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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Σμ ενιδκεοηζηυ εκδζαθένμκ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ζηνέθεηαζ ζηδ ιεθέηδ ηδξ 

δζαιυνθςζδξ ηςκ δνχςκ ζηζξ ηνεζξ κμοαέθεξ ημο Θεμηυηδ, Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα, Ο 

θαηάδηθνο, Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια ηαζ ζημ ιοεζζηυνδια Οη ζθιάβνη ζηα 

δεζκά ηνπο. Γζα ηδ ιέεμδμ πνμζέββζζδξ ημο εέιαημξ πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ ηφνζα 

ενβαθεία ηα εεςνδηζηά ένβα Ο Λόγνο ηεο Αθήγεζεο ημο G. Gennete ηαζ Εεηήκαηα 

πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη ημο M. Bakthin. 

        ‘ έκα πνχημ επίπεδμ δ ιεθέηδ ημο Bakthin πνμζθένεζ ιζα εφθμβδ εεςνία βζα 

ηζξ πμζηίθεξ εηδμπέξ ημο νεαθζζηζημφ ιοεζζημνήιαημξ, εθανιμζιέκδ ζηα ένβα ημο F. 

Dostoevsky ηαζ επζηεκηνςιέκδ ζηδ δεζπυγμοζα έκκμζα ηδξ δηαινγηθήο οθήξ ημο 

θυβμο.  Οζ παναηδνήζεζξ ημο Bakthin βζα ηδ δζθςκζηυηδηα ζημ θυβμ ηςκ δνχςκ ηαζ 

ημο αθδβδηή, ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ηα ηανκαααθζηά παναηηδνζζηζηά, εα απμηεθέζμοκ 

ααζζηά ενβαθεία βζα ηδ δζηή ιαξ πνμζέββζζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ δζαιυνθςζδξ ηςκ 

δνχςκ ζηα ένβα ημο Θεμηυηδ. 

        Ο Λόγνο ηεο Αθήγεζεο ημο G. Gennete, πανέπεζ ιζα μνβακςιέκδ εεςνία βζα ημκ 

αθδβδιαηζηυ θυβμ πμο εθανιυγεηαζ ζημ ιοεζζηυνδια ημο M. Proust Ζ αλαδήηεζε 

ηνπ ρακέλνπ ρξόλνπ. Οζ ζδιακηζηέξ παναηδνήζεζξ ημο Genette ζπεηζηά ιε ημκ 

αθδβδηή, ημ πνυκμ, ηδ ζεζνά ηςκ βεβμκυηςκ (πνυθδρδ, ακάθδρδ), ηδ δζάνηεζα 

(ζηδκή, έθθεζρδ, παφζδ, πενίθδρδ), ηδ ζοπκυηδηα (ιμκαδζηή, επακαθδπηζηή, 

πμθοιμκαδζηή, εαιζζηζηή αθήβδζδ), ηαζ βεκζηά μζ παναηδνήζεζξ  βζα ημ θυβμ ημο 

αθδβδηή ηαζ ηςκ δνχςκ (αθδβδιαημπμζδιέκμξ, ακαθενυιεκμξ, ιεηαηζεέιεκμξ), 

απμηεθμφκ ααζζημφξ άλμκεξ ακαθμνάξ ιαξ ζηδκ αθδβδιαηζηή πνμζέββζζδ ηςκ ένβςκ 

ημο Θεμηυηδ.      

Ζ πανμφζα ενβαζία εηηυξ απυ ηδκ Δζζαβςβή ηαζ ηα οιπενάζιαηα, 

απμηεθείηαζ απυ πέκηε ηεθάθαζα. Σμ πνχημ ηεθάθαζμ επζηεκηνχκεηαζ ζημοξ 

ιεεμδμθμβζημφξ άλμκεξ ακαθμνάξ ηδξ πνμζέββζζήξ ιαξ βζα ηδκ ακάθοζδ ηαζ 

ενιδκεία ηςκ ηεζιέκςκ ημο Θεμηυηδ, ζηδκ ενιδκεοηζηή δδθαδή δεζπυγμοζα ανπή  

ηδξ ιπαπηζακήξ εεςνίαξ, πμο είκαζ δ δηαινγηθόηεηα, ηαζ ζηδ εεςνία ημο G. Genette  

βζα ηδκ πενζβναθή ηαζ ακάθοζδ ηδξ αθδβδιαηζηήξ μνβάκςζδξ ηδξ πεγμβναθίαξ. ηα 

οπυθμζπα ηέζζενα ηεθάθαζα, έκα βζα ηάεε ελεηαγυιεκμ ένβμ, ακαθφμκηαζ μζ ήνςεξ 

ημο Θεμηυηδ απυ ηδ ζημπζά ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ ελέθζλήξ ημοξ.     
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            ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ακαθφεηαζ αθδβδιαηζηά δ κμοαέθα Ζ ηηκή θαη ην 

ρξήκα· Οζ ήνςεξ ζε ακηίεεζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα ένβα πανμοζζάγμκηαζ εδχ ιε 

ακενχπζκεξ δζαζηάζεζξ, εκχ δζαιμνθχκεηαζ έκα δοκαιζηυηενμ πνυηοπμ βοκαίηαξ. 

Σμ ηνίημ ηεθάθαζμ αθμνά ζημκ Καηάδηθν· ζηδ ζοβηεηνζιέκδ κμοαέθα δ 

ελέθζλδ ηςκ δνχςκ οπμδεζηκφεζ υηζ ηα πνάβιαηα μδδβμφκηαζ πθέμκ ζ‘ έκα κέμ 

πνυηοπμ βοκαίηαξ δ μπμία υπζ ιυκμ ελμοζζάγεζ ημοξ άθθμοξ ήνςεξ, αθθά ηαζ ημοξ 

εθέβπεζ ζε υθεξ ημοξ ηζξ ηζκήζεζξ.  Ο αθδβδηήξ πνδζζιμπμζεί πενζζζυηενμ ημκ 

εζςηενζηυ δζάθμβμ, βζα κα εηεέζεζ ημ αδζέλμδμ ηςκ δνχςκ, αθήκμκηάξ ημοξ 

εηηνειείξ ζημ αδζέλμδυ ημοξ. 

ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ακαθφεηαζ δ δζαιυνθςζδ ηςκ δνχςκ ηδξ κμοαέθαξ Ζ 

δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια. Ο αθδβδηήξ πανμοζζάγεζ ημοξ ήνςεξ ηονίςξ ιέζα 

απυ ημ δζάθμβμ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα ένβα ημο. Ζ βοκαίηα πμο ελμοζζάγεζ 

ημοξ πάκηεξ βφνς ηδξ, ιεηαηίεεηαζ θεζημονβζηά, ιε απμηέθεζια κα απμδίδεηαζ ζε 

ανηεηά ζδιεία ςξ απνυαθεπημξ ήνςαξ. Σμ ένβμ ηζκείηαζ ζημ πθαίζζμ ημο 

καημοναθζζηζημφ ηφπμο αθήβδζδξ, εκχ οπεζζένπμκηαζ ζ‘ αοηυ ανηεηά 

ηανκαααθζζηζηά παναηηδνζζηζηά. 

ημ πέιπημ, ηέθμξ, ηεθάθαζμ επζπεζνείηαζ δ αθδβδιαηζηή πνμζέββζζδ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο, υπμο μζ ήνςεξ απμδίδμκηαζ ηυζμ ιέζα 

απυ δζαθμβζηά ιένδ υζμ ηαζ απυ εζςηενζημφξ ιμκμθυβμοξ. 
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Summary 

 

 

         The focus of the present study is the study of character evolution  in Theotokis‘s 

three short stories, Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα, Ο Καηάδηθνο, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ 

Καξαβέια, and in the novel Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο. Two main hermeneutic tools 

have been used in approaching the subject: Narrative Discourse by G. Genette and 

Problems of Dostoevsky’s Poetics by M. Bakhtin. 

         In the first place, Bakthin‘s work offers a plausible theory on the various 

interpretations of the factual novel, which is applicable in F. Dostoevsky‘s works, and 

focuses on the theoretical notion of  polyphony. Bakhtin‘s remarks on the polyphony 

of central characters and of the narrator‘s discourse, as well as on the notion of the 

carnivalistic, will constitute the main tools adopted as a way of approaching the 

question heroic evolution in Theotokis‘s works. 

          G. Genette Narrative Discourse offers a structured theory of  narrative 

discourse, applied to M. Proust‘s novel A la recherché du temps perdu. Genette‘s 

important observations concerning the narrator, time, sequence (prolepse, analepse), 

duration (scene, pause, summary, ellipsis), the frequency (singular, iterative, 

repetitive, multiple), and generally speaking, the observations on the narrator‘s and 

the heroes‘ discourse (narrated speech, transposed speech and reported speech) 

constitute our main points of reference in the narrative approach to Theotokis‘s works. 

          Apart from the introduction and the conclusions, the present work consists of 

five chapters. The first chapter focuses on the presentation of the methodological and 

theoretical tools namely  Bakthin‘s theory of dialogue, and Genette‘s theory on the  

narrative organization of prose. In the remaining four chapters, one for each work 

under examination,  Theotokis‘s heroes are examined from the point of view of their 

shaping and evolution. 

           In the second chapter there is a narrative analysis of the short story, Ζ Σηκή θαη 

ην Υξήκα. The heroes, contrary to Theotokis‘s  previous works, are presented in a 

more humane manner whilst a more dynamic female model is being shaped. 

           The third chapter refers to   Ο Καηάδηθνο. In this short story the evolution of 

the central characters  indicates that we are led to a new female model. This woman 

not only dominates over other heroes but controls all their movements as well. The 

narrator mainly uses a monologue in order to highlight the heroes‘ desperate situation 

where there is no hope for a solution. 

             In the fourth chapter a narrative analysis of characters in the short story  Ζ 

Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια is attempted. The narrator presents the heroes 

mainly through a dialogue in contrast to Theotokis‘s previous works. Here, the central 

heroine, once again, dominates over other characters, but occasionally acts in an 

unpredictable manner. In this work there are both naturalistic and carnivalistic 

features. 

             Finally, fifth chapter focuses on a narratological examination of  the novel Οη 

ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο in which  heroes ‗emerge‘ through dialogues as well as 

monologues. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

         Γζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ημο ηεζιέκμο ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ, εα 

ήεεθα κα εοπανζζηήζς εενια, ηαηανπήκ, ημκ Καεδβδηή Γδιήηνδ Αββεθάημ, μ 

μπμίμξ, ςξ επζαθέπςκ ηαεδβδηήξ, παναημθμφεδζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ πανμφζαξ 

ενβαζίαξ ιε αθδεζκυ εκδζαθένμκ, εκεάννοκε ηζξ πνμζπάεεζέξ ιμο, άζηδζε εοενβεηζηή 

ηνζηζηή ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ, ηδ βεκζηυηενδ δζάηαλδ ημο οθζημφ ιμο, ηδ 

αζαθζμβναθία ηαζ βεκζηυηενα ζοκέααθε ζηδκ πναβιάηςζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ. 

Δοπανζζηχ, επίζδξ, ημ ζοκεπυπηδ Καεδβδηή Μζπάθδ Πζενή βζα ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζα 

ηαζ οπμζηήνζλή ημο.      

          Ηδζαίηενεξ εοπανζζηίεξ μθείθς ζηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ 

Καεδβδηή Πακηεθή Βμοημονή, Καεδβήηνζα Γεςνβία Φανίκμο Μαθαιαηάνδ ηαζ 

Δπίημονμ Καεδβδηή Μανίκμ Πμονβμφνδ  πμο ιε ηδκ πείνα ηαζ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ιε 

ηαεμδήβδζακ έηζζ χζηε δ ένεοκά ιμο κα είκαζ  πζμ απμηεθεζιαηζηή. 

         Δοπανζζηχ ηδκ Καεδβήηνζα μθία Νηεκίζδ βζα ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ ζηδ 

αζαθζμβναθία ηαζ ηδκ εκεάννοκζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ ιμο. 

         Σέθμξ, πνέπεζ κα εηθνάζς ηδκ εοβκςιμζφκδ ιμο ζημ βζμ ιμο Ακηνέα βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ πμο έδεζπκε ηαεχξ εβχ ημο ζηενμφζα πμθοηζιυηαημ πνυκμ υθμ ημ 

δζάζηδια πμο δζήνηδζε αοηή δ πνμζπάεεζα, αθθά ηαζ βζα ηδκ αηέθεζςηδ αβάπδ ημο, δ 

μπμία ιμο έδςζε ηδ δφκαιδ κα ζοκέπίζς ηαζ κα μθμηθδνχζς ηδκ πνμζπάεεζα αοηή. 

Αηυιδ, εοπανζζηχ μθυροπα ημοξ βμκείξ ιμο, ηα αδένθζα ιμο, αθθά ηαζ υζα 

αβαπδιέκα ιμφ πνυζςπα ζηάεδηακ ζακ δεφηενδ μζημβέκεζα ηαζ ιε ζηήνζλακ ζηζξ 

δφζημθεξ ιμο ζηζβιέξ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Γεληθή ζεώξεζε 

 

 

          Ζ ζοββναθζηή παναβςβή ημο Κςκζηακηίκμο Θεμηυηδ δζαηνίκεηαζ ζε δφμ 

πενζυδμοξ
1
:  ζ‘ εηείκεξ ημο Αζζεδηζζιμφ, υπμο ηαζ ακήημοκ ηα πνχηα ένβα ημο 

ζοββναθέα
2
, ηαζ ημο ημζκςκζημφ νεαθζζιμφ. 

          O Αζζεδηζζιυξ είκαζ έκα ηαθθζηεπκζηυ νεφια ζοκδεδειέκμ ιε ηδκ ηέπκδ ηαζ ηδ 

θμβμηεπκία ζημ ηέθμξ ηδξ Βζηηςνζακήξ πενζυδμο ζηδκ Αββθία, πενίπμο ημ 1868, ηαζ 

εεςνείηαζ υηζ μθμηθήνςζε ημκ ηφηθμ ημο ιε ηδκ δίηδ ημο Osc. Wilde. Κονζυηενεξ 

πχνεξ ζηζξ μπμίεξ εηθνάζηδηε μ Αζζεδηζζιυξ εεςνμφκηαζ δ Αββθία ηαζ δ Γαθθία
3
. 

ηυπμξ ημο Αζζεδηζζιμφ δεκ είκαζ κα εηθναζημφκ ιέζς ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ 

δδιζμονβίαξ ηάπμζα δεζημφ πενζεπμιέκμο δζδαηηζηά πνμηάβιαηα, αθθά κα πνμηθδεεί 

ιζα αζζεδζζαηή δδμκή ζημκ ακαβκχζηδ. Οζ ηαθθζηέπκεξ ηαζ μζ ζοββναθείξ ημο 

νεφιαημξ ημο Αζζεδηζζιμφ πίζηεοακ υηζ μ νυθμξ μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ ηέπκδξ είκαζ 

                                                 
1
 Βθ. ζπεηζηά: Γζάκ. Γάθθαξ, Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο, Κξηηηθή ζπνπδή κηαο πεδνγξαθηθήο πνξείαο, 

Αεήκα, μηυθδξ, 2002, 57. 
2
  ηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή ηδξ δ Δθέκδ Αναιπαηγίδμο  (Θέκαηα ηνπ αηζζεηηζκνύ ζηελ ειιεληθή 

πεδνγξαθία: 1893-1912, Γζδαηημνζηή δζαηνζαή, Θεζζαθμκίηδ, Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ 

Θεζζαθμκίηδξ, 2002, 238-246) δζαθςκεί ιε ηδκ άπμρδ υηζ ηάπμζα ένβα ημο Θεμηυηδ, πμο ακαθφεδηακ 

απυ ημκ . Ν. Φζθζππίδδ ζηδ ιεθέηδ ημο Σόπνη, Μειεηήκαηα γηα ηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν επηά λενειιήλσλ 

πεδνγξάθσλ  (. Ν. Φζθζππίδδξ, Σόπνη, Μειεηήκαηα γηα ηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν επηά λενειιήλσλ 

πεδνγξάθσλ, Αεήκα, Καζηακζχηδξ, 1997, 155), ακήημοκ ζημ νεφια ημο Αζζεδηζζιμφ. οβηεηνζιέκα  

απμννίπηεζ ηδ ζπέζδ ηςκ ένβςκ ημο Θεμηυηδ «Ακηζθεββίδεξ» ηαζ «Σμ πάεμξ» ιε ημκ Αζζεδηζζιυ, εκχ 

απμδέπεηαζ ημκ «Απεθθή»  ςξ «ημ ιυκμ αθήβδια ημο Θεμηυηδ πμο ιπμνεί κα εκηαπεεί ιενζηχξ ζημκ 

αζζεδηζζιυ»: Θέκαηα ηνπ αηζζεηηζκνύ ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία, 238-246. Καηαθήβεζ υηζ «δ πανμοζία 

ημο Θεμηυηδ ζημ πχνμ ημο αζζεδηζζιμφ είκαζ πμθφ ιζηνή, αθθά εκδεζηηζηή ηςκ ηάζεςκ (κζηζεσηχκ ηαζ 

ανπαζμθαηνζηχκ) πμο εα ηονζανπήζμοκ ανβυηενα ζημκ αζζεδηζζιυ ηςκ εθθαδζηχκ θμβμηεπκχκ. Ο ίδζμξ 

ανίζηεηαζ πζμ ημκηά ζηδ κζηζεσηή πανά ζηδκ παναηιζαηή πνμαθδιαηζηή, βεβμκυξ πμο απμηοπχκεηαζ 

ζηδκ εηθναζηζηυηδηά ημο∙ έπεζ ζοκείδδζδ  ημο κμήιαημξ πμο ημζκςκεί, δεκ ημκ απμζοκδέεζ υιςξ απυ 

ζδεμθμβζηέξ δζαζηάζεζξ, πμο πνμιδκφμοκ ηδ μνζζηζηή ζηνμθή ηδξ παναβςβήξ ημο πνμξ ημ νεαθζζιυ»: 

υ.π., 246. Ζ πανμφζα δζαηνζαή αημθμοεεί ηζξ επί ημο γδηήιαημξ εέζεζξ ημο Γζακ. Γάθθα, υπςξ 

δζαηοπχκμκηαζ ζηδκ πνμικδιμκεοεείζα ιεθέηδ ημο (Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο, Κξηηηθή ζπνπδή κηαο 

πεδνγξαθηθήο πνξείαο), ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ μ Θεμηυηδξ δέπηδηε ηδ ιζηνήξ ιεκ δζάνηεζαξ αθθά υπζ 

αιεθδηέαξ μοζίαξ επίδναζδ απυ ημκ Αζζεδηζζιυ: «Ζ ζοββναθζηή παναβςβή ημο Θεμηυηδ ςξ 

πεγμβνάθμ», παναηδνεί, «δζαηνίκεηαζ ζε δφμ πενζυδμοξ, άκζζδξ δζάνηεζαξ ιεηαλφ ημοξ: ηδκ 

μθζβμπνυκζα ημο ανπζημφ αζζεδηζζιμφ ημο ηαζ μνζζηζηυηενα ηαηυπζ ημο ημζκςκζημφ νεαθζζιμφ ημο»: 

υ.π., 57. 
3
 Βθ. ηζξ παναηδνήζεζξ ημο Απ. απίκδ: «Ο αζζεδηζζιυξ ηαζ δ εεςνία «ηδξ ηέπκδξ βζα ηδκ ηέπκδ» 

λεηίκδζακ ζηδ Γαθθία ςξ ακηίδναζδ ηαηά ηςκ ςθεθζιζζηχκ, ηςκ ζαζκζζιμκζζηχκ ηαζ ηςκ δεζημθυβςκ, 

ηαζ ζηδκ Αββθία ςξ ακηίδναζδ ηαηά ημο Βζηηςνζακζζιμφ ηαζ ηδξ Βζηηςνζακήξ δεζηήξ»: Απ. απίκδξ, 

Ζ πεδνγξαθία ηνπ αηζζεηηζκνύ, Αεήκα, Δζηία, 1981, 11. 
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κα πανέπεζ εηθεπηοζιέκδ αζζεδζζαηή δδμκή πανά κα εηθνάγεζ δεζηά δ 

ζοκαζζεδιαηζηά ιδκφιαηα. Καηά ζοκέπεζα δεκ δέπμκηακ ηζξ ςθεθζιζζηζηέξ εεςνίεξ 

ηςκ John Ruskin ηαζ ημο Matthew Arnold, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ δ ηέπκδ είκαζ ηάηζ 

δεζηυ ή πνήζζιμ. Ακηί αοημφ, πίζηεοακ υηζ δ Σέπκδ δεκ έπεζ δζδαηηζηυ ζημπυ
4
, αθθά 

πνεζάγεηαζ απθά κα είκαζ υιμνθδ
5
.  

Οζ Άββθμζ ζοββναθείξ, επδνεάζηδηακ απυ ημκ Walter Pater ηαζ ηα δμηίιζά 

πμο δδιμζίεοζε ημ 1867-68, ζηα μπμία δζαηήνοηηε ηδ εειεθζαηή άπμρδ ημο 

Αζζεδηζζιμφ υηζ ηδ γςή πνέπεζ κα ηδ γεζ ηακείξ εκζηζηηςδχξ, αημθμοεχκηαξ έκα 

ζδεχδεξ μιμνθζάξ· ημ ένβμ ημο Μειέηε ζηελ Ηζηνξία ηεο Αλαγέλλεζεο (Studies in the 

History of the Renaissance, 1873) ηαηέθδλε ζενυ βζα ημοξ μπαδμφξ ημο ηαθθζηεπκζημφ 

αοημφ νεφιαημξ. Ο Αζζεδηζζιυξ ακέπηολε ηδκ θαηνεία ηδξ μιμνθζάξ, ηδκ μπμία μζ 

ηεθεοηαίμζ εεςνμφζακ ημ ααζζηυηενμ πανάβμκηα ζηδκ Σέπκδ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ 

Εςή πνέπεζ κα ακηζβνάθεζ ηδκ Σέπκδ
6
. Κφνζα παναηηδνζζηζηά ημο ηζκήιαημξ 

εεςνμφκηαζ δ θζθδδμκία, δ ιαγζηή πνήζδ ζοιαυθςκ, εζηυκςκ, πενζβναθχκ, δ 

εκανιυκζζδ θέλεςκ, πνςιάηςκ ηαζ ιμοζζηήξ, δ έιθαζδ ζηδ θακηαζία
7
. Οζ 

ζοββναθείξ ημο νεφιαημξ πνδζζιμπμζμφζακ ημ ζφκεδια  «Ζ Σέπκδ βζα ηδκ Σέπκδ»  

(Art for Art‘s sake) δζαηδνφζζμκηαξ υηζ δ ηέπκδ δεκ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ δεζηή
8
. 

 Ο Αζζεδηζζιυξ ζηδ κεμεθθδκζηή πεγμβναθία ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο ημ 1893 

ιε ηα πνχηα ένβα ημο Νζημθάμο Δπζζημπυπμοθμο ηαζ ηεθεζχκεζ ημ 1912 ιε εηείκα 

ημο Πθάηςκμξ Ρμδμηακάηδ Σν βπζζηλί ηξηαληάθπιιν ηαζ Θξίακβνο
9
.  ηδκ Δθθάδα ημ 

ηαθθζηεπκζηυ αοηυ νεφια εηδδθχεδηε ηάπςξ ανβά ζε ζπέζδ ιε ηδ Γαθθία ηαζ ηδ 

Βνεηακία υπμο μθμηθήνςζε ημκ ηφηθμ ημο βφνς ζημ 1871 ηαζ 1895-1897 ακηίζημζπα. 

Δηδδθχεδηε ςξ απμηέθεζια ιίιδζδξ ηςκ λέκςκ πνμηφπςκ απυ ζοββναθείξ ιε 

δοηζημεονςπασηή παζδεία
10

, ςξ ακηίδναζδ ζηδκ δεμβναθία
11

 αθθά ηαζ ςξ επζεοιία 

                                                 
4
 Βθ. ζπεηζηά: R.V. Johnson, Αηζζεηηζκόο, (ιεηθν. Δθέκδ Μμζπμκά), Αεήκα, Δνιήξ, 1984. φιθςκα 

ιε ημκ Johnson «είκαζ ιάθθμκ αδφκαημκ κα θακηαζεμφιε έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ απυ ημ μπμίμ 

ηονζμθεηηζηά ηίπμηε κα ιδ ιαεαίκεζξ. Σμ δίδαβια ημο υιςξ είκαζ απθχξ ζοιπηςιαηζηυ ηαζ άζπεημ 

πνμξ ηδκ αλία ημο ςξ ένβμο ηέπκδ»: υ.π.,  25. 
5
 « Ζ ςναζυηδηα ημο θμβμηεπκήιαημξ είκαζ άζπεηδ ιε ηζξ έκκμζεξ ημο ηαθμφ ηαζ δεζημφ, εκχ ιπμνεί κα 

ζοκδέεηαζ ιε ηζξ έκκμζεξ ημο ηαημφ ηαζ αέαδθμο»: Δθέκδ Αναιπαηγίδμο, Θέκαηα ηνπ αηζζεηηζκνύ ζηελ 

ειιεληθή πεδνγξαθία, 3. 
6
 R. V. Johnson, Αηζζεηηζκόο, 113-114. 

7
 Βθ. ακαθοηζηά: R. V. Johnson, Αηζζεηηζκόο, 38-54 ηαζ: Αναιπαηγίδμο, Δθέκδ, Θέκαηα ηνπ 

αηζζεηηζκνύ ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία, 3-31 ηαζ Απ. απίκδξ, Ζ πεδνγξαθία ηνπ αηζζεηηζκνπ, 9-10, 

169-170. 
8
 Βθ.  πενζζζυηενα: R Wellek, A history of Modern Critism: 1750-1950. The age of Transition, 

London, Jonathan Cape, 1966, 30-31. 
9
  Δθέκδ Αναιπαηγίδμο, Θέκαηα ηνπ αηζζεηηζκνύ ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία, 136. 

10
 Βθ. ζπεηζηά: Απμζη. απίκδξ, Ζ πεδνγξαθία ηνπ αηζζεηηζκνύ, Αεήκα, Δζηία, 1981, 194. 
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ιζαξ δζαθμνεηζηήξ ηαθθζηεπκζηήξ-θμβμηεπκζηήξ έηθναζδξ θυβς ηςκ μζημκμιζηχκ, 

πμθζηζηχκ, ζδεμθμβζηχκ ζοκεδηχκ ηδξ επμπήξ
12

.  φιθςκα ιε ημκ Γζάκκδ Γάθθα «μ 

αζζεδηζζιυξ δεκ πνέπεζ κα ηαοηίγεηαζ απυθοηα ιε ηδκ πζμ αηναία εηδμπή ημο, ιε ημ 

δυβια δδθαδή ηδξ «ηέπκδξ βζα ηδκ ηέπκδ.  Βαζζηά ζδιαίκεζ πνμαμθή δφμ αλζχζεςκ: 

ημο ςναίμο απυ ημ ζοββναθέα, ηδξ απυθαοζδξ απυ ημκ ακαβκχζηδ»
13

, υπςξ 

ζοιααίκεζ ιε ηα πνχηα ένβα ημο Θεμηυηδ, ζηυπμξ ημο μπμίμο δεκ ήηακ κα απμδχζεζ 

ηάπμζμ δεζηυ πνυηαβια, αθθά κα πνμηαθέζεζ ηδκ αζζεδζζαηή δδμκή ζημκ ακαβκχζηδ.  

O Αζζεδηζζιυξ είκαζ δζάποημξ ζηα πνχηα ηείιεκα ημο Θεμηυηδ: 

 

«Ακηζθεββίδεξ» (1895) 

«Σμ αζυ ηδξ ηονάξ Κένηοναξ» (1898) 

«Πάεμξ» (1899) 

«Κμζιμβμκία» ή  «Ζ πηίζδ ημο ηυζιμο» (1899) 

«Ζ πάζδ ημο ηυζιμο» (1899) 

«Juventus mundi» (1900) 

«Σμ υκεζνμ ημο αηκή» (1901) 

«Κενηφνα» (1901) 

«Καζζχπδ» (1902) 

«Καιπάζπδ» (1904) 

«Απεθθήξ» (1904)
14

. 

 

Ο ζοββναθέαξ ιζιείηαζ λέκα πνυηοπα, υπςξ βζα πανάδεζβια ημο Edm. About 

(La vie de montagne, 1895)  ή ημο Fr. Nietschze («Πάεμξ»), εκχ θαίκεηαζ κα ημκ 

εκδζαθένεζ μ ηυζιμξ ςξ ιαβεία («Κμζιμβμκία», «Ζ πάζδ ημο ηυζιμο», «Juventus 

mundi», «Σμ υκεζνμ ημο άηκδ»).  ηδ ζοκέπεζα ημο ένβμο ημο δζαηνίκεηαζ ιζα πνχηδ 

ιεηαηυπζζδ, ηαεχξ απυ ηδκ ελζζηυνδζδ ημο ιφεμο πενκά ζηδ ιοεμπμίδζδ ηδξ 

ζζημνίαξ ιε ηείιεκα υπςξ ηα «Κενηφνα», «Καζζχπδ», «Απεθθήξ», ειπκεοζιέκα απυ 

ζζημνίεξ ηαζ ενφθμοξ ηδξ πανάδμζδξ, «ζακ κα είκαζ δ κμζηαθβία εκυξ ηυζιμο 

παηνμβμκζημφ ηαζ ανπαίμο» (υ.π., 58). Σμ ααζζηυ οθμθμβζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ 

δζδβδιάηςκ αοηχκ είκαζ δ νοειζηή μνβάκςζδ ημο θυβμο. Ο νοειυξ αοηυξ 

                                                                                                                                            
11

 Βθ. ζπεηζηά: Νηξβάλαο, Υξεζηνκάλνο, Ρνδνθαλάθεο θαη άιινη,  (επζι.: η. Ξεθθμφδαξ) [Βαζζηή 

Βζαθζμεήηδ, 30], Αεήκα, Εαπανυπμοθμξ, 1957, 8. 
12

 Δθέκδ Αναιπαηγίδμο, Θέκαηα ηνπ αηζζεηηζκνύ ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία, 145. 
13

 Γζάκ. Γάθθαξ, Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο, 57. 
14

 Βθ.: υ.π., 58. 
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επζηοβπάκεηαζ ιε ζπήιαηα επακάθδρδξ, ιε ζζυηςθα ή ιε ζοκηαηηζημφξ 

παναθθδθζζιμφξ. Σα ηείιεκα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζυδμο ιπμνμφκ κα 

παναθθδθζζημφκ ιε πεγά πμζήιαηα, απυ ηα μπμία απμοζζάγμοκ μζ δζάθμβμζ. Απυ «Σμ 

υκεζνμ ημο άηκδ» υιςξ ηαζ ιεηά βίκεηαζ εκημκυηενδ δ πανμοζία ημο δζαθυβμο ηαζ 

ηδξ δνάζδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ εηηεηαιέκςκ πενζβναθχκ
15

. 

Πνζκ ηδκ πενίμδμ ημο ημζκςκζημφ νεαθζζιμφ ιεζμθααεί έκα δζάζηδια πμο μζ 

δφμ εειαηζηέξ (ημο Αζζεδηζζιμφ ηαζ ημο ημζκςκζημφ νεαθζζιμφ) δζαζηαονχκμκηαζ 

ηαζ ζοιπμνεφμκηαζ. Απυ ημ 1898-1910 μ Θεμηυηδξ βνάθεζ ιζα ζεζνά απυ δζδβήιαηα 

ειπκεοζιέκα απυ ηδκ ημζκςκζηή γςή ηςκ ακενχπςκ ημο πςνζμφ. Δίκαζ δ πενίμδμξ 

ηαηά ηδκ μπμία μ ζοββναθέαξ ανπίγεζ κα απμζηαζζμπμζείηαζ απυ ηζξ ανπζηέξ λέκεξ 

επζδνάζεζξ, ηδκ ανπαζμεθθδκζηή ηαζ ιοεμθμβζηή εειαημβναθία, ηαζ κα ζηνέθεηαζ 

πνμξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδ γςή. Πνυηεζηαζ βζα ηα πζμ ηάης ηείιεκα: 

 

«Πίζημια» (Νμέιανζμξ 1898· Ηακμοάνζμξ 1899)
16

 

«Αηυια;» (Ηακμοάνζμξ 1904· Φεανμοάνζμξ 1904) 

«Κάζκ» (Οηηχανζμξ 1904) 

«Εςή ημο πςνζμφ» (Νμέιανζμξ 1904· Ημφκζμξ 1905) 

«Τπυθδρδ» (Γεηέιανζμξ 1904· Φεανμοάνζμξ 1905) 

«Σίιζμξ ηυζιμξ» (Μάνηζμξ 1905· Μάζμξ 1905) 

«Ζ πακηνεζά ηδξ ηαθαπηήξ», (Οηηχανζμξ 1905)  

«Αβάπδ πανάκμιδ» (Ημφκζμξ 1906· 1978) 

«Οζ δφμ αβάπεξ» (Απνίθζμξ-Μάζμξ 1910) 

«Αιάνηδζε;» ( -1912)
17

.  

 

Ο Γζάκκδξ Γάθθαξ πνδζζιμπμίδζε βζα κα μνίζεζ ηα παναπάκς δζδβήιαηα ημκ 

υνμ «πεγμβναθία ηδξ εκημπζυηδηαξ» βζα ημ θυβμ υηζ ιε αοηά μ Θεμηυηδξ απμηηά 

                                                 
15

Βθ. ζπεηζηά ηζξ επζζδιάκζεζξ ημο . Ν. Φζθζππίδδ: «Παναηδνήζεζξ βζα ημ φθμξ ηαζ ηδκ αθδβδιαηζηή 

μνβάκςζδ ηςκ δζδβδιάηςκ ημο Κςκζηακηίκμο Θεμηυηδ»: Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο. Σα πξαθηηθά ελόο 

ζπλεδξίνπ, Πνξθύξαο 79-82 (Ηακ.– Μάνη. 1997) 335-350.  
16

 Ζ πνχηδ πνμκμθμβζηή έκδεζλδ αθμνά ζηδ πνμκμθμβία ζοββναθήξ ηαζ δ δεφηενδ ζηδ πνμκμθμβία 

δδιμζίεοζδξ. πμο ακαθένεηαζ ιία πνμκμθμβία, πνυηεζηαζ βζα ηδ πνμκμθμβία δδιμζίεοζδξ (ζηζξ 

πενζπηχζεζξ αοηέξ δεκ είκαζ αηυια βκςζηή δ πνμκμθμβία ζοββναθήξ). 
17

 Σα παναπάκς δζδβήιαηα είπακ εηδμεεί ζε ζοθθμβή ημ 1935 ζηδκ Κένηονα ιε ηίηθμ Κνξθηάηηθεο 

ηζηνξίεο. Ζ έηδμζδ αοηή υιςξ δεκ έθααε οπυρδ ηδ πνμκμθμβζηή ηάλδ ζοββναθήξ, ηζηθμθμνήεδηε 

αοεαίνεηα, πενζέθααε ζηα αβνμηζηά δζδβήιαηα ηα δζδβήιαηα «Σμ αζμξ ηδξ Κονάξ Κένηοναξ» ηαζ 

«Καζζχπδ», πςνίξ επζπθέμκ κα ζοιπενζθάαεζ ημ «Αβάπδ πανάκμιδ». Ζ απμηαηάζηαζδ έβζκε ιε ηδ 

κευηενδ έηδμζδ ηςκ δζδβδιάηςκ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ, πμο επζιεθήεδηε μ Γζάκ. Γάθθαξ: Κ. 

Θεμηυηδξ, Γηεγήκαηα [Κνξθηάηηθεο ηζηνξίεο], (εζζαβ.: Γζάκκδξ Γάθθαξ· ζδιείςια-βθςζζάνζ: Φζθ. 

Βθάπμξ· πανάβιαηα: Μάνημξ Εααζηγζάκμξ), Αεήκα, Κείιεκα, 1978. 
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μοζζαζηζηή επαθή ιε ημ ηενηονασηυ πενζαάθθμκ. «[Δ]ίκαζ δ ηαίνζα ζηζβιή», 

ζδιεζχκεζ μ Γάθθαξ, «πμο ανπίγεζ μ δζάθμβμξ ημο Θεμηυηδ πνχηα ιε ηδ θφζδ, 

αημθμφεςξ ιε ηδκ ημζκςκία ηαζ ηέθμξ ιε ηδκ ζζημνία ημο κδζζμφ»
18

. Πνυηεζηαζ βζα 

ιζηνά, «ζπεδυκ πμζδηζηά ζηδ ζφθθδρδ ημοξ» (υ.π., 92) δζδβήιαηα  ιε ημκ αθδβδηή κα 

θεζημονβεί ςξ αοηυπηδξ ιάνηοναξ ηςκ ζζημνζχκ. ηα αβνμηζηά αοηά δζδβήιαηα μ 

πχνμξ δνάζδξ είκαζ δ φπαζενμξ ιε έκημκδ ηδκ πανμοζία ημο ήνςα πμο ιεηέπεζ ή 

εκακηζχκεηαζ «ζηδκ πίεζδ ελςηενζηά ηςκ ζοκεδηχκ ηαζ εζςηενζηά ηςκ πανμνιήζεςκ 

ημο» (υ.π., 111). Χξ απμηέθεζια μζ ήνςεξ εδχ  ακαπηφζζμκηαζ ςξ αθδεζκμί 

παναηηήνεξ ηζ υπζ ακδνείηεθα, δεκ απμηεθμφκ υιςξ αηυια πνμσυκηα χνζιδξ 

ζοββναθζηήξ ημζκςκζηήξ ζοκείδδζδξ.  

 Κφνζα εέιαηα ηςκ δζδβδιάηςκ αοηχκ είκαζ: α. δ ενςηζηή ηζιή ηαζ δ οπυθδρδ, 

α. δ ημζκςκζηή δζάηνζζδ, β. ημ πνμζςπζηυ ζοιθένμκ. φιθςκα ιε ημκ Γζακ. Γάθθα μ 

ηυζιμξ εδχ «δεκ είκαζ μ πανςπδιέκμξ δζάημζιμξ, δ κμζηαθβία ηςκ παζδζηχκ πνυκςκ, 

αθθά απμηεθεί ακαπανάζηαζδ ημο ιδπακζζιμφ ηαζ ηςκ δεδμιέκςκ γςήξ ιζαξ 

ζφβπνμκδξ ημο, ακηζηεζιεκζηά βκχνζιδξ πναβιαηζηυηδηαξ» (υ.π., 99).  

        Ζ πεγμβναθία ηδξ εκημπζυηδηαξ πνμεημζιάγεζ ηδ ζηνμθή ημο Θεμηυηδ πνμξ ημκ 

ημζκςκζηυ νεαθζζιυ. Ο ζοββναθέαξ αζπμθείηαζ πθέμκ ιε ηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα 

ηδξ επμπήξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ υπμο γεζ μ άκενςπμξ
19

. Σα εέιαηα, μζ 

ηαηαζηάζεζξ, ηα πνυζςπα ημο ιζηνμηυζιμο εα επακέθεμοκ ιε ιμνθή ακαθοηζηυηενδ 

ηαζ ζοκεεηυηενδ ζηα εηηεκέζηενα ηαζ ςνζιυηενα ένβα ημο.  

Πνμημφ ακαθενεμφιε ζηα ένβα αοηά ημο Θεμηυηδ, πνήζζιμ είκαζ κα βίκεζ ιζα 

ζφκημιδ ακαθμνά ζε γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ζε ζδιακηζηέξ ανπέξ ηαζ 

παναηηδνζζηζηά ημο Ρεαθζζιμφ ηαζ ημο Ναημοναθζζιμφ, εεςνδιέκςκ ςξ 

θμβμηεπκζηχκ ηζκδιάηςκ, ζηδκ εονςπασηή ηαζ κεμεθθδκζηή ηθίιαηα. 

Χξ υνμξ μ νεαθζζιυξ ζημ πεδίμ ηδξ θμβμηεπκίαξ, πμο ζήιαζκε «ηδκ πίζηδ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηςκ ζδεχκ ζε ακηζδζαζημθή πνμξ ημ κμιζκαθζζιυ πμο εεςνμφζε ηζξ 

ζδέεξ ιυκμκ μκυιαηα ή αθαζνέζεζξ»,
 20

 εδναζχκεηαζ ζηδ Γαθθία ζημ ιέζμκ ημο 19
μ
 

αζχκα, ιανηονείηαζ ςζηυζμ ηαζ κςνίηενα, ήδδ ζημ ηέθμξ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα.
21

  

Ζ ζδιακηζηή ηαηεοεφκμοζα βναιιή ημο Ρεαθζζιμφ, πμο εεζπίγεζ ηαζ ηδ 

εειεθζχδδ ανπή ημο, αθμνά ζηδκ ηαηά ημ ιάθθμκ ή ήηημκ πζζηή απεζηυκζζδ ηδξ 

                                                 
18

 Γζακ. Γάθθαξ, Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο, 89. 
19

 Βθ.: υ.π., 101-109. 
20

 Γδι. Σγζυααξ, «Ρεαθζζιυξ ηαζ ιεηςκοιία: Δθανιμβέξ ζηδ κεμεθθδκζηή πεγμβναθία»: Μεηά ηελ 

αηζζεηηθή, Αεήκα, Γκχζδ, 1987, 130. 
21

 Βθ.: υ.π., 129-130. 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 13 

πναβιαηζηυηδηαξ, ζηδ αάζδ ιζαξ εεχνδζδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ θμβμηεπκία ηαζ 

δ πναβιαηζηυηδηα ζοκάπημκηαζ ζημκ άλμκα εκυξ ζοκεπμφξ, βζ‘ αοηυ ηαζ δ πνχηδ 

ιπμνεί κα απμδμεεί ιε υζα ιέζα πνμζζδζάγμοκ ζηδ βκςζηζηή ηαηάηηδζδ ημο θοζζημφ 

ηυζιμο ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηδ ζοζηδιαηζηή δδθαδή παναηήνδζδ, 

ηδκ ακάθοζδ ηαζ ηδκ ελήβδζδ. Γζα κα επζηεοπεεί αοηή δ απυδμζδ, μζ νεαθζζηέξ 

ζοββναθείξ πνδζζιμπμζμφκ πμθθέξ πενζβναθέξ ηαζ δζαθυβμοξ έπμκηαξ ςξ ζηυπμ ηδκ 

επίηεολδ ιζαξ επανημφξ πζεακμθάκεζαξ, ιε απμηέθεζια ηα νεαθζζηζηά ένβα κα 

επζηεκηνχκμκηαζ ζδζαίηενα ζημ πενζεπυιεκμ, κα ακαγδημφκ ηδκ αοεεκηζηυηδηα ηςκ 

βεβμκυηςκ ηαζ κα δίκμοκ έιθαζδ ζηδκ πενζβναθή
22

. ‘ αοηυ ημ πθαίζζμ ζδζαίηενδ 

είκαζ δ έιθαζδ ζηδκ απυδμζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ, εα έθεβε ηακείξ θεπημιένεζαξ. Με 

άλμκα ακαθμνάξ ημ νδημνζηυ γεφβμξ ηςκ νδημνζηχκ ζπδιάηςκ θυβμο ηδξ ιεηαθμνάξ 

ηαζ ηδξ ιεηςκοιίαξ (ζοκεηδμπήξ), πμο εζζήβαβε μ Roman Jakobson βζα ηδ δζάηνζζδ 

ηδξ πμίδζδξ (επζδίδεζ δ ιεηαθμνά) απυ ηδκ πεγμβναθία (επζδίδεζ δ ιεηςκοιία)
23

, μζ 

νεαθζζηέξ ζοββναθείξ επζδζχημοκ μζ πενζβναθέξ ημοξ κα θεζημονβμφκ πάνδ ζηδ 

ιεηςκοιζηή/ζοκεηδμπζηή θμνά ημοξ (ααζίγμκηαζ ζηδ βεζηκίαζδ παναβυκηςκ υπςξ: ημ 

ιένμξ ηαζ ημ υθμκ, ημ πνάβια ηαζ μζ ζδζυηδηέξ ημο, ηθπ) ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

ακαζφκεεζδξ ηδξ βεκζηυηενδξ αηιυζθαζναξ ιζαξ πενζυδμο, εκυξ ηυπμο, ηθπ, ή ηδξ  

ζοβηνμηδιέκδξ απυδμζδξ παναηηήνςκ ζε ιοεζζημνδιαηζηά ηαηά ηφνζμ θυβμ, 

πνυζςπα. 

 Μεβάθδξ αανφηδημξ ανπή ιπμνεί κα εεςνδεεί ηαζ δ απαίηδζδ βζα ιεθέηδ ηαζ 

ακάδεζλδ ακηζπνμζςπεοηζηχκ ημζκςκζηχκ ηφπςκ, υπςξ οπμβναιιίγεζ μ H. de Balzac 

ζημκ πνυθμβυ ημο ζηδκ Αλζξώπηλε Κσκσδία (1842)
24

. Σα πνυζςπα ζ‘ έκα 

ιοεζζηυνδια έπνεπε κα είκαζ «γςκηακά ζακ κα αβήηακ απυ ηδ γςή ηαζ ιπήηακ ζε 

αζαθίμ ή ζακ κα είκαζ έημζια κα αβμοκ απυ ημ αζαθίμ ηαζ κα ιπμοκ ζηδκ πναβιαηζηή 

γςή»
25

.   

Ο Ναημοναθζζιυξ, ιε ζδιακηζηυηενμ εηπνυζςπυ ημο ημκ Emile Zola, χεδζε 

ζηα άηνα ηζξ ανπέξ ημο Ρεαθζζιμφ. Ζ ζπέζδ Ρεαθζζιμφ ηαζ Ναημοναθζζιμφ πχνζζε 

ηδκ ηνζηζηή ζε δφμ άηνα, ηαεχξ απυ μνζζιέκμοξ οπμζηδνίπεδηε υηζ βζα ημκ 

                                                 
22

 Βθ.ηαζ: υ.π., 133.  
23

 Βθ.: R. Jakobson, «Γφμ απυρεζξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ δφμ ηφπμζ αθαζζηχκ δζαηαναπχκ» (1971): Γνθίκηα 

γηα ηε γιώζζα ηεο ινγνηερλίαο, (εζζαβ.-ιεηθν.: Άν. Μπενθήξ), Αεήκα, Δζηία, 1998, 31-54· αθ. 

ζδζαίηενα: 48-54. Βθ. αηυια: Maria Ruegg, «Μεηαθμνά ηαζ ιεηςκοιία: δ θμβζηή ηδξ 

ζηνμοηημοναθζζηζηήξ νδημνζηήξ» (1979): υ.π., 151-170.  
24

  H. de Balzac, «Πνυθμβμξ ζηδκ Ακενχπζκδ Κςιςδία»: Ο νίθνο Νπζελδέλ, (ιεηθν.: Δθδ Κμνμιδθά), 

Αεήκα, Δλάκηαξ, 2000.   
25

 Κ. Μπαθάζηαξ, Κσλζηαληίλνο, Θενηόθεο Ο ηξαγηθόο ηνπ έξσηα θαη ηεο νπηνπίαο, Αεήκα, Δζνµυξ, 

1993. 
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Ναημοναθζζιυ πμο απμηεθεί ηδκ φζηενδ ηαζ δοκαιζηά δζαηοπςιέκδ υπζ ιυκμκ απυ 

εεςνδηζηή αθθά ηαζ απυ θμβμηεπκζηή άπμρδ, θάζδ ημο Ρεαθζζιμφ, δεκ πνεζαγυηακ 

ζδζαίηενμξ υνμξ, εκχ βζα άθθμοξ απμηεθμφζε ιείγμκ ηίκδια ιε εηθναζηέξ ζοββναθείξ 

υπςξ μ Balzac, μ Flaubert, μ Tolstoy ηαζ μ A. Chekhov
26

. Ακ αοηή δ δζάζηαζδ 

απυρεςκ μθείθεηαζ ζηδκ έθθεζρδ ιζαξ ζαθχξ δζαηοπςιέκδξ πνμβναιιαηζηήξ 

εεςνίαξ ςξ πνμξ ημκ Ρεαθζζιυ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ πνςηαβςκζζηέξ ημο νεφιαημξ, 

μθείθεηαζ ηαζ ζημκ ίδζμ ημκ Zola, μ μπμίμξ ζηδκ πνμζπάεεζα ημο κα εκηάλεζ 

πενζζζυηενμοξ ζοββναθείξ ζημ ηίκδια πμο μ ίδζμξ ηαηά ηφνζμ θυβμ εέζπζζε, 

παναηηήνζζε ημκ Balzac  ηαζ ημκ  Flaubert καημοναθζζηέξ ηαζ ημ δζηυ ημο ένβμ La 

Terre (1889) ςξ νεαθζζηζηυ ιοεζζηυνδια.  

Πνχημ καημοναθζζηζηυ ιοεζζηυνδια εεςνείηαζ ημ Thérèse Raquin (1867) ημο 

Zola, ζημκ πνυθμβμ ηδξ δεφηενδξ έηδμζδξ ημο μπμίμο ηαεχξ ηαζ ζημ ηείιεκμ Le 

roman expérimental (1879), o Zola δζαηοπχκεζ ηδ εεςνία ημο «πεζναιαηζημφ 

ιοεζζημνήιαημξ». φιθςκα ιε αοηήκ, μ ιοεζζημνζμβνάθμξ ζοβηνμηείηαζ απυ έκακ 

παναηδνδηή ηαζ απυ έκακ πεζναιαηζζηή, ιε ημκ πνχημ κα επζθέβεζ ημ εέια ημο ηαζ κα 

δζαηοπχκεζ ιζακ οπυεεζδ· μ πεζναιαηζζηήξ απυ ηδκ πθεονά ημο πανειααίκεζ ιε 

άιεζμ ηνυπμ, βζα κα ημπμεεηήζεζ ημοξ ήνςέξ ημο ζε ζοκεήηεξ ηέημζεξ πμο εα 

απμηαθφρμοκ ημοξ ιδπακζζιμφξ ημο πάεμοξ ημοξ ηαζ εα επαθδεεφζμοκ ηδκ ανπζηή 

οπυεεζδ
27

. ηδ ζεζνά ηςκ είημζζ ιοεζζημνήιαηςκ ημο ιε ηίηθμ Les Rougon-

Macquart (1871-1893) o Zola παναημθμοεεί ηδκ πμνεία ηαζ ελέθζλδ ηςκ ιεθχκ ιζα 

μζημβέκεζαξ ηδξ Γεφηενδξ Αοημηναημνίαξ επί πέκηε βεκζέξ, ιε ζηυπμ κα απμδείλεζ ημκ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ πμο παίγεζ ζηδ γςή ημο ακενχπμο αθεκυξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ 

αθεηένμο δ ηθδνμκμιζηυηδηα. Ζ ακηίθδρδ αοηή ζοκέδεε ημ Ναημοναθζζιυ ιε ηδ 

κηεηενιζκζζηζηή ακηίθδρδ υηζ μ άκενςπμξ είκαζ ένιαζμ ηςκ ηθδνμκμιζηχκ δοκάιεςκ 

ή/ηαζ ηδξ κμιμηεθεζαηήξ επίδναζδξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ αεχμξ βζα ηδκ δεζηή ή 

άθθδ ελαπνείςζή ημο· έηζζ, ζηδ εεςνία ημο Εμθά δ ηαθθζηεπκζηή ενβαζία ημο 

ζοββναθέα ηαοηίγεηαζ ιε ηδ δμοθεζά ημο επζζηήιμκα, ηαζ ημ πεδίμ ηδ θμβμηεπκίαξ ιε 

εηείκμ ηδξ επζζηήιδξ. Σμ γμθαδζηυ ένβμ δέπηδηε ανπζηά έκημκα ανκδηζηή ηνζηζηή, 

                                                 
26

 Γζα ημ εέια αοηυ αθ πενζζζυηενα.: D. Grant, Ρεαιηζκόο (κεηθξ. Ηνπιηέηηα Ράιιε- Καίηε 

Υαηδεδήκνπ), Αζήλα, Δνιήξ 1972, 51-69. διακηζηή είκαζ ηαζ δ εέζδ πμο οπμζηδνίγμοκ δ Δθέκδ 

Πμθίημο-Μανιανζκμφ ηαζ δ Βίηο Πάηζζμο: «Ο νεαθζζιυξ ηαζ μ καημοναθζζιυξ είκαζ δφμ υνμζ 

οπάθθδθμζ: μ νεαθζζιυξ είκαζ μ εονφηενμξ ηαζ μ καημοναθζζιυξ μ ζηεκυηενμξ, εθυζμκ αοηυξ μ 

ηεθεοηαίμξ, ςξ θμβμηεπκζηυ δυβια πνμτπμεέηεζ ηαζ δέπεηαζ υθεξ ηζξ ααζζηέξ  ανπέξ  ημο νεαθζζιμφ»: Ο 

λαηνπξαιηζκόο ζηελ Διιάδα. Γηαζηάζεηο- Μεηαζρεκαηηζκνί- Όξηα, 13. 
27

 Βθ.: E. Zola, Le roman experimental, Paris, G. Charpentier, 1909, 3-4. 
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αθθά ζηδ ζοκέπεζα έβζκε βκςζηυ ζημ βαθθζηυ ηαζ εονςπασηυ ημζκυ, ηαζ  εδναζχεδηε 

ζδζαίηενα ζηδ Γενιακία.  

Μεηαλφ ηςκ ααζζηχκ ηαηεοεοκηήνζςκ βναιιχκ ηαζ μιυθμβςκ ανπχκ ημο 

Ναημοναθζζιμφ ιπμνεί κα εεςνδεεί δ θεπημιενήξ πενζβναθή πνμζχπςκ, πναβιάηςκ 

ηαζ ηαηαζηάζεςκ, ζημ πθαίζζμ ηδξ απαίηδζδξ βζα απυθοηα πζζηή απυδμζδ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ, θςκμβναθζηήξ ηαζ θςημβναθζηήξ· δ θςκμβναθζηή ιέεμδμξ 

απμηηά εδχ ζδζαίηενδ αανφηδηα, ηαεχξ ηα πάκηα ηαηαβνάθμκηαζ θςκμβναθζηά ζημ 

ηείιεκμ, αηυιδ ηαζ ημ ηυιπζαζια ή μ αήπαξ, ημ ρέθθζζια ή ημ ηναφθζζια, μζ 

αιήπακεξ επακαθήρεζξ, ηα βθςζζζηά θάεδ, ηα επζθςκήιαηα, μζ παφζεζξ ηαζ μζ 

ιζζμηεθεζςιέκεξ θνάζεζξ ζημοξ δζαθυβμοξ ηςκ πνμζχπςκ. 

ε επίπεδμ εειαηζηήξ δζαηνίκμκηαζ ήνςεξ ζοπκά ημο ημζκςκζημφ πενζεςνίμο 

ηαζ δίδεηαζ έιθαζδ ζηδκ πνμαμθή ηδξ αεθζυηδηαξ, ηςκ απάκενςπςκ ζοιπενζθμνχκ, 

ηδξ ιίγενδξ ηαζ εθθεζιιαηζηήξ γςήξ, πνμζςπζηήξ ηαζ μζημβεκεζαηήξ, ιε άλμκα 

ακαθμνάξ εέιαηα– ηαιπμφ βζα ηδκ επμπή, υπςξ μ αθημμθζζιυξ, δ πμνκεία, δ ροπζηή 

αννχζηζα ηαζ δ αζιμιζλία. Γεζπυγςκ ςξ εη ημφημο απμααίκεζ μ νυθμξ ημο 

κηεηενιζκζζιμφ ζηδ γςή ηςκ ακενχπςκ ιε ηδκ ελάνηδζή ημοξ απυ ημ ημζκςκζηυ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ αζμθμβζηέξ ηαηααμθέξ· ημ πενζαάθθμκ εδχ απμηηά ελμοζία πάκς 

ζηα πνυζςπα ηαζ μζ ήνςεξ πανμοζζάγμκηαζ αδφκαιμζ κα εθέβλμοκ ηδ γςή ημοξ, 

εβηθςαζζιέκμζ ηαεχξ είκαζ απυ ηα πάεδ ημοξ. 

Σέθμξ, ζδιακηζηυ παναηηδνζζηζηυ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ δ αθδβδιαηζηή 

δνάζδ οπμπςνεί, δίκμκηαξ ηδ εέζδ ηδξ ζηδκ πανμοζίαζδ ηαζ ακάθοζδ παναηηήνςκ 

ηαζ πενζαάθθμκημξ, εκχ ακάθμβα αθθάγεζ ηαζ δ θεζημονβία ημο δζαθυβμο, μ μπμίμξ 

πθέμκ δεκ ζοιαάθεζ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ δνάζδξ, αθθά ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ 

παναηηήνςκ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ άιεζδξ ελάνηδζήξ ημοξ απυ ημ πενζαάθθμκ. 

Ο (γμθαδζηυξ) Ναημοναθζζιυξ ζηδκ Δθθάδα ειθακίγεηαζ ιε ηδ ιεηάθναζδ 

ημο ιοεζζημνήιαημξ  ημο Zola Ναλά, απυ ημκ Ηςάκ. Καιπμφνμβθμο, πμο άνπζζε κα 

δδιμζζεφεηαζ ζε ζοκέπεζεξ ζηδκ εθδιενίδα Ρακπαγάο ζηζξ 8 Νμειανίμο 1879· ηδκ 

ακηίηνμοζδ ημο Ναημοναθζζιμφ, ζηδ βναιιή ηςκ  ανκδηζηχκ ηνζηζηχκ πμο δέπηδηε 

ημ νεφια ηαζ μ Zola ζηδκ Δονχπδ, ακέθααε ζπεδυκ αηανζαία, ζηζξ 26 ημο ίδζμο ιήκα, 

μ Άββ. Βθάπμξ
28

. Ο Βθάπμξ ηαηαδζηάγεζ ηζξ αζζεδηζηέξ, εειαηζηέξ ηαζ βθςζζζηέξ 

επζθμβέξ ηςκ καημοναθζζηχκ, απμηνμφεζ ηδκ πζζηή ακηζβναθή ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ 

                                                 
28

 Άββ. Βθάπμξ, «Ζ θοζζμθμβζηή ζπμθή ηαζ μ Εμθά. Δπζζημθή πνμξ  επανπζχηδκ. Σς Κονίς Υ** εζξ 

φνακ. Δκ Αεήκαζξ ηδ 26
δ
 Νμειανίμο 1879», πεν. Δζηία 8 (1879), ηπ.207 (16/12/1879), 789-795· 

ακαδδι.: Αλάιεθηα, η.Β΄: Κξίζεηο, Αλακλήζεηο θαη Δληππώζεηο, Αεήκα, Βζαθζμεήηδ 

Μαναζθή/Πανάνηδια αν.10, Σοπμβναθείμ Π. Γ. αηεθθανίμο, 1901, 170-186. 
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εεςνχκηαξ υηζ εηθνάγεζ ηδκ «παναβςβζηή ακζηακυηδηα» ηαζ «πκεοιαηζηή 

αζοθθδρία» ηςκ ζοββναθέςκ (υ.π.,791), επζζδιαίκεζ ηα ηενδμζημπζηά ηίκδηνα ηςκ 

καημοναθζζηχκ  ηαζ ημκίγεζ υηζ ηα ένβα ημοξ είκαζ άηνςξ επζηίκδοκα βζα ηδκ δεζηή 

ζοβηνυηδζδ ηςκ ακαβκςζηχκ, εκχ ζδζαίηενα επζηνζηζηυξ είκαζ βζα ηδκ ακδεζηυηδηα 

ηςκ δνχςκ, ηδ ιμκμημκία ηαζ ημ ιάηνμξ ηςκ πενζβναθχκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ 

ςιυηδηα ηδξ βθχζζαξ, πμο δεζπυγμοκ ζηδ Ναλά.  

Πανυθα αοηά ημ 1880 δ Ναλά ηοηθμθμνεί αοημηεθχξ ιε πνυθμβμ ηδκ 

«Δπζζημθζιαία δζαηνζαή ακηί πνμθυβμο»
29

 ημο Αβδζίθαμο Γζακκυπμοθμο Ζπεζνχηδ, 

πμο εηηυξ απυ απάκηδζδ ζηδκ ηνζηζηή ημο Βθάπμο απμηεθεί ηαζ ημ ιακζθέζημ ημο 

Ναημοναθζζιμφ ζηδκ Δθθάδα· μ ηνζηζηυξ επζζδιαίκεζ ηα παναηηδνζζηζηά αθήβδζδξ 

ημο Zola υπςξ δ αιεζυηδηα, δ θςημβναθζηή απυδμζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, δ 

απάεεζα ημο παναηδνδηή, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ακαθένεηαζ ζηδ βθχζζα, οπμζηδνίγμκηαξ 

υηζ o Zola  «θέβεζ ηα πάκηα, δίδςκ εζξ ηα πνάβιαηα ημ ίδζμκ αοηχκ υκμια, άκεο 

πενζθνάζεςκ, άκεο επζηδδεφζεςξ, άκεο εζηυκςκ ελεγδηδιέκςκ» (υ.π., 290), βζα κα 

ηαηαθήλεζ ζηζξ ακηζδνάζεζξ πμο πνμηάθεζε δ δδιμζίεοζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ιοεζζημνήιαημξ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ζηδκ Δθθάδα, απμηαθχκηαξ ημοξ επζηνζηέξ ημο 

ένβμο ςξ  «αιαεείξ» (υ.π., 296), ηαζ επζζδιαίκμκηαξ ηα άθθα ένβα ημο ζοββναθέα, 

ιοεζζημνήιαηα ηαζ εεαηνζηά ένβα, απαφβαζια ηςκ πθμφζζςκ ειπεζνζχκ ηδξ γςήξ 

ημο.  

         Ζ απήπδζδ ημο Ναημοναθζζιμφ ζηδκ Δθθάδα ακαπαζηίζηδηε ιε ημ δζαβςκζζιυ 

ημο πενζμδζημφ Δζηία ημ 1883, πμο πνμχεδζε ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ εζδοθθζαηήξ 

δεμβναθίαξ ιε ηδκ πενζβναθή ηςκ δεχκ ημο εθθδκζημφ θαμφ ηαζ ηδξ εθθδκζηή 

οπαίενμο, εκχ εθηά πνυκζα ιεηά αημθμφεδζε δ ειπενζζηαηςιέκδ εθθδκζηή 

ζοκδβμνία οπέν ημο Ναημοναθζζιμφ  απυ ημκ Γνδβ. Ξεκυπμοθμ ιε ημ  άνενμ ημο «Αζ 

πενί Εμθά πνμθήρεζξ» ζηδκ Δζηία (1890)
30

, ιε ημ μπμίμ απακηά ζημκ Βθάπμ υηζ ζηδκ 

ηέπκδ δεκ ζζπφεζ ημ γεφβια δεζηυ/ποδαίμ, αθθά ημ δίπμθμ αθδεέξ/ρεοδέξ, ηαζ κα 

οπμζηδνίλεζ ζηδ ζοκέπεζα υηζ δεκ ηίεεηαζ εέια απαθίκςηδξ θακηαζίαξ ηςκ 

καημοναθζζηχκ ζοββναθέςκ, μζ μπμίμζ ακηίεεηα επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ παναηήνδζδ 

ηαζ αηνζαή πενζβναθή ηδξ γςήξ
31

.  

                                                 
29

 Σμ ηείιεκμ ακαδδιμζζεφεηαζ: Π. Γ. Μαζηνμδδιήηνδξ, Ο Εεηηάλνο ηνπ Καξθαβίηζα, Αεήκα, Κακάηδ, 

1996, 271-297 
30

  Σμ ηείιεκμ ακαδδιμζζεφεηαζ: Γνδβυν. Ξεκυπμοθμξ: Δπηινγή θξηηηθώλ θεηκέλσλ, (επζι.-ακεμθυβ.-

εζζαβ.: Γεςνβία Φανίκμο-Μαθαιαηάνδ), Αεήκα, Αδεθθμί Βθάζζδ, 2002, 83-97.  
31

 Βθ.: υ.π. 86-90. 
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ηζ εκχκεζ ημ Ρεαθζζιυ ιε ημκ Ναημοναθζζιυ, είκαζ δ ακηζηεζιεκζηή 

ακαπανάζηαζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηυζιμο, οπάνπμοκ υιςξ ηαζ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ, 

ηαεχξ μ Ναημοναθζζιυξ απμηεθεί ιζα οπένααζδ ημο Ρεαθζζιμφ ςξ πνμξ ηδ εειαηζηή, 

ηδ δναζηζηυηδηα ημο θελζθμβίμο, ηδκ ςιυηδηα ηδξ πενζβναθήξ, αθθά ηαζ ηδκ 

ημζιμεεςνία πμο εηθνάγεζ. Ακ ζημ πθαίζζμ ημο Ρεαθζζιμφ οζμεεηείηαζ ιζα ηαηά 

ηφνζμ θυβμ αιέημπδ μοδεηενυηδηα, ζ‘ εηείκμ ημο Ναημοναθζζιμφ δεζπυγεζ δ 

παναηήνδζδ ημο ηυζιμο ιέζα απυ έκα αζμθμβζηυ πνίζια, ζηδ βναιιή ηςκ ελεθίλεςκ 

ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ζημ 19
μ
 αζχκα. Οζ νεαθζζηέξ θζθμδμλμφκ κα παναιείκμοκ 

ακηζηεζιεκζημί παναηδνδηέξ, εκχ μζ καημοναθζζηέξ επζδζχημοκ κα ακαδείλμοκ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ αζμηζηυ πνυηοπμ ιέζα απυ ηα θμβμηεπκζηά ηείιεκα, επζπεζνχκηαξ κα 

εθανιυζμοκ ζηδ θμβμηεπκία ηζξ ακαηαθφρεζξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ ηςκ θοζζηχκ 

επζζηδιχκ
32

. 

Σδ ζηνμθή ημο Θεμηυηδ πνμξ ημκ ημζκςκζηυ νεαθζζιυ εβηαζκζάγεζ δ κμοαέθα 

Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα (1912). Υαναηηδνζζηζηή εδχ είκαζ δ αθθαβή ημο πχνμο, απυ ηδ 

ιζηνή ημζκυηδηα ηςκ πςνζηχκ ζηδ ιεβάθδ ημζκςκία ηςκ αζηχκ. Ο Θεμηυηδξ ανπίγεζ 

κα εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ αβνμηζηή ιεηαννφειζζδ, ηδ δδιζμονβία ιζαξ αζηζηήξ ηάλδξ 

ηαζ ημκ ακηίηηοπμ πμο έπμοκ μζ ημζκςκζηέξ αοηέξ αθθαβέξ, εέιαηα πμο ειθακίγμκηαζ 

ηαζ ζημ ιοεζζηυνδια Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο (1922)
33

. διακηζηυ ζημζπείμ πμο 

ηνίκεζ ηδ ιεηάααζδ πνμξ ημκ ημζκςκζηυ νεαθζζιυ είκαζ δ αθδβδιαηζηή ηεπκζηή ημο 

ζοββναθέα: ιζα αθήβδζδ ακαθοηζηή ηαζ πςνμ-πνμκζηά πνμζακαημθζζιέκδ ιε ανπή, 

ιέζδ ηαζ ηέθμξ. «Ζ δνάζδ», οπμβναιιίγεζ μ Γ. Γάθθαξ, «αθμνιάηαζ υπζ απυ ηδκ 

ζημπζά ηδξ ηνίζζιδξ ζηζβιήξ ημο ηέθμοξ, υπςξ ηα ανπζηά πεγά ημο καημοναθζζιμφ 

ημο, αθθά ηχνα απυ ηάπμζα πνμκμθμβζηή αθεηδνία. Δίκαζ ιζα κμοαέθα, υπζ εεζιζηήξ 

αθθά ημζκςκζηήξ δεμβναθίαξ» (υ.π., 113) 

Έπεηαζ δ χνζιδ πενίμδμξ ημο Θεμηυηδ πμο εηθνάγεηαζ ιε ηζξ δφμ κμοαέθεξ 

Καηάδηθνο ηαζ Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια. ηα ζοβηεηνζιέκα ένβα μ 

ζοββναθέαξ είηε δδιζμονβεί έκα ήνςα πμο θεζημονβεί αηαηακυδηα βζα ημοξ ημζκμφξ 

ηαζ θμβζημφξ  ακενχπμοξ (Σμονηυβζακκμξ), είηε ακηίζηνμθα θακενχκεζ ηδκ αδοκαιία 

εκυξ άθθμο ήνςα (Κανααέθα), πμο ιπθέηεηαζ ζηα βνακάγζα εκυξ εηιεηαθθεοηζημφ 

ιδπακζζιμφ, ιε ηναβζηή ηαηάθδλδ.
34

 

                                                 
32

 Βθ. ζπεηζηά: Γδι. Σγζυααξ, «Ρεαθζζιυξ ηαζ ιεηςκοιία: Δθανιμβέξ ζηδκ κεμεθθδκζηή πεγμβναθία», 

Μεηά ηελ Αηζζεηηθή, 131. 
33

 Ζ πνυζθαηδ ένεοκα έθενε ζημ θςξ δφμ πνμβεκέζηενεξ βναθέξ ημο ένβμο (1912) πμο θακενχκμοκ 

ηδκ πνςζιυηδηα ηδξ ζφθθδρήξ ημο. Βθ. ζπεηζηά: Γζακ. Γάθθαξ, Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο,  121. 
34

 Βθ.: υ.π., 219-220. 
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Με ημ ιοεζζηυνδια Οη θιάβνη  ζηα  δεζκά ηνπο ημ πεδίμ ακαθμνάξ ημο  

ζοββναθέα δζεονφκεηαζ, υπςξ ηαζ δ πνμαθδιαηζηή ημο. Θέια  ημο εκ πνμηεζιέκς  

είκαζ δ δζάθοζδ ηαζ δ άζηαηδ ακαδζάνενςζδ ημο εημζιυννμπμο ημζκςκζημφ ζζημφ, 

ηαεχξ δζαηνέπεζ υθα ηα ζηνχιαηα ηδξ ημζκςκίαξ: ημοξ παθαζμφξ ανζζημηνάηεξ πμο  

ζοκηνίαμκηαζ, ημοξ κευημπμοξ αζημφξ πμο ακαδφμκηαζ αδίζηαηημζ απυ  ηδ  ζοκηνζαή 

ηςκ ανζζημηναηχκ, ηαζ ημοξ πςνζάηεξ πμο ανίζημκηαζ  ζε ελαεθίςζδ, έημζιμζ υιςξ 

βζα ηδκ δζεηδίηδζδ ηςκ απυ αζχκεξ ζηενδιέκςκ αβαεχκ ημοξ.  

Σμ ηεθεοηαίμ ένβμ ημο Θεμηυηδ Ο παπάο Ηνξδάλεο Πεξίραξνο θαη ε ελνξία ηνπ 

δεκ μθμηθδνχεδηε, αθμφ μ ζοββναθέαξ πεεαίκεζ ζηδκ Κένηονα ημ 1923. 

 

ηόρνο ηεο παξνύζαο κειέηεο 

 

Σμ ενιδκεοηζηυ εκδζαθένμκ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ζηνέθεηαζ ζηδ ιεθέηδ ηςκ 

δνχςκ ζηα χνζια ένβα ημο Θεμηυηδ. Δζδζηυηενα, ζηνέθεηαζ ζηδκ ελέηαζδ ημο ηύπνπ 

ηαζ ημο ηνυπμο ελέθζλδξ ηςκ αθδβδιαηζηχκ δνχςκ ιέζα απυ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημοξ 

άθθμοξ ήνςεξ (δζαθμβζηά ιένδ), ημ δζηυ ημοξ θυβμ (εζςηενζηυξ ιμκυθμβμξ/δζάθμβμξ) 

αθθά ηαζ ηδκ πανμοζία ημοξ ιέζα απυ ηα αθδβδιαηζηά ζπυθζα, ηζξ πενζβναθέξ ηαζ ηδ 

ζπέζδ ημοξ ιε ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ.  

Θα ακαγδηδεεί ςξ εη ημφημο ηαζ εα ενιδκεοεεί ημ ζδζαίηενμ ζηίβια ηδξ 

ελέθζλδξ ηςκ αθδβδιαηζηχκ δνχςκ, ιε άλμκα ακαθμνάξ ηδ εειεθζχδδ δζάηνζζδ 

ιεηαλφ ηύπσλ (ζηδ βναιιή ηςκ αθδβδιαηζηχκ ηαηαηηήζεςκ ημο Balzac  ζηδκ 

Αλζξώπηλε Κσκσδία) ηαζ παναηηήνςκ (υπςξ μζ ηεθεοηαίμζ μνίγμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

πανάδμζδξ ημο εονςπασημφ νεαθζζηζημφ ιοεζζημνήιαημξ)  

O Balzac ζημκ πνυθμβυ ημο ζηδκ Αλζξώπηλε Κσκσδία ακαθένεζ ηδκ επζδίςλή 

ημο κα ζοβηνμηήζεζ έκα ένβμ απμηεθμφιεκμ απυ ηνία ζηέθδ ιε ακηζηείιεκμ ηδκ 

πενζβναθή ηςκ ακηνχκ, ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηςκ ακηζηεζιέκςκ, ακηίζημζπα, ηδκ 

πενζβναθή δδθαδή ημο ακενχπμο ηαζ ηδξ ζηέρδξ ημο, ημο ακενχπμο ηαζ ηδξ γςήξ. 

ηυπμξ ημο ζοββναθέα ήηακ κα ηαηαβνάρεζ ηδκ ζζημνία ηςκ δεχκ «ζοκηάζζμκηαξ 

ηδκ απμβναθή ηςκ ανεηχκ ηαζ ηςκ δζαζηνμθχκ, ζοβηεκηνχκμκηαξ ηζξ ηονζυηενεξ 

εκένβεζεξ ζηζξ μπμίεξ μδδβμφκ ηα πάεδ, πενζβνάθμκηαξ ημοξ παναηηήνεξ, δζαθέβμκηαξ 

ηα ηφνζα ημζκςκζηά βεβμκυηα, ζοκεέημκηαξ ακηζπνμζςπεοηζημφξ ηφπμοξ ιε ηδ 

ζοκέκςζδ ηςκ βκςνζζιάηςκ πμθθχκ μιμζμβεκχκ παναηηήνςκ»
35

.  

                                                 
35

 H. de Balzac, «Πνυθμβμξ ζηδκ Ακενχπζκδ Κςιςδία», 17. 
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ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηςκ ακενχπζκςκ ηύπσλ ημο Balzac 

ζοβηαηαθέβμκηαζ: α) μζ ήνςεξ είκαζ ημπμεεηδιέκμζ «ημπμβναθζηά ηαζ ζοκάια 

ημζκςκζηά»
36

· α) δεκ είκαζ μφηε ηαθμί μφηε ηαημί, βεκκχκηαζ ιε έκζηζηηα ηαζ θοζζηέξ 

ηθίζεζξ, δ ημζκςκία δεκ ημοξ θεείνεζ, αθθά ακηίεεηα ημοξ ηεθεζμπμζεί, ςζηυζμ ημ 

ζοιθένμκ ακαπηφζζεζ ηζξ ηαηέξ νμπέξ ημοξ
37

· β) υζα οπμζηδνίγμοκ μζ ήνςεξ, υζα 

ζηέθημκηαζ ηαζ πνάηημοκ, πδβάγμοκ ακαβηαζηζηά απυ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ φπανλδ
38

· 

δ) μζ ήνςεξ είκαζ ηοπζημί παναηηήνεξ ηδξ επμπήξ
39

, εηθνάγμοκ ηδ δφκαιδ ηδξ 

εέθδζδξ
40

 ηαζ ημοξ απαζπμθμφκ ααεζά ηνίζζια πνμαθήιαηα ηδξ γςήξ, ηδκ μπμία 

αζχκμοκ ιε πάεμξ ηαζ εκηάζεζξ ή ακηίεεηα ιέζα ζε απυθοηδ δνειία
41

· ε) δ ζηέρδ ηαζ 

ημ πάεμξ, πμο παναηηδνίγμοκ ημοξ ήνςεξ, είκαζ ζοζηαηζηά ημζκςκζηά ημοξ ζημζπεία 

ηαζ ζοκάια ζημζπεία ηαηαζηνμθζηά
42

. 

Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο μ νεαθζζιυξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ πζζηήξ απεζηυκζζδξ 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ (εοζοκείδδημξ νεαθζζιυξ) αιθζζαδηήεδηε ηαζ ακηζηαηαζηήεδηε 

ιε ηδ ιίιδζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ υπςξ ηδκ εηθαιαάκεζ μ εηάζημηε δδιζμονβυξ 

(«ζοκεζδδηυξ νεαθζζιυξ»)
43

. Χξ απμηέθεζια δ πενζβναθή ηςκ ακηζπνμζςπεοηζηχκ 

                                                 
36

 «There is, first of all, the realistic Paris of Balzac. On this level we must note his faithful precision in 

matters of geography, the fruits of his early journalistic sketches in the manner of Joey, the 

physiologists and Monnier, of his wanderings to indulge what he once called ‗‗la gastronomie de l‘ 

oeil.‘‘ The revolutionary implications of his geographical exactness were not lost on his 

contemporaries, constituting as they do a fundamental stratum of his realism. Gautier noted that, before 

Balzac, the characters of fiction did not eat, drink, have lodgings or an account at the tailor‘s, but rather 

moved ‗‗in an abstract milieu like that of tragedy‘‘. Balzac, by situating his characters topographically, 

situated them socially as well»: Donald Fanger, Dostoevsky and romantic realism: a study of 

Dostoevsky in relation to Balzac, Dickens and Gogol, Harvard University Press, 1965, 30. 
37

 Βθ.: H. de Balzac, «Πνυθμβμξ ζηδκ Ακενχπζκδ Κςιςδία», 19. 
38

 Βθ.: G. Loukats, Μειέηεο γηα ηνλ Δπξσπατθό Ρεαιηζκό: αηζζεηηθή θαη θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηνπ 

έξγνπ ησλ: Μπαιδάθ,ηαληάι, Ενιά, Σνιζηόη, Νηνζηνγηέθζθη, Γθόξθη θ.α, (ιεηθν. Σίημξ Παηνίηζμξ), 

Αεήκα, Δηδμηζηυκ Ηκζηζημφημκ Αεδκχκ, 1957, 63. 
39

  Ο G. Lukacs ακαθένεζ: «Σμ ιυκμ πμο έηακε μ Μπαθγάη ήηακ κα γςβναθίγεζ ημοξ ηοπζημφξ 

παναηηήνεξ ημο ηαζνμφ ημο ηαζ κα ημοξ πθαηαίκεζ χζηε κα παίνκμοκ βζβακηζαίεξ δζαζηάζεζξ. Μέζα 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ημο ηαπζηαθζζηζημφ ηυζιμο, αοηέξ ηζξ δζαζηάζεζξ δε ιπμνμφκ πμηέ κα ηζξ έπμοκ 

λεπςνζζηά υκηα, αθθά ημζκςκζηέξ δοκάιεζξ ιμκάπα. Χξ απμηέθεζια μ Μπαθγάη είκαζ μ ιεβαθφηενμξ 

νεαθζζηήξ»:  υ.π., 113. 
40

 Βθ. ζπεηζηά: Gretchen R. Besser, Balzac’s Concept of Genius, The theme of Superiority in the 

‘‘Comedie humaine’’, Γεκεφδ, Librairie Droz, 124-126· αθ. εζδζηυηενα: «The mainspring of Balzac‘s 

characters, especially his etres d‘ exception, is the discharge of this intangible electrical force or fluid, 

which he possesses himself in abundant supply, and which he is prodigal in bestowing on the 

outstanding personalities in his work. Whatever their other traits may be, to a man they endowed with 

exceptional strength of will. As Baudelaire remarks on Balzac‘s characters: ‗‗Toutes les ames sont des 

armes charges de volonte jusqu‘ a la gueule. C‘ est bien Balzac lui-meme‘‘. From the first, Balzac 

filled novels with dominating characters»: υ.π., 127. 
41

 Βθ.: υ.π., 163-186. 
42

 Βθ.: H. de Balzac, «Πνυθμβμξ ζηδκ Ακενχπζκδ Κςιςδία», 20. 
43

 Τζμεεηχ ημοξ υνμοξ «εοζοκείδδημξ νεαθζζιυξ» ηαζ «ζοκεζδδηυξ νεαθζζιυξ» ημο D. Grant ζηδ 

ιεθέηδ ημο βζα ημ νεαθζζιυ.  οβηεηνζιέκα ακαθένεζ: «Υνδζζιμπμζχ ημκ υνμ «ζοκεζδδηυξ νεαθζζιυξ» 

βζα κα πενζβνάρς αοηυ πμο ιπμνεί κα εεςνδεεί ζα ιζα ηαζκμφνζα ζοιθςκία ακάιεζα ζημ ζοββναθέα 

ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ κα ελδβήζς ημ απμηέθεζια πμο έθενε. Ζ ζοιθςκία ιπμνεί αοηή είκαζ 
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ημζκςκζηχκ ηφπςκ πμο απαζημφζε μ εοζοκείδδημξ νεαθζζιυξ (πνα ηφπμζ Balzac) 

ακηζηαηαζηήεδηε απυ ηδκ ακάδεζλδ ηςκ δοκδηζηχκ δνχςκ ηδξ εζηαζίαξ (πνα 

παναηηήνεξ Dostoevsky)
44

. Ο ήνςαξ, πθέμκ, δεκ είκαζ ακηίβναθμ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ δεκ είκαζ θενέθςκμ ημο ζοββναθέα
45

, αθθά θεζημονβεί ζακ 

εθεφεενδ μκηυηδηα πμο αοημπανμοζζάγεηαζ ιέζς ημο θυβμο ηαζ ηςκ πνάλεςκ ημο
46

. 

«Σα πνυζςπα ανκμφκηαζ κα πνμζανιμζημφκ ιε ζοκέπεζα ζηζξ ζδέεξ πμο έπμοιε βζ 

αοηά. Ζ άνκδζδ αοηή ηα ακελανηδημπμζεί απυ ειάξ, ηαζ ηα ειθακίγεζ ζακ ιζα 

εκενβδηζηή πναβιαηζηυηδηα πμο οπενααίκεζ αηυια ηαζ ηδ θακηαζία ιαξ»
47

. 

Με βκχιμκα ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ζημζπεία ηςκ ακενχπζκςκ ηύπσλ ημο 

Balzac, πμο ένπμκηαζ ζε ακηζδζαζημθή ιε ημοξ ραξαθηήξεο, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ πανάδμζδξ ημο εονςπασημφ νεαθζζηζημφ ιοεζζημνήιαημξ, εα ιαξ 

απαζπμθήζεζ δ ελέθζλδ ηςκ δνχςκ ζηα χνζια ένβα ημο Θεμηυηδ, ζηζξ ηνεζξ δδθαδή 

κμοαέθεξ, Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα, Ο θαηάδηθνο, Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια ηαζ 

ζημ ιοεζζηυνδια Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο. 

 

Μέζνδνο πξνζέγγηζεο 

                                                                                                                                            
δοκαηυκ κα ζοκμρζζηεί ιε ηα θυβζα ημο Yeats, πμο πνμζπάεδζε, ζημ ηεθεοηαίμ ημο βνάιια, «κα ηα πεζ 

υθα ιε ιζα θνάζδ»: «Ο άκενςπμξ ιπμνεί κα δχζεζ οθζηή οπυζηαζδ ζηδκ αθήεεζα, ια δε ιπμνεί πμηέ 

κα ηδ βκςνίζεζ» Γε ιπμνεί πμηέ  κα βκςνίζεζ ηακείξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα»: D. Grant, Ρεαιηζκόο, 80. 

Βθ. επίζδξ: «Ο νεαθζζιυξ δεκ είκαζ ιμκάπα αυνζζημξ ηαζ νεοζηυξ, ια είκαζ ηζ αθαγμκζηυξ υηακ έπεζ ηδκ 

απαίηδζδ κα ηαεμνίγεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Κάεε απμθμβδηήξ ημο νεαθζζιμφ έπεζ ηδκ πνμζςπζηή ημο 

άπμρδ βζα ημ «πναβιαηζηυ», ηαζ δεκ πνυηεζηαζ εφημθα κα αθήζεζ ηακέκακ άθθμ κα ημ μζηεζμπμζδεεί. 

Έηζζ ημ «πναβιαηζηυ» ελακαβηάγεηαζ κα πάνεζ ηαζκμφνζεξ εέζεζξ ηαζ θηάκεζ ζημ ζδιείμ υπμο μ 

ηαεέκαξ ημ δζεηδζηεί βζα δζηυ ημο»: D. Grant, Ρεαιηζκόο, 79-80. διακηζηέξ είκαζ ηαζ μζ ζπεηζηέξ 

παναηδνήζεζξ ημο J. Halperin: «Ο ηοπζηυξ νεαθζζιυξ, ημ πνςηανπζηυ ίζςξ ζοζηαηζηυ ηδξ πνμ ημο 20
μο

 

αζχκα αββθμζαλςκζηήξ ηνζηζηήξ, εεςνείηαζ ζήιενα ζηδκ Δονχπδ ζακ θεζημονβία ηαζ απμηέθεζια ημο 

εζςηενζημφ ηυζιμο, εκυξ ηυζιμο δδιζμονβδιέκμο απυ ημ ίδζμ ημ ένβμ ηέπκδξ, ημο μπμίμ δ 

«πναβιαηζηυηδηα» ελανηάηαζ απυ ηδ δελζμηεπκία ιε ηδκ μπμία μ ηαθθζηέπκδξ, λεηζκχκηαξ πςνίξ 

ζοβηεηνζιέκεξ δεζημιζιδηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ, πνδζζιμπμζεί ημ δζαεέζζιμ οθζηυ ημο»: John Halperin, 

«φβπνμκεξ ηάζεζξ ζηδκ εονςπασηή εεςνία ημο ιοεζζημνήιαημξ», Γνθίκηα γηα ηε ινγνηερία θαη ηελ 

θξηηηθή, (ιεηθν.: πφν. Σζαηκζάξ), Αεήκα, Καζηακζχηδ,1984, 30. 
44

 Βθ. ηζξ ζπεηζηέξ παναηδνήζεζξ ημο Γ. Γάθθα: «Γφμ είκαζ μζ ααζζημί ηφπμζ «δνχςκ» ημο κευηενμο 

εονςπασημφ ιοεζζημνήιαημξ: μζ οπανηημί ηδξ νεαθζζηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ζακ ημο Μπαθγάη ηαζ μζ 

δοκδηζημί ηδξ εζηαζίαξ ζακ ημο Νημζημβζέθζηζ»: Γζάκ. Γάθθαξ: Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο, 235. 
45

 «Ο θυβμξ ακηζηείιεκμ ημο ήνςα δεκ ηαηακηάεζ πμηέ ζοιααηζηυξ. Ο ήνςαξ ιζθάεζ πάκηα ζμαανά. Ζ 

εέζδ ημο ζοββναθέα δεκ δζαπενκά ηδκ μιζθία ημο»:  Μ. Μ. Bakhtin , Εεηήκαηα πνηεηηθήο ηνπ 

Νηνζηνγηέθζθη, (1929·1963), (ιεηθν. Αθ. Ηςακκίδδξ), Αεήκα, Πυθζξ, 2000, 304. 
46

  «Ο ζοββναθέαξ δεκ πνέπεζ  κα ιαξ θέεζ πμηέ πμζεξ είκαζ μζ ζδέεξ ηςκ πνμζχπςκ ημο. Οζ ζδέεξ είκαζ 

εαιιέκεξ ιέζα ζηδ δζαδζηαζία ημο παναηηδνζζιμφ. Ο ζοββναθέαξ πνέπεζ πάκηα κα ιαξ δείπκεζ ηάηζ, 

κα ιδ ιαξ θέβεζ ηάηζ»: J. Halperin, «φβπνμκεξ ηάζεζξ ζηδκ εονςπαζηή εεςνία ημο ιοεζζημνήιαημξ»,  

Γνθίκηα γηα ηε ινγνηερία θαη ηελ θξηηηθή, 17. 
47

 Αοηυεζ, 17. 
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Γζα ηδ ιέεμδμ πνμζέββζζδξ ημο εέιαημξ πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ ηφνζα 

ενβαθεία ηα εεςνδηζηά ένβα Ο Λόγνο ηεο Αθήγεζεο ημο G. Gennete
48

 ηαζ Εεηήκαηα 

πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη ημο M. M. Bakthin
49

. 

        ‘ έκα πνχημ επίπεδμ δ ιεθέηδ ημο Bakthin πνμζθένεζ ιζα εφθμβδ εεςνία βζα 

ηζξ πμζηίθεξ εηδμπέξ ημο νεαθζζηζημφ ιοεζζημνήιαημξ, εθανιμζιέκδ ζηα ένβα ημο F. 

Dostoevsky ηαζ επζηεκηνςιέκδ ζηδ δεζπυγμοζα έκκμζα ηδξ δηαινγηθήο οθήξ ημο 

θυβμο.  

       Ο Βakhtin οπμζηήνζγε υηζ ημ ιοεζζηυνδια υπςξ ηαζ δ πμίδζδ είκαζ έκα 

θαζκυιεκμ ηδξ  βθχζζαξ, οπυ ηδκ έκκμζα υηζ δ βθχζζα είκαζ θυβμξ ηαζ μ θυβμξ δεκ 

έπεζ ζζπφ έλς απυ ημ δζάθμβμ. Σα άημια ηδξ ημζκςκίαξ δεκ πνδζζιμπμζμφκ έκακ 

μοδέηενμ θυβμ αθθά έκακ θαηνηθεκέλν απυ λέκεξ θςκέξ θυβμ
50

. Οζ λέκμζ θυβμζ υηακ 

πενκμφκ ζε κέα μιζθζαηά ζοιθναγυιεκα, πνμζθαιαάκμοκ έκα κέμ κυδια, βίκμκηαζ 

επμιέκςξ δηθσληθνί. Χξ απμηέθεζια, ηάεε θέλδ δζαζπάηαζ ιε δζαθμβζηυ ηνυπμ ηαζ ζε 

ηάεε θέλδ οπάνπεζ εκαθθαβή θςκχκ. 

        Σδ δζθςκζηυηδηα ςξ απμηέθεζια ηδξ δηαινγηθήο οθήξ ημο θυβμο μ Bakthin ηδ 

ιεθεηά ζημ κημζημβζεθζηζηυ ένβμ ζε ηνία επίπεδα: ημ θυβμ ημο ήνςα ιε ημκ εαοηυ 

ημο, ημ θυβμξ ηςκ δνχςκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ημκ αθδβδιαηζηυ  θυβμ
51

. Οζ παναηδνήζεζξ 

ημο Bakthin βζα ηδ δζθςκζηυηδηα ζημ θυβμ ηςκ δνχςκ (δζάθμβμξ/ιμκυθμβμξ) ηαζ ημο 

αθδβδηή, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα ηανκαααθζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ 

ημο Dostoevsky εα απμηεθέζμοκ ααζζηά ενβαθεία βζα ηδ δζηή ιαξ πνμζέββζζδ ημο 

γδηήιαημξ ηδξ ελέθζλδ ηςκ δνχςκ ζηα χνζια ένβα ημο Θεμηυηδ. 

        Ο Λόγνο ηεο Αθήγεζεο ημο G. Gennete, πανέπεζ ιζα μνβακςιέκδ εεςνία βζα ημκ 

αθδβδιαηζηυ θυβμ πμο εθανιυγεηαζ ζημ ελαζνεηζηά απαζηδηζηυ ένβμ ημο M. Proust Ζ 

αλαδήηεζε ηνπ ρακέλνπ ρξόλνπ
52

. Οζ ζδιακηζηέξ παναηδνήζεζξ ημο Genette ζπεηζηά 

ιε ημκ αθδβδηή, ημ πνυκμ, ηδ ζεζνά ηςκ βεβμκυηςκ (πνυθδρδ, ακάθδρδ), ηδ δζάνηεζα 

(ζηδκή, έθθεζρδ, παφζδ, πενίθδρδ), ηδ ζοπκυηδηα (ιμκαδζηή, επακαθδπηζηή, 

                                                 
48

 Βθ.: G. Genette, ρήκαηα ΗΗΗ. Ο Λόγνο ηεο Αθήγεζεο: Γνθίκην κεζνδνινγίαο, θαη άιια θείκελα 

(1972), (ιεηθν.: Μπάιπδξ Λοημφδδξ), Αεήκα, Παηάηδ 2007. 
49

 Μ. Μ. Bakhtin, Εεηήκαηα πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, (1929·1963), (ιεηθν. Αθ. Ηςακκίδδξ), 

Αεήκα, Πυθζξ, 2000. 
50

 Ο Bakthin παναηδνεί ζπεηζηά: «μ θυβμξ δεκ είκαζ ακηζηείιεκμ, είκαζ έκα αζςκίςξ ηζκμφιεκμ, αζςκίςξ 

ιεηαααθθυιεκμ ιέζμ δζαθμβζηήξ επζημζκςκίαξ. Ο θυβμξ δεκ ηθίκεζ πμηέ πνμξ ιζα ηαζ ιμκαδζηή 

ζοκείδδζδ, πνμξ ιζα ηαζ ιμκαδζηή θςκή. Ζ γςή ημο θυβμο ανίζηεηαζ ζημ πέναζια απυ ζηυια ζε 

ζηυια, απυ ηείιεκμ ζε ηείιεκμ, απυ ηδ ιζα ημζκςκζηή μιάδα ζηδκ άθθδ, απυ ηδ ιζα βεκεά ζηδκ άθθδ»: 

Εεηήκαηα πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 324. 
51

 Βθ. εδχ παναηάης ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, ιζακ ακαθοηζηυηενδ ακάπηολδ ηςκ 

εέζεςκ ημο Bakthin: 24-40. 
52

 Γζα ημ ένβμ  ημο G. Genette, αθ. ακαθοηζηυηενα εδχ παναηάης, ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ 

ιαξ: 40-61. 
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πμθοιμκαδζηή, εαιζζηζηή αθήβδζδ), ηαζ βεκζηά μζ παναηδνήζεζξ ζημ θυβμ ημο 

αθδβδηή ηαζ ηςκ δνχςκ (αθδβδιαημπμζδιέκμξ, ακαθενυιεκμξ, ιεηαηζεέιεκμξ), 

απμηεθμφκ ααζζημφξ άλμκεξ ακαθμνάξ ιαξ ζηδκ αθδβδιαηζηή πνμζέββζζδ ηςκ ένβςκ 

ημο Θεμηυηδ.      

         Σμ ένβμ ημο Gennete, ςξ ααζζηυ αθδβδιαηζηυ ενβαθείμ, πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ 

πανμφζα ενβαζία ζηδκ δζενεφκδζδ ηδξ ελέθζλδξ, ή ιδ ελέθζλδξ, ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ 

ηςκ δνχςκ υπςξ αοηή δζαιμνθχκεηαζ ιέζα απυ ηδ δζαθμβζηή ζπέζδ ημοξ ιε ημοξ 

άθθμοξ ήνςεξ, αθθά ηαζ υπςξ εηθνάγεηαζ  ιέζα απυ ημκ εζςηενζηυ ιμκυθμβμ. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ ζε ηάεε ηεθάθαζμ παναηίεεηαζ έκα ζπεδζάβναιια πμο αθμνά  ημκ 

ακαθενυιεκμ θυβμ ηςκ δνχςκ, ιε ζηυπμ κα ηαηαδείλεζ ημ ααειυ ηαζ ημ νυθμ ηδξ 

πανμοζίαξ ημο ηάεε ήνςα ζημ ένβμ. οκεπχξ ιε ηδκ αθδβδιαηζηή εεςνία ημο 

Genette πανημβναθείηαζ ημ πεδίμ ημο θυβμο ηςκ δνχςκ ηαζ πενζβνάθεηαζ μ 

παναηηήναξ ηαζ δ θφζδ ημο θυβμο αοημφ ζημ χνζιμ πεγμβναθζηυ ένβμ ημο Θεμηυηδ.  

ηδ ζοκέπεζα ελεηάγεηαζ μ θυβμξ ηςκ δνχςκ (δζάθμβμξ-ιμκυθμβμξ)  αάζεζ ηδξ 

εεςνίαξ ημο Bakhtin, μφηςξ χζηε κα δζαθακεί δ επίδναζδ ημο λέκμο θυβμο ζηδ 

ζοκείδδζδ ηςκ δνχςκ ηαζ δ ελέθζλή ημοξ ή υπζ ζε νεαθζζηζημφξ παναηηήνεξ ηαζ υπζ 

ζε απθά ακηίβναθα παναηηδνζζηζηχκ ηφπςκ. Σα ζημζπεία ηανκαααθμπμίδζδξ 

οπμζηδνίγμοκ ηδκ πνυεεζδ ηδξ αθήβδζδξ κα ακαδείλεζ ζημζπεία ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ 

ηςκ δνχςκ πμο δε εα ιπμνμφζακ κα εηθναζημφκ ζε ζοκεήηεξ ηακμκζηήξ γςήξ. Σα 

ηανκαααθζζηζηά αοηά ζημζπεία επζηεθμφκ ζπμοδαίμ νυθμ ζηδκ ενιδκεία ηδξ 

δζαιυνθςζδξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ δνχςκ. Σδκ ενιδκεοηζηή  αοηή πνμζέββζζδ 

οπμζηδνίγεζ δ εεςνία ημο Mucarovsky βζα ημ δζάθμβμ, ζδζαίηενα υηακ αοηή 

εθανιυγεηαζ ζηδκ ακάθοζδ ημο ένβμο Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια. Σμ 

εεςνδηζηυ ένβμ ημο Mucarovsky ζοιπθδνχκεζ ηαζ πνμςεεί ηδκ έκκμζα ημο 

ιπαπηζακμφ δζαθυβμο πνμζθένμκηαξ ζημκ ιεθεηδηή έκα εονφηενμ θάζια υρεςκ ημο 

δζαθυβμο ζηδκ αθήβδζδ
53

.   

 

 

Πεξηερόκελα ηωλ θεθαιαίωλ ηεο κειέηεο 

                                                 
53

 Ο Mucarovsky δζαηνίκεζ ηνεζξ ηφπμοξ δζαθυβμο: ημκ πενζζηαζζαηυ δζάθμβμ, ημκ δζάθμβμ ζογήηδζδξ 

ηαζ ημκ πνμζςπζηυ δζάθμβμ. Βθ. Ακαθοηζηά: J. Mucarovsky, «Two studies of dialogue», The word and 

verbal art. Selected Essays, 86-87. Γζα ημ εέια αθέπε επίζδξ ηαζ Φανίκμο Μαθαιαηάνδ Γ., 

Αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ ζημκ Παπαδζαιάκηδ, 176-195. Ζ δζάηνζζδ αοηή εα ακαθοεεί ζημ ηέηανημ 

ηεθάθαζμ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ, υπμο επζπεζνείηαζ δ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ημο ένβμο Ζ δσή θαη ν 

ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια. 
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Ζ πανμφζα ενβαζία εηηυξ απυ ηδκ Δζζαβςβή ηαζ ηα οιπενάζιαηα, 

απμηεθείηαζ απυ πέκηε ηεθάθαζα. Σμ πνχημ ηεθάθαζμ επζηεκηνχκεηαζ ζημοξ 

ιεεμδμθμβζημφξ άλμκεξ ακαθμνάξ ηδξ πνμζέββζζήξ ιαξ βζα ηδκ ακάθοζδ ηαζ 

ενιδκεία ηςκ ηεζιέκςκ ημο Θεμηυηδ, ζηδκ ενιδκεοηζηή δδθαδή δεζπυγμοζα ανπή  

ηδξ ιπαπηζακήξ εεςνίαξ, πμο είκαζ δ δηαινγηθόηεηα, ηαζ ζηδ εεςνία ημο G. Genette  

βζα ηδκ πενζβναθή ηαζ ακάθοζδ ηδξ αθδβδιαηζηήξ μνβάκςζδξ ηδξ πεγμβναθίαξ. ηα 

οπυθμζπα ηέζζενα ηεθάθαζα, έκα βζα ηάεε ελεηαγυιεκμ ένβμ, ακαθφμκηαζ μζ ήνςεξ 

ημο Θεμηυηδ απυ ηδ ζημπζά ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ ελέθζλήξ ημοξ.     

οβηεηνζιέκα, ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ακαθφεηαζ αθδβδιαηζηά ηαζ 

ενιδκεφεηαζ απυ ηδκ άπμρδ πμο ιαξ εκδζαθένεζ, δ κμοαέθα Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα· δ 

πναβιάηεοζδ αοηή ημο ένβμο ηαηαθήβεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ ιέζς δζαθυβςκ ηαζ 

εζςηενζηχκ ιμκμθυβςκ, ακαπηφζζεηαζ μ εζςηενζηυξ ηυζιμξ ηςκ δνςίδςκ ηαζ 

πανμοζζάγεηαζ έκα δοκαιζηυηενμ πνυηοπμ βοκαίηαξ, εκχ απμδίδεηαζ ιεβαθφηενδ 

έιθαζδ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα δζδβήιαηα,  ζηζξ εζςηενζηέξ ζηέρεζξ  ηαζ 

ηα δζθθήιαηα εκ βέκεζ ηςκ δνχςκ. 

Σμ ηνίημ ηεθάθαζμ αθμνά ζημκ Καηάδηθν· ζηδ ζοβηεηνζιέκδ κμοαέθα δ 

ελέθζλδ ηςκ δνχςκ οπμδεζηκφεζ υηζ ηα πνάβιαηα μδδβμφκηαζ πθέμκ ζε έκα κέμ 

πνυηοπμ βοκαίηαξ δ μπμία υπζ ιυκμ ελμοζζάγεζ ημοξ άθθμοξ ήνςεξ, αθθά ηαζ ημοξ 

εθέβπεζ ζε υθεξ ημοξ ηζξ ηζκήζεζξ.  Ο αθδβδηήξ πνδζζιμπμζεί πενζζζυηενμ ημκ 

εζςηενζηυ δζάθμβμ, βζα κα εηεέζεζ ημ αδζέλμδμ ηςκ δνχςκ, αθήκμκηάξ ημοξ 

εηηνειείξ ζ‘ αοηυ. 

ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ακαθφεηαζ δ ελέθζλδ ηςκ δνχςκ ηδξ κμοαέθαξ Ζ δσή 

θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια· ααζζηή είκαζ εδχ δ επζζήιακζδ υηζ μ αθδβδηήξ 

πανμοζζάγεζ ημοξ ήνςεξ ηονίςξ ιέζα απυ ημ δζάθμβμ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα 

πνμδβμφιεκα ένβα ημο. Σμ πνυηοπμ ηδξ βοκαίηαξ πμο ελμοζζάγεζ ημοξ βφνς ηδξ, 

ελεθίζζεηαζ ηαζ εδχ, θεζημονβχκηαξ ζε ανηεηά ζδιεία απνυαθεπηα. Σμ ένβμ ηζκείηαζ 

ζημ πθαίζζμ ημο καημοναθζζηζημφ ηφπμο αθήβδζδξ, εκχ οπεζζένπμκηαζ ζ‘ αοηυ 

ανηεηά ηανκαααθζζηζηά παναηηδνζζηζηά. 

ημ πέιπημ, ηέθμξ, ηεθάθαζμ επζπεζνείηαζ δ αθδβδιαηζηή πνμζέββζζδ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο. Οζ ήνςεξ απμδίδμκηαζ ηυζμ ιέζα απυ 

δζαθμβζηά ιένδ υζμ ηαζ απυ εζςηενζημφξ ιμκμθυβμοξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 ΑΞΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

1.1  Ζ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΟ ΠΡΗΜΑ 

ΣΖ  ΓΗΑΛΟΓΗΚΟΤΖΤΑΣ 

 

 

         ηδ ιεθέηδ ημο  Bakhtin Εεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη δμιείηαζ δ 

ιπαπηζακή εεςνία πενί ηδξ πμζδηζηήξ ημο ιοεζζημνήιαημξ, πμο απμηεθεί ιζα 

οπένααζδ ηςκ θμνιαθζζηζηχκ εέζεςκ βζα ηδ θμβμηεπκία ηαζ ηδκ πεγμβναθία 

εζδζηυηενα
54

. 

         Ζ ιεθέηδ βζα ημκ Νημζημβζέθζηζ ειθακίγεηαζ ημ 1929 ςξ Εεηήκαηα ηνπ έξγνπ 

ηνπ Νηνζηνγηέθζθη θαζ ακαηοπχκεηαζ ημ 1963, δζμνεςιέκδ ηαζ ζοιπθδνςιέκδ ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ, αηυιδ ηαζ ζημκ ηίηθμ Εεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη. 

Βαζζηή εέζδ ημο Bakthin είκαζ υηζ δζαιμνθχκμοιε ηδκ πνμζςπζηυηδηά ιαξ ιζθχκηαξ 

ιζα βθχζζα ήδδ πνμζηζζιέκδ ιε πμθθέξ θςκέξ  ιζα βθχζζα ημζκςκζηή ηαζ υπζ 

αημιζηή. Δλανπήξ είιαζηε πμθφβθςζζμζ, πεζνζγυιεκμζ ιζα πμζηζθία 

ημζκςκζμδζαθέηηςκ πμο ηθδνμκμιμφιε απυ δζάθμνμοξ πνςημβεκείξ (μζημβέκεζα, 

ζπμθείμ) ηαζ δεοηενμβεκείξ πανάβμκηεξ (ημ πενζαάθθμκ,  ημκ επαββεθιαηζηυ πχνμ, ηδ 

ενδζηεία, ηδ πχνα ιαξ), επμιέκςξ δ πμθοθςκία ιαξ είκαζ δεδμιέκδ. Ζ ιυκδ 

θμβμηεπκζηή ιμνθή πμο ιπμνεί κα απμδχζεζ ηαζ κα εκζζπφζεζ ηάπςξ αοηή ηδ 

δοκαιζηή πμθοθςκία είκαζ, ηαηά ημκ Bakthin, ημ ιοεζζηυνδια. Ζ ημνοθαία ζηζβιή 

αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ επζηοβπάκεηαζ ιε ημ πμθοθςκζηυ ιοεζζηυνδια ημο 

Νημζημβζέθζηζ, μ μπμίμξ επζηνέπεζ ζημοξ ήνςεξ ημο κα ιζθμφκ υπζ ςξ θενέθςκά ημο, 

αθθά ιε δζηυ ημοξ θυβμ, αοηελμφζζμ, πεζναθεηδιέκμ απυ ηδκ αοεεκηία ημο 

ζοββναθέα. 

                                                 
54

 Βθ. ζπεηζηά: M. Aucouturier  «Ο Μζπαήθ Μπαπηίκ ςξ θζθυζμθμξ ηαζ εεςνδηζηυξ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ»:  M. M. Bakthin, Πξνβιήκαηα ινγνηερλίαο θαη αηζζεηηθήο (1975), (ιεηθν. Γ. 

πακυξ), Αεήκα, Πθέενμκ 1980, 19. 
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         Ζ ιεθέηδ ημο Bakthin πςνίγεηαζ ζε πέκηε ηεθάθαζα. ημ πνχημ ηεθάθαζμ 

ακαθφεηαζ δ ηνζηζηή πμο δέπηδηε ημ πμθοθςκζηυ ιοεζζηυνδια ημο Νημζημβζέθζηζ, 

εκχ ζημ ηέηανημ ακζπκεφεηαζ δ εζδμθμβζηή πανάδμζδ ημο κημζημβζεθζηζημφ ηφπμο 

αθήβδζδξ ζε παθαζυηενα ήζζμκα θμβμηεπκζηά είδδ, ημοξ ζςηναηζημφξ δζαθυβμοξ, ηδ 

ιεκίππεζα ζάηζνα ηαζ ημ ιεζαζςκζηυ ηανκαααθζηυ θυβμ. Σα οπυθμζπα ηεθάθαζα 

ζηνέθμκηαζ ζε οθμθμβζημφ ηαζ ενιδκεοηζημφ παναηηήνα παναηδνήζεζξ ιε αάζδ 

ζοβηεηνζιέκα πςνία ημο κημζημβζεθζηζημφ ένβμο, ςξ πνμξ ημκ ζοββναθέα ζε ζπέζδ 

ιε ημκ ήνςα (δεφηενμ ηεθάθαζμ), ςξ πνμξ ηδκ ζδέα πμο ακαπηφζζεηαζ ζημκ ήνςα 

(ηνίημ ηεθάθαζμ) ηαζ ςξ πνμξ ημ θυβμ ηςκ δνχςκ ζε ζοκάνηδζδ ηυζμ ιε ημοξ άθθμοξ 

ήνςεξ (δζάθμβμξ) υζμ ηαζ ιε ημκ εαοηυ ημοξ (εζςηενζηυξ ιμκυθμβμξ)  (πέιπημ 

ηεθάθαζμ). Μαξ εκδζαθένεζ ζδζαίηενα ημ ηεθάθαζμ ηδξ εζδμθμβζηήξ πανάδμζδξ ηδξ 

κημζημβζεθζηζημφ ηφπμο αθήβδζδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ οθμθμβζηέξ-ενιδκεοηζηέξ 

επζζδιάκζεζξ, πμο ιπμνμφκ εφθμβα κα απμηεθέζμοκ άλμκεξ ακαθμνάξ ζηδκ ακάθοζδ 

ηςκ ένβςκ ημο Θεμηυηδ ςξ πνμξ ηδκ ελέθζλδ ηςκ δνχςκ.   

1. Ζ εηδνινγηθή παξάδνζε ηεο ληνζηνγηεθθηθήο αθήγεζεο 

        Σμ ιοεζζημνδιαηζηυ είδμξ έπεζ ηνεζξ ααζζηέξ νίγεξ: ημ έπμξ, ηδ νδημνζηή ηαζ ημ 

ηανκααάθζ. ηδ ιεθέηδ ημο μ Bakthin εζηζάγεζ ζηδκ ηανκαααθζηή βναιιή ημο 

ιοεζζημνήιαημξ δ μπμία επδνέαζε ημ ένβμ ημο Νημζημβζέθζηζ. φιθςκα ιε ημκ 

ιεθεηδηή ημ ηανκααάθζ επδνέαζε ηδ θμβμηεπκία ηαζ ηα δζάθμνα είδδ ηδξ ιέζς ηδξ 

ιεηαθφηεοζδξ ηδξ ηανκαααθζηήξ βθχζζαξ (υπςξ αοηή δδιζμονβήεδηε ηαζ ελεθίπηδηε 

ιέζα απυ ημ ηανκααάθζ) ζηδ θμβμηεπκίαξ. Ο Bakhtin εα επζζδιάκεζ ςξ εειεθζχδδ 

παναηηδνζζηζηά ημο ηανκαααθζμφ ηα παναηάης
55

: 

1. Ζ εκενβή ζοιιεημπή υθςκ· δ ηανκαααθζηή γςή είκαζ ιζα ακεζηναιιέκδ γςή 

ηαζ δεκ αημθμοεεί ζοβηεηνζιέκδ ζεζνά
56

. 

2. Ζ ηαηάνβδζδ ηςκ κυιςκ, ηςκ απαβμνεφζεςκ ηαζ ηδξ πνμηαεμνζζιέκδξ 

ζεζνάξ ηςκ πναβιάηςκ, πμο μδδβεί ζηδκ άνζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ζενανπίαξ
57

. 

                                                 
55

 Βθ. ακαθοηζηά βζα μνζζιυ ηανκαααθμπμίδζδξ ηαζ ηανκαααθζζηζηά παναηηδνζζηζηά: Μ. Μ. Bakhtin, 

Εεηήκαηα πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 195-206. Γζα ηανκααάθζ ηαζ ηανκαααθζζηζηά παναηηδνζζηζηά 

αθ. επίζδξ: M. M. Bakthin, Rabelais and his world, (ιεηθν.: Helene Iswolsky), Indiana University 

Press, 1984, 1-17.  
56

  «Carnival is not a spectacle seen by the people; They live in it, and everyone participates because its 

very idea embraces all the people»: M. M. Bakthin, Rabelais and his world, (ιεηθν.: Helene Iswolsky), 

Indiana University Press, 1984, 7. 
57

 «Carnival is the second life of the people, who for a time entered the utopian realm of community, 

freedom, equality, and abundance [. . .]. Unlike the earlier and purer feast, the official feast asserted all 
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3. Ζ εθεφεενδ μζηεία ζπέζδ υθςκ αθμνά ηα πάκηα: υθεξ ηζξ αλίεξ, ηζξ ζηέρεζξ, ηα 

θαζκυιεκα ηαζ ηα πνάβιαηα. Σμ ηανκααάθζ πακηνεφεζ ακηίεεηα πνάβιαηα: ημ 

ζενυ ιε ημ ημζιζηυ, ημ ορδθυ ιε ημ ηαπεζκυ, ημ ζμθυ ιε ημ ακυδημ. 

4. Ζ αεαήθςζδ: μζ ηανκαααθζηέξ αθαζθδιίεξ, μζ ηανκαααθζημί οπμαζααζιμί ηαζ 

ηαπεζκχζεζξ ηαζ μζ πανςδίεξ ηςκ ζενχκ ηεζιέκςκ ηαζ νήζεςκ
58

 

5. Ζ πενζπαζηηζηή ζηέρδ ηαζ δ εηενυκζζδ ημο ααζζθζά ημο ηανκαααθζμφ. 

6. Ο δοαδζηυξ παναηηήναξ υθςκ ηςκ εζηυκςκ. 

7. Ζ ακαπμδμβονζζιέκδ πνήζδ ηςκ πναβιάηςκ. 

8. Ο δζζοπυζηαημξ παναηηήναξ ημο ίδζμο ημο βέθζμο
59

. 

         Σα ηανκαααθζζηζηά παναηηδνζζηζηά επδνέαζακ ηδκ ανπαία θμβμηεπκία 

δδιζμονβχκηαξ έκα θμβμηεπκζηυ πεδίμ πμο μζ ίδζμζ μζ ανπαίμζ μκυιαζακ 

«ζπμοδμβέθμζμκ», έκα πεδίμ ζημ μπμίμ ζοκοπάνπεζ ημ ζμαανυ ιε ημ ηςιζηυ.  Ζ 

ηανκαααθζηή βναιιή ημο ιοεζζημνήιαημξ, επμιέκςξ, πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ζημ 

πεδίμ ημο ηςιζημηναβζημφ. Σα είδδ ημο ηςιζημηναβζημφ έπμοκ ααζζηά ηνεζξ ημζκέξ 

ζδζαζηενυηδηεξ: δ ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ εθεφεενδ επζκυδζδ ηαζ δ 

πνήζδ πμθθχκ οθμθμβζηχκ ηάζεςκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ θςκχκ
60

. Γζα ηδ δζαιυνθςζδ 

ημο ιοεζζημνήιαημξ ηαζ ζδζαίηενα ημο κημζημβζεθηζημφ ηφπμο αθήβδζδξ ηαεμνζζηζηή 

ζδιαζία έπμοκ δφμ είδδ απυ ημ πεδίμ ημο ηςιζημηναβζημφ: μ ζςηναηζηυξ δζάθμβμξ
61

 

ηαζ δ ιεκίππεζα ζάηζνα
62

. Γζα ημ θυβμ αοηυ μ Bakthin ακαθένεζ ζφκημια ηζξ ααζζηέξ 

ζδζαζηενυηδηεξ ημοξ. 

                                                                                                                                            
that was stable, unchanging, perennial> the existing hierarchy, the existing religious, political, and 

moral values, norms, and prohibitions», υ.π., 9. 
58

  «The new type of carnival familiarity was reflected in a series of speech patterns. [. . . ] It is 

characteristic for the familiar speech of the marketplace to use abusive language, insulting words oe 

expressions, some of them quite length and comlex», υ.π., 16. 
59

 «Carnival laughter is the laughter of all the people. Second, it is universal in scope; It is directed at 

all and everyone, including the carnival‘s participants. The entire world is seen in its droll aspect, in its 

gay relativity. Third, this laughter is ambivalent: it is gay, triumphant, and ai the same time mocking, 

deriding. It asserts and denies, it buries and revives. Such is the laughter of carnival», υ.π., 12. 
60

 Γζα ηα είδδ ημο ηςιζημηναβζημφ ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ αθ. πενζζζυηενα: Μ. M. Bakhtin, Εεηήκαηα 

πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 169-173. 
61

 «Σμ είδμξ ημο «ζςηναηζημφ δζαθυβμο απμηεθεί πενίπμο έκα είδμξ απμικδιμκεοιάηςκ: πνυηεζηαζ βζα 

ηζξ εκεοιήζεζξ ηςκ πναβιαηζηχκ ζογδηήζεςκ πμο έηακε μ ςηνάηδξ, βζα ζδιεζχζεζξ απυ 

απμικδιμκεοιέκεξ ζογδηήζεζξ, δζακεζζιέκεξ ιε ηάπμζα ιζηνή δζήβδζδ»: Μ. Μ. Bakhtin, Εεηήκαηα 

πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 174. 
62

 .π., 180-181. 
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         Οζ ααζζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ζςηναηζημφ δζαθυβμο ιπμνμφκ κα ζοκμρζζημφκ 

πζμ ηάης
63

: 

1. δ αθήεεζα επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ ηδ δζαθμβζηή ζογήηδζδ 

2. ηα δφμ ααζζηά ενβαθεία ημο ζςηναηζημφ δζαθυβμο είκαζ δ ζφβηνζζδ 

(πανάεεζδ δζαθμνεηζηχκ απυρεςκ πάκς ζε έκα εέια) ηαζ δ ακάηνζζδ («μ 

ηνυπμξ ακάηθδζδξ ηαζ πνυηθδζδξ ημο θυβμο ημο ζοκμιζθδηή, μζ ιέεμδμζ πμο 

πνδζζιμπμζεί ηακείξ βζα κα ημκ ηάκεζ κα εηθνάζεζ ηδ βκχιδ ημο»
64

). 

