηνπ, αιιά θαη ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηθή ηνπ δξάζε, αλαζπγθξφηεζε ηελ ηαπηφηεηα ησλ Ρνπκάλσλ, ζε ζρέζε κε ηελ 

θνπιηνχξα ηνπο θαη αλαδηακφξθσζε ην ξνπκαληθφ ρηνχκνξ. χκθσλα κε ην χθνο ησλ έξγσλ ηνπ 

νη θξηηηθνί ηνλ θαηαηάζζνπλ σο έλαλ απφ ηνπ κεγάινπο δξακαηνπξγνχο θαη εθπξφζσπνπο ηνπ 

θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ ηεο επνρήο, ν νπνίνο άζθεζε κεγάιε επίδξαζε ζην πεδίν ησλ γξακκάησλ 

θαη ησλ ηερλψλ ηεο Ρνπκαλίαο.  

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ ηνπ Καξαηδηάιε, ην νπνίν είλαη ε θξηηηθή ηεο ξνπκαληθήο 

θνηλσλίαο. αηηξηθφο, θαπζηηθφο, ν ιφγνο ηνπ απνηέιεζε ηνλ θαζξέθηε ηεο λννηξνπίαο ησλ 

αλζξψπσλ ηεο επνρήο ηνπ, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο ηνπ.  

ηε βάζε φισλ απηψλ, θπξίαξρν ζηφρν ηνπ πνλήκαηνο απνηειεί ε απνζαθήληζε ηνπ 

ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν νη θξηηηθνί ηνπ ζεάηξνπ ηνπ απέδσζαλ ην ραξαθηεξηζκφ «o Μνιηέξνο ηεο 

Ρνπκαλίαο». Σφζν ν Καξαηδηάιε, φζν θαη ν Μνιηέξνο αλέδεημαλ ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπο κέζα απφ έληνλε θξηηηθή θαη ζάηηξα. Με έκθαζε ζηε λννηξνπία, ζηηο 

πξνζδνθίεο θαη ζηηο αληηθάζεηο ησλ αλζξψπσλ, θαηαθξίλνπλ θαη θαπηεξηάδνπλ θαζεηί αλήζηθν. 

Ζ δηαθζνξά, ε δεκαγσγία, ν αξηβηζκφο θαη ε ππνθξηζία ησλ εξψσλ ηνπο απνηππψλεηαη 

ξεαιηζηηθά κέζα απφ γεινίνπο ραξαθηήξεο. Σα έξγα ηνπο απνηέιεζαλ θαζξέθηε ηεο θνηλσλίαο 

ηνπο θαη παξακέλνπλ επίθαηξα.  
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Abstract 

 

The literature review of this thesis focuses on the famous playwright Ion Louka 

Karatziale, who is of Greek origin. The time period during which he grew up and worked,  was 

a time of great changes, for his home country, Romania. Those changes have influenced the 

country until today. With his work and his sociopolitical action he rebuilt the Romanian 

cultural identity and redefined the Romanian humour. He has been classified as one of the 

greatest playwrights and representatives of the critical realism movement who has had a great 

impact on the field of cultural production of Romania. 

This thesis is an attempt to give prominence to the main feature of Karatziale’s plays, the 

sense of criticism of the Romanian society. His speech, always satirical and caustic, is the 

mirror of the mentality of the people of his time as well as the political and social status of his 

country. 

The main goal of the thesis statement is to examine and define the reasons why the 

theatre critics have given him the characterization “ Moliere of Romania”. Karatziale, just like 

Moliere, has brought out the social and political status of his country through intense criticism 

and satire. They both emphasise in the mentality, the expectations and the contradictions of the 

people, they criticise severely whatever they find immoral. Corruption, demagogy and social 

climbing are realistically depicted through ridiculous characters. Their works are a reflection 

of society and they are still highly topical. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή θεληξνζεηείηαη γχξσ απφ ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ ζπνπδαίνπ 

Ρνπκάλνπ ζπγγξαθέα Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, ην έξγν ηνπ θαη ε 

πξνζθνξά ηνπ ζηελ παγθφζκηα ζθελή απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ πνλήκαηφο καο, θπξίσο γηα 

δχν ιφγνπο: πξψηνλ, γηα ηελ ηδηαίηεξε ηδηνζπγθξαζία ηνπ Καξαηδηάιε, θαη δεχηεξνλ, γηα ηε 

κνλαδηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζην ζέαηξν.  

Έηζη ινηπφλ ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε εξκελεία ηνπ παξφληνο απφ  ηελ 

νπηηθή γσλία ηνπ δεκηνπξγνχ, ν νπνίνο έδεζε ζηνλ πξνεγνχκελν αηψλα θαη κέζσ ηνπ ηδηαηηέξνπ 

ρηνχκνξ θαη ηεο θαπζηηθήο ζάηηξάο ηνπ πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα 

αθήζεη ην δηθφ ηνπ ζηίγκα ηφζν ζην Ρνπκαληθφ Έζλνο, φζν θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

Γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηφο καο, θαζνξηζηηθφ ππήξμε επίζεο θαη ην γεγνλφο ηεο 

ειιεληθήο θαηαγσγήο ηνπ Καξαηδηάιε, αιιά θαη ηεο ζπλάθεηαο, αλάκεζα ζην ξνπκαληθφ θαη ην 

ειιεληθφ θνηλφ, σο πξνο ηηο ζεκαηηθέο ησλ έξγσλ ηνπ. 

ηε Ρνπκαλία, ν Καξαηδηάιε ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηδξπηέο 

ηνπ ξνπκαληθνχ ζεάηξνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζεσξείηαη θιαζηθφο ζπγγξαθέαο ηεο ξνπκαληθήο 

ινγνηερλίαο θαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο. Μάιηζηα, νη θξηηηθνί ηνπ 

ζεάηξνπ ηνλ ραξαθηήξηζαλ σο ηνλ «Μνιηέξν ηεο Ρνπκαλίαο».
1
  

Σε ρξνληθή πεξίνδν κέζα ζηελ νπνία γελλήζεθε, κεγάισζε θαη έδξαζε, ζηελ παηξίδα 

ηνπ ηε Ρνπκαλία ζπλέβαηλαλ πιήζνο αιιαγψλ, πνπ θαζφξηζαλ κέρξη θαη ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηεο 

ρψξαο. Δίλαη ε επνρή, δειαδή, θαηά ηελ νπνία, ζηε Μνιδαβία, αζηνί, βνγηάξνη θαη ρσξηθνί 

ζπζπεηξψλνληαη ελαληίνλ ηνπ θενπδαξρηθνχ θαζεζηψηνο. Δλψ, ηελ ίδηα πεξίνδν, ζηε Βιαρία 

παξαηεξείηαη εληνλφηεξε δξάζε, πνπ ζπληνλίδεη ηαπηφρξνλεο αλαλεσηηθέο ελέξγεηεο. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη ζηελ Σξαλζπιβαλία. Ζ θηλεηήξηα δχλακε ηεο αλαλέσζεο, ζε φια ηα ζεκεία ηεο 

ρψξαο, απνξξέεη εμίζνπ απφ εζληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Οη επαλαζηάζεηο θαη ησλ ηξηψλ 

εγεκνληψλ αλαπφθεπθηα επηθέξνπλ ηελ παξέκβαζε ησλ μέλσλ δπλάκεσλ. Οη πεξηνρέο ηεο 

Μνιδαβίαο θαη Βιαρίαο αλέιαβαλ εθ λένπ δξάζε, κε ηνλ Αιέμαλδξν Κνχδα, σο εγεκφλα ησλ 

Δλσκέλσλ Ζγεκνληψλ, θαη ην 1859 αλαγλσξίδεηαη επίζεκα ε Ρνπκαλία σο κηα ελνπνηεκέλε 

ρψξα. Ζ ζπλζήθε εηξήλεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ επηθπξψλεη πιήξσο ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

Ρνπκαλίαο, ελψ ην 1883 ε ρψξα πξνζρσξεί ζηελ Σξηπιή πκκαρία (Γεξκαλία, Απζηξννπγγαξία 

θαη Ηηαιία).
2
 Με ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ ην 1919, ε νινθιήξσζε ηεο Ρνπκαλίαο 

                                                           
1
 νχηζηνπ, Σ.Λ., ηα βήκαηα ησλ Ρνπκάλσλ ζπγγξαθέσλ ζηελ Βιιάδα, εθδφζεηο «ηακνχιεο», Θεζζαινλίθε 2017 

ζ.52 
2
 Μαξηλέζθνπ, Φινξίλ, Οη Ρνπκάλνη. Εζηνξία θαη Πνιηηηζκφο, εθδφζεηο «Ησιθφο», Αζήλα 2009, ζζ.104-105. 
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επηζθξαγίδεηαη, πξνθεηκέλνπ ζε ιίγα ρξφληα ε ρψξα λα γίλεη θαη κέινο ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

Δζλψλ.
3
 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, φιεο απηέο νη αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηε ηελ ηέρλε. 

πγθεθξηκέλα, ζηε ινγνηερλία ε ηαρχηεηα θαη ε πνηφηεηα εθδήισζεο ηνπ εθκνληεξληζκνχ ήηαλ 

εληππσζηαθή, παξφιν πνπ δελ είρε ηελ ίδηα έληαζε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ζεκεξηλήο 

Ρνπκαλίαο. Μάιηζηα, ζηελ Σξαλζπιβαλία, ηε Βνπθνβίλα θαη ην Βαλάην, ν εθζπγρξνληζκφο 

ήηαλ πην έθδεινο, δηφηη νη ελ ιφγσ πεξηνρέο ηεινχζαλ ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο Απζηξννπγγαξίαο, 

κέρξη ην 1918.
4
 Αληηζέησο, ζηελ παιηά Ρνπκαλία, ν εθκνληεξληζκφο εθαξκφζηεθε 

θαζπζηεξεκέλα θαη άληζα. 

Ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα ηεο Ρνπκαλίαο, ν Καξαηδηάιε επηηπγράλεη, κέζσ ηνπ έξγνπ 

ηνπ, λα δίλεη δσή ζηα πξφζσπα, λα αλαβηψλεη επαλαζηάζεηο, πνιέκνπο θαη ζπκθσλίεο. Ζ 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ηνπ Καξαηδηάιε εληάζζεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο ηνπ 

ξνπκαληθνχ πνιηηηζκνχ, θαζφηη ηαπηίζηεθε, ρξνληθά, κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ ξνπκαληθνχ ιανχ. Ο Καξαηδηάιε ππήξμε κάξηπξαο ηεο αλαηξνπήο ηνπ Αιέμαλδξνπ Κνχδα 

ην 1860, ελψ δελ έκεηλε ακέηνρνο ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ, θαζψο ζπληάρζεθε ζην πιεπξφ 

ηνπ θηιειεχζεξνπ θηλήκαηνο. ηελ πνξεία βέβαηα θαη ιφγν ηνπ αλαηξεπηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα, 

ήξζε ζε ξήμε κε ηελ θηιειεχζεξε παξάηαμε  ρσξίο νπζηαζηηθά λα εγθαηαιείςεη ηηο 

θηιειεχζεξεο ηδέεο ηνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πνιηηηθή ζπλερίζηεθε, κέζα απφ ηνλ ιφγν ηνπ, 

ζε ινγνηερληθά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, αιιά θπξίσο κέζα απφ ην έξγν ηνπ θαη ηηο ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο. 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ ηνπ Καξαηδηάιε είλαη ε θξηηηθή ηεο 

θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία δνχζε. Με ηνλ ζαηηξηθφ θαη θαπζηηθφ ηνπ ιφγν απεηθφληζε ηε δσή 

θαη ηε λννηξνπία ησλ κηθξναζηψλ ηεο επνρήο ηνπ, πεξηγξάθνληαο κε κεγάιε επζηνρία ηφζν ηελ 

πνιηηηθή θαηάζηαζε, φζν θαη ηε ζηάζε νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ επηθαηξφηεηα. 

ηα έξγα ηνπ φκσο, ηα βηψκαηά ηνπ Καξαηδηάιε απνηππψλνληαη κε έληνλε εηξσλεία, 

κεηαηξεπφκελα πιένλ ζε θαζξέθηε ηεο θνηλσλίαο ηεο επνρήο ηνπ. Με ζαηηξηθφ ηξφπν, ν 

Καξαηδηάιε, πεξηγξάθεη ηε δσή θαη ηε λννηξνπία ησλ κηθξναζηψλ ηεο επνρήο ηνπ, νη νπνίνη 

αληηζηέθνληαη ζηε δηείζδπζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πξνηχπσλ δσήο ηεο Γχζεο. Ο ζεαηξηθφο 

ζπγγξαθέαο φρη κφλν δελ επηρείξεζε πνηέ λα απνθξχςεη ηελ πεξηθξφλεζή ηνπ γηα ην «εθιεθηφ» 

θνηλφ ηεο «πςειήο» θνηλσλίαο, θάζε άιιν δελ έραλε ηελ επθαηξία λα γλσζηνπνηήζεη πσο έγξαθε 

γηα ηνπο απινχο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, ησλ νπνίσλ νη πξνζδνθίεο δηαθέξνπλ παληειψο απφ 

                                                           
3
 Μαξηλέζθνπ, φ.π., ζ.116. 

4
 Bulei, I., Εζηνξία ησλ Ρνπκάλσλ, κηθ. Σ. Λ. νχηζηνπ, εθδφζεηο «ηακνχιεο», Θεζζαινλίθε 2008, ζ.48. 
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ηηο απαηηήζεηο ηεο «ειίη». Άιισζηε, φπσο έρεη θαηαγξαθεί, ηνλ έζιηβε ηδηαίηεξα ην γεγνλφο πσο 

ην αγαπεκέλν ηνπ θνηλφ δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη ζέαηξν θαη αλαγθαδφηαλ λα 

κέλεη καθξηά απφ απηφ. Με ηα έξγα ηνπ θαηαθεξαπλψλεη ηελ κπνπξδνπαδία ηεο επνρήο, 

θαηαθξίλεη ηελ ειεπζεξία ησλ εζψλ, ηνλ λεπνηηζκφ θαη ηνλ αξηβηζκφ πνπ επηθξαηνχζαλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα εθθξάδεη κηα έληνλε λνζηαιγία γηα ηηο αξκνληθέο επνρέο ηνπ παξειζφληνο, πνπ 

επηθξαηνχζε ε αγάπε θαη ε επεκεξία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 

Με ηηο θσκσδίεο ηνπ ζρνιίαδε φια φζα ηνλ δπζαξεζηνχζαλ ηελ επνρή ηνπ, φπσο ήηαλ ε 

εμνπζία ησλ πινπζίσλ πάλσ ζηνπο θησρνχο, ηεο ηάμεο ησλ επγελψλ πάλσ ζην ιαφ θαη 

γεληθφηεξα ησλ ηζρπξψλ πάλσ ζηνπο αδχλαηνπο. Έρνληαο νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ νπνία δελ ζηακαηνχζε λα κειεηά, θαηέγξαθε απνηειεζκαηηθά 

αλζξψπνπο κε ηδηφκνξθν ραξαθηήξα θαη απέδηδε ρηνπκνξηζηηθά ηα ειαηηψκαηά ηνπο κέζα ζηα 

έξγα ηνπ. Αθήλεη ζαθψο λα ελλνεζεί ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, αθππλίδνληαο  κέζα 

ζηελ ςπρή ησλ αλαγλσζηψλ ή ησλ ζεαηψλ ηνπ ηελ έλλνηα ηεο Αδέθαζηεο Γηθαηνζχλεο. ια 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζαθψο δηθαηνινγνχλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο Μνιηέξνπ. 

Απνηειεί γεληθή παξαδνρή ην γεγνλφο φηη ν Καξαηδηάιε είλαη ν ηδξπηήο ηνπ ξνπκαληθνχ 

ζεάηξνπ θαη ίζσο ν κεγαιχηεξνο δξακαηνπξγφο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο  ηεο Ρνπκαλίαο. Σν 

έξγν ηνπ μεπέξαζε ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο ηνπ θαη ηνλ έθαλε γλσζηφ σο νμχ παξαηεξεηή ησλ 

αλζξψπηλσλ αδπλακηψλ. Σα πην γλσζηά έξγα ηνπ είλαη: Μηα θνπξηνπληαζκέλε λχρηα (1879), Ο 

θπξ Λεσλίδαο κπξνζηά ζηελ αληίδξαζε (1879), Έλα ρακέλν γξάκκα (1885) θαη Ώπνθξηάηηθα 

αζηεία (1885). Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα έξγα ηνπ είλαη γλσζηά ζην ειιεληθφ θνηλφ, ελψ αξθεηά 

απφ απηά έρνπλ παηρηεί ζε δηάθνξα ζέαηξα ηεο Διιάδαο. Δθηφο απφ ζεαηξηθά έξγα, έγξαςε 

επίζεο θσκηθά δηεγήκαηα φπσο «Ζ παζραιηλή ιακπάδα», ςπρνινγηθέο αθεγήζεηο φπσο είλαη ε 

«Ακαξηία», θαζψο θαη θαληαζηηθά δηεγήκαηα φπσο «Σν ράλη ηνπ Μαληδηφια». Πηζηφ ζηελ 

θνηλσληθή θξηηηθή, αιιά θαη ζηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηνλ 

απαζρνινχζαλ, ζπλαληά θαλείο ηνλ Καξαηδηάιε ζηηο λνπβέιεο ηνπ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ 

κηθξά δηεγήκαηα κε ζχληνκνπο δηαιφγνπο, πνπ ζπκππθλψλνπλ κε απφιπηε επηηπρία ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξφζσπα ηεο κηθξναζηηθήο ξνπκαληθήο θνηλσλίαο ηεο επνρήο, θπξίσο ζηα 

Βλζηαληαλέ (1901), αιιά θαη ζηα θίηζα (1910). 

Ζ εξγαζία καο δνκείηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα: 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

επνρήο ηνπ Καξαηδηάιε, νη νπνίεο δηακφξθσζαλ εθείλν ην ζπγθείκελν, απφ ην νπνίν 

επεξεάδεηαη, αληιεί πιηθφ θαη δεκηνπξγεί.  
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ην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ, ζε φιεο ηνπο ηηο εθθάλζεηο, 

απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο εκθάληζήο ηνπ ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ, κέρξη ηηο πνιηηηθέο ηνπ 

ηνπνζεηήζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο κε ην θαηεζηεκέλν ηεο Ρνπκαλίαο.  

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ειιεληθέο κεηαθξάζεηο ησλ έξγσλ ηνπ. 

Πεξηγξάθνληαη αξρηθά ηα πην γλσζηά ζεαηξηθά ηνπ έξγα, ελψ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

ιηγφηεξν γλσζηά δηεγήκαηα ηνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη ηα θείκελα ηνπ παξαξηήκαηνο θαη 

ζρνιηάδνληαη, έηζη ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηέρλεο ηνπ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Καξαηδηάιε, κε 

αλαθνξέο ζηα θπξηφηεξα γλσξίζκαηά ηνπ, ζηηο ινγνηερληθέο επηξξνέο ηνπ ζπγγξαθέα, θαζψο 

θαη ζε ζπκπεξάζκαηα θξηηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ηεο ινγνηερλίαο, ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ θαη ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ζην ζέαηξν ζπλνιηθά. Κπξίσο φκσο απνζαθελίδεηαη θαη 

αλαιχεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ Καξαηδηάιε σο «o Μνιηέξνο ηεο Ρνπκαλίαο», θαζψο θαη ε 

επηξξνή ηνπ έξγνπ ηνπ ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ε επηθαηξφηεηά ηνπ, πνπ παξακέλεη ίδηα 

έσο ζήκεξα. 

Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη βηβιηνγξαθίαο, 

θαζψο θαη κε παξαξηήκαηα ζηα νπνία παξαηίζεηαη ελδεηθηηθφ ζπγγξαθηθφ θαη θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄. Ο ΡΟΤΜΑΝΗΚΟ ΚΟΜΟ ΣΖ ΜΔΣΑΒΑΖ (19
νο 

- 20
όο

 

αηώλαο) 

 

Γηα ηηο Ρνπκαληθέο Υψξεο, ην πέξαζκα απφ ηνλ 18
ν
 ζηνλ 19

ν
 αηψλα είρε ζεκαηνδνηήζεη 

πιήζνο θαζνξηζηηθψλ αιιαγψλ. Αξρηθά, νη Σνχξθνη είραλ απνδπλακψζεη ηα Πξηγθηπάηα, 

αθαηξψληαο εμνπζίεο απφ ηνπο πξίγθηπεο, πνπ κέρξη ηφηε εθιέγνληαλ απφ ηνπο ληφπηνπο 

βνγηάξνπο. Ζ ζηξαηεγηθή θίλεζε απηή ζθξαγίζηεθε ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλαξηψηηθνπ θαζεζηψηνο, δειαδή κε ηνλ δηνξηζκφ Διιήλσλ απφ ην Φαλάξη ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, νη νπνίνη αλέιαβαλ πιένλ ην ξφιν ησλ εγεκφλσλ, εμέιημε πνπ επέθεξε δχν 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο: πξψηνλ, εμαζζέληζαλ ηελ απηνλνκία ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Βιαρίαο θαη 

δεχηεξνλ ελέηεηλαλ ηελ θπξηαξρία ηεο Οζσκαληθήο Πχιεο ζηελ πεξηνρή. Σν θαλαξηψηηθν 

θαζεζηψο φκσο επέθεξε ζχληνκα θαη ηελ αζηηθνπνίεζε ησλ Παξαδνπλάβησλ Πξηγθηπάησλ, ε 

νπνία θαη επεηεχρζε θαηφπηλ ζεηξάο κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ πεξηειάκβαλαλ ην δηθαζηηθφ θιάδν, 

ηελ απηνδηνίθεζε, ηελ παηδεία θαη θπξίσο ηνλ πνιηηηζκφ.
5
 

Ωζηφζν, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαλαξηψηηθνπ θαζεζηψηνο, γχξσ απφ ην νπνίν 

θεληξνζεηήζεθε φρη κφλν ην πεδίν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, αιιά θαη ε πνιηηηθή ηελ νπνία 

πξέζβεπε ζπλνιηθά, ήηαλ ε θνξνινγία. Σν θπλήγη ηνπ γξήγνξνπ πινπηηζκνχ απνηέιεζε πάγηα 

πνιηηηθή ζηάζε ησλ Φαλαξησηψλ, κε απνηέιεζκα λα απνθξπζηαιισζεί ζε πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο, καδί κε ηε δηαθζνξά θαη ηελ θαηάδνζε.
6
 Βέβαηα, ην ελ ιφγσ πξφηππν δελ 

πεξηνξίζηεθε ζηνπο ακηγψο πνιηηηθνχο θχθινπο, αιιά θπξηάξρεζε σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, 

επηδξψληαο βαζηά θαη ζηελ ίδηα ηε ξνπκαληθή θνηλσλία. Δπηπιένλ, ε πνιηηηθή ηνπ 

θαλαξησηηζκνχ ελείρε θαη πνιιά αλαηνιίηηθα ζηνηρεία, ηα νπνία ελζσκαηψζεθαλ ζηελ 

ελδπκαζία, ζηα ήζε θαη ζηα έζηκα ησλ Ρνπκάλσλ, ηελ ίδηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε, κέζα απφ καθξνρξφληεο πνιηηηθέο ηαξαρέο, πάιεπε λα εγθαζηδξχζεη ην πνιίηεπκα 

ηεο δεκνθξαηίαο.
7
  

πσο ζα δηαπηζηψζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεο 

λεφηεξεο ξνπκαληθήο ηζηνξίαο απαζρφιεζαλ ηδηαίηεξα θαη ηνλ Καξαηδηάιε, θαζψο έλα απφ ηα 

θχξηα γλσξίζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ ήηαλ αθελφο ε ζηειίηεπζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ αξηβηζκνχ 

                                                           
5
 Bulei, φ.π., ζζ. 59-60. 

6
 Bulei, φ.π., ζ. 61. 

7
 Bulei, φ.π., ζζ. 63-64. 
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πνπ παξαηεξνχζε ζηε ρψξα ηνπ,
8
 θαη αθεηέξνπ ε ζάηηξα ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ κηθξναζηψλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ θνζκνζεσξία θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηεο Γχζεο.
9
 

 

1.1. Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 

 

Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ήηαλ ην απνθνξχθσκα ηνπ εγρεηξήκαηνο αλαηξνπήο ηνπ 

θενπδαξρηθνχ θαζεζηψηνο, ηφζν απφ θνηλσληθήο, φζν θαη απφ ακηγψο εζληθήο άπνςεο. Απφ ηε 

κηα δειαδή, νη αγξφηεο δηεθδηθνχζαλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, θαζψο επηθαινχληαλ εξγαζηαθή 

εθκεηάιιεπζε, θαη απφ ηελ άιιε, νη πνιέκηνη ηεο θενπδαξρίαο, νξακαηηδφκελνη ηελ αλάπηπμε 

ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ηνπ εκπνξίνπ, ζηφρεπαλ ζηελ αλαηξνπή ηεο ηνπξθηθήο 

θαηνρήο. Δθείλε ηελ πεξίνδν, κεγάιν ηκήκα ηεο Δπξψπεο βξηζθφηαλ ζε παξφκνηα αλαηαξαρή, 

δηφηη ηα θνηλσληθά αηηήκαηα θαη νη εζληθέο δηεθδηθήζεηο ήηαλ θνηλά. Έηζη, ζε απηφ ην 

γεληθφηεξν θιίκα θνηλσληθνπνιηηηθψλ αιιαγψλ, ν εγέηεο ηεο Δπαλάζηαζεο, Θεφδσξνο 

Βιαδηκηξέζθνπ,
10

 επηθνηλσλνχζε ζπζηεκαηηθά κε ηνπο Έιιελεο, ηνπο έξβνπο θαη ηνπο 

Μαπξνβνχληνπο επαλαζηάηεο.
11

 

Ο Ρνπκάλνο εγέηεο απέδεημε ηηο δηπισκαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, θαζψο απέθξπςε ηνλ 

δηπιφ ραξαθηήξα ηεο Δπαλάζηαζεο θαη, αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε απνδέθηε, πξνζάξκνδε 

θαηάιιεια θαη ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ. Αλ θαη ζθφπεπε λα θαηαξγήζεη ηα πξνλφκηα ησλ βνγηάξσλ, 

θαηάθεξε λα ζπκκαρήζεη κε θάπνηνπο απφ απηνχο, δηφηη ηνπο παξνπζίαζε κφλν ηνλ 

αληηηνπξθηθφ ραξαθηήξα ησλ βιέςεψλ ηνπ. Αληίζηνηρα, ζηνπο Οζσκαλνχο απνθάιπςε κφλν ην 

ζρέδηφ ηνπ πεξί αλαηξνπήο ησλ Φαλαξησηψλ εγεκφλσλ θαη ησλ βνγηάξσλ. Απφ ηελ άιιε, 

έκθαζε ζηελ αληηνζσκαληθή πιεπξά ηεο Δπαλάζηαζεο έδσζε ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηηο 

κεγάιεο δπλάκεηο, Απζηξία θαη Ρσζία, αιιά θαη κε ηνλ εγέηε ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο, Αιέμαλδξν 

Τςειάληε, ν νπνίνο νλεηξεπφηαλ ην βαζίιεην ηεο Γαθίαο, πνπ ζα ζπκπεξηειάκβαλε ηηο δχν 

                                                           
8
 νχηζηνπ, Σ.Λ., ηα βήκαηα ησλ Ρνπκάλσλ ζπγγξαθέσλ ζηελ Βιιάδα, εθδφζεηο «ηακνχιεο», Θεζζαινλίθε 2017, 

ζ. 55. 
9
 νχηζηνπ, φ.π., ζ. 52. 

10
 Ο Θ. Βιαδηκηξέζθνπ (1780-1821), γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζην ρσξηφ Βιαδηκίξ. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλε 

κηθξνβνγηάξνο ή εχπνξνο ειεχζεξνο ρσξηθφο, γεγνλφο πνπ ηνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο παηδείαο. Σν 1800 

θαηαηάρηεθε ζηελ πνιηηνθπιαθή ειεχζεξσλ ρσξηθψλ (παλδνχξνπο), ελψ ην 1806 ζην πιεπξφ ησλ ξσζηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ, ζπκκεηείρε ζην ξσζν-ηνπξθηθφ πφιεκν. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ απηή ζηάζεθε ε αθνξκή ηεο γλσξηκίαο 

ηνπ κε ηνπο έξβνπο αξρεγνχο ηνπ Καξαγεψξγε. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ην 1812 εμεπγελίζηεθε θαζψο απέθηεζε 

ηνλ ηηκεηηθφ ηίηιν «sluger». Ζ παξάιιειε ελαζρφιεζή ηνπ κε ην εκπφξην ηνλ νδήγεζε κεηαμχ άιισλ πφιεσλ ζηε 

Βηέλλε, φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ (1814-1815) ζπλαληήζεθε κε ηνπο Φαλαξηψηεο θαη γλψξηζε ην 

θίλεκα ησλ Φηιηθψλ. Εψξδ Καζηειάλ, Δ Εζηνξία ησλ ΐαιθαλίσλ, κεηάθξαζε Βαζηιηθή Αιηθέξε, εθδφζεηο 

«Γθνβφζηε», ρ.η. 1991, ζζ.387-388. 
11

 Μαξηλέζθνπ, φ.π., ζζ. 73-74. 



16 

 

εγεκνλίεο.
12

 Σέινο, θαιψληαο ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ ζηνλ αγψλα, ηφληζε φηη ε εμέγεξζε πξέπεη 

λα γίλεη ελαληίνλ φισλ ησλ εθκεηαιιεπηψλ ηεο Βιαρίαο, κε ζθνπφ ηελ απειεπζέξσζή ηεο.
13

  

Οη Βιαδηκηξέζθνπ θαη Τςειάληεο έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο αλαιακβάλνληαο απφ 

θνηλνχ ηε δηνίθεζε ηεο Μνιδνβιαρίαο. Ζ Ρσζία απνδνθίκαζε ην εγρείξεκά ηνπο θαη ε Σνπξθία 

ήηαλ πιένλ έηνηκε λα θάλεη εηζβνιή. Δλ ησ κεηαμχ, νρπξσκέλνο ζην Βνπθνπξέζηη, ν 

Βιαδηκηξέζθνπ παξέκεηλε ζε επαθή κε Σνχξθνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ Γνχλαβε, κε ηελ ειπίδα 

λα απνθεπρζεί ε εηζβνιή. Οη ειπίδεο ηνπ απέβεζαλ άθαξπεο θαη ηελ 1
ε
 Μαΐνπ ηα ζηξαηεχκαηα 

ηνπ ζνπιηάλνπ δηέζρηζαλ ηνλ πνηακφ, ελψ δχν εβδνκάδεο αξγφηεξα ν Βιαδηκηξέζθνπ κε ηα 

ζηξαηεχκαηα ηνπ απνρψξεζαλ απφ ην Βνπθνπξέζηη θαη θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ Οιηελία. Ο 

Τςειάληεο, θνβνχκελνο απηήλ ηελ γεηηλίαζε, ζηξάθεθε ελαληίσλ ηνπ Βιαδηκηξέζθνπ, 

θαηεγνξψληαο ηνλ γηα πξνδνζία, ιφγσ ησλ δηαπξαγκαηεχζεψλ ηνπ κε ηνπο Οζσκαλνχο θαη 

έβαιε λα ηνλ ζπιιάβνπλ, ψζηε λα δηθαζηεί απφ ηνπο Φηιηθνχο. Πξάγκαηη, αθνχ βαζαλίζηεθε, 

ζαλαηψζεθε απφ Έιιελεο αμησκαηηθνχο ηε λχρηα ηεο 27
εο

 Μαΐνπ ηνπ 1821. Σν ζψκα ηνπ 

πεηάρηεθε ζε έλα πεγάδη, ελψ ν ζηξαηφο ηνπ ζθνξπίζηεθε έπεηηα απφ κεξηθέο αζήκαληεο 

ζπγθξνχζεηο κε ηνπο Οζσκαλνχο.
14

 Σαπηφρξνλα, νη Φηιηθνί, αδπλαηψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

ζηξαηησηηθή επέκβαζε ησλ Σνχξθσλ, εηηήζεθαλ ζηε κάρε ηνπ Γξαγαηζαλίνπ
15

 θαη ν 

Τςειάληεο πέξαζε ζηελ Απζηξία. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1821 ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Μαρκνχη 

θαηέζηξεςαλ νινθιεξσηηθά ην θίλεκα θαη θαηάθηεζαλ ηηο δχν εγεκνλίεο.
16

  

Ο Βιαδηκηξέζθνπ ππήξμε ηθαλφο ζηξαηεγφο θαη δηπισκάηεο, θαζψο ε Δπαλάζηαζε, ηεο 

νπνίαο εγήζεθε, ζηξαηεγηθά ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε. Δπηπιένλ, ήηαλ μεθάζαξνο θαη ν ζηφρνο 

ηεο λα ελσζνχλ ε Μνιδαβία κε ηελ Βιαρία - απφ ηε ζηηγκή πνπ επξφθεηην γηα δχν εγεκνλίεο 

πνπ αλήθαλ ζην ίδην έζλνο θαη ιεηηνπξγνχζαλ κε ηνπο ίδηνπο λφκνπο - λα απεκπιαθνχλ απφ ην 

θαζεζηψο ησλ Φαλαξησηψλ θαη λα ζπζηήζνπλ έλα αζηηθφ θξάηνο.
17

  

ην επφκελν δηάζηεκα, αθνινχζεζαλ αηηήκαηα πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο πεξί εζληθήο 

ελφηεηαο ησλ δχν εγεκνληψλ, ρσξίο μέλε επηθπξηαξρία. Ζ χκβαζε ηνπ Άθεξκαλ, ηνλ Οθηψβξε 

ηνπ 1826, φξηδε πσο νη βνγηάξνη ζα εμέιεγαλ ηνπ εγεκφλεο γηα εθηά ρξφληα, κε ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ ηζάξνπ θαη ηνπ ζνπιηάλνπ, ππνζρφηαλ επίζεο ηελ δεκηνπξγία ελφο θαηαζηαηηθνχ γηα ηνπο 

βνγηάξνπο θαη ελφο θαλνληζκνχ γηα ηηο δηνηθεηηθέο εμνπζίεο. Ζ Πχιε απψιεζε ην πξνλφκην ηνπ 

κνλνπσιίνπ ηεο ζην εκπφξην θαη ην θφξν ππνηέιεηαο γηα δχν ρξφληα, σο απνδεκίσζε γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαηνρήο. Με ηε χκβαζε απηή, νπζηαζηηθά θαζηεξψζεθε ε απφ θνηλνχ 

                                                           
12

 Εψξδ Καζηειάλ, φ.π., ζ. 386. 
13

 Μαξηλέζθνπ, φ.π., ζ. 74. 
14

 Εψξδ Καζηειάλ, φ.π., ζ. 390. 
15

 Μαξηλέζθνπ, φ.π, ζζ. 76-77. 
16

 Εψξδ Καζηειάλ, φ.π., ζ. 390. 
17

 Μαξηλέζθνπ, φ.π., ζζ. 77-78. 
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θπξηαξρία ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Σνπξθίαο ζηηο δχν εγεκνλίεο, ε νπνία φκσο δελ θξάηεζε γηα πνιχ.  

Ζ κάρε ηνπ Ναβαξίλνπ, ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1827, ππξνδφηεζε λέν πφιεκν αλάκεζα ζηηο δχν 

Απηνθξαηνξίεο, κε απνηέιεζκα ε Μνιδαβία θαη ε Βιαρία λα γίλνπλ πεδίν κάρεο θαη ελ ηέιεη λα 

θαηαιεηθζνχλ απφ ηα ηζαξηθά ζηξαηεχκαηα. Ο ξσζνηνπξθηθφο πφιεκνο έιεμε κε ηελ πλζήθε 

Δηξήλεο ηεο Αδξηαλνχπνιεο ηνλ επηέκβξε ηνπ 1829.
18

 

Σα γεγνλφηα ηνπ 1821 είραλ σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλαξηψηηθνπ 

θαζεζηψηνο, γεγνλφο πνπ πξνυπέζεηε δηαθνξεηηθέο θαη ζαθψο πην επλντθέο ζπλζήθεο ζε φ΄ηη 

αθνξά ηε ζηαζεξφηεηα, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ησλ 

δχν εγεκνληψλ. Σν ηξαγηθφ ηέινο ηνπ Ρνπκάλνπ εγέηε Βιαδηκηξέζθνπ ζεκαηνδφηεζε θαη ην 

ηέινο ηεο άδνμεο πξνζπάζεηάο ηνπ γηα κηα αληηνζσκαληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη 

ηεο Ρνπκαλίαο. Παξά ηελ απνηπρία ηεο Δπαλάζηαζεο, ην κέγεζνο θαη νη δηαζηάζεηο πνπ έιαβε 

ηελ θαζηέξσζαλ σο ηελ πξψηε αζηηθή επαλάζηαζε θαη πξνάγγειν ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1848.
19

 

 

1.2. Ζ πλζήθε ηεο Αδξηαλνύπνιεο 

 

Μεηά ηελ ήηηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο απφ ηε Ρσζία ζηνλ πφιεκν ηνπ 1828-

1829 έιεμαλ νξηζηηθά νη ερζξνπξαμίεο αλάκεζα ηνπο, γεγνλφο πνπ επηθπξψζεθε κε ηε πλζήθε 

ηεο Αδξηαλνχπνιεο ην 1829. Ζ πλζήθε φξηδε φηη νη εγεκνλίεο ζα ζπλέρηδαλ λα είλαη ππνηειείο 

ζηνλ ζνπιηάλν, σζηφζν πεξηφξηδε ην δηθαίσκά ηνπ λα επεκβαίλεη ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

ππνζέζεηο. Ο κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο απαγνξεχηεθε λα θαηνηθεί ζηηο δχν ρψξεο θαη ε 

επνπηεία ηνπ αλαηέζεθε ζηε Ρσζία. Σν γεγνλφο απηφ έδσζε ζηε Ρσζία ηελ επθαηξία λα 

εμαθνινπζήζεη λα αζθεί ηελ ίδηα πνιηηηθή, ε νπνία βαζηζκέλε ζηελ πλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ- 

Κατλαξηδή, επνθζαικηνχζε ηελ επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηεο σο ηνλ Γνχλαβε, κε ζθνπφ λα πάξεη 

ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο ηηο Ρνπκαληθέο επαξρίεο, πνπ αθφκα ήηαλ ππνηειείο ζην ζνπιηάλν.
20

  

Ζ πλζήθε ππνρξέσζε ην ζνπιηάλν λα παξαρσξήζεη ζηνλ ηζάξν ηηο εθβνιέο ηνπ 

Γνχλαβε, νπφηε, ην βφξεην ζχλνξν ηεο απηνθξαηνξίαο κεηαηνπίζηεθε θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ. 

Οη Οζσκαλνί ππνρξεψζεθαλ λα πιεξψζνπλ απνδεκίσζε γηα 10 ρξφληα θαη κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηαβνιήο ηεο πνιεκηθήο απνδεκίσζεο, νη δχν εγεκνλίεο, Μνιδαβία θαη 

Βιαρία, ζα εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνληαη ππφ ηε ξσζηθή θαηνρή. Έηζη ινηπφλ απφ ηελ 

ηνπξθνξσζηθή ζπγθπξηαξρία νη δχν ρψξεο πεξλνχζαλ ζην πξνηεθηνξάην ηεο Ρσζίαο.
21

 

                                                           
18

 Εψξδ Καζηειάλ, φ.π., ζζ. 391-392. 
19

 Εσξδ Καζηειάλ, φ.π., ζζ. 392-394. 
20

 Μηραήι Λάζθαξεο, Σν αλαηνιηθφλ δήηεκα 1800-1923, εθδφζεηο «Δπίθεληξν», Αζήλα 2006, ζ. 138. 
21

 Εψξδ Καζηειάλ, φ.π., ζ. 392. 
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Ζ πλζήθε θαζηέξσζε ηελ ηζφβηα εθινγή ησλ εγεκφλσλ  θαη απειεπζέξσζε ην εκπφξην 

γηα φια ηα πξντφληα, ελψ παξάιιεια αθχξσζε ηελ ππνρξέσζε ηεο παξνρήο ησλ πξντφλησλ ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζε ρακειφηεξε ηηκή. Γηαθήξπμε ηελ ειεχζεξε λαπζηπινΐα ζην 

Γνχλαβε, γεγνλφο πνπ έδσζε ηδηαίηεξε ψζεζε ζηελ εκπνξηθή αλάπηπμε ησλ εγεκνληψλ, θαζψο 

ην πέξαζκα ησλ πινίσλ απφ ηα Γαξδαλέιηα άλνημε ηα ιηκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο πξνο ην 

επξσπατθφ εκπφξην.
22

  

Ωο ηνλ Μάξηην ηνπ 1834 δηήξθεζε ε ηζαξηθή θαηνρή ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Βιαρίαο 

απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ απηνθξάηνξα Νηθνιάνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα θαζνξηζηηθή πεξίνδν ησλ 

δχν εγεκνληψλ, γηαηί ν ηζάξνο σο έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

απηνθξαηνξίαο ηνπ, έδσζε πξσηνβνπιίεο ζηνλ αξρεγφ ηεο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο, Κίζζειεθ. 

Ο ζηξαηεγφο Κίζζειεθ ήηαλ έλαο ηδηαίηεξα έμππλνο, ζνθφο θαη ηθαλφο άλζξσπνο, ζηνλ νπνίν 

νθείιεηαη ε ζεκειίσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ δχν ρσξψλ.
23

 Πην ζπγθεθξηκέλα, εθηφο 

απφ ην γεγνλφο ηεο άκεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαζηξνθψλ, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηνλ 

πφιεκν θαη ηελ νξηζηηθή εμάιεηςε ηεο ρνιέξαο, αλαδηνξγάλσζε ηελ πνιηηηθή, δηνηθεηηθή θαη 

θνηλσληθή δσή ησλ εγεκνληψλ. Σν Μάξηε ηνπ 1830 νθηψ βνγηάξνη, κε πξφεδξν ηνλ Ρψζν 

πξφμελν, αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά θαη δηεθπεξαίσζαλ ηνπο  «δηνηθεηηθνχο θαλνληζκνχο».
24

 

Δπξφθεηην γηα έλα -ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζηελ Δπξψπε ηνπ 1930- ζπληαγκαηηθφ ράξηε, 

ηνλ νπνίν ν Νηθφιανο απέθεπγε λα ρξεζηκνπνηεί θαζψο είρε έληνλν ην άξσκα ηνπ πνιηηηθνχ 

θηιειεπζεξηζκνχ. Οη Καλνληζκνί πεξηείραλ δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά άξζξα. Οξγάλσλαλ ηηο 

εγεκνλίεο ζε δχν θξάηε κε ίδηα νξγάλσζε θαη επέβαιαλ ηελ αξρή ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ 

εμνπζηψλ. Οη εγεκφλεο Βιαρίαο - Μνιδαβίαο, ζην εμήο ζα εθιεγφηαλ ηζφβηα απφ κηα έθηαθηε 

γεληθή πλέιεπζε ε νπνία απαξηίδνληαλ απφ βνγηάξνπο, θιεξηθνχο θαη εκπφξνπο. Τπεχζπλε γηα 

ηε λνκνζεηηθή εμνπζία φξηζε ηε γεληθή πλέιεπζε, ηεο νπνίαο πξφεδξνο ήηαλ ν Μεηξνπνιίηεο, 

πνπ ςήθηδε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα εθζξνλίζεη ηνλ εγεκφλα. 

Δθάξκνζε έλα εληαίν θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθαξκνγή 

εθζπγρξνληζκέλσλ ζεζκψλ, βνήζεζε ηελ πξφνδν ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε ηεο αζηηθήο ηάμεο.
25

  

Οη Καλνληζκνί απνηέιεζαλ ην ζεκείν ζηαζκφ ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ εγεκνληψλ, 

θαζψο εηζήγαγαλ ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. Γηα πξψηε θνξά ζην ξνπκαληθφ λνκηθφ δίθαην 

ραξαθηεξίζηεθε σο «ηδηνθηήηεο» ν θάηνρνο γεο. Ζ εμέιημε απηή είρε σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ 

εθρέξζσζε κεγάισλ εθηάζεσλ γεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εμαηξεηηθά απνδνηηθήο θαη εμαγψγηκεο 

                                                           
22

 Εσξδ Καζηειάλ, φ.π., ζ. 392. 
23

 Μαξία Μαξηλέζθνπ - Υχκνπ, Eιιελνξνπκαληθέο πλεπκαηηθέο ζρέζεηο, εθδφζεηο «Σξνραιία», Αζήλα 1995, ζ. 80. 
24

 Εσξδ Καζηειάλ, φ.π., ζ. 392. 
25

 Μαξία Μαξηλέζθνπ - Υχκνπ, φ.π., ζ. 80. 
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ζηηνθαιιηέξγεηαο. Ωζηφζν, νη βνγηάξνη θαη νη πεξηζζφηεξν πινχζηνη άδξαμαλ ηελ επθαηξία θαη 

ηδηνπνηήζεθαλ ηηο γαίεο, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ήδε κεγάιεο 

πεξηνπζίαο ηνπο.
26

 

ηηο αξρέο ηνπ 1834 ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία απνδέρηεθε ηνπο νξγαλσηηθνχο 

Καλνληζκνχο θαη απφ θνηλνχ κε ηελ ηζαξηθή Απηνθξαηνξία επέιεμε ηνπο δχν «βαζηιεχνληεο 

πξίγθηπεο», ηνλ Α. Γ. Γθίθα (1834-1842) ηεο Βιαρίαο θαη ηνλ Μηραήι ηνχξηδα (1834-1849) ηεο 

Μνιδαβίαο. Καη νη δχν πξίγθηπεο ελήξγεζαλ κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξα ηνπο. Έηζη, 

θαηαζθεχαζαλ δξφκνπο, αλνίμαλε θαη ιεηηνχξγεζαλ ζρνιεία, ελψ πξνέβεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ πξψηνπ ππνηππψδνπο ηαρπδξνκείνπ. Παξά ηελ εμέιημή απηή νη δχν πξίγθηπεο δελ 

θαηάθεξαλ λα απνθχγνπλ ηελ επηηήξεζε ησλ Ρψζσλ πξφμελσλ ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη ηνπ 

Ηαζίνπ, ηνπο νπνίνπο ζηήξηδαλ ξσζφθηινη βνγηάξνη θαη ηνπο νπνίνπο θπζηθά κε ηε ζεηξά ηνπο, 

αληηκάρνληαλ νη αγγιφθηινη ή νη γαιιφθηινη.
27

   

 

1.3. Ζ γεληά ηνπ 1848 

 

ηε Μνιδαβία ηνπ 1848 αζηνί, βνγηάξνη θαη ρσξηθνί ζπζπεηξψζεθαλ ελαληίνλ ηνπ 

θενπδαξρηθνχ θαζεζηψηνο. πληάζζνληαο κηα δηαθήξπμε 35 ζεκείσλ, απεχζπλαλ ζηνλ εγεκφλα 

Μηραήι ηνχξδα αηηήκαηα γηα «ηελ απειεπζέξσζε ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ, ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, ηε κεηαξξχζκηζε ηεο παηδείαο, ηελ ίδξπζε Βζληθήο Σξάπεδαο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο ινγνθξηζίαο».
28

 Ζ απάληεζε ηνπ εγεκφλα ήηαλ ε θπιάθηζε θαη ε εμνξία ησλ 

νξγαλσηψλ ηνπ θηλήκαηνο απηνχ. Μεηά ηε βίαηε θαηαζηνιή ηνπ, έλα άιιν, πην ξηδνζπαζηηθφ 

επαλαζηαηηθφ πιάλν ζρεδηάζηεθε, απφ ηνλ πνιηηηθφ Μηραήι Κνγθαιληηζεάλνπ, ν νπνίνο 

απαηηνχζε λα πινπνηεζνχλ «ε ηζφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο λφκνπο, ε θιεξνδφηεζε 

ησλ ρσξηθψλ κε ρξεκαηηθή εμαγνξά απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ε έλσζε ησλ δχν εγεκνληψλ, ε ίδξπζε 

ΐνπιήο κε αληηπξνζψπνπο φισλ ησλ ηάμεσλ, ε πιήξεο θαηάξγεζε ηεο δνπινπαξνηθίαο θαη ε 

δήκεπζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο».
29

   

ηε Βιαρία ηνπ 1848, παξαηεξείηαη εληνλφηεξε δξάζε πνπ ζπληνλίδεη ηξεηο ηαπηφρξνλεο 

επαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο ζε Βνπθνπξέζηη, Ηδιάδ θαη θλειε Μάξη. Οη αζηηθέο θαη εζληθέο 

δηεθδηθήζεηο απαηηνχζαλ ηε δηνηθεηηθή θαη λνκνζεηηθή αλεμαξηεζία, κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο 

μέλεο πξνζηαζίαο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ θξάηνπο, ηελ θαηάξγεζε ησλ 

πξνλνκίσλ ησλ βνγηάξσλ, ηελ ηζφηεηα απέλαληη ζην λφκν, ηελ εθινγή εγεκφλα γηα πέληε 
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ρξφληα, ηελ ειεπζεξία ηεο ηππνγξαθίαο, ηελ ίδξπζε εζληθήο θξνπξάο, ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

δνπινπάξνηθσλ θαη ηελ θιεξνδφηεζή ηνπο, κε ηαπηφρξνλε απνδεκίσζε ησλ βνγηάξσλ, ηε 

δήκεπζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο θ.α.. Ζ πην θαζνξηζηηθή ζηηγκή ηεο επαλάζηαζεο έιαβε 

ρψξα ζην Βνπθνπξέζηη, φηαλ, ην θαινθαίξη ηνπ 1848, νη θάηνηθνη θαηεπζχλζεθαλ ζην αλάθηνξν 

ηνπ εγεκφλα  Γεψξγηνπ Μπηκπέζθνπ, αλαγθάδνληάο ηνλ λα ππνγξάςεη ηελ επηθχξσζε ηνπ 

επαλαζηαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σελ επνκέλε, 30.000 άλζξσπνη ζπγθεληξψζεθαλ ζηνλ «Κάκπν 

ηεο Διεπζεξίαο» θαη νξθίζηεθαλ ζην πξφγξακκα απηφ, αλαγλσξίδνληάο ην νπζηαζηηθά σο 

ζχληαγκα.
30

 Ο επαλαζηαηηθφο δπλακηζκφο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ είρε σο 

απνηέιεζκα λα θαηαθέξνπλ λα επηβάιινπλ κηα θηιειεχζεξε θπβέξλεζε - έζησ πξνζσξηλή, 

κέρξη ηελ εθινγή ηνπ λένπ εγεκφλα, κηαο θαη ν Μπηκπέζθνπ είρε δηαθχγεη ζην Μπξαζφβ - ε 

νπνία εθάξκνζε ζε έλαλ βαζκφ ην ηξίπηπρν ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αδειθφηεηαο. 

