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Α΄ ΜΕΡΟ  

ΣΟ ΔΡΑΜΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Α.1. Σαυτότητα του θεατρικού ϋργου 

Σν ζεαηξηθό έξγν ην νπνίν ζα αλαιύζνπκε είλαη “Η Αγξηόπαπηα” ηνπ Δξξίθνπ 

Ίςελ. Σν έξγν γξάθηεθε ην 1884 θαη ε πξώηε παξάζηαζε δόζεθε ζηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 

ηνπ 1885 ζην Den Nationale Scene ηνπ Μπέξγθελ ηεο Ννξβεγίαο. 

“Η Αγξηόπαπηα” ζπγθαηαιέγεηαη ζηα έξγα ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ ηνπ Ίςελ, 

νπόηε θαη ζπληειείηαη «κία ζηξνθή από ην ξεαιηζηηθό δξάκα θνηλσληθνύ 

πξνβιεκαηηζκνύ… ην εμήο ηα έξγα ηνπ γίλνληαη πεξίπινθεο, αηληγκαηηθέο ζπνπδέο 

ηεο αλζξώπηλεο θαηάζηαζεο θη εθαξκόδνπλ ηερληθέο πνπ έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο 

από ηνλ εμπξεζηνληζκό θαη ηνλ ζπκβνιηζκό» (Πξόγξακκα Παξάζηαζεο, 2017). 

 

 Α.2. Τπόθεςη  

Σν έξγν παξνπζηάδεη ηελ ςπρηθή απνζύλζεζε κηαο νηθνγέλεηαο πνπ ηξέθεηαη 

κε απηαπάηεο ηηο νπνίεο ζπκβνιίδεη ε ζαθαηεκέλε αγξηόπαπηα πνπ δεη ζηε ζνθίηα. Ο 

Γθέγθεξο Βέξιε επηζηξέθεη, έπεηηα από πνιιά ρξόληα, θαιεζκέλνο ζην ζπίηη ηνπ 

εξγνζηαζηάξρε παηέξα ηνπ. Δθεί, ζπλαληά ηνλ παιηό ηνπ θίιν, Γηάικαξ Έθληαι. Ο 

Γηάικαξ έρεη κία επίθαζε επηπρηζκέλεο δσήο πνπ θαιύπηεηαη από ςεπδαηζζήζεηο. Ο 

ηδεαιηζηήο Γθέγθεξο σζνύκελνο από απηό πνπ νλνκάδεη επηηαγή ηνπ ηδεώδνπο ηνύ 

απνθαιύπηεη έλα ηξνκεξό κπζηηθό γηα ην παξειζόλ ηεο γπλαίθαο ηνπ. Ο Γηάικαξ, 

θαηαξξαθσκέλνο, απαξλείηαη ηε γπλαίθα ηνπ, Γθίλα θαη ηελ θόξε ηνπ Έληβηγθ. Η 

Έληβηγθ πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ αγάπε ηεο ζηνλ παηέξα ηεο απνθαζίδεη λα 

ζθνηώζεη ό,ηη πνιπηηκόηεξν έρεη: ηελ αγξηόπαπηα. Σν ηέινο ζα είλαη νιέζξην. 

 

Α.3. Μορφολογικϊ γνωρύςματα 

 Α3.1. Διϊκριςη ςε πρϊξεισ 

Σν έξγν δηαηξείηαη ζε πέληε πξάμεηο. 

 Α.3.2. Πρόςωπα 

Σα πξόζσπα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζεαηξηθό θείκελν είλαη ηα 

αθόινπζα: 1) ΒΔΡΛΔ: εξγνζηαζηάξρεο, κεγαινβηνκήραλνο, 2) ΓΚΔΓΚΔΡ ΒΔΡΛΔ: 

ν γηνο ηνπ εξγνζηαζηάξρε, 3) Ο ΓΔΡΟ-ΔΚΝΣΑΛ, 4) ΓΙΑΛΜΑΡ ΔΚΝΣΑΛ: ν γηνο 
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ηνπ γεξν-Έθληαι, ν νπνίνο είλαη θσηνγξάθνο, 5) ΓΚΙΝΑ ΔΚΝΣΑΛ: ε γπλαίθα ηνπ 

Γηάικαξ, 6) ΔΝΣΒΙΓΚ: ε θόξε ηνπ ελ ιόγσ δεπγαξηνύ (14 εηώλ), 7) ΚΤΡΙΑ 

ΔΡΜΠΤ: ε νηθνλόκνο ηνπ εξγνζηαζηάξρε, 8) ΡΔΛΛΙΓΚ: γηαηξόο, 9) ΜΟΛΒΙΚ: 

πξώελ Θενιόγνο, 10) ΓΚΡΟΜΠΔΡΓΚ: ν Λνγηζηήο, 11) ΠΔΣΔΡΔΝ: ν ππεξέηεο ηνπ 

εξγνζηαζηάξρε, 12) ΓΔΝΔΝ: έθηαθηνο ππεξέηεο, 13) ΔΝΑ ΚΤΡΙΟ ΠΑΥΤ ΚΑΙ 

ΥΛΩΜΟ, 14) ΔΝΑ ΦΑΛΑΚΡΟ ΚΤΡΙΟ, 15) ΔΝΑ ΜΤΩΠΙΚΟ ΚΤΡΙΟ, 

ΔΞΙ ΑΛΛΟΙ ΚΤΡΙΟΙ θαιεζκέλνη ηνπ εξγνζηαζηάξρε θαη ηέινο ΑΛΛΟΙ ΔΚΣΑΚΣΟΙ 

ΤΠΗΡΔΣΔ. 

 

Α.3.3. Δραματικόσ χώροσ 

Σν έξγν εθηπιίζζεηαη ζε εζσηεξηθό ρώξν. πγθεθξηκέλα, ε πξώηε πξάμε 

εθηπιίζζεηαη ζην ζπίηη ηνπ εξγνζηαζηάξρε Βέξιε, ελώ νη άιιεο ηέζζεξηο πξάμεηο ζην 

ζπίηη ηνπ θσηνγξάθνπ Έθληαι. Ο ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο δύν 

ρώξνπο. Ωζηόζν, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ππάξρεη θαη έλαο ζπκβνιηθόο ρώξνο, 

ε ζνθίηα όπνπ δεη ε αγξηόπαπηα. Σν ρώξν απηό δελ ηνλ βιέπεη ν ζεαηήο. Γλσξίδεη όηη 

βξίζθεηαη πίζσ από κηα δηπιή πόξηα κε ζπξηά θύιια. 

 

 Α.3.4. Δραματικόσ χρόνοσ 

Η πξώηε θαη ε δεύηεξε πξάμε ηνπ έξγνπ εθηπιίζζνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

ίδηαο εκέξαο. Μεζνιαβεί θάπνην αθαζόξηζην ρξνληθό δηάζηεκα θαη  

παξαθνινπζνύκε ηελ  ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε πξάμε λα εθηπιίζζνληαη ηελ ίδηα εκέξα, 

ην πξσί θαη ην απόγεπκα αληίζηνηρα. Σελ επόκελε εκέξα ην πξσί έρνπκε ηελ πέκπηε  

πξάμε. 

 

 Α.4. Δομικϊ γνωρύςματα 

 Α.4.1. υγκρούςεισ 

Οη ζεκαληηθόηεξεο ζπγθξνύζεηο ζπκβαίλνπλ θπξίσο κεηαμύ ηεζζάξσλ 

δεπγαξηώλ: α) Βέξιε θαη Γθέγθεξο, β) Γθέγθεξο θαη Ρέιιηγθ, γ) Γθέγθεξο θαη 

Γηάικαξ θαη δ) Γηάικαξ θαη Έληβηγθ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη, δηεμνδηθά, ζηε 

ζπλέρεηα. 
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Βέρλε & Γκέγκερς: H ζύγθξνπζε κεηαμύ παηέξα θαη γηνπ είλαη ε ζύγθξνπζε 

αλάκεζα ζην θαηεζηεκέλν θαη ζηε δηάζεζε γηα αιιαγή. Ο κεγαιναζηόο παηέξαο, 

αλάιγεηνο θαη απαμησηηθόο, δελ δέρεηαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ηδεαιηζηή γηνπ ηνπ. 