3. μζ ήνςεξ είκαζ ζδεμθυβμζ 

4.  ζημοξ δζαθυβμοξ οπάνπεζ πθμηή πμο ελακαβηάγεζ ημκ άκενςπμ κα 

απμηαθφρεζ ηζξ ααεφηενεξ ζηέρεζξ ημο απμηαθφπημκηαξ ηδκ πνμζςπζηυηδηά 

ημο 

5. δ ζδέα ζοκδέεηαζ μνβακζηά ιε ημ πμνηναίημ ημο ακενχπμο θμνέα ηδξ. 

Ακάθμβα, μζ ααζζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ ιεκίππεζαξ ζάηζναξ είκαζ
65

: 

1. οπάνπεζ αολδιέκμ ημ ηςιζηυ ζημζπείμ 

2. είκαζ απεθεοεενςιέκδ απυ ηδκ πανάδμζδ ηαεχξ επίζδξ  ηαζ ηδκ επζδίςλδ βζα 

ελςηενζηή αθδεμθάκεζα, αθμφ παναηηδνίγεηαζ απυ απμηθεζζηζηή εθεοεενία 

ζηδκ ιοεμπμίδζδ ηαζ θζθμζμθζηή επζκυδζδ 

3. οπάνπεζ έκημκδ πενζπέηεζα ιε ζηυπμ κα πνμηθδεεί ηαζ κα δμηζιαζηεί δ 

θζθμζμθζηή ζδέα ηαζ δ αθήεεζα ημο ήνςα πμο ηδκ ακαγδηεί 

4.  δ ακαγήηδζδ ηδξ αθήεεζαξ εηηοθίζζεηαζ ζε θασηέξ αβμνέξ, πμνκεία, ηααένκεξ, 

θοθαηέξ ηηθ Ο άκενςπμξ ηδξ ζδέαξ ένπεηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε υθεξ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ηάλεζξ ηαζ ηονίςξ ιε ηα παιδθχηενα ζηνχιαηα.  

5. ακαθφμκηαζ  «ηα φζηαηα γδηήιαηα ηδξ γςήξ». Πενζβνάθμκηαζ δδθαδή «μζ 

οζηαηεξ πνάλεζξ ημο ακενχπμο ζηδκ ηαεειζά απυ ηζξ μπμίεξ ηθείκεηαζ 

μθυηθδνμξ μ αίμξ ημο»
66

. 

6. δ δυιδζή ηδξ δζαιμνθχκεηαζ ζε ηνία επίπεδα: δ δνάζδ ηαζ δ δζαθμβζηή 

ζφβηνζζδ ιεηαθένμκηαζ απυ ηδ βδ ζημκ θοιπμ ηαζ ζημκ ηάης ηυζιμ 

                                                 
63

 Βθ. ακαθοηζηά υ.π., 174-179. 
64

 .π., 176. 
65

 Βθ. ακαθοηζηά υ.π., 181-190. 
66

 .π., 184-185. 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 28 

7. «ειθακίγεηαζ έκαξ κέμξ ηφπμξ πεηξακαηηθήο θαληαζηηθήο ινγνηερληθήο 

έηθναζδξ: δ παναηήνδζδ απυ ηάπμζα αζοκήεζζηδ μπηζηή βςκία, υπςξ βζα 

πανάδεζβια απυ ρδθά, απυ υπμο ηα ιεβέεδ ηδξ γςήξ αθθάγμοκ νζγζηά.»
67

 

8. ζηα ένβα απεζημκίγεηαζ πάζδξ θφζεςξ πανάκμζα, ημο δζπαζιμφ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ, ηςκ πανάλεκςκ μκείνςκ, ηςκ παεχκ πμο άπημκηαζ ηδξ 

ηνέθαξ, ηςκ αοημηημκζχκ 

9. πενζβνάθμκηαζ ζηακδαθχδεζξ ζηδκέξ, εηηεκηνζηή ζοιπενζθμνά, ακάνιμζημζ 

θυβμζ, δδθαδή ηαεεηί πμο απμηθίκεζ απυ ημ ημζκχξ απμδεηηυ 

10.  είκαζ βειάηδ απυ έκημκεξ ακηζεέζεζξ ηαζ μλφιςνα ζπήιαηα: δ ηαθυηανδδ 

εηαίνα, μ εοβεκήξ θδζηήξ, μ αοημηνάημναξ πμο έβζκε δμφθμξ 

11. πενζηθείεζ ζημζπεία ημζκςκζηήξ μοημπίαξ 

12. ακαιζβκφεζ ημκ πεγυ ιε ημκ πμζδηζηυ θυβμ 

13. πνδζζιμπμζεί άθθα είδδ πμο εζζάβμκηαζ ζοιπθδνςιαηζηά: κμοαέθεξ, 

επζζημθέξ, νδημνζημί θυβμζ, ηα μπμία εκζζπφμοκ ημκ πμθθαπθυ παναηηήνα ημο 

φθμοξ ηαζ ημο ηυκμο ζηδ ιεκζππέα 

14.  ειιέκεζ ζηα βεβμκυηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ 

Αοηά ηα ηανκαααθζηά παναηηδνζζηζηά ιπυνεζακ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο «κα 

ιεηαββζζεμφκ ζηδ θμβμηεπκία ηαζ εζδζηά ζηδ δζαθμβζηή πανάδμζδ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ»
68

. Ο ζςηναηζηυξ δζάθμβμξ ηαζ δ ιεκίππεζα ζάηζνα πνμεημίιαζακ ηζξ 

ζοκεήηεξ βέκεζδξ ημο πμθοθςκζημφ ιοεζζημνήιαημξ ημο Νημζημβζέθζηζ. Ζ  

οπμκυιεοζδ ημο ιμκμθμβζζιμφ βίκεηαζ ιέζς ημο δζαανςηζημφ βέθζμο πμο παναααίκεζ 

αηνζαχξ ηα υνζα: απυ ηδκ πανάδμζδ ηδξ ιεκίππεζαξ ζάηζναξ ηαζ ημ αηπξηθόλ ημο 

Πεηνχκζμο έςξ ηδ ιεζαζςκζηή ηανκαααθζηή ηέπκδ ηαζ ημκ ηυζιμ ημο Ραιπεθαί.  Ζ 

ηανκαααθμπμίδζδ επζηνέπεζ ζημ Νημζημβζέθζηζ κα δείλεζ υζα ζημζπεία ημο 

παναηηήνα ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ακενχπςκ δε εα ιπμνμφζακ κα θακμφκ ζε 

ζοκεήηεξ ηακμκζηήξ γςήξ
69

∙ βζα αοηυ ηαζ ζε πμθθά ένβα ημο έπμοιε πμθθά ζηάκδαθα, 

απάηεξ, εκενμκίζεζξ ηαζ εηενμκίζεζξ, δζζοπυζηαηεξ εζηυκεξ. Σα ένβα ημο είκαζ βειάηα 

απυ πανςδίεξ ηαζ διζπανςδίεξ. Ζ ηανκαααθμπμίδζδ, ιε ημ πάεμξ ηδξ αθθαβήξ ηαζ 

ηδξ ακακέςζδξ πμο ηδκ δζαηαηέπεζ επζηνέπεζ ζημ Νημζημβζέθζηζ κα δζεζζδφεζ ζε 

αάεμξ ζημκ άκενςπμ ηαζ ζηζξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ. Οζ άκενςπμζ, μζ πνάλεζξ ημοξ ηαζ 

μζ ζδέεξ λεθεφβμοκ απυ ηζξ ηθεζζηέξ ζενανπζηέξ ημοξ εζηίεξ ηαζ ζοβηνμφμκηαζ ιέζα 
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ζημκ εθεφεενμ απυ ηάεε πενζμνζζιυ δζάθμβμ. «Σα πάκηα πνέπεζ κα αθθάγμοκ ηαζ κα 

ακαβεκκχκηαζ. Σα πάκηα είκαζ δ ζηζβιή ηδξ αηεθεφηδηδξ ιεηάααζήξ ημοξ»
70

. ημ 

ηυζιμ ημο Νημζημβζέθζηζ ηα πάκηα πνέπεζ κα θςηίγμκηαζ δζαθμβζηά, βζ‘ αοηυ 

πνεζάγεηαζ δ ηανκαααθζηή εθεοεενία: «Ζ ηανκαααθμπμίδζδ ηάκεζ εθζηηή ηδ 

δδιζμονβία ιζαξ ακμζπηήξ δμιήξ ζημ ιεβάθμ δζάθμβμ, επζηνέπεζ κα ιεηαθενεεί δ 

ημζκςκζηή αθθδθυδναζδ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ ζε ιζα ορδθυηενδ πκεοιαηζηή ηαζ 

ροπζηή ζθαίνα»
71

. 

            Ακαηεθαθαζχκμκηαξ, μ Bakthin ημκίγεζ υηζ υθδ δ πανάδμζδ πμο ελεηάζηδηε 

ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ, ιε αθεηδνία ημ ζςηναηζηυ δζάθμβμ ηαζ ηδ ιεκζππέα, 

ακακεχκεηαζ ζημ Νημζημβζέθζηζ ηαζ μδδβεί ζηδκ ελέθζλδ εκυξ κέμο ιοεζζημνήιαημξ, 

ημο πμθοθςκζημφ.   

 

2. Ο ήξωαο θαη ε ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα ζε ζρέζε κε ηνλ ήξωα ζην έξγν ηνπ 

Νηνζηνγηέθζθη 

  

      Με ημ ένβμ ημο μ Νημζημβζέθζηζ, ζφιθςκα πάκηα ιε ημκ Bakthin, επζηοβπάκεζ ηδ 

ιεηαηυπζζδ ημο εκδζαθένμκημξ απυ ημκ ζοββναθέα ζηα ιοεζζημνδιαηζηά πνυζςπα. 

Σμκ Νημζημβζέθζηζ ημκ εκδζαθένεζ υπζ πςξ ειθακίγεηαζ ζημκ ηυζιμ μ ήνςαξ, αθθά 

πςξ μ ήνςαξ ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ηυζιμ ηαζ πςξ μδδβείηαζ ζηαδζαηά ζηδκ 

αοημβκςζία
72

. Τπυ αοηή ηδκ πνμτπυεεζδ μ ζοββναθέαξ δεκ αθήκεζ ηίπμηα βζα ημκ 

εαοηυ ημο˙ μδδβεί ηα πάκηα ζημ μπηζηυ πεδίμ ημο ίδζμο ημο ήνςα. Χξ απμηέθεζια 

«αοηυ πμο πνζκ είπε ακαθάαεζ μ ζοββναθέαξ, ημ έπεζ ακαθάαεζ ηχνα μ ήνςαξ 

θςηίγμκηαξ μ ίδζμξ ημκ εαοηυ ημο, απ‘ υθεξ ηζξ μπηζηέξ βςκίεξ»
73

∙ έηζζ ηθμκίγεηαζ δ 

αοεεκηία ημο ζοββναθέα, ηαεχξ μ ήνςαξ βίκεηαζ αοηελμφζζμξ ηαζ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ 

έκα άθθμ «ζο εζ». ,ηζ ημκ πνμηαευνζγε ζημ πθαίζζμ ημο ζπεδζαζιμφ ημο ζοββναθέα, 

θεζημονβεί ςξ οθζηυ ηδξ αοημβκςζίαξ ημο. 

       Ζ αοημβκςζία υιςξ ςξ ηονίανπμ ζημζπείμ ηδξ απεζηυκζζδξ ημο ήνςα, απαζηεί ηδ 

δδιζμονβία ηςκ ηαηάθθδθςκ πνμτπμεέζεςκ πμο εα επζηνέρμοκ ζημ ήνςα κ‘ 

απμηαθφπηεηαζ. Σα πάκηα επμιέκςξ εα πνέπεζ κα απεοεφκμκηαζ ζημκ ίδζμ. Καεεηί  εα 
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 Βθ. ζπεηζηά: «Ζ αοημβκςζία ημο ήνςα έπμκηαξ βίκεζ ημ ηονίανπμ ζημζπείμ ηαηαθφεζ ηδ ιμκμθμβζηή 
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73

 .π.,77. 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 30 

πνέπεζ κα παναηζκεί ημκ ήνςα, κα ημκ ενεείγεζ, κα ημκ πανεκμπθεί. Ζ αοημβκςζία εα 

πνέπεζ κα επζηοβπάκεηαζ δζαθμβζηά. Μυκμ ιέζα απυ ηδκ επζημζκςκία, ιέζα απυ ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ηςκ ακενχπςκ ιεηαλφ ημοξ ιπμνεί κα απμηαθοθεεί μ άκενςπμξ ζημκ 

άκενςπμ, ηυζμ απέκακηζ ζημοξ άθθμοξ υζμ ηαζ απέκακηζ ζημκ εαοηυ ημο. Ο δζάθμβμξ 

είκαζ δ ίδζα δ δνάζδ. Να είζαζ ζδιαίκεζ κα επζημζκςκείξ δζαθμβζηά, βζ‘ αοηυ ηαζ μ 

θυβμξ ημο Νημζημβζέθζηζ, οπμβναιιίγεζ μ Bakhtin, είκαζ δζαθμβζηυξ, ηαζ ημ αάνμξ 

δεκ πέθηεζ ζε εζςηενζημφξ ιμκμθυβμοξ, αθθά ζε εζςηενζημφξ δζαθυβμοξ. 

       ηυπμξ ημο ζοββναθέα είκαζ κα μνβακχκεζ ηζξ δζαθμβζηέξ ζπέζεζξ, χζηε κα ιδκ 

ιαεαίκμοιε ημκ ήνςα ιέζα απυ θυβζα ηνίηςκ, μφηε απυ μοδέηενμοξ μνζζιμφξ ηαζ 

πενζβναθέξ ημο ζοββναθέα, αθθά απυ ηδ δζαθμβζηή ζπέζδ ημο ήνςα ιε ημκ εαοηυ ημο 

ή ιε ημοξ άθθμοξ ήνςεξ.  

      Ο ήνςαξ ημο πμθοθςκζημφ ιοεζζημνήιαημξ ακηζηίεεηαζ ζηα θυβζα ηςκ ηνίηςκ πμο 

ακαθένμκηαζ ζε αοηυκ ενήιδκ ημο, βζαηί «δ αθήεεζα εζπςιέκδ απυ ηνίημοξ, πςνίξ κ‘ 

απεοεφκεηαζ ζημκ ίδζμ δζαθμβζηά, ιε άθθα θυβζα δ ενήιδκ αθήεεζα, βίκεηαζ 

ηαπεζκςηζηυ ηαζ εακαηδθυνμ ρέια υηακ αββίγεζ «ηα ζενά ηαζ ηα υζζα» δδθαδή «ημκ 

άκενςπμ ιέζα ζημκ άκενςπμ»
74

. Κάεε θέλδ ημο ήνςα εηθνάγεηαζ ιε δζαθμβζηυ 

ηνυπμ ηαζ απμδίδεζ έηζζ ιζα εκαθθαβή θςκχκ. θα, ακενχπζκεξ ζδέεξ, πνάβιαηα είκαζ 

ζηδ ζοκείδδζδ ημο ήνςα ηαζ εκηάζζμκηαζ ζημ δζάθμβμ. Απακημφκ ζηα ενςηήιαηα, 

δδιζμονβμφκ ηαζκμφνζα, ημκ πνμηαθμφκ, ακηζδζημφκ ιαγί ημο ή ημκ επζαεααζχκμοκ.  

      Ο ελςηενζηυξ δζάθμβμξ είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκμξ ιε ημκ εζςηενζηυ δζάθμβμ. Ο 

ζοββναθέαξ δε ιζθάεζ βζα ημκ ήνςα, αθθά ιε ημκ ήνςα
75

. Φοζζηά εα ήηακ θάεμξ κα 

οπμζηδνζπεεί υηζ δ ζοββναθζηή ζοκείδδζδ δεκ εηθνάγεηαζ ηαευθμο. Ζ ζοκείδδζδ ημο 

ζοββναθέα ανίζηεηαζ πακημφ ζημ ένβμ ιε ηδ δζαθμνά υηζ δεκ ιεηαηνέπεζ ημοξ ήνςεξ 

ζε ακηζηείιεκα, υπςξ ζηα ηαηά Bakhtin, ιοεζζημνήιαηα ιμκμθμβζημφ ηφπμο, μφηε 

ημοξ απμδίδεζ μνζζιμφξ πμο ενήιδκ ημοξ ηζξ παβζχκμοκ. Ζ ζοκείδδζδ ημο ζοββναθέα 

επζημζκςκεί δζαθμβζηά ιε ηδ ζοκείδδζδ ηςκ δνχςκ. Ονβακχκεζ ημ ένβμ ιε ηέημζμ 

ηνυπμ χζηε κα είκαζ δμιδιέκμ ζακ έκαξ ιεβάθμξ δζάθμβμξ ιεηαλφ ηςκ δνχςκ, υπμο 

ιέζα απυ ηδ ζφβηνμοζδ απμηαθφπημκηαζ μζ ήνςεξ ηαζ επζηοβπάκεηαζ ηαοηυπνμκα δ 

αοημβκςζία ηςκ δνχςκ. Οζ θςκέξ ηςκ δνχςκ ιζθμφκ, ζοβηνμφμκηαζ, ακηζδζημφκ, 

πνμηαθμφκ, επζαεααζχκμοκ ηαζ μδδβμφκ ζηδκ αθήεεζα. Ο ζοββναθέαξ δεκ ηναηάεζ βζα 

ημκ εαοηυ ημο ηίπμηα˙ ηα δίδεζ υθα ζημ πεδίμ ημο ήνςα βζα κα ημκ μδδβήζεζ ζηδκ 
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αοημβκςζία. Αοηή είκαζ δ εέζδ ημο ζοββναθέα ζε ζπέζδ ιε ημκ ήνςα ζημ 

πμθοθςκζηυ ιοεζζηυνδια ημο Νημζημβζέθζηζ. 

 

 

 

 

3. Ζ ηδέα ζην Νηνζηνγηέθζθη 

 

      Ο ήνςαξ ζημκ Νημζημβζέθζηζ «δεκ είκαζ ιυκμ ηάπμζμξ πμο ζοκεζδδημπμζεί ημκ 

ηυζιμ˙ είκαζ ηαζ ζδεμθυβμξ»
76

. Ζ ζδέα πμο έπεζ μ ήνςαξ βζα ημκ ηυζιμ, αμδεά ζηδκ 

αοημβκςζία. θμζ μζ ήνςεξ ζηα ένβα ημο Νημζημβζέθζηζ ακαγδημφκ ηαζ 

ζοθθμβίγμκηαζ ημ ορδθυ. «Μέζα ζημκ ηαεέκα ημοξ ανίζηεηαζ ιζα ζηέρδ πμο δεκ έπεζ 

ανεζ ηδ θφζδ ηδξ»
77

 ηαζ μ ζηυπμξ ημοξ είκαζ αηνζαχξ δ ακαγήηδζδ αοηήξ ηδξ ζδέαξ. 

Χξ απμηέθεζια «δ ζδέα έπεζ ηαηαθάαεζ ημ ααεφηενμ πονήκα ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ 

ημοξ»
78

. 

      Ζ ζδέα υιςξ δε γεζ ζηδκ αημιζηή ζοκείδδζδ ημο ηάεε ήνςα, αθθά ζπδιαηίγεηαζ, 

ακαπηφζζεηαζ ηαζ βεκκάεζ ηαζκμφνζεξ ζδέεξ υηακ ζοκάπηεζ μοζζαζηζηέξ δζαθμβζηέξ 

ζπέζεζξ ιε άθθεξ ζδέεξ. πςξ μ θυβμξ έηζζ ηαζ δ ζδέα είκαζ απυ ηδ θφζδ ηδξ 

δζαθμβζηή. Ο Νημζημβζέθζηζ δεκ παναεέηεζ έημζιεξ ζδέεξ. Δίηε αάγεζ ημοξ ήνςεξ κα 

ζογδηάκε ιε άθθμοξ ήνςεξ (δζαθμβζηέξ ζπέζεζξ), είηε αάγεζ ημκ ήνςα κα ζοβηνμφεηαζ 

ιε ηζξ ζηέρεζξ άθθςκ απυκηςκ ζοκμιζθδηχκ (εζςηενζηυξ δζάθμβμξ).  

      Ο Νημζημβζέθζηζ πνμζπαεεί κα δζαηοπχζεζ ηάεε ζηέρδ έηζζ χζηε  κα εηθνάγεηαζ 

ιέζα απυ αοηήκ υθμξ μ άκενςπμξ ηαζ ιαγί ημο υθδ δ ακενχπζκδ ημζιμεεςνία. 

Καιία ζηέρδ, ζφιθςκα ιε ημ Νημζημβζέθζηζ, δε ακήηεζ ζε ηάπμζμ απμηθεζζηζηά. Ο 

ηνυπμξ πμο ακαπηφζζεζ ηδ ζηέρδ ημο είκαζ εκζαίμξ: ηδκ ακαπηφζζεζ δζαθμβζηά, ιέζα 

απυ ηδκ ακηζπανάεεζδ μθμηθδνςιέκςκ θςκχκ. πςξ παναηηδνζζηζηά παναηδνεί μ 

Bakthin: «Γζα ημ Νημζημβζέθζηζ, ημ κα ζηέθηεζαζ ζδιαίκεζ κα νςηάξ ηαζ κα αημφξ, 

κα δζενεοκάξ ηζξ δζάθμνεξ ζπέζεζξ, ζοκδοάγμκηαξ ηζξ ιεκ ηαζ απμηαθφπημκηαξ ηζξ δε. 

Πνέπεζ κα οπμβναιιίζμοιε υηζ ζημ κημζημβζεθζηζηυ ηυζιμ ηαζ δ ζοιθςκία δζαηδνεί 

δζαθμβζηυ παναηηήνα: δεκ μδδβεί δδθαδή πμηέ ζε ηαφηζζδ θςκχκ ηαζ αθδεεζχκ ή ζε 
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ιζα ηαζ ιμκαδζηή απνυζςπδ αθήεεζα, υπςξ ζοιααίκεζ ζημ ιμκμθμβζηυ ηυζιμ»
79

 

Αηυια ηαζ δ ζηέρδ ημο ίδζμο ημο ζοββναθέα δεκ παναηίεεηαζ ααίαζηα, αθθά ένπεηαζ 

ζε δζαθμβζηή ζπέζδ ιε ημοξ ήνςεξ ημο ένβμο. Ο ζοββναθέαξ είκαζ θμνέαξ ηδξ δζηήξ 

ημο ζδέαξ. Ακηζπαναεέηεζ ζδέεξ ηαζ ορχκεζ ακάιεζά ημοξ ηαζ ηδ δζηή ημο ζηέρδ. Γζ‘ 

αοηυ ηαζ μ ήνςαξ δεκ απμηεθεί θενέθςκμ ημο ζοββναθέα, αθθά έπεζ ηδ δζηή ημο 

θςκή. ημ επίηεκηνμ ημο ένβμο ημο είκαζ ηα δζάθμνα «εβχ» ηα μπμία ιέζα απυ ηζξ 

δζαθμβζηέξ ζπέζεζξ ζοκεζδδημπμζμφκ ημκ ηυζιμ
80

. 

 

4. Ο ιόγνο ζηνλ Νηνζηνγηέθζθη 

 

1) Οη κνξθέο ηνπ πεδνύ ιόγνπ 

 

         φιθςκα ιε ημ Bathing οπάνπμοκ ηνείξ ηφπμζ θυβμο: Πνχημκ μ εοεφξ 

ζοββναθζηυξ θυβμξ πμο ηαηεοεφκεηαζ άιεζα πνμξ ημ ακηζηείιεκυ ημο, δεφηενμ μ 

θυβμξ - ακηζηείιεκμ (μ εοεφξ θυβμξ ημο ήνςα) ηαζ ηέθμξ μ θυβμξ πμο είκαζ 

πνμζακαημθζζιέκμξ πνμξ ημκ λέκμ θυβμ.
81

 Μέπνζ ηχνα, δ ζφβπνμκδ οθμθμβία έπεζ 

ελεηάζεζ ιυκμ ημκ πνχημ ηφπμ θυβμο (ημ ζοββναθζηυ θυβμ) ιε ηαηεφεοκζδ ημ 

ακηζηείιεκμ αβκμχκηαξ ηδ ζδιακηζηυηδηα ημο ηνίημο ηφπμο. Γζα ηδκ ηαθφηενδ 

ηαηακυδζδ ηδξ πεγμβναθίαξ ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ δ ελέηαζδ ημο θυβμο ζε ζπέζδ ιε 

ημ λέκμ θυβμ βζ‘ αοηυ ηαζ μ Bathing, ακαθφμκηαξ ημκ ηνίημ ηφπμ θυβμο, αζπμθείηαζ ιε 

                                                 
79

 .π., 152. 
80

 .π., 159. 
81

 Με ημκ υνμ λέκμξ θυβμξ μνίγμκηαζ ηα θυβζα εκυξ ήνςα πμο πανεζζθνέμοκ ζημ θυβμ εκυξ άθθμο 

ήνςα ηαζ επζδνμφκ έκημκα ζημκ ημκζζιυ ηαζ ηδ ζοκηαηηζηή δμιή ηδξ μιζθίαξ, ηάκμκηαξ ηζξ θέλεζξ ημο 

δζθςκζηέξ, ιε απμηέθεζια κα αημφβεηαζ δ θςκή ημο λέκμο θυβμο ηαζ δ θςκή ημο ήνςα πμο είηε 

ακηζδνά ζε αοηέξ, είηε ηαοηίγεηαζ ιε αοηέξ. ηδκ πανμφζα ενβαζία εα ιαξ απαζπμθήζεζ μ ηνίημξ ηφπμξ 

θυβμο, βζ αοηυ δεκ ακαθφμκηαζ μζ δφμ πνχημζ (μ ζοββναθζηυξ θυβμξ ηαζ μ θυβμξ ημο ήνςα).  Απθά 

ιζθχκηαξ μ Bakthin δζαζαθδκίγμκηαξ ημκ πνχημ ηφπμ ακαθένεζ υηζ είκαζ μ ζοββναθζηυξ θυβμξ πμο 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζεί ημκ λέκμ θυβμ, αθθά δεκ ημ ηάκεζ εζηειιέκα βζα κα ελοπδνεηήζεζ ηάπμζμ 

ζηυπμ ημο. Παναεέης: «Ζ ζηζβιή ηδξ ιίιδζδξ ημο λέκμο θυβμο, ακ ηαζ είκαζ μθμθάκενδ βζα ημκ 

ζζημνζηυ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ βζα ημκ ηάεε ζοκεπή ακαβκχζηδ, δεκ αθμνά ημ ζηυπμ ημο ίδζμο ημο 

θυβμο. Ακ πενάζεζ ζημ ζηυπμ ημο ίδζμο ημο θυβμο, ηυηε έπμοιε ηάπμζα ζηυπζιδ οπυδεζλδ πενί λέκμο 

θυβμο, μπυηε ιζθάιε βζα θυβμ ηνίημο, υπζ πνχημο ηφπμο»: Μ. Μ. Bakhtin, Εεηήκαηα πνηεηηθήο ηνπ 

Νηνζηνγηέθζθη, 300. φιθςκα ιε ημκ Bakthin μ δεφηενμξ ηφπμξ είκαζ μ θυβμξ ηςκ δνχςκ ζε έκα ένβμ. 

Δίκαζ μ «απεζημκζγυιεκμ[ξ] θυβμ[ξ], έκα[ξ] θυβμ[ξ] πμο έπεζ ιεηαηναπεί ζε ακηζηείιεκμ»:  υ.π., 299.  

Ακ μ ήνςαξ ιζθά απθά ηυηε έπμοιε ιμκμθςκζηυ θυβμ, ακ υιςξ μ ζοββναθέαξ πνδζζιμπμζεί ημ θυβμ 

ημο ήνςα βζα δζημφξ ημο θυβμοξ ή ακ μζ ήνςεξ πνδζζιμπμζμφκ λέκα θυβζα βζα κα οπμαάθθμοκ ηάηζ, 

ηυηε ιζθάιε βζα θυβμ ηνίημο ηφπμο. Παναεέης: «Ο θυβμξ ακηζηείιεκμ δπεί ζακ άιεζμξ ιμκμθςκζηυξ 

θυβμξ. Συζμ ζημοξ θυβμοξ ημο πνχημο υζμ ηαζ ζημοξ θυβμοξ ημο δεφηενμο ηφπμο, ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα δεκ έπμοιε πανά ιία θςκή ηάεε θμνά. Πνυηεζηαζ βζα ιμκμθςκζημφξ θυβμοξ. Ο 

ζοββναθέαξ υιςξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ημκ λέκμ θυβμ βζα ημοξ δζημφξ ημο ζημπμφξ, ιε ημ κα 

δχζεζ κέα ζδιαζζμθμβζηή ηαηεφεοκζδ ζ‘ έκα θυβμ πμο έπεζ ηαζ δζαηδνεί δζηή ημο ηαηεφεοκζδ. ‘ αοηή 

ηδκ πενίπηςζδ μ θυβμξ πνέπεζ ζφιθςκα ιε ηδκ απμζημθή ημο, κα εηθδθεεί ςξ λέκμξ θυβμξ»: υ.π., 303. 
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ιζα μιάδα θαζκμιέκςκ ηαθθζηεπκζημφ θυβμο πμο έπμοκ δζπθή ηαηεφεοκζδ: ηδκ 

οθμθμβία, ηδκ πανςδία, ημ skaz (ζοκεήηεξ πνμθμνζηήξ μιζθίαξ) ηαζ ημ δζάθμβμ, υπμο 

βζα κα ηαηαθάαμοιε ηδκ μοζία ημοξ, ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο δεκ έπμοκ ιία ηαηεφεοκζδ, 

αοηή ημο ακηζηεζιέκμο, πνέπεζ κα βκςνίγμοιε ηα ζοιθναγυιεκα ηδξ λέκδξ μιζθίαξ
82

. 

        Τπάνπμοκ δφμ εκυηδηεξ θυβςκ: δ εκυηδηα ημο ζοββναθζημφ εηθςκήιαημξ ηαζ δ 

εκυηδηα ημο εηθςκήιαημξ ημο ήνςα. Ζ δεφηενδ οπμηάζζεηαζ ζηδκ πνχηδ. Ο 

ζοββναθζηυξ θυβμξ οθίζηαηαζ ιζα ηέημζα επελενβαζία, χζηε κα πνμαάθθεηαζ μ 

παναηηήναξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ήνςα. Ο ζοββναθέαξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ 

λέκμ θυβμ βζα δζημφξ ημο ζημπμφξ, Δπμιέκςξ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε οθμπμίδζδ, ιε 

πανςδία ή ιε οθμπμζδιέκμ skaz.  

         Ο Bakthin  δζεοηνζκίγεζ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ θελζημθμβζηή απυπνςζδ ιζαξ 

θέλδξ (έκαξ ανπασζιυξ ή έκαξ επανπζςηζζιυξ) είκαζ ελαημιζηεοιέκδ, δδθαδή 

οπμδεζηκφεζ ηάπμζα λέκδ νήζδ, απυ ηδκ μπμία έπμοιε δακεζζηεί ηδ δεδμιέκδ θέλδ ή 

ζημ πκεφια ηδξ μπμίαξ έπεζ δμιδεεί δ θέλδ, ηυηε πζα έπμοιε είηε οθμπμίδζδ είηε 

πανςδία. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ οθμπμίδζδξ ακαθένεζ υηζ ιυκμ μ θυβμξ πνχημο ηφπμο 

ιπμνεί κα απμηεθέζεζ οθμπμίδζδ
83

∙ μ ζοββναθέαξ πνδζζιμπμζεί ημκ λέκμ θυβμ βζα κα 

εηθνάζεζ ηδκ λέκδ εέζδ ηαζ κα  οπδνεηήζεζ ημοξ ζηυπμοξ ημο. 

       Ακάθμβδ πνμξ ηδκ οθμπμίδζδ είκαζ δ δζήβδζδ ημο αθδβδηή πμο οπμηαεζζηά ημ 

ζοββναθζηυ θυβμ ζηδ ζφκεεζδ. Ζ δζήβδζδ ημο αθδβδηδ ακαπηφζζεηαζ ζε ιμνθέξ 

θμβμηεπκζημφ ή πνμθμνζημφ θυβμο ηαζ δ άπμρδ ημο ζοββναθέα δζαπενκά ημ θυβμ ημο 

αθδβδηή
84

. Σμ ζημζπείμ ημο skaz  οπάνπεζ ζε ηάεε αθήβδζδ, αθμφ μ ηνυπμξ δζήβδζδξ 

ημο αθδβδηή ηζκείηαζ ζημ πνμθμνζηυ skaz. ηακ υιςξ πνδζζιμπμζεί έκα θμβμηεπκζηυ 

φθμξ πμο ακαπανάβεηαζ απυ ημ ζοββναθέα απυ ημ πνυζςπμ ημο αθδβδηή, ηυηε 

ιζθάιε βζα οθμπμίδζδ ηαζ υπζ βζα δζήβδζδ. ηδκ πενίπηςζδ ημο skaz μ Bakthin 

πζζηεφεζ υηζ ζηυπμξ ημο ζοββναθέα είκαζ δ εζζαβςβή ιζαξ λέκδξ θςκήξ, «ιζαξ θςκήξ 

ημζκςκζηά ηαεμνζζιέκδξ πμο ζοκεζζθένεζ  ιε ιζα ζεζνά απυρεςκ ηαζ εηηζιήζεςκ ηζξ 

                                                 
82

 «Δάκ δε βκςνίγμοιε ηα ζοιθναγυιεκα ηάπμζαξ λέκδξ μιζθίαξ ηαζ ανπίζμοιε κα εηθαιαάκμοιε ηδκ 

οθμπμίδζδ ή ηδκ πανςδία υπςξ εηθαιαάκεηαζ δ ζοκδεζζιέκδ- δ απεοεοκυιεκδ ιυκμκ πνμξ ημ 

ακηζηείιεκμ ηδξ-  δ μιζθία, ηυηε δεκ πνυηεζηαζ κα ηαηαθάαμοιε ηδκ μοζία αοηχκ ηςκ θαζκμιέκςκ: δ 

οθμπμίδζδ εα απμηεθέζεζ βζα ιαξ φθμξ, δ πανςδία ηίπμηα παναπάκς απυ έκα θηςπυ ηζ αδφκαιμ 

ένβμ», υ.π. 297. 
83

 .π., 304. 
84

 «Ζ άπμρδ ημο ζοββναθέα δζαπενκάεζ, υπςξ ηαζ ζηδκ οθμπμίδζδ, ημ εζςηενζηυ ημο θυβμο ημο 

[αθδβδηή], ηάκμκηάξ ημκ ζε ιεβαθφηενμ ή ιζηνυηενμ ααειυ ζοιααηζηυ. Ο ζοββναθέαξ δε ιαξ δείπκεζ 

ηα θυβζα ημο (ςξ θυβμ-ακηζηείιεκμ ημο ήνςα), πανά ηα πνδζζιμπμζεί εη ηςκ έζς βζα ημοξ ζημπμφξ ημο, 

ακαβηάγμκηαξ ιαξ κα ακηζθδθεμφιε άεεθά ιαξ ηδκ απυζηαζδ ακάιεζα ζημκ ίδζμ ηαζ ζημκ λέκμ αοηυ 

θυβμ»: υ.π., 305. 
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μπμίεξ έπεζ ακάβηδ μ ζοββναθέαξ»
85

, χζηε κα ηδξ πνδζζιμπμζήζεζ βζα κα οπμζηδνίλεζ 

ηάπμζεξ εέζεζξ ημο, είηε, ζοκήεςξ, βζα κα ηζξ δζαηςιςδήζεζ. 

         Ακάθμβδ ιε ηδ δζήβδζδ ημο αθδβδηή είκαζ δ ιμνθή ηδξ  Icherzahlung ( δζήβδζδ 

ζε πνχημ πνυζςπμ), δ μπμία ηάπμηε ηαοηίγεηαζ ιε ημ ζοββναθζηυ θυβμ ηαζ έηζζ 

έπμοιε ιμκμθςκζηυ θυβμ πνχημο ηφπμο ηαζ άθθμηε ζοκμιζθεί ιε ημκ λέκμ θυβμ. 

Κμζκυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ οθμπμίδζδξ, ηδξ δζήβδζδξ ηαζ ηδξ Icherzahlung είκαζ υηζ μ 

ζοββναθέαξ πνδζζιμπμζεί ημκ λέκμ θυβμ βζα κα πεηφπεζ ημοξ ζηυπμοξ ημο. Γζ αοηυ 

ηαηαηάζζεζ αοηά ηα θαζκυιεκα ζε ιζα οπμηαηδβμνία ημο ηνίημο ηφπμο μνίγμκηάξ ηα 

ςξ «δζθςκζηυξ θυβμξ ιε ιία ηαηεφεοκζδ»
86

. 

        Σα πνάβιαηα είκαζ δζαθμνεηζηά ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ πανςδία. Δδχ μ ζοββναθέαξ 

ιζθάεζ ιε ημκ λέκμ θυβμ αθθά, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ οθμπμίδζδ, εζζάβεζ ζημ θυβμ αοηυ 

ιζα ζδιαζζμθμβζηή ηαηεφεοκζδ ακηίεεηδ πνμξ ηδκ λέκδ ηαηεφεοκζδ. ηδκ πανςδία 

δεκ έπμοιε ηαφηζζδ θςκχκ αθθά εη δζαιέηνμο ακηίεεηεξ απυρεζξ. Ζ δεφηενδ θςκή 

πνδζζιμπμζεί ημκ λέκμ θυβμ βζα κα ημκ πανςδήζεζ. φιθςκα ιε ημκ  Μπαπηίκ «μ 

θυβμξ ηδξ πανςδίαξ ιπμνεί κα είκαζ πμθοπμίηζθμξ. Μπμνεί ηακείξ κα πανςδήζεζ ημ 

λέκμ φθμξ ςξ φθμξ∙ ιπμνεί κα πανςδήζεζ ημ λέκμ ημζκςκζημηοπζηυ ή 

αημιζημπαναηηδνμθμβζηυ ηνυπμ εεχνδζδξ, ζηέρδξ ηαζ μιζθίαξ. Δπζπθέμκ δ πανςδία 

ιπμνεί κα είκαζ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ααεζά: ιπμνεί ηακείξ κα πανςδήζεζ ιυκμκ ηζξ 

επζθακεζαηέξ θεηηζηέξ ιμνθέξ, ιπμνεί υιςξ ή πανςδία ημο κα θηάζεζ ςξ ηζξ 

ααεφηενεξ, ηζξ δμιζηέξ ανπέξ ημο λέκμο θυβμο. Ζ πανςδία ιπμνεί κα βίκεζ 

αοημζημπυξ (π.π. δ θμβμηεπκζηή πανςδία ςξ είδμξ), αθθά ιπμνεί κα ελοπδνεηήζεζ ηαζ 

ηδκ επίηεολδ άθθςκ εεηζηχκ ζημπχκ (υπςξ π.π. ημ φθμξ ηδξ πανςδίαξ ζημκ Ανίμζημ 

ή ζημκ Πμφζηζκ)» 
87

 . 

         Με αάζεζ ηα υζα έπεζ ακαθφζεζ μ Bakthin βζα ηδκ πανςδία, ακαθένεζ ιζα 

δεφηενδ παναθθαβή ημο ηνίημο ηφπμο θυβμο, υπμο πνυηεζηαζ βζα δζθςκζηυ θυβμ ιε 

δζαθμνεηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ εκηάζζμκηαξ ζε αοηυκ ηδκ πανςδία, ηδ δζήβδζδ-πανςδία, 

ηδ Icherzahlung –πανςδία,  ημ θυβμ ημο ήνςα  πμο απεζημκίγεηαζ ιε ηνυπμ πανςδίαξ 

ηαζ ηδκ ηάεε απυδμζδ ημο λέκμο θυβμο ιε αθθαβή ημκζζιμφ.  

        Οζ δφμ πζμ πάκς παναθθαβέξ παναηηδνίγμκηαζ παεδηζηέξ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ 

ηνίηδ εκενβδηζηή παναθθαβή, υπμο μ λέκμξ θυβμξ επεκενβεί ζημ ζοββναθζηυ θυβμ
88

. 

                                                 
85

 .π., 307. 
86

 Βθέπε ηαλζκυιδζδ ημο ζοββναθέα, υ.π., 219. 
87

 .π., 310. 
88

 «ηδκ οθμπμίδζδ, ζημ δζήβδια, ηαζ ζηδκ πανςδία μ λέκμξ θυβμξ αθήκεηαζ παεδηζηά ζηα πένζα ημο 

ζοββναθέα πμο ημκ πνδζζιμπμζεί. Παίνκεζ αξ πμφιε μ ζοββναθέαξ ημκ λέκμ θυβμ ακοπενάζπζζημ ηαζ 
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ηδκ ηνίηδ εκενβδηζηή παναθθαβή μ Bakthin ακαθένεηαζ ζημ δζάθμβμ. οβηεηνζιέκα 

ακαθένεζ υηζ δ πνήζδ ημο λέκμο θυβμο είκαζ έκημκδ ζημ δζάθμβμ, αθμφ ιεηαλφ ηςκ 

ζοκμιζθδηχκ ιπμνεί κα φπανλδ ζφβηθζζδ απυρεςκ, αιθζαμθία, αβακάηηδζδ, 

εζνςκεία
89

. ηδκ οθμπμίδζδ, ζημ skaz πμο πανςδεί ηαζ ζηδκ πανςδία μ ζοββναθέαξ 

πνδζζιμπμζεί ημ λέκμ θυβμ βζα κα ημο δχζεζ έκα κέμ κυδια, εηθνάγμκηαξ ηζξ δζηέξ 

ημο απυρεζξ, εκχ ακηίεεηα ζηδκ ηαθοιιέκδ πμθειζηή ηαζ ζημ δζάθμβμ, μ λέκμξ θυβμξ 

επεκενβεί ζημ θυβμ ημο ζοββναθέα πζέγμκηάξ ημκ κα αθθάλεζ ηαζ κα ζοιαζααζηεί ιε 

ηδκ επζννμή ημο. 

         Χξ ηαθοιιέκα πμθειζηυξ θυβμξ κμείηαζ μ θυβμξ πμο είβεζ δζα ημο πθαβίμο ημκ 

λέκμ θυβμ
90

. ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ ζηδκ πανςδία μ λέκμξ θυβμξ οπμκμείηαζ επίζδξ, δ 

δζαθμνά, υιςξ. έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ ζοββναθζηυξ θυβμξ ζηδκ ηαθοιιέκδ 

πμθειζηή «ή παναδίδεηαζ απυ ιυκμξ ημο ζημκ λέκμ θυβμ ή πανμοζζάγεζ ημκ λέκμ θυβμ 

ζακ δζηυ ημο»
91

. Ο ίδζμξ ηνυπμξ θεζημονβίαξ παναηδνείηαζ ζημκ ακμζηηυ δζάθμβμ, 

αθμφ ηάεε θέλδ ακηζδνά ζημκ λέκμ θυβμ, ηαζ ζηδκ ηαθοιιέκδ δζαθμβζηυηδηα. Ο 

Bakthin δζεοηνζκίγεζ υηζ ιε ημκ υνμ ηαθοιιέκδ δζαθμβζηυηδηα εκκμείηαζ έκαξ 

δζάθμβμξ ακάιεζα ζε δφμ πνυζςπα ηα επζπεζνήιαηα ημο δεφηενμο ζοκμιζθδηή, υιςξ, 

παναθείπμκηαζ
92

. Πνυηεζηαζ βζα ιζα έκημκδ ζογήηδζδ ιεηαλφ ημο ήνςα ηαζ εκυξ 

απυκηα ζοκμιζθδηή. 

          ηδκ παναθθαβή ημο ηνίημο ηφπμο θυβμο μ Bakhtin εκηάζζεζ ηδκ ηνοιιέκδ 

εζςηενζηή πμθειζηή, ημκ ηνοιιέκμ δζάθμβμ, ημ δζάθμβμ ακμζηημφ ηφπμο, ηδκ 

αοημαζμβναθία ζε ιαπδηζηή έηθναζδ ηαζ ηδκ ελμιμθυβδζδ, αθθά ηαζ ηάεε θυβμ πμο 

ηνοθμημζηάγεζ ημκ λέκμ θυβμ. 

         Με αάζδ ηα πζμ πάκς μ Bakthin πανμοζζάγεζ ζπδιαηζηά ηζξ ηνεζξ παναθθαβέξ 

ημο ηνίημο ηφπμο θυβμο
93

:  

                                                                                                                                            
αεχμ βζα κα ημο πνμζδχζεζ κέμ κμδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ κα ημκ ακαβηάζεζ κα οπδνεηήζεζ ημοξ 

δζημφξ ημο, κέμοξ ζημπμφξ. ηδκ ηαθοιιέκδ πμθειζηή ηαζ ζημ δζάθμβμ ακηζεέηςξ, μ λέκμξ θυβμξ 

επεκενβεί ζημκ ζοββναθζηυ θυβμ πζέγμκηάξ ημκ κα αθθάλεζ ηαζ κα ζοιαζααζηεί ιε ηδκ επζννμή ηαζ ηδκ 

ειπκεοζή ημο»: υ.π., 317. 
89

 «ηδκ πναηηζηή ηδξ ηαεδιενζκήξ μιζθίαξ, δ πνήζδ ημο λέκμο θυβμο είκαζ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκδ, 

εζδζηά ζημ δζάθμβμ, υπμο μ μιζθδηήξ πμθφ ζοπκά επακαθαιαάκεζ ηδ εέζδ ημο ζοκμιζθδηή ημο, 

αλζμθμβχκηαξ ηαζ ημκίγμκηάξ ηδκ ιε ημκ ηνυπμ ημο: εηθνάγμκηαξ ηδκ αιθζαμθία, ηδκ αβακάηηδζδ, ηδκ 

εζνςκεία, ηδ πθεφδ ή ημκ ειπαζβιυ ημο»: υ.π., 312. 
90

 «ηδκ ηαεδιενζκή πναηηζηή μιζθία ηαοηίγεηαζ ιε υθα ηα θυβζα «πμο ζηάαμοκ ημ θάηημ ημο 

αθθμοκμφ», ηα θυβζα «ηανθζά». ημκ ίδζμ ηφηθμ υιςξ εκηάζζεηαζ ηαζ μ ηάεε ηαπεζκυξ, επζηδδεοιέκμξ 

θυβμξ, πμο αοημακαζνείηαζ πνμηαηααμθζηά, μ θυβμξ ιε ημοξ πζθζάδεξ δζζηαβιμφξ ηαζ οπμπςνήζεζξ ή 

οπεηθοβέξ.»: υ.π., 314-315. 
91

 .π., 313. 
92

 .π., 316. 
93

 Υνδζζιμπμζχ ηδκ ηαλζκυιδζδ ημο ίδζμο ημο ζοββναθέα βζα ημκ ηνίημ ηφπμ θυβμο, υπςξ μ ίδζμξ  

παναεέηεζ ζηδ ιεθέηδ ημο: υ.π., 319-318. 
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1. Γζθςκζηυξ θυβμξ ιε ιία ηαηεφεοκζδ: 

 α. οθμπμίδζδ 

 α. δζήβδζδ ημο αθδβδηή 

 β. θυβμξ πμο δεκ θεζημονβεί ςξ ακηζηείιεκμ εκυξ ήνςα-θμνέα ηςκ 

ζοββναθζηχκ ζηυπςκ 

 δ. Icherzahlung (αθήβδζδ ζε πνχημ πνυζςπμ) 

 

2. Γζθςκζηυξ θυβμξ ιε δζαθμνεηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ: 

 α. πανςδία 

 α. δζήβδζδ-πανςδία, 

 β. Icherzahlung -πανςδία  

 δ. μ θυβμξ ημο ήνςα  πμο απεζημκίγεηαζ ιε ηνυπμ πανςδίαξ 

 ε. ηάεε απυδμζδ ημο λέκμο θυβμο ιε αθθαβή ημκζζιμφ  

 

3.  Δκενβδηζηυξ ηφπμξ 

 α. δ ηνοιιέκδ εζςηενζηή πμθειζηή 

 α. δ αοημαζμβναθία ζε ιαπδηζηή έηθναζδ ηαζ δ ελμιμθυβδζδ 

 β. ηάεε θυβμξ πμο ηνοθμημζηάγεζ ημκ λέκμ θυβμ 

 δ. ημ απυζπαζια ημο δζαθυβμο 

 ε. μ ηνοιιέκμξ δζάθμβμξ 

 

           Ο Bakhtin επζζδιαίκεζ υηζ δ ζφβπνμκδ οθμθμβία έπεζ ιεθεηήζεζ ιέπνζ ηχνα 

ιυκμ ημκ πνχημ ηφπμ θυβμο, αβκμχκηαξ ημ ζδιακηζηυ ηνίημ ηφπμ πμο είκαζ 

πνμζακαημθζζιέκμξ πνμξ ημκ λέκμ θυβμ ηαζ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδκ ηαηακυδζδ 

ηδξ πνυγαξ. ηα ένβα ημο Νημζημβζέθζηζ, ζφιθςκα ιε ηδκ ενιδκεοηζηή εεχνδζδ ημο 

Bakthin, επζηναηεί μ δζθςκζηυξ θυβμξ: «Οζ έκημκεξ ηαζ απνυζιεκεξ ιεηααάζεζξ απυ 

ηδκ πανςδία, ζηδκ εζςηενζηή πμθειζηή, απυ ηδκ πμθειζηή ζημκ ηνοθυ δζάθμβμ, απυ 

ημκ ηνοθυ δζάθμβμ ζηδ οθμπμίδζδ ήνειςκ, αβζμβναθζηχκ ηυκςκ ηαζ απυ αοημφξ 

πάθζ ζηδ δζήβδζδ-πανςδία ηαζ, ηέθμξ, ζε έκακ ελαζνεηζηά έκημκμ ακμζπηυ δζάθμβμ- 

ζδμφ δ ηαναβιέκδ θεηηζηή επζθάκεζα ηςκ ένβςκ ημο Νημζημβζέθζηζ.»
94

. 

         

2) Σα ηξία επίπεδα ηεο πνιπθωληθόηεηαο ηνπ ιόγνπ  

                                                 
94

 .π., 326. 
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Σδκ πμθοθςκζηυηδηα μ Bakhtin ηδ ιεθεηά ζημ ένβμ ημο Νημζημβζέθζηζ, δζανενςιέκδ 

ζε ηνία επίπεδα: ημο θυβμο ημο ήνςα, ημο θυβμο ημο αθδβδηή ηαζ ημο δζαθυβμο 

ιεηαλφ ηςκ δνχςκ. 

 

1) Ο ιμκμθμβζηυξ θυβμξ ημο ήνςα 

 

        ημοξ ιμκμθυβμοξ ημο κημζημβζεθζηζημφ ήνςα πανεζζθνέμοκ λέκα θυβζα πμο 

επζδνμφκ έκημκα ζημκ ημκζζιυ ηαζ ηδ ζοκηαηηζηή δμιή ηδξ μιζθίαξ, ηάκμκηαξ ηζξ 

θέλεζξ ημο δζθςκζηέξ, ιε απμηέθεζια κα αημφβεηαζ δ θςκή ημο λέκμο θυβμο ηαζ δ 

θςκή ημο ήνςα πμο ακηζδνά  ζε αοηέξ. Ζ ηάεε θςκή δζεζζδφεζ ζηδκ εζςηενζηή μιζθία 

ημο ήνςα «υπζ ςξ παναηηήναξ ή ςξ ηφπμξ, υπζ ςξ ιοεζηυ πνυζςπμ ηδξ δζηήξ ημο 

αζςιαηζηήξ πθμηήξ (δ αδεθθή, μ αννααςκζαζηζηυξ ηδξ αδεθθήξ) αθθά ςξ «ζφιαμθμ 

ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ θφζδξ ζηα ζδεμθμβζηά πνμαθήιαηα πμο ημκ ααζακίγμοκ»
95

. Ο 

θυβμξ ημο ήνςα βζα ημκ εαοηυ ημο δμιείηαζ απυ ηδκ αδζάημπδ επζννμή ημο λέκμο 

θυβμο, πμο είηε ημκ επζπθήηηεζ είηε ημκ ημνμσδεφεζ. Έηζζ, μ λέκμξ θυβμξ μνίγεζ ημ φθμξ 

ηαζ ημκ ηυκμ ηδξ μιζθίαξ ημο ήνςα (ζοκηαηηζηέξ νςβιέξ, επακαθήρεζξ, οπεηθοβέξ, 

πθαηεζαζιμφξ)  ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημκ ηνυπμ πμο ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ηυζιμ
96

. Ο 

λέκμξ θυβμξ μδδβεί ημκ ήνςα ζε έκα είδμξ εζςηενζημφ δζαθυβμο, αθμφ απμηεθεί ηδ 

δεφηενδ θςκή  ιε ηδκ μπμία ζοκμιζθεί μ ήνςαξ
97

, ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηδκ 

ηνίηδ θςκή πμο δζαηυπηεζ ηδ δεφηενδ. θα αοηά ζοκηεθμφκ ζηδκ αοημβκςζία ημο 

ήνςα.  

         ηζξ πενζπηχζεζξ ελμιμθυβδζδξ ημο ήνςα, πμθθέξ θμνέξ οπμζηάπηεζ μ ίδζμξ ημκ 

εαοηυ ημο, εέθμκηαξ κα έπεζ ιζα δοκαηυηδηα δζαθοβήξ. Ο Bakthin δζεοηνζκίγεζ υηζ ιε 

ημκ υνμ δζαθοβή εκκμεί ημ κα αθήκεζ μ ήνςαξ ζημκ εαοηυ ημο ηδκ ακμζηηή 

δοκαηυηδηα κα αθθάλεζ ημκ ηεθεοηαίμ θυβμ ημο. Χξ απμηέθεζια μ θυβμξ πμο θαίκεηαζ 

υηζ είκαζ ηεθεοηαίμξ ζηδκ μοζία είκαζ μ πνμηεθεοηαίμξ. Καηαηνίκμκηαξ ηαζ 

οπμαζαάγμκηαξ ημκ εαοηυ ημο, μ ήνςαξ αζζζμδμλεί υηζ μ άθθμξ εα αιθζζαδηήζεζ ηδκ 

                                                 
95

 .π., 383.  
96

 «[]ηδκ ακηίθδρδ ημο ήνςα βζα ημκ εαοηυ ημο έπεζ δζεζζδφζεζ δ λέκδ ακηίθδρδ βζ‘ αοηυκ, εκχ ζημ 

εηθχκδια ημο ήνςα βζα ημκ εαοηυ ημο έπεζ πενάζεζ μ λέκμξ θυβμξ βζ‘ αοημκ∙ δ λέκδ ακηίθδρδ ηαζ μ 

λέκμξ θυβμξ πνμηαθμφκ ζοβηεηνζιέκα θαζκυιεκα πμο μνίγμοκ ηδ εειαηζηή ακάπηολδ ηδξ αοημβκςζίαξ, 

ηζξ νςβιέξ ηδξ, ημοξ ηνυπμοξ δζαθοβήξ ηαζ δζαιανηονίαξ ηδξ, ηαζ απυ ηδκ άθθδ ηδκ μιζθία ημο ήνςα 

ιε ηζξ ημκζηέξ εκαθθαβέξ ηδξ, ηζξ ζοκηαηηζηέξ νςβιέξ, επακαθήρεζξ, ηαζ οπεηθοβέξ ηδξ- ιε υθμ, ι‘ 

άθθα θυβζα, ημ εφνμξ ηδξ»:  υ.π., 335-336. 
97

 «Ο δζάθμβμξ ημο επζηνέπεζ κα οπμηαηαζηήζεζ ηδ θςκή εκυξ άθθμο ακενχπμο ιε ηδ δζηή ημο», υ.π., 

342. 
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ηνίζδ ημο ηαζ αθήκεζ ιζα δοκαηυηδηα δζαθοβήξ ηαζ αθθαβήξ ημο θαζκμιεκζηά 

ηεθεοηαίμο θυβμο ημο
98

. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηάκεζ ημκ ήνςα δζζοπυζηαημ ηαζ 

αηαηακυδημ
99

. 

         Ο ήνςαξ ημο Νημζημβζέθηζ ιάπεηαζ ιε ημκ άθθμ, υπζ ιυκμ βζα ημκ εαοηυ ημο, 

αθθά ηαζ βζα ημκ ηυζιμ, είκαζ δδθαδή έκαξ ζδεμθυβμξ. Ζ δεφηενδ θςκή ζηδ 

ζοκείδδζή ημο ζοκμιζθεί ιαγί ημο βζα ηδκ ακηίθδρδ πμο έπεζ ηυζμ βζα ημκ εαοηυ ημο 

υζμ ηαζ βζα ηδκ ημζκςκία. ε ηάεε ζηέρδ ημο ειπενζέπεηαζ δ πάθδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

θςκχκ, αλζμθμβήζεςκ ηαζ απυρεςκ. Ο θυβμξ ημο ήνςα έπεζ ηνζπθή ηαηεφεοκζδ: 

απεοεφκεηαζ ηαζ ιάπεηαζ ηαοηυπνμκα ιε ημκ εαοηυ ημο, ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ημο ηυζιμο, 

αθθά ηαζ ιε ημκ αηνμαηή ηαεμνίγμκηαξ ημκ γςκηακυ ηαζ ακήζοπμ παναηηήνα ημο 

ήνςα
100

. 

 

2) Λυβμξ ημο αθδβδηή 

 

        ηα ένβα ημο Νημζημβζέθζηζ μ θυβμξ ημο ήνςα δεκ απμηεθεί ημ θυβμ ημο 

ζοββναθέα. Ο ήνςαξ ελμοζζάγεζ ημ δζηυ ημο πνμζςπζηυ θυβμ
101

. Ζ δζήβδζδ ημο 

αθδβδηή ηζκείηαζ ακάιεζα ζε δφμ υνμοξ: είκαζ είηε μ ζηεβκά πθδνμθμνζαηυξ θυβμξ, 

πμο απμδίδεζ ηα βεβμκυηα πςνίξ ζδζαίηενμ ηυκμ, είηε μ θυβμξ πμο οζμεεηεί ηάπμζεξ 

θνάζεζξ ημο ήνςα
102

. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ μ θυβμξ ημο αθδβδηή είκαζ «άθςκμξ»
103

 

˙ δ αθήβδζδ δεκ εζζαάθθεζ ζημ θυβμ ημο ήνςα ςξ ιζα λέκδ δεφηενδ θςκή μφηε 

ιπενδεφεηαζ ιε άθθεξ θςκέξ πμο ζοκδζαθέβμκηαζ ιε ημκ ήνςα: «Σμ άθςκμ υιςξ, ηαζ 

πςνίξ ηακέκα ημκζζιυ βεβμκυξ απμδίδεηαζ ιε ηνυπμ πμο κα ιπμνεί κα θηάζεζ ςξ ημ 

πεδίμ ημο ήνςα ηαζ κα απμηεθέζεζ οθζηυ βζα ηδ δζηή ημο θςκή, οθζηυ βζα ηδκ ηνίζδ 

                                                 
98

 . π., 274-275. 
99

  Βθ. ηζξ ζδιακηζηέξ παναηδνήζεζξ ημο Bakthin :«Ζ δοκαηυηδηα δζαθοβήξ δζαηανάζζεζ ζδιακηζηά ηδ 

ζπέζδ ημο ιε ημκ εαοηυ ημο. Ο ήνςαξ δε βκςνίγεζ ηίκμξ δ εέζδ ηαζ δ άπμρδ πνμζδζμνίγμοκ εκηέθεζ ηδ 

δζηή ημο ηνίζδ: δ ιεηακζςιέκδ ηαζ αοημεπζηνζηζηή πνμζςπζηή ημο βκχιδ, ή ακηζεέηςξ, δ επζεοιία βζα 

ηδκ εηαζαζιέκδ βκχιδ ημο άθθμο, μ μπμίμξ ημκ απμδέπεηαζ ηαζ ημκ δζηαζχκεζ;», υ.π., 376. Βθέπε 

επίζδξ: «Ζ αοημηαηαδίηδ ηαζ δ αοημδζηαίςζδ υηακ ιμζνάγμκηαζ ακάιεζα ζε δφμ θςκέξ- εβχ 

ηαηαδζηάγς ημκ εαοηυ ιμο ηαζ μ άθθμξ ιε δζηαζχκεζ-, αθθά εηθνάγμκηαζ απυ ιία, δδιζμονβμφκ 

αιθζηαθακηεφζεζξ ηαζ εζςηενζηυ δζπαζιυ»: υ. π., 377. 
100

 «Σμ κα ιζθάεζ βζα ημκ εαοηυ ημο ζδιαίκεζ κα απεοεφκεηαζ ιε ημ θυβμ ημο ζημκ εαοηυ ημο, ημ κα 

ιζθάεζ βζα ημκ άθθμ ζδιαίκεζ κα απεοεφκεηαζ ζημκ άθθμ, ημ κα ιζθάεζ βζα ημκ ηυζιμ ζδιαίκεζ κα 

απεοεφκεηαζ ζημκ ηυζιμ. Χζηυζμ, υζμ ιζθάεζ ιε ημκ εαοηυ ημο, ιε ημκ άθθμ ηαζ ιε ημκ ηυζιμ, 

απεοεφκεηαζ ζοβπνυκςξ ηαζ ζε ηάπμζμκ ηνίημ: ζηνέθεζ ημ αθέιια ημο ζημ πθάζ, ζημκ αηνμαηή, ζημκ 

ιάνηονα ή ζημκ δζηαζηή», υ. π., 380. 
101

 «Έπμοκ ζοκδείζεζ (ημ ημζκυ ηαζ μζ ηνζηζημί) κα αθέπμοκ ζηα πάκηα ημ πνυζςπμ ημο ζοββναθέα ηζ 

εβχ δε δείπκς ημ δζηυ ιμο. Δκ ης ιεηαλφ, μφηε πμο ημοξ πενκάεζ απυ ημ ιοαθυ υηζ ιζθάεζ μ 

Νηεαμφζηζκ ηαζ υπζ εβχ. . . » : υ.π., 328.  
102

 .π.,402. 
103

 .π., 403. 
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ημο ζε υηζ αθμνά ημκ εαοηυ ημο»
104

. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ μ αθδβδηήξ οζμεεηχκηαξ 

θνάζεζξ ημο ήνςα έπεζ ςξ ζηυπμ κα ζοιθςκήζεζ ιαγί ημο ή κα ημκ οπμκμιεφζεζ. 

Πμθθέξ θμνέξ ηα θυβζα ημο ήνςα απμδίδμκηαζ ιε ημκ ημνμσδεοηζηυ ηαζ πνμηθδηζηυ 

ηυκμ ημο αθδβδηή. ηδ ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ μζ ήνςεξ απμδίδμκηαζ ιέζα απυ 

ημ φθμξ ηδξ πανςδίαξ ηαζ ηδξ οπεναμθήξ
105

, ηαζ έηζζ αημφβεηαζ ηαοημπνυκςξ δ θςκή 

ημο ήνςα ηαζ εηείκδ ημο αθδβδηή.    

       ημ κημζημβζεθζηζηυ ένβμ δεκ οπάνπεζ ηονίανπμξ θυβμξ˙ μ θυβμξ ημο αθδβδηή 

δεκ οπμζηεθίγεζ ημ θυβμ ημο ήνςα, βζ‘ αοηυ ηαζ δδιζμονβείηαζ, οπμζηδνίγεζ μ 

Bakthin, δζαθμβζηή ζπέζδ ιεηαλφ αθδβδηή ηαζ ήνςα: μ αθδβδηήξ απεοεφκεηαζ ζημκ 

ήνςα δζαθμβζηά, εκχ  πμθθέξ θμνέξ μ αθδβδηήξ είκαζ δ ηνίηδ θςκή πμο 

ακηζπαναηίεεηαζ ζημκ ήνςα. 

 

3) Ο δζάθμβμξ 

 

         Ζ αοημβκςζία ημο ήνςα ζημκ Νημζημβζέθζηζ επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ ημ 

δζάθμβμ. Ρεαθζζιυξ βζα ημκ Νημζημβζέθζηζ είκαζ δ δζενεφκδζδ ημο αάεμοξ ηδξ ροπήξ 

ηαζ αοηυ επζηοβπάκεηαζ, ζφιθςκα ιε ηδ εεχνδζδ ημο Bakthin, ιέζς ημο δζαθυβμο.  Ο 

δζάθμβμξ είκαζ δ ίδζα δ δνάζδ ημο ένβμο. Σα πάκηα ζηα ιοεζζημνήιαηα ημο 

Νημζημβζέθζηζ μδδβμφκ ζημ δζάθμβμ ηαζ ζηδ δζαθμβζηή ακηζπανάεεζδ, βζ‘ αοηυ ηαζ 

ζημοξ δζαθυβμοξ ημο ζοβηνμφμκηαζ δφμ δζπαζιέκεξ θςκέξ.  «Σμ ααζζηυ ζπήια ημο 

δζαθυβμο ζημκ Νημζημβζέθζηζ είκαζ απθυ: ακηζπανάεεζδ ακενχπμο ιε άκενςπμ, 

ακηζπανάεεζδ ημο εγώ ιε ημκ άιιν»
106

. 

         Ο Μπαπηίκ δζαηνίκεζ ημ δζάθμβμ ζε ελςηενζηυ (ακηζπανάεεζδ ημο «εβχ» ιε ημκ 

«άθθμ») ηαζ ζε εζςηενζηυ δζάθμβμ. Πμθθέξ θμνέξ μ ελςηενζηυξ δζάθμβμξ 

αθθδθεπζδνά ζημκ εζςηενζηυ δζάθμβμ, ζδζαίηενα ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο δ θςκή εκυξ 

ήνςα απακηά ζηζξ ηνοιιέκεξ ημπμεεηήζεζξ ημο άθθμο ήνςα, μδδβχκηαξ ζηδκ 

αθήεεζα
107

. 

                                                 
104

 Αοηυεζ.  
105

 .π., 364. 
106

 .π., 406.  
107

 Βθ. ζπεηζηά: «Ο Νημζημβζέθζηζ θνμκηίγεζ έηζζ χζηε ζηα γεοβάνζα ηςκ δνχςκ ημο δ εζςηενζηή 

θςκή ημο εκυξ κα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εζςηενζηή θςκή ημο άθθμο, πανυηζ πθέμκ ειθακίγεηαζ 

εκζανηςιέκδ ζε ηάπμζα ιμνθή (ιε ελαίνεζδ ημ δζάαμθμ ημο Ηαάκ Καναιάγμθ). Έηζζ, ζημ δζάθμβμ 

ημοξ ηα απμζπάζιαηα θυβμο ημο εκυξ αββίγμοκ ηαζ εκ ιένεζ ηαοηίγμκηαζ ιε ηα απμζπάζιαηα ημο 

εζςηενζημφ θυβμο ημο άθθμο. Ο ααεφξ, μοζζαζηζηυξ δεζιυξ δ εκ ιένεζ ηαφηζζδ ηςκ θυβςκ ημο εκυξ 

ήνςα ιε ημκ εζςηενζηυ ή ημκ ηνοθυ θυβμ ημο άθθμο απμηεθεί ημ απμθαζζζηζηυ ζδιείμ ζε υθμοξ ημοξ 

δζαθυβμοξ ημο Νημζημβζέθζηζ», υ.π., 409. 
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         οκμρίγμκηαξ, βζα ημκ Bakthin οπάνπμοκ δφμ είδδ ιοεζζημνδιάηςκ: 

ιοεζζημνήιαηα ιμκμθμβζημφ ηφπμο ηαζ πμθοθςκζηά ιοεζζημνήιαηα. ηα πνχηα δ 

επζαμθή λέκςκ ηυκςκ απμηεθεί έκα παζπκίδζ πμο ηαηαθφεηαζ απυ ημ ζοββναθέα, χζηε 

κα δπήζεζ ηαθφηενα μ δζηυξ ημο θυβμξ. θα ηαηεοεφκμκηαζ ζε ιζα ζοκείδδζδ. ημ 

ιμκμθμβζηυ ζπεδζαζιυ μ ζοββναθέαξ επμπηεφεζ ηα πάκηα.  Ο ήνςαξ είκαζ θιεηζηόο: 

εκενβεί, αζχκεζ, ζηέθηεηαζ ιέζα ζημ πνμηαεμνζζιέκμ ζοββναθζηυ πθαίζζμ. Ο ήνςαξ 

εηθνάγεζ ηδκ πνμζςπζηή ζδεμθμβζηή εέζδ ημο ζοββναθέα ελοπδνεηεί δδθαδή ημ 

ζοββναθέα ςξ θενέθςκυ ημο. Ζ αοημβκςζία ηαζ μ θυβμξ ημο ήνςα δεκ 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε ηονίανπμ ζημζπείμ ηδξ δυιδζήξ ημο, ηαζ έηζζ δεκ  οπάνπεζ 

δζαθμβζηή ζπέζδ ημο ζοββναθέα ιε ημοξ ήνςεξ ημο: μ ζοββναθέαξ δεκ απεοεφκεηαζ, 

δε νςηάεζ, δεκ ακηζδζηεί μφηε ζοιθςκεί ιε ημκ ήνςα. θα πανμοζζάγμκηαζ ζημ 

πθαίζζμ ημο ζοββναθζημφ πεδίμο. Ακηίεεηα, δ ζφζηαζδ ημο πμθοθςκζημφ 

ιοεζζημνήιαημξ, οπμζηδνίγεζ  μ Bakthin, ηαηαθφεζ ηδκ ζπέζδ ζοββναθέα-ήνςα, υπςξ 

δ ηεθεοηαία δμιείηαζ ζηα ιμκμθμβζηά ιοεζζημνήιαηα, ηαεχξ μ ζηυπμξ ιεηαηίεεηαζ 

πθέμκ ζηζξ δζαθμβζηέξ ζπέζεζξ πμθθαπθχκ ζοκεζδήζεςκ. 

       οιπεναζιαηζηά, δ νεαθζζηζηή δζάζηαζδ ηςκ δνχςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

ιπαπηζακή εεςνία επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ ηζξ δζαθμβζηέξ ζπέζεζξ, ηαζ αηνζαχξ ζ‘ 

αοηέξ ζηνέθεηαζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ πνμζέββζζδξ πμο επζπεζνμφιε βζα ηδ ζοβηνυηδζδ 

ηςκ δνχςκ ζηα αθδβδιαηζηά ένβα ημο Θεμηυηδ. 

 

 

1.2. Ζ ΘΔΧΡΗΑ TH ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ (G. GENETTE) 

 

        Ο Λόγνο ηεο Αθήγεζεο ημο G. Gennete εα απμηεθέζεζ ημ ααζζηυ πανάδεζβια βζα 

ηδκ ακάθοζδ ηαζ πενζβναθή ηςκ ένβςκ ημο Θεμηυηδ, ηαεχξ πανέπεζ ιζα ζαθέζηαηα 

μνβακςιέκδ ηαζ εφθμβδ εεςνία βζα ημκ αθδβδιαηζηυ θυβμ. 

       Ο Gérard Genette ηαλζκμιεί ηα πνμαθήιαηα ηδξ αθδβδιαηζηήξ ηεπκζηήξ ζφιθςκα 

ιε ηνεζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ: ημο πνυκμο, ημο ηξόπνπ ηαζ ηδξ θσλήο. 

 

1. Ο Υξόλνο 

        Ο πνυκμξ ηδξ ζζημνίαξ είκαζ δ θοζζηή δζαδμπή ηςκ βεβμκυηςκ, εκχ μ πνυκμξ ηδξ 

αθήβδζδξ είκαζ δ αημθμοεία ηςκ βθςζζζηχκ ζδιείςκ, πμο ακαπανζζηά ηα βεβμκυηα 

αοηά. Ο Genette ιεθεηά ηδ ζπέζδ ημο πνυκμο ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ημο πνυκμο ηδξ 
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αθήβδζδξ ακαθμνζηά ιε ηδ ηάλδ (ordre), ηδ δζάνηεζα (duree) ηαζ ηδ ζοπκυηδηα 

(frequence)
108

. 

 

       Α. Σάμε 

        Ζ πνχηδ ηαηδβμνία πνμκζηήξ μνβάκςζδξ ιέζα ζημ ηείιεκμ είκαζ δ ηάλδ, δδθαδή 

δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνμκζηήξ δζαδμπήξ ηςκ βεβμκυηςκ ζηδκ ζζημνία ηαζ ηδξ δζάηαλήξ 

ημοξ ζημ ηείιεκμ
109

. ηακ μ πνυκμξ ηδξ αθήβδζδξ δεκ είκαζ ζηδ ζςζηή ζεζνά ιε ημ 

πνυκμ ηδξ ζζημνίαξ, ηυηε πνμηφπηεζ δ ακαπνμκία (anachrony) πμο δζαηνίκεηαζ ζε 

πνυθδρδ (prolepse) ηαζ ακάθδρδ (analepse).  

       Ακάθδρδ μκμιάγεηαζ δ ακαπνμκία πμο επζηνέπεζ ζημκ αθδβδηή κα πάεζ πίζς ζημ 

πνυκμ ηαζ κα ακαζφνεζ ηάηζ πμο έπεζ ζπέζδ ιε ημ πανυκ. φιθςκα ιε ημ Genette 

οπάνπμοκ ηνεζξ ηφπμζ: δ ελςηενζηή ακάθδρδ , δ εζςηενζηή ηαζ δ ιζηηή.  Σμ εφνμξ ηδξ  

ελςηενζηήξ ακάθδρδ παναιέκεζ ελςηενζηυ ιε εηείκμ ηδξ πνχηδξ αθήβδζδξ, εκχ ημ 

εφνμξ ηδξ εζςηενζηήξ ακάθδρδξ είκαζ ιεηαβεκέζηενμ απυ ημ εκανηηζηυ ζδιείμ ηδξ 

αθήβδζδξ. Δλαζηίαξ αοημφ μζ ελςηενζηέξ ακαθήρεζξ δεκ ηζκδοκεφμοκ πμηέ κα 

ειπθαημφκ ιε ηδκ πνχηδ αθήβδζδ, ηδκ μπμία έπμοκ ςξ ιυκμ νυθμ κα 

ζοιπθδνχζμοκ, εκχ μζ εζςηενζηέξ ακαθήρεζξ εβηοιμκμφκ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηίκδοκμ, 

αθμφ ημ πνμκζηυ πεδίμ ειπενζέπεηαζ ζημ πνυκμ ηδξ πνχηδξ αθήβδζδξ.  Ο Genette 

ιεθεηχκηαξ ηζξ εζςηενζηέξ ακαθήρεζξ πνμηείκεζ κα ηζξ δζαπςνίζμοιε ζε 

εηενμδζδβδηζηέξ ηαζ μιμδζδβδηζηέξ. ηζξ εηενμδζδβδηζηέξ ακαθήρεζξ δ ζζημνία είκαζ 

δζαθμνεηζηή απυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ανπζηήξ αθήβδζδξ, βζα πανάδεζβια ακ ζημ ένβμ 

έπμοιε έκα κεμεζζαπεέκ πνυζςπμ, ημο μπμίμο ημ πανεθευκ μ αθδβδηήξ εέθεζ κα 

θςηίζεζ ιε ιία ακάθδρδ. Ακηίεεηα ζηζξ μιμδζδβδηζηέξ ακάθδρεζξ δ ζζημνία είκαζ 

ζηδκ ίδζα βναιιή ιε ηδ δνάζδ ηδξ πνχηδξ αθήβδζδξ. Ζ μιμδζδβδηζηή ακάθδρδ 

πςνίγεηαζ ζηδ ζοιπθδνςιαηζηή (completive) ακάθδρδ ή «παναπμιπή» ηαζ ζηδκ 

επακαθδπηζηή (repetitive) ή  «οπυικδζδ» (rappel).  Ζ ζοιπθδνςιαηζηή ακάθδρδ  

πενζθαιαάκεζ ηα ακαδνμιζηά ιένδ πμο ηαθφπημοκ εη ηςκ οζηένςκ  ηάπμζα ηεκά ηδξ 

ζζημνίαξ πμο δδιζμονβήεδηακ θυβς παναθείρεςκ. Αοηά ηα πνμβεκέζηενα ηεκά 

ιπμνμφκ κα είκαζ απθέξ εθθείρεζξ, νήβιαηα ηδξ πνμκζηήξ ζοκέπεζαξ. Ζ επακαθδπηζηή 

ακάθδρδ είκαζ δ ακάθδρδ πμο ακαθένεηαζ ζε έκα βεβμκυξ πμο έπεζ ήδδ ακαθενεεί. 

Αοηέξ μζ ακαθήρεζξ δζ‘ οπμικήζεςξ δε θαιαάκμοκ ιεβάθμ εφνμξ ηεζιεκζηχκ 

                                                 
108

 .π., 95. 
109

 «Μεθέηδ ηδξ πνμκζηήξ ηάλδξ ιζαξ αθήβδζδξ ζδιαίκεζ ακηζπανάεεζδ ηδξ ζεζνάξ ιε ηδκ μπμία 

δζαηάζζμκηαζ ηα βεβμκυηα ή ηα πνμκζηά ηιήιαηα ζημκ αθδβδιαηζηυ θυβμ ηαζ ηδξ ζεζνάξ δζαδμπήξ ηςκ 

ίδζςκ αοηχκ βεβμκυηςκ ή πνμκζηχκ ηιδιάηςκ ζηδκ ζζημνία»: G. Genette, Ο ιόγνο ηεο αθήγεζεο, 95. 
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δζαζηάζεςκ ηαζ ζοκήεςξ δ πζμ ηοπζηή πνήζδ ημοξ είκαζ «εηείκδ ιέζς ηδξ μπμίαξ έκα 

βεβμκυξ πμο ήδδ ζημκ ηαζνυ ημο ήηακ επζθμνηζζιέκμ ιε ιζα ζδιαζία αθέπεζ εη ηςκ 

οζηένςκ αοηή ηδκ πνχηδ ζδιαζία κα ακηζηαείζηαηαζ απυ ιία άθθδ (πμο δεκ είκαζ 

ακαβηαζηζηά ηαθφηενδ)»
110

.  

          Ο ηαεμνζζιυξ ηδξ ειαέθεζαξ επέηνερε ηδ δζαίνεζδ ηςκ ακαθήρεςκ ζε δφμ 

ηαηδβμνίεξ, ελςηενζηέξ ηαζ εζςηενζηέξ. ζμκ αθμνά ηδκ ηνίηδ ηαηδβμνία, δ ιεζηηή, 

πνυηεζηαζ βζα ιζα ακάθδρδ ηδξ μπμίαξ δ απυζηαζδ πδβαίκεζ πίζς ζε έκα ζδιείμ 

πνμβεκέζηενμ απυ ημ εκανηηζηυ ζδιείμ ηδξ πνχηδξ αθήβδζδξ ηαζ ηδξ μπμίαξ δ 

έηηαζδ θηάκεζ ζε έκα ζδιείμ ιεηαβεκέζηενμ απυ ηδ  ανπή ηδξ πνχηδξ αθήβδζδξ
111

. 

Καζ εδχ μ Genette δζαηνίκεζ δφμ ηαηδβμνίεξ, ηδ ιενζηή, πμο είκαζ ημ είδμξ ηδξ 

ακαδνμιήξ πμο ηεθεζχκεζ ζε έθθεζρδ πςνίξ κα εκχκεηαζ ιε ηδκ πνχηδ αθήβδζδ  ηαζ 

ηδκ πθήνδξ ακάθδρδ, πμο είκαζ ημ είδμξ ηδξ ακαδνμιήξ πμο εκχκεηαζ ιε ηδκ πνχηδ 

αθήβδζδ πςνίξ ηεκυ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ηδξ ζζημνίαξ. Ζ ιενζηή ακάθδρδ 

πνδζζιεφεζ ζημ κα ημιίζεζ ζημκ ακαβκχζηδ ιζα ιειμκςιέκδ πθδνμθμνία, ακαβηαία 

βζα ηδκ ηαηακυδζδ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ζημζπείμο ηδξ δνάζδξ, εκχ δ πθήνδξ 

«ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πναηηζηή ηδξ ανπήξ in media res απμαθέπεζ ζημ κα ακαηηήζεζ ηδκ 

μθυηδηα ημο αθδβδιαηζημφ «πνμδβμφιεκμο»»
112

. Οζ ιενζηέξ ακαθήρεζξ δε εέημοκ 

ηακέκα πνυαθδια αθδβδιαηζηήξ γεφλδξ ή ζφκδεζδξ: δ ακαθδπηζηή αθήβδζδ 

δζαηυπηεηαζ λεηάεανα πάκς ζε ιία έθθεζρδ ηαζ δ πνχηδ αθήβδζδ λεηζκά πάθζ απυ 

εηεί υπμο είπε ζηαιαηήζεζ. Ζ δοζημθία ζηζξ πθήνεζξ ακαθήρεζξ είκαζ ακηίζηνμθδ, 

αθμφ «οπάνπεζ ιζα ακαβηαία γεφλδ ακάιεζα ζηδκ ακαθδπηζηή αθήβδζδ ηαζ ζηδκ 

πνχηδ αθήβδζδ, γεφλδ πμο δε ιπμνεί κα βίκεζ πςνίξ ηάπμζα επζηάθορδ ηαζ άνα πςνίξ 

ηάπμζα θαζκμιεκζηή αδελζυηδηα, εηηυξ ηαζ ακ μ αθδβδηήξ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα 

αβάθεζ απ‘ ημ παζπκίδζ ηάπμζμ εοπάνζζημ ηέπκαζια»
113

. 

       Ακηίεεηα, πνυθδρδ μκμιάγεηαζ δ ακαπνμκία πμο επζηνέπεζ ζημκ αθδβδηή κα 

αθδβδεεί ή κα ακαηαθέζεζ εη ηςκ πνμηένςκ έκα βεβμκυξ πμο εα δζαδναιαηζζηεί 

ανβυηενα. φιθςκα ιε ημ Genette δ πνυθδρδ είκαζ θζβυηενμ ζοπκή απυ ηδκ 

ακάθδρδ, ημοθάπζζημκ ζηδ δοηζηή αθδβδιαηζηή πανάδμζδ, εκχ βεκζηά δ 

πνςημπνυζςπδ αθήβδζδ είκαζ πζμ πνυζθμνδ ζηδκ πνμακαββεθία (anticipation)
114

.  

Καζ εδχ δζαηνίκμοιε εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ πνμθήρεζξ. ηζξ ελςηενζηέξ 

                                                 
110

 .π., 120. 
111

 .π., 124. 
112

 .π., 125. 
113

 .π., 127. 
114

 .π., 130. 
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πνμθήρεζξ έκα βεβμκυξ ημπμεεηείηαζ ζε έκα ζδιείμ ηδξ ζζημνίαξ ιεηαβεκέζηενμ. «Ο 

νυθμξ ημοξ είκαζ ζοκήεςξ επζθμβζημφ παναηηήνα: πνδζζιεφμοκ βζα κα μδδβήζμοκ 

ιέπνζ ημ θμβζηυ ηένια ηδκ ηάδε ή ηδ δείκα βναιιή δνάζδξ, αηυια ηαζ ακ αοηυ ημ 

ηένια είκαζ ιεηαβεκέζηενμ»
115

. Οζ εζςηενζηέξ πνμθήρεζξ εέημοκ ημ ίδζμ είδμξ 

πνμαθδιάηςκ ιε ηζξ ακαθήρεζξ ημο ίδζμο ηφπμο: εηείκμ ηδξ επζηάθορδξ 

(interference),  ηδξ εκδεπυιεκδξ δζπθήξ πνήζδξ, ακάιεζα ζηδκ πνχηδ αθήβδζδ ηαζ ζε 

εηείκδ πμο αθδβείηαζ ημ πνμθδπηζηυ ηιήια. Ο Genette δζαηνίκεζ ζοιπθδνςιαηζηέξ 

ηαζ επακαθδπηζηέξ πνμθήρεζξ. Οζ ζοιπθδνςιαηζηέξ πνμθήρεζξ ένπμκηαζ εη ηςκ 

πνμηένςκ κα ηαθφρμοκ έκα ιεηαβεκέζηενμ ηεκυ, εκχ μζ επακαθδπηζηέξ ακαπανάβμοκ 

έκα ιεθθμκηζηυ αθδβδιαηζηυ ηιήια (υ.π., 134).Σζξ επακαθδπηζηέξ πνμθήρεζξ ηζξ 

ανίζημοιε ιυκμ οπυ ηδ ιμνθή ζφκημιςκ οπαζκζβιχκ: ακαθένμκηαζ ζε έκα βεβμκυξ 

πμο υηακ ένεεζ δ χνα ημο, εα εηηεεεί δζα ιαηνχκ, επζηεθχκηαξ ημ νυθμ ηδξ 

ακαββεθίαξ (πνμικδιυκεοζδ: annonce) (υ.π.,136). θεξ μζ πνμθήρεζξ είκαζ ιενζημφ 

ηφπμο ηαζ ζοπκά δζαηυπημκηαζ ιε ημκ ίδζμ απυημιμ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ άκμζλακ (υ.π., 

141). 

         Άθθεξ ηεπκζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ πανααζάγεηαζ δ μιαθή, θοζζηή πνμκζηή ζεζνά 

είκαζ: 

 

•   δ ηεπκζηή in media res: είκαζ δ πνχηδ ακαπνμκία ζηδκ ζζημνία ηδξ θμβμηεπκίαξ, 

δδθαδή δ ιδ ημζκή ανπή ζζημνίαξ ηζ αθήβδζδξ.  H θαηζκζηή αοηή θνάζδ ζδιαίκεζ 

«ζημ ιέζμ ηςκ πναβιάηςκ», δδθαδή ζηδ ιέζδ ηδξ οπυεεζδξ, ηαζ απμηεθεί ιζα 

ηεπκζηή ηδξ αθήβδζδξ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ κήια ηδξ ζζημνίαξ δεκ λεηοθίβεηαζ 

απυ ηδκ ανπή, αθθά μ αθδβδηήξ ανπίγεζ ηδκ ζζημνία απυ ημ ηνζζζιυηενμ ζδιείμ ηδξ 

πθμηήξ ηαζ, έπεζηα, ιε ακαδνμιή ζημ πανεθευκ, πανμοζζάγμκηαζ υζα πνμδβμφκηαζ 

ημο ζδιείμο αοημφ.  Με ηδ ιέεμδμ αοηή μ αθδβδηήξ ακμίβεζ έκα ηεκυ ιε απμηέθεζια 

κα δζεβείνεζ ηδκ πενζένβεζα ημο ακαβκχζηδ, ηδκ μπμία ηαθφπηεζ πδβαίκμκηαξ πίζς 

ζημ πανεθευκ ηαζ θφκμκηαξ ημ αίκζβια πμο δδιζμονβήεδηε. 

• Δβηζαςηζζιυξ: είκαζ μζ δεοηενεφμοζεξ αθδβήζεζξ ιέζα ζηδκ ηφνζα αθήβδζδ πμο 

δζαηυπημοκ ηδκ μιαθή νμή ημο πνυκμο. 

• Πανέηααζδ/πανέιαθδηδ (ειαυθζιδ) αθήβδζδ: είκαζ δ πνμζςνζκή δζαημπή ηδξ 

θοζζηήξ νμήξ ηςκ βεβμκυηςκ ηαζ δ ακαθμνά ζε άθθμ εέια πμο δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

οπυεεζδ ημο ένβμο 

                                                 
115

 .π. 131. 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 44 

• Πνμσδεαζιυξ/πνμζήιακζδ: είκαζ δ ροπμθμβζηή πνμεημζιαζία ημο ακαβκχζηδ απυ 

ημκ αθδβδηή βζα ημ ηζ πνυηεζηαζ κα αημθμοεήζεζ. 

• Πνμμζημκμιία: είκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ ζοββναθέαξ δζεοεεηεί ηα βεβμκυηα ηαζ 

δδιζμονβεί ηζξ ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ, χζηε δ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ κα είκαζ βζα ημκ 

ακαβκχζηδ θοζζηή ηαζ θμβζηή. 
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ρεδηαγξακκαηα
116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

   

                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116

 Σα ζπήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εδχ ακηθμφκηαζ απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ Φανίκμο-Μαθαιαηάνδ βζα 

ημκ Παπαδζαιάκηδ. Βθ. ζπεηζηά: Φανίκμο Μαθαιαηάνδ Γ., Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ζηνλ Παπαδηακάληε 

1887-1910, Αεήκα, Κέδνμξ, 1987, 298-299. 

 

ΜΗΚΣΖ 

 

Σμ εφνμξ ηδξ είκαζ 

πνμβεκέζηενμ ηδξ πνχηδξ 

αθήβδζδξ ηαζ  δ έηηαζδ 

θηάκεζ ζε έκα ζδιείμ 
ιεηαβεκέζηενμ απυ ηδ  ανπή 

ηδξ πνχηδξ αθήβδζδξ 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

Σμ εφνμξ ηδξ εζςηενζηήξ 

ακάθδρδξ είκαζ 

ιεηαβεκέζηενμ απυ ημ 

εκανηηζηυ ζδιείμ ηδξ 

αθήβδζδξ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

 

Σμ εφνμξ ηδξ  

ελςηενζηήξ ακάθδρδ 

παναιέκεζ ελςηενζηυ ιε 

εηείκμ ηδξ πνχηδξ 

αθήβδζδξ. 

ΟΜΟΓΗΖΓΖΣΗΚΖ 

 

Ζ ζζημνία είκαζ ζηδκ ίδζα 

βναιιή ιε ηδ δνάζδ ηδξ 

πνχηδξ αθήβδζδξ 

ΔΣΔΡΟΓΗΖΓΖΣΗΚΖ 

 

Ζ ζζημνία είκαζ δζαθμνεηζηή 

απυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

ανπζηήξ αθήβδζδξ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ 

 

Πενζθαιαάκεζ ηα ακαδνμιζηά ιένδ 

πμο ηαθφπημοκ εη ηςκ οζηένςκ  

ηάπμζα ηεκά ηδξ ζζημνίαξ πμο 

δδιζμονβήεδηακ θυβς 

παναθείρεςκ 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ 

 

Ζ ακάθδρδ πμο ακαθένεηαζ ζε 

έκα βεβμκυξ πμο έπεζ ήδδ 

ακαθενεεί 

ΜΔΡΗΚΖ 

 

Σμ είδμξ ηδξ 

ακαδνμιήξ 

πμο ηεθεζχκεζ 

ζε έθθεζρδ 

πςνίξ κα 

εκχκεηαζ ιε 

ηδκ πνχηδ 

αθήβδζδ 

ΠΛΖΡΖ 

 

Σμ είδμξ ηδξ 

ακαδνμιήξ 

πμο εκχκεηαζ 

ιε ηδκ  

πνχηδ 

αθήβδζδ 

πςνίξ ηεκυ 

ιεηαλφ ηςκ 

δφμ 

ηιδιάηςκ 

ηδξ ζζημνίαξ 

 

  ΑΝΑΛΖΦΖ 

Ζ ακαπνμκία πμο επζηνέπεζ ζημκ αθδβδηή κα πάεζ πίζς ζημ πνυκμ ηαζ κα ακαζφνεζ ηάηζ πμο έπεζ 

ζπέζδ ιε ημ πανυκ 
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ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

 

Δίκαζ ιζα πνυθδρδ πμο ακαθένεηαζ ζε 

έκα βεβμκυξ πμο ζοιααίκεζ έλς απυ ηα 

πνμκζηά υνζα ηδξ πνχηδξ αθήβδζδξ 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

Δίκαζ ιζα πνυθδρδ πμο ανίζηεηαζ 

ιέζα  ζηα πνμκζηά υνζα ηδξ πνχηδξ 

αθήβδζδξ, αθθά έπεζ ζοιαεί 

ιεηαβεκέζηενα απυ ημ ζδιείμ πμο 

ειθακίγεηαζ 

ΔΣΔΡΟΓΗΖΓΖΣΗΚΖ 

 

Ζ ζζημνία είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ ανπζηήξ αθήβδζδξ 

ΟΜΟΓΗΖΓΖΣΗΚΖ 

 

Ζ ζζημνία είκαζ ζηδκ ίδζα βναιιή 

ιε ηδ δνάζδ ηδξ πνχηδξ αθήβδζδξ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ 

 
Πενζθαιαάκεζ ηα 

ακαδνμιζηά ιένδ πμο 

ηαθφπημοκ εη ηςκ 

πνμηένςκ ηάπμζα 

ιεηαβεκέζηενα ηεκά ηδξ 

ζζημνίαξ 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ 

(πνμακαββεθία-

πνμικδιμκεοζδ) 

 

Δίκαζ ιζα πνυθδρδ πμο 

επακαθαιαάκεζ έκα 

ιεθθμκηζηυ 

αθδβδιαηζηυ ηιήια. 

Λεζημονβεί ςξ 

οπαζκζβιυξ, πμο εα 

απμηηήζεζ ζδιαζία 

ανβυηενα ζημ ηείιεκμ 

 

  Πνυθδρδ 

 

Ζ ακαπνμκία πμο επζηνέπεζ ζημκ αθδβδηή κα αθδβδεεί ή κα ακαηαθέζεζ εη ηςκ πνμηένςκ έκα 

βεβμκυξ πμο εα δζαδναιαηζζηεί ανβυηενα 
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     Β. Γηάξθεηα 

 

        Ζ ζζμπνμκία ιεηαλφ ημο πνυκμο ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ημο πνυκμο ηδξ αθήβδζδξ είκαζ 

οπμεεηζηή, ηαεχξ δε ιπμνεί ιζα αθήβδζδ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζε ίδζα δζάνηεζα 

βεβμκυηςκ. Ζ ηαπφηδηα εκυξ δζδβήιαημξ πμζηίθεζ. O Genette ακαβκςνίγεζ ηέζζενζξ 

ηαηδβμνίεξ νοειμφ/ηαπφηδηαξ πμο ηζξ μκμιάγεζ αθδβδιαηζηέξ ηαπφηδηεξ 

(mouvements narratifs):  

- ηδ ζηδκή  (scene) 

- ηδκ έθθεζρδ (ellipse) 

- ηδκ  παφζδ (pause)  

- ηαζ ηδκ πενίθδρδ (sommaire) 
117

 

  

        ηδκ ζηδκή μ Υνυκμξ ηδξ Ηζημνίαξ (ΥΗ) ακηζζημζπεί ιε ημ Υνυκμ ηδξ Αθήβδζδξ 

(ΥΑ) ηαζ ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ ημ δζάθμβμ. Ζ ζηδκή έπεζ νοειμφξ επζανάδοκζδξ ηαζ 

επζηάποκζδξ. Ζ επζανάδοκζδ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ παφζδ, υπμο ηάπμζμ ηιήια ημο 

αθδβήιαημξ ακηζζημζπεί ζε ηάπμζα ακφπανηηδ δζάνηεζα ηδξ ζζημνίαξ (ΥΑ ∞ ˃ ΥΗ) ηαζ 

πανμοζζάγεηαζ ιε ηδ ιμνθή είηε ημο αθδβδιαηζημφ ζπυθζμο είηε ηδξ πενζβναθήξ 

(πενζβναθζηή παφζδ)
118

, εκχ δ επζηάποκζδ ιε ηδκ έθθεζρδ, υπμο έκα ακφπανηημ 

ηιήια ημο αθδβήιαημξ ακηζζημζπεί ζε ηάπμζα δζάνηεζα ηδξ ζζημνίαξ (ΥΑ ˂ ∞ ΥΗ) ηαζ 

ηδκ πενίθδρδ πμο ηαθφπηεζ  ηζξ πενζπηχζεζξ ιεηαλφ ζηδκήξ ηαζ έθθεζρδξ (ΥΑ ˂  ΥΗ):  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                 
117

 .π., 159-160. 
118

 Ο Genette δζαπςνίγεζ ζημ ένβμ ημο ηδκ πενζβναθζηή παφζδ απυ ηδ δζδβδηζηή πενζβναθή. Βθ. 

ζπεηζηά: υ.π., 160-172. 

ηδκή: ΥΑ= ΥΗ 

 

Παφζδ: ΥΑ = κ, ΥΗ = 0. Άνα:    ΥΑ ∞ ˃ ΥΗ 

 

Έθθεζρδ: ΥΑ = 0, ΥΗ = κ. Άνα: ΥΑ ˂ ∞ ΥΗ 

 

Πενίθδρδ: ΥΑ ˂  ΥΗ ΡΕ
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       Ζ πενίθδρδ είκαζ δ ζοκμπηζηή αθήβδζδ βεβμκυηςκ ηαζ ιέπνζ ηα ηέθδ ημο 19
μο

 

αζχκα ήηακ μ ζοκδεέζηενμξ ηνυπμξ ιεηάααζδξ ακάιεζα ζε δφμ ζηδκέξ
119

.  

          Ζ παφζδ, ημ ηιήια ημο αθδβήιαημξ πμο ακηζζημζπεί ζε ηάπμζα ακφπανηηδ 

δζάνηεζα ηδξ ζζημνίαξ, αθμνά ηζξ πενζβναθέξ. Ο αθδβδηήξ ζηζξ πενζβναθζηέξ παφζεζξ 

εβηαηαθείπεζ ηδ νμή ηδξ ζζημνίαξ βζα κα εκδιενχζεζ απθά ημκ ακαβκχζηδ ιε ηδκ 

πενζβναθή εκυξ εεάιαημξ (ηοπζηυξ πενζβναθζηυξ ηακυκαξ υπςξ μνίζηδηε απυ ημ 

ιπαθγαηζηυ ιοεζζηυνδια). Οζ πενζβναθέξ εκδέπεηαζ κα επακαθαιαάκμκηαζ ζηδκ 

ζζημνία. ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, δεκ ζημπεφμοκ ζηδκ απθή εκδιένςζδ εκυξ 

εεάιαημξ, αθθά ηαηαδεζηκφμοκ εκίμηε  ηδκ επίδναζδ εκυξ εεάιαημξ ζημκ ήνςα ή ηζξ 

δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ εηθαιαάκεζ μ ήνςαξ ημ εέαια
120

. 

          Ζ πενζβναθή άθθμηε πνδζζιμπμζείηαζ ςξ παφζδ (πενζβναθζηή παφζδ) ηαζ 

άθθμηε εκηάζζεηαζ ιέζα ζηδ νμή ηδξ αθήβδζδξ (δζδβδηζηή πενζβναθή).  Ζ δζδβδηζηή 

πενζβναθή ηαηαβνάθεζ ημκ ροπζηυ ηυζιμ ηαζ ηζξ ζηέρεζξ  ηςκ δνχςκ.        

          Ζ έθθεζρδ ακάβεηαζ ζηδ εεχνδζδ ημο πνυκμο ηδξ ζζημνίαξ πμο έπεζ 

απμζζςπδεεί. Γζαηνίκμοιε ηζξ νδηέξ εθθείρεζξ, ηζξ οπμκμμφιεκεξ ηαζ ηζξ ηαεανά 

οπμεεηζηέξ εθθείρεζξ. Οζ νδηέξ εθθείρεζξ δδθχκμκηαζ είηε απυ έκδεζλδ ημο πνμκζημφ 

δζαζηήιαημξ πμο απμζζςπμφκ («πέναζακ ιενζηά πνυκζα»), είηε απυ έκδεζλδ ημο 

πνυκμο πμο ηφθδζε υηακ λακανπίγεζ δ αθήβδζδ («δφμ πνυκζα ανβυηενα»). Οζ 

οπμκμμφιεκεξ εθθείρεζξ δε δδθχκμκηαζ ζημ ηείιεκμ, αθθά μ ακαβκχζηδξ ιπμνεί κα 

ζοιπενάκεζ απυ ηάπμζμ αθδβδιαηζηυ ηεκυ ή απυ αθδβδιαηζηέξ αζοκέπεζεξ. Σέθμξ μ 

πζμ οπαζκζηηζηυξ ηφπμξ ηδξ έθθεζρδξ είκαζ δ οπμεεηζηή έθθεζρδ πμο ηδκ απμηαθφπηεζ 

εη ηςκ οζηένςκ ιζα ακάθδρδ.   

           ηδ ζηδκή μ Υνυκμξ ηδξ Ηζημνίαξ (ΥΗ) ζζμφηαζ ιε ημ Υνυκμ ηδξ Αθήβδζδξ 

(ΥΑ), ακ ηδ εεςνήζμοιε ηαεανή απυ ηάεε επέιααζδ ημο αθδβδηή ηαζ πςνίξ ηαιζά 

έθθεζρδ. ηζξ δζαθμβζηέξ ζηδκέξ, υιςξ οπάνπεζ έκα είδμξ ζοιααηζηήξ ζζυηδηαξ 

ακάιεζα ζημ πνυκμ αθήβδζδξ ηαζ ζημ πνυκμ ζζημνίαξ, αθμφ δεκ μνίγεηαζ δ ηαπφηδηα 

ιε ηδκ μπμία πνμθένεδηακ αοηά ηα θυβζα μφηε μζ εκδεπυιεκμζ κεηνμί πνυκμζ ηδξ 

ζογήηδζδξ (υ.π., 152). Ζ ηάεε ζηδκή δδθχκεζ ηδκ είζμδμ ημο ήνςα ζε έκα 

πενζαάθθμκ ηαζ ιπμνεί κα πνμςεεί ηδ δνάζδ (δναιαηζηέξ ζηδκέξ) ή κα ελοπδνεηεί 

ροπμθμβζηά ηαζ ημζκςκζηά ηίκδηνα (ηοπζηέξ ή οπμδεζβιαηζηέξ ζηδκέξ) (υ.π., 177-

178).    

                                                 
119

 .π., 162-163. 
120

 «Ζ πνμφζηεζα αθήβδζδ δε ζηέηεηαζ ζε έκα ακηζηείιεκμ ή εέαια πςνίξ αοηυξ μ ζηαειυξ κα 

ακηζζημζπεί ζε ιζα εκαηεκζζηζηή ζηάζδ ημο ίδζμ ημο ήνςα»: G. Genette, Ο ιόγνο ηεο αθήγεζεο,  166. 
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Γ. πρλόηεηα    

        Αθδβδιαηζηή ζοπκυηδηα είκαζ δ ζπέζδ  ακάιεζα ζηζξ θμνέξ πμο έκα βεβμκυξ 

ειθακίγεηαζ ζηδκ ζζημνία, ηαζ ζηζξ θμνέξ πμο ακαθένεηαζ ζημ ηείιεκμ. Οζ 

επακαθδπηζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ζζημνίαξ ηαζ αθήβδζδξ  ιπμνμφκ κα πάνμοκ ηζξ 

αηυθμοεεξ ηέζζενζξ ιμνθέξ: 

 

- αθήβδζδ ιζα θμνά αοημφ πμο έβζκε ιζα θμνά (ιμκαδζηή αθήβδζδ) 

- αθήβδζδ κ θμνέξ αοημφ πμο έβζκε κ θμνέξ (πμθοιμκαδζηή αθήβδζδ) 

- αθήβδζδ κ θμνέξ αοημφ πμο έβζκε ιζα θμνά (επακαθδπηζηή αθήβδζδ) 

- αθήβδζδ ιζα θμνά αοημφ πμο έβζκε κ θμνέξ (εαιζζηζηή αθήβδζδ)
121

. 

 

 

Μμκαδζηή Αθήβδζδ: 1Α/1Η 

 

Πμθοιμκαδζηή Αθήβδζδ: κΑ / κΗ 

 

Δπακαθδπηζηή Αθήβδζδ: κΑ / 1Η 

 

Θαιζζηηή Αθήβδζδ:  1Α / κΗ  

 

 

 

       Ο πζμ ζοκδεζζιέκμξ ηνυπμξ αθήβδζδξ είκαζ δ ιμκαδζηή ή εκζηή αθήβδζδ 

(singulatif). Ζ πμθοιμκαδζηή αθήβδζδ ζοκακηάηαζ ζπάκζα ηαζ οπμδδθχκεζ υηζ μ 

ζοββναθέαξ εέθεζ ηάηζ κα ημ ημκίζεζ. Ζ επακαθδπηζηή αθήβδζδ (repetitif) δεκ πνέπεζ 

κα εεςνείηαζ ςξ πακμιμζυηοπδ επακάθδρδ εκυξ βεβμκυημξ ζηδκ αθήβδζδ, αθθά ςξ 

αθήβδζδ εκυξ βεβμκυημξ ιε οθμθμβζηέξ δζαθμνέξ ηαζ ηονίςξ ιε παναθθαβέξ ζηδκ 

πνμμπηζηή. Σέθμξ, δ εαιζζηζηή  αθήβδζδ (iteratif) απμηεθεί ιζα πενίθδρδ ηςκ 

βεβμκυηςκ πμο επακαθαιαάκμκηαζ ζηδκ ζζημνία. 

       Οζ ιεηααμθέξ ζηδ ζεζνά, μζ αολμιεζχζεζξ ζηδ δζάνηεζα ηαζ μζ ζπέζεζξ 

επακάθδρδξ ζηδ ζοπκυηδηα ελοπδνεημφκ δζαθμνεηζημφξ ζηυπμοξ. Ζ παναημπμεέηδζδ 

                                                 
121

 G. Genette, Ο ιόγνο ηεο Αθήγεζεο 182-186.  
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ηςκ βεβμκυηςκ (δ ανπή  in media re,s δ πνήζδ ηδξ ακάθδρδξ ηαζ πνυθδρδξ) ιπμνεί 

κα πνμηαθέζεζ ηδκ πενζένβεζα, κα αολήζεζ ηδκ αβςκία ηαζ κα θςηίζεζ ζηδ ζοκέπεζα 

ηάπμζα βεβμκυηα. Οζ αολμιεζχζεζξ ζηδ δζάνηεζα αολάκμοκ ηδ αβςκία 

(ηαεοζηενχκηαξ ιε ηδκ πενζβναθή ηδ δνάζδ) ή ηαθφπημοκ ηάπμζα ηεκά πμο 

δδιζμονβήεδηακ (ιε ηδκ πενίθδρδ). Οζ δζάθμνεξ ιμνθέξ επακάθδρδξ ιεηαλφ ηςκ 

βεβμκυηςκ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ αθήβδζδξ επζδζχημοκ κα ημκίζμοκ έκα βεβμκυξ ή κα 

πνμαάθθμοκ έκα βεβμκυξ απυ άθθεξ μπηζηέξ βςκίεξ ( επακαθδπηζηή αθήβδζδ). 

 

2. ΔΓΚΛΗΖ/ ΣΡΟΠΟ 

 

         Αοζηδνά ιζθχκηαξ, δ έβηθζζδ πμο πνδζζιμπμζμφιε υηακ αθδβμφιαζηε ιζακ 

ζζημνία δε ιπμνεί κα είκαζ πανά δ μνζζηζηή (υ.π., 231).  ηακ αθδβμφιαζηε έκα 

βεβμκυξ ιπμνμφιε κα ημ δζδβδεμφιε ιε ηδκ ηάδε ή ηδ δείκα μπηζηή βςκία (υ.π., 232). 

Ζ αθήβδζδ ιπμνεί απυ ηδ ιζα κα πανέπεζ ζημκ ακαβκχζηδ θζβυηενεξ ή πενζζζυηενεξ 

πθδνμθμνίεξ δίκμκηαξ ηδκ εκηφπςζδ υηζ ανίζηεηαζ ζε ιζηνυηενδ ή ιεβαθφηενδ 

απυζηαζδ απυ αοηυ πμο δζδβείηαζ, απυ ηδκ άθθδ ιπμνεί κα εθέβλεζ ηδκ πθδνμθμνία 

πμο δίκεζ απυ ηδκ μπηζηή βςκία ημο πνμζχπμο πμο ημ δζδβείηαζ, ιμζάγμκηαξ έζηζ κα 

θαιαάκεζ ηδκ ηάδε ή ηδ δείκα πνμμπηζηή. «Ζ απυζηαζδ ηαζ δ πνμμπηζηή  είκαζ μζ 

μοζζχδεζξ υνμζ αοηήξ ηδξ νφειζζδξ ηδξ αθδβδιαηζηήξ πθδνμθμνίαξ πμο είκαζ δ 

έβηθζζδ, υπςξ δ μπηζηή απυ ηδκ μπμία αθέπς έκακ πίκαηα ελανηάηαζ ςξ πνμξ ηδκ 

αηνίαεζά ηδξ, απυ ηδκ απυζηαζδ πμο ιε πςνίγεζ απ‘ αοηυκ, ηαζ, ςξ πνμξ ημ εφνμξ, 

απυ ηδ εέζδ ιμο ζε ζπέζδ ιε ημ μπμζμδήπμηε ιενζηυ ειπυδζμ πμο ιμο ηυαεζ ζε 

ιζηνυηενμ ή ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ηδ εέα ημο» 
122

. 

 

Α. Απόζηαζε 

 

          Ο Πθάηςκαξ ακηζπαναεέηεζ δφμ αθδβδιαηζημφξ ηνυπμοξ, ακαθυβςξ ακ μ 

πμζδηήξ ιζθά μ ίδζμξ (απιή δηήγεζηλ) ή δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ ιζθά ηάπμζμξ άθθμξ 

(κίκεζηλ). Τπάνπεζ, υιςξ, δζάηνζζδ ζε ζπέζδ ιε  ηδκ αθήβδζδ βεβμκυηςκ ηαζ ηδκ 

αθήβδζδ θυβςκ. Ακ πνυηεζηαζ βζα αθήβδζδ βεβμκυηςκ ιπμνεί κα έπμοιε 

πνςημπνυζςπδ ή ηνζημπνυζςπδ αθήβδζδ (υ.π., 238).   ζμκ αθμνά ηδκ αθήβδζδ 

θυβςκ (εηθςκδιέκμο ή εκδζάεεημο), ζφιθςκα ιε ημ Genette, οπμδζαζνείηαζ, ιε αάζδ 
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 .π., 232. 
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ηδκ αθδβδιαηζηή απυζηαζδ, ζημκ αθδβδιαημπμζδιέκμ ή αθδβδιέκμ θυβμ (discours 

narrativise), ζημκ ακαθενυιεκμ (discours rapporte) ηαζ ζημ ιεηαηζεέιεκμ (discours 

transpose)
123

.  

        Ο αθδβδιαημπμζδιέκμξ  ή αθδβδιέκμξ θυβμξ είκαζ μ θυβμξ ημο αθδβδηή βζα ηα 

βεβμκυηα ηαζ δδθχκεζ έκα ιδδαιζκυ ααειυ εηπνμζχπδζδξ ημο θυβμο ηςκ δνχςκ 

ζηδκ αθήβδζδ. Ακ πνυηεζηαζ βζα εζςηενζηυ δζάθμβμ πνυηεζηαζ βζα ηδκ αθήβδζδ 

ζηέρεςκ (εζςηενζηυξ αθδβδιαημπμζδιέκμξ θυβμξ)
124

.  

        Ο ακαθενυιεκμξ θυβμξ είκαζ μ εοεφξ θυβμξ ηςκ δνχςκ πμο εηθνάγεηαζ ιε ηδ 

ιμνθή ημο δζαθυβμο ή ημο ιμκμθυβμο. Μεηαλφ ημο δζαθυβμο ή ιμκμθυβμο ηςκ 

δνχςκ ζοπκά πανειαάθθεηαζ ημ αθδβδιαηζηυ ζπυθζμ, ημ μπμίμ οπμβναιιίγεζ ηδκ 

αλζμπζζηία ή ακαλζμπζζηία, ηδκ αθήεεζα ή ημ ρέια ζηα θυβζα ηςκ δνχςκ
125

.  

        Ο ιεηαηζεέιεκμξ θυβμξ απμηεθεί ημκ εκδζάιεζμ θυβμ ημο αθδβδιαημπμζδιέκμο 

ηαζ ακαθενυιεκμο θυβμο. ηδκ ηαηδβμνία αοηή μ Genette πενζθαιαάκεζ πνχημ ημ 

θυβμ ημο ήνςα  πμο είκαζ ζοκοθαζιέκμξ ιε ημ θυβμ ημο αθδβδηή ηαζ δε ιπμνεί μ 

ακαβκχζηδξ κα λεπςνίζεζ πμζα θυβζα ακήημοκ ζημκ ιεκ ηαζ πμζα ζημκ δε ηαζ δεφηενμ 

ημ «εθεφεενμ πθάβζμ φθμξ»
126

. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ δζαηνίκμοιε ηζξ πενζπηχζεζξ 

πμο μ θυβμξ ηςκ δνχςκ ειπμηίγεζ (Infiltration) ημ ηείιεκμ ημο αθδβδηή ή δ 

βναιιαηζηή ημο αθδβδηή δζαπενκά ζημ θυβμ ηςκ δνχςκ. Ο ειπμηζζιυξ ημο 

αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο απυ ημ ζδίςια ηςκ δνχςκ θαίκεηαζ απυ θέλεζξ ή θνάζεζξ ηςκ 

δνχςκ πμο ανίζημκηαζ δζαζημνπζζιέκεξ ζημ αθδβδιαηζηυ ηείιεκμ. ε αοηέξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ ζηυπμξ ημο αθδβδηή είκαζ άθθμηε κα οπμβναιιίζεζ ημκ ζδζςιαηζζιυ ιζαξ 

μιάδαξ πμο είκαζ βθςζζζηά πνμζδζμνζζιέκδ ακηίεεηα απυ ημκ αθδβδηή, εκίμηε κα 

ημπμεεηήζεζ ηδκ πνμμπηζηή ημο ήνςα ηαζ κα δείλεζ ηάπμζμοξ δεζιμφξ ζοιπάεεζαξ ημο 

αθδβδηή ιε ημκ ήνςα ηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ κα πανςδήζεζ ημκ θυβμ ημο ήνςα.  

          Ο εθεφεενμξ πθάβζμξ θυβμξ είκαζ θυβμξ «δζθςκζηυξ», ακάιεζα ζημ θυβμ ημο 

αθδβδηή ηαζ ζημ θυβμ ημο ήνςα: ηνζημπνυζςπδ αθήβδζδ, πνυκμξ πανεθεμκηζηυξ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ πνμμπηζηή ημο αθδβδηή˙ υιςξ ηαοηυπνμκα, δείηηεξ πνμθμνζηυηδηαξ 

ζφιθςκα ιε ηδκ πνμμπηζηή ημο παναηηήνα˙ επζημκζζιυξ, δδθαδή αλζμθμβζηυξ 

πνμζακαημθζζιυξ ημο θυβμο αιθίζδιμξ, ιε ηνυπμ πμο μ θυβμξ ημο αθδβδηή άθθμηε 

κα ζοβηθίκεζ πνμξ ημ θυβμ ημο ήνςα ηαζ κα εηθνάγεζ ηδκ απμδμπή, ηδ ζοιπάεεζα, ηδκ 
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 Βθ.: G. Genette, Ο ιόγνο ηεο Αθήγεζεο, 242-243. 
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 .π., 242. 
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 Βθ. ζπεηζηά: Γεςνβία Φανίκμο Μαθαιαηάνδ, Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ζηνλ Παπαδηακάληε, Αεήκα, 

Κέδνμξ, 1987, 203.  
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αθθδθεββφδ ημο αθδβδηή πνμξ ημκ ήνςα, άθθμηε κα απμηθίκεζ απ‘ αοηυκ, μπυηε ιέζα 

ζημκ εθεφεενμ πθάβζμ θυβμ αημφβμκηαζ δφμ θςκέξ, δφμ φθδ, δφμ ζδιαζζαηέξ 

πνμμπηζηέξ. ‘ αοηή ηδκ πενίπηςζδ, μ θυβμξ ημο αθδβδηή θεζημονβεί οπμκμιεοηζηά˙ 

δδθχκεζ απμζηαζζμπμίδζδ, άνκδζδ, εζνςκεία, ζάηζνα, αηυιδ ηαζ πανςδία ημο θυβμο 

ημο ήνςα. 

           Ζ Dorrit Cohn δζμνεχκεζ ηδκ παναηήνδζδ ημο Genette βζα ημ ιμκυθμβμ, 

οπμζηδνίγμκηαξ υηζ οπάνπμοκ ηνία είδδ εζςηενζημφ δζαθυβμο: α) δ ροπμαθήβδζδ 

πμο είκαζ μ θυβμξ ημο αθδβδηή βζα ηδ ζοκείδδζδ εκυξ παναηηήνα, α) μ παναηζεέιεκμξ 

ιμκυθμβμξ  εκκμχκηαξ ημ κμδηυ θυβμ εκυξ παναηηήνα, β) μ αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ, μ 

κμδηυξ θυβμξ εκυξ παναηηήνα ιε ηδ ιμνθή ημο θυβμο ημο αθδβδηή
127

. 

 

Β. Πξννπηηθή/ Δζηίαζε 

 

          Ο δεφηενμξ ηνυπμξ νφειζζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ είκαζ δ πνμμπηζηή.          