Γπζηπρψο, ήηαλ ζέκα ρξφλνπ λα επέκβνπλ νη μέλεο δπλάκεηο κε ζθνπφ λα θαηαπλίμνπλ ηηο 

ηζηνξηθέο απηέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαλ ζηε ξνπκαληθή θνηλσλία. Σα ξσζηθά ζηξαηεχκαηα 

κπήθαλ ζηε Μνιδαβία θαη, ππφ ηελ πίεζε ηνπ ηζάξνπ, αληηθαηαζηάζεθε ε θπβέξλεζε κε 

αμησκαηνχρνπο, πνπ βξίζθνληαλ ζηε δηθή ηνπ δψλε επηξξνήο.
31

   

ηελ Σξαλζπιβαλία ηνπ 1848 ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο επαλάζηαζεο απνξξέεη εμίζνπ 

απφ εζληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Ζ αλεμαξηεζία ηεο Ρνπκαλίαο, αιιά θαη ε είζνδφο ηεο ζην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, είλαη νη δπν θχξηνη ζηφρνη ηεο επαλάζηαζεο. Δθθξεκνχζε ην δήηεκα ηεο 

πξνζάξηεζεο κέξνπο ηεο Σξαλζπιβαλίαο ζηελ Οπγγαξία - ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο 

νπγγξηθήο επαλάζηαζεο - ην νπνίν έπξεπε λα δηεπζεηεζεί. Σελ άλνημε εθείλεο ηεο ρξνληάο 

ζπγθιήζεθε εζληθή ζπλέιεπζε, κε θχξην ζέκα θαη αίηεκα ηελ πνιηηηθή αλαγλψξηζε ηνπ 

ξνπκαληθνχ ζηνηρείνπ ηεο Σξαλζπιβαλίαο, πνπ αθνξνχζε δεηήκαηα φπσο «ε δηαθήξπμε ησλ 

εζληθψλ δηθαησκάησλ ησλ Ρνπκάλσλ θαη ε αληηπξνζψπεπζή ηνπο ζηε Βνπιή, ε δηθαηνζχλε, ε 

δηνίθεζε θαη ν ζηξαηφο, ε ξνπκαληθή εζληθή θξνπξά, ε εηήζηα ζπλέιεπζε, ε θαηάξγεζε ηεο 

δνπινπαξνηθίαο ρσξίο ηελ πιεξσκή απνδεκηψζεσλ πξνο ηνπο παιαηνχο γαηνθηήκνλεο 

ηδηνθηήηεο, ε θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ, ε ειεπζεξία ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο θ.ά.».
32

  

Ωζηφζν, ε Βνπιή πνπ ειεγρφηαλ θαηά βάζε απφ ηνπο Οχγγξνπο, αγλφεζε ηηο πξνηάζεηο 

ησλ Ρνπκάλσλ, θαη επηθχξσζε ηνλ λφκν ηεο νπγγξηθήο επαλάζηαζεο, απνθαζίδνληαο ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Σξαλζπιβαλίαο ζηελ Οπγγαξία.
33

 πσο ήηαλ αλακελφκελν, κε απηή ηελ 

απφθαζε θιηκαθψζεθαλ νη εληάζεηο, κε ηνπο Ρνπκάλνπο ηεο Σξαλζπιβαλίαο λα δεηνχλ ηελ 

αθχξσζε ηεο πξνζάξηεζεο, ρσξίο φκσο λα γίλεη δεθηφ ην αίηεκά ηνπο. Παξάιιεια, γίλνληαλ 
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πξνζπάζεηεο απφ ηελ πιεπξά θάπνησλ Οχγγξσλ επαλαζηαηψλ γηα έλσζε θαη ζπλεξγαζία ησλ 

δχν εζλψλ, κε κηα ακνηβαία ζπλζεθνιφγεζε λα ππνγξάθεηαη εληέιεη ηνλ επφκελν ρξφλν θαη λα 

αλαγλσξίδεη ηα ζηνηρεηψδε εζληθά δηθαηψκαηα ησλ Ρνπκάλσλ. Δληνχηνηο, ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ 

Σζάξνπ εηζέβαιιαλ ζηελ Σξαλζπιβαλία θαη ε επαλάζηαζε εηηήζεθε.
34

 

Ζ θαηάπλημε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1848 είρε σο απνηέιεζκα ηελ επαλαθνξά ηεο 

Σξαλζπιβαλίαο ζην απνιπηαξρηθφ θαζεζησηηθφ ζχζηεκα ησλ Αςβνχξγσλ, ην νπνίν 

δηαθξίλνληαλ απφ έληνλν ζπγθεληξσηηζκφ. ην εμήο ηε δηνίθεζε ηεο Απηνθξαηνξηθήο Απιήο 

αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο, κέζσ ζεζπηζκάησλ, ηα νπνία εθαξκφδνληαλ ζην πιαίζην 

ελφο απζηεξνχ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο. 

Οη επαλαζηάζεηο ηνπ 1848 ζηηο ρψξεο ηηο Ρνπκαλίαο λαπάγεζαλ εμαηηίαο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη κφλν ε δηάζπαζε ηεο 

ζρέζεο απηήο ζα κπνξνχζε λα δψζεη μαλά ειπίδεο ζηνπο Ρνπκάλνπο παηξηψηεο.
35

  

 

1.4. Ο Αιέμαλδξνο Ησάλλεο Κνύδα θαη ε Έλσζε (1859) 

 

Οη επαλαζηάζεηο θαη ησλ ηξηψλ εγεκνληψλ έξρνληαλ αλαπφθεπθηα αληηκέησπεο κε ηηο 

παξεκβάζεηο ησλ ζηξαηεπκάησλ ησλ μέλσλ δπλάκεσλ, κε απνηέιεζκα λα θαηαπλίγνληαη θαη λα 

κελ επέξρεηαη ε έλσζε ηεο Μνιδαβίαο, ηεο Βιαρίαο θαη ηεο Σξαλζπιβαλίαο. Παξφια απηά, ζην 

πλέδξην ησλ Παξηζίσλ πνπ δηεμήρζε ην 1856, ηνπνζεηήζεθαλ αλνηρηά θάπνηεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο γηα ην δήηεκα ηεο έλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηέζεθαλ ππέξ ε Ρσζία, ε Γαιιία, ε 

Πξσζία θαη ε αξδελία, ελψ θαηαςήθηζαλ ηελ έλσζε ε Σνπξθία, ε Απζηξία θαη ε Αγγιία. Σν 

πλέδξην θαηέιεμε ζηελ ππνγξαθή κηαο ζχκβαζεο εηξήλεο, ε νπνία επέηξεπε ζηνλ ξνπκαληθφ 

ιαφ λα απνθηήζεη κηα κνξθή απηνδηάζεζεο, απνθαζίδνληαο ν ίδηνο γηα ην κέιινλ ηνπ. Ζ θνηλή 

θαηαγσγή θαη ε θνηλή γιψζζα ήηαλ νη δπν βαζηθφηεξνη ζπλδεηηθνί θξίθνη πνπ έλσλαλ ηνπο 

Ρνπκάλνπο ησλ ηξηψλ επηθξαηεηψλ θαη δηαηεξνχζαλ κφληκα ελεξγνπνηεκέλν ην θίλεηξν θαη ην 

αίηεκά ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ έζλνπο θξάηνπο κε ηελ νλνκαζία Ρνπκαλία.
36

  

κσο, νη μέλεο δπλάκεηο δελ άξγεζαλ θαη πάιη λα αμηνπνηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

παξέκβαζήο ηνπο ζην κέιινλ ησλ Ρνπκάλσλ. πγθεθξηκέλα, έρνληαο γηα άιιε κηα θνξά ην 

Παξίζη, σο ζεκείν ζπλάληεζεο, απνθάζηζαλ λα πξνβνχλ ζε κηα θαη’ επθεκηζκφλ έλσζε ηεο 

Μνιδαβίαο θαη ηεο Βιαρίαο, ε νπνία ζα πεξηνξηδφηαλ ζην φλνκα ηνπ λένπ θξάηνπο. Έηζη, νη 

«Δλσκέλεο Ζγεκνλίεο ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Βιαρίαο» ζα είραλ παξφια απηά μερσξηζηφ 
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εγεκφλα, θπβέξλεζε θαη βνπιή. Ζ πξφηαζε ησλ επηά δπλάκεσλ δπζαξέζηεζε ηνπο Ρνπκάλνπο, 

θαζψο απείρε παξαζάγγαο απφ ην θχξην αίηεκά ηνπο γηα εζληθή ελφηεηα. Μνιδαβία θαη Βιαρία 

αλέιαβαλ δξάζε εθ λένπ, αλαθεξχζζνληαο ηνλ Αιέμαλδξν Κνχδα σο εγεκφλα ησλ Δλσκέλσλ 

Ζγεκνληψλ, ν νπνίνο αλαγλσξίζηεθε θαη απφ ηηο έμη (απφ ηηο επηά ζπλνιηθά) εγγπήηξηεο ρψξεο. 

Σν 1859 ινηπφλ απνηειεί ρξνληά-ζηαζκφ, θαζψο ηφηε δεκηνπξγείηαη επίζεκα ε ζχγρξνλε 

Ρνπκαλία.
37

 

Μέζα ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ θαη ελ κέζσ θπβεξλεηηθήο αζηάζεηαο, 

ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο θνηλσληθνπνιηηηθέο αιιαγέο ζην λενζχζηαην θξάηνο ηεο Ρνπκαλίαο. 

Μέρξη ην 1861, δειαδή κέζα ζε δχν ρξφληα, θπβέξλεζαλ είθνζη ζρεκαηηζκνί, νη πεξηζζφηεξνη 

απφ απηνχο εμέθξαδαλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ηάμεο ησλ αζηψλ θαη ησλ βνγηάξσλ. Παξφιε ηε 

ξεπζηφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή δσή επεηεχρζε ε ζηξαηησηηθή έλσζε, 

ελψ ζηελ εμσηεξηθή ε ίδξπζε ησλ πξψησλ ξνπκαληθψλ δηπισκαηηθψλ αληηπξνζσπεηψλ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ησλ πξψησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ.
38

 

Σν 1862 ζπλέπξαμαλ ζην Βνπθνπξέζηη νη δχν ζπλειεχζεηο θαη νη θπβεξλήζεηο κε 

πξσζππνπξγφ ηνλ ζπληεξεηηθφ Μπάξκπνπ Καηαξηδίνπ. Σελ ίδηα ρξνληά θηιειεχζεξνη θαη 

ζπληεξεηηθνί δεκηνχξγεζαλ κηα  παξάμελε ζπκκαρία πνπ  ππνλφκεπε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

εγεκφλα Κνχδα. Απφ ηηο πην αλαηξεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ήηαλ ε δήκεπζε ηεο 

κνλαζηεξηαθήο πεξηνπζίαο πνπ ςεθίζηεθε ην 1863, θαη ν αγξνηηθφο λφκνο πνπ ςεθίζηεθε ην 

1864. Ο ηειεπηαίνο πξνέβιεπε λα ιάβνπλ νη αθηήκνλεο ρσξηθνί εθηάζεηο γεο, κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, αιιά θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εξγαζηαθήο ζπλείδεζεο ησλ 

αγξνηψλ. Άιιεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ αθνξνχζαλ ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε, ηε δηθαηνζχλε, ηε 

δεκηνπξγία εζληθνχ ζηξαηνχ  θαη φζν νη ζπλζήθεο ην επέηξεπαλ, ηελ νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο. 

ιεο απηέο νη πξσηνβνπιίεο είραλ σο ζθνπφ ηνπο ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηθξάηεηαο γηα ηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο απφιπηεο αλεμαξηεζίαο.
39

  

Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Κνχδα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ 

«ηεξαηψδε ζπκκαρία», ε νπνία ζπλσκφηεζε θαη επέθεξε ηειηθά ηελ εθζξφληζε ηνπ. Σν 

Φεβξνπάξην ηνπ 1866, ηα κέιε ηεο θαηάθεξαλ λα ηνλ εθδηψμνπλ απφ ηε Ρνπκαλία θαη λα 

αλαθηήζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο. Ο απνθαζηζηηθφο θαη αλαηξεπηηθφο Αιέμαλδξνο Ησάλλε Κνχδα, 

ν νπνίνο ζεκάδεςε ηα λεφηεξα ρξφληα ηεο ηζηνξίαο ηεο Ρνπκαλίαο, πέζαλε ζηηο 15 Μαΐνπ ηνπ 

1873 ζηε Υατδειβέξγε.
40

  

                                                           
37

 Μαξηλέζθνπ, φ.π., ζ. 96. 
38

 Μαξηλέζθνπ, φ.π., ζζ. 96-97. 
39

 Μαξηλέζθνπ, φ.π., ζζ. 97-98. 
40

 Μαξηλέζθνπ, φ.π., ζζ. 97-98. 



23 

 

Λφγσ ηεο δξάζεο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1848, ν Κνχδα εμνξίζηεθε 

γηα ζχληνκν δηάζηεκα θαη ην 1858 ππεξέηεζε ζηνλ ζηξαηφ ηνπ εγεκφλα, σο ζπληαγκαηάξρεο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε εγεκνλία ηνπ Κνχδα δελ δηήξθεζε πνιχ, σζηφζν ήηαλ θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο, δηφηη απνηέιεζε ηελ βάζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζχγρξνλεο Ρνπκαλίαο ζε πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν. Βάζεη ηεο πλζήθεο ηνπ Παξηζηνχ, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 

ην 1858, θαηά ηε ζεηεία ηνπ, ν Κνχδα ζπλεξγάζηεθε κε δπν θπβεξλήζεηο θαη δπν ζπλειεχζεηο. 

Σν 1859 νη Δγγπήηξηεο Γπλάκεηο αλαγλψξηζαλ ηε δηπιή εθινγή, ελψ ε Σνπξθία θαη ε Απζηξία 

ηελ αλαγλψξηζαλ κφλν ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο εγεκνλίαο ηνπ Κνχδα.
41

 Γηέζεηε δηπισκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο νη νπνίεο θέξνπλ απνηειέζκαηα ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε Λνλδίλν, Παξίζη, 

Βεξνιίλν, ελψ βειηίσζε θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνλ ζνπιηάλν. Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ην 

ππφκλεκά ηνπ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο Έλσζεο ηεο Ρνπκαλίαο έγηλε δεθηφ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο 

ηεο Οζσκαληθήο Πχιεο θαη ησλ Δγγπεηξηψλ Γπλάκεσλ, ην 1861.
42

  

Φηιειεχζεξσλ πεπνηζήζεσλ, ν Κνχδα πξνέβε θαη ζηηο αληίζηνηρεο κεηαξξπζκίζεηο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εγεκνλίαο ηνπ θαη ελ κέζσ θπβεξλεηηθήο αζηάζεηαο, ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο αιιαγέο ζην λενζχζηαην θξάηνο ηεο Ρνπκαλίαο. Μηα απφ απηέο ήηαλ ε 

δήκεπζε ηεο κνλαζηεξηαθήο πεξηνπζίαο πνπ ςεθίζηεθε ην 1863, θαη ν αγξνηηθφο λφκνο πνπ 

ςεθίζηεθε ην 1864. Ο ηειεπηαίνο πξνέβιεπε λα ιάβνπλ νη αθηήκνλεο ρσξηθνί εθηάζεηο γεο, κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, αιιά θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εξγαζηαθήο 

ζπλείδεζεο ησλ αγξνηψλ. «Ζ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ε αλαδηάξζξσζε ηεο 

δηθαηνζχλεο, ε νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο θαη ε δεκηνπξγία εζληθνχ ζηξαηνχ» απνηέιεζαλ θάπνηα 

πξφζζεηα βήκαηα πξνφδνπ, πνπ θαζηζηνχζαλ φιν θαη πην πηζαλή ηελ απφιπηε αλεμαξηεζία ηεο 

Ρνπκαλίαο καδί κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο.
43

  

ε γεληθφηεξν πιαίζην, ε αλεμαξηεζία ηεο Ρνπκαλίαο δηακφξθσζε κηα ζπλζήθε 

απνιχησο επλντθή γηα ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Βαζηθνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε 

βηνκεραλία, νη κεηαθνξέο θαη ε γεσξγία ζεκείσζαλ αλνδηθή πνξεία. Δπίζεο, ηελ ίδηα πεξίνδν, ε 

εκθάληζε ησλ ρσξηθψλ, ζηνπο νπνίνπο δφζεθαλ εθηάζεηο γεο, εγθαηληάδεη ηελ είζνδν ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεηο ζην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, ελψ ηφηε θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ην 

ζνζηαιηζηηθφ θίλεκα, πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ηελ Κνκκνχλα ηνπ Παξηζηνχ.
44

  

 

                                                           
41

 Εσξδ Καζηειάλ, φ.π., ζ. 429. 
42

 Bulei, φ.π., ζζ. 223-225-227. 
43

 Εσξδ Καζηειάλ, φ.π., ζ. 430 & Μαξηλέζθνπ, φ.π., ζζ. 97-98. 
44

 Μαξηλέζθνπ, φ.π., ζζ. 98-99. 



24 

 

1.5. Ο μέλνο πξίγθηπαο 

 

Σν γεγνλφο πσο νη Οζσκαλνί είραλ ζπγθεληξσκέλν ζηξαηφ ζηνλ Γνχλαβε, αθελφο έζεηε 

ζε θίλδπλν ηελ Έλσζε θαη αθεηέξνπ θαζηζηνχζε ηδηαίηεξα δχζθνιν ηνλ εξρνκφ ελφο μέλνπ 

πξίγθηπα. κσο, παξά ηε δπζθνιία ηεο ζπκκαρίαο, έπεηηα απφ έλα ζξηακβεπηηθφ δεκνςήθηζκα, 

ν εηθνζηεπηάρξνλνο Κάξνινο εθιέρηεθε εγεκφλαο ηεο Ρνπκαλίαο κε 680.000 ςήθνπο ππέξ θαη 

224 θαηά. ηελ εζλνζπλέιεπζε ηηο 11/23 Μαΐνπ 1866 αλαθεξχρηεθε εγεκφλαο κε ην φλνκα 

Κάξνινο ν Α΄. Ζ εθινγή ηνπ μέλνπ πξίγθηπα αλαζέξκαλε ηηο ειπίδεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

Ρνπκάλσλ, ηφζν γηα ηελ απνηξνπή ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ γηα ηε δηεθδίθεζε ηνπ 

ζξφλνπ, αιιά θπξίσο γηα ηελ εδξαίσζε θαη παγίσζε ηεο έλσζεο ηνπ λεντδξπνκέλνπ θξάηνπο, ην 

νπνίν αθφκα απεηινχληαλ κε δηακειηζκφ απφ ηηο γεηηνληθέο απηνθξαηνξίεο.
45

  

Οη Ρνπκάλνη ήιπηδαλ πσο ε θήκε θαη ε νηθνγελεηαθή θαηαγσγή ηνπ μέλνπ πξίγθηπα ζα 

απέηξεπε ηελ αλάκεημε ησλ γεηηφλσλ θαη ζα δηεπθφιπλε ηελ απφθηεζε ηεο νινθιεξσηηθήο  

αλεμαξηεζίαο απφ ηελ νζσκαληθή επηθπξηαξρία, ζηελ νπνία αθφκε βξηζθφηαλ ην ξνπκάληθφ 

θξάηνο. Με ηνλ εξρνκφ ηνπ λένπ πξίγθηπα εθπνλήζεθε λέν χληαγκα -βαζηζκέλν ζην βέιγηθν 

πξφηππν
46

 - ζχκθσλα κε ην νπνίν, ζηνλ εγεκφλα επαθίνληαλ ε αξρεγία ηφζν ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο, φζν θαη ηνπ ζηξαηνχ, ελψ ε λνκνζεηηθή εμνπζία αλαηέζεθε ζηε Γεξνπζία θαη ζηε 

Βνπιή, ηελ νπνία εμέιεγαλ ςεθίδνληαο φζνη είραλ πιεξψζεη ην απαξαίηεην ηίκεκα ηνπ 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο. Με έλα θηξκάλη, ε Πχιε ηνλ Οθηψβξην αλαγλψξηζε ηελ νξηζηηθή έλσζε 

ησλ δχν εγεκνληψλ θαη νη ελσκέλεο εγεκνλίεο έγηλαλ πιένλ ε Ζγεκνλία ηεο Ρνπκαλίαο κε 

έκβιεκά ηεο ηελ ηξίρξσκε ζεκαία απφ κπιε, θίηξηλν θαη θφθθηλν.  

Έρνληαο έλαλ απεξηφξηζην ζαπκαζκφ πξνο ην γαιιηθφ πνιηηηζηηθφ πξφηππν, ην 

χληαγκα ηνπ 1866 νπζηαζηηθά δεκηνπξγνχζε έλαλ θξαηηθφ κεραληζκφ, πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε ζε 

έλα πιαίζην δπηηθνχ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν επξφθεηην λα θαιπθηνχλ ε ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

λένπ βαιθαληθνχ θξάηνπο.  Απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ πληάγκαηνο, 

απηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο εθδειψζεθαλ ζηελ πνιηηηθή δσή φπνπ αθφκα επηθξαηνχζαλ παιηνί 

βνγηάξνη, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε αλεζπρία ζηνπο ρσξηθνχο θαη άξρηζαλ ηηο αλαηαξαρέο, ελψ 

αληίζηνηρα ζηηο πφιεηο, ε θηινγαιιηθή αζηηθή ηάμε, αληηπνιηηεπφηαλ ην γεξκαλφ πξίγθηπα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ 1870.   

Ο Λάζθαξ Καηαξηδίνπ, αξρεγφο ηνπ ζπληεξεηηθνχ θφκκαηνο, παξέκεηλε ζηελ εμνπζία 

γηα πέληε ρξφληα, θαηάθεξε ράξε ζηελ έληνλε δξάζε ηνπ λα επηθέξεη εζσηεξηθή ζηαζεξφηεηα 

θαη λα «ζψζεη» ηνλ Κάξνιν. Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ νη πξψηνη ζηδεξφδξνκνη ηεο 
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Ρνπκαλίαο ζπλδέζεθαλ κε ην ξσζηθφ θαη ην απζηξηαθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη παξά ηηο 

αληηδξάζεηο ηεο Πχιεο ην λέν θξάηνο ππέγξαςε ηηο πξψηεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο. Παξφια απηά εθθξεκνχζε αθφκε ε αλεμαξηεζία ηνπ κηαο θαη λνκηθά ε Ρνπκαλία ηνπ 

Καξφινπ ήηαλ εμαξηεκέλε απφ ηελ πχιε. Ο εγεκφλαο Κάξνινο Α΄, βαζίιεπε ζηε Ρνπκαλία απφ 

ην 1866, επηηεξψληαο επί κία δεθαεηία ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζεζκψλ 

δπηηθνχ ηχπνπ.  Ωζηφζν, ν εγεκφλαο ππέθεξε εμαηηίαο ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ην νπνίν φξηδε 

ηελ ππνηέιεηα ηεο εγεκνλίαο. Ο Κάξνινο αηζζαλφηαλ ηαπεηλσκέλνο πνπ έλαο Υνεηδφιεξλ, 

εκθαλίδνληαλ σο ππνηειήο ηνπ ζνπιηάλνπ.
47

 πσο θάλεθε αξγφηεξα, ε θξίζε ηεο Αλαηνιήο, 

πνπ εθδειψζεθε απφ ην 1857 έσο ην 1878, έκειε λα απνηειέζεη ηελ ειπίδα θαη λα δψζεη ηελ 

επθαηξία ζην ηξίην ρξηζηηαληθφ βαιθαληθφ θξάηνο λα αλαθεξπρηεί αλεμάξηεην. Πξαγκαηηθά κε 

ηελ ηξίηε θξίζε ηεο Αλαηνιήο, ν Κάξνινο δηεπζέηεζε ην δήηεκα ηεο νξηζηηθήο αλεμαξηεζίαο 

ηεο ρψξαο ηνπ.
48

 

 

1.6. Ο πόιεκνο ηεο αλεμαξηεζίαο (1877-1878) 

 

Ο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο, ηνλ Ηνχληνπ ηνπ 1876 έζηεηιε  ππφκλεκα ζηελ 

Σνπξθία, αιιά θαη ζηηο Γπλάκεηο, κε ην νπνίν δεηνχζε ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ηεο 

«αηνκηθφηεηαο ηνπ ξνπκαληθνχ θξάηνπο», θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ νλφκαηνο ηεο 

Ρνπκαλίαο. κσο, ην Οζσκαληθφ χληαγκα ραξαθηήξηζε ηε Ρνπκαλία σο «επλννπκέλε επαξρία 

ηεο απηνθξαηνξίαο», γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ δπζαξέζθεηα θαη ην ζπκφ ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. 

Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο νδήγεζε ηνλ Μπξαηηάλνπ ζηε δήισζε «πνηέ ην γηαηαγάλη ηνπ Βαγηαδήη 

θαη ηνπ Μσάκεζ δελ κπφξεζε λα δηεηζδχζεη ζηελ θαξδηά ησλ βνπλψλ ηεο Ρνπκαλίαο, φπνπ 

ζήκεξα ηνικάεη λα πεξηπιαληέηαη κε ην χληαγκα ηνπ ν Μηηάη Παζάο» (κεγάινο βεδίξεο 1875-

1876).
49

 

Λίγν αξγφηεξα, θαηά ην έηνο  1877 ε θπβέξλεζε ππέγξαςε πλζήθε κε ηελ νπνία έδηλε 

ηελ άδεηα ζηα ηζαξηθά ζηξαηεχκαηα λα πεξάζνπλ δηα κέζσ ηεο επηθξάηεηαο. ηελ είζνδν ησλ 

ηζαξηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε Μνιδαβία ν νζσκαληθφο ζηξαηφο απάληεζε βνκβαξδίδνληαο ηε 

Βξαΐια θαη ηηο πφιεηο πνπ εθηείλνληαλ γχξσ απφ ην Γνχλαβε. ε ζπλέρεηα ηηο εμέιημεο απηήο ην 

Βνπθνπξέζηη, κε 58 ςήθνπο ππέξ θαη 29 θαηά, δηαθήξπμε ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, ζηηο 29 Απξίιε / 11 Μάε θαη κεξηθέο κέξεο αξγφηεξα, ν ππνπξγφο ησλ 
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εμσηεξηθψλ αλαθνίλσζε ελψπησλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ: «Ήκαζηε έλα έζλνο ειεχζεξν θαη 

αλεμάξηεην».
50

   

ε απηφλ ηνλ πφιεκν, νη Ρνπκάλνη επέδεημαλ κεγάιε αγσληζηηθφηεηα, θαζψο θαηάθεξαλ 

λα αληαπεμέιζνπλ ζε κεγάιεο δπζθνιίεο εμνπιηζκνχ θαη αλεθνδηαζκνχ ηνπο. Μεγάιε 

ζπλεηζθνξά ζε απηή ηελ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ είρε θαη ην γεγνλφο φηη πνιινί Ρνπκάλνη ηεο 

Σξαλζπιβαλίαο είηε θαηεηάγεζαλ ζην ζηξαηφ, πεξλψληαο θξπθά ηα ζχλνξα, είηε ελίζρπζαλ 

νηθνλνκηθά ησλ αγψλα ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο.
51

 Με ηε ζπλζήθε εηξήλεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ 

επηθπξψζεθε ε πιήξεο αλεμαξηεζία ηεο Ρνπκαλίαο, ε νπνία πιένλ απέθηεζε λνκηθή ηζφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηα άιια θξάηε, θαη κπνξνχζε επίζεο λα νξίδεη ε ίδηα ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή. 

πσο θη έγηλε, θαζψο ην 1883 ε Ρνπκαλία πξνζρψξεζε ζηελ Σξηπιή πκκαρία, πνπ απνηειείην 

απφ ηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξννπγγαξία θαη ηελ Ηηαιία.
52

  

 

1.7. Ο ξνπκαληθόο θόζκνο ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νύ

 

 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα, ε νηθνλνκία ηεο Ρνπκαλίαο βξηζθφηαλ ζε αλνδηθή ηξνρηά, κε 

ηε βηνκεραληθή παξαγσγή λα γλσξίδεη ηε κεγαιχηεξε αλάπηπμε θαη, απφ ηελ άιιε, ηε γεσξγία 

λα δηαλχεη πεξίνδν θάκςεο, εμαηηίαο ηνπ κνλνπσιίνπ νξηζκέλσλ βνγηάξσλ. Οη αγξφηεο 

νξγαλψλνπλ εμεγέξζεηο, κε ππξπνιήζεηο αξρνληηθψλ θαη επηζέζεηο ζηηο θεληξηθέο πφιεηο ηεο 

Ρνπκαλίαο, πξνβάιινληαο σο θχξην αίηεκα ηε δηακφξθσζε λέσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο.  

Σν αγξνηηθφ πξφβιεκα ήηαλ απηφ πνπ θπξηαξρνχζε πεξηζζφηεξν κέρξη ην 1914. Ζ 

Ρνπκαλία απνηεινχληαλ θπξίσο απφ κεγαινγαηνθηήκνλεο, νη νπνίνη παξά ηε κεηαξξπζκηζηηθή 

πνιηηηθή ηνπ Κνχδα, πνπ  εθαξκφζηεθε ην 1864, θαηείραλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θαιιηεξγεκέλσλ εδαθψλ. Πξφθεηηαη γηα γαηνθηήκνλεο νη νπνίνη θαηνηθνχζαλ ζην Βνπθνπξέζηη 

ή ζην Παξίζη, αλαζέηνληαο ηα ρσξάθηα ηνπο ζε επηζηάηεο, νη νπνίνη ηα ππελνηθίαδαλ ζηνπο 

ρσξηθνχο. Καζψο, ε Ρνπκαλία είρε γίλεη κεγάινο εμαγσγέαο αγαζψλ, ηδηνθηήηεο θαη επηζηάηεο 

ζηφρεπαλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζηηαξηνχ. Παξφια απηά ην εμσηεξηθφ εκπφξην επέθεξε δεκία 

ζηελ εζσηεξηθή θαηαλάισζε αθνχ νη ρσξηθνί θαηαλάισλαλ θπξίσο θαιακπφθη.
53

 

Οη αθηήκνλεο νηθνγέλεηεο ζηελ νπζία βξίζθνληαλ ζε έλαλ αέλαν θχθιν εθεδξείαο 

εξγαηηθψλ ρεξηψλ, πνπ έπξεπε λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο, γεγνλφο 

πνπ νδήγεζε ζηελ «αγξνηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1907». Ζ ξνπκάληθε ηζηνξία ζεκαδεχηεθε απφ ηε 
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δίςα γηα γε κέρξη ην 1920, ελψ ε θξαηηθή δηνίθεζε παξέκεηλε ελάληηα ζηα αηηήκαηα ησλ 

αγξνηψλ.
54

 

Σα δπηηθά πξφηππα εμαθνινχζεζαλ λα δεζπφδνπλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, φπνπ 

πξσηαγσλίζηεζαλ θπξίσο ην θηιειεχζεξν θαη ην ζπληεξεηηθφ θφκκα, ελψ ην 1907 έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ηα ζνζηαιηζηηθά ζσκαηεία, αιιά θαη ε Γεληθή Δπηηξνπή ησλ πλδηθάησλ.
55

  

Σα πνιηηηθά θφκκαηα ζην εμήο ήηαλ νξγαλσκέλα θαη εθπξνζσπνχζαλ δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθά ζηξψκαηα. Σν ζπληεξεηηθφ πξνθαινχζε ηνλ μεζεθσκφ ησλ επαλαζηαηηθψλ 

δπλάκεσλ κε απνηέιεζκα λα ζπλζεθνινγνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη γαηνθηήκνλεο νη νπνίνη είραλ 

ηελ ππνζηήξημε ηεο εθθιεζίαο.
56

  

Αληίζεηα, ην θηιειεχζεξν θφκκα, ζην νπνίν αλήθε ε αζηηθή ηάμε, πξνζδνθνχζε ηνλ 

εθκνληεξληζκφ ηεο ρψξαο, γηα απηφ θαη άζθεζε κηα πνιηηηθή επλντθή γηα ηε βηνκεραλία θαη ην 

εκπφξην, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηηο μέλεο επελδχζεηο θαη θπξίσο ηε βηνκεραλία πεηξειαίνπ.
57

 

Παξάιιεια έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη λέα θφκκαηα ζηελ πνιηηηθή ζθελή, φπσο ην 

ξηδνζπαζηηθφ (1888), νη νπαδνί ηνπ νπνίνπ κέρξη ηφηε εθπνξεχνληαλ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ησλ 

θηιειεχζεξσλ, ελψ απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε ζπγθξνηήζεθε ην νζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα (1893), 

πνπ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ελψζεθε  κε ην Δζληθφ Κφκκα Φηιειεπζέξσλ (1899).
58

 

Σν 1912 μέζπαζε ν πξψηνο Βαιθαληθφο πφιεκνο, πνπ, ζε πξψηε θάζε, βξήθε ηε 

Ρνπκαλία λα θξαηά νπδέηεξε ζηάζε. ηελ πνξεία φκσο επεδίσμε αιιαγή ζπλφξσλ κε ηε 

Βνπιγαξία, θαη, ιφγσ εληάζεσλ, πεξί ησλ εδαθηθψλ θηήζεσλ, ε Ρνπκαλία θήξπμε πφιεκν 

ελαληίνλ ηεο, θαηαθέξλνληαο εληέιεη λα πξνζαξηήζεη θάπνηα απφ ηα εδάθε ηεο. Δλ ησ κεηαμχ, ε 

Σξαλζπιβαλία δελ είρε απειεπζεξσζεί αθφκε, γη’ απηφ θαη αξρηθά ε Ρνπκαλία ήηαλ απφ 

δηπισκαηηθήο άπνςεο νπδέηεξε. Δληέιεη πξνζρψξεζε ζηελ Αληάλη ππνγξάθνληαο ζπλζήθε 

ζπκκαρίαο, πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηαη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο, κηαο θαη εθείλε ηελ πεξίνδν 

θήξπμε ηνλ πφιεκν ζηελ Απζηξννπγγαξία, κε ζθνπφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Σξαλζπιβαλίαο. 

Σειηθά, ν ξνπκαληθφο ζηξαηφο ππαλαρψξεζε θαη απνζχξζεθε ζηε Μνιδαβία, ελψ κε ηε 

πλζήθε Δηξήλεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ηo 1918, ππνρξεψζεθε λα ππνγξάςεη ηελ ππνδνχισζή 

ηεο ζηνπο Γεξκαλνχο, θαη λα παξαρσξήζεη ηε Γνβξνπηζά.
59

 Σν Κεληξηθφ Δζληθφ Ρνπκαληθφ 

πκβνχιην κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Ρνπκαλίαο λα απνθαζίδεη κφλε ηεο γηα ηελ 

εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, ηα εξγαηηθά θηλήκαηα αιιά θαη νη ήηηεο ηνπ απζηξννπγγξηθνχ ζηξαηνχ, 

ζπλεηέιεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηεο Αςβνπξγηθήο Απηνθξαηνξίαο. Παξά ινηπφλ ηελ απνηπρία 
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ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ, γηα ηελ πξνζάξηεζε ή κε ηεο Σξαλζπιβαλίαο 

ζηε Ρνπκαλία, ζηε ζχγθιεζε ηεο Μεγάιεο Ρνπκαληθήο Δζλνζπλέιεπζεο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1918, αλαθεξχρζεθε ε έλσζε ηεο Σξαλζπιβαλίαο κε ηε Ρνπκαλία, θαη ε 

ζχζηαζε ηνπ ξνπκαληθνχ θξάηνπο είρε πιένλ νινθιεξσζεί.
60

 Σν 1919, ε πλζήθε ησλ 

Βεξζαιιηψλ ζθξαγίδεη ηελ έλσζε ηεο Ρνπκαλίαο, θαη ε ρψξα γίλεηαη κέινο ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

Δζλψλ.
61

  

                                                           
60

 Μαξηλέζθνπ, φ.π., ζζ. 114-115. 
61

 Μαξηλέζθνπ, φ.π., ζ. 116. 



29 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄. Ο ΗΟΝ ΛΟΤΚΑ ΚΑΡΑΣΕΗΑΛΔ 

 

Ο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε γελλήζεθε ην 1852, ζηελ ηφηε εγεκνλία 

ηεο Βιαρίαο, πξηλ ηελ έλσζε ησλ δχν εγεκνληψλ. ην ρσξηφ Υατκαλάιε ηνπ λνκνχ Πξάρνβα, 

πνπ ζήκεξα θέξεη ην φλνκά ηνπ, πήγε ζρνιείν, ελψ κεηαγελέζηεξα ζα θάλεη θαη ινγνηερληθή 

κλεία ζηα ρξφληα ηεο θνίηεζήο ηνπ εθεί. πγθεθξηκέλα, ζε έλα απφ ηα έξγα ηνπ αλαγλσξίδεη ηελ 

επίδξαζε πνπ είρε ε δηδαρή ησλ ξνπκαληθψλ απφ ηνλ Σξαλζπιβαλφ δάζθαιν Μπαδίιηε 

Νηξαγθνζέζθνπ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνίεζε ηε γιψζζα ζηα έξγα ηνπ.
62

 Σα πξψηα 

βήκαηα γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο Ρνπκαλίαο ιακβάλνπλ ρψξα, φπσο αλαθέξζεθε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην 1859, ηφηε πνπ ν Ηφλ είλαη επηά εηψλ. Έρεη κλήκεο απφ ηνπο 

παλεγπξηζκνχο πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ αλαθήξπμε ηνπ Αιέμαλδξνπ Κνχδα ζε εγεκφλα ηεο 

Βιαρίαο, ηνλ Ηαλνπάξην εθείλνπ ηνπ έηνπο. Μάιηζηα, ν λένο εγεκφλαο επηζθέθηεθε ην ζρνιείν 

ηνπ Ηφλ θαη είρε δερηεί ηνλ ελζνπζηαζκφ ηφζν ηνπ δαζθάινπ Νηξαγθνζέζθνπ φζν θαη 

νιφθιεξεο ηεο ηάμεο. Ο Καξαηδηάιε νινθιήξσζε ηε ζρνιηθή ηνπ θνίηεζε ζην Πινέζηη θαη 

πξνθαιεί ίζσο εληχπσζε ην γεγνλφο φηη δελ ελδηαθέξζεθε γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε 

αθαδεκατθφ επίπεδν. Μεηά ην ζρνιείν, καζήηεπζε δίπια ζηνλ ζείν ηνπ Κνζηάθε (Κσζηάθεο) 

Καξαηδηάιε πνπ ηνπ δίδαμε απαγγειία θαη εζνπνηία ζην Ωδείν ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. Ο Κνζηάθε 

καδί κε ηνλ άιινλ ζείν ηνπ Ηφλ, ηνλ Γηψξγν, ήηαλ εζνπνηνί θαη ζεαηξηθνί ζπγγξαθείο νη νπνίνη, 

ζε κηα επνρή φπνπ δέζπνδε ην ειαθξχ ζεαηξηθφ ξεπεξηφξην πνπ αθνξνχζε έξγα κφλν απφ άιιεο 

ρψξεο, θαηφξζσζαλ λα θαζηεξψζνπλ έλα ξνπκαληθφ δξακαηνιφγην, γξάθνληαο νη ίδηνη έξγα πνπ 

θαηέγξαθαλ ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπο. Ωζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ν Ηφλ αλαηξάθεθε ζε 

έλα πεξηβάιινλ κε έκπξαθηε αγάπε γηα ην ζέαηξν, δείρλνληαο θαη ν ίδηνο απφ λσξίο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γη' απηφ, εξγάζηεθε αξρηθά σο αληηγξαθέαο ζην δηθαζηήξην ηεο Πξάρνβα, 

επεηδή δελ κπφξεζε λα μεθηλήζεη κηα θαξηέξα σο εζνπνηφο.
63

 

 

2.1. Καηαγσγή 

 

Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Ηφλ ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη πξσηνέθηαζε ζηε Βιαρία ην 1812. 

