
ΤΟ ΦΙΝΤΑΝΑΚΙ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΟΡΝ 

 Η λέσχη Ανάγνωσης του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας, διάλεξε θέμα μελέτης για το 

2012 – 2013, το Νεοελληνικό Θέατρο. Ξεκίνησε με το «Το μυστικό της κοντέσσας 

Βαλέραινας» του Γρηγορίου Ξενόπουλου και την Τρίτη 27-11-2012, ασχολήθηκε με το 

«Φιντανάκι» του Παντελή Χόρν. Την εισήγηση έκανε η κ. Αμαλία Βασιλοπούλου. 

    Το «Φιντανάκι» γνώρισε μεγάλες επιτυχίες και ανεβάστηκε από πολλούς θιάσους στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποκορύφωμα το ανέβασμα στο Εθνικό Θέατρο, σε 

σκηνοθεσία του Φώτου Πολίτη το 1933. 

   Για πρώτη φορά ανεβάστηκε στο θέατρο της Κυβέλης στις 17 Σεπτεμβρίου του 1921,  

εποχή μεσοπολέμου, εποχή μεταίχμιο, όταν η ανάπτυξη των πόλεων θα οδηγήσει πλήθος 

αγροτών στις πόλεις και κυρίως στην Αθήνα και θα δημιουργήσει αλλαγές στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι.  Ο Παντελής Χορν με το «Φιντανάκι» φέρνει στη σκηνή την αυλή, η οποία 

αντικατέστησε τη μικρή κοινωνία του χωριού, τη γειτονιά, στον αφιλόξενο τόπο της πόλης. 

Ξεπερνώντας την ωραιοποιημένη απεικόνιση που υπηρετούσε μέχρι τότε η ηθογραφία, 

δημιούργησε ένα έργο-καθρέφτη της πραγματικότητας εκείνης της εποχής. Χωρίς 

μελοδραματισμούς αναδεικνύει την ηθική καταρράκωση μιας κοινωνικής τάξης που στο 

όνειρο μιας άνετης αστικής ζωής βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα της 

επιβίωσης. 

   Στο έργο αυτό παρακολουθούμε, σε μια πλακιώτικη αυλή, τη ζωή μιας οικογένειας να 

καταστρέφεται κάτω από κοινωνικό εξαναγκασμό και οικονομική δυσχέρεια, με τη βοήθεια 

ενός περίγυρου ηθικά ξεπεσμένου που δίνει αξία μόνο στο χρήμα. Η φτωχή και τίμια 

κοπέλα, η Τούλα, θα γνωρίσει τον έρωτα και την απογοήτευση γιατί ο αγαπημένος της 

Γιάγκος θα προτιμήσει την προκλητική Εύα, η οποία με τις γνωριμίες της ελπίζει πως θα του 

βρει δουλειά. Η Τούλα, εκτός από την προδοσία, βρίσκεται στη δύσκολη για την εποχή 

εκείνη θέση, της κοπέλας που περιμένει παιδί ενώ είναι ανύπαντρη. Η δύσκολη οικονομική 

κατάσταση θα επιτείνει το αδιέξοδο, στο οποίο με μεγάλη προθυμία και για τους δικούς 

της σκοπούς θα δώσει λύση η Κυρά-Κατίνα προωθώντας την στην πορνεία.  Και ο τίμιος σε 

όλη του τη ζωή πατέρας τής Τούλας, εξαντλημένος τώρα οικονομικά, για να σώσει την κόρη 

του, με την πίεση της Κυρά-Κατίνας θα γίνει κλέφτης. Ο συγγραφέας δε δημιουργεί μεγάλα 

πάθη και ηρωικούς χαρακτήρες. Ο τρόπος με τον οποίο πεθαίνει ο πατέρας, είναι μία 

δραματουργική πράξη, που δεν φέρνει την κάθαρση , δεν τον εξιλεώνει παρά μόνο τον 

γλιτώνει από τη φυλακή. Και όμως το έργο αυτό  δεν είναι απλά μία ηθογραφία. Είναι ένα 

κοινωνικό δράμα με ηθογραφικό θέμα, με πολλά μοτίβα του νατουραλισμού, τα οποία 



αμβλύνονται μέσα από τη ρομαντική διάθεση του συγγραφέα (όπως πολλές τρυφερές 

στιγμές πατέρα κόρης) και τη νοσταλγία που τον  διακρίνει για το παρελθόν. 