Τπάνπεζ ιζα ζφβποζδ ηςκ εεςνδηζηχκ ενβαζζχκ ακάιεζα ζημ πμζμ είκαζ ημ πνυζςπμ 

ημο μπμίμο δ μπηζηή βςκία πνμζακαημθίγεζ ηδκ αθδβδιαηζηή πνμμπηζηή ηαζ ζημ 

εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ ενχηδια πμζμξ είκαζ μ αθδβδηήξ. Γδθαδή ακάιεζα ζημ 

ενχηδια πμζμξ αθέπεζ ηαζ ζημ ενχηδια πμζμξ ιζθά . ηακ μ αθδβδηήξ οζμεεηεί ηδκ 

πνμμπηζηή εκυξ εκδμηεζιεκζημφ πνμζχπμο, κα ηνίκεζ ηαζ κα αζζεάκεηαζ ιε ηα 

αζζεήιαηά ημο, ηυηε ιζθάιε βζα εζηίαζδ. Σμ πμζυ ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο ιεηαδίδεζ μ 

αθδβδηήξ είκαζ ακάθμβμ ιε ηδκ πνμμπηζηή ημο πνμζχπμο ημο μπμίμο ηδκ πνμμπηζηή 

οζμεεηεί. Ο Genette ιε αάζδ ηδ δζάηνζζδ πμζμξ ιζθάεζ ηαζ πμζμξ αθέπεζ, δζαηνίκεζ 

ηνζχκ εζδχκ αθδβήζεζξ : 

α. αθήβδζδ ιε ιδδεκζηή εζηίαζδ (μ αθδβδηήξ βκςνίγεζ πενζζζυηενα απυ ημοξ ήνςεξ) 

α. αθήβδζδ ιε εζςηενζηή εζηίαζδ (μ αθδβδηήξ θέεζ υζα λένμοκ μζ ήνςεξ). Μπμνεί 

κα είκαζ ζηαεενή ή ηαεμνζζιέκδ, υηακ μ αθδβδηήξ εζηζάγεζ απυ ηδκ ανπή ςξ ημ ηέθμξ 

ζημ ίδζμ πνυζςπμ, ιεηααθδηή, υηακ μ αθδβδηήξ εζηζάγεζ δζαδμπζηά (ηαεχξ πνμπςνεί 

δ αθήβδζδ) ζε δζαθμνεηζηά πνυζςπα ηαζ πμθθαπθή, υηακ ημ ίδζμ βεβμκυξ 

επακένπεηαζ ζηδκ αθήβδζδ, ιε ηδκ πνμoπηζηή δζαθμνεηζηχκ πνμζχπςκ 

β. αθήβδζδ ιε ελςηενζηή εζηίαζδ (μ αθδβδηήξ θέεζ θζβυηενα απυ αοηά πμο λένμοκ μζ 

ήνςεξ)
128

. 
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 Βθ. ζπεηζηά: Dorrit Cohn, Γηαθαλή πξόζσπα, (ιεηάθναζδ ηαζ επζιέθεζα Γήιδηνα Γ. 

Μπεπθζημφδδ), Αεήκα, Παπαγήζδ, 2001, 36-37. 
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         Οζ παναθθαβέξ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ πμο πανάβμκηαζ ζηδ δζάνηεζα ιζαξ αθήβδζδξ 

μκμιάγμκηαζ αθθμζχζεζξ. Τπάνπμοκ δφμ ηφπμζ αθθμίςζδξ: δ πανάθεζρδ, υηακ δδθαδή 

δίκεηαζ ιζηνυηδηα πμζυηδηα πθδνμθμνζχκ απυ υζεξ είκαζ ακαβηαίεξ ηαζ δ πανάθδρδ, 

υπμο δίκμκηαζ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ μζ μπμίεξ δεκ είκαζ απαναίηδηεξ (υ.π., 267). 

ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ πνμηαθείηαζ δ έηπθδλδ ημο ακαβκχζηδ ζηδκ ελέθζλδ ημο 

ένβμο, εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ μ ακαβκχζηδξ ενιδκεφεζ ιζα πθδνμθμνία πμο μ 

ήνςαξ αδοκαηεί κα ηαηαθάαεζ
129

. 
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3. ΦΧΝΖ 

 

         πςξ ζηδ βθςζζμθμβία οπάνπεζ δ οπμηεζιεκζηυηδηα ηδξ βθχζζαξ έηζζ ηαζ ζηδκ  

αθδβδιαηζηή πνάλδ, αθμφ ηα γδηήιαηα ηδξ αθδβδιαηζηήξ εηθχκδζδξ πενζμνίγμκηαζ 

ζε εηείκα ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ. «Μζα αθδβδιαηζηή ηαηάζηαζδ είκαζ έκα πενίπθμημ 

ζφκμθμ ημ μπμίμ δ ακάθοζδ ηδξ ελανηάηαζ ζε ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ πνάλδ ηδξ 

αθήβδζδξ, ημοξ πνςηαβςκζζηέξ, ημοξ πςνμπνμκζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ η.α.»
130

. Θα 

ελεηαζημφκ επμιέκςξ εδχ πνμζδζμνζζηζηά ζημζπεία ηςκ μπμίςκ δ πναβιαηζηή 

θεζημονβία είκαζ ηαοηυπνμκδ, ζοκανηχκηαξ ηα ζηδκ μοζία ιε ηζξ ηαηδβμνίεξ : 

 ημο πνυκμο ηδξ αθήβδζδξ 

 ημο αθδβδιαηζημφ επζπέδμο 

 ημο «πνμζχπμο», δδθαδή ηςκ ζπέζεςκ ακάιεζα ζημκ αθδβδηή, ημκ απμδέηηδ 

ηαζ ζηδκ ζζημνία πμο αοηυξ αθδβείηαζ. 

 

Α. Υξόλνο ηεο αθήγεζεο 

 

          Μπμνμφιε κα αθδβδεμφιε ιζα ζζημνία πςνίξ κα πνμζδζμνίζμοιε ημκ ηυπμ, εκχ 

είκαζ αδφκαημκ κα ιδκ ηδκ ημπμεεηήζς ζημ πνυκμ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζηή ιμο πνάλδ 

αθήβδζδξ, αθμφ εα πνέπεζ ακαβηαζηζηά κα ηδκ αθδβδεχ ζε πνυκμ εκεζηχηα, 

παναηαηζηυ ή ιέθθμκηα. Δπμιέκςξ, μζ πνμκζημί πνμζδζμνζζιμί ηδξ αθδβδιαηζηήξ 

ααειίδαξ είκαζ πζμ ζδιακηζημί απυ ημοξ ημπζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ. Απυ ηδκ μπηζηή 

βςκία ηδξ πνμκζηήξ εέζδξ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηέζζενζξ ηφπμοξ αθήβδζδξ: 

 

 Τζηενυπνμκδ (αθήβδζδ ζε πανεθεμκηζηυ πνυκμ). Δίκαζ δ αθήβδζδ πμο 

πνοηακεφεζ ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ αθδβήζεςκ πμο πανάβμκηαζ 

 Πνμηενυπνμκδ (αθήβδζδ ζημ ιέθθμκηα). Ζ πνμηενυπνμκδ αθήβδζδ 

θεζημφνβδζε ζε θζβμζηέξ πενζπηχζεζξ  ηαζ πνυηεζηαζ βζα ένβα πνμθδηζημφ 

ηφπμο 

 Σαοηυπνμκδ (αθήβδζδ ζημ ζφβπνμκμ ηδξ δνάζδξ εκεζηχηα). Δίκαζ μ 

απθμφζηενμξ ηφπμξ, αθμφ δ αοζηδνή ακηζζημζπία ζζημνίαξ ηαζ αθήβδζδξ 

παναιενίγεζ ηάεε είδμξ δζαζφκδεζδξ ηαζ πνμκζημφ παζπκζδζμφ. Πνέπεζ κα 

πνμζεπεεί υιςξ ακ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ ζζημνία ηαζ ζημκ αθδβδιαηζηυ θυβμ. 

                                                 
130
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Μζα αθήβδζδ ζημκ εκεζηχηα ιπμνεί κα θακεί ςξ δ απμεέςζδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ακηίεεηα ακ μ ηυκμξ δίκεηαζ ζηδκ ίδζα ηδκ αθήβδζδ, υπςξ 

ζηζξ αθδβήζεζξ ζε εζςηενζηυ ιμκυθμβμ, δ ακηζζημζπία θεζημονβεί εοκμσηά ζε 

ζπέζδ ιε ημ θυβμ ηαζ ηυηε δ δνάζδ είκαζ εηείκδ πμο ιμζάγεζ κα πενζμνίγεηαζ 

ζηδκ ηαηάζηαζδ ημο απθμφ πνμζπήιαημξ ηαζ ηεθζηά κα ελαθείθεηαζ 

 Πανειααθθυιεκδ (ακάιεζα ζηζξ ζηζβιέξ ηδξ δνάζδξ).  Δίκαζ μ 

πενζπθμηυηενμξ ηφπμξ, αθμφ πνυηεζηαζ βζα αθήβδζδ ζε πμθθέξ ααειίδεξ ηαζ δ 

ζζημνία ηαζ δ αθήβδζδ ιπμνμφκ κα δζαπθέημκηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε δ 

δεφηενδ κα επζδνά πάκς ζηδκ πνχηδ. Αοηυ ζοιααίκεζ ηονίςξ ζημ επζζημθζηυ 

ιοεζζηυνδια ιε πμθθμφ επζζημθμβνάθμοξ, υπμο δ επζζημθή είκαζ ηαοηυπνμκα 

ηαζ ιέζμ αθήβδζδξ ηαζ ζημζπείμ ηδξ πθμηήξ
131

. 

 

 

Β. Αθεγεκαηηθά επίπεδα 

 

         ε ιζα αθήβδζδ ιπμνμφιε κα έπμοιε ηνία αθδβδιαηζηά επίπεδα: ελςδζδβδηζηυ, 

εκδμδζδβδηζηυ, ιεηαδζδβδηζηυ. Λέβμκηαξ δζαθμνά επζπέδμο εκκμμφιε «ηάεε βεβμκυξ 

αθδβδιέκμ ιέζα ζ‘ έκα αθήβδια πμο ανίζηεηαζ ζε έκα δζδβδηζηυ επίπεδμ αιέζςξ 

ακχηενμ εηείκμο ζημ μπμίμ ημπμεεηείηαζ δ αθήβδιαηζηή πνάλδ πμο πανάβεζ αοηυ ημ 

αθήβδια.»
132

. Ζ αθδβδιαηζηή ααειίδα ιζαξ αθήβδζδξ πνχημο επζπέδμο είκαζ 

ελςδζδβδηζηή, δεφηενμο επζπέδμο δζδβδηζηή ηαζ ηνίημο επζπέδμο ελςδζδβδηζηή. Ζ 

ελςδζδβδηζηή αθήβδζδ δεκ είκαζ απαναίηδημ κα πνμζθαιαάκεηαζ πάκηα ςξ 

θμβμηεπκζηυ ένβμ μφηε μ ήνςάξ ηδξ  κα ηαοηίγεηαζ ιε ημκ αθδβδηή- ζοββναθέα,  βζα 

πανάδεζβια έκα ιοεζζηυνδια ιε ηδ ιμνθή πνμζςπζημφ διενμθμβίμο ή έκα 

επζζημθζηυ ιοεζζηυνδια ιε έκα ιυκμ επζζημθμβνάθμ. Ακηίζηνμθα, ηάεε δζδβδηζηή 

αθήβδζδ δεκ πανάβεζ ακαβηαζηζηά ιζα πνμθμνζηή αθήβδζδ, αθμφ ιπμνεί κα 

ζοκίζηαηαζ ζε έκα βναπηυ ηείιεκμ, υπςξ ημ ικδιυκζμ, πςνίξ παναθήπηδ.  

         Ακαθοηζηυηενα: υηακ ιέζα ζε ιζα αθήβδζδ πανειαάθθεηαζ ηαζ ιζα δεφηενδ 

ζζημνία, ηυηε, ηαηά ημκ Genette δ αθήβδζδ «δζαζπάηαζ» ζε δφμ επίπεδα: ζημ πνχημ 

επίπεδμ, πμο πενζέπεζ ηδκ ηφνζα αθήβδζδ, ηαζ ζημ δεφηενμ επίπεδμ, πμο πενζέπεζ ηδ 

δεοηενεφμοζα (εβηζαςηζζιέκδ) αθήβδζδ. Ζ ηφνζα αθήβδζδ ημπμεεηείηαζ ζημ επίπεδμ 

πμο μκμιάγεηαζ δζδβδηζηυ, εκχ δ δεοηενεφμοζα αθήβδζδ ημπμεεηείηαζ ζημ επίπεδμ 

                                                 
131

 .π., 288-295. 
132

 .π., 302-303. 
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πμο μκμιάγεηαζ ιεηαδζδβδηζηυ ή οπμδζδβδηζηυ. Ακ οπάνπεζ πνυθμβμξ ή εζζαβςβζηή 

αθήβδζδ ζημ ένβμ, ηυηε έπμοιε ηαζ έκα ηνίημ επίπεδμ, πμο μκμιάγεηαζ ελςδζδβδηζηυ. 

Ο Genette δζαηνίκεζ, θμζπυκ, ηνία αθδβδιαηζηά επίπεδα:  

 

 Σμ «ελςδζδβδηζηυ» επίπεδμ πμο ζοβηνμηείηαζ απυ ηδκ αθήβδζδ βεβμκυηςκ 

πμο είκαζ ελςηενζηά ζε ζπέζδ ιε ημ ηείιεκμ 

 ημ «δζδβδηζηυ» επίπεδμ πμο  πενζθαιαάκεζ ηα βεβμκυηα πμο ακήημοκ ζηδκ 

ηφνζα αθήβδζδ ηαζ 

 ημ «ιεηαδζδβδηζηυ» ή «οπμδζδβδηζηυ» επίπεδμ πμο πενζθαιαάκεζ ηδ 

δεοηενεφμοζα αθήβδζδ πμο εβηζαςηίγεηαζ ζηδκ ηφνζα αθήβδζδ ( π.π. ηα 

βεβμκυηα πμο αθδβείηαζ μ Οδοζζέαξ ζημοξ Φαίαηεξ (ηα παθαζυηενα βεβμκυηα 

απυ ηδκ Σνμία ιέπνζ ημ κδζί ηδξ Καθορχξ). 

 

Οζ ηονζυηενεξ ιμνθέξ ζπέζεςκ πμο ιπμνμφκ κα ζοκδέμοκ ηδ ιεηαδζδβδηζηή αθήβδζδ 

ιε ηδκ αθήβδζδ πνχημο ααειμφ ζηδκ μπμία αοηή εκηάζζεηαζ είκαζ: 

 

 1
μ
 ηφπμξ: άιεζδ αζηζαηή ζπέζδ ακάιεζα ζηα βεβμκυηα ηδξ ιεηαδζήβδζδξ ηαζ 

ζ‘ εηείκα ηδξ δζήβδζδξ, πμο πνμζδίδεζ ζηδκ αθήβδζδ 2
μο

 επζπέδμο ιζα 

ελδβδηζηή θεζημονβία 

 2
μξ

 ηφπμξ: ζοκίζηαηαζ ζε ιζα ηαεανά εειαηζηή ζπέζδ, πμο άνα δε ζοκεπάβεηαζ 

ηαιζά πςνμπνμκζηή ζοκέπεζα ιεηαλφ ιεηαδζήβδζδξ ηαζ δζήβδζδξ: ζπέζδ 

ακηίεεζδξ ή ακαθμβίαξ. 

 3
μξ

 ηφπμξ: δεκ πενζθαιαάκεζ ηαιζά νδηή ζπέζδ ακάιεζα ζηα δφμ επίπεδα ηδξ 

ζζημνίαξ: δ ίδζα δ αθδβδιαηζηή πνάλδ εηπθδνχκεζ έκα νυθμ ζηδ δζήβδζδ, 

ακελάνηδηα ιε ημ ιεηαδζδβδηζηυ πενζεπυιεκμ, νυθμ ροπαβςβίαξ βζα 

πανάδεζβια.  

 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ απυ ημκ πνχημ ςξ ημκ ηνίημ ηφπμ αολάκεηαζ δζανηχξ δ ζδιαζία ηδξ 

αθδβδιαηζηήξ ααειίδαξ. ημκ πνχημ δ ζπέζδ είκαζ άιεζδ, δεκ πενκά απυ ηδκ 

αθήβδζδ ηαζ εα ιπμνμφζε κα ηάκεζ δίπςξ αοηήκ,  ζημ δεφηενμ δ ζπέζδ είκαζ έιιεζδ, 

αθμφ δ αθήβδζδ είκαζ απαναίηδηδ ηαζ ζημκ ηνίημ δ ζπέζδ είκαζ πθέμκ ακάιεζα ζηδκ 

αθδβδιαηζηή πνάλδ ηαζ ζηδκ ηνέπμοζα ηαηάζηαζδ. 
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Γ. Πξόζωπν 

 

 

           Ο ιοεζζημνζμβνάθμξ ηαθείηαζ κα επζθέλεζ ακάιεζα ζε δφμ αθδβδιαηζηέξ 

ζηάζεζξ: κα αάθεζ έκα απυ ημοξ ήνςεξ ημο ένβμο κα αθδβδεεί ηδκ ζζημνία ή κα αάθεζ 

έκακ αθδβδηή λέκμ πνμξ ηδκ ζζημνία. Με αάζδ αοηυ δζαηνίκμοιε δφμ ηφπμοξ 

αθήβδζδξ ηδκ εηενμδζδβδηζηή αθήβδζδ, υπμο μ αθδβδηήξ είκαζ έλς απυ ηδκ ζζημνία 

ηαζ ηδκ μιμδζδβδηζηή, υπμο μ αθδβδηήξ είκαζ ήνςαξ ηδξ ζζημνίαξ. Ζ μιμδζδβδηζηή 

αθήβδζδ δζαηνίκεηαζ ζε δφμ επίζδξ πενζπηχζεζξ: ζε αοηήκ πμο μ αθδβδηήξ είκαζ μ 

ήνςαξ ηδξ αθήβδζήξ ημο ηαζ ζε αοηή πμο μ αθδβδηήξ παίγεζ δεοηενεφμκηα νυθμ, 

νυθμ παναηδνδηή ηαζ ιάνηονα
133

. 

          Ακ πνμζδζμνίζμοιε, ζε ηάεε αθήβδζδ, ηδ θφζδ ημο αθδβδηή ιε αάζδ 

ηαοημπνυκςξ ημ αθδβδιαηζηυ επίπεδμ (ελςδζδβδηζηυ ή εκδμδζδβδηζηυ) ηαζ ηδ ζπέζδ 

ημο ιε ηδκ ζζημνία (εηενμδζδβδηζηυ ή μιμδζδβδηζηυ) δζαηνίκμοιε ηέζζενεζξ ηφπμοξ 

ηδξ αθδβδιαηζηήξ ηαηάζηαζδξ: 

 

 

1. Δλςδζδβδηζηυξ- εηενμδζδβδηζηυξ (π.π μ ιδνμξ, αθδβδηήξ πνχημο ααειμφ 

πμο δζδβείηαζ ιζα ζζημνία απυ ηδκ μπμία απμοζζάγεζ) 

 

2. Δλςδζδβδηζηυξ- μιμδζδβδηζηυξ (π.π Ο Εζθ Μπθαξ, αθδβδηήξ πνχημο ααειμφ 

πμο δζδβείηαζ ηδ δζηή ημο ζζημνία) 

 

3. Δκδμδζδβδηζηυξ – εηενμδζδβδηζηυξ (π.π επναγακη, αθδβήηνζα δεφηενμο 

ααειμφ πμο δζδβείηαζ ζζημνίεξ  απυ υπμο βεκζηά απμοζζάγεζ) 

 

 

4. Δκδμδζδβδηζηυξ- μιμδζδβδηζηυξ (Οδοζζέαξ, αθδβδηήξ δεφηενμο ααειμφ πμο 

αθδβείηαζ ηδ δζηή ημο ζζημνία)
134

 

 

 

                                                 
133

 .π., 320-321.  
134

 Ζ δζάηνζζδ αοηή ηαεχξ ηαζ ημ πζμ ηάης ζπεδζάβναιια ακήηεζ ζημ Genette. Βθ.υ.π., 324-325. 
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                    ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

 

ΥΔΖ 

 

Δλςδζδβδηζηυ 

 

Δκδμδζδβδηζηυ 

 

Δηενμδζδβδηζηή 

 

 

ιδνμξ 

 

επναγακη 

 

Οιμδζδβδηζηή 

 

 

Εζθ Μπθαξ 

 

Οδοζζέαξ 

 

 

α) Λεηηνπξγίεο ηνπ αθεγεηή 

 

Ο αθδβδηήξ ιπμνεί κα ακαθάαεζ ανηεηέξ θεζημονβίεξ: αθδβδιαηζηή μνβακςηζηή, 

επζημζκςκζαηή, ζοκαζζεδιαηζηή ή ιανηονζηή ή πζζημπμζδηζηή ηαζ ζδεμθμβζηή.  Καιζά 

απυ αοηέξ ηζξ πέκηε θεζημονβίεξ δεκ είκαζ μθυηεθα ζαθήξ πςνίξ κα ζοκδέεηαζ ιε 

άθθεξ, ηαιζά εηηυξ απυ ηδκ πνχηδ δεκ είκαζ μθυηεθα απαναίηδηδ, ηαζ ηαοημπνυκςξ 

ηαιζά δεκ ιπμνεί κα απμθεοπεεί πθήνςξ
135

. 

 

 

β) Ο απνδέθηεο 

 

         πςξ μ αθδβδηήξ έηζζ ηαζ μ απμδέηηδξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ πανάβμκηεξ ηδξ 

αθδβδιαηζηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ημπμεεηείηαζ ζημ ίδζμ δζδβδηζηυ επίπεδμ, δδθαδή δε 

ζοβπέεηαζ πενζζζυηενμ a priori ιε ημκ ακαβκχζηδ απ‘ υηζ ζοβπέεηαζ μ αθδβδηήξ ιε ημ 

ζοββναθέα. «ε εκδμδζδβδηζηυ αθδβδηή ηαζνζάγεζ εκδμδζδβδηζηυξ απμδέηηδξ»
136

. Γζα 

πανάδεζβια ζε έκα επζζημθζηυ ιοεζζηυνδια μ απμδέηηδξ είκαζ μ παναθήπηδξ ηδξ 

επζζημθήξ. Ακηίεεηα «μ ελςδζδβδηζηυξ αθδβδηήξ δε ιπμνεί κα ζημπεφεζ πανά ζε έκακ 

                                                 
135

 .π., 332-334. 
136

 .π., 337. 
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ελςδζδβδηζηυ απμδέηηδ, πμο ζοβπέεηαζ εδχ ιε ημκ οπμκμμφιεκμ ακαβκχζηδ, ηαζ ιε 

ημκ μπμίμ ιπμνεί κα ηαοηζζεεί ηάεε πναβιαηζηυξ ακαβκχζηδξ»
137

. 

 

 

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα Αθεγεηή 

 

       

         Ο αθδβδηήξ ηδξ ζζημνίαξ δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ ζοββναθέα (ιε ελαίνεζδ ηα 

απμικδιμκεφιαηα, ημ διενμθυβζμ ηαζ ηδκ αοημαζμβναθία). Ο αθδβδηήξ είκαζ έκα 

πθαζιαηζηυ πνυζςπμ, δδιζμφνβδια ημο ζοββναθέα, δζαιεζμθααδηήξ ακάιεζα ζημκ 

ζοββναθέα ηαζ ημκ ακαβκχζηδ, ακελάνηδηα απυ ηα πνυζςπα ηδξ αθήβδζδξ ηαζ απυ 

ημ ακ παίνκεζ ιένμξ ζηδκ αθήβδζδ. 

           Μπμνμφιε κα ηαηαηάλμοιε ημοξ αθδβδηέξ ζε θακενμφξ (overt) ηαζ 

ηαθοιιέκμοξ (covert)
138

. Μζα δεφηενδ ηαηάηαλδ ιπμνεί κα βίκεζ ιε αάζδ ημ ηνζηήνζμ 

ηδξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζηδκ ζζημνία πμο αθδβμφκηαζ, ζε μιμδζδβδηζημφξ 

(homodiegetic) ηαζ εηενμδζδβδηζημφξ (heterodiegetic)
139

. Οζ πνχημζ ιεηέπμοκ ζημ 

ένβμ ςξ ήνςεξ ή αοηυπηεξ ιάνηονεξ, μζ δεφηενμζ δε ιεηέπμοκ ηαευθμο. Σέθμξ ιε 

αάζδ ηα αθδβδιαηζηά επίπεδα δζαηνίκεζ ηνεζξ ηφπμοξ αθδβδηχκ: ημοξ 

ελςδζδβδηζημφξ (extradiegetic), μζ αθδβδηέξ ιζαξ ζζημνίαξ υπμο δ πνάλδ ημοξ είκαζ 

ελςηενζηή ζημ ηείιεκμ, εκχ ηα βεβμκυηα πμο αθδβμφκηαζ ακήημοκ ζημ εκδμδζδβδηζηυ 

επίπεδμ, ημοξ εκδμδζδβδηζημφξ, μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ ιέζα ζηδκ ζζημνία ηαζ ηα 

βεβμκυηα πμο δζδβμφκηαζ ζοκζζημφκ κεηα-αθήγεζε (intradiegetic) ηαζ ημοξ 

ιεηαδζδβδηζημφξ (metadiegetic), μζ μπμίμζ είκαζ μζ αθδβδηέξ πμο ακαθαιαάκμοκ νυθμ 

ζπμθζαζηή ηδξ αθήβδζήξ ημο
140

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137

 Αοηυεζ. 
138

 Chatman Seymour, Story and Discourse, Narrative Structure in Fiction and Film, 196-198. 

139
  G. Genette, Ο ιόγνο ηεο Αθήγεζεο, 320-321. 

140
  .π., 302-319, 324-329. 
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θβδθδθδ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη αθεγεκαηηθνί ηξ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΑΦΖΓΖΣΖ 
 

 

 

 

 

 

 

    Με αάζδ  ημ ααειυ πανμοζίαξ                   Με αάζδ ημ ηνζηήνζμ ζοιιεημπήξ 

                                                              ημο ζηδκ ζζημνία 

 

 

   Φακενυξ                            Καθοιιέκμξ 

 

                                                                        Οιμδζδβδηζηυξ                  Δηενμδζδβδηζηυξ 

 

                                                                           

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Με αάζδ ηα αθδβδιαηζηά επίπεδα 

 

 

                            

                Δλςδζδβδηζηυξ                                                                   Μεηαδζδβδηζηυξ 

             

 

 

                                                          Δκδμδζδβδηζηυξ 

Μεηέπεζ ζημ 

ένβμ ςξ 

ήνςαξ ή ςξ 

αοηυπηδξ 

ιάνηοναξ 

Γε ιεηέπεζ 

ηαευθμο 

ζηδκ 

ζζημνία 

Βνίζηεηαζ ιέζα ζηδκ ζζημνία 

ηαζ ηα βεβμκυηα πμο δζδβείηαζ 

ζοκζζημφκ κεηα-αθήγεζε 

Ο αθδβδηήξ ιζαξ 

ζζημνίαξ 

πνχημο ααειμφ 

μ αθδβδηήξ πμο 
ακαθαιαάκεζ 

νυθμ ζπμθζαζηή 

ηδξ αθήβδζήξ 

ημο. 
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Ζ ΣΗΜΖ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑ 

  

        1. Ζ κμοαέθα Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα πνςημδδιμζζεφηδηε ημ 1912 ζημκ Ννπκά ζε 

ζοκέπεζεξ ηαζ αοημηεθχξ ζηδκ Κένηονα ημ 1914
141

. Ζ οπυεεζδ λεηοθίβεηαζ ζημ 

Μακημφηζ, πνμάζηζμ ηδξ Κένηοναξ. Ο Ακηνέαξ είκαζ έκαξ κέμξ απυ ηαθή, αθθά 

λεπεζιέκδ μζημβέκεζα. Αβαπά ηδκ ημζκςκζηά ηαηχηενδ ημο Ρήκδ ηαζ εέθεζ κα ηδκ 

πακηνεοηεί. Εδηά  ελαηυζζα ηάθανα βζα πνμίηα πμο ηα έπεζ ακάβηδ βζα κα λεπνεχζεζ 

ημ ζπίηζ ημο, αθθά δ ιδηένα ηδξ Ρήκδξ, δ ζζυνα Δπζζηήιδ, ημο δίκεζ ηναηυζζα βζ‘ 

αοηυ ηαζ ηείκμξ θεφβεζ. ηακ ιαεαίκεζ ζηδ ζοκέπεζα υηζ δ Ρήκδ πνυηεζηαζ κα 

πακηνεοηεί έκα θηςπυπαζδμ, πδβαίκεζ ζημ ζπίηζ ηδξ ηαζ ηδκ ηθέαεζ. Σα μζημκμιζηά 

πνμαθήιαηα αολάκμκηαζ ηαζ μ Ακηνέαξ ιέζς ημο εείμο ημο εζδμπμζεί ηδ ζζυνα 

Δπζζηήιδ υηζ πνυηεζηαζ κα εβηαηαθείρεζ ηδ Ρήκδ, ακ δεκ ημο δχζεζ πθέμκ βζα πνμίηα 

πίθζα ηάθανα Ζ ζζυνα Δπζζηήιδ δεκ οπμπςνεί, αθθά υηακ ιαεαίκεζ υηζ μ Ακηνέαξ 

εβηαηαθείπεζ ηδκ ηυνδ ηδξ, απεθπζζιέκδ ημο θέεζ υηζ εα ημο δχζεζ ηα ελαηυζζα. 

Μπνμζηά ζηδκ άνκδζή ημο ημκ ιαπαζνχκεζ εθαθνά ζημ ιπνάηζμ ηαζ θμαζζιέκδ 

ιήπςξ πάεζ ζηδ θοθαηή ημο δίκεζ ημ ηθεζδί ημο ημιμφ κα πάνεζ ηα πνήιαηα πμο γδηά. 

Ο Ακηνέαξ ζηακμπμζδιέκμξ πδβαίκεζ ζημ ζπίηζ κα πάνεζ ηδ Ρήκδ ηαζ ηα θεθηά, δ Ρήκδ 

υιςξ ανκείηαζ ηδκ αβάπδ ημο. 

        

           2.  Ζ εζηίαζδ ηδξ αθήβδζδξ είκαζ ιδδεκζηή
142

. Ο πακημβκχζηδξ αθδβδηήξ 

παναημθμοεεί πνμζεηηζηά ηαζ ηαηαβνάθεζ ηζξ ηζκήζεζξ, ηζξ πνάλεζξ ηαζ ηζξ ζηέρεζξ 

ηςκ δνχςκ. Ζ ζεζνά ηςκ βεβμκυηςκ είκαζ βναιιζηή, πςνίξ παναθείρεζξ ηαζ 

ακαδνμιέξ. Οζ ήνςεξ πνμαάθθμκηαζ ιέζα απυ ημ δζηυ ημοξ θυβμ (ιμκυθμβμξ), ιέζα 

απυ ημ δζάθμβμ ιε άθθμοξ ήνςεξ (δζάθμβμξ) ηαζ ιέζα απυ ημ θυβμ ημο αθδβδηή 

(πενζβναθέξ, ζπυθζα) 
143

.  

        ζμκ αθμνά ζημ θυβμ ημο αθδβδηή, ζηδκ Σηκή θαη ην ρξήκα δεκ παναηδνμφκηαζ, 

ζε ακηζδζαζημθή ιε άθθα δζδβήιαηα ηδξ επμπήξ, ελακηθδηζηέξ πενζβναθέξ ηδξ θφζδξ 

                                                 
141

 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα. Γζήβδια. Με εζημβναθίεξ παναβιέκεξ απυ ημ Μάνημ 

Εααζηγζάκμ. Κένηονα. Υνςιμηοπμθζεμβναθείμ Αδεθθχκ Γ. Αζπζχηδ. «Έηδμζδ ηδξ ζοκηνμθζάξ ηςκ 

Δκκζά», 1914. Βθ. ακαθοηζηυηενα:  Γζάκ. Γάθθαξ, Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο, Κξηηηθή ζπνπδή κηαο 

πεδνγξαθηθήο πνξείαο, Αεήκα, μηυθδξ, 2002, 111. 
142

  Βθ. Gerand Genette, Ο ιόγνο ηεο Αθήγεζεο, 260. 
143 φιθςκα ιε ημκ Bakhtin ημ αθδβδιαηζηυ ένβμ πνμαάθθεηαζ ςξ ημ ζδιείμ ζοκάκηδζδξ δφμ θυβςκ, 

ημο θυβμο ημο αθδβδηή ηαζ ημο θυβμο ημο ήνςα· αθ.: Μ. M. Bakhtin, Εεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ 

Νηνζηνγηέθζθη, 328. 
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ηαζ ημο ημπίμο
144

, εκχ μζ πενζβναθέξ ηςκ θοζζμβκςιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ 

δνχςκ είκαζ ζοκάια πενζμνζζιέκεξ, απμηεθμφκ ςζηυζμ ζδιακηζηυ ζημζπείμ ηδξ 

αθδβδιαηζηήξ μνβάκςζδξ ημο ένβμο ημο Θεμηυηδ
145

.  

       Ο αθδβδηήξ πενζβνάθεζ ηυζμ ημκ ήνςα υζμ πνεζάγεηαζ μ ακαβκχζηδξ κα 

ζπδιαηίζεζ ιζα εζηυκα βζα εηείκμκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημο ένβμο κα μθμηθδνχζεζ ηδκ 

ανπζηή ημο εκηφπςζδ ιε ηδ ζοκδνμιή ηαζ ηςκ άθθςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ αθήβδζδξ. ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ηα ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά εκυξ πνμζχπμο δε δδθχκμοκ ηδκ 

πνμζςπζηυηδηα ημο ήνςα, έπμοιε υιςξ ηα αθδβδιαηζηά ζπυθζα πμο ζημπεφμοκ ζημ 

κα ηαηεοεφκμοκ ηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο απμδέηηδ ηδξ αθήβδζδξ, 

δδιζμονβχκηαξ ιζα  εεηζηή ή ανκδηζηή εκηφπςζδ (primacy effect)
146

. Παναηδνείηαζ 

επίζδξ πενζβναθή ημο ροπζημφ ηυζιμο ηςκ δνχςκ, ηαεχξ πμθφ ζοπκά ιέζς 

αθδβδιέκςκ ιμκμθυβςκ πενζβνάθεηαζ δ ροπζηή δζενβαζία ηςκ δνχςκ ιεηά απυ έκα 

ζδιακηζηυ βεβμκυξ. Οζ πενζβναθέξ αοηέξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα αθδβδιαηζηά ζπυθζα 

βζα ημοξ ήνςεξ, παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ απυδμζδ ηαζ ιμνθμπμίδζδ ηςκ 

δνχςκ. 

        

            3. Ξεηζκχκηαξ απυ ημκ ηάεε ήνςα λεπςνζζηά, ζδιεζχκμοιε υηζ δ ζζυνα 

Δπζζηήιδ πανμοζζάγεηαζ απυ ηδκ ανπή ηζυθαξ ημο ένβμο. Σμ αθδβδιαηζηυ ζπυθζμ ιε 

ημ μπμίμ λεηζκά ημ ένβμ («ζακ ηαθή κμζημηονά δ ζζυνα Δπζζηήιδ δ Σνζκημφθαζκα 

εζδηχεδηε πνςί πνςί απυ ημ ηνεαάηζ . . . »,υ.π., 11) ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ πενζβναθή 

ηδξ («Δίηακ βοκαίηα ιζζυημπδ, εχξ ζανάκηα πέκηε πνμκχ, θζβκή ηαζ ρδθή, ιε 

γανςιέκμ πνυζςπμ, ιε πμθθά ιαθθζά άζπνα· αθθά ηα ιάηζα ηδξ είηακ γςενά ηζ 

αηυια κέα», υ.π., 11)  πνμσδεάγμοκ εεηζηά ημ ακαβκχζηδ («ζακ ηαθή κμζημηονά») βζα 

ηδκ δνςίδα. Σμ «γανςιέκμ πνυζςπμ» ηαζ «ηα άζπνα ιαθθζά δδθχκμοκ ηδ δφζημθδ 

γςή ηδξ δνςίδαξ, αθ μφ ήηακ αηυιδ ζπεηζηά κεανή ζηδκ δθζηία («ιζζυημπδ»), αθθά 

ηα «γςενά ιάηζα ηδξ» εηθνάγμοκ ηδ γςκηάκζα ηαζ εκενβδηζηυηδηά ηδξ.  

       Μέζα απυ ημ ένβμ δ ζζυνα Δπζζηήιδ πανμοζζάγεηαζ ςξ δ δοκαιζηή βοκαίηα 

αθμφ αοηή έπεζ πάνεζ ημ νυθμ ημο άκηνα ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ δμοθεφεζ βζα κα 

αμδεήζεζ ηα παζδζά, ζοβηεκηνχκμκηαξ ηδκ ακάθμβδ πνμίηα βζα ηα ημνίηζζα ηδξ 

μζημβέκεζαξ. Ζ δοκαιζηυηδηά ηδξ οπμαάθθεηαζ απυ ημ ιμκυθμβυ ηδξ: «,ηζ εηάιακε 

                                                 
144

 Οζ ακάθμβεξ εηηεκείξ πενζβναθέξ πμο επζηεθμφκ πμζηίθεξ θεζημονβίεξ ζηδκ αθήβδζδ, είκαζ βζα 

πανάδεζβια, παναηηδνζζηζηέξ ζηα δζδβήιαηα ημο Αθέλ. Παπαδζαιάκηδ· αθ.: Γεςνβία Φανίκμο-

Μαθαιαηάνδ, Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ζηνλ Παπαδηακάληε, 163. 
145

 Βθ. ζπεηζηά: π. Σζαηκζάξ, «Ζ γςή ηαζ μ εάκαημξ ημο Κανααέθα, ζδιεζχζεζξ βζα ηδκ αθδβδιαηζηή 

ηεπκζηή», 406-407. 
146

 Βθ. ζπεηζηά: Γεςνβία Φανίκμο-Μαθαιαηάνδ, Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ζηνλ Παπαδηακάληε, 53.  
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ημφηα ηα ιπνάηζα, αθθζχξ μοδέ πμοηάιζζμ κ‘ αθθάλμοιε δε εα ‘παιε», αθθά ηαζ 

ιέζα απυ ηα θυβζα ημο άκηνα ηδξ: «Απ δ ζζυνα Δπζζηήιδ, ακ ανβήζς, εα ιε θςκάγεζ 

υθδκ ηδ κφπηα [. . .] Κζ μ ημιυξ δεκ έπεζ πανά έκα ηθεζδί ηαζ ημ ‘πεζ δ ίδζα ημ ηθεζδί. 

Κ‘ είκαζ ςζηυζμ, ιςνέ παζδζά, υθμ βηνίκζα ηαζ πανάπμκα, πςξ δεκ έπεζ, πςξ είκαζ 

θηςπζά· ηζ ακηίξ, εβχ ημ λένς, ηζδ ηάεμκηαζ ηάθανα . . . ηαιπυζα [. . .] Μα είκαζ ηυζμ 

άλζα κμζημηονά! Δοθμβία ζημ ζπίηζ· ηίπμηα, δυλα κα ‘πεζ μ Θευξ, δε ιαξ θείπεζ» (υ.π., 

25-27). 

       Ο δζάθμβμξ ημο άκηνα ηδξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ ιε ημοξ άκηνεξ ημο ηαθεκέ, απμδίδεζ 

έκα εζδζηυ πνίζια ιέζα απυ ημ μπμίμ θαίκεηαζ αθεκυξ δ δοκαιζηυηδηα ηαζ δ 

αλζμζφκδ ηδξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ, ηαεχξ αοηή δζαπεζνίγεηαζ ηα θεθηά ημο ζπζηζμφ ηαζ 

θνμκηίγεζ ηα μζημβεκεζαηά γδηήιαηα, αθεηένμο δ δοκάιεζ ζοβηνμοζζαηή θμνά ηδξ 

απέκακηζ ζε υπμζμκ εα επζπεζνμφζε ιε ημκ έκα ή ημκ άθθμ ηνυπμ κα ηδξ ζηενήζεζ υζα 

ιε πμθφ ηυπμ είπε απμηηήζεζ.  

       Ο θυβμξ ημο βένμ Σνίκημθμο έπεζ δζαηοιάκζεζξ, ηαεχξ απυ ηδ ιζα εηθνάγεζ ηδ 

δοζανέζηεζα ημο πνμξ ηδ βοκαίηα ημο («υθμ βηνίκζα ηαζ πανάπμκα») ηαζ απυ ηδκ 

άθθδ ηδκ ζηακμπμίδζή ημο, ηαεχξ ηίπμηα δεκ ημοξ θείπεζ, αθμφ δ ζζυνα Δπζζηήιδ 

είκαζ «Δοθμβία ζημ ζπίηζ» ηαζ «ηζδ ηάεμκηαζ» πμθθά ηάθανα. ημ θυβμ ημο "αημφιε" 

θέλεζξ ηδξ δνςίδαξ πμο επακαθαιαάκεζ ιεηαημκζζιέκεξ μ άκηναξ ηδξ («υθμ βηνίκζα 

ηαζ πανάπμκα, πςξ δεκ έπεζ, πςξ είκαζ θηςπζά»). Με ηδ δήθςζδ αοηή πμο δζαηοπχκεζ 

ζοπκυηαηα («υθμ») δ ζζυνα Δπζζηήιδ, εέθεζ ηαζ ιέζς ημο ζογφβμο ηδξ, πμο ημκ 

πνδζζιμπμζεί πνμζθοέζηαηα ςξ "υπδια" ζημοξ ημζκςκζημφξ πχνμοξ υπμο μ 

ηεθεοηαίμξ ηζκείηαζ, ηαζ ηονίςξ ζημ ηαθεκείμ κα ζπδιαηίζεζ μ ημζκςκζηυξ ηδξ 

πενίβονμξ ιζα ηαεδζοπαζηζηή εζηυκα βζα ημκ εαοηυ ηδξ. Θέθεζ κα ιδκ πζζηεφμοκ υηζ 

έπεζ θεθηά, επμιέκςξ υηζ είκαζ ηαζ δοκάιεζ δζαθμνμπμζδιέκδ απυ εηείκμοξ, 

θμαμφιεκδ ιδκ ηοπυκ ηζ έηζζ απμηηήζεζ επενμφξ, ‗‗αβαίκμκηαξ έλς‘‘ απυ ημκ ηχδζηα 

απμδμπήξ ηδξ ημζκςκζηήξ ηδξ ηάλδξ. Χζηυζμ δ ιεηαηυπζζδ ηςκ θυβςκ ηδξ ζζυναξ 

Δπζζηήιδξ ζ‘ εηείκμοξ ημο ζογφβμο ηδξ εκέπεζ έκακ πναβιαηζηυ ηίκδοκμ, ηαεχξ μ 

ηεθεοηαίμξ ιε ημ κα ζοιθφνεζ υζα θέεζ δ βοκαίηα ημο ιε ηζξ δζηέξ ημο απυρεζξ («ηζδ 

ηάεμκηαζ» πμθθά ηάθανα) οπμδεζηκφεζ έιιεζα ημκ πθαζιαηζηυ παναηηήνα ηδξ 

ηαεδζοπαζηζηήξ εζηυκαξ πμο ηαθθζενβεί δ ζζυνα Δπζζηήιδ, ηάκμκηαξ ημοξ 

ιεηαημκζζιέκμοξ θυβμοξ ηδξ κα δπμφκ δζθςκζηά ηαζ κα πνμμζημκμιμφκ, θυβς 

αηνζαχξ ηδξ δζαθμβζηήξ ημοξ οθήξ (ημ «δεκ έπεζ» ηαζ ημ «θηςπζά» απμδίδμοκ ηδκ ίδζα 

ζηζβιή ημ «έπεζ» ηαζ ημ «βειάηδ ηάθανα», πμο ηα μκμιάγεζ ζπεδυκ αιέζςξ ιεηά μ 

θίθμξ ημο Ακηνέα, Ακηχκδξ) , υθεξ ηζξ επζηείιεκεξ ακαιεηνήζεζξ. 
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             Ο δζθςκζηυξ ςξ εη ημο απμηεθέζιαημξ πμο επζθένεζ, θυβμξ ημο βένμ 

Σνίκημθμο απμηεθεί ημιαζηυ ζδιείμ ζηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο, ηαεχξ μ Ακηνέαξ πμο 

έπεζ ενςηεοηεί ηδ Ρήκδ, αημφβμκηαξ υηζ έπεζ πνμίηα εκεαννφκεηαζ κα εηδδθχζεζ ημ 

εκδζαθένμκ ημο. O θίθμξ ημο Ακηχκδξ ηαηαθαααίκεζ ημκ πυκμ ημο ηαζ ημκ εκζζπφεζ, 

ηαεχξ εηείκμξ "ακηαπμηνίκεηαζ" ζημ δζαθμβζηυ "ηάθεζια" ηςκ ιεηαημπζζιέκςκ 

θυβςκ ηδξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ: 

 

«Γε ζηα ‘θεβα εβχ, πμο ηήκε εέθεζξ ηδ Ρήκδ! Καζ ιμο ‘ηακεξ ημκ Ηκηζάκμ, ε; Γζαηί 

νςημφζεξ βζα ηα πνμζηζά; Μα ιδκ αημφξ ημ ιεεφζηαηα. Ζ Σνζκημφθαζκα είκαζ 

βζμιάηδ ηάθανα· υθμ ημ Μακημφηζ ημ λένεζ· ηαζ ιε ηέπκδ ιπμνείξ κα ηζδ αβάθεζξ, α 

εέθεζξ, πμθθά πζθζυηενα. Δζηάεδηε κμζημηονά ηεηναπέναηδ. Άθθα ηυζα ίζςξ.» (υ.π., 

28) 

 

       Ο θυβμξ ημο Ακηχκδ είκαζ ιε ηδ ζεζνά ημο δζθςκζηυξ, ηαεχξ ειπενζέπεζ ηαζ ημ 

θυβμ ηςκ ηνίηςκ πμο βκςνίγμοκ υηζ δ ζζυνα Δπζζηήιδ είκαζ άλζα βοκαίηα («εζηάεδηε 

κμζημηονά ηεηναπέναηδ») ηαζ ηναηάεζ θεθηά («είκαζ βειάηδ ηάθανα· υθμ ημ 

Μακημφηζ ημ λένεζ»). Ο Ακηχκδξ απμδέπεηαζ  ηδ ζζυνα Δπζζηήιδ αάζεζ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ζοιαάζεςκ πμο ζζπφμοκ ζε ιζα θασηή ζοκμζηία ιε ειπμνζηά 

ηαηαζηήιαηα, υπςξ είκαζ ημ Μακημφηζ. Σδκ απμδέπεηαζ δδθαδή ςξ άλζα κμζημηονά 

πμο έπεζ απμηαιζεφζεζ, αθθά υπςξ ηάεε άκενςπμξ ηδξ ηάλδξ ηδξ δε δζαθαθεί μφηε ηδκ 

αλζμζφκδ ηδξ μφηε ηα πνήιαηα πμο έπεζ, αθθά ακηίεεηα παναπμκζέηαζ βζα ηδ θηχπζα 

ηδξ. 

       Ζ δοκαιζηυηδηα υιςξ ηδξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ δεκ απμδίδεηαζ  ιυκμ ιέζς ηδξ 

αθδβδιαηζηήξ ηεπκζηήξ ηςκ πενζβναθχκ (πενζβναθή ηςκ θοζζμβκςιζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηδξ δνςίδαξ) ηαζ ηςκ αθδβδιαηζηχκ ζπυθζςκ («ζακ ηαθή 

κμζημηονά») αθθά ηαζ ιέζα απυ ημ δζηυ ηδξ θυβμ ιε ημοξ άθθμοξ ήνςεξ (δηάινγν) ηαζ 

ιε ημκ εαοηυ ηδξ (κνλόινγν).  

       ηα χνζια ένβα ημο Θεμηυηδ οπενηενεί μ ακαθενυιεκμξ θυβμξ έκακηζ ηδξ 

αθήβδζδξ
147

. Δάκ πνμζπαεήζμοιε ιε αάζδ ηα δεδμιέκα ηδξ αθήβδζδξ κα 

ζοβηεκηνχζμοιε ηζξ ιμνθέξ ημο ακαθενυιεκμο θυβμο ζηδ Σηκή θαη ην ρξήκα, 

ηαηαθήβμοιε ζημ παναηάης ζπεδζάβναιια:  

                                                 
147

 φιθςκα ιε ημ Genette «δ δζήβδζδ ηςκ θέλεςκ» οπμδζαζνείηαζ ζημκ αθδβδιαημπμζδιέκμ θυβμ 

(narratized speech), ζημκ ακαθενυιεκμ (reported speech) ηαζ ζημ ιεηαηζεέιεκμ (transposed speech).  

Ο ακαθενυιεκμξ θυβμξ είκαζ μ εοεφξ θυβμξ ηςκ δνχςκ πμο εηθνάγεηαζ ιε ηδ ιμνθή ημο δζαθυβμο ή 

ημο ιμκμθυβμο. Βθ.: G. Genette, Ο ιόγνο ηεο Αθήγεζεο, 242-244. 
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1
μ
 ηεθάθαζμ Μμκυθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ (11-12) 

Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ – Ρήκδξ (12) 

Γζάθμβμξ Ακηνέα-ζζυνα Δπζζηήιδξ ηαζ ιζηνή πανέιααζδ ηδξ 

Ρήκδξ (13-14) 

Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ ιε βένμ Σνίκημοθμ (14) 

Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ ιε πςνμθφθαηεξ (15) 

2
μ
 ηεθάθαζμ Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ ηαζ Ρήκδξ (16) 

Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ-Ακηνέα  ηαζ ιζηνή πανέιααζδ ηδξ 

Ρήκδξ (17-22) 

Μμκυθμβμξ Ακηνέα (20-21) 

 

3
μ
 ηεθάθαζμ 

 

 

Γζάθμβμζ ζηδκ ηααένκα (23-25) 

Γζάθμβμξ Ακηνέα ιε βένμ Σνίκημοθμ ηαζ Ακηχκδ (25-27) 

Γζάθμβμξ Ακηνέα ιε ιπάνιπα πφνμ ηαζ Ακηχκδ (27-31) 

4
μ
 ηεθάθαζμ Γζάθμβμξ βοκαζηχκ ζηδ βεζημκζά ιε ζζυνα Δπζζηήιδ (33-38) 

Μμκυθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ (38) 

Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ - Ακηνέα – Ρήκδξ (39-43) 

Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ ιε βένμ Σνίκημοθμ (43-44) 

5
μ
 ηεθάθαζμ Γζάθμβμξ Ακηνέα- Ακηχκδ-ιπάνιπα πφνμο (46-50) 

Μμκυθμβμξ Ακηνέα (48, 49, 50) 

6
μ
 ηεθάθαζμ Μμκυθμβμξ Ρήκδξ (52-54) 

Γζάθμβμξ Ρήκδξ- Ακηνέα (54-57) 

 Μμκυθμβμζ Ρήκδξ πμο πανειααίκμοκ ζηδ ζογήηδζδ (55, 56, 57) 

7
μ
 ηεθάθαζμ Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ ιε βεζηυκζζζα (58-59) 

Μμκυθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ (59) 

Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ ιε πφνμ (60-61) 

Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ ιε Ακηνέα (62-63) 

8
μ
 ηεθάθαζμ Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ ιε εείμ πφνμ (65-74) 

Μμκυθμβμξ ζζυναξ επζζηήιδξ (68,69, 72-73) 

Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ ιε άκηνα ηδξ (74-75) 

9
μ
 ηεθάθαζμ Μζηνυξ ιμκυθμβμξ Ακηνέα (76) 

Γζάθμβμξ Ρήκδξ- Ακηνέα (76-80) 
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Γζάθμβμξ Ρήκδξ- Ακηνέα- πφνμο (80-81)  

10
μ
 ηεθάθαζμ 

 

Δηηεκήξ ιμκυθμβμξ Ρήκδξ (82-86) 

11
μ
 ηεθάθαζμ 

 

Γζάθμβμξ Ρήκδξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ (87-90) 

12
μ
 ηεθάθαζμ Γζάθμβμζ ρανάδςκ ιε ηυζιμ (92-94) 

Γζάθμβμξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ – Ακηνέα- πονμο (95-100) 

13
μ
 ηεθάθαζμ 

 

Γζάθμβμξ Ρήκδξ – Ακηνέα (102-103) 

 

        Οζ δζάθμβμζ ζημ ένβμ είκαζ ζοκήεςξ πνμζςπζημί, δδθαδή δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ 

ζπέζδ ημο εβχ/εζφ ηαζ ζοκήεςξ ηαηαθήβμοκ ζε θζθμκζηία
148

.  

       Παναηδνχκηαξ ημ πζμ πάκς ζπεδζάβναιια, ζοκάβεηαζ ημ ζοιπέναζια υηζ δ 

ζζυνα Δπζζηήιδ απμδίδεηαζ ιέζα απυ ημ δζάθμβμ ιε άθθμοξ ήνςεξ, ηαζ υπζ ιέζα απυ 

ημ ζπήια ημο ιμκμθυβμο. Οζ δζάθμβμζ ηαηαδεζηκφμοκ ηδ δοκαιζηυηδηα ηδξ, 

δείπκμκηαξ ηδκ κα λένεζ κα ηενδίγεζ αοηυ πμο εέθεζ (2
μ
 ηεθάθαζμ: δζάθμβμξ ιε Ακηνέα 

βζα αβμνά ηδξ γάπανδξ), κα επζαάθθεηαζ ζημ ζφγοβυ ηδξ (1
μ
 ηεθάθαζμ), κα λεβεθά 

ημοξ πςνμθφθαηεξ (1
μ
 ηεθάθαζμ), κα ιδκ εκδίδεζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο Ακηνέα ηαζ ημο 

ιπάνιπα πφνμο (4
μ
 ηαζ 7

μ
 ηεθάθαζμ). 

         Οζ ιμκυθμβμζ πμο ηζξ ακαθμβμφκ είκαζ θίβμζ, αθθά ημπμεεημφκηαζ ζε ζδιακηζηά 

απυ θεζημονβζηή άπμρδ ζδιεία ημο ένβμο. Ο πνχημξ, ζηδκ ανπή, βζα κα απμδμεεί δ  

αλζμζφκδ ηδξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ (υ.π., 11-12), βεβμκυξ πμο δδιζμονβεί ζημκ 
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 Ο Mukarovsky δζαηνίκεζ ηνία είδδ δζαθυβμο: α) ημκ πνμζςπζηυ δζάθμβμ, ζημκ μπμίμ ηα δζαθεβυιεκα 

πνυζςπα ημπμεεημφκ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ ζε επίπεδμ πνμζςπζηήξ επζαμθήξ πςνίξ ζδζαίηενδ ζογήηδζδ επί 

ημο εέιαημξ, α) ημκ πενζζηαζζαηυ δζάθμβμ πμο ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ ημ εηάζημηε πενζαάθθμκ, κα 

βίκεζ εέια ημο κα ημ ιεηααάθεζ ή ηαζ κα ημ ζηαιαηήζεζ, ηαζ β) ημκ δζάθμβμ-ζογήηδζδ, μ μπμίμξ 

εεςνείηαζ δζάθμβμξ ακηαθθαβήξ ζηέρεςκ ηαζ βίκεηαζ ηάης απυ ζοκεήηεξ ηαηάθθδθεξ βζα ζογήηδζδ. 

ηδ ζοκέπεζα ηδξ ιεθέηδξ ημο πνμζπαεεί κα απμδείλεζ ηδ ζηεκή ζπέζδ ημο δζάθμβμο ιε ημ ιμκυθμβμ 

αθμφ ανηεηέξ θμνέξ ζε έκα ηείιεκμ έπμοιε ηδ ιμνθή ημο δζαθυβμο, αθθά μοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα 

ιμκυθμβμ, αθμφ ιεηαλφ ηςκ ζοκμιζθδηχκ δεκ οπάνπεζ δζάεεζδ εκαθθαβήξ πνμμπηζηχκ. ηδκ 

πενίπηςζδ ιμκμθμβμπμίδζδξ ημο δζαθυβμο δζαηνίκεζ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ πενζπηχζεζξ: άθθμηε ηδκ 

πενίπηςζδ υπμο έκαξ απυ ημοξ ζοκμιζθδηέξ ηονζανπεί ζηδ ζογήηδζδ ηαζ ζηαδζαηά ιεζχκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα πανέιααζδξ ηςκ άθθςκ, εκίμηε ηδκ πενίπηςζδ πμο δ μιμθςκία ηςκ δζαθεβμιέκςκ θηάκεζ 

ζε ηέημζμ ααειυ, χζηε δ πμθθαπθυηδηα ηςκ πνμμπηζηχκ βζα δζάθμβμ, ελαθακίγεηαζ ηαζ ηέθμξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ ζηζξ μπμίεξ μ ηαεέκαξ απυ ημοξ ζοκμιζθδηέξ αημθμοεεί ιζα δζηή ημο βναιιή ηαζ έπμοιε 

έηζζ ιμκμθμβμπμίδζδ ημο δζαθυβμο ηαεχξ δεκ οπάνπεζ ημζκυ πενζαάθθμκ ακαθμνάξ, ημζκυ εέια, ή 

αθθδθεπίδναζδ πνμμπηζηχκ. Βθ. ακαθοηζηυηενα: J. Mucarovsky, «Two studies of dialogue»: The word 

and verbal art. Selected Essays, (επζι.: J. Burbank- P. Steiner- W. Steiner), New Haven, Yale 

University Press, 1977, 103-112. Γζα ημ γήηδια, αθ. ηαζ: Γεςνβία Φανίκμο Μαθαιαηάνδ, 

Αθεγεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, 176-196. 
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ακαβκχζηδ εεηζηή εζηυκα βζα ηδκ δνςίδα, μ δεφηενμξ υηακ δ βεζηυκζζζα εκδιενχκεζ 

ηδ ζζυνα Δπζζηήιδ υηζ δ Ρήκδ «έιπαζε ζημ ζπίηζ» ημκ Ακηνέα (υ.π., 38), μ ηνίημξ  

ζημ ζδιείμ πμο μ Ακηνέαξ ηθέαεζ ηδξ Ρήκδ (υ.π., 33) ηαζ λεδζπθχκμκηαζ μζ ακδζοπίεξ 

ηδξ, πνμδζαεέημκηαξ ημκ ακαβκχζηδ βζα ηδ ζοκέπεζα ημο ένβμο (πνμμζημκμιία) ηαζ μ 

ηεθεοηαίμξ υηακ μ εείμξ πφνμξ ηδξ ακαθένεζ υηζ δεκ πνυηεζηαζ κα πακηνεοηεί μ 

Ακηνέαξ ηδ Ρήκδ ακ δεκ ημο δχζεζ πνμίηα πίθζα ηάθανα. 

       4. Ζ ζζυνα Δπζζηήιδξ είκαζ μ εκενβδηζηυξ ήνςαξ πμο πνμζπαεεί κα βθζηχζεζ ηδκ 

ηζιή ηδξ ηυνδξ ηδξ. Οζ δεζηέξ ηδξ ανπέξ δμηζιάγμκηαζ ηνεζξ θμνέξ: υηακ 

εκδιενχκεηαζ υηζ δ ηυνδξ ηδξ «έιπαζε» ζημ ζπίηζ ημκ Ακηνέα
149

, υηακ μ Ακηνέαξ 

ηθέαεζ ηδ Ρήκδ ηαζ ηέθμξ υηακ μ Ακηνέαξ εβηαηαθείπεζ ηδ Ρήκδ ακφπακηνδ ηαζ έβηομ. 

Καζ ζηζξ ηνεζξ πενζπηχζεζξ δ ζζυνα Δπζζηήιδ παναιέκεζ πζζηή ζηζξ δεζηέξ ηδξ ανπέξ 

ηαζ ιε ηζξ πνάλεζξ ηδξ πνμζπαεεί κα βθζηχζεζ ηδ ηζιή ηδξ ηυνδξ ηδξ. Ζ έκηαζδ 

απμδίδεηαζ ιέζα απυ ηζξ πενζβναθέξ ημο αθδβδηή, ημοξ δζαθυβμοξ ηδξ δνςίδαξ ιε 

ημοξ άθθμοξ ήνςεξ ηαζ ηάπμζμοξ ιζηνμφξ ιμκμθυβμοξ. 

        ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ δ ζζυνα Δπζζηήιδ πδβαίκεζ αζαζηζηά ζημ ζπίηζ ηαζ μ 

αθδβδηήξ απμδίδεζ ηδκ έκηαζδ ηδξ ιέζα απυ έκακ εζςηενζηυ ιμκυθμβμ: «Να ιδκ 

είκαζ ζπίηζ αοηυξ μ ιεεφζηαηαξ! Σζ λαθυνιζζδ κα ‘ανς ηχνα βζα ηδκ οπυθδρδ 

ιαξ;»
150

. Ο δζάθμβμξ πμο αημθμοεεί ιεηαλφ ζζυναξ Δπζζηήιδξ, Ακηνέα ηαζ Ρήκδξ 

απμηαθφπηεζ ηζξ ακηζθήρεζξ ηδξ ιδηέναξ ηαζ θακενχκεζ ημ ακοπμπχνδημ ημο 

παναηηήνα ηδξ. 

        ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, υηακ μ Ακηνέαξ ηθέαεζ ηδ Ρήκδ, πνμαθέπεζ ημ ζημπυ 

ημο υηζ δε εα ηδ ζηεθακςεεί βζα κα ηδκ ακαβηάζεζ κα ηδξ δχζεζ ηδκ πνμίηα: 

 

«θμ ημ είκαζ ηδξ, ηδξ έθεβε κα ηνέλεζ, κα ημοξ πνμθηάζεζ, κα ηδκ πάνεζ μπίζς, πνζκ 

ηδκ ηάιεζ βοκαίηα ημο, κα ημο ηδκ ανπάλεζ, υπζ βζα κα ιδκ ημο ηδ δχζεζ πζα, ια βζα κα 

βθζηχζεζ ημ ζπίηζ ηδξ, ημ ηαδιέκμ ημ πνήια πμο ημ ‘πε ζοκάλεζ θνάβημ θνάβημ, 

δεηάνα δεηάνα, δμοθεφμκηαξ υθδ ηδξ ηδ γςή ιε ηα ηίιζα ηδξ ηα πένζα· ημ 

ηαηαθάααζκε ηχνα, ηα πάκηα εηζκηφκεοακ, βζαηί μ Ακηνέαξ δε εα ζηεθάκςκε ηδ 

εοβαηένα ηδξ, α δεκ ημο ‘δζκε πνχηα υζα ηδξ είπε γδηήζεζ, ή ηαζ πενζυηενα αηυια· 

βζ‘ αοηυ ηδξ ηδκ είπε ηθέρεζ.» (υ.π., 59). 
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 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα, 37.  
150

 .π., 38. 
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      Ζ δνςίδα έπεζ ζοβηνμηδιέκδ ακηίθδρδ ηδξ γςήξ ηαζ ηςκ πναβιάηςκ. ε πνχηδ 

ιμίνα δεκ είκαζ δ απμηαηάζηαζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ, αθθά ηάηζ ζημ μπμίμ ιπμνεί κα 

ζηδνζπηεί δ απμηαηάζηαζδ, δδθαδή ημ δζα αίμο ηίιζμ πνήια. Ο ηυζιμξ ηδξ δνςίδαξ 

ηνέθεηαζ απυ αοημφξ ημοξ ζοζηαηζημφξ πονήκεξ αάεμοξ: πνήια ηαζ ηζιζυηδηα. Αοημί 

είκαζ μζ εββοδηέξ ηδξ αηεναζυηδηαξ ημο ηυζιμο ηδξ. Γζ‘ αοηυ ηαζ δεκ παναζφνεηαζ 

απυ ηα πενζζηαηζηά πμο απεζθμφκ ημκ ηυζιμ ηδξ, χζηε κα ιζθήζεζ οπμηζιδηζηά βζα ημ 

πνήια ηαζ κα αάθεζ ζε πνχηδ ιμίνα ηδκ εοηοπία ηδξ ηυνδξ ηδξ. Δδχ μ Θεμηυηδξ, 

αημθμοεχκηαξ ηδ βναιιή ημο Μπαθγάη, απμδίδεζ έκακ ηύπν ηδξ επμπήξ πμο πανά 

ημοξ υπμζμοξ ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ, παναιέκεζ πζζηυξ ζηα πζζηεφς ημο
151

. 

       Ο αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ
152

 πνμμζημκμιεί ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο. Πναβιαηζηά μ 

Ακηνέαξ, εκχ υηακ έηθερε ηδ Ρήκδ έθεβε υηζ δε εέθεζ πνμίηα, ζηδ ζοκέπεζα δεκ 

πακηνεουηακ ηδ Ρήκδ, βζαηί δεκ είπε θεθηά, ηαζ έζηεζθε ημ εείμ ημο κα γδηήζεζ 

πενζζζυηενδ πνμίηα.  Ζ ζζυνα Δπζζηήιδ απμδεζηκφεηαζ ηαζ πάθζ εκενβδηζηυξ ήνςαξ 

ηαεχξ υηακ ιαεαίκεζ υηζ μ Ακηνέαξ έηθερε ηδ Ρήκδ, ηνέπεζ κα βθζηχζεζ ηδκ ηυνδ ηδξ 

απυ ηδκ επζηείιεκδ ζοιθμνά ηαζ κα βθζηχζεζ ηδκ ηζιή ηδξ. Ζ έκηαζδ δίκεηαζ ιέζα 

απυ ηδκ αθδβδιαηζηή ηεπκζηή ηδξ πζμ ηάης πενζβναθήξ : 

 

«Κ΄έηνεπε ηχνα ημ ιεβάθμκ ημ δνυιμ ημο πνμαζηίμο, ζπνχπκμκηαξ ημοξ ακενχπμοξ, 

νίπκμκηαξ ηα παζδζά πμο εανίζημκηακ ιπνμζηά ηδξ, αδζάθμνδ πμο ηδκ εημίηαγακ ιε 

πενζένβεζα απυ ηα ιαβαγζά μζ ιαβαγάημνεξ ηζ μ ηυζιμξ ζημ δνυιμ. Να πνμθηάζεζ. Κ‘ 

έηνεπε. Κζ υζμ μζ ζηζβιέξ πενκμφζακ, πενζυηενμ εαζαγυημοκ. Χ, ηχνα μ Ακηνέαξ εα 

ηδκ ακέααγε ζπίηζ ημο· δε εα πνυθηακε.» (59) 
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 «Σμ ιυκμ πμο έηακε (μ Μπαθγάη) ήηακ κα γςβναθίγεζ ημοξ ηοπζημφξ παναηηήνεξ ημο ηαζνμφ ημο 

ηαζ κα ημοξ πθαηαίκεζ ζε ηέημζμ ζδιείμ πμο κα παίνκμοκ βζβάκηζεξ δζαζηάζεζξ. Μέζα ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ημο ηαπζηαθζζηζημφ ημο ηυζιμο αοηέξ ηζξ δζαζηάζεζξ δε ιπμνμφκ πμηέ κα ηζξ έπμοκ 

λεπςνζζηά  ακενχπζκα υκηα, αθθά ημζκςκζηέξ δοκάιεζξ ιμκάπα». Βθ. ζπεηζηά G. Lukacs, Μειέηεο γηα 

ηνλ Δπξσπατθό Ρεαιηζκό, 113. Βθέπε επίζδξ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο D. Fanger «There is, first of all, the 

realistic Paris of Balzac. On this level we must note his faithful precision in matters of geography, the 

fruits of his early journalistic sketches in the manner of Jouy, the physiologists and Monnier, of his 

wanderings to indulge what he once called ‗‗la gastronomie de l‘ oeil.‘‘ [. . . ] Balzac, by situating his 

characters topographically, situated them socially as well»: D. Fanger, Dostoevsky and romantic 

realism: a study of Dostoevsky in relation to Balzac, Dickens and Gogol, Harvard University Press, 

1965, 30.  
152

  φιθςκα ιε ηδ Dorrit Cohn  οπάνπμοκ ηνία είδδ εζςηενζημφ δζαθυβμο: 1. Φοπμαθήβδζδ (μ θυβμξ 

ημο αθδβδηή βζα ηδ ζοκείδδζδ εκυξ παναηηήνα), 2. Παναηζεέιεκμξ ιμκυθμβμξ  (μ κμδηυξ θυβμξ εκυξ 

παναηηήνα), 3. Αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ (μ κμδηυξ θυβμξ εκυξ παναηηήνα ιε ηδ ιμνθή ημο θυβμο ημο 

αθδβδηή). Βθ. ζπεηζηά: Dorrit Cohn, Γηαθαλή πξόζσπα, 36-37. 
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      Ζ αβςκία ηδξ δνςίδαξ θακενχκεηαζ ηαεχξ ηνέπεζ ζημ δνυιμ ζπνχπκμκηαξ ηαζ 

νίπκμκηαξ υ,ηζ ηαζ υπμζμκ ανίζηεηαζ ιπνμζηά ηδξ, εκχ δ ‗‗βναιιαηζηή‖ ημο θυβμο ημο 

αθδβδηή  ειπμηίγεηαζ απυ εηείκδκ ημο ήνςα («ς, ηχνα μ Ακηνέαξ εα ηδκ ακέααγε 

ζπίηζ ημο· δε εα πνυθηακε»), πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ μ αθδβδηήξ εκζςιαηχκμκηαξ 

ζημ θυβμ ημο ηα θυβζα ημο ήνςα, εβηαηαθείπεζ ηδκ μοδέηενδ ηαζ αιέημπδ εζηίαζή ημο 

θακενχκμκηαξ ηδ ζοιπάεεζα ημο πνμξ ημκ ηεθεοηαίμ. 

       Μεηά ηδκ απμηοπδιέκδ πνμζπάεεζά ηδξ δ ζζυνα Δπζζηήιδ ηθείκεηαζ ζημκ εαοηυ 

ηδξ, απμθεφβεζ ηζξ ζοκακαζηνμθέξ ιε άθθμοξ ακενχπμοξ ηαζ βίκεηαζ «πθέμκ πζμ 

ζμαανή»: 

 

«ηεξ ζπάκζεξ Κονζαηάδεξ, υηακ έαβαζκε μ ήθζμξ, εηαευκηακ αηυια μζ ίδζεξ κμζημηονέξ 

ζηδ ιζηνή πθαηεία ημο πνμάζηζμο, ιυκμ δ  ηονά Δπζζηήιδ, πμο ‘πε βέκεζ πθζυ ζμαανή 

ηαζ πμο ηχνα δεκ εβεθμφζε, δεκ επήβαζκε ιαγί ημοξ, πανά εηαευημοκ ζπίηζ ηδξ 

πνμζιέκμκηαξ ημκ άκηνα ηδξ κα βονίζεζ ιεεοζιέκμξ.» (υ.π., 64) 

 

       Ζ αθθαβή αοηή ζοκίζηαηαζ ζηδκ κηνμπή πμο κζχεεζ δ ζζυνα Δπζζηήιδ. Ο ηυζιμξ 

ηδξ δνςίδαξ ζηδνζβιέκμξ ζηζξ ανπέξ ηζιζυηδηα - πνήια, ηαζ ιαγί δ μζημβέκεζά ηδξ, 

έπμοκ ηθμκζζηεί ακεπακυνεςηα ιε ηδ θοβή ηδξ Ρήκδξ. Χζηυζμ δ ζζυνα Δπζζηήιδ δεκ 

αθθάγεζ ηνυπμ ζηέρδξ
153

. ηακ ένπεηαζ μ πφνμξ, εείμξ ημο Ακηνέα, κα ηδκ 

εκδιενχζεζ υηζ ημ γεοβάνζ ανίζηεηαζ ζε μζημκμιζηυ αδζέλμδμ, ηαεχξ εα πςθδεεί ημ 

ανπμκηζηυ ημο Ακηνέα ηαζ έπμοκ ιείκεζ αζηεθάκςημζ πςνίξ ζπίηζ ηαζ δμοθεζά (υ.π., 

65-74), δ ζζυνα Δπζζηήιδ επζιέκεζ ζηδκ άπμρδ ηδξ κα δχζεζ ηναηυζζα ηάθανα ζηδκ 

ηυνδ ηδξ βζα πνμίηα: 

 

«Ζ Ρήκδ ηζ μ Άκηνέαξ είπακε θηχπεζα. Γζ‘ αοηυ δεκ εζηεθακςκυκηακε. Έπνεπε ακ 

ήεεθε ημ ηαθυ ημοξ, δ ίδζα κα θνμκηίζεζ. Ναζ˙ ια είηακε βεθαζιέκμζ! Ζ ηονά 

Δπζζηήιδ είπε ηζ άθθα παζδζά: δομ εενζά πμο άλαζκακ η‘ έκα αβυνζ˙ έπνεπε κα ‘πεζ 

ζημ κμο ηδξ ημ ζπίηζ ηδξ, ηα βενάιαηά ηδξ, ηαζ ημκ αδφκαημ ημκ άκηνα ηδξ ημ 

                                                 
153

  Ζ απμθαζζζηζηυηδηα ηδξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ, δ δφκαιδ ηδξ εέθδζήξ ηδξ ηαζ δ ζηαεενυηδηα ηςκ 

απμθάζεχκ ηδξ ακαηαθεί ημοξ ηφπμοξ ημο Balzac. Βθ εζζαβςβή (18-19) ηαζ ηδ ζπεηζηή παναηήνδζδ 

ηδξ Gretchen R. Besser: «The mainspring of Balzac‘s characters, especially his etres d‘ exception, is 

the discharge of this intangible electrical force or fluid, which he possesses himself in abundant supply, 

and which he is prodigal in bestowing on the outstanding personalities in his work. Whatever their 

other traits may be, to a man they endowed with exceptional strength of will. As Baudelaire remarks on 

Balzac‘s characters: ‗‗ Toutes les ames sont des armes charges de volonte jusqu‘ a la gueule. C‘ est 

bien Balzac lui-meme‘‘. From the first, Balzac filled novels with dominating characters.»: Balzac’s 

Concept of Genius, The theme of Superiority in  the ‘‘Comedie humaine’’, 124-126. 
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ιεεφζηαηα. ,ηζ είπε κα δχηεζ ημ ‘λενε. Α, μφηε θεθηυ  πενζυηενα. Α δεκ ηα εεθε μ 

Ακηνέαξ ηα ηναηυζζα, ηυζμ ημ ηαθφηενμ. Αοηή ηα θφθαε ηζ αξ ειέκακε αζηεθάκςημζ. 

Λίβμ ημ ηαηυ. Κ΄είπε δοκαηά: «Σα ηναηυζζα αξ ηα πάνεζ˙ μφηε θεθηυ πενζυηενμ.» 

(υ.π., 69) 

 

       Ο πζμ πάκς αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ εκζζπφεζ ηδκ  άπμρδ  υηζ δ ζζυνα Δπζζηήιδ 

αάγεζ ζε δεφηενδ ιμίνα ηδκ εοηοπία ηδξ ηυνδξ ηδξ. Ζ δήθςζδ «Α δεκ ηα εεθε μ 

Ακηνέαξ ηα ηναηυζζα, ηυζμ ημ ηαθφηενμ. Αοηή ηα θφθαε ηζ αξ ειέκακε αζηεθάκςημζ. 

Λίβμ ημ ηαηυ» θακενχκεζ ηδ αανφηδηα πμο δίκεζ δ δνςίδα ζημ πνήια, ζε αάνμξ ηδξ 

εοηοπίαξ ηδξ ηυνδξ ηδξ. Ζ ζζυνα Δπζζηήιδ πνμζπαεεί κα δζαθοθάλεζ ημ πνήια, αθμφ 

πθέμκ έπεζ παεεί δ ηζιή  ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ. Έπεζ άθθα «δομ εενζά» κα πακηνέρεζ ηαζ 

πνέπεζ κα δζαθοθάλεζ βζ‘ αοηυ ημκ ζημπυ ηα πνήιαηά ηδξ. Γομ ιένεξ υιςξ πνζκ κα 

πςθδεεί ημ ζπίηζ ημο Ακηνέα, αθθάγεζ ζηάζδ ηαζ ζοκακηά ηδκ ηυνδ ηδξ, δ μπμία ηδκ 

εκδιενχκεζ βζα ηδκ εβηοιμζφκδ ηδξ. Αοηή είκαζ ηαζ δ ηνίηδ πενίπηςζδ πμο 

δμηζιάγμκηαζ μζ δεζηέξ ηδξ ανπέξ ηαζ απμθαζίγεζ κα ανεζ ημκ Ακηνέα βζα κα ημο 

δχζεζ ηα ελαηυζζα. Μπνμζηά ζηδκ άνκδζή ημο υιςξ, αθμφ αοηυξ γδηά πίθζα, ημκ 

ιαπαζνχκεζ εθαθνά ζημ πένζ ηαζ οπμπςνεί κα ημο δχζεζ ηα πνήιαηα, βζα κα ιδκ πάεζ 

ζηδ θοθαηή: 

 

«Οζ αζηοκμιζημί ηδκ εηνααμφζακ ςζηυζμ βζα κα ηδκ πάνμοκ. Κ‘ δ δοζηοπζζιέκδ 

εημίηαλε ιζα ζηζβιή ημκ Ακηνέα πμο επαζνυημοκ ηχνα ημ βθοηςιυ ημο, ηαζ ημο ‘πε 

παναηαθεζηζηά: «Μδ ιμο πάζεζξ ημ ζπίηζ ιμο. Παν‘ ημ ηθεζδί ημο ημιμφ ηαζ ζφνε κα 

ζμο ηα δχηεζ υθα υζα έπς μ άκηναξ ιμο˙ ζηδκ ηνάπεγα είκαζ ααθιέκα ζη‘ υκμια ημο. 

θα, υθα˙ ιυκμ δζαθέκηερέ ιε ζημ δζηαζηήνζμ. Ακάεεια ηα ηα ηάθανα!» (υ.π., 100) 

 

        Μπνμζηά ζηδκ απεζθή κα πάεζ θοθαηή δ ζζυνα Δπζζηήιδ ηαζ κα ηαηαζηναθεί ημ 

ζπίηζ ηδξ  («Μδ ιμο πάζεζξ ημ ζπίηζ ιμο»), οπμπςνεί κα δχζεζ ηα πίθζα ηάθανα ζημκ 

Ακηνέα, ακαεειαηίγμκηάξ ηα  («Ακάεεια ηα ηάθανα»). Αοηή είκαζ ηαζ δ ηεθεοηαία 

εζηυκα ζημ ένβμ πμο έπμοιε βζα ηδ ζζυνα Δπζζηήιδ: οπμηαβιέκδ ζηδ εέθδζδ ημο 

Ακηνέα ηαζ ημο εείμο ημο πφνμο. Πθέμκ έπεζ ηθμκζζηεί ηεθείςξ μ ηυζιμξ ηδξ ηαεχξ 

έπεζ αιαονςεεί δ ηζιή ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ ηαζ ιπνμζηά ζημκ ηίκδοκμ κα ιπεζ θοθαηή 

ηαζ κα ιείκμοκ απνμζηάηεοηα ηα παζδζά ηδξ,  παναδμιέκδ δίκεζ ζημκ Ακηνέα ηδκ  

πνμίηα πμο εηείκμξ εέθεζ. 
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       5. Ζ Ρήκδ, εκ ακηζεέζεζ ιε ηδ ζζυνα Δπζζηήιδ, δεκ απμδίδεηαζ  ηυζμ ιέζς ημο 

δζημφ ηδξ θυβμο, υζμ ιέζς ημο θυβμο ημο αθδβδηή. Παναηδνχκηαξ ημ ζπεδζάβναιια 

ζηζξ ζεθίδεξ 65-66 είκαζ εοθμβμθακέξ υηζ δ πνήζδ ημο αθδβδιέκμο ιμκμθυβμο είκαζ 

εκημκυηενδ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Ρήκδξ, ηαεχξ δε ζοιιεηέπεζ ζδζαίηενα ζημοξ 

δζαθυβμοξ. Δίκαζ ζδιακηζηυ υιςξ κα επζζδιακεεί ανπζηά μ νυθμξ ηδξ δνςίδαξ ζημοξ 

ζοβηεηνζιέκμοξ δζαθυβμοξ πμο ηζξ ακαθμβμφκ. 

        ημοξ πενζζζυηενμοξ δζαθυβμοξ ιε ημοξ άθθμοξ ήνςεξ (Ακηνέα, ζζυνα 

Δπζζηήιδ), δ Ρήκδ  ζοκήεςξ πανειααίκεζ ζημ δζάθμβμ ηςκ δφμ άθθςκ δνχςκ 

(Ακηνέα-ζζυνα Δπζζηήιδ) ιε ιζα θνάζδ άθθμηε πςνίξ ζδζαίηενμ θυβμ, απθά βζα κα  

δδθχζεζ ηδκ πανμοζία ηδξ ζημκ Ακηνέα («Μάκα κα παξ κα θένεζξ θάδζ», υ.π., 18), 

άθθμηε βζα κα οπμζηδνίλεζ ημκ Ακηνέα ηαζ κα ηενδίζεζ ηδ ζοιπάεεζα ημο («Δ δυξ ηα 

ιδηένα, δε εα ηα πάζεζξ, είπε δ Ρήκδ βθοηά βθοηά, εζφ ηάκεζξ δμοθεζέξ ι‘ άθθμοξ ηζ 

άθθμοξ ηαζ απυ ημκ Ακηνέα κα θμαάζαζ;», υ.π., 20). ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ, 

δζαθαίκεηαζ έκαξ  ηνοιιέκμξ δοκαιζζιυξ ηδξ Ρήκδξ, ηαεχξ οπμδεζηκφεζ ζηδ ιδηένα 

ηδξ ηζ εα ηάκεζ ηαζ μ θυβμξ ηδξ ελοπδνεηεί ηδκ πθμηή ημο ένβμο ηαεχξ δ ζζυνα 

Δπζζηήιδ δίκεζ εκ ηέθεζ ηα θεθηά ζημκ Ακηνέα.   

        ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ δ Ρήκδ οζμεεηεί ηδκ άπμρδ ηδξ ιδηέναξ ηδξ 

«Γμοθεοηάδεξ ηζ μζ δομ πμζυκε έπεηε ακάβηδ», αθθάγμκηαξ ημ δεφηενμ πθδεοκηζημφ 

πνυζςπμ ζε πνχημ «Γμοθεοηάδεξ ηζ μζ δομ πμζυκε έπμοιε ακάβηδ», εκχ 

πανμοζζάγεηαζ ζημ ηέθμξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηεθαθαίμο κα οπμζηδνίγεζ ημκ εαοηυ ηδξ 

πνμααίκμκηαξ ζε ιζα θεηηζηή επίεεζδ πνμξ ηδ ιδηένα ηδξ: 

 

«Δζφ, ιάκα είπε αναπκά, «ηζ υπζ μ Ακηνέαξ, εζφ ιε παίνκεζξ ζημ θαζιυ ζμο βζα θίβα 

θεθηά! Έπεζξ ηαζ δεκ ηα δίκεζξ. Καζ δέηα ηαζ δχδεηα εηαημζηέξ έπεζξ, ημ λένς εβχ˙ 

ηαζ ηάκεζξ δμοθεζέξ ηάεε ιένα, ηαζ ηα ααβαηίγεζξ ηα ηάθανά ζμο. Καζ ηχνα . . . ηαζ 

ηχνα εέθεζξ κα ιε ηθείζεζξ ζε ιμκαζηήνζ, ειέκακε πμο ζ‘ εδμφθερα, πμο ηα ‘αβαθα δ 

ίδζα ηα πνμζηζά ιμο ιε ημκ ηυπμ ιμο, βζα κα ‘πμοκε η‘ άθθα ζμο ηα παζδζά πενζυηενα. 

Χ ιάκα! ς ιάκα!»  (υ.π., 42). 

 

       Ζ ελέβενζδ ηδξ Ρήκδξ δεκ επζθένεζ ηακέκα μοζζαζηζηυ απμηέθεζια ζηδκ 

απυθαζδ ηδξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ, θακενχκεζ υιςξ ημ ηνοιιέκμ δοκαιζζιυ ηδξ, ηαεχξ 

ένπεηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηδ ιδηένα ηδξ ηαζ ηαοηυπνμκα ημκίγεζ ηδκ αλζμζφκδ ηδξ, 

δδθχκμκηαξ υηζ είκαζ ημ ίδζμ άλζα δμοθεφηνα, υπςξ ηαζ δ ιδηένα ηδξ, ηαζ υηζ 

«έαβαθε» δ ίδζα ηδκ πνμίηα ηδξ· ζημ έηημ ηεθάθαζμ υιςξ ηαζ εκχ είπε απμθαζίζεζ κα 
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πακηνεοηεί ημ θηςπυπαζδμ, υηακ ένπεηαζ μ Ακηνέαξ κα ηδκ ηθέρεζ οπμηάζζεηαζ πςνίξ 

ακηίζηαζδ ζημ εέθδιά ημο (υ.π.,  57).  

        Ο αθδβδηήξ δεκ μνίγεζ ιε αηνίαεζα ημ δοκαιζζιυ ηδξ δνςίδαξ, αθήκμκηάξ ημκ 

κα εηδζπθςεεί ζηαδζαηά, υπςξ θαίκεηαζ ζημκ παναηάης δζάθμβυ ηδξ ιε ημκ Ακηνέα 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ημ εείμ πφνμ, ηαζ κα απμηαθοθεεί εθεφεενα πθέμκ ζημ 

ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ: 

 

«Σζ ηνέπεζ πάθε; Γεκ ηα δίκεζ, ε;» 

«Γεκ ηα δίκεζ» ηδξ απμηνίεδηε λενά. 

Δπάζηζζε κα παιμβεθάζεζ ηαζ ζε ιζα ζηζβιή ημο ‘πε: 

«Μδ θεξ πμο δε εα ζηα δχζεζ δ ιάκα υζα ζμο ‘ηαλε˙ ια ίζςξ ηδ ζηζβιή πμο δ ακάβηδ 

εα‘ καζ πθζμ ιεβάθδ.» 

«Σζ θεξ;» ηδξ απμηνίεδηε ζοβποζιέκμξ «ηαζ πυηε δ ακάβηδ εα ‘καζ πθζμ ιεβάθδ; 

Σμφηδ ηδ αδμιάδα ιμο πμοθμφκε ημ ζπίηζ ιμο˙ ηαζ ημ λένεζξ, άθθα υαμθα δεκ έπμοιε˙ 

αφνζμ πνέπεζ κα πζάζς δμοθεζά.» 

«Σμ ‘πε αθδεζκά απμθαζίζεζ;» εζηέθηδηε πανμφιεκδ˙ [. . . ] «Δίιαζηε κέμζ ηαζ μζ 

δφμ» ημο ‘πε ηνοθενά˙ «ηζ ακ πμοθδεεί ημ ζπίηζ εα ηάιμοιε έκα άθθμ ηαθφηενμ. Θα 

δμοθεφς ηαζ βς ζημ πθεονυ ζμο, λένς ηδκ ηέπκδ ηδξ ιάκαξ ιμο, η‘ εκςιέκμζ ηαζ μζ 

δφμ εα αβςκζζημφιε. Μδ πάκεζαζ˙ μ Θευξ εα αμδεήζεζ˙ ιπνμζηά ζηδκ εοηοπία, 

ακάεειά ηα ηα ηάθανα.» [. . . ] 

«Δβχ ημ πνςηυπα: ακάεειά ηα˙ ια πμο κα ανς κα θεοηενχζς ημ ζπίηζ, κα ηάις 

ηαζκμφνζμ ηαΐηζ, βζα κα ‘ιαζ υ,ηζ είιμοκα πνζκ ένεεζξ εδχ ιέζα; Δζφ θηαζξ.» 

«Δβχ θηαίς;» ημο ‘πε ημζηάγμκηάξ ημκ πζηνά˙ «ηζ θεξ; Δβχ ζαξ έζηενκα ζηδ ηενζά; 

εβχ ζμο ‘θεβα θυβμ;  υ,ηζ έηαιεξ ημ ‘ηαιεξ ιε ημ ηεθάθζ ζμο, ηαζ αηυια μφηε ηχνα 

δεκ οπμηάγεζαζ ζηδκ ακάβηδ ηαζ δε εέθεζξ κα δμοθέρεζξ ιε πίζηδ ηαζ ι‘ μθπίδα ζημ 

Θευ, ιυκε ηάεεζαζ βζα κα ζε ηαηαπζεί πνχηα δ ζοθμνά. Σζ ιαξ θείπεηαζ, ηαδιέκε, ςξ 

η‘ έηζζ ηαεχξ είιαζηε; δφκαιδ, οβεία, κζυηδ; θα δε ηα πμοιε; Καζ δεκ έπμοιε . . . 

ηαζ ηδκ αβάπδ;» 

«Ζ αβάπδ δεκ ηνχεηαζ» ηδξ απάκηδζε ζηθδνά. 

«Άθδζε» ημο πε ακαζηεκάγμκηαξ ηαζ ημζηάγμκηαξ ημκ δαηνοζιέκδ, «κα ηδξ ιδκφζς 

αφνζμ ηαζ βς» Χ ηα ηναηυζζα εα ηα δχηεζ, είιαζ αέααζδ. Α εέθεζξ πάς ηαζ δ ίδζα κα 

ηδκε ανς ηζ αξ ιε ζημηχζεζ. Μπμνείξ έηζζ κ‘ ανπίζεζξ έκα ένβμ.» 

«Σα ηναηυζζα;» ηδξ είπε αροχκμκηαξ πενζυηενμ, «ηαζ ηζ κα ηα ηάις, ιςνή! Ίζςξ εα 

‘δζκε ηαζ ηα ελαηυζζα πμο επάθερα˙ ια εέθεζ πνχηα κα ζδεί ημ ζηεθάκςια. Πνυζιεκε 
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ζηεθάκζ! Μα ημφημκ ημ ζηαονυ, πμηέ. Γε ζε ζηεθακχκς, α δε δχηεζ ηα πίθζα πμο 

πνεζάγμκηαζ» Καζ ιε ημ δάπηοθμ έηαιε απάκμο ζημ ηναπέγζ ημ ζδιάδζ. 

«Υίθζα!» ημο ‘πε απκίγμκηαξ πάθζ˙ «πμο κα ηα ‘ανεζ δ δοζηοπζζιέκδ; εέθεζξ κα 

θζιμπημκήζμοιε υθμζ μζ άθθμζ;» 

«Σα ‘πεζ˙ ημ πε ηζ μ παηέναξ ζμο˙ ηζ α δεκ ηα ημιίζεζ, ζμο ‘πα. Δλαηυζζα βζα ημ ζπίηζ, 

ηεηναηυζζα βζα ημ ηαίηζ. Συηεξ ανίζης δμοθεζά.» 

«Έηζζ ηάκμοκε μζ ηίιζμζ άενςπμζ; Χ ζοθμνά ιμο, πςξ απαηήεδηα!» 

«Να ζμο πς ηζ θέεζ μ ιπάνιπαξ;» ηδξ απμηνίεδηε πεζναβιέκμξ ζα κα επαζνυημοκ πμο 

ηδκ έηακε κα οπμθένκεζ˙ «αθμφ εζφ θηαζξ, κα ζε δζχλς.» 

«Να ιε δζχλεζξ, ζμο θέεζ» ημο θχκαλε ηαζ ζε ιζα ζηζβιή αβνζεφμκηαξ η‘ εηείκδ ηαζ 

ανίζημκηαξ έκα εάννμξ πμο δεκ επίζηεοε αθδεζκά κα ημ ‘πεζ, λαημθμφεδζε: «Σμ θεξ 

βζαηί ήανδηεξ αδοκαιία, βζαηί δεκ έπς αδένθζα, βζαηί μ παηέναξ ιμο είκαζ άννςζημξ 

ηαζ βένμξ, βζαηί ημ ζπίηζ ιμο ημ ‘πεζ ιμκαπά δ ιάκα ιμο ζηδκ πθάηδ ηδξ! Σμ θεξ βζαηί 

ι‘ έπεζξ ηαηαζηδιέκδκε υπςξ ι‘ έπεζξ, ηαζ δε εα βονίγεζ άενςπμξ κα ιε ημζηάλεζ, 

αθμφ απέναζα απυ ηα πένζα ζμο. Έθηαζλα εβχ πμο ζ‘ ειπζζηεφηδηα˙ ζ‘ έθεβα ηίιζμκ 

άενςπμ˙ ηζ ακηίξ εβεθάζηδηα. Αξ παεχ! Σζ άθθμ κα ζμο ηάιεζ δ δφζηοπδ δ ιάκα ιμο; 

υζα  επάθερεξ ζμο ηα δίκεζ,αημφς. Λεοηενχκεζξ ημ ζπίηζ ζμο˙ δμφθερε˙ βζαηί γδηάξ 

ημ πενζυηενμ;» 

«Μμο θέεζ» ηδκ ακηίζημρε ι‘ αδζαθμνία, «κα ζε δζχλς ηαζ κα πάνς ηδκ άθθδκε ηζδ 

άαααζκαξ, πυπεζ πίθζα πεκηαηυζζα. Καζ ιμο θέεζ ηαθά. Ακ ημκ άημοα απυ ηδκ ανπή 

ηα ‘πα ζήιενα, ηαζ εα ‘πα ηαζ ημ ηαίηζ. Μα ηάθθζμ ανβά πανά πμηέ. Α δεκ ημ ηάις 

πνέπεζ κα λεκμδμοθέρς.» 

«Σδκ άθθδκε εα πάνεζξ» ημο ‘πε δζοπάγμκηαξ λάθκμο ηαζ απμθαζζζιέκδ ηχνα κα 

δζαθεκηέρεζ ηδ εέζδ ηδξ˙ «ια εβχ δε θεφβς απυ δς, μφηε α ιε ζημηχζεζξ. Μαγί εα 

πενάζμοιε ηαζ ηα ηαθά ηαζ ηα ηαηά.» 

Κ‘ εηείκδκ ηδ ζηζβιή δ γήθεζα ζα θίδζ θανιαηςιέκμ ηδξ εδάβηακε ηδκ άηνδ ηδξ 

ηανδζάξ ηδξ. Σχνα ακέααζκε ηζ μ ιπάνιπαξ απάκμο ηαζ πςνίξ κα ημκε παζνεηήζεζ ημο 

‘πε ιε ζμαανυ φθμξ: 

«Σίιζεξ μνιήκεζεξ δίκεζξ ημο ακζρζμφ ζμο, ζακ πνμεζηυξ πμο ‘ζαζ! πμθάδηήξ ζμο 

πμο εέθεζξ κα ιε πάζεζξ.» ηαζ ιέζα ηδξ έαναγε ημ αίια, ηαζ δ πμθή ηδξ ήηακ έημζιδ κα 

λεζπάζεζ. «Σζ ημο ‘πε ηάιεζ δ δφζηοπδ εηείκμο ημο αενχπμο βζα κα ηδκε ιζζεί ηυζμ;» 

«Δβχ ιςνή ημπέθα» είπε μ ιπάνιπαξ ηάκμκηαξ ημ ζηαονυ ημο, «εβχ, ιςνέ ακζρζέ, 

ζμο ‘πα πμηέ ηαηυ θυβμ; Μα πνχζια ανπίζαηε ηδ δζπυκμζα ηαζ ηδ βηνίκζα. Γε ζμο ημ 

‘θεα πάκηα, ιςνέ, πυπεζξ ακάβηεξ πυπεζξ πνέβζα; δε ζμο θεα κα ηδκ αθήηεζξ ήζοπδ 
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ηδκ ημπέθα, ηζ υπζ κα ηδκε ζδηχζεζξ απυ ημκ ηυνθμ ηζδ ιάκαξ ηζδ, βζα κα ιδ 

ιπμνείξ ηχνα κα ηζδ θένκεζξ ιζα θίηνα ρςιί ηαζ κα οπμπνεςεείξ κα ηδ ζηείθεζξ ζπίηζ 

ηζδ!» 

«Πζθάηε!» ημο ‘πε αβνζμημζηάγμκηαξ ημκ δ Ρήκδ˙ «ζε λένς πςξ ιζθείξ, ζε 

ηαηαθαααίκς˙ έηζζ ημο αάκεζξ ζδέεξ. Σζ ιπμνεί ηαζ λειπμνεί; Α εέθεζ ιπμνεί, ηαζ 

ιπμνμφκε ηαζ ηα πένζα ιμο κα ιε γήζμοκε˙ αξ πζάηεζ δμοθεζά ηζ αοηυξ˙ ηζ ηα εέθμοιε 

ηα πνεζςιέκα ηα παθάηζα;»  (υ.π., 76-80) 

 

       Ζ Ρήκδ ακηζδνά ζηδκ πανάθμβδ απαίηδζδ ημο Ακηνέα κα ιδ δμοθέρεζ ηαζ κα 

γδηήζεζ πίθζα πθέμκ ηάθανα απυ ηδ ιδηένα ηδξ βζα πνμίηα. Δπζηίεεηαζ θεηηζηά ηυζμ 

ζημκ Ακηνέα υζμ ηαζ ζημ εείμ ημο πφνμ, έπμκηαξ ιεηαηναπεί ζηαδζαηά ζε ιζα 

δοκαιζηή βοκαίηα πμο εηθνάγεζ εθεφεενα ηδκ άπμρή ηδξ. Πζζηεφεζ ζηδ δφκαιδ ημο 

Ακηνέα ηαζ ζηδ δζηή ηδξ, εεςνχκηαξ υηζ ημοξ θηάκεζ δ αβάπδ ηαζ δ εέθδζδ βζα 

δμοθεζά βζα κα δζμνεςεμφκε υθα. ηδκ άνκδζδ ημο Ακηνέα κα δμοθέρεζ ηαζ ζηδκ 

επζιμκή ημο κα δχζεζ δ ζζυνα Δπζζηήιδ πίθζα ηάθανα βζα πνμίηα ζοκεζδδημπμζεί υηζ 

απαηήεδηε, υηζ ημ ηθέρζιυ ηδξ ήηακ έκα ζπέδζμ βζα κα ακαβηάζμοκ ηδ ιδηένα ηδξ κα 

δχζεζ ηα πίθζα.  

       Ο δζάθμβμξ ηδξ Ρήκδξ ιε ημκ Ακηνέα ιεηααάθθεηαζ πνμξ ημ ηέθμξ ζε  ιμκυθμβμ 

ημο Ακηνέα  ηαεχξ θαζκμιεκζηά δεκ απακηά ζηα ενςηήιαηα ηδξ Ρήκδξ. Ο Ακηνέαξ 

δνα εη ημο αζθαθμφξ, δεκ δίκεζ θμβανζαζιυ ζε ηακέκα, ηζκμφιεκμξ ζημ πεδίμ ηδξ 

ακεθέδηδξ ζδζμηέθεζαξ. Σμ δεζηυ ακάζηδια, υιςξ, πμο μνεχκεζ δ Ρήκδ, ηαζ 

αηνζαέζηενα δ δεζηή δζάζηαζδ πμο πνμζδίδεζ ζηδκ αβάπδ ηδξ βζα εηείκμκ, ημκ  εέηεζ 

εκχπζμκ ηςκ εοεοκχκ πμο μ έβηονμξ ημζκςκζηυξ νυθμξ ημο πναβιαηζημφ άκδνα 

επζαάθθεζ, εειεθζςιέκμξ ζηδκ έκκμζα ηδξ ηζιζυηδηαξ ηαζ ημκ ηθμκίγεζ ααεζά. Οζ θυβμζ 

ηδξ Ρήκδξ βίκμκηαζ απεζθδηζημί βζα ημκ Ακηνέα (βζ‘ αοηυ πνμζπμζείηαζ αδζαθμνία) ηαζ 

"δπμφκδ", ζφιθςκα ιε ηδκ ιπαπηζακή επί ημο γδηήιαημξ ακηίθδρδ, δζθςκζηά, ηαεχξ 

δεκ εηθνάγμοκ απθχξ ηδ δζαιανηονία ηδξ αδζηδιέκδξ βοκαίηαξ, αθθά εβηαθμφκ, 

έζης ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή, ημκ αβαπδιέκμ ηδξ ζηδκ ακάθδρδ ηδξ δεζηήξ 

εοεφκδξ, ηδκ μπμία εηείκμξ έπεζ απειπμθήζεζ· δ απάκηδζδ ημο Ακηνέα ηαζ ιε ηδ 

ζεζνά ηδξ δζθςκζηή, ηαεχξ δ απυθαζή ημο κα πακηνεοηεί άθθδ ιε πενζζζυηενα 

πνήιαηα, δεκ απμδίδεζ πανά ημκ ηοκζηυ εηαζαζιυ ημο ζηδ Ρήκδ, ιε ζηυπμ κα ηδκ 

απμηαεδθχζεζ απυ ηδκ εδναία δεζηή ηδξ εέζδ, ιε υπθμ ηδ γήθεζα. Πνυηεζηαζ βζα ημ 

ααεζά δηαινγηθό ακηαβςκζζιυ δφμ ακηίπαθςκ εεάζεςκ, δζθςκζηά ζοβηνμηδιέκςκ, βζα 
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ημκ ηυζιμ ηαζ ηδ γςή
154

 πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ μζημδμιμφιεκδ ζφκεεηδ ακηίθδρδ ημο 

Θεμηυηδ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ αθδβδιαηζηχκ δνχςκ ημο: 

 

«Να ζμο πς ηζ θέεζ μ ιπάνιπαξ;» ηδξ απμηνίεδηε πεζναβιέκμξ ζα κα επαζνυημοκ πμο 

ηδκ έηακε κα οπμθένκεζ˙ αθμφ εζφ θηαζξ, κα ζε δζχλς.» 

«Να ιε δζχλεζξ, ζμο θέεζ» ημο θχκαλε ηαζ ζε ιζα ζηζβιή αβνζεφμκηαξ η‘ εηείκδ ηαζ 

ανίζημκηαξ έκα εάννμξ πμο δεκ επίζηεοε αθδεζκά κα ημ ‘πεζ, λαημθμφεδζε: «Σμ θεξ 

βζαηί ήανδηεξ αδοκαιία, βζαηί δεκ έπς αδένθζα, βζαηί μ παηέναξ ιμο είκαζ άννςζημξ 

ηαζ βένμξ, βζαηί ημ ζπίηζ ιμο ημ ‘πεζ ιμκαπά δ ιάκα ιμο ζηδκ πθάηδ ηδξ! Σμ θεξ βζαηί 

ι‘ έπεζξ ηαηαζηδιέκδκε υπςξ ι‘ έπεζξ, ηαζ δε εα βονίγεζ άενςπμξ κα ιε ημζηάλεζ, 

αθμφ απέναζα απυ ηα πένζα ζμο. Έθηαζλα εβχ πμο ζ‘ ειπζζηεφηδηα˙ ζ‘ έθεβα ηίιζμκ 

άενςπμ˙ ηζ ακηίξ εβεθάζηδηα. Αξ παεχ! Σζ άθθμ κα ζμο ηάιεζ δ δφζηοπδ δ ιάκα ιμο; 

υζα  επάθερεξ ζμο ηα δίκεζ,αημφς. Λεοηενχκεζξ ημ ζπίηζ ζμο˙ δμφθερε˙ βζαηί γδηάξ 

ημ πενζυηενμ;» 

«Μμο θέεζ» ηδκ ακηίζημρε ι‘ αδζαθμνία, «κα ζε δζχλς ηαζ κα πάνς ηδκ άθθδκε ηζδ 

άαααζκαξ, πυπεζ πίθζα πεκηαηυζζα. Καζ ιμο θέεζ ηαθά. Ακ ημκ άημοα απυ ηδκ ανπή 

ηα ‘πα ζήιενα, ηαζ εα ‘πα ηαζ ημ ηαίηζ. Μα ηάθθζμ ανβα πανά πμηε. Α δεκ ημ ηάις 

πνέπεζ κα λεκμδμοθέρς.», (υ.π., 79). 

 

       Αηυιδ ςζηυζμ δεκ έπεζ ζοκηεθεζηεί δ μθμηθδνςηζηή αθθαβή ηδξ Ρήκδξ, αθμφ 

αθεκυξ επδνεαζιέκδ απυ ηδ γήθεζα ιήπςξ μ Ακηνέαξ πακηνεοηεί ηδ άαααζκα, 

αθεηένμο απμθαζζζιέκδ κα ελακηθήζεζ ηα πενζεχνζα, χζηε μ Ακηνέαξ κα ανεζ ημ 

παιέκμ δεζηυ ζηίβια ηδξ αβάπδξ,  δδθχκεζ υηζ δε εα θφβεζ απυ ημ ζπίηζ ηαζ εα ιείκεζ 

ημκηά ημο ζηα ηαθά ηαζ ζηα δφζημθα. Ο δοκαιζζιυξ ηδξ Ρήκδξ αθθά ηαζ ζδζαίηενα ημ 

ροπζηυ ηαζ δεζηυ ηδξ ζεέκμξ απμδίδεηαζ άιεζα πθέμκ ζημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ημο 

ένβμο, υηακ απμννίπηεζ, πςνίξ εκδμζαζιμφξ, ηδκ αβάπδ ημο Ακηνέα ηαζ δδθχκεζ υηζ 

εα λεκζηεοηεί, βζα κα δμοθέρεζ ηαζ κα ζοκηδνήζεζ ημ παζδί ηδξ, έπμκηαξ ηαοηυπνμκα 

απμθαζίζεζ κα ιδκ αδζηήζεζ ηα αδέθθζα ηδξ ηαζ ημ ιέθθμκ ημοξ, έπμκηαξ, ι‘ άθθα 

θυβζα απμθαζίζεζ υηζ δ γςή ηδξ ηνμθμδμηείηαζ πθέμκ απυ έκακ ορδθυ δεζηυ ηχδζηα 

αλζχκ ηαζ γεζ ι‘ αοηυκ : 

                                                 
154

 Ο Bakthin ακαθένεζ υηζ ζημ ένβμ ημο Νημζημββζέθζηζ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ημο πμθοθςκζημφ 

ιοεζζημνήιαημξ «μ ζοββναθέαξ επζηνέπεζ κα θακμφκ ζε υθμ ημοξ ημ εφνμξ ηαζ ηδκ ακελανηδζία μζ 

απυρεζξ ηςκ δνχςκ. Σμ ηάεε πνυζςπμ απμηαθφπηεζ ηαζ ηεηιδνζχκεζ ημ δζηυ ημο δίηζμ εθεφεενα» ηαζ 

πμθφ ζοπκά «ηα απμζπάζιαηα θυβμο ημο εκυξ αββίγμοκ ηαζ εκ ιένεζ ηαοηίγμκηαζ ιε ηα απμζπάζιαηα 

εζςηενζημφ θυβμο ημο άθθμο»: Μ. Μ. Bakhtin, Εεηήκαηα πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 108  ηαζ 409. 
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«Σδκ Κονζαηή ζηεθακςκυιαζηε!» 

Αοηή ημο παιμβέθαζε. 

«Καζ πάεζ δ θηχπεζα» λαημθμφεδζε˙ «ηδξ αθήηαιε βεζα! δ ιάκα ζμο εεφιςζε, ι‘ 

εαάνεζε, ια δεκ πεζνάγεζ. Σα δίκεζ υθα υζα έπεζ˙ δε εα πάνς πανά ηα πίθζα πμο 

πνεζάγμκηαζ.» 

Δηείκδ εημίηαλε πμκειέκδ ηα αδένθζα ηδξ, εηαηέααζε ημ αθέθανμ ηαζ δεκ ημο 

απμηνίεδηε. 

«Γζαηί δε παίνεζαζ;» ηδκ ενχηδζε. 

[. . . ] 

«Έθηαζλα˙ ια ηχνα εδζμνεςεήηακε υθα. Σδκ Κονζαηή αάγς ζηεθάκζ. Δδχ ηα ηθεζδζά 

ημο ημιμφ˙ είπε κα ιμο δχηεζξ ηα πίθζα.» 

«Καζ λακαβμνάγεζξ» ημο ‘πε δ Ρήκδ πζηνά «ηαζ ηδκ αβάπδ; Χ ηζ έηαιεξ!» Κ‘ 

εαάθεδηε κα ηθαίεζ. 

«Σδκ αβάπδ;» ενχηδζε απκίγμκηαξ˙ «ηαζ δεκ ηδκ έπς;» 

«πζ!» ημο απμηνίεδηε «υπζ! βζα θίβα πνήιαηα είζμοκε έημζιμξ κα ιε πμοθήζεζξ ηαζ 

πςνίξ αοηά δε ι‘ έπαζνκεξ˙ πάεζ ηχνα δ αβάπδ. Δπέηαλε ημ πμοθί!» 

«Θα λακάνεεζ» ηδξ απμθμβήεδηε θοπδιέκμξ, «ζηδ γεζηή ηδ θςθζά ημο. Ζ γςή ιαξ εα 

‘καζ πανάδεζζμξ!» 

«πζ!» ημο πε «έπεζηα απ‘ υ,ηζ έηαιεξ υπζ! ηζ α ζ‘ αβαπμφζα δε εα ενπυιμοκα ιαγί 

ζμο. Δίιαζ δμοθεφηνα˙ πμζυκε έπς ακάβηδ;» Καζ ζε ιζα ζηζβιή λαημθμφεδζε: «Γζαηί 

κ‘ αδζηδεμφκ ηα αδένθζα ιμο;»  

[. . . ] 

«Πάιε!» είπε μ Ακηνέαξ. 

«πζ !» ημο ‘πε ι‘ απυθαζδ˙ «εδχ είκαζ μ πςνζζιυξ ιαξ. Θα πάς ζε λέκα ιένδ, ζε 

λέκμκ ηυζιμ, ζ‘ άθθμοξ ηυπμοξ˙ εα δμοθέρς βζα ιε ηαζ βζα κα ημοκανήζς ημ παζδί 

πμο εα βεκκδεεί. Θα ιμο δχζεζ δ ιάκα βνάιιαηα βζα κα ‘ανς αθθμφ ενβαζία ˙ εα ηα 

πάνεζ απυ ηεξ ηονάδεξ ηδξ. πζ, δεκ ένπμιαζ! Δίιαζ δμοθεφηνα˙ πμζυκε έπς ακάβηδ;» 

Κ‘ έπεζηα απυ ιία ζηζβιή ζα κ‘ απακημφζε ζε ηάπμζα ηδξ ζηέρδ ελακαθχκαλε: «Γεκ 

ένπμιαζ, δεκ ένπμιαζ!» 

Ο Ακηνέαξ ηδξ εημίηαλε λεηαζηζηά η‘ εηαηάθααε πςξ υθα ηα θυβζα εα ‘ηακ παιέκα. 

«Ακάεεια ηα ηα ηάθανα!» εθχκαλε πάθζ απεθπζζιέκμξ: «Πάεζ δ εοηοπία ιμο!» 

Κ‘ εαβήηε ζημ δνυιμ.», (υ.π., 102-103) 
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       Ζ Ρήκδ έπεζ ιεηαηναπεί ζηδ δοκαιζηή βοκαίηα πμο ιπμνεί κα ζοκηδνήζεζ ιυκδ 

ηδξ ημκ εαοηυ ηδξ, έπμκηαξ ημ ζηήνζβια αδζαπναβιάηεοηςκ δεζηχκ ανπχκ ηαζ 

πνμηεναζμηήηςκ. Έπεζ βκςνίζεζ ηδκ εβηαηάθεζρδ, υηακ μ Ακηνέαξ ηδκ πανάηδζε ζημ 

ζπίηζ ημο, αθθά έπεζ ηαηαηηήζεζ ηαζ ηδκ πνμζςπζηή εοεφκδ ηδξ ενβαζίαξ, υηακ 

απμθάζζζε κα δμοθέρεζ ζημ ενβμζηάζζμ. Πθέμκ βκςνίγεζ υηζ ιπμνεί κα ααζζζηεί ζηζξ 

δζηέξ ηδξ δοκάιεζξ, ζςιαηζηέξ ηαζ δεζηέξ, βζ‘ αοηυ ηαζ έπεζ ιεηαηνέρεζ ηδκ 

πνμβεκέζηενδ δήθςζή ηδ απυ πνχημ πθδεοκηζημφ «δμοθεοηάδεξ ηζ μζ δου πμζμκε 

έπμοιε ακάβηδ;» ζε πνχημ εκζημφ «είιαζ δμοθεφηνα˙ πμζυκε έπς ακάβηδ;». Έπεζ 

ζοκεζδδημπμζήζεζ οπενααίκμκηαξ ηζξ αοηαπάηεξ, υηζ μ Ακηνέαξ αάγεζ ηα πνήιαηα πζμ 

πάκς απυ ηδκ αβάπδ ημοξ («Γζα θίβα πνήιαηα είζμοκε έημζιμξ κα ιε πμοθήζεζξ ηαζ 

πςνίξ αοηά δε ι‘ έπαζνκεξ»), η‘ υηζ δ ίδζα έπεζ πθέμκ εηείκδ ηδκ αοημδοκαιία πμο εα 

ηδξ επζηνέρεζ υπζ ιυκμ  κα λεκζηεοηεί ηαζ κα δμοθέρεζ, βζα κα «ημοκανήζεζ» ημ παζδί 

ηδξ, αθθά ηαζ κα αβεζ ζζπονυηενδ απυ αοηή ηδ δμηζιαζία.  

       Ο δοκαιζζιυξ ηδξ Ρήκδξ πνμηφπηεζ ςξ απμηέθεζια εζςηενζηχκ δζενβαζζχκ, πμο 

απμηαθφπημκηαζ ζημκ ακαβκχζηδ ιέζα απυ ημοξ ιμκμθυβμοξ ηδξ. Ζ απυδμζδ ημο 

εζςηενζημφ ηυζιμο ηδξ Ρήκδξ εκδζαθένεζ  ηαηά ιείγμκα θυβμ ημκ αθδβδηή, βζ‘αοηυ 

ηαζ πανειαάθθεζ ζε ανηεηά ζδιεία ημο ένβμο ιμκμθυβμοξ ηδξ δνςίδαξ, ζε ακηίεεζδ 

ιε ηα πνμδβμφιεκα δζδβήιαηα ημο Θεμηυηδ ζηα μπμία μζ βοκαίηεξ πανμοζζάγμκηαζ 

αδφκαιεξ («Πίζημια», «Ζ Πακηνεζα ηδξ ηαθαπηήξ», «Οζ δομ αβάπεξ») ηαζ 

οπμηαβιέκεξ ζηζξ ζελμοαθζηέξ επζεοιίεξ ηςκ ακηνχκ («Αβάπδ πανάκμιδ»), πςνίξ 

ζδζαίηενδ ιένζικα βζα ηδκ αθδβδιαηζηή εηδίπθςζδ ημο εζςηενζημφ ημοξ ηυζιμο. 

Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ απυ ηδκ άπμρδ ηςκ ιμκμθυβςκ ηαζ ηδξ εηηεκμφξ απυδμζδξ 

ηςκ ζηέρεςκ ηςκ δνςίδςκ ηαζ ζδζαίηενα ηδξ Ρήκδξ, ημ πανάδεζβια ηδξ 

εζςηενζηεοιέκδξ απμβμήηεοζήξ ηδξ  ζ‘ έκα παναηζεέιεκμ ιμκυθμβμ,  υηακ μ Ακηνέαξ 

ηδκ εβηαηαθείπεζ βζα πνχηδ θμνά: 

 

«Κ‘εζοθθμβζγυημοκ ιμκαπή ηδξ: «Σζ κα ηάις; θμζ μζ άκηνεξ είκαζ υιμζμζ· ηαζ ιμο 

ημ θέκε υθμζ: μ Ακηνέαξ αέααζα εα ι‘ αθδζιυκδζε. Απυ ηείκμ ημ ανάδζ μφηε ημκ είδα 

πζα, μφηε ημκ άημοζα. Ήεεθε ηζ αοηυξ πνμζηζά, ηζ αθμφ δε ηα ‘πα, ι‘ απανάηδζε. 

Αοηά επνμηζιμφζε ηζ υπζ ειέκακε». Κ‘ εημφκδζε πζηνά ημ ηεθάθζ ηαζ εθζαενά 

επαιμβέθαζε. «Να δχζς ηχνα» λαημθμφεδζε, «ημ θυβμ ιμο; Να πνμζιείκς αηυια; 

Μα ηζ κα πνμζιείκς; Σμ θηςπυπαζδμ ημ ηαδιέκμ, πμο ι‘ εγήηδζε, δεκ ενχηδζε βζα 

πνμζηζά. Με παίνκεζ υπςξ είιαζ. Γμοθεφηνα είιαζ, ιαεδιέκδ ζηδκ ενβαζία, υπμο ηζ 

ακ πάς γς ιε ημ ηυπμ ιμο· πμζμκε εα ‘πμοιε ακάβηδ; Απ, μ Ακηνέαξ εζηζαγυημοκ 
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ιδκ λεπέζεζ!  Καζ ιδ δε ημ ζήηςζε δ ιάκα ιμο, έκα θηςπμβφκαζημ, ημ ζπίηζ ιμο, ι‘ 

υθμ πμο μ παηέναξ είκαζ ζπαηάθδξ. Καζ δεκ είιμοκα η‘  εβχ ηαθή κα ηάις ημ ίδζμ; Χ, 

αξ ι‘ είπε πάνεζ, ηαζ εα ημ ‘αθεπε. Γε εα ιεηάκμζςκε. Μα εζηζαγυημοκε. Ήεεθε κα ι‘ 

έπεζ ηαεζζιέκδκε ζηδκ ηανέηθα, βζα κα ηάκς ηδκ ηονά, ιήπςξ η‘ ελεοηεθζγυημοκε η‘ 

υκμιά ημο, βζαηί μζ βοκαίηεξ ημο ζπζηζμφ ημο είηακε ιαεδιέκεξ κα ιδ δμοθεφμοκε. Σζ 

ζάπζεξ, ηζ ζημονζαζιέκεξ ζδέεξ! Γζ‘ αοηυ ηαζ δ θηχπεζα ημκ εηαηάααθε. Χ ημ 

θηςπυπαζδμ, αοηά δεκ ηα βκμζάγεηαζ [. . .] Χ ημ θηςπυπαζδμ ημ ηαδιέκμ! . . . Θα ημ 

πάνς» (υ.π., 52-53). 