Τπάξρνπλ άιπηα πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε ηνπο. Η ζθιεξή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηέξα 

απέλαληη ζηε κεηέξα πνπ δελ είλαη πηα ζηε δσή έρεη ζηηγκαηίζεη ηνλ Γθέγθεξο.  Η 

ζύγθξνπζε πεξλά θαη ζε θνηλσληθν-πνιηηηθό επίπεδν θαζώο ν Γθέγθεξο δείρλεη ηελ 

απέρζεηά ηνπ απέλαληη ζηνλ πινύζην Βέξιε, ν νπνίνο δε δηζηάδεη λα εθκεηαιιεπηεί 

θαη λα αδηθήζεη ζπλεξγάηεο ηνπ ή θαη  αλζξώπνπο πνπ αλήθνπλ ζε θαηώηεξεο 

θνηλσληθέο ηάμεηο. Γελ ζα πξέπεη λα μερλάκε όηη ην έξγν γξάθηεθε ηνλ 19ν αηώλα ν 

νπνίνο ζεκαδεύηεθε από ηελ άλνδν ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζνζηαιηζηηθώλ ηδεώλ. 

Γκέγκερς & Ρέλλιγκ: Απηή ε ηδενινγηθή ζύγθξνπζε είλαη ίζσο ε πην ελδηαθέξνπζα 

ζύγθξνπζε ηνπ έξγνπ. Ο Ρέιιηγθ δελ ζπκθσλεί κε ηελ απόθαζε ηνπ Γθέγθεξο λα 

απνθαιύςεη ηελ αιήζεηα ζηνλ Γηάικαξ.  Ο ηδεαιηζκόο ηνπ Γθέγθεξο ζπγθξνύεηαη κε 

ηνλ θπληζκό ηνπ Ρέιιηγθ. ε απηό ην ζεκείν γίλεηαη αλαθνξά από ηνλ Ρέιιηγθ ζην 

«δσηηθό ςεύδνο». ύκθσλα κε απηή ηε ζεσξία,  νη άλζξσπνη αδπλαηώληαο λα δήζνπλ  

απνδερόκελνη ηελ σκή πξαγκαηηθόηεηα,  θαηαθεύγνπλ ζηελ απηαπάηε θαη ηελ 

ςεπδαίζζεζε. Ο Γθέγθεξο ζηνλ αληίπνδα απηήο ηεο ζεσξίαο εκθαλίδεηαη σο 

ππέξκαρνο ηεο αιήζεηαο ηελ νπνία αλαγάγεη ζε δόγκα. Μηιώληαο γηα ηελ «επηηαγή 

ηνπ ηδεώδνπο», ζεσξεί όηη ε αιήζεηα κπνξεί λα εμπςώζεη ηνλ άλζξσπν. 

Γκέγκερς & Γιάλμαρ: Μεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ παξειζόληνο ηεο Γθίλα από ηνλ 

Γθέγθεξο, ν Γηάικαξ απαξληέηαη ηε γπλαίθα θαη ηελ θόξε ηνπ. Ο Γθέγθεξο πξνζπαζεί 

κάηαηα λα ηνλ πείζεη γηα ηελ εζηθή ηνπ αλσηεξόηεηα θαη λα ηνπ εκθπζήζεη ηελ ηδέα 

όηη ε αιήζεηα ζα έπξεπε όρη λα ηνλ θαηαβάιιεη, αιιά λα ηνλ εμπςώζεη εζηθά θαη κε 

πλεύκα κεγαινςπρίαο λα ζπλερίζεη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ δσή ζηεξηγκέλνο ζην εμήο 

ζε γεξέο βάζεηο. Ωζηόζν, ν Γηάικαξ, όληαο έλαο θνηλόο άλζξσπνο δίρσο ηηο 

πλεπκαηηθέο θαη εζηθέο ηθαλόηεηεο πνπ ν Γθέγθεξο θαληάδεηαη όηη έρεη, αξλείηαη 

πεηζκαηηθά λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαηλέζεηο ηνπ Γθέγθεξο.  

Γιάλμαρ & Ένηβιγκ: Γλσξίδνληαο πιένλ όηη ε Έληβηγθ δελ είλαη θόξε ηνπ, ν 

Γηάικαξ θέξεηαη κε ζθιεξόηεηα απέλαληί ηεο. Γελ ζέιεη νύηε λα ηελ βιέπεη. Δθείλε 

πνπ ηνλ ππεξαγαπά κνηάδεη ζαζηηζκέλε θαη δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ην θίλεηξν 

απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Απηή ε νηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε ζα νδεγήζεη ζηελ 

ηξαγσδία. 
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 Α.4.2. Φαρακτόρεσ  

Οη βαζηθνί ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ είλαη ελληά θαη αλαιύνληαη παξαθάησ: 

Βέρλε: Δξγνζηαζηάξρεο. Δθπξόζσπνο ηεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο. Άλζξσπνο 

ζθιεξόο, θπληθόο  θαη αδίζηαθηνο. Θεσξεί όηη κπνξεί λα ζπκπεξηθέξεηαη θαηά 

βνύιεζε κε ιακβάλνληαο ππόςηλ ηνπο άιινπο. Απαηά ηε γπλαίθα ηνπ, αλαγθάδεη ηε 

Γθίλα λα ζπλάςεη εξσηηθέο ζρέζεηο καδί ηνπ, ζπκπεξηθέξεηαη απαμησηηθά απέλαληη 

ζηνλ Γεξν-Έθληαι.  

Γκέγκερς Βέρλε: Γηνο ηνπ εξγνζηαζηάξρε Βέξιε. Ιδεαιηζηήο θαη επίδνμνο 

θνηλσληθόο κεηαζρεκαηηζηήο πνπ, ελώ δελ έρεη ιύζεη ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα, πεξηθέξεηαη κε ηελ «επηηαγή ηνπ ηδεώδνπο». Θέιεη λα δηδάμεη ζηνλ 

θόζκν ηελ αιήζεηα, αιιά νύηε ηε ζόκπα ηνπ δσκαηίνπ ηνπ δελ κπνξεί λα αλάςεη 

ρσξίο λα πξνθαιέζεη ράνο. Δκθαλίδεηαη σο έλζεξκνο ππεξαζπηζηήο ηεο αιήζεηαο ηελ 

νπνία επηζπκεί λα εθαξκόζεη ζηε δσή ησλ άιισλ παξαβιέπνληαο, όκσο, ηηο όπνηεο 

ζπλέπεηεο. Ο Γθέγθεξο ζα ήζειε λα είλαη ήξσαο, αιιά δελ είλαη. Δίλαη, κάιινλ,  

ζαπκαζηήο εξώσλ. 

Ο Γερο-Έκνηαλ: Αιθννιηθόο, παξαηηεκέλνο, ηζαθηζκέλνο από ηε δσή θαη 

πηθξόρνινο. Αδπλαηώληαο  λα αληέμεη ην βάξνο ηεο θαηάληηαο ηνπ, ηξέθεη απηαπάηεο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη λα δεη. Απηόο πνπ ήηαλ ιάηξεο ηεο δσήο ζηε 

θύζε θαη ηνπ θπλεγηνύ θαηαιήγεη λα θπλεγά θνπλέιηα ζηε ζνθίηα.  

Γιάλμαρ Έκνηαλ: Απνηπρεκέλνο θσηνγξάθνο, γηνο ηνπ Γεξν-Έθληαι. Δθπξνζσπεί 

ην κέζν άλζξσπν. Δίλαη απιντθόο, νλεηξνπόινο απξνζγείσηνο. Θεσξεί όηη είλαη θάηη 

μερσξηζηό. Η πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, είλαη δηαθνξεηηθή. Έηζη, έρεη πείζεη ηνλ εαπηό 

ηνπ όηη είλαη εθεπξέηεο, αιιά ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζηα νπνία ππνηίζεηαη όηη 

βαζίδεηαη ε εθεύξεζή ηνπ είλαη αλέγγηρηα. πσο, εύζηνρα, επηζεκαίλεηαη ζην 

πξόγξακκα ηεο παξάζηαζεο «ν Γηάικαξ εθπξνζσπεί ηελ θσκηθνηξαγηθή ζύγθξνπζε 

αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ελόο αηόκνπ θαη ελζαξθώλεη ηελ θσκηθή 

αγσλία κέζα ζην έξγν». Ακεηαλόεηνο ηεκπέιεο, ζηέθεηαη απαζήο κπξνζηά ζηα 

ρηππήκαηα ηεο κνίξαο θαη δελ θάλεη θάηη νπζηαζηηθό γηα λα αιιάμεη ηε δσή ηνπ. 