Ο παππνχο ηνπ, ζπγθεθξηκέλα, ν ηέθαλνο Καξαγηάιεο, θαηαγφηαλ απφ ηελ Κεθαινληά θαη 

έδεζε ζην Βνπθνπξέζηη επί βαζηιείαο ηνπ Ησάλλε Γεψξγηνπ Καξαγθέα (Καξαηδέα), 

δνπιεχνληαο σο κάγεηξαο  γη' απηφλ. Μφιηο ην 2002 δηαιεπθάλζεθε ην δήηεκα ηεο θαηαγσγήο 
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ηνπ παππνχ ηνπ Ηφλ Καξαηδηάιε, απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Μειέηεο Διιεληθνχ Θεάηξνπ 

ηεο Αζήλαο, Κψζηα Αζεκαθφπνπιν. Σν ελ ιφγσ έηνο είρε αλαθεξπρζεί σο έηνο Καξαηδηάιε, γη’ 

απηφ θαη δελ ήηαλ ηπραία ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο απνθάιπςεο. Μάιηζηα, κηα 

πξφζζεηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην φλνκα ηνπ παππνχ ηνπ ήηαλ φηη ην άιιαμε κεηά απφ 

απαίηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εγεκφλα.
64

 

Μηα κηθξή κεξίδα εξεπλεηψλ ηζρπξίδεηαη φηη νη πξφγνλνη ηνπ Καξαηδηάιε ήηαλ 

Αξκέληνη,
65

 ε πιεηνςεθία, σζηφζν, ππνζηεξίδεη φηη ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο. Ο παηέξαο ηνπ 

δνχιεπε ζηελ Πξάρνβα σο έθνξνο ηεο Μνλήο Μαξηδηλέλη,
66

 θαη κεηέπεηηα, φηαλ εγθαηαζηάζεθε 

ζην Πιντέζηη, δηέπξεςε σο δηθεγφξνο θαη δηθαζηήο. Ζ Αηθαηεξίλε, θφξε εκπφξνπ απφ ην 

Μπξαζφβ ηεο Σξαλζπιβαλίαο,
67

 έγηλε γπλαίθα ηνπ θαη κεηέξα ησλ παηδηψλ ηνπ,
68

 ηνπ Ηφλ θαη 

ηεο Λέληζη, νχζα θαη ε ίδηα ειιεληθήο θαηαγσγήο. ηελ πεξίπησζε κεηέξαο ηνπ Καξαηδηάιε, 

θάπνηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην νηθνγελεηαθφ ηεο φλνκα ήηαλ Alexovici
69

 θαη θάπνηεο 

άιιεο θαηαιήγνπλ ζην Karaboa.
70 

 

Οη άλδξεο πξφγνλνη ηνπ Καξαηδηάιε δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηελ επαλάζηαζε ηεο 

Βιαρίαο ην 1848, θαη, φπσο είλαη αλακελφκελν, είρε απνδνθηκαζηεί απηή ηνπο ε απνρή, νη ίδηνη, 

σζηφζν εμέδσζαλ έλα θπιιάδην, εθείλε ηε ρξνληά, κε ην νπνίν εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο.
71

 Ο Ηφλ 

Καξαηδηάιε, φπνηε αλαθεξφηαλ ζηνπο πξνγφλνπο ηνπ, θξφληηδε λα ηνλίδεη ηελ ηαπεηλή ηνπο 

θαηαγσγή, θαη, ελ ζρέζεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ, έδηλε έκθαζε ζην γλψξηζκα εθείλν πνπ πίζηεπε φηη 

ηνλ ραξαθηήξηδε: εθείλν ηνπ απηνδεκηνχξγεηνπ άλδξα.
72

 Μάιηζηα, είρε δεηήζεη απφ ηνλ 

βηνγξάθν ηνπ, ηνλ Κσλζηαληίλν Νηνκπξνηδεάλνπ-Γθεξέα, λα ηνπ πξνζδψζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πξνιεηάξηνπ, αξθεηνί εξεπλεηέο, εληνχηνηο, ζεσξνχλ άζηνρν ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηφλ, θαζψο 

επηζεκαίλνπλ φηη ν Καξαηδηάιε πξνεξρφηαλ απφ κηα νηθνγέλεηα αξθεηά πςειήο θνηλσληθήο 

ηάμεο. Ο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο είρε ζίγνπξα αξθεηνχο ιφγνπο λα απνθεχγεη λα δίλεη αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ, παξφιν πνπ ήηαλ θνηλφ κπζηηθφ. Έλαο ζνβαξφο ιφγνο είρε 

λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη νη πνιηηηθνί ηνπ αληίπαινη - ηελ πεξίνδν πνπ αζρνιήζεθε κε ηα θνηλά 

- ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο ειιεληθέο ηνπ ξίδεο σο επηρείξεκα ελαληίνλ ηνπ.
73

 Δπίζεο, φζν θη αλ ν 

ίδηνο επέκελε λα ραξαθηεξίδεη ηελ θαηαγσγή ηνπ σο «αζαθή», ν πξψελ θίινο ηνπ θαη κεηέπεηηα 
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ερζξφο ηνπ Μηραήι Δκηλέζθνπ
74

 επέκελε εμίζνπ λα ηνλ απνθαιεί «απηφο ν Έιιελαο 

απαηεψλαο».
75

  

Βέβαηα, ε δηεπθξίληζε ηεο ειιεληθήο ηνπ θαηαγσγήο ίζσο ήηαλ απιά κηα θαζαξά 

βηνγξαθηθνχ ηχπνπ πιεξνθνξία, δηφηη αξθεηνί ήηαλ νη εξεπλεηέο πνπ ππνγξάκκηζαλ ην γεγνλφο 

φηη ε λννηξνπία ηνπ, ν ηξφπνο ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπ παξέπεκπαλ μεθάζαξα ζηνλ ηφπν φπνπ 

κεγάισζε. πγθεθξηκέλα, ν ινγνηερληθφο θξηηηθφο Σνπληφξ Βηάλνπ αλαθέξεη φηη ε ζπλνιηθή 

ζηάζε ηνπ Καξαηδηάιε απέλαληη ζηε δσή ήηαλ «θαζαξά βαιθαληθή θαη αληηδπηηθή».
76

 Ο Παχινο 

Εαθεηξφπνπινο επίζεο ζπληαζζφηαλ κε απηή ηελ άπνςε, θαζψο είρε απνδψζεη ηε ζπληεξεηηθή 

λννηξνπία ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ «νθλεξία ελφο αιεζηλνχ Αλαηνιίηε».
77

  

Ο ζεσξεηηθφο ηεο ξνπκαληθήο ινγνηερλίαο, Σδεφξηδε Καιηλέζθνπ,
78

 ηαμηλνκεί ηνλ 

Καξαηδηάιε ζε κηα ηδηαίηεξε νκάδα ησλ «Βαιθάλησλ» ζπγγξαθέσλ, εμαηηίαο δχν μερσξηζηψλ 

ηνπ γλσξηζκάησλ: ηεο πςειήο θνηλσληθήο ζέζεο πνπ θαηείρε ε νηθνγέλεηά ηνπ θαη ησλ μεληθψλ 

ηνπ ξηδψλ.
79

 Αμίδεη λα αλαθέξνπκε εδψ φηη κηα θαη κνλαδηθή ήηαλ ε θνξά θαηά ηελ νπνία ν 

Καξαηδηάιε δήισζε μεθάζαξα φηη ν παππνχο ηνπ ήηαλ Έιιελαο κάγεηξαο
80

 θαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο αλάθεξε ηελ Όδξα σο ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ. Οινγξάθσο, ν ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο 

είλαη γλσζηφο κε ην φλνκα Ioanne L. Caragiali,
81

 ελψ ζηελ ειιεληθή εγθπθινπαίδεηα «Υάξε 

Πάηζε» (1978, ζ. 60) ηνλ βξίζθνπκε σο «Ησάλλεο Λνπθάο Καξαηδηάιε». Γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηνπο θίινπο ηνπ ήηαλ ν Ηάλθνπ ή Ηαλθνχηζνπ, ακθφηεξα απαξραησκέλα ππνθνξηζηηθά ηνπ Ηφλ.
82
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 Δζληθφο πνηεηήο ηεο Ρνπκαλίαο ν Μ. Δκηλέζθνπ (1850-1889), ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο κεγαιχηεξνπο 

ζχγρξνλνπο ιπξηθνχο πνηεηέο. Βίσζε ηνπο αγψλεο ηνπ ξνπκαληθνχ ιανχ γηα ηελ απφθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 
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 Cristea-Enache, θεθάιαην «Corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle. Filigranul geniului». 
76

 Vianu, φ.π., ζ. 195. 
77

 Paul Zarifopol, Introduceri la ediţia critică I.L. Caragiale, Opere, wikisource.  
78

 «Ο Σδεφξηδε Καιηλέζθνπ (1899-1965), ππήξμε κνλαδηθή θπζηνγλσκία ηεο θξηηηθήο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο 
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είδε αλαδείρηεθε εθιεθηφο. Δθεί φκσο φπνπ ζεσξείηαη θνξπθαίνο θαη αζπλαγψληζηφο είλαη ε θξηηηθή θαη ε κειέηε 
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32 

 

2.2. Γξάζε 

 

Ο Καξαηδηάιε ππήξμε κάξηπξαο ηεο αλαηξνπήο ηνπ Αιέμαλδξνπ Κνχδα ην 1860, θαη, 

κηα απνθάιπςε πνπ θάλεη ν ίδηνο κεηαγελέζηεξα ζε ζεαηξηθφ ηνπ έξγν, είλαη πσο ζην 

δεκνςήθηζκα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ είρε ςεθίζεη «λαη».
83

 Σν μεθίλεκα ηεο ελαζρφιεζήο ηνπ κε 

ηελ πνιηηηθή ηνλ βξίζθεη λα ζπληάζζεηαη κε ηηο αξρέο ηνπ θηιειεχζεξνπ ξεχκαηνο. πσο 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν Καξαηδηάιε δελ είρε θηινδνμίεο λα αθνινπζήζεη 

παλεπηζηεκηαθή παηδεία, ηνλ ελδηέθεξε σζηφζν ε κφξθσζή ηνπ θαη δηάβαδε κφλνο ηνπ ηα έξγα 

ησλ θηινζφθσλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Μηα πεξίνδν, ζην Βνπθνπξέζηη, εξγαδφηαλ σο ππνβνιέαο ζην 

Δζληθφ Θέαηξν θαη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ε δσή ηνπ ζπλδέζεθε έζησ θαη έκκεζα κε εθείλε 

ηνπ Μηραήι Δκηλέζθνπ, θαζψο είρε θη εθείλνο εξγαζηεί πξνεγνπκέλσο ζηελ ίδηα ζέζε. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά ηνλ εμνηθείσζε κε ην ζεαηξηθφ ξεπεξηφξην, ελψ ε δνπιεηά ηνπ δηνξζσηή 

θαη επηκειεηή εθδφζεσλ πνπ έθαλε αξγφηεξα, φμπλε ηελ αληίιεςή ηνπ γχξσ απφ ην θείκελν.
84

 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνλ θηιειεχζεξν ηξφπν ζθέςεο δελ θξάηεζε γηα πνιχ, κηαο θαη ε 

άλνδνο ηνπ Δζληθνχ Φηιειεχζεξνπ Κφκκαηνο ζηελ εμνπζία, ην 1876, ήηαλ αξθεηή γηα λα ηνλ 

απνκαθξχλεη. Δθείλε ηελ πεξίνδν εξγαδφηαλ σο ζπληάθηεο ζηε ζπληεξεηηθή εθεκεξίδα 

«Timpul», έρνληαο γηα ζπλάδειθν ηνλ Δκηλέζθνπ, πνπ είρε θαη ηελ ηδέα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, 

πξνζζέηνληαο ζηε ζπληαθηηθή ηνπο νκάδα θαη ηνλ πεδνγξάθν Ηνάλ ιαβίηζη. ηαλ ε Ρνπκαλία 

ελεπιάθε ζηνλ Ρσζνηνπξθηθφ πφιεκν, ν Καξαηδηάιε έγξαθε δηάθνξα αλππφγξαθα άξζξα πνπ 

θάιππηαλ εμσηεξηθά λέα, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν δηαζθεχαζε θαη δπν πνηήκαηα ηνπ Έληγθαξ 

Άιιαλ Πφε.
85

 Λίγν αξγφηεξα εμέδσζε θαη ην δηθφ ηνπ ζαηηξηθφ πεξηνδηθφ, ην «Claponul», πνπ 

ήηαλ απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ δεκηνπξγία, αιιά ζηακάηεζε λα εθδίδεηαη ηελ άλνημε ηνπ 1878. 

ζν καηλφηαλ ν ξσζνηνπξθηθφο πφιεκνο, ν Καξαηδηάιε ζπλέηαμε έλα ηδηαίηεξα πξσηφηππν 

έξγν, έλα ξεπνξηάδ ζε έκκεηξν ιφγν πνπ θαηέγξαθε ηελ είζνδν ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ ζηνπο 

δξφκνπο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη ηεο ππνδνρήο πνπ έιαβε απφ ηνλ θφζκν.
86

 

Ζ απνκάθξπλζε ηνπ Καξαηδηάιε απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ θηιειεχζεξνπ ξεχκαηνο 

ζπλέπεζε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Δκηλέζθνπ, ζχκπησζε πνπ δελ ήηαλ κφλν ρξνληθή, 

θαζψο κέζσ ηνπ ηειεπηαίνπ γλψξηζε ηε ινγνηερληθή έλσζε ηνπ Ηαζίνπ, πνπ αληηηαζζφηαλ ζηηο 

αξρέο ηνπ Δζληθνχ Φηιειεχζεξνπ Κφκκαηνο. Ο Καξαηδηάιε γλψξηζε πξνζσπηθά ηνλ ηδξπηή ηεο 
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έλσζεο, ηνλ θξηηηθφ ινγνηερλίαο θαη πνιηηηθφ Σίην Μαγηνξέζθνπ.
87

 Ο Καξαηδηάιε γλψξηζε απφ 

θνληά ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλέζεηαλ ηελ Έλσζε ηνπ Ηαζίνπ, θαη κάιηζηα, ζηελ επέηεην ησλ 

δεθαπέληε ηεο εηψλ, ν Καξαηδηάιε δηάβαζε ζην θνηλφ ηεο ην ζεαηξηθφ ηνπ έξγν O noapte 

furtunoasă.
88

 ε απηφ ην θείκελν, ν Καξαηδηάιε θαπηεξηάδεη ηελ πβξηδηθή λννηξνπία ηεο 

κηθξναζηηθήο ηάμεο λα ελζηεξλίδεηαη απφ ηε κηα ηηο αμίεο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, θαη λα 

παξαζχξεηαη απφ ηελ άιιε ζε δεκαγσγίεο, κε θφλην κηα θνπιηνχξα αλψξηκε θαη αζαθή. Οη 

απφςεηο ηνπ έιαβαλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ αθξναηεξίνπ, θαη ηα κέιε ηεο Έλσζεο ηνπ Ηαζίνπ 

πείζνληαη λα ηνλ εληάμνπλ ζηελ νκάδα ηνπο.
89

  

Ο ηδενινγηθφο ππξήλαο ηεο Έλσζεο, ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζηελ απφξξηςε ηεο 

«θφξκαο ρσξίο πεξηερφκελν». Ζ «θφξκαο ρσξίο πεξηερφκελν» ζπληζηά ηελ θχξηα επίπησζε ηνπ 

κνληεξληζκνχ πνπ παξέρεη λέεο δπλαηφηεηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θνπιηνχξαο κφλν ζηηο αλψηεξεο 

θνηλσληθέο ηάμεηο, αθήλνληαο ηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα ζε κηα πνιηηηζκηθή έξεκν. πλεπψο, ν 

Καξαηδηάιε, καδί κε ηα άιια κέιε ηεο Έλσζεο (Κξεάλγθα, ιαβίηζη, Κφληα) απνδνθηκάδεη 

εμίζνπ απηφλ ηνλ εθιεθηηθηζκφ ηνπ κνληεξληζκνχ. Ο Καξαηδηάιε, παξά ην γεγνλφο φηη 

επεξεάζηεθε απφ ηε ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηνλ Δκηλέζθνπ, σο πξνο ηελ απφξξηςε ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ, δελ πξνζρψξεζε ζε θάπνην άιιν θφκκα ηα επφκελα ρξφληα, νχηε θηινδφμεζε, 

φπσο ν Πέηξε Καξπ, λα κεηαηξέςεη ηελ νκάδα ηνπ Ηαζίνπ ζηελ ηξίηε πνιηηηθή δχλακε.
90

 

Μεηά ηελ αλεπίζεκε παξνπζίαζε ηνπ «O noapte furtunoasă» ζηνπο θφιπνπο ηεο Έλσζεο 

ηνπ Ηαζίνπ, ζεηξά είρε λα παξνπζηαζηεί θαη ζην ζεαηξηθφ θνηλφ, κε δηακεζνιαβεηή ην Δζληθφ 

Θέαηξν ηεο Ρνπκαλίαο. Λφγσ ηεο θαπζηηθφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη ηεο επηηπρίαο πνπ 

γλψξηζαλ νη παξαζηάζεηο, ην θείκελν ινγνθξίζεθε απφ ηνλ δηνξηζκέλν απφ ηελ θπβέξλεζε 

«επίηξνπν ζεάηξσλ» Ίνλα Γθίθα. ηαλ ν Καξαηδηάιε δήηεζε ηνλ ιφγν, ην έξγν ηνπ θαηέβεθε 

ακέζσο, θαη γηα αξθεηφ θαηξφ αλέβαηλε κφλν απφ αλεμάξηεηνπο ζηάζνπο. Δπαλελζσκαηψζεθε 

ζην ζεαηξηθφ πξφγξακκα ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ ηεο Ρνπκαλίαο ην 1883, θαη κάιηζηα, ε απνδνρή 

ηνπ θφζκνπ ήηαλ ηέηνηα πνπ άιια θξαηηθά ζέαηξα ηεο ρψξαο επεδίσμαλ λα ην ζπκπεξηιάβνπλ 

ζην δηθφ ηνπο ζεαηξηθφ πξφγξακκα.
91
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Ο Καξαηδηάιε, ζπλαλαζηξεθφκελνο ηνλ θχθιν ηνπ Ηαζίνπ, ζπλερίδεη ηελ θαιιηηερληθή 

ηνπ παξαγσγή, θαζψο ην 1880 ηππψλεη ην έξγν ηνπ Conu Leonida față cu reacțiunea, επίζεο 

παξαθνινπζεί παξαζηάζεηο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θαη ηνπ αλνίγνληαη θαηλνχξηεο 

πξννπηηθέο ηφζν ζηα επαγγεικαηηθά ηνπ φζν θαη ζηα πξνζσπηθά ηνπ. Σν 1881, ν Βαζίιε 

Οπξέθεα, ηφηε Τπνπξγφο Παηδείαο, ηνλ δηνξίδεη γεληθφ επηζεσξεηή ησλ Μνιδαβηθψλ λνκψλ 

νπηζεάβα θαη Νέακηο, θαη ηνλ επφκελν ρξφλν κεηαθνκίδεη ζηε Βιαρία, δηφηη απηή ηε θνξά 

εξγάδεηαη σο γεληθφο επηζεσξεηήο ζηνπο λφκνπο Άξηδεο θαη Βίιηζεα. Γχν ρξφληα κεηά παχεη λα 

εξγάδεηαη ζε απηή ηε ζέζε θαη, ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, δνπιεχεη σο ηακίαο ζην 

ιεμηαξρείν. Δθείλε ηελ πεξίνδν ν Καξαηδηάιε είηε ππξνδνηεί είηε ζπκκεηέρεη ζε εληάζεηο θαη 

δηελέμεηο. Ζ γλσξηκία ηνπ κε ηε Βεξφληθα Μίθιε, ζπγγξαθέα θαη ζηελή θίιε ηνπ Δκηλέζθνπ, ζα 

ςπρξάλεη ηε ζρέζε ηνπ καδί ηνπ, θαζψο ζρεηίδνληαλ εξσηηθά γηα έλα δηάζηεκα.
92

 Δπίζεο, 

βξίζθεηαη ζε αληηπαξάζεζε θαη κε κέιε ηνπ Ηαζίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ πνηεηή Βαζίιε 

Αιεμαληξί, ζην χθνο ηνπ νπνίνπ ελαληηψλεηαη. ε δηθαζηηθή δηακάρε εκπιέθεηαη επίζεο κε ηνπο 

ζπγγελείο ηνπ, κε αθνξκή ηελ πξννπηηθή λα θιεξνλνκήζεη ηελ εθιηπνχζα πινχζηα ρήξα 

εμαδέιθε ηεο κεηέξαο ηνπ, Καξαηδηάιε Καηίλθα Μνκνχιν Καξληίλη.
93

  

 

2.3. ηαδηνδξνκία ζην ζέαηξν 

 

Ο Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε πξσηνεκθαλίδεηαη ζηα ξνπκαληθά γξάκκαηα ζε ειηθία 

εηθνζηελφο εηψλ, δεκνζηεχνληαο πνηήκαηα θαη δηεγήκαηα ζην πεξηνδηθφ Κεληξί. Σν ληεκπνχην 

ηνπ ζην ζεαηξηθφ ζηεξέσκα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ην πεξηνδηθφ Φηινινγηθέο πλνκηιίεο, 

φπνπ δεκνζηεχεη ηελ εμαηξεηηθή ηνπ θσκσδία Μηα ζπειιψδε λχρηα.
94

 Ζ κεγάιε επηηπρία, 

σζηφζν, έξρεηαη ην 1885, φηαλ αλεβάδεη ην αξηζηνπξγεκαηηθφ Υακέλν Γξάκκα ην νπνίν βξίζθεη 

κεγάιε αληαπφθξηζε ζην θνηλφ. Πξφθεηηαη γηα κηα ρεηξνπξγηθή ζθηαγξάθεζε ηεο δεκαγσγίαο, 

ηεο δηαθζνξάο, ησλ ππνρζφλησλ πνιηηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, 

θαη, αθξηβψο ιφγσ ησλ δχζθνισλ ζεκάησλ πνπ ζίγεη, ν Μαγηνξέζθνπ ελζνπζηάδεηαη κε ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ, ηελ νπνία εξκελεχεη σο σξίκαλζε ηεο ξνπκαληθήο θνηλσλίαο.
95

 Σν 

ίδην έηνο αλεβαίλεη ην έξγν ηνπ D-ale carnavalului ην νπνίν ζαηηξίδεη ηα έζηκα θαη ηα 

ζηεξεφηππα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, φπσο ζπκβαίλνπλ ζηελ επαξρία. Απηή ηε θνξά, ην 

ζεαηξηθφ ηνπ πφλεκα δελ ζπλαληά ηελ απνδνρή ηνπ θφζκνπ. Σα γηνπραΐζκαηα ηνπ θνηλνχ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνδνθηκαζία ησλ θξηηηθψλ, θαηέηαμαλ ην ελ ιφγσ έξγν ηνπ ζηα ιηγφηεξν 
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δεκνθηιή ηνπ Καξαηδηάιε. πγθεθξηκέλα, ζεσξήζεθε αλήζηθν, θαζψο πξαγκαηεπφηαλ κηα 

κνηρεία πνπ έκεηλε αηηκψξεηε.
96

 Απηή ηε θνξά, ν Μαγηνξέζθνπ ζπεχδεη λα ππνζηεξίμεη ηνλ 

θίιν ηνπ θαη δεκνζηεχεη έλα θείκελν ζην νπνίν αθελφο είλαη επηθξηηηθφο απέλαληη ζηελ 

εζληθνθηιειεχζεξε ξεηνξηθή, θαη αθεηέξνπ, ππεξαζπηδφκελνο ηνλ Καξαηδηάιε, θαη 

αληηθξνχνληαο ηηο θσλέο πνπ ραξαθηήξηδαλ ην έξγν ηνπ σο «κε παηξησηηθφ», επηθαιέζηεθε 

έξγα ηνπ Ραθίλα, ηνπ Μνιηέξνπ, ηνπ Γθαίηε θαη ηνπ αίμπεξ, ππνζηεξίδνληαο φηη θαη ζε 

εθείλνπο ηνπο θιαζηθνχο ζπγγξαθείο δελ ππήξρε ίρλνο παηξησηηθνχ ραξαθηήξα ζηα έξγα ηνπο.
97

 

Σν ελ ιφγσ θείκελν ηνπ Μαγηνξέζθνπ ππήξμε θαηαιπηηθφ, θαζψο απνηέιεζε ηε γέθπξα ηεο εθ 

λένπ ζπκθηιίσζεο ηνπ Καξαηδηάιε κε ην επξχ θνηλφ, θαη κάιηζηα ιεηηνχξγεζε σο πξφινγνο 

ζηελ επαλέθδνζε φισλ ησλ έξγσλ ηνπ Καξαηδηάιε, ην 1889.
98

 

Ο πξφσξνο ζάλαηνο ηνπ παηέξα ηνπ Καξαηδηάιε ηνλ έθεξε απφ λσξίο αληηκέησπν κε 

δεηήκαηα βηνπνξηζκνχ, ηα νπνία ηνλ ηαιαηπσξνχζαλ αλά δηαζηήκαηα. Παξά ινηπφλ ηηο έληνλεο 

δηαθσλίεο ηνπ κε ηνπο Δζληθνχο Φηιειεχζεξνπο, ε εμαζθάιηζε ηνπ επηνχζηνπ ηνλ αλαγθάδεη λα 

γξάθεη θάπνηα θνκκάηηα γηα ηνλ θνκκαηηθά ζηξαηεπκέλν Σχπν, ζπγθεθξηκέλα γηα ην πεξηνδηθφ 

Voinţa Naţională, ρξεζηκνπνηψληαο ην ςεπδψλπκν Luca. Δμαηηίαο φκσο ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

ηνπνζέηεζεο πνπ ήηαλ δηάρπηε θαη μεθάζαξε ζηα ζεαηξηθά ηνπ έξγα, νη Δζλνθηιειεχζεξνη 

επηδηψθνπλ λα αλαθφςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ηνπ Καξαηδηάιε θαη ηελ αλάιεςε απφ 

κέξνπο ηνπ ζέζεσλ εμνπζίαο. ηαλ ινηπφλ δηνξίζζεθε δηεπζπληήο ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ ηεο 

Ρνπκαλίαο, νη Δζλνθηιειεχζεξνη ζρεδίαζαλ εθζηξαηεία δηακαξηπξίαο ελάληηα ζηνλ δηνξηζκφ 

ηνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αληίδξαζε αλάγθαζε ηνλ Καξαηδηάιε λα ζηείιεη αλνηρηή επηζηνιή ζηνλ 

Σχπν, εμεγψληαο ην πιαίζην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ν δηνξηζκφο ηνπ, θαη παξαζέηνληαο 

ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπ ζηφρνπο σο δηεπζπληήο ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ. Γπζηπρψο, πξηλ θαλ 

πξνιάβεη λα ζπκπιεξψζεη έλα έηνο ζε απηή ηε ζέζε, παξαηηήζεθε απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ην 

1888.
99

 

Ζ ζχγθξνπζε ηνπ Καξαηδηάιε κε ην θφκκα ησλ Δζλνθηιειεχζεξσλ έθηαζε ζην ζιηβεξφ 

ηεο απφγεην ην 1890. Δθείλε ηε ρξνληά, ν ηφκνο κε φια ηα έξγα ηνπ Καξαηδηάιε ππνβιήζεθε ζηε 

Ρνπκαληθή Αθαδεκία, γηα λα δηεθδηθήζεη ππνςεθηφηεηα γηα ην εηήζην βξαβείν ηεο, νλφκαηη Ίσλ 

Ζιηάδεο-Ραληνπιέζθνπ. Γχν απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο αλήθαλ ζηνλ ελ ιφγσ 

θνκκαηηθφ ζρεκαηηζκφ, θαη, σο εθ ηνχηνπ, ππέβαιαλ αξλεηηθή αμηνιφγεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ ηνπ Καξαηδηάιε. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηζηνξηθφ Μπνγθληάλ Πεηξηηζέτθνπ Υαζληένπ, θαη γηα 

ηνλ κειινληηθφ πξσζππνπξγφ Νηηκίηξηε ηνχξηδα, ν νπνίνο κάιηζηα ζεψξεζε φηη ην έξγν ηνπ 
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Καξαηδηάιε ζηεξνχληαλ πιήξσο «εζηθήο θαη εζληθήο πνηφηεηαο».
100

 Ο Υαζληένπ, απφ ηελ άιιε, 

ηζρπξίζηεθε φηη ηα έξγα ηνπ Καξαηδηάιε «δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε ρψξα».
101

 Οη αξλεηηθέο 

απηέο εηζεγήζεηο ήηαλ θαηαιπηηθέο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Καξαηδηάιε, κε ηειηθφ απνινγηζκφ είθνζη ςήθνπο θαηά, θαη κφιηο ηξείο ππέξ.
102

 

O Καξαηδηάιε πηζαλφηαηα επέξξηςε επζχλεο ζηνλ Μαγηνξέζθνπ, πνπ ήηαλ ηφηε 

Τπνπξγφο Παηδείαο, γηα ηε δπζάξεζηε ηξνπή ηεο ππφζεζεο κε ην βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο. Έηζη 

εμεγείηαη ε απφθαζε ηνπ λα πξνβεί ζε κηα ζεηξά θηλήζεσλ ελαληίνλ ηνπ. ε κηα νκηιία ηνπ ζε 

έλα δεκφζην ζπλέδξην ζην Βνπθνπξέζηη, εμέθξαζε ηελ αξλεηηθή ηνπ θξίζε γηα ηνλ πξψελ 

Τπνπξγφ Παηδείαο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ, ελψ έγξαςε θαη έλα άξζξν, νλφκαηη Γχν 

εκεηψζεηο, ζην νπνίν θαηεγνξεί επζέσο ηνλ Μαγηνξέζθνπ ηφζν φηη ινγφθξηλε πνηήκαηα ηνπ 

Δκηλέζθνπ (ν νπνίνο είρε απνβηψζεη ην 1889) φζν θαη φηη εθκεηαιιεπφηαλ ηνλ πνηεηή πξνο ην 

νηθνλνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ.
103

 Έηζη επήιζε νξηζηηθφ ξήγκα ζηε ζρέζε ηνπ Καξαηδηάιε κε ηνλ 

πξφεδξν ηεο Έλσζεο Μαγηνξέζθνπ. 

Μεηά ηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηά ηνπ λα εθκεηαιιεπηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ 

ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηεο πφιεο Μπνπδάνπ, θαη παξά ηελ αγάπε γηα ηνλ ηφπν ηνπ, ηελ 

θαηαδίθε ηεο μελνκαλίαο, ηε ιατθή θαιιηηερληθή ηνπ δεκηνπξγία, αλαγθάζηεθε ην 1904 λα 

κεηαλαζηεχζεη ζηε Γεξκαλία, αθνχ απέηπρε θάζε πξνζπάζεηά ηνπ λα δηαζθαιίζεη ηα νηθνλνκηθά 

κέζα γηα ηε ζπληήξεζε ηφζν ηνπ ίδηνπ, φζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. Σειηθά εγθαηαζηάζεθε ζην 

Βεξνιίλν, φπνπ δνχζε απνκνλσκέλνο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο, πσο φηαλ πξνζθιήζεθε απφ 

ηελ πξηγθίπηζζα ηνπ Βηλη, ζην «θηινινγηθφ ηεο ζαιφλη», αξλήζεθε ηελ πξφζθιεζε αλαθέξνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ θφξε ηνπ: «Ώλ κε θαιεί ζαλ πξίγθηπα, δελ έρσ θακία ζέζε ζην ζπίηη ηεο, 

αθνχ δελ είκαη πξίγθηπαο. Ώλ κε θαιεί ζαλ ζπγγξαθέα, έρεη εθείλε ππνρξέσζε λα έξζεη λα κε δεη, 

γηαηί είκαη ζπγγξαθέαο πεξηζζφηεξν απφ απηήλ». 

Σν 1912, φηαλ ε εηαηξεία ησλ Ρνπκάλσλ Λνγνηερλψλ ήζειε λα ηνλ ηηκήζεη γηα ηνλ 

ενξηαζκφ ησλ 60 ηνπ ρξφλσλ, αξλήζεθε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξνθαζηδφκελνο αζζέλεηα. Σελ ίδηα 

ρξνληά ζηηο 20 Ηνπλίνπ απεβίσζε μαθληθά.  Πελήληα ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ, πξνο ηηκήλ 

ηνπ, νξγαλψζεθαλ εθδειψζεηο, ησλ νπνίσλ ν θχθινο μεθίλεζε κε ηελ θσκσδία «Έλα ρακέλν 

γξάκκα» πνπ αλέβεθε ζηελ Κξαηηθή πεξα, ζην «Θέαηξν Η.Λ.Καξαηδηάιε», φπσο πξνο ηηκήλ 

ηνπ νλνκάδεηαη ζήκεξα ην Κξαηηθφ Θέαηξν ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. Παξαβξέζεθαλ κέιε ηεο 

θπβέξλεζεο, αθαδεκατθνί, θαιιηηέρλεο, ζπγγξαθείο θαη δηαλννχκελνη. Δπίζεο, ε Αθαδεκία 

νξγάλσζε εηδηθή ζπλεδξία αθηεξσκέλε ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη θπθινθφξεζε θαηλνχξγηεο 
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εθδφζεηο, ζε εηδηθά αθηεξσκέλε έθζεζε πξνο απηφλ, ε νπνία έθεξε ην φλνκά ηνπ. Θεαηξηθά έξγα 

ηνπ Καξαηδηάιε, ηαηλίεο εκπλεπζκέλεο απφ ηα έξγα ηνπ, θηινινγηθέο βξαδηέο θαη δηαιέμεηο 

δηνξγαλψζεθαλ απφ ιέζρεο θαη κνξθσηηθέο εζηίεο εξγαδνκέλσλ. ην Πινέζηη, φπνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην Μνπζείν Καξαηδηάιε, θηινμελήζεθαλ ζε πέληε αίζνπζεο πξνζσπηθά ηνπ  

αληηθείκελα, ρεηξφγξαθά ηνπ, θσηνγξαθίεο ηνπ, ζεαηξηθέο αθίζεο θαη θνζηνχκηα ησλ πξψησλ 

παξαζηάζεσλ ησλ έξγσλ ηνπ
104

. 

 

2.4. Πνιηηηθή πνξεία θαη ζπγθξνύζεηο 

 

Ο Η.Λ. Καξαηδηάιε ηδενινγηθά βξηζθφηαλ αλάκεζα ζην θηιειεπζεξηζκφ θαη ζην 

ζπληεξεηηζκφ. Σα πεξηζζφηεξα ζαηηξηθά έξγα ηνπ απεπζχλνληαλ ελάληηα ζην Δζληθφ 

Φηιειεχζεξν Κφκκα κε ηνπο εγέηεο ηνπ νπνίνπ ήξζε ζχγθξνπζε, γεγνλφο πνπ ηνλ απέθιηζε απφ 

ην πνιηηηζηηθφ θαηαζηεκέλν επί δεθαεηίεο. ηε ζπλέρεηα εληάρζεθε ζην ξηδνζπαζηηθφ θίλεκα 

πνπ εγνχληαλ ν Γθεφξγθε Πάλνπ θαη αξγφηεξα ελ φςε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1907, άζθεζε 

δξηκεία θξηηηθή γηα φινπο ηνπο Ρνπκάλνπο πνιηηηθνχο. Δπεξεαζκέλνο απφ ηελ αγξνηηθή 

εμέγεξζε θαη ηε βίαηε θαηαζηνιή ηεο, έγξαςε έλα καθξνζθειέο δνθίκην κε παηξησηηθή νπηηθή, 

θαηαδηθάδνληαο κέζα απφ απηφ ηελ πνιηηηθή ζηάζε ζε φηη αθνξά ζηα αγξνηηθά δεηήκαηα, πνπ 

αζθήζεθαλ απφ ηηο Δζληθνθηιειεχζεξεο αιιά θαη απφ ηηο πληεξεηηθέο θπβεξλήζεηο.  

Οη επαθέο ηνπ Καξαηδηάιε κε ηνπο ζνζηαιηζηηθνχο θχθινπο μεθίλεζαλ ην 1893, θαη ν 

πξψηνο δηαλννχκελνο κε ηνλ νπνίν έγηλε θίινο ήηαλ ν καξμηζηήο Κσλζηαληίλνο 

Νηνκπξνηδεάλνπ-Γθεξέα.
105

 Γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ζαηηξηθνχ πεξηνδηθνχ Moftul Român, 

ζπλεξγάζηεθε κε ην ζνζηαιηζηή αθηηβηζηή «Σφλπ» (Αληφλ Κνζηάθε) Μπαθαικπάζα θαη ηνλ 

εηθνλνγξάθν C. Jiquidi.
106

 Ο ηίηινο ηνπ πεξηνδηθνχ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί σο «Ρνπκαληθή 

Αλνεζία» θαη παξαπέκπεη ζπκβνιηθά ζηηο ιάζνο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ηεο ξνπκαληθήο 

θνηλσλίαο. Σελ αλάγθε ηνπ λα ζπλερίζεη λα ζαηηξίδεη ηηο κηθξνπνιηηηθέο θαη ρακεξπείο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ Ρνπκάλσλ, ηελ ηθαλνπνηεί κε ηελ έθδνζε ελφο αθφκα πεξηνδηθνχ, νλφκαηη 

Vatra, πνπ απηή ηε θνξά απνηειεί ζχκπξαμε κε ηνπο Σξαλζπιβάληνπο δηαλνεηέο Σδεφξηδε 

Κφζκπνπθ θαη Ηνάλ ιαβίηζη, αλ θαη ε Ππξνζηηά ζα αξηζκήζεη κφλν έλα ηεχρνο.
107

 

Ο Καξαηδηάιε εληάζζεηαη ζηνπο θφιπνπο ηνπ Ρηδνζπαζηηθνχ Κφκκαηνο ην 1895 θαη 

αξζξνγξαθεί ζηελ εθεκεξίδα ηνπ, ηε Ziua. Λφγσ ηνπ δπζάξεζηνπ παξειζφληνο κε ηνλ 

Μαγηνξέζθνπ, αιιά θαη γεληθά κε ηελ Έλσζε, ζπλερίδεη λα ηεο αζθεί δξηκεία θξηηηθή κέζα απφ 
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ηελ αξζξνγξαθία ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Gazeta Poporului, πνπ ήηαλ φξγαλν ησλ 

Δζλνθηιειεχζεξσλ.
108

 Σελ ίδηα ρξνληά ιακβάλεη ρψξα κηα ηδηαίηεξε ζπγρψλεπζε· απηή ηνπ 

Ρηδνζπαζηηθνχ Κφκκαηνο κε ην πληεξεηηθφ Κφκκα. Ο Καξαηδηάιε ζπκβαδίδεη κε απηή ηελ 

εμέιημε θαη βξίζθεη θνηλνχο ηδενινγηθνχο ηφπνπο κε ηνπο εγέηεο ησλ πληεξεηηθψλ Φηιηπέζθνπ 

θαη Αιεμάληξνπ, γη' απηφ θαη ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο ζην πεξηνδηθφ Epoca, ελψ γίλεηαη θαη 

ζπληάθηεο ηνπ ινγνηερληθνχ ηνπ έλζεηνπ.
109

 Ο Καξαηδηάιε αμηνπνίεζε σο δεκφζην βήκα ην ελ 

ιφγσ πεξηνδηθφ ψζηε λα εθθξάζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζηηο καξμηζηηθέο απφςεηο ηνπ 

Νηνκπξνηδεάλνπ-Γθεξέα, αιιά θαη λα επηθξίλεη ηνλ πξσζππνπξγφ Νηηκίηξηε ηνχξηδα, ν 

νπνίνο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είρε αμηνινγήζεη αξλεηηθά ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ 

Καξαηδηάιε γηα ην βξαβείν ηεο Ρνπκαληθήο Αθαδεκίαο.
110

 

Απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, ν Καξαηδηάιε αληηκεηψπηδε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ην 1899, 

ινηπφλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζε κηα λέα δχζθνιε ζπλζήθε, δηνξίδεηαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε ησλ πληεξεηηθψλ ζηε δηνίθεζε ησλ θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ. Ο ηνχξηδα, σζηφζν, 

ζηελ ηξίηε ζεηεία ηεο πξσζππνπξγίαο ηνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1901 θαηαξγεί ηε ζέζε ηνπ 

Καξαηδηάιε, ιφγσ πεξηθνπψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, κε απνηέιεζκα λα ππξνδνηεζεί εθ λένπ ε 

ζχγθξνπζε ησλ δπν αλδξψλ.
111

 Ο Καξαηδηάιε είρε πεηξακαηηζηεί επαγγεικαηηθά θαη ζην πεδίν 

ηνπ επηρεηξείλ. ηα ηέιε ηνπ 1892 είρε αλνίμεη κηα ππαίζξηα κππξαξία ζε έλα πξνάζηην ηνπ 

Βνπθνπξεζηίνπ. Γχν ρξφληα αξγφηεξα εθκηζζψλεη ην εζηηαηφξην ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ 

ηνπ Μπνπδάνπ, αιιά θακηά απφ ηηο δχν επηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο δελ επδνθηκεί, θαζψο θαη 

νη δπν βγάδνπλ ηα έμνδά ηνπο κε κεγάιε δπζθνιία, νδεγψληαο ηνλ Καξαηδηάιε ζηα φξηα ηεο 

ρξενθνπίαο.
112

  

Παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε, θαη έρνληαο πξφηεξε εκπεηξία σο νδεγφο, ηδξχεη 

ηελ εηαηξία Berăria cooperativă πνπ απνθηά ηελ πακπ Gambrinus κπξνζηά απφ ην Δζληθφ 

Θέαηξν.
113

 Απηή ε πακπ γίλεηαη ζεκείν αλαθνξάο ζηνπο ινγνηερληθνχο θχθινπο θαη ζηέθη 

πνιιψλ επηθαλψλ αλδξψλ, φπσο νη Μπαθαικπάζα, Μπξεδεάλνπ, θαη Νηνπκίηξνπ 

Κνλζηαληηλέζθνπ-Σειενξκαλεάλνπ. Μάιηζηα, εθείλε ηε ρξνληά ζπκπιεξψλνληαλ εηθνζηπέληε 

ρξφληα πξνζθνξάο ηνπ Καξαηδηάιε ζην ζέαηξν, θαη ε δεμίσζε πνπ νξγάλσζαλ νη θίινη ηνπ 

έιαβε ρψξα ζηελ ελ ιφγσ πακπ. Πξψηε θνξά, κε αθνξκή ηελ επέηεην ησλ εηθνζηπέληε ρξφλσλ, 

δηαηππψζεθε ε παξνκνίσζε πνπ ζπλδέεη ηνλ Καξαηδηάιε κε ηνλ Μνιηέξν. πγθεθξηκέλα, ν 
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εγέηεο ησλ Δζλνθηιειεχζεξσλ, Υαζληένπ, παξφηη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ Καξαηδηάιε, έζηεηιε 

επρεηήξηα επηζηνιή, φπνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη σο ηνλ «Μνιηέξν ηεο Ρνπκαλίαο».
114

 

Σν ινγνηερληθφ ζθάλδαιν ζην νπνίν ελεπιάθε ν Καξαηδηάιε ηελ επφκελε ρξνληά, είλαη 

πξαγκαηηθά πξσηνθαλέο, θαζψο ζπλερίζηεθε θαη' επαλάιεςε, απνθαιχπηνληαο ην κέγεζνο ηεο 

λνζεξφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ην δεκηνχξγεζε, αιιά θαη ηελ ερζξφηεηα φζσλ ην ζπληήξεζαλ. 

Ο δεκνζηνγξάθνο θαη θνηηεηήο Κνλζηαληίλ Αι. Ηνλέζθνπ-Κατφλ ππνζηεξίδεη φηη ην έξγν ηνπ 

Καξαηδηάιε Năpasta είλαη εμ’ νινθιήξνπ αληηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ Ίζηβαλ Κεκέλπ, ελφο 

Οχγγξνπ ζπγγξαθέα. Σν πεξηνδηθφ Revista Literară θηινμέλεζε εθηελέο άξζξν ηνπ Κατφλ, ζην 

νπνίν παξαζέηεη θαη ηα δπν θείκελα, πξνβαίλνληαο ζε ελδειερή ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα 

επαιεζεχζεη ηα ιεγφκελά ηνπ.
115

  

Ο Αιεμάλδξνπ Μαθεληφλζθη, παιηφο αληίπαινο ηνπ Καξαηδηάιε, δξάηηεηαη ηεο 

επθαηξίαο θαη δεκνζηεχεη ηελ ππφζεζε ζην δηθφ ηνπ πεξηνδηθφ, ην Forţa Morală, γηα λα πάξεη 

φζε πεξηζζφηεξε έθηαζε γίλεηαη. Οη έξεπλεο ηνπ Καξαηδηάιε γχξσ απφ ηε γλεζηφηεηα ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ επηθαιείηαη ν Κατφλ σο πξσηφηππν, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηφζν ην 

θείκελν φζν θαη ν θεξφκελνο σο ζπγγξαθέαο ηνπο δελ πθίζηαληαη θαλ, αιιά είλαη απνθχεκα ηεο 

θαληαζίαο ηνπ Κατφλ. Κηλείηαη δηθαζηηθά, θαη ζε πξψην βαζκφ ν Κατφλ θαηαδηθάδεηαη, 

αζσψλεηαη σζηφζν θαηφπηλ έθεζεο, θαη ιφγσ ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο θαη επηξξνήο ησλ 

Δζλνθηιειεχζεξσλ ζην ζψκα ησλ ελφξθσλ. Δληχπσζε πξνθαιεί φηη παξά ηελ αξρηθή ηνπ 

θαηαδίθε γηα δπζθήκεζε, ν Κατφλ, ζηε δεχηεξε δίθε, λαη κελ αθπξψλεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ 

πεξί ινγνθινπήο ηνπ Καξαηδηάιε απφ ηνλ αλχπαξθην ζπγγξαθέα Κεκέλπ, επηκέλεη σζηφζν λα 

απνδίδεη ζηνλ Καξαηδηάιε ηελ θαηεγνξία ηνπ αληηγξαθέα, ππνζηεξίδνληαο απηή ηε θνξά φηη 

ζχκα ινγνθινπήο ήηαλ εληέιεη ν ππαξθηφο ζπγγξαθέαο Σνιζηφη θαη ζπγθεθξηκέλα ην έξγν ηνπ 

Δ δχλακε ηνπ ζθφηνπο.
116

 

Σα παζνινγηθά πξνβιήκαηα ηνπ Κατφλ ήηαλ πξνθαλή, σζηφζν, θαη ε ζηάζε πνπ ηήξεζε 

ν Μαθεληφλζθη ζα κπνξνχζε λα εγείξεη αλάινγνπο ηζρπξηζκνχο, θαζψο ζπλέρηζε λα ππνζηεξίδεη 

ηνλ Κατφλ, αθφκα θη φηαλ ν ηειεπηαίνο νκνιφγεζε μεθάζαξα φηη ε φιε ππφζεζε πεξί ησλ 

ινγνθινπψλ ήηαλ απνθιεηζηηθά δηθήο ηoπ επηλφεζεο. Μάιηζηα, ην πεξηνδηθφ ηνπ ζπλέρηζε θαηά 

κηα έλλνηα ηηο ζπθνθαληίεο ηνπ Κατφλ, δηφηη εθεί ππνζηεξίρζεθε ε άπνςε φηη ν Καξαηδηάιε 

αληέγξαςε ην έξγν Rabagas ηνπ Βηθηνξηέλ αξληνχ θαη ην παξνπζίαζε σο δηθφ ηνπ κε ηνλ ηίηιν 

O scrisoare pierdută, θαζψο θαη ην Le Carnaval d'un Merle Blanc ησλ ηβφ θαη Νηπξχ, 

βάδνληαο ηνλ δηθφ ηνπ ηίηιν D-ale carnavalului. Σν Δζληθφ Θέαηξν Ρνπκαλίαο, ζε κηα έκπξαθηε 
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θίλεζε απνθαηάζηαζεο ηεο θήκεο ηνπ Καξαηδηάιε, αλέβαζε ην  Rabagas, δίλνληαο αθελφο ζην 

θνηλφ ηε δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψζεη ηελ παληειψο καθξηλή νκνηφηεηα κε ην έξγν ηνπ 

Καξαηδηάιε, θαη ζηνλ ηειεπηαίν ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε φηη δελ ζα εληππσζεί ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

θφζκνπ σο ινγνθιφπνο.
117

 

Λακβάλνληαο εληέιεη ηελ θιεξνλνκηά ηεο πινχζηαο ρήξαο εμαδέιθεο ηεο κεηέξαο ηνπ, 

ηεο Μνκνχιν Καξληίλη, ν Καξαηδηάιε ιχλεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ αδηέμνδα. Απφ ην 1889 είρε 

ελσζεί κε ηα δεζκά ηνπ γάκνπ κε ηελ Αιεμαλδξίλα, θφξε ηνπ αξρηηέθηνλα Γθαεηάλν Μπνπξέιπ, 

κε ηελ νπνία απέθηεζε ηξία παηδηά, ηνλ Λνχθα, ηελ Δθαηεξίλα θαη ηνλ Μαηέη. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο, ινηπφλ, ηεο λεναπνθηεζείζαο πεξηνπζίαο ηνπ ην αθήλεη ζηνλ κηθξφηεξν γηφ ηνπ θαη ζηε 

κεηέξα ηνπ. Ζ δεχηεξε επθαηξία ηνπ σζηφζν λα πεξηέιζεη ζε εχπνξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

πξνέθπςε ην 1905, απφ ηνλ ζάλαην ηεο αδειθή ηνπ, ε νπνία ηνλ εμνπζηνδφηεζε σο δηαρεηξηζηή 

ηνπ πνζνχ ησλ 160.000 ιέη.
118

 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ άλεζεο θιεξηάξεη κε ηελ ηδέα λα κεηνηθήζεη ζηε Γπηηθή ή 

ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ζε ρψξεο δειαδή φπνπ ρηππά δπλαηφηεξα ε θαξδηά ηνπ επξσπατθνχ 

πνιηηηζκνχ. Πξάγκαηη, ηαμηδεχεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζε δηάθνξεο ρψξεο γηα δχν ρξφληα, 

επηιέγνληαο ηειηθά ην Βεξνιίλν γηα λα δήζεη ηελ ππφινηπε δσή ηνπ.
119

 Ζ παξακνλή ηνπ ζην 

έλεκπεξγθ δελ ηνλ πεξηραξαθψλεη, νχηε ηνλ απνμελψλεη απφ ηελ παηξίδα ηνπ. Ο ίδηνο, 

θξνληίδεη λα δηαηεξεί επαθή κε ηε Ρνπκαλία, κέζα απφ ηελ νκάδα ησλ Ρνπκάλσλ θνηηεηψλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, αιιά θαη κέζα απφ λένπο Ρνπκάλνπο θαιιηηέρλεο θαη 

επηζηήκνλεο, φπσο ν πνηεηήο θαη ζπγγξαθέαο Παλαΐη Σζέξλα, ν θνηλσληνιφγνο Νηηκίηξηε 

Γθνχζηη, ε κνπζηθνπαηδαγσγφο θαη πηαλίζηξηα Φινξίθα Μνπδηθέζθνπ.
120

 Σαμίδεπε αξθεηά 

ζπρλά ζηε Ρνπκαλία, θαη ππήξμε παξαγσγηθφο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, 

δεκνζηεχνληαο ζε δηάθνξα πεξηνδηθά θη εθεκεξίδεο. ρεδίαδε κάιηζηα λα μεθηλήζεη ηε 

ζπγγξαθή ηνπ Titircă, Sotirescu et C-ie, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχζε ηε ζπλχπαξμε ησλ 

ραξαθηήξσλ ησλ δχν πην επηηπρεκέλσλ θσκσδηψλ ηνπ, ηνπ O noapte furtunoasă θαη ηνπ O 

scrisoare pierdută, ζε έλα εληαίν έξγν, ηδέα πνπ δπζηπρψο δελ πινπνηήζεθε πνηέ.
121
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2.5. Ζ εμέγεξζε ηνπ 1907 

 

Σν κέγεζνο ηεο αγξνηηθήο εμέγεξζεο ζηε Ρνπκαλία, θαζψο θαη ε βηαηφηεηα κε ηελ νπνία 

θαηεζηάιε, θηλεηνπνηνχλ ηνλ Καξαηδηάιε ν νπνίνο ζπληάζζεη έλα εθηελέο θείκελν ζην νπνίν 

επηθξίλεη έληνλα ηηο αγξνηηθέο πνιηηηθέο ησλ Δζλνθηιειεχζεξσλ θαη ησλ πληεξεηηθψλ 

θπβεξλήζεσλ, νη νπνίεο δελ πξνρσξνχλ ζε δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, αιιά ζπληεξνχλ ηηο 

αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα θχξηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηνλ 

Καξαηδηάιε, ην θχξην πξφβιεκα, φζνλ αθνξά ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, εληνπίδεηαη ζην φηη ε ηάμε 

ησλ γαηνθηεκφλσλ δηαηεξεί ζρεδφλ αλέπαθν ηνλ ζεζκφ ηεο δνπινπαξνηθίαο, κε ηηο εθάζηνηε 

δηνηθήζεηο λα πεξηνξίδνληαη απφ ηα ζπκθέξνληα κηαο νιηγαξρίαο, θαη ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο 

λα επηδεηθλχνπλ απαξάδεθηε αλνρή.
122

 

Φνξέαο πξαγκαηηθψλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ αιιαγψλ ζα ήηαλ έλα βαζηιηθφ πξαμηθφπεκα 

ην νπνίν, θαηά ηνλ Καξαηδηάιε, ζα αλέηξεπε ην ηζρχνλ δπζιεηηνπξγηθφ ζχληαγκα ηνπ 1866 θαη 

ζα ην αληηθαζηζηνχζε κε έλα δεκνθξαηηθφηεξν.
123

 Ζ πξψηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ δνθηκίνπ 

έγηλε ζηε γεξκαληθή γιψζζα, ζπγθεθξηκέλα ζηε βηελλέδηθε εθεκεξίδα Die Zeit, ελψ ζηε 

Ρνπκαλία θηινμελήζεθε απφ ηελ αξηζηεξή εθεκεξίδα Adevărul.
124

 Δθείλν ην ηεχρνο πνχιεζε 

πεξίπνπ 13.000 αληίηππα θαη ν Βηάλνπ ραξαθηήξηζε ην θείκελν σο «ην ζεκαληηθφηεξν έξγν 

θνηλσληθήο αλάιπζεο πνπ γξάθηεθε απφ εθείλε ηε γεληά».
125

 Λφγσ ηεο απήρεζεο πνπ είρε ην 

άξζξν, εηδηθά ζηε Ρνπκαλία, πξνηάζεθε ζηνλ Καξαηδηάιε λα γίλεη επίζεκα κέινο ηνπ 

πληεξεηηθνχ Κφκκαηνο, ν ίδηνο, σζηφζν, απνξξίπηεη ηελ πξφηαζε, θαζψο νη ζπλαλαζηξνθέο 

ηνπ ζηνπο εζλνθηιειεχζεξνπο, ζνζηαιηζηηθνχο θαη ζπληεξεηηθνχο θχθινπο, ηνλ είραλ 

απνγνεηεχζεη.
126

 Παξφια απηά, εκπηζηεχηεθε ηνλ Σάθε Ηνλέζθνπ, ηζχλνληα ηνπ πληεξεηηθνχ-

Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, πνπ εθπξνζσπνχζε ηελ επηρεηξεκαηηθή κεζαία ηάμε, ν νπνίνο ηνλ 

έπεηζε λα πξνζρσξήζεη ζηνλ ελ ιφγσ θνκκαηηθφ ζρεκαηηζκφ.
127

 

 

2.6. Σα ηειεπηαία ρξόληα 

 

Σξία ρξφληα πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ν Καξαηδηάιε εμέδσζε ην έξγν ηνπ Kir Ianulea, κε 

θεληξηθφ ζέκα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο θαλαξηψηηθεο θαηνρήο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ζηηο αξρέο 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Δπίζεο ζηεξίδεη λένπο αλζξψπνπο πνπ δηέβιεπε φηη είραλ φξακα γηα ηε 
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ξνπκαληθή ηέρλε θαη ηα γξάκκαηα. ηήξημε ηνλ ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα Αιέμαλδν Νηαβίια, ζην 

πιάλν ηνπ λα ηδξχζεη έλα λέν, ηδησηηθφ ζέαηξν ζην Βνπθνπξέζηη. Δπίζεο, δξνκνιφγεζε 

επίζθεςε ζην παλεπηζηήκην ηεο Βνπδαπέζηεο, ψζηε λα ζπλνκηιήζεη κε Σξαλζπιβαλνχο 

θνηηεηέο, φληαο ελήκεξνο θαη γηα ην φηη ήηαλ αληηθείκελν δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
128

 Δπηπιένλ, 

επηζθέθζεθε ζηηο θπιαθέο ηνπ έγθελη ηνλ πνηεηή, πνιηηηθφ αθηηβηζηή θαη κειινληηθφ 

πξσζππνπξγφ Οθηαβηάλ Γθφγθα, εθθξάδνληαο ηελ ππνζηήξημή ηνπ, αιιά θαη ηε δηακαξηπξία 

ηνπ, θαζφηη είρε θπιαθηζζεί απφ ηηο νπγγξηθέο αξρέο. 