  

       Μέζα απυ αοηυ ημ παναηζεέιεκμ ιμκυθμβμ πανμοζζάγμκηαζ μζ ακηζθήρεζξ ηδξ 

Ρήκδξ, δ μπμία εεςνεί λεπεναζιέκεξ ηζξ ζδέεξ κα ιδκ ενβάγμκηαζ μζ βοκαίηεξ ηδξ 

ορδθήξ ημζκςκίαξ, αηυιδ ηαζ υηακ έπμοκ πνμαθήιαηα μζημκμιζηά. Οζ ακηζθήρεζξ ηδξ 

αοηέξ θακενχκμκηαζ ηαζ ζε πνμβεκέζηενμ ζηάδζμ, υηακ οζμεεηχκηαξ ηδ θνάζδ ηδξ 

ιδηέναξ ηδξ, θέεζ ζημκ Ακηνέα «δμοθεοηάδεξ ηζ μζ δομ πμζυκε έπμοιε ακάβηδ;» (υ.π., 

42), αθθά επζαεααζχκμκηαζ ηαζ ανβυηενα υηακ εβηαηαθείπεηαζ απυ ημκ Ακηνέα ηαζ 

πζάκεζ δμοθεία βζα κα ζοκηδνήζεζ ημκ εαοηυ ηδξ (υ.π., 87). 

        Δίκαζ ζδιακηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, υπςξ ηαζ ζηδκ πανμφζα 

πενίπηςζδ, ζημοξ ιμκμθυβμοξ ηςκ δνχςκ πανεζζθνέεζ μ λέκμξ θυβμξ θεζημονβχκηαξ 

ςξ ακηίθμβμξ ζηα αζζεήιαηα ηςκ δνχςκ ηαζ μδδβχκηαξ ημοξ ζηδκ αθήεεζα. Ζ δνςίδα 

εκζςιαηχκεζ ζημ ζοθθμβζζιυ ηδξ, θέλεζξ ηςκ «άθθςκ» («ηαζ ιμο ημ θέκε υθμζ μζ 

άθθμζ: μ Ακηνέαξ αέααζα εα ι‘ αθδζιυκδζε . . .Ζεεθε ηζ αοηυξ πνμζηζά, ηζ αθμφ δε ηα 

‘πα,  ι‘ απανάηδζε»). φιθςκα ιε ημ Bakhtin «ηα λέκα θυβζα υηακ πενκμφκε ζηδκ 

μιζθία ιαξ, πνμζθαιαάκμοκ ακαπυθεοηηα έκα κέμ, ημ δζηυ ιαξ, κυδια ηαζ ιζα κέα, ηδ 

δζηή ιαξ, εηηίιδζδ, βίκμκηαζ δδθαδή δζθςκζηά. Ζ πναηηζηή ηαεδιενζκή μιζθία ιαξ 

είκαζ βειάηδ απυ λέκα θυβζα: ιε ηα ιεκ ηαοηίγμοιε απμθφηςξ ηδ θςκή ιαξ, ιε ηα δε 

εκζζπφμοιε ηα δζηά ιαξ θυβζα, εκχ ζε ηάπμζα άθθα πνμζάπημοιε ηζξ δζηέξ ιαξ, λέκεξ 

ή επενζηέξ επζδζχλεζξ»
155

. ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ δ θςκή ηδξ Ρήκδξ ηαοηίγεηαζ 

απυθοηα ιε ηδ θςκή ηςκ ηνίηςκ ηαηαθήβμκηαξ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ Ακηνέαξ 

κμζαγυηακ ιυκμ βζα ηα πνμζηζά («Αοηά επνμηζιμφζε ηζ υπζ ειέκακε»), ηαζ αηνζαχξ 

αοηυξ μ πνμαθδιαηζζιυξ ηδξ εα ηδκ μδδβήζεζ ζηδκ απυθαζδ κα πάνεζ ημ θηςπυπαζδμ 

ηαζ κα απανκδεεί ηδκ αβάπδ ηδξ βζα ημκ Ακηνέα. 
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 M. M. Bakthin, Εεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 312. 
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       Με ιζα πνμζεηηζηυηενδ ιαηζά παναηδνμφιε υηζ μ ιμκυθμβμξ ηδξ Ρήκδξ  είκαζ 

δηθσληθά επελενβαζιέκμξ. ημ θυβμ ηδξ «αημφιε» εηηυξ απυ ημ θυβμ ημο ημζκςκζημφ 

πενίβονμο («ηαζ ιμο ημ θέκε υθμζ μζ άθθμζ: μ Ακηνέαξ αέααζα εα ιε αθδζιυκδζε . . . 

»), ηδ θςκή ημο θηςπυπαζδμο («ιε παίνκεζ υπςξ είιαζ») ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδ θςκή 

ημο Ακηνέα («μζ βοκαίηεξ ημο ζπζηζμφ ημο ήηακ ιαεδιέκεξ κα ιδ δμοθεφμοκε»). Ο 

αθδβδηήξ επμιέκςξ εκζςιαηχκεζ ηζξ πνμμπηζηέξ ηςκ άθθςκ δνχςκ ιέζα ζημκ 

παναηζεέιεκμ ιμκυθμβμ ηδξ Ρήκδξ. Ζ θςκή ηδξ Ρήκδξ ηαοηίγεηαζ απυθοηα ιε ηζξ 

παναδεδμιέκεξ δεζηέξ αλίεξ ημο ημζκςκζημφ πενίβονμο ηαζ ημο θηςπυπαζδμο, εκχ 

ζηα θυβζα ημο Ακηνέα ακηζπαναεέηεζ ηδ δζηή ηδξ άπμρδ ιέζς ηδξ απμδμηζιαζηζηήξ 

θνάζδξ: «Σζ ζάπζεξ, ηζ ζημονζαζιέκεξ ζδέεξ!» Ζ απμβμήηεοζδ ηδξ Ρήκδξ απμηηά έηζζ 

έκα αάεμξ πεδίμο, μζ «άθθμζ» ηενδίγμοκ ηδκ  πνχηδ, αλζμθμβζηά ιζθχκηαξ, εέζδ ζηδ 

ζηέρδ ηδξ ηαζ επδνεάγμοκ ηαίνζα ηζξ επζθμβέξ ηαζ ηζξ απμθάζεζξ ηδξ. 

        Ο ιμκυθμβμξ βίκεηαζ αηυιδ ζοκεεηυηενμξ ηαεχξ ελεθίζζεηαζ ζε έκα δζπθυ 

δζάθμβμ ηδξ Ρήκδξ ιε ημκ εαοηυ ηδξ («κα πνμζιείκς άθθμ; Αθθά ηζ κα πνμζιείκς;»), 

αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ ζε έκα δοκάιεζ δζάθμβμ ιε ημκ ημζκςκζηυ ηδξ πενίβονμ, ηαεχξ 

δζααάγμοιε ηζξ απακηήζεζξ ηδξ Ρήκδξ ζηζξ κμενέξ ενςηήζεζξ ηςκ ηνίηςκ
156

. Σα 

ζημζπεία εηθμνάξ (υπςξ ηα επζθςκήιαηα) ζοκοθαζιέκα ζημ θυβμ ηδξ Ρήκδξ, 

θακενχκμοκ έκα είδμξ ηνοιιέκμο δζαθυβμο ηδξ ιε ημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ιε ημοξ άθθμοξ. 

Ζ Ρήκδ απακηά ζηζξ κμενέξ ενςηήζεζξ ζημ πθαίζζμ εκυξ δζαθυβμο ημο ηφπμο: 

 

- [Γζαηί ζηζάπηδηε μ Ακηνέαξ; Σζ θμαυηακ;] 

- Απ, μ Ακηνέαξ εζηζαγυημοκ ιδκ λεπέζεζ! 

- [Καζ ηζ εα ιπμνμφζεξ εζφ κα ‘ηακεξ;]      

- Χ, αξ ι‘ είπε πάνεζ, ηαζ εα ημ ‘αθεπε. Γε εα ιεηάκμζςκε. Μα εζηζαγυημοκε. 

 

       Ο ημζκςκζηυξ πενίβονμξ, ηδκ πείεεζ υηζ μ Ακηνέαξ ηδκ έπεζ θδζιμκήζεζ ηαζ υηζ 

δεκ είκαζ άλζμξ ηδξ αβάπδξ ηδξ, εκ ακηζεέζεζ ιε ημ θηςπυπαζδμ πμο δε κμζάγεηαζ βζα 

ηα πνμζηζά («Με παίνκεζ υπςξ είιαζ. . . Χ ημ θηςπυπαζδμ, αοηά δεκ ηα βκμζάγεηαζ»). Ο 

άιινο θυβμξ πμο έπεζ πανεζζθνήζεζ ζημ θυβμ ηδξ δνςίδαξ, έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ηαζ 

επεκένβεζα, ηαεχξ εηείκδ ζοκεζδδημπμζεί ιέζα απυ ηδκ απμβμήηεοζή ηδξ ηδκ αθήεεζα 
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 ηδκ πενίπηςζδ αοηή έπμοιε ηαηά ημ Bakthin ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηαθοιιέκδξ δζαθμβζηυηδηαξ. 

Γδθαδή έκα δζάθμβμ ζε δφμ πνυζςπα, ζημκ μπμίμ ηα επζπεζνήιαηα ημο δεφηενμο ζοκμιζθδηή 

παναθείπμκηαζ, πςνίξ κα αθθάλεζ δ ζδιαζία ημο υθμο. Ο δεφηενμξ ζοκμιζθδηήξ είκαζ πανχκ ιε ηνυπμ 

αυναημ-ηα θυβζα ημο δεκ οπάνπμοκ, ηα ίπκδ ημο υιςξ μνίγμοκ ημ θυβμο ημο πνχημο ζοκμιζθδηή. Βθ. 

πενζζζυηενα: M. M. Bakthin, Εεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 316. 
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(«αοηά επνμηζιμφζε ηζ υπζ ειέκακε») ηαζ απμθαζίγεζ, ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηνίζζιμ 

ζδιείμ, κα αημθμοεήζεζ ηδκ δεζηά ηαζ αλζαηά έβηονδ βναιιή πμο (ηδξ) πανάζζεζ μ 

θυβμξ ημο άιινπ κα πακηνεοηεί ημ θηςπυπαζδμ («Θα ημ πάνς»). 

       Κζ εκχ δ θμβζηή ηδξ Ρήκδξ, πμο ηνέθεηαζ ηαζ γεζ ζημκ "ηυζιμ" ηςκ δηαινγηθώλ 

ζπέζεςκ, ηδκ μδδβεί κα πάνεζ ημ θηςπυπαζδμ, ζηδ ζοκέπεζα υηακ ειθακίγεηαζ μ 

Ακηνέαξ, εκενβεί εκηεθχξ δζαθμνεηζηά. Ακ ηαζ οπμρζάγεηαζ ημοξ ζημπμφξ ημο Ακηνέα 

(«Θα βονέρεζξ πενζυηενα· βζ‘ αοηυ εέθεζξ κα θφβς»), οπμηάζζεηαζ ζημ εέθδιά ημο 

(«οπμηαγυημοκ ζε ιζα δφκαιδ ακχηενδ») ηαζ θεφβεζ απυ ημ ζπίηζ ιαγί ημο. Χζηυζμ, 

ακ δ αδοκαιία ηδξ κα ηδνήζεζ υζα είπε απμθαζίζεζ πνμδβμοιέκςξ, θακενχκεζ ηδκ 

ακαπμθαζζζηζηυηδηα ηδξ δνςίδαξ, δ ζηάζδ ηδξ δεκ αθίζηαηαζ ημο "ηυζιμο" πμο γεζ, 

ηαεχξ δ ηαηαηηδηζηή δφκαιδ πμο ηονζανπεί πάκς ηδξ, είκαζ ήδδ δηαινγηθά 

αηονςιέκδ, ελαζηίαξ αηνζαχξ εηείκςκ ηςκ εειεθίςκ, πμο δεκ ιπμνεί κα δζαθφζεζ, ηδκ 

«αθδεζκ[ή]» δδθαδή αβάπδ ηδξ Ρήκδξ ηαζ ηδκ ακζδζμηεθή «εοζ[ία]» επ‘μκυιαηζ αοηήξ 

ηδξ αβάπδξ. Ζ Ρήκδ "ηαηαηηάηαζ" αθθά ηα δεζηά εειέθζα ηδξ, δηαινγηθά 

πνμζδζμνζζιέκα, αηονχκμοκ εκ ηαοηχ ηδκ "ηαηάηηδζδ", δ μπμία εα είπε κυδια 

ιυκμκ ακ ηφθθςκε ηυζμ ηδκ δνςίδα, χζηε κα ηδκ ηάκεζ κα πάζεζ ηδκ αλία ηδξ 

«αθδεζκ[ήξ]» αβάπδξ ηαζ υζςκ αοηή αηνζαχξ ζοκεπάβεηαζ· έηζζ δ  «ακχηενδ 

δφκαιδ», δ «οπμηα[βή]» ζ‘αοηήκ ηαζ ημ «ηίπμηα» ζημ μπμίμ μδδβμφκ υζμοξ ηζξ 

αημθμοεήζμοκ, υπςξ εειαημπμζμφκηαζ απυ ημκ αθδβδηή, δπμφκ πθέμκ δηθσληθά, 

"ακαββέθμκηαξ" ηδκ ίδζα ζηζβιή ηδκ ημκζμνημπμίδζή ημοξ: 

  

«Καζ ηχνα υθμζ μζ θμβανζαζιμί ηδξ ημναζίδαξ, υθμζ ηδξ μζ θνυκζιμζ ζημπαζιμί, 

ιμκμιζάξ ενεζπζγυκηακ ιπνμζηά ζημκ άκηνα πμο ηδκ είπε ηάιεζ κα οπμθένεζ, ηαζ 

βνζημφζε πςξ δ εέθδζή ηδξ εβεκυημοκ έκα ηίπμηα ιπνμζηά ζ‘ εηείκμκ πμο δ ηανδζά 

ηδξ αθδεζκά ηαζ πνχημκ ημκ είπε αβαπήζεζ. Γζα κα ημκ εοπανζζηήζεζ εα ‘ηακε ηα 

πάκηα. θμ ηδξ ημ είκαζ εα ‘εεθε κα ημ εοζζάζεζ ζηδκ εοηοπία ημο.» (υ.π., 54). 

 

       Σμ αθδβδιαηζηυ ζπυθζμ «υθμζ ηδξ μζ θνυκζιμζ ζημπαζιμί» οπμδδθχκεζ ηδ εέζδ 

ημο αθδβδηή, δδθαδή ηδκ ακηίεεζή ημο ζηδκ απυθαζδ ηδξ Ρήκδξ κα θφβεζ ιε ημκ 

Ακηνέα, ζηδ εέα ημο μπμίμο «δ εέθδζή ηδξ εβεκυημοκ έκα ηίπμηα». οβπνυκςξ, υιςξ 

δζαθαίκεηαζ ημ δοκάιεζ εκενβμπμζήζζιμ οπυααενμ ηδξ δνςσδαξ: είκαζ ηάπμζα πμο 

λένεζ κα παίνκεζ ζςζηέξ απμθάζεζξ («θνυκζιμζ ζημπαζιμί», «εέθδζδ»), πςνίξ κα 

πάκεζ αηυια ηαζ "ηαηαηηδιέκδ", ηα ορδθά ενείζιαηα ηδξ «αθδεζκ[ήξ] αβάπ[δξ]», 

βζ‘αοηυ ηαζ ηδκ ζηζβιή πμο βίκεηαζ «έκα ηίπμηα», είκαζ δηθσληθώ ης ηνυπς ηα πάκηα. 
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       Οζ ήνςεξ ημο ένβμο δεκ είκαζ ζηαηζημί. Εμοκ ζ‘ έκα ηυζιμ ακμζηηυ ζ‘ υθα ηα 

εκδεπυιεκα, πμο ςζηυζμ εθέβπεηαζ απυ ημκ πακηεπυπηδ αθδβδηή, ηαεχξ αημφιε 

ζοκεπχξ ηδ θςκή ημο. Ζ Ρήκδ πανμοζζάγεηαζ αθδβδιαηζηά κα αθθάγεζ ζηαδζαηά 

ιέπνζ ηδκ ηεθζηή απυθαζή ηδξ κα απμννίρεζ ηδκ αβάπδ ημο Ακηνέα. ημ δζάθμβυ ηδξ 

ιε ημκ Ακηνέα ηαζ ημ εείμ ημο πφνμ (76-81), επζαεααζχκμκηαζ μζ οπμρίεξ ηδξ ηαζ 

ζοκεζδδημπμίεζ υηζ έπεζ βεθαζεεί απυ ημκ Ακηνέα («Έηζζ ηάκμοκε μζ ηίιζμζ αενχπμζ; 

Χ ζοθμνά ιμο, πςξ απαηήεδηα!»), υιςξ αηυιδ δεκ έπεζ ζοκηεθεζηεί αθδβδιαηζηά 

ιζθχκηαξ, δ αθθαβή ηδξ Ρήκδξ. Ζ μοζζαζηζηή αθθαβή ζοκηεθείηαζ ανβυηενα υηακ μ 

Ακηνέαξ ηδκ εβηαηαθείπεζ ιυκδ ηαζ έβηομ ζημ ζπίηζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα υηακ δ ιδηένα 

ηδξ ημκ ιαπαζνχκεζ. Οζ εζςηενζηέξ ζοβηνμφζεζξ ηδξ δνςίδαξ θακενχκμοκ υπζ απθχξ 

ηδκ εηηνειυηδηα πμο αζχκεζ ηαζ ηδκ ακενχπζκδ δζαθμβζηή ζμθία πμο ηενδίγεζ, αθθά 

ημ πμθφπηοπμ ζοκεζδδζζαηυ ηδξ οπυζηνςια: 

 

«Καζ απ, δεκ έθηαζβε μφηε αοηυξ· δεκ είηακ θοζζηζά δ ηαημζφκδ ιέζα ζημ ζηήεζ ημο! 

Οζ πενίζηαζεξ, μζ δοζηοπίεξ ημκ είπακ αθθάλεζ. [. . .] Δλεζηεπάζηδηε· ηαζ ζηδ ιζηνή 

ηνειάιεκδ θάιρδ ημο ηακηδθζμφ εημίηαγε δ ίδζα ημ ημνιί ηδξ, ηα ιανιανέκζα ηδξ ηα 

πθμφζζα ηα ζηήεδ, ηα λακεά ιαθθζά ηδξ πμο εποκυκηακ ζημοξ κχιμοξ ηδξ ζακ 

πμηαιυξ πνοζυξ, ηαζ απυ ηδκ ημνθή ςξ ηα πυδζα υθα ηα ανιμκζηά ηδξ ζμοζμφιζα, 

υθμ ημ ιέζηςια ηδξ κζυηδξ. Κ‘ εζηέθηδηε: «Γεκ είκαζ άλζμ ηδξ αβάπδξ ημο αοηυ ημ 

ημνιί ιμο; ηαζ ιπμνεί κα θδζιμκήζεζ ηέθεζα ηδκ ηυζδ ιμο αβάπδ; Μπμνεί αθήεεζα κα 

ιδ βκμζαζηεί βζα ηδ γςή ιμο, ηαζ κα ‘ιαζ βζα πάκηα μθυηεθα λέκδ βζα ηείκμκ; [. . . ] 

«Χ ημ ρςιί, ημ ρςιί!» είπε θμαζζιέκδ. Καζ απάκηδζε ημο εαοημφ ηδξ «πζ δε εα ηδξ 

έθεζπε ιήηε εηείκμ. Παθδηανίζζα ημ πνςί εα επήβαζκε κα βονέρεζ ενβαζία· εα ηα 

επαημφζε ηα παθζά ηα ζοκήεζα· πενήθακδ εα εθακενςκυημοκ ιπνμζηά ζ‘ υθμοξ ημοξ 

ακενχπμοξ, βζαηί ηα πένζα ηδξ ειπμνμφζακ κα ηδ γήζμοκ. Καζ εα ημκ επνυζιεκε. Κζ 

αξ ιδκ ενπυημοκ α δεκ  ήεεθε, ή ηαζ ζημ φζηενμ αξ ηδκ απαναημφζε βζα πάκηα. Γζα 

πάκηα; Καζ δ ιεβάθδ ηδξ δ αβάπδ λάθκμο ελφπκδζε ηνμιενή, ηνοθενή, απένακηδ, 

ιέζα ζηδκ ηανδζά ηδξ, ιέζα ζηδκ ηανδζά ηδξ βοκαζηυξ πμο ‘πε δμηζιάζεζ ηα θθμβενά 

αβηαθζάζιαηα, ηαζ εεοιήεδηε ηα πθαηζά ημο ηα ζηήεδ, υπμο ηάεε κφπηα αημοιπμφζε 

ημ λακευ ηδξ ηεθάθζ! Σμκ ήεεθε· ημκ ήεεθε δζηυ ηδξ, ιυκμ δζηυ ηδξ, ηαζ ήηακ ηνμιενυ 

ηονάβκζμ βζα ηείκδκ δ ζδέα πςξ ιζα άθθδ διπμνμφζε κα ηδξ ημκ πάνεζ βζα ημ πνήια. 

πζ, ηα πένζα ημο δεκ ηα ‘πε ακάβηδ βζα κα ηδ γήζμοκ· ηδκ εγμφζα ηα δζηά ηδξ. Μα δ 
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αβάπδ ημο ηδξ είηακ ηχνα ηυζμ πνεζαζηή, υζμ ηαζ ημ ίδζμ ηδξ ημ αίια πμο η‘ άημοε 

ιέζα ηδξ κα ανάγεζ. πζ, δε εα ηδξ ημκ έπαζνκε ηαιία· δε ε‘ άθδκε» (υ.π., 83-85). 

 

       Ο αθδβδηήξ αθζενχκεζ έκα μθυηθδνμ ηεθάθαζμ βζα κα απμδχζεζ ηζξ ζηέρεζξ ηδξ 

Ρήκδξ. Ο αθδβδηήξ πνδζζιμπμζεί ηαζ ημοξ ηνεζξ ηνυπμοξ πανμοζίαζδξ ημο 

ζοκεζδδημφ ηδξ δνςίδαξ: ροπμαθήβδζδ, παναηζεέιεκμ ιμκυθμβμ ηαζ αθδβδιέκμ 

ιμκυθμβμ.  

       Ζ απυδμζδ ηδξ ζοκείδδζδξ λεηζκά ιε αθδβδιέκμ ιμκυθμβμ («Καζ απ, δεκ 

έθηαζβε μφηε αοηυξ· δεκ είηακ θοζζηζά δ ηαημζφκδ ιέζα ζηα ζηήεζ ημο! Οζ 

πενίζηαζεξ, μζ δοζηοπίεξ ημκ είπακ αθθάλεζ), βζα κα δζαημπεί  ιε ηδκ πενζβναθή ημο 

ημνιζμφ ηδξ Ρήκδξ («ηαζ ζηδ ιζηνή ηνειάιεκδ θάιρδ ημο ηακηδθζμφ εημίηαγε δ ίδζα 

ημ ημνιί ηδξ, ηα ιανιανέκζα ηδξ ηα πθμφζζα ηα ζηήεδ, ηα λακεά ιαθθζά ηδξ πμο 

επφκμκηακ ζημοξ χιμοξ ηδξ ζακ πμηαιυξ πνοζυξ, ηαζ απυ ηδκ ημνθή ςξ ηα πυδζα υθα 

ηα ανιμκζηά ηδξ ζμοζμφιζα, υθμ ημ ιέζηςια ηδξ κζυηδξ»). ηδ ζοκέπεζα μ 

παναηζεέιεκμξ ιμκυθμβμξ δναιαημπμζεί ημ ζοβηζκδζζαηυ θυβμ πμο πνμηάθεζε μ 

αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ ιε ηα επζθςκήιαηα ημο, ιε ηδ ιμνθή ενςηήζεςκ («Γεκ είκαζ 

άλζμ ηδξ αβάπδξ ημο. . . ») μζ μπμίεξ απακηχκηαζ ιε αθδβδιέκμ ιμκυθμβμ (υπζ δε εα 

ηδξ έθεζπε. . .)  Ζ δζαπθμηή παναηζεέιεκμο ιμκμθυβμο ηαζ αθδβδιέκμο ιμκμθυβμο 

ελαζηίαξ ηδξ πανειααηζηυηδηαξ ημο αθδβδηή πμο ζπμθζάγεζ ηζξ ζηέρεζξ ηδξ Ρήκδξ, 

βίκεηαζ ζοκεεηυηενδ, ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ,  ηαεχξ δ δνςίδα θαίκεηαζ κα 

ακαπηφζζεζ έκα δζπθυ δζάθμβμ ακάιεζα ζημ θμαζζιέκμ εαοηυ ηδξ: «Χ ημ ρςιί, ημ 

ρςιί!», ηαζ ζε εηείκμκ πμο ημο απακηά ιε εάννμξ: «πζ δε εα ηδξ έθεζπε ιήηε εηείκμ. 

Παθδηανίζζα ημ πνςί εα επήβαζκε κα βονέρεζ ενβαζία· εα ηα επαημφζε ηα παθζά ηα 

ζοκήεζα· πενήθακδ εα εθακενςκυημοκ ιπνμζηά ζ‘ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ, βζαηί ηα 

πένζα ηδξ ειπμνμφζακ κα ηδ γήζμοκ» (υ.π., 84).  

       Ζ ροπμαθήβδζδ πμο αημθμοεεί («Καζ δ ιεβάθδ ηδξ αβάπδ . . .ημ λακευ ηδξ 

ηεθάθζ») ζοκμρίγεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ δνςίδαξ, βζα κα εηθναζηεί δ ροπζηή έκηαζδ 

ιέζς ημο αθδβδιέκμο ιμκμθυβμο («Σμκ ήεεθε . . . δε ε‘ άθδκε»).  Ζ ηενδζζιέκδ 

απμθαζζζηζηυηδηα ηδξ Ρήκδξ  ηαζ ημ αάεμξ πμο απμηηά ημ πνυζςπυ ηδξ, πενκμφκ 

αηνζαχξ ιέζα απυ ηδκ πζμ πάκς ζηδκμεεζία θυβςκ, ηδκ μπμία μνβακχκεζ ηαζ εθέβπεζ 

μ αθδβδηήξ ιδ επζηνέπμκηαξ αηυια ζημοξ ήνςεξ ημο κα αοημκμιδεμφκ.  

       Οζ ήνςεξ ζηδ κμοαέθα, πμο ιαξ απαζπμθεί, ηενδίγμοκ έκα αάεμξ πεδίμο, 

δεζιεφμκηαζ υιςξ απυ ηδ δεζπυγμοζα εέζδ ημο αθδβδηή, αθμφ μζ ήνςεξ δεκ έπμοκ 

αοημκμιδεεί πθήνςξ βζα κα εηθνάγμοκ άιεζα ημ θυβμ ημοξ. Κάπμζα ζδιεία 
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παναηζεέιεκμο θυβμο ( «Γεκ είκαζ άλζμ ηδξ αβάπδξ ημο αοηυ ημ ημνιί ιμο; ηαζ ιπμνεί 

κα θδζιμκήζεζ ηέθεζα ηδκ ηυζδ ιμο αβάπδ; Μπμνεί αθήεεζα κα ιδ βκμζαζηεί βζα ηδ 

γςή ιμο, ηαζ κα ‘ιαζ βζα πάκηα μθυηεθα λέκδ βζα ηείκμκ; [. . . ] «Χ ημ ρςιί, ημ 

ρςιί!» είπε θμαζζιέκδ) ηαζ αθδβδιέκμο ιμκυθμβμο (« Καζ απάκηδζε ημο εαοημφ ηδξ 

«πζ δε εα ηδξ έθεζπε ιήηε εηείκμ. Παθδηανίζζα ημ πνςί εα επήβαζκε κα βονέρεζ 

ενβαζία· εα ηα επαημφζε ηα παθζά ηα ζοκήεζα· πενήθακδ εα εθακενςκυημοκ 

ιπνμζηά ζ‘ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ, βζαηί ηα πένζα ηδξ ειπμνμφζακ κα ηδ γήζμοκ. Καζ 

εα ημκ επνυζιεκε. . .», υ.π., 84), ιεζχκμοκ ημ πάζια ιεηαλφ αθδβδηή ηαζ ήνςα. 

       ε εειαηζηυ ηχνα επίπεδμ παναηδνμφιε ηδ ζφβηνμοζδ δφμ δοκάιεςκ ζημκ 

εζςηενζηυ ηυζιμ ηδξ Ρήκδξ: απυ ηδ ιζα θεζημονβεί ημ ζοκαίζεδια ιε απμηέθεζια κα 

δζηαζμθμβεί ηάεε θάεμξ ημο Ακηνέα ηαζ κα απμδίδεζ ηα θάεδ ημο ζε ελςηενζηά αίηζα, 

εκχ απυ ηδκ άθθδ θεζημονβεί δ θμβζηή πμο ηδκ πανμηνφκεζ κα αβεζ κα δμοθέρεζ ηαζ 

κα ζηδνζπηεί ζημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ζηζξ δοκάιεζξ ηδξ. διακηζηυ νυθμ υιςξ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ιμκυθμβμ παίγεζ «ημ ημνιί», ηαζ δ ελάνηδζδ πμο δδιζμονβείηαζ απυ 

αοηυ. Ο αθδβδηήξ πενζβνάθεζ βζα πνχηδ θμνά ηδ Ρήκδ, ιέζα απυ ηδ δζηή ηδξ μπηζηή 

βςκζά:  

 

«εημίηαγε δ ίδζα ημ ημνιί ηδξ, ηα ιανιανέκζα ηδξ ηα πθμφζζα ηα ζηήεδ, ηα λακεά 

ιαθθζά ηδξ πμο επφκμκηακ ζημοξ κχιμοξ ηδξ ζακ πμηαιυξ πνοζυξ, ηαζ απυ ηδκ ημνθή 

ςξ ηα πυδζα υθα ηα ανιμκζηά ηδξ ζμοζμφιζα, υθμ ημ ιέζηςια ηδξ κζυηδξ.» (.μ.π., 84). 

 

       Πζζηεφεζ υηζ ημ ημνιί ηδξ εα ηναηήζεζ ηδκ αβάπδ ημο Ακηνέα («Γεκ είκαζ άλζμ 

ηδξ αβάπδξ ημο αοηυ ημ ημνιί ιμο;»), υπςξ ηαζ δ ίδζα ημκ πμεεί βζα ημ δζηυ ημο ημνιί 

ηαζ υπζ βζα ηα θεθηά ημο:  

 

«Καζ δ ιεβάθδ ηδξ δ αβάπδ λάθκμο ελφπκδζε ηνμιενή, ηνοθενή, απένακηδ, ιέζα 

ζηδκ ηανδζά ηδξ, ιέζα ζηδκ ηανδζά ηδξ βοκαζηυξ πμο‘ πε δμηζιάζεζ ηα θθμβενά 

αβηαθζάζιαηα, ηαζ εεοιήεδηε ηα πθαηζά ημο ηα ζηήεδ, υπμο ηάεε κφπηα αημοιπμφζε 

ημ λακευ ηδξ ηεθάθζ! Σμκ ήεεθε· ημκ ήεεθε δζηυ ηδξ, ιυκμ δζηυ ηδξ, ηαζ ήηακ ηνμιενυ 

ηονάβκζμ βζα ηείκδκ δ ζδέα πςξ ιζα άθθδ διπμνμφζε κα ηδξ ημκ πάνεζ βζα ημ πνήια. 

πζ ηα πένζα ημο δεκ ηα ‘πε ακάβηδ βζα κα ηδ γήζμοκ· ηδκ εγμφζα ηα δζηά ηδξ.» (υ.π., 

85). 
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        Ο πυεμξ βζα «ημ ημνιί» ημο Ακηνέα δεκ ηδκ αθήκεζ κα δεζ λεηάεανα ηδκ 

αθήεεζα, πςνίξ ςζηυζμ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ ηαεδθχκεηαζ ζηδκ αοηαπάηδ, επεζδή 

έπμκηαξ ςξ δεζηυ "εθυδζμ" ηδκ πναβιαηζηή «αβάπδ» ηδξ ηαζ υζα απυ αοηήκ 

απμννέμοκ, απμηαθφπηεζ ηδ δηθσληθή φθακζδ ηδξ εηηνειυηδηάξ ηδξ, ηαεχξ ζηδκ 

ηεθεοηαία οπεζζένπεηαζ δ εεηζηά πνμζδζμνζζιέκδ εζηυκα ημο αβαπδιέκμο ηδξ Ρήκδξ, 

πμο «ηδξ» λακάνπεηαζ υπςξ πνζκ, «ακαεειαηίγ[μκηαξ] ηα πθμφηδ»: 

 

«Χ!» είπε, εκχ εζδηςκυημοκ, μ άκηναξ ηδξ έπεζηα απυ ηεξ πνχηεξ ιένεξ εα ζοκήεζγε 

ηδ εέζδ ημο, εα ζοκήεζγε κα ιδκ κηνέπεηαζ ηδκ λέκδ δμοθεζά, ηαζ εα ηδξ 

ελακανπυημοκ ηέημζμξ υπςξ ημκ είπε πνςημβκςνίζεζ ημ ανάδζ πμο ακαεειάηζγε ηα 

πθμφηδ» (υ.π., 86) 

 

       Ζ Ρήκδ ηδκ επυιεκδ ιένα άνπζζε δμοθεζά ζημ ενβμζηάζζμ πμο δμφθεοε δ ιδηένα 

ηδξ ηαζ απμθάζζζε κα πενζιέκεζ «αιυθεοηδ ηαζ ηίιζα ημκ άκηνα ηδξ» (υ.π., 88). Ζ 

θνάζδ ημο αθδβδηή «αοηυ ημ ηυθιδια εηαηαθνμκμφζε ημοξ παηνμπανάδμημοξ ηαζ 

πανάθμβμοξ εεζιμφξ» (υ.π., 87) θακενχκεζ έκα είδμξ ζοιπάεεζάξ ημο πνμξ ημ 

πνυζςπυ ηδξ δνςίδαξ, ηαεχξ εεςνεί λεπεναζιέκεξ ηζξ ζδέεξ κα ιδ δμοθεφεζ δ 

βοκαίηα, αθθά κα έπεζ ιυκμ ηδκ εοεφκδ ημο ζπζηζμφ. Καζ εκχ ζε υθμ ημ ένβμ 

θακενχκεηαζ δ  εηηνειυηδηα ηδξ Ρήκδξ, δ μπμία ζηζξ δζαθμβζηέξ ζογδηήζεζξ ιε ημκ 

εαοηυ ηδξ, άθθα απμθαζίγεζ υηζ εα ηάκεζ ηαζ  άθθα ηάκεζ υηακ αθέπεζ ημκ Ακηνέα, ζημ 

ηέθμξ ημο ένβμο απμθαζζζηζηά πθέμκ απμννίπηεζ ηδκ αβάπδ ημο.  

       Ο αθδβδηήξ, εκχ επζθέβεζ κα πανμοζζάζεζ ημκ εζςηενζηυ ηυζιμ ηδξ Ρήκδξ, ιέζς 

ηδξ αθδβδιαηζηήξ ηεπκζηήξ ημο ιμκμθυβμο, ζημ ηέθμξ δε ιαξ απμηαθφπηεζ ηδκ 

εζςηενζηή πμνεία ηδξ απυθαζδξ αοηήξ. Ζ απυθαζδ ηδξ Ρήκδξ, εα ιπμνμφζε κα 

ζζπονζζηεί ηακείξ, δίκεηαζ έιιεζα ζε πνμβεκέζηενμ ζηάδζμ ιε ηδ δήθςζδ ημο 

αθδβδηή: «δ δμηζιαζία ηδκ είπε ζηθδνφκεζ ηαζ δ ηανδζά ηδξ είπε ιεβαθχζεζ. Σχνα 

εβκχνζγε ηαθφηενα ημκ ηυζιμ»
157

, πμο δίκεηαζ ιεηά ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ Ρήκδξ απυ 

ημκ Ακηνέα ηαζ αθμφ πζάκεζ δμοθεζά ζημ ενβμζηάζζμ.  

       Ζ «δμηζιαζία» ακαθένεηαζ ζηδκ εβηαηάθεζρδ, βζ‘ αοηυ ηαζ δ  δνςίδα ηαθείηαζ κα 

ζηδνζπεεί ζηζξ δζηέξ ηδξ δοκάιεζξ ηαζ κα ζοκηδνήζεζ δ ίδζα ημκ εαοηυ ηδξ, 

ηαηαθήβμκηαξ κα πεζ  υηζ «ηχνα εβκχνζγε ηαθφηενα ημκ ηυζιμ». Ζ γςή ηδξ ιεηά ηδκ 

εβηαηάθεζρδ ηδξ απυ ημκ Ακηνέα αθθάγεζ. Μέζα απυ ημοξ δηθσληθά 
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 .π., 87. 
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επελενβαζιέκμοξ ιμκμθυβμοξ ηδξ απμηηά ιζα ζδζαίηενδ ζμθία βζα ηδ γςή ηαζ ημκ 

ηυζιμ. Γκςνίγεζ ηδκ πναβιαηζηή γςή, αθμφ ακαβηάγεηαζ βζα πνχηδ θμνά κα 

δμοθέρεζ, ηάηζ πμο δεκ ηδξ θαίκεηαζ ηυζμ δφζημθμ, υζμ πενίιεκε («ηδξ εθάκδηε πμθφ 

εοημθυηενμ απ‘ υ,ηζ ημ θακηαγυημοκ», υ.π., 87).   Ζ δήθςζδ αοηή υιςξ πενκά 

απαναηήνδηδ αθμφ αιέζςξ μ αθδβδηήξ ζοιπθδνχκεζ υηζ δ Ρήκδ εα πενίιεκε ηίιζα 

ημκ άκηνα ηδξ εθπίγμκηαξ πςξ εα βονίζεζ. Ζ δοκαιζηυηδηα ηδξ Ρήκδξ μζημδμιείηαζ 

έηζζ ζηαδζαηά ιέζα απυ ηδκ εζςηενζηή δζαθμβζηή πμνεία ιε ημκ εαοηυ ηδξ, βζα κα 

ακαπηοπεεί απυ αθδβδιαηζηή άπμρδ, ιε πθδνυηδηα ζε έκα δοκαιζηυ άημιμ πμο δε 

θμαάηαζ κα γήζεζ ιυκμ ημο, αθθά ακηίεεηα είκαζ έημζιμ κα ακαθάαεζ ζδιακηζηέξ 

πνςημαμοθίεξ· βζ‘ αοηυ ηαζ πθέμκ ιεηά απυ αοηυκ ημκ εζςηενζηυ ιμκυθμβμ, δ δνςίδα 

απμηαθφπηεηαζ ιέζα απυ ημ δζάθμβμ, υπμο δοκαιζηά απμννίπηεζ ηδκ αβάπδ ημο 

Ακηνέα.  

       οκμρίγμκηαξ, μ αθδβδηήξ πανμοζζάγεζ ανπζηά ηδ Ρήκδ  ιέζα απυ ιμκμθυβμοξ 

πανά απυ ημοξ δζαθυβμοξ ηδξ ιε ηα άθθα πνυζςπα. ηα δζαθμβζηά ιένδ 

πανμοζζάγεηαζ ζοβηναηδιέκδ, αθθά ηάπμζεξ εέζεζξ ηδξ θακενχκμοκ έιιεζα ηδ 

δοκαιζηυηδηά ηδξ.  Οζ ιμκυθμβμζ απεζημκίγμοκ ηα δζθθήιαηα ηδξ, ηαζ ηδ δοκαιζηά 

εηηνειή γςή ηδξ. ημκ πνχημ εηηεκή ιμκυθμβμ ηδξ απμθαζίγεζ υηζ εα πάνεζ ημ 

θηςπυπαζδμ, αθθά δεκ ημ ηάκεζ, εκχ ζημ δεφηενμ ιμκυθμβμ απμθαζίγεζ υηζ δε εα 

αθήζεζ ηαιζά κα ηδξ πάνεζ ημκ Ακηνέα, αθθά δ ίδζα, ζηδ ζοκέπεζα, απμννίπηεζ ηδκ 

αβάπδ ημο. Ζ Ρήκδ πανμοζζάγεζ θμζπυκ ιζα ζηαδζαηή αθθαβή. Δκχ ανπζηά είκαζ ημ 

αβκυ ημνίηζζ πμο δεκ παίγεζ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζημ ένβμ, ζηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ δ 

εανναθέα βοκαίηα πμο δε ηδ θμαίγεζ δ ηαλζηή πηχζδ ημο Ακηνέα μφηε δ θηχπεζα ηαζ 

ζοκεπχξ ιε δφκαιδ ηαζ εάννμξ θέεζ ζημκ Ακηνέα: «δμοθεοηάδεξ είιαζηε, πμζυκε 

έπμοιε ακάβηδ;»
158

. Μέζα απυ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα δζθθήιαηα ηδξ, ιεηαηνέπεηαζ ζε 

έκα δοκαιζηυ ζοκεζδδημπμζδιέκμ άημιμ, ιε δζηή ηδξ θςκή, ηαζ ζημ ηέθμξ βίκεηαζ δ 

εανναθέα βοκαίηα πμο δεκ ηδ θμαίγεζ κα γήζεζ ιυκδ ζηα λέκα ηαζ ιε εάννμξ θέεζ 

ζημκ Ακηνέα: «είιαζ δμοθεφηνα, πμζυκε έπς ακάβηδ;»
159

.  

        

       6. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μ Ακηνέαξ πενκάεζ ηζ αοηυξ απυ δζάθμνα ζηάδζα 

ελέθζλδξ ςξ πνμξ ηδ ζφζηαζή ημο. Καηανπήκ είκαζ ζδιακηζηυ κα παναηδνήζμοιε υηζ 

μ Ακηνέαξ απμδίδεηαζ ιε ακενχπζκεξ δζαζηάζεζξ. Γεκ είκαζ μ κζηζεσηυξ 

                                                 
158

 .π., 40, 42 ηαζ 63. 
159

 .π., 104. 
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οπενάκενςπμξ
160

 ηςκ πνχηςκ δζδβδιάηςκ ημο Θεμηυηδ, ζημ εέθδια ημο μπμίμο 

οπμηάζζεηαζ μπμζμζδήπμηε ηαζ μηζδήπμηε.  ‘ αοηά ηα δζδβήιαηα μζ ήνςεξ 

επζαάθθμοκ ηδ εέθδζή ημοξ πςνίξ αοηυ κα έπεζ ακηίηηοπμ ζημοξ ίδζμοξ, 

ειθακζγυιεκμζ εκ είδεζ εεχκ πμο ηζιςνμφκ ημ αδίηδια ιε αάζδ ηα δζηά ημοξ πζζηεφς. 

ημ «Πίζημια», βζα πανάδεζβια, μ ζφγοβμξ ζημηχκεζ ημκ εναζηή ηδξ βοκαίηαξ ημο εκ 

ροπνχ ηαζ εάαεζ γςκηακυ ημ ανέθμξ πμο εηείκδ βέκκδζε, πςνίξ κα δίκεηαζ 

αθδβδιαηζηά  δ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζή ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ μ ήνςαξ, αθθά μφηε 

ηαζ δ ηζιςνία ημο ζδίμο βζα ημ έβηθδια πμο δζέπναλε· ακάθμβα μνβακχκμκηαζ 

αθδβδιαηζηά ηαζ ηα δζδβήιαηα «Αηυια;» ηαζ «Ζ πακηνεζά ηδξ ηαθαπηήξ», ιε ημοξ 

ήνςεξ κα επζθέβμοκ ιυκμζ ημοξ ηδκ ηζιςνία ημο ‗‗εκυπμο‘‘, πςνίξ μζ ίδζμζ κα 

ηζιςνμφκηαζ βζα ηα δζηά ημοξ εβηθήιαηα.  

       Τπάνπμοκ θοζζηά ηαζ ηάπμζα δζδβήιαηα ζηα μπμία  πενζβνάθεηαζ δ ροπμθμβζηή 

ηαηάζηαζδ ημο ήνςα («Κάζκ», «Αβάπδ Πανάκμιδ»), αθθά υπζ ζημ ααειυ πμο 

απμδίδμκηαζ ζηδκ Σηκή θαη ην ρξήκα, ηαεχξ εδχ μ ήνςαξ πανμοζζάγεηαζ ιε 

ακενχπζκεξ δζαζηάζεζξ, εκχ πάνδ ζηδκ αθδβδιαηζηή επζθμβή ημο ιμκμθυβμο, 

εηθνάγεηαζ εκημκυηενα μ εζςηενζηυξ ημο ηυζιμξ, ηα πάεδ, μζ ακδζοπίεξ ηαζ μζ 

πνμαθδιαηζζιμί ημο, ηαεχξ αζχκεζ ιζα εηηνειυηδηα, αδοκαηχκηαξ κα δχζεζ θφζδ 

ζηα πνμαθήιαηά ημο
161

· πνυηεζηαζ βζα ημκ άκενςπμ ιε αδοκαιίεξ ηαζ πάεδ, πμο 

επδνεάγεηαζ απυ ημοξ βφνς ημο ηαζ ηζξ ελςηενζηέξ πενζζηάζεζξ ημο αίμο. 

        Ο αθδβδηήξ πενζβνάθεζ ελςηενζηά ημκ Ακηνέα ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ: 

 

                                                 
160

 Με ημκ υνμ κζηζεζηυξ οπενάκενςπμξ εκκμχ ημκ ήνςα μ μπμίμξ εεςνεί ημκ εαοηυ ημο ακχηενμ απυ 

ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ, θυβς ηδξ δφκαιδξ ηδξ εέθδζήξ ημο. Δίκαζ δ ζδακζηή ιμνθή πμο δζαηαηέπεηαζ 

απυ εάννμξ ηαζ δφκαιδ εέθμκηαξ κα πεηφπεζ ημοξ ζηυπμοξ ημο ιε μπμζμδήπμηε ιέζμ ηαζ ηνυπμ. Γζα ηδκ 

ενιδκεία ημο υνμο αθέπε επίζδξ: Fr. Nietzsche, Έηζη κίιεζε ν Εαξαηνύζηξα. Έκα αζαθζμ βζα υθμοξ ηαζ 

βζα ηακέκαξ, (ιηθ ανίηαξ Εήζδξ), Θεζζαθμκίηδ, Βάκζαξ, 2008. Βθ. επίζδξ: Αθνμδίηδ 

Αεακαζμπμφθμο, «Απυ ημκ Νίηζε ζημκ Καγακηγάηδ: Ζ βεκεαθμβία ηδξ «Κνδηζηήξ Μαηζάξ», 

Πόξθπξαο, ηπ. 129, Οηη.-Γεη.2008, 286-303: «φιαμθμ αοηήξ ηδξ αμφθδζδξ είκαζ μ Τπενάκενςπμξ, μ 

«κέμξ άκενςπμξ» πμο ανίζηεηαζ πάλσ απυ ημοξ ημζκμφξ ακενχπμοξ (οπ‘ αοηή ηδκ έκκμζα είκαζ 

ππεξάκενςπμξ), μ ιεβάθμξ Ανκδηήξ, πμο πενζθνμκεί ηζξ θηδκέξ πανδβμνζέξ ηςκ ζοιαζααζιέκςκ ηαζ 

ηςκ δεζθχκ, ηαζ ακαπμδμβονίγεζ ηζξ αλίεξ ζημ πθαίζζμ ιζαξ δζηήξ ημο, απηόλνκεο ζεώξεζεο ηνπ θόζκνπ 

θαη ηνπ εαπηνύ. Έιαθδια ηαζ ζηάζδ γςήξ ημο, δ απυθοηδ ηαηάθαζδ ημο ηεκμφ· μ οπενάκενςπμξ 

ηαευθμο δεκ απεθπίγεηαζ απυ ημ ιεηαθοζζηυ ηεκυ πμο δδιζμονβεί μ «εάκαημξ ημο Θεμφ», αηνζαχξ 

βζαηί αοηυ ημο πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαθάαεζ πνμζςπζηά ηδκ εοεφκδ ηδξ φπανλήξ ημο, κα βίκεζ 

αοηυξ ηονίανπμξ ηδξ ιμίναξ ημο ηαζ κα δχζεζ μ ίδζμξ κυδια ζηδ γςή ημο, έπμκηαξ απαθθαβεί απυ ημκ 

ηοθθυ θυαμ ηαζ ηδκ εθπίδα πμο βεκκά δ πθάκδ ηδξ πνζζηζακζηήξ ιεηαθοζζηήξ». 
161

 Θα ιπμνμφζε ηακείξ εφθμβα κα ζζπονζζηεί υηζ ηαζ ζημ πνχημ ιοεζζηυνδια ημο Θεμηυηδ Ζ Εσή ζην 

Βνπλό είκαζ αζζεδηή δ πανμοζία εζςηενζηχκ ιμκμθυβςκ, υπμο λεδζπθχκεηαζ ημ πάεμξ ημο Κχζηα βζα 

ηδ Νζκκέηηα, μζ ακδζοπίεξ ηαζ ηα δζθήιιαηά ημο, υπςξ ηαζ εζςηενζηχκ δζαθυβςκ, ηαεχξ μ ήνςαξ 

ζοκμιζθεί ιε ηδ θςκή ημο πάεμοξ ή ιε ημ Γζάαμθμ. Σμ ιοεζζηυνδια υιςξ βναιιέκμ ζηα βαθθζηά, 

ανίζηεηαζ έλς απυ ηα γδημφιεκα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 
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«Δίηακε άκηναξ ηνζάκηα πνμκχκ, ιεβάθμξ, ιε ζηήεζα πθαηζά, ιε ιαηνζά ζηνζιιέκα 

ιμοζηάηζα ηαζ ιε πνυζςπμ ηυηηζκμ. Δααζημφζε ιεβάθμ ιαθαηυ ηαπέθμ ζημ ηεθάθζ, 

είηακ γςζιέκμξ ι‘έκα πθαηφ ηυηηζκμ γςκάνζ, η‘ εθμνμφζε ηδ νμφπζκδ βζαηέηα ημο 

νζπηή απάκμο ζημ κχιμ. Ο βεθέξ ηαζ ημ ηαεανυ πμηάιζζυ ημο είηακ λεημφιπςηα, η‘ 

εθαζκυημοκ ημ ζηήεζ ημο˙ μζ ιακίηεξ ημο είηακ ακαζημοιπςιέκεξ». (υ.π., 17) 

 

       Μέκμκηαξ ζημ ζπεδζάβναιια ηδξ ζεθίδαξ 65-66 θαίκεηαζ υηζ μ Ακηνέαξ 

πανμοζζάγεηαζ ηονίςξ ιέζα απυ ημοξ δζαθυβμοξ ιε ημοξ άθθμοξ ήνςεξ ημο ένβμο. 

Μέζα απυ ηα δζαθμβζηά ιένδ πανμοζζάγεηαζ ελίζμο δοκαιζηυξ ηαζ ακοπμπχνδημξ 

ζηζξ απμθάζεζξ ημο, υζμ ηζ δ ζζυνα Δπζζηήιδ. ηδκ ανπή ημο ένβμο πείεεζ ηδ ζζυνα 

Δπζζηήιδ κα ημο δακείζεζ 100 ηάθανα, εκχ ζηδκ ηααένκα πνμζπαεεί κα πείζεζ ημοξ 

πςνζακμφξ κα ρδθίζμοκ ημκ οπμονβυ πμο εα ημκ αμδεήζεζ ζημ θαενειπυνζμ.  ηδ 

ζοκέπεζα επζιέκεζ κα ημο δχζεζ δ ζζυνα Δπζζηήιδ ηα ελαηυζζα ηάθανα βζα κα 

ζηεθακςεεί ηδ Ρήκδ, ηαζ αθμφ δεκ ηδκ πείεεζ ηδκ ηθέαεζ βζα κα ηδκ ελακαβηάζεζ κα 

δχζεζ ηδκ πνμίηα πμο εηείκμξ επζεοιεί.  

        ημοξ ιμκμθυβμοξ ημο εηδζπθχκμκηαζ ηα δζθθήιαηα ηαζ δ ακαπμθαζζζηζηυηδηά 

ημο, ηαεχξ ζοβηνμφεηαζ δ θμβζηή ιε ημ ζοκαίζεδια. Ζ μιμνθζά ηδξ Ρήκδξ ηαζ ηα 

έκημκα ζοκαζζεήιαηα πμο δζεβείνεζ ζημκ Ακηνέα ζοβηνμφμκηαζ ζθμδνά ιε ηδ θμβζηή 

πμο ημο ―οπμδεζηκφεζ‖ ηδκ πνμηεναζυηδηα ηςκ μζημκμιζηχκ ημο ακαβηχκ: 

 

«Πνχηδ θμνά ηδκ έαθεπε ηδ Ρήκδ, βοκαίηα ηαιςιέκδκ. Σδκ εθμβάνζαγε πάκηα 

ημπέθα ιζηνή, ηζ ςξ ηα ηυηεξ δεκ ηδκ είπε πνμζέλεζ. Αοηή ημο παιμβέθαζε· ηαζ ιζα 

θςκή απυ ιέζα ημο πςνίξ κα ημ εέθεζ ημο ‘πε: Καθά εα ‘ηακε» Κ‘ επαιμβέθαζε ηαζ 

ηείκμξ. Πνχηα εηαηέααζε ημ αθέθανμ η‘ έπεζηα ηα ελακαζήηςζε πάθζ, ηαζ ηδκ είδε 

πμο επαιμβεθμφζε αηυια δνμζενά δνμζενά, ιε ημ ηαεάνζμ ηαζ ηίιζμ αθέιια, 

πανυιμζα ζ‘ έκα ηνίκμο ιπμοιπμφηζ πμο πνμζιέκεζ ιυκμ ηδκ απηίδα ημο ήθζμο βζα κα 

ακμίλεζ ηαηάθεοημ ηαζ ιμζημαμθζζιέκμ. Καζ ςζηυζμ απακηχκηαξ ζηδκ αεέθδηδ ζδέα 

ημο ενχηδζε ζηεθηζηυξ ημκ εαοηυ ημο: «Σζ, ηζ εα ‘ηακ ηαθά;» [. . .] Καζ 

λαημθμοεχκηαξ ημ ζημπαζιυ ημο εκχ ημο εηάζηδηε πςξ δ Ρήκδ ημκ εεάνναζκε «Γε 

θηάκεζ» έθεβε ιέζα ημο «πςξ ημ ζπίηζ ελέπεζε ηυζμ; Ο παηέναξ είπε αενχπμοξ ζημ 

ηαΐηζ ηαζ εδμφθεοακ εηείκμζ, ηζ αοηυξ εημζιυημοκε ήζοπα ζημ ηνεαάηζ ημο, ηαζ 

εηένδζγε υζμ ήεεθε· ηαζ ηχνα ακηίξ δμοθεφμοιε μζ ίδζμζ ηοκδβδιέκμζ, ηαζ δε 

αβάκμοιε πανά έκα ρςιί θανιαηςιέκμ ηαζ ηείκμ. Σζ εα ηδκ ηάιεζξ; Σί εα ηδκ 

ηάιεζξ; Θέθεζξ κα λεπέζεζξ αηυια ηζ αηυια ηαζ κα ζοιπεεενέρεζξ ι‘ ακενχπμοξ ηυζμ 
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πνυζηοπμοξ;» Κζ ςζηυζμ δ κζυηδ ηδξ Ρήκδξ είηακ ζζιά ημο, ηζ απηζδμαμθμφζε 

θαίκεηαζ, βζαηί ηδκ εβνζημφζε ζζιά ημο ςξ ηαζ πςνίξ κα ηδκ ημζηάγεζ, ηαζ 

εθακηαγυημοκ αεέθδηα πςξ έπαζνκε δ κέα ηδκ πκμή ηδξ, πςξ ακεαμηαηέααζκε ημ 

πανεεκζηυ ηδξ ζηήεζ ηαζ πςξ επηοπμφζε δ ηανδζά ηδξ ηάημο απυ ημ ιανιανέκζμ ηδξ 

ημκ ηυνθμ˙ ηαζ αεέθδηα πάθζ εζήηςζε ημ αθέιια˙ ηαζ ημο ηάζηδηε αοηήκ ηδ ζηζβιή 

μιμνθήηενδ αηυια η‘ εηαηάθααε πςξ ημ ηαεάνζμ ηδξ ημ ιάηζ ημκ ειάβεοε[. . .] Κζ μ 

ζημπαζιυξ ημο αοηυκμια πάθζ ημο ‘πε: «Πμζμξ λένεζ;» «Μα πςξ;» έδςηε μ ίδζμξ 

απυηνζζδ· «ηαζ ιε πμζμ ηνυπμ;» Χ ακ είπε ημοθάπζζημ θίβα πνδιαηάηζα ηαζ ακ 

ιπμνμφζε ι‘ αοηά κα δζμνεχζεζ ηεξ δμοθεζέξ ημο ηαζ κα αβεζ αζπνμπνυζςπμξ ζημκ 

ηυζιμ! Μα ηζ εα ‘δζκε δ ηαθή ηονά Δπζζηήιδ; Βέααζα υζμ ιπμνμφζε θζβυηενα βζα ηα 

ηδξ ιείκεζ ηάηζ ζηα βενάιαηά ηδξ˙ είπε η‘ άθθα παζδζά η‘ έπνεπε κα δζμνίζεζ ηάεε 

ηυπεθυξ ηδξ λεπςνζζηυ ημ πνμζηζυ˙ εα ‘δζκε θίβα. Καζ δ πακηνεζά είηακ βζα ημκ 

Ακηνέα δ ζηενκή ημο εθπίδα. Καζ πάθζ υιςξ δ ηανδζά ημο ημφ ‘θεβε  πςξ αθθμφ δε εα 

ανζζηυημοκ αέααζα πανυιμζμ ιπμοιπμφηζ πμο κα επνυζιεκε ιυκμ ηδκ απηίδα ηδξ 

αβάπδξ βζα κα ακμζπηεί ηαηάθεοημ ηαζ ιμζημαμθζζιέκμ. (υ.π., 20-22). 

 

       Ο αθδβδηήξ εδχ δεκ πανμοζζάγεζ απθά ημκ εζςηενζηυ ιμκυθμβμ ημο ήνςα, αθθά 

ημκ εζςηενζηεοιέκμ δζάθμβμ ημο ήνςα ιε ημκ εαοηυ ημο. Απυ ηδ ιζα θεζημονβεί δ 

θμβζηή πμο ημκ πανμηνφκεζ κα ιδκ ενςηεοηεί ηδ Ρήκδ, ηαζ απυ ηδκ άθθδ δ «αεέθδηδ 

ζδέα». Ζ θςκή πμο ημο θέεζ «ηαθά εα ‘ηακε», παναηηδνίγεηαζ ςξ «αεέθδηδ ζδέα» ηαζ 

ανβυηενα ςξ αοηυκμιμξ ζημπαζιυξ. Γζα ημκ ήνςα δ Ρήκδ  είκαζ δ ηίιζα ηαζ 

εζθζηνζκήξ βοκαίηα («ιε ημ ηαεάνζμ ηαζ ηίιζμ αθέιια ηδξ») ηαζ δ πανμιμίςζδ ημο 

αθέιιαηυξ ηδξ ιε ημ ιπμοιπμφηζ εκυξ ηνίκμο, ημκίγεζ ηδκ αβαευηδηά ηδξ. Ζ 

ελςηενζηή μιμνθζά, δ ηζιζυηδηα, δ αβκυηδηα ζοβηνμφμκηαζ εδχ ιε ηδκ ημζκςκζηή 

εέζδ ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ.  

       ημκ εζςηενζηεοιέκμ αοηυ δζάθμβμ έπμοιε δζαπθμηή παναηζεέιεκμο ηαζ 

αθδβδιέκμο ιμκυθμβμο. Ζ θςκή πμο εηθνάγεζ ηδκ αεέθδηδ ζδέα εηθνάγεηαζ ιε 

παναηζεέιεκμ ιμκυθμβμ («Καθά εα ‘ηακε»), εκχ δ θςκή ηδξ θμβζηήξ ιε ιεηαηζεέιεκμ 

(«Γε θηάκεζ» έθεβε ιέζα ημο «πςξ ημ ζπίηζ ελέπεζε ηυζμ; Ο παηέναξ είπε αενχπμοξ 

ζημ ηαΐηζ ηαζ εδμφθεοακ εηείκμζ, ηζ αοηυξ εημζιυημοκε ήζοπα ζημ ηνεαάηζ ημο, ηαζ 

εηένδζγε υζμ ήεεθε· ηαζ ηχνα ακηίξ δμοθεφμοιε μζ ίδζμζ ηοκδβδιέκμζ ηαζ δε αβάκμοιε 

πανά έκα ρςιί θανιαηςιέκμ ηαζ ηείκμ. Σζ εα ηδκ ηάιεζξ; Σί εα ηδκ ηάιεζξ; Θέθεζξ 

κα λεπέζεζξ αηυια ηζ αηυια ηαζ κα ζοιπεεενέρεζξ ι‘ ακενχπμοξ ηυζμ 

πνυζηοπμοξ;»).  
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       ημ θυβμ ημο Ακηνέα ςζηυζμ ειπενζέπεηαζ ηαζ ιζα ηνίηδ θςκή, δ θςκή ημο 

ημζκςκζημφ ημο πενίβονμο («ι‘ ακενχπμοξ ηυζμ πνυζηοπμοξ»), ηάκμκηαξ έηζζ πζμ 

πενίπθμηδ ηδκ εζςηενζηή ζφβηνμοζδ ημο ήνςα. Οζ άκενςπμζ ηδξ ημζκςκζηήξ ημο 

ηάλδξ εεςνμφκ «πνυζηοπμοξ» ημοξ ημζκςκζηά ηαηχηενμφξ ημοξ, επμιέκςξ κηνμπή ηδ 

ζφκαρδ βάιμο ιε ηέημζμοξ ακενχπμοξ.  Ζ πενζβναθή ηδξ Ρήκδξ πμο αημθμοεεί, δ 

κζυηδ, ηα ζηήεζα ηαζ ηα ιάηζα ηδξ («ηαζ εθακηαγυημοκ αεέθδηα πςξ έπαζνκε δ κέα ηδκ 

πκμή ηδξ, πςξ ακεαμηαηέααζκε ημ πανεεκζηυ ηδξ ζηήεζ ηαζ πςξ επηοπμφζε δ ηανδζά 

ηδξ ηάημο απυ ημ ιανιανέκζμ ηδξ ημκ ηυνθμ˙ ηαζ αεέθδηα πάθζ εζήηςζε ημ αθέιια˙ 

ηαζ ημο ηάζηδζε αοηήκ ηδ ζηζβιή μιμνθήηενδ αηυια η‘ εηαηάθααε πςξ ημ ηαεάνζμ 

ηδξ ημ ιάηζ ημκ ειάβεοε») θεζημονβμφκ ςξ εκαφζιαηα, βζα κα ζοκεπζζηεί μ δζάθμβμξ 

ημο Ακηνέα ιε ημκ εαοηυ ημο, ηαεχξ πνμζπαεεί κα ανεζ ηνυπμοξ πμο εα ηαεζζημφζακ 

εθζηηή αοηή ηδ ζπέζδ. Ζ θφζδ πμο μ ίδζμξ πνμηνίκεζ είκαζ ηα πνήιαηα, πμο εα ημκ 

βθίηςκακ απυ ημ λεπεζιυ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο, βκςνίγεζ, υιςξ, υηζ δ ζζυνα Δπζζηήιδ 

εα έδζκε υζμ ιπμνμφζε θζβυηενα, αθμφ είπε ηζ‘ άθθα παζδζά κα ιεβαθχζεζ. 

       Ζ ζφβηνμοζδ αοηή εκηείκεηαζ ζηδ ζοκέπεζα υηακ ιαεαίκεζ υηζ δ Ρήκδ πνυηεζηαζ 

κα πακηνεοηεί έκακ άθθμ: 

 

«Σζ, έκαξ άθθμξ, πεζνυηενυξ ημο ημο ηδκ έπαζνκε ηδκ ημναζζά πμο αοηυξ αβαπμφζε 

ηαζ πμο εα ημκ εοηφπζγε; Χ πυζμ  ημο ηάναγε αοηή δ ζδέα υθα ηα ζπθάπκα, πυζμ ημο 

‘ζθζββε ηδκ ηανδζά πμο δοκαηά ημο πηοπμφζε ζηα ζηήεδ! Κζ μ αβέναξ εζθφνζγε ηχνα 

ακάιεζα ζηα ζημζκζά ηαζ ζη‘ άθιπμονα, ηαζ δ εάθαζζα υθμ αβνίεοε, ζα κα 

ακηανζαγυκηακ ηαζ ηα ζημζπεία απυ ηδ εθίρδ ημο. «Ζ Ρήκδ εα επήβαζκε ζ‘ άθθα 

πένζα, άθθμξ εα ειάθαγε ημ πανεεκζηυ ημνιί ηδξ, άθθμξ εα ηδκ είπε βοκαίηα ημο, 

βζαηί αοηυξ μ ίδζμξ δεκ είπε πνήιαηα κα λαβμνάζεζ ημ παηνζηυ ημο ημ ζπίηζ ηαζ βζαηί δ 

ηονά Δπζζηήιδ δεκ επεζευημοκ κα δχζεζ ηα πενζυηενα πμο ημο επνεζαγυκηακ [. . .] 

Υνεζάγμκηαζ, ελακαζοθθμβίζηδηε ηαζ δ άθθδ ηα ‘πεζ ηζ αξ ιδκ είκαζ ιήηε υιμνθδ, 

ιήηε ηαθή, ιήηε ηίιζα ζακ ηδ Ρήκδ. Ζ άθθδ ηα ‘πεζ, έπεζ ηαζ πενζυηενα· ηαζ ι‘ αοηά 

πθενχκμκηαζ υθα ηα πνέβζα, ιέκμοκ ηα ζπίηζα εθεφηενα, δζμνεχκμκηαζ υθεξ μζ 

δμοθεζέξ, ανπίγεζ δ γςή ηαζ δ ηαθμπέναζδ. Κζ ακηίξ ιε ηδ Ρήκδ, απ δ ηαηαθνυκζα! 

Μα ηαζ δ αβάπδ, δ πανά, δ ακαβαθθίαζδ. ημ ζπίηζ ιε ηδ Ρήκδ πάκηα ζε πακδβφνζ: 

πανέξ, ηναβμφδζα, θζθζά, εοηοπία! Χ, πμο κα ανεεμφκ ζηδ γςή ηέημζα πνάιαηα πςνίξ 

αβάπδ;» Κ ακαζηέκαλε. «Καζ ακηίξ εα ηδκ έπαζνκε έκαξ άθθμξ! Θα ημο ηδκ έπαζνκε 

έκαξ άθθμξ ηαζ εα ημο ‘παζνκε έηζζ υθδξ ημο ηδξ γςήξ ηδκ εοηοπία. Χ πχξ κα ημ 

οπμιείκεζ, πχξ κα ιπυνεζε κα ημ αθέπεζ, ή ηαζ απυ ιαηνζά κα ημ αημφεζ, ή ηαζ ιυκμ κα 
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ημ θακηάγεηαζ; Κζ ακηίξ κα ‘πεζ ζημ πθεονυ ημο ιζακ άθθδ πμο εα ηδκ έπαζνκε ιυκμ 

ηαζ ιμκάπα βζα ημ πμοββί ηδξ!» 

«Ακάεεια ηα  ηα ηάθανα» ελακαθχκαλε. (υ.π., 48-49) 

 

       Καζ εδχ, υπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Ρήκδξ θαίκεηαζ έηδδθδ δ αανφηδηα πμο 

‘πεζ «ημ ημνιί» ζηζξ απμθάζεζξ ημο Ακηνέα. Σμ πνήια ζοβηνμφεηαζ ιε ηδκ ςναζυηδηα 

ημο ημνιζμφ ηαζ ηδκ εοπανίζηδζδ απυ ηδκ ενςηζηή ζοκεφνεζδ. Ζ πενζβναθή ηδξ 

θμονημοκζαζιέκδξ εάθαζζαξ ένπεηαζ ζε πθήνδ ηαφηζζδ ιε ηδ θμονημοκζαζιέκδ ροπή 

ημο ήνςα.  

       Ζ ειθάκζζδ ημο άθθμο πμο δζεηδζηεί ημ ακηζηείιεκμ ημο πυεμο, ημ ημνιί, 

πνμηαθεί ηδ γήθεζα ημο Ακηνέα. Γε ιπμνεί κα ζηεθηεί υηζ «άθθμξ εα ειάθαγε ημ 

πανεεκζηυ ημνιί ηδξ», ηαζ έηζζ δ δζαθοηζηή πανμοζία ημο ηνίημο μδδβεί ζηδκ 

ειθαηζηή πθέμκ ζφβηνμοζδ ηδξ επείβμοζαξ ακάβηδξ ημο πνήιαημξ βζα κα 

απμηαηαζηαεεί δ ηζιή ηδξ μζημβέκεζάξ ημο, ιε ημ ημνιί πμο θαίκεηαζ κα μνίγεζ έκα 

εονφηενμ πεδίμ ακαθμνχκ ημο Ακηνέα, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ υπζ απθχξ ημκ πυεμ 

αθθά ηαζ ηδκ «αβάπδ», ηδ «πανά» ηαζ ηδκ «ακαβαθθίαζδ» («Ζ άθθδ ηα ‘πεζ, έπεζ ηαζ 

πενζυηενα· ηαζ ι‘ αοηά πθενχκμκηαζ υθα ηα πνέβζα, ιέκμοκ ηα ζπίηζα εθεφηενα, 

δζμνεχκμκηαζ υθεξ μζ δμοθεζέξ, ανπίγεζ δ γςή ηαζ δ ηαθμπέναζδ. Κζ ακηίξ ιε ηδ Ρήκδ, 

απ δ ηαηαθνυκζα! Μα ηαζ δ αβάπδ, δ πανά, δ ακαβαθθίαζδ. ημ ζπίηζ ιε ηδ Ρήκδ 

πάκηα ζε πακδβφνζ: πανέξ, ηναβμφδζα, θζθζά, εοηοπία! Χ, πμο κα ανεεμφκ ζηδ γςή 

ηέημζα πνάιαηα πςνίξ αβάπδ;» Κ ακαζηέκαλε. «Θα ημο ηδκ έπαζνκε έκαξ άθθμξ . . .»). 

Ο ζηνυαζθμξ αοηυξ ηςκ ζηέρεςκ ημκ μδδβεί ζημ κα ακαεειαηίζεζ ηα ηάθανα, 

απμηαθφπημκηαξ ημ πθήνεξ αδζέλμδμ υπμο έπεζ πενζέθεεζ, αθμφ βκςνίγεζ υηζ θυβς 

ηςκ πνδιάηςκ εα πνέπεζ κα εοζζάζεζ ηδκ πναβιαηζηή αβάπδ ηαζ υ,ηζ αβαευ αοηή 

πνμζθένεζ· ημ ιμκυθμβυ ημο δζαηυπηεζ μ εείμξ ημο πφνμξ, εκζζπφμκηαξ ηδκ άπμρδ 

υηζ ηα θεθηά είκαζ απαναίηδηα: 

 

«Υνεζάγμκηαζ, ιςνέ, ηα αθμδιέκα» ημο απμηνίεδηε μ ιπάνιπαξ απυ ηδκ πθχνδ, «ηαζ 

δ εοβαηένα ηζδ άααζκαξ ηά ‘πεζ.  Ζ αβάπδ ιμκάπα δε πμνηαίκεζ. Ήλενε ημ!» (υ.π., 

50) 

 

        Ο ιμκυθμβμξ ημο Ακηνέα βίκεηαζ ζοκεεηυηενμξ ζηδ ζοκέπεζα ηαεχξ ελεθίζζεηαζ 

ζ‘ έκα δοκάιεζ δζάθμβμ ιε ηδ ιδηένα ηδξ Ρήκδξ: 
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«Θα ζμο ηδκ πάνς! είπε πάθζ μ Ακηνέαξ απμθαζζζηζηά ιε ημ κμο ημο. Δβχ εα ηδκ 

πάνς ηζ υπζ άθθμξ. Καζ πνέπεζ κα ιμο δχηεζξ υζα ζμο γήηδζα: ηα ελαηυζζα. Σζ ηα 

πνεζάγμιαζ ηαζ πςνίξ αοηά πκίβμιαζ η‘ είιαζ παιέκμξ άενςπμξ. Πνέπεζ κα ιμο ηα 

δχηεζξ. Κζ απυ ηδκ εηηθδζία εα ηδκ έπαζνκα, απυ ηα ίδζα ηα πένζα ημο βαιπνμφ, υπζ 

κα βέκεζ βοκαίηα ημο» [. . .] «Συζμκ ηαζνυ βζαηί δε ημ ‘ηακα;» λαημθμφεδζε μ 

Ακηνέαξ ιε ημ κμο ημο. «βζαηί δεκ ήεεθα κα ζε αζάζς κα ιμο ηα δχηεζξ. Μα ηχνα 

ήνεε μ ηυιπμξ ζημ πηέκζ.» [. . .] Κ είπε ιε ημ κμο ημο: «Δίκαζ δζηή ιμο, ηζ αξ πέζεζ μ 

ηυζιμξ!» (υ.π., 50). 

 

       Ζ θςκή ηδξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ δεκ αημφβεηαζ αθθά οπμκμείηαζ ηαεχξ μ Ακηνέαξ 

ηδκ εκζςιαηχκεζ δζαεθαζιέκδ ζημ θυβμ ημο. Σμ απυζπαζια αοηυ θαίκεηαζ κα 

πνμτπμεέηεζ έκακ άδδθμ έκημκμ επζεεηζηυ δζάθμβμ ακάιεζά ημοξ ημο ηφπμο: 

 

[ζυνα Δπζζηήιδ: «Έπαζεξ Ακηνέα. Ζ Ρήκδ εα πάνεζ ημ θηςπυπαζδμ.»]
162

 

[Ακηνέαξ]: «Θα ζμο ηδκ πάνς! Δβχ εα ηδκ πάνς ηζ υπζ άθθμξ. Καζ εα πνέπεζ κα ιμο 

δχηεζξ υζα ζμο γήηδζα: ηα ελαηυζζα. Σζ ηα πνεζάγμιαζ ηαζ πςνίξ αοηά πκίβμιαζ η‘ 

είιαζ παιέκμξ άενςπμξ. Πνέπεζ κα ιμο ηα δχηεζξ. Κζ απυ ηδκ εηηθδζία εα ηδκ 

έπαζνκα, απυ ηα ίδζα ηα πένζα ημο βαιπνμφ, υπζ κα βέκεζ βοκαίηα ημο» 

[ζυνα Δπζζηήιδ: «Καζ ηυζμ ηαζνυ βζαηί δεκ ημ ‘ηακέξ] 

[Ακηνέαξ]: «Συζμκ ηαζνυ βζαηί δεκ ημ ‘ηακα; βζαηί δεκ ήεεθα κα ζε αζάζς κα ιμο ηα 

δχηεζξ. Μα ηχνα ήνεε μ ηυιπμξ ζημ πηέκζ» . . .  

[ζυνα Δπζζηήιδ: «Κάκεζξ ιεβάθμ θάεμξ Ακηνέα. Ζ Ρήκδ εα πάνεζ ημ θηςπυπαζδμ.] 

[Ακηνέαξ]: «Δίκαζ δζηή ιμο, ηζ αξ πέζεζ μ ηυζιμξ!» 

 

       Ο αθδβδηήξ επμιέκςξ εα ιπμνμφζε κα επζθέλεζ ηδκ αθδβδιαηζηή εηδμπή ημο 

δζαθυβμο. Πανυθα αοηά επζθέβεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ έκα ιμκυθμβμ πμο ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα είκαζ έκαξ ηνοιιέκμξ δζάθμβμξ
163

. Κάεε θέλδ εηθνάγεζ ιζα δοκάιεζ 

ακηίδναζδ ζημκ αυναημ ζοκμιζθδηή, ηδ ζζυνα Δπζζηήιδ, ιε απμηέθεζια κα 

αημφβμκηαζ δφμ θςκέξ επεκδοιέκεξ ζε ιία. Πίζς απυ ηδ θςκή ημο Ακηνέα ηνφαεηαζ 

                                                 
162

 ε αβηφθεξ  μ "ηνοιιέκμξ" θυβμξ ηδξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ. 
163

 Ο Bakthin μνίγεζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηνοιιέκδξ δζαθμβζηυηδηαξ ςξ «έκα δζάθμβμ ακάιεζα ζε δφμ 

πνυζςπα, υπμο ηα επζπεζνήιαηα ημο δεφηενμο ζοκμιζθδηή παναθείπμκηαζ. Ο δεφηενμξ ζοκμιζθδηήξ 

είκαζ πανχκ ιε ηνυπμ αυναημ. Σα θυβζα ημο δεκ οπάνπμοκ, ηα ίπκδ ημοξ υιςξ παναιέκμοκ ααεζά ηαζ 

μνίγμοκ ημ θυβμ ημο πνχημο ζοκμιζθδηή. Νμζχεμοιε υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα ζογήηδζδ πανυηζ ιζθάεζ 

ιυκμκ μ έκαξ ηαζ πνυηεζηαζ ιάθζζηα βζα ιζα εκημκυηαηδ ζογήηδζδ, ιζα ηαζ ηάεε θέλδ ακηζδνά ηαζ 

απακηά ιε υθμ ηδξ ημ είκαζ ζημκ αυναημ ζοκμιζθδηή»: Εεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 316. 
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δ θςκή ηδξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ. Ζ επζθμβή ημο αθδβδηή κα πνδζζιμπμζήζεζ έκα είδμξ 

ηνοιιέκμο δζαθυβμο, θακενχκεζ υηζ δ αθήβδζδ έπεζ ζηδνζπηεί ζηδ δηθσληθή φθακζδ 

ηςκ θυβςκ, δ μπμία δδιζμονβεί ημ πθαίζζμ δνάζδξ ημοξ ηαζ ημ δηαινγηθό ημοξ 

απμηέθεζια.   

       Δκχ μ Ακηνέαξ απμθαζίγεζ κα ηθέρεζ ηδ Ρήκδ υηακ ιαεαίκεζ υηζ πνυηεζηαζ κα 

πακηνεοηεί έκακ άθθμ, ζηδκ πμνεία ζοκεζδδημπμζεί υηζ ηα πνάβιαηα δεκ είκαζ ηυζμ 

απθά ηαζ  δ ακάβηδ ημο πνήιαημξ ιπμνεί κα κζηήζεζ ηδκ αβάπδ, πςνίξ υιςξ δ αθθαβή 

αοηή ημο ήνςα κα πενκά ζημοξ ιμκμθυβμοξ ημο αθθά ζηα δζαθμβζηά ιένδ ιε ημοξ 

άθθμοξ ήνςεξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ηδ Ρήκδ, ηαζ ιάθζζηα ζε έκημκα θμνηζζιέκα 

ζοιθναγυιεκα (ηδξ ηαηαθμβίγεζ ημ θηαίλζιμ βζα ηδκ ηαηάκηζα ημο): 

 

 «Δζφ θηαζξ» [. . .] «Σα ηναηυζζα; ηδξ είπε αρδχκμκηαξ πενζυηενμ, «ηαζ ηζ κα ηα 

ηάις, ιςνή! Ίζςξ εα δζκε ηαζ ηα ελαηυζζα πμο επάθερα∙ ια εέθεζ πνχηα κα ζδεί ημ 

ζηεθάκςια! Μα ημφημκ ημ ζηαονυ, πμηέ. Γε ζε ζηεθακχκς, α δε δχηεζ ηα πίθζα πμο 

πνεζάγμκηαζ.» Καζ ιε ημ δάπηοθμ έηαιε απάκμο ζημ ηναπέγζ ημ ζδιάδζ. 

 «Υίθζα!» ημο ‘πε απκίγμκηαξ πάθζ˙ «πμο κα ηα ‘ανεζ δ δοζηοπζζιέκδ; Θέθεζξ κα 

θζιμπημκήζμοκε υθμζ μζ άθθμζ;» 

«Σα ‘πεζ˙ ημ ‘πε ηζ μ παηέναξ ζμο˙ ηζ α δεκ ηα ημιίζεζ, ζμο ‘πα. Δλαηυζζα βζα ημ 

ζπίηζ, ηεηναηυζζα βζα ημ ηαίηζ. Συηεξ ανίζης δμοθεζά.» 

«Έηζζ ηάκμοκε μζ ηίιζμζ άενςπμζ; Χ ζοθμνά ιμο, πςξ απαηήεδηα!» 

«Να ζμο πς ηζ θέεζ μ ιπάνιπαξ;» ηδξ απμηνίεδηε πεζναβιέκμξ ζα κα επαζνυημοκ πμο 

ηδκ έηακε κα οπμθένκεζ˙ «αθμφ εζφ ηα θηαζξ, κα ζε δζχλς.» (υ.π., 78). 

 

       Δκ ηέθεζ μ Ακηνέαξ εβηαηαθείπεζ ηδ Ρήκδ ιυκδ ηαζ ένδιδ ζημ ζπίηζ ημο ημ μπμίμ 

πνυηεζηαζ κα πμοθδεεί ηδκ επυιεκδ ιένα. Με ηδ ζηάζδ ημο αοηή πνμζπαεεί κα ηδκ 

ελακαβηάζεζ κα πείζεζ ηδ ιδηένα ηδξ κα δχζεζ ηδκ πνμίηα πμο πνεζάγεηαζ. Ζ αθθαβή 

ημο Ακηνέα δδθχκεηαζ απυ ημκ αθδβδηή («Κ‘ είηακε δ πζηνή αθήεεζα πςξ μ Ακηνέαξ 

είπε αθθάλεζ», υ.π., 76), απυ ηα θυβζα ημο Θείμο ημο πφνμο («Ο Ακηνέαξ έβζκε 

αβκχνζζημξ, ζακ άθθμξ άενςπμξ έπεζηα απυ ηδ ζοθμνά ημο», υ.π., 70) ηαζ απυ ηδκ 

ειαθδιαηζηή θνάζδ πμο οζμεεηεί μ ήνςαξ απυ ημ εείμ ημο: «δ αβάπδ δεκ ηνχεηαζ», 

(υ.π.,78). Ο ίδζμξ μ αθδβδηήξ απμδίδεζ ηδκ αθθαβή ημο ζηδ θηχπεζα, βζ‘ αοηυ ηαζ υηακ 

απμηηά ηα θεθηά απυ ηδ ζζυνα Δπζζηήιδ βίκεηαζ λακά μ παθζυξ Ακηνέαξ, πςνίξ υιςξ 

ακηίηνοζια βζα ηδκ Ρήκδ (έπεζ απμθαζίζεζ κα ημκ εβηαηαθείρεζ ηαζ κα λεκζηεοηεί): 
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«Δθεοηενςιέκμξ απυ ηδ θηχπεζα, λακάανζζηε ηχνα ημκ εαοηυ ημο, εβεκυημοκ πάθζ 

άκενςπμξ ηαθυξ, η‘ ελοπκμφζε λακά δ αβάπδ ζηδκ ηανδζά ημο», (υ.π., 101) 

 

        Ο Ακηνέαξ επμιέκςξ αθθάγεζ ζοκεπχξ ζηάζδ ηαζ ζοιπενζθμνά: απμθαζίγεζ  κα 

ηθέρεζ ηδ Ρήκδ αθθά αθθάγεζ βκχιδ υηακ πνεμημπεί ηαζ ζηέθηεηαζ κα ηδκ 

εβηαηαθείρεζ, βζα κα λακαβονίζεζ ζ‘ αοηήκ υηακ δ ζζυνα  Δπζζηήιδ ημο δίκεζ ηα πίθζα 

ηάθανα. θα αηυια ηαζ δ αβάπδ βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ ζοκαθθαβήξ ιέζα ζε ιζα 

ζζημνία, υπμο ημ αίζζμ ηέθμξ ακααάθθεηαζ μνζζηζηά. 
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πκπεξάζκαηα 

 

       Δλεηάζαιε ημκ ηνυπμ δυιδζδξ ηςκ δνχςκ ζηδκ Σηκή θαη ην ρξήκα 

παναηδνχκηαξ ηδκ απυδμζή ημοξ ιέζα απυ ημ δζηυ ημοξ θυβμ ηαζ ημ θυβμ ημο 

αθδβδηή.       

        ζμκ αθμνά ημκ ακαθενυιεκμ θυβμ (θυβμξ δνχςκ)  o αθδβδηήξ ιε ηδ πνήζδ 

ιμκμθυβςκ απμδίδεζ ηζξ ζηέρεζξ υθςκ ηςκ δνχςκ, αθθά δίκεζ έιθαζδ ζηδκ 

πενζβναθή ημο Ακηνέα ηαζ ηδξ Ρήκδξ, εέθμκηαξ κα δείλεζ ηδκ εηηνειυηδηα ηδξ γςήξ 

ημοξ. Ο αθδβδηήξ πνδζζιμπμζεί ηαζ ημοξ ηνεζξ ηνυπμοξ πενζβναθήξ ημο εζςηενζημφ 

ηυζιμο: ροπμαθήβδζδ, παναηζεέιεκμ ιμκυθμβμ, αθδβδιέκμ ιμκυθμβμ. Σμ βεβμκυξ 

υηζ δε αάγεζ ιυκμ αοημφζζμοξ ιμκμθυβμοξ  απμδεζηκφεζ υηζ μζ ήνςεξ δεκ έπμοκ αηυιδ 

αοημκμιδεεί απυ ημκ αθδβδηή. ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ ζημοξ ιμκμθυβμοξ ηςκ 

δνχςκ πανεζζθνέεζ μ λέκμξ θυβμξ δδιζμονβχκηαξ δζαθμβζηέξ ζπέζεζξ ζοιθςκίαξ, 

επζαεααίςζδξ, αθθά ηαζ έκημκδξ ακηζπανάεεζδξ. Ο λέκμξ θυβμξ θεζημονβεί ζε δφμ 

επίπεδα: άθθμηε είκαζ δ αεέθδηδ ζδέα πμο ένπεηαζ ζε έκημκδ ακηζπανάεεζδ ιε ηδ 

θμβζηή απμηεθχκηαξ ημκ άιιν εαπηό ηαζ άθθμηε είκαζ ηα θυβζα ηςκ δνχςκ πμο 

επζαεααζχκμοκ ή ακηίεεηα ακηζδζημφκ ζηζξ απυρεζξ ηςκ δνχςκ. οβηεηνζιέκα ζημκ 

Ακηνέα μ λέκμξ θυβμξ απμηεθεί ςξ δεφηενδ θςκή ηδκ αεέθδηδ ζδέα, ημκ άθθμ εαοηυ, 

πμο ημκ πανμηνφκεζ κα ηάκεζ δζηή ημο ηδ Ρήκδ, ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ υιςξ απμηεθεί  

ημκ θυβμ πμο ακηζδζηεί ιαγί ημο (απυρεζξ ζζυναξ Δπζζηήιδξ, ηνοθή δζαθμβζηυηδηα) 

αθθά ηαζ ημ θυβμ ημο ιπάνιπα πμο επζαζχκμοκ ηδ εέζδ ημο («δ αβάπδ δεκ ηνχεηαζ»). 

Σα λέκα θυβζα πανεζζθνέμοκ ζηδ ζοκείδδζδ ηδξ Ρήκδξ πνμηαθχκηαξ επίζδξ 

δζαθμβζηέξ ζπέζεζξ ζοιθςκίαξ ή ακηζπανάεεζδξ. Άθθμηε μ λέκμξ θυβμξ (ηυζιμο, 

ζζυναξ Δπζζηήιδξ, θηςπυπαζδμο) ηαοηίγεηαζ ιε ηζξ απυρεζξ ηδξ ηαζ άθθμηε πνμαάθθεζ 

ζε αοηυκ ηδκ έκημκδ δζαθςκία ηδξ πνμααίκμκηαξ ζ‘ έκα έκημκμ δζάθμβμ ιαγί ημο 

(λέκμξ θυβμξ Ακηνέα ηαζ ιπάνιπα). Σα λέκα θυβζα αμδεμφκ ηδ Ρήκδ κα 

ζοκεζδδημπμζήζεζ ηδκ αδοκαιία ημο Ακηνέα ζ‘ ακηίεεζδ ιε ηδ δζηή ηδξ, ηενδζζιέκδ 

απυ ηδκ έκημκδ εζςηενζηή δζενβαζία, ροπζηή δφκαιδ. Μέζα απυ ημοξ δζθςκζηά 

επελενβαζιέκμοξ ιμκμθυβμοξ ηδξ απμηηά ιζα ζδζαίηενδ ζμθία βζα ηδ γςή αθθά ηαζ 

βζα ημκ ηυζιμ ιε απμηέθεζια κα απμννίρεζ ηδκ αβάπδ ημο Ακηνέα.  

         Ζ  ζζυνα Δπζζηήιδ ηαζ μ Ακηνέαξ απμηαθφπημκηαζ ιέζα απυ δζαθυβμοξ, εκ 

ακηζεέζεζ ιε ηδ Ρήκδ πμο ανπζηά δε ζοιιεηέπεζ ζηζξ ζογδηήζεζξ ηαζ δ θςκή ηδξ 

επζζηζάγεηαζ απυ ηδ θςκή ηςκ άθθςκ. Πνυηεζηαζ ηονίςξ βζα πνμζςπζημφξ δζαθυβμοξ, 

ζημοξ μπμίμοξ δ ηάεε θςκή οπμζηδνίγεζ έκημκα ηδ δζηή ηδξ εέζδ. ηδκ πενίπηςζδ 
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ηδξ Ρήκδξ πμο δε ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηδκ ανπή ημο ένβμο εα ιπμνμφζε  κα 

ζζπονζζηεί ηακείξ υηζ πνυηεζηαζ βζα ηδκ εζηειιέκδ επζθμβή ημο ζοββναθέα, εέθμκηαξ 

κα απμδχζεζ ημ παναηηήνα ηδξ βοκαίηαξ ηδξ επμπήξ πμο έπνεπε κα οπμηάζζεηαζ ζημ 

εέθδια ηςκ βμκζχκ ηδξ ηαζ ημο άκηνα ηδξ. ηδ ζοκέπεζα, υιςξ, δ Ρήκδ, 

εκδοκαιςιέκδ απυ ηδκ εζςηενζηή δζαθμβζηή πμνεία ιε ημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ημκ λέκμ 

θυβμ, ελεθίζζεηαζ ζ‘ έκα δοκαιζηυ άημιμ ιε δζηή ηδξ θςκή, ζοιιεηέπεζ δοκαιζηά 

ζηζξ δζαθμβζηέξ ζογδηήζεζξ, ακηζδνά ζηζξ πανάθμβεξ απαζηήζεζξ ημο Ακηνέα, 

επζηίεεηαζ ζημκ εείμ ημο ηαζ ηέθμξ απμννίπηεζ ηδκ αβάπδ ημο Ακηνέα.  

         ζμκ αθμνά ημκ θυβμ ημο αθδβδηή ζηδκ Σηκή θαη ην Υξήκα δεκ παναηδνμφκηαζ 

ελακηθδηζηέξ πενζβναθέξ ηδξ θφζδξ ηαζ ημο ημπίμο, ηαζ υπμο οπάνπμοκ επζηεθμφκ 

δζπθυ νυθμ: άθθμηε ιαξ εζζαβάβμοκ ζε έκα δζαθμνεηζηυ ζηδκζηυ (πενζβναθή ηδξ 

ηααένκαξ, 23-24· πενζβναθή ηδξ βεζημκζάξ, 33· πενζβναθή ηδξ εάθαζζαξ, 45·  

πενζβναθή ηδξ γςήξ ιεηά ηδ θοβή ηδξ Ρήκδξ, 64· πενζβναθή ηδξ πθαηείαξ, 91) ηαζ 

άθθμηε οπμαάθθμοκ εκ είδεζ ακαθμβζηχκ εζηυκςκ (υπςξ, π.π. ηδξ θμονημοκζαζιέκδξ 

εάθαζζαξ) αζζεήιαηα ηςκ δνχςκ. Οζ πενζβναθέξ ηςκ θοζζμβκςιζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δνχςκ είκαζ πενζμνζζιέκεξ ηαζ μ αθδβδηήξ πενζβνάθεζ ηυζμ 

ημκ ήνςα υζμ μ ακαβκχζηδξ κα ζπδιαηίζεζ ιζα εζηυκα βζα αοηυκ, χζηε ζηδ ζοκέπεζα 

ημο ένβμο κα μθμηθδνχζεζ ηδκ ανπζηή ημο εκηφπςζδ, ζε ζοκάνηδζδ αζθαθχξ ιε ηα 

άθθα ζοζηαηζηά ηδξ αθήβδζδξ, εκχ ηα αθδβδιαηζηά ζπυθζα ηαηεοεφκμοκ ηδκ 

ακάβκςζδ πνμξ ιζα  εεηζηή ή ανκδηζηή εκηφπςζδ βζα ημοξ ήνςεξ.  

       ε ανηεηά ζδιεία ημο ένβμο έπμοιε ιεηαηζεέιεκμ θυβμ, ηδκ εκδζάιεζδ ιμνθή 

ιεηαλφ αθδβδιαημπμζδιέκμο ηαζ ακαθενυιεκμο θυβμο, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μ 

θυβμξ ηςκ δνχςκ άθθμηε ειπμηίγεζ (Infiltration) ημ ηείιεκμ ημο αθδβδηή ηαζ άθθμηε 

δ βναιιαηζηή ημο αθδβδηή δζαπενκά ζημ θυβμ ηςκ δνχςκ.  πςξ ακαθένεδηε ζημ 

πνχημ ηεθάθαζμ, ζηυπμξ ημο αθδβδηή ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ είκαζ είηε κα 

οπμβναιιίζεζ ημκ ζδζςιαηζζιυ ιζαξ μιάδαξ πμο είκαζ βθςζζζηά πνμζδζμνζζιέκδ 

ακηίεεηα απυ ημκ αθδβδηή, είηε κα πανςδήζεζ ημ θυβμ ημο ήνςα, είηε κα ημπμεεηήζεζ 

ηδκ πνμμπηζηή ημο ήνςα ηαζ κα δείλεζ ηάπμζμοξ δεζιμφξ ζοιπάεεζαξ ημο αθδβδηή ιε 

ημκ ήνςα, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ Σηκή θαη ην ρξήκα. 

       Γεκζηά μζ ήνςεξ ζημ ένβμ πανμοζζάγμκηαζ ιε πναβιαηζηέξ ακενχπζκεξ 

δζαζηάζεζξ ιέζα ζημ πνίζια ηδξ ζοκεπμφξ αθθαβήξ ημοξ ακάθμβα ιε ηζξ πενζζηάζεζξ 

ηαζ ηα αζχιαηα. Δπζπθέμκ είκαζ δζαθμνμπμζδιέκμζ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα 

δζδβήιαηα ημο Θεμηυηδ. Ο Ακηνέαξ είκαζ απθυξ άκενςπμξ ιε αδοκαιίεξ ηαζ πάεδ, 

εκχ δ Ρήκδ υπςξ επίζδξ ηαζ δ ιδηένα ηδξ ζζυνα Δπζζηήιδ δεκ είκαζ μζ οπμηαβιέκεξ 
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άαμοθεξ βοκαίηεξ. Ζ ζζυνα Δπζζηήιδ δμοθεφεζ ζε ενβμζηάζζμ ηαζ αοηή είκαζ 

μοζζαζηζηά δ ηαηεοεοκηήνζα ανπή ημο ζπζηζμφ, εκχ δ Ρήκδ ελεθίζζεηαζ ζηδ δοκαιζηή 

βοκαίηα πμο ηαηαηηά δεζηέξ ανπέξ, ηαζ ακηζιεηςπίγεζ εανναθέα ηαζ ζεεκανά ηζξ 

ακηζλμυηδηεξ ηδξ γςήξ
164

. Φοζζηά οπάνπεζ αηυια δ πίζηδ ζηδ ιμίνα, αθθά αζθαθχξ 

πνμηφπηεζ έκα δοκαιζηυηενμ πνυηοπμ βοκαίηαξ.  

       Πανυθα αοηά πνυηεζηαζ αηυια βζα ηφπμοξ δνχςκ πμο ηαηεοεφκμκηαζ άιεζα απυ 

ημκ αθδβδηή πμο εκμνπδζηνχκεζ ηδκ αθήβδζδ ιε ιδδεκζηή εζηίαζδ ηαζ είκαζ ζε 

ζηακυ πμζμζηυ πνμαθέρζιμζ, ςζηυζμ δ αθδβδιαηζηή αοηή ζηδκμεεζία δζακμίβεζ ιζα 

πνμμπηζηή ζημοξ ήνςεξ μζ μπμίμζ ηνμθμδμημφκηαζ απυ ημκ άιιν, απυ ημκ λέκμ θυβμ, 

οπενααίκμκηαξ ηα ζηενευηοπα ημο εεηζημφ ή ανκδηζημφ  ήνςα. Υνδζζιμπμζμφκ έηζζ 

ηδ θςκή ηςκ άθθςκ ηαζ ζοκμιζθμφκ ιε αοημφξ, υπςξ θαίκεηαζ ηονίςξ ζημοξ 

ιμκμθυβμοξ ημοξ, ηενδίγμκηαξ έηζζ έκα αάεμξ πεδίμο ηαζ ιαγί ηδ δοκαηυηδηα κα 

λεθεφβμοκ ζε μνζζιέκμ ιέηνμ απυ ημκ έθεβπμ ημο αθδβδηή. Έηζζ πνμηφπηεζ ηαζ ημ 

ιυκμ ίζςξ απνυαθεπημ ζημζπείμ ηδξ κμοαέθαξ, δ απυθαζδ δδθαδή ηδξ Ρήκδξ κα ιδκ 

πάνεζ ημκ Ακηνέα, ιε ηδ θνάζδ «Πάεζ ηχνα δ αβάπδ-επέηαλε ημ πμοθί»
165

. 

  

                                                 
164

 Ζ επζθμβή ημο ζοββναθέα κα πανμοζζάζεζ ηδκ επίδναζδ ημο πνήιαημξ ηαζ ηδξ ηζιήξ ζηδ γςή ηςκ 

δνχςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ ελέθζλδ εκυξ δοκαιζηυηενμο πνυηοπμο βοκαίηαξ πμο ακηζζηέηεηαζ ζηδκ 

πενζεςνζμπμίδζή ηδξ, θακενχκεζ ηδκ επίδναζδ πμο άζηδζε ζημ ένβμ ημο δ ζμζζαθζζηζηή ζδεμθμβία. 
Σμ εέια αοηυ, υιςξ, είκαζ ηενάζηζμ, εκχ δ πενζβναθή ηαζ μ ζπμθζαζιυξ ζηδκ μθυηδηά ημο απαζηεί 

ακελάνηδηδ ιμκμβναθία. Γζα ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια οπάνπεζ πθμφζζα αζαθζμβναθία απυ ηδκ μπμία 

δίκμοιε εδχ, επζθεηηζηά, μνζζιέκεξ ααζζηέξ ιεθέηεξ: Γζάκ. Γάθθαξ, «Ζ ζηνμθή πνμξ ηδκ ημζκςκζηή 

πεγμβναθία», Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο. Κξηηηθή ζπνπδή κηαο πεδνγξαθηθήο πνξείαο, Αεήκα, μηυθδξ, 

2002, 101-120· Κ. Γάθκδξ, «Ο Κςκζηακηίκμξ Θεμηυηδξ ηαζ μ ζμζζαθζζιυξ», Πόξθπξαο 46, (Ημφθζμξ – 

επη.1988)· Πακ. Νμφηζμξ Πακαβζχηδξ, «Σμ «μζζαθζζηζηυ Κέκηνμκ» ηαζ μ «μζζαθζζηζηυξ ιζθμξ» 

Κένηοναξ. Ζ πενίπηςζδ ημο Κ. Θεμηυηδ», Πόξθπξαο 57-58 [=Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο: Αθηέξσκα] 

(Απν.-επη.1991), 250-253· Σ. Καναέθδξ, «Κςκζηακηίκμξ Θεμηυηδξ – Κςκζηακηίκμξ Υαηγυπμοθμξ: 

οβηνζηζηή επζζηυπδζδ ημο ένβμο ημοξ», Πόξθπξαο 57-58  [=Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο: Αθηέξσκα] 

(Απν.- επη. 1991), 254-278, ηαζ ημο ίδζμο: «Ο νεαθζζιυξ ηαζ δ ζδεμθμβία ζηδκ οπδνεζία ηδξ 

πεγμβναθίαξ», Γζααάγς 92 (18/04/1984), 32-37·Κ. Μπαθάζηαξ, «Ζ ζμζζαθζζηζηή ζδεμθμβία», 

Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο (Ο ηξαγηθόο ηνπ έξσηα θαη ηεο νπηνπίαο), Αεήκα, Δζνµυξ, 1993, 58-64 ηαζ ημο 

ίδζμο: «Κμζκςκζηέξ ακαγδηήζεζξ», Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο (Ο ηξαγηθόο ηνπ έξσηα θαη ηεο νπηνπίαο), 

Αεήκα, Δζνµυξ, 1993, 131-160 
165

 .π., 103. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Ο ΚΑΤΑΓΗΚΟΣ 

 

 

       1. Ο Καηάδζημξ δδιμζζεφηδηε βζα πνχηδ θμνά ημ 1919
166

. Ζ οπυεεζδ ημο ένβμο 

ελεθίζζεηαζ ζε έκα πςνζυ ηδξ Κένηοναξ υπμο γεζ μ Γζχνβδξ Ανάεοιμξ ιε ηα ηνία ημο 

παζδζά ηαζ ηδ βοκαίηα ημο Μανβανίηα. Κμκηά ημοξ δμοθεφεζ ηαζ μ αβκυξ 

Σμονηυβζακκμξ, μ μπμίμξ ζέαεηαζ ηδ Μανβανίηα «ζακ Πακαβζά ημο»
167

.  Ζ 

Μανβανίηα έπεζ ηνοθυ δεζιυ ιε ημ βείημκα ημοξ Πέηνμ Πέπμκα. Ο Σμονηυβζακκμξ ημ 

οπμρζάγεηαζ ηαζ δ Μανβανίηα εέθεζ κα ημκ δζχλεζ απυ ημ ζπίηζ. Ο Πέηνμξ εέθμκηαξ 

κα έπεζ απμηθεζζηζηά ηδκ αβάπδ ηδξ Μανβανίηαξ ζημηχκεζ ημ Γζχνβδ ηαζ εκμπμπμζεί 

ημκ Σμονηυβζακκμ. Ο ηεθεοηαίμξ βζα κα ιδκ κηνμπζάζεζ ηδ Μανβανίηα, δέπεηαζ ηδκ 

ηαηαδίηδ βζα έκα έβηθδια πμο δεκ έηακε, ηαζ ηαηαδζηάγεηαζ ζε ζζυαζα θοθάηζζδ. 

Μεηά απυ έκα πνυκμ μ Πέηνμξ πακηνεφεηαζ ηδ Μανβανίηα, υιςξ ηδκ αβάπδ ημοξ 

ζηζάγεζ μ θυκμξ ημο Γζχνβδ. Ο Πέηνμξ ααζακίγεηαζ απυ ηφρεζξ ηαζ δ Μανβανίηα έπεζ 

πάρεζ κα ημκ αβαπά, εκχ μ Σμονηυβζακκμξ πζζηεφεζ υηζ ήηακ εέθδια Θεμφ κα ιπεζ 

ζηδ θοθαηή βζα κα θοηνχζεζ αιανηςθέξ ροπέξ. ηδ ζοκέπεζα, μ Πέηνμξ αμδεχκηαξ 

έκα θηςπυ ζοβπςνζακυ ημο, πμο δεκ πθήνςζε ημοξ θυνμοξ, κα βθζηχζεζ απυ ηδκ 

αζηοκμιία, πδβαίκεζ ζηδ θοθαηή υπμο ανίζηεηαζ μ Σμονηυβζακκμξ. Δηεί θμνηζζιέκμξ 

απυ ηδ ζοβηίκδζδ απμηαθφπηεζ ημ έβηθδια ημο ζημοξ άθθμοξ θοθαηζζιέκμοξ ηαζ 

γδηά ζοβπχνεζδ απυ ημκ Σμονηυβζακκμ, μ μπμίμξ υιςξ ανκείηαζ ηδκ αεςυηδηα ημο 

πζζηεφμκηαξ υηζ αοηυ είκαζ ηαθφηενμ βζα ηδκ εοηοπία ηδξ Μανβανίηαξ. 

       2.ημκ ηαηάδζημ δ αθδβδιαηζηή πθμηή είκαζ ανηεηά ζφκεεηδ ηαζ απαζηδηζηή 

θυβς ηςκ παξαιείςεσλ
168

 πμο ηαθφπημκηαζ ιε αλαιήςεηο
169

. Πμθθά επμιέκςξ 

βεβμκυηα ηα ιαεαίκμοιε εη ηςκ οζηένςκ: ηδ δδιζμονβία ηδξ ζπέζδξ ηδξ Μανβανίηαξ 

ιε ημκ Πέηνμ, ηδκ μζημβεκεζαηή γςή ημο Σμονηυβζακκμο, ημκ ένςηα ημο 

                                                 
166

 Κ. Θεμηυηδξ, Καηάδηθνο, Γζήβδια, Αεήκα, Βζαθζμπςθείμκ Γεςνβίμο Η. Βαζζθείμο, 1919. 
167

 Κ. Θεμηυηδξ, Καηάδηθνο, 48. 
168

 G. Genette, Ο ιόγνο ηεο Αθήγεζεο, 110-142. 
169

 Ακάθδρδ μκμιάγεηαζ δ ακαπνμκία πμο επζηνέπεζ ζημκ αθδβδηή κα πάεζ πίζς ζημ πνυκμ ηαζ κα 

ακαζφνεζ ηάηζ πμο έπεζ ζπέζδ ιε ημ πανυκ. φιθςκα ιε ημ Genette οπάνπεζ εηενμδζδβδηζηή ηαζ 

μιμδζδβδηζηή ακάθδρδ. ηδκ εηενμδζδβδηζηή ακάθδρδ δ ζζημνία είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ ανπζηήξ αθήβδζδξ, εκχ ζηδκ μιμδζδβδηζηή ακάθδρδ δ ζζημνία είκαζ ζηδκ ίδζα βναιιή 

ιε ηδ δνάζδ ηδξ πνχηδξ αθήβδζδξ. Ζ μιμδζδβδηζηή ακάθδρδ πςνίγεηαζ ζηδ ζοιπθδνςιαηζηή 

ακάθδρδ, δ μπμία ηαθφπηεζ πάζιαηα ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ζηδκ επακαθαιαακυιεκδ ακάθδρδ. Βθ. 

ακαθοηζηά: υ.π., οπ.149, 110- 129. ημκ Καηάδηθν οπάνπμοκ ηαζ ηα δφμ είδδ ακάθδρδξ. 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 98 

Σμονηυβζακκμο βζα ηδ Μανβανίηα, ηδ δμθμθμκία ημο Γζχνβδ. Ζ αθδβδιαηζηή αοηή 

μνβάκςζδ δδιζμονβεί, ζε ανηεηά ζδιεία, απμνίεξ ζημκ ακαβκχζηδ αθθά ηαοηυπνμκα 

ηζκεί ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ.  

         3. Οζ πενζβναθέξ ηςκ δνχςκ είκαζ ζδιακηζηυ ζημζπείμ ζημ ένβμ, ηαεχξ 

πανμοζζάγμκηαζ υθμζ μζ ήνςεξ απυ ημ πνχημ ηεθάθαζμ ηαζ δ πενζβναθή ημοξ 

πνμδζαεέηεζ εεηζηά ημ ακαβκχζηδ. Οζ πενζβναθέξ ημο πακημβκχζηδ αθδβδηή ζε 

ηνζημπνυζςπδ αθήβδζδ πανμοζζάγμοκ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

δζήβδια, δζυηζ δεκ ζημπεφμοκ απθχξ κα πανμοζζάζμοκ ιζα αζζεδηζηά πνμζδζμνζζιέκδ 

εζηυκα, αθθά κα ηαηαδείλμοκ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ εκυξ ήνςα ζε 

ζοκάνηδζδ ιε έκα θοζζηυ θαζκυιεκμ ή κα οπμαάθθμοκ ημκ ηνυπμ πμο μζ πχνμζ 

επδνεάγμοκ ημοξ ήνςεξ ιε ημοξ ζοκεζνιμφξ πμο πνμηαθμφκηαζ (δ πενζβναθή ημο 

μνβχιαημξ ηαζ μζ ζοκεζνιμί ηδξ Μανβανίηαξ ηαζ Πέηνμο ιεηά ηδ δμθμθμκία ημο 

Γζχνβδ). Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηδξ πνχηδξ πενίπηςζδξ απμηεθεί δ πενζβναθή 

ημο δθζμααζζθέιαημξ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ:  

 

«Δζηαιάηδζε η‘ εημίηαλε μθυβονά ημο. Άηνα ζζβή εααζίθεοε. Σ‘ αοηζά ημο άημοακ 

ηδ εεσηζά δζοπία ημο ηάιπμο πμο απθςκυημοκ μθυβονά ημο. Σμ ιμφβηνζζια  ηάπμζμο 

ηαιαηενμφ, ημ ιαηνζκυ αθφπηζζια ηάπμζμο ζηφθμο, δ θςκή ηάπμζαξ βοκαίηαξ, δε 

ααζημφζακ πανά θίβεξ ζηζβιέξ ηαζ δε ιπμνμφζακ κα ηανάλμοκ ημ ηαεμθζηυ ιοζηήνζμ. 

Σα ζπζηάηζα πμο εδχ η‘ εηεί εθαζκυκηακ ζπανιέκα, ηα πςνζά πμο άζπνζγακ ιαηνζά 

απάκμο ζηεξ πνάζζκεξ νάπεξ είηακ αμοαά˙ πένα δ εάθαζζα βαθάγζα, ςπνή ηαζ ζακ 

αζπνμοθζάνζηδ, ιε πνοζέξ ακαθαιπέξ, ακάδζκε ιζα εαιπή ηαηαπκζά πμο επνφζζγε ηαζ 

ηείκδ, η‘ είηακ ήζοπδ υθδ, θςηεζκή ηαζ απένακηδ. Αέναξ δεκ εθοζμφζε˙ ηζ μ ήθζμξ 

ηαηέααζκε ζα ιεβάθμξ δίζημξ ηαηαηυηηζκμξ, αθθάγμκηαξ ηάεε ζηζβιή θάιρδ ζηδκ 

ηοιαηςηή ημο επζθάκεζα πνμξ ηα πνοζμααιιέκα μονακμεέιεθα, ηαζ πανέημζιμξ κα 

αοεζζηεί ζημ πέθαβμ δεκ εεάιπςκε πθζα ηα ιάηζα. Καζ ηδξ ζζβήξ ημ ιοζηήνζμ ηαζ δ 

θαιπενή ιεβαθμπνέπεζα έηαιακ ημκ Πέηνμ αανφεοιμ, ημο ζηάθαλακ ιέζα ζηδκ ροπή 

ιζα ααεζά ηαζ ιαφνδ απεθπζζία˙ αζζεακυημοκ ημκ εαοηυ ημο ιζηνυκ, αδφκαημ, 

ιδδεκζζιέκμκ, οπμηαβιέκμ ζε αζάθεοημοξ ηαζ άζπθαπκμοξ κυιμοξ, πμο 

εηοαενκμφζακ ηα πάκηα ηαζ πμο ημο ακενχπμο δ εέθδζδ δεκ ιπμνμφζε κα ημοξ 

αθθάλεζ˙ ηαζ ηδκ ίδζα εκηφπςζδ εα ‘ηακε αέααζα ημ ιεβαθυπνεπμ ααζίθεια ζ‘ υθμοξ 
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ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ, ηαζ ζηα γχα ηαζ ζηα δέκηνα, βζαηί  ηα πςνζά, ηα θζαάδζα, μζ 

ηάιπμζ, υθα εηείκδ ηδκ ορδθή ζηζβιή ζακ ηνμιαβιέκα εζχπαζκακ. . . »
170

. 

 

       Με ηδ πζμ πάκς πενζβναθή θακενχκεηαζ δ δφκαιδ ηδξ θφζδξ ηαζ δ ηονζανπία 

ηδξ ζημκ άκενςπμ ζε απυθοηδ ακηίεεζδ ιε ηδκ αδοκαιία ημο ακενχπμο ηαζ ηδκ 

οπμηαβή ημο ζε ακχηενεξ ημζιζηέξ δοκάιεζξ αζχκζεξ ηαζ απαναζάθεοηεξ, πμο ημκ 

μδδβμφκ ζ‘ έκα ααεφ ηαζ μδοκδνυ αίζεδια απανέζηεζαξ ηαζ απμβμήηεοζδξ, 

ηαηακμχκηαξ υηζ δεκ έπεζ κα ακηζηάλεζ ηάηζ ζ‘ αοηέξ ηζξ δοκάιεζξ· είκαζ 

παναηηδνζζηζηυξ μ ζοζπεηζζιυξ πμο ηάκεζ μ ήνςαξ ηςκ ακχηενςκ αοηχκ δοκάιεςκ 

ιε ημκ ένςηα πμο κζχεεζ βζα ηδ Μανβανίηα, ηαεχξ ζοκεθίαεηαζ ηαζ ζφνεηαζ απυ 

εηείκμκ αδφκαιμξ ηαζ ζηθάαμξ ημο ζ‘ έκακ δνυιμ πμο ημκ μδδβεί αηυιδ ηαζ ζημ 

έβηθδια, βζ‘ αοηυ ηαζ ζημ ηέθμξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηεθαθαίμο ηαηαθήβεζ ζημκ πζμ 

ηάης αθδβδιαηζηυ ιμκυθμβμ, ζοκδέμκηαξ ηζξ ζηέρεζξ ημο ιε ηδκ πενζβναθή πμο 

πνμδβήεδηε: 

 

«Ο ένςηαξ ημκ έζπνςπκε ζ‘ έκακ ηαηήθμνμ πμο πθζα δε εα ιπυνεζε κα ημκ λακακεαεί, 

ηαζ ημ ‘αθεπε ηαζ μ ίδζμξ. . . θδ δ θφζδ είηακ οπμηείιεκδ ζε κυιμοξ ζηθδνήξ 

ακάβηδξ, η‘ έκαξ ηέημζμξ κυιμξ είηακ βζα ημκ άκενςπμ ηζ μ Ένςηαξ!» (υ.π., 30) 

 

        Έκα άθθμ πανάδεζβια είκαζ δ πενζβναθή ηδξ ανμπήξ ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ, δ 

μπμία θεζημονβεί ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ έκημκα θμνηζζιέκδ ηαηάζηαζδ ζηδ ζογήηδζδ 

ιεηαλφ ηδξ Μανβανίηαξ ηαζ ημο Σμονηυβζακκμο, υηακ μ ηεθεοηαίμξ ηδξ απμηαθφπηεζ 

υηζ βκςνίγεζ ημκ πανάκμιμ δεζιυ ηδξ ιε ημκ Πέηνμ: 

 

«λς δ ανμπή  έπεθηε δανηή ηχνα. Ζ θάιρδ ιζακήξ αζηναπήξ εθχηζζε ιέζα ημ ζπίηζ 

ηαζ ζε θίβεξ ζηζβιέξ δ ανμκηή εηφθδζε ζημκ μονακυ βειίγμκηαξ πάηαβμ υθμκ ημκ 

αένα.»,  (υ.π., 47) 

          

         Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηδξ δεφηενδξ πενίπηςζδξ απμηεθεί  δ πενζβναθή 

ημο μνβχιαημξ, δ μπμία επακαθαιαάκεηαζ ζημ δέηαημ ηεθάθαζμ ιε αθθαβή ζηα 

πνυζςπα. Πενζβνάθεηαζ δ ίδζα επμπή, μζ ίδζεξ αζπμθίεξ ηςκ ακενχπςκ, ιε ηδ 

δζαθμνά υηζ ηχνα απμοζζάγεζ μ Γζχνβδξ ηαζ ηδ εέζδ ημο έπεζ πάνεζ μ Πέηνμξ: 
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Ζ Θεμδ. Γθοημθνφδδ, ζε ζπεηζηή ιεθέηδ ηδξ βζα ημοξ ήνςεξ ημο Θεμηυηδ, 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ επακάθδρδ αοηή «πζεακχξ απμζημπεί ζημ κα δείλεζ ηδ ιμκμημκία 

ηδξ γςήξ»
171

, δ ελήβδζδ υιςξ θακηάγεζ απθμοζηεοηζηή.  φιθςκα ιε ημ Genette μζ  

πενζβναθέξ δεκ ζημπεφμοκ ζηδκ απθή εκδιένςζδ εκυξ εεάιαημξ, αθθά 

ηαηαδεζηκφμοκ εκίμηε ηδκ επίδναζδ εκυξ εεάιαημξ ζημκ ήνςα ή ηζξ δζαθμνεηζηέξ 

                                                 
171

  Θεμδχνα Γθοημθνφδδ – Αεακαζμπμφθμο,  Από ηελ εμάξηεζε ζηελ Απηνηέιεηα. ηεξεόηππεο εηθόλεο 

γπλαηθώλ ζην πεδνγξαθηθό έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θενηόθε, Αεήκα, 2007, 193. 