Πξνηηκά λα δεη κέζα ζηελ αδξάλεηα θαη ηελ πιάλε γηαηί δελ έρεη νύηε ηελ ηθαλόηεηα 

νύηε ηε δύλακε γηα ην αληίζεην. 

Γκίνα Έκνηαλ: Γπλαίθα ηνπ Γηάικαξ θαη κεηέξα ηεο Έληβηγθ. ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ απνθαιύπηεηαη όηη ζην παξειζόλ είρε αλαγθαζηεί λα ζπλάςεη εξσηηθή ζρέζε 

κε ηνλ Βέξιε θαη κάιηζηα ε θόξε ηεο είλαη παηδί ηνπ. Δξσηεπκέλε κε ην ζύδπγό ηεο 

αιιά αλεηιηθξηλήο απέλαληί ηνπ, δεη κηα εύζξαπζηε νηθνγελεηαθή επηπρία. 
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Γλσξίδνληαο ηα ειαηηώκαηα ηνπ ζπδύγνπ ηεο, απνδεηθλύεηαη γπλαίθα ηθαλή ζηε 

δνπιεηά ηεο. Πξνεξρόκελε από ηα θαηώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα θαη μέξνληαο ηε 

κεηνλεθηηθή ηεο ζέζε έρεη κάζεη λα ππνκέλεη, πξώηα ηηο νξέμεηο ηνπ πξώελ αθεληηθνύ 

ηεο θαη έπεηηα ην ραξαθηήξα ηνπ ζπδύγνπ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζεη.         

Ένηβιγκ: Η θόξε ηνπ Γηάικαξ θαη ηεο Γθίλα. Πξόθεηηαη γηα ηελ πξνζσπνπνίεζε ηεο 

αγλόηεηαο, ηεο άδνιεο αγάπεο γηα ηε δσή, γηα ην όλεηξν. Γηαθαηέρεηαη από 

απηαπάξλεζε θαη είλαη ην κόλν πξόζσπν ηνπ έξγνπ πνπ είλαη εληειώο αζών. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ αγάπε ηεο ζηνλ παηέξα ηεο πνπ ηελ απαξληέηαη όηαλ 

αλαθαιύπηεη πσο δελ είλαη δηθό ηνπ παηδί,  θηάλεη κέρξη ηελ απηνθηνλία. 

Κσρία έρμπσ: Οηθνλόκνο ηνπ εξγνζηαζηάξρε θαη κέιινπζα γπλαίθα ηνπ. Μία 

γπλαίθα πνπ δηαθαηέρεηαη από εηιηθξίλεηα θαη πξαθηηθό πλεύκα, απνηέιεζκα ηεο 

εκπεηξίαο ηεο ζηε δσή.  

Ρέλλιγκ: Γηαηξόο πνπ εθπξνζσπεί κε ηνλ θπληζκό ηνπ ην πλεύκα ηεο άξλεζεο. 

Τπέξκαρνο απηνύ πνπ απνθαιεί «δσηηθό ςεύδνο», ζεσξεί όηη νη άλζξσπνη αδπλαηνύλ 

λα απνδερζνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη θαηαθεύγνπλ ζε απηαπάηεο.  

Μόλβικ: Πξώελ ζενιόγνο. Αιθννιηθόο θαη βπζηζκέλνο θαη απηόο ζηελ πιάλε 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα δεη.  
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Β΄ ΜΕΡΟ  

Η ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 

 Β.1. Σαυτότητα παρϊςταςησ  

Ο Γθξαίγθεξο γπξίδεη ζηελ παηξίδα ηνπ έπεηηα από ρξόληα απνπζίαο ζ‟ έλα 

εξεκηθό κέξνο, όπνπ αλέπηπμε ηε θηινζνθία ηνπ γηα ηε δσή, ηελ νπνία απνθαιεί 

«επηηαγή ηνπ ηδεώδνπο» θαη ζπλνςίδεηαη ζηνλ αγώλα γηα επίηεπμε ηεο αιήζεηαο κε 

θάζε ζπζία. Δπηζηξέθνληαο, μαλαζπλαληά ηνλ παηδηθό ηνπ θίιν, Γηάικαξ Έθληαι, 

πνπ  δεη ζε κία πιάλε σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ γαιήλε, ηε ζπδπγηθή ηνπ επηπρία 

θαη ην κέγεζνο ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. Δπνκέλσο, ν Έθληαι ζεσξείηαη σο ν 

ηδαληθόο παξαιήπηεο γηα ηελ «επηηαγή» ηνπ Γθξαίγθεξο, ν νπνίνο επηρεηξεί λα 

νδεγήζεη εθείλνλ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ςεπδαίζζεζήο ηεο 

θαη λα «ζώζεη» κε θάζε θόζηνο ηελ αγξηόπαπηα από ην βπζό.  

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, πξόθεηηαη γηα κηα ηζηνξία αξθεηά απιή κε θεληξηθό 

πξόζσπν έλαλ άλζξσπν πνπ απηνδηνξίδεηαη σο ζσηήξαο θαη ζέιεη λα ζώζεη κία 

νηθνγέλεηα, ε νπνία αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα. Η επηρείξεζε, όκσο, απνηπγράλεη 

παηαγσδώο, γηαηί νη άλζξσπνη εθείλνη νύηε ζέινπλ, νύηε κπνξνύλ λα ην 

δηαρεηξηζηνύλ, ελώ γύξσ από ηελ βαζηθή ηζηνξία μεηπιίγεηαη έλα νηθνγελεηαθό 

δξάκα, ην δξάκα ελόο παηδηνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ εθεβεία θαη επεξεάδεηαη πάξα 

πνιύ από ην ρσξηζκό ησλ γνληώλ ηνπ. Δπίζεο, ππνβόζθεη ε ηαμηθή πάιε κέζα από 

θάπνηνλ πνπ παηάεη πάλσ ζηα ζπληξίκκηα άιισλ αλζξώπσλ πξνθεηκέλνπ λα έρεη 

πξνζσπηθό όθεινο. Ωζηόζν, ηίπνηα απ' όια απηά δελ είλαη απόιπην θαη απηό είλαη 

πνπ θάλεη ηνλ Ίςελ εμαηξεηηθό ζπγγξαθέα (Πξόγξακκα Παξάζηαζεο, 2017). 

 

Β. 2. κηνοθετικό ϊποψη 

Ο ζθελνζέηεο ηεο παξάζηαζεο ζεκεηώλεη: «ε κηα ρώξα όπνπ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο ηξέθεηαη από ηα δσηηθά ηεο ςεύδε, ηδενινγηθά θαη 

ηζηνξηθά, ζε κηα ρώξα πνπ θαλείο δελ ζέιεη λα θνηηάδεη ηνλ εαπηό ηνπ ζηνλ 

θαζξέθηε, ζ‟ έλαλ ηόπν πνπ έρεη εμνξίζεη ό,ηη αιεζηλό θαη νπζηώδεο, πνπ έρεη 

κεηαηξέςεη ηε θύζε ζε ηζηκέλην, εθεί καο κεηαθέξεη “Η Αγξηόπαπηα”. ηελ παηξίδα 

ησλ παζηαζκέλσλ αγσληζηώλ κε ηηο θνπζθσκέλεο ηζέπεο, εθείλσλ πνπ εμαηηίαο ησλ 

δηθώλ ηνπο ηξαπκάησλ, ζπκπιεγκάησλ θαη αλεπαξθεηώλ δελ δηζηάδνπλ λα 
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θαηαζηξέςνπλ ηα πάληα γύξσ ηνπο, ζ‟ έλαλ ηόπν απηαπάηεο, ληξόγθαο θαη αθξαίνπ 

ζπκθέξνληνο. ε κηα ρώξα κε ζύκαηα παηδηά θαη εθήβνπο πνπ ζαλ ηηο θπλεγεκέλεο 

από ηηο άζιηεο θαξακπίλεο αγξηόπαπηεο, ρώλνπλ ην θεθάιη κέζα ζηελ ιάζπε ηνπ 

βπζνύ θαη κέλνπλ γηα πάληα εθεί. Αθίλεηα θαη ζησπειά» (LIFO, 2018). 