Ο ζάλαηνο ηνπ Καξαηδηάιε ήηαλ μαθληθφο, πξνθιήζεθε απφ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ 

θαη ζπλέβε ζηηο 9 Ηνπλίνπ ηνπ 1912.
129

 Ζ ζνξφο ηνπ ηάθεθε κήλεο κεηά, ηνλ Ννέκβξε ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, ζην θνηκεηήξην Μπέιινπ. Οιφθιεξε ε Ρνπκαλία βπζίζηεθε ζην πέλζνο, έρεη, εληνχηνηο 

μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ ε αληίδξαζε ηνπ αηψληνπ αληηπάινπ ηνπ, Αιεμάλδξνπ Μαθεληφλζθη ζην 

άθνπζκα ηεο είδεζεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Καξαηδηάιε. ε επηζηνιή ηνπ ζην Adevărul, έγξαςε φηη 

πξνηηκνχζε ην ρηνχκνξ ηνπ Καξαηδηάιε απφ απηφ ηνπ Μαξθ Σνπέελ, ελψ, αλαθεξφκελνο ζηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνλ Ηφλ ηφληζε φηη «πξνβαίλακε ζε επηζέζεηο ν έλαο ελαληίνλ ηνπ άιινπ, ζπρλά 

επεηδή αγαπνχζακε πνιχ ν έλαο ηνλ άιιν».
130
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄. ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΡΓΟ 

 

Ζ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ηνπ Καξαηδηάιε εληάζζεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο 

ηνπ ξνπκαληθνχ πνιηηηζκνχ, θαζφηη ηαπηίζηεθε ρξνληθά κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ξνπκαληθνχ ιανχ. πγθεθξηκέλα, ηα γεγνλφηα ηεο Έλσζεο θαη ηεο 

Αλεμαξηεζίαο απφ ηε κηα, θαη ν θαπηηαιηζηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ άιιε, 

έζεζαλ ηα ζεκέιηα ψζηε  λα αλαθηήζεη ε ρψξα ηελ ηζρχ θαη ηελ αηζηνδνμία ηεο. Ζ πξφνδνο θαη ε 

επεκεξία θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο, θαη ν ηεξκαηηζκφο ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο κε 

ηε Ρσζία, ηελ Σνπξθία θαη ηελ Απζηξία απαιιάζζεη ηνπο Ρνπκάλνπο απφ ην δηαξθέο 

ζπλαίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηνπ θφβνπ. Ζ θαζεκεξηλή δσή ησλ Ρνπκάλσλ δελ εμαξηάηαη 

απφ θακία εηζβνιή, θαη ε ξεηνξηθή ησλ πνιηηηθψλ απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη εμσζηξεθήο, 

εθθξάδνληαο ην φξακα κηαο Ρνπκαλίαο πνπ έρεη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηεο θαη δηεθδηθεί κηα 

θαιχηεξε δσή. Απηνχ ηνπ είδνπο ε πνιηηηθή αηζηνδνμία θαη εμσζηξέθεηα, βέβαηα, δελ 

αλαθεξφηαλ ζε κηα ζπιινγηθή, αιιά ζε κηα πξνζσπηθή επεκεξία - ζπγθεθξηκέλα ηεο λέαο ηάμεο 

ηεο κπνπξδνπαδίαο, ε νπνία, ζε απηή ηε ζπλζήθε ηεο πξνφδνπ, είρε αξρίζεη λα πινπηίδεη.
131

 

 

3.1. Ζ Ρνπκαληθή Λνγνηερλία ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νύ

. 

Πεξηνδηθά, παξαηάμεηο θαη ινγνηερληθά ξεύκαηα 

 

Οη πην βαζηέο ξίδεο ηνπ ξνπκαληθνχ πλεχκαηνο ηνπνζεηνχληαη ζηνπο κχζνπο, θαη ηε 

ιατθή δεκηνπξγία, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ξνπκαληθνχ πνιηηηζκνχ. Οη 

πξψηεο ιατθέο ινγνηερληθέο δεκηνπξγίεο δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ πνηεηή Βαζίιε Αιεμαλδξί ην 

1852, κε θαληαζία θαη ηξπθεξφηεηα. ηελ ίδηα θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ιατθέο 

δεκηνπξγίεο, Σξαγνχδηα απ‟ ηνπο γεξφληνπο ή Μπαιάληεο, Ο Βξθνπιέαλ, Δ Μηνξίηζα, θ.α.. 

Δπίζεο, αξθεηέο ζπιινγέο δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα. Ζ ζηελή ζρέζε 

«άλζξσπνο - θχζε» πνπ μεθίλεζε απφ ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ρξεζηκνπνηήζεθε σο κνηίβν θαη 

απφ ηνπο κεγάινπο Ρνπκάλνπο ινγνηέρλεο. Σα παξακχζηα θαη νη ζξχινη ηεο Ρνπκαλίαο πνπ  

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαρξνληθφηεηα, απεηθνλίδνπλ εχζηνρα ην ηδηφκνξθν ηεο εζληθήο 

πλεπκαηηθφηεηαο. Σα εθθιεζηαζηηθά θαη ηζηνξηθά έξγα, απνηεινχλ αλακθίβνια, αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηνπ ξνπκαληθνχ πνιηηηζκνχ, φπσο ην επηγξαθφκελν Αηδάγκαηα ηνπ Νεαγθφε 

Μπαζαξάκπ πξνο ην γην ηνπ Θενδφζην.  

Ζ Αλαγέλλεζε ηνπ ξνπκαληθνχ πνιηηηζκνχ (αξρέο 19
νπ

 θαη κέρξη ην 1944) εγθαηληάδεη 

ηελ ηξίηε πεξίνδν ηεο ξνπκάληθεο ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο, ζπλπθαζκέλε κε ηελ πνιηηηθή 
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αλαγέλλεζε ηνπ ιανχ. Οη ζπγγξαθείο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο έλησζαλ ηελ αλάγθε λα 

απνηππψζνπλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θξαηψληαο κηα θξηηηθή ζηάζε. Ο ζεκαληηθφηεξνο 

ινγνηέρλεο ηεο πεξηφδνπ είλαη ν πνηεηήο θαη δξακαηνπξγφο Βαζίιε Αιεμαλδξί. 

Απφ ην 1963 θαη κεηά εγθαηληάδεηαη ε επνρή ησλ κεγάισλ θιαζηθψλ ινγνηερλψλ ζηε 

Ρνκαληθή πλεπκαηηθή δσή. Καιιηηέρλεο φπσο ν Μηράτ Δκηλέζθνπ, ν εζληθφο πνηεηήο ησλ 

Ρνπκάλσλ, αλαλέσζαλ ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, πξνβάιινληαο λέεο πηπρέο. Δκπλεφκελνο 

απφ ηνλ έξσηα, θαη εμνηθεησκέλνο κε ηε θηινζνθία ησλ νπελράνπεξ θαη Καλη, δεκηνχξγεζε ην 

πνξηξέην ελφο ξνκαληηθνχ ήξσα ν νπνίνο είλαη ηαπηφρξνλα επαλαζηάηεο. Άιινη δεκηνπξγνί ηεο 

πεξηφδνπ είλαη ν Ηνάλ ιάβηηζη, ν Ηφλ Κξεάγθα θαη ν Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε, ε ζπλεηζθνξά ησλ 

νπνίσλ ζεσξείηαη αλεθηίκεηε.  

ηε δξακαηηθή ινγνηερλία ηεο επνρήο ν Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε μερσξίδεη σο ν 

κεγαιχηεξνο δξακαηνπξγφο θαη εθπξφζσπνο ηνπ θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ. Απνηέιεζε πξφηππν 

δξακαηνπξγνχ γηα ηνπο επφκελνπο ζπγγξαθείο φπσο, ν Νηθνιάε Φηιηκφλ.
132

 Μέρξη ζήκεξα, 

έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά νη ζεκαληηθφηεξεο δεκηνπξγίεο ηνπ, Βπζπκνγξαθήκαηα, 

Έξσηαο θαη ηηκσξία, Έλα ρακέλν γξάκκα - Δ ζπκθνξά - Ο θπξ Λεσλίδαο κπξνζηά ζηελ 

αληίδξαζε θαη ηηγκέο θαη ζθίηζα.  

Σα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη νη αξρέο ηνπ 20
νχ

 ραξαθηεξίδνληαη σο ρξνληέο θαηά ηηο 

νπνίεο ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ζπληαηξηάδεη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ξεχκαηα. Σν γεγνλφο 

απηφ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηε ινγνηερλία, φπσο ε θνηλσληθή πνίεζε, ε πεδνγξαθία κε 

ξεαιηζηηθέο ηάζεηο αιιά θαη ε αλαγέλλεζε ηνπ επαξρηαθνχ ξνκαληηζκνχ. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε 

ηάζε γηα κηα αλαλέσζε, εηδηθφηεξα κέζα απφ ηνλ ζπκβνιηζκφ. Πξψηνο ζπκβνιηζηήο είλαη ν 

Αιεμάλδξνπ Μαηζεληφζλζθη. ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα νη γλήζηνη ζπγγξαθείο δεκηνχξγεζαλ 

ζχκθσλα κε ηελ θιίζε ηνπο ρσξίο λα επεξεάδνληαλ απφ παξαηάμεη ή θνηλσληθνπνιηηηθέο 

αιιαγέο.
133

    

ε γεληθέο γξακκέο, ε ηαρχηεηα θαη ε πνηφηεηα εθδήισζεο ηνπ εθκνληεξληζκνχ δελ ήηαλ 

ε ίδηα γηα φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο λέαο, αλεμάξηεηεο Ρνπκαλίαο. Ο εθζπγρξνληζκφο είλαη πην 

έθδεινο ζηελ Σξαλζπιβαλία, ηε Βνπθνβίλα θαη ην Βαλάην, δηφηη νη ελ ιφγσ πεξηνρέο ηεινχζαλ 

ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο Απζηξίαο θαη ηεο Απζηξννπγγαξίαο, κέρξη ην 1918.
134

 Αληηζέησο, ζηελ 

παιηά Ρνπκαλία, ν εθκνληεξληζκφο εθαξκφδεηαη θαζπζηεξεκέλα θαη άληζα. Ζ ηαρεία αλάπηπμε 

ηνπ πινχηνπ, πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ 1829 θαη ηνπ 1914, ζπκπηέδεη ή θαη αθπξψλεη ηα 

πεξηζζφηεξα ζηάδηα ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θαπηηαιηζηηθήο εμέιημεο: «ηνπο 
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Ρνπκάλνπο, ε ηαρχηεηα ηεο κεηάβαζεο απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν, δελ αθήλεη ρξφλν γηα 

ηδεκαηνπνηήζεηο. Ώπηφ νδεγεί ζην λα γίλεηαη ν εθκνληεξληζκφο αληηιεπηφο ζε κεγάιν βαζκφ σο 

δηαδνρή κνξθψλ ρσξίο νπζία».
135

 Δ ινγνηερλία ηεο επνρήο παξαηεξεί, επεμεξγάδεηαη θαη 

απνηππψλεη ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ, θξηηηθάξνληαο ηα θαθψο θείκελα. Δ επαηζζεηνπνίεζε θαη 

επηθξηηηθή δηάζεζε πνπ επηδεηθλχνπλ νη ζπγγξαθείο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ νηθνλνκηθά αδχλακσλ νκάδσλ απφ ηελ επθαηάζηαηε κεηνλφηεηα ηεο 

κπνπξδνπαδίαο, θαη εηδηθφηεξα ιφγσ ηνπ ρακεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αγξνηψλ. Γη' απηφ θαη ε 

ξνπκαληθή ινγνηερλία ηνπ ηέινπο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί «αγξνηηθήο 

έκπλεπζεο».
136

  

 

3.2. Ο Ηόλ Λνύθα Καξαηδηάιε ζηε Ρνπκαληθή Λνγνηερλία 

 

Οη Καξαηδηάιε θαη Κνζκπνχθ, ηδξπηέο ηνπ πεξηνδηθνχ «Vatra» εγθαινχλ, κέζα απφ ην 

δεκφζην βήκα πνπ ηνπο δίλεη ην πεξηνδηθφ, φινπο ηνπο ζπγγξαθείο λα παξάγνπλ κηα ινγνηερλία 

«ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ιανχ», ε νπνία λα εθθξάδεη «ηνλ ηξφπν πνπ ν ιαφο βιέπεη θαη 

ληψζεη ηα πξάγκαηα, ηε θχζε ηνπ».
137

 Σν καληθέζην ηνπ «Vatra» εθθξάδεη ηελ αλάγθε γηα 

επηζηξνθή ζηηο ξίδεο ηεο εζληθήο χπαξμεο ηνλίδνληαο φηη «πξέπεη λα επηζηξέςνπκε, φζν ε 

επηζηξνθή είλαη πιένλ εθηθηή, ζηηο εζηίεο ησλ πξνγφλσλ, ζηελ πνιηηηζηηθή αθεηεξία καο».
138

 

Με ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο ιατθήο δεκνθξαηίαο, νη Ρνπκάλνη ζέιεζαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηηο αιιαγέο θαη ηα λέα δεδνκέλα, δηαηεξψληαο ζηαζεξά 

ηα ζεκεία αλαθνξάο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ δειαδή λα επαλεθεχξνπλ θαη λα 

επαλαθαηαλνήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, ζέιεζαλ «λα δψζνπλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο αλαλέσζε ηε 

ζηαζεξφηεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ νη βαζηέο ξίδεο».
139

 Βέβαηα, φζν θη αλ ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

παξνχζαο εζλνπνιηηηθήο ζπλζήθεο, πνπ εγθαινχζε ηνπο Ρνπκάλνπο ζε εζληθή αθχπληζε, 

θαζξεθηηδφηαλ ζηα θείκελα ηεο επνρήο, ε ινγνηερλία ηεο ρψξαο ήηαλ πάληα ζηελά ζπλδεδεκέλε 

κε ηνλ ιαφ. Kαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο, Ρνπκαληθφο ιαφο θαη δεκηνπξγνί 

βξίζθνληαλ ζε κηα δηαξθή ζρέζε αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζπλάθεηαο, ίζσο ιφγσ ηεο «έκθπηεο 

αθεγεκαηηθήο δηάζεζεο νιφθιεξνπ ηνπ ξνπκαληθνχ ιανχ», πνπ απνηππσλφηαλ ζε κπαιάληεο θαη 

ιεδάληεο - φπσο ε ιεδάληα ηνπ Μαζηξν-Μαλφιε ή ηεο θπξα-Κνξαιίλα.
140

 Γη’ απηφ θαη κνηάδεη 
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ζαλ θπζηθή ζπλέπεηα ην γεγνλφο φηη έηζη θη αιιηψο νη Ρνπκάλνη ζπγγξαθείο δελ δηαρσξίζηεθαλ 

πνηέ απφ ηνλ ιαφ θαη «πνηέ δελ ζεκεηψζεθε νπνηνδήπνηε ζρίζκα αλάκεζα ζηελ ηέρλε ηνπο θαη ζ' 

απηφ ην ππφβαζξν».
141

 

Ο Καξαηδηάιε, έλαο άλζξσπνο κε πνιιέο ηδηφηεηεο, παξαηεξνχζε κε ηελ νμεία ηνπ 

αληίιεςε ηελ εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηθή ζπλζήθε, αθνπγθξαδφκελνο παξάιιεια ην θνηλφ 

αίζζεκα, ηηο πξνζδνθίεο αιιά θαη ηηο αληηθάζεηο ησλ Ρνπκάλσλ. Τπήξμε δηεγεκαηνγξάθνο, 

πνηεηήο, δεκνζηνγξάθνο θαη πνιηηηθφο ζρνιηαζηήο. Ωζηφζν, ε πζηεξνθεκία ηνπ βαζίζηεθε ζηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζην ζέαηξν θαη ραξαθηεξίζηεθε σο «ν Μνιηέξνο ηεο Ρνπκαλίαο» δηφηη κέζα 

απφ ηα έξγα ηνπ ζπλέζεζε κηα πξσηφηππε ζεαηξηθή γιψζζα πνπ ιεηηνπξγνχζε σο ηφπνο 

ζπλάληεζεο ηνπηθψλ θαη μέλσλ επηξξνψλ. Δπηπιένλ, ε γισζζνπιαζηηθή ηνπ κεγαινθπΐα ήηαλ 

ηέηνηα ψζηε λα επεξεάζεη εκθαλψο ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή φισλ ησλ κεηαγελέζηεξσλ 

Ρνπκάλσλ ζπγγξαθέσλ.
142

 ηηο ηέζζεξηο δεθαεηίεο ηεο ζπγγξαθηθήο ηνπ παξαγσγήο, ν 

Καξαηδηάιε θιεξνδφηεζε έλα έξγν πνπ εκπεξηείρε ζηνηρεία ηνπ λενθιαζηθηζκνχ, ηνπ ξεαιηζκνχ 

θαη ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, ελψ ζεσξείηαη θαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ξνπκαληθνχ 

ρηνχκνξ. ην δεχηεξν κηζφ ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, ν ζεκαηηθφο ππξήλαο ησλ έξγσλ ηνπ 

αθνξνχζε ζηελ θξηηηθή ηεο ξνπκαληθήο θνηλσλίαο, ελψ ηα χζηεξα έξγα ηνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηε ζηξνθή ζηε θαληαζία αιιά θαη ηε ινγνηερληθή αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο.
143

  

Σν θηιειεχζεξν ζαηηξηθφ πεξηνδηθφ ηνπ G. Dem. Teodorescu, «Ghimpele», παξνπζίαζε 

γηα πξψηε θνξά ζην επξχ θνηλφ θάπνηα πνηήκαηα θαη ρηνπκνξηζηηθά ρξνληθά ηνπ Καξαηδηάιε, ην 

1873, φηαλ εθείλνο ήηαλ κφιηο εηθνζηελφο εηψλ. ε θάπνηεο δεκνζηεχζεηο ηνπ κάιηζηα ππέγξαθε 

ρξεζηκνπνηψληαο ςεπδψλπκα, φπσο ην Car απφ ηε ζχληκεζε ηνπ επσλχκνπ ηνπ, θαη ην ιηγφηεξν 

θνηλφηππν «Palicar». Ωζηφζν, ν πξφσξνο ζάλαηνο ηνπ παηέξα ηνπ ην 1870 ηνλ αλάγθαζε απφ 

λσξίο λα εξγάδεηαη ζθιεξά, γηα λα ζπληεξεί ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζπλεπψο νη εξγαζίεο πνπ 

ζπλήζσο επηηεινχζε ζηα πεξηνδηθά ήηαλ γηα ηνπο ζπληάθηεο θαη ηε κεραλή ηνπ ηππνγξαθείνπ. 

ηαλ βξέζεθε ζην Βνπθνπξέζηη πξνζρψξεζε ζηνπο «Κφθθηλνπο», ηε ξηδνζπαζηηθή-

ξεπνπκπιηθαληθή πηέξπγα ησλ θηιειεπζέξσλ. πσο παξαδέρηεθε ν ίδηνο αξγφηεξα, 

παξαθνινπζνχζε ζπρλά ηα θνκκαηηθά ζπλέδξηα θαη ηνπο ιφγνπο ηνπ εγέηε ησλ «Κφθθηλσλ» 

C.A. Rosetti (ηηαιηθήο θαη Φαλαξηψηηθεο θαηαγσγήο), γλσξίδνληαο έηζη απφ πνιχ θνληά ηνλ 

ιατθηζηηθφ ιφγν, ηνλ νπνίν κεηαγελέζηεξα παξψδεζε ζηα έξγα ηνπ.
144

  

Σν χθνο πνιιψλ άξζξσλ ηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ghimpele ήηαλ ζθσπηηθφ θαη είρε σο 

αληηθείκελν θξηηηθήο δηάθνξεο ινγνηερληθέο ή παξαινγνηερληθέο κνξθέο ηεο επνρήο. Γηα 
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παξάδεηγκα, ηνλ Ηνχλην 1874 ν Καξαηδηάιε κίιεζε ζε ζαξθαζηηθφ ηφλν γηα ηνλ N.D. Popescu-

Popnedea, ζπγγξαθέα ιατθψλ αικαλάθ ησλ νπνίσλ ηελ αηζζεηηθή επέθξηλε, ελψ ιίγν κεηά 

ζαηίξηζε ηνλ αλεξρφκελν θαη κεηέπεηηα ζεκαληηθφ Ρνπκάλν πνηεηή Αιεμάλδξνπ Μαηζεληφλζθη, 

ιφγσ ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ φηη ήηαλ ν πνισληθήο θαηαγσγήο «Κφκεο Γθελαληηέθζθη». Δθείλν ην 

άξζξν ζα ιέγακε φηη εγθαηλίαζε ηελ εκπφιεκε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ινγνηερληθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ, πνπ θξάηεζε γηα πνιχ θαηξφ. 

Σα πνηήκαηα ηνπ Καξαηδηάιε ζην Ghimpele πεξηειάκβαλαλ κία ζεηξά επηγξακκάησλ, 

έλα απφ ηα νπνία ήηαλ άιιε κηα πξνζσπηθή επίζεζε ζηνλ Μαηζεληφλζθη θαη δχν ζνλέηα. Σν 

πξψην πνίεκα, έλα ζνλέην ηνπ 1873 έρεη ζεσξεζεί σο ε πξψηε ζπλεηζθνξά ηνπ Καξαηδηάιε ζηε 

ινγνηερλία θαη ήηαλ αθηεξσκέλν ζηνλ βαξχηνλν Αγθνζηίλν Μαηζφιη. Μηα θξηηηθή ηνπ 

Μαηζεληφλζθη γηα ηνλ Καξαηδηάιε ην 1896, έγξαθε ηα εμήο: «Ώπφ ην 1872, νη πειάηεο θάπνησλ 

ππαίζξησλ κπηξαξηψλ ηεο πξσηεχνπζαο είραλ ηελ επθαηξία λα θαισζνξίζνπλ αλάκεζά ηνπο έλα 

ζνξπβψδε λεαξφ, έλα αιιφθνην πλεχκα πνπ έκνηαδε πξννξηζκέλν, αλ είρε αθνζησζεί ζηα 

γξάκκαηα ή ζηηο ηέρλεο, λα είλαη απφιπηα πξσηφηππν. Δ εκθάληζε απηνχ ηνπ λένπ, νη ρεηξνλνκίεο 

ηνπ, ην ζαξθαζηηθφ ηνπ ρακφγειν […], ε πάληα εθλεπξηζκέλε θαη θνξντδεπηηθή ηνπ θσλή, θαζψο 

θαη νη ζνθηζηείεο ηνπ, πξνζείιθπαλ εχθνια ηελ πξνζνρή».
145

  

Σα επφκελα ρξφληα ν Καξαηδηάιε ζπλεξγάζζεθε κε δηάθνξα κέιε ηνπ Δζληθνχ 

Φηιειεχζεξνπ Κφκκαηνο ηεο Ρνπκαλίαο θαη, ηνλ Μάην ηνπ 1877, δεκηνχξγεζε ην ζαηηξηθφ 

πεξηνδηθφ «Claponul», ην νπνίν φκσο είρε βξαρεία δηάξθεηα δσήο, θαζψο ζηακάηεζε λα 

εθδίδεηαη ηελ άλνημε ηνπ 1878. Σελ ίδηα ρξνληά κεηέθξαζε κία ζεηξά γαιιηθψλ ζεαηξηθψλ έξγσλ 

γηα ην Δζληθφ Θέαηξν, φπσο ην L‟Hetman ηνπ Πσι Νηεξνπιέλη θαη ην Une camaraderie ηνπ 

Δδέλ θξηκπ. Δθείλε ηελ πεξίνδν έγξαςε θαη κηα ζθαηξηθή θξηηηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξία ηνπ ξνπκαληθνχ ζεάηξνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο εθεκεξίδαο România Liberă. ε απηά ηνπ 

ηα θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαλ ζε ζπλέρεηεο, επηηέζεθε θαηά ηεο «θαησηεξφηεηαο» ηεο 

ξνπκαληθήο δξακαηνπξγίαο θαη ηεο εθηεηακέλεο θαηαθπγήο ζηε ινγνθινπή. χκθσλα κε ηνλ 

ηζηνξηθφ ηεο ινγνηερλίαο Perpessicius (Νηνπκίηξνπ Παλατηέζθνπ), ε ζεηξά ήηαλ «κία απφ ηηο 

ζηεξεφηεξεο θξηηηθέο ζπλεηζθνξέο ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ καο».
146

 Σν έξγν ηνπ, πνπ 

εθπξνζσπεί ην ξεχκα ηνπ θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ, πξνπνξεπφηαλ ηφζν πνιχ απφ ηελ επνρή ηνπ, 

ιφγσ ηεο δηνξαηηθφηεηαο πνπ δηέθξηλε ηελ αληίιεςή ηνπ, ψζηε ηνλ «βιέπνπκε λ‟αλαζηαίλεηαη κε 

θάπνηνλ ηξφπν ζηελ ακέζσο επφκελε γεληά».
147

 Ζ ινγνηερληθή θξηηηθή ηνλ ραξαθηήξηζε 

«δσεξφηαην, αεηθίλεην θαη εμαηξεηηθά νκηιεηηθφ λέν, πνπ έθαλε κία φκνξθε κέξα ηελ εκθάληζή 
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ηνπ ζηνλ θφζκν ησλ ζεάηξσλ, ησλ εθεκεξίδσλ, ησλ θηινινγηθψλ θέληξσλ» θαη ν νπνίνο 

«πξνεηνηκαδφηαλ λα γίλεη κεγάιε ηδηνθπία»,
148

 δηφηη «ιίγνη Ρνπκάλνη θαηάθεξαλ λα εθθξάζνπλ κε 

ηφζε δσληάληα θαη θαιιηηερληθή δχλακε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο»:
149

 «Ο 

Καξαηδηάιε δελ έθξπςε πνηέ ηελ πεξηθξφλεζή ηνπ γηα ην „εθιεθηφ θνηλφ‟, γηα ηνπο „εζηέη‟ ησλ 

θνκςψλ ζαινληψλ κε ηηο γεινίεο θαιιηηερληθέο θαη θηινινγηθέο θηινδνμίεο θαη δηαθήξπμε πάληα 

πσο έγξαθε γηα ην κεγάιν θνηλφ ησλ απιψλ αλζξψπσλ, πνπ νη αμηψζεηο ηνπ είλαη ηφζν 

δηαθνξεηηθέο απ‟ ηηο απαηηήζεηο ηεο «αθξφθξεκαο». Κη ήηαλ απεξίγξαπηε ε ζιίςε ηνπ γηαηί απηφ 

ην αγαπεκέλν ηνπ θνηλφ, βξηζθφηαλ καθξηά απ‟ ην ζέαηξν».
150

 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ ζπλεηζθνξάο επήιζε θαη εθδειψζεθε κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, θαζψο πήξαλ ην φλνκα ηνπ ε θνηλφηεηα ζηελ νπνία γελλήζεθε, ην ρσξηφ 

Υατκαλάιε ηνπ λνκνχ Πξάρνβα, αιιά θαη ην Δζληθφ Θέαηξν ζην Βνπθνπξέζηη κεηνλνκάζηεθε 

ζε «Δζληθφ Θέαηξν Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε». Αθφκα, ε Αθαδεκία Θεαηξηθψλ θαη 

Κηλεκαηνγξαθηθψλ Σερλψλ «Καξαηδηάιε» ζην Βνπθνπξέζηη (Academia de Artă Teatrală şi 

Cinematografică Caragiale) νλνκάζηεθε έηζη πξνο ηηκήλ ηνπ, φπσο επίζεο ην Δζληθφ Κνιέγην 

Ion Luca Caragiale ζην Βνπθνπξέζηη, ην Δζληθφ Κνιέγην ζην Πιντέζηη θαη έλα Γπκλάζην ζην 

Μνξέλη. Ο Καξαηδηάιε είλαη «παξψλ» αθφκα θαη ζηα πην απνκνλσκέλα θαη άζεκα ζεκεία ηεο 

Ρνπκαλίαο, δηφηη, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, ην φλνκά ηνπ έρνπλ πάξεη νδνί, 

ιεσθφξνη, πιαηείεο θαη πάξθα ζε πνιιέο ξνπκαληθέο πφιεηο. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνληαη κία 

ζπλνηθία ζην Μπξαζφβ, ε νδφο ζην Βνπθνπξέζηη φπνπ έδεζε πεξί ην 1900, κία νδφο ζην 

Πινέζηη θη έλα πάξθν ζηελ Κινπδ-Ναπφθα
151

: «Πνιπκήραλνο θαη πνιχηξνπνο ζα ήηαλ ζα 

επίζεηα πνπ ζα ηαίξηαδαλ ηνπ κεγάινπ Ρνπκάλνπ ινγνηέρλε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα Εφλ Λνχθα 

Καξαηδηάιε (1852-1912), ελφο Οδπζζέα πνπ θαη άζηεα πνιιά άιια θαη λφεο αλζξψπσλ νίδε φζν 

ιίγνη άιινη. Μνηάδεη, ζα ιέγακε, ν Καξαηδηάιε ηδηαίηεξα ηνπ παξακπζά Οδπζζέα, ηνπ αγαπεκέλνπ 

ηεο Ώζελάο θαη ηνπ Μέληνξα, ηνπ γλψζηε ηεο αλζξψπηλεο ακαξηίαο - αλ παξαθνινπζήζεη θαλείο 

ηα ιεγφκελά ηνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ δνζίινγσλ ζεξαπαηλίδσλ ηνπ αλαθηφξνπ ηνπ - θαη, ηέινο, ηνπ 

Οδπζζέα πνπ κπνξεί θαη απηναθπξψλεηαη, γηα παξάδεηγκα, κπξνζηά ζηνλ Πνιχθεκν, θαη ην 

Οδπζζέα πνπ κπινθάξεη, φπσο ζηελ αλαθνξά πνπ θάλεη ζην ίδην ην θξεβάηη ηνπ!».
152
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3.3. Οη ειιεληθέο κεηαθξάζεηο έξγσλ ηνπ Ηόλ Λνύθα Καξαηδηάιε 

 

Ο Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε απνηειεί ζπνπδαίν θεθάιαην ζηελ ηζηνξία ηνπ ξνπκαληθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη αξθεηά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί θαη ζηα ειιεληθά, 

φπσο ηα Βπζπκνγξαθήκαηα (Η. Λ. Καξαηδηάιε, Βπζπκνγξαθήκαηα, κεηάθξαζε . Κνηνινχιεο, 

εθδφζεηο «Γσξηθφο», Αζήλα 1989) ην Έξσηαο θαη ηηκσξία ή ε ζπκθνξά (Η. Λ. Καξαηδηάιε, 

Έξσηαο θαη ηηκσξία ή ε ζπκθνξά, κεηάθξαζε Σ. Γξαγψλαο, Γσδψλε, 1995), επίζεο ην Ο θπξ 

Λεσλίδαο κπξνζηά ζηελ αληίδξαζε (Η. Λ. Καξαηδηάιε, Έλα ρακέλν γξάκκα, Δ ζπκθνξά, Ο θπξ 

Λεσλίδαο κπξνζηά ζηελ αληίδξαζε, κεηάθξαζε, Σ. Γξαγψλαο, Γσδψλε, 1989) θαζψο θαη ην 

ηηγκέο θαη ζθίηζα (Η. Λ. Καξαηδηάιε, ηηγκέο θαη ζθίηζα, κεηάθξαζε Κ. Κνηδηάο, Κέδξνο, 1987). 

«Τπήξμε έλαο απφ ηνπο πην αμηφινγνπο δεκηνπξγνχο ραξαθηήξσλ ηεο ξνπκαληθήο 

ινγνηερλίαο. Με ηα αλεπαλάιεπηα ινγνηερληθά πξφζσπα πνπ έπιαζε, ν Καξαηδηάιε ζαηίξηζε, κε 

κεγάιε δχλακε ηηο ηάζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο θνηλσλίαο ηνπ θαηξνχ ηνπ. Αηαθξίλεηαη γηα ηελ 

απαξάκηιιε πξσηνηππία ηνπ ζε φια ζρεδφλ ηα ινγνηερληθά είδε. Δ γιψζζα ηνπ είλαη γιαθπξή, 

παξαζηαηηθή, απνθαιππηηθή θαη ζπρλά αραιίλσηε, πξνθιεηηθή, απξφζκελε, επξεκαηηθή. Πνιιέο 

εθθξάζεηο ηνπ έρνπλ κείλεη παξνηκηψδεηο ζηε ξνπκαληθή γιψζζα.».
153

 

 

3.3.1. Σηηγκέο θαη ζθίηζα 

 

ηε πξψηε ειιεληθή κεηάθξαζε έξγνπ ηνπ Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε πξνέβε ην 1962 ν 

Κψζηαο Κνηδηάο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ εθδφζεσλ «Κέδξνο» (Αζήλα). Ο ηφκνο πεξηιακβάλεη ηα 

ζθίηζα: «Ζ αληακνηβή ηνπ παηξηψηε», «Ο θχξηνο Γθφε», «Ο Ρνπκάλνο ρνληξνηζηθιηθάο», «Ω! 

Καηξνί…», «Γχν θίινη», «Δπίζθεςε», «Ρνπκαληθνί ζηδεξφδξνκνη» θαη «Γχν ιαρεία». χκθσλα 

κε ηνλ πξφινγν ηνπ κεηαθξαζηή, ν Καξαηδηάιε «Υηχπεζε αλειέεηα ην ζνβηληζκφ, πνπ ήηαλ ηεο 

κφδαο, θαη μεζθέπαζε ηελ αγσληψδε πξνζπάζεηα ησλ αζηψλ λα θζάζνπλ ζην επίπεδν ησλ 

αξρφλησλ, θάλνληαο φιεο ηηο παξαρσξήζεηο θαη ηηο πξνζηπρηέο. Ώπηά ζηάζεθαλ ηα θχξηα κνηίβα 

πνπ αλάπηπμε ηα ηηγκηφηππά ηνπ. εδψ θνληά ζηνπο άξρνληεο θαη ηνπο επγελείο, πνπ δνχζαλ ηελ 

αλέκειε δσή ηνπο, κέζα ζηε ριηδή θαη ηα φξγηα, ζαηίξηζε κε θαπζηηθφηεηα ηνπο αζηνχο θαη ηνπο 

κηθξναζηνχο, πνπ ζέινπλ λα ζθαξθαιψζνπλ σο ηα πξφηππά ηνπο, θάλνληαο νπνηαδήπνηε 

παιηαλζξσπηά.».   

ην πξψην κεηαθξαζκέλν θείκελν, κε ηίηιν «Ζ αληακνηβή ηνπ παηξηψηε», ην νπνίν 

παξαζέηνπκε θαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο καο, αληηθείκελν ζαξθαζκνχ ηνπ Καξαηδηάιε 
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είλαη νη νπαδνί ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη, θπξίσο, ν έκπνξνο θχξηνο Νίηδα. Ο αγξνηηθφο λφκνο 

θαη ην πξαμηθφπεκα ηνπ Κνχδα είραλ πξνθαιέζεη ηηο ζπειιψδεηο αληηδξάζεηο ησλ ζπληεξεηηθψλ 

θαη ησλ θηιειεχζεξσλ, νη νπνίνη ηνλ ζεσξνχζαλ δηθηάηνξα. Ο Καξαηδηάιε ζθελνζεηεί ηελ 

παξακνλή ηεο επαλάζηαζεο κε φξνπο ζπλαιιαγήο. Ζ πξφζεζε ζπλαιιαγήο γίλεηαη μεθάζαξε κε 

ηελ ελαπφζεζε ηνπ πνπγθηνχ ηνπ έκπνξνπ ζην ηξαπέδη ηεο ζπλάζξνηζεο, σζηφζν, ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν νη επαλαζηάηεο πξνζβιέπνπλ ζην πεξηερφκελν ηνπ πνπγθηνχ, παξά ηελ αεδία πνπ ηνπο 

πξνθαιεί ην ιαδσκέλν ηνπ πεξίβιεκα, θαλεξψλεηαη αθφκα πην μεθάζαξα θαη γιαθπξά: «Μα 

φινη ηνπο είηαλε λεζηηθνί θαη ε ζέα ηνπ παξαθνπζθσκέλνπ πνπγθηνχ ηνπο έθαλε λα ζπλέιζνπλ 

πνιχ γξήγνξα».  

Μάιηζηα, ν Καξαηδηάιε δίλεη θαη κηα ελδηαθέξνπζα έκθαζε ζ’ έλα θξίζηκν ζεκείν ηεο 

πινθήο. ηαλ ν έκπνξνο μεθαζαξίδεη φηη ρσξίο απφδεημε δελ πξφθεηηαη λα δψζεη ιεθηά, ηφηε 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ν πην θνπθαξάο απφ ηνπο επαλαζηάηεο, αθξηβψο σο πην πεηλαζκέλνο απ’ 

φινπο, παίξλεη ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπ θαη πείζεη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ λα ππνγξάςνπλ, 

επηθαινχκελνο ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ ρξεκαηνδφηε ηνπο. Οη επαλαζηάηεο ηξψλε θαη 

πίλνπλ ην κεξηηθφ ηνπ εκπφξνπ, θαη, αθνχ ν Κνχδα αλαηξέπεηαη, ν Καξαηδηάιε αλαθέξεηαη 

εηξσληθά ζηελ ηξνπή πνπ παίξλεη ε δσή ηνπ Νίηδα, κεηά ηελ εμαξγχξσζε ηεο επηηαγήο ηνπ. 

Μέηνρνο ηεο Δηαηξίαο ηδεξνδξφκσλ θαη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, κε αλάθηνξν ζην Βνπθνπξέζηη, 

άκαμα κε νηθφζεκα θαη πεξηνπζία πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ, είλαη ηα πξνλφκηα πνπ ζπλζέηνπλ ηε 

δσή ελφο θηιειεχζεξνπ Ρνπκάλνπ ζηε κεηάβαζε απφ ηνλ 19
ν
 ζηνλ 20

φ
 αηψλα. Ο Καξαηδηάιε, 

ζεσξψληαο φηη νη ππνζηεξηθηέο ηεο θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο θαηαθεχγνπλ ζηνλ εχθνιν 

πινπηηζκφ θαη είλαη θνξείο ηνπ ιατθηζκνχ θαη ηεο πνιηηηθήο δηαθζνξάο, ζθηαγξάθεζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν ηξφπν ηφζν ηνπο θηιειεχζεξνπο επαλαζηάηεο, φζν θαη ηνλ έκπνξν Νίηδα. 

ην δηήγεκα κε ηίηιν «Μία επίζθεςε», ζην ζηφραζηξν ηνπ Καξαηδηάιε βξίζθνληαη ηα 

ήζε ηεο επνρήο, κε ζεκαηηθφ ππξήλα ηεο ηζηνξίαο ηε δηαπαηδαγψγεζε ελφο παηδηνχ. Σν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ κηθξνχ Γηαλλάθε εληάζζεηαη, πξνθαλψο φρη ηπραία, ζηελ ηάμε 

ησλ κεγαινηζηθιηθάδσλ, θαη κε απηή ηελ θαίξηα πιεξνθνξία, ν Καξαηδηάιε μεδηπιψλεη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεη ηνλ Γηαλλάθε αγελή, θηινπφιεκν θαη 

εθδηθεηηθφ, γλσξίζκαηα πνπ αληαλαθινχλ ζηελ πξνβιεκαηηθή αλαηξνθή ησλ γνληψλ ηνπ. Ζ 

κεηέξα ηνπ Γηαλλάθε εθζέηεη ζηνλ επηζθέπηε ηεο δηάθνξεο απφςεηο πεξί κεηξφηεηαο, ηηο νπνίεο 

φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ εθαξκφδεη. Δπηθαιείηαη ηελ έγλνηα ηεο γηα ηε ζσζηή αλαηξνθή 

ηνπ παηδηνχ θαη ηελ εθκάζεζε θαιψλ ηξφπσλ, ηε ζηηγκή πνπ ν γηνο ηεο πξνθαιεί πξνβιήκαηα 

ζηελ νηθνλφκν ηνπ ζπηηηνχ, ζηελ ίδηα, θαη ζηνλ θαιεζκέλν. Γηθαηνινγεί ηελ άηαθηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Γηαλλάθε, εξκελεχνληάο ηε σο απφξξνηα ηεο εμππλάδαο ηνπ. Σνπ επηηξέπεη λα 

αλάςεη ηζηγάξν, πξντδεάδνληαο κάιηζηα ηνλ θαιεζκέλν ηεο φηη ζα πέζεη θάησ απφ ηα γέιηα ζην 
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ζέακα ηνπ νρηάρξνλνπ γηνπ ηεο λα θαπλίδεη. Ο Καξαηδηάιε επηθξίλεη ηα ήζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηε λννηξνπία ησλ κεγαιναζηψλ, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζηελ έιιεηςε νξίσλ, 

ζηηο θελνινγίεο θαη ζηηο αληηθάζεηο, αθφκα θαη ζηηο ςεπδαηζζήζεηο κεγαιείνπ.  

Σν ηξίην κεηαθξαζκέλν δηήγεκα, κε ηίηιν «Ο θχξηνο Γθνέ», παξνπζηάδεη αξθεηέο 

νκνηφηεηεο κε ην παξαπάλσ, αλ θη εδψ απνπζηάδεη ε αλαθνξά ζηελ θνηλσληθή ηάμε φπνπ αλήθεη 

ε νηθνγέλεηα. Ο Γθνέ, είλαη θη απηφο «θχξηνο», φπσο ν Γηαλλάθεο. ια, ινηπφλ ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ ηνλ ζέβνληαη, σο φθεηιαλ λα ζέβνληαη έλαλ «θχξην», ρσξίο σζηφζν ν ίδηνο λα 

έρεη ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε. Αληηζέησο κηιά απφηνκα θαη ζηηο ηξεηο γπλαίθεο, νη νπνίεο 

παξακέλνπλ κεηιίρηεο ζε θάζε πεξίζηαζε θαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Γθνέ. Καη ζ' απηφ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ νη θαθνί ηξφπνη ηνπ παηδηνχ ζεσξνχληαη απφδεημε ηεο επζηξνθίαο, 

αιιά θαη κηαο επαηζζεζίαο πνπ ην δηαθξίλεη, ελψ ε κνλαδηθή αληηινγία πνπ πξνβάιιεη ε θάζε 

γπλαίθα, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ν Γθνέ ηηο αηαμίεο, είλαη ξσηψληαο ηνλ αλ ζέιεη λα πεζάλεη 

απφ ηε ζηελνρψξηα ηεο, ρσξίο λα βάδεη φξηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε επζχηεξν θαη ακεζφηεξν 

ηξφπν. Μπνξεί ν Καξαηδηάιε λα κελ αθήλεη εδψ αηρκέο θαηά ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ελφο παηδηνχ 

πνπ κεγαιψλεη ζε νηθνγέλεηα κεγαινηζηθιηθάδσλ, σζηφζν εθζέηεη γη' άιιε κηα θνξά έλα φκνην 

κνηίβν νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ παηδηθή απηαξρηθφηεηα καδί κε ηελ απφιπηε γνλετθή 

ππνρψξεζε, θαίλεηαη πσο ήηαλ έλα ζέκα πνπ ηνλ απαζρνινχζε. Ο θξηηηθφο ξεαιηζκφο πνπ 

ραξαθηήξηδε ηελ αληίιεςή ηνπ, επνκέλσο θαη ηε γξαθή ηνπ ελ ζρέζεη κε ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη 

ηεο ρψξαο ηνπ, επεθηείλεηαη θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ, σο κηθξνγξαθία ηεο 

θνηλσλίαο, αμίδεη λα γίλεη αληηθείκελν φρη κφλν θξηηηθήο αιιά θαη ζάηηξαο. 