Δίηακε Μάνηδξ. Σμ ιεζδιένζ 

είπε πενάζεζ απυ δφμ χνεξ ηζ μ ήθζμξ 

 έθεββε θαιπνυξ ηαζ ηαοηενυξ 

 αηυιδ ιέζα ζημκ ηαεανυ βαθάγζμ μονακυ, 

υπμο ηάπμζα ζφβκεθα  

άζπνα ηαζ ζηαπηζά ακάθαθνα  

εηαλίδεοακ. θμζ μζ πςνζάηεξ είηακ 

ζημκ ηάιπμ, εδμφθεοακ πακημφ ηα 

πςνάθζα, έζηαθηακ ηδ βδ, 

λενίγςκακ ημ πνάζζκμ πυνημ, 

 έζπενκακ ηδκ μρζιζά ηαζ, ηείκδκ 

 ηδκ χνα ιάθζζηα δ ενβαζία είηακ ζ‘ υθδ 

 ηδκ άκαρή ηδξ, ζα κα αζαγυημοκ ηαεέκαξ 

εηείκμ ημ απμιεζήιενμ ή κα ηεθείςζεζ ημ 

ένβμ ημο, δ κ΄αθήζεζ θζβυηενδ δμοθεζα βζα 

ηδκ διένα πμο εα λδιένςκε. 

 

Κζ μ Γζχνβδξ Ανάεοιμξ επζζηαημφζε η‘ 

μνβςιά ημο πςναθζμφ ημο.  

Δίπε δμοθέρεζ ηζ μ ίδζμξ υθδ ιένα η‘ 

εηαευημοκ ηχνα δίπθα ζηδ ιζηνή πυνηα ημο 

απονέκζμο ηαθοαζμφ ημο, απάκμο ζ‘ έκα 

πμκηνυ ιαηνφ λφθμ, ζημκ ίζηζμ 

πμνζπκε ημ ίδζμ ηαθφαζ.  

 

 

(υ.π., 7) 

 

 

 

 

 

 

 

Δίηακ  πάθε άκμζλδ. Μάνηδξ. Σμ ιεζδιένζ 

είπε πενάζεζ απυ δφμ χνεξ ηζ μ ήθζμξ έθεββε 

θαιπνυξ ηαζ ηαοηενυξ 

 αηυιδ ιέζα ζημκ ηαεανυ βαθάγζμκ μονακυ, 

υπμο  ζφβκεθα  

άζπνα ηαζ ζηαπηζά ακάθαθνα  

εηαλίδεοακ. Κζ υθμζ μζ πςνζάηεξ είηακ 

  ζημκ ηάιπμ, εδμφθεοακ πακημφ ηα 

πςνάθζα∙ έζηαθηακ ηδ βδ, 

 λενίγςκακ ημ πνάζζκμ πυνημ, 

 έζπενκακ ηδκ μρζιζά ηαζ ηείκδκ 

ηδκ χνα ιάθζζηα δ ενβαζία είηακ ζ‘ υθδ ηδκ 

άκαρή ηδξ, ζα κα αζαγυημοκ ηαεέκαξ εηείκμ 

ημ απμιεζήιενμ ή κα ηεθείςζεζ ημ ένβμ ημο, 

δ κ΄αθήζεζ θζβυηενδ δμοθεζα βζα ηδκ διένα 

πμο εα λδιένςκε. 

 

      Κζ μ Πέηνμξ Πέπμκαξ επζζηαημφζε  

ζη‘ μνβςιά ημο πςναθζμφ ημο ζημηςιέκμο. 

Δίπε δμοθέρεζ ηζ μ ίδζμξ υθδ ιένα η‘ 

εηαευημοκ ηχνα δίπθα ζηδ ιζηνή πυνηα ημο 

απονέκζμο ηαθοαζμφ ημο, απάκμο ζ‘ έκα 

πμκηνυ ιαηνφ λφθμ, ζημκ ίζηζμ πμνζπκε ημ 

ίδζμ ηαθφαζ. 

 

 

(υ.π., 95) 
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μπηζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ εηθαιαάκεζ μ ήνςαξ ημ εέαια
172

.  ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ 

ημ ημπίμ επζδνά ζηδ ροπμθμβία ηςκ δνχςκ εοιίγμκηαξ ημοξ ηδκ επμπή πμο ήηακ 

γςκηακυξ μ Γζχνβδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ εα ακαηαθέζεζ ζηδκ ικήιδ ηδξ Μανβανίηαξ 

ηαζ ημο Πέηνμο ηδ ιένα ημο θμκζημφ, υπμο ιε ηδκ αθδβδιαηζηή ηεπκζηή ηδξ 

ζοιπθδνςιαηζηήξ ακάθδρδξ εα ηαθοθεεί ημ ηεκυ πμο είπε δδιζμονβδεεί ζημ έαδμιμ 

ηεθάθαζμ. Ζ εφιδζδ αοηή ηαζ ηα ενςηήιαηα ηδξ Μανβανίηαξ εα θεζημονβήζμοκ ςξ 

ροπμθμβζηυξ ιμπθυξ μδδβχκηαξ ημκ Πέηνμ ζηδκ απμηάθορδ ηδξ αθήεεζαξ. 

            Δκχ ηα ελςηενζηά ζημζπεία παναιέκμοκ ηα ίδζα (δ θφζδ, μ ηνυπμξ ενβαζίαξ),  

μζ ήνςεξ έπμοκ αθθάλεζ. Ο Πέηνμξ δεκ είκαζ ήζοπμξ πζα, βζαηί ημ ααναίκεζ ημ ηνίια 

ηαζ δε ανίζηεζ θοηνςιυ μφηε ηαζ υηακ ελμιμθμβεί ημ έβηθδιά ημο ζηδ Μανβανίηα. Ζ 

Μανβανίηα απυ ηδκ πθεονά ηδξ δεκ είκαζ πθζα εοηοπζζιέκδ. Πνζκ κα ιάεεζ βζα ηδ 

δμθμθμκία πμο δζέπναλε μ Πέηνμξ, κμζηαθβεί ηζξ ςναίεξ ζηζβιέξ ιε ημκ άκηνα ηδξ ηαζ 

ιεηά ηδκ απμηάθορδ ημο Πέηνμο, ααζακίγεηαζ ζοκεπχξ βζαηί δε ιπμνεί κα γεζ ιε ημ 

θμκζά ημο άκηνα ηδξ. Καζ μζ δφμ είκαζ ζοκεζδδημπμζδιέκμζ ήνςεξ, λένμοκ ημ 

ακαπυθεοηημ ηςκ πναβιάηςκ: 

 

«Μα εοηφξ απυ ηα πνχηα θζθήιαηα εηαηάθααακ θοπδιέκμζ η‘ μζ δφμ, πςξ μζ ζηζβιέξ 

εηείκεξ είηακ βζα πάκηα παιέκεξ, βζαηί ημοξ πχνζγε εηείκδ δ ροπή πμο ‘πε οπμθένεζ 

ημκ άδζημ εάκαημ . . . » (υ.π., 118). 

 

       Πανυθα αοηά μ Πέηνμξ πνμζπαεεί κα ηάκεζ ηάηζ βζα κα απαθθαβεί απυ αοηή ηδκ 

ηαηάζηαζδ, είηε δμοθεφμκηαξ, είηε πίκμκηαξ, είηε δδιζμονβχκηαξ ζημκ εαοηυ ημο 

ρεοδαζζεήζεζξ υηζ αοηυξ μνίγεζ ηδκ ηφπδ ημο ηζ είκαζ δοκαηυξ,  είηε θοηνχκμκηαξ ημκ 

εαοηυ ημο, απμηαθφπημκηαξ ημ αανφ ημο ηνίια. Ακηίεεηα δ Μανβανίηα, υπςξ εα 

οπμζηδνζπεεί ζηδ ζοκέπεζα, ιεηά ηδ δμθμθμκία ημο άκηνα ηδξ οπμηάζζεηαζ ζηδ ιμίνα 

ηδξ ηαζ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε πθάζια ακίηακμ κα μνίζεζ ηδκ ίδζα ημο ηδ γςή, έκα  

«θείρακμ ηνφμ» (υ.π., 141).  

 

         4. ημ έαδμιμ ηεθάθαζμ (υ.π., 67) μ αθδβδηήξ ακαθένεζ ζε εθηά ανάδεξ ηδ 

δμθμθμκία ημο Γζχνβδ. ηυπμξ δεκ είκαζ δ πνυηθδζδ ηδξ αβςκίαξ, υπςξ ζοιααίκεζ 
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 «Ζ πνμφζηεζα αθήβδζδ δε ζηέηεηαζ ζε έκα ακηζηείιεκμ ή εέαια πςνίξ αοηυξ μ ζηαειυξ κα 

ακηζζημζπεί ζε ιζα εκαηεκζζηζηή ζηάζδ ημο ίδζμ ημο ήνςα»: G. Genette, Ο ιόγνο ηεο αθήγεζεο,  166. 
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ζηα αζηοκμιζηά δζδβήιαηα, ηαεχξ είκαζ εοθμβμθακέξ πμζμξ είκαζ μ δμθμθυκμξ, αθθά 

μζ εζςηενζηέξ δζενβαζίεξ ζημ ροπζζιυ ηςκ δνχςκ ηαζ μζ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ.  

 

       5. ημ επίπεδμ απυδμζδξ ηςκ δνχςκ έπμοιε πενζζζυηενα δζαθμβζηά ιένδ, αθθά 

ηαοηυπνμκα ηαζ δ ροπμβναθία απμηηά ιεβαθφηενδ ποηκυηδηα. Δάκ πνμζπαεήζμοιε 

ιε αάζδ ηα δεδμιέκα ηδξ αθήβδζδξ κα ζοβηεκηνχζμοιε ηζξ ιμνθέξ ημο 

ακαθενυιεκμο θυβμο ζημκ Καηάδηθν, εα έπμοιε ημ πζμ ηάης ζπεδζάβναιια : 

 

 

1
μ
 Κεθάθαζμ    Μμκυθμβμξ ημο Σμονηυβζακκμο ιε γχα (8,9) 

 Γζάθμβμξ Μανβανίηαξ ιε Πέηνμ (11-13) 

 

2υ ηεθάθαζμ 

 

 Μμκυθμβμξ Πέηνμο (15-30) 

3
μ
 ηεθάθαζμ 

 

 Γζάθμβμξ Σμονηυβζακκμο ιε παζδζά Μανβανίηαξ (34-35) 

 Γζάθμβμξ Σμονηυβζακκμο ιε Μανβανίηα (35-36) 

4
μ
 ηεθάθαζμ  Γζάθμβμξ Σμονηυβζακκμο ιε Μανβανίηα (37-50) 

 Γζάθμβμξ Μανβανίηαξ ιε Πέηνμ (50-51) 

5
μ
 ηεθάθαζμ  Γζάθμβμξ Πέηνμο ιε Γζχνβδ ηαζ άκηνεξ ζημκ ηαθεκέ (52-

58) 

6
μ
 ηεθάθαζμ  Γζάθμβμξ Πέηνμο ιε Γζχνβδ (59) 

 Γζάθμβμξ Πέηνμο – Γζχνβδ- Μανβανίηα (60-62) 

 Μμκυθμβμξ Μανβανίηαξ πμο πανειααίκεζ ζημ πζμ πάκς 

δζάθμβμ (60-61) 

 Γζάθμβμξ Πέηνμο- Γζχνβδ-Σμονηυβζακκμο- Μανβανίηαξ 

(62-66) 

7
μ
 ηεθάθαζμ   Αθήβδζδ  (67) 

8
μ
 ηεθάθαζμ  δζηακζηυξ θυβμξ (Γζάθμβμξ πνμέδνμο ιε Μανβανίηα, ιε 

Πέηνμ ηαζ πανειαάζεζξ Σμονηυβζακκμο) (68-86) 

 

9
μ
 ηεθάθαζμ  αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ Σμονηυβζακκμο (87-94) 

10
μ
 ηεθάθαζμ  δζάθμβμξ Μανβανίηαξ – Πέηνμο (97) 
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 ιμκυθμβμξ Μανβανίηαξ (97102) 

 δζάθμβμξ Μανβανίηαξ – Πέηνμο (102-103) 

 δζάθμβμξ Μανβανίηαξ – Πέηνμο (120-122) 

11
μ
 ηεθάθαζμ  δζάθμβμξ Σμονηυβζακκμο ιε άθθμοξ ηναημφιεκμοξ(123-125) 

 δζάθμβμξ Σμονηυβζακκμο ιε Κάδκ (125-129) 

12
μ
 ηεθάθαζμ  Γζάθμβμξ Μανβανίηαξ ιε παζδζά ηδξ (131-135) 

 Μμκυθμβμξ Μανβανίηαξ (135-138) 

 δζάθμβμξ Μανβανίηαξ – Πέηνμο (138-140) 

13
μ
 ηεθάθαζμ  δζάθμβμξ ηναημοιέκςκ ηαζ Σμονηυβζακκμο (144-147) 

14
μ
 ηεθάθαζμ  δζάθμβμξ Σμονηυβζακκμο ιε ηναημοιέκμοξ ηαζ Κάδκ (149-

151) 

15
μ
 ηεθάθαζμ  δζάθμβμξ Πέηνμο ιε ηναημοιέκμοξ (154-158) 

 Γζάθμβμξ Πέηνμο ιε Σμονηυβζακκμ (158-162) 

 

          6. Απυ ηδκ ανπή ημο ηεζιέκμο, μ αθδβδηήξ απμηαθφπηεζ ηδκ πανάκμιδ ζπέζδ 

ημο Πέηνμο ιε ηδ Μανβανίηα, πανμοζζάγμκηαξ ημοξ ήνςεξ κα εηθνάγμοκ ημ πάεμξ 

ημοξ αθθά ηαζ ηδ ααζακζζηζηή πίεζδ πμο ημοξ αζηεί μ πανάκμιμξ δεζιυξ ημοξ, ιέζα 

απυ έκα δζάθμβμ πμο έπμοκ ιεηαλφ ημοξ· ζημ δζάθμβμ αοηυ απμδίδεηαζ δ 

απμθαζζζηζηυηδηα ημο Πέηνμο κα πνμαεί ζε μπμζαδήπμηε εκένβεζα, χζηε κα 

απμθαιαάκεζ πςνίξ θυαμ ημκ ένςηά ηδξ Μανβανίηαξ: 

 

«Θέθς» λαημθμφεδζε μ Πέηνμξ «ηαζ βς θίβδ θεοηενζά· εα ηάις εβχ ημκ άκηνα ζμο 

κα θφβεζ απυ ημ πςνζυ ιαξ· ηυηε εα ‘ζαζ ηέθεζα δζηή ιμο! εα ηυκε ηάις κα πάεζ ζηδ 

θοθαηή! Ναζ, ζηδ θοθαηή» (υ.π., 12-13) 

 

       Σα θυβζα αοηά μνίγμοκ ιε απυθοηδ εοηνίκεζα ημκ Πέηνμ ηαζ ημ πανάθμνμ ένςηα 

ημο πμο εα ημκ μδδβήζεζ ζε εβηθδιαηζηέξ πνάλεζξ, ηαζ ηαοηυπνμκα ημ δοκαιζζιυ ημο, 

μ μπμίμξ άθθςζηε απμηαθφπηεηαζ ηαζ ζημοξ δζαθυβμοξ ημο ιε ημοξ άθθμοξ  ήνςεξ: δ 

άπμρδ ημο είκαζ ζεααζηή, επδνεάγεζ ημοξ βφνς ημο ηαζ λένεζ κα πεζνίγεηαζ ηζξ 

ηαηαζηάζεζξ βζα κα ελοπδνεηήζεζ ημ ζοιθένμκ ημο (5
μ
,6

μ
, 8

μ
 ηεθάθαζμ). Χζηυζμ μζ 

ιμκυθμβμζ ημο ήνςα εκ ακηζεέζεζ πνμξ ηα δζαθμβζηά ιένδ, δεκ απμηαθφπημοκ έκα 

δοκαιζηυ πνυζςπμ, αθθά οπμηοπχκμοκ ηδκ εηηνειή γςή ημο. Σμ πάεμξ ημο Πέηνμο 

βζα ηδ Μανβανίηα απμδίδεηαζ εηηεκέζηενα ιέζα απυ ηδκ αθδβδιαηζηή ηεπκζηή ημο 
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ιμκμθυβμο ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, εκχ πενζιέκεζ ηδ Μανβανίηα ζημ ηαθφαζ ημοξ, 

αθθά αοηή δεκ ειθακίγεηαζ. Μέζα απυ ημ ιμκυθμβμ, μ ακαβκχζηδξ "εκδιενχκεηαζ" 

βζα ηδκ ζπέζδ ηδξ Μανβανίηαξ ιε ημκ άκηνα ηδξ, εκχ ιέζς αθδβδιαηζηχκ 

ακαθήρεςκ βζα ηδκ πανάκμιδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ Πέηνμ. Ο ιμκυθμβμξ ημο Πέηνμο 

απεζημκίγεζ ηδκ εηηνειυηδηα πμο αζχκεζ: 

 

«Απ!» ακαζηέκαλε μ Πέηνμξ η‘ εζηαιάηδζε ζημο ηαθοαζμφ ηδκ πυνηα, «εα ‘νεεζ; δε 

εα ‘νεεζ; Σχνα παναθοθάεζ ηζ μ Σμονηυβζακκμξ!» [. . .]  «Χ κανπμημοκ! Νανπυημοκ 

ηχνα εοηφξ!» [. . .] «Σχνα παναθοθάεζ ηζ μ Σμονηυβζακκμξ!» «Γζαηί παναθφθαβε; 

βζαηί;» λακαζοθθμβίζηδηε ακήζοπμξ, «κα λακάνεεζ απυ ηδκ λεκδηεζά ηαζ κα βίκεζ 

δμφθμξ ζημ ζπίηζ ημο Ανάεοιμο; [. . .] Αεέθδηα ημο ‘νεε ζημ κμο ιζα απαίζζα ηαζ 

ηνμιαπηζηή εζηυκα. Ο Σμονηυβζακκμξ, πθςιυξ, αιίθδημξ δαηνοζιέκμξ πενίθμαμξ βζα 

ηδκ εοηοπία ημο, ηναημφζε ηνέιμκηαξ υθμξ ζηδκ αβηαθζά ημο ηδ Μανβανίηα. 

Ακαηνίπζαζε· ηνφμξ ίδνμξ ημο ‘ανελε υθμ ημ ζχια· ακαζμφθνςζε ημ ιέηςπμ· δ 

ηνέθα ημο πάεμοξ ημκ εηονίεοε «Γζ‘ αοηυ» είπε ιε ημ κμο ημο «ηδκ παναθοθάεζ!» Κ‘ 

έηαιε πάθε ηάιπμζα παηήιαηα ιέζα ζημ ηαθφαζ, η‘ ήνεε  πάθε ζηδκ πυνηα η 

εημίηαλε υλς. «Γεκ ένπεηαζ, ηζ μφηε εα νεεζ!» είπε απεθπζζιέκα . . .Σζ μκείναηα είκαζ 

αοηά πμο αθέπεζξ; Οφηε δ Μανβανίηα είκαζ ηέημζα, μφηε ηζ μ δφζηοπμξ μ 

Σμονηυβζακκμξ!» Μα δ οπμρία ημο δεκ ήεεθε κα δζοπάζεζ «Οζ άκηνεξ είιαζηε υθμζ 

πμκδνμί . . . ια ςξ η‘ μζ βοκαίηεξ! Καεέκαξ εέθεζ ημ ηαθυ ημο. Κ‘ είκαζ ηέημζα 

βοκαίηα δ Μανβανίηα! Καζ ζε ιζα ζηζβιή εζοθθμβίζηδηε: «Μα υπζ, υπζ, υπζ! δεκ πάεζ 

ιε ημκ Σμονηυβζακκμ! Χ κανπμοημοκε βθήβμνα!. . .  Χ κα‘ ημοκ εδχ!» [. . . ] Καζ μ 

Πέηνμξ λακανχηδζε ημκ εαοηυ ημο: «Γζαηί; Καζ πςξ ημ ‘λενε δ Μανβανίηα πμο ηδκ 

παναθφθαβε;» «Σχνα πμο κα ‘νεεζ, αιέζςξ εα ηδ νςηήζς!» είπε ιε ημ κμο ημο. «Μα 

εα ‘νεεί;»[…] «Χ δε εα ‘νεεζ αέααζα!» είπε πάθε απμθαζζζηζηά ιε ημ κμο ημο. «Αξ 

θφβς!» πζ, αξ πνμζιείκς αηυια ιζα ζηζβιή! Κζ άθθδ ιία» [. . .] «Σζ πέναζα», είπε 

«υθμ ημφημ ημ ανάδο!» [...] «Έηζζ δεκ ιπμνχ κα πάς ειπνυξ, ηάηζ πνέπεζ κα ηάις, 

ηάηζ πνέπεζ κα ηαηαθένς! Να ‘θεζπε μ Γζχνβδξ απυ ηδ ιέζδ! Οοθ ημ ηεθάθζ ιμο»,  

(υ.π., 19-29). 

 

       Ο ιμκυθμβμξ ημο Πέηνμο ακηακαηθά ημ ενςηζηυ πάεμξ ημο βζα ηδ Μανβανίηα ηαζ 

ηαοηυπνμκα ηδ ζφβποζδ ηαζ ημ θυαμ πμο επζηναηεί ζηδ ροπή ημο, ηαεχξ πθακάηαζ ζ‘ 

έκα είδμξ εζςηενζημφ δζαθυβμο ιε ημκ εαοηυ ημο, ζημ επίηεκηνμ ημο μπμίμο 

ανίζηεηαζ ημ ενχηδια βζαηί ηδκ παναθοθάεζ μ Σμονηυβζακκμξ («Χ κανπμημοκ! 
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Νανπυημοκ ηχνα εοηφξ!» [. . .] «Σχνα παναθοθάεζ ηζ μ Σμονηυβζακκμξ!» «Γζαηί 

παναθφθαβε; βζαηί;» λακαζοθθμβίζηδηε ακήζοπμξ, «κα λακάνεεζ απυ ηδκ λεκδηεζά ηαζ 

κα βίκεζ δμφθμξ ζημ ζπίηζ ημο Ανάεοιμο;»). Ζ απάκηδζδ ζημ πζμ πάκς ενχηδια 

δίκεηαζ ιέζς ηδξ πενζβναθήξ ηδξ εζηυκαξ πμο ζηέθηεηαζ μ Πέηνμξ, ζηδκ μπμία δ 

Μανβανίηα ημκ απαηά ιε ημκ Σμονηυβζακκμ («Αεέθδηα ημο ‘νεε ζημ κμο ιζα απαίζζα 

ηαζ ηνμιαπηζηή εζηυκα. Ο Σμονηυβζακκμξ, πθςιυξ, αιίθδημξ δαηνοζιέκμξ πενίθμαμξ 

βζα ηδκ εοηοπία ημο, ηναημφζε ηνέιμκηαξ υθμξ ζηδκ αβηαθζά ημο ηδ Μανβανίηα»). 

ημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ μ αθδβδηήξ οζμεεηεί ηδκ μπηζηή βςκζά ηαζ ημ θυβμ ημο 

ήνςα («ιζα απαίζζα ηαζ ηνμιαπηζηή εζηυκα»), ηαζ δ ζηέρδ ημο ηεθεοηαίμο ηάκεζ 

ζοκεεηυηενμ ημ ιμκυθμβμ, ηαεχξ ελεθίζζεηαζ ζε έκα δοκάιεζ δζάθμβμ ιε ημκ εαοηυ 

ημο ημο ηφπμο: 

 

«-  Γζ‘ αοηυ ηδκ παναθοθάεζ!. . .  Γεκ ένπεηαζ, ηζ μφηε εα νεεζ!  

- Σζ μκείναηα είκαζ αοηά πμο αθέπεζξ; Οφηε δ Μανβανίηα είκαζ ηέημζα, μφηε ηζ μ 

δφζηοπμξ μ Σμονηυβζακκμξ! 

- Οζ άκηνεξ είιαζηε υθμζ πμκδνμί . . . ια ςξ η‘ μζ βοκαίηεξ! Καεέκαξ εέθεζ ημ ηαθυ 

ημο. Κ‘ είκαζ ηέημζα βοκαίηα δ Μανβανίηα!  

-  Μα υπζ, υπζ, υπζ! δεκ πάεζ ιε ημκ Σμονηυβζακκμ! Χ κανπμοημοκε βθήβμνα!. . .  - Χ 

κα‘ ημοκ εδχ! 

 - Γζαηί; Καζ πςξ ημ ‘λενε δ Μανβανίηα πμο ηδκ παναθφθαβε;  

- Σχνα πμο κα ‘νεεζ, αιέζςξ εα ηδ νςηήζς! 

 - Μα εα ‘νεεί; 

- Χ δε εα ‘νεεζ αέααζα!» 

 

       Μπνμζηά ζηδκ ζηέρδ υηζ δ Μανβανίηα ημκ απαηά ιε ημκ Σμονηυβζακκμ, μ 

Πέηνμξ μδδβείηαζ ζ‘ έκακ εζςηενζηά πνμζδζμνζζιέκμ  ζοβηνμοζζαηυ δζάθμβμ, ηαεχξ 

έκα ιένμξ ημο εαοημφ ημο πμο πζζηεφεζ ζηδκ αβάπδ ηδξ Μανβανίηα ακηζπαναηίεεηαζ 

ζ‘ εηείκμ πμο αιθζαάθθεζ. Ο θυαμξ αοηυξ εα θάαεζ πονεηχδεζξ δζαζηάζεζξ απυ ηδκ 

έκηαζδ ηςκ ζηέρεςκ ηαηαθήβμκηαξ ζηδ ζδιακηζηή θνάζδ: «κα ‘θεζπε κα ‘θεζπε μ 

Γζχνβδξ». Ζ θνάζδ αοηή επακαθαιαάκεηαζ ηαζ ζημ ηέθμξ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ηεθαθαίμο, θακενχκμκηαξ υηζ ημ πναβιαηζηυ ειπυδζμ βζα ηδ αίςζδ ημο ένςηά ημο 

δεκ είκαζ μ Σμονηυβζακκμξ, αθθά μ Γζχνβδξ.  Ζ θφζδ βζα ημκ Πέηνμ είκαζ δ 

απμιάηνοκζδ ημο Γζχνβδ, χζηε κα έπεζ ημκ πθήνδ έθεβπμ ηδξ Μανβανίηαξ. ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ επμιέκςξ έπμοιε πνμζήιακζδ βζα ημ θυκμ πμο εα 
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δζαπνάλεζ μ Πέηνμξ.  Πνμζδιάκζεζξ βζα ημ θυκμ έπμοιε ηαζ απυ ηα αθδβδιαηζηά 

ζπυθζα πμο αημθμοεμφκ: 

 

«Ο ένςηαξ ημκ έζπνςπκε ζ‘ έκακ ηαηήθμνμ πμο πθζα δε εα ιπυνεζε κα ημκ λακακεαεί, 

ηαζ ημ ‘αθεπε ηαζ μ ίδζμξ [. . .] θδ δ θφζδ είηακ οπμηείιεκδ ζε κυιμοξ ζηθδνήξ 

ακάβηδξ, η έκαξ ηέημζμξ κυιμξ είηακ βζα ημκ άκενςπμ ηζ μ Ένςηαξ!» (υ.π., 30). 

 

       Ο ήνςαξ κζχεεζ ημκ εαοηυ ημο αδφκαιμ κα απανκδεεί ηδκ Μανβανίηα, 

οπμηαβιέκμξ ηαεχξ είκαζ ζηδκ ακχηενδ ημζιζημφ παναηηήνα δφκαιδ ημο ένςηα 

(«αζζεακυημοκ ημκ εαοηυ ημο ιζηνυκ, αδφκαημ, ιδδεκζζιέκμκ, οπμηαβιέκμ ζε 

αζάθεοημοξ ηαζ άζπθαπκμοξ κυιμοξ, πμο εηοαενκμφζακ ηα πάκηα ηαζ πμο ημο 

ακενχπμο δ εέθδζδ δεκ ιπμνμφζε κα ημοξ αθθάλεζ», υ.π., 18-19)· υηακ αθέπεζ ηδ 

Μανβανίηα λεπκά ηάεε ακαζθάθεζα ημο ηαζ ηα πάκηα αθθάγμοκ βζ‘ αοηυκ ηαεχξ 

αθήκεηαζ ζηδκ δδμκή ημο ένςηα ηδξ: «υηακ ηδκ έαθεπε ηα θδζιμκμφζε υθα η 

επαναδζκυημοκ μθυροπα ζηδ ιεβάθδ πανά ηδξ ζπάκζαξ ζηζβιή. (υ.π., 26).  

       Σμ πάεμξ μδδβεί ημκ Πέηνμ ανπζηά ζηδκ ζδέα κα δζχλμοκ ημκ Σμονηυβζακκμ πμο 

οπμπηεφεηαζ ημ δεζιυ ημοξ, βζα αοηυ ηαζ πείεεζ ηδ Μανβανίηα κα πμοθήζμοκ ηα γεφβδ 

ηαζ κα δζςπεεί έηζζ μ γεοβμθάηδξ.  ηακ μ Σμονηυβζακκμξ θέεζ ζηδ Μανβανίηα υηζ 

ηαηάθααε ημ ζπέδζυ ημοξ, μ Πέηνμξ ημκ ζοημθακηεί ζημκ Γζχνβδ, υηζ πνμηάθεζε 

ενςηζηά ηδ Μανβανίηα. Ο αθδβδηήξ ζπμθζάγεζ ηδ ζηάζδ ημο Πέηνμο πνμσδεάγμκηαξ 

ηαζ πάθζ ημκ ακαβκχζηδ βζα ημ έβηθδια πμο πνυηεζηαζ κα ζοιαεί: «Καζ ημ πάεμξ ημο 

δεκ ημκ άθδκε κα ζδεί ημ ιεβάθμ ηαηυ πμο ‘πε εημζιάζεζ» (59). Σμ βεβμκυξ υηζ 

ελδβείηαζ δ εηηνειυηδηα πμο αζχκεζ μ Πέηνμξ απυ ηδκ ανπή ημο ένβμο, δεκ αθήκεζ 

ζημκ ακαβκχζηδ πενζεχνζμ δζαθμνεηζηήξ ηαηακυδζδξ: μ αθδβδηήξ εθέβπεζ πθήνςξ 

ημκ ήνςα.  

       Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηδξ ααεφηενδξ εκδμζηυπδζδξ ηςκ δνχςκ, 

είκαζ δ ζζημνία ηδξ δμθμθμκίαξ πμο μ ακαβκχζηδξ πθδνμθμνείηαζ ακαδνμιζηά ιέζα 

απυ ηζξ ηφρεζξ ημο Πέηνμο ιε ιζα μιμδζδβδηζηή ζοιπθδνςιαηζηή ακάθδρδ, ζημ 

δέηαημ ηεθάθαζμ. Ζ ακάθδρδ αοηή ζοιπθδνχκεζ ημ πάζια πμο δδιζμονβήεδηε ζημ 

έαδμιμ ηεθάθαζμ, υπμο εηηίεεηαζ πενζθδπηζηά δ δμθμθμκία, πςνίξ κα πενζβναθεί πςξ 

έβζκε ηαζ πμζμξ ήηακ μ αοημονβυξ: 
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[πνζκ ημ  έβηθδια] 

 

«Κ‘ έηζζ είπε θφβεζ βζα ημ ιεβάθμ ημ δνυιμ, πςνίξ κα ‘πεζ πάνεζ ηδκ ηεθεοηαία 

απυθαζδ [. . .]  

Κ‘ δεέθδζε κα βονίζεζ πίζς [. . .]  

Κ‘ δ ζοκείδδζδ ημο ημκ μνιήκερε κα πεηάλεζ ιαηνοά ζημ ζημηάδζ ημ υπθμ [. . .]  

Χ δε εα ημκ εζηυηςκε! [.  .  .] 

Καζ ιέζα ημο δ ηαθμζφκδ αβςκζγυημοκ κα κζηήζεζ»   

 

[ιεηά ημ έβηθδια] 

 

«Μα δεκ ήεεθε, δεκ ήεεθε κα πζζηέρεζ! . . .  

ε ηζ εα ημκ ςθεθμφζε δ ιεηάκμζα, μ παναδανιυξ, δ ακδζοπία; ημ ηαιχιεκμ δεκ 

ελεβεκυημοκ [. . . ] 

[Δ]ίπε δζμνεχζεζ ιε ημ πένζ ημο ηδκ ηφπδ, αοηυξ είηακε ακχηενμξ απυ ημοξ άθθμοξ 

ακενχπμοξ, βζαηί εημθιμφζε. Πμζμξ είπε ζδεί ημ ζημηςιυ; Πμζμξ ημ οπυρζαγε, πμζμξ 

ιπμνμφζε κα ημκ οπμρζάζεζ;[. . . ] Κ‘  εεοιήεδηε ηδ ρεζζκή πανά, πμο ‘πε ηεθεζχζεζ 

ιε ηδκ άβνζα κφπηα, ημ πανάθμνμ ενςηζηυ ιεεφζζ ημο, πμο ‘πε ηεθεζχζεζ ιε ημ 

θμκζηυ. Κ‘ αζζηάκεδηε ιέζα ζηδκ ηανδζά ημο ιζα ζηθδνή πενδθάκεζα, βζαηί είπε 

ημθιήζεζ! Αθθά ζε ιζα ζηζβιή εκηνάπδηε μ ίδζμξ ημοξ ζημπαζιμοξ  ηαζ ελακαημίηαλε 

ημ πένζ ημο, πμο ημ ‘πε ζδεί ιαηςιέκμ, η‘ εηαηάθααε πςξ δ ροπή ημο έανζζηε αθδεζκή 

δζοπία ιυκμ υηακ δεκ επίζηεοε ζημ ηνίια ή υηακ θδζιμκμφζε [...] Δίηακε ηχνα πάθε 

ρφπναζιμξ ηέθεζα . . . », (υ.π., 104-116). 

 

       Ο αθδβδηήξ δεκ πενζβνάθεζ ροπνά ημ έβηθδια ηαζ ημ δμθμθυκμ, αθθά απμδίδεζ 

ηζξ εζςηενζηέξ ημο ζοβηνμφζεζξ. Ο ήνςαξ δεκ είκαζ ζηαεενυξ. Βνίζηεηαζ ζ‘ έκα 

αηεθεφηδημ εζςηενζηυ πνμαθδιαηζζιυ («Κ‘ δεέθδζε κα βονίζεζ πίζς . . . Κ‘ δ 

ζοκείδδζδ ημο ημκ μνιήκερε κα πεηάλεζ ιαηνοά ζημ ζημηάδζ ημ υπθμ. . . Χ δε εα ημκ 

εζηυηςκε! . . . Καζ ιέζα ημο δ ηαθμζφκδ αβςκζγυημοκ κα κζηήζεζ») ηαζ αημφιε 

δζαεθαζιέκδ ηδ θςκή ημο ζημ θυβμ ημο αθδβδηή («Χ δε εα ημκ εζηυηςκε! [.  .  .] ε 

ηζ εα ςθεθμφζε δ ιεηάκμζα, μ παναδανιυξ, δ ακδζοπία; ημ ηαιχιεκμ δεκ 

ελεβεκυημοκ [. . . ] αοηυξ είηακε ακχηενμξ απυ ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ, βζαηί 

εημθιμφζε. Πμζμξ είπε ζδεί ημ ζημηςιυ; Πμζμξ ημ οπυρζαγε, πμζμξ ιπμνμφζε κα ημκ 
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οπμρζάζεζ;[. . . ]»). Ο θυβμξ ημο ήνςα απμδίδεζ ηδκ εζςηενζηή ημο ζφβηνμοζδ πνζκ 

ηαζ ιεηά ημ έβηθδια.   

       Μεηά ημ έβηθδια μ Πέηνμξ  είκαζ δζπαζιέκμξ· απυ ηδ ιζα κζχεεζ πναβιαηζηή 

εοηοπία ηαζ ηάκεζ υκεζνα βζα ηδ γςή ημο ιαγί ιε ηδ Μανβανίηα (υ.π., 114), εκχ απυ 

ηδκ άθθδ κηνέπεηαζ βζα ημοξ ζημπαζιμφξ ημο. Ζ ακάικδζδ ηδξ ενςηζηήξ κφπηαξ ιε ηδ 

Μανβανίηα, ημκ ηάκεζ κα λεπκά ημ θμκζηυ ηαζ κζχεεζ «ακχηενμξ άκενςπμξ» ηαζ 

«πενήθακμξ» βζα ημ ηυθιδιά ημο, δ πανά ημο υιςξ είκαζ πνμζςνζκή, αθμφ υπςξ 

δδθχκεζ μ αθδβδηήξ «ζε ιζα ζηζβιή εκηνάπδηε μ ίδζμξ ημοξ ζημπαζιμφξ  ηαζ 

ελακαημίηαλε ημ πένζ ημο, πμο ημ ‘πε ζδεί ιαηςιέκμ, η‘ εηαηάθααε πςξ δ ροπή ημο 

έανζζηε αθδεζκή δζοπία ιυκμ υηακ δεκ επίζηεοε ζημ ηνίια ή υηακ θδζιμκμφζε». Ζ 

θνάζδ αοηή έπεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζημ ένβμ. Ο ήνςαξ ζοκεζδδημπμζεί ηάηζ 

ααεφηενμ: υηζ δ γςή ημο δε εα είκαζ υπςξ πνζκ ημ έβηθδια.  Ζ δζαηφπςζδ «αθδεζκή 

δζοπία» πεναζιέκδ ζημ θυβμ ημο αθδβδηή βίκεηαζ δζθςκζηή. Απυ ηδ ιζα ακηακαηθά 

ηδκ απαηδθή πεπμίεδζδ ημο Πέηνμο υηζ δμοθεφμκηαξ ηαζ πίκμκηαξ εα λεπάζεζ, ηαζ 

απυ ηδκ άθθδ ηδκ άπμρδ ημο αθδβδηή υηζ αοηή δ δζοπία δε ιπμνεί κα είκαζ αθδεζκή 

αθμφ ηδ ααναίκεζ ημ ηνίια ηαζ δ ικήιδ. Ζ «αθδεζκή δζοπία» υιςξ παναηηδνίγεηαζ 

απυ ηαεανή ροπή ηαζ ήνειδ ικήιδ. Ζ αθδεζκή δζοπία επμιέκςξ απμηηά δζπθή 

ζδιαζία. Γζα ημκ Πέηνμ είκαζ ημ κα ιδ ζηέθηεηαζ ηζ ηαηυ έηακε, εκχ βζα ημκ αθδβδηή 

ημ κα ιδκ ημ έπεζ δζαπνάλεζ ημ ηαηυ. Δπμιέκςξ ημ κυδια υζςκ θέεζ μ αθδβδηήξ, είκαζ 

ημ αηνζαχξ ακηίεεημ απ‘ υηζ θαίκεηαζ εη πνχηδξ υρεςξ. Ο Πέηνμξ δε ιπμνεί κα 

ανίζηεζ αθδεζκή δζοπία μφηε αηυιδ ηζ ακ δμοθεφεζ πμθφ ή λεπκά, βζαηί υθα αοηά είκαζ 

πνυζηαζνα ηαζ πενζζηαζζαηά. Ζ θέλδ «δζοπία» ιε ημ δζθςκζηυ κυδια ηδξ απμδίδεζ ημ 

ααεφ δζπαζιυ ημο Πέηνμο αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο δζπαζιμφ 

αοημφ. Ο Πέηνμξ βκςνίγεζ υηζ υθα αοηά είκαζ ρεοδαζζεήζεζξ ηαζ υηζ πμηέ ηα 

πνάβιαηα δε εα είκαζ υπςξ ήηακ πνμδβμοιέκςξ. 

      Ο Γζάκ. Γάθθαξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ μιμθμβία ημο Πέηνμο εοιίγεζ ηδκ μιμθμβία ημο 

Ραζηυθκζζηςθ ζημ ένβμ ημο Νημζημβζέθηζ Έγθιεκα θαη Σηκσξία
173

. Χζηυζμ θαίκεηαζ 

υηζ ιάθθμκ δ ροπζηή ακαηαναπή ημο Πέηνμο ιπμνεί εφθμβα κα παναθθδθζζηεί ιε 

εηείκδκ ημο Ραζηυθκζζηςθ ζημ Έγθιεκα θαη Σηκσξία ημο Νημζημβζέθζηζ, πνζκ ηαζ 

ιεηά ημ έβηθδια, εκχ δ μιμθμβία ημο Πέηνμο πανμοζζάγεηαζ ζοκημιεοιέκδ απυ ημκ 

αθδβδηή: 

 

                                                 
173

 Βθ. ζπεηζηά: Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο, 189. 
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[πνζκ ημ έβηθδια] 

«Γζα ιζα ζηζβιή ημο πέναζε απ‘ ημ ιοαθυ 

ημφηδ δ ζηέρδ: «Καθφηενα δε εα ‘ηακ κα 

‘θεοβα [. . . ] 

 

 

 

Σί θμαενά πμο είκαζ υθα αοηά. Μα ζη‘ 

αθήεεζα ιμο πέναζε απ‘ ημ ιοαθυ ιζα ηέημζα 

απαίζζα ζηέρδ; [. . . ] 

Θεέ ιμο είκαζ δοκαηυ κα πάνς έκα ηζεημφνζ 

κα ηδ πηοπήζς ζημ ηεθάθζ; [. . . ] 

Φμαυηακ πςξ εα ημο βθζζηνήζεζ ηαζ εα ημο 

θφβεζ ημ ηζεημφνζ . . . λάθκμο έκμζςζε ζημ 

ηεθάθζ ημο ηάηζ ζα γαθάδα.» 

 

 

(Μεηά ημ έβηθδια) 

 

ηδκ ανπή κυιζζε πςξ εα ηνεθαεεί. Σμκ 

έπζαζε έκα ηνμιενυ ζφβημνιμ [. . . ] 

«Μα ηζ; Δίκαζ δοκαηυ κ‘ ανπίγεζ απυ ηχνα δ 

ηζιςνία; Ναζ, καζ, έηζζ είκαζ» 

 

 

 . . . είδα μθμηάεανα πυζμ πανάλεκμ ήηακ πμο 

μφηε έκαξ άκενςπμξ ζε αοηυ ημκ ηυζιμ δεκ 

είπε ηδκ ηυθιδ κα ημ επζπεζνήζεζ ηαζ κα ηα 

ζηείθεζ υθα ζημ δζάαμθμ. Δβχ ήεεθα κα ‘πς 

ηδκ ηυθιδ . . . ηαζ ηδ ζηυηςζα [. . . ] 

 

 

 

 

 

 

Σμκ εαοηυ ιμο ζηυηςζα, υπζ ηδ βνζά [. . . ] 

Σμ έβηθδια; Πμζμ έβηθδια; ε ηζ είιαζ έκμπμξ 

απέκακηί ημοξ; Γζαηί κα πάς ιυκμξ ιμο κα 

παναδμεχ; Σζ εα ημοξ πς; Κζ αοημί 

ζημηχκμοκ εηαημιιφνζα ακενχπμοξ ηαζ ημ 

‘πμοκ βζα ηζιή ημοξ ηαζ ηαιάνζ ημοξ»  

 

[πνζκ ημ  έβηθδια] 

«Κ‘ έηζζ είπε θφβεζ βζα ημ ιεβάθμ ημ δνυιμ, 

πςνίξ κα ‘πεζ πάνεζ ηδκ ηεθεοηαία απυθαζδ [. . .]  

Κ‘ δεέθδζε κα βονίζεζ πίζς [. . .]  

 

 

 

Κ‘ δ ζοκείδδζδ ημο ημκ μνιήκερε κα πεηάλεζ 

ιαηνοά ζημ ζημηάδζ ημ υπθμ [. . .]  

Χ δε εα ημκ εζηυηςκε! [.  .  .] 

Καζ ιέζα ημο δ ηαθμζφκδ αβςκζγυημοκ κα 

κζηήζεζ [. . .]  » 

 

 

 

 

 

(Μεηά ημ έβηθδια) 

 

«Μα δεκ ήεεθε, δεκ ήεεθε κα πζζηέρεζ! . . .  

ε ηζ εα ςθεθμφζε δ ιεηάκμζα, μ παναδανιυξ, δ 

ακδζοπία; ημ ηαιχιεκμ δεκ ελεβεκυημοκ [. . . ] 

 

 

 

Δίπε δζμνεχζεζ ιε ημ πένζ ημο ηδκ ηφπδ, αοηυξ 

είηακε ακχηενμξ απυ ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ, 

βζαηί εημθιμφζε. Πμζμξ είπε ζδεί ημ ζημηςιυ; 

Πμζμξ ημ οπυρζαγε, πμζμξ ιπμνμφζε κα ημκ 

οπμρζάζεζ;[. . . ] Κ‘  εεοιήεδηε ηδ ρεζζκή πανά, 

πμο ‘πε ηεθεζχζεζ ιε ηδκ άβνζα κφπηα, ημ 

πανάθμνμ ενςηζηυ ιεεφζζ ημο, πμο ‘πε 

ηεθεζχζεζ ιε ημ θμκζηυ. Κ‘ αζζηάκεδηε ιέζα 

ζηδκ ηανδζά ημο ιζα ζηθδνή πενδθάκεζα, βζαηί 

είπε ημθιήζεζ!  

 

Αθθά ζε ιζα ζηζβιή εκηνάπδηε μ ίδζμξ ημοξ 

ζημπαζιμοξ  ηαζ ελακαημίηαλε ημ πένζ ημο, πμο 

ημ ‘πε ζδεί ιαηςιέκμ, η‘ εηαηάθααε πςξ δ ροπή 

ημο έανζζηε αθδεζκή δζοπία ιυκμ υηακ δεκ 

επίζηεοε ζημ ηνίια ή υηακ θδζιμκμφζε [. . .] 

Δίηακε ηχνα πάθζ ρφπναζιμξ ηέθεζα . . . » 

 
(υ.π., 104-116) 
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       Καζ μζ δφμ ήνςεξ ανίζημκηαζ ζε ζοκεπή πνμαθδιαηζζιυ βζα ηδκ πνάλδ ημοξ. 

Δίκαζ έημζιμζ κα δζαπνάλμοκ έκα έβηθδια, πςνίξ κα είκαζ εκηεθχξ ζίβμονμζ βζα ηδκ 

εκένβεζα ημοξ αοηή. ηδ ζοκέπεζα, ιεηά ημ έβηθδια, πενκμφκ απυ δζάθμνεξ 

ζθμδνυηαηεξ ροπζηέξ ζοβηνμφζεζξ. ηδκ ανπή δε εέθμοκ κα ημ πζζηέρμοκ εκχ ζηδ 

ζοκέπεζα κζχεμοκ ηαζ μζ δφμ πενήθακμζ βζα ηδκ πνάλδ ημοξ. Νζχεμοκ ακχηενμζ 

άκενςπμζ βζαηί ηυθιδζακ κα αθθάλμοκ ηδκ Σφπδ ημοξ, ζε ακηίεεζδ ιε άθθμοξ πμο 

ιέκμοκ αδνακείξ, ζημ ηέθμξ υιςξ ζοκεζδδημπμζμφκ ηαζ μζ δφμ υηζ λεβεθμφκ ημκ ίδζμ 

ημκ εαοηυ ημοξ, βζ‘ αοηυ ηαζ μ Ραζηυθκζζημθ θέεζ «Σμκ εαοηυ ιμο ζηυηςζα», εκχ μ 

αθδβδηήξ ζημκ Καηάδηθν ακαθένεζ βζα ημκ Πέηνμ υηζ «εκηνάπδηε ημοξ θμβζζιμφξ 

ημο».  Χζηυζμ μ Πέηνμξ είκαζ πνμαθέρζιμξ ήνςαξ. Ο αθδβδηήξ "ελαββέθθεζ" ημ 

έβηθδια ημο απυ ηδκ ανπή ημο ένβμο: 

 

«Να ‘θεζπε, κα ‘θεζπε μ Γζχνβδξ! είπε πάθζ ιε ημ κμο ημο. Κ‘ εηαηάθααε πςξ ημ πάεμξ 

ημο ήεεθε κα ημκ παναζφνεζ ζ‘ έκα δνυιμ πμο αηυια δεκ ημκ είπε παηήζεζ» (υ.π., 30). 

 

       Ο Πέηνμξ θαίκεηαζ κα έπεζ επίβκςζδ υηζ ημ πάεμξ ημο εα ημκ μδδβήζεζ ζημ 

έβηθδια, ςζηυζμ κζχεεζ ακίηακμξ κα ζηαιαηήζεζ. Ζ αβςκία ηδξ αζηοκμιζηήξ 

αθήβδζδξ απμοζζάγεζ ελανπήξ (δ ηαοηυηδηα ημο δμθμθυκμο είκαζ πνμθακήξ) ηαζ 

ηέκηνμ ηδξ ιοεζζημνδιαηζηήξ αθήβδζδξ βίκμκηαζ μζ εζςηενζηέξ δζενβαζίεξ ζημ 

ροπζζιυ ηςκ δνχςκ ηαζ μζ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ.  

       Σδκ ηεπκζηή αοηή επελενβάζηδηε μ Θεμηυηδξ ηαζ ζε πνμβεκέζηενμ ζηάδζμ ηδξ 

ζοββναθζηήξ ημο δδιζμονβίαξ, ζημ δζήβδια Κάηλ, υπμο μ ήνςαξ ζοκμιζθεί ιε ημκ 

εαοηυ ημο πνζκ απυ ημ έβηθδια· μ ήνςαξ παθεφεζ ιε ημκ εαοηυ ημο ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

ιε ηδ θςκή ηδξ ζοκείδδζήξ ημο βζα κα ιδ δζαπνάλεζ ημ έβηθδια, μ εζςηενζηυξ 

δζάθμβμξ υιςξ είκαζ ζφκημιμξ ηαζ δεκ απμδίδμκηαζ εζςηενζηέξ ζοβηνμφζεζξ ιεηά ημ 

έβηθδια: 

 

«Κάδ! Σμο‘ πε ιζα θςκή ιέζα ημο «ημκ αδενθυ ζμο εα ζημηχζεζξ; Αξ είκαζ ηζυθαξ δ 

αζηία ημο παιμφ, είκαζ αδενθυξ, έγδζε ιαγί ζμο, εαβήηεηε απυ ηδκ ίδζα ημζθζά, 

εθάβεηε ημ ίδζμ βάθα, έπεηε ημ ίδζμ αίια, ηνχηε ημ ίδζμ ρςιί, ακηάια αθυκηζξ είζηεκε 

ζημκ ηυζιμ». Καζ αοηυξ απμηνίεδηε ζηδ θςκή ιε ημ κμο ημο: «Μα πνέπεζ κα 

ηζιςνήζς, κα πμνηάζς, κα βδζηδεχ˙ ημο πνέπεζ˙ ι‘ εθηχποκε, ι επακηάηςζε, ι‘ 
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αθάκζζε». Κ‘ δ θςκή, πμο ‘αβαζκε απυ ηα ααεφηαηα ζπθάπκα ημο, ημο είπε μπίζς: 

«Κάδ, δε ζηζάγεζαζ; Πςξ ηέημζεξ ζηέρεξ βεκκζχκηαζ ζηδκ ηανδζά ζμο; Να πφζεζξ ημ 

ίδζμ ζμο ημ αίια, κα βέκεζξ άηζιμξ θμκζάξ;» 

«Σμο πνέπεζ» εζοθθμβίζηδηε «είηακ ηαηυξ ιε ιέκα, εα ‘ιαζ πεζνυηενμξ. Θδνίμ, 

ηίβνδξ ακδιένεοημξ˙ ημο πνέπεζ βζαηί ι‘ έπαζε ηχνα ηεθεζςηζηχξ. Ο πανηζζκέαεθυξ 

ημο αξ ημκε βθοηχζεζ, α ιπμνεί˙ εα ζδμφιε». Καζ δ θςκή ημο ‘πε «Γε ζηζάγεζαζ ημ 

εευ; Γε ζηζάγεζαζ ηδ θμφνηα;» - «Φμφνηα» εζοθθμβίζηδηε πενβεθχκηαξ «θμφνηα, 

ηχνα; βζαηί είκαζ μζ αμοθεοηάδεξ; ημ ηυιια εα ‘κενβήζεζ ηαζ βζα ιέκα, ημ ηυιια είκαζ 

πακημδφκαιμ. Πμζμ δζηαζηήνζμ εα ιε δζηάζεζ; ηζ ακ ιε ηαηαδζηάζεζ, ημ ηυιια εα ιε 

λεηνειάζεζ. Αθί ζ ‘ υπμζμκ επάεδηε. Δίιαζ παιέκμξ εβχ, αξ παεεί ηζ αοηυξ, αξ παεεί∙ 

ηζ αξ ιε παθάζμοκ ζημ φζηενμ, ιεβάθμ ηαηυ δε εα ιμο ηάιμοκ. Μπμνεί ηαζ κα ιδ ιε 

πζάζμοκ». 

Κ‘ είπε ηδξ βοκαζηυξ ημο: - «Θα ζημηχζς» 
174

. 

 

       Μέζα απυ ηδκ μπηζηή πθεονά ηδξ Μανβανίηαξ μ Πέηνμξ πανμοζζάγεηαζ υιμνθμξ 

ηαζ δοκαιζηυξ άκηναξ: 

 

«Δίηακ ιεβάθμξ, πθαηφξ, ςναίμξ πμθφ, ιε ιαφνμ ζηνζιιέκμ ιμοζηάηζ, ιε θαιπενυ 

αθέιια! . . . Πςξ ααζημφζε ρδθά ημ ηεθάθζ ημο! . . . πμζμξ εα ημθιμφζε κα ημκε 

βεθάζεζ, κα παίλεζ ιαγί ημο; Μμκάπα δ ανμκηενή θςκή ημο έζηζαγε! . . . Κ‘ ήλενε 

αοηυξ κα εέθεζ, ηαζ κα ελμοζζάγεζ . . .η‘ ήλενε ηζ ήεεθε, η‘ ήλενε κα οπμηάλεζ ηδκ 

Σφπδ!»
175

.  

 

Ζ ακηςκοιία απηόο («Κ‘ ήλενε αοηυξ κα εέθεζ, ηαζ κα ελμοζζάγεζ . . . η‘ ήλενε ηζ 

ήεεθε, η‘ ήλενε κα οπμηάλεζ ηδκ Σφπδ!») θακενχκεζ ηδ ζφβηνζζδ πμο ηάκεζ δ 

Μανβανίηα ιεηαλφ ημο Πέηνμο ηαζ ημο άκηνα ηδξ, ηαεχξ αθέπεζ ζημκ Πέηνμ ημ 

δοκαιζζιυ πμο θείπεζ ζημ Γζχνβδ. Ο Πέηνμξ βμδηεφεζ ηδκ Μανβανίηα επεζδή λένεζ  ηζ 

εέθεζ ζηδ γςή ημο ηαζ ιπμνεί κα ελμοζζάγεζ ηαζ κα οπμηάζζεζ ηδκ ηφπδ ημο.  Ζ ιυκδ, 

πθδκ ημθμζζζαία, αδοκαιία ημο, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ πθμηή, είκαζ ημ πάεμξ βζα 

ηδ Μανβανίηα, πμο εα ημκ μδδβήζεζ ζημ ρέια, ηδκ αδζηία ηαζ ηέθμξ ζημ έβηθδια. Ο 

ακαβκχζηδξ παναημθμοεεί ηζξ εζςηενζηέξ ζηέρεζξ ηαζ ηζξ ροπζηέξ δζενβαζίεξ ημο 

ήνςα πνζκ ηαζ ιεηά ημ έβηθδια. Ο Πέηνμξ αθθάγεζ ιεηά ημ έβηθδια. Γμοθεφεζ πμθφ, 

                                                 
174

 Κ. Θεμηυηδξ, Γηεγήκαηα Κνξθηάηηθεο ηζηνξίεο,  Αεήκα, Κείιεκα, 1982, 36-37. 
175

 Κ. Θεμηυηδξ, Ο Καηάδηθνο,136. 
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πίκεζ, λεκοπηά βζα κα λεπάζεζ, πανυθα αοηά ζοκεπίγεζ κα αβαπά πανάθμνα ηδ 

Μανβανίηα ηαζ απαζηεί ηδκ αβάπδ ηδξ. Αηυια ηαζ υηακ ηδξ απμηαθφπηεζ ημ έβηθδια 

πμο έηακε δε απμδεζιεφεηαζ απυ ηζξ ηφρεζξ («Δβχ», ηδξ λακάπε πάθε θοπδιέκμξ ηζ 

απεθπζζιέκμξ, βζαηί μφηε ιε ηδκ λμιμθυβδζδ έανζζηε ηδκ δζοπία∙ «εβχ ημκ 

εζηυηςζα!», υ.π., 122).  Ζ μοζζαζηζηή θφηνςζδ ημο Πέηνμο βίκεηαζ ζηδ θοθαηή, 

υηακ απμηαθφπηεζ ζε υθμοξ ηδκ αθήεεζα ημο θυκμο ηαζ γδηά ζοβπχνεζδ απυ ημκ 

Σμονηυβζακκμ: 

 

«Καζ γαθζζιέκμξ εαάθεδηε κα ηνέιεζ ζφβημνιμξ ηαζ ηα ιάηζα ημο εβέιζζακ δάηνοα 

η‘ έπεζηα έκα ηθάια δοκαηυ ημκ εηίκαλε, ηνφμξ ίδνμξ ημκ έθμοζε, βίκδηε 

ηαηαηίηνζκμξ, η‘ ενχηδζε ημκ εαοηυ ημο πςξ εα ιπμνμφζε αιέζςξ  κ‘ αθακζζηεί βζα 

κα ιδκ ημκ αθέπμοκ μζ άκενςπμζ μζ άθθμζ, ηαηαθαααίκμκηαξ αοηήκ ηδ ζηζβιή πςξ 

ημοξ είπε αδζηήζεζ υθμοξ ιε ημ ζηθδνυ θμκζηυ, η‘ έηνορε ημ πνυζςπυ ημο ζηα πένζα 

ημο  η‘ εζςνζάζηδηε πάιμο. Σχνα πθζα δε ιπμνμφζε ηαευθμο κ‘ ακηζζηαεεί ζ‘ 

εηείκδκ ηδ δφκαιδ πμο ημκ έζπνςπκε αηαηακίηδηδ ζημ παθαζιυ ημο. Κ‘ είπε ιε λενή 

θςκή, ιαγεφμκηαξ υζμ ιπμνμφζε ημ ηεθάθζ ιέζα ζηζξ πθάηεξ ημο: «Δβχ εζηυηςζα! 

Σδ κφπηα ζημ ζημηάδζ ημο‘πα ζηήζεζ ηανηένζ!» Κ‘ αζζηάκεδηε ζα κα‘ αβαζκε απυ 

ιέζα ημο ιζα θθυβα, αθήκμκηαξ ημο πμκειέκα ηα ζπθάπκα  

[. . .] 

Μα μ Σμονηυβζακκμξ δζφπα πάθε ηαζ λακάπε: «Λέεζ ρέιαηα! Δβχ εζηυηςζα η‘ εβχ 

εηζιςνήεδηα. ηυζμ ηαζνυ ζαξ βεθμφζα!» 

«Απ‘ υηακ  εζηυηςζα» λακάπε μ Πέηνμξ «μ ίζηζμξ ημο δε ι‘ άθδζε βθοηζά ζηζβιή˙ 

ιμο θακενςκυημοκ ηαζ ζημκ φπκμ, η‘ εγδημφζε δεφηενδ θμνά κα ηυκε ζημηχζς, αθμφ 

είπα πάνεζ ηδ Μανβανίηα, ηαζ δε εέθεζ αηυιδ κα ιε θδζιμκήζεζ!»  

«Λέεζ ρέιαηα!» λακάπε μ Σμονηυβζακκμξ˙ «εβχ εζηυηςζα η‘ εηζιςνήεδηα». 

«Χ ζοιπάεδζε!» ημο λακάπε μ Πέηνμξ παναηαθχκηαξ»  (υ.π.,160-161)  

 

       Ζ απμηάθορδ ηδξ αθήεεζα πενζβνάθεηαζ, υπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

απμηάθορδξ ζηδ Μανβανίηα υηζ αοηυξ είκαζ μ θμκζάξ, ιεηά απυ ιζα ζφκημιδ 

πενζβναθή ηδξ ροπμθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο ήνςα:  

 

«Καζ γαθζζιέκμξ εαάθεδηε κα ηνέιεζ ζφβημνιμξ ηαζ ηα ιάηζα ημο εβέιζζακ δάηνοα 

η‘ έπεζηα έκα ηθάια δοκαηυ ημκ εηίκαλε, ηνφμξ ίδνμξ ημκ έθμοζε, βίκδηε 

ηαηαηίηνζκμξ, η‘ ενχηδζε ημκ εαοηυ ημο πςξ εα ιπμνμφζε αιέζςξ  κ΄αθακζζηεί βζα 
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κα ιδκ ημκ αθέπμοκ μζ άκενςπμζ μζ άθθμζ, ηαηαθαααίκμκηαξ αοηήκ ηδ ζηζβιή πςξ 

ημοξ είπε αδζηήζεζ υθμοξ ιε ημ ζηθδνυ θμκζηυ, η‘ έηνορε ημ πνυζςπυ ημο ζηα πένζα 

ημο  η‘ εζςνζάζηδηε πάιμο» (υ.π.160). 

 

       Ζ θνάζδ «ηχνα πθζα δε ιπμνμφζε ηαευθμο κ‘ ακηζζηαεεί ζ‘ εηείκδκ ηδ δφκαιδ 

πμο ημκ έζπνςπκε αηαηακίηδηδ ζημ παθαζιυ ημο» παναπέιπεζ ζηδκ ανπή ημο 

δζδβήιαημξ, υπμο μ ήνςαξ κζχεεζ «αδφκαιμξ», «ιδδεκζζιέκμξ» «οπμηαβιέκμξ» ζε 

«αζάθεοημοξ ηαζ άζπθαπκμοξ κυιμοξ» (μ.π.19). Ο Πέηνμξ ελμιμθμβείηαζ υηζ πμηέ δεκ 

δζφπαζε ιεηά ημ έβηθδια ηαζ δ δοκαιζηυηδηα πμο έδεζπκε ήηακ πνμζπμζδηή. Ο 

ήνςαξ έπεζ δζαπνάλεζ φανδ ηαζ ηζιςνείηαζ απυ ηδ δίκδ ηςκ ηφρεςκ πμο ημκ 

παναζφνεζ. Αοηή είκαζ ηαζ δ ηεθεοηαία εζηυκα πμο έπεζ μ ακαβκχζηδξ βζα ημκ Πέηνμ.  

 

          7. Δκχ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Πέηνμο έπμοιε ανηεημφξ παναηζεέιεκμοξ ηαζ 

αθδβδιέκμοξ ιμκυθμβμοξ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο Σμονηυβζακκμο δ αθδβδιαηζηή αοηή 

ηεπκζηή πενζμνίγεηαζ. Μμκυθμβμ έπμοιε ηονίςξ ζηδκ ανπή ημο ένβμο πμο ιζθά ιε ηα 

γχα, αθθά ηαζ ζημ δζηαζηήνζμ, υπμο θακηαζζχκεηαζ υηζ δ Μανβανίηα ημκ ζοιπαεεί, 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ πνχηδ κφπηα ζηδ θοθαηή. Ακηίεεηα απ‘ υ,ηζ ζοιααίκεζ ιε ημοξ 

άθθμοξ ήνςεξ, μ Σμονηυβζακκμξ ακαδεζηκφεηαζ ιέζα απυ ημ δζάθμβμ ηαζ ηδ δνάζδ, 

υπςξ δείπκμοκ μζ ζηδκέξ ημο ηέηανημο ηεθαθαίμο (δ ζοκμιζθία ημο ιε ηδ Μανβανίηα 

πμο εέθεζ κα ημκ δζχλεζ βζαηί βκςνίγεζ ημκ πανάκμιμ δεζιυ ηδξ), ημο έηημο (δ 

ζφβηνμοζή ημο ιε ημκ Γζχνβδ), ηαζ εηείκεξ ημο εκηέηαημο, δέηαημο ηνίημο, δέηαημο 

ηέηανημο ηαζ δέηαημο πέιπημο ηεθαθαίμο (δ απυδμζδ ηδξ απμζημθζηήξ δνάζδξ ημο 

ζηδ θοθαηή). 

       Ο Σμονηυβζακκμξ απμηεθεί ζφιθςκα ηαζ ιε ημκ ηίηθμ ημο ένβμο ημ 

πνςηαβςκζζηζηυ πνυζςπμ. Ζ απυδμζή ημο απυ ηδκ ανπή ημο ένβμο ηαζ ημ ζπυθζμ ημο 

αθδβδηή  υηζ ημ πνυζςπυ ημο «ιμθμβμφζε ηδ βαθήκδ ηδξ ροπήξ ημο ηαζ ηδξ ηανδζάξ 

ημο ηδκ ηαθμζφκδ» (υ.π., 9), πνμσδεάγμοκ εεηζηά ημκ ακαβκχζηδ βζα ημκ ήνςα. Δίκαζ 

μ ηαθμηάβαεμξ ήνςαξ πμο ιζθά ήνεια ηαζ κμζάγεηαζ βζα ηδκ ηζιή ηδξ Μανβανίηαξ 

βζαηί ηδκ αβαπά «ζακ Πακαβζά [η]μο» (υ.π., 48).   

       Ο δζάθμβμξ ημο ιε ηδ Μανβανίηα ζημ πέιπημ ηεθάθαζμ ιεηαηνέπεηαζ ζε 

ιμκυθμβμ, ηαεχξ ζηνέθεηαζ ζημ πανεθευκ ημο, ζηδ ιδηένα ημο, ζηδκ αβάπδ ημο βζα 

ηδκ Μανβανίηα ηαζ ζημκ λεκζηειυ ημο πμο ήηακ ηαζ μ θυβμξ ηδξ αθθαβήξ ημο ζε 

ηαθφηενμ άκενςπμ (υ.π., 42). Ο  Σμονηυβζακκμξ ακηζθαιαάκεηαζ υηζ δ Μανβανίηα 

εέθεζ κα πμοθήζεζ ηα γχα βζα κα ημκ δζχλεζ απυ ημ ζπίηζ, αθμφ είπε οπμρζαζηεί ημ 
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δεζιυ ηδξ ιε Πέηνμ. Πανυθα αοηά οπμηαβιέκμξ ζημκ αβκυ ένςηα ημο βζα εηείκδ, δεκ 

οπεναζπίγεηαζ ημκ εαοηυ ημο, μφηε ζημκ άκηνα ηδξ, αθθά ηαζ μφηε ζημ δζηαζηήνζμ 

υηακ ημκ ηαηδβμνμφκ άδζηα βζα ημ θυκμ. ημ δζηαζηήνζμ ιαβειέκμξ απυ ηδκ 

πανμοζία ηδξ Μανβανίηαξ λεπκά ηα θυβζα ημο («Καζ ηχνα πθζα δεκ έκζςεε ηζ έθεβακ 

βφνς ημο ηζ μφηε ημ κυδια πμο ‘πακ ηα θυβζα ηδξ Μανβανίηαξ, πανά άημοε 

ιαβειέκμξ ηδ βδηεφηνα θςκή ηδξ», υ.π., 71) ηαζ  πνμηαθεί ημ βέθζμ ημο αηνμαηδνίμο 

ιε ηα θεβυιεκά ημο. Αηυιδ ηαζ μ ζοκήβμνυξ ημο δεκ πζζηεφεζ ζηδκ αεςυηδηά ημο ηαζ 

γδηά κα ημο δμεεί πάνδ θυβς θνεκμαθάαεζαξ (υ.π., 83).  

       Πνυηεζηαζ βζα έκακ ήνςα ιε εζςηενζηυ αάεμξ. Δίκαζ ελανπήξ αθδβδιαηζηά 

δμζιέκμξ ηαζ δεκ επζθοθάζζεζ εηπθήλεζξ βζα ημκ ακαβκχζηδ. Ανπζηά μ 

Σμονηυβζακκμξ ήηακ ενςηεοιέκμξ ιε ηδ Μανβανίηα, ζηδ ζοκέπεζα υιςξ υηακ 

πνμζπάεδζε κα ηδ θζθήζεζ ηαζ αοηή ημκ έδζςλε, έθοβε ζηα λέκα ηαζ ιε ηδκ πάνμδμ 

ημο πνυκμο  δ αβάπδ ημο ιεηαηνάπδηε ζε αβκυ ένςηα.  Δίκαζ ηαθμηάβαεμξ ηαζ ηάκεζ 

ηα πάκηα βζα κα πνμζηαηεφζεζ ηδκ ηζιή ηδξ  Μανβανίηαξ.  Αηυια ηαζ υηακ εοζζάγεηαζ 

ζε ζζυαζα θοθάηζζδ βζα έκα έβηθδια πμο δεκ έηακε, μ ακαβκχζηδξ δεκ εηπθήζζεηαζ 

απυ ηδ ζοιπενζθμνά ημο ήνςα, αθμφ μ Σμονηυβζακκμξ απμηεθεί ιζα εηδμπή 

νμιακηζημφ ήνςα πμο αθέπεζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ιέζα απυ ημ πνίζια εκυξ ορδθμφ 

ζδακζζιμφ. Οζ ακηζθήρεζξ ημο θακηάγμοκ πανάλεκεξ ηαζ εκίμηε βεθμζμβναθζηέξ
176

: 

 

[ζημ δζηαζηήνζμ] 

 

«Θέθεζξ κα ζηείθεζξ ζηδκ ηνειάθα έκα μνθακυ άκενςπμ, πμο δε ζ‘ επείναλε μφηε ζημ 

κφπζ. Γεκ πεζνάγεζ. Ο εευξ αξ ζπθαπκζζηεί ηδκ ηαημζφκδ ζμο, ηζ αξ είιαζ εβχ δ 

αθμνιή πμο εα βίκεζξ ηαθυξ ιζακ διένα. Δβχ δεκ εζηυηςζα∙ ημ λένεζξ». 

Σμ δζηαζηήνζμ εβέθαζε πάθε ηζ μ βζαηνυξ εεφιςζε ιε ημκ Σμονηυβζακκμ ηαζ ιε ηδκ 

ακυδηδ εεμθμβία ημο. «Αοηά ζμο ηα ηάκεζ δ εεμθμβία» ημο‘πε. «Α, δ ενδζηεία έπεζ 

ηνμιενά απμηεθέζιαηα» (υ.π.,76) 

 

[ζηδ θοθαηή] 

  

«Μα κα πνμδχζεζξ ημκ Άδ-Γζάκκδ ημκ Σμονηυβζακκμ» είπε ιε θνίηδ μ Κάδξ. 

                                                 
176

 .π., 76,83,123,147 ηαζ 156. 
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«Ακ εηαηάδζκα άθθμκε» είπε μ αβζμβνάθμξ «πμζμξ λένεζ ηζ εα ηνααμφζε ημ ημιάνζ 

ιμο. Καζ δεκ ημ‘πς βζα πέηαια!» 

«Σέημζμ παθζμηυιανμ» είπε ηαηαθνμκεηζηά μ Κάδξ. 

«Δίκαζ ηζ αοηυξ πθάζια ημο εεμφ» είπε μ Σμονηυβζακκμξ ακαζηεκάγμκηαξ. 

Καζ ζε θίβμ επνυζεεζε ζηεθηζηυξ: «Ζ ηαηαδίηδ είκαζ βζα υθμοξ ηζιςνία, ια υπζ ηαζ 

ζςθνμκζζιυξ!. . . » 

Ο ηθέθηδξ εβέθαζε. Ο αβζμβνάθμξ εημίηαλε ημκ Σμονηυβζακκμ η‘ έιεζκε θίβεξ ζηζβιέξ 

ζηεθηζηυξ, εςνχκηαξ ηδ βαθδκή παεζαζιέκδ ημο υρδ ηαζ ζημ φζηενμ εβέθαζε ηαζ 

ηείκμξ ηαζ ημο‘πε: «Μα ηζ ημοηυξ είζαζ, ηαδιέκε Άδ-Γζάκκδ Σμονηυβζακκε». (υ.π., 

147) 

 

       Ζ ιυκδ πνμζςνζκή αθθαβή πμο παναηδνείηαζ ζηδ ζηάζδ ημο, είκαζ δ πνχηδ ιένα 

ζηδ θοθαηή υηακ απμβμδηεοιέκμξ εοιχκεζ ιε ημκ εαοηυ ημο βζαηί δεκ ακηέδναζε ηαζ 

εοιχκεζ ιε ηδκ αδζηία πμο ηονζανπεί ζημκ ηυζιμ:  

 

«Γζαηί κα ‘καζ αοηυξ ζηδ θοθαηή, ηζ μ ηαημφνβμξ πμο‘πε αθδεζκά ζημηχζεζ ημκ 

Ανάεοιμ κα παίνεηαζ ημκ υιμνθμ ηυζιμ ηαζ κα παίνεηαζ ημ ηένδμξ ηδξ θδζηείαξ;» 

(υ.π., 93) 

 

Σμ λέζπαζια υιςξ αοηυ βνήβμνα λεπενκζέηαζ ηαζ εθδζοπάγεζ ζηδκ  ζδέα υηζ είκαζ 

πνμμνζζιέκμξ απυ ημ Θευ κα θοηνχκεζ αιανηςθέξ ροπέξ: 

 

«Καζ ζηδκ ηανδζά ημο Σμονηυβζακκμο έθελε έκα άθθμ θςξ: δ εθπίδα πςξ 

πνμμνζζιέκμξ είηακ, αοηυξ μ ίδζμξ, κα μδδβήζεζ εηείκμκ ημκ άκενςπμ ζημ δνυιυ ημο 

θοηνςιμφ ημο· ίζςξ ηζ άθθμοξ ακενχπμοξ, πμο είηακ ιαγί ημο ζ‘ αοηήκ ηδ θοθαηή ή 

πμο εα ένπμκηακ, η‘ εθακηάζηδηε πςξ δ αμοθή ηδξ  εείαξ Πνυκμζαξ ημκ είπε νίλεζ εηεί 

ιέζα ι‘ έκακ αβαεμενβυ ζημπυ κα βθοηχκεζ ακενχπζκεξ αιανηςθέξ ροπέξ, ηζ 

μθμιειζάξ ημ πνυζςπυ ημο λακαπήνε ηδ θαζδνή βαθδκή ζοκδεζζιέκδ ημο υρδ ηαζ δ 

ακήζοπδ ηαζ ηαναβιέκδ ροπή ημο μθμιειζάξ επνάοκε» (υ.π., 126). 

 

       Μεηά ημ ηεθάθαζμ αοηυ απμηαθφπηεηαζ δ απμζημθζηή δνάζδ ημο Σμονηυβζακκμο 

ζηδ θοθαηή. Σμ εκηέηαημ, δέηαημ ηνίημ ηαζ δέηαημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ακαπηφζζμοκ 

ηδκ απμζημθζηή δνάζδ ημο Σμονηυβζακκμο ηαζ ηδκ απυθαζή ημο κα αμδεάεζ 

αιανηςθέξ ροπέξ. Σμ ηήνοβια ημο Σμονηυβζακκμο δε ανίζηεζ ακηαπυηνζζδ ηαζ 
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πμθθμί ηαηάδζημζ ημ εεςνμφκ «ημοηυ» ηαζ βεθάκε ιε ηα θεβυιεκά ημο («Μα ηζ ημοηυξ 

είζαζ, ηαδιέκε Άδ - Γζάκκδ Σμονηυβζακκε!», 147). Ο Σμονηυβζακκμξ ανκμφιεκμξ ηδκ 

αεςυηδηά ημο αηυιδ ηαζ ηδ ζηζβιή πμο μ Πέηνμξ μιμθμβεί εκχπζμκ ημο εκμπή, 

παναιέκεζ πνμαθέρζιμξ ήνςαξ. 

        Μέζα  απυ ημ ηεκηνζηυ πνυζςπμ ημο Άε-Γηάλλε Σνπξθόγηαλλνπ πνμαάθθεζ ημ 

δζζοπυζηαημ ηςιζημηναβζηυ πμνηναίημ ημο «ζμθμφ παγμφθδ» ηαζ ημο «ηναβζημφ 

βεθςημπμζμφ» ηδξ ηανκαααθζηήξ θμβμηεπκίαξ
177

.   Δίκαζ μ ήνςαξ πμο ακαγδηά ηδκ 

αθήεεζα, ζημ δνυιμ ηδξ πνζζηζακμζφκδξ, ιε απμηέθεζια κα πνμζθαιαάκεηαζ ςξ 

«ημοηυ[ξ]» (147). Ο Καηάδζημξ πανεηηθίκεζ απυ ηδκ ημζκή ροπμθμβία ηαζ κμμηνμπία. 

θεξ μζ ακηζθήρεζξ  ηαζ μζ πνάλεζξ ημο ιμζάγμοκ ακάνιμζηεξ (μ αβκυξ ένςηάξ ημο βζα 

ηδ Μανβανίηα, δ μιμθμβία εκυξ εβηθήιαημξ πμο δεκ έηακε, δ αδεθθζηή ημο αβάπδ 

πνμξ ημοξ επενμφξ ημο, ημκ Πέηνμ δδθαδή ηαζ ημκ αβζμβνάθμ ζηδ θοθαηή) 
178

 ηαζ 

πνμηαθμφκ ημ βέθζμ
179

. 

       ηδ κμοαέθα μ αθδβδηήξ πνδζζιμπμζεί ηδκ επακαθδπηζηή αθήβδζδ (έκα βεβμκυξ 

πμο έβζκε ιζα θμνά ακαθένεηαζ πενζζζυηενεξ θμνέξ)
180

. οβηεηνζιέκα μ 

Σμονηυβζακκμξ θέεζ ιζα ζζημνία ζηδκ μπμία ιζα βοκαίηα είπε δεζιυ ιε έκα 

πακηνειέκμ ηαζ εηείκμξ βζα κα ιδκ ηδ πάζεζ ηδκ πάκηνερε ιε ημκ ιζηνυ αδενθυ ημο. 

ηακ μ αδενθυξ ημο έιαεε ηδκ πανάκμιδ ζπέζδ ημοξ, ζηυηςζε ημκ αδενθυ ημο ηαζ 

πήβε ζηδ θοθαηή. φιθςκα ιε ημ Genette δ επακαθδπηζηή αθήβδζδ δεκ πνέπεζ κα 

                                                 
177

 Τζμεεηχ αοημφζζα ημοξ ζοβηεηνζιέκμξ υνμοξ ημο Bakthin, υπςξ ημοξ πνδζζιμπμζεί ζηδ ιεθέηδ ημο. 

Βθ.:  Μ. Μ. Bakhtin, Εεηήκαηα πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 242. 
178

 φιθςκα ιε ημκ Bakthin ημ πζμ ηοπζηυ εέια ηδξ ιεκίππεζαξ ζάηζναξ είκαζ «ημ εέια ημο άκενχπμο μ 

μπμίμξ έζκαζ μ ιυκμξ πμο λένεζ ηδκ αθήεεζα, ιε απμηέθεζια κα βίκεηαζ πενίβεθςξ ηςκ πάκηςκ ζακ κα 

ήηακ ηνεθυξ»: Εεηήκαηα πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 244. 
179

 Οζ πνχημζ ηνζηζημί εκηυπζζακ ακαθμβίεξ ημο Σμονηυβζακκμο ιε ημ Μίζηζκ απυ ημκ Ζιίζην ημο 

Νημζημβζέθζηζ. Παναεέης εκδεζηηζηά: Σενγάηδξ Άββεθμξ, «Κςκζηακηίκμξ Θεμηυηδξ»:  «Σδκ 

ροπμθμβζηή ζδζμηοπία ημο ηεκηνζημφ ημο ήνςα μ Θεμηυηδξ ιαξ ηδ δζηαζμθυβδζε πνμηαηααμθζηά ιε 

ηνυπμ δελζυηαημ: Ο Σμονηυβζακκμξ: δεκ είκαζ ηφπμξ ζοκδεζζιέκμξ ημο εθθδκζημφ πςνζάηζημο 

πενίβονμο. Γεκ απμηεθεί δεμβναθζηήκ αλία. Δίκαζ υ βζυξ ιζαξ πνζζηζακήξ αναακίηζζζαξ, ημζκςκζηά 

δζαζονιέκδξ ηζ' εκυξ Σμφνημο, — ροπή λέκδ, πανάδμλδ, ιοζηζηή. Κάηζ ζακ ηθδνμκμιζηυ ζηίβια, δ 

δζαζηαφνςζδ πανάηαζνςκ αζιάηςκ, ιμζάγεζ κα ημο πνμηαεμνίγεζ ηδ ιμίνα ημο ηαζ κα ημκ 

παναημθμοεεί πακημφ. Ζ ηαηαβςβή αοηή ημο Σμονηυβζακκμο παίγεζ εδχ ημ νυθμ πενίπμο ηδξ 

επζθδρίαξ ζημκ πνίβηδπα Μίζηζκ. (Νημζημβζέθζηδ : «Ο Ζθίεζμξ»). Σμκ ημπμεεηεί έλς απυ ημ ημζκυ 

ιέηνμ, πςνίξ ηαζ κα ημο ηυαεζ μοζζαζηζηά ημοξ ακενχπζκμοξ δεζιμφξ. Ο ηαηάδζημξ αοηυξ έπεζ ημ 

πνμκυιζμ κα ηάκεζ πνάλεζξ ηαζ κα έπεζ ζηέρεζξ πμο εα έιμζαγακ απίεακεξ ακ είπακ βζα οπμηείιεκμ 

μπμζμκδήπμηε άθθμκ έλς απυ αοηυκ ημκ ίδζμ», απίκδξ Απυζημθμξ: Σμ ιοεζζηυνδια ημο 

Κςκζηακηίκμο Θεμηυηδ», Νέα Δζηία, ημι. ΝΖ, ηεφπ.681, Νμέιανδξ 1955, 1496-1503: «. . . ζηδ 

δζαβναθή ηδξ ιμνθήξ ημο Σμονηυβζακκμο ακαβκςνίγμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ φπανλδξ ημο 

πνίβηζπα Μίζηζκ απυ ημκ Ζθζεζμ ημο Dostoievsky. . . », Κυνθδξ Σάζμξ, «Σμονηυβζακκμξ, δ 

απμπκεοιάηςζδ ημο πάεμοξ», Πόξθπξαο 80 [=Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο : Σα πξαθηηθά ελόο πλεδξίνπ], 

(Ηακ.-Μάνη. 1997), 369-377. 

 
180
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εεςνείηαζ πακμιμζυηοπδ επακάθδρδ εκυξ βεβμκυημξ ζηδκ αθήβδζδ, αθθά ιάθθμκ ςξ 

αθήβδζδ ημο ίδζμο βεβμκυημξ ιε «οθμθμβζηέξ παναθθαβέξ», αθθά ηαζ ιε παναθθαβέξ 

ζηδκ πνμμπηζηή
181

.      Έηζζ, ιπμνμφιε εφθμβα κα ζζπονζζημφιε υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

βεβμκυξ πμο βίκεηαζ ακηζηείιεκμ επακαθδπηζηήξ αθήβδζδξ, ελοπδνεηεί δζαθμνεηζηυ 

ζημπυ, ακάθμβα ιε ηδ ζηζβιή πμο θέβεηαζ. Σζξ πνμδβμφιεκεξ θμνέξ δ ζζημνία αοηή 

θέβεηαζ απυ ημκ Σμονηυβζακκμ ζηδ Μανβανίηα ζε ακφπμπημ πνυκμ, πνμθακχξ βζα κα 

ηδξ ιζθήζεζ βζα ηδ γςή ημο, ακηίεεηα, ηδ ζοβηεηνζιέκα ιένα πμο ηδξ απμηαθφπηεζ υηζ 

βκςνίγεζ ημ δεζιυ ηδξ ιε ημκ Πέηνμ, δ ζζημνία έπεζ δζπθυ ζημπυ: αθεκυξ κα 

πνμζηαηεφζεζ ηδ Μανβανίηα απυ ηδκ απζζηία επζζδιαίκμκηάξ ηδξ ηα ζημηεζκά ζδιεία 

ζηα μπμία μδδβεί ημ ενςηζηυ πάεμξ ημκ άκενςπμ, αθεηένμο κα πνμσδεάζεζ ημκ 

ακαβκχζηδ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο. Πνυηεζηαζ βζα δφμ πανάκμιεξ ζπέζεζξ πμο 

μδδβμφκ ζημ θυκμ. ηδ ιζα θοθαηίγεηαζ μ πναβιαηζηυξ θμκζάξ (Κάδξ), εκχ ζηδκ 

άθθδ έκαξ αεχμξ (Σμονηυβζακκμξ). Ο ήνςαξ πμο πενζβνάθεζ ζηδκ ζζημνία ημο μ 

Σμονηυβζακκμξ, ζοκακηζέηαζ ιε ημκ Καηάδζημ ζηδ θοθαηή ηαζ μ ηεθεοηαίμξ 

πνμζπαεεί κα ημκ μδδβήζεζ ζημ δνυιμ ηδξ ιεηάκμζαξ, ηάηζ πμο επζηοβπάκεηαζ ζημ 

ηέθμξ, αθμφ μ Κάδξ απμθεφβεζ κα ηάκεζ έκα δεφηενμ θυκμ ζηδ θοθαηή, απμηηά ηδ 

βαθήκδ ηδξ ροπήξ ημο ηαζ ζημ ηέθμξ απμθοθαηίγεηαζ. 

       ημ ένβμ ζοβηνμφμκηαζ δφμ ημζιμεεςνίεξ. Ζ εεςνία ημο Πέηνμο ηαζ δ εεςνία 

ημο Σμονηυβζακκμο. φιθςκα ιε ημκ Σμονηυβζακκμ «ζημκ ηυζιμ δε ιπμνεί κα ‘καζ 

εοηοπζζιέκμζ πανά ή εηείκμζ πμο ηάκμοκ ημ ηαθυ, ή εηείκμζ πμο υηακ αιανηήζμοκ 

αθδεζκά ιεηακμζχκμοκ» (υ.π., 156), εκχ ζφιθςκα ιε ημκ Πέηνμ «οπάνπεζ ζημκ ηυζιμ 

ηζ άθθδ εοηοπία, ηζ αοηή είκαζ δ αθδεζκή: ημο ακενχπμο πμο ελμοζζάγεζ· εηείκμξ 

οπμηάγεζ ηδκ ηφπδ ημο, δ εέθδζή ημο βίκεηαζ, ηαζ κζηάεζ υθα ηα ειπυδζα» (υ.π., 157). 

Καζ μζ δφμ ήνςεξ ηάκμοκ πνάλδ ηδ εεςνία ημοξ, ακαπηφζζμκηαξ μ ηαεέκαξ ηδ δζηή 

ημο βναιιή ελέθζλδξ. Ο Πέηνμξ ιε ημ κα ζημηχζεζ ημκ Γζχνβδ ηαζ κα πακηνεοηεί ηδ 

Μανβανίηα, ηαζ μ Σμονηυβζακκμξ βζκυιεκμξ έκαξ «άβζμξ» πμο δεκ αδζηεί  αθθά 

ακηίεεηα πθδνχκεζ ηα αιανηήιαηα ηςκ άθθςκ. Δκχ θμζπυκ ζε υθμ ημ ένβμ μ 

Σμονηυβζακκμξ αδζηείηαζ ηαζ ηαηακηά μ πενίβεθμξ ηςκ άθθςκ δνχςκ, ζημ ηέθμξ 

δζηαζχκεηαζ ιε ηδ ιεηάκμζα ημο Πέηνμο ηαζ ενζαιαεφεζ δ δζηή ημο  εεςνία. ημ 

ηνίζζιμ ενχηδια εκυξ απυ ημοξ ηαηάδζημοξ πνμξ ημκ Πέηνμ «Κ‘ είζαζ 

εοηοπζζιέκμξ;», μ Πέηνμξ απμθεφβεζ κα απακηήζεζ, εκχ ηα ηεθεοηαία ημο θυβζα 

απμηαθφπημοκ ηδκ αδοκαιία ημο: «Απ‘ υηακ  εζηυηςζα μ ίζηζμξ ημο δε ι‘ άθδκε 
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βθοηζά ζηζβιή» (υ.π., 161). Έηζζ, μ ιεκ Πέηνμξ εα απμηηήζεζ πενζζζυηενδ ζμθία, 

ιέζα απυ ηδ ιεηάκμζά ημο, εκχ μ Σμονηυβζακκμξ εα ηαηαηηήζεζ ημ φρμξ ημο ήνςα – 

ζςηήνα ροπχκ- πμο εοζζάγεηαζ βζα ημοξ άθθμοξ.  

        

8.Σμ ηεκηνζηυ υιςξ πνυζςπμ ζημκ Καηάδηθν είκαζ δ Μανβανίηα. Μέζα απυ ηα θυβζα 

ημο Πέηνμο απμδίδεηαζ μ δοκαιζηυξ ηδξ παναηηήναξ. Αοηή έζςζε ημκ άκηνα ηδξ υηακ 

είπε μζημκμιζηέξ ηαζ μζημβεκεζαηέξ δοζημθίεξ, ηάκμκηαξ ζεααζηή ηαζ ηονίανπδ ηδκ 

άπμρή ηδξ: 

 

 «Δζοπκμδμφθεοε ζημο Ανάεοιμο ημο βεζηυκμο ημο ηαζ ηδκ έαθεπε ζοπκά, η‘ έαθεπε  

ημ ζέααξ ηαζ ηδκ οπαημή η‘ ακηνυξ ηδξ ζ‘ εηείκδκ. Πάκηα δ βκχιδ ηδξ εηονίεοε∙ 

πάκηα έθεβε εηείκδ ημ ζςζηυ∙ πάκηα μ Ανάεοιμξ εεοιυημοκ πςξ δ Μανβανίηα ημκ 

είπε αβάθεζ απυ ηεξ ζηεκμπχνζεξ ηαζ ηεξ ζοθμνέξ πμο εθμαένζγακ ημ ζπίηζ ημο.» (υ.π., 

24). 

 

       Ζ Μανβανίηα ειθακίγεηαζ ελανπήξ ςξ απμθφηςξ εκενβδηζηυξ ήνςαξ, ηαεχξ 

ιδπακεφεηαζ ηα πάκηα βζα κα απμθαιαάκεζ υπζ ιυκμ ηδκ οπυθδρδ πμο ηδξ πνμζέθενε 

μ άκηναξ ηδξ, αθθά ηαζ ημκ ένςηα ημο Πέηνμο. Δίκαζ, επμιέκςξ, δ βοκαίηα πμο ηα 

εέθεζ υθα ζημκ απυθοημ ααειυ ηαζ πςνίξ ηδκ παναιζηνή παναπχνδζδ. ηακ μ 

Πέηνμξ ηδξ θέεζ υηζ εα ανεζ άθθδ βοκαίηα κα πακηνεοηεί βζα κα βθζηχζεζ απυ ημκ 

ένςηά ηδξ, βεθάεζ ιαγί ημο («Α, δε ιμο απμηνέκεηαζ μ θεαέκηδξ ιμο! είπε πάθε 

πεζναπηζηά δ Μανβανίηα· «η‘ έπμοιε ηαζ θμαένεξ! Ναίζηε, καίζηε, θμαένεξ! Πυηε, 

Πέηνμ, ηαζ πμζάκε;», 11), ηαοηυπνμκα υιςξ ημκ απμεαννφκεζ («Μδ ιε πάζεζξ» 

ερζεφνζζε θμαζζιέκδ· «δεκ έπεζξ ιοαθυ!», 12).  Ζ πνχηδ θνάζδ θακενχκεζ υηζ δ 

Μανβανίηα ελμοζζάγεζ ημκ Πέηνμ, ηαεχξ ημκ εζνςκεφεηαζ ηαζ ημκ ημνμσδεφεζ, εκχ δ 

δεφηενδ πανμοζζάγεζ ημ θυαμ ηδξ. Μέζα ζηδ ροπή ηδξ δνςίδαξ ηονζανπεί δ ελμοζία 

ηαζ μ θυαμξ. Πνυηεζηαζ βζα ιία βοκαίηα πμο ελμοζζάγεζ ημοξ άκηνεξ ηδξ γςήξ ηδξ ηαζ 

απυ ηδκ άθθδ θμαάηαζ. Ζ θνάζδ «Μδ ιε πάζεζξ» […] «δεκ έπεζξ ιοαθυ!» είκαζ 

δζθςκζηή, ηαεχξ μνίγεηαζ, απυ ηδ Μανβανίηα, ςξ πανάθμβδ δ πνάλδ ημο Πέηνμο κα 

δζαηυρεζ ηδκ πανάκμιδ ζπέζδ ημο ιαγί ηδξ ηαζ κα πακηνεοηεί ιζακ άθθδ πμο εα είκαζ 

απμηθεζζηζηά δζηή ημο. Απυ ηδ ιζα απμθαιαάκεζ ηδ δζπθή ζπέζδ, απυ ηδκ άθθδ 

θμαάηαζ κα πάζεζ ηδ ζηαεενυηδηα ηδξ δζπθήξ αοηήξ ζπέζδξ ηαζ ηαοηυπνμκα ηδκ 

οπυθδρή ηδξ, ακ θακενςεεί δ πανάκμιδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ Πέηνμ.  
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       Ο ιμκυθμβμξ ημο Πέηνμο είκαζ απμηαθοπηζηυξ βζα ημ είδμξ ηδξ έηηεκηνδξ, εα 

ιπμνμφζαιε κα οπμζηδνίλμοιε, δοκαιζηυηδηαξ ηδξ Μανβανίηαξ ηαζ ηδξ ιαβκδηζηήξ 

πθδκ αοημτπμκμιεουιεκδξ ελμοζίαξ πμο αζηεί πάκς ημο. Ζ δφκαιδ ηδξ αοηή είκαζ ζε 

εέζδ αθεκυξ κα ελζζχκεζ ηδκ εοδαζιμκία ιε ηδκ αεενάπεοηδ ηαεήθςζδ ζημ «ζηθδνυ 

ηζ ααάζηαπημ ααζακζζηήνζμ» (υπςξ μιμθμβεί μ Πέηνμξ), αθεηένμο κα έπεζ εηείκα ηα 

δζαθοηζηά απμηεθέζιαηα, ηα μπμία μδδβμφκ ζηδκ ήηηα ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ εκ 

ημζκςκία ηαζ ζηδκ ήηηα ηδξ ακενχπζκδξ αοημζοκεζδδζίαξ. Ο Πέηνμξ  δεκ ιπμνεί  κα 

απμννμθήζεζ πθήνςξ ηζξ ακηζζηάζεζξ ηαζ ηδκ  αιθζζαήηδζδ, βζ‘ αοηυ ηαζ «μνβίγεηαζ», 

δείπκμκηαξ υηζ απέπεζ πμθφ ημο απυθοημο εθέβπμο : 

 

 «Χ, δ Μανβανίηα! αοηή ηαζ ιυκδ είηακ υθδ δ γςή ημο, δ άπεζνδ πανά ημο, είηακ ημ 

ζηθδνυ ηζ ααάζηαπημ ααζακζζηήνζυ ημο, είηακ εηείκδ πμο ημκ επχνζγε απυ ηδ γςή, 

εκχ είηακ ημκ ίδζμ ηαζνυ ηαζ δ γςή ημο. Καζ πςξ ηδκ αβαπμφζε! πςξ αβαπμφζε ηαζ 

ηάεε ηδξ εθάηηςια! πςξ αβαπμφζε ηαζ ημοξ πυκμοξ πμο ημκ έηακε κα οπμθένκεζ. Σδκ 

έηνζκε δφζηνμπδ, θζθυκζηδ, δεζθή, ήλενε πςξ ημ παναιζηνυ ηδκ έηακε ηαηή, πςξ ηάεε 

ακδζοπία πμο διπμνμφζε κα ηδξ δχζεζ δ αβάπδ ημο ηδκ υνβζγε, πςξ ημκ ήεεθε 

οπμηαβιέκμ ζηδ εέθδζή ηδξ, οπμιμκδηζηυκ, απαναπυκδημ ηαζ πςξ ήεεθε κα ημκ 

αθέπεζ κα οπμθένκεζ ηαζ κα δζράεζ πάκηα απυνηαζηδ αβάπδ. Μα ηδκ αβαπμφζε» (υ.π., 

17- 18) 

 

       Ζ Μανβανίηα δζαζηίγεηαζ ιέζα απυ ημ ιμκυθμβμ ημο Πέηνμο ιε ηαηελμπήκ 

ανκδηζηέξ ζδζυηδηεξ, είκαζ «δφζηνμπδ, θζθυκζηδ, δεζθή», άκενςπμξ πμο πνμηαθεί 

πυκμ, πμο δεκ ακέπεηαζ ηδκ ζζυηζιδ ενςηζηή πανμοζία ημο ακενχπμο πμο ημκ αβαπά, 

πμο ζηυπμξ ηδξ είκαζ κα ελμοζζάγεζ, εηθνάγμκηαξ έκακ άηνςξ ηαηαζηαθηζηυ ηφπμ 

γςήξ πμο αδζαθμνεί βζα ηδκ πναβιαηζηή γςή ηαζ ιάθζζηα ηδκ απμζηνέθεηαζ, ηαζ εέθεζ 

κα μδδβήζεζ ακενχπμοξ υπςξ μ Πέηνμξ ζηδκ απυθοηδ οπμηαβή ημο κμο ηαζ ηδξ 

ζηέρδξ.  

       Χζηυζμ, μ άκενςπμξ αοηυξ ηδξ ελμοζίαξ, δδθαδή δ Μανβανίηα ηθμκίγεηαζ απυ 

ηδκ εζζαμθή υπμζμο πνάβιαημξ λεπενκά ημοξ επζαεαθδιέκμοξ ηακυκεξ, ηαζ 

«μνβίγεηαζ» θυβς ηδξ ακελέθεβηηδξ «ακδζοπί[αξ]» πμο εηείκμ πνμηαθεί ηαζ εηείκδ 

δεκ ιπμνεί κα ημ ηζεαζεφζεζ (έιιεζδ μιμθμβία ιζαξ ελμοζίαξ βειάηδξ ενςηδιαηζηά), 

υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ «ακδζοπία πμο διπμνμφζε κα ηδξ δχζεζ δ αβάπδ» ημο 

Πέηνμο. Μεηά απυ ημ εάκαημ ημο άκηνα ηδξ ηαζ ζδζαίηενα ιεηά ηδκ ελμιμθυβδζδ ημο 

Πέηνμο βζα ημ θυκμ, δ Μανβανίηα ηαηαθήβεζ έκαξ παεδηζηυξ "κεηνυξ" ήνςαξ, 
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έπμκηαξ πθέμκ απςθέζεζ ημ ελανπήξ δζαηοαεοιέκμ ηφνμξ ηδξ, ηαεχξ πθέμκ δ αβάπδ 

ημο Πέηνμο έπεζ βίκεζ ιζα ημθμζζζαία «ακδζοπία» πμο ιεηαιμνθχκεηαζ βζα ηδκ ίδζα 

ζ‘ έκα αλεπέναζημ ιανηφνζμ ηαζ ηαοηυπνμκα θυαμ υηακ ιμνθμπμζείηαζ ζε ενςηζηή 

ζοκεφνεζδ.  

       Ζ δνςίδα απμηαθφπηεηαζ ανπζηά ιέζς ηςκ δζαθυβςκ, ιεηά ημ έβηθδια υιςξ μ 

αθδβδηήξ ηδκ πανμοζζάγεζ ιέζα απυ ηζξ εζςηενζηέξ ηδξ ζηέρεζξ ηαζ ακδζοπίεξ.  

       ημ ένβμ αοηυ μ Θεμηυηδξ εβηαζκζάγεζ έκα κέμ ηφπμ βοκαίηαξ πμο εα 

επελενβαζηεί ζοζηδιαηζηά ζηδ ζοκέπεζα, υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μανίαξ 

ζηδ κμοαέθα Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια. Ο Ν. Κααααδίαξ οπμζηδνίγεζ υηζ 

υθεξ μζ δνςίδεξ ημο Θεμηυηδ (ηαζ μζ εκάνεηεξ ηαζ μζ παναζηναηδιέκεξ) «είκαζ 

εφιαηα ηδξ ηαηεζηδιέκδξ δεζηήξ, οπμπείνζα ηςκ ακδνχκ ή υνβακα ηςκ παεχκ ηαζ 

ηςκ ζοιθενυκηςκ ημοξ»
182

, εέζδ πμο υιςξ απθμοζηεφεζ ηδ ζοκεεηυηδηα ημο 

γδηήιαημξ ηαζ αζθαθχξ δεκ θαίκεηαζ κα ζζπφεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μανβανίηαξ, 

ιζαξ ελμοζζαζηζηήξ, πθδκ έηηεκηνδξ ιδπακήξ πμο εθέβπεζ εη πνχηδξ υρεςξ  ηαζ ηαηά 

ηζξ πενζζηάζεζξ ηνεζξ άκηνεξ, έκα ζφγοβμ, έκακ εναζηή ηαζ ημκ Σμονηυβζακκμ, 

ηθμκίγεηαζ εκημφημζξ εη ηςκ έζς ηαζ ιέκεζ επί ηδξ μοζίαξ ιεηέςνδ. Ζ ααεααζυηδηα 

ηδξ Μανβανίηαξ ηαζ δ ζοζηδιαηζηή παθζκδνυιδζή ηδξ "δδθδηδνζάγμοκ" ηδ θςκή ηδξ 

ηαζ δεκ ηδκ αθήκμοκ κα αημοζηεί: 

 

«[Κ]αζ δ ηανδζά ηδξ ηδκ μνιήκερε πάθε κα παθάζεζ ηδκ απυθαζή ηδξ ηαζ κα ααζηάλεζ 

ημκ ηαθυκ άκενςπμ ζπίηζ ηδξ [. . .] Δηαηάθααε άλαθκα πςξ μ Σμονηυβζακκμξ ήλενε ημ 

ιοζηζηυ ηδξ η‘ επνυζιεκε πανέημζιδ ηχνα κα οπεναζπζζηεί. Καζ ημφηδ δ ζηέρδ 

εθανιάηςζε μθμιειζάξ ηδκ ηνοθενή ζοβηίκδζδ πμο θίβμ είπε δμηζιάζεζ»(υ.π., 46-

47) · 

 

Κ‘ είπε ιε ημ κμο ηδξ: «Πςξ ιπμνχ κα ζοημθακηχ έηζζ έκακ ηαθυκ άκενςπμ;» [. . .] 

[Ζ] ηανδζά ηδξ ηδκ μνιήκεοε κα ιζθήζεζ, αθθά δ θςκή δε αβήηε απυ ημ θάνοββά 

ηδξ.» (υ.π., 61,63). 

 

       Ζ Μανβανίηα ανίζηεηαζ ζε ιζα δζανηή εηηνειή ηαηάζηαζδ. Απυ ηδ ιζα πθεονά 

θοπάηαζ εη πνχηδξ υρεςξ ημκ Σμονηυβζακκμ, απυ ηδκ άθθδ υιςξ ζηέθηεηαζ υηζ 

πνέπεζ κα ημκ δζχλεζ βζα κα ζχζεζ ηδκ οπυθδρή ηδξ ηαζ κα πανεί ημκ πανάκμιμ ένςηά 
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ηδξ. Σα πνάβιαηα εκημφημζξ δεκ είκαζ ηαζ ηυζμ απθά, βζαηί ηαηά αάεμξ δ δνςΐδα 

ηνέθεζ ααεφ εαοιαζιυ βζα ημκ Σμονηυβζακκμ, ημκ μπμίμ εηδδθχκεζ ζηζξ δζθςκζηέξ 

δζαηοπχζεζξ «ζοημθακηχ» ηαζ «ηαθ[υξ] άκενςπ[μξ]», πμο "αημφβμκηαζ" ζημ κμο ηδξ. 

Οζ δζαηοπχζεζξ αοηέξ, θυβμζ ηαηαβυιεκμζ απυ άθθα μιζθζαηά ζοιθναγυιεκα, υπμο δ 

ηζιζυηδηα ςξ ακηίπαθμκ δέμξ ηδξ ζοημθακηίαξ ηαζ μ «ηαθ[υξ] άκενςπ[μξ]» 

κμδιαημδμημφκ ηδ γςή ηαζ ηδξ δίκμοκ ηδκ ορδθυηενδ αλία, απμζοκανιμθμβμφκ ημ 

μζημδυιδια ημο κμο ηδξ Μανβανίηαξ, θένκμκηαξ ζημ εζςηενζηυ ημο ακμίηεζεξ 

έκκμζεξ ηαζ αλίεξ. Ο θυαμξ ηδξ οπυθδρδξ ηαζ δ επζεοιία ηδξ κα ηναηήζεζ ηδ δζπθή 

ζπέζδ οπενκζημφκ ημ εαοιαζιυ ηαζ ηδκ ηζιζυηδηα ιε απμηέθεζια ηδ ζοκαίκεζδ ηδξ 

Μανβανίηαξ ζημ μνβακςιέκμ έβηθδια ημο Πέηνμο. 

       Ο ηυζιμξ πμο ηνμθμδμηεί ηδκ δνςίδα είκαζ δ ζαβήκδ, ηαεχξ  αζηεί ηδκ δζηή ηδξ 

ελμοζία, είηε ιε ηδ θοζζηή ςναζυηδηα ηδξ πανμοζίαξ ηδξ είηε ιε ηα ιαβεοηζηά βζα 

ημοξ απμδέηηεξ θυβζα ηδξ. ημ δζηαζηήνζμ μ Σμονηυβζακκμξ ιαβεφεηαζ απυ ηδ θςκή 

ηδξ ηαζ δεκ αημφεζ ηζξ  ηνίζζιεξ ενςηήζεζξ πμο ημο οπμαάθθμοκ («Καζ ηχνα πθζα δεκ 

έκζςεε ηζ έθεβακ βφνς ημο ηζ μφηε ημ κυδια πμο ‘πακ ηα θυβζα ηδξ Μανβανίηαξ, πανά 

άημοε ιαβειέκμξ ηδ βδηεφηνα θςκή ηδξ. . . », υ.π., 71), ηαζ ημ ίδζμ ζζπφεζ βζα ημκ 

Πέηνμ: «Καζ ηαηάθααε πςξ ζοπκά, υηακ δ Μανβανίηα ημο ιζθμφζε, ή ιζθμφζε 

αθθμοκμφ ακενχπμο, αοηυξ δεκ έκζςεε πθζα ηα θυβζα ηδξ, ηαζ ιαβειέκμξ άημοε ιυκμ 

ηδξ βθοηζάξ θςκήξ ηδξ ημοξ ηυκμοξ, ζα κα ‘ηακ δ θςκή εηείκδ έκα ιαβεοηζηυ υνβακμ 

πμο θαθμφζε αββεθζημφξ ζημπμφξ», (υ.π., 24). 

       Ζ Μανβανίηα ελμοζζάγεζ ημκ άκηνα ηδξ, ημκ εναζηή ηδξ ηαζ ημκ Σμονηυβζακκμ, 

αθθά ηαοηυπνμκα, υπςξ πνμακαθέναιε, ημοξ θμαάηαζ. Φμαάηαζ κα πάζεζ ημκ παηένα 

ηςκ παζδζχκ ηδξ ηαζ ηδκ μζημβεκεζαηή βαθήκδ, θμαάηαζ κα πάζεζ ηδκ αβάπδ ημο 

Πέηνμο αθήκμκηάξ ημκ ζηδκ αβηαθζά ιζαξ άθθδξ βοκαίηαξ ((«Μδ ιε πάζεζξ» 

ερζεφνζζε θμαζζιέκδ· «δεκ έπεζξ ιοαθυ!», υ.π., 12), θμαάηαζ, ηέθμξ, ημκ 

Σμονηυβζακκμ ιήπςξ απμηαθφρεζ ημ ιοζηζηυ ηδξ πανάκμιδξ ζπέζδξ ηδξ. 

       ηδ ζοκέπεζα  εα ακαβηαζηεί κα γήζεζ ιε έκακ άκηνα, ημκ Πέηνμ, πμο έπεζ 

ιεηαηναπεί πθέμκ ζε αεενάπεοημ ααζακζζηήνζμ, έπμκηαξ ακηζζηνέρεζ ημοξ νυθμοξ 

εφηδ ηαζ εφιαημξ, ηονίανπμο ηαζ δμφθμο, ηαζ ηαοηυπνμκα ακαπμδμβονίζεζ  ημκ ηυζιμ 

πμο ηνμθμδμημφζε ηδ Μανβανίηα. Ο παναηάης ιμκυθμβμξ είκαζ παναηηδνζζηζηυξ βζα 

ηδκ αθθαβή ηδξ Μανβανίηαξ ιεηά ημ εάκαημ ημο άκηνα ηδξ ηαζ ηδκ απμηάθορδ ηδξ 

εκμπήξ ημο Πέηνμο: 
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«Ζ Μανβανίηα εζδηχεδηε, λεθοηίθζζε ημ θοπκάνζ η‘ εζημπάεδηε ακήζοπδ. «Δπηέξ 

είηακ ηαθά. Δίπε ένεεζ κςνίξ ζημ ζπίηζ, είηακ υθα ηα παζδζά ζδηςιέκα∙ ηαζ 

ηναζζζιέκμξ είπε πέζεζ εοηφξ ζημ ηνεαάηζ η‘ είπε απμημζιδεεί αιέζςξ. Οφηε ημοξ 

είπε ιζθήζεζ. Μα απυρε;» [. . .] Καζ λαημθμφεδζε ηδ ζηέρδ ηδξ. «Δρέξ ερεξ ηαθά 

είπε βθζηχζεζ· δε ανέεδηακ μφηε ζηζβιή ιμκαπμί ημοξ δεκ είπε πάεζ ζημ ηνεαάηζ πανά 

υηακ ημκ είπε αημφζεζ κα νμοπαθίγεζ» [. . .] «Απυρε απυρε πχξ κα βθζηχζς . .. Σχνα 

εα ‘νεεζ ζε θίβμ!» [. . .] «Κζ απ! είηακε ηυζμ απυνηαζηδ δ αβάπδ ημο! [. . .] Μα απ ηδκ 

αβαπμφζε! Χ! πςξ ηδ θζθμφζε απυνηαζηα εκχ εηείκδ εθίβςκε, ζηα ιάβμοθα, ζηα 

ιάηζα, ζημ ζηυια! Πςξ ηδκ έζθζββε ιέζα ζηδ ιζα ημο παθάιδ ημ ιζηνυ ηδξ ηεθάθζ! 

Δίηακε ιεβάθμ ημ πένζ ημο, ηείκμ ημ πένζ πμο ‘πε ζημηχζεζ! Έκαξ αανφξ 

ακαζηεκαβιυξ ηδξ αβήηε απυ ηα πείθδ. Θα ‘εεθε κα ‘ηακ πεεαιέκδ. αξ πενπαημφζακ 

ζημκ ηυζιμ μνθακά ηα παζδζά ηδξ! Γεκ ηδκ ήεεθε αοηήκ ηδκ άζπδιδ, ηδκ ηνμιενή 

ημο αβάπδ, πμο βζ‘ αοηήκε είηακ ιανηφνζμ» (υ.π, 134-137). 

 

       Ζ Μανβανίηα ανίζηεηαζ ζε ιζα αδζάθεζπηδ εηηνειυηδηα: απυ ηδ ιζα κζχεεζ 

ιεβάθμ ένςηα βζα ημκ Πέηνμ («Χ! πςξ ηδ θζθμφζε  . . .» ), απυ ηδκ άθθδ υιςξ δε 

ιπμνεί κα λεπάζεζ ημ ηνίια, ιε απμηέθεζια κα ιδ ιπμνεί κα ημο δμεεί υπςξ πνζκ 

(«Γεκ ηδκ ήεεθε αοηήκ ηδκ άζπδιδ, ηδκ ηνμιενή ημο αβάπδ, πμο βζ‘ αοηήκε είηακ 

ιανηφνζμ.»). Έπεζ δζαζαθεοηεί μνζζηζηά δ μνζμεεηζηή βναιιή ιεηαλφ ελμοζίαξ ηαζ 

θυαμο ηαζ επζηναηεί μ θυαμξ ζηδ γςή ηδξ, ιζαξ ηαζ δ  Μανβανίηα δεκ εθέβπεζ πθέμκ 

ημκ Πέηνμ. Θα πνμηζιμφζε κα είκαζ κεηνή ηαζ αξ έιεκακ μνθακά ηα παζδζά ηδξ. Ζ 

πναβιαηζηή δζοπία βζα εηείκδκ έπεζ βίκεζ πθέμκ κα ιδ αθέπεζ ιπνμζηά ηδξ ημκ Πέηνμ, 

ή ιάθθμκ αηνζαέζηενα, κα ημκ δεζ ζηδ θοθαηή ηαζ κα βθζηχζεζ απυ ημκ πανάθμνμ 

ένςηά ημο· βζα ημ θυβμ αοηυ παιμβεθάεζ εοπανζζηδιέκδ υηακ ιαεαίκεζ απυ ηδκ ηυνδ 

ηδξ υηζ ημκ ηοκδβάεζ δ πςνμθοθαηή: ««Κζ ακηζζηάεδηε ζηδκ ανπή. Καζ εα πάεζ 

θοθαηή» η‘ επαιμβέθαζε» (υ.π., 134). 

       Γζα κα απμθφβεζ ηδκ ενςηζηή επαθή ιαγί ημο, λεκοπηά ηα παζδζά δίπθα ηδξ, χζηε 

υηακ ένεεζ μ Πέηνμξ κα πάεζ ιεεοζιέκμξ ζημ ηνεαάηζ ηαζ κα απμημζιδεεί. Σζξ κφπηεξ 

πμο δεκ ημ ηαημνεχκεζ αοηυ, οπμθένεζ ηαζ πνμαάθθεζ ςξ δζηαζμθμβία υηζ αθέπεζ 

μπηαζίεξ ιε ημ κεηνυ άκηνα ηδξ,  οπμηάζζεηαζ υιςξ ηεθζηά ζηδκ αβηαθζά ημο Πέηνμο 

ζακ «έκα θείρακμ ηνφμ»: 

 

«Καζ ηδκ έζπνςλε ιε δφκαιδ ςξ ημ ηνεαάηζ ηαζ ηδκ λάπθςζε απάκμο. Αοηή εηνφςζε 

αηυια πενζυηενμ, ηυζμ πμο εημονημφνζγε, άημοζε κα αμσγμοκ η‘ αοηζά ηδξ, ηα πείθδ 
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ηδξ ειανάεδηακ, η‘ εκχ μ άκηναξ ηδξ ηδξ πεημφζε αζαζηζηά ηα νμφπα απυ πάκμο ηδξ 

ηαζ ηδκ έβδοκε, άημοε κα ηνέπεζ παβςιέκμξ ζημ ημνιί ηδξ μ ίδνμξ. Δίηακε ηχνα μ 

Πέηνμξ πάκςεέ ηδξ. Ακάζηνερε ημ ηεθάθζ η‘ εηναημφζε ηθεζζηά ηα ιάηζα βζα  κα ιδ 

αθέπεζ ημ θαιπνυ ημο αθέιια ηαζ κα ιδ ιονίγεηαζ ηδκ πκμή ημο· δ αβάπδ ημο είηακε 

ιανηφνζμ! Κ‘ εθζβμεφιδζε. Κζ μ Πέηνμξ εκυιζζε πςξ είπε ζηδκ αβηαθζά ημο έκα 

θείρακμ ηνφμ, ια δεκ ηδκ άθδζε βζα ημφημ. . . » (υ.π., 140-141). 