ύκθσλα κε ην ζθελνζέηε, ππάξρνπλ πνιιέο αλαινγίεο ζην ζέκα ηνπ έξγνπ 

κε απηό πνπ ζπκβαίλεη, ζήκεξα, ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θαη εζηθήο θξίζεο, 

ζεσξώληαο ηελ πξαγκαηηθόηεηα σο λεύξσζε θαη παξνκνηάδνληάο ηε κε έλα ζπλερή 

ζάλαην. Από ηελ άιιε, πηζηεύεη όηη ν θάζε απηόθιεηνο ή κε “παηεξνύιεο” 

επηθαιείηαη ην ξόιν ηνπ ζσηήξα, ελώ ε Διιάδα νύηε είλαη έηνηκε, νύηε ζέιεη, 

πξαγκαηηθά, λα ζσζεί από θάηη, γεγνλόο πνπ ζεσξεί ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη αζηείν, 

ηαπηόρξνλα, ζπκπιεξώλνληαο: «Πόζν έηνηκνη είκαζηε λα δηώμνπκε ηηο 

ςεπδαηζζήζεηο καο θαη ηηο απηαπάηεο καο, πόζα από όια όζα ππάξρνπλ γύξσ καο θαη 

καο θαίλνληαη θπζηθά θαη θπζηνινγηθά ζέινπκε λα αλαηξαπνύλ;». 

Καηαιήγνληαο, ν ζθνπόο ηεο ελ ιόγσ ζθελνζεζίαο είλαη λα δηαηεξήζεη κε 

πξνζνρή ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζην ηξαγηθό θαη ζην θσκηθό θαη θπξίσο λα αθήζεη 

ειεύζεξν ρώξν γηα ηε ζύδεπμε απηώλ ησλ δύν πθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο. Ωο εθ ηνύην, εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ζπκβνιή ησλ πξσηαγσληζηώλ, αθνύ θαινύληαη λα 

θαηαζέζνπλ ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή νπηηθή πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεύεηαη ην 

έξγν. 

 

 Β.3. Τποκριτικό 

Ο ζθελνζέηεο, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο παξάζηαζεο, ζηεξίδεηαη ζε έλα 

ζεκαληηθό ππνθξηηηθό δπλακηθό ηόζν ηεο παιαηόηεξεο γεληάο όζν θαη ηεο λέαο. 

Αλαιπηηθόηεξα, ν εζνπνηόο ζηνλ ξόιν ηνπ Γθξέγθεξο θέξεη ζηελ εξκελεία ηνπ 

ηελ ππνςία ηεο ηδεαιηζηηθήο παξαθνξάο πνπ ηνλ παξαθηλεί, θπξίσο, 

όκσο, αλαδεηθλύεη ηε κνλνθόκκαηε ζηάζε ελόο αλζξώπνπ πνπ εκθνξείηαη από έλα 

πάζνο, ην νπνίν επηζπκεί λα εθαξκόζεη ζην πξόζσπν θαη ζηε δσή θάπνηνπ άιινπ θαη 

γη‟ απηό θαζίζηαηαη ςεύηηθν. Δπίζεο, ε εξκελεία κε έληνλα θαξζηθά ζηνηρεία ηνπ 

εζνπνηνύ πνπ ππνδύεηαη ηνλ ρνληξνθνκκέλν θαη απιντθό Γηάικαξ εληζρύεη ηνλ 

θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζκό ηνπ έξγνπ σο «ηξαγηθσκσδία». Αθόκε, νη δύν γπλαίθεο 

εζνπνηνί πνπ κνξθνπνηνύλ ηα πξόζσπα ηνπ έξγνπ: Γθίλα Έθληαι θαη Υέληβηγθ 

ζπκπιεξώλνπλ, δπλακηθά, ηε βαζηθή πξσηαγσληζηηθή ηεηξάδα κε θπζηθέο εξκελείεο. 
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Δηδηθά, ε εζνπνηόο ζην ξόιν ηεο θόξεο ππνδύεηαη ππνδεηγκαηηθά έλα ραξαθηήξα 

ζηελ εθεβεία, ν νπνίνο βξίζθεηαη θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά κεηαμύ θσηόο θαη 

ζθνηαδηνύ, παξόηη, ζα πξέπεη λα ηηζαζεύζεη ζε θάπνηεο βαζηθέο ζθελέο κηα ξνπή 

πξνο ην κεινδξακαηηζκό.  

Δπηπξόζζεηα, αμηόινγνη εζνπνηνί πνπ εξκελεύνπλ ηνπο ραξαθηήξεο: Βέξιε,  

Κπξία όεξκπη,  Γεξν-Έθληαι,  Ρέιηγθ θαη  Μόιβηθ ζπκπιεξώλνπλ ην παδι ησλ 

ραξαθηήξσλ πνπ πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηνπο βαζηθνύο θνξείο ηεο δξάζεο θαη 

θσηίδνπλ ν θαζέλαο ηελ εζηθή ζηάζε ηνπ ξόινπ ηνπ απέλαληη ζην δίιεκκα ηνπ 

έξγνπ. Σέινο, ζηνπο «κηθξνύο» ξόινπο, πέληε αθόκε εζνπνηνί νινθιεξώλνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ πνιππξόζσπε παξαγσγή.  

 

Β.4. κηνογραφύα   

Η ελ ιόγσ παξάζηαζε από άπνςε ζθελνγξαθίαο είλαη έλα πνιπζύλζεην 

project κε δεθαηέζζεξηο εζνπνηνύο θαη ζύγρξνλε καηηά πνπ πεξηιακβάλεη 

θηλεκαηνγξαθεκέλα κέξε, κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ην Photoshop λα αληηθαζηζηνύλ 

ην θσηνγξαθηθό ζάιακν.  

Αλαιπηηθόηεξα, έλα θαηάιεπθν πιηθό, αξρηθά, θαιύπηεη ζαλ ζηξσκέλν ρηόλη 

θάζε ζπηζακή ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ, ελώ  δηαθόπηεηαη από ηηο πξνβνιέο πνπ 

εθπέκπεη έλαο πξνηδέθηνξαο κε ππθλά, δαζώδε ηνπία ζαλ λα είλαη βγαικέλα από 

θάπνηα ρξηζηνπγελληάηηθε θάξηα. ηε ζπλέρεηα, ηελ αθηλεζία ηνπ παγσκέλνπ ηνπίνπ 

δηαηαξάζζεη, ην ζεξκό νηθνγελεηαθό επεηζόδην αλάκεζα ζηνλ Γηάικαξ θαη ζηε Γθίλα 

Έθληαι: «Μα θη εγώ δελ ζεσξνύζα ππέξνρν ην ζπίηη καο; Ήηαλ, όκσο, κηα 

ςεπδαίζζεζε!». 

Δπηπιένλ, ηξεηο κεγάιεο νζόλεο ιεηηνπξγνύλ παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά 

κε ηε ζθεληθή δξάζε, κεηαθέξνληαο ηα ηεθηαηλόκελα ζην εζσηεξηθό ησλ ζπηηηώλ θαη 

ζηνλ νξληζώλα, όπνπ δνπλ νη πάπηεο θαη ηα ππόινηπα πηελά, ελώ εζηηάδνληαη ζε 

θνληηλά πιάλα αλζξώπσλ πνπ έρνπλ  θσηνγξαθεζεί θαη ππόθεηληαη ζηελ ςεθηαθή 

επεμεξγαζία ηνπ Photoshop. Αθόκε, ε είζνδνο πξνο ηε ζνθίηα -ηελ θαηεμνρήλ 

πεξηνρή ηνπ θαληαζηαθνύ ζην έξγν, ε νπνία αληηπξνζσπεύεη θάηη δηαθνξεηηθό γηα 

θαζέλαλ από ηνπο ήξσεο-, είλαη αηκνζθαηξηθή. Σν αληίζεην, όκσο, ζπκβαίλεη κε ην 

εζσηεξηθό ηεο ζνθίηαο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη σο βηληεν-πξνβνιή. Πξόθεηηαη γηα 

κηα εηθόλα κε πηελά ζε ζθαισζηέο, κηα ζύλζεζε πνπ ελδερνκέλσο πεξηνξίδεη ηε 

θαληαζία ηνπ ζεαηή. Δπνκέλσο, ε ζεαηξηθή δξάζε ζπλππάξρεη κε ηελ 
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θηλεκαηνγξαθηθή, ώζηε ε πξαγκαηηθόηεηα λα δηαζιάηαη ζπλερώο ζε πνιιαπιέο 

εηθόλεο πνπ ζπλζέηνπλ έλα κεηαβαιιόκελν νπηηθό ηνπίν. Σν θνηλό ηειηθά επηιέγεη 

πνηα «πξαγκαηηθόηεηα» ζα απνθαζίζεη λα πηζηέςεη.  