   Κεντρικό θέμα ο έρωτας και η γυναίκα, μόνο που εδώ δεν εξυμνούνται. Ο έρωτας δεν έχει 

τη δύναμη να ξεπεράσει τα εμπόδια και να θριαμβεύσει. Ο αγνός έρωτας ενός κοριτσιού 

γίνεται αιτία να στιγματιστεί η ζωή του και να οδηγηθεί στην ηθική εξόντωση, αφού η τιμή 

αυτής της κοπέλας είναι ό,τι πολυτιμότερο κουβαλάει στη ζωή της. Μπορεί να προδόθηκε 

αλλά η ίδια αισθάνεται πως δεν έχει προδώσει τον έρωτά της: «Για τον έρωτά μου, για κάτι 

δικό μου, κάτι αγνό, ολωσδιόλου δικό μου, που ένοιωσα μόνο εγώ, γιατί εσύ δεν τόνοιωσες 

ποτέ». Περήφανη γι’ αυτό το αίσθημά της, το οποίο δεν θεωρεί αμαρτία, γιατί είναι 

αληθινό φωνάζει: «Δεν ντρέπομαι να το φωνάξω, να τακούσει όλος ο κόσμος». Σε αντίθεση 

η Εύα, δεν τολμάει να παραδεχτεί τον πουλημένο έρωτά της. Η Τούλα καταφέρνει να 

διατηρήσει την περηφάνια και την αξιοπρέπειά της: «Θέλετε να μας αγοράσετε; για να 

σωπάσουμε,… μα όχι! Δεν πουλιόμαστε.». Ακόμη και όταν υποχρεώνεται να οδηγηθεί σε 

πράξη ανήθικη δεν χάνει το ήθος της. Ακολουθεί τον Γιαβρούση, θυσιάζοντας τον εαυτό 

της, για να σώσει τον πατέρα της. Η τίμια  Τούλα και ο πατέρα της, είναι για τον Χορν, τα 

ιδανικά του παλιού λαϊκού πολιτισμού του χωριού, τα οποία μάταια προσπαθούν να 

επιβιώσουν σε ένα αδυσώπητο αστικό περιβάλλον, όπου η ανάγκη για επιβίωση καταλύει 

ιδανικά, θεσμούς και αξίες. Η νοσταλγία για το παρελθόν είναι έκδηλη στην πιο τρυφερή 

στιγμή, όταν ο πατέρας έχοντας στην αγκαλιά του την κόρη του τής τραγουδάει: «Κοιμήσου 

και παρήγγειλα / στην Πόλη τα προικιά σου / στη Βενετιά τα ρούχα σου / και τα χρυσαφικά 

σου.»  Η ιστορία αυτή είναι μία ηθογραφία με ρομαντικά στοιχεία  για ένα παρελθόν που 

χάνεται αλλά ταυτόχρονα γίνεται νατουραλιστική, όταν συντελείται με τρόπο ρεαλιστικό 

και πολλές φορές αποκαλυπτικό χωρίς ταμπού η απογύμνωση της αστικής 

πραγματικότητας προκαλώντας  το αίσθημα κοινωνικής και ηθικής τάξης της εποχής. Όταν 

ο Γιάγκος ρίχνει κάτω τον πατέρα της Τούλας και του λέει: «Έ! την κόρη σου;.. έ! τη 

γλέντησα!». Ή όταν η μάνα λέει για την κόρη της: «Τέτοια που είναι, καλύτερα να πάει στο 

διάβολο», ή: «Αν ήθελες εσύ μπορούσες να μας οικονομήσεις», βλέπουμε μία ωμή 

πραγματικότητα.  

   Οι τρεις γυναίκες του έργου η Κυρά-Κατίνα, η Εύα και η Φρόσω, έχουν εκτοπίσει από τη 

ζωή τους τον έρωτα και δεν αναγνωρίζουν καμία αξία πέρα από το χρήμα. Για την Κυρά-

Κατίνα όλα είναι εμπορεύσιμα: Ο έρωτας, η τιμή, η τιμιότης: «Τι στεφάνια μου 

τσαμπουνάς∙ τέτοιες ψιλοδουλιές τώρα στον αιώνα μας; Δίνεις ένα εικοσπεντάρικο σ’ έναν 

παπά κι άψε-σβήσε τελέιωσε η υπόθεση. Ξέρω πολλές που…προτιμάνε να ζητήσουν από 



τον άντρα τους … ένα οτομομπίλιο σαν να πούμε, έναν κολιέ…». Η Εύα και ο Γιάγκος 

προδίδουν τον έρωτα, ο θείος και ο Γιαβρούσης τον διαπραγματεύονται επιτελώντας 

κοινωνικό έργο με την αποκατάσταση φτωχών κοριτσιών! Γιαβρούσης: «Γιατί να μην 

υποστηρίξω ένα φτωχό κορίτσι;»,  και η Φρόσω τον απαξιώνει αφού δεν ένιωσε τη χαρά 

του έρωτα με τον άντρα της, γιατί δεν είχε χρήματα, αλλά και στην κόρη της δεν επιτρέπει 

έρωτες, παρά μόνο αποκατάσταση με έναν πλούσιο άντρα: «Δεν έχω το κορίτσι μου για 

πέταμα∙ χάθηκε κανένας καλός στην κοινωνία, με παράδες; Σε ήθελα καπάτσα να μπλέξεις 

το Γιαβρούση που σε γλυκοκοιτάζει». Όλες δε ανεξαιρέτως οι γυναίκες του έργου 

εμφανίζονται αδύναμες να φροντίσουν τον εαυτό τους και εξαρτούν τη ζωή τους από την 

παρουσία ενός άντρα. 

