
Περίληψη - Abstract 
 
Ασημάκης Βασίλειος: «Γυναίκα και Θέατρο στην Κρήτη κατά 
την περίοδο της Βενετοκρατίας (16ος–17ος αι.)» 
 
Η έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού μελετών, όσον αφορά τη θέση της 
γυναίκας, όπως αυτή εμφαίνεται στο σύνολο της κρητικής δραματουργίας, 
αιτιολογεί τη διεξαγωγή της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Σκοπόςαυτής 
της μελέτης αποτελεί η συλλογή στοιχείων για τους διαφορετικούς τύπους 
γυναικών στην Κρήτη κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας (1204-
1669). Κατόπιν συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων πραγματοποιήθηκε η 
κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με το θεατρικό είδος (τραγωδία, κωμωδία, 
ποιμενικό δράμα, θρησκευτικό δράμα) και τα επιμέρους χαρακτηριστικά 
τους, όπως η ηλικία, η καταγωγή, ο χώρος δράσης, η επαγγελματική ιδιότητα, 
η κοινωνική υπόληψη. Εν συνεχεία, επιτεύχθηκε η ανάδειξη των γυναικείων 
κατηγοριών που προέκυψαν μέσα από τα έργα του Κρητικού Θεάτρου, στην 
ιστορική πραγματικότητα της Κρήτης. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας 
δόθηκε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη γυναίκα στην Κρήτη κατά τα 
βενετικά χρόνια, αφού φωτίστηκαν διάφορες πτυχές του ρόλου, των 
προνομίων, των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων και της θέσης της στο 
δημόσιο – ιδιωτικό βίο. Πριν παρουσιαστεί το κατεξοχήν θέμα της παρούσας 
εργασίας, αξίζει να σημειωθεί ότι προηγήθηκαν δύο κεφάλαια εισαγωγικού 
χαρακτήρα.  
Το πρώτο κεφάλαιο  εστιάζει στο χώρο δράσης των γυναικών που είναι η 
Κρήτη και ιδιαίτερα στις πολεμικές συγκρούσεις και επαναστάσεις, τη 
διοίκηση, την εκκλησιαστική πολιτική, την κοινωνία, την παιδεία και την 
εκπαίδευση.  
Το δεύτερο κεφάλαιο προβάλλει τις αντιλήψεις που επικρατούσαν για το 
γυναικείο φύλο από αρχαιοτάτων χρόνων έως τη σύγχρονη εποχή. Επί 
πρόσθετα, παρουσιάζει την ιστορία της γυναίκας στη Βενετία και στη 
βενετοκρατούμενη Κρήτη, με στόχο να γίνουν αντιληπτές οι ομοιότητες και οι 
διαφορές που εντοπίστηκαν.  
Το τρίτο και πιο ουσιαστικό κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το ερευνητικό 
τμήμα της εργασίας, αρχικά αναφέρεται στις δυο άνισες ποιοτικάχρονικές 
φάσεις της Κρητικής Λογοτεχνίας (μέσα 14ου αιώνα–μέσα 16ου αιώνα και 
μέσα 16ου αιώνα – 1669). Από αυτές δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη δεύτερη 
χρονική φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας άνθησε το Κρητικό Θέατρο, στα 
θεατρικά είδη, στους ποιητές και στα έργα τους.  
Ύστερα από την επιτυχή ανάπτυξη όλων των προλογικών τμημάτων 
μελετώνται οι γυναικείοι χαρακτήρες του Κρητικού Θεάτρου ανά θεατρικό 
είδος, σε συνδυασμό με την ιστορική πραγματικότητα. Κατά αυτό τον τρόπο 
αναδύεται μια ποικιλία γυναικείων τύπων που αναλύεται εκτενώς και 
επιπλέον εξάγονται συμπεράσματα.  
Εν κατακλείδι, η παρούσα εργασία παρέχει πλούσιο υλικό για την ιστορία της 
γυναίκας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, αφού αξιοποίησε με κριτική 



προσέγγιση και συνδυαστική μελέτη τα στοιχεία που πηγάζουν από τα έργα 
του Κρητικού Θεάτρου και τις έγκυρες ιστορικές μαρτυρίες.  
 

Asimakis Vasileios: «Woman and Theater in Crete during the 
Venetian domination (16th-17th c.) 

 
The lack of the sufficient number of studies on the role of women 

trough the total of Cretan dramaturgy, justifies the conduct of the diploma 
thesis. The aim of this study is to accumulate data on different types of 
women in Crete during the Venetian domination (1204-1669). Afterwards, 
gathering the required information it accomplished the categorazation based 
on the theatrical kind (tragedy, commedy, pastoral drama, religious drama), 
and some attitudes like the age, the origin, the acting place, the occupation 
and the social reputation.  In addition, it accomplished the rise of women’s 
categories that brought up through the plays of Cretan Theater, in the historic 
reality of Crete. Through the above process the image of the women in Crete 
completed through the Venetian times, clarified many phases of the women 
role, like privileges, obligations, rights, and their place that they could have in 
the public and private life. Before presenting the main subject of this work, it 
is worth mentioning that the two chapters, which have priority, are of 
introductory nature.  
The first one focuses on the acting place of Cretan women and specifically at 
the martial clashes and revolutions, the administration, the church politic’s, 
the society, the culture and the education. 
The second chapter adduses the perceptions that predominated of the female 
sex from the ancient times to early modern time. Furthermore, introduces the 
history of the woman in Venice and in Venetian-held Crete having the aim to 
make the resemblences and the differences that have detected, be conceivable.  
The third and the most profound chapter that consists of the thesis, initially, it 
refers to the unequal of quantity and of time phases of the Cretan 
Literature(from the mid-14th century to the mid-16th century and from the 
mid-16th century – 1669). It is given of them great emphasis on the second 
time-frame, during which, the Cretan Theater flourished, on theatrical types, 
on poets and their deets.  
After the successful development of all the prologue sections,the women 
characters of the Cretan Theater are studied per theatrical kind in 
combination with the historical reality. In that way, a variety type of women 
emerges, which it is analyzed extensively and further inferences are extracted. 
In conclusion, the present essay provides a wealthy material for the history of 
women in the Venetian-held Crete, after exploiting by critical approach and 
combined study the elements that derive from the plays of the Cretan Theater 
and the valid historical testimonies. 
 