Από ηελ άιιε, ε επηινγή ησλ θνζηνπκηώλ αλαδεηθλύεη ηε ζύγρξνλε επνρή, 

ελώ όζνλ αθνξά ηα ζθεληθά παξνπζηάδνληαη θάπνηεο αδπλακίεο, όπσο: νη εηθόλεο 

πάπηαο πνπ θνζκνύλ ηα ραιηά θαη ηα θαζίζκαηα ησλ Βέξιε θαζώο θαη ν ηξόπνο κε 

ηνλ νπνίν ε ζθελνγξάθνο αληηιακβάλεηαη ην δηακέξηζκα ησλ Έθληαι, ν νπνίνο δελ 

ζπλάδεη κε ηε θηώρεηα ηεο νηθνγέλεηαο. πγθεθξηκέλα, κεηαμύ άιισλ, αθνύγνληαη ηα 

ιόγηα: «ην ζπίηη ηνπ θησρνύ θσηνγξάθνπ, ε ζθεπή είλαη ρακειή, ην γλσξίδσ θαιά 

θαη νη ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο, αιιά είκαη εθεπξέηεο, Γθξέγθεξο, ν βηνπαιαηζηήο ηεο 

νηθνγέλεηάο κνπ, θη απηό κε εμπςώλεη πέξα από ηε θηώρεηα ηνπ πεξίγπξνύ κνπ», ιέεη, 

ν Γηάικαξ, ελώ ν ζεαηήο αληηθξίδεη κπξνζηά ηνπ έλα ρώξν ηεξάζηην, κε καπξν-

άζπξε κηληκαιηζηηθή αηζζεηηθή, αθξηβά έπηπια, έλα εληππσζηαθό θσηηζηηθό θαη έλαλ 

ππνινγηζηή εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο πάλσ ζην ηξαπέδη, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε πιήξε 

αληίθαζε κε ηελ Γθίλα θαη ηε Υέληβηγθ λα γξάθνπλ ηα ςώληα ηνπ ζπηηηνύ ζην ίδην 

ηξαπέδη θαη λα κεηξνύλ κε αγσλία πόζν θνζηίδεη ην βνύηπξν.  

 

Β.5. Μουςικό 

Η κνπζηθή πνπ πιαηζηώλεη ηελ παξάζηαζε είλαη αξκνληθά δεκέλε κε ην ύθνο 

ηνπ έξγνπ, αθνύ είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλε γηα ζύγρξνλεο παξαζηάζεηο. Δμάιινπ, ε 

“Αγξηόπαπηα” απνηειεί πιένλ κηα ζεκαληηθή ζηηγκή ζύγρξνλνπ ζεάηξνπ ελόο 

κεγάινπ θιαζηθνύ δεκηνπξγνύ ηνπ δξάκαηνο θαζώο θαη κηα πνηνηηθή παξαγσγή ελόο 

θαηαμησκέλνπ ζθελνζέηε. 

 

Β.6. Ιδεολογικό ανϊλυςη 

«Η αιήζεηα πξέπεη λα απνθαιύπηεηαη, όπνην θη αλ είλαη ην θόζηνο, δηόηη κόλν 

ηόηε κπνξεί θαλείο λα γίλεη θνηλσλόο ηεο ηδεώδνπο δσήο», ππνζηεξίδεη ν Γθξαίγθεξο 

θαηά ηελ αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηνλ Ρέιηλγθ πάλσ ζηε κνίξα ηνπ Γηάικαξ. «Σν δσηηθό 

ςεύδνο είλαη ε ζεξαπεία δηά πάζαλ λόζνλ», αληηηείλεη ν πλεπκαηηθόο ηνπ αληίπαινο. 

Ο Υέλξηθ Ίςελ, έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζηνραζηέο θη επαλαζηάηεο ηνπ 

παγθόζκηνπ ζεάηξνπ, γηα άιιε κηα θνξά απνθαζειώλεη πξόηππα γξάθνληαο 

ηελ «Αγξηόπαπηα», κηα πνηεηηθή θαη γεκάηε ζπκβνιηζκνύο ηξαγηθνθσκσδία γηα ηα 
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δσηηθά ςεύδε θαη ηηο κεηα-αξεηέο καο, πνπ δηαδξακαηίδεηαη κέζα ζην ράζκα δύν 

νηθνγελεηώλ.  

Η θνηλσληθή γξαθή ηνπ Ννξβεγνύ δξακαηνπξγνύ, πνπ κεηνπζηώλεη 

αξηζηνηερληθά κηα νηθνγελεηαθή ππόζεζε ζε έξγν εζηθήο δηαιεθηηθήο, αλαδεηθλύεηαη 

ζε κηα παξάζηαζε ζθελνζεηηθήο αθξίβεηαο, ζύγρξνλνπ ύθνπο θαη ζπνπδαίσλ 

εξκελεηώλ, ε νπνία επηβάιιεηαη σο «θιαζηθή». πγθεθξηκέλα, ν Ίςελ επηηίζεηαη ζηελ 

ππνθξηζία ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο πνπ δηαβξώλεη ηνλ νηθνγελεηαθό ππξήλα. Οη 

άλζξσπνη αλαπηύζζνληαη κέζα ζε ζηεξεόηππα, θνβίεο, αγθπιώζεηο θαη 

θαζσζπξεπηζκνύο, ελώ γίλνληαη ζπκπιεγκαηηθνί θαη αλάπεξνη, γαινπρνύληαη κε 

ςέκαηα, απνθηνύλ λεπξώζεηο θαη εκκνλέο, αδπλαηνύλ λα βξνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, 

ράλνπλ ηελ όξαζή ηνπο θαη, ζην ηέινο, αθαηξνύλ ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή.  

ην πιαίζην απηό, ηίπνηα δελ θαίλεηαη λα πεξηζζεύεη ζηελ παξάζηαζε πνπ 

παξαδίδεη ν ζθελνζέηεο πάλσ ζην έξγν ηνπ Ίςελ, αθόκε θη αλ ε δηάξθεηά ηεο κπνξεί 

λα ζεσξεζεί εμνπζελσηηθή, αθνύ επί ηξεηο ώξεο, ν ζεαηήο παξαθνινπζεί βήκα πξνο 

βήκα ηελ ςπρηθή θαη πξαγκαηηθή θαηαξξάθσζε κηαο νηθνγέλεηαο, ζε έλα έξγν πνπ 

μεπεξλάεη θαηά πνιύ ηα όξηα ηνπ νηθνγελεηαθνύ δξάκαηνο θαη επέρεη ζέζε 

θνηλσληθνύ ζρνιίνπ. Πξόθεηηαη, άιισζηε, γηα έλα γλήζην πλεπκαηηθό εθπξόζσπν ηνπ 

19νπ αηώλα, κε όιεο εθείλεο ηηο θνζκντζηνξηθέο αιιαγέο πνπ επέθεξε ζην ξνπ ηεο 

Ιζηνξίαο, ν νπνίνο εηζήγαγε ζηα έξγα ηνπ -ηόζν κε ηα ζέκαηα όζν θαη κε ηε ζύιιεςε 

ησλ δξακαηηθώλ πξόζσπσλ-, ηα θνηλσληθά δεδνκέλα κηαο επνρήο πνπ άιιαδε κε 

αθαηάπαπζην ξπζκό.  

Δπηπιένλ, έλα άιιν κηθξό αιιά ελδεηθηηθό παξάδεηγκα ησλ αληαλαθιαζηηθώλ 

ηνπ ζπγγξαθέα απνηειεί θαη ε επηινγή ηνπ λα απνδώζεη ζηνλ έλαλ από ηνπο δύν 

θεληξηθνύο ήξσεο ηεο “Αγξηόπαπηαο” ην επάγγεικα ηνπ θσηνγξάθνπ, αθελόο, επεηδή 

ζηα ρξόληα ηνπ Ίςελ ε ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο γλώξηζε αικαηώδεηο αιιαγέο θαη 

ηερλνινγηθέο βειηηώζεηο θαη, αθεηέξνπ, επεηδή ε ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο είλαη 

αθξηβώο ε πξνζπάζεηα απεηθόληζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ, πνπ, όκσο, πνιιέο θνξέο, 

ράλεηαη πίζσ από ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο, όπσο είλαη ην Photoshop. Οπόηε, νη 

ζπκβνιηζκνί είλαη ζεκαληηθνί κέζα ζην έξγν θαη δειώλνπλ ηελ αληθαλόηεηα ηνπ 

ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ λα θηάζεη ζε θάηη ην νπνίν είλαη απόιπην, αθνύ ό,ηη θη αλ 

πξνζπαζήζεη λα πηάζεη γίλεηαη ζηάρηε (Πξόγξακκα Παξάζηαζεο, 2017).. 