 

Ζ Μανβανίηα ιεηά ηδ δμθμθμκία ημο άκηνα ηδξ οπμηάζζεηαζ ζηδ ιμίνα ηδξ ηαζ απυ 

δοκαιζηή ιοεζζημνδιαηζηή πνμζςπζηυηδηα, δ μπμία μνίγεζ ηαζ εθέβπεζ ηζξ ηφπεξ ηςκ 

ακδνχκ πμο ηδκ πενζαάθθμοκ, ιεηαιμνθχκεηαζ ζε πθάζια ακίηακμ κα μνίζεζ ηδκ ίδζα 

ημο ηδ γςή, έκα «ηνφμ θείρακμ». Απυ ηδκ ελμοζία εηπίπηεζ ζηδκ οπμηέθεζα.       
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πκπεξάζκαηα 

 

 

       ημκ Καηάδηθν μζ ήνςεξ απμηαθφπημκηαζ ιέζα απυ ηδκ ηεπκζηή ηςκ δζαθυβςκ 

ηαζ ηςκ ιμκμθυβςκ. Ο αθδβδηήξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ ιμκμθυβςκ απμδίδεζ ηζξ ζηέρεζξ 

υθςκ ηςκ δνχςκ, αθθά δίκεζ έιθαζδ ζημκ Πέηνμ ηαζ ζηδκ Μανβανίηα. Ο αθδβδηήξ 

πνδζζιμπμζεί ηαζ ημοξ ηνεζξ ηνυπμοξ απυδμζδξ ημο εζςηενζημφ ηυζιμο: 

ροπμαθήβδζδ, παναηζεέιεκμ ιμκυθμβμ, αθδβδιέκμ ιμκυθμβμ. Ζ Μανβανίηα ανπζηά 

πανμοζζάγεηαζ ιέζα απυ ηα δζαθμβζηά ιένδ δοκαιζηή ηαζ ελμοζζαζηζηή, ηαεχξ 

εθέβπεζ ηνεζξ άκηνεξ ιε δοκάιεζ ςζηυζμ ηθμκζζιέκμ ηφνμξ, υπςξ δείλαιε παναπάκς, 

εκχ ζηδ ζοκέπεζα, ιεηά ηδ δμθμθμκία ημο Γζχνβδ, ηαηαθήβεζ έκα «θείρακμ ηνφμ» ηαζ 

απμηαθφπηεηαζ δ ―κεηνή‖ γςή ηδξ ιέζα απυ ημοξ ιμκμθυβμοξ ηδξ. Ακηίεεηα, μ 

Πέηνμξ ανπζηά απμηαθφπηεηαζ ιέζα απυ ηδκ ηεπκζηή ηςκ ιμκμθυβςκ, υπμο 

πανμοζζάγεηαζ ημ πάεμξ ημο βζα ηδ Μανβανίηα ηαζ ημ αδζέλμδμ ηδξ γςήξ ημο, ηαεχξ 

δε ιπμνεί κα ηδκ έπεζ υπςξ μ ίδζμξ εέθεζ· ζηδ ζοκέπεζα υιςξ πμο επζηοβπάκεζ ημ 

ζηυπμ ημο, απμηαθφπηεηαζ ιέζς ηςκ δζαθυβςκ, υηζ επζθακεζαηά ιυκμκ εθέβπεζ ηδ γςή 

ημο, βζα κα εηδζπθςεεί ζηδκ πμνεία δ εηηνειυηδηα ηδξ γςήξ ημο ελαζηίαξ ημο 

εβηθήιαημξ πμο δζέπναλε ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πμο εηείκμ είπε επζθένεζ. Ο 

Σμονηυβζακκμξ απμηαθφπηεηαζ ηονίςξ ιέζα απυ ημ δζάθμβμ, ηα θυβζα ημο υιςξ 

πνμηαθμφκ ςξ επί ης πθείζης ηδ δοζθμνία (Μανβανίηα) ή ημ βέθζμ (ζημ δζηαζηήνζμ, 

ζηδ θοθαηή). Δίκαζ μ ήνςαξ πμο ιε ηδκ ακάνιμζηδ ζοιπενζθμνά ημο πανεηηθίκεζ 

απυ ηδκ ημζκή ροπμθμβία απμηεθχκηαξ ημ δζζοπυζηαημ ήνςα ηδξ ηανκαααθζηήξ 

πανάδμζδξ.  

       ζμκ αθμνά ημκ θυβμ ημο αθδβδηή, ζημκ Καηάδηθν, υπςξ ηαζ ζηδκ Σηκή θαη ην 

ρξήκα δεκ παναηδνμφκηαζ ελακηθδηζηέξ πενζβναθέξ ηςκ θοζζμβκςιζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δνχςκ, ηδξ θφζδξ ηαζ ημο ημπίμο. Οζ πενζβναθέξ επζηεθμφκ 

ηνζπθή θεζημονβία: εκίμηε εζζάβμοκ ημκ ακαβκχζηδ ζε έκα δζαθμνεηζηυ ζηδκζηυ: 

πενζβναθή ηάιπμο (7 ηαζ 94), πενζβναθή ζπζηζμφ (31), πενζβναθή ιαβαγζμφ (52), 

πενζβναθή δζηαζηδνίμο (68), άθθμηε  δείπκμοκ ηα αζζεήιαηα ηςκ δνχςκ πμο 

ένπμκηαζ ζε ζοκάνηδζδ (πενζβναθή ανμπήξ, 47)  ή ζε ακηζδζαζημθή ιε ηδκ πενζβναθή 

εκυξ θοζζημφ θαζκμιέκμο (δ ιεβαθμπνέπεζα ηδξ Φφζδξ ζε ακηζδζαζημθή ιε ηδκ 

αδοκαιία ημο ακενχπμο ηεθάθαζμ δεφηενμ, 15,16 , 30) ηαζ άθθμηε ηαηαδεζηκφμοκ  

ηδκ επίδναζδ εκυξ εεάιαημξ ζημκ ήνςα (ζηδκή μνβχιαημξ ιεηά ημ εάκαημ ημο 

Γζχνβδ). 
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         Σα αθδβδιαηζηά ζπυθζα έπμοκ ζηυπμ κα ηαηεοεφκμοκ ηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηδκ 

ηαηακυδζδ ημο απμδέηηδ ηδξ αθήβδζδξ, δδιζμονβχκηαξ άθθμηε εεηζηή εκηφπςζδ βζα 

ημοξ ήνςεξ (ζηδκ πενίπηςζδ Σμονηυβζακκμο) ηαζ άθθμηε πνμσδεάγμκηαξ βζα ηδκ 

ελέθζλδ ημο ένβμο (πενζζηαηζηυ δμθμθμκίαξ).    

       Γεκζηά μζ ήνςεξ ανίζημκηαζ ζε ιζα εφεναοζηδ ζζμννμπία, εειαηζηά 

δζαθμνμπμζδιέκδ απυ εηείκδκ ζηδ κμοαέθα Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα· εηεί έθηαζβε δ 

ημζκςκία, εκχ εδχ μ πναβιαηζηυξ αίηζμξ είκαζ μ άκενςπμξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα 

ζηακμπμζήζεζ ηζξ επζεοιίεξ ηαζ ηα πάεδ ημο· δεζπυγμοζα είκαζ εδχ δ ιμνθή ηδξ 

βοκαίηαξ πμο εθέβπεζ ηα πάκηα ζφιθςκα ιε ημ ζοιθένμκ ηδξ, βζα κα μδδβδεεί έηζζ ζε 

ααεζά ηαζ αεενάπεοηδ εηηνειυηδηα, ηαζ κα εβηαηαθεζθεεί εηεί απυ ημκ αθδβδηή 

πςνίξ ηδκ εθάπζζηδ πνμμπηζηή δζελυδμο. Σαοηυπνμκα, δμηζιάγμκηαζ ηαζ μζ άθθμζ 

ήνςεξ: μ Πέηνμξ πενκά ιζα ιεβάθδ δεζηή ηνίζδ ιέπνζ κα μιμθμβήζεζ ημ έβηθδιά ημο 

ηαζ ααζακίγεηαζ απυ ηζξ ηφρεζξ, πνμζπαεχκηαξ ιάηαζα κα ηζξ λεπενάζεζ, εκχ μ 

Σμονηυβζακκμξ ηαηαηηά ηδκ ακενχπζκδ ζμθία λεπενκχκηαξ ηζξ ζηζέξ ημο ζδζμηεθμφξ 

πάεμοξ ημο βζα ηδκ Μανβανίηα, δ μπμία επίζδξ αθθάγεζ, υηακ ζοκεζδδημπμζεί ημ 

αδζέλμδυ ηδξ, ηαζ πνμζβεζχκεηαζ ζηδκ μδοκδνή βζα εηείκδκ πναβιαηζηυηδηα.  

       ημκ Καηάδηθν μζ ήνςεξ ζοκεζδδημπμζμφκ ηζξ ακηζθάζεζξ ημοξ ηαζ ηζξ 

ακηζιεηςπίγμοκ δζμνεςηζηά (Πέηνμξ-Σμονηυβζακκμξ). Σμ δεζπυγμκ πνυζςπμ, δ 

Μανβανίηα, αθήκεηαζ απυ ημκ αθδβδηή ζημκ αδζέλμδμ ηφηθμ ηςκ ακηζθάζεςκ ηδξ, κα 

ηζξ ζοκεζδδημπμζήζεζ ιεκ πςνίξ υιςξ δζμνεςηζηή πνμμπηζηή. ηδ κμοαέθα Ζ δσή θαη 

ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια ηα ζημζπεία ηδξ Μανβανίηαξ εα βίκμοκ ακηζηείιεκμ 

ζοκεεηυηενδξ αθδβδιαηζηήξ επελενβαζίαξ ζημ πνυζςπμ ηδξ Μανίαξ, ηαεχξ 

ακαδφεηαζ μ απνυαθεπημξ ήνςαξ πμο θμβμδμηεί ιυκμ ζηδ νέμοζα ακηζθαηζηή 

πναβιαηζηυηδηα. Διθακίγεηαζ ιε άθθα θυβζα ζημ πνμζηήκζμ μ ήνςαξ πμο γεζ ηζξ 

ζηζβιέξ ιε έκηαζδ, απεθεοεενχκμκηαξ ηα ααεφηενα ζοκεζδδζζαηά οπμζηνχιαηά ημο. 

Ζ Μανβανίηα θμζπυκ εα δχζεζ ηδ εέζδ ηδξ ζηδκ Μανία ηαζ μ Καηάδηθνο ηδ δζηή ημο 

ζημ Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

Ζ ΕΩΖ ΚΑΗ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΔΛΑ 

 

         1. Σμ ένβμ πμο θένεζ ςξ οπυηζηθμ ηδκ έκδεζλδ εζνγξαθία πνςημδδιμζζεφεδηε 

ημ 1920 ζηδκ εθδιενίδα Πξόνδνο ημο Βυθμο (11 Μαίμο-28 Ημοθίμο 1920)
183

. 

φιθςκα ιε ημκ Γζάκκδ Γάθθα ημ ένβμ «ακαηαθεί ηδ βεβεκή πανάδμζδ ημο πνχημο  

επζπέδμο. Σδκ ακαηαθεί ιε ηδ ζηδκμβναθία ημο βεκέεθζμο ημπίμο (αβνμηυζπζηα ηαζ 

απένακημζ εθαζχκεξ), ιε ηα πνυζςπα ηδξ ηενηονασηήξ οπαίενμο (πςνζημί ηαζ πςνζηέξ 

ηδξ εκδμπχναξ), ιε ηδ  οπμηζηθμθυνδζδ ημο ςξ δεμβναθία ηαζ ημ ζδίςια ηδξ 

βθχζζαξ».
184

 

       ‘ έκα πςνζυ ηδξ Κένηοναξ γμοκ ζημ ίδζμ ζπίηζ ηα αδέθθζα Ανβφνδξ ηαζ Γζάκκδξ 

ηαηήνδξ ιε ηζξ μζημβέκεζεξ ημοξ. Ο Ανβφνδξ είκαζ μ μζημκμιζηυξ εβηέθαθμξ ημο 

ζπζηζμφ εκχ μ Γζάκκδξ είκαζ μ άλζμξ δμοθεοηήξ. Γοκαίηα ημο Ανβφνδ είκαζ δ πνυςνα 

βεναζιέκδ Υνοζάκεδ, εκχ ημο Γζάκκδ δ υιμνθδ ηαζ επζδέλζα Μανία. ημ δζπθακυ 

ζπίηζ γεζ μ Κανααέθαξ έκαξ ελδκηάνδξ βένμκηαξ ιε ηδ βοκαίηα ημο. Ζ βοκαίηα ημο 

Κανααέθα πεεαίκεζ ηζ μ Ανβφνδξ επζδζχηεζ κα ημο δχζεζ μ Κανααέθαξ ημ ζπίηζ ημο, 

βζα κα ημ εκχζμοκ ιε ημ δζηυ ημοξ, ιε ημκ υνμ κα ημο ηάκμοκ ζζυαζα πνυζμδμ, κα ημκ 

ζοκηδνμφκ δδθαδή ζζμαίςξ. Ο Κανααέθαξ ηαηαθαααίκεζ ημ ζπέδζμ ημο Ανβφνδ, 

ελαπαηδιέκμξ υιςξ απυ ηδκ ςναία Μανία ηδκ μπμία πμεεί ενςηζηά, δέπεηαζ ηδκ 

πνυηαζδ ημο. Ζ Μανία δεκ ζηακμπμζεί ηζξ μνέλεζξ ημο Κανααέθα, μ μπμίμξ ζηαδζαηά 

βίκεηαζ μ πενίβεθμξ υθςκ ηαζ ζημ ηέθμξ απεθπζζιέκμξ αοημηημκεί. 

           2. ηδ κμοαέθα έπμοιε αθήβδζδ ιε ελςηενζηή εζηίαζδ. Ο πακημβκχζηδξ 

αθδβδηήξ παναημθμοεεί πνμζεηηζηά ηαζ ηαηαβνάθεζ ηζξ ηζκήζεζξ, ηζξ πνάλεζξ ηαζ ηζξ 

ζηέρεζξ ηςκ δνχςκ, αθθά δεκ απμηαθφπημκηαζ υθεξ μζ πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ ήνςεξ, 

ηαεχξ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ οζμεεηεί ηδκ εκκμζμθμβζηή πνμμπηζηή ηςκ δνχςκ 

(conceptual point of view)
185

, δδθαδή ημοξ δζημφξ ημοξ ζζπονζζιμφξ βζα ζοβηεηνζιέκα 

γδηήιαηα, μζ μπμίμζ  ζζπονζζιμί ηςκ δνχςκ ένπμκηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηα ίδζα ηα 

                                                 
183

 ημ ζφκμθμ ηδξ εθθδκζηήξ παναβςβήξ, ιυκμ Ζ Εσή θαη ν Θάλαηνο ηνπ Καξαβέια ηαεχξ επίζδξ  Ο 

πύξγνο ηνπ αθξνπόηακνπ ημο Κ. Υαηγυπμοθμο έπμοκ ημκ οπυηζηθμ δεμβναθία. Βθ. ηζξ ζπεηζηέξ 

παναηδνήζεζξ ηδξ Γεναζζιίαξ Μεθζζζανάημο: «Ο Κανααέθαξ, δ δεμβναθία ηαζ ηάπμζα πνμαθήιαηα 

αθδβδιαηζηήξ μνμθμβίαξ», Γηαβάδσ, 281 (1992), 13. Απυζπαζια ημο ένβμο πνςημδδιμζζεφηδηε ζηζξ 

15 Μανηίμο 1920 ζημ πενζμδζηυ Λνγνηερλία εκχ μθυηθδνμ ημ ένβμ δφμ ιήκεξ ιεηά ζηδκ εθδιενίδα 

Πξόνδνο. Βθ. ακαθοηζηά: Γ. Κ. Καηζίιπαθδξ, Βηβιηνγξαθία Κσλζη. Θενηόθε, Αεήκα 1959,7. 
184

 Γζάκ. Γάθθαξ, Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο, 193.  
185

 S. Chatman, Story and Discourse, 152. Βθ. επίζδξ: Γεςνβία Φανίκμο Μαθαιαηάνδ, Αθεγεκαηηθέο 

ηερληθέο ζηνλ Παπαδηακάληε, 56. 
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βεβμκυηα. Ζ ζεζνά ηςκ βεβμκυηςκ είκαζ βναιιζηή, αθθά ζοπκά μζ ήνςεξ ακαθένμκηαζ 

ζε παθαζυηενα βεβμκυηα, ιε απμηέθεζια μ ακαβκχζηδξ κα ζπδιαηίγεζ ιζα 

μθμηθδνςιέκδ εζηυκα βζα ημοξ ήνςεξ ηαζ εκίμηε κα αθθάγεζ ηδκ ανπζηή ημο 

εκηφπςζδ.  

         3. πςξ ηαζ ζηα πνμδβμφιεκα ένβα ημο Θεμηυηδ, έηζζ ηαζ εδχ απμδίδεηαζ 

έιθαζδ ζηδ πενζβναθή ηςκ θοζζμβκςιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δνχςκ. 

Πενζβνάθεηαζ ημ ζχια, δ έηθναζδ, ηα νμφπα.  Σα ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά εκυξ 

πνμζχπμο δδθχκμοκ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο ήνςα, βζ αοηυ ηαζ μ θζθάνβονμξ 

Ανβφνδξ  πενζβνάθεηαζ ςπνυξ, παπφξ, ιε πμθφ ιεβάθμ ζημιάπζ
186

 εκχ μ αθεθήξ 

αδενθυξ ημο «νμδμηυηηζκμξ» ιε ιζηνά ηαζηακά πνυζπανα ιάηζα ηαζ ηυηηζκα πείθδ 

πμο «παιμβεθμφζακ αδζάημπα» (υ.π., 12)
187

.   

     Οζ πενζβναθέξ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο ηαζ ηδξ θφζδξ είκαζ ζφκημιεξ ηαζ δε 

ζπεηίγμκηαζ (υπςξ ζοκέααζκε ζημκ Καηάδηθν) μφηε ένπμκηαζ ζε ακηζδζαζημθή (υπςξ 

ζημ θιάβνη ζηα δεζκά ηνπο) ιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ δνχςκ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ 

πενζβναθέξ επζηεθμφκ ηνζπθυ νυθμ: είηε κα εζζαβάβμοκ ημκ ακαβκχζηδ ζε έκα 

δζαθμνεηζηυ πχνμ (ηεθ. 3, ηεθ. 6, ηεθ.7, ηεθ.12), είηε κα πανμοζζάζμοκ έκα ζηδκζηυ 

ανιμκζηήξ ζζμννμπίαξ πμο απεζθείηαζ απυ ηζξ εκένβεζεξ ημο Κανααέθα ηαζ ηδξ 

Μανίαξ
188

, είηε ηέθμξ κα απμδχζμοκ ηδκ πενζννέμοζα αηιυζθαζνα ηδξ ζηζβιήξ, 

ζδζαίηενα ζηζξ πενζπηχζεζξ επενπυιεκμο εακάημο. 

         Οζ θίβεξ ακαθοηζηέξ πενζβναθέξ πμο οπάνπμοκ ζημ ένβμ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

εάκαημ. Γζα πανάδεζβια δ πενζβναθή ηδξ εημζιμεάκαηδξ βοκαίηαξ ημο Κανααέθα, 

Αββέθςξ:  

 

«Καζ ιέζαεε απυ ημ παθζυ, ζηζζιέκμ ηαζ θζβδενυ πάπθςια, ηζ απυ ημ θενυ πμκηνυ 

ζεκηυκζ, έαβαζκε έκα βένζημ, θζβκυ ζμονςιέκμ πνυζςπμ, ημ πνυζςπμ ηδξ βοκαίηαξ 

                                                 
186

 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, 11. 
187

 Ο Γδι. Σγζυααξ παναηδνεί ζπεηζηά: «Ζ ζπέζδ ημο νεαθζζιμφ ιε ηδ ιεηςκοιία δεκ πενζμνίγεηαζ 

απθχξ ζημκ ηίηθμ αθθά επεηηείκεηαζ ηαζ ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ιοεζζημνδιαηζηχκ πνμζχπςκ. ε 

νεαθζζηζηά ηείιεκα μ παναηηήναξ εκυξ πνμζχπμο δζααάγεηαζ απυ ζοκαθή ελςηενζηά δεδμιέκα, υπςξ 

μζ πνάλεζξ ημο, δ εκδοιαζία ημο αηυιδ ηαζ δ θοζζμβκςιία ημο. Ζ ακαβκχνζζδ ή δ πζζημπμίδζδ 

εζςηενζηχκ ζδζμηήηςκ απυ μναηά ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά ζοκζζηά ηδ εειεθζχδδ ιεηςκοιία ημο 

νεαθζζιμφ»:  Μεηά ηελ Αηζζεηηθή, 137 . 
188

 Βθ. ζπεηζηά ηζξ επζζδιάκζεζξ ηδξ Γεναζζιίαξ Μεθζζζανάημο: «Ζ γςβναθζηή απυδμζδ ηςκ 

ιζηνυηενςκ θεπημιενεζχκ ηςκ ζπζηζχκ, ηδξ εηηθδζίαξ, ηδξ πενζαάθθμοζαξ θφζδξ, ηςκ ημπαδζχκ, ημο 

πθήεμοξ ηςκ βοκαζηυπαζδςκ πμο επζζηνέθμοκ, ημο γεοβμθάηδ, δεκ είκαζ έκαξ ηνυπμξ πνμαμθήξ ηδξ 

εζδοθθζαηυηδηαξ ημο αεχμο ηαζ αιένζικμο αβνμηζημφ ελςηζζιμφ αθθά έκα ζηδκζηυ ανιμκζηήξ 

ζζμννμπίαξ ιέζα απυ ημ μπμίμ ακαδφμκηαζ μ Κανααέθαξ ηαζ δ Μανία ζακ πανάβμκηαξ απεζθήξ ηδξ 

ανιμκίαξ ηαζ απυδεζλδ ηδξ επζθακεζαηυηδηαξ.» : «Ο Κανααέθαξ, δ δεμβναθία ηαζ ηάπμζα πνμαθήιαηα 

αθδβδιαηζηήξ μνμθμβίαξ»,  19.  
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ημο Θςιά, πμο εροπμιαπμφζε. Απυ ηα ρζθά ςπνυηαηα πείθδ ηδξ έαβαζκε ηάεε ηυζμ 

έκαξ αυββμξ ιμοββυξ ηζ αδφκαημξ. Σα ιάηζα ηδξ ήηακ ηθεζζηά ιέζα ζηεξ 

ααεμοθςιέκεξ ηζ άπθοηεξ ηυπεξ  ημοξ· δ ιφηδ ηδξ ήηακε ιαηνζά, ηίηνζκδ, δζαθακή, 

ρζθή ζακ θεπίδζ, ηζ ακμζβμηθεζμφζε ζοπκά ζοπκά, ηζ υθμ ημ αοθαηςιέκμ ιζηνυ ηζ 

άζπδιμ πνυζςπυ ηδξ εβοάθζγε απυ ημκ ίδνμ. Ξεπηεκζζιέκα  η‘ άζπνα ιαθθζά ηδξ 

έθεοβακ ιέζα απυ ηεξ θενέξ ιένζγεξ, ηδξ ζηέπαγακ η‘ αοηζά ηδξ, ημθθμφζακ ζηα 

ααεμοθςιέκα ιάβμοθά ηδξ, ζη‘ άζανημ ιέηςπμ, θζηίθζα απυ δς, θζηίθζα απυ ηεζ, ηαζ 

ζημ θαζιυ ηδξ εθαζκυημοκ ηζ ελεπχνζγε λενυξ, ζακ απυ λφθμ, μ θάνοββαξ, πμο ηάεε 

ηυζμ ακεαμηαηέααζκε. Καζ ηα πένζα ηδξ, ιαφνα, γανςιέκα, ημηαθζάνζηα . . . »
189

 

 

«Μέζα ζημ ζπίηζ ημο Κανααέθα, ζημ ηνεαάηζ ημο, ήηακ λαπθςιέκμ ημ θείρακμ, 

ιζηνυ, άζηδιμ, ηζηνζκυιαονμ, ιε ααεμοθςιέκα ιάβμοθα, ιε  ζηνααυ ημ ζηυια, ηζ 

υθμ κηοιέκμ ζη‘ άζπνα [. . .] Πάκμο ζη‘ άζπνα ζάαακα ηαζ ιάθζζηα ζηδ ιπυθζα ημο 

ηεθαθζμφ έηνεπακ ακήζοπεξ έκα πθήεμξ ρείνεξ πανυιμζεξ ι‘ άζπνα ιενιήβηζα» (υ.π., 

62) 

 

        Ζ δίπςξ ελςνασζιμφξ, αοζηδνή, ζπεδυκ ζαηνζηή εζημκμπμζία αβςκζςδχκ 

ζηζβιχκ, ζδζαίηενα ζηα πνυεονα ημο εακάημο, ηςκ πζμ ακενχπζκςκ δδθαδή ζηζβιχκ, 

ζδιαημδμηεί καημοναθζζηζηέξ μθεζθέξ ημο Θεμηυηδ
190

. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ 

πενζβναθή ημο κεηνμφ ημνιζμφ ηδξ Νακάξ ζημ μιχκοιμ ένβμ ημο Διίθ Εμθά, ημκ 

ηονζυηενμ εηθναζηή ημο καημοναθζζιμφ:  

 

«Ζ Νακά έιεζκε ιυκδ, λαπθςιέκδ, ηαη‘ απ‘ ημ θςξ ημο ηενζμφ. Ήηακ έκαξ ζςνυξ απυ 

ζαπίθα, απυ ποιμφξ ηαζ αίιαηα, ιζα θηοανζά απυ ζάπζα ζάνηα, νζβιέκδ εηεί, ζ‘ έκα 

ιαλζθάνζ. Σα ζπονζά είπακ ηαθφρεζ υθμ ημ πνυζςπμ ηζ ήηακ ημθθδηά ημ έκα ιε η‘ 

άθθμ˙ ηαζ ηχνα πζα ιαναιέκα, ζαδζιέκα, ζακ βηνίγα θάζπδ, θάκηαγακ ζακ ιμφπθα 

ηδξ βδξ πάκς ζημ άιμνθμ αοηυ πμθηυ, υπμο ηα παναηηδνζζηζηά είπακ παεεί. Έκα ιάηζ 

η‘ ανζζηενυ, είπε εκηεθχξ ηαηαηθοζηεί απ‘ ημ εηπφθζζια ημο πφμο˙ ημ άθθμ, 

ιζζάκμζπημ, ααεμφθςκε, ζακ ιαφνδ ηαζ ζάπζα ηνφπα. Μζα ημηηζκςπή ηνμφζηα 

άνπζζε απ‘ ημ ιάβμοθμ, βέιζγε ημ ζηυια, ηνααχκηαξ ημ ζ‘ έκα απαίζζμ βέθζμ. Καζ 

πάκς ζ‘ αοηή ηδ θνζηαθέα ηαζ βεθμία ιάζηα ημο ιδδεκυξ, ηα ιαθθζά, ηα ςναία 

                                                 
189

 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ θαξαβέια, 46-47. 
190

 Πενζζζυηενα βζα  ημ καημοναθζζιυ αθέπε εδχ: Δζζαβςβή, 13-17. 
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ιαθθζά, δζαηδνχκηαξ υθμ ημ εάιπςια ημο ήθζμο, ηοθμφζακ ζακ πνοζυ πμηάιζ. Ζ 

Αθνμδίηδ ζάπζγε»
191

. 

 

     Ζ ιεηάθναζδ ημο ένβμο Ναλά ημο Διίθ Εμθά ημ 1880 ζηδκ Δθθάδα απυ ημκ 

Ηςάκκδ Καιπμφνμβθμο, επδνέαζε ημοξ έθθδκεξ ζοββναθείξ βεβμκυξ πμο θαίκεηαζ ηαζ 

ζημ Ζ Εσή θαη ζάλαην ηνπ Καξαβέια. Ζ πενζβναθή ημο κεηνμφ ζχιαημξ ηδξ 

βοκαίηαξ ημο Κανααέθα είκαζ εοεέςξ ακάθμβδ ιε ηζξ επί ημο γδηήιαημξ νμπέξ ημο 

καημοναθζζιμφ. Ζ πενζβναθή βίκεηαζ αηυιδ πζμ θνζηαθέα, υηακ ιεηά ημ εάκαημ ηδξ 

βοκαίηαξ ημο Κανααέθα απμηαθφπηεηαζ υηζ «ηδκ έθαβακ γςκηακή ηα ζημοθήηζα»
192

.  

            Σα καημοναθζζηζηά ένβα λεπςνίγμοκ βζα ηδκ οπεναμθζηά θεπημιενή απυδμζδ 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ζοπκά βζα ημ ηναβζηυ ηέθμξ, ζημ μπμίμ μ ήνςαξ ζοκήεςξ 

μδδβείηαζ ζηδκ ηαηαζηνμθή. ηδ Ναλά  ημ ένβμ ηεθεζχκεζ ιε ηδκ εζηυκα ηδξ κεηνήξ 

δνςίδαξ, εκχ ζηδκ κμοαέθα ημο Θεμηυηδ, αθμφ πνχηα πενζβνάθεηαζ ημ κεηνυ ζχια, 

δ αθήβδζδ ηεθεζχκεζ ιε ηδκ ηαθή ημο κεηνμφ. Σμ κεηνυ ζχια ημο Κανααέθα 

πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά: 

  

«Ήηακ ηνειαζιέκμξ απυ ημ θαζιυ, ιε ημ ηεθάθζ γααυ, βζαηί ημ ζημζκί είπε ζονεεί ηαζ 

πενκμφζε ηεκηςιέκμ ζζιά ζημ έκα αοηί ημο. Σα βοάθζκα ιάηζα ημο ήηακ ακμζπηά, 

πςνίξ αθέιια πθζα ηαζ λεπεηαβιέκα απυ ηεξ ααεζέξ ημοξ ηυπεξ, δ βθχζζα ημο 

εηνειυημοκ υλς απυ ημ ζηυια, πμο ‘πε πμκηνφκεζ ηζ άθδκε κα θαίκμκηαζ η‘ άζηδια 

δυκηζα ημο, η‘ ήηακ ημ πζηνυ πνυζςπυ ημο ιαονμηυηηζκμ. Κζ υθμ ημο ημ ημνιί, 

αζάθεοημ ηχνα, εθαζκυημοκ ιαηνφηενμ, βζαηί μ εάκαημξ ημ ‘πε ηεκηχζεζ· ηαζ ηα 

ιεβάθα δάπηοθα ηςκ πμδζχκ ημο αηνμάββζγακ ηδ βδξ. . .» (υ.π.,185) 

 

     Ο Θεμηυηδξ, επδνεαζιέκμξ απυ ημ ιπαθγαηζηυ ηαζ γμθαδζηυ ιοεζζηυνδια έπεζ 

οζμεεηήζεζ ζηα ένβα ημο ανηεηά νεαθζζηζηά ηαζ καημοναθζζηζηά ζημζπεία
193

.  Ζ 

επίδναζδ ημο καημοναθζζιμφ ζημ Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια δζαθαίκεηαζ 

ζηδκ ακαθοηζηή πενζβναθή ηονίςξ βεβμκυηςκ πμο πνμηαθμφκ ηδ θνίηδ, ζηδκ 

εκαζπυθδζδ ιε  αηναία εέιαηα  βζα ηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

30, υπςξ είκαζ δ αζιμιζλία ηςκ δφμ λαδενθζχκ, ηαζ ζημκ ηνυπμ πανμοζίαζδξ ηςκ 

δνχςκ. Ζ βθχζζα ηςκ δνχςκ έπεζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηαεδιενζκμφ θυβμο: 

                                                 
191

 Δ. Εola, Ναλά, (ιεηθν Γ. Πνάηζζηαξ), Αεήκα, Γημαυζηδξ,  535-536. 
192

 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, 61. 
193

 Βθέπε ζπεηζηά εδχ: Δζζαβςβή, 12-17. 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 130 

εθθεζπηζηέξ πνμηάζεζξ,  επζθςκήιαηα, παφζεζξ, ιζζμηεθεζςιέκεξ θνάζεζξ, ηαζ ηονίςξ 

ημ πενζμνζζιέκμο αεθδκεημφξ επίπεδμ ηςκ πςνζηχκ ιε ηζξ ανζζζέξ ηαζ ηζξ ακάνιμζηεξ 

ηζκήζεζξ, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ βοκαζηχκ. Ο δζάθμβμξ δεκ μδδβεί ζηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ δνάζδ, αθθά ζηδκ απμηάθορδ ηςκ παναηηήνςκ,  ημ πενζαάθθμκ 

απμηηά ελμοζία πάκς ζηα πνυζςπα ηαζ μζ ήνςεξ πανμοζζάγμκηαζ αδφκαιμζ κα 

εθέβλμοκ ηδ γςή ημοξ, εβηθςαζζιέκμζ ηαεχξ είκαζ απυ ηα πάεδ ημοξ. Σα πζμ πάκς εα 

ηεηιδνζςεμφκ ζηδ ζοκέπεζα ιε ηδκ ακάθοζδ ηςκ δνχςκ ημο ένβμο. 

   

       4. ηδ κμοαέθα έπμοιε δζάζπανηα ζημζπεία ηανκαααθμπμίδζδξ, υπμο ημ ηςιζηυ 

ζοκδέεηαζ ιε ημ ηναβζηυ ηαζ ακηίζηνμθα Ζ ζφβηνμοζδ ακάιεζα ζημ θνζηζαζηζηυ 

ζημζπείμ απυ ηδ ιζα ηαζ ζημ ηςιζηυ απυ ηδκ άθθδ παναπέιπεζ ζηδκ ηανκαααθζηή 

πανάδμζδ
194

.  Οζ απεβκςζιέκεξ ενςηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ Μανίαξ απυ ημκ 

Κανααέθα πανμοζζάγμκηαζ ηςιζηά απυ ημκ αθδβδηή, ηαοηυπνμκα υιςξ θακενχκμοκ 

ηαζ ηδ ηναβζηή ηαηάζηαζδ ημο ήνςα
195

. Ζ αζιμιζλία, απυ ηδκ άθθδ, ηςκ δφμ 

λαδενθζχκ, ημο Ακηνέα ηαζ ηδξ Αιαθίαξ, απμηεθεί έκα ηναβζηυ βεβμκυξ ημ μπμίμ 

πενζβνάθεηαζ ηςιζηά ιέζα απυ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ δνχςκ
196

. 

                                                 

194
  Βθ. εδχ: 26-30.  

195
 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ θαξαβέια, 83-88 ηαζ 137-148. 

196
 .π., 165-168: 

« -      Σα ‘ηθεζζα ιέζα ζημ ηαθφαζ, ηα λαδένθζα . . . Υα, πα, πα! Ο Ακηνέαξ  έηαιε ηχνα βοκαίηα ημο 

ηδκ Αιαθία . . . Πδβαίκεηε ηζ ζδέηε. 

- Σα ηαηαναιέκα . . . έθεβακ ηάπμζεξ βοκαίηεξ. 

- Σα αζιμιζπηζηά . . . έθεβακ άθθεξ. 

Κ‘ εβεθμοζακ απυ ηανδζάξ μζ άκηνεξ, βζαηί μζ πενζζζυηενμζ ειζζμφζακ ημκ Ανβφνδ. Κ‘ 

εαζαγυκηακ υθμζ κα θηάζμοκ ζημ πςνζυ βζα κα ζπείνμοκ μζ ίδζμζ ημ θυβμ. 

 Καζ ζε θίβμ μ Κανααέθαξ είδε απυ ιαηνζά ηδ Μανία αζαζηζηά κα ηαηεααίκεζ απυ ημ πςνζυ ηαζ 

απυ ηα ημοκήιαηα ηδξ εηαηάθααε πςξ ήηακ εοιςιέκδ. Καηυπζ ηδξ ενπυηακ μ Γζάκκδξ, παπφξ 

παπφξ, ζακ ημοναζιέκμξ, ηαζ δεκ διπυνεζε κα ηδ θηάζεζ ζημ πενπάηδια, η‘ φζηενα εαάδζγε ζζβά 

ηαζ ζηεονςιέκδ δ Υνοζάκεδ ημκηά ζηδ εοβαηένα ηδξ, πμο έζενκε πίζς ηδξ ημ βάζδανμ.  

[. . . ] 

- Σα εεμηαηάναηα ηα αζιμιζηηζηά! ημοξ εθχκαγε. 

- Μςνέ Κανααέθα, ηζ ιαξ έηακεξ . . . ιαξ εαμονδμφθζζεξ! 

Σα παζδζά υιςξ δεκ έηακακ ηαιζάκ ακηίζηαζδ. Κ‘ ειπήηε ηυηεξ μ Γζάκκδξ ζημ ηαθφαζ, ηυηηζκμξ, 

ζδνςιέκμξ, ιε ημ αζχκζμ παιυβεθμ ηάημο απυ ηα ηνειαζηά ημο ιμοζηάηζα. Δβέθαζε ιζα ζηζβιή, 

εημίηαλε ζηεθηζηυξ ηνζβφνς ημο, ηαζ ηέθμξ είπε ηδξ Μανίαξ. 

- Άθδζέ ημοξ ηχνα, κα ηζμο πάνεζ μ δζάμθμξ . . .Σα πνάιαηα εζφ ηα ηάκεζξ πεζνυηενα, πμθφ 

πεζνυηενα. Ζζφπαζε ηχνα! Ζ Αιαθία έηακε ηαηυ ιμκαπά ημο εαοημφ ηδξ! Θα‘ παζνκε έκακ 

πθμφζζμ ημο πςνζμφ ιαξ ή απυ άθθμ πςνζυ∙ ηχνα δεοηενςιέκδ, εα πάνεζ έκακ ηαηχηενμ, έκα 

θηςπυκε, βζαηί έπαζε ηδκ πνχηδ ηζιή ηδξ. Αοηή εα πηοπήζεζ ημ ηεθάθζ ηδξ . . .  

Κζ εημίηαλε ημκ Κανααέθα ηαζ βεθάζακε ιαγί η‘ μζ δφμ. 

Καζ δ Μανία παφμκηαξ άλαθκα κα δένκεζ ημοξ εημίηαλε άβνζα. Ο εοιυξ ηδξ εβίκδηε απεθπζζία, ηαζ ηα 

ημηηζκζζιέκα ιάηζα ηδξ ειπθδιιφνζζακ δάηνοα 

-   Μςνέ ηαηήνδ! Μαεδιέκε ζηδκ αηζιία . . . είπε ημο ακηνυξ ηδξ, ηαζ ιε ημοξ βνυεμοξ ηδξ 

επηφπδζε ημ ηεθάθζ ηδξ, επέηαλε πάιμο ηδ ιπυθζα ηδξ η‘ εαάθεδηε κα ηθαίεζ. 
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          Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ ηανκαααθζηήξ πανάδμζδξ απμηεθεί ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

πενζβνάθμκηαζ ζηακδαθχδεζξ ζηδκέξ, εηηεκηνζηέξ ζοιπενζθμνέξ, απμδίδμκηαζ 

ακάνιμζημζ θυβμζ ηαζ βεκζηά  ηαεεηί πμο απμηθίκεζ απυ ημ ημζκχξ απμδεηηυ. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ζηακδαθχδμοξ ζηδκήξ απμηεθεί δ  δζαιάπδ ηςκ 

ηθδνμκυιςκ ιε ημκ Κανααέθα βζα ηδκ ηθδνμκμιζά ηδξ κεηνήξ  ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ηδδείαξ: 

 

«- Ξένεζξ, ημο ‘πε δ βνζά, ηζ αξ ιδ ζμο αανοθαίκεηαζ, λένεζξ, ημ πνάια ηζδ 

ζοπςνειέκδξ είκαζ ηχνα δζηυ ιαξ˙ υηζ ηζ ακ είπε˙ ηαζ δε εα ζμο ηάιμοιε  λεζοκένζεξ, 

ακ θείπεζ ηάηζ απ‘ υζα επήνε. Δίκαζ εδχ ηα παζδζά βζα κα ημοααθήζμοιε ηα πνάιαηά 

ηδξ. 

-Α, μζ ηθδνμκυιμζ ηδξ, είπε πενζβεθαζηζηά μ Θςιάξ. 

-Καζ δεκ είκαζ λέκμζ . . . είπε βθοηυηνμπα δ βνζά βοκαίηα˙ είκαζ απυ ημ αίια ηδξ . . . 

Αθμφ παζδζά δεκ έηαιε, αοημί εα ηδκ . . .  

-Κάηζ ζηαηά ζαξ άθδηε . . . ηδκ ακηίζημρε μ Θςιάξ εοιςιέκμξ. 

-Αδζάκηνμπε . . . λεηζίπςηε . . . ημο ‘πε εηείκδ ακαζηεκάγμκηαξ. Δίδεξ δζάηνζζδ, είδεξ 

πνάια. . . . Οφηε ημ θείρακμ δε ζέαεηαζ μ αθμνεζιέκμξ. Πμζμξ λένεζ πςξ ηδκ 

εηαηάθενε . . . Αοηυξ ηδκ έααθε απμηάημο απυ ηδ βδξ, ηδκ ηαημιμίνα. . . . Μα έβκμζα 

ζμο, Θςιά, εα ανεεείξ ηαηά ζηα φζηενά ζμο! 

Κ‘ έπεζηα απυ ιζα ζηζβιή ημο λακάπε ημοκχκηαξ απάκμο ηάημο ημ έκα ηδξ πένζ, ζακ 

κα ‘εεθε ηάηζ κα ηυρεζ.  

-Κανααέθα ζε θέκε, ηαζ Κανααέθαξ είζαζ . . .  

-Κανααέθαξ . . . Κανααέθαξ . . . είπε εηείκμξ ημηηζκίγμκηαξ υθμ ιειζάξ ηαζ ιδ 

ιπμνχκηαξ κα ηναηήζεζ ημκ εαοηυ ημο ˙ ς, πμο κα βέκς Κανααέθαξ βζα κα ηυρς ηα 

ηεθάθζα ηςκ παζδζχκε ζμο! Διέ ιε θέκε Θςιά, Θςιά Καράθδ. Κανααέθα θέκε ημ 

                                                                                                                                            
Ζ Υνοζάκεδ ειπήηε ςξ ηζ αοηή ζημ ηαθφαζ, ηνέιμκηαξ υθδ ζηεονςιέκδ, πθμιή, ιδ ιπμνχκηαξ μφηε 

κα θςκάλεζ βζαηί έκαξ ηυιπμξ ηδξ έζθζββε ημ θαζιυ, ηαζ ιυκμ ηα πείθδ ηδξ εζάθεοακ. 

- Α Κανααέθα, ερζεφνζζε, ιαξ έπαζεξ ηα παζδζά ιαξ . . . εζφ ιαξ ηα ηάκεζξ αοηά εδχ ιέζα . . . έηζζ 

ιαξ δίκεζξ ζπμθθαήηδ . . .  

- Μςνή παθζμιμφιζα, ηδξ είπεξ δ Μανία∙ ηέημζμκ οβζυ εημοκάνδζεξ ιςνή . . .  

Κ‘ εαάθεδηε πάθζ κα λοθμημπά ημκ Ακηνέα 

- Φηαίεζ δ εοβαηένα ζμο, πμο ζμο ιμζάγεζ, ηδξ απάκηδζε δ Υνοζάκεδ. 

Κ‘ έπεζηα εθχκαγακ υθμζ ιαγί: ηα δφμ παζδζά πμο ακεθέδηα εδενκυκηακ, δ Μανία πμο άθνζγε απυ ημ 

εοιυ ηδξ, μ Κανααέθαξ πμο βεθχκηαξ ακηίθηζακε ηδ θςκή ηςκ παζδζχκ ζε ηάεε λοθζά πμο έπεθηε, μ 

Γζάκκδξ πμο ήεεθε κα ηεθεζχζεζ δ άβνζα ζηδκή ηαζ κα δζοπάζεζ, μ βείημκαξ πμο ‘πε ηα αυδζα∙ 

   η‘ δ Υνοζάκεδ, ηίηνζκδ υθδ ηαζ ηνέιμκηαξ πμθφ ιε ημ ηεθάθζ, επάζηζγε κα πνμζηαηέρεζ ημκ οβζυ  

ηδξ, ιπαίκμκηαξ ζηδ ιέζδ ηαζ ηνχβμκηαξ πηοπδζζέξ η‘ εηείκδ». 
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ιπυβζα, ημ λένεζξ . . . Μαξ εηυπζαζε η‘ δ αθεκηζά ηδξ εδχ, ηθδνμκυια, ιε ηα παζδζά 

ηδξ, βζα κα ιαξ ανίζεζ . . . 

Κ‘ εζήηςζε ημ ιεβάθμ δάπηοθμ ημο δελζμφ πενζμφ ημο ηαζ ημ πυνεοε ιαγεφμκηαξ ηεξ 

πθάηεξ.  

-Μάθζζηα, ιάθζζηα . . . Καζ δεκ ημπζάγεζ κα νςηήζεζ πνχηα ημ κμδάνμ ηαζ κα ζδεί ηζ 

βνάιιαηα είκαζ ηαιςιέκα . . .  

Κζ υθμ ιειζάξ δζφπαζε ηαζ ηαείγμκηαξ πάθζ ζημ ζηαθί ημο λαημθμφεδζε ιε ηδκ πζμ 

βθοηζά ημο θςκή: 

-Ο ηαδιέκμξ μ παηέναξ ηζ‘ Αββέθςξ ιμο, μ Θευξ ζ‘ πςνέζ‘ ημκε, ήηακε ηεναηάξ! 

θοζζηυξ ηεναηάξ! Έκα υιμνθμ ηέναημ ημο ημ θφηερα εβχ  ημο ηαδιέκμο ιεξ ζηδ 

ιέζδ απυ  ημ ιέηςπμ ημο ˙ εηεί! Μπ! Ζ ηαδιέκδ ιμο δ Αββέθς ι‘ αβάπδζε, βθέπεζξ! 

Αξ αθήημοιε ηαηά ιένμξ ηζζ δυλεξ ηζ‘ άθθδξ αδενθήξ ζαξ. . . πθ! πθ! ηαζ ιε ημκ 

λάδενθυ ζαξ ημ ιαηανίηδ ηαζ ιε ημκ άνπμκηα, ηαζ ιε πμζμκε δεκ αημφζηδηε! . . . Πμο 

κα ηα θέιε ηχνα! Πμο! Καζ μζ άθθεξ μζ αδενθάδεξ ζαξ, πμο ειείκακε ακφπακηνεξ ηζ 

απέεακακε; Αηυια ζένκεηαζ ζημκ ηυζιμ η‘ υκμια ημοξ. Πχξ κα θδζιμκδεεί! Α, ηαθά 

πέηαονα ηαζ ηείκεξ! ιι! ιι! 

Κ‘ έηθεζζε ηα ηνία δάπηοθα ημο δελζμφ πενζμφ ημο ηαζ η‘ ακεαμηαηέααγε βεζνιέκα 

πνμξ ηα πάκμο. 

-Καζ παθαζυεε υθεξ μζ εείεξ ζαξ ηζ μζ παθαζέξ ζαξ; υθεξ ιία ζεζνά, μζ ηαδιέκεξ! 

Φοζζηυ είκαζ, πμο πέθημοκε ηα ιήθα; Απμηάημο απυ ηδ ιδθζά . . .Λίβμ πανέηεζ, θίβμ 

ηαηά ηεζ, ια πάκηα απμηάημο, πάκηα! . . .  

Μέζα ζημ ζπίηζ ιεηά αζάξ εηναημφζακ ηα βέθζα.  . .» (υ.π., 65-67). 

 

       Σμ βεβμκυξ αθεκυξ υηζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ δζαιάπδξ είκαζ δ ηθδνμκμιζά ηδξ 

κεηνήξ, δδθαδή ηα παθζά θμνέιαηα ηδξ, αθεηένμο υηζ δ ελέθζλδ ηδ δζαιάπδξ μδδβεί 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηδδείαξ, ζηδκ ακάηθδζδ ζηακδαθςδχκ πενζζηαηζηχκ ημο 

πανεθευκημξ, πνμηαθμφκ ημ βέθζμ ηυζμ ηςκ δνχςκ υζμ ηαζ ημο ακαβκχζηδ. 

         Ζ ζφκδεζδ ημο ηςιζημφ ιε ημ ιαηάανζμ ζημζπείμ ιπμνεί κα απμδμεεί ιε ημκ 

υνμ βθξνηέζθν, πμο ζφιθςκα ιε ημ W. Kayser είκαζ «δ έηθναζδ ημο απμλεκςιέκμο 

ηαζ αθθμηνζςιέκμο ηυζιμο, δδθαδή ημο βκχνζιμο ηυζιμο ζδςιέκμο ιεζ‘ απυ ιία 

πνμμπηζηή πμο λαθκζηά ημκ ηαεζζηά αθθυημημ (ηαζ εκδεπυιεκα αοηυ ημ αθθυημημ 

είκαζ είηε ηςιζηυ είηε ηνμιαπηζηυ, είηε ηαζ ηα δφμ ιαγί). Σμ βηνμηέζημ είκαζ έκα 

παζπκίδζ ιε ημ πανάθμβμ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ μ ηαθθζηέπκδξ ημο βηνμηέζημο παίγεζ 

πνμηαθχκηαξ άθθμηε ημ βέθζμ ηαζ άθθμηε ηδ θνίηδ ιε ημοξ ααεφηαημοξ 
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παναθμβζζιμφξ ηδξ γςήξ»
197

. Υαναηηδνζζηζηά ημο βηνμηέζημο είκαζ: α) δ 

δοζανιμκία· α) ημ ηςιζηυ ηαζ ημ ηνμιαηηζηυ· β) ημ ελςθνεκζηυ ηαζ δ οπεναμθή· δ) 

ημ ακχιαθμ. 

        Ζ εηηεκηνζηή ζοιπενζθμνά ηςκ δνχςκ, παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηανκαααθζηήξ 

πανάδμζδξ, θακενχκεηαζ  ζηδκ αοημηημκία ημο Κανααέθα δ μπμία πνμηαθεί ημ βέθζμ, 

πανά ηδ θφπδ ηςκ δνχςκ: 

 

«-Σζ έπαεεξ, ηαημιμίνδ Κανααέθα! έθεβε δ ιαονζδενή κέα. 

-Σζ εάκαημ έθααεξ! Έθεβε δ βνζά πμο θμνμφζε ηδκ ακηνίηζα ζηζζιέκδ βζαηέηα. 

-Φημο ζμο . . . είπε δ ιζηνή βοκαίηα ιε η‘ υιμνθμ πνυζςπμ˙ ήεεθεξ κα πεζνάγεζξ ηζζ 

βοκαίηεξ ηαζ παναδυεδηεξ πεζνμπυδανα ημο Πεζναζιμφ . . . Φημο ζμο! 

-Δίδεξ; είδεξ; είπακ πμθθέξ άθθεξ. 

Κζ υθμ ιειζάξ έθηοζακ πμθθά ζηυιαηα ιαγί ηζ άθθα είπακ: 

-Ακάεειά ζε, Κανααέθα, ακάεειά ζε! 

Καζ ηα παζδζά ημο πςνζμφ απμηνεκυκηακ βεθχκηαξ: 

-Οο, μο! Κανααέθα  . . . μο! Κανααέθα . 

Κ‘ εβέθαζακ ηυηεξ ηαζ ηα δφμ αβυνζα ηδξ Μανίαξ.» 

«Ακάιεζα ζημκ ηυζιμ ηχνα εθάκδηε έκαξ ρδθυξ, παπφξ, λέκμξ εκςιμηάνπδξ ημο 

πςνζμφ, μ αζηοκυιμξ. Δβεθμφζε ηαζ ηείκμξ. [. . .] 

Χζηυζμ μ Ακηνέαξ είπε θένεζ απυ ημ ηαζκμφνζμ ζπίηζ ηδκ ακειυζηαθα ηαζ ηδκ είπε 

ζηδνίλεζ ζημ ακχθθζ απυ ιέζα. Κζ μ πθζμ κέμξ απυ ημοξ ιαζηυνμοξ ακάαδηε 

ηάιπμζα ζηαθζά, η‘ επάζηζγε ημο ηάημο κα θφζεζ ημοξ ηυιπμοξ ημο ζημζκζμφ βζαηί ημ 

αάνμξ ημο ηνειαζιέκμο ημκ ηέκηςκε, ηαζ ημ ζαπμφκζ ημ ΄ηακε κα βθζζηνάεζ απυ ηα 

πένζα. Καζ, αθέπμκηαξ ζε θίβμ πςξ μζ πνμζπάεεζεξ ημο ήηακ πενζηηέξ, εθχκαλε: 

- Χξ ηαζ δς εα ιε παζδέρεζξ, ιςνέ Κανααέθα! Φένηε ιμο έκα ιαπαίνζ 

βζα κα ηεθεζχκμοιε! 

Ο Ακηνέαξ ημο ‘δςηε αιέζςξ ημ ιαπαίνζ∙ ηζ αοηυξ εαάθεδηε κα ηυρεζ ημ ζημζκί ηαζ 

δεκ άνβδζε κα ζπάζεζ. Κζ υθμ ιειζάξ ημ ζχια ημο Κανααέθα αημφιπδζε αανφ αανφ 

ζηα δφμ πυδζα ημο, έιεζκε ιζα ζηζβιή μνευ, ζακ κα ‘πε γςκηακέρεζ, η‘ έπεζηα 

ελαπθχεδηε ι‘ μνιή ακάζηεθα πάιμο, ηάκμκηαξ έκα πανάλεκμ ευνοαμ, ηζ μ αέναξ 

                                                 
197

  Σμ πανάεεια: Philip Thomson, Σν Γθξνηέζθν, (ιεηθν. Ημοθία Ράθθδ- Καίηδ Υαηγδδήιμο), Αεήκα, 

Δνιήξ,1984, 32-33. Γζα ηα παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ημο βηνμηέζημο αθ. επίζδξ: M. Μ. Bakthin, 

Rabelais and his world, 17-59 ηαζ 303-367.  
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πμο ήηακ αηυια ηθεζζιέκμξ ζημ ζηήεμξ ημο, ημο έαβδηε ηυηεξ απυ ημ ζηυια, βζαηί ημ 

ζημζκί είπε παθανχζεζ ηαζ ημ θείρακμ εαυβηδλε ζακ κα ‘ηακ αηυιδ γςκηακυ. 

     -Έζημολε! ημκ αημφζαηε; είπε ηάκμκηαξ ημ ζηαονυ ηδξ, δ βνζά βοκαίηα πμο 

εθμνμφζε ηδκ ακηνίηζα ζηζζιέκδ βζαηέηα. 

     Καζ ιζα ζηζβιή υθμξ μ ηυζιμξ έιεζκε ζζςπδθυξ ζακ θμαζζιέκμξ˙   η‘ έπεζηα    

εβέθαζακ υθμζ, ηαζ ηα παζδζά εζοζηνζιςπηήηακ ακάιεζα ζηεξ βοκαίηεξ, βζα κα 

αθέπμοκ λαπθςιέκμκ ημκ άκενςπμ, ηαζ ημο λακαθχκαλακ: 

-Οο, μο! Κανααέθα!»
198

 .  

 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηανκαααθζηή ζηδκή πμο εοιίγεζ ηδκ εηενυκζζδ ηαζ ημκ παθθασηυ 

δζαζονιυ ημο ααζζθζά ημο ηανκαααθζμφ ζηδκ πθαηεία
199

.  

      θδ δ δνάζδ ηδξ κμοαέθαξ απμηεθεί ιζα αδζάημπδ ζεζνά απυ ζηάκδαθα, αηναίεξ 

ζοιπενζθμνέξ, απάηεξ, ηςιζημηναβζηά επεζζυδζα. ηακδαθχδδ ζηδκή απμηεθεί ηαζ δ 

αζιμιζλία ηςκ λαδενθζχκ, ηδξ ηυνδξ ηδξ Μανίαξ ηαζ ημο βζμο ημο Ανβφνδ, ιεηά απυ 

πανυηνοκζδ ημο Κανααέθα, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ πθδνμθμνία υηζ ηαζ δ Μανία ζημ 

πανεθευκ είπε ζελμοαθζηή επαθή ιε ημκ λάδενθυ ηδξ, εκχ μ Κανααέθαξ ιε ηδκ 

πεεενά ημο. 

          Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηανκαααθζηήξ πανάδμζδξ ηαζ ημο βηνμηέζημο 

απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ ημ ένβμ ζοβηνμηείηαζ απυ ακηζεεηζηά γεοβάνζα: μ πμκδνυξ 

Ανβφνδξ ζε ακηζδζαζημθή ιε ημκ αβαευ αδενθυ ημο Γζάκκδ, δ άζπδιδ Υνοζάκεδ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδκ υιμνθδ Μανία. Σμ ένβμ ζοιπθδνχκεζ δ ηςιζημηναβζηή θζβμφνα ημο 

Κανααέθα ηαζ ημο κμδάνμο, μζ μπμίμζ ακ ηαζ ιεβάθδ ζε δθζηία δεκ θεζημονβμφκ ιε 

αάζδ ηδ θμβζηή, αθθά παναζφνμκηαζ απυ ηα έκζηζηηα ηαζ ηζξ μνιέξ ημοξ 

πνμηαθχκηαξ ηςιζημηναβζηέξ ηαηαζηάζεζξ
200

.  

 

       5. ημ επίπεδμ απυδμζδξ ηςκ δνχςκ ηονζανπεί μ δζάθμβμξ ηαζ δ δνάζδ ιέζς 

ηςκ μπμίςκ ακαδεζηκφμκηαζ μζ παναηηήνεξ, εκχ οπμααειίγεηαζ δ πνήζδ ημο 

                                                 
198

 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, 187-189. 
199

 Γζα ηδκ πενζπαζηηζηή εκενυκζζδ ηαζ εηενυκζζδ ημο ααζζθζά ημο ηανκαααθζμφ αθ. ακαθοηζηά:  Μ. Μ. 

Bakhtin , Εεηήκαηα πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 199-201. 
200

 φιθςκα ιε ημκ G. Schneegans (The History of Grotesque Satire) οπάνπμοκ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ημο 

ηςιζημφ: ημ πςνζάηζημ (clownery), ημ βεθμίμ (burlesque) ηαζ ημ αθθυημημ (grotesque). ημ clownery 

ημ βέθζμ είκαζ εοεφ, ηοκζηυ ηαζ εηθνάγεζ εοιυ, ζημ burlesque έπμοιε εζνςκεία πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ 

οπμαζααζιυ ηδξ ορδθήξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ημ βέθζμ είκαζ έιιεζμ, ηέθμξ ζημ grotesque είβμκηαζ 

ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ζ ζάηζνα είκαζ, επίζδξ, έιιεζδ ηαζ επζαάθθεηαζ δ βκχζδ ημο 

ημζκςκζημφ θαζκμιέκμο πμο πθήηηεηαζ. Ζ δζαθμνά ημο grotesque απυ ηζξ άθθεξ ηαηδβμνίεξ ζοκίζηαηαζ 

ζημ βεβμκυξ υηζ ζημ grotesque δ βεθμζμπμίδζδ έπεζ θακηαζηζηέξ δζαζηάζεζξ, ιε απμηέθεζια κα είκαζ 

πάκηα ζάηζνα. Βθ. ζπεηζηά: Μ. Μ. Bakthin, Rabelais and his world, 303-306. 
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ιμκμθυβμο
201

.   Με αάζδ ηα δεδμιέκα ηδξ αθήβδζδξ μζ ιμνθέξ ημο αλαθεξόκελνπ 

θυβμο είκαζ μζ ελήξ:  

 

Κεθάθαζμ 1 Γζάθμβμξ Ανβφνδ – Μανίαξ 13-16 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ-Μανίαξ-Γζάκκδ 16-23 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ-Μανίαξ-Γζάκκδ-Υνοζάκεδ, 23-27 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ-Υνοζάκεδξ, 28 

Κεθάθαζμ 2 Γζάθμβμξ Μανίαξ-ηυνδ ηδξ θβαξ, 30-31 

Γζάθμβμξ Μανίαξ-Ακηνέα, 32 

Γζάθμβμξ Μανίαξ-θβαξ 33 

Γζάθμβμξ Μανίαξ – Κανααέθα-Γζάκκδ, 34-36 

Γζάθμβμξ Μανίαξ-Κανααέθα-Υνοζάκεδ, 36-39 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ-Κανααέθα, 39-45 

Κεθάθαζμ 3 Γζάθμβμξ Κανααέθα ιε αδενθή ημο ηαζ παναιζθδηυ ηδξ 

εημζιμεάκαηδξ, 47-53 

Μμκυθμβμξ Κανααέθα, 53 

Παναιζθδηυ εημζιμεάκαηδξ, 55 

Γζάθμβμξ Κανααέθα ιε αδενθή ημο, 56-57 

Γζάθμβμξ βοκαζηχκ, 61 

Γζάθμβμξ Κανααέθα ιε αδενθή ημο, 61 

Κεθάθαζμ 4 Γζάθμβμξ βοκαζηχκ, 62-63 

Γζάθμβμξ Μανίαξ ιε αδενθή ηδξ, 64 

Γζάθμβμξ Κανααέθα ιε αδενθή ηδξ πεεαιέκδξ, 65-68 

Γζάθμβμξ Κανααέθα-κμδάνμο, 69-70 

Γζάθμβμξ Κανααέθα ιε αδενθή ημο, 71-72  

Κεθάθαζμ 5 Γζάθμβμξ Κανααέθα ιε βοκαίηεξ, 75-77 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ-Κανααέθα, 77-82 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ-Κανααέθα-Μανίαξ, 82-83 

Γζάθμβμξ Μανίαξ-Κανααέθα, 84-88 

Κεθάθαζμ 6 Μμκυθμβμξ Υνοζάκεδξ, 89-90 

Γζάθμβμξ Υνοζάκεδξ-παπαδζάξ, 90-94 

                                                 
201

 φιθςκα ιε ημκ Bakhtin «μ δζάθμβμξ ζημ ένβμ ημο Νημζημβζέθηζ μδδβεί ζηδκ αοημβκςζία ηςκ 

δνχςκ, βεβμκυξ πμο απμηεθεί ηδ ααζζηή απμζημθή ημο νεαθζζιμφ»: Εεηήκαηα πνηεηηθήο, 404. 
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Γζάθμβμξ Κανααέθα-Μανίαξ-Ακηνέα, 97 

Γζάθμβμξ Μανίαξ, Υνοζάκεδξ, παπαδζάξ, 98-99 

Κεθάθαζμ 7 Γζάθμβμξ Ανβφνδ-Παπά, παπαδζάξ, κυδανμο, Γζάκκδ Μανίαξ, 

101-109 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ-Κανααέθα, παπά-Μανίαξ-Γζάκκδ, 109-111 

Κεθάθαζμ 8 Μμκυθμβμξ Κανααέθα, 114 

Γζάθμβμξ Κανααέθα ιε παζδζά, 115-117 

Γζάθμβμξ Κανααέθα ιε αδενθή ημο, 117-121 

Μμκυθμβμξ Κανααέθα, 121 

 

Κεθάθαζμ 9 Γζάθμβμξ Μανίαξ – Υνοζάκεδξ, 122-123 

Γζάθμβμξ Μανίαξ – Κανααέθα- Υνοζάκεδξ, 123-125 

Γζάθμβμξ Μανίαξ-Κανααέθα-Υνοζάκεδ-Ανβφνδ,126-127 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ-Μανίαξ-παπά-Κανααέθα-Γζάκκδξ, 127-129 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ- Γζάκκδ, 130 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ- κυδανμο- Γζάκκδ- Μανία- Κανααέθα, 130-

135 

Κεθάθαζμ 10 Γζάθμβμξ Κανααέθα-Μανίαξ,  137-147 

Γζάθμβμξ Μανίαξ ιε βοκαίηεξ, 147-149 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ-Κανααέθα, 149 

Μμκυθμβμξ κυδανμο, 150 

Κεθάθαζμ 11 Μμκυθμβμξ Κανααέθα, 151-156 

Γζάθμβμξ Κανααέθα- θβαξ, 157 

Γζάθμβμξ Κανααέθα- Ακηνέα, 157-162 

Μμκυθμβμξ Κανααέθα, 162-165 

Γζάθμβμξ βοκαζηχκ 165 

Γζάθμβμξ Μανίαξ- Γζάκκδ, 167 

Γζάθμβμξ Υνοζάκεδξ-Μανίαξ, 168 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ- Κανααέθα, 168 
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Κεθ.12 

 

 

 

 

Κεθ.13 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ-ιάζημνα, 170 

Γζάθμβμξ Μανίαξ- Ανβφνδ- ιάζημναξ- Γζάκκδ, 170-172 

Γζάθμβμξ Κανααέθα- Ανβφνδ- Μανίαξ, 174-176 

Μμκυθμβμξ Μανίαξ 178 

Γζάθμβμξ Μανίαξ-Αβθαΐαξ Υνοζάκεδξ-Γζάκκδ-Ανβφνδ, 179- 

181 

Γζάθμβμξ Ανβφνδ ιε ιάζημνεξ, 181-182 

Γζάθμβμξ Υνοζάκεδξ –Ανβφνδ- Γζάκκδ,182 

Γζάθμβμξ Μανία- Γζάκκδ-Ανβφνδ, ιαζηυνςκ, 183-184 

Γζάθμβμξ Μανίαξ-Αβθαΐαξ Ανβφνδ-Γζάκκδ-ιάζημνμζ, 184-186 

Γζάθμβμξ παζδζχκ, 187 

Γζάθμβμξ βοκαζηχκ, 187 

Γζάθμβμξ ακηνχκ, 188 

Γζάθμβμξ βοκαζηχκ, 189 

Γζάθμβμξ ακηνχκ, 191-192 

 

 

       Δίκαζ ζαθέξ, αάζεζ ημο πζμ πάκς ζπεδζαβνάιιαημξ, υηζ ζημ ένβμ ηονζανπεί μ 

δζάθμβμξ εκ ακηζεέζεζ πνμξ ηα πνμδβμφιεκα δζδβήιαηα πμο ακαθφεδηακ ζηδκ 

πανμφζα ενβαζία.   

        φιθςκα ιε ημ Mukarovsky βζα ηδκ φπανλδ εκυξ δζαθυβμο είκαζ απαναίηδηδ δ 

φπανλδ ηνζχκ ζημζπείςκ: δ πανμοζία δφμ ημοθάπζζημκ αηυιςκ, δ πανμοζία ηδξ 

οθζηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ημ εέια  ημο δζαθυβμο
202

. Ακ ηονζανπεί ημ πνχημ έπμοιε 

πξνζσπηθό δηάινγν ( personal dialogue), εάκ ηονζανπεί ημ δεφηενμ έπμοιε 

πεξηζηαζηαθό (‘‘situational’’ dialogue) ηαζ ακ ηονζανπεί ημ ηνίημ, έπμοιε δηάινγν-

ζπδήηεζε (conversation)
203

. ημκ πξνζσπηθό δηάινγν ηα δζαθεβυιεκα πνυζςπα 

ημπμεεημφκ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ ζε επίπεδμ πνμζςπζηήξ επζαμθήξ πςνίξ ζδζαίηενδ 

ζογήηδζδ επί ημο εέιαημξ. Οζ νυθμζ ηςκ ζοκμιζθδηχκ αθθάγμοκ ζοκέπεζα ηαζ ηάεε 

πνμζπάεεζα βζα δδιζμονβία ζογήηδζδξ, δ μπμία πνμτπμεέηεζ εκαθθαβή ηδξ 

πνμμπηζηήξ ηςκ ζοκμιζθδηχκ πάκς ζημ εέια ημο δζαθυβμο, απμηοβπάκεζ. Ζ 

εοηνζκέζηενδ  πενίπηςζδ εκυξ ηέημζμο δζαθυβμο είκαζ δ θζθμκζηία, ηαεχξ μ ηαεέκαξ 

                                                 
202

 J. Mucarovsky, «Two studies of dialogue», The word and verbal art. Selected Essays, 86-87. Γζα ημ 

εέια αθέπε επίζδξ ηαζ Φανίκμο Μαθαιαηάνδ Γ., Αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ ζημκ Παπαδζαιάκηδ, 176-

195. 
203

  J. Mucarovsky, «Two studies of dialogue», The word and verbal art. Selected Essays, 94. 
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ειιέκεζ ζηδ δζηή ημο άπμρδ, πςνίξ μοζζαζηζηή ζογήηδζδ
204

. Ο πεξηζηαζηαθόο 

δηάινγνο ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ ημ εηάζημηε πενζαάθθμκ, κα βίκεζ εέια ημο κα ημ 

ιεηααάθεζ ή ηαζ κα ημ ζηαιαηήζεζ. Σμ αάνμξ πέθηεζ  ζημ πενζαάθθμκ ηςκ 

ζοκμιζθδηχκ ηονίςξ ηαηά ηδκ χνα ημο δζαθυβμο ηαζ εηθνάγεηαζ ιε δεζηηζηέξ 

ακηςκοιίεξ ηαζ ημπζηά επζννήιαηα ιπμνεί, υιςξ, κα αθμνά ηαζ πνάλεζξ ή βεβμκυηα 

πμο δεκ είκαζ πανυκηα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζηζβιή, βζα πανάδεζβια ηάηζ πμο εα βίκεζ 

αφνζμ ή ηάηζ πμο ήδδ έπεζ βίκεζ
205

. Γεκ οπάνπεζ έκηαζδ ιεηαλφ ηςκ ζοκμιζθδηχκ ηαζ 

πανμοζζάγεηαζ έθθεζρδ ζοκαζζεδιαηζηά θμνηζζιέκςκ θέλεςκ
206

 Ο δηάινγνο-

ζπδήηεζε, δε ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ενςηαπμηνίζεζξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, αθθά εεςνείηαζ 

ακηαθθαβή ζηέρεςκ ηαζ βίκεηαζ ηάης απυ ζοκεήηεξ ηαηάθθδθεξ βζα ζογήηδζδ. Σμ 

εέια ζημοξ δφμ πνχημοξ ηφπμοξ δζαθυβμο είκαζ πνμηαεμνζζιέκμ ακάθμβα ιε ηδκ 

ζοκαζζεδιαηζηή ή οθζηή ηαηάζηαζδ ηδξ ζηζβιήξ, εκχ ημ εέια ημο ηνίημο ηφπμο 

ελανηάηαζ απυ ηδκ εθεφεενδ επζθμβή ημο μιζθδηή.
 
ημκ ηνίημ ηφπμ («conversation») μ 

Mukarovsky απμηθείεζ ηζξ δζηαζηζηέξ, δζπθςιαηζηέξ ηαζ ειπμνζηέξ δζαπναβιαηεφζεζξ, 

αθθά ζοιπενζθαιαάκεζ ηζξ ενςηζηέξ ζογδηήζεζξ
207

.  ηδ ζοκέπεζα ζδιεζχκεζ υηζ είκαζ 

πμθφ θεπηέξ μζ βναιιέξ πμο δζαπςνίγμοκ ημκ ηνίημ ηφπμ δζαθυβμο απυ ημοξ άθθμοξ 

δφμ, ημκίγμκηαξ ηδ θεπηή δζαθμνά ιεηαλφ «conversation», «discussion» and «chat». 

οβηνίκμκηαξ ημκ πνμζςπζηυ δζάθμβμ ιε ημ δζάθμβμ ζογήηδζδ ημκίγεζ υηζ ζημκ 

πνμζςπζηυ δζάθμβμ οπάνπεζ πενζζζυηενδ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ πανά ζημ δζάθμβμ 

ζογήηδζδ, εκχ ημ εέια ημο δζαθυβμο ζημκ πνχημ ηφπμ («personal») αθμνά 

πνμζςπζηά γδηήιαηα ηαζ υπζ πμθζηζζηζηά. Ο ιεηαααηζηυξ ηφπμξ ιεηαλφ ημο 

πνμζςπζημφ δζαθυβμο ηαζ ημο δζαθυβμο ζογήηδζδξ («conversation») είκαζ δ 

ζογήηδζδ («discussion»). οβηνίκμκηαξ ημκ πενζζηαζζαηυ δζάθμβμ ιε ημ δζάθμβμ 

                                                 
204

 «A discourse of the first type emphasizes the opposition between ‗‗I‘‘ and  ‗‗you‘‘. Emotional and 

volitional elements come to the fore especially distinctly in a dialogue oriented in this way. Its most 

extreme case is therefore the dispute, which is only a step away from physical interaction»: υ.π., 89. 
205

 «We must still add that the situation to which they are related can even be remote from the actual 

‗‗here and now‘‘, can be located elsewhere in space and time. Take, for example, a foreman‘s talk with 

a worker in a workshop about the job that must be done in another place known to both or about a job 

that has already been done»: J. Mucarovsky «Two studies of dialogue», The word and verbal art. 

Selected Essays, 91. 
206

 .π.,  91. 
207

  «By conversation I mean every dialogue without direct and immediate usefulness in which one 

talks primarily in order to talk, for pleasure, for play, out of politeness.  This definition excludes from 

our concern both judicial inquiries and diplomatic or commercial negotiations councils and even 

scholarly conferences even though they abound in superfluous talk. It does not exclude flirtation or 

amatory talks in general despite the frequent transparency of their objective which does not prevent 

them from being pleasing in themselves»: υ.π., 91-92.  
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ζογήηδζδ ημκίγεζ ηδκ φπανλδ ημο ιεηαααηζημφ ηφπμο ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο έπμοιε  

ζογήηδζδ θζθζημφ ηφπμο («chat»)
208

.  

           Ο Mukarovsky ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ιεθέηδξ ημο πνμζπαεεί κα απμδείλεζ ηδ ζηεκή 

ζπέζδ ημο δζάθμβμο ιε ημ ιμκυθμβμ αθμφ ανηεηέξ θμνέξ ζε έκα ηείιεκμ έπμοιε ηδ 

ιμνθή ημο δζαθυβμο, αθθά μοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα ιμκυθμβμ, αθμφ ιεηαλφ ηςκ 

ζοκμιζθδηχκ δεκ οπάνπεζ δζάεεζδ εκαθθαβήξ πνμμπηζηχκ.  ηδκ πενίπηςζδ 

ιμκμθμβμπμίδζδξ ημο δζαθυβμο δζαηνίκεζ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ πενζπηχζεζξ: άθθμηε ηδκ 

πενίπηςζδ υπμο έκαξ απυ ημοξ ζοκμιζθδηέξ ηονζανπεί ζηδ ζογήηδζδ ηαζ ζηαδζαηά 

ιεζχκεζ ηδ δοκαηυηδηα πανέιααζδξ ηςκ άθθςκ, εκίμηε ηδκ πενίπηςζδ πμο δ 

μιμθςκία ηςκ δζαθεβμιέκςκ θηάκεζ ζε ηέημζμ ααειυ, χζηε δ πμθθαπθυηδηα ηςκ 

πνμμπηζηχκ βζα δζάθμβμ, ελαθακίγεηαζ ηαζ ηέθμξ ηζξ πενζπηχζεζξ ζηζξ μπμίεξ μ 

ηαεέκαξ απυ ημοξ ζοκμιζθδηέξ αημθμοεεί ιζα δζηή ημο βναιιή ηαζ έπμοιε έηζζ 

ιμκμθμβμπμίδζδ ημο δζαθυβμο ηαεχξ δεκ οπάνπεζ ημζκυ πενζαάθθμκ ακαθμνάξ, ημζκυ 

εέια, ή αθθδθεπίδναζδ πνμμπηζηχκ
209

. 

         ημ ένβμ παναηδνμφκηαζ υθεξ μζ πενζπηχζεζξ δζαθυβμο πμο ακαθένεδηακ. Ο 

ζογδηδηζηυξ ηφπμξ δζαθυβμο δεκ πνδζζιμπμζείηαζ ανηεηά, ηαεχξ μζ δζάθμβμζ βίκμκηαζ 

ιεηαλφ ηςκ πςνζηχκ πμο δεκ έπμοκ ημ ακάθμβμ βκςζηζηυ οπυααενμ βζα ζφκεεηεξ ηαζ 

απαζηδηζηέξ ςξ πνμξ ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ζογδηήζεζξ. Σα ζπυθζα ημο Κανααέθα βζα 

ηζξ βοκαίηεξ («Οζ βοκαίηεξ εέθμοκε λφθμ . . . Σμ λφθμ ιμκάπα ηεξ ιασκάνεζ» 
210

)  ηαζ 

βζα ηδ γςή ημο βένμο άκενςπμο («Ο άκενςπμξ», είπε πζηνά μ Κανααέθαξ, «πμο δεκ 

έπεζ ηνέαξ δζηυ ημο, είκαζ ζακ ημ πμοθί ζημ ηθανί! Έηζζ η‘ εβχ. Ξένς ηζ πνέπεζ ηαζ ηζ 

δεκ πνέπεζ κα ηάις. Ξένς ηζ είκαζ αοηυ πμο εα ιε ηάιεζ κα ιεηακζχζς . . . ια μ κμοξ 

δεκ μνίγεζ πάκηα. . . ηζ μ άκενςπμξ δεκ αημφεζ πάκηα ηδκ ηαθή ημο μνιήκεζα, αθθά 

ηάκεζ ημ ακάπμδμ, αοηυ πμο λένεζ πςξ εα ημο θένεζ ηαηυ», υ.π., 110), ηαεχξ ηαζ ημο 

Ανβφνδ  βζα ημκ άκενςπμ ηαζ βεκζηά βζα ηδ γςή («Σζ είκαζ μ άκενςπμξ, λακάπε 

ζηεθηζηυξ μ Ανβφνδξ∙ ζακ ημ  πυνημ ημο ηάιπμο. . . πνάζζκμ ζήιενα, αφνζμ λενυ, 

άια παηήζεζ μ Αθςκάνδξ. . . Κάκμοιε, ηάκμοιε ζε ημφηδ ηδ γςή, ζακ κα ‘ιαζηε βζα 

πάκηα ιαξ ζηδ βδξ, ηαζ δεκ ακακμβζμφιαζηε πμο ιμκάπα δζαααίκμοιε! . . . Αδζηίεξ, 

πθεμκελίεξ, ηθερζέξ, υθα ηα ηάκμοιε . . . Κ‘ είκαζ ηυζμ βθοηζά δ γςή, ηζ μ εάκαημξ 
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 «The transitional type of dialogue between situational and purely semantic dialogue is therefore a 

talk which is usually called a chat. A purely semantic (most often associative) linking of the replies 

connects it to conversation; An obligatory, though only formal, bond with the material situation 

connects it to situational dialogue.»: υ.π., 96. 
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ιαξ ηνμιάγεζ ηυζμ . . . Μαξ ηνμιάγεζ . . . Κζ μθμιειζάξ ένπεηαζ ημ ιήκοια ημο, ηαζ 

πνέπεζ κα ημ αημφζμοιε, εέθμοιε δε εέθμοιε. Πνέπεζ! πνέπεζ κ‘ αθήημοιε εέθμοιε 

δε εέθμοιε αοηυκ ημκ υιμνθμ ηυζιμ ηζ υθα ημο ηα ηαθά∙ ηαζ πμζμξ λένεζ ηζ 

ανίζημοιε ζημκ άθθμ ηυζιμ . . .Άζηδια υιςξ έηζζ! . . . Μοζηήνζμ!. . .  », υ.π., 44-

45), δε ανίζημοκ πνυζθμνμ έδαθμξ βζα ζογήηδζδ απυ ημ εηάζημηε ζοκμιζθδηή ζηδκ 

εηάζημηε πενίπηςζδ. Χξ απμηέθεζια μ δζάθμβμξ δεκ ελεθίζζεηαζ ζε ζογήηδζδ, αθθά 

ηαηαθήβεζ ζε πενζζηαζζαηυ δζάθμβμ, ακάθμβα ιε ημ ακηζηείιεκμ πμο βίκεηαζ εέια 

ζογήηδζδξ ηάεε θμνά. Ο ενςηζηυξ θυβμξ ημο Κανααέθα πνμξ ηδ Μανία (ηνίημξ ηφπμξ 

θυβμο-δζάθμβμξ ζογήηδζδξ) ζοπκά ηαηαθήβεζ ζε πνμζςπζηυ δζάθμβμ, ηαεχξ δε 

ανίζηεζ ηδ εεηζηή ακηαπυηνζζδ ηδξ δνςίδαξ ηαζ ελεθίζζεηαζ ζε δζαιάπδ ιεηαλφ 

ημοξ
211

. 

       ημ ένβμ είκαζ παναηηδνζζηζηή δ ινλνινγνπνίεζε ημο δζαθυβμο ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα δ πενίπηςζδ πμο δ μιμθςκία ηςκ δζαθεβμιέκςκ θηάκεζ ζε ηέημζμ 

ααειυ, χζηε δ πμθθαπθυηδηα ηςκ πνμμπηζηχκ βζα δζάθμβμ κα ελαθακίγεηαζ. Σέημζεξ 

πενζπηχζεζξ είκαζ ζηδκ ηδδεία ηδξ βοκαίηαξ ημο Κανααέθα: 

 

«   - Σζ ηαθή βεζηυκζζζα! έθεβε δ Υνοζάκεδ, ηαζ ημ ηεθάθζ ηδξ  έηνειε. 

Σδκ επάζαιε. . . . Ο Θευξ ζ‘ πςνεζ‘ ηδκε! μ Θευξ ζ‘ πςνέζ‘ ζε, Αββέθς! 

-Σζ ηαθή βοκαίηα. . . ηζ ηαθή κμζημηονά! έθεβε δ αδενθή ημο 

Κανααέθα, εηείκδ πμο ηδκ είπε πενζπμζδεεί∙ ηαθή βζα ημκ άκηνα ηδξ, 

ηαθή. . .  

-Ήιαζηε, έθεβε ιζα άθθδ βνζά, ιζηνή ηαζ ηαιπμονζαζιέκδ, πέκηε 

αδενθάδεξ∙ ηχνα απυιεζκα εβχ ιμκάπδ ιμο ζημκ ηυζιμ∙ υθεξ ηζ‘ 

άθθεξ ηζ‘ έημρε μ Υάνμξ. . . Σζζ ηνεζξ ακφπακηνεξ, είκαζ πνυκζα  ηαζ 

πνυκζα, ιάκα ιμο. . . Κζ απυ ηδ ζηθδενα ημο πάηενα ιαξ  ιμκάπα εβχ 

έπς, γςή κα ‘πμοκε. . . Ζ ηαδιέκδ δ Αββέθς ιμο ήηακε ζηείνα, δ 

ζημηεζκή. . . Ζ ιάκα ιαξ ηδκ έδςηε ημο Θςιά ηαζ δεκ ημο ημ ‘πε. Κ‘ 

έηαιε άζηδια δ ζοπςνειέκδ, βζαηί εηνάαδλε πμθθά ι‘ αοηήκ ηδκ αζηία 

δ Αββέθς ιμο. Δίπε δίηζμ μ άκενςπμξ. . . επακηνεφηδηε βζα κα ηάιεζ 

παζδζά. Σχνα δζφπαζεξ Αββέθς βζα πάκηα! Ο Θευξ ζ‘ πςνέζ‘ ζε! 

Κ‘ εημφκμοζε πζηνά ημ ηεθάθζ 
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- Χπ, ςπ! είπε  δ ζααακχηνα! υθμζ έηζζ εα πάιε!»
212

  (υ.π., 62-63) 

 

αθθά ηαζ ζημ ηέθμξ ημο ένβμο πμο ιεηαθένμοκ ημ κεηνυ ζχια ημο Κανααέθα: 

 

« -Σζ έπαεεξ, ηαημιμίνδ Κανααέθα! έθεβε δ ιαονζδενή κέα 

-Σζ εάκαημ έθααεξ! Έθεβε δ βνζά πμο θμνμφζε ηδκ ακηνίηζα ζηζζιέκδ βζαηέηα. 

-Φημο ζμο . . . είπε δ ιζηνή βοκαίηα ιε η‘ υιμνθμ πνυζςπμ˙ ήεεθεξ κα πεζνάγεζξ ηζζ 

βοκαίηεξ ηαζ παναδυεδηεξ πεζνμπυδανα ημο Πεζναζιμφ . . . Φημο ζμο! 

-Δίδεξ; είδεξ; είπακ πμθθέξ άθθεξ. 

Κζ υθμ ιειζάξ έθηοζακ πμθθά ζηυιαηα ιαγί ηζ άθθα είπακ: 

-Ακάεειά ζε, Κανααέθα, ακάεειά ζε!» (υ.π., 189-191). 

 

      οκάια οπάνπμοκ μζ πενζπηχζεζξ κνλνινγνπνίεζεο ημο δζαθυβμο, ζηζξ μπμίεξ μ 

ηαεέκαξ απυ ημοξ ζοκμιζθδηέξ αημθμοεεί ιζα δζηή ημο βναιιή ιε απμηέθεζια κα 

ιδκ οπάνπεζ αθθδθεπίδναζδ πνμμπηζηχκ. Μεηαλφ αοηχκ ηςκ πενζπηχζεςκ 

παναηηδνζζηζηή είκαζ εηείκδ πμο ηα παζδζά ημνμσδεφμοκ ημκ Κανααέθα: 

 

«   - Κανααέεεεθα! [. . . ] 

- Παζδί ιμο, εδχ είιαζ, εδχ είιαζ. . . ηζ εέθεζ δ ιάκα; 

Καζ εοιςιέκμξ έδεζνε ημ βάζδανμ ημο, αθαζηδιχκηαξ ημκ, εζήηςζε ηδ βζαηέηα ημο 

ηαζ ημο θχκαλε: 

- Γε δς! . . . Σάπα ηαζ ηα δέκηνα απμπηάκε ηχνα θαθζά; 

Κζ απυ ηδκ άθθδ νάπδ ιζα άθθδ παζδζάζηζηδ θςκή ημκ λακάηναλε: 

- Κανααέεεθα! 

Κζ μ βένμξ έπαζε ηυηεξ ηέθεζα ηα θμβζηά ημο. 

- Παζδζά ιμο. . . παζδζά ιμο. . .λακαθχκαλε, βζαηί ιε ηνάγεηε παζδζά ιμο; 

Κ‘ ελεεφιακε πάθζ ιε ημ βάζδανυ ημο ηαηαθένκμκηάξ ημο ιζα δοκαηή νααδζά ηαζ 

πνμθένκμκηαξ άθθδ ιζα θμαενή αθαζηήιζα. 

- Γε δς! Γζάμθμξ ιέζα ζμο. . . Γε δς. . . [. . . ] 

- Χ Θεέ ιμο! Ακαζηέκαλε. 

Καζ ηχνα πάθζ ιζα ηνίηδ θςκή ημκ έηναλε: 

- Κανααέθα, ζε αθέπς, ζε αθέπς!. . .  
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- Έπεηε δίηζμ, απμηνίεδηε βεθχκηαξ ηαζ ηνίγμκηαξ ηα θίβα ημο δυκηζα, 

δίηζμ, δίηζμ ιεβάθμ∙ εβχ θηαίς μ ηαημηέθαθμξ! εβχ πμο ζαξ έαβαθα 

ζημκ ηυζιμ! εβχ, παζδζά ιμο . . . εβχ, ιμφθμζ ιμο. . .  

- Κανααέθα, λακαηνάλακ δομ ηνεζξ θςκέξ ιαγί, έπεζηα απυ έκα δοκαηυ 

βεθμηυπζ. . .  

- Γε δς. . . ημ Θευ ζμο. . . είπε ηαζ ενάαδζζε ημ γχμ. Γε δς!  Δδχ 

παναηάημο ζηδ ιεβάθδ ηδ ζμφδα, εηεί ιέζα καζ, παναημπμφζαιε ιε ηδ 

ιάκα ζαξ! Δηεί ζαξ έζπεζνα. . . Αξ είπα ηυηεξ ημ ιοαθυ ιμο. . . Σχνα, 

ηαθά ιμο ηάκεηε, παζδζά ιμο, ηαζ ιε ηνάγεηε. . . Καθά ιμο ηάκεηε!. . . 

[. . . ] 

- ε αθέπς, ια δε ιε αθέπεζξ! 

Κ‘ είπακε άθθα παζδζά λεζπχκηαξ ζηα βέθζα. 

- Κανααέθα! ζε αθέπς, ζε αθέπς!» (υ.π., 115-117) 

 

         Μνλνινγνπνίεζε εκημπίγεηαζ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ πμο έκαξ απυ ημοξ 

ζοκμιζθδηέξ ηονζανπεί ζηδ ζογήηδζδ ηαζ ζηαδζαηά ιεζχκεζ ηδ δοκαηυηδηα 

πανέιααζδξ ηςκ άθθςκ. Αθδβδιαηζηυξ ζηυπμξ ζηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ είκαζ άθθμηε 

κα εκδιενχζμοκ ημκ ακαβκχζηδ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο (υ.π., 127-129 ηαζ 131-

133), εκίμηε  κα δχζμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πανεθευκ ηςκ δνχςκ (υ.π., 19-20, 24-25, 

40-41, 66-67, 91-93, 103-104 ηαζ 145), ηαζ άθθμηε κα ηαηαδείλμοκ ηδ δοκαιζηυηδηα 

ημο ήνςα, ηονίςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μανίαξ (υ.π., 14-15 ηαζ 138-139) ημο Ανβφνδ 

(υ.π., 42-43) ηαζ ημο Κανααέθα (υ.π., 157-161).   

         Γεκζηά, μ πεξηζηαζηαθόο ηαζ μ πξνζσπηθόο δζάθμβμξ ηαηέπμοκ ηδ ιενίδα ημο 

θέμκημξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ κμοαέθα, ηαεχξ ζοκεπχξ μζ ήνςεξ ημπμεεημφκ ηζξ 

δζαθμνέξ ημοξ άθθμηε ζημ εέια ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ, είηε αοηά είκαζ ηα 

θμνέιαηα ηδξ κεηνήξ (υ.π., 65-66 ηαζ 71-72), είηε ημ ζπίηζ ημο Κανααέθα (υ.π., 18-

28), είηε δ ηθδνμκμιζά ηδξ Μανίαξ (υ.π., 101-111), ηαζ άθθμηε ζε δζάθμνα ζηάκδαθα 

πμο πνμηάθεζε μ Κανααέθαξ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηαζ ηζξ πνάλεζξ ημο (υ.π., 122-127, 

137-147 ηαζ 166-168). 

         Μέζα απυ ημκ δζάθμβμ ηαζ ηδκ ακηζπανάεεζδ ηςκ δνχςκ απμηαθφπημκηαζ  «ηα 

αάεδ ηδξ ακενχπζκδξ ροπήξ», ηάηζ πμο απμηεθεί ηδ ααζζηή απμζημθή ημο 

νεαθζζιμφ
213

. φιθςκα  ιε ημκ Μπαπηίκ «Δίκαζ αδφκαημ κα ηαηαηηήζεζξ ημκ έζς 
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άκενςπμ, κα ημκ δεζξ ηαζ κα ημκ ηαηαθάαεζξ ιεηαηνέπμκηάξ ημκ ζε ακηζηείιεκμ 

ροπνήξ ηαζ ακηζηεζιεκζηήξ ακάθοζδξ ή ηαοηζγυιεκμξ ηαζ ζοιπάζπμκηαξ ιαγί ημο. 

πζ, μ ιυκμξ δνυιμξ βζα κα ημκ ακαβηάζεζξ κα απμηαθοθεεί απυ ιυκμξ ημο, είκαζ 

ιέζα απυ ηδκ επζημζκςκία ιαγί ημο, δδθαδή δζαθμβζηά [. . .] Μυκμ ιέζα απυ ηδκ 

επζημζκςκία, ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ακενχπςκ ιεηαλφ ημοξ ιπμνεί κα 

απμηαθοθεεί μ «άκενςπμξ ζημκ άκενςπμ»: ηυζμ απέκακηζ ζημοξ άθθμοξ υζμ ηαζ 

απέκακηζ ζημκ εαοηυ ημο»
214

. Μέζα απυ ηδ ζοκεπή ζφβηνμοζδ ηςκ δνχςκ ημο ένβμο 

απμηαθφπηεηαζ μ πναβιαηζηυξ εαοηυξ ημοξ, μζ πνμεέζεζξ ημοξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ μ 

πμθφπθμημξ ζοκαζζεδιαηζηυξ ημοξ ηυζιμξ.    

 

       6.  ζμκ αθμνά ζημοξ ήνςεξ, μ Ανβφνδξ πανμοζζάγεηαζ ςξ «ημ ηειυκζ» ημο 

ζπζηζμφ
215

. Ζ δοκαιζηυηδηα ημο Ανβφνδ απμηαθφπηεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ άπμρδ 

ημο είκαζ ζεααζηή. Αοηυξ εθέβπεζ ηα πάκηα ζημ ζπίηζ ηαζ επδνεάγεζ ημοξ βφνς ημο. 

Αηυιδ ηαζ δ Μανία πμο ένπεηαζ ζοπκά ζε ακηζπανάεεζδ ιαγί ημο, θεζημονβεί εκηέθεζ 

ιε αάζεζ ηα θεβυιεκα ημο. Καηαθένκεζ κα δδιζμονβήζεζ ακαζθάθεζεξ ζημκ Κανααέθα 

ζπεηζηά ιε ηδ γςή ημο ιεηά ημ εάκαημ ηδξ βοκαίηαξ ημο («Καδιέκε Θςιά, εα ιπεζξ 

ζ‘ άζηδια κενά, ααεζά πμθφ ηαζ εμθά· ηαζ πμο κα λεαβείξ απυηεζ;  Άζηδιδ δ εέζδ 

ζμο ακ παξ ιαγί ημοξ», (υ.π., 42) ηαζ ιέζς ηδξ Μανίαξ κα ημκ πείζεζ κα οπμβνάρεζ 

ηδκ ζζυαζα πνυζμδμ.  Ζ ακζηακυηδηα ημο αδενθμφ ημο Γζάκκδ κα πεζνίγεηαζ 

ηαηαζηάζεζξ, ηαεχξ πανμοζζάγεηαζ «αανφζημοπμξ» (υ.π.,108), «ημφηζαηαξ» ηαζ 

«ακέιοαθμξ» (υ.π., 18-19)  ηυζμ ιέζα απυ ημ δζηυ ημο θυβμ ημο, αθθά ηαζ απυ ημκ 

πνμζςπζηυ θυβμ ηςκ άθθςκ δνχςκ βζα ημ άημιυ ημο, ημκ εκεαννφκεζ κα επειααίκεζ 

ηαζ ζηα πνμζςπζηά ηδξ δζηήξ ημο μζημβέκεζαξ ηαζ κα ημοξ ηαεμδδβεί πςξ εα πνάλμοκ 

ιε ηδκ πενζμοζία ηδξ Μανίαξ: 

 

«Κζ μ Ανβφνδξ είπε άλαθκα: 

- Γζα ημ ιζζυ ημ ζπίηζ εα δχζεζξ, παπά, ηδξ κφθδξ ιμο ηδκ ηαημζηία ζμο, ζημ Φακυ, 

ηαθφαζ ηαζ πςνάθζ ηαζ ιαγί ηζξ δεηαπέκηε νζγμαμθζέξ!. . .  

- Σδκ ηαημζηία, ιάθζζηα! είπε αζαζηζηυξ μ Γζάκκδξ η‘ εβέθαζε. 

Ο παπάξ εηανάπηδηε. 

- Μα δ ηαημζηία, είπε, είκαζ δζηυ ιμο πηήια, ηζ ιπαίκεζ ιε ηδκ πνμίηα ηδξ παπαδζάξ 

ιμο! 

                                                 
214

 Μ. Μ. Bakhtin, Εεηήκαηα πνηεηηθήο, 404-405. 
215

 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, 91, 111. 
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[. . . ] 

- Μα βζαηί, είπε δ παπαδζά, δε ιζθεί μ Γζάκκδξ, βζαηί δε ιζθεί δ αδεθθή ιμο, πανά 

ιυκμ ημο θυβμο ζμο, ηον-Ανβφνδ; Μδ ζμο αανοθαίκεηαζ, ζοιπέεενέ ιμο! Θα ζ‘ 

άνεζε κα ημοαεκηζάγς εβχ βζα ηδκ πνμίηα ηδξ Υνοζάκεδξ; 

- Ο Γζάκκδξ, είπε μ Ανβφνδξ είκαζ αανφζημοπμξ ηαζ δεκ λένεζ πανά κα θέεζ καζ, υθμ 

«ζμζ, Κφνζε»! 

Ο Γζάκκδξ εβέθαζε» (υ.π., 107-108). 

 

        Ο Ανβφνδξ πανμοζζάγεηαζ, ζοκάια, απυ ηδκ πνμμπηζηή ηδξ βοκαίηαξ ημο, 

Υνοζάκεδξ, ηαζ ηδξ  κφθδξ ημο, Μανίαξ. Ζ εζηυκα ημο ζοκηίεεηαζ ιέζα απυ 

ακηζηνμουιεκεξ μπηζηέξ βςκίεξ. Ζ μπηζηή βςκία ηδξ Υνοζάκεδξ απμδίδεζ έκα άημιμ 

δοκαιζηυ ιε αβαεή ροπή, αθμφ αοηυξ είκαζ «ημο ζπζηζμφ ημ ηειυκζ» (υ.π., 91), 

αμήεδζε ημκ αδενθυ ημο υηακ πέεακε μ παηέναξ ημοξ,  ιε έιθαζδ ζηδκ αβαεή ροπή 

ημο πμο εα ημκ μδδβήζεζ ζημκ πανάδεζζμ βζαηί κμζάγεηαζ κα ιδκ πεζκάζεζ μ βένμξ 

Κανααέθαξ (υ.π., 28). Πανυθα αοηά, ςξ πνμξ ηδκ πενίπηςζδ ημο Κανααέθα,  μ 

ακαβκχζηδξ δεκ πείεεηαζ απυ ηδκ Υνοζάκεδ, ηαεχξ δ αθδβδιαηζηή πθμηή ημκ 

‗‗πθδνμθμνεί‘‘ υηζ μ Ανβφνδξ  πνμζθένεζ θαβδηυ ζημ βένμ Κανααέθα υπζ βζαηί έπεζ 

αβαεή ροπή, αθθά βζαηί έπεζ ςξ ζηυπμ κα ημκ πνμζεββίζεζ εεηζηά ηαζ κα ημκ πείζεζ κα 

οπμβνάρεζ ηδκ ζζυαζα πνυζμδμ. Σδκ άπμρδ αοηή εκζζπφμοκ δφμ δδθχζεζξ. Ζ πνχηδ 

ακήηεζ ζημκ Ανβφνδ μ μπμίμξ, ζπμθζάγμκηαξ ηδ δήθςζδ ημο Γζάκκδ βζα ηδκ «ηαθή 

βεζηυκζζζα» (υ.π., 18) πμο εα πεεάκεζ, ακαθένεζ: 

 

«Καθή· καζ! Δίπε ζμαανά μ Ανβφνδξ, ημοκχκηαξ ημ ηεθάθζ· ηαθή ηαζ βζα ιαξ ίζςξ!. . 

. Ακ ηαηαθένκαιε υ,ηζ ζαξ είπα, ηζ απμπημφζαιε ειείξ ημ ζπίηζ ημο Κανααέθα, 

ακάβηδ δε εα ‘παιε απυ άθθα ζπίηζα» (υ.π., 18) 

         

      Σμ βεβμκυξ υηζ μ Ανβφνδξ θεζημονβεί αάζεζ ζπεδίμο βζα ηδκ πενζμοζία ημο 

Κανααέθα απμδεζηκφεηαζ επίζδξ ηαζ απυ ηδ δήθςζδ ημο Κανααέθα «έηαια υηζ ι‘ 

μνιήκερεξ, είκαζ ηαζνυξ ηχνα» (υ.π. 40), πμο θακενχκεζ υηζ μ Ανβφνδξ είπε 

παναζκέζεζ ζε ακφπμπημ πνυκμ ημκ Κανααέθα κα θνμκηίζεζ κα ημο ιεηααζαάζεζ δ 

βοκαίηα ημο ηδκ πενζμοζία ηδξ, χζηε κα ιδκ έπμοκ ιενίδζμ μζ ηθδνμκυιμζ ηδξ ηαζ κα 

πνμπςνήζεζ ημ ζπέδζμ ημο.  

       Μέζς αθδβδιαηζηχκ ακαθήρεςκ βίκεηαζ βκςζηυ υηζ μ Ανβφνδξ πνμζηάηεοζε 

ημκ αδενθυ ημο, υηακ ήηακ ιζηνυξ ηαζ ημο ζηάεδηε ζακ παηέναξ, βζα αοηυ ηαζ γμφκ 
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ιαγί μζ δφμ μζημβέκεζεξ ζημ ίδζμ ζπίηζ (υ.π., 92).  Αοηυ ακαθένεηαζ δφμ θμνέξ ζημ 

ένβμ, ιέζα απυ ημ θυβμ ημο Ανβφνδ ηαζ ηδξ βοκαίηαξ ημο, Υνοζάκεδξ. Ζ 

επακαθδπηζηή αθήβδζδ έπεζ ζημπυ κα πείζεζ ημκ ακαβκχζηδ βζα ηδκ ηαθμζφκδ ημο 

Ανβφνδ, ςζηυζμ ζημ δζάθμβμ ημο ιε ηδ Υνοζάκεδ ακαθένεζ υηζ έπεζ ακάβηδ ημκ 

Γζάκκδ βζαηί μ ίδζμξ, θυβμ ηδξ αννχζηζαξ  ημο, δε εα ιπμνμφζε κα δμοθέρεζ πμθφ  ηαζ 

εα ακαβηαγυηακ κα αάγεζ λέκμοξ ενβάηεξ κα δμοθεφμοκ (υ.π., 28). 

       Ο παναηηήναξ ημο Ανβφνδ πανμοζζάγεηαζ εοηνζκέζηενα ιέζα απυ ηδκ μπηζηή 

βςκία ηδξ Μανίαξ ζηδκ ανπή ημο ένβμο, φζηενα απυ έκα έκημκμ δζάθμβμ ζημκ μπμίμ 

ημκ ηαηδβμνεί ςξ εηιεηαθθεοηή, ζοιθενμκημθυβμ, αδζηδηή ηαζ άκενςπμ πμο 

ακαηαηεφεηαζ πςνίξ κα έπεζ δζηαίςια ζηα πνμζςπζηά εέιαηα ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ:  

 

«- Θα ημ πάνεζξ ημο θυβμο ζμο ζημ ιενηζηυ ζμο ημο Κανααέθα ημ ζπίηζ, είπε δ Μανία 

ιε ηαημζφκδ· ειείξ δεκ ημ εέθμοιε!  

- Σμ παίνκς! είπε μ Ανβφνδξ αδζάθμνμξ˙ ημ παίνκς! βζαηί υπζ; Σμ ίδζμ ηάκεζ˙ ηζ ημ έκα 

ιζζυ, ηζ ημ άθθμ! ακ ημ πάνμοιε, θοζζηά εα ημ βηνειίζμοιε ηαζ εα ημ πηίζμοιε 

ηαζκμφνζμ ημθθδηά ζε ημφημ, υιμζμ ιε ημφημ˙ εα ηα ηάιμοιε ηα δομ ζπίηζα έκα˙ ηαζ 

ηυηεξ. . .  

- Α, Ανβφνδ! ημκ ακηίζημρε δ Μανία∙ δμοθεφεζ μ κμοξ ζμο βζα κα ιμο λεεεχζεζξ 

πάθε ημ Γζάκκδ ιμο ζηδ δμοθεζά! ακ είκαζ ημφηζαηαξ ηαζ ζ‘ αημφεζ! Έπνεπε Γζάκκδξ 

κα ‘ιαζ εβχ! Θα ‘δζκα δομ ιμφηγεξ μνεά ηζ ακάπμδα . . .Έηζζ! Μα αοηυξ απυ ηδκ ανπή 

ημο είκαζ ακέιοαθμξ, ναβζάξ ζμο, μ ηαημνίγζημξ! Καζ εα ιμο ημκ αδοκαηίζεζξ! 

Ο Γζάκκδξ εβέθαζε. 

- Α δε δμοθέρμοιε, δε γμφιε! είπε ζμαανά μ Ανβφνδξ. 

- Διείξ ηνχιε, είπε ακαζηεκάγμκηαξ δ Μανία, ηζ αοημοκμφ ημο ηαηυηοπμο ημο αβαίκεζ 

δ πίζηδ ζηδ δμοθεζά υθδ ιένα! 

[. . . ] 

- Υνεία πμο ζ‘ είπε μ κμζημηφνδξ ιμο! είπε δ Μανία ιε εοιυ ηαζ πενήθακα˙ αοηυξ 

ιαξ ενέθεζ υθμοξ αοηυξ!. . . ςξ ηαζ πνμπηέξ ημο πήνεξ πάθε ημο ηαδιέκμο ηα δέηα 

ηάθανα, πμο ημο ιείκακε απυ ημ κεβυηζζμ ημο ιε ημ ιμζηάνζ πυζθαλε» (υ.π., 18-21). 

 

      Πανυθα αοηά μζ πνάλεζξ ηδξ ένπμκηαζ ζε ακηζδζαζημθή ιε ηα θυβζα ηδξ, ηαεχξ 

αημθμοεεί υ,ηζ ηδ ζοιαμοθεφεζ μ Ανβφνδξ, ημκ ειπζζηεφεηαζ βζαηί είκαζ «ημ ηειυκζ 

ημο ζπζηζμφ» (υ.π., 91) ηαζ ηαηαθήβεζ κα ημκ απμηαθεί «ζμθυ άκενςπμ» (υ.π., 98). Οζ 

πνάλεζξ ηαζ ηα θυβζα ηδξ Μανίαξ, επμιέκςξ απμηαθφπημοκ έκα ζφκεεημ παναηηήνα 
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ηαεχξ, βζα ημ ίδζμ πνυζςπμ, ημκ Ανβφνδ, δ Μανία εηθνάγεηαζ δζαθμνεηζηά, άθθμηε 

ιε ανκδηζηά («ηίηνζκμξ», εηιεηαθθεοηήξ) ηαζ άθθμηε ιε εεηζηά ζπυθζα («ζμθυξ»).  Ζ 

Μανία ηζκείηαζ ακάθμβα ιε ηα ζοιθένμκηά ηδξ. ηακ μ Ανβφνδξ πνμαάθθεζ ςξ 

ηίκδοκμξ ζηδκ δζεηδίηδζδ ηδξ πενζμοζίαξ ημο Κανααέθα, ημκ εεςνεί αδζηδηή ηαζ 

εηιεηαθθεοηή, υηακ υιςξ ιάπεηαζ βζα ηδκ δζεηδίηδζδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ ηδξ 

πενζμοζίαξ ιε ηδκ παπαδζά ηαζ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ημο Κανααέθα βζα ημ ημζκυ ημοξ 

ζοιθένμκ, ηυηε είκαζ «μ ζμθυξ άκενςπμξ». Ο Ανβφνδξ είκαζ αηνζαχξ ημ ακηίεεημ ημο 

άκηνα ηδξ. Γεκ είκαζ αβαευξ ηαζ ηαθυροπμξ, λένεζ κα ημζηάγεζ ημ ζοιθένμκ ημο ηαζ 

βζα αοηυ ημκ ειπζζηεφεηαζ ζηζξ οπμεέζεζξ ηδξ.   

         Ζ αθδβδιαηζηή απυδμζδ ημο παναηηήνα ημο Ανβφνδ ζοιπθδνχκεηαζ εηηυξ απυ 

ηζξ πνάλεζξ ημο ηαζ ηα θεβυιεκα ηςκ άθθςκ, απυ ηδκ ελςηενζηή πενζβναθή ημο ζηδκ 

ανπή ημο ένβμο: 

 

«Φδθυξ μ πνχημξ, ζανάκηα πνυκςκ άκηναξ, ςπνυξ πμθφ, παπφξ, ι‘ μθμζηνυββοθμ 

πνυζςπμ, ιε πμθφ ιζηνά ηαζηακά ηζ ακήζοπα ιάηζα, ιε ηαζηακυ ιμοζηάηζ, υπζ πμθφ 

ιαηνφ, λονζζιέκμξ, ιε πμκηνά πείθδ, ιε παπζά ιεβάθα πένζα, ηαζ ιε πμθφ ιεβάθμ 

ζημιάπζ, πμο ημο ζήηςκε ςξ ηα ζηναβάθζα, ηα πμκηνά ιαφνα αναηζά ημο, ηαζ πμο δεκ 

άθδκε κα εδθοηχκμκηαζ υθα ηα ημοιπζά ημο βεθέ ημο ηαζ ηδξ πμκηνήξ βζαηέηαξ ημο. 

Υεζιχκα ηαθμηαίνζ, μ Ανβφνδξ εθμνμφζε ιάθθζκα πμκηνά νμφπα, βζαηί εκυιζγε πςξ 

υθεξ μζ αννχζηζεξ παίνκμοκ ανπή απυ έκα ηνομθυβδια, ηαζ έθεβε ζοπκά πςξ μ 

άκενςπμξ ηνομθμβεί ημ ηαθμηαίνζ εοημθχηενα πανά ημκ πεζιχκα, ηαζ πμθφ πθζμ 

εφημθα έκαξ ζαηάηδξ, ζακ αοηυκ ημκ ίδζμκ, πμο ημ άζεια ημκ εηονακκμφζε απυ 

πνυκμοξ ηχνα ηάεε ιένα, ηαζ ιάθζζηα υηακ εεφιςκε, υηακ εαακυημοκ κα δμοθέρεζ, ή 

υηακ ακέααζκε ημο ζπζηζμφ ημο ημκ ακήθμνμ. Γζα ημφημ ηζυθαξ είπε πάκηα ιαγί ημο 

έκα πμκηνυ βονζζηυ νααδί ηαζ δεκ έαβαγε πμηέ απυ ημ ζηνμββοθυ ημο ημ ηεθάθζ ηδ 

ιεβάθδ ανπμκηζηή ημο ράεα, η‘ εημοαέκηζαγε παιδθυθςκα πάκηα βζα κα ιδκ 

ημονάγεηαζ, ιε ιζα ρζθή βοκαζηεία ηζ άζηδιδ θςκή». (υ.π., 11-12). 

 

          Ζ πενζβναθή αοηή επακαθαιαάκεηαζ ιε παναθθαβέξ απυ ημκ αθδβδηή ζε ηάεε 

ειθάκζζδ ημο Ανβφνδ (υ.π., 11-12, 13, 16, 17, 20, 22, 27, 39, 44, 77, 100, 125-126, 

149, 168 ηαζ 174). Σέημζμο είδμοξ θεπημιένεζεξ θεζημονβμφκ ςξ εκδείλεζξ βζα ημ 

παναηηήνα ημο ήνςα. Ζ έιθαζδ ζημ ιεβάθμ ζημιάπζ, ζηα πμκηνά πείθδ, ηα παπζά 

ιεβάθα πένζα δε θεζημονβμφκ απθχξ ζημ πνςημαάειζμ δδθςηζηυ επίπεδμ αθθά 

ιεηςκοιζηά απμηαθφπημκηαξ ηδ θαηνεία ημο βζα ημ πνήια, εκχ ημ ςπνυ 
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αννςζηδιέκμ πνυζςπυ ημο παναπέιπεζ ζε άκενςπμ ζδζμηεθή πμο κμζάγεηαζ βζα ημ 

δζηυ ημο ζοιθένμκ, ζε ζοκημκζζιυ αζθαθχξ ιε υζα παναηηδνζζηζηά θέεζ ηαζ δ 

Μανία βζα ηδ Υνοζάκεδ, ειιέζςξ πθδκ ζαθχξ, ηαζ βζα ημκ Ανβφνδ: 

 

«πςξ είκαζ ηα ιμφηνα ημο ακενχπμο, είκαζ ηζ δ ηανδζά ημο! Ο ηίηνζκμξ άκενςπμξ 

παπαδζά ιμο, δεκ είκαζ πμηέ ημο ηαθυξ∙ είκαζ δ ηαημζφκδ πμο ημκε ηζηνζκίγεζ ηαζ ημο 

θένκεζ ηδ ηεθαθμηνέιμοθα . . . Δβχ δ δφζηοπδ αημθμοεχ ηδκ μνιήκεζα ημο Ανβφνδ, 

ημο ζμθμφ ημο ακενχπμο. . . » (υ.π., 98). 

 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ δήθςζδ ηδξ Μανίαξ βζα ηδ Υνοζάκεδ θέβεηαζ βζα κα οπμζηδνίλεζ 

ημκ εαοηυ ηδξ ζηδκ ιμιθή ηδξ Υνοζακεδ:  «Σ΄ακζρίδζα ιμο εα ηθδνμκμιήζμοκε ημκ 

Κανααέθα», δδθχκμκηαξ έηζζ ηδκ «ηαημζφκδ» ηδξ Υνοζάκεδξ. Ο παναηηδνζζιυξ ημο 

Ανβφνδ ςξ ζμθμφ ακενχπμο αημφβεηαζ δζθςκζηά, αθμφ δ Μανία εζηειιέκα 

ακαθένεζ ημκ Ανβφνδ ζμθυ βζα κα απμηηήζμοκ ηφνμξ μζ πνάλεζξ ηδξ, ηαοηυπνμκα, 

υιςξ, μ παναηηδνζζιυξ ακαζνείηαζ αθμφ ηαζ μ Ανβφνδξ είκαζ «ηίηνζκμξ άκενςπμξ», 

επμιέκςξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ακηίθδρδ ηδξ Μανίαξ, «δεκ είκαζ πμηέ ημο ηαθυξ». ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ζηδκή έπμοιε ιζα ηανκαααθζηή εζημκμπμζία, ηαεχξ έπμοιε ηδ Μανία 

απυ ηδ ιζα, ηδ Υνοζάκεδ πμο ηδ γδθεφεζ, ημκ «ηάπνμ» Κανααεθα (υ.π., 98) ηαζ ημκ 

οπμρήθζμ ηεναηά Γζάκκδ, μ μπμίμξ ακηζιεηςπίγεζ ιε βέθζμ ηδκ ηαηάζηαζδ (υ.π., 99). 

      Συζμ μ Ανβφνδξ, υζμ ηαζ μζ οπυθμζπμζ ήνςεξ, είκαζ μζ ηοπζημί ήνςεξ πςνίξ 

ζδζαίηενεξ δζαηοιάκζεζξ: μ πμκδνυξ Ανβφνδξ ζε ακηζδζαζημθή ιε ημκ αβαευ αδενθυ 

ημο, ημ Γζάκκδ, πμο ζε υθμ ημ ένβμ πανμοζζάγεηαζ κα ιδκ έπεζ δζηή ημο άπμρδ, κα 

ιδκ ημο ανέζμοκ μζ ηααβάδεξ ηαζ βεκζηά κα ιδκ εκδζαθένεηαζ βζα ζμαανά γδηήιαηα. 

Ζ βοκαίηα ημο Ανβφνδ Υνοζάκεδ είκαζ δ ηοπζηή βοκαίηα ημο πςνζμφ, οπμηαβιέκδ 

ζημκ άκηνα ηδξ ηαζ άαμοθδ. Οζ ιυκμζ ήνςεξ πμο λεθεφβμοκ απυ ημοξ ηοπζημφξ ήνςεξ,  

υπςξ εα οπμζηδνζπεεί ζηδ ζοκέπεζα, είκαζ μ Κανααέθαξ ηαζ δ Μανία. Ο Κανααέθαξ 

βζαηί απμηεθεί έκα είδμξ ηανκαααθζημφ ήνςα ηαζ δ Μανία βζαηί εηθνάγεζ ημκ 

απνυαθεπημ ήνςα πμο γεζ ζ‘ έκακ έκημκα ακηζθαηζηυ ηυζιμ ηαζ ηνμθμδμηείηαζ απυ 

αοηυκ
216

. 

      

                                                 
216

  Ζ Θεμδχνα Γθοημθνφδδ – Αεακαζμπμφθμο ακαθένεζ υηζ «μ Κανααέθαξ είκαζ μ ιυκμξ παναηηήναξ 

ζημ αθήβδια πμο πανμοζζάγεζ ζοβηνμφζεζξ»: Από ηελ εμάξηεζε ζηελ ππνηέιεηα, 231. ηδκ πανμφζα 

ενβαζία εα οπμζηδνζπεεί υηζ αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ ημο δζπθμφ ήνςα ιε ηζξ έκημκεξ ζοβηνμφζεζξ 

εκοπάνπεζ ηαζ ζηδ Μανία, ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ.  
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         7. Ο Κανααέθαξ πανμοζζάγεηαζ ανπζηά ιέζα απυ ημ δζάθμβμ ιε ημκ Ανβφνδ, 

δοκαιζηυξ («μζ βοκαίηεξ εέθμοκε λφθμ... Καζ ηδ βνζά ιμο, ζακ εεφιςκα, ηδκ  

εημπάκζγα» 
217

, θζθήζοπμξ («εβχ παζδί ιμο δε πμθεφμιαζ πμηέ ιμο· δεκ είιαζ βθέπεζξ, 

εζςηενζηυξ άκενςπμξ· δεκ έπς ηαημζφκδ, δε ααζηάς ιέζα ιμο πάεμξ! υπζ», 40) ηαζ 

βενήξ ηνάζδξ («είιαζ βενυξ ηαζ ηαθυξ, 41»).  