«Ο Ρνπκάλνο ρνληξνηζηθιηθάο» είλαη έλα δηήγεκα ζε ακηγψο πνιηηηθφ χθνο, κηαο θαη ε 

πινθή αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ελφο ρσξηθνχ απφ ηνλ κεγαινγαηνθηήκνλα. Ο Καξαηδηάιε, 

βέβαηα, θξνληίδεη λα πξνβάιιεη φιν ην πειαηεηαθφ πιέγκα ζρέζεσλ θαη αιιειεμάξηεζεο πνπ 

ζπλδέεη  ηνπο πνιηηηθνχο κε ηνπο κεγαινγαηνθηήκνλεο, θαζηζηψληαο εληέιεη ηνπο πξψηνπο 

ππφινγνπο ζηνπο δεχηεξνπο. Σν θιίκα πνιηηηθήο δηαθζνξάο πνπ επηθξαηνχζε ηελ επνρή ηνπ 

Καξαηδηάιε ήζειε ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, φρη κφλν λα εθκεηαιιεχεηαη ηελ αγξνηηθή εξγαζία 

κε ρακειφηαηνπο κηζζνχο, αιιά λα ειέγρεη θαη ηελ πνιηηηθή εμνπζία. ην ελ ιφγσ θείκελν, ν 

δήκαξρνο ρξσζηάεη ζηνλ κεγαινθηεκαηία, ν λνκάξρεο απνθεχγεη λα ζηείιεη ηελ έγγξαθε 

δηακαξηπξία ηνπ ρσξηθνχ ζε θπβεξλεηηθφ ζηέιερνο, ελψ ν πεξηθεξεηαθφο δηνηθεηήο, παξφιν πνπ 

είλαη κάξηπξαο μπινδαξκνχ ηνπ ρσξηθνχ απφ ηνλ ηζηθιηθά, φρη κφλν δελ ηνλ επηπιήηηεη, αιιά 

ηνλ θαινπηάλεη, ελψ ε ζηάζε πνπ ηεξεί απέλαληη ζηνλ ρσξηθφ είλαη λα πξνζπαζήζεη λα ηνλ 

πείζεη λα ππνρσξήζεη, δνπιεχνληαο εθείλα ηα κεξνθάκαηα πνπ ππνηίζεηαη φηη ρξσζηάεη ζην 

αθεληηθφ ηνπ. Δλδεηθηηθφο ηεο πηθξήο εηξσλείαο ηνπ Καξαηδηάιε γηα ηελ εμαγνξά ηεο πνιηηηθήο 

απφ ηνπο νηθνλνκηθά ηζρπξνχο, είλαη ν ηξφπνο πνπ ν δηνηθεηήο επηρεηξεί λα «ινγηθέςεη» ηνλ 
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ρσξηθφ, ρξεζηκνπνηψληαο θξάζεηο φπσο «ν ρσξηθφο θη ν ηζηθιηθάο λα δνχλε κνληαζκέλνη», «φηαλ 

ηα' ρεηο θαιά κ‟ έλαλ πινχζην» θαη «νκφλνηα θαη ζηνξγή αλάκεζα ζην ρσξηάηε θαη ζηνλ αθέληε». 

Ωο θεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ δηεγήκαηνο κε ηίηιν «Ω θαηξνί!», ν Κνξηνιαλφο 

Νηξαγθαλέζθνπ απνηειεί γηα ηνλ Καξαηδηάιε ην απφιπην ζχκβνιν ηεο ππνθξηζίαο. Ωο 

θνηηεηήο, ήηαλ κπξνζηάξεο ησλ αγψλσλ ηεο λενιαίαο ελάληηα ζηελ ηπξαλλία, ελψ 

κεηαγελέζηεξα, κε ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπ έθαλε νιηθή ζηξνθή, εληαρζείο ζην ζψκα ηεο 

αζηπλνκίαο, θαηαθηψληαο κάιηζηα θαη ηνλ βαζκφ ηνπ αμησκαηηθνχ ηεο αζθάιεηαο. Δίλαη 

ηδηαίηεξα αλαπαξαζηαηηθή ε κεηάβαζε ηνπ Νηξαγθαλέζθνπ, φπσο ηελ πεξηγξάθεη ν Καξαηδηάιε, 

θαζψο ν θαηά ηα θαηλφκελα ραξηζκαηηθφο θαη θέξειπηο απηφο λένο εθθξαδφηαλ σο ππέξκαρνο 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο  δηα ηνπ ιφγνπ, ρξεζηκνπνηψληαο δειαδή ηε ξεηνξηθή ηνπ 

δεηλφηεηα, ελψ αξθεηφ θαηξφ κεηά, σο πνιέκηνο πηα ηεο δεκνθξαηίαο, παηά ηε ζθαλδάιε, 

δνινθνλψληαο θνηηεηέο ζε πνξεία δηακαξηπξίαο ζην άγαικα ηνπ Μηραήι ηνπ Γελλαίνπ, εθεί πνπ 

θάπνηε ζπλειήθζε ν ίδηνο απφ ηελ αζηπλνκία. 

ην δηήγεκα κε ηίηιν «Γχν θίινη», ν Καξαηδηάιε πξνβαίλεη ζε αλαηνκία κηαο ςεχηηθεο 

θηιίαο, δείρλνληαο ηε κέζνδν θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ άζπνλδνπ θίινπ λα θνξντδεχεη ηνλ άιινλ, 

βγάδνληαο κάιηζηα ηνλ εαπηφ ηνπ σο ηνλ θαιφ θαη ηνλ θίιν ηνπ σο ηνλ θαθφ ηεο ππφζεζεο. Ο 

Λαθέ, ζέινληαο λα θαλεί ερέκπζνο, αιιά θαη δηαθξηηηθφο ζπλάκα, δελ απνθαιχπηεη ζηνλ Μάθε 

ην φλνκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ εθθξάδεηαη άζρεκα ελαληίνλ ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη ηδηαίηεξα 

νκηιεηηθφο θαη  απνθαιππηηθφο ζε φια φζα απηφο ν ηχπνο ππνηίζεηαη φηη είπε πίζσ απφ ηελ 

πιάηε ηνπ ην πξνεγνχκελν βξάδπ ζηνπ Κφζκαλ. ηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα πνπ ν Μάθε 

πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη λα απνθαιχςεη ην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ, ν Λαθέ θξνληίδεη λα 

ππεξηνλίδεη ηελ νμπζπκία ηνπ Μάθε σο ηελ θπξηφηεξε αηηία γηα ηελ νπνία δελ πξφθεηηαη λα ηνπ 

πεη πνηνο ηνλ δηαβάιεη, ελψ ν ίδηνο εληείλεη ηνλ ζπκφ ηνπ, ιέγνληάο ηνπ κε ιεπηνκέξεηεο φιεο ηηο 

θαθεληξέρεηεο πνπ ηάρα είπε εθείλνο ν άλζξσπνο γηα ηα επαγγεικαηηθά ηνπ Μάθε, γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ εζηθή ηεο γπλαίθαο ηνπ. ην ηέινο, κεηά απφ αξθεηέο 

κπχξεο, ηηο νπνίεο ν Καξαηδηάιε θξνληίδεη λα επηζεκάλεη φηη ηηο πιεξψλεη ν Μαθέ, κηα ηπραία 

ζπλάληεζε, κηα ηπραία θνπβέληα είλαη αξθεηή γηα λα απνθαιπθζεί ε αιήζεηα. Δλψ ν Λαθέ 

θάλεθε πσο είρε πξνκειεηεκέλα φια ηα ςέκαηα πνπ ζα έιεγε ζηνλ Μάθε γηα λα ηνλ κπεξδέςεη 

θαη λα ηνπ δεκηνπξγήζεη κηα ςεχηηθε έρζξα κ’ έλαλ άλζξσπν, κέζα ζε κηα ζηηγκή, ζε κηα 

απξφζκελε θξίζε απζνξκεηηζκνχ θαη εηιηθξίλεηαο, απαληά κε ηνλ θπζηθφηεξν ηξφπν ζηνλ θίιν 

πνπ πέξαζε ηπραία απφ’θεί, φηη δελ πέξαζε ην πξνεγνχκελν βξάδπ απ’ ηνπ Κφζκαλ, γηαηί ήηαλ 

ηφζν θνπξαζκέλνο πνπ θνηκήζεθε λσξίο. ια ηνπ ηα ςέκαηα θαηαξξένπλ θη ν Μάθε 

θαηαιαβαίλεη πνηνο ηειηθά είλαη ν άζπνλδνο θίινο ηνπ. 



53 

 

Σα «Γχν Λαρεία» είλαη έλα δηήγεκα ζην νπνίν ν αλαγλψζηεο γίλεηαη κάξηπξαο ελφο 

θιηκαθνχκελνπ άγρνπο, ην νπνίν θνξπθψλεηαη ζηελ ηξέια. Ο ήξσαο Πνπέζθνπ μεθηλά ηελ 

πεξηπιάλεζή ηνπ ζηε ζθνηεηλή πιεπξά ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φηαλ αληηιακβάλεηαη φηη έρεη ράζεη 

ηα δχν ιαρεία πνπ θεξδίδνπλ απφ 50.000 ιέη ην θαζέλα. 

Ο Καξαηδηάιε ρηίδεη κε αξηζηνηερληθά ξεαιηζηηθφ ηξφπν ηε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηνπ 

Πνπέζθνπ απφ ηελ νξζή ζθέςε θαη ηηο ινγηθέο αληηδξάζεηο. Γνθηκάδεη ηηο αληνρέο ηνπ ήξσά ηνπ 

ζε πνιιέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ηνπ ζπκνχ, ηεο ηπθιήο νξγήο, ηεο αγαλάθηεζεο, 

ηεο απειπηζίαο, ηεο άξλεζεο θαη εληέιεη ηνπ παξαινγηζκνχ. Ο Καξαηδηάιε ζπλζέηεη έλαλ 

κπζηζηνξεκαηηθφ ραξαθηήξα ν νπνίνο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ην κέγεζνο ηεο πιάλεο θαη ηεο 

αηπρίαο ηνπ, αθήλεηαη ζηελ ηξέια, αδπλαηψληαο πιένλ λα ζπλππάξρεη κε ηνπο αλζξψπνπο. 

Βέβαηα, απηή ε έθβαζε κάιινλ δελ ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα απηναλαθνξηθά ζηνηρεία πνπ 

ελζσκαηψλεη ν Καξαηδηάιε ζην δηήγεκά ηνπ γηα ην ηέινο πνπ ζα έρεη ηειηθά ν Πνπέζθνπ. Έρεη 

ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ν Καξαηδηάιε ηαμηλνκεί ην θάζε ηέινο ηνπ ήξσα αλάινγα κε ηνλ 

βαζκφ απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο πνπ απνιακβάλεη ν ίδηνο, σο ζπγγξαθέαο. Αλ ν Καξαηδηάιε 

ηχγραλε αλαγλψξηζεο απφ ην θνηλφ εθείλε ηελ πεξίνδν, ηφηε ε κνίξα ηνπ θπξίνπ θαη ηεο θπξίαο 

Πνπέζθνπ ζα ήηαλ ε απηνπεξηζσξηνπνίεζε ζε κηα δσή πεξηραξαθσκέλε ζηηο αλακλήζεηο θαη 

ζηα ηξαχκαηα ηνπ παξειζφληνο. Δπεηδή φκσο, φπσο αλαθέξεη θη ν ίδηνο, δελ είλαη απ' απηνχο 

ηνπο ζπγγξαθείο, παξαδέρεηαη φηη δελ έρεη ηδέα γηα ην πψο θαηαιήγνπλ απηνί νη δπν ραξαθηήξεο.  

Ίζσο «επέιεμε» ηελ άγλνηα γηα ην ηέινο ησλ εξψσλ ηνπ, επεηδή πξνηηκνχζε ν θάζε 

αλαγλψζηεο λα δψζεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή. Ωο πεξίπησζε κε αλαγλσξηζκέλνπ ζπγγξαθέα, ην 

θνηλφ δελ ζα είρε ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο απφ απηφλ, ψζηε λα πεξηκέλεη έλα δξακαηηθφ ή 

αηζηφδνμν ηέινο, ζπλεπψο ληψζεη ειεχζεξνο λα κνηξαζηεί απηή ηελ εζειεκέλε ή αζέιεηε άγλνηά 

ηνπ. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη «Μέζα ζε ηξεηο σο ηέζζεξεηο ζειίδεο ησλ ζθίηζσλ απηψλ», ν 

Καξαηδηάιε «θαηαθέξλεη λα δψζεη άξηην πίλαθα ηεο δσήο, φπσο ν Σζέρσθ θαη ν Σνπξγθέληεθ. Με 

ηνλ άθξαην ηνπ αλζξσπηζκνχ θαη ηε θαλεξή ηνπ αγάπε πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο πφιεο θαη ηνπ 

ρσξηνχ, έδσζε ζην έξγν ηνπ ραξαθηήξα αληηθαζεζησηηθφ, θαη έηζη απ‟ ηε κηα εμαζθάιηζε ηε 

ιαηξεία ηνπ ιανχ, απ‟ ηελ άιιε μεζήθσζε γχξσ ηνπ ηελ αληίδξαζε ησλ θξαηνχλησλ, πνπ ηνλ 

θπλήγεζαλ ηφζν ψζηε αλαγθάζηεθε λα θχγεη ζην εμσηεξηθφ».
154
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 Σάθεο Γξαγψλαο, «Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε», εηζαγσγή ζηνλ ηφκν ηηγκέο θαη ζθίηζα, Αζήλα 1962, ζ. 8. 
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3.3.2. Έλα ρακέλν γξάκκα: θσκσδία ζε ηέζζεξεηο πξάμεηο 

 

Ζ επίζεκε ζεηξά ησλ ειιεληθψλ κεηαθξάζεσλ έξγσλ ηνπ Καξαηδηάιε ζπλέρηζε κε ηνλ 

ηφκν Έλα ρακέλν γξάκκα: θσκσδία ζε ηέζζεξεηο πξάμεηο. Μεηαθξαζηήο ηνπ έξγνπ ππήξμε ν 

Βαζίιεηνο θνπβαθιήο, ζε κηα ηδησηηθή έθδνζε ηνπ έηνπο 1981, ζηε Θεζζαινλίθε. Πξφθεηηαη 

γηα έξγν ζε 4 πξάμεηο, πνπ γλψξηζε κεγάιε επηηπρία ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ 

θφζκνπ (Γαιιία, Μεγάιε Βξεηαλία, Οιιαλδία, Απζηξία, Βέιγην, Γηνπγθνζιαβία, Ηξάθ, Κίλα, 

Φηλιαλδία, Γεξκαλία, Ρσζία, Ηηαιία, Ν. Ακεξηθή, θαη Ηαπσλία. Σν θαινθαίξη ηνπ 1959 ην έξγν 

παίρηεθε γηα πξψηε θνξά Διιάδα απφ ην «Θέαηξν ηνπ’59», ζηα «Γηνλχζηα» ηεο Καιιηζέαο.  

Ζ πινθή ηεο θσκσδίαο ηνπνζεηείηαη παξακνλέο εθινγψλ. Ζ θπξία Εσίηζα, ζχδπγνο ηνπ 

«ζπληεξεηηθνχ» ηνπηθνχ παξάγνληα Σξαραλάθε ράλεη ην εξσηηθφ γξάκκα πνπ ηεο έζηεηιε ν 

εξαζηήο ηεο, ν λνκάξρεο Σηπαηέζθνπ. Σν γξάκκα πέθηεη ζηα ρέξηα ηνπ «πξννδεπηηθνχ» 

Καηζαβέλθνπ πνπ επηρεηξεί λα ην αμηνπνηήζεη γηα ίδηνλ φθεινο, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα λα εθιεγεί 

βνπιεπηήο. Σα ζρέδηά ηνπ, σζηφζν, δελ επδνθηκνχλ, δηφηη  ηνλ επηζθηάδεη εθβηαζηήο κε 

κεγαιχηεξε δχλακε θαη εμνπζία. Ο Καξαηδηάιε κέζα απφ ηα αιιεπάιιεια απξφνπηα ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ ρακέλνπ γξάκκαηνο θαη ησλ θσκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαιεί ε απψιεηά ηνπ, 

πξνβαίλεη ζε έλα εμαηξεηηθά εχζηνρν θαη αηρκεξφ θνηλσληθνπνιηηηθφ ζρφιην γηα ηα ήζε ηεο 

επνρήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, επηθξίλεη ηε δηάρπηε δεκαγσγία θαη ηηο ξαδηνπξγίεο, θαζψο θαη ηνλ 

ηπρνδησθηηζκφ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη κε.
155

 

Ζ ηζηνξία πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζην «Έλα ρακέλν γξάκκα» μεθηλά κε αθνξκή έλα 

γξάκκα πνπ ράλεηαη απφ ηελ ηζέπε ελφο ππεξέηε. Απνζηνιέαο είλαη ε Εσή Σξαραλάθε θαη 

παξαιήπηεο ν λνκάξρεο ηέθαλν Σηπαλέζνπ, πνπ ηπγράλεη λα είλαη ζηελφο θίινο ηνπ Εαραξία 

Σξαραλάθε, ζπδχγνπ ηεο Εσήο θαη πξνέδξνπ ηεο Γηαξθνχο Σνπηθήο Δπηηξνπήο. Δλ πξψηνηο, ην 

θείκελν επηθεληξψλεηαη ζηελ ξηςνθίλδπλε ηζνξξνπία ηνπ εξσηηθνχ ηξηγψλνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

επεθηείλεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ, ιφγσ ησλ ζέζεσλ εμνπζίαο πνπ θαηέρνπλ ηα εκπιεθφκελα 

πξφζσπα, ε ελ ιφγσ εξσηηθή ηζηνξία έρεη θάπνηεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο. 

Ζ κηθξαζηαηηθή λννηξνπία ηεο επαξρηαθήο πφιεο, φπνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα, 

είλαη παξνχζα ζηνλ ηζηφ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη νη πξσηαγσληζηέο 

ηεο ηζηνξίαο. Καζψο δειαδή ην ξαβαζάθη αιιάδεη ρέξηα, δεκηνπξγνχληαη λένη θάζε θνξά 

θνηλσληθνπνιηηηθνί ζπζρεηηζκνί, θαζψο ζρέζεηο έξρνληαη ζε ξήμε, ραξαθηήξεο απνθαιχπηνληαη, 

εχλνηεο αλαθαινχληαη. Ο ραξαθηήξαο ηεο Εσήο Σξαραλάθε μεδηπιψλεηαη κε κηα ιαλζάλνπζα 

επηθξηηηθή δηάζεζε, πάληα, σζηφζν ζηα πιαίζηα ηεο θσκσδίαο. Φπζηθά, δελ είλαη ν κφλνο 
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ραξαθηήξαο κέζα απφ ηνλ νπνίν ν Καξαηδηάιε αζθεί ηελ θνηλσληθή ηνπ θξηηηθή, δηφηη φινη νη 

ήξσεο ηεο ηζηνξίαο δηέπνληαη απφ κηα ηάζε πξνο ηε δηαθζνξά. Δμαίξεζε απνηειεί ν κεζπζκέλνο 

πνιίηεο, νπνίνο, σο ινχκπελ ππνθείκελν, δελ παξνπζηάδεη ηέηνηα ξνπή. 

Σν «Υακέλν Γξάκκα» ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ιεπηφηεηα ρηνχκνξ κε ηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη νη θσκηθνηξαγηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πινθήο, ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αίζζεζε ηεο θαξηθαηνχξαο πνπ απνπλένπλ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο, θάλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεαηξηθφ έξγν λα κελ απνηειεί κηα απιή εζνγξαθία επνρήο. Σν ηαιέλην θαη ε ζπγγξαθηθή 

καεζηξία ηνπ Καξαηδηάιε έγθεηληαη κεηαμχ άιισλ ζην γεγνλφο φηη μέξεη λα απνδνκεί θαη λα 

μεγπκλψλεη ηα άηνκα απφ ηε ζνβαξνθάλεηα θαη ηελ έπαξζε πνπ ηνπο πξνζδίδεη ε θνηλσληθή 

ηνπο ζέζε, κέζα απφ θάηη θαηλνκεληθά κηθξφ θη αζήκαλην φπσο έλα απιφ ξαβαζάθη. ηαλ, ζην 

ηέινο, απηφ ην θνκκάηη ραξηί, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαθπβεχνληαλ ζρέζεηο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο, 

επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ θάηνρν, ηφηε απνδεηθλχεηαη αθελφο φηη φιε ε θαζαξία έγηλε ρσξίο 

θαλέλαλ ιφγν θαη αθεηέξνπ φηη νη ζρέζεηο πνπ θηλδχλεπζαλ βαζίδνληαλ ζε ζαζξά ζεκέιηα. 

Απφ ηα παξαπάλσ, δελ πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ν Καξαηδηάιε δηψρζεθε απφ 

ηελ παηξίδα ηνπ, κηαο θαη νη απφςεηο πνπ εμέθξαδε ζηα ζεαηξηθά ηνπ θείκελα ζεσξήζεθαλ 

ηδηαίηεξα ηνικεξέο θαη πξνθιεηηθέο. ζνλ αθνξά ηελ ππνθξηηηθή γξακκή ησλ έξγσλ ηνπ, νη 

εζνπνηνί αμηνπνηνχλ ηα κέζα ηεο παληνκηκηθήο γθάκαο, ζηα πξφηππα ηεο ηζέρηθεο ζρνιήο, πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζηηο γθξνηέζθεο θαηαζηάζεηο θαη θαξζνθσκσδίεο πνπ έρεη λα δηαρεηξηζηεί 

ππνθξηηηθά ν εθάζηνηε εζνπνηφο ζε ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Καξαηδηάιε. Ωζηφζν, ε θαζνξηζηηθή 

ππνθξηηηθή θίλεζε ηνπ εζνπνηνχ είλαη λα κεηαβεί νκαιά θαη πεηζηηθά απφ απηή ηελ γθξνηέζθα 

εξκελεία ζε κηα πην ιεπηή θφξκα απφδνζεο ηνπ ξφινπ ηνπ, πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αλάδεημε ηεο 

θνηλσληθήο θξηηηθήο ηνπ Καξαηδηάιε πάλσ ζηα θαθψο θείκελα ηεο Ρνπκαλίαο. 

 

3.3.3. Σαηηξηθά 

 

Ο κεηαθξαζκέλν ηφκνο κε ηίηιν αηπξηθά απνηειεί επίζεο ζεηξά δηεγεκάησλ ζηελ νπνία 

«νη θπξηφηεξνη ζεζκνί ηεο θνηλσληθήο δσήο αλαιχνληαη κε ζάξξνο· ε δηαθζνξά ησλ ηζρπξψλ, ν 

πηζεθηζκφο ησλ κηθξναζηψλ, ε θνχθηα κεγαινζηνκία θη ε αδίζηαθηνο αξηβηζκφο θαηαγγέιινληαη 

απεξίθξαζηα. Σν δηαπεξαζηηθφ κάηη ηνπ ζπγγξαθέα αλαθαιχπηεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αξξψζηηαο πνπ δέξλεη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαηξνχ ηνπ. Αηάινγνο ζπηλζεξνβφινο, ζεαηξηθά εθέ, 

ιηηφηεηα θαη έληαζε νξακαηηθή δίλνπλ μερσξηζηφ ζέιγεηξν ζηηο λνπβέιεο ηνπ απ‟ ηηο νπνίεο 
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μερσξίδνπλ: «Σν παζραιηλφ θεξί» θαη ην «Κξίκα». Έηζη εμεγείηαη ε κεγάιε επηηπρία πνπ είρε ζηα 

ηειεπηαία ρξφληα ε δξακαηνπνίεζή ηνπο θη ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.»
156

 

Ζ κεηάθξαζε απνηέιεζε θαξπφο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνζ Γηψξγε Η. Εσΐδε θαη ηνπ 

Αιέμε Κπξηηζφπνπιν. Ο ηφκνο ηππψζεθε θαη πάιη απφ ηηο εθδφζεηο «Κέδξνο» ησλ Αζελψλ, ην 

1983, ελψ ιφγσ ηεο επηηπρίαο πνπ γλψξηζε αλαηππψζεθε ην 1984: «Σα θείκελα ηνπ 

δεκνζηεχνληαη ζε ηνχηνλ ηνλ ηφκν αζθαιψο ζα πξνθαιέζνπλ ζηνλ Έιιελα αλαγλψζηε έλα 

κειαγρνιηθφ ζπλαίζζεκα, αλαινγηδφκελνο πφζνο δξφκνο ζα ρξεηαζηεί αθφκα λα δηαλχζεη ε 

θνηλσλία καο γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη κηα ζχγρξνλε πνιηηηζκέλε θαη πξννδεπηηθή θνηλσλία, 

μεξηδψλνληαο ηα βαζχηαηα ξηδσκέλα αθφκα θαθά θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο.» 

Μεηαθξάδνληαη ηα θείκελα: «Ο θχξηνο Γθφε», «Δπίζθεςε», «Ζ αιπζίδα ησλ 

αδπλακηψλ», «Σα ράη-ιάηθ», «Ο ζξίακβνο ηνπ ηαιέληνπ», «Πξψην βξαβείν», «Σν απνιπηήξην», 

«Ο Μπνπκπίθνο», «ην Πέιεο», «Φνξηηζκέλε Αηκφζθαηξα», «Αηηήζεηο», «Καχζσλαο», «ην 

Σαρπδξνκείν», «Ο Ρνπκάλνο παρησηήο», «Φίινη», «ςηκα», «Υαδνδάζθαινο», «Καλνχηζαο, ν 

ζηξηκκέλνο», «Πεξί θνκήηνπ. Δθπαηδεπηηθή δηάιεμε», «Άκηιια», «Καηξνί…», «Δπείγνλ» θαη 

«Έλαο παηδαγσγφο ηεο Νέαο ρνιήο».
157

 

 

3.3.4. Έλα ρακέλν γξάκκα - Η ζπκθνξά - Ο θπξ Λεσλίδαο κπξνζηά ζηελ αληίδξαζε  

 

Οη κεηαθξάζεηο ησλ ζεαηξηθψλ ηνπ Καξαηδηάιε δελ ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ θαιχηεξν 

γλψζηε ησλ έξγσλ ηνπ απφ ηνλ Σάθε Γξαγψλα. Σα ιηγνζηά έξγα πνπ πξφιαβε λα κεηαθξάζεη, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ Δ ζπκθνξά, Ο θπξ Λεσλίδαο θαη Σν ρακέλν γξάκκα, απνδφζεθαλ ζηα 

ειιεληθά κε αθνζίσζε θαη επαγγεικαηηζκφ (1989, κε επαλέθδνζε ην 1995). Μάιηζηα, ζηνλ 

πξφινγν ηεο κεηάθξαζήο ηνπ Ο Σάθεο Γξαγψλαο ζηνηρεηνζεηεί κε αθξίβεηα θαη κεξηθά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο γξαθήο ηνπ Καξαηδηάιε: «Παληνχ ν ζπγγξαθέαο ζα δηαθεξχμεη 

πσο ε θνηλσλία ηνπ θαηξνχ ηνπ απνηειείηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη 

φπσο ζα‟ πξεπε λα είλαη. Οη ηχπνη ηνπ δελ είλαη  κνλάρα θσκηθνί. Κάησ απ' ηε κάζθα ηνπο 

θαίλεηαη ε αιεζηλά ηξαγηθή ηνπο φςε. Καη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ ν ίδηνο έλησζε ηνλ ηξαγηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ζάηηξάο ηνπ [...].
158

 Δπίζεο: «Πνιέκηνο ηνπ άγνλνπ θνζκνπνιηηηζκνχ θαη ηεο 

ςεπηντδεαιηζηηθήο θηινινγίαο ηεο παξαθκήο, πνπ είρε αξρίζεη λα δηαδίδεηαη ζηε ρψξα ηνπ, 
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εηξσλεχεηαη αιχπεηα ηε ξεηνξηθφηεηα πνπ επλνπρίδεη ηε δξάζε θαη ηνλ θζελφ ζπλαηζζεκαηηζκφ, 

πνπ θξχβεη ηελ αιήζεηα θάησ γιπθεξά πνηκεληθά εηδχιιηα.».
159

 

πσο αλαθέξακε ήδε, ζηνλ ηφκν κεηαθξάδνληαη εθ λένπ ην «Έλα ρακέλν γξάκκα», «κία 

πνιηηηθή ζάηηξα, πνπ γξάθηεθε πξηλ απφ εθαηφ πεξίπνπ ρξφληα απφ ην Ρνπκάλν ζπγγξαθέα, θαη 

αλαθεξφηαλ ζην χθνο θαη ην ήζνο ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο πνιηηηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ ηνπ, ζηα ηέιε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Καη λα, ε επέκβαζε ηνπ “δαίκνλα”. Σν έξγν παξνπζηάδεη μαθληθά θαη 

αλαπάληερα “χπνπηεο” νκνηφηεηεο, κ‟ απηφ πνπ νλνκάδνπκε “θξίζε πνιηηηθή θαη εζηθή” ζήκεξα 

ζηελ Βιιάδα.»
160

  

Δλψ «γξακκέλε ην 1884, ε θσκσδία απηή, αλήθεη ζην θιαζζηθφ ξεπεξηφξην ηνπ 

ξνπκαληθνχ ζεάηξνπ θαη ην ζέκα ηεο ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Ρνπκαλίαο. Δ ππφζεζε εμειίζζεηαη 

ηελ επνρή πνπ ππήξραλ αληίπαια θφκκαηα θαη κπνξνχζαλ λα νξγαλσζνχλ πξνεθινγηθέο 

εθζηξαηείεο. Σν θσκηθφ ζηνηρείν πεγάδεη απφ ηε θαπιφηεηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα πξνζσπηθά 

ζπκθέξνληα θαη ε ζπλαιιαγή ησλ ηνπηθψλ θνκκαηηθψλ παξαγφλησλ, ε αζπλεηδεζία ησλ 

δεκαγσγψλ θαη άιιεο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, πνιιέο θνξέο αλαπφθεπθηεο - δπζηπρψο - ζηα 

θνηλνβνπιεπηηθά πνιηηεχκαηα, θαη πνπ ηηο γλψξηζε θαη ε Ρνπκαλία ηεο επνρήο εθείλεο.»
161

  

«Βκπλεπζκέλν απφ ηε δσή ζηε ξνπκαληθή χπαηζξν, πνπ ζπγθινλίδεη κε ηελ ηξαγηθή κνίξα 

ησλ εξψσλ ηνπ, νη νπνίνη πέθηνπλ ζχκαηα ησλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα.»
162

 ην δξάκα ζε δχν πξάμεηο κε ηίηιν «Ζ ζπκθνξά» αλαθέξεηαη ζε έγθιεκα πνπ έγηλε ζ’ 

έλα ρσξηφ ζηα βνπλά ηεο Ρνπκαλίαο. Σν γεγνλφο πξνθάιεζε έληνλε αλαζηάησζε ζηελ δσή ηνπ 

ηαβεξληάξε Νηξαγθνκίξ, ν νπνίνο ζπρλά κεζάεη θαη κεηαρεηξίδεηαη βίαηα ηελ γπλαίθα ηνπ Άλθα, 

πνπ είλαη ην κήιν ηεο έξηδαο κεηαμχ ηνπ πξψελ ζπδχγνπ ηεο πνπ έρεη δνινθνλεζεί, ηνπ 

ησξηλνχ, θαη ηνπ Γθεφξγθε πνπ είλαη ν δάζθαινο ηνπ ρσξηνχ θαη ν έξσηάο ηεο. Ο Νηξαγθνκίξ. 

Ξαθληθά ρηππάεη ηελ πφξηα ηεο, δεηψληαο ζηέγε θαη ηξνθή έλαο θαηαηξεγκέλνο θαηάδηθνο ν 

Ίνλ. ηε ζπδήηεζε καδί ηνπ απνθαιχπηεη πσο ν Νηξαγθνκίξ είλαη απηφο δνινθφλεζε ηνλ πξψην 

ηεο άλδξα.
163

  

Σν 1995, ην κεηαθξαζκέλν θείκελν έκειιε λα αλαηππσζεί απφ ηηο εθδφζεηο Γσδψλε, σο 

«έλα κηθξφ αθηέξσκα, γηα ηα 20 ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ Σάθε Αξαγψλα (…). Σα ηξία απηά έξγα 

ηνπ Καξαηδηάιε, είλαη φζα πξφιαβε λα κεηαθξάζεη απφ ηα ζεαηξηθά άπαληα ηνπ Ρνπκάλνπ 
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θιαζηθνχ πνπ πξνγξακκάηηδε. Πξνηθηζκέλνο, κε αζπλήζηζηε αίζζεζε ηνπ ιφγνπ, κεηάθξαδε κε 

άλεζε θη απφ ηα ηηαιηθά, ηα ηζπαληθά, ηα γαιιηθά, πξνζεγγίδνληαο κε επαηζζεζία, ππεπζπλφηεηα, 

γλψζε θαη αγάπε ηα αξρηθά θείκελα. Έηζη, νη κεηαθξάζεηο ηνπ αλαδχνληαη ζαλ πξσηφηππα έξγα, 

αλαδεκηνπξγψληαο ηελ πνίεζε θαη ην χθνο ησλ ζπγγξαθέσλ ζηε γιψζζα καο» (απφζπαζκα απφ 

ηελ έθδνζε). 

Ζ κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Καξαηδηάιε κε ηίηιν «Ο θπξ Λεσλίδαο κπξνζηά ζηελ 

αληίδξαζε» πεξηιακβάλεηαη θαη ζηελ Αλζνινγία ζεαηξηθψλ έξγσλ: Μνλφπξαθηα, δίπια ζε 

κεηαθξάζεηο έξγσλ ησλ Οπίιηακ αξφγηαλ, Υάξνιλη Πίληεξ, Σδσλ Μάξηηκεξ, Αληψλ Σζέρσθ, 

Αξκάλ αιαθξνχ, Μψξηο Νηξπφλ, Εαλ Εηξσληνχ θαη Ρέηδηλαιλη Ρφνπδ, πνπ δεκνζηεχζεθε απφ 

ηηο εθδφζεηο «Γθφλε», ζε κεηάθξαζε ηνπ Κ. Κνηδηά: «Ο Κπξ Λεσλίδαο κπξνζηά ζηελ αληίδξαζε 

είλαη κηα θιαζηθή θσκσδία ηνπ ξνπκαληθνχ ζεάηξνπ κε ζέκα πνπ αληερεί ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή δσή. Ζ πινθή δηαδξακαηίδεηαη ζην Βνπθνπξέζηη αλάκεζα ζηνλ ζπληαμηνχρν θπξ 

Λεσλίδα θαη ηελ ζχδπγν ηνπ ηελ Δθηκίηζα. «Λίγν πξηλ πάεη γηα χπλν, ν Λεσλίδαο, πεξήθαλνο γηα 

ηηο ηδέεο ηνπ, θάλεη κηα παζηαζκέλε ζπδήηεζε κε ηε γπλαίθα ηνπ γχξσ απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχο. Φηάλεη ζε ηέηνην ζεκείν πάζνπο θαη ςχρσζεο πνπ αξρίδεη λα θσλάδεη 

ζπλζήκαηα ππνζηεξίδνληαο ηε «δεκνθξαηηθή» ηνπ ζέζε, θαζψο ε γπλαίθα ηνπ, ηειείσο άζρεηε κε 

ην ζέκα θαη πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εξεκήζεη, ηνλ ππνζηεξίδεη. Ώξγά ηε λχρηα θη ελψ θνηκνχληαη, 

μππλνχλ απφ δπλαηνχο ζνξχβνπο πνπ αθνχγνληαη έμσ απφ ην ζπίηη ηνπο. Βπεξεαζκέλνη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ζεθψλνληαη παληθφβιεηνη θαη λνκίδνληαο φηη άξρηζε εμέγεξζε ζηε πφιε, 

απνθαζίδνπλ λα θχγνπλ ζηα θξπθά. κσο, ε αιήζεηα είλαη πνιχ πην απιή θαη πνιχ πην 

αζηεία!»
164

, θαζψο νη ζφξπβνη πνπ αθνχζηεθαλ δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά νη ππξνβνιηζκνί πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο γηνξηήο ηεο ηειεπηαίαο Κπξηαθήο ηεο Απνθξηάο. 

(παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζην www.culturenow.gr, 19.05.2014). 

Οη αλαγλψζηεο θαη ζεαηέο ηνπ Κπξ Λεσλίδα βιέπνπλ ηνλ νκψλπκν ήξσα λα επηδίδεηαη ζε 

έλα λαξθηζζηζηηθφ παξαιήξεκα πεξί ησλ «δεκνθξαηηθψλ» ηνπ ηδεψλ, κε κάξηπξα ηε γπλαίθα 

ηνπ. Οη πνιηηηθνί ηνπ πξνβιεκαηηζκνί αιιά θαη ην πάζνο κε ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηηο ζέζεηο ηνπ 

ηνλ θάλνπλ λα θσλάδεη δηάθνξα ζπλζήκαηα, αλαγθάδνληαο ηε γπλαίθα ηνπ λα θάλεη φηη 

ζπκθσλεί κε ηα ιεγφκελά ηνπ, αλ θαη πιήξσο αδαήο επί ησλ πνιηηηθψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο, μππλνχλ απφ ζνξχβνπο πνπ αθνχλ έμσ απφ ην ζπίηη ηνπο θαη, ιφγσ ηεο έληαζήο ηνπο 

λνκίδνπλ φηη μέζπαζε εμέγεξζε ζηελ πφιε, επεξεαζκέλνη απφ ηνλ πξνεγνχκελν «πνιηηηθφ 

καληθέζην» ηνπ ζπδχγνπ. Ζ πιάλε ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απιή θαη αζηεία αηηία ησλ 
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ζνξχβσλ ζπλζέηνπλ έλα ηιαξνηξαγηθφ ζθεληθφ φπνπ νη ήξσεο εθζέηνπλ εξήκελ ηνπο ηελ 

ππνθξηζία θαη ηνλ κηθξναζηηζκφ ηνπο. 

Σν έξγν Ο θπξ Λεσλίδαο κπξνζηά ζηελ αληίδξαζε αλαπαξηζηά κε ηνλ γιαθπξφ ηξφπν ηνπ 

Καξαηδηάιε ηηο ζπλέπεηεο ηεο θηιειεχζεξεο ξεηνξηθήο ζε έλα θνηλφ πνπ αλαπαξάγεη άθξηηα φ,ηη 

αθνχεη, εθπξφζσπνο ηνπ νπνίνπ είλαη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν θπξ Λεσλίδαο.
165

 Ο 

ζπληαμηνχρνο ηνπ δεκνζίνπ πηζηεχεη αθξάδαληα πσο ε «Κφθθηλε» δεκνθξαηία ζα δψζεη ζε 

φινπο ζχληαμε θαη πξφζζεηα «κνξαηφξηνπκ» γηα ηηο απνπιεξσκέο ρξεψλ. ην ηέινο, πείζεηαη 

φηη ε επαλάζηαζε δελ κπνξεί λα επίθεηηαη, αθνχ νη αξρέο έρνπλ απαγνξεχζεη ηνπο 

ππξνβνιηζκνχο κέζα ζηα φξηα ησλ πφιεσλ. 

Ο Καξαηδηάιε, κέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο αιιά κέζα απφ ηε δξάζε ησλ εξψσλ ηνπ 

παξνπζηάδεη ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχζαλ νη ππνζρέζεηο ησλ πνιηηηθψλ ζηελ ζπλείδεζε ησλ 

θαινπξναίξεησλ πνιηηψλ, ζε κηα επνρή κάιηζηα πνπ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη νη δηαξθείο αγψλεο 

ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Με έληερλν ηξφπν 

κεηαιακπαδεχεη ην ζπλαίζζεκα πνπ είλαη ηζρπξφ, κεηαβιεηφ, αζηαζέο θαη θπξίσο  δηάρπην ζε 

φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ, θαζψο είλαη απηφ πνπ νπζηαζηηθά πξνζδηνξίδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

αλζξψπσλ αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ έζλνπο. 

 

3.3.5. Επζπκνγξαθήκαηα 

 

ηελ θνηλσληθή ζάηηξα κε ηίηιν Βπζπκνγξαθήκαηα, κε δξηκχ ηξφπν θαηαδεηθλχεη ηα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ άξρνπζα ηάμε, ηνπο δηεθζαξκέλνπο πνιηηηθνχο, ηελ 

θνηλσληθή ππνθξηζία ηεο επνρήο, ζθηαγξαθψληαο κε έμνρν ηξφπν ηνπο ραξαθηήξεο ησλ εξψσλ 

θαη ηηκψληαο κε ηε γξαθή ηνπ ηε ξνπκαληθή ινγνηερλία.
166

 

Ζ κεηάθξαζε έγηλε απφ ηνλ σθξάηε Κνηνινχιε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εθδνηηθνχ  νίθνπ 

Γσξηθφο ζηελ Αζήλα ην 1989. «Με ηελ θαπζηηθή θνηλσληθή ζάηηξά ηνπ μεζθεπάδεη θαη 

καζηηγψλεη αλειέεηα ηνλ παξαζηηηζκφ, ην ζσβηληζκφ, ηε δεκαγσγία θαη ηελ παηξηδνθαπειία ηεο 

άξρνπζαο ηάμεο, θαπηεξηάδνληαο ηε ζαπίια κίαο παξαδφπηζηεο θνηλσλίαο πνπ δηαβξψλεη ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Καηαιπηηθή είλαη ε ζάηηξά ηνπ φηαλ ζηξέθεηαη ελάληηα ζηνπο θαθιαηάδεο 

πνιηηηθάληεδεο θαη ηνπο κηθξναζηνχο ςεπδνεπαλαζηάηεο. Πφζν επίθαηξα είλαη απηά ηα 

επζπκνγξαθήκαηά ηνπ, ζα ην δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ν αλαγλψζηεο.»
167
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«Ο Καξαηδηάιε έγξαςε ηηο πην αμηφινγεο θσκσδίεο εζψλ, ραξαθηήξσλ θαη θαηαζηάζεσλ 

ηεο ξνπκαληθήο ινγνηερλίαο: Μηα θνπξηνπληαζκέλε λχρηα, 1878, Ο θπξ-Λεσλίδαο αληηκέησπνο κε 

ηελ αληίδξαζε, 1879, Ώπνθξηάηηθα, 1879. Ώπνθνξχθσκα ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπ ζηάζεθε ε 

ρπκψδεο ζαηηξηθή θσκσδία Έλα ρακέλν γξάκκα (1884). ηελ θσκσδία ηνπ απηή ν Καξαηδηάιε 

ζηειηηεχεη ακείιηθηα ηνπο δηεθζαξκέλνπο, αζηνηρείσηνπο θαη μηπαζκέλνπο πνιηηηθάληεδεο ηεο 

άξρνπζαο ηάμεο, πνπ εθκεηαιιεχνληαη αδηάληξνπα θαη αλειέεηα ηελ αθέιεηα ησλ απιψλ 

πνιηηψλ».
168

 

 

3.3.6. Επηά ζθίηζα 

 

Πξνδεισηηθφο ν ηίηινο ηνπ κεηαθξαζκέλνπ ζε δίγισζζε έθδνζε έξγνπ απνηειείηαη απφ 

ηηο κεηαθξάζεηο ησλ επηά ζθίηζσλ ηνπ Καξαηδηάιε θαη ζπγθεθξηκέλα ην «Βίδηηα», ην «Ο θχξηνο 

Γθφε», ην «Καηά ζπξξνή αδπλακίεο», ην «Τςειή πνιηηηθή: 1898», ην «Αηηκία», ην «Σαπεηλέο 

νηθνλνκίεο…» θαη ην «Καχζσλαο», φπσο θαη ην «εκείσκα ηεο ζπληνλίζηξηαο» αιιά θαη ην 

«Δπίκεηξν» θαη ην «Υξνλνιφγην». Ζ κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ έγηλε ην 2012 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ην Δξγαζηήξη Λνγνηερληθήο Μεηάθξαζεο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ «Σα χγρξνλα 

Βαιθάληα». Οη επηκειεηέο ηεο έθδνζεο ήηαλ νη θαζεγεηέο ηαχξνο Γειεγηψξγεο θαη Βίθησξ 

Ηβάλνβηηο, ελψ ε Δπγελία Σζειέληε κεηάθξαζε ηα επηά ζθίηζα γηα ινγαξηαζκφ ησλ εθδφζεσλ 

«Αιιφηξνπν». Πξφθεηηαη γηα «επηά εζνγξαθήκαηα απφ έλαλ ζαξθαζηηθφ ινγνηέρλε ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηψλα. Βπηά ζηηγκηφηππα πνπ θιείλνπλ ην κάηη ζηελ επνρή ηνπο θαη δνθηκάδνληαη ζηηο 

δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο δηθήο καο. Βπηά αλαγλψζεηο γηα λα αλαπνιείο θαη λα ρακνγειάο, λα ληψζεηο 

παηδί θαη πεηξαρηήξη, δνθεζίζνθνο θαη ζνβαξφο. Βπηά πηλειηέο πνπ γηνξηάδνπλ κηα επέηεην θαη κηα 

ζπλεξγαζία δχν γεηηνληθψλ βαιθάλησλ ιαψλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ ηνλ Καξαηδηάιε γλψξηκε 

πνιηηηζκηθή ζπληζηψζα. Καη κηα εκβξηζήο πξνζέγγηζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηαχξνπ Αειεγηψξγε, 

πνπ αλαιχεη ηηο πηπρέο ηεο γξαθήο ηνπ ζπγγξαθέα ηφζν γηα λα ηνλ γλσξίζεη ν αλαγλψζηεο φζν θαη 

γηα λα εκπινπηηζηεί ε βηβιηνγξαθία κε κηα ελδειερή αλαθνξά ζην έξγν ηνπ.»
169
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄. ΗΟΝ ΛΟΤΚΑ ΚΑΡΑΣΕΗΑΛΔ, Ο ΜΟΛΗΔΡΟ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

 

Σν έξγν ηνπ Καξαηδηάιε δηέπεηαη απφ έλαλ δηάρπην ξεαιηζκφ. Ο παξάγνληαο πνπ 

δηακφξθσζε θαζνξηζηηθά ηνλ ηξφπν γξαθήο ηνπ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ν αγψλαο γηα ηνλ επηνχζην 

θξάηεζε ηα κάηηα ηνπ νιάλνηρηα ζηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα, αλαγθάδνληάο ηνλ κ’ έλαλ ηξφπν 

λα κειεηήζεη θαη λα γλσξίζεη ζε βάζνο ηελ αιεζηλή κνξθή ηεο θνηλσλίαο ηνπ θαηξνχ ηνπ.
170

 Γη’ 

απηφ θαη έρεη ππνζηεξηρζεί φηη, παξά ηα ζηνηρεία θιαζηθηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηα ζεαηξηθά ηνπ, 

ν Καξαηδηάιε δελ θαιιηέξγεζε ζηα θείκελά ηνπ ηφζν ηνπο «γεληθνχο ηχπνπο», φζν ηνπο 

«θνηλσληθνχο ηχπνπο». Σν θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν εληάζζνληαη θαη δνκνχληαη νη 

ραξαθηήξεο ηνπ Καξαηδηάιε, είλαη ηφζν ηζρπξφ, ψζηε λα κελ είλαη πξνθαλέο ζηα έξγα ηνπ έλα 

κνληέιν κηαο παγθφζκηαο αλζξψπηλεο θχζεο, δίρσο απηφ λα πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά θαη 

ηνπηθά.
171

 Σν ινγνηερληθφ ξεχκα ζην νπνίν αληεηίζελην ν Καξαηδηάιε ήηαλ ν ξνκαληηζκφο ελψ 

απνζηξεθφηαλ θαη ηα έξγα πνπ είραλ δηδαθηηθφ ραξαθηήξα. Αληηζέησο, ε βάζε ηεο ινγνηερληθήο 

δεκηνπξγίαο ηελ νπνία ελζηεξληδφηαλ θαη εθάξκνδε ήηαλ ε «ηέρλε γηα ηελ ηέρλε». Δπηπιένλ, ν 

Καξαηδηάιε δελ ελδηαθεξφηαλ λα πξνβάιιεη ην ςπρνινγηθφ ππφβαζξν ησλ εξψσλ ηνπ, πνπ ζα 

εμεγνχζε ηηο πξάμεηο ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σα ιίγα έξγα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηεί απηή 

ηελ ηερληθή είλαη ζαηηξηθά, θαη έηζη γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ αλαγλψζηε φηη ζ’ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε ίδηα ε ρξήζε ηεο ςπρνινγηθήο ηερληθήο απνηειεί κηα παξσδία.
172

  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Καξαηδηάιε αληηιακβάλεηαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, είρε πεη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 1890-1900 ηα εμήο: «ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

αθξηβψο φπσο ην ζρέδην ηνπ αξρηηέθηνλα δελ απνηειεί αθφκα ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ησλ 

πξνζέζεψλ ηνπ, αιιά κφλν ηε ζπκβαηηθή ηνπο θαηαγξαθή [...], έηζη θαη ην γξάςηκν ηνπ 

δξακαηνπξγνχ δελ είλαη αθφκα ε πξαγκάησζε ησλ πξνζέζεψλ ηνπ (ηεο θσκσδίαο), αιιά κία 

ζπκβαηηθή θαηαγξαθή, ζηελ νπνία ζα πξνζηεζνχλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπαξαζηαζεί κία αλάπηπμε αλζξψπηλσλ θαηαζηάζεσλ θαη πξάμεσλ. Με ιίγα ιφγηα: αθξηβψο 

φπσο ην ζρέδην ελφο αξρηηέθηνλα έρεη κηθξή νκνηφηεηα κε έλα δσγξαθηθφ πίλαθα, έηζη θαη ην 

δξάκα έρεη κηθξή νκνηφηεηα κε έλα πνίεκα».
173

 

Δλ ζρέζεη κε ηνπο ήξσεο ησλ έξγσλ ηνπ, ζεσξείηαη φηη ζπκβνιίδνπλ θνηλσληθέο ηάμεηο, ή 

εζλνηηθέο νκάδεο. Ο Μηηίθα ζεσξείηαη φηη αληηπξνζσπεχεη ηνλ κέζν Βνπθνπξεζηηψηε, ν 

δάζθαινο Μάξηνο Ρνζηνγθάλ αληηθαηνπηξίδεη ηνπο απφδεκνπο απφ ηελ Σξαλζπιβαλία, πνπ 

ήηαλ νπαδνί ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ελψ ν κέζπζνο (ξνπκ. «cetăţeanul turmentat») εθπξνζσπεί 
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ηνλ αλψλπκν επαξρηψηε, πνπ αληηκεησπίδεηαη σο πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, ρσξίο ζαθή 

πνιηηηθή ηνπνζέηεζε θαη ζπγρπζκέλνο απφ ηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο.
174

 

Πάκπνιιεο είλαη νη ινγνηερληθέο επηξξνέο ηνπ Καξαηδηάιε, νη νπνίεο γίλνληαη εκθαλείο 

κέζα απφ ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο εξγνγξαθίαο ηνπ, αιιά έρνπλ γλσζηνπνηεζεί θαη απφ ηνλ 

ίδην ηνλ ζπγγξαθέα. Ο Καξαηδηάιε ππήξμε γλψζηεο φιεο ηεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο πνπ 

εθηείλεηαη απφ ηνλ αίμπεξ έσο ηνπο ξνκαληηθνχο, ελψ επεξεάζηεθε θαη απφ ην γαιιηθφ 

ζεαηξηθφ είδνο βνληεβίι.
175

 Δπίζεο, ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

χθνπο, άζθεζε θαη ε δξακαηνπξγία ησλ ζπγγξαθέσλ Λάκπηο θαη αξληνχ.
176

 Ο Σζηιηκπί Μντζέ, 

Δβξαίνο πιαλφδηνο πξακαηεπηήο ζηελ πεξηνρή ηεο Βιαρίαο, αλαθέξζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Καξαηδηάιε σο πεγή έκπλεπζεο, θαζψο, δηαβάδνληαο απφ παηδί ηα κνλφζηηρα αζηεία ηνπ, ηα 

έβξηζθε εχζηνρα θαη ρηνπκνξηζηηθά.
177

 Αθφκα, ν Αληφλ Παλ ήηαλ απφ εθείλνπο ηνπο 

θαιιηηέρλεο, ησλ νπνίσλ ε πνίεζε εθηηκήζεθε απφ ηνλ Καξαηδηάιε, αιιά θαη ν Νηθνιάε 

Φηιίκνλ έραηξε ηνπ ζαπκαζκνχ ηνπ Ρνπκάλνπ ζπγγξαθέα.
178

 

ηα πιαίζηα ησλ ινγνηερληθψλ ηνπ επηξξνψλ, ν Καξαηδηάιε αμηνπνίεζε θαη αξθεηέο 

ζεκαηηθέο πνπ άληιεζε απφ ην ξνπκαληθφ ζέαηξν ηνπ ζπγγξαθέα Σενληφξ Μχιεξ
179

 θαη, 

θπζηθά, απφ ηα έξγα ησλ ζείσλ ηνπ, Κνζηάθε θαη Γηψξγνπ Καξαηδηάιε, θαζψο πξαγκαηεχνληαλ 

θαη νη δχν, ζηηο παξαζηάζεηο πνπ αλέβαδαλ, ηα ήζε ηεο επνρήο ηνπο. χγρξνλνη ζπγγξαθείο ηνπ 

Καξαηδηάιε, πνπ επίζεο πηζηεχεηαη φηη ηνπ πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη εληέιεη ηνλ 

ελέπλεπζαλ, ήηαλ ν Δκίι Ενιά, ν Αλαηφι Φξαλο θαη ν Έληγθαξ Άιαλ Πφε.
180

 πσο αλαθέξνπκε 

θαη παξαπάλσ, δέρηεθε κεγάιε επηξξνή απφ ην έξγν ηνπ Μνιηέξνπ. Ο ραξαθηεξηζκφο 

«Μνιηέξνο ηεο Ρνπκαλίαο» αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα, ηνλίδνληαο ηα θνηλά ζεκεία ζχγθιηζεο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπο. 