Από ηελ άιιε, ε “Αγξηόπαπηα” δηαηππώλεη κηα βαζηθή πξνβιεκαηηθή, έλα 

δίιεκκα εζηθήο θύζεσο, πνπ δνκείηαη πάλσ ζε κηα νηθνγελεηαθή ππόζεζε: ν 

Γθξέγθεξο Βέξιε επηζηξέθεη ύζηεξα από ρξόληα απνπζίαο ζηελ παηξνγνληθή εζηία, 
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όπνπ ζπλαληάεη ηνλ παιηό ηνπ θίιν Γηάικαξ Έθληαι. Παξαθηλεκέλνο από απηό πνπ ν 

ίδηνο απνθαιεί «επηηαγή ηνπ ηδεώδνπο» (Suleiman, 1983), πξνβαίλεη ζε κηα ζεηξά 

απνθαιύςεσλ πνπ αθνξνύλ ηε ζύδπγν θαη ηελ θόξε ηνπ Γηάικαξ, πξνθεηκέλνπ όρη 

λα δηαιύζεη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή αιιά, αληηζέησο, λα ηελ σζήζεη ζηελ 

επαλαζύζηαζή ηεο κε βάζε ηελ αιήζεηα ρσξίο λα ηε ζπληεξνύλ πιένλ ηα «δσηηθά 

ςεύδε». 

Η θαηάιεμε, όκσο, είλαη νιέζξηα θαη αλαηξεπηηθή γηα όινπο. Δπνκέλσο, ην 

γεγνλόο όηη ν Ίςελ πξνεγείηαη ηνπ Φξόηλη θαη αλνίγεη απηά ηα δεηήκαηα, δπν κε ηξεηο 

δεθαεηίεο λσξίηεξα, δείρλεη όηη ν Ίςελ αληηιακβάλεηαη κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν όηη 

ππάξρεη θάηη πξνβιεκαηηθό αιιά θαη ζπγρξόλσο αμηέπαηλν ζηνλ ηδεαιηζκό, αθνύ ν 

Γθξαίγθεξο δείρλεη λα κελ αληηιακβάλεηαη πσο «ηα ηδεώδε ηνπ» σο κνξθέο 

κεηνπζίσζεο ελζηηθησδώλ ελνξκήζεσλ, ζύκθσλα κε ηνλ Φξόηλη, όρη κόλν δελ ηνλ 

θάλνπλ πην δπλαηό, αιιά ηνλ εμαζζελίδνπλ θαη, ηειηθά, ηνλ νδεγνύλ ζε αδηέμνδν 

(Πξόγξακκα παξάζηαζεο, 2017).   

Δπηπξόζζεηα, ην «δσηηθό ςεύδνο», ην ραξαθηεξηζηηθό ηςεληθό κνηίβν ησλ 

ςεπδαηζζήζεσλ πνπ ηξέθεη ν άλζξσπνο ζπλεηδεηά ή όρη γηα λα ζπληεξήζεη κηα 

ππνηππσδώο επηπρηζκέλε δσή, ζπγθξνύεηαη κε ηε δνγκαηηθή άπνςε γηα ηελ 

επηθξάηεζε ηεο αιήζεηαο κε νπνηνδήπνηε ηίκεκα πνπ ππεξεηεί ηπθιά ν Γθξέγθεξο, 

ζε έλα κεζηό θηινζνθηθνύ αλαζηνραζκνύ έξγν, όπνπ ν θαζέλαο από ηα ελλέα βαζηθά 

πξόζσπα εθθξάδεη, νπζηαζηηθά, κηα δηαθνξεηηθή ζέζε. ια απηά αλαπαξάγνληαη 

κέζα από έλα θείκελν πνπ δελ ππνιείπεηαη ζεαηξηθνύ ελδηαθέξνληνο, πιάζνληαο έλα 

ζπλνλζύιεπκα ραξαθηήξσλ θαη δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ -ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

ηςεληθήο δεμηνηερλίαο-, θαη θηίδνληαο, αξηζηνηερληθά, ην ζηνηρείν ηεο 

θιηκάθσζεο κέρξη ηελ θνξύθσζε θαη ηελ πηώζε.  

Αλαιπηηθόηεξα, ε ζπληξνθηά ηνπ Ίςελ ζηελ “Αγξηόπαπηα”, όινη αλεμαηξέησο, 

ηξέθνπλ κηα ςεπδή -κε ηελ έλλνηα ηεο εμηδαλίθεπζεο- εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπο ή 

θαη γηα ηνπο άιινπο. Ο θεληξηθόο ήξσαο, ν θσηνγξάθνο Γηάικαξ Έθληαι ζεσξεί πσο 

είλαη έλαο άμηνο βηνπαιαηζηήο κε πξννπηηθέο λα γίλεη ζεκαληηθόο εθεπξέηεο. Ο 

παηδηθόο ηνπ θίινο Γθξέγθαηξεο Βέξιε έρεη, από ηε κία, πεηζηεί γηα ηηο ηθαλόηεηεο 

ηνπ Γηάικαξ θαη, από ηελ άιιε, έρεη επηθνξηίζεη ηνλ εαπηό ηνπ κε ην θαζήθνλ ηνπ 

θνκηζηή ηεο αιήζεηαο γηα ην θαιό ησλ αλζξώπσλ γύξσ ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ, ν γεξν-

Έθληαι, βεβειώλεη θαζεκεξηλά ηελ έλδνμε πνξεία ηνπ σο ζηξαηησηηθόο, θάηη πνπ δελ 

ηνλ εκπνδίδεη λα δεη κε ηηο αλακλήζεηο ηεο. Η γπλαίθα ηνπ, Γθίλα, πξνβάιιεηαη σο 

“εζηθή” θαη ηίκηα, ελώ ε θόξε ηνπ, Υέληβηθ, -ίζσο ε πην ακόιπληε παξνπζία από ηνλ 
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ηό ησλ ςεπδαηζζήζεσλ- δέρεηαη ηνλ θόζκν ζηξεβιά έηζη όπσο ηεο παξνπζηάδεηαη 

κέζα ζην θησρηθό ηεο ζπίηη. Ο βηνκήραλνο παηέξαο ηνπ, Γθξέγθαηξο, 

απηνπαξνπζηάδεηαη σο θηιεύζπιαρλνο ζσηήξαο θαη ε κέιινπζα ζύδπγνο ηνπ, θπξία 

όεξκπη, σο ε κνλαδηθή ηνπ ειπίδα ζηελ επηπρία θ.ν.θ., αθνύ νη  ήξσεο ηνπ ελ ιόγσ 

έξγνπ, ζπλνιηθά, ππεξβαίλνπλ ηνπο δέθα. 

Αλαληίξξεηα, ε θηινζνθηθή δηρνηνκία αλάκεζα ζην «είλαη» θαη ζην 

«θαίλεζζαη» θαη, επνκέλσο, ε ζύγθξνπζε πνπ πξνθύπηεη αλάκεζα ζηηο ηθαλόηεηεο 

ελόο αηόκνπ, ζηα ζρέδηα ηνπ θαη ζε απηό πνπ ζπκβαίλεη, ηειηθά, όπσο έρεη 

επηζεκάλεη ν Νίηζε, θαίλεηαη λα απαζρνιεί εθηεηακέλα ην Ννξβεγό δξακαηνπξγό. Η 

ηξηβή αλάκεζα ζηα δύν απηά ζεκεία, ζύκθσλα πάιη κε ηνλ Υέλξη Ίςελ, είλαη ε ζπίζα 

πνπ παξάγεη «ηελ ηξαγσδία θαη ηελ θσκσδία ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο». Ωο εθ ηνύηνπ, 

ε “Αγξηόπαπηα” αθξνβαηεί αλάκεζα ζην θελό απηώλ ησλ δύν πόισλ, παξάγνληαο ην 

ηβξπδηθό είδνο ηεο ηξαγηθνθσκσδίαο. 