        ημ θυβμ ημο Κανααέθα εκημπίγμκηαζ θέλεζξ πμο δεκ ανιυγμοκ ζηδ βναιιαηζηή 

ημο θυβμο ημο, υπςξ βζα πανάδεζβια  «εζςηενζηυξ» (υ.π., 40) ηαζ «παεδηζηυξ» (υ.π., 

78). Σζξ πνδζζιμπμζεί εέθμκηαξ κα απμημιίζεζ ηφνμξ, ζε ζηζβιέξ έκηαζδξ πμο 

αζζεάκεηαζ υηζ επζαάθθεηαζ κα οπεναζπίζεζ ημκ εαοηυ ημο, ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ 

ιπνμζηά ζημκ επζηείιεκμ εάκαημ ηδξ βοκαίηαξ ημο απυ ηδ ιζα ηαζ ηζξ πνμεέζεζξ ημο 

Ανβφνδ, ηαζ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ ιεηά απυ ημ πενζζηαηζηυ ιε ηζξ βοκαίηεξ πμο ημκ 

ημνμσδεφμοκ.  Γίκεζ ζοιαμοθέξ ζημκ Ανβφνδ, ιεηά ηδ θζθμκζηία ημο ιε ηδ Μανία, κα 

ιδ εοιχκεζ ηαζ κα ζοβπφγεηαζ. ηδ ζογήηδζδ πμο έπεζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ηδ Μανία, 

αοημζοζηήκεηαζ ςξ ενςηζηά αηιαίμξ («ιμο ιπμνεί αηυια δ βοκαίηα, 84»), εέθμκηαξ 

κα ηδκ πείζεζ υηζ ιπμνεί κα απμηηήζεζ δεφηενδ βοκαίηα, εκκμχκηαξ ζαθέζηαηα απυ 

υζα θέεζ, ηδκ ίδζα.  Πανυθα αοηά δ πανμοζίαζδ ημο Κανααέθα ιέζα απυ ηδ δζηή ημο 

εζηίαζδ, ένπεηαζ ζ‘ ακηίεεζδ ιε ηα ίδζα ηα βεβμκυηα. Απυ ηδκ ανπή ημο ένβμο δίκεηαζ 

έιθαζδ ζημ παναηζμφηθζ ημο Κανααέθα ηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ υθμζ ημκ ημνμσδεφμοκ. 

Ο ηυζιμξ ημκ ημνμσδεφεζ «ηανααέθα» δδθαδή ιπυβζα, πςνίξ κα απμηαθφπηεηαζ μ 

θυβμξ αοημφ ημο πνμζςκοιίμο. Δίκαζ ζδιακηζηυ υιςξ υηζ δε δίκεηαζ αθδβδιαηζηά 

ηάπμζα ελήβδζδ αοημφ ημο πνμζςκοιίμο, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ υηζ ημ γήηδια 

πενζμνίγεηαζ ζηδκ ελςηενζηή εζηίαζδ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδ ζηάζδ ημο αθδβδηή ζε 

ακάθμβεξ πενζπηχζεζξ ζηα πνμδβμφιεκα ένβα ημο Θεμηυηδ, υπςξ βζα πανάδεζβια 

ζημκ Καηάδηθν, υπμο ιέζς ηςκ ακαθήρεςκ δίκμκηακ ζημζπεία ηδξ γςήξ ημο 

Σμονηυβζακκμο ηαζ ελδβήζεζξ βζα ημ πανάλεκμ υκμιά ημο, ζοκδειέκεξ ιε ηδ 

ζοιπενζθμνά ηαζ ηα ηίκδηνά ημο.  

         Οζ πνάλεζξ ηαζ ηα θυβζα ημο Κανααέθα πνμηαθμφκ βέθζμ ζημοξ άθθμοξ ήνςεξ 

ηδξ κμοαέθαξ. Πνζκ αηυιδ πεεάκεζ δ βοκαίηα ημο, δδθχκεζ ζημ ζπίηζ ημο Ανβφνδ υηζ 

εα ράλεζ βζα άθθδ βοκαίηα, βεβμκυξ πμο πνμηαθεί ηδκ πενζπαζηηζηή  ακηίδναζδ ηδξ 

Μανίαξ ηαζ ημο Γζάκκδ. Σμ πενζζηαηζηυ ηαζ υζα θέβμκηαζ έπμοκ αανφηδηα ζημ ένβμ 

βζαηί δ Μανία ζοκεζδδημπμζεί ηδκ επίδναζδ πμο ιπμνεί κα αζηήζεζ ζημκ Κανααέθα 

ηαζ αάγεζ ζε εθανιμβή ημ ζπέδζμ ηδξ: 
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 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, 39. 
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« - Καζ δ Αββέθς; πςξ  πενκάεζ; ενχηδζε ζμαανά δ Μανία.  

- Χπ, ςπ, είπε μ Θχιάξ· γεζ ηαζ δε γεζ. Χξ απυρε, ςξ αφνζμ. . . Καζ θέβμκηαξ έηζζ 

εβφνζγε απυ ηδ ιζα ηζ απυ ηδκ άθθδ ιενζά ημ δελί ημο πένζ ηαζ ι‘ ακμζπηά υθα ηα 

δάπηοθα. Καζ κα ζαξ πς, ελαημθμφεδζε, κα ζαξ πς, Μανία ιμο, ηαθφηενα κα πάεζ 

ζημ ηαθυ ιζα χνα ανπφηενα, ηχνα πμο εβίκδη‘ έηζζ. Δίπε πάνα βενάζεζ. Πάνα πμθφ . . 

. Γεκ εθεθμφζε πζα βζα ηίπμηα. . . Μα βζα ηίπμηα. . . Κ‘ επαιμβέθαζε πμκδνά. Καζ 

ηχνα ιάθζζηα ηεξ φζηενεξ ιένεξ δεκ ηναηζέηαζ πθζμ· ανςιέγεηαζ, θημο! ιμο ζάπζζε 

υθα ηα ζηνχιαηα, πμο κα ζαξ ηα θές. . . πμο. . . 

Ζ Μανία έθηοζε η‘ εηείκδ ηαηά βδξ ηαζ ιε ηδκ άηνδ ηδξ ιπυθζαξ ηδξ εζθμφββζζε ηα 

πείθδ ηδξ. Ο Γζάκκδξ εβέθαζε ιζα ζηζβιή η‘ είπε: 

-  Πςξ ηαηακηαίκεζ μ άκενςπμξ! 

 - Δπαναβέναζε , επαναβέναζε. . . λακάπε μ Κανααέθαξ, ημζηάγμκηαξ ηαηάιαηα ηδ 

Μανία. 

- Κ‘ έηζζ ηαδιέκε Θςιά, ημο ‘πε εηείκδ, εα ιείκεζξ ηχνα ιμκαπυξ ζμο· ηαθυβενμξ!... 

Καδιέκε Θχιά! 

- Πμζμξ λένεζ ηζ ιμο ιέθθεηαζ. . . είπε μ Θχιάξ απθχκμκηαξ ηα πένζα ηαζ ιαγεφμκηαξ 

ηεξ πθάηεξ. Πμζμξ λένεζ!. . .  

- ηδκ δθζηία ζμο. . . έηαιε βεθχκηαξ μ Γζάκκδξ. 

- Παίνκεζξ ηάπα ιέηνα κα πάνεζξ άθθδκε; ημκ ενχηδζε βεθχκηαξ δ Μανία. Μα ημ καζ. 

. . είκαζ ημηζακάημξ μ Θςιάξ, ηζ αξ είκαζ πνμεζηυξ. . . 

 - Ακ έονς ηαιζάκε, είπε βεθχκηαξ μ βένμξ, ιζζυημπδ αέααζα έηζζ ζακ ημο θυβμο ζμο, 

αξ πμφιε, δεκ λένς ηζ εα ‘ηακα! 

-Α! ζ ανέζς, ημο πε δ Μανία ημζηάγμκηαξ ιε πείζια ημκ άκηνα ηδξ ηαηάιαηα ηαζ 

πζάκμκηαξ ηα ηυηηζκα ιάβμοθά ηδξ. Κ‘ εβέθαζε. 

[. . . ] 

-ηζζξ πανέξ ζμο Θςιά! . . . ημκ επαζνέηδζε δ Μανία παιμβεθχκηαξ ηαζ ηθείμκηαξ 

ημο ημ έκα ιάηζ. 

Αοηυξ ηδκ εοπανίζηδζε ιε ιζα βθοηζά ιαηζά, εκχ έπζκε ημ ηναζί ημο. Ο Γζάκκδξ 

εβέθαζε πάθζ. 

[. . . ] 

-Παίνκς, είπε πνχηα ημ ρςιί ηδξ αδενθήξ ιμο, ηαζ πδβαίκς ηαηυπζ αιέζςξ κα ανς 

ημκ Ανβφνδ. . .  

-πςξ μνίγεζξ, ημο ‘πε δεζθά δ Υνοζάκεδ· ζε πνμζιέκς. 
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-Γεζα ζμο . . . ημο πε δ Μανία ι‘ έκα παιυβεθμ. 

Αοηυξ ηδξ έπζαζε ημ πένζ ηαζ ηδξ παιμβέθαζε εοηοπζζιέκμξ. 

-Απυρε, είπε, ημ πμθφ αφνζμ, ιαξ αθήκεζ βεζέξ. . . 

Κ‘ επαιμβέθαζε πάθζ» (υ.π., 35-39). 

 

     Μέζα απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ δζάθμβμ αθθά ηαζ απυ ηα ζπυθζα ημο αθδβδηή 

ημκίγεηαζ ημ εκδζαθένμκ ημο Κανααέθα βζα ηδ Μανία ηαζ δ αδζαθμνία βζα ημ εάκαημ 

ηδξ βοκαίηαξ ημο («Αοηυξ ηδξ έπζαζε ημ πένζ ηαζ ηδξ παιμβέθαζε εοηοπζζιέκμξ. –

Απυρε, είπε, ημ πμθφ αφνζμ, ιαξ αθήκεζ βεζέξ… Κ‘ επαιμβέθαζε πάθζ»). Ζ υθδ 

ζηδκή απμηεθεί έκα ενςημπαίβκζμ ιεηαλφ ηδξ Μανίαξ ηαζ ημο Κανααέθα. Οζ θέλεζξ 

αθθά ηονίςξ μζ ηζκήζεζξ («Αοηυξ ηδξ έπζαζε ημ πένζ ηαζ ηδξ παιμβέθαζε 

εοηοπζζιέκμξ») είκαζ ενςηζηά οπμκμμφιεκα ημο Κανααέθα βζα ηδ Μανία, δ μπμία ηα 

δέπεηαζ ιε εοπανίζηδζδ ηυζμ βζαηί ηδ δζαζηεδάγμοκ υζμ ηαζ βζαηί ελοπδνεημφκ ηα 

ζπέδζά ηδξ (ηζζξ πανέξ ζμο Θςιά! . . . ημκ επαζνέηδζε δ Μανία παιμβεθχκηαξ ηαζ 

ηθείμκηαξ ημο ημ έκα ιάηζ). Ζ πενζβναθή ηδξ ενςηζηήξ ζηδκήξ ιε θυκημ ημκ 

επζηείιεκμ εάκαημ ηδξ βοκαίηαξ ημο Κανααέθα. (ενςημπαίβκζμ ηαζ επζεακάηζμξ 

νυβπμξ) απμηεθεί ζζπονή ακηίζηζλδ ζηδ βναιιή ημο Ναημοναθζζιμφ αθθά ηαζ ζηδκ 

ηανκαααθζηή πανάδμζδ. Οζ ήνςεξ ζηα καημοναθζζηζηά ένβα παναζφνμκηαζ απυ ηα 

έκζηζηηα ηαζ ηζξ μνιέξ ηαζ αδοκαημφκ κα εθέβλμοκ ηα πάεδξ ημοξ 
218

. ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ μ Κανααέθαξ αδζαθμνεί βζα ημ εάκαημ ηδξ βοκαίηαξ ημο ηαζ 

πνμζεββίγεζ ενςηζηά ηδ Μανία. Ζ αθθυημηδ ζοιπενζθμνά ηςκ δνχςκ, ηυζμ ημο 

Κανααέθα, υζμ ηαζ ηδξ Μανίαξ, ζημκ επζηείιεκμ εάκαημ ηδξ βοκαίηαξ ημο Κανααέθα 

απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηδξ ανπαίαξ ιεκίππεζα, πμο ζφιθςκα ιε ημκ 

Bakthin επδνεάζηδηε απυ ηδκ ηανκαααθζηή πανάδμζδ
219

.   Ζ θαβκεία ημο Κανααέθα 

βζα ηδ Μανία ημκίγεηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημ δζάθμβυ ημο ιε ημκ Ανβφνδ: 

 

« - Απ, είπε μ Ανβφνδξ, αοηή δ κφθδ ιμο . . . Δίκαζ πάνα αρζά. . . ηζ  ημ 

εέθεζξ . . . Βνίγεζ, ηάκεζ, θςκάγεζ!.  

- ακ άθμβμ απυ ζηάαθμ. . . . είπε μ Κανααέθαξ ηαζ ηα ιάηζα ημο 

άζηναρακ. [. . . ] 
220

 

                                                 
218

  Βθ. ζπεηζηά: Ακαζηαζία Ακηςκμπμφθμο, «Ο Γενιακζηυξ καημοναθζζιυξ»: Ο Ναηνπξαιηζκόο ζηελ 

Διιάδα. Γηαζηάζεηο-Μεηαζρεκαηηζκνη-όξηα, 200. 
219

 Βθ. πενζζζυηενα βζα ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ανπαίαξ ιεκίππεζαξ ημ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ πανμφζαξ 

ιεθέηδξ. 
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- Μδκ πμκμηεθαθζέζαζ . . . Αφνζμ, αφνζμ, ζμο ζηένκς εβχ ηεξ δφμ 

ζοβάιπνζζζεξ, ημκ οβζυ ιμο, ηδ εοβαηένα ιμο ηαζ ηδκ ακζρζά ιμο ηαζ 

ζμο ηάκμοκε υθεξ ηεξ δμοθεζέξ ζημκ αένα . . . Ακ ημ‘πεξ πεζ 

πνςηφηενα, ηέημζα χνα εα ‘ηακε υθεξ ηαιςιέκεξ∙ ια δ ιένα απέναζε 

ζήιενα, ηζ μφηε αφνζμ δε εα ιπμνέζμοιε, βζαηί, ηαεχξ θεξ, εα πεεάκεζ 

απυρε . . . υπζ; Αξ ηανηενέζμοιε θμζπυκ βζα ηδκ άθθδ ιένα . . . Ξένεζξ, 

Θςιά, ηζ βοκαζηάνα είκαζ δ κφθδ ιμο; ηδ βδξ αοηή ηδκε ηνχεζ! άκηναξ 

δεκ ηα αβάγεζ πένα ηακέκαξ ιαγί ηδξ!. . .  

- Γοκαζηάνα! είπε μ Κανααέθαξ ηαζ ηα ιάηζα ημο άζηναρακ.» (υ.π., 43-

44) 

 

     Ζ αδζαθμνία βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ βοκαίηαξ ημο θακενχκεηαζ  ζηδκ επυιεκδ 

ζηδκή, ζημ ζπίηζ ημο Κανααέθα, υηακ θέεζ ζηδκ αδενθή ημο υηζ δε πνεζάγεηαζ κα 

δχζμοκ ζηδκ εημζιμεάκαηδ ημνδζάθμ ηαζ κα ηδξ παναηείκμοκ ηδ γςή, αθθά ανηεί ημ 

κενυ («Κμνδζάθμ. . . εβέθαζε μ Θςιάξ· ημ ημνδζάθμ ιμκαπά ηδξ θεζπεζ. . . Αοηή είκαζ 

πεεαιέκδ ηζυθαξ· δεκ ηήκε αθέπεζξ; Να ηδκ ακάπαοε, κα θεξ, μ Θευξ βθήβμνα βζα κα 

ιδκ ηονακκζέηαζ· ηζ ηδ εέθεζ ηδ γςή έηζζ; βζαηί κα ηδκ ηάιμοιε κα γήζεζ πενζυηενμ;», 

48).  

         Ο Κανααέθαξ ακηζιεηςπίγεηαζ πενζπαζηηζηά απυ υθμοξ ημοξ ήνςεξ, αηυιδ ηαζ 

απυ ηδκ εημζιμεάκαηδ βοκαίηα ημο (υ.π.,51-52), βεβμκυξ πμο ημκ ελμνβίγεζ ηαζ ηδκ 

ακαεειαηίγεζ ζηζξ ηεθεοηαίεξ χνεξ ηδξ. Μέζα απυ ημ παναθήνδια ηδξ βοκαίηαξ ημο 

ιαεαίκμοιε υηζ μ Κανααέθαξ έδζςλε ηδ ιδηένα ηδξ απυ ημ ζπίηζ  (υ.π., 55), εκχ ιεηά 

απυ ημ εάκαηυ ηδξ απμηαθφπηεηαζ υηζ ηδκ είπε αθήζεζ «κα ηδ θάκε γςκηακή ηα 

ζημοθήηζα» (υ.π., 61). Μεηά ημ εάκαημ ηδξ βοκαίηαξ ημο, δ γςή ημο βίκεηαζ αηυιδ 

πεζνυηενδ ηαεχξ ημκ ημνμσδεφμοκ μζ ημπέθεξ ηαζ ηα παζδζά ημο πςνζμφ (υ.π., 73-77 

ηαζ 115-117). 

        Ο δοκαιζηυξ ηαζ έλοπκμξ Κανααέθα, υπςξ εέθεζ κα αοημπανμοζζάγεηαζ, πμο 

δίκεζ ζοιαμοθέξ ζημκ Ανβφνδ πχξ κα ηονζανπεί ζηζξ βοκαίηεξ («μζ βοκαίηεξ εέθμοκε 

λφθμ. . . .ημ λφθμ ιυκμ ηεξ ιασκάνεζ», 39), ελαπαηείηαζ ζε δφμ ηνίζζιεξ πενζζηάζεζξ, 

ζε δζαθμνεηζηυ υιςξ πθαίζζμ ζοιθναγμιέκςκ: ηδκ πνχηδ θμνά εκ αβκμία ημο 

(πακηνεφεηαζ ηδ βοκαίηα ημο ιε ημκ πυεμ κα ηάκεζ παζδί αθθά αοηή απμδεζηκφεηαζ 

ζηείνα), ηδ δεφηενδ απυ ηδ Μανία (ημκ πείεεζ ιε ηδκ μιμνθζά ηδξ κα οπμβνάρεζ ηδκ 

ζζυαζα πνυζμδμ), έπμκηαξ υιςξ πθήνδ αοημβκςζία ηδξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηςκ πνάλεχκ 

ημο: 
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«Ο άκενςπμξ», είπε πζηνά μ Κανααέθαξ, «πμο δεκ έπεζ ηνέαξ δζηυ ημο, είκαζ ζακ ημ 

πμοθί ζημ ηθανί! Έηζζ η‘ εβχ. Ξένς ηί πνέπεζ ηαζ ηί δεκ πνέπεζ κα ηάις. Ξένς ηί 

είκαζ αοηυ πμο εα ιε ηάιεζ κα ιεηακζχζς . . . ια μ κμοξ δεκ μνίγεζ πάκηα. . .  ηζ‘ μ 

άκενςπμξ δεκ αημφεζ πάκηα ηδκ ηαθή ημο μνιήκεζα, αθθά ηάκεζ ημ ακάπμδμ, αοηυ 

πμο λένεζ πςξ εα ημο θένεζ ηαηυ» (υ.π.,110) 

 

Ο Κανααέθαξ βκςνίγεζ υηζ είκαζ ιμκάπμξ πςνίξ δζηυ ημο παζδί πμο εα ημ κμζαζηεί 

πναβιαηζηά βζαηί μζ λέκμζ ημζηάγμοκ πάκηα ημ ζοιθένμκ ημοξ («Ο άκενςπμξ», είπε 

πζηνά μ Κανααέθαξ, «πμο δεκ έπεζ ηνέαξ δζηυ ημο, είκαζ ζακ ημ πμοθί ζημ ηθανί!»), 

ακηζθαιαάκεηαζ υηζ δεκ πνέπεζ κα οπμβνάρεζ ηδκ ζζυαζα πνυζμδμ ιε ημκ Ανβφνδ ηαζ 

έπεζ επίβκςζδ υηζ εα ημκ εηιεηαθθεοημφκ ηαζ εα ιεηακζχζεζ βζα ηδκ εκένβεζα ημο. 

Πανυθα αοηά πνάηηεζ ακηίεεηα απυ υ,ηζ ημο επζαάθθεζ δ θμβζηή («[…]ια μ κμοξ δεκ 

μνίγεζ πάκηα[…]») ηαζ οπμβνάθεζ πνυζμδμ. Ζ υθδ ζηδκή πμο δζαδναιαηίγεηαζ πνζκ 

ηαζ ιεηά ηδ ζοβηεηνζιέκδ δήθςζδ ημο Κανααέθα  πνεζάγεηαζ  ζδζαίηενδ πνμζμπή βζα 

κα θακμφκ λεηάεανα μζ θυβμζ ηδξ απυθαζδξ ημο Κανααέθα: 

 

«Ο κμδάνμξ, ημο ‘πε μ Ανβφνδξ, ειμίναζε ηχνα ημ πηήια ημο ζηεξ εοβαηένεξ ημο. 

Γένμκηαξ άκενςπμξ είκαζ ηζ αοηυξ∙ δε ιπμνμφζε πθζα κα ημ δμοθεφεζ. Έθα κα πζεζξ 

ηαζ ημο θυβμο ζμο ζηδκ οβεζά ημο . . .  

Ο Κανααέθαξ επαιμβέθαζε πμκδνά. 

- θμ ημο ημ πνάια, είπε, ζηεξ εοβαηένεξ ημο . . .  

- Ναζ είπε μ Ανβφνδξ. ακήζοπμξ» 

- ηεξ εοβαηένεξ ημο; Ξακάπε μ Θςιάξ, ημοκχκηαξ ημ ηεθάθζ ημο ηαζ 

ημζηάγμκηαξ ηαηάιαηα ηδ Μανία∙ υθμ ημο ημ πνάια; Ώζηε ηχνα δε 

ιπμνεί πθζα κα πμοθήζεζ ηίπμηα. . . Μα μφηε ηαζ πνζκ δεκ ιπμνμφζε, 

βζαηί θοζζηά μζ βαιπνμί δε ε‘ άθδκακ . . . Καζ πχξ κα ιπεζ λέκμξ ζε 

ηέημζα ιπενδέιαηα . . . Καζ ημ ζπίηζ; 

- Κ‘ εηείκμ, ημο ‘πε βεθχκηαξ δ Μανία, βζαηί υθμ ηδκ εημίηαγε. 

- Μα βζαηί ζηεξ εοβαηένεξ ημο; είπε μ Κανααέθαξ∙ δεκ έονζζηε έκακ 

λέκμκ; Ακ αφνζμ μζ εοβαηένεξ ημο ημκε αανεεμφκε, ηζ εα ηάιεζ αοηυξ, 

βένμκηαξ άκενςπμξ; Καθφηενα λέκμξ πανά μζ εδζημί∙ δεκ ιμο ημ ‘πεξ 

έηζζ, Ανβφνδ; Μπμνεί ηαζ κα ιεηακζχζεζ. . .  

- Παναηνέπεζξ, Θςιά, ημο‘πε ιε ιεβαθμπνέπεζα μ παπάξ. 
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- Έπεζξ δίηζμ, είπε βθοηά μ Ανβφνδξ∙ ια υθα ηα δάηηοθα δεκ είκαζ ίζζα. . 

. Οζ εοβαηένεξ ημο είκαζ παζδζά ημο, εζφ είζαζ άηεηκμξ. . .   

- Ο άκενςπμξ», είπε πζηνά μ Κανααέθαξ, «πμο δεκ έπεζ ηνέαξ δζηυ ημο, 

είκαζ ζακ ημ πμοθί ζημ ηθανί! Έηζζ η‘ εβχ. Ξένς ηί πνέπεζ ηαζ ηί δεκ 

πνέπεζ κα ηάις. Ξένς ηί είκαζ αοηυ πμο εα ιε ηάιεζ κα ιεηακζχζς . . . 

ια μ κμοξ δεκ μνίγεζ πάκηα. . .  ηζ‘ μ άκενςπμξ δεκ αημφεζ πάκηα ηδκ 

ηαθή ημο μνιήκεζα, αθθά ηάκεζ ημ ακάπμδμ, αοηυ πμο λένεζ πςξ εα 

ημο θένεζ ηαηυ. Ήνεα εδχ, Ανβφνδ, κα ζε παναηαθέζς κα ιμο ηάκεζξ 

ηδκ ζζυαζα πνυζμδμ ηαηά πςξ ιζθήζαιε! Ο κμδάνμξ είκαζ εδχ ηαζ εα 

ιαξ μνιδκέρεζ . . .  

- Σζ; είπε δ Μανία εοιχκμκηαξ∙ μ Ανβφνδξ εα ζμο πάνεζ ημ πηήια; 

- Καζ μζ δομ ιαξ, είπε παιμβεθχκηαξ μ Γζάκκδξ∙ δεκ είιαζηε αδένθζα; 

Γζαηί εβχ, ηζ υπζ μ Ανβφνδξ; βζαηί μ Ανβφνδξ, ηζ υπζ εβχ;. . . 

- Πμθφ ηαθή ζηέρδ, είπε μ παπάξ ιε ιεβαθμπνέπεζα∙ πμο κα ηοκδβζέζαζ, 

βένμξ άκενςπμξ ηχνα, ιε πηήιαηα, ιε δμοθεζέξ, αθμφ δε ιπμνείξ κα 

δμοθέρεζξ μ ίδζμξ . . . Έπεζξ έκα ηυζμ, ανέλεζ πζμκίζεζ, η‘ δζοπάγεζξ. 

                Ζ Μανία εημίηαλε ημ Θςιά ηαζ ημκ Ανβφνδ εοιςιέκδ∙ ηζ αοηυξ εηαηάθααε 

πςξ δεκ εοπανζζηζυημοκ. 

- Να ζμο ηα βνάρς ηδξ ίδζαξ; ηδξ είπε παναηαθχκηαξ. 

- Ζ βοκαίηα, είπε ιε ζαδζιέκδ θςκή μ κμδάνμξ, ηαηεαάγμκηαξ ηα ιάηζα 

ζακ κηνμπζαζιέκμξ, δεκ ιπμνεί κα ηάιεζ μφηε ημ παναιζηνυ, πςνίξ ημ 

εέθδια ημο ακηνυξ ηδξ . . . Γε ιπμνεί μφηε κα ημοκδεεί . . . Καζ ηζ 

αζθάθεζα εα ‘πεξ απυ ηδκ οπμπνέςζδ ιζακήξ πακηνειέκδξ βοκαίηαξ; 

- Κ‘ εβχ, είπε μ Γζάκκδξ, δεκ ηάκς ηίπμηα, πςνίξ ημκ αδενθυ ιμο . . . 

Πςξ εα πθενχκς; Αοηυξ ααζηάεζ ημο ζπζηζμφ ημ ηειυκζ . . .  

Ο παπάξ ιε ιζα ιαηζά ημο ημκ επαίκεζε. 

- Μα, είπε μ Ανβφνδξ, ηθεζυκηαξ ηα ιάηζα ημο, έκα ηάθανμ ηδκ διένα 

υπζ . . . υπζ . . . Αθμφ εα ‘πεζξ ημ θασ ζμο, απ‘ υ,ηζ ηνχβς η‘ εβχ, ημ 

ζοβφνζμ ζμο, ηα θμνέιαηά ζμο, ηαζ. . . ηζ υ,ηζ εέθεζ δ ηανδζά ζμο. . . ηζ 

άθθμ; Γεκ αλίγμοκε υθα αοηά ημ ηάθανμ; Καζ πάθε αξ ζμο δχζμοιε 

πανηγζθίηζ ηζ έκα θνάβημ ηδκ διένα, κα ημ παθάξ βζα ηδκ ροπή ζμο∙ ηζ 

άθθμ; Αξ πμοιε ζηνμββοθά εαδμιήκηα ηάθανα ημ πνυκμ . . . ηζ θεξ; 

είκαζ ηαθά; Καζ ιυκμ ακ ζμο ηαηαθείρμοκε ημ πνεζαζηυ ζμο, εα ‘πεζξ 

ημ δζηαίςια κα γδηάξ ημ ηάθανμ∙ ηζ αοηυ βζαηί πενπαημφιε ζημκ ηυζιμ 
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ιε γςή ηαζ ιε εάκαημ. . . Μπμνεί εβχ κα πεεάκς, η‘ μζ ηθδνμκυιμζ 

ιμο κα ιδ ζ‘ εοπανζζημφκε . . . μο ιζθχ ίζζα ηζ άβζα. . . Σζ θέξ; 

- Ναζ, αέααζα . . . είπε πμκδνά μ παπάξ ηζ εζδηχεδηε απυ ηδκ ηανέηθα 

ημο. 

-  πςξ εέθεηε, είπε πμκδνά μ Κανααέθαξ, ημζηάγμκηαξ ηδ Μανία. 

Αοηή ημο παιμβέθαζε.», (υ.π., 109-111). 

      

Ο Κανααέθαξ ζηδκ απυθαζδ ημο κμδάνμο κα δχζεζ ηδκ πενζμοζία ημο ζηζξ ηυνεξ 

ημο, ακηζηείκεζ ημ θυβμ ημο Ανβφνδ («Μα βζαηί ζηεξ εοβαηένεξ ημο; είπε μ 

Κανααέθαξ∙ δεκ έονζζηε έκακ λέκμκ; Ακ αφνζμ μζ εοβαηένεξ ημο ημκε αανεεμφκε, ηζ 

εα ηάιεζ αοηυξ, βένμκηαξ άκενςπμξ; Καθφηενα λέκμξ πανά μζ εδζημί∙ δε ιμο ημ ‘πεξ 

έηζζ, Ανβφνδ; Μπμνεί ηαζ κα ιεηακζχζεζ. . .»). Ο Ανβφνδξ, υιςξ, απακηχκηάξ ημο, 

ημο οπεκεοιίγεζ ηδκ ελαπάηδζδ ηδξ βοκαίηαξ ημο  ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ αοηυξ είκαζ 

άηεηκμξ  («Έπεζξ δίηζμ, είπε βθοηά μ Ανβφνδξ∙ ια υθα ηα δάηηοθα δεκ είκαζ ίζζα. . . 

Οζ εοβαηένεξ ημο είκαζ παζδζά ημο, εζφ είζαζ άηεηκμξ. . .), λοπκχκηαξ ημο βζα άθθδ 

ιζα θμνά
221

, ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα υπςξ είκαζ δ ελαπάηδζδ, δ θμαία ηαζ  δ 

ιμκαλζά. Ζ απυθαζή ημο κα οπμβνάρεζ ηδκ ζζυαζα πνυζμδμ δεκ έβηεζηαζ ηυζμ ζηα 

ζοκαζζεήιαηα αοηά πμο κζχεεζ μ ήνςαξ, αθθά ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηδξ Μανίαξ 

εοεθπζζηχκηαξ κα ημο δμεεί ενςηζηά, αθμφ έπεζ ήδδ πνμδβδεεί δ ζηδκή ζηδκ μπμία 

ελέθναζε ημκ πυεμ ημο βζ‘ αοηή ηαζ δ Μανία ημο γήηδζε απμδεζλδ ηδξ αβάπδξ ημο 

(«Καζ πάθε πμζμξ λένεζ . . . ζακ ζδχ πμο αβαπάξ ζη‘ αθήεεζα . . . Δ, ηυηεξ ιπμνεί κα ιδ 

ιε ααζηάλεζ δ ηανδζά. . . . », υ.π., 86), ηάηζ πμο μ Κανααέθαξ εηθαιαάκεζ ςξ ενςηζηυ 

οπμκμμφιεκμ ακ οπμβνάρεζ ηδκ ζζυαζα πνυζμδμ («Μα ημκ άβζμ πονίδςκα, μ 

Ανβφνδξ ιμο ‘δςηε ζήιενα ηδκ ηαθφηενδ μνιήκεζα. . . Δίιαζηε ζφιθςκεζ υθμζ . . . 

ηαζ εα ηάις, υ,ηζ ιμο θέεζ. Θα νςηήζς ημ κμδάνμ, άια ημκ ζδχ. Έηζζ εα θπανζζηδεεί 

θές, η‘ δ Μανία . . . ηαζ. . . ). Γζα ημ θυβμ αοηυ ζε υθδ ηδ ζηδκή ημηάγεζ επίιμκα ηδ 

Μανία, ηαζ υηακ ηδ αθέπεζ δοζανεζηδιέκδ, ηδξ πνμηείκεζ κα βνάρεζ υθδ ηδκ 

πενζμοζία ημο ζε αοηήκ («Ζ Μανία εημίηαλε ημ Θςιά ηαζ ημκ Ανβφνδ εοιςιέκδ∙ ηζ 

αοηυξ εηαηάθααε πςξ δεκ εοπανζζηζυημοκ.Να ζμο ηα βνάρς ηδξ ίδζαξ; ηδξ είπε 

παναηαθχκηαξ»), ηάηζ υιςξ πμο δε ιπμνεί κα βίκεζ αθμφ δ βοκαίηα είκαζ ελανηδιέκδ 

απυ ημκ άκηνα ηδξ. Ο Ανβφνδξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ιδκ ιεηαπεζζεεί μ 

                                                 
221

 Ο Ανβφνδξ έπεζ λακαιζθήζεζ ζημκ Κανααέθα βζα ηδκ αηεηκία ημο ηαζ ηδκ ηοπυκ εηιεηάθθεοζή ημο 

απυ ημοξ ζοββεκείξ ημο. Βθ. : Κςκζηακηίκμξ Θεμηυηδξ, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, ζεθ. 42-

44 ηαζ 80-82. 
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Κανααέθαξ ημο ακαθένεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο ημο μθείθεζ ακ αοηυξ οπμβνάρεζ ηδκ 

ζζυαζα πνυζμδμ αθήκμκηαξ κα εκκμδεεί ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ υθςκ ηςκ επζεοιζχκ 

ημο, ειιέζςξ πθδκ ζαθχξ, ηαζ ημο πυεμο ημο βζα ηδ Μανία  («Μα, είπε μ Ανβφνδξ, 

ηθεζυκηαξ ηα ιάηζα ημο, έκα ηάθανμ ηδκ διένα υπζ . . . υπζ . . . Αθμφ εα ‘πεζξ ημ θασ 

ζμο, απ‘ υ,ηζ ηνχβς η‘ εβχ, ημ ζοβφνζμ ζμο, ηα θμνέιαηά ζμο, ηαζ. . . ηζ υ,ηζ εέθεζ δ 

ηανδζά ζμο. . . ηζ άθθμ; Γεκ αλίγμοκε υθα αοηά ημ ηάθανα; Καζ πάθε αξ ζμο δχζμοιε 

πανηγζθίηζ ηζ έκα θνάβημ ηδκ διένα, κα ημ παθάξ βζα ηδκ ροπή ζμο∙ ηζ άθθμ;»). Γζ 

αοηυ μ Κανααέθαξ  ζοιθςκεί ημζηάγμκηαξ πμκδνά ηδ Μανία ηαζ δ Μανία ιε ηδ 

ζεζνά ηδξ βεθά εοπανζζηδιέκδ. 

         Πνυηεζηαζ βζα ημκ ιμκαδζηυ ήνςα ημο ένβμο, πμο απμηαθφπηεηαζ υπζ ιυκμ ιέζα 

απυ ημ δζάθμβμ αθθά ηαζ απυ ημ ιμκυθμβμ. Ζ απμβμήηεοζδ ημο απυ ηδ ιδ 

ακηαπυηνζζδ ηδξ Μανίαξ ζηζξ ενςηζηέξ ημο επζεοιίεξ εζςηενζηεφεηαζ ζημ πζμ ηάης 

ιμκυθμβμ: 

 

«-Γε δς!. . . εα βέκεζ ημηγάι ζανάβζ ημ ζπίηζ ιμο. . . ημ ζπίηζ ημοξ!. . . Θα εκχζεζ ιε 

η‘ άθθμ, εα ‘πεζ έηζζ ηζ άθθα δφμ πανάεονα, εα βέκεζ άθθδ ιζα ηάιανδ ιεβαθφηενδ 

απυ ηδ ιεβάθδ ημοξ ηδκ ηάιανδ! ηαζ εα ηδκ πάνεζ θοζζηά δ Μανία ζημ ιενηζηυ ηδξ, 

υηακ εα ιμζνάζμοκε!. . .  Δηεί θμζπυκ εα ημζιάηαζ ιε ημκ άκηνα ηδξ!. . . Απ, απ! 

Γενάζιυ δεκ έπεζ∙ ημ ιάβμοθυ ηδξ ζηάγεζ αίια∙ βοκαίηα ιζα θμνά! Με ημ ιάηζ ηνχεζ 

ημκ άκενςπμ!. . . Γε δς. . . Μα ςξ ηα ηχνα αηυια ηίπμηα˙ ςξ πυηε; ιε λεθεφβεζ, ιμο 

ηάκεζ κάγζα. Σχνα ημ δζηυ ιμο ημ πήνακε . . .Πάεζ. . . .Καζ ηα παζδζά ημοξ, ακάεειά 

ηα, ανπζγμοκε, ιέζα ζημ ζπίηζ ημοξ ηζυθαξ, ηαζ δεκ ημοξ θέεζ ηακέκαξ ηίπμηαξ . . . 

Γζαηί έηζζ, βζαηί; Θέθεζ κα ιε βεθάζεζ ηαζ ιε βεθάεζ!. . . Γζ‘ αοηυ έδςηα ημ δζηυ ιμο; . 

. . Μα έηζζ θέεζ ιε ημ κμο ηδξ! . . .Α, εα βέκς η‘ εβχ ηαηυξ. . . δ ηαθμζφκδ δε θεθάεζ! 

. . . Θα ηδκε πζάζς, ηζ υεε ηα αβάθεζ δ άηνδ!. . . . Καζ ημ ζηακζυ μ Θευξ ημ ‘δεζλε» 

(υ.π. 114-115). 

 

      ημκ παναηζεέιεκμ αοηυ ιμκυθμβμ πνμαάθθεηαζ δ θαβκεία ημο Κανααέθα βζα ηδ 

Μανία, ηαεχξ δεκ ακδζοπεί ηυζμ βζα ημ ζπίηζ πμο έπαζε, υζμ βζα ηδκ επέηηαζδ ηδξ 

ηάιανδξ ηδξ Μανίαξ, ζηδκ μπμία εα εονίζηεηαζ ιε ημκ άκηνα ηδξ ηαζ υπζ ιε ημκ ίδζμ. 

Απμθαζίγεζ κα βίκεζ ηαηυξ ηαζ κα απμηηήζεζ ενςηζηά ηδ Μανία, έζης ηαζ ιε ηδ αία, 

ηάηζ πμο εα επζπεζνήζεζ έκα πνυκμ ιεηά.  Μέζα ζηδ δίκδ πμο ανίζηεηαζ θυβς ηδξ 

Μανίαξ ηαζ ζημ αδζέλμδμ ηςκ απμηοπδιέκςκ ενςηζηχκ πνμζπαεεζχκ ημο βζα εηείκδκ, 

ζοκεζδδημπμζεί πθέμκ ηδκ αδοκαιία ημο ηαζ απμθαζίγεζ κα βίκεζ μ ίδζμξ «Πεζναζιυξ» 
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ηαζ κα εηδζηδεεί βζα υζα οπέθενε. Ζ απυθαζδ αοηή πενκάεζ ζε έκακ εηηεκή 

ζδιακηζηυ ιμκυθμβμ εκ είδεζ δζαθυβμο ημο ήνςα ιε ημκ εαοηυ ημο: 

 

«- Απ! εα βέκς ηαηυξ! λακάπε. Μμο θηαίκε υθμζ μζ άκενςπμζ, υθμζ, υθμζ. . .  Δίιαζ 

ιάνηοναξ ζ‘ αοηυκ ημκ ηυζιμ, ιε ιζζήζακε υθμζ, είιαζ ημο πςνζμφ ημ ημνυζδμ. . .  

Δβχ ημνυζδμ. . .  Απ! απ! Κανααέθα, απυ δς· Κανααέθα, απυ ηεζ. 

[. . .] 

 Δεοιυημοκ ηζυθαξ ηδκ πεεαιέκδ βοκαίηα ημο, ημ εάκαηυ ηδξ, ηδ γςή ημο ιαγί ηδξ, ηα 

κζάηα ημο. Συηεξ πμο ‘πε ηδ δφκαιδ πμζμξ ημζημφζε κα ημκ πεζνάλεζ; Οζ άκενςπμζ 

ήλενακ υθμζ πςξ η‘ εηείκμξ διπμνμφζε κα ηάιεζ ημ ηαηυ, ακ ήεεθε· η‘ μζ άκενςπμζ 

θμαμφκηαζ μ έκαξ ημκ άθθμ, ηαζ ιμκάπα βζ αοηυ δεκ ηνχβμκηαζ ζακ ημοξ θφημοξ. . . . 

Μα ηχνα ημκ εθμβάνζαγακ υθμζ αδφκαημκ, άηαημκ άκενςπμ, ηαζ βζ‘ αοηυκ ημκ 

ηονακκμφζακ· βζ‘ αοηυ ηονακκμφκ πάκηα ημοξ βένμοξ, ημοξ άηοπμοξ βένμοξ, πμο ημο 

‘ιμζάγακ.  

[ . . . ] 

΄ έκακ ηέημζμκ άδζημκ ηυζιμ, δ ηαθμζφκδ δεκ είπε ηαιζά ακηαιμζαή∙ δε εα ‘πε μφηε 

ημ ηνίια ηαιία ηζιςνία . . .  Γεκ ήηακ αοηυξ ημοηυξ βζα κ‘ αθμηνάγεηαζ ηα παναιφεζα 

ηςκ παπάδςκ . . . Ήλενε ηαθά βζαηί αοημί ειζθμφζακ υπςξ ειζθμφζακ . . . Σμοξ 

έαθεπε μιπνυξ ημο πςξ εθένκμκηακ∙ έαθεπε ημ ζφβαιπνυ ημο Γζάκκδ, ημκ πθεμκέπηδ, 

πμο επίηναζκε ηυζμ έκα βένμκηα, εκχ εγμφζε εοηοπζζιέκμξ ιε βοκαίηα, ιε παζδζά, ιε 

πηήιαηα η‘ εβεθμφζε ημκ αεχμ ημκ ηυζιμ ιε ημ θυαμ ημο εακάημο, ιε ηδκ ηυθαζδ, η‘ 

εηήνοπκε μ οπμηνζηήξ ιεηάκμζα ηζ αβάπδ! Σμ άδζημ εααζίθεοε! Γζα ημφημ ςξ ηζ αοηυξ 

ήεεθε κα ηάιεζ ημ ηαηυ. 

 -Θα βίκς Πεζναζιυξ, λακάπε, Πεζναζιυξ. . .   

[. . .] 

Θα ιπμνμφζε κ‘ ακμίλεζ πυθειμ ι‘ υθμκ ημκ ηυζιμ, πςνίξ κα πάεεζ μ ίδζμξ μφηε έκα 

ηίπμηα. . . ςζηυξ Πεζναζιυξ. . . Γζαηί ιμκάπα ιε ημ βείημκα; Καζ ιε ημκ Ανβφνδ ημκ 

πθεμκέπηδ υπζ; ηαζ ιε ηδ Μανία υπζ; Πυζα ημο‘πε ηάιεζ αοηή. . . Μα μ Γζάκκδξ, μ 

Γζάκκδξ ήηακ άθθμξ άκενςπμξ, αοηυξ δεκ είπε ηαημζφκεξ. . . Μα, ια μ Θευξ δεκ ηάκεζ 

ζεζζιμφξ, ηαηαπμκηζζιμφξ, ια δε νίπκεζ αζηναπέξ, ηαζ δε παθάεζ έηζζ αδζάθμνα ημοξ 

άδζημοξ ηαζ ημοξ δίηαζμοξ; Έηζζ εα ‘ηακε ηζ μ Θςιάξ. . . Αξ έπαζνκε ηαζ ημ Γζάκκδ ημ 

ζηέδζμ. . . Μα ηζ δφκαιδ έπεζ αοηυξ, μ ένδιμξ, μ ηοκδβδιέκμξ, πμο ηάεε ιένα 

έζηοθηε ηαζ πενζυηενμ πνμξ ηδ βδ, ηάημο απυ ημ αάνμξ ηδξ δοζηοπίαξ ηαζ ημο 

ηαηαηνεβιμφ ημο; 
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Ακαζηέκαλε η‘ έπεζηα αιέζςξ εβέθαζε: 

- Υα, πα! Ο Θευξ επάνζζε ημο ακενχπμο ιοαθυ! Σμ αυδζ ημ ηοαενκάεζ έκα ιζηνυ 

παζδάηζ· η‘ άθμβμ οπμηάζζεηαζ ι‘ έκα ιζηνυ παθζκάνζ . . . εα ζαξ παζδέρεζ ηζ μ 

Θςιάξ, μ Θςιάξ καζ. . .  Χξ ηα ηχνα δ ιεβάθδ ηαθμζφκδ δεκ ημο θέθεζε· εα ημκ 

μδήβαε ηχνα ανβά ημ ηνίια ζ‘ εοηοπία; . . . Πεζναζιυξ ζςζηυξ εα ‘καζ μ Θςιάξ! Θα 

ημκε θέκε ηυηεξ ιε δίηζμ Κανααέθα, ιπυβζα πακαπεζ, ηαζ δε εα πεζνάγεηαζ. . .  Γε εα 

πεζνάγεηαζ; Μι!. . . Μι!  

[. . .] 

Θα ζδμφκε ηυηεξ ακ αλίγεζ ηάηζ δ ηαημζφκδ ημο Θςιά, ηαζ εα αάθεζ βκχιδ δ ηονά - 

Μανία, πμο ημκ επίηνακε, πμο ημκ εβέθαζε! ημκ εβέθαζε!. . .  

Κ‘ εαάθεδηε κα βεθμηθαίεζ . . .  » (υ.π., 151-156). 

 

      Ο αθδβδηήξ βζα κα πενζβνάρεζ ηδκ εζςηενζηή ηαηάζηαζδ ημο ήνςα πνδζζιμπμζεί 

παναηζεέιεκμ ηαζ αθδβδιέκμ ιμκυθμβμ. Ο ιμκυθμβμξ λεηζκά ιε παναηζεέιεκμ θυβμ 

(«Απ! εα βέκς ηαηυξ. . . Κανααέθα, απυ ηεζ»), βζα κα ζοκεπίζεζ ιε αθδβδιέκμ 

(«Δεοιυημοκ ηζυθαξ ηδκ πεεαιέκδ βοκαίηα ημο […] ημοξ άηοπμοξ βένμοξ, πμο ημο 

ιμζάγακ») ηαζ κα αημθμοεήζεζ ηδκ ίδζα εκαθθαζζυιεκδ πμνεία. Ο ιμκυθμβμξ βίκεηαζ 

ζοκεεηυηενμξ ηαεχξ ελεθίζζεηαζ ζε δζάθμβμ ημο Κανααέθα ιε ημκ εαοηυ ημο («Γζαηί 

ιμκάπα ιε ημ βείημκα; Καζ ιε ημκ Ανβφνδ ημκ πθεμκέπηδ υπζ; ηαζ ιε ηδ Μανία υπζ; 

πυζα ημο πε ηάιεζ αοηή. . . Μα μ Γζάκκδξ, μ Γζάκκδξ ήηακ άθθμξ άκενςπμξ, αοηυξ δεκ 

είπε ηαημζφκεξ. . . Μα, ια μ Θευξ δεκ ηάκεζ ζεζζιμφξ, ηαηαπμκηζζιμφξ, ια δε νίπκεζ 

αζηναπέξ, ηαζ δε παθάεζ έηζζ αδζάθμνα ημοξ άδζημοξ ηαζ ημοξ δίηαζμοξ;»). Ο δζάθμβμξ 

αοηυξ απεζημκίγεζ ημκ ηθμκζζιέκμ ηυζιμ πμο γεζ, ηαεχξ βζα κα δζηαζμθμβήζεζ ηζξ 

ακυζζεξ πνάλεζξ ημο παναθθδθίγεζ ημκ εαοηυ ημο ιε ημ Θευ, μ μπμίμξ, ηαηά ηδ θμλή 

ηνίζδ ημο Κανααέθα, ιε ηζξ εεμιδκίεξ ηζιςνεί ιεκ ημοξ αιανηςθμφξ αθθά πάκμκηαζ 

επίζδξ ηαζ αεχεξ ροπέξ («Μα, ια μ Θευξ δεκ ηάκεζ ζεζζιμφξ, ηαηαπμκηζζιμφξ, ια δε 

νίπκεζ αζηναπέξ, ηαζ δε παθάεζ έηζζ αδζάθμνα ημοξ άδζημοξ ηαζ ημοξ δίηαζμοξ; Έηζζ 

εα ηακε ηζ μ Θςιάξ. . .»). 

       Έηδδθεξ είκαζ εδχ εη πνχηδξ υρεςξ μζ ακαθμβίεξ ιε ηδκ ζδεμθμβία ηδξ 

Φναβημβζακκμφξ ζηδ Φόληζζα ημο Παπαδζαιάκηδ, ελαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ δζαθμνάξ υηζ 

δ παπαδζαιακηζηή δνςίδα πίζηεοε υηζ επζηεθμφζε εεάνεζημ ένβμ: 

 

«Αθμφ δ θφπδ είκαζ πανά ηαζ μ εάκαημξ είκαζ γςή ηαζ ακάζηαζζξ, ηυηε ηαζ δ ζοιθμνά 

εοηοπία είκαζ ηαζ δ κυζμξ οβζεία. Άνα υθαζ αζ ιάζηζβεξ εηείκαζ, αζ ηαηά ημ 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 158 

θαζκυιεκμκ ηυζμκ άζπδιμζ, υζαζ εενίγμοκ ηα άςνα ανέθδ, δ εοθμβία η‘ δ μζηναηζά 

η‘ δ δζθεενίηζξ, ηαζ άθθαζ κυζμζ, δεκ είκαζ ιάθθμκ εοηοπήιαηα, δεκ είκαζ εςπεφιαηα 

ηαζ πθήβιαηα ηςκ πηενχκ ηςκ ιζηνχκ Αββέθςκ, μίηζκεξ παίνμοκ εζξ ημοξ μονακμφξ 

υηακ οπμδέπςκηαζ ηαξ ροπάξ ηςκ κδπίςκ; Καζ διείξ μζ άκενςπμζ, εκ ηδ ηφθθςζεί ιαξ 

κμιίγμιεκ ηαφηα ςξ δοζηοπήιαηα, ςξ πθδβάξ, ςξ ηαηυκ πνάβια [. . .] Γεκ έπνεπε ης 

υκηζ, ακ δεκ ήζακ ηοθθμί μζ άκενςπμζ, κα αμδεμφκ ηδκ ιάζηζβα, ηδκ δζα πηενχκ 

Αββέθςκ πθήηημοζακ, ακηί κα γδημφκ κα ηδκ ελμνηίζμοκ; Αθθ‘ ζδμφ, η‘ Αββεθμφδζα 

δεκ ιενμθδπημφκ μφηε πανίγμκηαζ, ηαζ παίνκμοκ αδζαηνίηςξ εζξ ημκ Πανάδεζζμκ 

αβυνζα ηαζ ημνάζζα. Πενζζζυηενα ιάθζζηα αβυνζα- πυζα παδεοιέκα ηαζ 

ιμκαπμβέκκδηα! – απμεκήζημοκ άςνα. Σα ημνίηζζα είκ‘ εθηάροπα, εθνυκεζ δ βναία. 

Γοζηυθςξ αννςζημφκ, ηαζ ζπακίςξ απμεκήζημοκ. Γεκ έπνεπεκ διείξ ςξ ηαθμί 

πνζζηζακμί, κα αμδεχιεκ ημ ένβμ ηςκ Αββέθςκ;»
222

. 

 

    Καζ μζ δφμ ήνςεξ δζηαζμθμβμφκ ηζξ πνάλεζξ ημοξ ζηδνζγυιεκμζ ζε εεμθμβζηέξ 

ακηζθήρεζξ. Ζ Φναβημβζακκμφ πζζηεφεζ υηζ ιε ημ ένβμ ηδξ ελοπδνεηεί ημ βεκζηυηενμ 

ηαθυ. Ζ γςή είκαζ άδζηδ ηαζ εζδζηά ζηα ημνάζζα, επμιέκςξ ζημηχκμκηάξ ηα αμδεάεζ 

ηυζμ ημοξ βμκείξ ημοξ απυ ηδκ επζαάνοκζδ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ημοξ, υζμ ηαζ ηα ίδζα 

πμο εα οπέθενακ ζε ιζα άδζηδ βζ αοηά γςή. Σαοηυπνμκα αμδεάεζ ηαζ ημ ένβμ ηςκ 

Αββέθςκ πμο παίνμκηαζ, ηαηά ηδκ ακηίθδρδ ηδξ Φναβημβζακκμφξ,  κα δέπμκηαζ ιζηνά 

αεχα παζδζά, αθμφ έηζζ ηενδίγμοκ ημκ πανάδεζζμ. Ο Κανααέθαξ, απυ ηδκ άθθδ, 

πζζηεφεζ υηζ δ γςή είκαζ άδζηδ ιυκμ βζα ημκ ίδζμ, αθμφ υθμζ έπμοκ δοζηοπίεξ ζηδ γςή 

ημοξ, έπμοκ υιςξ ηαζ αβαπδιέκα άημια βφνς ημοξ κα ιμζνάγμκηαζ ηζξ πανέξ ηαζ ηζξ 

θφπεξ («πακημφ καζ ήηακ πίηνεξ ηαζ ζηεκμπχνζεξ, ια δ γςή είπε θοθαβιέκμ βζα 

ηαεέκα η‘ έκα παιυβεθμ βθοηυ, ιζακ αβάπδ, έκα έθεμξ∙ ηαζ ιυκμξ αοηυξ ζ‘ υθμ ημ 

πςνζυ ήηακ μνθακυξ η‘ ένδιμξ ηαζ ιζζδιέκμξ!»
223

). Δπμιέκςξ, πνέπεζ κα 

απμηαηαζηήζεζ ηδ δζηαζμζφκδ, ηάκμκηαξ ημ ηαηυ ηαζ ηζιςνχκηαξ υζμοξ ημκ 

αδίηδζακ, εκ πθήνεζ ζοκεζδήζεζ υηζ μζ πνάλεζξ ημο εα απμαμφκ ηαηαζηνμθζηέξ βζα 

αεχμοξ ζοβπςνζακμφξ ημο, ηάηζ πμο ακηζζηαειίγεζ ιε ημκ απμκεκκμδιέκμ  

παναθθδθζζιυ ημο εαοημφ ημο ιε ημ Θευ (αθ. παναπάκς). 

           Σα θυβζα ημο Κανααέθα είκαζ ακηζθαηζηά ζε ανηεηά ζδιεία ηαζ αοηυ εκζζπφεζ 

ηδκ επί ηδξ μοζίαξ δζαθμνμπμίδζή ημο απυ ηδκ ζδεμθμβία ηδξ Φναβημβζακκμφξ.  Ζ 

Φναβημβζακκμφ ζε υθμ ημ ένβμ πζζηεφεζ υηζ επζηεθεί εεάνεζημ ένβμ, εκχ μ 

                                                 
222

  Αθ. Παπαδζαιάκηδξ, Ζ Φόληζζα (1903), Αεήκα, Δζηία, 2005, 76-77. 
223

 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ θαξαβέια, 152-153. 
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Κανααέθαξ βκςνίγεζ υηζ πνμζπαεεί κα ελαπαηήζεζ ημκ εαοηυ ημο ιε ημφθζα θυβζα, βζ 

αοηυ ηαζ «εαάθεδηε κα βεθμηθαίεζ» (υ.π., 156)
224

.  

       Ο νεοζηυξ ηαζ βειάημξ ακηζθαηζηά ζδιεία ακαθμνάξ ηυζιμξ πμο αζχκεζ μ 

Κανααέθαξ, ημκ μδδβεί απυ ηδ ιζα κα ιδ πζζηεφεζ ζηα «παναιφεζα ηςκ «παπάδςκ» 

(υ.π., 153 ), βκςνίγμκηαξ ηαθά υηζ πακημφ οπάνπεζ αδζηία ηαζ οπμηνζζία, ιε ημοξ 

ηεθεοηαίμοξ κα ιζθμφκ βζα αβάπδ ηαζ δζηαζμζφκδ, αθθά κα απμδεζηκφμκηαζ οπμηνζηέξ 

ηαζ πθεμκέηηεξ, ηαεχξ εηθμαίγμοκ ημκ ηυζιμ βζα ημ εάκαημ ηαζ ηδκ ηυθαζδ, ιε 

ζημπυ κα ηενδίζμοκ μζ ίδζμζ («΄έκα ηέημζμκ άδζημκ ηυζιμ, δ ηαθμζφκδ δεκ είπε 

ηαιζά ακηαιμζαή∙ δε εα ‘πε μφηε ημ ηνίια ηαιία ηζιςνία . . .  Γεκ ήηακ αοηυξ ημοηυξ 

βζα κ‘ αθμηνάγεηαζ ηα παναιφεζα ηςκ παπάδςκ . . . Ήλενε ηαθά βζαηί αοημί 

ειζθμφζακ υπςξ ειζθμφζακ . . . Σμοξ έαθεπε μιπνυξ ημο πςξ εθένκμκηακ∙ έαθεπε ημ 

ζφβαιπνυ ημο Γζάκκδ, ημκ πθεμκέηηδ, πμο επίηναζκε ηυζμ έκα βένμκηα, εκχ εγμφζε 

εοηοπζζιέκμξ ιε βοκαίηα, ιε παζδζά, ιε πηήιαηα η‘ εβεθμφζε ημκ αεχμ ημκ ηυζιμ ιε 

ημ θυαμ ημο εακάημο, ιε ηδκ ηυθαζδ, η‘ εηήνοπκε μ οπμηνζηήξ ιεηάκμζα ηζ αβάπδ! 

Σμ άδζημ εααζίθεοε! Γζα ημφημ ςξ ηζ αοηυξ ήεεθε κα ηάιεζ ημ ηαηυ»
225

)· απυ ηδκ 

άθθδ μ ίδζμξ ελορχκεζ εαοηυκ ςξ Θευ, απμδεζηκφμκηαξ ηδκ εηηςθακηζηή 

ακακηζζημζπία ιε υζα ηαηαθυβζγε ζημοξ εηπνμζχπμοξ ημο Θεμφ, ηαζ ςεχκηαξ ηδκ 

ζηα υνζα, ηαεχξ αοημαπμηαθείηαζ «πεζναζιυξ» (υ.π., 151), ιε ηδ "ζφιθςκδ" βκχιδ 

ηαζ ημο αθδβδηή πμο ημκ παναηηδνίγεζ ςξ δαίιμκα («η‘ έπεζηα λακαζδηχεδηε ιε ημ 

ίδζμ δζααμθζηυ παιυβεθμ ζηα πείθδ», υ.π., 156).  

      Μέζα ζηδ δίκδ ημο ηυζιμο ημο, μ ήνςαξ αοημπνμζδζμνίγεηαζ ςξ «ιάνηοναξ», 

«άηοπμξ», «αδφκαιμξ» ηαζ «άηαημξ» βένμξ πμο ααζακίγεηαζ θυβς ηδξ ηαηίαξ ηςκ 

ακενχπςκ («Συηεξ πμο ‘πε ηδ δφκαιδ πμζμξ ημζημφζε κα ημκ πεζνάλεζ; . . . βζ‘ αοηυ 

ηονακκμφκ πάκηα ημοξ βένμοξ, ημοξ άηοπμοξ βένμοξ, πμο ημο ιμζάγακ»), ηαηάζηαζδ 

πμο μ ίδζμξ έπεζ αθήζεζ κα εδναζςεεί ζε αάνμξ ημο, ζφιθςκα ημοθάπζζημκ ιε ηδκ 

πνμζβεζςιέκδ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ακηίθδρδ ηδξ αδεθθήξ ημο, εηθναζιέκδ ζε ιζα 

ηνίζζιδξ έκηαζδξ ζηδκή, αθυημο είπε οπμβνάρεζ ηδκ «ζζυαζα πνυζμδμ» (υ.π., 112):  

 

«Κ‘ έπεζηα θεξ ςξ ηαζ ζο ηυζμ πανάλεκα θυβζα, ζε ηυζμ πανάλεκμκ ηνυπμ, πμο ιε ημ 

ζηακζυ ηάκεζξ ημοξ ακενχπμοξ κα βεθμφκε ηαζ βέκεζαζ ιπαίβκζμ. . . Γεκ ημ 

                                                 
224

 Ζ αοημβκςζία παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ ένβμ ημο Νημζημβζέθζηζ. Βθ. ζπεηζηυ ζπυθζμ ημο Bakthin 

«Ηδζαίηενα παναηηδνζζηζηή βζα ημκ Νημζημβζέθζηζ είκαζ ηαζ δ πθδνυηδηα ηδξ αοημβκςζίαξ ημο 

βεθμίμο∙ βκςνίγεζ μ ίδζμξ ηαθφηενα απυ υθμοξ υηζ είκαζ βεθμίμξ»: Μ. Μ. Bakhtin , Εεηήκαηα πνηεηηθήο 

ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 243. 
225

 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, 153. 
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ηαηαθαααίκεζξ; Ακ εέθεζξ κα ηάιεζξ ηάηζ, πζάζε ηακέκα παζδί, ηαζ ζπάζε ημο ημ 

ηεθάθζ  ή ημ πμδάνζ, ηζ άιε ζηδ θοθαηή˙ ηζ άια αβεζξ απυ ηδ θοθαηή, αθέπεζξ πςξ εα 

ζε θμαμφκηαζ . . . Αιή έηζζ; δεκ είζαζ πανά ζο ζημ πςνζυ ιαξ˙ ηαζ, ια ημ Θευ, υθμζ 

έπμοκε ηα παναηζμφηθζα ημοξ, άκηνεξ, βοκαίηεξ, βζα κα βκςνίγμκηαζ, ια υπςξ εζφ δεκ 

ηάκεζ ηακέκαξ. . . Μπα, ιπα, ιπα. . . ». (υ.π., 120) 

 

      Ο Κανααέθαξ πνμζπαεεί κα πείζεζ ημκ εαοηυ ημο υηζ ηάκμκηαξ ημ ηαηυ, δε εα 

απμηεθεί πθέμκ πενζπαζηηζηυ ζηυπμ, ιέζα ημο υιςξ βκςνίγεζ ηδκ αθήεεζα ηδξ δζηήξ 

ημο ακααθδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ οπμπχνδζδξ ιπνμζηά ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ, υπςξ ημο ηζξ ηαηαθμβίγεζ δ αδενθή ημο. Σμ βέθζμ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ημ ηθάια ζδιαδμημφκ ηδκ εηηνειυηδηα ημο ακηζθαηζημφ ηυζιμο ημο: έπμκηαξ 

ζοκεζδδημπμζήζεζ ημ αδζέλμδμ πμο έπεζ μ ίδζμξ δδιζμονβήζεζ ζε ιζα γςή ιε 

πενζζηαζζαηέξ ηαζ ιυκμ θφζεζξ, πςνίξ ανπέξ ηαζ αλίεξ, ζημ ηέθμξ «εαάθεδηε κα 

βεθμηθαίεζ». Ζ αδεθθή ημο ημκ ζοιαμοθεφεζ είηε κα ιδ δίκεζ ζδιαζία ζηα ζπυθζα, 

είηε κα εηθμαίζεζ ημκ ηυζιμ ιε ιζα αίαζδ πνάλδ, χζηε κα ημκ θμαμφκηαζ. Πανυθα 

αοηά, υζα ημο θέεζ δ αδεθθή ημο, δεκ θηάκμοκ κα δζαζημνπίζμοκ ημ επίηεκηνμ ημο 

ηαναβιέκμο ηυζιμο ημο, βζ‘ αοηυ ηαζ πναβιαημπμζεί ηδκ ηοθθή απυθαζή ημο ηαζ 

βίκεηαζ «πεζναζιυξ»: ηαηαζηνέθεζ ηδ ζπμνζά ημο Ανβφνδ ηαζ μδδβεί ηα λαδέθθζα ζε 

αζιμιζλία. Μεηά ημ ηεθεοηαίμ εα δζςπεεί απυ ημκ Ανβφνδ ηαζ εα βονίγεζ 

ηαηαθνμκειέκμξ ζημοξ δνυιμοξ πςνίξ αμήεεζα απυ ηακέκα. Μεηακζςιέκμξ εα 

βονίζεζ πίζς, βκςνίγμκηαξ υιςξ υηζ δε εα ‘πεζ πμηέ ενςηζηά ηδ Μανία εα δχζεζ ηέθμξ 

ζηδ γςή ημο. Ο αθδβδηήξ πνμσδεάγεζ κςνίηενα  ημκ ακαβκχζηδ βζα ηδκ αοημηημκία 

ημο Κανααέθα (υ.π., 119, 143 ηαζ 173) ηαζ μ ηεθεοηαίμξ δεκ αζθκζδζάγεηαζ. 

       οκμρίγμκηαξ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο Κανααέθα μδδβμφιαζηε ζε ηανκαααθζημφξ 

ηφπμοξ δνχςκ, ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ηςκ μπμίςκ είκαζ δ δζζοπυζηαηδ οθή ημο 

παναηηήνα ημοξ.  Κανκαααθζηυξ είκαζ μ ήνςαξ πμο πνμηαθεί βέθζμ ιε ηζξ πνάλεζξ ημο 

αθθά ηαοηυπνμκα επζημκίγεζ ηα ηναβζηά αδζέλμδα ηδξ γςήξ ημο. Δίκαζ μ 

αλαπνδνγπξηζκέλνο, εα θέβαιε, ήνςαξ πμο έπεζ πθήνδ αοημβκςζία ηςκ πνάλεχκ ημο, 

αθθά θεζημονβεί ηαη‘ ακηζζηνμθή ημο ακαιεκμιέκμο ηαζ βίκεηαζ ακηζηείιεκμ 

πθεοαζιμφ απυ υθμοξ ιέζα ζε ζοιθναγυιεκα, υπμο μ έπαζκμξ ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ 

πνμζαμθή ηαζ μζ ηςιζηέξ ιε ηζξ ηναβζηέξ εζηυκεξ. Ακ ζημκ Καηάδηθν οπήνπακ 

ζπένιαηα ηανκαααθμπμίδζδξ ιε ημκ ήνςα (Σμονηυβζακκμξ) κα πανμοζζάγεηαζ 

δθίεζμξ ζημκ ένςηα ηαζ κα πνμηαθεί ημ βέθζμ ζημοξ ηναημοιέκμοξ ιε ηδκ 

ημζιμεεςνία ημο, εδχ πνυηεζηαζ βζα έκα ένβμ πμο ημ δζαζηίγμοκ ζημζπεία 
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ηανκαααθμπμίδζδξ, δμιδιέκμ ηαεχξ είκαζ ζηδ αάζδ ηςκ ανπχκ ημο 

ηςιζημηναβζημφ
226

.  

 

         8. Σμ πνυζςπμ πμο έπεζ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζημ ένβμ, είκαζ δ Μανία. Ζ 

πενζβναθή ηδξ δνςίδαξ ζηδκ ανπή ημο ένβμο πνμσδεάγεζ εεηζηά ημκ ακαβκχζηδ:  

 

«ρδθή, ιεθαπνζκή, κυζηζιδ βοκαίηα, πμο δεκ ήηακ πθζα πμθφ κέα. Σα ιάηζα ηδξ ήηακ 

γςδνά ηαζ ιαφνα, ηα ιάβμοθά ηδξ αγάνςηα αηυιδ ηαζ νμδμηυηηζκα, ηα θζακά ιζηνά 

ηδξ πείθδ πμθφ ηυηηζκα ηαζ ηείκα»
227

. 

  

       Ζ πενζβναθή αοηή ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πενζβναθή πμο πνμδβήεδηε ημο 

άννςζημο Ανβφνδ (ςπνυξ πμθφ. . . ιε ιζα ρζθή βοκαζηεία ηζ άζπδιδ θςκή», υ.π., 11-

12) ηαζ ιε ηδ ιεηέπεζηα πενζβναθή ηδξ ημοκζάδαξ ηδξ Υνοζάκεδξ («θίβα δυκηζα ζημ 

ζηυια, ζηεβκή ηαζ γανςιέκδ, ιε κεηνά ααεμοθςιέκα ιάηζα. Σα θίβα ηδξ ιαθθζά 

είπακ ανπίζεζ κ‘ αζπνίγμοκ ηάημο απυ ηδ ιπυθζα ηδξ, ηαζ ημ ηεθάθζ ηδξ έζηοθηε 

ημιιάηζ πνμξ ηα ειπνυξ, η‘ έηνειε πάκηα ζακ ειζθμφζε, η‘ ήηακε πάκηα ςπνή ζηδκ 

υρδ», υ.π., 23). Ζ Μανία δε δέπεηαζ κα ανίγμοκ ημκ αδφκαιμ ζε εέθδζδ άκηνα ηδξ 

ηαζ πνμζπαεεί κα ιδκ ημκ αδζημφκ: 

 

«Ζ Μανία εημφκδζε ημ ηεθάθζ ηδξ η‘ εημηηίκζζε. Σα θυβζα ημο Ανβφνδ ηδξ 

ηαημθαζκυκηακ. Αοηή δεκ ήεεθε κα ηδξ απμπαίνκεζ ημκ άκηνα ηδξ, πμο δεκ ήηακε ηαζ 

ιζηνυ παζδί. Κζ‘ ακ έπζκε, ηαθά έηακε· ήλενε κα λεηάγεζ η‘ υαμθμ, η‘ είπε δίηζμ κα 

δζαζηεδάγεζ υπςξ ήεεθε! Άδεζα δεκ ημο πνεζαγυημοκε αέααζα! » (υ.π., 16). 

 

      ηακ μ Ανβφνδξ ζπεδζάγεζ κα πάνεζ ημ ζπίηζ ημο Κανααέθα, δ Μανία ζοιθςκεί 

ιε ημκ άκηνα ηδξ μ μπμίμξ δε εέθεζ κα ακαηαηεφεηαζ, ηαζ εοιςιέκδ ιζθάεζ ελ‘ 

μκυιαημξ ηδξ δζηήξ μζημβέκεζαξ θέβμκηαξ: 

 

«Θα ημ πάνεζξ ημο θυβμο ζμο ζημ ιενηζηυ ζμο ημο Κανααέθα ημ ζπίηζ, είπε δ Μανία 

ιε ηαημζφκδ· ειείξ δεκ ημ εέθμοιε!» (υ.π., 18). 

 

                                                 
226

 Ο Bakthin παναηδνεί ζπεηζηά: «ζημ ηανκααάθζ μζ δζάθμνεξ εζηυκεξ πανςδμφκ δ ιζα ηδκ άθθδ, ζακ 

κα ηζκμφκηαζ ιέζα ζε έκα ζφζηδια ιε ηαενέθηεξ πμο ηζξ επζιδηφκμοκ, ηζξ ζιζηνφκμοκ ή ηζξ δζαεθμφκ 

ζε δζάθμνεξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ ζε δζαθμνεηζηυ ααειυ»: Εεηήκαηα πνηεηηθήο, 261. 
227

 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, 13. 
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      Ζ εεηζηή ακηίθδρδ υιςξ πμο ζπδιαηίγεζ ανπζηά μ ακαβκχζηδ βζα ηδ Μανία, υ,ηζ 

δδθαδή μκμιάγεηαζ ζηδκ αθδβδιαηζηή ακάθοζδ ζπλέπεηα ηεο πξνηεξαηόηεηαο 

(primacy effect)
228

 ζηαδζαηά οπμπςνεί, ηαεχξ ηδκ παναημθμοεεί κα ζοιπενζθένεηαζ 

αδνά (πίκεζ, ανίγεζ, ηαηανζέηαζ ηα παζδζά ηδξ), κα θεζημονβεί αάζεζ ζπεδίμο βζα κα 

πάνεζ ηδκ πενζμοζία ημο Κανααέθα ηαζ κα ηδ ααναίκεζ έκα ενςηζηυ πανεθευκ 

(αζιμιζλία)
229

, ζημζπεία πμο αθθμζχκμοκ ηδκ ανπζηή εζηυκα βζα ημ ήεμξ ηδξ.  Οζ 

πνάλεζξ ηδξ πμο ένπμκηαζ ζε ακηζδζαζημθή ιε υζα θέεζ, πνμηαθμφκ ηδκ έηπθδλδ ημο 

ακαβκχζηδ, ηάκμκηάξ ημκ κα αθθάλεζ ημκ ηνυπμ πμο ζοθθαιαάκεζ πνυζςπα ηαζ 

βεβμκυηα. Πανυθα ηα θεβυιεκά ηδξ υηζ δε εέθεζ ημκ Ανβφνδ ηαζ υηζ δ ίδζα  είκαζ 

δίηαζδ, μζ πνάλεζξ ηδξ απμδεζηκφμοκ ημ ακηίεεημ.  

       Ο αθδβδηήξ πνμσδεάγεζ βζα ηζξ πναβιαηζηέξ πνμεέζεζξ ηδξ Μανίαξ ζε έκα ζδιείμ 

πμο εα ιπμνμφζε κα πενάζεζ απαναηήνδημ, απμδεζηκφμκηαξ έηζζ ημ δηαινγνπνηεκέλν 

παναηηήνα ηδξ αθήβδζδξ
230

. Αθμφ έπεζ πνμδβδεεί δ θμβμιαπία ηδξ Μανίαξ  ιε ημκ 

Ανβφνδ ηαζ δ ειθαηζηή δήθςζή υηζ δ μζημβέκεζά ηδξ δε εέθεζ ημ ζπίηζ ημο Κανααέθα 

ηζ μφηε ηδκ αδζηία, θίβεξ χνεξ ανβυηενα εοιχκεζ ζηδκ ηυνδ ηδξ θβα, δ μπμία 

απμηάθεζε  ημ βένμ Θςιά «ηανααέθα», θέβμκηάξ ηδξ: 

 

«Καηή θάμοζα ζημ ζηυια ζμο!» ηδξ εθχκαλε εοιςιέκδ δ ιάκα ηδξ, πμο ‘πε ημ 

ζφζηδια κα ηαηανζέηαζ ζοπκά ηα εδθοηά παζδζά ηδξ [...] «[Α]οηυξ εα ιαξ ηάιεζ ηαθυ· 

ημ λένεζξ, βζαηί ζαξ ημ ‘πα· ηαζ ιπμνεί κα ιαξ ημ ηάιεζ ημ ηαθυ!» (υ.π. 33). 

 

     ,ηζ ηαηαθδηηζηά θέεζ δ Μανία ζηδκ ηυνδ ηδξ («Αοηυξ εα ιαξ ηάιεζ ηαθυ· ημ 

λένεζξ, βζαηί ζαξ ημ ‘πα»), θακενχκεζ υηζ είπε απμθαζίζεζ ζε πανεθεμκηζηυ πνυκμ κα 

εηιεηαθθεοηεί ημκ Κανααέθα ηαζ ημ είπε πεζ ζε ακφπμπημ πνυκμ. Σα θυβζα ηδξ 

επμιέκςξ μνίγμκηαζ ελανπήξ ςξ δηπιά, ηαεχξ άθθα θέεζ ηαζ άθθα εκκμεί· ιπμνμφιε 

αηνζαέζηενα κα ζδιεζχζμοιε υηζ, ηαεχξ ηα θυβζα ηδξ  ζ‘ υθμ ημ ένβμ, ημοααθμφκ 

                                                 
228

 .π., οπ.137. 
229

 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, 14. 
230

 «Γεκζηά δ αθήβδζδ ηζκείηαζ ακάιεζα ζε δφμ υνζα: απυ ηδ ιζα πθεονά είκαζ μ ζηεβκά 

εζδδζεμβναθζηυξ θυβμ (μ θυβμξ ημο πνςημηυθθμο, πμο δεκ απεζημκίγεζ ημ παναιζηνυ) ηαζ απυ ηδκ 

άθθδ μ θυβμξ ημο ήνςα. ηακ υιςξ δ αθήβδζδ ηθίκεζ πνμξ ημ θυβμ ημο ήνςα, ημκ απμδίδεζ ιε έκακ 

ηυκμ ιεηαημπζζιέκμ ηαζ παναθθαβιέκμ (οανζζηζηυ, πμθειζηυ, εζνςκζηυ) ηαζ ιυκμ ζε ζπάκζεξ 

πενζπηχζεζξ πνμζπαεεί κα ζοκημκζζηεί ιαγί ημο ζε ημζκυ φθμξ.»: υ.π., 404. Δπμιέκςξ πμθθέξ θμνέξ ηα 

θυβζα ημο ήνςα απμδίδμκηαζ ιε ημκ ημνμσδεοηζηυ ηαζ πνμηθδηζηυ ηυκμ ημο αθδβδηή. ηδ 

ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ μζ ήνςεξ απμδίδμκηαζ ιέζα απυ ημ φθμξ ηδξ πανςδίαξ ηαζ ηδξ οπεναμθήξ, 

ηαζ έηζζ αημφβεηαζ ηαοημπνυκςξ δ θςκή ημο ήνςα ηαζ εηείκδ ημο αθδβδηή. ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ ηα θυβζα ημο αθδβδηή πμο πνμδβήεδηακ βζα ηδ Μανία αημφβμκηαζ δζθςκζηά ιεηά ηδ 

δήθςζδ ηδξ Μανίαξ ηαζ ακαζνμφκ ηδ εεηζηή πνυζθδρδ βζα ημ πνυζςπμ ηδξ δνςίδαξ. 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 163 

ηνυπμκ ηζκά, ηδ "ζηζά" ηδξ πνμαπμθαζζζιέκδξ ζηάζδξ ηδξ, πνμημφ ηακ ανπίζεζ δ 

αθήβδζδ, δεκ ιπμνμφκ απθχξ κα δδθχκμοκ ηάηζ, αθθά πάκημηε κα αθήκμοκ κα θακεί 

ηαζ ηάηζ άθθμ, κα είκαζ, υπςξ ακαθέναιε, δηπιά 

         Έηζζ δ ακηίδναζδ ηδξ ζημκ Ανβφνδ, πμο πνμδβήεδηε («Θα ημ πάνεζξ ημο θυβμο 

ζμο ζημ ιενηζηυ ζμο ημο Κανααέθα ημ ζπίηζ, είπε δ Μανία ιε ηαημζφκδ· ειείξ δεκ ημ 

εέθμοιε!»), αημφβεηαζ δζπθά. Ακ εη πνχηδξ υρεςξ δείπκεζ υηζ εέθεζ κα πνμζηαηεφζεζ 

ημκ Κανααέθα, δ πνμζηαζία αοηή απμηαθφπηεζ ημ πναβιαηζηυ ηδξ πνυζςπμ πμο δεκ 

είκαζ άθθμ απυ ηδκ ελαπάηδζδ ηαζ ηδκ ηενδμθμνία, ηαεχξ υηακ δ Μανία δδθχκεζ υηζ 

«δε εέθεζ», ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δδθχκεζ εκηεθχξ ημ ακηίεεημ. Σμ βεβμκυξ ελάθθμο 

υηζ μ Κανααέθαξ ηδκ αθέπεζ ενςηζηά, αμδεά ημ ζπέδζυ ηδξ ημ μπμίμ ηαζ ακαθαιαάκεζ 

κα εηηεθέζεζ αιέζςξ, ιε πνμζςπζημφξ θυβμοξ ηαζ εκένβεζεξ, πμο θεζημονβμφκ αάζεζ 

ημο ζπεδίμο κα πάνεζ ημ ζπίηζ ημο Κανααέθα.  

         ηαδζαηά επμιέκςξ απμηαθφπηεηαζ μ πναβιαηζηυξ εαοηυξ ηδξ Μανίαξ, 

δμζιέκμξ ηνοπηζηά ζηδ ανπή (αθ. παναπάκς), ςξ  έκα οπμθμβζζηζηυ υκ ιε ιυκμ 

πναβιαηζηυ εκδζαθένμκ κα αμδεήζεζ ημ ζπέδζμ ημο Ανβφνδ, εηιεηαθθεουιεκδ ημκ 

ένςηα ημο Κανααέθα βζα αοηήκ. ηαιαημφκ μζ θζθμκζηίεξ ηδξ ιε ημκ Ανβφνδ, ημο 

δείπκεζ υηζ ημκ ζοιπαεεί ηαζ ημκ απμηαθεί «ζμθυ» άκενςπμ («Δβχ δ δφζηοπδ 

αημθμοεχ ηδκ μνιήκεζα ημο Ανβφνδ, ημο ζμθμφ ημο ακενχπμο», υ.π., 98),  ηάκμκηαξ 

ηζξ θέλεζξ κα δπμφκ δζπθά: μφηε εηείκδ εεςνεί υηζ είκαζ «δφζηοπδ», μφηε υηζ μ 

Ανβφνδξ είκαζ πναβιαηζηά «ζμθυξ», αθμφ ημ πναβιαηζηυ ιίζμξ ηδξ βζ‘ αοηυκ είκαζ 

ιεβαθφηενμ (Ο Ανβφνδξ είκαζ ημ ειπυδζμ ημο βάιμο ηδξ, ηναηχκηαξ ημ Γζάκκδ ζε 

δζανηή οπμηέθεζα). Σμ ιίζμξ ηδξ δεκ ελαθείθεηαζ, αθθά βζα θυβμοξ ζηναηδβζηήξ 

ιεηαηζκείηαζ ζημ παναζηήκζμ.  ηακ μ Κανααέθαξ ηδξ ηάκεζ ηδκ πνχηδ ενςηζηή 

ηνμφζδ, ελμνβζζιέκδ ημο θέεζ υηζ δε εα ημκ λακαπθδζζάζεζ, ηζκδοκεφμκηαξ ιε αοηυ 

ημκ ηνυπμ κα επζζηνέρεζ ζημκ ηυζιμ ηδξ ηονζμθελίαξ, ζηδ ζοκέπεζα, υιςξ, εα 

"δζμνεχζεζ" ημ ζθάθια ηδξ ηαζ εα βονίζεζ ζημκ έηηεκηνμ ηυζιμ πμο ηδκ ηνμθμδμηεί, 

αάγμκηαξ ζε θεζημονβία ημ ζπέδζυ ηδξ, βζ‘ αοηυ ηαζ ημο θέεζ υηζ ακ ηάκεζ ηα εεθήιαηά 

ηδξ, ίζςξ ηαζ κα ημο δμεεί: 

 

«Α, ηέημζμξ είζαζ!» ημο λακαθχκαλε. «Γε εα παηήζς πζθζυ ζημ ζπίηζ ζμο· δε εα ιε 

ζδείξ πζθζυ εδχ ιέζα!» 

Δηείκμξ ακαζηέκαλε ηαζ ηδκ εημίηαλε ζα δανιέκμ ζηοθί ηαζ δεκ ηδξ απάκηδζε. Ήηακ 

ημοναζιέκμξ απυ ημ πάθεια ηαζ πζηναιέκμξ. Ζ Μανία λακαβέθαζε απυ ηανδζάξ, ηαζ 

ζα ιεηακζςιέκδ ημο λακάπε βεθχκηαξ: 
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«Καζ πάθε πμζμξ λένεζ; . . . ζακ ζδχ πμο αβαπάξ ζη‘ αθήεεζα. . .  Δ, ηυηεξ ιπμνεί κα ιδ 

ιε ααζηάλεζ δ ηανδζά. . .  Αθθζχξ ηζ ζε εέθς; Καθφηενμξ δεκ είζαζ απυ ημ Γζάκκδ 

ιμο!» (υ.π.,86). 

 

     Ζ Μανία εα ελαπαηήζεζ ημκ Κανααέθα ιε ημ δέθεαν ημο ένςηα, έπμκηαξ πθήνδ 

επίβκςζδ βζ‘ αοηυ: 

 

«Καημιμίνδ ιμο! εβχ ζ‘ έααθα ζημ ζαηί ηαζ ζ‘ έπς ιέζα δειέκμκε! [. . .] Καζ ζ‘ έπς 

ζηα πένζα ιμο ηαημιμίνδ. . .  ζ‘ εηαηάθενα υπςξ ήεεθα εβχ. . .  Γεκ έπεζξ πθζα μφηε 

ικήια. . .  ηαζ ημ ζπίηζ ζμο εα ημ ηάις έκα ζενάβζ, βζα κα ηάεμιαζ ιέζα εβχ ηαζ ηα 

παζδζά ιμο ηαζ μ άκηναξ ιμο, κα ιμο γήζεζ. ήιενα, αφνζμ εζφ πεεαίκεζξ, βζαηί είζαζ 

βένμκηαξ παιπάθαζμξ, η‘ ειείξ εα γήζμοιε, ιςνέ, Κανααέθα!. . . » (υ.π.,124). 

 

       Παναηαφηα δ ζηάζδ ηδξ είκαζ ζε πμθθά ζδιεία απνυαθεπηδ απυδεζλδ δ ημο 

βεβμκυημξ υηζ έπεζ δδθδηδνζαζηεί ακεπακυνεςηα απυ ηδ κυζμ, εα θέβαιε, ηδξ 

δηπιόηεηαο, έηζζ χζηε  κα θένεηαζ απυ εηείκδκ ηαζ κα μδδβείηαζ ζε αδζέλμδμ∙ απυ ηδ 

ιζα βεθάεζ ιε ηδ ζηάζδ ημο Κανααέθα ηαζ ημκ πνμηαθεί ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ, απυ 

ηδκ άθθδ υιςξ ελμνβίγεηαζ υηακ εηείκμξ ηδξ επζηίεεηαζ ενςηζηά. Μζθά ιε εοιυ ηαζ 

ιίζμξ βζα ημκ Κανααέθα πμο δζααάθθεζ ημ υκμιά ηδξ αθθά ζε ανηεηά ζδιεία δ μνβή 

ηδξ θαίκεηαζ κα ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε ιζα εεηζηή αφνα: 

 

«     Ζ μνβή ηδξ έπεζε άλαθκα, ημο ‘δςηε ιζα ιαηζά απυ ζοιπάεεζα, θδζιμκχκηαξ ιζα 

ζηζβιή υ,ηζ ηδξ είπε ηάιεζ η‘ αζζηάκεδηε πςξ δ ηανδζά ηδξ απάθαζκε. 

      -Καημιμίνδ. . .  ημο ‘πε.» (υ.π., 144). 

 

        Σα θςηεζκά αοηά δζαζηήιαηα δίκμοκ εκημκυηενδ πνμζά ζημ ζοκεζδδζζαηυ 

αδζέλμδμ ηδξ Μανίαξ, πνμαάθθμκηαξ ημκ απνυαθεπημ παναηηήνα ηδξ, ηυζμ χζηε 

αηυια ηαζ ιεηά ηδκ πνάλδ ημο Κανααέθα κα ζιίλεζ ενςηζηά ηα δφμ λαδένθζα, δ 

Μανίαξ πανμοζζάγεηαζ θίβεξ ιένεξ ιεηά ηαζ πάθζ ιεηακζςιέκδ βζα ημ εοιυ ηδξ: 

 

«Πμο κα πήβε; είπε δ Μανία δαβηάκμκηαξ ημ πείθζ ηδξ. Αδίηςξ εεοιχζαιε. . . Σζ 

πακαπεί πμο ηα λαδένθζα ήηακε ηθεζζιέκα ζημ ηαθφαζ; ηα πε ηθείζεζ αοηυξ· ιμκάπα 

ημοξ δεκ ήηακε βζα πνχηδ θμνά, η‘ είκαζ ιαγί υθδ ιένα ηζ υθδ κφπηα.» (υ.π., 171). 
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     Χζηυζμ, δ εεηζηή αοηή δζαηφιακζδ ελαηιίγεηαζ υηακ μ Κανααέθαξ ειθακίγεηαζ, 

βζαηί ηυηε μ εοιυξ ηδξ ημνοθχκεηαζ ζδζαίηενα, πςνίξ πθέμκ κα ζοκηνέπεζ ηάπμζμξ 

θυβμξ, αθμφ ημ ζπέδζυ ηδξ έπεζ εθανιμζηεί, υηακ επζηίεεηαζ ζημκ ακήιπμνμ 

Κανααέθα, ζημ ηέθμξ ηδξ κμοαέθαξ, μδδβχκηαξ ημκ ζηδκ αοημηημκία.  

        Δκχ θμζπυκ δ Μανία πανμοζζάγεηαζ ανπζηά κα θεζημονβεί αάζεζ ζπεδίμο, ζηδκ 

μοζία είκαζ ακηζθαηζηυξ ηαζ απνυαθεπημξ ήνςαξ, υπςξ θαίκεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ 

κμοαέθαξ, ηαεχξ δ δηπιόηεηά ηδξ ηδκ έπεζ μδδβήζεζ ζε ακελέθεβηηεξ θμνέξ ηαζ 

εηηνμπέξ, ιε ιυκμ ακηίπαθμ υπζ αζθαθχξ ημκ Κανααέθα αθθά ημκ άθθμ ηδ εαοηυ πμο 

ακεααίκεζ ζηδκ επζθάκεζα απυ ημκ ζηζχδδ ζοκεζδδζζαηυ ηδξ ηυζιμ, βζα κα 

οπενζζπφζεζ: δ Μανία πδβαίκμκηαξ κα ημζιδεεί ιε ημκ άκηνα ηδξ πνμηαθεί βζα 

ηεθεοηαία θμνά ημκ Κανααέθα ηαζ ιαγί ημκ ακαβκχζηδ κα εκκμήζεζ ημ ααεφ 

ζοκεζδδζζαηυ δζπαζιυ ηδξ: 

 

«Κανααέθα! άημο! Σχνα πέθης κα ημζιδεχ ιε ημ παθζηάνζ ιμο! Άημοέ ιαξ; ηαζ 

ζηάγε απυ ημ ηαδιυ ζμο» (υ.π., 178) 
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πκπεξάζκαηα 

 

         ημ πανυκ ηεθάθαζμ ελεηάζηδηε μ ηνυπμξ δυιδζδξ ηςκ δνχςκ ζηδ κμοαέθα 

ημο Θεμηυηδ Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια ιέζα απυ ημ δζηυ ημοξ θυβμ 

(αλαθεξόκελνο θυβμξ) ηαζ ημ θυβμ ημο αθδβδηή.       

       Χξ πνμξ ημκ αλαθεξόκελν θυβμ (μ εοεφξ θυβμξ ηςκ δνχςκ πμο εηθνάγεηαζ ιε ηδ 

ιμνθή ημο δζαθυβμο ή ημο ιμκμθυβμο), μζ ήνςεξ αοημκμιμφκηαζ απυ ημκ αθδβδηή, 

θυβς ημο υηζ ηονζανπεί μ δζάθμβμξ ηαζ υπζ μ αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ, υπςξ ζοκέααζκε 

ζηα πνμδβμφιεκα ένβα ημο ζοββναθέα. Οζ ήνςεξ δεκ απμδίδμκηαζ ιέζα απυ ημοξ 

ιμκμθυβμοξ, αθθά ιέζα απυ ημ δζάθμβμ ιε ηα άθθα πνυζςπα ημο ένβμο.  

         ημ ένβμ παναηδνμφκηαζ ηνεζξ ηφπμζ δζαθυβμο, ιε ημ ζογδηδηζηυ ηφπμ κα ιδ 

πνδζζιμπμζείηαζ ανηεηά, ηαεχξ μζ δζάθμβμζ βίκμκηαζ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ, μζ 

επζθμβέξ ηςκ μπμίςκ ηζκμφκηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ πενζμνζζιέκδ ζθαίνα ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ ηδξ οπαίενμο ηαζ δ ιενίδα ημο θέμκημξ κα πδβαίκεζ ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ ημο πενζζηαζζαημφ ηαζ ημο πνμζςπζημφ δζαθυβμο, ηαεχξ ζοκεπχξ μζ 

ήνςεξ ημπμεεημφκ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ άθθμηε ζημ εέια ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ 

ηαζ άθθμηε ζε δζάθμνα ζηάκδαθα πμο πνμηάθεζε μ Κανααέθαξ.   

     Ζ βθχζζα ηςκ δνχςκ έπεζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηαεδιενζκμφ θυβμο: 

εθθεζπηζηέξ πνμηάζεζξ,  επζθςκήιαηα, παφζεζξ, ιζζμηεθεζςιέκεξ θνάζεζξ, ηαζ ηονίςξ 

ημ πενζμνζζιέκμο αεθδκεημφξ επίπεδμ ηςκ πςνζηχκ ιε ηζξ ανζζζέξ ηαζ ηζξ ακάνιμζηεξ 

ηζκήζεζξ, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ βοκαζηχκ. Ο δζάθμβμξ δεκ μδδβεί πάκηα 

ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ δνάζδ, αθθά ηονίςξ ζηδκ απμηάθορδ ηςκ παναηηήνςκ. 

διακηζηυ βεβμκυξ απμηεθεί υηζ ζημ δζάθμβμ δ θςκή ημο εκυξ απακηά ζηζξ ηνοθέξ 

θμαίεξ (Κανααέθαξ- Ανβφνδξ) ή επζεοιίεξ (Κανααέθαξ - Μανία) ημο άθθμο, 

ιεηαηνέπμκηαξ ηζξ θέλεζξ ζε δζθςκζηέξ. 

        Οζ θίβμζ ιμκυθμβμζ ημο ένβμο ακαθμβμφκ ζημκ Κανααέθα, μ μπμίμξ εηθνάγεζ ηδκ 

απμβμήηεοζή ημο απυ ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ Μανίαξ. Ο αθδβδηήξ δε πνδζζιμπμζεί ηαζ 

ημοξ ηνεζξ ηνυπμοξ πενζβναθήξ ημο εζςηενζημφ ηυζιμο: ροπμαθήβδζδ, 

παναηζεέιεκμ ιμκυθμβμ, αθδβδιέκμ ιμκυθμβμ, υπςξ ζοκέααζκε ζηα πνμδβμφιεκα 

ένβα, αθθά αθδβδιέκμ ηαζ ηονίςξ παναηζεέιεκμ ιμκυθμβμ,  βεβμκυξ πμο θακενχκεζ 

ηδκ πνυεεζδ κα αοημκμιδεμφκ μζ ήνςεξ ημο. Ο ιμκυθμβμξ ημο Κανααέθα ζοπκά 

ελεθίζζεηαζ ζε δζάθμβμ ιε ημκ εαοηυ ημο, βεβμκυξ πμο ημκ μδδβεί ζηδκ αοημβκςζία. 
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Δκχ πανμοζζάγεηαζ, ιέζα απυ ημ δζηυ ημο θυβμ, ςξ «Πεζναζιυξ»
231

, αοηυξ δδθαδή 

πμο εα ακαθάαεζ ημ νυθμ ημο Θεμφ ηδξ Γζηαζμζφκδξ ηαζ εα ηζιςνήζεζ ημοξ 

εηιεηαθθεοηέξ ηςκ απνμζηάηεοηςκ ακενχπςκ, υπςξ είκαζ ηαζ μ ίδζμξ, ζηδ ζοκέπεζα 

ακαβκςνίγεζ ηδκ ιαηαζυηδηα ηςκ θυβςκ ημο. Απυ ηδκ ανπή ημο ένβμο βκςνίγεζ ηζ 

πνέπεζ ηαζ ηζ δεκ πνέπεζ κα ηάκεζ, αθθά ζφιθςκα ιε ηα θεβυιεκά ημο «μ κμοξ δεκ 

μνίγεζ πάκηα . . . ηζ μ άκενςπμξ δεκ αημφεζ πάκηα ηδκ ηαθή ημο μνιήκεζα, αθθά ηάκεζ 

ημ ακάπμδμ, αοηυ πμο λένεζ πςξ εα ημο θένεζ ηαηυ» (υ.π., 110).      

        Σμ πενζαάθθμκ απμηηά ελμοζία πάκς ζηα πνυζςπα ηαζ μζ ήνςεξ, ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο Κανααέθα ηαζ ημο κμδάνμο, πανμοζζάγμκηαζ αδφκαιμζ κα εθέβλμοκ ηδ 

γςή ημοξ, εβηθςαζζιέκμζ ηαεχξ είκαζ απυ ηα πάεδ ημοξ. 

        ζμκ αθμνά ημκ θυβμ ημο αθδβδηή, μζ ήνςεξ πνμαάθθμκηαζ ιέζα απυ ηδκ 

αθδβδιαηζηή ηεπκζηή ηδξ πενζβναθήξ (ελςηενζηή πενζβναθή ηςκ δνχςκ, πενζβναθή 

ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο), ιέζα απυ ηδ αθήβδζδ ηαζ ηα αθδβδιαηζηά ζπυθζα πμο 

πανειαάθθμκηαζ ζημοξ δζαθυβμοξ ή ιμκμθυβμοξ ηςκ δνχςκ. 

        Οζ πενζβναθέξ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο ηαζ ηδξ θφζδξ είκαζ ζφκημιεξ ηαζ δε 

ζπεηίγμκηαζ (υπςξ ζοκέααζκε ζημκ Καηάδηθν) μφηε ένπμκηαζ ζε ακηζδζαζημθή (υπςξ 

ζημ θιάβνη ζηα δεζκά ηνπο) ιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ δνχςκ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ 

πενζβναθέξ επζηεθμφκ ηνζπθυ νυθμ: είηε κα εζζαβάβμοκ ζε έκα δζαθμνεηζηυ πχνμ, είηε 

κα πανμοζζάζμοκ έκα ζηδκζηυ ανιμκζηήξ ζζμννμπίαξ πμο απεζθείηαζ απυ ηζξ εκένβεζεξ 

ημο Κανααέθα ηαζ ηδξ Μανίαξ, είηε ηέθμξ κα απμδχζμοκ ηδκ πενζννέμοζα 

αηιυζθαζνα ηδξ ζηζβιήξ, ζδζαίηενα ζηζξ πενζπηχζεζξ επενπυιεκμο εακάημο.  Γζα 

πνχηδ θμνά ζηα ένβα ημο Θεμηυηδ πενζβνάθμκηαζ θεπημιενχξ θνζηζαζηζηέξ εζηυκεξ 

πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ εάκαημ. Ζ δίπςξ ελςνασζιμφξ, αοζηδνή πενζβναθή 

ηαηαζηάζεςκ, ζδζαίηενα ζηα πνυεονα ημο εακάημο, ζδιαημδμηεί καημοναθζζηζηέξ 

μθεζθέξ ημο Θεμηυηδ. Ζ επίδναζδ ημο Ναημοναθζζιμφ ζημ Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ 

Καξαβέια δζαθαίκεηαζ ζηδκ ακαθοηζηή πενζβναθή, ηονίςξ βεβμκυηςκ πμο πνμηαθμφκ 

ηδ θνίηδ, ζηδκ εκαζπυθδζδ ιε  πνμηθδηζηά βζα ηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 30 εέιαηα, υπςξ δ αζιμιζλία ηςκ δφμ λαδενθζχκ, ηαζ ζημκ ηνυπμ 

πανμοζίαζδξ ηςκ δνχςκ.      

          Οζ πενζβναθέξ ηςκ θοζζμβκςιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δνχςκ είκαζ  

πενζμνζζιέκεξ, αθθά  απμηεθμφκ εκδείλεζξ βζα ημ παναηηήνα ηςκ δνχςκ. Γζα αοηυ ηαζ 

                                                 
231

 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, 151. 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 168 

μ Ανβφνδξ είκαζ παπφξ ηαζ πθςιυξ
232

, ηάηζ πμο ιεηςκοιζηά απμηαθφπηεζ ηδκ 

πθεμκελία ημο, εκχ μ αδενθυξ ημο πμκηνυξ, βενυξ ηαζ νμδμηυηηζκμξ ιε ιζηνά 

πνυζπανα ιάηζα ηαζ ηυηηζκα πείθδ πμο παιμβεθμφζακ αδζάημπα (υ.π. 12), δείηηεξ 

ιεηςκοιζημί ημο αβαεμφ παναηηήνα ημο. Ζ Υνοζάκεδ είκαζ επίζδξ πθςιή, υπςξ ηαζ 

μ άκηναξ ηδξ Ανβφνδξ, εκχ μ Κανααέθαξ πενζβνάθεηαζ ηαζ απμηαθείηαζ ςξ «ηάπνμξ» 

(υ.π., 88 ηαζ 98), οπμδδθχκμκηαξ ηδ θαβκεία ημο βζα ηζξ βοκαίηεξ ηαζ ηονίςξ βζα ηδ 

Μανία. ηδ ιμκαδζηή πενίπηςζδ πμο δεκ ζζπφεζ δ ιεηςκοιζηή ζπέζδ ηδξ ελςηενζηήξ 

πενζβναθήξ ημο πνμζχπμο ιε ημ παναηηήνα ημο, είκαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μανίαξ. 

Ζ Μανία πενζβνάθεηαζ υιμνθδ, ρδθή, ιεθαπνζκή βοκαίηα ιε γςδνά ιάηζα, 

νμδμηυηηζκα ιάβμοθα ηαζ ιζηνά ηυηηζκα πείθδ (υ.π., 13). Πανυθα αοηά 

ζοιπενζθένεηαζ αδνά (πίκεζ, ανίγεζ, ηαηανζέηαζ ηα παζδζά ηδξ),  θεζημονβεί αάζεζ 

ζπεδίμο βζα κα πάνεζ ηδκ πενζμοζία ημο Κανααέθα ηαζ ηδ ααναίκεζ έκα  ενςηζηυ 

πανεθευκ (αζιμιζλία, υ.π., 145) πμο αθθμζχκεζ ηδκ εζηυκα πμο ζπδιαηίζηδηε βζα ημ 

ήεμξ ηδξ.  

         Γεκζηά μ αθδβδηήξ πενζβνάθεζ ηυζμ ημκ ήνςα υζμ μ ακαβκχζηδξ κα ζπδιαηίζεζ 

ιζα εζηυκα βζα αοηυκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημο ένβμο κα μθμηθδνχζεζ ηδκ ανπζηή ημο 

εκηφπςζδ ιε ηα άθθα ζοζηαηζηά ηδξ αθήβδζδξ. Γεκ απμηαθφπημκηαζ υιςξ υθεξ μζ 

πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ ήνςεξ, ηαεχξ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ οζμεεηείηαζ δ 

ελλνηνινγηθή πξννπηηθή ηςκ δνχςκ (conceptual point of view)
233

, δδθαδή μζ δζημί 

ημοξ ζζπονζζιμί βζα ζοβηεηνζιέκα γδηήιαηα, μζ μπμίμζ  ένπμκηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηα 

ίδζα ηα βεβμκυηα. Οζ πνάλεζξ ηςκ δνχςκ, ζηδκ πενίπηςζδ ημ Ανβφνδ ηαζ ηδξ Μανίαξ, 

ένπμκηαζ ζε ακηζδζαζημθή ιε ηα θυβζα ημοξ, πνμηαθχκηαξ ηδκ έηπθδλδ ημο 

ακαβκχζηδ πμο αθθάγεζ ηνυπμ ακηίθδρδξ βζα πνυζςπα ηαζ βεβμκυηα. Ο Ανβφνδξ 

πανμοζζάγεηαζ ιέζα απυ ημ θυβμ ηδξ Υνοζάκεδξ ςξ «ηαθυξ άκενςπμξ»
234

 πμο 

αμήεδζε  ημκ αδενθυ ημο ζημ πανεθευκ ηαζ ηχνα κμζάγεηαζ βζα ημκ Κανααέθα (υ.π., 

28). Ζ Μανία, ακηίζημζπα, ιέζα απυ ημ δζηυ ηδξ θυβμ, πανμοζζάγεηαζ δοκαιζηή ηαζ  

ηαθυροπδ, έημζιδ κα πνμζηαηεφζεζ ημκ αδφκαιμ άκηνα ηδξ ηαζ ημκ Κανααέθα απυ 

ηδκ εηιεηάθθεοζδ. Καζ μζ δφμ υιςξ απμηαθφπημκηαζ δζαθμνεηζημί ζηδ ζοκέπεζα, 

ηαηαθήβμκηαξ κα εηιεηαθθεοημφκ ημκ Κανααέθα.  Ο παναηηήναξ ηςκ δνχςκ 

ζοκηίεεηαζ ιέζα απυ ακηζηνμουιεκεξ μπηζηέξ βςκίεξ ηαζ μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα 

ακαεεςνεί ζοκεπχξ ηζξ απυρεζξ ημο βζα ημκ εηάζημηε ήνςα. 

                                                 
232

 Κ. Θεμηυηδξ, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, 12. 
233

 S. Chatman, Story and Discourse, Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca and London, 

Cornell University Press, 1993, 152. 
234

Κ. Θεμηυηδξ, Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, 89. 
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         Ο ιεηαηζεέιεκμξ θυβμξ έπεζ ςξ ζηυπμ είηε κα πανςδήζεζ ημ θυβμ ημο ήνςα, είηε 

κα μνίζεζ ηδκ πνμμπηζηή ημο ήνςα ηαζ κα δείλεζ ηάπμζμοξ δεζιμφξ ζοιπάεεζαξ ημο 

αθδβδηή ιε αοηυκ.  

        ημ ένβμ παναηδνμφκηαζ ζημζπεία θαξλαβαινπνίεζεο. θδ δ δνάζδ ηδξ 

κμοαέθαξ απμηεθεί ιζα αδζάημπδ ζεζνά απυ ζηάκδαθα (ζηάκδαθμ Μανίαξ ιε ημκ 

λάδενθυ ηδξ, ζηάκδαθμ ηδξ ηυνδξ ηδξ ιε ημκ Ακηνέα, ζηάκδαθμ Κανααέθα ιε 

πεεενά ημο), ακάνιμζηεξ πνάλεζξ (δ πανυηνοκζδ Κανααέθα βζα ηδκ αζιμιζλία ηςκ 

λαδεθθζχκ), ηαζ απάηεξ (ελαπάηδζδ Κανααέθα βζα κα ημο πάνμοκ ημ ζπίηζ). Οζ 

πενζβναθέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εάκαημ (πενζβναθή κεηνμφ ζχιαημξ, πενζβναθή 

ηδδείαξ) δμιμφκηαζ πάκς ζε μλφιςνα ζπήιαηα ηαζ ηανκαααθζηέξ εζηυκεξ ηαζ είκαζ 

βειάηεξ  απυ ηαπεζκχζεζξ ηαζ οπμαζααζιμφξ.  

           Ο ηανκαααθζηυξ ηφπμξ ήνςα δεζπυγεζ εδχ βζα πνχηδ θμνά ζηα ένβα ημο 

Θεμηυηδ. Ο Κανααέθαξ απμηθίκεζ απυ ημκ βεκζηυ ηακυκα. Δίκαζ μ άκενςπμξ πμο ημκ 

πενζθνμκμφκ υθμζ (αηυια ηαζ δ εημζιμεάκαηδ βοκαίηα ημο) ηαζ ζηδκ πμνεία ημο 

ένβμο ημοξ πενζθνμκεί υθμοξ ιε ηζξ πνάλεζξ ημο. Δίκαζ μ ήνςαξ πμο έπεζ επίβκςζδ 

ηςκ πνάλεχκ ημο, αθθά θεζημονβεί ακάπμδα ηαζ βίκεηαζ μ πενίβεθμξ υθςκ ηαζ μ 

απυαθδημξ, ιέζα ζε ζοιθναγυιεκα υπμο μ έπαζκμξ ζοκοθαίκεηαζ ιε ηδκ πνμζαμθή 

ηαζ μζ ηςιζηέξ ιε ηζξ ηναβζηέξ εζηυκεξ. Απυ ηδκ άθθδ έπμοιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

βοκαζηείαξ ιμνθήξ, ηδξ Μανίαξ, πμο θεζημονβεί ακηζθαηζηά, απμηεθχκηαξ ημκ δζπθυ 

ήνςα. Ανπζηά πανμοζζάγεηαζ ςξ μ ήνςαξ πμο οπεναζπίγεηαζ ημ δίηαζμ (ζηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ημκ Κανααέθα), βζα κα ‘νεεζ ζηδ ζοκέπεζα κα ιαξ ακαηνέρεζ 

ηδκ ανπζηή ιαξ εζηυκα βζα αοηή ιε ηα ίδζα ηα θεβυιεκά ηδξ πνμξ ηδκ ηυνδξ ηδξ, ζηα 

μπμία οπμδδθχκμκηαζ ηα ζπέδζα πμο είπε πνμαπμθαζίζεζ  ζε πανεθεμκηζηυ πνυκμ βζα 

κα εηιεηαθθεοηεί ημκ Κανααέθα. Χξ απμηέθεζια μζ πνάλεζξ ηαζ ηα θυβζα ηδξ Μανία 

ζηδ ζοκέπεζα εηθαιαάκμκηαζ ςξ δζπθά, αθμφ άθθα θέεζ ηαζ άθθα εκκμεί ςξ ιζα 

ζαηακζηή βοκαίηα πμο θεζημονβεί αάζδ ζπεδίμο βζα κα πάνεζ ημ ζπίηζ ημο Κανααέθα. 

Δπδνεαζιέκδ απυ ηδ δζπθυηδηα πμο ηδκ ηονζανπεί είκαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ 

ακηζθαηζηή, αθμφ απυ ηδ ιζα πνμηαθεί ημκ Κανααέθα ηαζ απυ ηδκ άθθδ εοιχκεζ ιαγί 

ημο υηακ ηδξ επζηίεεηαζ ενςηζηά, αθθά ηαζ ζε ανηεηά ζδιεία απνυαθεπηδ, αθμφ ζε 

πενζπηχζεζξ έκημκδξ δζαιάπδξ δ μνβή ηδξ ηαηαθαβζάγεζ δείπκμκηαξ πναβιαηζηά 

ζδιάδζα ζοιπάεεζαξ, εκχ υηακ πζα έπεζ επζηφπεζ ηα ζπέδζα ηδξ ηαζ δεκ ζοκηνέπεζ 

θυβμξ επίεεζδξ πνμξ ημκ Κανααέθα, ημο επζηίεεηαζ μδδβχκηαξ ημκ ζηδκ αοημηημκία. 

Ζ δζπθυηδηά ηδξ ηδκ έπεζ μδδβήζεζ ζε ηαηαζηάζεζξ πμο δεκ ιπμνεί κα εθεβλεζ, 
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ηαηαθήβμκηαξ μ  ακηίπαθυξ ηδξ κα ιδκ είκαζ μ Κανααέθαξ, αθθά μ ακηζθαηζηυξ 

εαοηυξ ηδξ.  

           Έηζζ βφνς απυ ηα ηεκηνζηά πνυζςπα ημο ένβμο, ακαπηφζζεηαζ έκα 

ηανκαααθζηυ παζπκίδζ έκημκςκ ακηζεέζεςκ, απνυαθεπηςκ αθθαβχκ ηαζ πανάθμβςκ 

πνάλεςκ ηαζ ζηακδάθςκ. Σα δεοηενεφμκηα πνυζςπα ημο ένβμο απμηημφκ 

ηανκαααθζηή πνμζά ηαζ ζπδιαηίγμοκ ηανκαααθζηά γεοβάνζα. Γζα αοηυ έπμοιε ηδκ 

ςναία Μανία ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ άζπδιδ κφθδ ηδξ, ημκ πμκδνυ Ανβφνδ ιε ημκ 

αθεθή αδεθθυ ημο, ημκ πθεμκέηηδ παπά ζε ακηίεεζδ ιε ημκ κυδανμ. 

            Αλζμζδιείςημ, ηέθμξ, ζημζπείμ μνίγεζ ηαζ μ ηίηθμξ ημο ένβμο: Ζ δσή θαη ν 

ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια. Ο αθδβδηήξ δεκ αθδβείηαζ ηδ γςή ημο ήνςα, αθθά  ηα 

δναιαηζηά πενζζηαηζηά ηδξ γςήξ ημο, ζοιποηκςιέκα ζημ πνυκμ πμο αημθμφεδζε 

ιεηά ημ εάκαημ ηδξ βοκαίηαξ ημο. Ο ηίηθμξ επμιέκςξ είκαζ πανμδδβδηζηυξ ηαζ 

απμζημπεί αηνζαχξ ζηδκ ηαη‘ ακηίζηζλδ ακάδεζλδ ηδξ αθήβδζδξ, δ μπμία 

ηαθφπημκηαξ ιυκμ έκα πνυκμ απυ ηδ γςή ημο ήνςα, μνίγεζ ηάηζ ααεφηενμ ηαζ 

δναζηζηυηενμ, πένα απυ έκα ηοπζηυ πνμκζηυ πθαίζζμ, πμο είκαζ μ ίδζμξ μ άκενςπμξ ςξ 

θμνέαξ γςήξ ηαζ εακάημο. Πνάβιαηζ, ακαθφμκηαξ ημ ένβμ, βίκεηαζ ζαθέξ υηζ δ γςή 

ηαζ μ εάκαημξ ημο Κανααέθα είλαη δ Μανία: ιεηά ημ εάκαημ ηδξ βοκαίηαξ ημο, μ 

Κανααέθαξ γεζ βζα κα αθέπεζ ηδ Μανία ηαζ κα μκεζνεφεηαζ ηδκ ενςηζηή ζοκεφνεζδ 

ιαγί ηδξ, ηαηαθήβεζ ακδνείηεθμ πμο ηα κήιαηά ημο ηζκεί δ ηεθεοηαία, ηαζ υηακ 

ζοκεζδδημπμζεί υηζ δε ιπμνεί κα ζηακμπμζήζεζ ηδκ ενςηζηή θακηαζίςζή ημο βζα 

εηείκδκ, αοημηημκεί. 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

ΟΗ ΣΚΛΑΒΟΗ ΣΤΑ ΓΔΣΜΑ ΤΟΥΣ 

 

 

       1. Σμ ιοεζζηυνδια Οη θιάβνη ζηα δεζκά ηνπο άνπζζε κα βνάθεηαζ ημ 1912 ιε 

ηίηθμ Άιθηο σδόκελνο, ζε ιζα α΄ πεζνυβναθδ ιμνθή, άβκςζηδξ πνμκμθμβίαξ, ιε ημκ 

ηίηθμ Πεξηηηή ζπζία
235

, εκχ ηεθζηά εηδυεδηε ημ 1922 ιε ηίηθμ Οη θιάβνη ζηα δεζκά 

ηνπο. Ζ πνχηδ πεζνυβναθδ ιμνθή ημο ένβμο έπεζ ςξ ηεκηνζηυ ήνςα ημκ Άθηδ πμο 

είκαζ ανπζηέηημκαξ ηαζ μκεζνεφεηαζ κα πηίζεζ έκα ικδιείμ ζημκ ένςηα ηδξ θεοηενζάξ, 

εκχ ζημ α΄ πεζνυβναθμ ιε ηίηθμ Πεξηηηή Θπζία ημ ηέκηνμ αάνμοξ εζηζάγεηαζ ζηδ 

εοζία ηδξ Δοθαθίαξ, πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ πενζηηή.
236

 Ζ επζθμβή ημο ζοββναθέα κα 

ηζηθμθμνήζεζ ημ ένβμ ημο Οη θιάβνη ζηα δεζκά ηνπο θακενχκεζ υηζ έπεζ ηαηαθήλεζ 

κα ιεηαθένεζ ημ ηέκηνμ αάνμοξ ημο ιοεζζημνήιαημξ απυ ημ έκα ηεκηνζηυ πνυζςπμ, 

ζε υθμοξ ημοξ ήνςεξ, υθμοξ ζηθάαμοξ ζηα δζηά ημοξ δεζιά. Σμ ένβμ απμηεθεί ημ 

ιμκαδζηυ ιοεζζηυνδια ημο Θεμηυηδ, ιε ηα άθθα κα παναηηδνίγμκηαζ απυ ημκ ίδζμ 

είηε δζδβήιαηα (Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα, Καηάδηθνο), είηε ςξ δεμβναθίεξ (Ζ Εσή θαη ν 

ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια). 

            Ζ οπυεεζδ ημο ένβμο δζαδναιαηίγεηαζ ζηδκ Kένηονα ζηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ 

αζχκα. Ζ ανπμκηζηή μζημβέκεζα ηςκ Οθζμιάπςκ ακαβηάγεηαζ κα πακηνέρεζ ηδκ ηυνδ 

ημοξ Δοθαθία ιε ημ βζαηνυ ηαζ οπμρήθζμ αμοθεοηή, Ανζζηείδδ ηενζχηδ, βζα κα 

βθζηχζεζ απυ ημκ μζημκμιζηυ λεπεζιυ. Ζ Δοθαθία είκαζ ενςηεοιέκδ ιε ημ  Άθηδ 

ςγυιεκμ αθθά πακηνεφεηαζ ημκ μζημκμιζηά εφπμνμ βζαηνυ, εέθμκηαξ κα αμδεήζεζ 

ηδκ μζημβέκεζά ηδξ. Ζ πνάλδ ηδξ αοηή δεκ θφκεζ ημ πνυαθδια, ηαεχξ μ άκηναξ ηδξ, 

απμβμδηεοιέκμξ απυ ηδκ αδζαθμνία ηδξ, θεφβεζ ιε ηδκ ενςιέκδ ημο αδενθμφ ηδξ 

Γζχνβδ, ηδκ Αζιίθζα. Ο παηέναξ ηδξ ηνεθαίκεηαζ ιεηά ηδκ είδδζδ υηζ μ βζμξ ημο 

πφνμξ αοημηηυκδζε ηαζ μ Άθηδξ πεεαίκεζ, ιεηά απυ ιζα ιαηνμπνυκζα αννχζηζα πμο 

ημκ ηαθαζπςνμφζε απυ ιζηνυ.  Μέζα απυ ηδκ έκηαζδ ηςκ ενςηζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηα 

πάεδ πμο αοηέξ πνμηαθμφκ, ακαπηφζζεηαζ δ δναιαηζηή πηχζδ ηδξ ανπμκηζηήξ 

                                                 
235

 Κ. Θεμηυηδξ, «Πενζηηή Θοζία» (5 ηαζ 9), ακέηδμηδ ιμνθή ημο πέιπημο ηζ έκαημο ηεθαθαίμο ηδξ 

αοηυβναθδξ, πνμεηδμηζηήξ ιμνθήξ ημο ιοεζζημνήιαημξ Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο, ιε εζζαβςβζηυ 

ζδιείςια ημο Γζάκκδ Γάθθα», Πόξθπξαο, 57-58  [=Κςκζηακηίκμξ Θεμηυηδξ: Αθζένςια], (Απν.-

επη.1991) 292-310. 
236

  Γζα ημ πενζεπυιεκμ ηςκ πεζνμβνάθςκ, αθ. : Γζάκ. Γάθθαξ, Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο, 121-151. 
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μζημβέκεζαξ ηςκ Οθζμιάπςκ ηαζ πανάθθδθα, δ άκμδμξ ηδξ κέαξ αζηζηήξ ηάλδξ ημο 

εθθδκζημφ ηνάημοξ. 