 

4.1. Μνιηέξνο, ν εθθξαζηήο κηαο επνρήο 

 

ηε Γαιιία ηνπ 17
νπ

 αηψλα, πνπ έδεζε θαη έδξαζε ν Μνιηέξνο, ην πνιίηεπκα ήηαλ ε 

απφιπηε κνλαξρία (βαζίιεπε ν Λνπδνβίθνο 14
νο)

. Αλάινγα κε ην εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ, ε 

θνηλσλία απνηεινχληαλ απφ ηξεηο θνηλσληθέο ηάμεηο. ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο αλήθαλ νη 

αξηζηνθξάηεο, νη νπνίνη απνηεινχζαλ ηελ πξνλνκηνχρα ηάμε. Αθνινπζνχζε ε αζηηθή ηάμε, πνπ 
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ήηαλ κελ πινχζηα σζηφζν δελ ήηαλ θνηλσληθά ηζρπξή. ηελ θαηψηαηε ηάμε αλήθε ν ιαφο, πνπ 

απνηεινχληαλ απφ δνχινπο, ηερλίηεο, αγξφηεο θαη θηελνηξφθνπο. 

Ο Μνιηέξνο αληινχζε ηελ έκπλεπζή ηνπ απφ φινπο ηνπο αλζξψπηλνπο ραξαθηήξεο ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Οη αξηζηνθξάηεο φπσο ν Μηζάλζξσπνο ή ν Ανλ Γνπάλ, ηχπνη ηνπ 17
νπ

 

αηψλα, επεηδή ήηαλ παλίζρπξνη θαη είραλ απφιπηε εμνπζία πάλσ ζηελ θαηψηεξε ηάμε ππεξέηεο, 

ρσξηθνχο ή ηερλίηεο ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε λα ηνπο ρηππνχλ θαη λα ηνπο εθκεηαιιεχνληαη 

ζχκθσλα κε ηε δηάζεζή ηνπο.
181

 Ζ ζθηαγξάθεζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο εθηπιίζζεηαη ζε ηέηνην 

βαζκφ κέζα ζηα έξγα ηνπ, πνπ θάλεη ηνλ Μνιηέξν αμηφπηζην κάξηπξα ηεο επνρήο ηνπ. 

Πεξηγξάθεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζηε γιψζζα, ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ δηέπνπλ ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο κε θσκηθνηξαγηθή γιψζζα, πνπ ζην ηέινο ν ζεαηήο δελ είλαη 

ζίγνπξνο αλ ζέιεη λα θιάςεη ή λα γειάζεη.  

ηηο θσκσδίεο ηνπ πεξηγξάθεη φια φζα ηνλ δπζαξεζηνχζαλ. ηηο κεγάιεο θσκσδίεο, ν 

Μνιηέξνο θάλεη κηα ελδνζθφπεζε θαη αλαιχεη ηα αλζξψπηλα πάζε. Δκπλεφκελνο απφ ζχγρξνλα 

θαη επίθαηξα γηα ηελ επνρή ηνπ ζέκαηα, δεκηνπξγεί ηελ πξψηε ηνπ θσκσδία Γεινίεο 

επηηεδεπκέλεο.
182

 

Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο κνιηεξηθήο θσκσδίαο είλαη ε εχζηνρε ρξήζε ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ ζπλεζεηψλ ηεο αξηζηνθξαηίαο.
183

 Γίρσο λα 

θάλεη εμαηξέζεηο, ν Μνιηέξνο αλαδεηθλχεη ηηο γεινηφηεηεο, ηηο παξαμεληέο, ηα βίηζηα ησλ 

αξηζηνθξαηψλ, θαηαγγέιιεη ηελ ππνθξηζία θαη γεινηνπνηεί ηνπο αζηνχο, νη νπνίνη κε έρνληαο ηα 

πξνλφκηα ησλ αξηζηνθξαηψλ, κάηαηα πξνζπαζνχλ λα ηνπο κηκεζνχλ. Αθφκα, ε αζηηθή 

παξηδηάληθε ηάμε απνηέιεζε βαζηθφ ζέκα ησλ θσκσδηψλ ηνπ φπσο. Δπίζεο ζηα έξγα ηνπ 

πξαγκαηεχεηαη ηε δσή θαη ηηο ζπλήζεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ κηθξψλ πφιεσλ.
184

 

Ζ αζηηθή ηάμε γεινηνπνηείηαη απφ ηνλ ππεξβνιηθφ κηκεηηζκφ ηεο, φπσο γίλεηαη θαλεξφ 

ζην έξγν Σαξηνχθνο. Παξάιιεια, γίλεηαη ιφγνο γηα ηα πξνλφκηα ησλ αξηζηνθξαηψλ, φπσο 

δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηα έξγα Λφγηεο γπλαίθεο (1672)
185

 θαη Γεινίεο επηηεδεπκέλεο ή 

Φεπηνδηαλννχκελεο (1659).
186
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Ο Μνιηέξνο, κε νπκαληζηηθή θαη πξννδεπηηθή ζθέςε, ζίγεη ην δήηεκα ηεο κφξθσζεο ησλ 

γπλαηθψλ ζην ρνιείν ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο σο πξνο ηελ επηινγή ζπδχγνπ 

ζην ρνιείν ησλ ζπδχγσλ, ζε κηα αλδξνθξαηηθή θαη ζπληεξεηηθή θνηλσλία.
187

 

Μέζα απφ ηα έξγα ηνπ θαηαγγέιιεη ηελ θαηαπάηεζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εζηθήο. Με 

ξεαιηζηηθφ ηξφπν αλαδεηθλχεη ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, πξνζπαζψληαο 

λα μππλήζεη κέζα ζηελ ςπρή ησλ αλαγλσζηψλ ή ησλ ζεαηψλ ηνπ ηελ έλλνηα ηεο αδέθαζηεο 

δηθαηνζχλεο. Αθφκε θαη ν ζεκεξηλφο αλαγλψζηεο αγαλαθηεί φηαλ βιέπεη ηηο άδηθεο πξάμεηο ησλ 

δπλαηψλ αλζξψπσλ. Ο Ανλ Γνπάλ, είλαη αλήζηθνο, αιιά ηαπηφρξνλα πεπεηζκέλνο φηη δηθαηνχηαη 

λα θάλεη ηα πάληα επεηδή είλαη επγελήο. Σελ ίδηα πίζηε έρνπλ θαη νη αξρφληηζζεο θπξίεο πνπ 

μπινθφξησλαλ ηηο ππεξέηξηέο ηνπο δίλνληάο ηνπο έλα θνκκάηη ςσκί. Ο Μνιηέξνο γλψξηδε φηη 

ζηελ επνρή ηνπ επηθξαηνχζε ην δίθαην ηνπ ηζρπξφηεξνπ θαη φρη ε ηζφηεηα, γεγνλφο πνπ ηνλ 

δπζαξεζηνχζε ηφζν ψζηε λα ην θαηαγγείιεη κε ηνλ ηξφπν πνπ γλψξηδε θαιά, ην ζέαηξν. 

Μηζνχζε ηελ ππνθξηζία ηεο αλψηεξεο ηάμεο θαη αλαδείθλπε ηελ δηθαηνζχλε πνπ ππάξρεη 

ζηε θχζε. Ζ εζηθή ηνπ ηειηθά, ζπλίζηαην ζην φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα αθνινπζεί ηε θχζε ηνπ 

θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη ππεξφπηεο θαη ππνθξηηηθήο. Γχν ζηίρνη απ΄ ηνλ Μηζάλζξσπν ζηελ 

πξψηε ζθελή ηεο πξψηεο Πξάμεο ζπλνςίδνπλ απηή ηελ εζηθή: «Δ ηέιεηα ινγηθή απνθεχγεη θάζε 

αθξφηεηα θαη απαηηεί λα είκαζηε ζψθξνλεο κε κέηξν».
188

 

ια απηά ν «παξαηεξεηήο»
189

 Μνιηέξνο ηα γξάθεη ζε απηφ ην χθνο, κε ζθνπφ λα 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ εζψλ ηεο επνρήο ηνπ. Πξνθαιψληαο ζηνπο ζεαηέο ην γέιην πνπ 

πεγάδεη απφ ηα ειαηηψκαηα ησλ δηάθνξσλ ραξαθηήξσλ αλαπφθεπθηα ηνπο σζεί ζε κηα άιιε, 

ιηγφηεξν θαηδξή ζπκπεξηθνξά. Σν θπξηφηεξν επίηεπγκα ηνπ είλαη φηη ςάρλεη γηα έλα θεληξηθφ 

βίηζην ή ειάηησκα ηνπ ραξαθηήξα θαη ην παξνπζηάδεη λαηνπξαιηζηηθά, ρσξίο σξαηνπνηήζεηο. 

Κχξην εξγαιείν ηεο ηέρλεο ηνπ ε γιψζζα, πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απζφξκεηε, 

γιαθπξή, γεκάηε δσεξφηεηα, κε έλα ιεμηιφγην απιφ θαη θακηά θνξά παξαθνξησκέλε κε 

γισζζηθά ιάζε ηα νπνία ζθφπηκα ρξεζηκνπνηεί. 

Ο ραξαθηήξαο ηνπ Γνλ Ενπάλ ζέηεη κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ ηε δηάζεζε ησλ 

αξρφλησλ κφλν γηα θαινπέξαζε θαη πεξηπέηεηεο θαη ηελ πιήξε αδηαθνξία ηνπο γηα ηα 

θαζήθνληα πνπ είραλ. Με ιίγα ιφγηα, ηνπο αλαπαξηζηά σο θεθήλεο, άπηζηνπο, ρσξίο εζηθνχο 

θξαγκνχο, θαη ζεβαζκφ. πσο ν ίδηνο δειψλεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ Σαξηνχθνπ (1664), «ν ξφινο 

ηεο θσκσδίαο είλαη λα δηνξζψζεη ηα αλζξψπηλα βίηζηα θαη ειαηηψκαηα». Ζ πεξηγξαθή είλαη 
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ζαηπξηθή θαη θαπζηηθή θαζψο επηζπκεί λα απνηξέςεη ηνπο αλζξψπνπο απφ ην λα ελδίδνπλ ζηα 

άζρεκα έλζηηθηά ηνπο.  

Δμπµλεί ηελ θαιή θξίζε θαη ηε ινγηθή ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο ηνπ, ελψ αλακηγλχεη 

ηελ αλεζπρία µε ηελ θαηδξφηεηα. Σα πην γλσζηά έξγα, ηνπ κεγαινθπή Μνιηέξνπ, ζηα νπνία 

απνηππψλνληαη ηα ήζε θαη νη αδπλακίεο ηνπ ραξαθηήξα ησλ αλζξψπσλ είλαη ην ρνιείν 

Γπλαηθψλ, Φηιάξγπξνο, Ώξρνληνρσξηάηεο, Καηά Φαληαζίαλ Ώζζελήο, Σαξηνχθνο, Ανλ Γνπάλ θαη 

Μηζάλζξσπνο. Δηδηθά ηα ηξία ηειεπηαία πξνθάιεζαλ δένο ζηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ ιφγσ ηεο 

βαζχηεηαο θαη εηιηθξίλεηαο πνπ ηα ραξαθηεξίδεη. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ δεκηνπξγφ ηεο απνθαινχκελεο «πςειήο θσκσδίαο», ν νπνίνο έζεζε 

ηα ζεκέιηα ηεο ξεαιηζηηθήο δξακαηνπξγίαο θαη παξάιιεια ζπλδχαζε ην ζέαηξν κε ηηο 

πξννδεπηηθέο ηδέεο ηνπ αλζξσπηζκνχ. 

 

4.2. Μνιηέξνο, ήξσεο θαη ραξαθηήξεο 

 

Ζ θηινζνθία ηνπ Μνιηέξνπ πεγάδεη απφ ηελ πίζηε ζηελ ειεχζεξε βνχιεζε θαη 

βαζίδεηαη ζηελ  εκπηζηνζχλε ζηελ αλζξψπηλε θχζε. Τπνζηεξίδεη φηη ε επηπρία επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηνπ κέηξνπ θαη ηεο απνθπγήο ησλ αθξνηήησλ.  

ην πξφζσπν ηνπ Ανλ Γνπάλ (1665), νη ζεαηέο αλαγλσξίδνπλ ηνπο θπληθνχο επγελείο θαη 

κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ελφο γλσζηνχ κχζνπ, ν Μνιηέξνο πιάζεη έλαλ ραξαθηήξα απαιιαγκέλν 

ζξεζθεπηηθέο θαη εζηθέο πεξηθξάμεηο, ν νπνίνο θαζξεθηίδεη πξφζσπα ηεο επνρήο ηνπ. Δίλαη έλαο 

ραξαθηήξαο παξκέλνο απ’ηελ θνηλσλία θάζε επνρήο, γεγνλφο πνπ ηνλ δηαζθαιίδεη ηε 

δηαρξνληθφηεηά ηνπ. Δπηπιένλ, είλαη έλαο άλζξσπνο αληθαλνπνίεηνο δίρσο ινγηθή θαη θξαγκνχο. 

Γελ έρεη φξηα, δελ ηνλ θνβίδεη ηίπνηα θαη δελ ζέβεηαη ηνπο ζεζκνχο πνπ πξνηάζζεη ε θνηλσλία. 

Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε κέζν γηα λα θαηαθηήζεη κηα γπλαίθα.  

Φαλεξή γίλεηαη ε βαξχηεηα πνπ δίλεη ν Μνιηέξνο ζηελ απεηθφληζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

ήξσα ζηνλ Ώξρνληνρσξηάηε, βάδνληαο ηελ πινθή ζε δεχηεξε κνίξα. Απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ 

εκθαλίδνληαη ελψπηνλ ηνπ Γηνξδάλε πνιιά πξφζσπα πνπ πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπζνχλ ηε 

καλία ηνπ γηα κηα πινχζηα θαη αξηζηνθξαηηθή δσή. ηελ καληψδε πξνζπάζεηά ηνπ λα αλέιζεη 

θνηλσληθά ν αξρνληνρσξηάηεο ρξεζηκνπνηεί θάζε κέζν, αγλνψληαο αθφκα θαη ηε γεινηνπνίεζε 

ηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ραξαθηήξα εγσηζηή, καηαηφδνμν, αθειή, κεγαινκαλή, θηιφδνμν θαη 

απηαξρηθφ, πνπ ληξέπεηαη γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ. Παίξλεη ηελ απφθαζε λα αλέιζεη θνηλσληθά 

δίρσο λα ππνινγίδεη ηίπνηα.   

Σν ραξαθηήξα ελφο ππνθξηηή πξαγκαηεχεηαη ζην έξγν ηνπ Σαξηνχθνο, ν νπνίνο είλαη 

αζπλείδεηνο, ςεπηνεπζεβήο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηνπο θαιφπηζηνπο θαη αζψνπο αλζξψπνπο ζαλ 
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ηνλ θχξην Οξγθφλ. πγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηνπ Μνιηέξνπ είλαη λα ζαηηξίζεη ηελ ππνθξηζία θαη ηε 

ζξεζθνιεςία. Ο ςεπηνζξεζθεπφκελνο θαη πξνηθνζήξαο Σαξηνχθνο θαηαθέξλεη λα 

εγθαηαζηαζεί ζηελ αξηζηνθξαηηθή νηθία ηνπ επζεβνχο Οξγθφλ, γεγνλφο πνπ ηνπ δίλεη ηελ 

επθαηξία κέζσ ησλ δνινπινθηψλ ηνπ λα πξνθαιέζεη ζπγθξνχζεηο ζε νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα.   

ην πην «θηινζνθηθφ» απφ ηα έξγα ηνπ, ηνλ Μηζάλζξσπν, ν Μνιηέξνο θάλεη ιφγν γηα ηα 

ήζε ηεο πςειήο θνηλσλίαο ηνπ 17
νπ

 αηψλα. Καηαθξίλεη ηελ ππνθξηζία, ηελ θνιαθεία θαη ηελ 

θνηλσλία ηνπ «θαίλεζζαη» κε «επγεληθή» ζάηηξα, ζθηαγξαθψληαο έηζη ην δηαβξσκέλν ζχζηεκα 

κε ην νπνίν ιεηηνπξγεί ε θνηλσλία. Παξάιιεια δίλεη ην παξάδεηγκα ελφο ραξαθηήξα πνπ 

αληηηάζζεηαη ζηε ρπδαηφηεηα, ηε δηάβξσζε θαη ηελ ππνθξηζία, ηα ζπκθέξνληα θαη ηνλ 

ακνξαιηζκφ. Ο Αιζέζη, ν πξσηαγσληζηήο ηνπ Μηζάλζξσπνπ, θαζξεθηίδεη ηελ απέρζεηα ηνπ 

Μνιηέξνπ πξνο ηε δσή ηεο βαζηιηθήο απιήο, πνπ δέζπνδε ε ππνθξηζία, ην ςεχδνο, ε θνιαθεία 

θαη νη ίληξηγθεο. Αζπκβίβαζηνο αζθεί έληνλε θξηηηθή θαη επηηίζεηαη ζε φινπο έσο φηνπ 

απνθαζίδεη λα απνρσξήζεη απφ απηήλ ηελ θνηλσλία κε ηελ ειπίδα «λα δήζεη ηίκηα».
190

 

πγθεθξηκέλα, ν Αιζέζη, απφ ηε κηα είλαη απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ θνηλσληθή ππνθξηζία, αιιά 

απφ ηελ άιιε είλαη εξσηεπκέλνο κε ηελ άζηαηε θαη θηιάξεζθε ειηκέλ, ε νπνία είλαη απφιπηα 

ππνηαγκέλε θαη ζπκβηβαζκέλε κε ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα. Λφγσ ηνπ έξσηά ηνπ, ν Αιζέζη 

ζπρλάδεη ζην ζαιφλη ηεο, φπνπ έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα ςεχηηθε θνηλσλία ηελ νπνία ν ίδηνο 

απνζηξέθεηαη.   

ηνλ Αιζέζη ζπλαληάκε έλαλ ραξηζκαηηθφ ραξαθηήξα ν νπνίνο δηαθαηέρεηαη απφ 

εηιηθξίλεηα, εληηκφηεηα θαη  επαηζζεζία, αιιά θαη έλαλ άλζξσπν πνπ έρεη πνιιέο αδπλακίεο 

φπσο εγσηζκφ, νμπζπκία θαη πεξεθάληα.  Σν πείζκα ηνπ ζηέθεηαη εκπφδην θαη δελ αλαγλσξίδεη 

ηα ιάζε θαη ηελ ππεξβνιή ζηηο πξάμεηο ηνπ. Σαπηφρξνλα, ε έιιεηςε απηνζπγθξάηεζεο, 

ςπρξαηκίαο θαη ππνκνλήο, ηνλ νδεγεί ζηελ επηκνλή λα ζέιεη λα ζθέπηνληαη θαη λα πξάηηνπλ νη 

άιινη φπσο ν ίδηνο, δειαδή, δίθαηα θαη έληηκα. Καζψο απηφ δελ κπνξεί λα ην θαηαθέξεη, 

απνζηξέθεηαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, ζαξθάδεη ηα ειαηηψκαηα ηνπο θαη θαηαθεχγεη ζηε 

κνλαμηά. 
191

 

Σέινο, ν Μνιηέξνο ζην έξγν ηνπ Καηά θαληαζίαλ αζζελήο πεξηγξάθεη ηνλ 

αληηεπαγγεικαηηζκφ θαη ηελ αθέιεηα ελφο θηιφδνμνπ γηαηξνχ. Ο ήξσαο ηνπ έξγνπ, ν Argan  

θνβάηαη ηηο αζζέλεηεο θαη ην ζάλαην. Θέιεη λα αζρνινχληαη φινη καδί ηνπ θαη ζπλαλαζηξέθεηαη 

ζπλερψο κε γηαηξνχο θαη  θαξκαθνπνηνχο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ δχζηξνπν εγσηζηή, πβξηζηηθφ θαη 

εγσθεληξηθφ ραξαθηήξα.   
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4.3. Καξαηδηάιε, ήξσεο θαη ραξαθηήξεο 

 

Αξθεηνί απφ ηνπο ήξσέο ηνπ απεηθνλίδνπλ αληηπξνζσπεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Απφ ηνπο πην γλσζηνχο ηνπ ραξαθηήξεο είλαη ν Μηηίθα (Γεκεηξάθεο), πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηνπο κεζναζηνχο πνιίηεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ηεο Βιαρίαο θαη ηεο Μνπληέληαο. 

Ο Μηηίθα ππνθξηηηθά θαη δήζελ επηπφιαηα, πιαηεηάδεη ζην ιφγν ηνπ θαη ρξεζηκνπνηεί έμππλα -

θαηά ηε γλψκε ηνπ- ζηεξεφηππα, γηα ηελ απνδφκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζεκάησλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη.  

Άιινο γλσζηφο ραξαθηήξαο ηνπ είλαη ν δάζθαινο Μάξηνο Ρνζηνγθάλ, ν νπνίνο 

αληηπξνζσπεχεη ηνπο πνιίηεο πνπ έθπγαλ απφ ηελ Σξαλζπιβαλία θαη ήηαλ νπαδνί ηνπ 

θηιειεχζεξνπ ξεχκαηνο. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ απνκλεκφλεπζε άζρεησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

εμεηάδνληαο επηπφιαηα ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο, ν Καξαηδηάιε εηξσλεχεηαη 

ηηο θηιειεχζεξεο αξρέο πνπ αθνξνχλ ζηε ξνπκαληθή εθπαίδεπζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

πνπ απεηθνλίδεη ππαξθηφ πξφζσπν είλαη ν Ρνζηνγθάλ σο Βαζίιε Γθξηγθφξε Μπνξγθνβάλ, 

εθπαηδεπηηθφο πνπ γελλήζεθε ζηελ Σξαλζπιβαλία θαη θαηνηθεί ζην Νηξνκπέηα-Σνχξλνπ 

εβεξίλ
192

.  

Δθπξφζσπνο ησλ απιψλ επαξρησηψλ πνπ ηνπο εθκεηαιιεχνληαη θαη ηνπο πεξηθξνλνχλ 

φινη νη «επψλπκνη», είλαη ν θνηλφο κέζπζνο, πνπ εκθαλίδεηαη ζην Έλα ρακέλν γξάκκα. Ζ 

πνιηηηθή δηαπινθή, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ή λα θεξδίζεη ηελ εμνπζία, εθκεηαιιεχεηαη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ απαιιαγκέλνη απφ πξνζσπηθέο θηινδνμίεο γίλνληαη ζχκαηα ηνπ πνιηηηθνχ 

θαηεζηεκέλνπ. Σελ ίδηα αδπλακία παξνπζηάδεη θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ Γθηηά Πξηζηάληα, ελφο 

πξάθηνξα ηεο αζηπλνκίαο
193

. 

Κεληξηθή ζέζε ζε πνιιά απφ ηα έξγα ηνπ θαηέρνπλ ηα άγρε ησλ αλζξψπσλ. Ζ εθηελήο 

αλάιπζή ηνπ γηα ηνλ ζπλερψο αλαπηπζζφκελν ηξφκν ζην έξγν O făclie de Paşte. ε πνιιά έξγα 

ηνπ ζπγγξαθέα, νη ραξαθηήξεο νδεγνχληαη ζηελ απειπηζία εμ’αηηίαο ηεο αληθαλφηεηάο ηνπο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο κεηαβνιέο ηνπ  πεξηβάιινληφο ηνπο, φπσο ιφγνπ ράξε ν ηαπξάθνο ζην έξγν 

Βλ θαηξψ πνιέκνπ, ν Λέηκπα Εηκπάι θαζψο θαη ν Anghelache ν νπνίνο είλαη ην ζχκα ηεο 

απηνθηνλίαο ζην «Δπηζεψξεζε», κέξνο ηνπ ηηγκέο θαη ζθίηζα. Ο εξκπάλ Σζηνθνπιέζθνπ 

ραξαθηεξίδεη απηνχο ηνπο ηξεηο ήξσεο σο ηνπο «λεπξσηηθνχο» ηνπ Καξαηδηάιε. Αθφκα θαη ν 

Ηνζηθέζθνπ, αλαθεξφκελνο ζηνπο Εηκπάι θαη Stavrache, ηνπο ηνπνζεηεί ζηα φξηα ηεο παξάλνηαο. 

Δπηπιένλ, αλάκεζα ζηνπο «ηξεινχο» ήξσεο ηνπ ζπγγξαθέα, ν Καιηλέζθνπ αξηζκεί ηα πξφζσπα 

ησλ ηζηνξηψλ φπσο ε «Πξσηαπξηιηά», φπνπ ε θάξζα κηαο Πξσηαπξηιηάο θαηαιήγεη ζε θφλν, θαη 
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νη Αχν ιαρεία, ζην νπνίν ν ηακίαο Λεθηέξ Πνπέζθνπ δνθηκάδεηαη ζθιεξά κηαο θαη έραζε ην 

ιαρλφ ηνπ πνπ θεξδίδεη
194

. 

Ο θφβνο γηα επηθείκελα ζπκβάληα κεγαιψλεη γηα ηα θχξηα πξφζσπα ζην Ο θπξ Λεσλίδαο 

κπξνζηά ζηελ αληίδξαζε, γεγνλφο πνπ έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηε γπλαηθεία ζπκπεξηθνξά θαη 

αληίδξαζε. Απφ έλαλ δηαθνξεηηθφ θφβν δηαθαηέρνληαη νη θχξηνη πξσηαγσληζηέο ζην ηηγκέο 

θαξλαβαιηνχ, πνπ ηνπο νδεγεί ζηνλ απφιπην παξαινγηζκφ. Γηα παξάδεηγκα ν Ηάλθνπ Πάκπνλ, ν 

νπνίνο ήηαλ αζηπλνκηθφο, αιιά ηψξα εξγάδεηαη σο βνεζφο θνπξέα θαη ην αληίζηνηρν ηνπ 

ζειπθφ ε Μίηζα Μπαζηφλ, πνπ δεη ζηα πξνάζηηα θαη είλαη ξεπνπκπιηθαλή, απνθάζηζαλ απφ 

θνηλνχ λα μεζθεπάζνπλ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο απνθαιχπηνληαο ηηο εμσζπδπγηθέο εξσηηθέο 

ζηνπο ζρέζεηο. πλδπάδνληαο πξαγκαηηθά θαη θαληαζηηθά ζηνηρεία, δηελεξγνχλ κηα έξεπλά πνπ 

πξνθαιεί μεζπάζκαηα ζπκνχ, ζηηγκέο πηθξφρνινπ ζπιινγηζκνχ, απεηιέο βίαο θαη εγθαηάιεηςεο. 

κνηεο ζπκπεξηθνξέο ζπλαληάκε θαη ζην έξγν Φαξθνπξίδεο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθφο πξνο φιεο ηηο αλαπάληερεο θαη μαθληθέο αιιαγέο, θαηαλαιψλνληαο άζθνπα φιε ηνπ 

ηελ ελέξγεηα κφλν θαη κφλν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ ξνπηίλαο
195

. 

ε αξθεηά απφ ηα θείκελα ηνπ Καξαηδηάιε ζπλαληάκε ζπδεηήζεηο νη νπνίεο 

αλαπαξάγνληαη ζπλερψο αλάκεζα ζε ππαιιήινπο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ππεξεζίαο. πλήζσο νη 

ζπδεηήζεηο απηέο θαηαιήγνπλ ζε γεληθεπκέλεο παξαδνρέο αιιά θαη ζε εηζαγσγέο ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ πνιηηηζκφ ή ζηελ πνιηηηθή. Αξθεηνί απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ππνζηεξίδνπλ ςεπδψο 

πσο δηαηεξνχλ θηιηθέο ζρέζεηο κε ζεκαληηθά πνιηηηθά πξφζσπα θαη άιινη, πσο έρνπλ εχθνιε 

πξφζβαζε ζηα πνιηηηθά θαη ζηα δεκνζηνγξαθηθά γξαθεία. Παξά ηα ςεχδε πνπ ιέλε κε εκθαλή 

ηελ έπαξζε ζηα πξφζσπά ηνπο, φηαλ νη πνιηηηθέο ή νη θνηλσληθέο εμειίμεηο ηνπο αγρψλνπλ θαη 

ηνπο ηξνκάδνπλ, νινθιεξψλνπλ φπσο ην ιφγν ηνπο, ελζαξξχλνληαο θάπνηεο θνξέο ν έλαο ηνλ 

άιιν.  
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4.4. Καξαηδηάιε θαη Μνιηέξνο - ζεκεία ζύγθιηζεο 

 

πσο ν Μνιηέξνο, κέζα απφ ην έξγν ηνπ, καο γλσζηνπνίεζε φηη ζηελ θνηλσλία ηεο 

επνρήο ηνπ ήηαλ δηεθζαξκέλνη θαη νη άλζξσπνη αδηαθνξνχζαλ γηα ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ εζηθή, 

έηζη θαη ν Καξαηδηάιε, αγαλαθηηζκέλνο απ’ηα θαθψο θείκελα ηεο ξνπκαληθήο θνηλσλίαο, 

θαπηεξηάδεη ηνλ μεπεζκφ ηεο αζηηθήο ηάμεο. Γίλεη ζηνπο ζεαηέο - αλαγλψζηεο ηνπ λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ν θαζηεξσκέλνο πιένλ ηξφπνο δσήο ηεο «θαιήο» θνηλσλίαο ζηεξίδεηαη ζην 

ςέκα θαη ζην κηκεηηζκφ. 

Σα άηνκα, νη ραξαθηήξεο ησλ έξγσλ ηνπ, δείρλνπλ παξαζηαηηθά ηελ κηθξνπξέπεηα θαη 

ηελ αλάγθε ηνπ «θαίλεζζαη» θαη φρη ηνπ «είλαη». Ζ εζηθή πεξηζζεχεη ή θαιχηεξα είλαη εκπφδην 

γηα ηελ θνηλσληθή άλνδν ηνπ Καηζαβέλθνπ ζην έξγν Έλα ρακέλν γξάκκα, φπνπ δελ δηζηάδεη λα 

εθβηάζεη πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα γίλεη βνπιεπηήο, αιιά θαη ν Γηνξδάλεο ζηνλ 

Ώξρνληνρνξηάηε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλέιζεη θνηλσληθά ρξεζηκνπνηεί θάζε κέζν, ρσξίο λα 

ππνινγίδεη ηίπνηα.  

Οη αζηνί ζηε Ρνπκαλία κφιηο είραλ εθηνπίζεη ηελ παιηά αξηζηνθξαηία θαη απέθηεζαλ 

εμνπζία. Κπξίσο φκσο, ηνλ Καξαηδηάιε ηνλ ελνρινχζε ε θαθφγνπζηε κίκεζε ησλ δπηηθψλ 

πξνηχπσλ. Οη άλζξσπνη πνπ απφθηεζαλ εμνπζία ήζειαλ απεγλσζκέλα λα πεηάμνπλ απφ ηηο 

ζπλήζεηεο ηνπο φηη ηνπο ζχκηδε ην Οζσκαληθφ παξειζφλ θαη ηελ πξνεγνχκελε ηζρπξή ηάμε. Γηα 

ην ιφγν απηφ πηνζέηεζαλ δπηηθφηξνπεο ζπλήζεηεο, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ην θαηάιιειν 

ππφβαζξν θαη ε ζρεηηθή αθνκνίσζε. Ήηαλ έλα γεγνλφο πνπ δπζαξεζηνχζε ηδηαίηεξα ηνλ 

Καξαηδηάιε θαη πξνζπάζεζε κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ λα ην αλαδείμεη, φπσο έθαλε θαη ν Μνιηέξνο, 

πνπ κηζνχζε ηελ ππνθξηζία θαη ηνλ κηκεηηζκφ ηεο αλψηεξεο ηάμεο ηεο γαιιηθήο θνηλσλίαο ηνπ 

17
νπ

 αηψλα. 

Γηα λα κπνξέζεη ν Καξαηδηάιε λα θαηαδείμεη ηνλ μεπεζκφ ηεο θνηλσλίαο ηνπ εθεπξίζθεη 

ραξαθηεξηζηηθνχο ηχπνπο - θαξηθαηνχξεο. Γηα λα έρνπλ επηηπρία, νη ζεαηξηθνί ηνπ ήξσεο έπξεπε 

λα κειεηήζεη ηελ αλζξψπηλε θχζε απφ πνιιέο πιεπξέο έηζη ψζηε λα κνηάδνπλ αιεζηλνί θαη λα 

πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ.  

Οη θσκσδίεο ηνπ ήηαλ ηφζν εχζηνρεο γηαηί παξαηεξνχζε θαη θαηέγξαθε αθφκε θαη ηηο 

θηλήζεηο θαη ηνπο κνξθαζκνχο πνπ έθαλαλ. ια απηά απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κνιηεξηθήο ηερληθήο θαη δηθαηνινγεκέλα καο νδεγνχλ ζην χθνο ηνπ Καξαηδηάιε. 

Καη ζηνλ Καξαηδηάιε παξαηεξείηαη φηη ηα ππνθείκελα ησλ έξγσλ ηνπ ηνλίδνπλ ηηο 

θνηλσληθέο δηαθνξέο θαη αληζφηεηεο, πνπ πξνέξρνληαη κέζσ ηνπ πινχηνπ, αιιά θαη ηηο δηαθνξέο 

πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο επνρήο.   
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Οη ήξσέο ηνπο δηαθαηέρνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα φπσο επεμία, έληνλν ξνκαληηζκφ, ζπκφ, 

αγαλάθηεζε, αιιά θαη πνιιέο θνξέο εηξσλεία θαη ζπγθίλεζε. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο 

ραξαθηήξεο κε βάζε ηε δχλακε θαη ηνλ δπλακηζκφ, ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηελ ππνθξηζία, ηελ 

πεξεθάληα θαη ηελ δσληάληα. αθέζηαηα νη ραξαθηήξεο απηνί κπνξνχλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηελ 

επνρή ηνπ Καξαηδηάιε, θαζψο ηα πνιηηηθά πξφζσπα ησλ θσκσδηψλ ηνπ Μνιηέξνπ εχθνια 

αλαγλσξίδνληαη ζηα πνιηηηθά πξφζσπα ησλ έξγσλ ηνπ Καξαηδηάιε.  

Σν χθνο ηνπ είλαη ξεαιηζηηθφ αιιά ηαπηφρξνλα επηθξηηηθφ γηα ηα ήζε θαη ηε λννηξνπία 

ησλ κεγαιναζηψλ ηεο επνρήο ηνπ. Καηαγγέιιεη ηελ έιιεηςε νξίσλ, ηηο καηαηνινγίεο, ηνλ 

αξηβηζκφ, ηηο αληηθάζεηο θαη ηηο ςεπδαηζζήζεηο κεγαιείνπ. αηηξίδεη ηελ ηάμε ησλ 

γαηνθηεκφλσλ, ε νπνία εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηνλ ζεζκφ ηεο δνπινπαξνηθίαο, ηε ζηηγκή πνπ 

εμππεξεηνχληαη ηα ζπκθέξνληα κηαο νιηγαξρίαο, ελψ νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο επηδεηθλχνπλ 

απαξάδεθηε αλνρή. 

πγθεθξηκέλα, ζην έξγν ηνπ ηηγκέο θαη ζθίηζα ρηππάεη ην θαζεζηψο θαη ην ζνβηληζκφ ζε 

ζεκείν λα ιαηξεπηεί απφ ηνλ απιφ ιαφ. Με επίθεληξν ηνλ εξγαδφκελν άλζξσπν, θαηαδεηθλχεη, 

θαηαγγέιιεη θαη ζαηηξίδεη ηνλ άθξαην εζληθηζκφ θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ αζηψλ λα κηκεζνχλ 

ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αξρφλησλ πξνβαίλνληαο ζε θάζε αλεζηθφηεηα δίρσο φξηα.
196

  

Δπίζεο, ζηε ζεηξά δηεγεκάησλ αηηξηθά, ν Καξαηδηάιε πξαγκαηεχεηαη ηνπο θνηλσληθνχο 

ζεζκνχο ηεο επνρήο ηνπ θαη βάιιεηαη θαηά ηεο δηαθζνξάο ησλ ηζρπξψλ, ηεο άθξηηεο - ηπθιήο 

θαη αδέμηαο κίκεζεο ησλ κηθξναζηψλ, ηεο επηδίσμεο ηνπ γξήγνξνπ πινπηηζκνχ, θαζψο θαη ηεο 

αλάδεημεο ζε αμηψκαηα ρξεζηκνπνηψληαο θάζε κέζσ.
197

 Με γιαθπξφηεηα θαη παξαζηαηηθφηεηα 

παξνπζηάδεη ηα επίπιαζηα ινγνηερληθά πξφζσπα θαη θαηαθέξλεη λα ζαηηξίζεη δπλακηθά ηα ήζε 

θαη ηα έζηκα ηεο επνρήο ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο σο φρεκα κηα γιψζζα απιή, θαζεκεξηλή, αιιά 

θπξίσο απνθαιππηηθή, αζπγθξάηεηε θαη ηδηαίηεξα πξνθιεηηθή ζε ηέηνην βαζκφ πνπ «πνιιέο απφ 

ηηο εθθξάζεηο ηνπ έρνπλ κείλεη παξνηκηψδεηο ζηε ξνπκαληθή γιψζζα».
198

 

κνηα κε ηνλ Μνιηέξν, ν Καξαηδηάιε, κέζα απφ κηα ζεηξά μαθληθψλ θσκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζην έξγν Έλα ρακέλν γξάκκα, ηάζζεηαη θαηά ηεο δεκαγσγίαο, ηεο ππνθξηζίαο θαη 

ηνπ άθξαηνπ αξηβηζκνχ, θαηαγγέιινληαο γηα άιιε κηα θνξά, ηα ήζε ηεο θνηλσλίαο ηεο επνρήο 

ηνπ.
199

 ηειηηεχεη ακείιηθηα ηνπο δηεθζαξκέλνπο πνιηηηθάληεδεο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη δίρσο ληξνπή θαη δίρσο έιενο ηνπο απινχο θαη αθειείο πνιίηεο: «Δ ππφζεζε 

εμειίζζεηαη ηελ επνρή πνπ ππήξραλ αληίπαια θφκκαηα θαη κπνξνχζαλ λα νξγαλσζνχλ 

πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο. Σν θσκηθφ ζηνηρείν πεγάδεη απφ ηε θαπιφηεηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα 
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πξνζσπηθά ζπκθέξνληα θαη ε ζπλαιιαγή ησλ ηνπηθψλ θνκκαηηθψλ παξαγφλησλ, ε αζπλεηδεζία 

ησλ δεκαγσγψλ θαη άιιεο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, πνιιέο θνξέο αλαπφθεπθηεο - δπζηπρψο - ζηα 

θνηλνβνπιεπηηθά πνιηηεχκαηα, θαη πνπ ηηο γλψξηζε θαη ε Ρνπκαλία ηεο επνρήο εθείλεο».
200

  

Παξά ην γεγνλφο πσο, ε πνιηηηθή απηή ζάηηξα γξάθηεθε πξηλ απφ έλαλ πεξίπνπ αηψλα 

θαη αλαθεξφηαλ ζην ήζνο ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο πνιηηηθήο δσήο ηεο επνρήο ηνπ Καξαηδηάιε, 

είλαη εληππσζηαθφ ην γεγνλφο πσο ην έξγν παξνπζηάδεη απίζηεπηεο νκνηφηεηεο κε ηε ζχγρξνλε 

«πνιηηηθή θαη εζηθή θξίζε» ηεο Διιάδαο.
201

 

Σέινο, ζηελ θνηλσληθή ζάηηξα ηα Βπζπκνγξαθήκαηα, κε δξηκχ ηξφπν θαηαδεηθλχεη ηα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ άξρνπζα ηάμε, ηνπο δηεθζαξκέλνπο πνιηηηθνχο, ηελ 

θνηλσληθή ππνθξηζία ηεο επνρήο, ζθηαγξαθψληαο κε έμνρν ηξφπν ηνπο ραξαθηήξεο ησλ εξψσλ 

θαη ηηκψληαο κε ηε γξαθή ηνπ ηε ξνπκαληθή ινγνηερλία.
202
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Αξρή ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ηεο Ρνπκαλίαο ηζηνξηθά ζεσξείηαη ην θίλεκα ηνπ 1821, πνπ 

επέθεξε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ θαλαξησηηθνχ θαζεζηψηνο. Ζ ζπλζήθε ηεο Αδξηαλνχπνιεο φξηζε 

ηελ εληαία εζσηεξηθή νξγάλσζε ζηηο εγεκνλίεο, θαηάξγεζε ην ηνχξθηθν κνλνπψιην θαη ηελ 

ειεπζεξία ηνπ εκπνξίνπ. Παξά ηα αλακθίβνια ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ πξνο ηνλ 

εθκνληεξληζκφ ησλ ζεζκψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ησλ ξνπκαληθψλ ρσξψλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

«Οξγαληθψλ Καλνληζκψλ», πξαγκαηηθφο ζηφρνο παξέκελε ε ξνπκαληθή αλεμαξηεζία, γη’ απηφ 

θαη απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη κεηά εληαηηθνπνηήζεθαλ νη πξνζπάζεηεο ηεο Μνιδαβίαο, ηεο 

Βιαρίαο θαη ηεο Σξαλζπιβαλίαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ, αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. Ο 

πνιηηηθφο ζπληνληζκφο αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία είρε σο 

ζπλέπεηα ηελ απνηπρία ησλ επαλαζηάζεσλ ηνπ 1848 θαη ηελ επαλαθνξά ηεο Σξαλζπιβαλίαο ζην 

απνιπηαξρηθφ θαζεζησηηθφ ζχζηεκα ησλ Αςβνχξγσλ. Ζ έλσζε ηεο Βιαρίαο θαη ηεο 

Μνιδαβίαο, επηηεχρζεθε ην 1859  απφ ηνλ εθιεγκέλν Αιέμαλδξν Κνχδα, ν νπνίνο νπζηαζηηθά 

έζεζε ηηο βάζεηο ηεο ζχγρξνλεο Ρνπκαλίαο.   