Παξόκνηα, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη εζνπνηνί πνπ ππνδύνληαη ηνπο 

ήξσεο ηνπ έξγνπ, δελ εξκελεύνπλ απιώο έλα  ραξαθηήξα, αιιά έλα πξόζσπν πνπ -κε 

ηελ ζεηξά ηνπ- ππνδύεηαη θάηη άιιν από απηό πνπ είλαη. Ο βηνκήραλνο Βέξιε, γηα 

παξάδεηγκα, εθπξνζσπεί ηνλ απόιπην θόζκν ηνπ θαπηηαιηζκό, αιιά θαηνξζώλεη λα 

πεηύρεη κία εηιηθξηλή ζρέζε κε ηελ νηθνλόκν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ θαη θεύγνπλ γηα λα 

δήζνπλ καδί., ελώ όινη νη ραξαθηήξεο έρνπλ πνιιέο πιεπξέο θαη θσηνζθηάζεηο, αθνύ 

είλαη αλαγλσξίζηκνη, δσληαλνί, αζηείνη θαη δξακαηηθνί καδί. Η “Αγξηόπαπηα”, ινηπόλ, 

αλνίγεη πόξηεο, ζέηεη εξσηήκαηα αιιά δελ δίλεη ζαθείο απαληήζεηο. Δπνκέλσο, είλαη 

θαλεξό όηη νη απαηηήζεηο ηεο παξάζηαζεο είλαη πνιιαπιέο θαη νη ηζνξξνπίεο πνπ ζα 

πξέπεη λα ηεξνύληαη είλαη εμαηξεηηθά ιεπηέο, ελώ δελ πξνέρεη κόλν ε πθνινγηθή 

απόδνζε εηεξόθιεησλ θόζκσλ, αιιά ε θαηαγξαθή ηνπ ηδενινγηθνύ ππνβάζξνπ ηνπ 

έξγνπ πνπ είλαη ε αιήζεηα σο αμίσκα (Πξόγξακκα Παξάζηαζεο, 2017). 

Ωζηόζν, γηα ηνλ Ίςελ ζεκαζία δελ έρεη κόλν ε αιήζεηα σο δηαηύπσζε, αιιά 

θαη ε δηαρείξηζή ηεο. πλεπώο, δελ θηάλεη κόλν λα ιέγεηαη ε αιήζεηα, αιιά είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθό θαη ην πνηνο είλαη έηνηκνο λα ηελ αθνύζεη. ζνλ αθνξά ζηελ 

άπνςε απηή, ε παξάζηαζε αληαπνθξίλεηαη ζηνλ εζηθό πξνβιεκαηηζκό ηνπ 

ζπγγξαθέα, ελώ ν ζθελνζέηεο θαζνδεγεί ηνπο εζνπνηνύο ηνπ, ώζηε λα δώζνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθήο αιήζεηαο ζηα εδξαησκέλα «δσηηθά ςεύδε» ησλ εξώσλ. 

Έηζη, ηα πξόζσπα πνπ θαηνηθνύλ ζηε ζθελή έρνπλ πηζηέςεη ηόζν πνιύ ζην ςέκα -

ζαξξώληαο όηη ηνπο πεξηγξάθεη-, ώζηε έρεη γίλεη δεύηεξε θύζε ηνπο, κνηάδνληαο κε 
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ηελ ηξαπκαηηζκέλε αγξηόπαπηα πνπ έρεη απεθδπζεί ηελ άγξηα θύζε ηεο θαη έρεη βξεη 

θαηαθύγην ζηνλ νξληζώλα ησλ Έθληαι. 

Παξάιιεια, ε ζθελνζεζία δελ παξαιείπεη λα θάλεη πνιηηηθέο λύμεηο, θαζώο ν 

Ίςελ γξάθεη ζε κηα επνρή πνπ ν θαπηηαιηζκόο είλαη πιένλ κηα δηακνξθσκέλε 

πξαγκαηηθόηεηα, ελώ ε παξάζηαζε θξνληίδεη λα επηζεκάλεη όηη έρεη αιινηξηώζεη ηνλ 

άλζξσπν θαη ηηο εζηθέο ηνπ αμίεο, ηνλ έρεη ζηξέςεη ζηνλ αηνκηθηζκό θαη, ηειηθά, ηνλ 

έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάγθε επηλόεζεο ςεπδαηζζήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα 

επηβηώλεη. Δπνκέλσο, νη ηδενινγίεο κνηάδνπλ κε αδεηαλό πνπθάκηζν, αθνύ θαλείο 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ζπζηάζεη θάηη από ηελ 

ηαθηνπνηεκέλε δσή ηνπ ππεξεηώληαο ηεο (Πξόγξακκα Παξάζηαζεο, 2017). 

Δηδηθόηεξα, ν θόζκνο, ηελ επνρή πνπ γξάθεη ν Ίςελ, ζην ηέινο ηνπ 19νπ 

αηώλα, βξίζθεηαη ζηε λέα θάζε ηεο εθβηνκεράληζεο, πνπ είλαη ε θάζε ηνπ απόιπηνπ 

ξεαιηζκνύ, θαζώο λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο δηακνξθώλνληαη ζε πνιηηηθό επίπεδν. 

πγθεθξηκέλα, νη ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο, ν καξμηζκόο, ε θαηαγγειία ηεο θνηλσληθήο 

δηαθζνξάο θαη ηνπ θνκθνξκηζκνύ ηεο αζηηθήο ηάμεο, ν δαξβηληζκόο ζε ζπλδπαζκό 

κε ηελ ππνρώξεζε ηεο ζξεζθείαο θαη ε εκθάληζε ηεο ςπρνινγίαο σο ξπζκηζηηθνύ 

παξάγνληα ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη θάπνηα από ηα πιηθά πνπ δνκνύλ ηελ 

νμύηεηα ηεο θξηηηθήο θαη ηελ απνιπηόηεηα ησλ ζέζεσλ. ια ηα παξαπάλσ, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ θαηαγσγή ηνπ ζπγγξαθέα, ηνλ θάλνπλ λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ ηξόπν 

γξαθήο θαη έλα είδνο δξάκαηνο πνπ απνθαιείηαη «αζηηθό δξάκα», ην νπνίν 

θνξηίδεηαη ηδενινγηθά θαη κεηαηξέπεηαη ζε έλα πνιηηηθό καληθέζην κε ςπραγσγηθή 

ζηόρεπζε. Έηζη, αλ θαη έρεη ζπγγξάςεη πνηεηηθά έξγα, θάπνηα ζηηγκή, ν Ίςελ πεξλάεη 

ζε κία άιιε πεξίνδν, δηόηη “Η Αγξηόπαπηα” βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην αλάκεζα ζηνλ 

απόιπην ξεαιηζκό θαη ζην πνηεηηθό ζέαηξν, ελώ θαηά βάζε είλαη κηα ξεαιηζηηθή 

θσκηθνηξαγσδία, πνπ είλαη έλα πνιύ ηδηαίηεξν είδνο θαη πνιύ δύζθνιν ζηελ 

εθηέιεζή ηνπ (Γξακκαηάο, 2015). 

πλνςίδνληαο, ν ζθελνζέηεο ηεο “Αγξηόπαπηαο” κε ρεηξνπξγηθή αθξίβεηα θαη 

ςπρξόηεηα ύθνπο, πνπ ίζσο μελίδεη ή απνζηαζηνπνηεί ηνλ ζεαηή, επηηξέπεη ζην έξγν 

λα αθνπζηεί θαη λα έρεη επίδξαζε κε αλαηξηρηαζηηθή ιεπηνκέξεηα ρσξίο, σζηόζν, λα 

βηάδεη πξνο ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηνπιάρηζηνλ, πξνηνύ εηπσζεί θαη ε 

ηειεπηαία αηάθα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν ίδηνο εθαξκόδεη ζηε ζθελνζεζία ηνπ κία 

από ηηο βαζηθέο επηηαγέο ηεο λαηνπξαιηζηηθήο δξακαηνπξγίαο (Bablet, 1965; 

Mitterand, 1986), ε νπνία ζέιεη ηνλ δεκηνπξγό λα δηαηεξεί ηελ αληηθεηκεληθή ζηάζε 

πνπ έρεη έλαο επηζηήκνλαο ζην εξγαζηήξηό ηνπ, αθνύ ν λαηνπξαιηζκόο επηδεηά όρη 
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ηελ απιή κίκεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, αιιά ηελ απηνύζηα κεηαθνξά ηεο πάλσ ζηε 

ζθελή, αλεμάξηεηα από ην πόζν δπζάξεζηε, ζθιεξή θαη αθξαία κπνξεί λα είλαη 

απηή. 