 Το έργο αποτυπώνει την πραγματικότητα αλλά δεν εισχωρεί βαθιά στις ανθρώπινες 

σχέσεις. Οι χαρακτήρες του είναι απλοποιημένοι τύποι συρρικνωμένοι στα κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά τους. «θα μπορούσε να τους παραστήσει κανείς με μία μονάχα λέξη… Η 

μεσίτρα, ο παραλής, το τσόκαρο, ο κουτσαβάκης, ο νοικοκύρης-άνθρωπος, η 

«προκομμένη», όπως λέει ο Άγγελος Τερζάκης, σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό θέατρο του 

19ου αιώνα, όπου τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα της αστικοποίησης προσανατολίζουν 

δραματουργούς, όπως ο Ίψεν, σε έργα που μελετούν την ψυχή των ηρώων και  

βολιδοσκοπούν την ανθρώπινη συνείδηση βγάζοντας στην επιφάνεια τις διαμάχες της 

ανθρώπινης ψυχής για την καθιέρωση της προσωπικής αυθεντικής φύσης της, που ερχόταν 

σε αντίθεση με τους κανόνες της κοινής ζωής. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε το ιδεολογικό 

υπόβαθρο για τη δημιουργία τέτοιων έργων που φέρνουν σε σύγκρουση το άτομο με το 

περιβάλλον του. Τα πράγματα κατονομάζονται αλλά δεν φαίνεται η σύγκρουση. Γι’ αυτό 

και το Φιντανάκι, διατηρώντας όλα τα νατουραλιστικά του χαρακτηριστικά, μεταβάλλεται 

σε μελόδραμα στον κινηματογράφο με μία μόνο αλλαγή της λύσης του. Τελειώνει με το 

γάμο της Τούλας με τον Γιαβρούση και τον πατέρα να είναι ευχαριστημένος με το αίσιο 

τέλος.  

Ένα άλλο στοιχείο που διακρίνει το έργο για το ρεαλισμό του είναι η γλώσσα. Ένθερμος 

υποστηρικτής της δημοτικής ο Χορν, σε αυτό το έργο χρησιμοποιεί μία γλώσσα αβίαστη, 

ζωντανή, αληθινή, όπως ακριβώς την ομιλεί ο κόσμος που περιγράφει, που σημαίνει ότι 

έχει μελετήσει και ζήσει από κοντά αυτόν τον κόσμο.   

   Το ενδιαφέρον του Χορν στράφηκε στη ζωή αυτής της λαϊκής τάξης και ασχολήθηκε με τα 

καθημερινά προβλήματά τους. Τα ανέδειξε, γεγονός πρωτοποριακό για την εποχή, σε ένα 

έργο για το οποίο γράφτηκαν πολλές κριτικές μέχρι σήμερα, κατατάσσοντάς το στο 



ηθογραφικό ή νατουραλιστικό κίνημα. Το «Φιντανάκι» είναι έργο που δεν μπορεί να 

ενταχθεί στην μία ή στην άλλη κατηγορία. Είναι ένα κοινωνικό δράμα, με ηθογραφικό θέμα 

που ενσωματώνει πολλά νατουραλιστικά στοιχεία με ένα δικό του προσωπικό στυλ, 

κάνοντας μεγάλη επιτυχία με αναρίθμητες παραστάσεις μέχρι και σήμερα. Η κοινωνική 

αποδοχή του είχε σαν αποτέλεσμα την καταλήστευση του θέματος από τον Ελληνικό 

κινηματογράφο, όπως λέει ο Γεωργουσόπουλος. Αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για μια άλλη 

κατηγορία ελληνικών ταινιών όπως: «Μαγική πόλη» του Κούνδουρου, «Κούρδοι» του 

Καμπύση, «Το μεγάλο παιχνίδι» του Τερζάκη, «Αυλή των θαυμάτων» του Καμπανέλη. 

Αμαλία Βασιλοπούλου  

Υ.Γ. Η Λέσχη Ανάγνωσης οσονούπω, θα προγραμματίσει επίσκεψη στην Αθήνα , 

για την παρακολούθηση θεατρικής παράστασης με ελληνικό ρεπερτόριο. Θα 

ειδοποιήσουμε σύντομα  
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