Ζ κεηαξξπζκηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Κάξνινπ Α΄ ην 1863, έζεζε ζε εθαξκνγή ηνλ 

πνηληθφ θαη αζηηθφ Κψδηθα νξγάλσζε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη αλαθήξπμε Απηνθέθαιε ηε 

Ρνπκάληθε εθθιεζία. Ο εγεκφλαο ππνζηήξημε ηε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ ζεζκψλ δπηηθνχ ηχπνπ, 

ελψ κε ηελ ηξίηε θξίζε ηεο Αλαηνιήο ξχζκηζε ην πξφβιεκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ρψξαο ηνπ. 

Σν 1877, ε Ρνπκαλία αλαθήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηεο απέλαληη ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

θαη κε ηε ζπλζήθε εηξήλεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ επηθπξψζεθε ε πιήξεο αλεμαξηεζία ηεο. 

Απέθηεζε λνκηθή ηζφηεηα ζε ζρέζε κε ηα άιια θξάηε, θαη κπνξνχζε επίζεο λα νξίδεη ε ίδηα ηελ 

εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή. Σν 1883 ε Ρνπκαλία πξνζρψξεζε ζηελ Σξηπιή πκκαρία, πνπ 

απνηειείην απφ ηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξννπγγαξία θαη ηελ Ηηαιία. 

Ο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε πνπ γελλήζεθε ην 1852, είρε έληνλεο 

κλήκεο απφ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηε ρψξα ηνπ. Τπήξμε κάξηπξαο ηεο 

αλαηξνπήο ηνπ Αιέμαλδξνπ Κνχδα ην 1860, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ 

ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε. Ζ θαιιηηερληθή ηνπ δεκηνπξγία εληάζζεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο 

Αλαγέλλεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ξνπκαληθνχ ιανχ.  

Έρνληαο παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ηελ πξνζθνξά θαη ην έξγν ηνπ Η. Λ. Καξαηδηάιε, 

γίλεηαη θαλεξφ πσο είλαη ν θχξηνο δηακνξθσηήο ηεο κνληέξλαο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο ηεο 

Ρνπκαλίαο. Ο ειιεληθήο θαηαγσγήο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο, κε ην έξγν ηνπ, αιιά θαη ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηνπ δξάζε, επαλαζπγθξφηεζε ηελ ηαπηφηεηα ησλ Ρνπκάλσλ ζε ζρέζε 
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κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο θαη αλαδηακφξθσζε ην ξνπκαληθφ ρηνχκνξ. Δθεπξεηηθφο θαη εχζηνρνο 

άζθεζε κεγάιε επίδξαζε ζην πεδίν ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ, επεξέαζε ην ξνπκαληθφ  

θνηλφ,  ψζηε κέρξη θαη ζήκεξα θάπνηεο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ήξσέο ηνπ, λα έρνπλ γίλεη 

δηαρξνληθέο.  

χκθσλα κε ην χθνο ησλ έξγσλ ηνπ νη θξηηηθνί ηνλ θαηαηάζζνπλ σο έλαλ απφ ηνπο 

κεγάινπο δξακαηνπξγνχο θαη εθπξφζσπνπο ηνπ θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ ηεο επνρήο, ρσξίο λα 

ππνβηβάδνληαη ηα ζηνηρεία λενθιαζηθηζκνχ θαη ηνπ λαηνπξαιηζκνχ πνπ πεξηέρνπλ ζηα έξγα ηνπ. 

Σν ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν θαηείρε μερσξηζηή ζέζε ζηελ ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο Ρνπκαλίαο 

θαη έγηλε πξφηππν δξακαηνπξγηθήο γξαθήο γηα ηνπο ζπγγξαθείο ηεο επφκελεο γεληάο.  

Με ηε ρξήζε ηεο ζάηηξαο, θαηάθεξε λα δηεηζδχζεη ζηελ θνηλσλία ηεο επνρήο ηνπ θαη λα 

αλαδείμεη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα κε κνλαδηθή νμχηεηα. Με ηφικε θαη παξαηεξεηηθφηεηα, 

θαζψο θαη κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ ηνλ δηαθαηείρε, λα αληηιακβάλεηαη φ,ηη είλαη βαζηθφ θαη 

ραξαθηεξηζηηθφ, πέηπρε ηελ δεκηνπξγία κίαο «αιεζηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο», θξηηηθάξνληαο 

ακείιηθηα απηνχο πνπ ήηαλ ππνθξηηέο, δεκαγσγνί, εθκεηαιιεπηέο θαη ηπρνδηψθηεο. 

Με ην πινχζην, πάληα δσληαλφ θαη επίθαηξν έξγν ηνπ δσγξάθηζε ηελ εηθφλα ηεο 

θνηλσλίαο ηεο ρψξαο ηνπ θαηά ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα θαη εθεί κπνξεί 

θάπνηνο λα δηαθξίλεη ηηο αξεηέο θαη ηα ειαηηψκαηα ηεο ειιεληθήο θπιήο, θάηη ην νπνίν είλαη 

ινγηθφ, κηαο θαη νη Έιιελεο εθείλε ηελ επνρή ζηελ Ρνπκαλία θαηείραλ ζεκαληηθέο ζέζεηο απφ 

ηελ παηδεία κέρξη ηελ δηνίθεζε.
203

 

Ο Έιιελαο αλαγλψζηεο δηαθαηέρεηαη απφ έλα αίζζεκα κειαγρνιίαο, απφ ηα 

δεκνζηεπκέλα θείκελα, πξνζπαζψληαο λα αλαινγηζηεί ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ 

θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα μεξηδσζνχλ θάπνηα θαηάινηπα, ηα νπνία είλαη αθφκε βαζηά ξηδσκέλα 

θαη πνπ ηφζν έληνλα θαη πεξηγξαθηθά ζαηίξηδε ν Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε απφ ηνλ πξνεγνχκελν 

αηψλα θαη πνπ ζηέθνληαη εκπφδην ζηελ δεκηνπξγία κίαο πνιηηηζκέλεο, ζχγρξνλεο θαη 

πξννδεπηηθήο θνηλσλίαο. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ ζην ζέαηξν ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη δίθαηα ραξαθηεξίζηεθε σο «ν 

Μνιηέξνο ηεο Ρνπκαλίαο». Σφζν ν Μνιηέξνο ηνπ 17
νπ

 αηψλα φζν θαη ν Καξαηδηάιε ζηελ επνρή 

ηνπ, εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπο. Με 

έκθαζε ζηε λννηξνπία, ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηηο αληηθάζεηο ησλ αλζξψπσλ, θαηαθξίλνπλ θαη 

θαπηεξηάδνπλ θαζεηί αλήζηθν. ηνπο ραξαθηήξεο ησλ εξψσλ ηνπο απνηππψλεηαη ξεαιηζηηθά 

κέζα απφ αζηείνπο ραξαθηήξεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζηεξνχληαη ζνβαξφηεηαο θαη εζηθήο ε 

δηαθζνξά, ε δεκαγσγία, ν αξηβηζκφο, ε ππνθξηζία, θ.α. Οη ήξσεο πξνμελνχζαλ έλα 
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 Καξαηδηάιε, Η.Λ., αηηξηθά, εθδφζεηο «Κέδξνο», Αζήλα 1984. 
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πεξηθξνλεηηθφ γέιην ζε βάξνο ηνπο πνπ επέθεξε πξνβιεκαηηζκφ θαη αλαζηνραζκφ ζηνπο ζεαηέο 

- αλαγλψζηεο. Σν έξγν ηνπο θαη’ νπζία ιεηηνχξγεζε σο κεγεζπληηθφο θαθφο ηεο θνηλσλίαο θαη 

παξακέλεη σο θαη ηηο κέξεο καο επίθαηξν. 

πσο ν Μνιηέξνο, ελαληηψζεθε κε πάζνο θαη ρηχπεζε ηελ μεδηαληξνπηά, ηελ δίςα γηα 

θέξδνο, ηελ αθνιαζία θαη θαηεγφξεζε ηελ απηζηία θαη ηελ αδηθία. Με ην ηαιέλην ηνπ ζηελ 

ζάηηξα, γεινηνπνίεζε ηνπο αλζξψπνπο, πνπ ζην φλνκα κίαο ηάμεο πξαγκάησλ εμαηηίαο ηεο 

κνλαξρίαο, εθκεηαιιεχνληαλ άιινπο θαη ηνπο έβαιε κπξνζηά ζε έλαλ θαζξέθηε γηα λα βιέπνπλ 

ην νκνίσκά ηνπο θαη λα εμεπηειίδνληαη «Ή ζσπαίλσ θαη γειψ θάησ απφ ηα κνπζηάθηα κνπ, 

έγξαθε, ή ηνπο θνξντδεχσ γηα λα ηνπο θάλσ λα γειάζνπλ ζε βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπο».
204

  

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ κνηξαδφηαλ κε ηνλ Μνιηέξν, ήηαλ ε απζεληηθφηεηα 

ζηελ πεξηγξαθή ηεο δσήο γχξσ ηνπ, ην ήζνο θαη ε ζεκλφηεηά ηνπ, ζηνηρεία, ηα νπνία ηνλ 

βνεζνχζαλ λα πείζεη θαη λα θέξλεη ζεηηθφ απνηέιεζκα. πσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο «γξάθσ, 

πάλσ ζε ζέκαηα παξκέλα απφ ηελ δσή καο θαη πνπ ηελ αθνξνχλ, γηαηί νχηε μέξσ άιια ζέκαηα, 

αιιά νχηε θαη κ‟ ελδηαθέξνπλ». Έθηαζε ηελ δξακαηνγξαθία ηεο Ρνπκαλίαο ζε αλψηεξν 

θαιιηηερληθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν, αιιά πνηέ δελ ζηακάηεζε λα ζπκπαξαζηέθεηαη θαη λα 

λνηάδεηαη γηα ηνπο απινχο αλζξψπνπο, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ κπξνζνχξα ηνπ «1907 

απφ ηελ άλνημε σο ην θζηλφπσξν» ε νπνία ήηαλ κηα δηακαξηπξία γηα ηελ εθαηφκβε ησλ ρσξηθψλ 

πνπ είραλ μεζεθσζεί.
205 

Μέζα απφ ηε ρξήζε ηεο γεινηνπνίεζεο αλαδχεηαη ζηελ επηθάλεηα ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

δσήο ζε φιε ηεο ηελ ηξαγηθή κνξθή. Πξνηηκνχζε πάληα λα εθθξάδεηαη κε ζαθήλεηα θαη αιεζηλά 

ζηνρεχνληαο άκεζα ζηελ θαξδηά ηνπ θάζε αλαγλψζηε. 

ηάζεθε απέλαληη ζηνλ ζσβηληζκφ θαη απνθάιπςε ηηο αγσληψδεο πξνζπάζεηεο ησλ 

αζηψλ λα κνηάζνπλ θαη λα θηάζνπλ ζην επίπεδν ησλ αξρφλησλ, κε απνηέιεζκα λα θάλνπλ 

πνιιέο παξαρσξήζεηο θαη πξνζηπρηέο. Παξάιιεια κε ηνπο άξρνληεο θαη ηνπο επγελείο, πνπ 

δνχζαλ ηελ δσή ηνπο αλέκεια, κέζα ζηε ριηδή θαη ηελ αζπδνζία, ζαηίξηζε κε θαπζηηθφηεηα 

αζθψληαο θξηηηθή ζηνπο αζηνχο θαη ηνπο κηθξναζηνχο, νη νπνίνη ζέινπλ λα θηάζνπλ ηα πξφηππα 

ηνπο, κε νπνηνδήπνηε ηίκεκα θαη παιηαλζξσπηά.  

Ο αλζξσπηζκφο ηνπ, φπσο θαη ε αδπλακία πνπ είρε ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ ρσξηψλ θαη 

ησλ πφιεσλ, ηνπ εμαζθάιηζαλ ηελ ιαηξεία ηνπ ιανχ, αιιά ηαπηφρξνλα, δίλνληαο 

                                                           
204

 Καξαηδηάιε, Η.Λ., Δ εθινγή - ηηγκέο θαη θίηζα, κεηάθξαζε Κψζηα Κνηδηά, εθδφζεηο «Κέξδνο», Αζήλα 1962, ζ. 
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αληηθαζεζησηηθφ ραξαθηήξα ζηα έξγα ηνπ, πξνθάιεζε ηε κήλε ησλ θξαηνχλησλ, κε απνηέιεζκα 

λα αλαγθαζηεί λα θχγεη ζην εμσηεξηθφ.
206 

Ο Καξαηδηάιε, φπσο θαη ν Μνιηέξνο, κε ηα έξγα ηνπ πξνθαινχζε αληηδξάζεηο θαη 

ηνικνχζε λα ηα βάδεη κε ηνπο «δπλαηνχο» ηεο επνρήο ηνπ. Αζρνιήζεθαλ θαη νη δχν κε ηελ 

ππνθξηζία ηεο επνρήο ηνπο θαη ζηα έξγα ηνπο δηαθαίλεηαη ε απέρζεηα πνπ έηξεθαλ γηα ηελ 

δηαθζνξά, ην ςεχδνο θαη ηελ θνιαθεία.  

Μάιηζηα ν Καξαηδηάιε κεηέξρεηαη βησκαηηθά ζην ξφιν ηνπ Αιζέζη, ν νπνίνο 

αληηηάζζεηαη ζηε δηάβξσζε, ζηα ζπκθέξνληα, ζηελ θνιαθεία, ζηελ θνηλσλία ηνπ «θαίλεζζαη» 

θαη απνγνεηεπκέλνο απνθαζίδεη λα απνρσξήζεη απφ απηήλ θαηαθεχγνληαο ζηε κνλαμηά. 

Δλζαξθψλεη ην ξφιν θαη ηνλ θάλεη πξάμε ζηε ίδηα ηνπ ηε δσή, παξά ηελ αγάπε γηα ηνλ ηφπν ηνπ 

ην 1904 κεηαλάζηεπζε ζην Βεξνιίλν, φπνπ έδεζε απνκνλσκέλνο. Αξλήζεθε δε ηελ πξφζθιεζε 

ηεο πξηγθίπηζζαο ηνπ Βηλη ιέγνληαο ραξαθηηθά: «Ώλ κε θαιεί ζαλ πξίγθηπα, δελ έρσ θακία ζέζε 

ζην ζπίηη ηεο, αθνχ δελ είκαη πξίγθηπαο. Ώλ κε θαιεί ζαλ ζπγγξαθέα, έρεη εθείλε ππνρξέσζε λα 

έξζεη λα κε δεη, γηαηί είκαη ζπγγξαθέαο πεξηζζφηεξν απφ απηήλ», θαζηζηψληαο επίθαηξε θαη 

παξνχζα ηελ απέρζεηα ηνπ Μνιηέξνπ πξνο ηε δσή ηεο βαζηιηθήο απιήο.  

Αξθεηά ζεαηξηθά ηνπ έξγα έρνπλ κεηαθξαζζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη έρνπλ αλεβεί 

ζηελ Διιάδα. Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά νη ζεκαληηθφηεξεο δεκηνπξγίεο 

ηνπ, Βπζπκνγξαθήκαηα, Έξσηαο θαη ηηκσξία, Έλα ρακέλν γξάκκα – Δ ζπκθνξά - Ο θπξ 

Λεσλίδαο κπξνζηά ζηελ αληίδξαζε θαη ηηγκέο θαη ζθίηζα.  

Ωο απφδεημε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Ηφλ Λνχθα Καξαηδηάιε ζηε ζεαηξηθή θαη φρη κφλν 

αλάπηπμε ηεο Ρνπκαλίαο θαη σο αλαγλψξηζε ηεο εζηθήο ηνπ ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα ηνπ 

ξνπκαληθνχ ιανχ, ην φλνκά ηνπ έρεη δνζεί ζην Δζληθφ Θέαηξν ηεο Ρνπκαλίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄. Απνζπάζκαηα ειιεληθώλ κεηαθξάζεσλ από ηα έξγα ηνπ 

Καξαηδηάιε 

 

Ο Κπξ Λεσλίδαο κπξνζηά ζηελ αληίδξαζε 

 

-πσο ζνπ „ιεγα ινηπφλ, μππλάσ έλα πξσί θαη, μέξεηο εζχ ην ζπλήζεην κνπ, παίξλσ πξηλ 

απ‟ φια ηε «Αεκνθξαηηθή Ώπγή‟ θαη ηη λα δηαβάδσ? Να, ζπκάκαη ζα λα ην βιέπσ ηψξα… «11/23 

Φεβξνπάξηνπ … Έπεζε ε ηπξαλλία! Γήησ ε Αεκνθξαηία!». 

- Ώθνχο εθεί! 

- Σνπ ιφγνπ ηεο ε ζπγρσξεκέλε- ε πξψηε κνπ γπλαηθά - δελ είρε μππλήζεη. Πεδάσ απ‟ ην 

θξεβάηη θαη ηεο θσλάδσ: «ήθσ θπξά, γηα λα ραξείο γηαηί θαη εζχ είζαη ηνπ ιανχ παηδί. ήθσ θη 

ήξζε ζηα πξάγκαηα ε Βιεπζέξηα!» 

- Έηζη ινηπφλ ! 

- Μφιηο αθνχεη γηα Βιεπζέξηα πεδάεη θαη ηνπ ινγνχ ηεο, ε ζπγρσξεκέλε απ‟ ην θξεβάηη… 

γηαη‟ ήηαλε δεκνθξαηηθηά! Σεο ιέσ «Νηχζσ θαη ζηνιίζνπ γξήγνξα Μηηζάθη, θαη άηληε λα πάκε θαη 

εκείο κηα βφιηα ζηελ επαλάζηαζε». Νηπλφκαζηε, θχξηε, σξαία θαη ηξαβάκε ηξέρα -ηξέρα κε ηα 

πφδηα γηα ηελ πιαηεία ηνπ ζεάηξνπ. (νβαξά). Β, ινηπφλ φηαλ είδαλε ηα κάηηα κνπ …. Καη μέξεηο 

εγψ δελ ελζνπζηάδνκαη έηζη κε ην ηίπνηε, άςε-ζβήζε… 

- ΐξήθεο άλζξσπν! Βιφγνπ ζνπ δελ είζαη απφ θείλνπ. Β!Β! ζαλ θαη ζέλα άλζξσπνο 

βαζηιηθέ κνπ ζπάλην λα βξεζεί. 

- Καη κελ πεηο λα, μέξσ γσ δειαδή, θαη βέβαηα αθνχ είζαη δεκνθξαηηθφο ην Έζλνο ζα 

ππνζηεξίμεηο». 

- Έηζη είλαη! 

- κσο φηαλ είδαλε ηα κάηηα κνπ, είπα θαη γψ, ν ζεφο λα ζε θπιάεη απ‟ ηελ νξγή ηνπ ιανχ! 

Ση λα ηδείο θχξηε! εκαίεο, κνπζηθέο, θσλέο, κεγάινο ζακαηάο θαη θφζκνο. Κφζκνο… πνπ ζ‟ 

έπηαλε δαιάδα , κφλν απηφ ζνπ ιέσ. 

- Καιά πνπ δελ ήκνπλα ζην ΐνπθνπξέζηη εθείλν ηνλ θαηξφ! Έηζη λεπξηθηά πνπ είκαη, 

Υξίζηνο θαη Παλαγία, ζα πάζαηλα άιια ησλ άιισλ. 

-…. 

- Αειαδή, έηζη ζην ζεφ πνπ πηζηεχεηο βαζηιηθέ κνπ, λα! Καη εγψ κε ην γπλαηθείν κνπ κπαιφ 

κε ηνλ παξληφλ λα ζε ξσηήζσ θάηη. Ση πξνθνπή ζα „ ρνχκε θαη κε ηελ δεκνθξαηία; 

- Ξαθληαζκέλνο απφ κηα ηέηνηα εξψηεζε: κσξέ Μπξάβν! Καιφ θαη ηνχην! Ση ζα πεη 

πξνθνπή; ΐιέπεηο θαιά ιέεη ε παξνηκία θεθάιη έρεηο ηη ην ζέιεηο ην κπαιφ; Μπξνο! Κάκε έλα 
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ινγαξηαζκφ θαη άθνπ λα ζνπ πσ. Πξψηα- πξψηα άκα έρνπκε δεκνθξαηία θαλείο δελ ζα πιεξψλεη 

θφξν…. 

- Ώιήζεηα; 

- Ώιήζεηα… Αεχηεξνλ θάζε πνιίηεο ζα παίξλεη έλα θαιφ κηζζφ ην κελά, θη φινη ην ίδην. 

- Λφγσ ηηκήο; 

- Λφγσ ηηκήο… Παξαδείγκαηνο ράξηλ εγψ… 

- Βθηφο απ‟ ηε ζχληαμε; 

- Βλλνείηαη ε ζχληαμε είλαη εθηφο… ηελ έρσ κε ηνλ παιηφ λφκν, είλαη δηθαίσκα κνπ θαη 

κάιηζηα άκα ππάξρεη δεκνθξαηία, ην δηθαίσκα  είλαη ηεξφ: ε δεκνθξαηία απνηειεί εγγχεζε φισλ 

ησλ δηθαησκάησλ. 

- Βπηδνθηκάδεη απφιπηα πνιχ σξαία! 

- θαη ηξίηνλ ζα γίλεη θη ν λφκνο γηα ην ρνηξνζηάζην. 

- Ση είλαη απηφ, λνκφο γηα ην ρνηξνζηάζην; 

- Αειαδή φηη ν θαζέλαο δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πιεξψλεη ηα ρξέε ηνπ. 

- ζηαπξνθνπηέηαη κ‟ απνξία : Χ Παλαγηά κνπ Παξζέλα, Κχξηε ησλ δπλάκεσλ ! κα αλ είλαη 

έηζη γηαηί δελ γίλεηαη θπξά κνπ, κηα ψξα αξρχηεξα δεκνθξαηία; 

- Β! ζ‟ αθήλνπλ νη αληηδξαζηηθνί? Φπζηθά, δελ ηνπο θαινέξρεηαη λα κελ πιεξψλεη θαλείο 

θφξν! Κνληά ζην λνπ θη γλψζε : απφ πνχ ζα ηξψλε ηνπ ινγνχ ηνπο κηζζνχο κε ην θνπηάιη. 

- Έηζη είλαη… κα ( ζπιινγίδεηαη ην πξάγκα πην βαζηά) έλα πξάγκα δε θαηαιαβαίλσ εγψ. 

- Ση πξάγκα; 

- Ώλ δελ πιεξψλεη πηα θαλέλαο θφξν , απφ πνπ ζα παίξλνπλ κηζζφ, θπξά κνπ νη πνιίηεο 

-Ανπιεηά ηνπ θξάηνπο, θχξηε! Σν θξάηνο γηαηί θξνληίδεη; γηαηί ην „ ρνχκε ην θξάηνο; Υξένο 

έρεη λα θξνληίζεη λα παίξλνπλ νη άλζξσπνη ζηελ ψξα ηνπο ν κηζζφ ηνπο. 

 

Έλα ρακέλν γξάκκα 

 

-«Ώίζρνο δηα ηελ πφιηλ καο, λα ηξέκεη ελψπηνλ ελφο αλζξψπνπ! Ώίζρνο δηα ηελ άζηνξγνλ 

θπβέξλεζηλ, ε νπνία παξέδσζε έλαλ ησλ σξαηνηέξσλ λφκσλ ηεο Ρνπκαλίαο ιείαλ εηο κίαλ 

βδέιιαλ ηνπ ιανχ… εγψ βδέιια ηνπ ιανχ, ε; ν γεινίνο! 

-Με ην ζπκπάζην, ζπγρσξήζηε κε θχξηε ηέθν πνπ ξσηάσ: Bδέιια ηνπ ιανχ, ηη είλαη απηφ, 

βδέιια ηνπ ιανχ; 

-Έλαο…έλαο πνπ ξνπθάεη ην αίκα ηνπ ιανχ. Βγψ ξνπθάσ ην αίκα ηνπ ιανχ! 

-Δ αθεληηά ζνπ ξνπθάεη ην αίκα ηνπ ιανχ! Πσ πσ! 

-Ο άλαλδξνο! 
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-Ώιεζηλά άλαλδξνο. 

-Ο βξσκεξφο! 

-Ώιεζηλά βξσκεξφο! 

-Ώπηνί δελ πξφθεηηαη λα βγνπλ ζηηο εθινγέο. 

-Αελ πξφθεηηαη λα βγνπλ ζηηο εθινγέο. 

-Μ‟φιν ην δαζθαινιφη ηνπ, κ‟φιε ηελ αξινπκπαηδίδηθε Βηαηξία ηνπ… αδίθσο. Να κνπ 

μπξίζνπλ ηα κνπζηάθηα. 

-Κη εκέλα. 

-Σέινο πάλησλ άζη‟ απηά! Άο‟ ηνλ λα νπξιηάδεη ζαλ ζθπιί. 

-Ώιήζεηά ζαλ ζθπιί.  

-Βίρεο αξρίζεη λα κνπ ιεο ηε ρζεζηλνβξαδηλή ηζηνξία. 

-πσο ζαο έιεγα, θχξηε ηέθν ρζεο ην βξάδπ, κε πήξε ιίγν ν χπλνο, κεηά ην θαΎ, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηε δνπιεηά καο… γηαηί ηψξα εζείο μέξεηε πσο ν δφιηνο ν αζηπλφκνο, δελ έρεη θη απηφο 

ψξα γηα θαΎ, γηα πηνηφ, γηα χπλν γηα μχπλην, ζαλ θάζε ρξηζηηαλφο. 

-Έηζη είλαη… 

-Καη γηα κέλα, θχξηε ηέθν, δσή λα‟ ρεηε! Σα πξάκαηα είλαη δχζθνια πνιχ… Ση λα πεηο; 

Οηθνγέλεηα κεγάιε, κηζζφο κηθξφο, έλεθα ν πξνυπνινγηζκφο. Γη‟ απηφ ε γπλαίθα κνπ ιέεη: 

«Παξαθάιεζε θη εζχ ηνλ θχξην λνκάξρε λα ζνπ απμήζεη ην κηζζφ, γηαηί ζα παο νιφηεια ρακέλνο. 

Βλληά παηδηά, θχξηε ηέθν…, δσή λα‟ ρεηε, νχηε έλα ιηγφηεξν. Σν θξάηνο ηδέα δελ έρεη πψο πεξλά 

ν θαζέλαο ζπίηη ηνπ, λα δεηάεη κνλάρα ην θαζήθνλ. Μα πψο! Βλληά παηδηά θη νγδφληα ιέη ην κήλα. 

Οηθνγέλεηα κεγάιε κηζζφο κηθξφο, έλεθα ν πξνυπνινγηζκφο. 

-Αελ ιέσ, ν πξνυπνινγηζκφο είλαη κηθξφο. Μα εζχ δελ είζαη θνπηφο ηα κπαιψλεηο απφ, απφ 

εθεί θη αλ δελ βγαίλνπλ πνιιά, βγαίλνπλ ιίγα… Άζηα θαη μέξνπκε εκείο!  

-Ξέξεηε! Πψο λα κελ μέξεηε θχξηε ηέθν, δσή λα „ρεηε. Ίζα ίζα ε αθεληηά ζαο λα κελ 

μέξεη. 

-Καη δελ κνπ θαθνθαίλεηαη, αλ θαηαθέξεηο λα θάλεηο έμππλα ηηο δνπιεηέο. Βκέλα κ‟ αξέζεη 

λα κνπ δνπιεχεη ν ππάιιεινο κε ηελ θαξδηά ηνπ…Ώλ είλαη άλζξσπνο εκπηζηνζχλεο… 

-Βκπηζηνζχλεο, θχξηε ηέθν… δσή λα „ρεηε! 

-Παξαβιέπσ, αλ βγάιεη θη απηφο θακηά δεθάξα θαη κάιηζηα αλ έρεη νηθνγέλεηα κεγάιε. 

-Βλληά ςπρέο, θπξ ηέθν, ελληά θαη κηζζφο… 

-Έλεθα ν πξνυπνινγηζκφο… 

-Μηθξφο, πξνζθπλψ, θχξηε ηέθν. 

-Άζ‟ ηα, Γησξγή, πξνρηέο κε ηηο ζεκαίεο ηα βφιεςεο θαιά. Φνχζθσζεο φκνξθα ην 

ινγαξηαζκφ. 
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- Ώιήζεηα, ηνλ θνχζθσζα. Αειαδή πψο ηνλ θνχζθσζα;… 

-Ο ινγαξηαζκφο ηνπ Ββξαίνπ, πιεξψζεθε απ‟ ηελ Βπηηξνπή γηα ζαξάληα ηέζζεξηο ζεκαίεο; 

-Ναη. 

-Β… κπήθαλ ζαξάληα ηέζζεξηο ζεκαίεο; 

-Μπήθαλ… θχξηε ηέθν, κπήθαλ. Μπνξεί κηα δπν λα ηηο έξημε ν αέξαο, κα κπήθαλ… 

-αξάληα ηέζζεξηο; 

-αξάληα ηέζζεξηο ζσζηέο θ. ηέθν. 

-Με ιεο αλνεζίεο… Αελ γχξηζα φιε ηελ πφιε κε ηελ άκαμα ην βξάδπ κεο ηηο θσηαςίεο καδί 

κε ηε Γσή θαη ηνλ θχξην Γαραξία; Κη φπσο εθείλεο ηεο αξέζαλε η‟αζηεία, ιέεη: γηα λα κεηξήζνπκε 

ηηο ζεκαίεο ηνπ Γηψξγε. 

-Μνπ θαθνθαίλεηαη ίζα ίζα ε θπξία Γσίηζα, ίζα ίζα ε αθεληηά ηεο, έια δα!...θαη λα 

πεξηκέλνπκε απφ απηή πξνζηαζία… 

-Μα δελ ην „κε θαθία, ην‟ πε ζηα‟ αζηεία. Αελ μέξεη θη εθείλε θη ν θχξηνο Γαραξίαο πσο 

είζαη άλζξσπφο καο;  

-Αηθφο ζαο, θχξηε ηέθν θαη ηεο θπξίαο Γσίηζαο θαη ηνπ θπξίνπ Γαραξία. Β…θαη ηηο 

κεηξήζαηε;…, έηζη ινηπφλ; αξάληα ηέζζεξηο. 

-Ώπάλσ - θάησ δεθαηέζζεξηο - δεθαπέληε. 

-Να ηηο κεηξήζνπκε ηφηε, θχξηε ηέθν, λα ηηο κεηξήζνπκε: δχν  ζηε Ννκαξρία. 

-…. 

-Γηα αο αθήζνπκε ηηο ζεκαίεο ηηο ζεκαίεο, Γηψξγε. 

-Ώιήζεηα αο ηηο αθήζνπκε θχξηε ηέθν. 

-Πεο κνπ ινηπφλ ηελ ρζεζηλνβξαδηλή ηζηνξία, γηαηί βηάδνκαη. 

-Καιά ηα ιέηε θχξηε ηέθν. Υηεο θαηά ηηο δεθάκηζη πάσ ζπίηη, παίξλσ κηα κπνπθηά θαη 

θάζνκαη ζε κηαλ άθξε, έηζη λα πάξσ έλαλ ππλάθν, κηα ζηηγκνχια, γηαηί ήκνπλ ςφθηνο απ‟ηελ 

θνχξαζε χζηεξα απ‟ηελ ππξθαγηά. Δ γπλαίθα κνπ ιέεη, κε ην ζπκπάζην: «γδχζνπ, Γηψξγε θαη 

μάπισζε». Βγψ φρη εγψ ην θαζήθνλ, θχξηε ηέθν, κέξα λχρηα ζην θαζήθνλ. Έηζη πνπ ιέηε, 

ζεθψλνκαη θαηά ηηο δψδεθα παξά ηέηαξην θαη κε ην ζπκπάζην, γδχλνκαη βγάδσ ηε ζηνιή, βγάδσ 

ην πειήθην, ληχλνκαη πνιηηηθά θαη θεχγσ… ην θαζήθνλ θχξηε ηέθν. ζπνπ λα θχγσ είρε πάεη κηα 

κεηά ηα κεζάλπρηα. Παίξλσ ην δξφκν απ‟ ηε Αεκαξρία θαη πηάλσ ηα νηθφπεδα γηα λα βγσ ζηελ 

πχιε ηεο Βλψζεσο. Καζψο πεξλνχζα απ‟ ηα νηθφπεδν, βιέπσ θσο ζηα πίζσ Παξάζπξα ηνπ 

θπξίνπ Ναέ Καηζαβέλθνπ θαη ηα ηδάκηα νιάλνηρηα. Ο θξάρηεο είλαη πςειφο… αλ αλέβεηο ζην 

θξάρηε κπνξείο απ‟ ην παξάζπξν λα κπεηο ζην ζπίηη. Βγψ έρνληαο ην κπαιφ κνπ ζην θαζήθνλ, ηη 

ζθέθηνκαη; Λέσ: γηα λα ςαξέςνπκε θάηη απφ ηνλ αμηφηηκν θχξην! Καθφ δε ζα καο θάλεη… θαη 
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σξαία - σξαία ζαλ ηε γάηα αλεβαίλσ ζην θξάρηε βάδσ απηί. Άθνπγα φπσο κ‟ αθνχηε θαη ζαο 

αθνχσ θχξηε ηέθν, μέξεηε, φπσο ην ζέαηξν… 

 

Η αληακνηβή ηνπ παηξηώηε 

 

«Βπηηέινπο ε ζηηγκή έθηαζε... Αελ απφκελαλ παξά ιίγεο ψξεο πξηλ μεκεξψζεη ε 11ε 

Φιεβάξε, ε κέξα πνπ είρε νξηζηεί γηα ην πξαμηθφπεκα. ηε ζηξαηψλα ηεο Νηειανχι-πηξέη νη 

ππξνβνιεηέο ζθεπάδαλε κε ςάζεο ηηο ξφδεο ησλ θαλνληψλ. Μφιηο ράξαδε, έπξεπε λα ηα 

κεηαθέξνπλ ζηγά-ζηγά πίζσ απφ ηα Ώλάθηνξα, γηα λα θαιχςνπλ ηνπο επαλαζηάηεο, ρσξίο φκσο λα 

δηαηαξαρηεί ε λπρηεξηλή εζπρία θαη ν γαιήληνο χπλνο ησλ θαηνίθσλ ησλ πξναζηίσλ. 

Οη ζηξαηησηηθνί θάλαλε ην ρξένο ηνπο. Μα θη νη πνιίηεο δελ πζηεξνχζαλε. 

Σε ζηηγκή απηή γηλφηαλε ε ηειεπηαία ζπγθέληξσζε ησλ νκάδσλ. Γηα λα θαηαιάβεη ν 

αλαγλψζηεο ην κεραληζκφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο νη επαλαζηάηεο είηαλε ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο 

πνπ ε θάζε κηά πεξηιάκβαλε κφλν δέθα σο δεθανρηψ κέιε. Οξηζκέλνη κφλν απ' απηνχο βξίζθνληαλ 

ζε κπζηηθή επαθή κε ην άιθα ή βήηα κέινο άιιεο νκάδαο, πνπ δελ ην γλψξηδαλ νη ζχληξνθνί ηνπο. 

Έηζη, αλ ηχραηλε λα πηαζηεί θάπνηνο απφ κηα νκάδα, είηαλε αδχλαην λα πξνδψζεη ηνπο άιινπο θη νη 

απψιεηεο ζε ηέηνηα πεξίπησζε πεξηνξίδνληαλ ζε πνιχ ιίγνπο. Σνχηνο ν νξγαλσηηθφο κεραληζκφο 

ηχπνπ Μαηδίλη, ήηαλ δεκηνχξγεκα ηνπ καθαξίηε Ρνδέηηη, πνπ ηνλ βάζηζε ζηα θιαζηθά πξφηππα. 

Βθείλε ηε λχρηα, ζε κηα απφ ηηο νκάδεο πνπ ηε ζπγθξνηνχζαλ θπξίσο ελζνπζηψδεηο λένη 

θαη δπφ ηξεηο έκπνξνη, ν γξακκαηέαο, έλαο θαλαηηθφο θηιειεχζεξνο πνπ ην '48 δνθίκαζε ην πηθξφ 

ςσκί ηεο εμνξίαο θαη ηνλ ηνχξθηθν βνχξδνπια ζηελ Πξνχζα, είπε πάλσ θάησ ηνχηα ηα ιφγηα: 

- Φίινη κνπ! Πάεη πηα ν θαηξφο ησλ ιφγσλ. Δ ψξα ησλ έξγσλ ζήκαλε. Πξέπεη λα θαλείηε 

ζαξξαιένη ηψξα πνπ πιεζηάδεη ε απνθαζηζηηθή ζηηγκή. Ίζσο, πξηλ αθφκα αλαηείιεη ν ήιηνο, λα 

θιεζνχκε φινη γηα ηε κεγάιε ζπζία πνπ δηθαίσο ε παηξίδα πεξηκέλεη απφ ηνλ θάζε πνιίηε ηεο. Ώο 

είκαζηε ινηπφλ έηνηκνη γηα φια. Καλέλα εκπφδην δελ ζα ζηαζεί ηθαλφ λα καο αλαραηηίζεη ζην 

παηξησηηθφ θαζήθνλ καο. 

- Μφιηο ν γξακκαηέαο ηειείσζε ην ιφγν ηνπ, νη λεαξνί επαλαζηάηεο, αληί γηα 

ρεηξνθξνηήκαηα θαη επεπθεκίεο, πνπ απαγνξεχνληαη ζηηο κπζηηθέο ζπλεδξηάζεηο, ζθίμαλε ηα δφληηα 

θαη πςψζαλε ηηο ζθηγκέλεο γξνζηέο ηνπο. ζε ψξα κηινχζε, έλαο απφ ηνπο εκπφξνπο ζθάιηδε 

ζπλέρεηα ηελ ηζέπε ηνπ παληεινληνχ ηνπ. Ώκέζσο κεηά ην ιφγν, ζεθψζεθε θαη βγάδνληαο έλα 

ιαδσκέλν, παξαθνπζθσκέλν πνπγγί, πξνρψξεζε ήξεκα πξνο ηελ έδξα ηνπ γξακκαηέα θαη ην 

πέηαμε κε ζφξπβν αλάκεζα ζηα δπν θεξνπήγηα. 

- Οξίζηε, κηαο θη έθηαζε ε ζηηγκή γηα ζπζίεο, πξνζθέξσ θη εγψ φ,ηη κπνξψ, είπε θαη 

βάιζεθε λα ιχλεη ηα θνξδφληα ηνπ πνπγθηνχ. 
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Σνχηε ε ρεηξνλνκία πξνθάιεζε κηα έληνλε αεδία ζην γξακκαηέα θαη ηνπο ελζνπζηψδεηο 

λένπο. Έλαο απ' απηνχο, ν πην ζπλεπαξκέλνο, δελ κπφξεζε λα θξαηεζεί θαη κνπξκνχξηζε. 

- Έλα φξζην γνπξνχλη κέλεη πάληα έλα φξζην γνπξνχλη θαη κηζφ! 

Μα φινη ηνπο ήηαλε λεζηηθνί θαη ε ζέα ηνπ παξαθνπζθσκέλνπ πνπγθηνχ ηνπο έθαλε λα 

ζπλέιζνπλ πνιχ γξήγνξα. Άξρηζαλ λα αιιεινθνηηάδνληαη κε δσεξάδα, ψζπνπ ζην ηέινο μεράζαλε 

πσο βξίζθνληαη ζε ζπλσκνηηθή ζπγθέληξσζε, θη αξρίζαλε λα ρηππάλε παιακάθηα θαη αλ 

θσλάδνπλ, 

- Γήησ! Γήησ ηνπ παηξηψηε! 

- Γήησ ηνπ θχξηνπ Νίηδα!. 

Οη άςηιεο θνχρηεο απιψζεθαλ κηά-κηά πξνο ην θνπζθσκέλν πνπγθί ηνπ φξζηνπ 

γνπξνπληνχ. Μα θείλνο ηφηε η' άξπαμε βηαζηηθά θαη ην μαλάρσζε ζηελ ηζέπε ηνπ. 

- Μηα ζηηγκή, θψλαμε. Βγψ έδσζα ην κεξηηθφ κνπ... Οη άιινη ηη ζα δψζνπλ; 

Ο γξακκαηέαο αληάιιαμε έλα βιέκκα γεκάην ζεκαζία κε ηνπο λένπο. 

- Κχξηε Νίηδα, είπε, εδψ είκαζηε φινη αδέξθηα, ν θαζέλαο δίλεη φ,ηη κπνξεί. Βηνχηνη εδψ, 

ζαλ πην λένη, πνπ, φπσο ιέεη θη ε παξνηκία, φπνηνο δελ έρεη ηίπνηα, δελ έρεη ηίπνηα λα ράζεη... 

εηνχηνη εδψ δίλνπλ ηε δσή ηνπο. Ο Θεφο λα ηνπο έρεη γεξνχο. Αελ είλαη παίμε-γέιαζε απηφ πνπ 

πάκε λα θάλνπκε. Γηα ζθέςνπ ην, θχξηε Νίηδα! Βπηά ηζρπξά έζλε ζπλαζπηζκέλα θαη πάλσ απ' φια 

ε ζπλζήθε ησλ Παξηζίσλ, κπνξεί λα πεη θαλείο πσο μεζεθσλφκαζηε ελάληηα ζην Ναπνιένληα ΕΕΕ, 

θχξηε Νίηδα... Αελ είλαη παίμε-γέιαζε! Να γηαηί ιέσ, πσο ηνχηνη εδψ πνπ είλαη λένη κπνξεί λα 

ζπζηάζνπλ αθφκα θαη ηε δσή ηνπο... 

- Ο Θεφο λα ηνπο θπιάεη, θξίκα είλαη... κνπξκνχξηζε ν θχξηνο Νίηδα.
207

 

 

Μηα επίζθεςε 

 

«Σνπ Ώγίνπ Εσάλλνπ πήγα λα ραηξεηήζσ κηα παιηά θίιε, ηελ θπξία Μαξία Πνπέζθνπ, πνπ 

γηφξηαδε ν κνλαρνγηφο ηεο ν Γηαλλάθεο, έλα ραξηησκέλν αγνξάθη νρηψ ρξνλψλ. Γηα λα κελ πάσ 

κε άδεηα ρέξηα, αγφξαζα ηνπ παηδηνχ έλα κεγάιν ιαζηηρέλην ηφπη. Σν δψξν κνπ επραξίζηεζε πνιχ 

ηε θίιε κνπ θη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ κηθξφ πνπ ηνλ βξήθα ληπκέλν νπζάξν. Μεηά ηηο ηππηθέο 

ραηξεηνχξεο θνπβεληηάζακε γηα ηνλ ήιην, ηε βξνρή, ηα πξνγλσζηηθά ηεο θεηηλήο ζνδεηάο - ν θχξηνο 

Πνπέζθνπ ήηαλ κεγαινηζηθιηθάο - ηελ θξίζε θ.ι.π. Φιπαξψληαο είπα ζηελ θπξία Πνπέζθνπ πσο 

θέηνο δελ ηελ είδακε πνπζελά νχηε ζην πάξθν, νχηε ζε ζέαηξν, νχηε ζε θαλέλα ρνξφ... Δ 

                                                           
207
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νηθνδέζπνηλα κνχ απάληεζε πσο κηα σξαία κέξα φιεο νη γπλαίθεο θνπξάδνληαη πηα απφ ηηο 

δηαζθεδάζεηο, ηδίσο φηαλ γίλνπλ κεηέξεο. 

- Γηα λα‟ καη εηιηθξηλήο, φηαλ αθφκα ν Γηαλλάθεο είηαλε κσξφ, θάηη πήγαηλε θη εξρφηαλε. 

Μα ζήκεξα πηα κεγάισζε θη έρσ ππνρξέσζε λ' αζρνιεζψ καδί ηνπ.  Να παξαθνινπζψ άγξππλα 

ηελ αλαηξνθή ηνπ. Βζείο νη άληξεο δελ έρεηε ηδέα πφζν ρξφλν ρξεηάδεηαη κηα γπλαίθα γηα ηελ 

αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηεο, ηδίσο φηαλ έρεη απαίηεζε λα ηνπ κάζεη θαινχο ηξφπνπο. 

Σελ ψξα πνπ ε θπξία Πνπέζθνπ κνχ αλέπηπζζε ηηο απφςεηο ηεο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ, αθνχζηεθε απφ δίπια ε βξαρλή θσλή κηαο γξηάο. 

- Βιάηε κέζα θπξία κηα ζηηγκή, γηαηί ν Γηαλλάθεο θάλεη ηξέιεο! 

- Γηαλλάθε! Έια δψ λα θαζήζεηο καδί κνπ, θψλαμε ε θπξία Πνπέζθνπ. Όζηεξα ζηξάθεθε 

πξνο εκέλα θαη κνπ ςηζχξηζε. 

- Αε θαληάδεζηε ψξεο-ψξεο, ηη άηαρην παηδί πνπ γίλεηαη... Κη έρεη κηα εμππλάδα... 

Ώπφ δίπια μαλαθνχζηεθε ε θσλή ηεο γξηάο. 

- Κπξία! Σξέρηε λα δείηε ηη θάλεη ν Γηαλλάθεο! Θα ξίμεη θάησ ην θακηλέην! Με, κε, ζα 

θαείο κσξέ! 

- Γηαλλάθε! Έζθνπμε πάιη ε θπξία Πνπέζθνπ. Έια κέζα Γηαλλάθε. 

- ΐνήζεηα θπξία! Ρίρλεη ράκσ φιν ην νηλφπλεπκα... ζα πηάζνπκε θσηηά! 

- Γηαλλάθε! θνχδεη ζαλ ηξειή ε κάλα ηνπ θαη ηξέρεη κέζα. 

Μα φπσο άλνημε ηελ πφξηα, είδα λα θαηαθηάλεη ν κηθξφο νπζάξνο. Άπισζε ην ζπαζί ηνπ 

θαη ηεο έθξαμε ην δξφκν. Βθείλε ηνλ πήξε ζηελ αγθαιηά ηεο θαη ηνλ θίιεζε.  

- Αε ζνπ ην‟ ρσ πεη ρίιηεο θνξέο λα κελ αγγίδεηο ην θακηλέην φηαλ ςήλνπκε θαθέ; Αελ ην 

μέξεηο πσο, αλ θαείο, ε καλνχια ζνπ ζα πεζάλεη; Θέιεηο λα πεζάλεη ε καλνχια; 

- Μα γηα πνηνλ είπαηε λα ςήζεη θαθέ; ηε δηέθνςα. 

- Γηα ζαο. 

- Αελ ππήξρε ιφγνο λα κπείηε ζε θφπν! 

- Βιάηε ηψξα! 

Δ θπξία Πνπέζθνπ μαλαθίιεζε ην γηφθα ηεο, ηνλ έθηπζε κελ ηεο ηνλ καηηάζνπλε θαη ηνλ 

άθεζε ράκσ. Ο κηθξφο μαλάρσζε ην ζπαζί ζηε ζήθε, ραηξέηεζε ζηξαηησηηθά θαη πήγε ζην βάζνο 

ηνπ ζαινληνχ. Βθεί ζηα ηξαπέδηα, ζηηο θαξέθιεο, ζηνπο θαλαπέδεο, ράκσ, παληνχ, βξίζθνληαλ 

αξαδηαζκέλα ηα παηρλίδηα ηνπ. Αηάιεμε κηα ηξνπκπέηα θη έλα ηακπνχξιν. Κξέκαζε ην ηακπνχξιν 

απφ ην ιαηκφ ηνπ, ζθαξθάισζε ζ‟ έλα φκνξθν ζηαρηί αινγάθη θαη ρψλνληαο ζην ζηφκα ηελ 

ηξνπκπέηα, άξρηζε λα θνπληέηαη πέξα δψζε, λα ζθπξίδεη θαη ζπγρξφλσο λα παίδεη κε ην άιιν ρέξη 

ην ηακπνχξιν ηνπ. Κάηη πξνζπαζεί λα κνπ πεη ε θπξία Πνπέζθνπ. Αελ αθνχσ ιέμε. Χζηφζν ηεο 
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απαληάσ πσο, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηα κεγάια θξχα ζα ζηακαηήζνπλ φπνπ λα' λαη. Οχηε εθείλε 

αθνχεη ηη ηεο ιέσ. 