 

Β.7. Αιςθητικό 

Αλαθνξηθά κε ηελ αηζζεηηθή ηεο παξάζηαζεο, ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ε 

ζθελνγξαθηθή ζύιιεςε πνπ έρεη κεηακνξθώζεη ην θσηνγξαθηθό αηειηέ ηνπ 

Γηάικαξ, όπνπ δηαδξακαηίδεηαη -εθηόο κηαο ζθελήο- ε δξάζε, ζε έλαλ ςπρξό ιεπθό 

ρώξν πνπ πξνζνκνηάδεη ζε ρεηξνπξγείν ή λεθξνηνκείν, αλ θαη αξθεηά πην εύξσζην ζε 

ζρέζε κε ην «αμηνπξεπέο αιιά θησρό» αηειηέ πνπ πεξηγξάθεη ν ζπγγξαθέαο. Μέζα 

ζην νξηαθά απνζηαζηνπνηεκέλν θιίκα ηεο παξάζηαζεο, νη θνξπθώζεηο πξνθύπηνπλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο, ζε αθνινπζία κε ηα δξακαηηθά ζπκβάληα, αλ θαη ηόηε δελ 

απνθεύγεηαη θάπνηνο κεινδξακαηηζκόο, ν νπνίνο απνδεηθλύεηαη σο ην κόλν παζεηηθό 

ζηνηρείν ηεο παξάζηαζεο. 

Ωζηόζν, είλαη θαλεξό όηη ε πξόζεζε ησλ ζπληειεζηώλ δελ είλαη κόλν ην έξγν 

λα ηέξςεη αηζζεηηθά θαη λα ζπγθηλήζεη ζπλαηζζεκαηηθά, αιιά λα πξνθαιέζεη ηε 

δηαλνεηηθή εγξήγνξζε θαη ηε θνηλσληθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζεαηή. 
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Γ΄ ΜΕΡΟ 

 Γ.1.  Αποτύμηςη τησ ςχϋςησ κειμϋνου και παρϊςταςησ 

Σν δξακαηηθό θείκελν δελ είλαη έλα απιό ινγνηερληθό έξγν, αιιά ζεσξείηαη 

νινθιεξσκέλν κόλν αθνύ απνδνζεί ζθεληθά, ελώ όζνλ αθνξά ηε ζθελνζεηηθή 

απόδνζε ηεο “Αγξηόπαπηαο” ηνπ Ίςελ από ηε ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε, ζα 

κπνξνύζακε λα επηζεκάλνπκε όηη ζε γεληθέο γξακκέο ν ζθελνζέηεο «ζεβάζηεθε» ην 

θείκελν.  Ωζηόζν, ζπγθξίλνληαο ηε κεηάθξαζε ηνπ Βάζνπ Γαζθαιάθε ζην: “Η 

Αγξηόπαπηα” ηνπ Ίςελ (2013) κε ην θείκελν ηεο παξάζηαζεο πνπ βξίζθνπκε  ζην 

πξόγξακκά ηεο, δηαπηζηώλνπκε όηη δελ ππήξμαλ πεξηθνπέο νύηε θαη απνθιίζεηο ζην 

ιόγν. Βέβαηα, ν κεηαθξαζηήο,  πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη θαη ν 

ζθελνζέηεο ηεο παξάζηαζεο, έρεη απνδώζεη ην θείκελν ζε γιώζζα ζύγρξνλε, εύθνια 

θαηαλνεηή από ηνλ ζεαηή.  

Από ηελ άιιε, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ρξνληθή ηνπνζέηεζε ηνπ 

έξγνπ. Η “Αγξηόπαπηα” γξάθηεθε ην 1884, ν Σάξιννπ κεηαθέξεη ηε δξάζε ζην 

ζήκεξα. Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Έηζη, ηα πξόζσπα ηεο 

παξάζηαζεο ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή γηα ην ξεηνπζάξηζκα ησλ 

θσηνγξαθηώλ, ε έλδπζε είλαη ζύγρξνλε, ελώ ζε θάπνην ζεκείν νη εθαηό θνξόλεο ηνπ 

Ίςελ γίλνληαη δύν ρηιηάδεο (πξνθαλώο επξώ).  

Δπηπξόζζεηα, ν ζθελνζέηεο επηιέγεη λα κελ αθνινπζήζεη ηηο ζθελνγξαθηθέο 

νδεγίεο ηνπ ζπγγξαθέα, ν νπνίνο πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ηόζν ην ζπίηη ηνπ 

εξγνζηαζηάξρε Βέξιε όζν θαη ην ζπίηη ηνπ Γηάικαξ. Σν ζθεληθό είλαη ιηηό δίρσο 

πνιιά έπηπια θαη αληηθείκελα. ην θιαζηθό ζθεληθό πνπ πξνηείλεη ν ζπγγξαθέαο, ν 

ζθελνζέηεο αληηπξνηείλεη δύν ζεηξέο από θύβνπο θαη έλα κεγάιν γπάιηλν ηξαπέδη 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πνιύ εύζηνρα, ελώ άιιν έλα εύξεκα ηνπ ζθελνζέηε είλαη ε 

πξνβνιή κέζσ πξνηδέθηνξα ηεο ζνθίηαο κε ηελ αγξηόπαπηα ζηε δηάξθεηα όιεο ηεο 

παξάζηαζεο. ύκθσλα κε ην θείκελν ηνπ Ίςελ, δε βιέπνπκε πνηέ ηελ αγξηόπαπηα 

νύηε ην εζσηεξηθό ηεο ζνθίηαο.   

Σέινο, ε επηινγή ηνπ ζθελνζέηε λα δώζεη κηα ζύγρξνλε πηλειηά ζην έξγν ην 

θαζηζηά  πην πξνζηηό ζην ζύγρξνλν ζεαηή θαη θάλεη  ην κήλπκά ηνπ δηαρξνληθό θαη 

παλαλζξώπηλν.  
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Γ.2. Η πρόςληψη από το κοινό 

Ο ζθελνζέηεο έρεη επηιέμεη κία ζρεηηθά απνζηαζηνπνηεκέλε πξνζέγγηζε κε 

ειάρηζηεο ζηηγκέο κεινδξακαηηζκνύ. Καη‟ απηόλ ηνλ ηξόπν, δίρσο αλώθεινπο 

πεξηζπαζκνύο,  ν ζεαηήο επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην κήλπκα ηεο παξάζηαζεο. 

Καιείηαη ζε πξνζσπηθό απνινγηζκό: Ση είλαη εζηθό θαη ηη αλήζηθν; Πόζε αιήζεηα 

κπνξεί λα αληέμεη θαλείο; Άξαγε ν κέζνο άλζξσπνο είλαη πξνηηκόηεξν λα δεη κε 

απηαπάηεο, αγλνώληαο επηδεηθηηθά ηελ αιήζεηα γηα λα θαηαθέξεη λα επηβηώζεη; Δίλαη 

θαιύηεξν   λα αθήλεηαη ζηελ πιάλε, ηελ απάζεηα θαη ην ηέικα κε ηελ επίθαζε ηεο 

επηπρίαο; Καη ππάξρνπλ ζσηήξεο, όπσο ζα ήζειε λα είλαη ν Γθέγθεξο;  

Δλ θαηαθιείδη, ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο ην κήλπκα ηνπ έξγνπ κνηάδεη πην 

επίθαηξν από πνηέ. Ο ζεαηήο, ν πνιίηεο, ζα ζπλερίζεη λα δεη ζηελ απξαμία, κελ 

αλαιακβάλνληαο ηηο επζύλεο ηνπ, βπζηζκέλνο ζε ςεπδαηζζήζεηο πξνγνληθνύ 

κεγαιείνπ; ηόρνο κνηάδεη λα είλαη ν πξνβιεκαηηζκόο θαη ε αθύπληζε ηνπ θνηλνύ πνπ 

ζα πξέπεη,  αθνύ αλακεηξεζεί κε ηελ αιήζεηα ηνπ,  λα πάξεη ηε κνίξα ηνπ ζηα ρέξηα 

ηνπ, παύνληαο  λα ηξέθεη θξνύδεο ειπίδεο.     
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