- Γηαλλάθε! Γηαλλάθε!! Γηαλλάθε!!! Πήγαηλε, ρξπζφ κνπ, κέζα λα παίμεηο. Σνλ ηξέιαλεο 

ηνλ θχξην. Αελ ζνπ έρσ πεη, πσο φηαλ έρνπκε επηζθέςεηο δελ επηηξέπεηαη... 

Βπσθειήζεθα θη εγψ απφ ην ζηακάηεκα ηνπ ηακπνχξινπ θαη ηεο ηξνπκπέηαο γηα λα 

πεηάμσ ην ινγάθη κνπ. 

- Μελ μερλάο εμάιινπ πσο είζαη νπζάξνο ηνπ ηππηθνχ. 

- Αηνηθεηήο, παξαθαιψ, κνχ θψλαμε κε ζηξαηησηηθφ θακάξη ν κηθξφο. 

- Έλαο ιφγνο παξαπάλσ, ηνπ απαληάσ. ην ηππηθφ δελ έρνπλ ηνχκπαλα, νχηε έλαο 

δηνηθεηήο παίδεη πνηέ ηξνπκπέηα. Σξνπκπέηα παίδνπλ κφλν νη θαηψηεξνη. Ο δηνηθεηήο δίλεη 

δηαηαγέο θαη βαδίδεη επηθεθαιήο ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ κε ην μίθνο ζην ρέξη. 

Σα ιφγηα κνπ άγγημαλ ην ζηφρν. Ο θχξηνο δηνηθεηήο μεθαβάιεζε ακέζσο, μεθξέκαζε ην 

ηακπνχξιν απ' ην ιαηκφ ηνπ θαη ην πέηαμε κε πεξηθξφλεζε. Σν ίδην έγηλε θαη κε ηελ ηξνπκπέηα. 

Όζηεξα αθνχζηεθε κηα δηαηαγή. 

- Βκπξφο! Μαξο! 

Καη φξκεζε, κε γπκλφ ζπαζί, ρηππψληαο κε ιχζζα φ,ηη έβξηζθε κπξνζηά ηνπ. Σε ζηηγκή 

εθείλε έκπαηλε ε βξαρλή γξηά, θξαηψληαο ην δίζθν κε ηνλ θαθέ θαη ην γιπθφ.  Ο θχξηνο δηνηθεηήο 

ηελ είδε θαη θνληνζηάζεθε ιίγα δεπηεξφιεπηα, ζα λα ηνλ αηθληδίαζε ην μαθληθφ κπάζηκν ηνπ 

ερζξνχ. Ήζειε λα ζπγθεληξσζεί πξηλ απ' ηελ επίζεζε. Όζηεξα αθνχζηεθε κηα θνβεξή ηαρή θαη ην 

ζπαζί νξζψζεθε γηα λα κπερηεί ζηνλ ερζξφ, πνπ άξρηζε λα βγάδεη θάηη απειπηζκέλεο θξαπγέο. 

- Κπξία πηάζηε ηνλ, ζα κνπ ξίμεη ην δίζθν! 

Δ θπξία Πνπέζθνπ φξκεζε λα θφςεη ηε θφξα ηνπ θπξίνπ δηνηθεηή πνπ, ηπθισκέλνο απφ 

πνιεκηθφ κέλνο, δε βιέπεη ηίπνηε κπξνζηά ηνπ. Δ ππεξέηξηα γιίησζε. Δ θπξία Πνπέζθνπ φκσο, 

πνπ έθαλε ηελ απεξηζθεςία λα εγθαηαιείςεη ηελ νπδεηεξφηεηά ηεο, άξπαμε κηα γεξή ζπαζηά θάησ 

απ' ην δεμί κάηη.
208

 

 

Ο θύξηνο Γθνέ 

 

«- Οη ηξεηο γπλαίθεο ηηλάρηεθαλ ηξνκαγκέλεο. 

- Ση έπαζεο; Ση ζνπ ζπκβαίλεη; 

- Να ζηακαηήζεη ην ηξαίλν, κνπ‟ πεζε ην θαπέιν κνπ! ηακαηήζηε ην! έζθνπδε αθφκε 

δπλαηφηεξα ν κηθξφο. 
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- Σελ ίδηα ζηηγκή κπήθε θη ν ειεγρηήο λα δεηήζεη ηα εηζηηήξηα ησλ επηβαηψλ πνπ αλέβεθαλ 

ζηνλ ηειεπηαίν ζηαζκφ. 

- Σα εηζηηήξηά ζαο, θχξηνη, θπξίεο! 

- Οη ηξεηο γπλαίθεο δψζαλε ηα δηθά ηνπο θαη ηνπ εμεγάλε ην πάζεκα ηνπ κηθξνχ... Σν 

εηζηηήξην είηαλε ρσκέλν ζηελ θνξδέια ηνπ θαπέινπ· ην θαπέιν ην πήξε ν αέξαο, πάεη θη ε 

θνξδέιια, πάεη θαη ην εηζηηήξην! ηη είρε εηζηηήξην νχηε ιφγνο λα γίλεηαη. 

- αο νξθίδνκαη. Βγψ ε ίδηα ηνπ ην αγφξαζα, είπε ε ζεία Μίηζα. 

- Σνπ ειεγθηή φκσο δελ ηδξψλεη η' απηί ηνπ. Ώλ δελ δεί εηζηηήξην είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηεβάζεη ηνλ θχξην Γθνέ ζηνλ επφκελν ζηαζκφ. Ο θαλνληζκφο ην ιέεη: φπνηνο επηβάηεο δελ έρεη 

εηζηηήξην θαη δελ ην δειψζεη έγθαηξα, πιεξψλεη πξφζηηκν 7,50 ιέη, αιιηψηηθα ηνλ θαηεβάδνπλε 

ζηνλ πξψην ζηαζκφ. 

- Μα εκείο ην δειψζακε! θψλαμε ε κακά. 

- Καη ηη θηαίεη ην παηδί αθνχ ηνπ' πεζε ην θαπειάθη ηνπ; πεηάρηεθε ε γηαγηά. 

- Πνηνο ηνπ' πε λα βγάιεη έμσ ην θεθάιη ηνπ; Βγψ ηνλ ηξάβεμα κηα θνξά, έθαλε ραηξέθαθα 

ν “παιηνκπαγάζαο”. 

- Βζχ λα θνηηάο ηε δνπιεηά ζνπ, δε ζ' ελδηαθέξεη, ηνπ' πε ε ζεία Μίηζα. 

- Πάλησο εγψ μέξσ έλα πξάκα! Θα πιεξψζεηε εηζηηήξην, μαλάπε ν ειεγρηήο.  

- Να μαλαπιεξψζνπκε; Ώθνχ πιεξψζακε! 

- Καη έλα ιέη θη εηθνζηπέληε αθφκα. 

- Κη άιια απφ πάλσ;... 

- Σα βιέπεηο πνπ δελ έρεηο εζπρία πνηέ ζνπ; ε; έθαλε ε κακά, ηξαβνινγψληαο απ' ην ρέξη ην 

κηθξφ. 

- Με ρξηζηηαλή κνπ, ηξειάζεθεο; Σν μέξεηο ηη επαίζζεην παηδί πνπ είλαη! ηεο είπε ε γηαγηά  

θαη ηνλ άξπαμε ακέζσο απφ ηα ρέξηα ηεο κάλαο ηνπ. 

Βθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή ην ηξαίλν έζηξηβε ηζηξίδνληαο εθλεπξηζηηθά. Ώπφ ην απφηνκν 

ηξάβεγκα ηεο γηαγηάο θαη ην ηξάβεγκα ηνπ βαγνληνχ, ν κηθξφο πέθηεη θαη ρηππάεη ηε κχηε ηνπ ζην 

ρεξνχιη ηεο πφξηαο. Άξρηζε λα νπξιηάδεη, ζα λα ηνλ ζθάδνπλε... 

Σέινο πάλησλ, δε γίλεηαη ηίπνηα. Πξέπεη λα ην πάξνπλ απφθαζε, πσο ζα πιεξψζνπλ άιιν 

εηζηηήξην. Ο ειεγρηήο ην θφβεη. Κξίκαο, φκσο λα ραζεί ην θαπέιν!... Πψο ζα πεξπαηάεη 

μεζθνχθσην ην παηδί ζην ΐνπθνπξέζηη; ια ηα καγαδηά ζα' λαη θιεηζηά. Μα ηψξα ηη θάζνληαη θαη 

ιέλε! Ξεράζαλε ηη δαίκνλαο πξνλνεηηθφηεηαο είλαη ε γηαγηά! Μπνξνχζε πνηέ λ' αθήζεη ην παηδί λα 

ηαμηδέςεη κ' έλα κφλν ςάζηλν θαπέιν; Κη αλ έβξερε, αλ έθαλε παγσληά; Έηζη ινηπφλ ε γηαγηά 

βγάδεη ακέζσο απ' ην ζάθθν ηεο έλα ζθνχθν. Κη απηφο θπζηθά ηεο ζηνιήο ηνπ ζσξεθηνχ “Le 

Formidable”.  
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- ε πνλάεη αθφκα ε κπηνχια ζνπ, θνπθνπλαξάθη κνπ; 

- ρη, απνθξίζεθε ν Γθνέ. 

- Να πεζάλεη ε γηαγηάθα ζνπ, αλ δε ιεο αιήζεηα; 

- Να πεζάλεη. 

- Έια ηφηε λα ηε θηιήζσ εγψ, λα ηνπ πεξάζεη ηνπ παηδηνχ κνπ. 

Δ γηαγηά ηνπ θίιεζε ηε κχηε θαη ηνπ‟ ρσζε ην θεθάιη ζην ζθνχθν. 

- Ώπηφο ηνπ πάεη πνιχ θαιχηεξα, έθαλε θαη ηνλ έθηπζε κελ ηνλ καηηάζεη. Έπεηηα ηνλ θίιεζε 

πάιη ηξπθεξά ζην κάγνπιν. 

- ,ηη λα ηνπ θνξέζεηο, ηνπ πάεη απηνχ ηνπ παηδηνχ, πξφζζεζε ε ζεία Μίηζα θαη ηνλ έθηπζε 

θη απηή γηα ην κάηη. 

- Μελ ηνπ κηιάηε... Βίλαη μεξνθέθαινο. Να ράζεη θαηλνχξγην θαπέιν θαη ην εηζηηήξην, 

έθαλε ε κακά, παξαζηαίλνληαο ηε ζπκσκέλε. 

- Αελ πεηξάδεη. Θα ηνπ αγνξάζνπκε πην φκνξθν, ηεο απαληάεη ε γηαγηά.  

Μα ε κακά βηάζηεθε λα πξνζηέζεη:  

- Καιά, ηε κακάθα ζνπ δε ζα ηε θηιήζεηο; 

- ρη, εζέλα δε ζε θηιάσ, είπε κπνπληαιάδηθα ν Γθνέ. 

- Έηζη ε; Μπξάβν ζνπ! 

Κη ε κακά ζθέπαζε κε ηελ παιάκε ηα κάηηα ηεο, θάλνληαο ηάρα πσο θιαίεη.  

- Αε κε θνξντδεχεηο, ςέκαηα ηα θάλεηο, είπε ν κηθξφο. 

- Ώκ! Αελ ηνλ μεγειάο απηφλ, είλαη ζπίξην, παξαηήξεζε ε γηαγηά. Δ κακά ηφηε μεθαξδίζηεθε 

ζηα γέιηα. Όζηεξα βγάδεη θάηη απφ ην ζάθθν ηεο θαη ιέεη:  

- Κνίηα ηη έρσ εδψ, γηα φπνηνλ κε θηιήζεη! νθνιαηίηζα!... 

- Δ κακά θίιεζε ηνλ Γθνέ, ν Γθνέ ηε κακά θη άξπαμε ακέζσο ηε ζνθνιάηα ηνπ λα μαλαβγεί 

ζην δηάδξνκν.».
209

 

 

Ο Ρνπκάλνο ρνληξνηζηθιηθάο 

 

«- ζηε, θαηά πψο ηα ιεο, δε κνπ ζέιεηο ηα δέθα κεξνθάκαηα πνπ ζ' έρσ ρξεσκέλν, δελ 

είλαη έηζη Γηάλλε; 

- ρη δα ηα' ρσ δνπιεκέλα, φπσο ζε βιέπσ θαη κε βιέπεηο! 

- Υκ! Απν ρξφληα ζε μέξσ θαη δελ ππάξρεη ηξφπνο λα γίλεηο άλζξσπνο. 

- Δ δσή, αθεληηθφ, είλαη ζθιεξή φηαλ έρεηο γπλαίθα θαη θνπηζνχβεια! 
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- Καη γηα κέλα ζαξξείο πσο δελ είλαη; Γηα ινγάξηαζε, ηέζζεξα παηδηά εδψ, δπν θνξίηζηα 

εζσηεξηθά ζηελ πφιε... 

- Μπα, κπα; έρεηε θη άιια παηδηά ζηελ πφιε; 

- Καη δπν γηνπο ζην Παξίζη... 

- ΐξε, γηα ην Θεφ! 

- ΐιέπεηο, ην ινηπφλ, Γηάλλε φηη θη εγψ ζεθψλσ πνιχ βαξχ θνξηίν ζηνπο ψκνπο κνπ. 

- σζηά αθεληηθφ, κα πηζηεχσ πσο φινη καο έρνπκε ρξένο λ' αλαζξέςνπκε ηα παηδηά καο. 

- Καη ζνπ γχξεςα εγψ λα κνπ αλαζξέςεηο ηα δηθά κνπ; 

- Αελ είπα ηέηνην πξάκα, αθεληηθφ, κα πξέπεη λα' ζαη δίθαηνο ζηα κεξνθάκαηα. 

- Σψξα ζα ζνπ κάζσ γσ ηη πάεη λα πεη δηθαηνζχλε. 

Καη πιεζηάδνληαο ην ρσξηθφ άξρηζε λα ηνλ ρηππάεη γξνζηέο ζηα κνχηξα. Ο ρσξηθφο έθπγε 

ζαλ απνβιαθσκέλνο θαη πήγε γξακκή ζηε δεκαξρία λα δηακαξηπξεζεί. 

Μηα ψξα αξγφηεξα, ν δήκαξρνο, θξαηψληαο ζην ρέξη ην γνχληλν ζθνχθν ηνπ, πξνβάιιεη 

δεηιά-δεηιά ζην θαηψθιη ηνπ βνγηάξνπ. 

- Ση ζνπ έθαλε πάιη αθέληε κνπ απηφο ν επινγεκέλνο; 

- Αελ είλαη δηθηά ζνπ δνπιεηά. Βζχ θαιά ζα θάλεηο λα θνηηάμεηο κε ζνπ ιείςνπλε ρέξηα 

αχξην. Καη κελ μερλάο ην ρξένο ζνπ γηαηί... 

- Μείλε ήζπρνο αθέληε, ηξέρσ ακέζσο. 

Σελ άιιε κέξα ν Γηάλλεο πάεη θαη θαηαζέηεη κηα έγγξαθε δηακαξηπξία ζηνλ πεξηθεξεηαθφ 

δηνηθεηή. Βθείλνο πξσηνθφιιεζε ην έγγξαθν θαη ην έζηεηιε μαλά ζην δήκαξρν. 

Μφιηο βιέπεη ηε ζθξαγίδα ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο ν δήκαξρνο, ιέεη ζην ρσξηθφ. 

- Ση κνπ ηε δείρλεηο εκέλα; ην βνγηάξν δνζ‟ ηε. 

- Γηα λα κνπ ηηο μαλαβξέμεη; Σνπ ιφγνπ ζνπ λα ηνπ ηελ παο. 

- ΐξε παηδάθη κνπ ηνπ ρξσζηάσ ιεθηά, ζα κνπ βάιεη ην καραίξη ζην ιαηκφ. 

Ο ρσξηθφο ηφηε πιεξψλεη ηα λαχια, πάεη ζηελ πφιε λα θαηαζέζεη ζηνλ ίδην ην λνκάξρε 

άιιν ραξηί, φπνπ εμηζηνξνχζε κε ην λη θαη κε ην ζίγκα πψο ν ηζηθιηθάο ηνχ θαηαρξάζηεθε ηα 

κεξνθάκαηα θαη ηνλ έδεηξε απφ πάλσ. 

Σηο κέξεο εθείλεο ν λνκάξρεο βξηζθφηαλε πνιχ ζθνηηζκέλνο, γηαηί ςηζπξηδφηαλε πσο 

κεξηθνί απφ ηνπο βνπιεπηέο ηεο πεξηθέξεηαο ζ' απνζρίδνληαλ απφ ην θπβεξλεηηθφ θφκκα. Ώλ ε 

θπβέξλεζε έπεθηε ν λνκάξρεο, ζίγνπξα, ζα έραλε ηε ζέζε ηνπ... θαη ε δσή είλαη δχζθνιε φηαλ 

έρεηο γπλαίθα θαη παηδηά. Έηζη έζηεηιε ηε δηακαξηπξία πξσηνθνιιεκέλε πίζσ ζηελ πεξηθεξεηαθή 

δηνίθεζε. Ο πεξηθεξεηαθφο δηνηθεηήο είρε θάπνηα ηδησηηθή ππφζεζε λα ηαρηνπνηήζεη κε ηνλ 

ηζηθιηθά θαη ιέεη ηνπ ρσξηθνχ λα μεθηλήζεη γηα ην ρσξηφ θαη ζα ηνλ πξνιάβεη ζην δξφκν. 

Πξαγκαηηθά ζε ιίγν ηνλ έθηαζε θαη ηνλ πξνζπέξαζε. 
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Μφιηο θηάλεη ζην ρσξηφ ηξαβάεη γξακκή γηα ην ζπίηη ηνπ ηζηθιηθά. 

Έθαγε, ήπηε ηνπ ζθαζκνχ, θνηκήζεθε κηα-δπν σξίηζεο ην κεζεκέξη θη χζηεξα, απηφο θη ν 

ηζηθιηθάο ηξαβήμαλε αγγαδέ γηα ηε δεκαξρία. Ώπφ θεη ζηείιαλε λα εηδνπνηήζνπλ ην ρσξηθφ πσο 

ηνλ ζέινπλ γηα ηελ αλάθξηζε. 

Μφιηο ηνλ βιέπεη κπξνζηά ηνπ ν ηζηθιηθάο, αξρίδεη λα νπξιηάδεη ζαλ ηξειφο. 

- ΐξσκηάξε!... Ξππφιεηε! Κάζαξκα!... πνπ ηφικεζεο λα κε ζπθνθαληήζεηο, πνηνλ εκέλα! 

Καη πιεζηάδνληάο ηνλ κε φιε ηνπ ηελ εζπρία, ηνλ μαλαξρίδεη ζηηο γξνζηέο. 

Μπαίλεη ζηε κέζε ν πεξηθεξεηαθφο δηνηθεηήο, θη φιν ηνπ ςηζπξίδεη δηαθξηηηθά. 

- Κχξηε Ώξγχξε... ειάηε ηψξα, θχξηε Ώξγχξε. 

Μα ν άιινο ζπλερίδεη ην γξνλζνθφπεκα, ρσξίο λα ηνπ δίλεη θακία ζεκαζία. ηαλ πηα ηνπ 

πνλέζαλε ηα ρέξηα, ηνπο άθεζε φινπο θη έθπγε μεθσλίδνληαο. 

- Γηα λα κάζεηο ηη γιχθα έρνπλ νη δηακαξηπξίεο! 

ε ιίγν ν ρσξηθφο θαηφξζσζε λα ζπλέιζεη. Ώκέζσο ν πεξηθεξεηαθφο δηνηθεηήο ηνλ 

θσλάδεη λα ηνπο εθζέζεη ηελ ππφζεζή ηνπ. 

- Γηα πεο καο ινηπφλ, πψο ζπλέβεθαλ ηα πξάκαηα; 

- Μα... δελ ηα‟ δαηε κε ηα κάηηα ζαο; 

- Άζε ηε ζεκεξηλή ππφζεζε, εδψ εμεηάδνπκε ηελ άιιε. 

- Κη ε άιιε νιφηδηα είηαλε. Κη εδψ πνπ ηα ιέκε, αλ ηξηηψζεη ην θαθφ ζα θξεβαησζψ φιν ην 

θαινθαίξη θαη ην ρεηκψλα ζα ςνθήζσ ζηελ πείλα. Κάιιην λα ηνπ δνπιέςσ ηα δέθα κεξνθάκαηα 

πνπ γπξεχεη... θαη πηα, ν Θεφο αο δεη θη αο θξίλεη... 

- Μπξάβν, βιέπσ πσο ινγηθεχηεθεο επηηέινπο! Β, ινηπφλ, άμηε δνπιεπηή κνπ, φηαλ ν 

ρσξηθφο θη ν ηζηθιηθάο δνχλε κνληαζκέλνη, βγαίλνπλε θεξδηζκέλνη θη νη δχν. Δ νκφλνηα θη ε 

ζηνξγή αλάκεζα ζην ρσξηάηε θαη ηνλ αθέληε ηνπ είλαη επινγία Θενχ θαη γηα ηνλ έλα... θαη γηα ηνλ 

άιιν... Γηαηί θαηαιαβαίλεηο, φηαλ ηα' ρεηο θαιά κ' έλαλ πινχζην... θαηαιαβαίλεηο, ηπραίλεη θακηά 

θνξά λα... κε θαηαιαβαίλεηο ηη ζέισ λα πσ ε;... ηπραίλεη... λα ηεινζπάλησλ, φια ζα πάλε θαιά θη 

φινη καο ζα δνχκε εηξεληθά.».
210
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Ω θαηξνί! 

 

«Βδψ θαη θάκπνζα ρξφληα αλάκεζα ζηνπο πην γλσζηνχο θνηηεηέο, πνπ ζπνχδαδαλ ζην 

Παλεπηζηήκην, είηαλε θη ν λεαξφο Κνξηνιαλφο Νηξαγθαλέζθνπ. Βίρε κηα δσληάληα, κηα νμχλνηα, 

κηα ζηδεξέληα ζέιεζε θαη κηα ηδηνζπγθξαζία ήξσα. Βθηφο απ' απηά, ε θχζε ηνλ είρε πξνηθίζεη θαη 

κε κηα ηξνκεξή ξεηνξηθή δεηλφηεηα.  

Βίλαη απηνλφεην, πσο έλαο λένο κε ηέηνηα πξνζφληα ζαλ ηνλ Κνξηνιαλφ, ζα γηλφηαλ ν 

αδηαθηινλίθεηνο αξρεγφο ησλ ζπνπδαζηψλ. Καη πξαγκαηηθά, απηφο είηαλε θείλνο πνπ θαηεχζπλε 

φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο θνηηεηηθήο λενιαίαο.  

Κάζε θνξά πνπ ηα πνιηηηθά γεγνλφηα θέξλαλε ζην απξνρψξεην ηα γελλαία ληάηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο, ν Κνξηνιαλφο ζπγθέληξσλε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ, ηνπο νξγάλσλε, ηνπο 

εκςχρσλε θαη ηνπο νδεγνχζε κπξνζηά ζην άγαικα ηνπ Μηραήι ηνπ Γελλαίνπ. 

Μέρξη απηή ηε θάζε ν Κνξηνιαλφο είηαλε ζαπκάζηνο, αζχγθξηηνο. Μπξνζηά φκσο ζην 

άγαικα ηνπ ήξσα ηνπ Καινπγθάξελη, ε φςε ηνπ έπαηξλε θάηη ην κεγαιεηψδεο. Σα ιφγηα ηνπ 

αρηηλνβνινχζαλ ηφζε ζέξκε, πνπ αθνχγνληάο ηνλ μαθληαδφζνπλ γηα ηελ απάζεηα πνπ έδεηρλε ν 

κπξνχηδηλνο ήξσαο. Πψο είλαη δπλαηφ λα θάζεηαη ζη' άινγφ ηνπ θαη δελ θαηεβαίλεη θη απηφο ζαλ 

ηνλ Εππφηε ηνπ Ανλ Γνπάλ, λα πάξεη κέξνο ζηε δηακαξηπξία; 

Κάζε θνξά πνπ άθνπγα ηνπο πχξηλνπο ιφγνπο, πνπ έβγαδε ζηνπο θνηηεηέο ν Κνξηνιαλφο - 

θαη έηπρε λα ηνλ αθνχζσ πνιιέο θνξέο - ζθεθηφκνπλα, πσο απηφ ην παηδί γελλήζεθε ζηνλ θφζκν 

δπν-ηξεηο αηψλεο αξγφηεξα απφ ηελ ψξα ηνπ. Ώρ! Ση θξίκα λα κε γελλεζεί ηελ επνρή πνπ ε 

ηπξαλλία θξαηνχζε ππφδνπινπο ηνπο ιανχο, ηφηε πνπ ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ δελ είραλ 

αθφκα δηαθεξπρηεί θαη πνπ ε αλζξσπφηεηα αλαζηέλαδε θάησ απφ ην πέικα ηνπ δεζπνηηζκνχ. 

Πνιχ ζα' ζεια λα' βιεπα ηα κνχηξα ησλ ηπξάλλσλ, φηαλ ζ' αληηκεηψπηδαλ ηνλ Κνξηνιαλφ 

Νηξαγθαλέζθνπ. ίγνπξα ε δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ δε ζ‟ αξγνχζε ηφζν πνιχ. 

ήκεξα φκσο πνηνο ν ιφγνο λα ππάξρεη; ήκεξα πνπ απνιακβάλνπκε ηφζεο ειεπζεξίεο, πνπ ε 

ηπξαλλία απνηειεί πηα έλα εθηαιηηθφ φλεηξν, πνπ ν δξφκνο ηεο πξνφδνπ δε ζπλαληάεη εκπφδηα... 

Κη φκσο, αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο, ρσξίο ηνπο αγψλεο ηεο θινγεξήο λενιαίαο καο, ζα 

θηλδχλεπε, ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο, λ‟ αλαηξαπεί ην δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο. 

Γηα λα ζαο δψζσ κηα πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ Μηραήι Νηξαγθαλέζθνπ θαη ηεο δξάζεο ηνπ 

ζαλ θαζνδεγεηή ηεο λενιαίαο, ζ‟ απνθχγσ ηηο πνκπψδεηο θξάζεηο. Θ‟ αξθεζηψ απιψο λα 

αληηγξάςσ νξηζκέλα απνζπάζκαηα ηεο εθεκεξίδαο “Φίινο ηνπ Έζλνπο”, ηεο επνρήο πνπ ν 

Κνξηνιαλφο επηζθεπηφηαλε ζπρλά ην άγαικα ηνπ Μηραήι… 

Ώο ξίμνπκε κηα καηηά:  



89 

 

“Δ θνηηεηηθή λενιαία κε επηθεθαιήο, φπσο πάληα, ηνλ Κνξηνιαλφ Νηξαγθαλέζθνπ, 

μεθίλεζε ζε ππθλέο νκάδεο απφ ην πάξθν ηζκηγηνχ. Καηεπζπλφηαλε ζην άγαικα ηνπ Μηραήι ηνπ 

Γελλαίνπ, γηα λα ηηκήζεη ην κεγάιν ήξσα ηεο Ρνπκαλίαο ζηηο ζιηβεξέο απηέο ζηηγκέο ηνπ εζληθνχ 

πέλζνπο. 

Οη θνηηεηέο βάδηδαλ κε απφιπηε ηάμε. ηε γσλία φκσο ηεο ιεσθφξνπ βξέζεθαλ κπξνζηά 

ζε κηα δψλε αζηπλνκηθψλ, ραθηέδσλ κε πνιηηηθά θαη ηξακπνχθσλ. 

Μάηαηα ν λεαξφο Κνξηνιαλφο Νηξαγθαλέζθνπ θαη νη άιινη θνηηεηέο δηακαξηπξήζεθαλ γηα 

ηελ θαηαπάηεζε ησλ πληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ. Οη βξσκεξνί ραθηέδεο ηνχο έθξαμαλ ην 

πέξαζκα. 

Σφηε ν γελλαίνο Κνξηνιαλφο φξκεζε κπξνζηά θσλάδνληαο: “Βκπξφο θίινη κνπ, 

αθνινπζήζηε κε λα θηάζνπκε ζην άγαικα ηνπ Μηραήι ηνπ Γελλαίνπ, ηνπ Μηραήι ηνπ Γελλαίνπ!” 

Οη λένη, γεκάηνη θιφγα, ζέιεζαλ λ' αθνινπζήζνπλ ην ζαξξαιέν νδεγεηή ηνπο, κα νη 

ραθηέδεο άξρηζαλ λα ηνπο ρηππάλε κε ξφπαια...” 

ε άιιε εκεξνκελία: 

“Υηεο ηε λχρηα θαζάξκαηα ηεο αζηπλνκίαο ζπιιάβαλε ην γελλαίν θνηηεηή Κνξηνιαλφ 

Νηξαγθαλέζθνπ, ηε ζηηγκή πνπ βάδηδε επηθεθαιήο ηεο ζπνπδάδνπζαο λενιαίαο. Σνλ έθιεηζαλ ζηελ 

απνκφλσζε θαη δελ επηηξέπνπλ νχηε ζηνπο γνλείο ηνπ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπ. Λέγεηαη πσο ην 

ζψκα ηνπ είλαη φιν πιεγέο απφ ηα βαζαληζηήξηα. Καη ξσηάκε: Γηαηί ν εηζαγγειέαο, ην φλεηδνο 

απηφ ηεο Αηθαηνζχλεο καο, πνπ - απφ αεδία - ζεσξνχκε θαζήθνλ καο λα κελ αλαθέξνπκε πνηέ ην 

φλνκά ηνπ απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο καο, γηαηί δελ επηηξέπεη ζε θαλέλα λα επηζθεθηεί ην 

λεαξφ ζχκα ηνπ ηξνκνθξξαηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δνχκε;” 

Καη ζε άιιε αξγφηεξα: 

“Μφλν πηα παξάθξνλεο απφκεηλαλ ζηελ εμνπζία θαη ηα θαζάξκαηα απηά θάλνπλ φ,ηη ηνπο 

θαηέβεη ζην θεθάιη.” 

Υηεο ην βξάδπ, ηελ ψξα πνπ ε ζπνπδάδνπζα λενιαία βξηζθφηαλε ζπλαζξνηζκέλε κπξνζηά 

ζην άγαικα ηνπ Μηραήι ηνπ Γελλαίνπ, θαη άθνπγε, κε ηελ ςπρή γεκάηε θιφγα, ηνλ παηξησηηθφ ιφγν 

ηνπ εθπιερηηθνχ θνηηεηή Κνξηνιαλνχ Νηξαγθαλέζθνπ, πνπ κηινχζε γηα ην αλακθηζβήηεην 

δηθαίσκα ηνπ θάζε πνιίηε λα αληηζηέθεηαη ζε κηα θπβέξλεζε ηξακπνχθσλ θαη ιεζηψλ, ε 

αζηπλνκία φξκεζε θαηά πάλσ ηνπο - ζ' απηνχο πνπ είλαη ην απξηαλφ θακάξη ηνπ έζλνπο καο - θαη 

ρηππψληαο αδηάθξηηα θινηζηέο, γξνζηέο, ξνπαιηέο, άλνημε δίνδν σο ην άγαικα ηνπ ήξσα φπνπ 

κηινχζε ν ξήηνξαο.»
211
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Δύν θίινη 

 

«Ο θχξηνο Μάθε είλαη ζηξνγγπινθαζηζκέλνο ζε κηα κππξαξία. Πνιχ ζα ην‟ζειε λα δεη 

μαθληθά λα πεξλάεη θαλέλαο γλσζηφο ηνπ. Βίλαη πνιχ επδηάζεηνο θη έρεη φξεμε γηα ιίγε 

θνπβεληνχια. Βπηπρψο δελ πεξίκελε ζρεδφλ θαζφινπ, γηαηί ζε ιίγν θάλεθε ν θχξηνο Λαθέ, έλαο 

απφ ηνπο ζηελφηεξνπο θίινπο ηνπ. Ο θχξηνο Λαθέ είλαη ζθνπληνχθιεο ζήκεξα. Πιεζίαζε θαη 

θάζηζε ζην ηξαπεδάθη. Ώο καο ζπγρσξέζεη ν αλαγλψζηεο, πνπ δελ ηνπ ζεκεηψλνπκε θακία νδεγία 

ζρεηηθή κε ηελ έληαζε ηεο θσλήο, ηε δξάζε ή ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πξνζψπσλ ηνπ δηαιφγνπ, πνπ 

ζα είηαλ νπσζδήπνηε απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ γηα κηα δσληαλή αλαπαξάζηαζή ηνπ. Ώο 

πξνζπαζήζεη λα ζπκπιεξψζεη ν ίδηνο κε ηε θαληαζία ηνπ ην θελφ. 

ΛΏΚΒ – Καιεζπέξα, Μάθε. 

ΜΏΚΒ – Καιεζπέξα, Λάθε. 

ΛΏΚΒ – Βίζαη ψξα εδψ; 

ΜΏΚΒ – ρη... θακηά δεθαξηά ιεπηά...Θα πηείο έλα πνηήξη; 

ΛΏΚΒ – Θα πηψ.  

ΜΏΚΒ – Γθαξζφλ, δπν κπχξεο... (ζην Λάθε) Μα ηη έρεηο; Μνπ θαίλεζαη ιηγάθη... 

ΛΏΚΒ – Ναη, δελ είκαη πνιχ ζηα θέθηα κνπ... Καη θνπξαζκέλνο είκαη... Ξελχρηεζα θη 

απφςε ζηνπ Κφζκαλ... 

ΜΏΚΒ – Με πνηνλ ήζνπλα; 

ΛΏΚΒ – Με θάηη θίινπο... Βίρακε θαη ηελ θνπβέληα ζνπ. 

ΜΏΚΒ – Μπα; Γηα ηη δήηεκα; 

ΛΏΚΒ – Αε βαξηέζαη... ζαριακάξεο! α λα κε μέξεηο ηψξα κεξηθνχο κεξηθνχο... 

ΜΏΚΒ – σζηά, κα ηεινζπάλησλ... Θα κνπ ζνχξαλε θαληάδνκαη πίζσ απφ ηελ πιάηε κνπ, 

ε; 

ΛΏΚΒ – Έια κσξέ, κε γίλεζαη ππεξβνιηθφο! 

ΜΏΚΒ- Μα ζπ ν ίδηνο δελ είπεο πσο... 

ΛΏΚΒ – Ση είπα; Σίπνηα δελ είπα... νπ είπα κφλν “ζα λα κε μέξεηο κεξηθνχο κεξηθνχο”... 

Γίλεζαη αζηείνο... Θέιεηο φινη λα ζε παηλεχνπλ κνλάρα θαη θαλείο λα κελ ηνικήζεη λα ζε θξίλεη, 

έζησ θαη θαινπξναίξεηα. Πηζηεχεηο ηξνκεξά ζηνλ εαπηφ ζνπ... Ώπηφ είλαη ην ειάηησκά ζνπ. 

ΜΏΚΒ – Με ζπγρσξείο, ίζα ίζα πνπ δελ πηζηεχσ θαζφινπ. Μνπ θάλεη εληχπσζε φκσο, 

πνπ δε βξήθαηε άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε θαη θαζίζαηε λ' αζρνιεζείηε καδί κνπ...  

ΛΏΚΒ – Μα ε θνπβέληα ήξζε εληειψο ηπραία... ην βάζνο, θαθφ γηα ζέλα, αλνηρηά, δελ 

είπε θαλείο...Αελ ηνικνχζαλε, βιέπεηο, γηαηί φινη μέξνπλε πσο είκαζηε πνιχ θίινη... Μφλν θάηη 

ππαηληγκνχο, θάηη... 
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ΜΏΚΒ – Ση αθξηβψο; 

ΛΏΚΒ – Χρ, βξε αδεξθέ, θαθφγισζζεο... Βίλαη ηδίσο έλαο πνπ δελ κπνξεί λα θξαηήζεη ην 

ζηνκαηάθη ηνπ. Καη ζνπ θάλεη θαη ην θίιν. 

ΜΏΚΒ – Πνηνο είλαη απηφο; 

ΛΏΚΒ – Αε βαξηέζαη! Ση ζε λνηάδεη ηψξα! 

ΜΏΚΒ – ρη, ζέισ λα ηνλ κάζσ πνηνο είλαη. 

ΛΏΚΒ – Αελ κπνξψ λα ζνπ ηνλ πσ. 

ΜΏΚΒ – Έρεηο ην ιφγν ηεο ηηκήο κνπ, πσο δελ πξφθεηηαη λα ηνπ αλαθέξσ ιέμε. Αε ζα 

κάζεη πνηέ πσο εγψ μέξσ ηη είπε γηα κέλα... 

ΛΏΚΒ – Μα δελ μέξεηο ηη είπε. 

ΜΏΚΒ – Πεο ην κνπ, ινηπφλ. 

ΛΏΚΒ – Να, νξίζηε, ην κεγάιν ζνπ ειάηησκα! Βίζαη ηξνκεξά πεξίεξγνο! 

ΜΏΚΒ – Γηα ην ζεφ, βξε αδεξθέ, αθχζηθν ην βξίζθεηο, λα ζέισ λα κάζσ ηη κνπ ζνχξαλε 

πίζσ απ' ηελ πιάηε κνπ θαη ηδίσο θίινη; Να κελ μέξσ ινηπφλ ζε πνηνλ λα‟ ρσ εκπηζηνζχλε θαη 

πνχ λα θνπκπψλνκαη; 

ΛΏΚΒ – Ση ιεο, πίλνπκε άιιε κηα; 

ΜΏΚΒ – Πίλνπκε. 

ΛΏΚΒ – Γθαξζφλ, δπν κπχξεο... 

(Παχζε. Σν γθαξζφλη θέξλεη ηηο κπχξεο) 

ΜΏΚΒ – Λνηπφλ; 

ΛΏΚΒ – Ση ινηπφλ; 

ΜΏΚΒ – Ση έιεγε γηα κέλα απηφο ν θίινο; 

ΛΏΚΒ – Ώδχλαην λα θξαηήζεη ηε γιψζζα ηνπ... Αε ζπκάκαη πψο ήξζε ε ζπδήηεζε γηα 

κπαιφ, εμππλάδα θαη ιέσ ζε κηα ζηηγκή: “Οξίζηε, ν Μάθε είλαη ν ηχπνο ηνπ έμππλνπ αλζξψπνπ”. 

Ξέξεηο, εγψ πάληα ζε ζεσξνχζα έμππλν, θαη δελ ην ιέσ επεηδή είζαη θίινο κνπ νχηε έρσ θαλέλα 

ζπκθέξνλ λα ζε θνιαθέςσ... Μα ηη ρξεηάδνληαη ηα ιφγηα; Αφμα ζνη ν Θεφο, κε μέξεηο θαη ζε μέξσ. 

Μπνξεί λα‟ ρσ φια ηα ειαηηψκαηα ηνπ θφζκνπ αιιά εηιηθξηλήο είκαη. Καη ζνπ νκνινγψ, ιππάκαη 

ηξνκεξά πνπ αθνχσ απ' ην ζηφκα ελφο θίινπ ηέηνηα πξάκαηα. Καηαιαβαίλεηο, ε; 

ΜΏΚΒ – ρη. Πνηνο είπε γηα ζέλα ηίπνηα; 

ΛΏΚΒ – Βζχ; 

ΜΏΚΒ – Βγψ; 
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ΛΏΚΒ- Ναη, κε θνηηάο κ' έλα χθνο πνπ κα ην ζηαπξφ!... Λεο θαη... δελ πηζηεχεηο ιέμε απ' 

φ,ηη ζνπ ιέσ.».
212

 

 

Τα δύν ιαρεία 

 

«- Ώπηφ πηα είλαη εμσθξεληθφ!... εμσθξεληθφ! Έζθνπμε ν θχξηνο Λεπηέξεο Πνπέζθνπ, 

ζθνππίδνληαο ην ηδξσκέλν ηνπ κέησπν, ελψ ε γπλαίθα ηνπ εμαθνινπζνχζε λα ςάρλεη ζε θάζε 

γσληά ηνπ ζπηηηνχ. 

- Αελ ηα βξίζθσ πνπζελά. Θα ράζεθαλ! 

- Πξέπεη λα είλαη θάπνπ εδψ κέζα, κ' αθνχο; Αελ κπνξεί λα κπήθε θαη λα ηα πήξε θαλέλα 

θάληαζκα. 

Μα ηη ράζαλε; Ση ςάρλνπλ λα βξνχλε; 

Φάρλνπλ γηα ηα δπν ιαρεία πνπ αγφξαζε ν θχξηνο Πνπέζθνπ. Σα ιαρεία πνπ θεξδίζαλε ηνλ 

πξψην αξηζκφ. 

Θα κπνξνχζε βέβαηα θαλείο λα κνπ αληηηείλεη: 

“Πψο ν θχξηνο Λεπηέξεο μέξεη πψο θεξδίζαλε, αθνχ ηα έρεη ράζεη;” 

Σν πξάγκα είλαη απιφ. Γηα λ' αγνξάζεη ηα ιαρεία, ν θχξηνο Πνπέζθνπ δαλείζηεθε ην πνζφ 

απφ ηνλ ινραγφ Παληέιε, γηαηί πάληα φηαλ έραλε φινη ηνπ ιέγαλε πσο πξέπεη λα δνθηκάζεη ηελ 

ηχρε ηνπ κε δαλεηθά... Καη κάιηζηα έδσζε ηνλ ιφγν ηεο ηηκήο ηνπ κπξνζηά ζε κάξηπξεο, πσο αλ 

θεξδίζεη, ζα ρξσζηάεη ζην ινραγφ δέθα ηα εθαηφ απφ ηα θέξδε. 

Σε κέξα πνπ αγφξαζε ηα ιαρεία, ν θχξηνο Λεπηέξεο ρακνγέιαζε κειαγρνιηθά. 

- Αε βαξηέζηε, εγψ κε ηελ ηχρε έρσ πάξεη δηαδχγην, είπε πηθξφρνια. 

Ο ινραγφο φκσο είηαλε πην αηζηφδνμνο. 

- Αε βάδεηο φκσο ζην ινγαξηαζκφ θαη ηελ ηχρε ηε δηθή κνπ!... 

Καη δήηεζε ηνπ θπξίνπ Λεπηέξε λα ηνπ γξάςεη ηνπο αξηζκνχο ησλ ιαρείσλ ζην 

ζεκεησκαηάξηφ ηνπ. 

Πέξαζε θαηξφο. Οη θιεξψζεηο, χζηεξα απφ πνιιέο αλαβνιέο, γηλήθαλε ηελ ίδηα κέξα. ηελ 

θιήξσζε ηνπ πξψηνπ ιαρείνπ (“Λαρείν Εδξχζεσο Ρνπκαληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Κσλζηάληδα”) 

ηα 50.000 ιέη ηα θέξδηζε ν αξηζκφο 076.384. ηνπ δεχηεξνπ (“Λαρείν γηα ηελ ίδξπζε 

Ώζηεξνζθνπείνπ ζην ΐνπθνπξέζηη”) ν αξηζκφο 109.520 θέξδηζε επίζεο άιια 50.000 ιέη. 

Λίγεο ψξεο πην πξηλ, ν θχξηνο Λεπηέξεο δελ ήμεξε νχηε αλ ηα ιαρεία θιεξψζεθαλ. Βίηαλε 

βξάδπ. Ο θηιήζπρνο νηθνγελεηάξρεο θαζφηαλε ήζπρνο-ήζπρνο κε ηε γπλαίθα ηνπ ζην ηξαπέδη θαη 
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θνπβεληηάδαλε γηα ηελ αθξίβεηα ηεο δσήο. Ξαθληθά αθνχζηεθε έλα ακάμη πνπ ζηάζεθε ζηελ έμσ 

πφξηα. Όζηεξα θάπνηνο φξκεζε ζηελ απιή θη άξρηζε λα ρηππάεη βηαζηηθά ηελ πφξηα ηεο βεξάληαο. 

Ο θχξηνο Λεπηέξεο ζεθψζεθε λ' αλνίμεη. 

- ίγνπξα ζα‟ λαη ν δνράδαο - έηζη έιεγε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ. Θα κε ζέιεη πάιη γηα θακηά 

έθηαθηε δνπιίηζα. Υκ, ζα καξηπξήζνπκε σο ηα κεζάλπρηα, γηα λα θάλεη εθείλνο ηνλ θαιφ ζηνλ 

ππνπξγφ! 

ην κεηαμχ ε θπξία Πνπέζθνπ πήγε λα θξπθηεί ζην δσκάηηφ ηεο, γηαηί είηαλε en néglijé. 

Με ην άλνηγκα ηεο πφξηαο φξκεζε ζα ζίθνπλαο ν ινραγφο Παληέιε. Άξρηζε ακέζσο λα 

ζθνχδεη, ιεο θη ν άιινο είηαλε θνπθφο. 

- Πνχ ήζνπλα θαη ράζεθεο; ΐξε αδεξθέ, γηαηί δελ πέξαζεο απ' ην θαθελείν;... Μα είλαη 

δπλαηφ λα κε ζνπ θαίγεηαη θαξθί; ξεο ζε ςάρλσ... 

- Ο δνράδαο κάο θξάηεζε κέρξη ηψξα ζην γξαθείν... Μα ηη ηξέρεη; 

- ζηε δελ μέξεηο ηίπνηα; 

- Ση; 

- Κιεξσζήθαλε θαη ηα δπν ιαρεία καο. 

- Β, ινηπφλ; 

- Κεξδίζακε. 

- νβαξά ην ιεο;... Πφζα; 

- Σνλ πξψην αξηζκφ... ηνλ πξψην! Καη ζηα δπν... 

Ο ινραγφο άπισζε ακέζσο ζην ηξαπέδη ηνλ επίζεκν θαηάινγν ηεο θιήξσζεο θη έβγαιε ην 

ζεκεησκαηάξηφ ηνπ. Πξαγκαηηθά νη αξηζκνί ησλ θεξδηζκέλσλ ιαρείσλ ζηνλ θαηάινγν θαη ζην 

ζεκεησκαηάξην ήηαλ νη ίδηνη: 076.384 Παλεπηζηεκίνπ Κσλζηάληδαο, 109.520 Ώζηεξνζθνπείνπ 

ΐνπθνπξεζηίνπ. 

Καηάιαβε ινηπφλ αλαγλψζηεο, ηη ςάρλεη ην δχζηπρν αληξφγπλν ηξεηο κέξεο ηψξα. 

Ο θχξηνο Λεπηέξεο έζηεηιε κηα επηζηνιή ζην δνράδα, δεηψληαο κε πνιχ ζεβαζκφ κηα άδεηα 

δπν ηξηψλ εκεξψλ κε ηελ πξφθαζε πσο είλαη άξξσζηνο. Μα είρε αξξσζηήζεη πηα ζη' αιήζεηα. 

Όζηεξα απφ κηα ηφζν αλψθειε θαη θνπξαζηηθή δνπιεηά, αθνχ ην ζπίηη έγηλε άλσ θάησ 

δέθα θνξέο, ν θχξηνο Λεπηέξεο έπεζε πηψκα ζ' έλαλ θαλαπέ. ινη νη κπο ηνπ είραλε παξαιχζεη, ην 

ζηνκάρη ηνπ ηνλ πνλνχζε δπλαηά θη έλησζε εμνπζελσκέλνο. Σειηθά, αθνχ ραζκνπξήζεθε δπν ηξεηο 

θνξέο, απνθνηκήζεθε. Δ γπλαίθα ηνπ είρε ζσξηαζηεί θη απηή ζε κηα θαξέθια. Σε ζνπβιάγαλε ηα 

πφδηα ηεο, ε κέζε ηεο – έζνπξλε θαη μαλάζνπξλε φιε κέξα φια ηα έπηπια ηνπ ζπηηηνχ.
213

 

                                                           
213

 Κνηδηάο, 1964, ζζ. 46-61. 
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