          

         2. ημ ιοεζζηυνδια έπμοιε αθήβδζδ ιε ιδδεκζηή εζηίαζδ ηαεχξ μ 

πακημβκχζηδξ αθδβδηήξ βκςνίγεζ πενζζζυηενα απυ ημοξ ήνςεξ. Ζ αθήβδζδ είκαζ 

βναιιζηή ιε ηάπμζεξ ακαδνμιέξ ζημ πανεθευκ πμο θςηίγμοκ ημ παναηηήνα ηςκ 

δνχςκ.  Οζ ήνςεξ πνμαάθθμκηαζ ιέζα απυ ημ δζηυ ημοξ θυβμ (ιμκυθμβμξ), ιέζα απυ 

ημ δζάθμβμ ιε άθθμοξ ήνςεξ  ηαζ ιέζα απυ ημ θυβμ ημο αθδβδηή (πενζβναθέξ, 

ζπυθζα).  

          ζμκ αθμνά ημκ θυβμ ηδξ αθήβδζδξ, ζημ ένβμ Οη θιάβνη ζηα δεζκά ημοξ 

παναηδνμφκηαζ ανηεηέξ πενζβναθέξ, ηυζμ ηςκ δνχςκ υζμ ηαζ ημο ελςηενζημφ ή 

εζςηενζημφ πχνμο. Δδχ υπςξ ηαζ ζημ Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, ηα 

ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά εκυξ πνμζχπμο δδθχκμοκ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο ήνςα, 

δ μπμία ζοιπθδνχκεηαζ απυ ηδκ πενζβναθή ηδξ εκδοιαζίαξ ηαζ ημο πχνμο πμο ημκ 

πενζαάθθεζ. Απμδίδεηαζ επίζδξ μ ροπζηυξ ηυζιμξ ηςκ δνχςκ, ηαεχξ πμθφ ζοπκά 

ιέζς αθδβδιέκςκ ιμκμθυβςκ πενζβνάθμκηαζ μζ δζενβαζίεξ ημο εζςηενζημφ ηυζιμο 

ηςκ δνχςκ ιεηά απυ έκα ζδιακηζηυ βεβμκυξ. Οζ πενζβναθέξ αοηέξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηα αθδβδιαηζηά ζπυθζα, παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ απυδμζδ ηςκ δνχςκ. 

          Οζ πενζβναθέξ ημο πακημβκχζηδ αθδβδηή ζε ηνζημπνυζςπδ αθήβδζδ 

πανμοζζάγμοκ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ, δζυηζ δεκ ζημπεφμοκ απθχξ κα πανμοζζάζμοκ 

ιζακ αζζεδηζηά πνμζδζμνζζιέκδ εζηυκα, αθθά αθεκυξ κα ηαηαδείλμοκ ημκ ηνυπμ πμο 

μ πχνμξ αοηυξ επδνεάγεζ ημοξ ήνςεξ  (δ πενζβναθή ημο ζπζηζμφ ημο βένμ Οθζμιάπμο 

επζδνά ζηδ ροπμθμβία ηαζ ζηζξ ζηέρεζξ ημο ήνςα)
237

, αθεηένμο κα δδιζμονβήζμοκ 

ζζπονέξ ακηζεέζεζξ ιε ηδ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ μζ ήνςεξ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ζηζβιή.  ε ακηίεεζδ ιε ημ Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, υπμο δ 

πενζβναθή ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο απμζημπμφζε ζηδκ απυδμζδ ηδξ πενζννέμοζαξ 

αηιυζθαζναξ ηδξ ζηζβιήξ, ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ζε ζηδκέξ έκημκδξ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ θυνηζζδξ, μ ζοββναθέαξ επζθέβεζ κα πενζβνάρεζ εζδοθθζαηέξ 

ηαηαζηάζεζξ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ πενζβναθή «ηδξ γςήξ πμο 

αημθμοεεί ημ νοειυ ηδξ» ζε ακηίεεζδ  ιε ηα αζζεήιαηα ημο Άθηδ υηακ μ παηέναξ ηδξ 

Δοθαθίαξ ημο γδηά κα εοζζάζεζ ηδκ αβάπδ ημο βζα ηδκ ηυνδ ημο: 

 

                                                 
237

 Κ. Θεμηυηδξ, Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο, 32-35. 
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«λς δ γςή αημθμοεμφζε ημ νοειυ ηδξ. ημ ιζηνυ ηαθεκείμ άκενςπμζ 

ζοκμιζθμφζακ ζακ πάκηα. Έκα πμοθί εηεθαδμφζε ζημκ ηθάδμ ηδξ παζηαθζάξ πμο 

επενίιεκε ηζυθαξ ηδκ άκμζλδ, έκαξ αιαλάξ επηοπμφζε ηζ εθχκαγε η‘ άθμβμ ημο. Καζ μ 

Άθηδξ παναηδνμφζε ιε πζηνή ιεθαβπμθία αοηή ηδκ αδζαθμνία ηδξ δδιζμονβίαξ βζα 

ηάεε πυκμ ηαζ βζα ημ εάκαημ ημο αηυιμο  . . . » (υ.π., 121). 

 

       Δπίζδξ, ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ημο πνχημο ιένμοξ δ πενζβναθή ηδξ  ηαεδιενζκήξ 

γςήξ ηςκ ακενχπςκ ηδξ πυθδξ ηαζ ημο θςηυξ ημο ήθζμο επακαθαιαάκεηαζ ηαζ ζημ 

ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ημκίγμκηαξ ηδκ ακηίεεζδ ιε ηδκ πενζβναθή ημο εζςηενζημφ 

πχνμο, υπμο μ ήνςαξ ανίζηεηαζ εημζιμεάκαημξ ζημ ηνεαάηζ ημο: 

 

 

«Ο ήθζμξ πμο επήβαζκε κα δφζεζ, έιπαζκε ιέζα απυ ημ πανάεονμ ηζ έποκε υθμ ημ 

πανμφιεκμ θςξ ημο ζηδ ιζηνή ηαεάνζα ηάιανα. Απ‘ υλς αημουημοκ ημ δεζθυ 

ηεθάδδια ηάπμζμο πμοθζμφ πμο εηαευημοκ ζημκ ηθχκμ ιζαξ ακεζζιέκδξ παζηαθζάξ. 

Απυ ημ δνυιμ ακέααζκε μ ανυκημξ ιζακήξ άιαλαξ πμο εδζάααζκε ηαζ μ ήπμξ ηδξ 

μιζθίαξ ηςκ ακενχπςκ πμο εηαευκηακ ζημ απέκακηζ ιζηνυ ηαθεκείμ αδζάθμνμζ. Κζ 

υθα ιέζα ζηδκ ηάιανδ είπακ πάνεζ έκα πνχια νμδί, μζ ημίπμζ, ηα έπζπθα, ηα ζεκηυκζα, 

ςξ ηαζ ημ πθμιυ, θζβκυ ηαζ δζάθακμ πνυζςπμ ημο αννχζημο, πμο εηεζηυημοκ 

πθαβζαζιέκμξ ακάζηεθα ζημ ζζδενέκζμ ηνεαάηζ ημο, ηάης απυ ηα δθζυθμοζηα 

ζηεπάζιαηά ημο.» (υ.π., 10 ηαζ 286). 

 

 

        Σμ ιοεζζηυνδια ηζκείηαζ ηαηά ιείγμκα θυβμ ζημκ άλμκα πμο μνίγεζ ηδ ζπέζδ δομ 

ενςηζηχκ γεοβανζχκ, ημο Άθηδ ιε ηδκ Δοθαθία ηαζ ημο Γζχνβδ ιε ηδκ Αζιίθζα· υθμζ 

μζ άθθμζ ήνςεξ ζοκδέμκηαζ ιε αοηά ηα γεοβάνζα ηαζ μζ εκένβεζεξ ημοξ επδνεάγμοκ ηδκ 

εοηοπία ημοξ είηε ηδ δοζηοπία ημοξ.   
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3. Με αάζδ ηα δεδμιέκα ηδξ αθήβδζδξ μζ ιμνθέξ ημο αλαθεξόκελνπ θυβμο ζημ 

Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο έπμοκ ςξ ελήξ:  

 

 

ΜΔΡΟ Α  

 

Κεθ. 1 Μμκυθμβμξ ιδηέναξ (9, 10) 

Γζάθμβμξ ιδηέναξ ιε βοκαίηεξ ηαζ βζαηνυ (11-20) 

Γζάθμβμξ Άθηδ ιε Δοθαθία (20-21) 

 

Κεθ. 2 Γζάθμβμξ ιδηέναξ ιε Πέηνμ (27) 

Γζάθμβμξ ιδηέναξ ιε πανεονζζημιέκμοξ (28) 

Γζάθμβμξ Οθζoιάπμο ιε πανεονζζημιέκμοξ (30) 

Γζάθμβμξ Άθηδ ιε ιδηένα ημο (31) 

 

Κεθ. 3 Μμκυθμβμξ Οθζμιάπμο (33-36) 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο ιε ημημβθφθμ (38-47) 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο ιε ημημβθφθμ (49-51) 

 

Κεθ. 4 Μμκυθμβμξ Οθζμιάπμο (52) 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο ιε βοκαίηα ημο (52-55) 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο ιε μζημβέκεζά ημο (55-65) 

Μμκυθμβμξ Γζχνβδ (63) 

 

Κεθ. 5 

 

(πμνυξ) 

Γζάθμβμζ πανεονζζημιέκςκ (69-73) 

Αθδβδιαημπμζδιέκμξ  ιμκυθμβμξ Αζιίθζαξ (73-78) 

Γζάθμβμξ Γζχνβδ- Αζιίθζαξ (78-80) 

Γζάθμβμξ Αζιίθζαξ – πανεονζζημιέκςκ (83-90) 

 

Κεθ. 6 ογήηδζδ βζα πμθζηζηά γδηήιαηα (91, 98-106) 

Γζάθμβμξ Άθηδ- Δοθαθίαξ (108) 
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ΜΔΡΟ Β΄  

Κεθ.1  Μμκυθμβμξ Οθζμιάπμο (111-117) 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο ιε βζμφξ ημο (117-118) 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο ιε Άθηδ ηαζ ιδηένα ημο (119-126) 

Γζάθμβμξ Άθηδ  ιε ιδηένα ημο (127) 

 

Κεθ. 2 Μμκυθμβμξ Οθζυιαπμο (128-132) 

Γζάθμβμξ Οθζυιαπμο- βζαηνμφ (132-134) 

Μμκυθμβμξ Οθζυιαπμο (136) 

Γζάθμβμξ Οθζυιαπμο ιε βοκαίηα ημο (137) 

Γζάθμβμξ Οθζυιαπμο ιε ημημβθφθμ (137-138) 

 

Κεθ. 3 Μμκυθμβμξ Αζιίθζαξ (139-150) 

Μμκυθμβμξ Πέηνμο (151) 

Μμκυθμβμξ Αζιίθζαξ (151) 

Κεθ. 4 Μμκυθμβμξ Άθηδ (152-155) 

Γζάθμβμξ Οθζυιαπμο ιε Άθηδ ηαζ ιδηένα ημο (156-162) 

 

Κεθ. 5 Γζάθμβμξ Άθηδ ιε Δοθαθία (164-167) 

Γζάθμβμξ Άθηδ ιε Οθζυιαπμ (167-168) 

Γζάθμβμξ Άθηδ ιε Ανημφδδ (168-169) 

 

Κεθ. 6 Μμκυθμβμξ Άθηδ (170-174) 

Γζάθμβμξ Άθηδ ιε ιδηένα ημο (175) 

 

Κεθ. 7 Γζάθμβμξ πφνμο ιε Πέηνμ (177-178) 

Γζάθμβμξ Πέηνμο ιε Γζχνβδ (179-180) 

Γζάθμβμξ Βαθζάιδ ιε πανεονζζημιέκμοξ (182-184) 

Γζάθμβμξ Γζχνβμο ιε Αζιζθία (185-190) 

Γζάθμβμξ βένμο Οθζμιάπμο ιε Γζχνβδ (190) 

Φςκή ενςιέκδξ Οθζμιάπμο (191) 

Φςκή Οθζμιάπμο (191) 
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Κεθ.8 Γζάθμβμξ ηενζχηδ ιε οπμονβυ (195-196) 

Γζάθμβμξ Οθζυιαπμο ιε Ανημφδδ (196-197) 

Μμκυθμβμξ Οθζυιαπμο (197-198) 

Γζάθμβμξ πφνμο ιε Οθζυιαπμ (199) 

Γζάθμβμξ Οθζυιαπμο ιε βοκαίηα ημο (201-203) 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄  

Κεθ.1 

 

Γζάθμβμξ Δοθαθίαξ ιε Γζχνβδ (208-210) 

Γζάθμβμξ Δοθαθίαξ-Γζχνβδ- ηενζχηδ (211-212) 

Γζάθμβμξ ηενζχηδ ιε ημημβθφθμ (212-213) 

Γζάθμβμξ ηενζχηδ ιε Δοθαθία ηαζ Γζχνβδ (214-215) 

Μμκυθμβμξ Δοθαθίαξ (216) 

 

Κεθ. 2 

 

Μμκυθμβμξ Αζιζθίαξ (217-226) 

Γζάθμβμξ Γζχνβδ- Αζιίθζαξ (227-234) 

Γζάθμβμξ Γζχνβδ ιε βμκείξ ημο (234-236) 

 

Κεθ. 3 

 

Μμκυθμβμξ ηενζχηδ (237-243) 

Γζάθμβμξ ηενζχηδ – Δοθαθία (244- 246) 

  

Κεθ. 4 

 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο ιε ημημβθφθμ (252-255) 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο ιε πφνμ (255) 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο ιε βοκαίηα ημο (255-256) 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο ιε Γζχνβδ (256-257) 

 

Κεθ. 5 

 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο ιε ημημβθφθμ (261-265) 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο ιε πφνμ (265) 

Γζάθμβμξ πφνμο ιε ημημβθφθμ (265-266) 

Γζάθμβμξ πφνμο ιε ιδηένα ημο (266-267) 

Γζάθμβμξ Γζχνβδ ιε ιδηένα ημο (267-268) 

 

Κεθ. 6 Μμκυθμβμξ Δοθαθίαξ (270-276) 
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 Γζάθμβμξ Δοθαθίαξ ιε Άθηδ (276-278) 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο – Άθηδ- Δοθαθία (278-279) 

Γζάθμβμξ Οθζμιάπμο- Γζχνβδ- Δοθαθίαξ (280-283) 

Μμκυθμβμξ Οθζμιάπμο (284) 

Κεθ. 7 

 

Γζάθμβμξ ιδηέναξ Άθηδ ιε οπδνέηνζα (285, 287-288) 

Γζάθμβμξ ιδηέναξ Άθηδ ιε βζαηνυ (290-291) 

 

 

       Παναηδνχκηαξ ημ πζμ πάκς δζάβναιια είκαζ ζαθέξ υηζ ζημ ένβμ δεκ ηονζανπεί μ 

δζάθμβμξ, υπςξ ζοκέααζκε ζημ Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, αθθά μζ ήνςεξ 

απμηαθφπημκηαζ ηυζμ ιε ημ δζάθμβμ υζμ ηαζ ιε εηηεκείξ ιμκμθυβμοξ. 

         

        4. Κεκηνζηυ πνυζςπμ ημο ιοεζζημνήιαημξ είκαζ μ παηέναξ Οθζυιαπμξ μ μπμίμξ 

θυβς ηδξ πνεμημπίαξ ημο πνμααίκεζ ζε εκένβεζεξ ηαεμνζζηζηέξ βζα ηδ γςή ηςκ 

οπυθμζπςκ δνχςκ
238

.  Ο αθδβδηήξ ημκ πανμοζζάγεζ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, υηακ 

επζζηέπηεηαζ ημκ άννςζημ Άθηδ, ηαζ δ πενζβναθή αοηή επακαθαιαάκεηαζ ζημ 

αιέζςξ επυιεκμ ηεθάθαζμ:  

 

«Ήηακ έκαξ βένμξ νμδμηυηηζκμξ, ιζηνυζςιμξ, αδφκαημξ, ιε άζπνα ημκηά βέκζα, ιε 

ηυηηζκα πμκηνά πείθδ υπςξ υθμζ μζ Οθζμιάπμζ, ζηεανςιέκμξ θζβάηζ, ηαζ κηοιέκμξ ιε 

ιζα παθζά ηνζιιέκδ νεδζβηυηα πμο ημο ηαηέααζκε παναηάης απυ ηα βυκαηα» (υ.π., 

30). 

 

     «ηα νεαθζζηζηά ηείιεκα μ παναηηήναξ εκυξ πνμζχπμο  "δζααάγεηαζ" απυ ζοκαθή 

ελςηενζηά δεδμιέκα, υπςξ μζ πνάλεζξ ημο, δ εκδοιαζία ημο αηυιδ ηαζ δ θοζζμβκςιία 

ημο»
239

.  Ζ έιθαζδ ζηα ηυηηζκα πμκηνά πείθδ ηαζ δ επακάθδρδ αοημφ ημο 

ελςηενζημφ ζημζπείμο
240

 θένκεζ ιεηςκοιζηά ζηδκ επζθάκεζα ηδ θζθδδμκία ημο ήνςα, 

παναηηδνζζηζηυ υθςκ αοηχκ πμο ακήηακ ζηδκ ανζζημηναηζηή ημζκςκία, βζ‘ αοηυ ηαζ 

μ αθδβδηήξ πνμζεέηεζ «υπςξ υθμζ μζ Οθζυιαπμζ» (υ.π., 30) ή «υπςξ υθμζ μζ άκενςπμζ 

                                                 
238

  Ο Κ. Μπαθάζηαξ οπμζηδνίγεζ υηζ ζημ ένβμ Οη θιάβνη ζηα δεζκά ηνπο δεκ έπμοιε έκα ηεκηνζηυ 

πνυζςπμ, βφνς απυ ημ μπμίμ κα ελαηηζκχκμκηαζ πνυζςπα ηαζ ηαηαζηάζεζξ, ηαζ υηζ μ Θεμηυηδξ 

αημθμοεεί ηνεζξ αθδβδιαηζημφξ άλμκεξ ιε αάζδ ημοξ μπμίμοξ βνάθεζ ηνεζξ ζζημνίεξ: Κσλζηαληίλνο 

Θενηόθεο. Ο ηξαγηθόο ηνπ έξσηα θαη ηεο νπηνπίαο, Αεήκα, Δζνιυξ, 1993,  154-155.  
239

 Γδι. Σγζυααξ, «Ρεαθζζιυξ ηαζ ιεηςκοιία: Δθανιμβέξ ζηδ κεμεθθδκζηή πεγμβναθία»: Μεηά ηελ 

αηζζεηηθή, Θεσξεηηθέο δνθηκέο θαη εξκελεπηηθέο αλαγλώζεηο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, 137. 
240

 Κ. Θεμηυηδξ, Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο, 32 
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ημο βέκμοξ ημο» (υ.π., 32), εκχ δ παθζά ηνζιιέκδ νεδζβηυηα πμο θμνμφζε εηεέηεζ ηδκ 

μζημκμιζηή πηχζδ ημο. φιθςκα ιε ηδ Lucile Farnoux, βζα ημοξ καημοναθζζηέξ 

οπάνπεζ πάκηα ιζα ζπέζδ ιεηαλφ ημο ακενχπμο ηαζ ημο πενζαάθθμκηυξ ημο. Ο ήνςαξ 

δε πςνίγεηαζ πμηέ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο, ζοιπθδνχκεηαζ απυ ηα εκδφιαηά  ημο, ημ 

ζπίηζ ημο, ημ πςνζυ ημο ή ηδκ επανπία ημο
241

. Γζα κα έπμοιε ιζα πθήνδ εζηυκα ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ημο ήνςα, πνεζάγεηαζ δ πενζβναθή ημο πενζαάθθμκημξ, ηαζ δ δζ‘ 

αοηήξ ιεηςκοιζηή δζαπθμηή ιεηαλφ ημο ήνςα ηαζ ημο θοζζημφ ημο πενζαάθθμκημξ. Ζ 

πνμζςπζηυηδηα ημο Οθζμιάπμο ζοιπθδνχκεηαζ θμζπυκ απυ ηδκ πενζβναθή ημο 

ζπζηζμφ ημο: 

 

«Σμ δςιάηζμ ήηακ ιεβάθμ, ζ‘ έκα ανπαίμ, άθεββμ ζπίηζ ιέζα ζηα ζηεκά ηδξ πχναξ. 

Δίπε ηέζζενα ιεβάθα πανάεονα, υθα ζημκ ίδζμκ ημίπμ, ήηακ υιςξ ζημηεζκυ, ζα κα 

ηθεζμφζε ιέζα ημο ζηάπηδ, ζημκζζιέκμκ αένα, βζαηί άθθα κευπηζζηα ζπίηζα πμθφ 

εζηεκμπςνμφζακ ηχνα απ‘ υθεξ ηεξ ιενζέξ ημ παθζυ ανπμκηζηυ ηςκ Οθζμιάπςκ, πμο 

ζηα παθαζά πνυκζα ορςκυημοκ ιμκάπμ ηαζ πενήθακμ ακάιεζα ζε θηςπζηά ιυκμ 

παιυζπζηα. 

Κζηνζκζαζιέκεξ ημονηίκεξ ηαζ λεεςνζαζιέκμζ πνςιαηζζημί ιπενκηέδεξ εζημηείκζαγακ 

αηυιδ πενζζζυηενμ εηείκμ ημ δςιάηζμ, ηαζ μ αέναξ ήηακ εηεί ιέζα αανφξ ηαζ οβνυξ, 

ηαζ ηα πάνααθα παηχιαηα ακάδζκακ ιζα ιονςδζά απυ ιμφπθα παθζά, απυ ηθεζζμφνα 

ηζ απυ ζηυκδ. Ξεεςνζαζιέκμζ, άπαζηνμζ, βδανιέκμζ ηαζ κμηενμί ήηακ μζ ηίηνζκμζ 

ημίπμζ, ηαζ ηα έπζπθα ήηακ παθζςιέκα ηαζ αιεθδιέκα, αβοάθζζηα απυ ηαζνμφξ, ηαζ 

ιμθμβμφζακ ςξ ηζ εηείκα ημκ λεπεζιυ ηδξ ανπμκηζηήξ θαιεθζάξ.» (υ.π., 32) 

[. . .] 

ημοξ ημίπμοξ εδχ ηζ εηεί εηνειυκηακ μζ μζημβεκεζαηέξ ημοξ εζηυκεξ, ιαονζζιέκεξ 

απυ ηδκ πμθοηαζνία ηζ απυ ηδκ οβναζία, ιέζα ζε ιαφνεξ ή ζε πνοζςιέκεξ ημνκίγεξ, 

εαιπέξ ςξ ηζ εηείκεξ: μζ παθαζμί Οθζμιάπμζ, άνπμκηεξ ιε δφκαιδ ιεβάθδ ζημκ ηυπμ 

ηαζ πμο ηχνα εημζιμφκηακ ήζοπα ηαζ θδζιμκδιέκμζ ζημ πχια. Κάπμζμζ ήηακ 

λονζζιέκμζ ηαζ ιε θεοηέξ πενμφηεξ ζημ ηεθάθζ, άθθμζ εθμνμφζακ πνοζμηέκηδηεξ 

ζημθέξ, ηάπμζμξ παθαζυηενμξ ιζα ζζδενέκζα ανιαηςζζά. Κζ ήηακ ηζυθαξ εηεί ιενζηέξ 

βοκαζηείεξ ιμνθέξ, ςναίεξ ηαζ πενήθακεξ, ιε ανιμκζηά παιυβεθα πάκς ζηα πμκηνά 

ημοξ πείθδ, ηαζ ιία άθθδ πανάλεκδ γςβναθζά πμο πανάζηαζκε έκα θακηαζηζηυ δέκηνμ, 

                                                 
241

 Lucile Farnoux, «Constantin Theotokis, romancier naturaliste»: Ο Ναηνπξαιηζκόο ζηελ Διιάδα, 

Γηαζηάζεηο- Μεηαζρεκαηηζκνί- Όξηα, (επζι. Δθέκδ Πμθίημο – Μανιανζκμφ ηαζ Βίηο Πάηζζμο), Αεήκα, 

Μεηαίπιζμ, 2007, 174. 
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ιε θφθθα ζπάκζα, ιε αθφζζημοξ ζηνζθημφξ ηθχκμοξ ηζ υθμ βειάημ ιζηνμφξ ιπθάαμοξ 

ηφηθμοξ, υπμο ήηακ βναιιέκα ι‘ άζπνμ πνχια μκυιαηα ιυκμ. Ήηακ ημ βεκεαθμβζηυ 

δέκηνμ ηςκ Οθζμιάπςκ» (υ.π., 33). 

 

      Μέζα απυ ηζξ δφμ πζμ πάκς πενζβναθέξ απμηοπχκεηαζ δ πνμζςπζηυηδηα ημο 

ήνςα, δ ανπμκηζηή μζημβέκεζα υπμο ακήηεζ, ηαζ μ μζημκμιζηυξ λεπεζιυξ ηδξ· μ 

ηεθεοηαίμξ εζημκμπμζείηαζ ιε ηδκ πενζβναθή ημο δςιαηίμο (ζημηεζκυ, ζημκζζιέκμ, 

λεεςνζαζιέκμζ ιπενκηέδεξ, ηαηεζηναιιέκα παηχιαηα,, βδανιέκμζ ημίπμζ,  παθζςιέκα 

έπζπθα, ιμφπθα), ζε ζθμδνή ακηίεεζδ ιε εηείκδκ ηςκ εζηυκςκ ημο βεκεαθμβζημφ 

δέκηνμο ημο βένμ-Οθζμιάπμο («μζ παθαζμί Οθζμιάπμζ[…] ιε ανιμκζηά παιυβεθα 

πάκς ζηα πμκηνά ημοξ πείθδ»). Ζ δεζκή μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ημο Οθζμιάπμο 

μζημδμιείηαζ ζηαδζαηά ιε ηζξ πενζβναθέξ ημο ζπζηζμφ, ηδκ εκδοιαζία ημο ήνςα 

(«κηοιέκμξ ιε ιζα παθζά ηνζιιέκδ νεδζβηυηα») αθθά ηαζ ιέζα απυ δζαθμβζηά ιένδ 

ηαζ εζςηενζημφξ ιμκμθυβμοξ. ημκ παναηάης εζςηενζηυ ιμκυθμβμ λεδζπθχκεηαζ δ 

ηναβζηή εέζδ ημο ήνςα, ζημ πείθμξ ηδξ πνεμημπίαξ: 

 

«Θα ‘νεεζ. . . Γε ιπμνεί κα πανά κα ‘νεεζ, είκαζ δ χνα ημο» είπε ιε ημ κμο ημο. «Καζ 

πμο κα ανεεμφκ ηχνα ηα πνήιαηα, ηυζα πνήιαηα. . . »  

[. . . ] 

Υίθζα πεκηαηυζζα θνάβηα ζήιενα» ακαζηέκαλε. « Καζ πμο εζκ‘ ηα; Πμο εζκ‘ ηα; Καζ 

κα ‘ηακ αοηά ιμκάπα! Μα δεκ είκαζ μφηε ηνεζξ αδμιάδεξ αηυιδ πμο ακακέςζα ημ 

άθθμ ημ πανηί, ηαζ κα πάθζ ζήιενα έκα άθθμ, ηαζ ζ‘ έκα ιήκα ηζ άθθμ. Καζ πμο κα ηα 

ανς, πμο; ηαζ ζήιενα ηαζ ηυηεξ βζα κα πθενχζς; Απ, επαθάζηδηα! Πάεζ πθζα!  

[. . . ] 

Κζ εημίηαλε ιε πίηνα, ημηηζκίγμκηαξ άλαθκα, ημ βεκεαθμβζηυ ημοξ δέκηνμ ηζ έπεζηα 

ιία ιία ηεξ εζηυκεξ ηςκ πνμβυκςκ ημο, ηεξ ανπυκηζζζεξ απυ ημ ζπίηζ ημο, ιε ημ 

πενήθακμ ηζ εοβεκζηυ παιυβεθμ, ιε ηα πθμφζζα βοικά ημοξ ζηήεδ, ημ 

ζζδενμανιαηςιέκμκ πμθειζζηή πμο ιε ημοξ Βεκεημφξ είπε πμθειήζεζ ζημ Μμνζά ηαζ 

ζηδκ Κνήηδ ημοξ Σμφνημοξ, ημοξ άκηνεξ ιε ηζξ πνοζμηέκηδηεξ ζημθέξ, ιε ηζξ θεοηέξ 

πενμφηεξ, πμο υθμζ ημκ εημίηαγακ αδζάθμνμζ ιέζα απυ ηεξ εαιπέξ πνοζςιέκεξ ή 

ιαφνεξ ημνκίγεξ ημοξ, ηαζ ημοξ εθχκαλε εοιςιέκμξ, πςνίξ κα λένεζ ηζ έθεβε: «Φηαίηε 

εζείξ!». 

      Καζ ελαημθμφεδζε έπεζηα απυ ιία ζηζβιή, ηάκμκηαξ ιζα πεζνμκμιία ηαζ 

βονίγμκηαξ απυημια ηεξ πθάηεξ ημο ζηεξ εζηυκεξ: «Καθά ααζηάπηδηα ςξ ηα ηχνα! Χξ 
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ηα ηχνα; Δ, αξ πς ςξ ηα ηχνα. Μα ηχνα ηζ δ βοκαίηα ιμο ανπίγεζ ηαζ ιονίγεηαζ. Γεκ 

είιαζ πθζα ηαθυξ κα ηδξ ηνφρς ηεξ ζηεκμπχνζεξ. Κζ ςζηυζμ, δεκ επμφθδζα αηυιδ 

ηίπμηα. Σίπμηα ζδιακηζηυ, ηίπμηα πμο κα ιπμνεί κα αημοζηεί- αξ πμφιε ηίπμηα! Μα 

ςζηυζμ, ηα ζπίηζα ιμο, ηαζ ημφημ εδχ αηυιδ, είκαζ παιέκα – αξ ηα λεβνάρς. Σα 

ααναίκμοκ δομ ηνεζξ οπμεήηεξ ημ ηαεέκα. Καζ μζ εθζέξ ιαξ εηεί υλς; πζ αοηέξ είκαζ 

άββζπηεξ- αοηέξ ημοθάπζζημ, υπςξ ιμο ηεξ άθδηε μ παηέναξ ιμο».  

[. . . ] 

«Κζ μζ εοβαηένεξ ιμο; Χ, μζ ηαηυιμζνεξ! Κζ μζ βζμζ ιμο; Πμζμξ λένεζ αοημί πςξ εα ηα 

ηαηαθένμοκ ιζα ιένα! Μα ςξ ηζ αοημί... ςξ ηζ αοημί...» (υ.π., 33-35). 

 

          Ο ιμκυθμβμξ ημο ήνςα δζαηυπηεηαζ αθδβδιαηζηά, βζα κα πενζβναθμφκ ηα 

πμνηναίηα ηςκ πνμβυκςκ ημο. Σμ βεκεαθμβζηυ δέκηνμ ημο αζηεί ζημκ ήνςα ζθμδνή 

ροπμθμβζηή πίεζδ: ημκίγεζ ημ έκδμλμ πανεθευκ ηαζ ηδκ έηπηςζή ημο. Ο ιμκυθμβμξ 

βίκεηαζ ζοκεεηυηενμξ ηαεχξ ελεθίζζεηαζ ζε δζάθμβμ ημο Οθζμιάπμο ιε ημκ εαοηυ 

ημο, («Καζ μζ εθζέξ ιαξ εηεί υλς; πζ αοηέξ είκαζ άββζπηεξ- αοηέξ ημοθάπζζημ, υπςξ 

ιμο ηεξ άθδηε μ παηέναξ ιμο [. . . ] Κζ μζ εοβαηένεξ ιμο; Χ, μζ ηαηυιμζνεξ! Κζ μζ βζμζ 

ιμο; Πμζμξ λένεζ αοημί πςξ εα ηα ηαηαθένμοκ ιζα ιένα! Μα ςξ ηζ αοημί. . . ςξ ηζ 

αοημί. . .»), ιεβεεφκμκηαξ ημ αδζέλμδμ ημο πνμαθήιαηυξ ημο, ηαεχξ μπμζαδήπμηε 

θφζδ αηονχκεηαζ, ζδζαίηενα ελαζηίαξ ηδξ ηαεμνζζηζηά  θακεαζιέκδξ επζθμβήξ ημο κα 

γδηήζεζ πνήιαηα απυ ημκ ημημβθφθμ Υακηνζκυ. Ο δζάθμβμ πμο αημθμοεεί ιε ημ 

Υακηνζκυ (υ.π., 38-51) ηαεζζηά εφβθςηηδ ηδκ απυθοηα αδζέλμδδ ηαηάζηαζδ ημο 

ήνςα, πμο εα ημκ μδδβήζεζ ζηδκ απυθαζδ κα ακαβηάζεζ ροπμθμβζηά ηδκ Δοθαθία κα 

εοζζάζεζ ηδκ αβάπδ ηδξ βζα ημκ Άθηδ ηαζ κα πακηνεοηεί έκακ άκηνα πμο δε αβαπά, 

αθθά είκαζ μζημκμιζηά εφνςζημξ. Μπνμζηά ζηδκ ανπζηή άνκδζδ ηδξ ηυνδξ ημο, 

απμθαζίγεζ κα πάεζ ζημ ζπίηζ ημο Άθηδ ηαζ κα ημο γδηήζεζ κα αθήζεζ ηδκ Δοθαθία. Ο 

αθδβδηήξ εηεέηεζ ηζξ εζςηενζηέξ δζενβαζίεξ ημο ήνςα πνζκ ηδκ απυθαζή ημο αοηή: 

 

«Δζοθθμβίζηδηε αεέθδηά ηεξ δφμ παθζέξ ημο ενςιέκεξ. Σεξ είπε αηυιδ ηαζ ηεξ δφμ. 

Ήηακ πεναζιέκεξ ζηα πνυκζα ηαζ βνζκζάνεξ ηαζ μζ δομ, ια δεκ είπε θάαεζ ηδ δφκαιδ 

κα ηεξ απμπςνζζηεί. Αθθά ηεξ είπε αιεθήζεζ αοηυκ ημκ φζηενμ ηαζνυ ηαζ δεκ ηεξ 

έαθεπε πανά ζπάκζα ηαζ θίβμ, βζαηί ςξ ηζ εηείκεξ ηχνα ημο ‘δζκακ πάνα πμθθέξ πίηνεξ 

[. . .]. Σμκ εηαηδβμνμφζακ ηαζ μζ δφμ ιε ηα ίδζα ζηθδνά θυβζα, εεφιςκακ ηαζ ημκ 

εηαηανχκηακ, βζαηί επνυαθεπακ, έθεβακ, πςξ έπνεπε κα πεεάκμοκ ζηδ ράεα, ηαζ δεκ 

είπακ εοζζάζεζ βζ‘ αοηυ ηδκ ηζιή ημοξ ηαζ δεκ είπακ ζπαηαθήζεζ βζ‘ αοηυκ ηδ γςή ημοξ 
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ηαζ δεκ είπακ πνμηζιήζεζ έκακ άκενςπμ βένμκηα. Δίπακ δχηεζ πίζηδ ζ‘ έκα πθμφζζμ  

βζα κα βθζηχζμοκ ίζζα ίζζα απυ ηδ ζηθδνή ηαηαθνυκζα, πμο άζθαθηα ηεξ επενίιεκε. 

Σζ ζοκείδδζδ είπε αοηυξ μ Οθζυιαπμξ ηυηεξ πμο ήηακ πθμφζζμξ; Γζαηί δεκ ηεξ 

αζθάθζγε ηυηεξ, υπςξ ιπμνμφζε; Αξ ημοξ έδζκε ηχνα έκα ζπίηζ, έκα πηήια, ακ δεκ είπε 

πνήιαηα. Κζ ςζηυζμ, υθμξ μ ηυζιμξ ήλενε πςξ ηαζ μζ δομ εηυηζγακ πνήιαηα ζημοξ 

θηςπμφξ, πμο ηα πνςζημφζακ ιυκμ ζηδ βεκκαζμδςνία ημο. 

      Σμ αίζεδια ηδξ ζηεκμπχνζαξ πμο ημκ έπκζβε, ημο ‘θενε υπςξ πάκηα ζημ κμο ημοξ 

πςνζάηεξ. Δηείκμζ ημκ είπακ ηαηαζηνέρεζ βζαηί δεκ επθένςκακ.  Κ‘ εεφιςζε άλαθκα 

ιε ηείκμοξ. Σμκ είπακ ζημ θαζιυ ημοξ . . . έθηαζβε δ ηαθμζφκδ ημο. Αοημί ημο ‘ηνςβακ 

υθα ηα εζζμδήιαηα, υ,ηζ εβεκκμφζε δ βδξ ημο, ηα πνμβμκζηά ημο ηα πηήιαηα. Αοημί 

ήηακ μζ αθδεζκμί ηθδνμκυιμζ ημο παηένα ημο, ιυκμ αοημί! [. . . ] Να ιπμνμφζε κα 

εζζπνάλεζ ηα ιζζά ή ημ ηέηανημ, Θα βθίηςκε! Μα πμζμξ εα ιπμνμφζε κα ημο ηακμκίζεζ 

υθμοξ αοημφξ ημοξ θμβανζαζιμφξ, πςξ εα ‘ααγε ιπνμζηά ηυζεξ δίηεξ, πςξ εα 

λεδζάθοκε ηυζα ιπενδέιαηα; Αοηυξ δεκ είπε ενβαζηεί ζμαανά πμηέ ημο. Θα ‘πνεπε κα 

ανεεμφκ ηαζ κ‘ ακηζβναθημφκ παθαζά ζοιαυθαζα, δζηαζηζηέξ απυθαζεξ, ααθηζζηζηά, 

δζαεήηεξ, εα‘ πνεπε κα ακακεςεμφκ μζ εββναθέξ ηαζ μζ οπμεήηεξ- έκαξ ζςνυξ 

δμοθεζέξ πμο πμηέ ημο δεκ είπε θνμκηίζεζ κα ηεξ ηάιεζ, βζαηί είπε εοπανζζηδεεί κα 

δέπεηαζ ιυκμ υ,ηζ ημο ‘θένκακ, ηζ υθδ ημο ηδ γςή δεκ είπε θάαεζ πμηέ ηδ δφκαιδ κα 

θακεί ζηθδνυξ ιε ηακέκακ, πανά ιυκμ υηακ εεφιςκε. Μα ηζ μ εοιυξ ημο δε 

ααζημφζε πμθφ. Καζ ηχνα ακακμήεδηε πςξ απυ ηείκα ηα πνέδ πμο εθμβάνζαγε, ηα 

πενζζζυηενα ήηακ παναβναιιέκα, βζαηί πμθθά πνυκζα είπακ ηζυθαξ πενάζεζ ζ‘ αοηήκ 

ηδκ απχθεζα.   

      Συηεξ μ βένμξ εεφιςζε ιε ημκ εαοηυ ημο, υπςξ ζοπκά ημο ζοκέααζκε. Δζδηχεδηε 

απυ ημ ηναπέγζ, ζπνχπκμκηαξ μπίζς ιε αία ηδκ ηανέηθα ημο, ανίγμκηαξ ημκ εαοηυ ημο 

ζε δεφηενμ πνυζςπμ: «Μςνέ Αθέλακδνε» έθεβε, «παθζυβενε, παθζάκενςπε! Έπνεπε 

κα ζμο αβάθς ηα ιάηζα, κα ζε ρμθήζς, παθζυζηοθμ! Βθέπεζξ πμο ηα ηαηάθενεξ; 

Δίκαζ πνάιαηα αοηά κ‘ αθήηεζξ κα παεεί έηζζ ημ δζηυ ζμο; Πμο ημ ‘πεξ ημ ιοαθυ ζμο 

ηυζα πνυκζα;» [. . .] Αοημί μζ ζημπαζιμί ημκ έηαιακ ζανηαζηζηά κα βεθάζεζ. [. . . ] Σζ 

έπνεπε θμζπυκ κα ηάιεζ; Μα αξ έηακε ηέθμξ πάκηςκ ηάηζ, αξ εηζκζυημοκ, αξ έανζζηε 

ηάηζ κα ηάιεζ! Κάηζ πμο κα ημκ εβθίηςκε. Γζαηί δεκ ημκ εαμδεμφζακ ηχνα ηα παζδζά 

ημο, βζαηί δεκ ειζθμφζε πθζα δ βοκαίηα ημο; θμζ θμζπυκ ημκ είπακ παναηήζεζ; υθμζ; 

Δπηφπδζε νοειζηά βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ ιε ημ πυδζ ημο ημ πάηςια ηονζειέκμξ απυ 

ηδ ζηεκμπχνζα, ηαζ ιε ηδκ παθάιδ ημο δοκαηά ημ λφθμ ηδξ πμθοενυκαξ ημο, ηζ 

εγάαςζε ημ ζηυια ημο ζακ κα ημκ πμκμφζε ηάπμζμ ζπθάπκμ. Κζ μθμιειζάξ, 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 182 

εοιςιέκμξ ιε ημοξ δζημφξ ημο, βζαηί εηείκμζ ήηακ ήζοπμζ, βζαηί δεκ εζηεθηυκηακ 

πανά ημκ εαοηυ ημοξ εκχ αοηυξ ειανηονμφζε αοεζζιέκμξ ζε ηυζεξ απεθπζζίεξ, 

απμθάζζζε κα ιδ βκμζαζηεί πθζα βζα ηίπμηε, κα δζοπάζεζ, κα θδζιμκήζεζ ηα πάκηα. [. 

. .] Πςξ εα δζφπαγε, υηακ  παθαζιυξ ηέημζμξ εηνειυημοκ ζημ ηεθάθζ ημο; Καζ δ 

Δοθαθία, δ Δοθαθία ήηακ αδζάθμνδ! Ακήημοζημ πνάια! Απίζηεοημ! Δηείκδ έπνεπε 

κα ηάιεζ ηδκ ανπή. Γεκ ήηακ ηαιζά άθθδ ζςηδνία. Γεκ ήηακ!» (υ.π., 112-116). 

 

       ημ ιμκυθμβμ ημο ήνςα αζηεί έκημκδ επίδναζδ μ λέκμξ θυβμξ  ηςκ δφμ 

ενςιέκςκ ημο  («βζαηί επνυαθεπακ, έθεβακ…Αξ ημοξ έδζκε ηχνα έκα ζπίηζ, έκα 

πηήια, ακ δεκ είπε πνήιαηα») ηαζ ημο ηυζιμο («Κζ ςζηυζμ, υθμξ μ ηυζιμξ ήλενε πςξ 

ηαζ μζ δομ εηυηζγακ πνήιαηα ζημοξ θηςπμφξ, πμο ηα πνςζημφζακ ιυκμ ζηδ 

βεκκαζμδςνία ημο»). Ο θυβμξ ηςκ ενςιέκςκ είκαζ δζθςκζηυξ, βζ‘ αοηυ υζα θέβμκηαζ 

αημφβμκηαζ δζπθά («Σμκ εηαηδβμνμφζακ ηαζ μζ δφμ ιε ηα ίδζα ζηθδνά θυβζα, 

εεφιςκακ ηαζ ημκ εηαηανχκηακ, βζαηί επνυαθεπακ, έθεβακ, πςξ έπνεπε κα πεεάκμοκ 

ζηδ ράεα, ηαζ δεκ είπακ εοζζάζεζ βζ‘ αοηυ ηδκ ηζιή ημοξ ηαζ δεκ είπακ ζπαηαθήζεζ βζ‘ 

αοηυκ ηδ γςή ημοξ ηαζ δεκ είπακ πνμηζιήζεζ έκακ άκενςπμ βένμκηα. Δίπακ δχηεζ 

πίζηδ ζ‘ έκα πθμφζζμ  βζα κα βθζηχζμοκ ίζζα ίζζα απυ ηδ ζηθδνή ηαηαθνυκζα, πμο 

άζθαθηα ηεξ επενίιεκε. Σζ ζοκείδδζδ είπε αοηυξ μ Οθζυιαπμξ ηυηεξ πμο ήηακ 

πθμφζζμξ. Γζαηί δεκ ηεξ αζθάθζγε ηυηεξ, υπςξ ιπμνμφζε; Αξ ημοξ έδζκε ηχνα έκα 

ζπίηζ, έκα πηήια, ακ δεκ είπε πνήιαηα»). Ζ εοζία ηδξ ηζιήξ ηαζ ηδξ γςήξ ημοξ 

αημφβεηαζ δζθςκζηά, ηαεχξ δ ηζιή βζα ηζξ δφμ ενςιέκεξ, ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ, ελανβονχκεηαζ ιε ημ πνήια ηαζ ηα οθζηά αβαεά («ζπίηζ», «πηήια»), 

ακαζνχκηαξ  ημ πναβιαηζηυ κυδια ηδξ θέλδξ. Ο λέκμξ θυβμξ, ημο ηυζιμο, ακαζνεί 

ζοκάια ηα θυβζα ηςκ ενςιέκςκ αθμφ υθμζ ήλενακ πςξ μζ ενςιέκεξ ημο Οθζμιάπμο 

«εηυηζγακ πνήιαηα ζημοξ θηςπμφξ, πμο ηα πνςζημφζακ ιυκμ ζηδ βεκκαζμδςνία ημο». 

Ζ δζπθή πίεζδ ηςκ θυβςκ (ενςιέκεξ- ηυζιμξ) οπμδεζηκφεζ ζημκ ήνςα ηδκ 

ακζηακυηδηά ημο κα ζηέθηεηαζ ηαζ κα μνίγεζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ. Σμ αίζεδια ηδξ 

ζηεκμπχνζαξ ημο θένκεζ ζημ ιοαθυ ημ πναβιαηζηυ πνυαθδιά ημο πμο είκαζ μζ 

πςνζάηεξ πμο δεκ πθδνχκμοκ, («Σμ αίζεδια ηδξ ζηεκμπχνζαξ πμο ημκ έπκζβε, ημο 

‘θενε υπςξ πάκηα ζημ κμο ημοξ πςνζάηεξ. Δηείκμζ ημκ είπακ ηαηαζηνέρεζ βζαηί δεκ 

επθένςκακ. Κ‘ εεφιςζε άλαθκα ιε ηείκμοξ. Σμκ είπακ ζημ θαζιυ ημοξ . . . έθηαζβε δ 

ηαθμζφκδ ημο») ηαζ δ αδοκαιία ημο παναηηήνα ημο κα εθέβλεζ ηδκ ηαηάζηαζδ. ημκ 

αθδβδιέκμ ιμκυθμβμ εκηάζζεηαζ ημ ζπυθζμ ημο αθδβδηή «Σμ αίζεδια ηδξ 

ζηεκμπχνζαξ πμο ημκ έπκζβε, ημο ‘θενε υπςξ πάκηα ζημ κμο ημοξ πςνζάηεξ». Σμ 
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«πάκηα» ακήηεζ ζημκ αθδβδηή μ μπμίμξ ιε ηδκ επζθμβή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ θέλδξ 

πνμαάθθεζ έκα παναηηήνα μ μπμίμξ δεκ έπεζ αάεμξ ηαεχξ θεζημονβεί 

ακηακαηθαζηζηά, αθμφ ιυθζξ ζηεκμπςνδεεί, ημο θηαίκε μζ πςνζάηεξ.  Ο ήνςαξ ζε έκα 

δζάθμβμ ιε ημκ εαοηυ ημο ζοκεζδδημπμζεί ηδ δζηή ημο εοεφκδ ζημ αδζέλμδμ αοηυ 

(«Μςνέ Αθέλακδνε» έθεβε, «παθζυβενε, παθζάκενςπε! Έπνεπε κα ζμο αβάθς ηα 

ιάηζα, κα ζε ρμθήζς, παθζυζηοθμ! Βθέπεζξ πμο ηα ηαηάθενεξ; Δίκαζ πνάιαηα αοηά 

κ‘ αθήηεζξ κα παεεί έηζζ ημ δζηυ ζμο; Πμο ημ ‘πεξ ημ ιοαθυ ζμο ηυζα πνυκζα;»). Ζ 

ηαηάζηαζδ ιε ημοξ πςνζάηεξ επζδεζκχκεζ ηδ ζοκεζδδζζαηή ημο ηνίζδ, ηαεχξ βκςνίγεζ 

υηζ δ δζηή ημο αδζαθμνία μδήβδζε ζε μζημκμιζηυ αδζέλμδμ ηδ γςή ημο αθμφ «δεκ είπε 

ενβαζηεί ζμαανά πμηέ ημο» ηαζ «απυ ηείκα ηα πνέδ πμο εθμβάνζαγε, ηα πενζζζυηενα 

ήηακ παναβναιιέκα, βζαηί πμθθά πνυκζα είπακ ηζυθαξ πενάζεζ ζ‘ αοηήκ ηδκ 

απχθεζα». Σαοηυπνμκα  ζοκεζδδημπμζεί υηζ είκαζ ιυκμξ ημο ηαζ ααμήεδημξ. 

οκεζδδημπμζεί ηδκ αλία ημο κα έπεζ ηακείξ παζδζά-ζοιπαναζηάηεξ ηαζ εοιχκεζ ιε ημκ 

εαοηυ ημο πμο δεκ ηα ηαηάθενε ζημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια («Γζαηί δεκ ημκ 

εαμδεμφζακ ηχνα ηα παζδζά ημο, βζαηί δεκ ειζθμφζε πθζα δ βοκαίηα ημο; υθμζ θμζπυκ 

ημκ είπακ παναηήζεζ; θμζ; Δπηφπδζε νοειζηά βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ ιε ημ πυδζ ημο 

ημ πάηςια ηονζειέκμξ απυ ηδ ζηεκμπχνζα, ηαζ ιε ηδκ παθάιδ ημο δοκαηά ημ λφθμ ηδξ 

πμθοενυκαξ ημο, ηζ εγάαςζε ημ ζηυια ημο ζακ κα ημκ πμκμφζε ηάπμζμ ζπθάπκμ. Κζ 

μθμιειζάξ, εοιςιέκμξ ιε ημοξ δζημφξ ημο, βζαηί εηείκμζ ήηακ ήζοπμζ, βζαηί δεκ 

εζηεθηυκηακ πανα ημκ εαοηυ ημοξ εκχ αοηυξ ειανηονμφζε αοεζζιέκμξ ζε ηυζεξ 

απεθπζζίεξ, απμθάζζζε κα ιδ βκμζαζηεί πθζα βζα ηίπμηε, κα δζοπάζεζ, κα θδζιμκήζεζ 

ηα πάκηα.»).  

        ηδ δίκδ ηςκ πζμ πάκς ζηέρεςκ αοημηναοιαηίγεηαζ βζα κα πμκέζεζ ημ ζχια ημο 

ζημκ ίδζμ ααειυ ιε ηδ ροπή ημο, εεςνχκηαξ ημ εάκαημ πνμηζιυηενμ απυ «ημ 

κηνυπζαζια πμο ημκ επενίιεκε!» («Καθφηενμξ μ εάκαημξ, εζηέθηδηε, πανά ημ 

κηνυπζαζια πμο ημκ επενίιεκε!», υ.π., 116). Ζ πνάλδ ημο αοηή δείπκεζ ημ αηναίμ 

ζδιείμ αδζελυδμο εκυξ ακενχπμο  πμο δεκ είπε ιάεεζ ιέπνζ ηυηε κα ζηέθηεηαζ βζα ημκ 

εαοηυ ημο, ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ημκ πενίβονυ ημο (αηυια ηαζ βζα ηζξ ενςιέκεξ ημο), 

αθθά ηαζ μφηε κα ζοκεζδδημπμζεί. Εμφζε ζε ηαεεζηχξ ανζζημηναηζηήξ αιενζικδζίαξ 

ηαζ δοζηίκδηδξ ζηέρδξ πςνίξ κα οπμθμβίγεζ ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ πνάλεχκ ημο. Χζηυζμ 

δεκ ακαθαιαάκεζ ηδκ εοεφκδ ηςκ πνάλεςκ ημο ηαζ απμγδηά εοζίεξ απυ ημοξ άθθμοξ 

βζα κα ιδ λεπέζεζ δ οπενδθάκεζα ημο ζπζηζμφ ημο («Καζ δ Δοθαθία, δ Δοθαθία ήηακ 

αδζάθμνδ! Ακήημοζημ πνάια! Απίζηεοημ! Δηείκδ έπνεπε κα ηάιεζ ηδκ ανπή. Γεκ 

ήηακ ηαιζά άθθδ ζςηδνία. Γεκ ήηακ!»). Ο παναηηδνζζιυξ ηδξ Δοθαθίαξ ςξ 
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«αδζάθμνδ», αημφβεηαζ δζπθά ηαεχξ μ πναβιαηζηυξ θυβμξ ημο μζημκμιζημφ 

αδζελυδμο ημο ήνςα ήηακ δ δζηή ημο αδζαθμνία ηαζ αιενζικδζία. 

        ημ δζάθμβμ πμο αημθμοεεί ιε ημκ Άθηδ παναηδνείηαζ κνλνινγνπνίεζε ημο 

δζαθυβμο ηαεχξ μ βένμξ Οθζυιαπμξ ηονζανπεί ζημ θυβμ άθθμηε ιε 

δζαζηήιαηα/πάζιαηα θυβμο ηαζ άθθμηε ιε επακαθήρεζξ ηςκ ίδζςκ θνάζεςκ, εκχ ηα 

ζημζπεία επζημκζζιμφ μνίγμοκ δοκαιζηά ηδκ πανμκηζηυηδηα ημο θυβμο ημο ήνςα. 

Μνλνινγνπνίεζε ηαζ πανμκηζηυηδηα βίκμκηαζ μζ άλμκεξ ακαθμνάξ βζα ηδκ απυδμζδ 

ημο  θυβμο εκυξ ήνςα πμο αζχκεζ ιζα ακοπέναθδηδ βζα ηα ιέπνζ εηείκδ ηδκ ζηζβιή 

ιέηνα ηαζ ζηαειά ημο, ζοκεζδδζζαηή ηνίζδ. Δίκαζ δ ζηζβιή πμο μ ήνςαξ πναβιαηζηά 

οπάνπεζ ηαζ απμηηά αθδεζκυ ακενχπζκμ πνυζςπμ, πμο ιέπνζ ηυηε δεκ είπε, υπζ απυ 

ηαηία ή οζηενμαμοθία (υπςξ μζ ημημβθφθμζ), αθθά απυ αιενζικδζία. Εμφζε ζ‘ έκα 

αηίκδημ ζφιπακ (δ ανζζημηναηζηή μζημβέκεζα ηαζ ηα πνήιαηα ζε αβαζηή ζοκφπανλδ), 

υπμο είπακ ηαηανβδεεί μζ κυιμζ ηδξ αανφηδηαξ, ηαζ λαθκζηά ηχνα νίπκεηαζ ιέζα ζηδ 

γςή. Ζ κέα ηαηάζηαζδ ηδξ γςήξ ημο, ιε ημκ ηαζκμφνζμ νυθμ πμο ηαθείηαζ κα θάαεζ, 

απμδίδεηαζ ζημ ιμκμθμβζημπμζδιέκμ δζάθμβυ ημο. Δπμιέκςξ δ ιμκμθμβμπμίδζδ ημο 

δζαθυβμο δεκ είκαζ υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ δνχςκ ζημ ένβμ Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο 

ηνπ Καξαβέια, βζα κα ημκζζηεί δ δβεηζηή θοζζμβκςιία ημο εηάζημηε ήνςα, αθθά 

ακηίεεηα βζα κα ημκζζηεί δ αδζέλμδδ ηαηάζηαζδ ημο Οθζμιάπμο. Μέζα απυ ηα 

πάζιαηα θυβμο, ηα απμζζςπδηζηά ηαζ ηζξ επακαθήρεζξ ημκίγεηαζ δ δφζημθδ εέζδ πμο 

ανίζηεηαζ ηαζ μ κέμξ νυθμξ πμο ηαθείηαζ κα ακαθάαεζ: 

 

«Σζ ηνέπεζ! λακάπε μ Οθζυιαπμξ ιε ηδκ ίδζα πάθζ ζηεκμπχνζα ηαζ ημοκχκηαξ ημ 

ηεθάθζ ημο. «Σζ ηνέπεζ! Πνέπεζ, - απ!- κα ιζθήζς, ηαζ δεκ λένς πχξ κα ημ πς, βζαηί 

κα, εδχ ιέζα, ηάηζ δεκ αθήκεζ κα αβαίκμοκ ηα θυβζα απυ ημ θαζιυ ιμο. Ένπμκηαζ ςξ 

εηεί ηαζ πνέπεζ πάθζ κα ηα ηαηαπζχ. Πάκηα ιμο ήιμοκα έηζζ . . .δεζθυξ, ηαημιμίνδξ! 

Καζ πνέπεζ ςζηυζμ κα ιζθήζς, εβχ ημ λένς. Γζαηί δζυνεςζδ άθθδ δεκ οπάνπεζ. 

Καιζά άθθδ. Καζ ιδκ πείηε πςξ δεκ ελμοζζάγς εβχ ημ ζπίηζ ιμο, α υπζ! Δβχ ιμκάπα 

μνίγς εηεί ιέζα, εβχ έηαια πάκηα υ,ηζ ήεεθα, ηακέκαξ δε ιμο ακηζζηέηεηαζ. Σμ είδα 

ηαζ ζε ημφηδ ηδκ πενίζηαζδ, ιυκμ μ θυβμξ ιμο πενκάεζ, ημ πζζηεφεηε, ε; Μα βζαηί ζαξ 

ηα θές υθα αοηά; Γζαηί δε ιπμνχ κα πς εηείκμ πμο πνέπεζ κα πς . . . δεκ λένς ηζ έπς . 

. .Μα πνέπεζ κα απακηήζς ζε ηάηζ πμο δε νςηήεδηα, ζε ηάηζ πμο δ βκχιδ ιμο δεκ 

εγδηήεδηε. Ναζ, Άθηδ. Σα λένς υθα, ηα λένς! Απυ ηδκ διένα εηείκδ, πμο ζ‘ 

ακάζηδζε, θεξ, ζακ ημ Λάγανμ -  καζ, υθα. Καζ βζ αοηυ ήνεα εδχ, βζ αοηυ! Απ, άθδζε 

ηδκ ήζοπδ Άθηδ . . . Πζηναίκεηαζ πενζζζυηενμ ηαζ ιμο ηθαίεζ, απυ ηδκ διένα ημο 
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πμνμφ έπμοιε πάθζ ηα ίδζα . . Κζ υηακ αοηή ηθαίεζ, εβχ εοιχκς ηαζ βίκμιαζ ηαηυξ ηαζ 

ηονακκχ υθμ ημ ζπίηζ. Κζ αημφς ηυηεξ εδχ ιέζα, ζηα ζηήεδ ιμο, υπςξ ηαζ ηχνα πμο 

ζμο ιζθχ, ηάηζ κα ζπάεζ- ιέζα εδχ, ααεζά, ζηδ ιέζδ ηδξ ηανδζά! Ναζ, υπςξ ηχνα 

βζαηί ιμο πμκεί, δεκ λένεζξ πυζμ. . . Μμο πμκεί κα οπμθένεζ, κα ααζακίγεζ ηδ γςή ηδξ 

ηαζ κα ιδκ ιπμνχ κα ηδκ θπανζζηήζς, κα ιδ ιπμνχ! Ναζ αοηυξ είκαζ μ ζςζηυξ μ 

θυβμξ! Καζ ηχνα οπμθένς, βζαηί εα ηδ θοπήζς πάθζ, Άθηδ. Ναζ, θές, ηα λένς υθα, 

υθα! Μα δε ιπμνεί κα βέκεζ . . . Γε ιπμνεί κα βέκεζ ηίπμηα. Άημοζε ιε ιζα ζηζβιή ηαζ 

ιμο ιζθείξ ηαηυπζ. Μμο θεξ ηαζ ζο υζα εέθεζξ. Έπε ηδκ οπμιμκή ιζα ζηζβιή, αθθζχξ 

δε εα ανς πθζα ηα θυβζα. Μζα ζηζβιή αηυια. Γε ιπμνεί κα βέκεζ, αοηυξ είκαζ ηαεαοηυ 

μ θυβμξ. Καζ ηχνα πμο ημ θές, πάθζ αοηυ ημ ηάηζ ηυαεηαζ εδχ ιέζα ηαζ ιε θζβχκεζ. 

Σμ λένς, ημ λένς ηαθά πμθφ ηαθά, εα ‘ηακε εοηοπζζιέκδ ιαγί ζμο, εοηοπζζιέκδ ζημ 

ζπίηζ ζμο, ζημ ςναίμ ζμο ζπζηάηζ, εδχ ιέζα, ζζιά ζηδ ιδηένα ζμο. Καζ εβχ 

εοηοπζζιέκμξ κα ζαξ αθέπς ηαζ κα ζαξ αθμβάς, ζακ παζδζά ιμο, ηάεε χνα ηαζ 

ζηζβιή. Απ, βζαηί έπνεπε κα ηεθεζχζεζ έηζζ έκα πνάια ηυζμ ηαθυ! Δοηοπζζιέκμξ εα 

‘ζμοκε, Άθηδ, ςξ ηαζ ζο, βζαηί έπεζ πνοζή ηανδζά δ Δοθαθία ιμο, μθυπνοζδ ηανδζά! 

Καζ λένεζ κ‘ αβαπάεζ αοηή, δ ηαθφηενδ ηζ απυ ηα ηέζζενα παζδζά ιαξ. μο ημ θές 

εβχ. Κζ είζαζ ηζ εζφ, Άθηδ, ηαθυξ, ημ λένς, ηαθυξ, υπςξ εηείκδ. Μα ηζ κα ηάις; Μδ 

νςηάξ πενζυηενα. Γε πνέπεζ ζμο ‘πα . . . Αοηυξ είκαζ μ ηαεαοηυξ θυβμξ.» (υ.π., 120-

121). 

 

      Ο θυβμξ ημο ήνςα απακηά ζε δοκάιεζ ενςηήζεζξ. Ανπζηά πνμζπαεεί κα δζαθφζεζ 

εη ηςκ πνμηένςκ ηδκ εκηφπςζδ υηζ δεκ ελμοζζάγεζ αοηυξ ημ ζπίηζ ημο («Καζ ιδκ πείηε 

πςξ δεκ ελμοζζάγς εβχ ημ ζπίηζ ιμο. . .  ημ πζζηεφεηε, ε;»). ηδ ζοκέπεζα πνμζπαεεί 

κα πνμθάαεζ πζεακέξ ενςηήζεζξ («Ναζ, Άθηδ. Σα λένς υθα, ηα λένς! Απυ ηδκ διένα 

εηείκδ, πμο ζ‘ ακάζηδζε, θεξ, ζακ ημ Λάγανμ -  καζ, υθα [. . .] Ναζ, θές, ηα λένς υθα, 

υθα! Μα δε ιπμνεί κα βέκεζ . . . Γε ιπμνεί κα βέκεζ ηίπμηα . .») ηαζ απακηήζεζξ ημο 

Άθηδ («ημ λένς, ημ λένς ηαθά πμθφ ηαθά, εα ‘ηακε εοηοπζζιέκδ ιαγί ζμο, 

εοηοπζζιέκδ ζημ ζπίηζ ζμο, ζημ ςναίμ ζμο ζπζηάηζ, εδχ ιέζα, ζζιά ζηδ ιδηένα ζμο . 

. . Μα ηζ κα ηάις; Μδ νςηάξ πενζυηενα. Γε πνέπεζ ζμο ‘πα»). Πνυηεζηαζ βζα έκα 

δηθσληθό θυβμ,  ιέζα ζημκ μπμίμ μζ ηαηά ημκ ήνςα δοκάιεζ θέλεζξ ημο Άθηδ, 

αημφβμκηαζ δηπιά, ηαεχξ μ βενμ-Οθζμιάπμξ πνμζπαεεί κα ηζξ εθέβλεζ ιεηαημκίγμκηάξ 

ηεξ ζημ δζηυ ημο αλζμθμβζηυ ζφζηδια. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, δ δοκδηζηή δζαηφπςζδ 

ημο Άθηδ βζα ηδκ Δοθαθία υηζ «εα ήηακ εοηοπζζιέκδ ιαγί ιμο, εοηοπζζιέκδ ζημ ζπίηζ 

[ι]μο, ζημ ςναίμ [ι]μο ζπζηάηζ, εδχ ιέζα, ζζιά ζηδ ιδηένα [ι]μο», ιε ηδκ απυθοηα 
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εεηζηή ζδιαζζμθμβζηή θυνηζζδ, ιεηαηίεεηαζ ζημ θυβμ ημο βενμ-Οθζμιάπμο ηαζ 

αημφβεηαζ δηπιά, ζηδκ απυθοηα δδθαδή ανκδηζηή ηδξ ζδιαζία πμο ζζμφηαζ ιε ηδκ 

ηαηαζηνμθή ιζαξ μθυηθδνδξ μζημβέκεζαξ. Ο λέκμξ θυβμξ επζδνά έκημκα ζημ θυβμ ημο 

ήνςα. Ζ πνυαθερδ ηςκ πζεακχκ ενςηήζεςκ ημο Άθηδ ηαζ μζ απακηήζεζξ πμο δίκεζ, 

πζέγμοκ ηαζ επδνεάγμοκ ηδκ υθδ ζφκηαλδ ηαζ ζοκανιμβή ημο θυβμο (απμζζςπδηζηά 

ηαζ ακαζημθή ηδξ μιζθίαξ, επακαθήρεζξ, επζημκζζιυξ, ηθπ.), απμηαθφπημκηαξ αθεκυξ 

ηδκ αλεπέναζηδ δοζημθία ημο ήνςα κα ιζθήζεζ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια, αθεηένμο 

ηδ δζζηαηηζηυηδηά ημο («Σζ ηνέπεζ! Ξακάπε μ Οθζυιαπμξ ιε ηδκ ίδζα πάθζ ζηεκμπχνζα 

ηαζ ημοκχκηαξ ημ ηεθάθζ ημο. «Σζ ηνέπεζ! Πνέπεζ, - απ!- κα ιζθήζς, ηαζ δεκ λένς πχξ 

κα ημ πς, βζαηί κα εδχ ιέζα, ηάηζ δεκ αθήκεζ κα αβαίκμοκ ηα θυβζα απυ ημ θαζιυ»), 

ηάηζ πμο ημκ μδδβεί ζ‘ έκα ζπαζκσδηθό θυβμ
242

. 

         Μεηά ηδκ απμηοπδιέκδ πνμζπάεεζα ημο ιε ημκ Άθηδ, μ  ηαναβιέκμξ ηυζιμξ 

ημο Οθζμιάπμο απμδίδεηαζ ιέζα απυ έκα ιμκυθμβμ (υ.π., 128-130) πμο ηαηαθήβεζ 

ζηδκ απυθαζή ημο κα γδηήζεζ μζημκμιζηή αμήεεζα απυ ημ βζαηνυ ηενζχηδ,  πςνίξ κα 

ακαβηαζηεί κα ζοβηαηακεφζεζ ζημ βάιμ ηδξ ηυνδξ ημο ιε ημκ ακενπυιεκμ αζηυ (υ.π., 

129). ηδ ζογήηδζδ πμο αημθμοεεί, μ ζπαζιςδζηυξ δηθσληθόο θυβμξ ημο βενμ-

Οθζμιάπμο, δίκεζ ημ έκαοζια κα αημοζηεί ςξ απάκηδζδ μ δηπιόο θυβμξ ημο βζαηνμφ: 

 

«Ήνεα . . .  ήνεα . . . βζαηί . . . Ναζ, βζαηί μ Υακηνζκυξ. . . λένεζξ, βζαηνέ ιμο αοηυξ»- 

η‘ έηαιε ιε ημ πένζ έκα ηίκδια ζζιά ζημ πνυζςπυ ημο βζα κα δείλεζ ημ ζπήια ηδξ 

ιφηδξ ημο ημημβθφθμο-   «αοηυξ, λένεζξ . . . ιμο ιίθδζε. Καζ ιμο ιίθδζε ζακ απ‘ 

υκμιά ζμο. Γεκ λένς ακ ημο είπεξ εζφ ηίπμηα, υπζ ηαεαοηυ απ‘ υκμια ζμο . . . Μα αξ 

πμφιε έηζζ, ζε ηάπμζμκ ηνυπμ . . . ζακ πςξ; Κζ εβχ δεκ λένς! Καζ ιμο ηα ‘πε υθα. Κζ 

ήνεα. Μεβάθδ δ ηζιή, ιεβάθδ δ ηαθμζφκδ ζμο . . . Καζ ιμο είπε αοηυξ μ Μίιδξ  πςξ 

ιαξ έπεζξ ζηθααςιέκμοξ ημο θυβμο ζμο, πςξ εβχ, μ Αθέλακδνμξ Οθζμιάπμξ, πμο ιε 

αθέπεζξ εδχ, ζμο πνςζηχ ηαπζηάθζα! Μαξ έπεζξ ζηα πένζα ζμο ηαζ ιαξ ηάκεζξ υ,ηζ 

εέθεζξ! Μα . . .»  (υ.π., 132). 

 

                                                 
242

 Γζα ημ ζπαζιςδζηυ θυβμ αθ. ακαθοηζηά: Μ. Μ. Bakhtin, Εεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο, 328-332· αθ. 

εζδζηυηενα: «Σα πζμ ζδιακηζηά ελμιμθμβδηζηά εηθςκήιαηα ηςκ δνχςκ ημο (Νημζημβζέθζηζ) 

ζδιαδεφμκηαζ απυ ηδκ έκημκδ ζπέζδ ιε ημκ λέκμ θυβμ ηαζ ιε ηδκ λέκδ ακηίδναζδ. Απυ ηδκ πνυαθερδ 

ημο λέκμο θυβμο δεκ μνίγεηαζ ιυκμ μ ηυκμξ ή ημ φθμξ αθθά ηαζ δ εζςηενζηή ζδιαζζμθμβζηή δμιή ηςκ 

εηθςκδιάηςκ: απυ ηζξ υθμ έκηαζδ παναδνμιέξ ηαζ οπεηθοβέξ ημο Γημθζάηηζκ ιέπνζ ηζξ ιεηαθοζζηέξ 

οπεηθοβέξ ημο Ηαακ Καναιαγυθ. ημοξ Φησρνύξ ανπίγεζ κα δζαιμνθχκεηαζ δ «ηαπεζκή» παναθθαβή 

αοημφ ημο φθμοξ μ ζπαζιςδζηυξ θυβμξ ιε ηδκ ηνοθή ή κηνμπαθή ιαηζά ηαζ ηδκ πκζβιέκδ πνυηθδζδ»: 

υ.π., 329-330. 
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      ηδκ έκηαζδ ηδξ πανμκηζηυηδηαξ, μζ θέλεζξ «ηζιή» ηαζ «ηαθμζφκδ» πμο απεοεφκεζ 

μ βενμ-Οθζμιάπμξ ζημκ βζαηνυ, δπμφκ δηπιά ζηα ζοιθναγυιεκα ημο ζπαζιςδζημφ 

ημο θυβμο, ζοκημκζζιέκεξ ηαεχξ είκαζ ιε δζαηοπχζεζξ υπςξ «ιαξ έπεζξ 

ζηθααςιέκμοξ», «ζμο πνςζηχ ηαπζηάθζα» ηαζ «Μαξ έπεζξ ζηα πένζα ζμο ηαζ ιαξ 

ηάκεζξ υ,ηζ εέθεζξ». Δπμιέκςξ δεκ πνυηεζηαζ βζα πναβιαηζηή ηζιή ηαζ ηαθμζφκδ αθμφ 

μνίγμκηαζ απυ ημ πνήια ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ελάνηδζδ.  ημ θυβμ ημο ειπενζέπεηαζ δ 

δζαεθαζιέκδ θςκή ημο βζαηνμφ («ζακ πςξ;») ηαζ ημο ημημβθφθμο Υακηνζκμφ («Καζ 

ιμο είπε αοηυξ μ Μίιδξ  πςξ ιαξ έπεζξ ζηθααςιέκμοξ ημο θυβμο ζμο, πςξ εβχ, μ 

Αθέλακδνμξ Οθζμιάπμξ, πμο ιε αθέπεζξ εδχ, ζμο πνςζηχ ηαπζηάθζα! Μαξ έπεζξ ζηα 

πένζα ζμο ηαζ ιαξ ηάκεζξ υ,ηζ εέθεζξ!»), πμο αθεκυξ αζημφκ πίεζδ ζηζξ απμθάζεζξ ημο 

ήνςα, αθεηένμο ημκ πνμζβεζχκμοκ ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ ηδξ ελάνηδζδξ ηαζ ηδξ 

ζοκαθθαβήξ, μδδβχκηαξ ημκ ζε πθήνεξ ζοκεζδδζζαηυ αδζέλμδμ, πμο θαίκεηαζ, υηακ 

ζημ ηέθμξ ημο δζαθυβμο οπμηάζζεηαζ ηαζ θεφβεζ ζοκηεηνζιιέκμξ.  

         ημ ζπίηζ, εα ηαηαθδθεεί απυ έκα είδμξ πανάηνμοζδξ ζηίγμκηαξ πανηζά ηαζ 

απεζθχκηαξ ηα παζδζά ημο υηζ εα αάθεζ θςηζά. Ζ ζηδκή αοηή ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ 

ζπυθζμ ημο αθδβδηή «εηαηάθααε πςξ εηνεθαζκυημοκ» (υ.π., 135), πνμσδεάγμοκ ημκ 

ακαβκχζηδ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο, απμδίδμκηαξ ηαοηυπνμκα υρεζξ ημο αεέαημο 

αίμο ημο ήνςα.  Ο βένμξ Οθζυιαπμξ ζοκεζδδημπμζεί υηζ ημ αάνμξ ηδξ δυλαξ ηςκ 

πνμβυκςκ ημο είκαζ «δοζημθμαάζηαπημ» (υ.π., 135), αθμφ δε ιπμνεί κα ημ 

αημθμοεήζεζ («Δημίηαλε πςνίξ κα εέθεζ ιία ιία ηεξ γςβναθζέξ ηςκ πνμβυκςκ ημο, ημ 

ζζδενμανιαηςιέκμκ πμθειζζηή, ημοξ λονζζιέκμοξ άνπμκηεξ ιε ηεξ άζπνεξ πενμφηεξ 

ημοξ, ηεξ ηονίεξ ιε ηα πθμφζζα ζηήεδ ηαζ ιε ημ βθοηυ ηζ υιμνθμ παιυβεθμ, ηζ 

εβέθαζε ζανηαζηζηά. Κζ έπεζηα, άλαθκα, έκαξ αρφξ εοιυξ ημκ εηονίερε. θεξ αοηέξ 

μζ παθαζέξ  δυλεξ δεκ ημκ εαμδεμφζακ ζε ηίπμηα, δεκ ήηακ πανά έκα αάνμξ 

δοζημθμαάζηαπημ ζημ παθαζιυ, ηάηζ πμο ημο έηακε πζηνυηενδ ηδ γςή ηαζ πμο 

ειδδέκζγε ημ άημιυ ημο. Κζ αβνίερε ηζ εημίηαλε ιε μνβή ηεξ εζηυκεξ ηαζ ηεξ έθηοζε», 

υ.π., 135), βζ αοηυ ηαζ ανπίγεζ κα ζηίγεζ ηα μζημβεκεζαηά πανηζά, ηα δζπθχιαηα ηαζ 

ημοξ δζμνζζιμφξ ηςκ πνμβυκςκ ημο ζε ιεβάθα αλζχιαηα, αθθά ηαζ ημ αζαθίμ ημο πμο 

‘πε ηαηαβναιιέκμοξ ημοξ πςνζάηεξ πμο ημο πνςζημφζακ. ηακ ένπμκηαζ μζ βζμζ ημο, 

ημοξ απεζθεί υηζ εα ημοξ αάθεζ θςηζά ηαζ εα ημοξ «πμοθήζεζ» : («Δζείξ ι‘ επαθάζαηε! 

Σχνα εα πμοθήζς ηαζ ζαξ, υπζ ιυκμ ηα ημνίηζζα. Κζ εζάξ!», υ.π., 136). 

οκεζδδημπμζεί, επμιέκςξ, ηδκ εοεφκδ ηςκ βζςκ ημο βζα ηδκ ηαηάζηαζδ αοηή, αθθά 

ηαζ ηδκ ακζηακυηδηα ημοξ κα ημκ αμδεήζμοκ, ηάηζ πμο εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ημκ 

αθδβδηή αθμφ μ πφνμξ ηαζ μ Γζχνβδξ πανμοζζάγμκηαζ  «ςπνμί» ηαζ 
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«απμαθαηςιέκμζ» («Οζ δομ κέμζ ήηακ ςπνμί ηζ έηνειακ. Ο Γζχνβδξ εημίηαγε μθυβονά 

ημο ζα κα γδημφζε κα ανεζ αμήεεζα. Σμ ιςνυ πνυζςπυ ημο πφνμο ήηακ ζακ 

απμαθαηςιέκμ», υ.π., 136). Ζ αδοκαιία ηςκ παζδζχκ ημο ημκίγεζ, ειιέζςξ πθδκ 

ζαθχξ, ηδ δζηή ημο απμηοπία, ςξ βμκέα, κα ηάκεζ δοκαιζηά παζδζά, ζηακά κα ημο 

ζοιπαναζηαεμφκ ζε ηέημζεξ ηνίζζιεξ ζηζβιέξ, βζ αοηυ ηαζ λεζπά ζε δάηνοα «ζακ 

μνθακυξ ζ‘ αοηή ηδ βδ» (υ.π., 137). ηδκ ηνίζδ αοηή ημο πακζημφ δ Δοθαθία θοβίγεζ 

ηαζ ακαημζκχκεζ υηζ εα πακηνεοηεί ημ βζαηνυ. 

        Οζ ζηέρεζξ ημο Οθζμιάπμο, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηδδείαξ ημο Βαθζάιδ, 

θςηίγμοκ πενζζζυηενμ ημ παναηηήνα ημο ήνςα:  

 

«Ακαζηέκαλε ααεζά ηζ εημίηαλε ειπνυξ ημο ημ θείρακμ, πμο ηυ ‘παζνκακ μζ ηέζζενμζ 

κεηνμθυνμζ ζημκ χιμ, ηζ εημφκδζε πζηνά ημ ηεθάθζ. Ο άκενςπμξ πμο ‘πε ιζζέρεζ 

απυ ημφημκ ημκ ηυζιμ ήηακ κέμξ, εα ιπμνμφζε κα ‘καζ εοηοπζζιέκμξ, δεκ ημο θείπακ 

ηα μζημκμιζηά ιέζα. Μα είπε πενάζεζ ακηίξ ηζ εηείκμ ιία ηονακκζζιέκδ γςή, δεκ 

έανζζηε πανά ηχνα ηδκ ακάπαρδ. Ζ ηφπδ ημο έιμζαγε ιε ηδ δζηή ημο. Μα βζαηί αοηυξ 

μ ίδζμξ, βένμκηαξ ηζ αδφκαημξ, εααζηζυημοκ αηυια ζ‘ αοηυκ ημκ ηυζιμ; Δίπε ηνάζδ 

ηυζμ βενή ιυκμ βζα κα ααζηά κα πίκεζ ηυζμ πμθθά πμηήνζα θανιάηζ; Σχνα πάθζ δ 

Λμοίγα, ιυθζξ είπε ανπίζεζ κα βκςνίγεζ ημκ ηυζιμ, ηζ έπνεπε κα πζηναεεί ηζ εηείκδ, κα 

βκςνίζεζ ηδκ πενζθνυκδζδ. Πάθζ ηυθαζδ ημ ζπίηζ ημο, αηυιδ πθζμ ααάζηαπηδ, υηακ 

έθεβε πςξ διπμνμφζε κα πάνεζ, ηέθμξ, θίβδ πκμή! 

    Αθθά ηχνα ημοθάπζζημκ εα ‘θηαζβε ιυκμ αοηή, δ Λμοίγα, δεκ ήηακ εηείκμξ μ 

αίηζμξ, δεκ ηδκ ειπυδζγε. Ζ ίδζα ημκ είπε δζαθέλεζ, δ ίδζα ηαζ ιυκδ ηδξ. Καζ ζηδκ ανπή 

αοηυξ είπε ηθείζεζ ηα ιάηζα, βζαηί είπε πάθζ θμαδεεί ηδκ εοεφκδ, βζαηί επίζηεοε πςξ μ 

λζπαζιέκμξ κέμξ δε εα ιπμνμφζε κα ηδ βεθάζεζ. Κζ δ Λμοίγα εαζαγυημοκ, δ δφζηοπδ, 

κα θφβεζ απυ ηδ θηχπεζα ημο ζπζηζμφ ημοξ πμο ηδκ έπκζβε ιε ηδ αανζά ιονςδζά ημο 

λεπεζιμφ ημο. Δίπακ παναθηςπφκεζ ηχνα φζηενα . . . Μα υ,ηζ ηζ ακ ζοκέααζκε πάθζ, 

εα ημο λακάθεβακ πςξ ιυκμ μ ίδζμξ ήηακ παναίηζμξ, βζαηί είπε ηαηαζηνέρεζ ηδκ 

μζημβέκεζα. Σζ αάνμξ ήηακ μζ εοβαηένεξ . . . Ήεεθακ πακηνεζά - ηαζ ζε  ηζ ζηζβιή! Γεκ 

έαθεπακ θμζπυκ ηίπμηα άθθμ ιπνμζηά ημοξ; 

     Άλαθκα μ βένμξ πανδβμνήεδηε. Σμφημξ μ εάκαημξ ήηακ βζα ημοξ Οθζμιάπμοξ έκα 

παιυβεθμ ηδξ ηφπδξ. Αξ εβζκυημοκ ημοθάπζζημ πθμφζζμξ μ Γζχνβδξ!» (υ.π., 197-198). 

 

      Ο βένμξ Οθζμιάπμξ ζοβηνίκεζ ηδ γςή ημο ιε αοηή ημο κεηνμφ ήνςα. 

οκεζδδημπμζεί υηζ μ κεηνυξ ήηακ κέμξ, είπε πνήιαηα, αθθά δεκ ηα ηαηάθενε κα είκαζ 
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εοηοπζζιέκμξ ζηδ γςή ημο. Δίπε ιζα «ηονακκζζιέκδ» γςή, υπςξ ηαζ μ ίδζμξ, βζ‘ αοηυ 

ηαζ, ειιέζςξ πθδκ ζαθχξ, ημκ εεςνεί  ηοπενυ πμο πέεακε, ζε ακηίεεζδ ιε αοηυκ πμο 

είκαζ βένμξ ιε πνμαθήιαηα, αθθά «εααζηζυημοκ αηυια ζ‘ αοηυκ ημκ ηυζιμ», 

πενζιέκμκηαξ κα οπμιέκεζ ιζα κέα «ηυθαζδ» ημο ζπζηζμφ ημο ιε ηδ ζπέζδ ηδξ 

Λμοίγαξ. ημ εέια ηδξ ζπέζδξ ηδξ Λμοίγαξ εεςνεί υηζ δεκ είκαζ αοηυξ μ αίηζμξ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ, αθμφ δ επζθμβή ηδξ ηυνδξ ημο κα θφβεζ ιε ημκ Ανημφδδ μδήβδζε ζημ 

απμηέθεζια μ ηεθεοηαίμξ κα ηδκ εβηαηαθείρεζ. Πανυθα αοηά είκαζ ζίβμονμξ υηζ «υ,ηζ 

ηζ ακ ζοκέααζκε πάθζ, εα ημο λακάθεβακ πςξ ιυκμκ μ ίδζμξ ήηακ παναίηζμξ, βζαηί είπε 

ηαηαζηνέρεζ ηδκ μζημβέκεζα». Δλαζηίαξ αοημφ πζζηεφεζ υηζ μζ εοβαηένεξ είκαζ αάνμξ 

ζηδ γςή, αθμφ δεκ εκδζαθένμκηακ βζα ηίπμηα άθθμ πθδκ ηδξ «πακηνεζάξ». Ζ δήθςζδ  

«Σζ αάνμξ ήηακ μζ εοβαηένεξ . . . Ήεεθακ πακηνεζά- ηαζ ζε ηζ ζηζβιή! Γεκ έαθεπακ 

θμζπυκ ηίπμηα άθθμ ιπνμζηά ημοξ;» ζοιθφνεηαζ ιε ημ θυβμ ημο αθδβδηή, μ μπμίμξ 

υιςξ αιέζςξ ιεηά λεηαεανίγεζ ηα πνάβιαηα ζδιεζχκμκηαξ «άλαθκα μ βένμξ 

πανδβμνήεδηε». οβηεηνζιέκα μζ δζαηοπχζεζξ «πακηνεζά» ηαζ «Γεκ έαθεπακ ηίπμηα 

άθθμ ιπνμζηά ημοξ», οπμααειίγμοκ αθεκυξ ηδκ αλία ημο βάιμο, αθμφ επζθέβεζ κα 

πνδζζιμπμζήζεζ ιζα θασηυηενδ θέλδ, ηδκ θέλδ πακηνεζά, εζνςκζηά θμνηζζιέκδ, 

αθεηένμο πανμοζζάγoοκ ηζξ εοβαηένεξ ςξ ηοθθέξ ηαζ ζπεδυκ ιμκμιακείξ αθμφ δεκ 

αθέπμοκ πανά ημκ βάιμ ηαζ ιυκμκ αοηυ. Ο Οθζμιάπμξ δοζακαζπεηεί ιε ηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ βοκαζηχκ, ηδκ μπμία, υιςξ, δ ίδζα ακηνμηναημφιεκδ ημζκςκία 

δζαιυνθςκε ηδκ ηυηε επμπή.  Ζ δήθςζδ «Σζ αάνμξ ήηακ μζ εοβαηένεξ . . . Ήεεθακ 

πακηνεζά- ηαζ ζε ηζ ζηζβιή! Γεκ έαθεπακ θμζπυκ ηίπμηα άθθμ ιπνμζηά ημοξ;» 

απεοεφκεηαζ ηαζ ζηζξ δφμ ηυνεξ ημο, ιε ηδ δζαθμνά υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δοθαθίαξ 

μ ίδζμξ άζηδζε πίεζδ ζημ κα πακηνεοηεί ημ βζαηνυ ηαζ κα βθζηχζεζ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ 

απυ ηα πνμζςπζηά ημο πνέδ. Ο βάιμξ ηδξ Δοθαθίαξ ιε ημ βζαηνυ, υιςξ, δεκ έθοζε ημ 

πνυαθδια ιε απμηέθεζια μ βένμξ Οθζμιάπμξ κα αθέπεζ ημ εάκαημ ημο Πενζηθή 

Βαθζάιδ ςξ ηδκ εοηαζνία ημο Γζχνβδ κα βίκεζ πθμφζζμξ ηαζ κα ζχζεζ ηδκ μζημβέκεζά 

ημο. 

       Οζ πνμζπάεεζεξ ημο παηένα Οθζμιάπμο, πνμζπάεεζεξ ιέζα απυ ηδκ μπηζηή βςκία 

ιζαξ δμηζιαγυιεκδξ ηαζ δζαηαναβιέκδξ ζοκείδδζδξ κα βθζηχζεζ ηδκ ηζιή ηδξ 

μζημβέκεζαξ ημο, απμααίκμοκ ιάηαζεξ: δ Λμοΐγα δεκ πακηνεφεηαζ ημκ Γμοθζέθιμ, μ 

Γζχνβδξ δεκ επζζδιμπμζεί ηδ ζπέζδ ημο ιε ηδκ Αζιζθία, δ μπμία θεφβεζ ιε ημ βζαηνυ 

βζα ηδκ Αεήκα, εκχ μ πφνμξ πνεςιέκμξ αοημηημκεί. Σμ ηεθεοηαίμ βεβμκυξ απμηεθεί 

ημιαζηυ ζδιείμ ζημ ένβμ, αθμφ μ βένμ Οθζυιαπμξ ηνεθαίκεηαζ: 
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«Ο βένμξ Οθζμιάπμξ εημίηαγε ζηεκμπςνδιέκμξ ημ βζμ ημο ιε ηδκ άηνδ ημο ιαηζμφ 

ημο ηζ εααζημφζε παιδθςιέκμ ημ πνυζςπμ. Δαάθεδηε κα πενπαηεί άκς ηάης ζημ 

ιεβάθμ δςιάηζμ ηαεχξ εζοκήεζγε, ακαιέκμκηαξ κ‘ αημφζεζ ηζ ημκ ήεεθε μ βζμξ ημο. 

Αθθά αοηυξ δεκ απμθάζζγε κα ιζθήζεζ. Σέθμξ, μ βένμξ εζηαιάηδζε ζα εοιςιέκμξ 

ιπνμζηά ζημ Γζχνβδ, ημκ εημίηαλε ιε ιίζμξ ηαζ ημο ‘πε ιε αναπκή θςκή: 

«Λέβε! Γε ιπμνχ πθζα κ‘ ακαιέκς!» 

«Χ, παηένα! Σμο απάκηδζε ι‘ έκα δάηνο, ζηαονχκμκηαξ ηα πένζα ημο. «Ο πφνμξ!» 

«Ο πφνμξ!» εβέθαζε ζανηαζηζηά μ βένμξ. «Α, ηάηζ εα ‘ηαιε πάθζ! Θέθεζ πνήιαηα, 

ε; Πμο κα ανεεμφκ; Έηζζ ήηακε αοηυξ πάκηα ημο. Έιμζαζε ηζ αοηυξ ηδξ ιάκαξ ημο. 

Γεκ είπε πμηέ ημο ίζζα ζηέρδ, υπζ, δ ζηέρδ ημο εδμφθεοε πάκηα ακάπμδα. Σζ 

άκενςπμξ! . . . Σζ άκενςπμξ! . . . Ο πφνμξ, ε; Καζ θμζπυκ, μ πφνμξ . . . Μα θέβε, ηζ 

έηαιε πάθζ;» 

     Κζ ήηακ πανέημζιμξ πάθζ κα ηνφρεζ ιέζα ζημ εοιυ ημο ηδ θφπδ. 

«Απέεακε!» ημο ‘πε άλαθκα μ Γζχνβδξ ι‘ έκακ ακαζηεκαβιυ, ηαζ ακμίβμκηαξ ηα πένζα 

ημο βζα κα ημκ δεπηεί ζηδκ αβηαθζά ημο. 

Μα μ βένμξ ημκ εημίηαλε άβνζα ηαζ ημο ‘δεζλε ηνμιενυξ ηα θίβα ημο δυκηζα. Κζ 

εβέθαζε εοιχκμκηαξ: 

«Υα,πα! Δίζαζηε ζφιθςκμζ, ε, ιαγί ημο, ηζ εζφ ηζ δ ιάκα ζαξ! Θέθεηε κα ιε θοπήζεηε 

πνχηα, βζα κα ιδκ ακηζζηαεχ ζ‘ υ,ηζ εα ιμο γδηήζεηε, βζα κ ‘ απμθαζίζς πάθζ κα 

πμοθήζς, ε; Υα,πα! Καηενβαναίμζ! Υνήιαηα ζαξ πνεζάγμκηαζ, ε; Μα, δε ζαξ έθεβα 

ηυζμ άηζιμοξ!» 

Κζ μθμιειζάξ εημίηαλε ιε αβςκία ηαηαπνυζςπμ ημκ οβζυ ημο ηζ εηαηάθααε ιε 

ηαηάηανδμκ πυκμ πςξ μ Γζχνβδξ δεκ έθεβε πανά ηδκ αθήεεζα, ηαζ ημο ‘πε 

απεθπζιέκμξ: 

«ημ υκμια ημο Θεμφ! Μίθδζε! Μίθδζε λάζηενα!» 

«Απέεακε!» ημο λακάπε παιδθυθςκα ι‘ έκακ ακαζηεκαβιυ. [. . . ] 

«Κάεε άκενςπμξ βεκκζέηαζ ιε ηδ ιμίνα ημο. Πμζμξ ιπμνεί κα λεθφβεζ ημ εάκαημ υηακ 

ένεεζ δ χνα ημο; . . . Πμο ημκ έπεηε;» 

Κζ ςζηυζμ, ιέζα ζηδκ ροπή ημο δ παηνζηή αβάπδ πμο λοπκμφζε, ημο εφιζγε υθα η‘ 

άδζηα ημο πνμξ ημκ πεεαιέκμ οβζυ, ηεξ ζοπκέξ μνβέξ ημο, ηδ θίβδ ηνοθενυηδηα πμ‘ 

δεζπκε πάκηα ζ‘ αοηυ ημ αδφκαημ παζδί ημο, ημοξ ζανηαζιμφξ ημο βζα ηάεε ημο 

ζηεκμπχνζα. Αοηυξ μ ίδζμξ ήηακ ίζςξ δ αζηία δ αθδεζκή απ‘ υθα ηα θάεδ ημο κέμο, 

απυ ημκ ηαπεζκυ ηαζ πμηαπυ παναηηήνα ημο, απ‘ υθεξ ημο ηζξ αημθαζίεξ. Κζ άλαθκα 

ελέζπαζακ απυ ηα ιάηζα ημο ηα δάηνοα. Έκα αηέθεζςημ ηθάια, έκαξ παιδθυθςκμξ 
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ενήκμξ, έκα ιμοβηυ πανάπμκμ εαβήηε απυ ηα ζηήεδ ημο, ιζα θφπδ αανζά ημκ 

εηονίεοε, δ αβάπδ ιζθμφζε ιέζα ζηδ εθζαενή ηανδζά ημο. Δενδκμφζε ημ κέμ ιε ηεξ 

πνοζέξ αηυιδ εθπίδεξ. Ζ ηφπδ, πμο ημκ είπε εακαηχζεζ, εα ιπμνμφζε κα ημο ‘πεζ 

ακηίξ θοθαιέκεξ μθυπανεξ διένεξ, δ γςή εα ιπμνμφζε κα είκαζ εοηοπζζιέκδ μιπνυξ 

ημο! 

«Ο βζμξ ιμο. . . μ βζμξ ιμο . . .» ακαζηέκαλε, ζθμοββίγμκηαξ ηα ιάηζα ημο πμο 

έηθαζβακ. «Πμο ημκ έπεηε; Θέθς κα ημκ ζδχ, αιέζςξ! Πμο ημκ έπεηε; Απυ ηζ ιμο 

πέεακε; Μίθδζε, Γζχνβδ» [. . . ] 

«ημ πςνζυ, ζημ βηνειζζιέκμ ζπίηζ ιαξ. Δζημηχεδηε ιμκαπυξ ημο»  

       Ο βένμξ ακαηζκάπηδηε, εημίηαλε ημκ μονακυ ζα κα ‘εεθε κα θμαενίζεζ ηαζ ηα 

ιάηζα ημο έαβαθακ ιζακ αθθυημηδ θάιρδ ζακ απυ εοιυ ηαζ ιακία. Κζ άλαθκα ημ 

αθέιια ημο εευθςζε ααζζθειέκμ. 

     «Πςξ; Πςξ;» εθχκαλε ηνέιμκηαξ ηαζ θένκμκηαξ ημ πένζ ημο ζημ ηεθάθζ. 

     «Χ!» ημο λακάπε μ Γζχνβδξ. «Πνέπεζ κα ημ λένεζξ, βζαηί είζαζ μ παηέναξ! Απ, 

έπθεε ζημ αίια ημο, έκα πζζηυθζ ήηακ ζημ πένζ ημο, μζ πςνζάηεξ πμο έηνελακ ημκ είδακ 

ιέζα απυ έκα παθαζιέκμ πανάεονμ. Απ!» 

     «Καζ βζαηί. . . Καζ βζαηί;» λακάπε ενδκχκηαξ μ βένμξ ηαζ ιδκ ηναηχκηαξ πθζα ηδ 

ζοβηίκδζή ημο. «Καζ βζαηί;» είπε, ηαηαθαααίκμκηαξ πςξ μθμέκα ημο ‘θεοβε μ κμοξ. 

     Ο Γζχνβδξ ημκ εημίηαλε ιε θφπδ ηαζ ημο απμηνίεδηε: 

     «Δπθένςζε ιε ηδ γςή ημο ημ ζθάθια ημο. Βμήεεζα δεκ εανζζηυημοκ απυ πμοεεκά, 

βζαηί ήηακ πμθθά ηα πνήιαηα. Ο βζαηνυξ, μ βαιπνυξ ιαξ, είπε δδθχζεζ πςξ δ 

οπμβναθή δεκ ήηακ δζηή ημο». 

   «Αοηυ έηαιε;» είπε θςκάγμκηαξ μ βένμξ ηαζ ημηηζκίγμκηαξ απυ ημ εοιυ ημο. «Καζ 

δεκ εκηνάπδηε μ ηαηαναιέκμξ ημκ εαοηυ ημο, ηαζ δεκ εκηνάπδηε η‘ υκμιά ημο ηζ 

ειέ;» 

     Κζ μθμιειζάξ εαάθεδηε κα βεθάεζ ι‘ έκα ζπαναπηζηυ βέθζμ: 

«Υα, πα! Καθά έηαιε! Σμοξ έθοβε έηζζ! Πμο κα ημκ πζάζμοκ ηχνα; Δπέηαλε απυ 

πάκς ημο ηδ γςή, αοηυ ημ ααάζηαπημ αάνμξ, πα πα! Καθά έηαιε! Έανδηε ημ εάννμξ. 

Μα ημ ζοκάθθαβια, ημ ζοκάθθαβια; Α, κα πθενςεεί! Πνέπεζ κα πθενςεεί, υζμ ηζ ακ 

είκαζ ημ πνήια! Καζ πίθζα θνάβηα. Αξ πμοθδεμφιε υθμζ! Αξ λακαπμοθδεεί ηζ δ 

Λμοίγα, ηαζ ηα ηνεαάηζα ιαξ, ηζ υθα! Σμ ζοκάθθαβια! Σμ ζοκάθθαβια!»  

 

[. . . ] 
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Κζ ελακαζδηχεδηε ζε θίβμ, ιδ λένμκηαξ πθζα ηζ έηακε. Σα ηζκήιαηά ημο ήηακ 

κεονζηά, ημ αβνζειέκμ ιάηζ ημο δεκ είπε αθέιια, ένζπκε απυ ηδ ιζα ιενζά ηζ απυ ηδκ 

άθθδ ημ ηεθάθζ ημο ηζ έηακε ιεβάθεξ πεζνμκμιίεξ. Άλαθκα, εζίιςζε ιε ιεβάθα 

αήιαηα έκα απυ ηα πανάεονα ηζ ελεηνέιαζε έκακ απυ ημοξ λεεςνζαζιέκμοξ 

ιπενκηέδεξ ηνααχκηαξ ημκ, ημκ ελμζηυκζζε ι‘ επζιέθεζακ ηαζ ημκ εθυνεζε πάκμο απυ 

ηδκ παθζά ηνζιιέκδ νεδζβηυηα ημο, έααθε έπεζηα ζημ ηεθάθζ ημ ηαθάεζ υπμο ένζπκε ηα 

ζηζζιέκα πανηζά ημο, επήνε ζημ πένζ ημ ζηνμββοθυ πάναηα πμο ήηακ απάκμο ζημ 

βναθείμ ημο, έθενε ζηδ ιέζδ ηδξ ηάιαναξ ιζακ ηανέηθα ηζ εηάεζζε ιεβαθυπνεπα, 

ζηδνίγμκηαξ ημ πάναηα πάκμο ζημ έκα ημο βυκα. 

Κζ εθχκαλε: 

«Δβχ είιαζ ααζζθέαξ! Ναζ, ααζζθέαξ! Πμζμξ δεκ ημ πζζηεφεζ; Δδχ είιαζ, ιε ηδ 

πνοζμΰθακηδ πθαιφδα ιμο, ιε ημ πνοζυ ιμο ζηήπηνμ, ιε ηδ δζαιακηέκζα ημνυκα 

ιμο! Υα πα! Πμζμξ δεκ ημ πζζηεφεζ; Αξ ημο ημπεί αιέζςξ ημ ηεθάθζ, αιέζςξ! Θα 

πνμζηάλς ηχνα βεκζηυ εάκαημ, βζαηί εέθς κα παθάζς ηδ γςή. Αοηή είκαζ δ ανπή ημο 

ηαημφ! Θ‘ ανπίζς απυ ημκ άκενςπμ, έπεζηα αθέπμοιε. Ο άκενςπμξ είκαζ εηείκμξ πμο 

οπμθένεζ πενζυηενμ. Οζ ιάιεξ  εα ζηναββαθίγμοκ υζα παζδζά εα βεκκζχκηαζ. ε θίβα 

πνυκζα δε εα οπάνπεζ πθζα άκενςπμξ, έπεζηα αθέπμοιε. Αοηυξ οπμθένεζ ημ 

πενζυηενμ, βζαηί έπεζ ηαζ ημ θμβζηυ. Κζ μ κμοξ ημκ μνιδκεφεζ πάκηα ζηνααά ηαζ ηυκε 

θένκεζ έηζζ μ Θευξ ζηα κενά ημο. Ναζ, καζ, ζε θίβα πνυκζα δε εα οπάνπεζ πθζα 

άκενςπμξ, αοηή είκαζ δ εέθδζδ ιμο, ηζ είκαζ δ εέθδζδ ιμο κυιμξ ζ‘ υθμ ιμο ημ 

ηνάημξ, ηαζ ημ ηνάημξ ιμο είκαζ δ άπανδ δ βδ! Δηείκμξ άνπζζε απυ ηα ηχνα – ηαθά 

έηαιε! Σμοξ λέθοβε. Πνχηα, θμζπυκ, αξ εακαηςεεί μ άκενςπμξ, ια πχξ κα παθαζηεί 

έπεζηα ηυζδ γςή, ηυζμ πθήεμξ! Υάκεηαζ μ κμοξ, ζηδ βδ, ζηδ εάθαζζα, ζημκ αένα! 

Πςξ; θα είκαζ γςκηακά, ςξ ηζ μζ πέηνεξ αηυιδ, υθα, υθα! Ζ γςή ανοάγεζ πακημφ! Σζ 

κμοξ ήηακ εηείκμξ πμο δδιζμφνβδζε ηυζδ γςή, ηάεε θμβήξ γςή; Καηυαμοθμξ ήηακ 

εηείκμξ μ κμοξ. Χ, ηζ έηαιε! Σμ ηεθάθζ ιμο, ημ ηεθάθζ ιμο! . . . » 

        Κζ εζδηχεδηε ηζ επενπάηδζε ιε ααζζθζηή αλζμπνέπεζα ιέζα ζημ ζημηεζκυ 

βναθείμ ημο, ηάκμκηαξ κα θμοκηχκεζ μπίζς ημο μ πνςιαηζζηυξ ιπενκηέξ ηαζ 

ηναηχκηαξ μνευκ ζημ πένζ ημο ημ ζηνμββοθυ πάναηα. 

       Ο βένμξ είπε πάζεζ ηα θνέκα. Οζ βοκαίηεξ απάκς έηθαζβακ. Κζ μ Γζχνβδξ άημοε 

αθαθζαζιέκμξ υθμκ εηείκμ ημ ενήκμ» (υ.π., 280-284). 

 

         Ο ήνςαξ, πνζκ κα ιάεεζ βζα ηδκ αοημηημκία ημο βζμο ημο, ακηζδνά ανκδηζηά 

παναηηδνίγμκηαξ ημκ ςξ άημιμ πμο «δ ζηέρδ ημο εδμφθεοε πάκηα ακάπμδα», 
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απμδίδμκηαξ ηδκ άπμρή ημο ζηζξ απενίζηεπηεξ πνάλεζξ ημο ηαζ ηδκ ακεοεοκυηδηά πμο 

είπε επζδείλεζ ζε υθα ηα μζημβεκεζαηά γδηήιαηα
243

. Υαναηηδνίγεζ ημκ βζμ ημο, 

δδθαδή, ςξ άημιμ πμο δεκ είπε «ίζζα ζηέρδ», απμπμζμφιεκμξ ηδ δζηή ημο εοεφκδ βζα 

ηδκ ηαηάζηαζδ αοηή («έιμζαζε ηζ αοηυξ ηδξ ιάκα ημο»). Σα θυβζα ημο, υιςξ, είκαζ 

δζθςκζηά ηαεχξ εβηαθμφκ ζηδ ικήιδ ημο ακαβκχζηδ ηδ δζηή ημο ακαπμδμβονζζιέκδ 

γςή, ζημνπχκηαξ ηα θεθηά ζηζξ ενςιέκεξ, γχκηαξ ζε ηαεεζηχξ ανζζημηναηζηήξ 

αιενζικδζίαξ ηαζ δοζηίκδηδξ ζηέρδξ, πμο ήηακ μ θυβμξ ημο μζημκμιζημφ λεπεζιμφ. 

ηακ μ Γζχνβδξ ημο ακαββέθεζ ημ εάκαημ ημο πφνμο, μ Οθζμιάπμξ ανπζηά ανκείηαζ 

κα ημ πζζηέρεζ ηαεχξ εεςνεί υηζ είκαζ έκα ηέπκαζια ηδξ μζημβέκεζαξ ημο βζα κα ημκ 

ακαβηάζμοκ κα πμοθήζεζ ηδκ πενζμοζία ημο, ζηδ ζοκέπεζα, υιςξ, υηακ 

ακηζθαιαάκεηαζ υηζ είκαζ αθήεεζα, ημ ακηζιεηςπίγεζ ιε ζηςζηυηδηα, εεςνχκηαξ υηζ 

ηακείξ δε ιπμνεί «κα λεθφβεζ υηακ ένεεζ δ χνα ημο». Ο αθδβδηήξ πενζβνάθεζ ηζξ 

ζηέρεζξ ημο ήνςα, μ μπμίμξ πθέμκ εεςνεί υηζ μ ίδζμξ εοεφκεηαζ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ 

ημο βζμο ημο («Κζ ςζηυζμ, ιέζα ζηδκ ροπή ημο δ παηνζηή αβάπδ πμο λοπκμφζε, ημο 

εφιζγε υθα η‘ άδζηα ημο πνμξ ημκ πεεαιέκμ οβζυ, ηεξ ζοπκέξ μνβέξ ημο, ηδ θίβδ 

ηνοθενυηδηα πμ‘ δεζπκε πάκηα ζ‘ αοηυ ημ αδφκαημ παζδί ημο, ημοξ ζανηαζιμφξ ημο 

βζα ηάεε ημο ζηεκμπχνζα. Αοηυξ μ ίδζμξ ήηακ ίζςξ δ αζηία δ αθδεζκή απ‘ υθα ηα θάεδ 

ημο κέμο, απυ ημκ ηαπεζκυ ηαζ πμηαπυ παναηηήνα ημο, απ‘ υθεξ ημο ηζξ αημθαζίεξ»), 

ηαζ ακ δεκ ημκ είπε εακαηχζεζ «δ ηφπδ» εα ιπμνμφζε κα έπεζ ιζα εοηοπζζιέκδ γςή. 

ηδκ είδδζδ ηδξ αοημηημκίαξ ημο πφνμο, υιςξ, ηαζ ζδζαίηενα ζημ βεβμκυξ υηζ βζα 

υθα εοεφκεηαζ μ βζαηνυξ ηενζχηδξ πμο δήθςζε υηζ δ οπμβναθή δεκ είκαζ δζηή ημο,  

λεηοθίβεηαζ δ πανάηνμοζδ ημο ήνςα, πμο δδθχκεηαζ ζηαδζαηά ηαζ ααειζαία απυ ηζξ 

πενζβναθέξ ηαζ ηα ζπυθζα ημο αθδβδηή («Ο βένμξ ακαηζκάπηδηε, εημίηαλε ημκ μονακυ 

ζα κα ‘εεθε κα θμαενίζεζ ηαζ ηα ιάηζα ημο έαβαθακ ιζακ αθθυημηδ θάιρδ ζακ απυ 

εοιυ ηαζ ιακία. Κζ άλαθκα ημ αθέιια ημο εευθςζε ααζζθειέκμ» [. . .], «Καζ βζαηί;» 

είπε ηαηαθαααίκμκηαξ πςξ μθμέκα ημο ‘θεοβε μ κμοξ», «Κζ μθμιειζάξ εαάθεδηε κα 

βεθάεζ ι‘ έκα ζπαναπηζηυ βέθζμ», «μ βένμξ έπακε ημ ιοαθυ ημο», «μ βένμξ είπε πάζεζ 

ηα θνέκα»), ηζξ πνάλεζξ ηαζ ηα θεβυιεκα ημο ήνςα. Γεκ πνυηεζηαζ, επμιέκςξ βζα ηδκ 

«ηφπδ, πμο ημκ είπε εακαηχζεζ», αθθά βζα ηζξ θαεειέκεξ επζθμβέξ αθεκυξ ημο ίδζμο, 

κα ειπζζηεοηεί ηδκ ηυνδ ημο ηαζ ηα μζημβεκεζαηά ημο γδηήιαηα ζημ βζαηνυ ηενζχηδ, 

ηαζ αθεηένμο ηδξ επζθμβήξ ημο βζμο ημο κα αοημπεζνζαζηεί. Γζ‘ αοηυ ημ νδημνζηυ 
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 «Ζ ηανκαααθζηή γςή είκαζ ιζα γςή πμο έπεζ αβεζ απυ ηδ ζοκδεζζιέκδ ηδξ ζεζνά, ιζα γςή 

«ακεζηναιιέκδ», ιζα γςή «ακαπμδμβονζζιέκδ» («monde a l‘ envers»). Οζ κυιμζ, μζ απαβμνεφζεζξ ηαζ 

μζ πενζμνζζιμί, δ πνμηαεμνζζιέκδ ηάλδ πναβιάηςκ ηαζ δ ζοκδεζζιέκδ ζεζνά ζηδ ιδ ηανκαααθζηή γςή 

ηαηανβμφκηαζ ζημ ηανκααάθζ»: Μ. Μ. Bakhtin, Εεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 196. 
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ενχηδια «ηαζ δεκ εκηναπδηε μ ηαηαναιεκμξ ημκ εαοηυ ημο, ηαζ δεκ εκηνάπδηε η‘ 

υκμιά ημο ηζ ειέ;» είκαζ δζθςκζηυ, ηαεχξ απεοεφκεηαζ ηυζμ ζημκ βζαηνυ, υζμ ηαζ ζημ 

βζμ ημο. Ο ηυζιμξ ημο ήνςα, δ ανζζημηναηζηή ηζιή ημο, έπεζ ηθμκζζηεί 

μθμηθδνςηζηά, ηαεχξ δεκ οπάνπεζ ζςηδνία πθέμκ, ζημκ μζημκμιζηυ λεπεζιυ. ηδκ 

ακαπμδμβονζζιέκδ ζηέρδ ημο ήνςα, επμιέκςξ, εεςνείηαζ δ αοημπεζνία ςξ θμβζηή 

πνάλδ («Υα, πα! Καθά έηαιε! Σμοξ έθοβε έηζζ! Πμο κα ημκ πζάζμοκ ηχνα; Δπέηαλε 

απυ πάκς ημο ηδ γςή, αοηυ ημ ααάζηαπημ αάνμξ, πα πα! Καθά έηαιε! Έανδηε ημ 

εάννμξ»), αθμφ εα βθζηχζεζ απυ ηα πνμαθήιαηα ηδξ γςήξ, πμο έπμοκ ηχνα αολδεεί  

ιε ημ ζοκάθθαβια πμο πνέπεζ κα λμθθδεεί. Σμ ηεθεοηαίμ εκηείκεζ ηδκ ροπμθμβζηή 

πίεζδ ημο ήνςα, μ μπμίμξ, ιδ έπμκηαξ πθέμκ άθθδ επζθμβή, πνμηείκεζ κα πμοθδεμφκ 

υθμζ («Μα ημ ζοκάθθαβια, ημ ζοκάθθαβια; Α, κα πθενςεεί! Πνέπεζ κα πθενςεεί, 

υζμ ηζ ακ είκαζ ημ πνήια! Καζ πίθζα θνάβηα. Αξ πμοθδεμφιε υθμζ! Αξ λακαπμοθδεεί 

ηζ δ Λμοίγα, ηαζ ηα ηνεαάηζα ιαξ, ηζ υθα! Σμ ζοκάθθαβια! Σμ ζοκάθθαβια!»). Ζ 

επακάθδρδ ηδξ θέλδξ «ζοκάθθαβια» δδθχκεζ ημ ζδιαζζμθμβζηυ αάνμξ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ θέλδξ, ημκίγμκηαξ ηδκ αδζέλμδδ ηαηάζηαζδ αθμφ πθέμκ εα πνέπεζ κα 

πμοθδεμφκ υθμζ ηαζ μθά. ηδ δίκδ ηδξ ηαηάζηαζδξ αοηήξ μ ήνςαξ ζε πθήνδ 

πανάηνμοζδ,  αβάγεζ «έκακ απυ ημοξ λεεςνζαζιέκμοξ ιπενκηέδεξ» ηαζ ημκ θμνάεζ 

πάκς απυ ηδ νεδζβηυηα ημο, εκχ ζηδ ζοκέπεζα αάγεζ ζημ ηεθάθζ ημο ημ ηαθάεζ πμο 

‘νζπκε ηα ζηζζιέκα πανηζά ημο, παίνκεζ ζημ πένζ ημο έκα πάναηα ηαζ απμηαθεί ημκ 

εαοηυ ημο Βαζζθζά. ημ απυζπαζια δζαθαίκεηαζ δ ακαπμδμβονζζιέκδ, ηανκαααθζηή, 

εζηυκα  ημο ααζζθζά εκακηίμκ ημο ακενχπζκμο βέκμοξ, ζοκημκζζιέκδ ιε ηδ αθάζθδιδ 

ζηάζδ απέκακηζ ζημ «κμο» πμο δδιζμφνβδζε ημκ άκενςπμ
244

.  οβηεηνζιέκα μ ήνςαξ 

ζοκεζδδημπμζεί υηζ μ άκενςπμξ οπμθένεζ βζαηί θεζημονβχκηαξ ιε αάζδ ηδ θμβζηή, 

ηαηαθήβεζ κα δζαπνάηηεζ θάεδ («Αοηυξ οπμθένεζ ημ πενζυηενμ, βζαηί έπεζ ηαζ ημ 

θμβζηυ. Κζ μ κμοξ ημκ μνιδκεφεζ πάκηα ζηνααά ηαζ ηυκε θένκεζ έηζζ μ Θευξ ζηα κενά 

ημο.»). Λφζδ ζηα πνμαθήιαηα απμηεθεί μ εάκαημξ ημο ακενχπμο  («Θα πνμζηάλς 

ηχνα βεκζηυ εάκαημ, βζαηί εέθς κα παθάζς ηδ γςή. Αοηή είκαζ δ ανπή ημο ηαημφ! Θ‘ 

ανπίζς απυ ημκ άκενςπμ, έπεζηα αθέπμοιε. Ο άκενςπμξ είκαζ εηείκμξ πμο οπμθένεζ 

πενζυηενμ. Οζ ιάιεξ  εα ζηναββαθίγμοκ υζα παζδζά εα βεκκζχκηαζ. ε θίβα πνυκζα δε 

εα οπάνπεζ πθζα άκενςπμξ, έπεζηα αθέπμοιε.»), βζ‘αοηυ ηαζ αοηυ-πανμοζζάγεηαζ ςξ μ 

Βαζζθζάξ Ζνχδδξ ιε ηδ δζαθμνά υηζ δε εέθεζ κα ζημηχζεζ ιυκμ ηα κεμβέκκδηα 

παζδζά, αθθά ηάεε γςκηακυ μνβακζζιυ (Δβχ είιαζ ααζζθέαξ! Ναζ, ααζζθέαξ! Πμζμξ 
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 Μ. Μ. Bakhtin, Εεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, 195-206. 
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δεκ ημ πζζηεφεζ; Δδχ είιαζ, ιε ηδ πνοζμΰθακηδ πθαιφδα ιμο, ιε ημ πνοζυ ιμο 

ζηήπηνμ, ιε ηδ δζαιακηέκζα ημνυκα ιμο! Υα πα!»). Θεςνεί υηζ μ πφνμξ είκαζ 

ηοπενυξ βζαηί ηαηάθενε κα βθζηχζεζ ιε ηδκ αοημηημκία ημο («Δηείκμξ άνπζζε απυ ηα 

ηχνα – ηαθά έηαιε! Σμοξ λέθοβε»), βεβμκυξ πμο θακενχκεζ ηδκ ακαπμδμβονζζιέκδ 

ζηέρδ ημο, ζηδ ζοκέπεζα υιςξ ιε ηδ θνάζδ «Χ, ηζ έηαιε», ακαζνείηαζ δ πανάθμβδ 

ζηέρδ ημο αθμφ εηθαιαάκεζ ηδκ αοημηημκία ςξ ηάηζ πμο παναααίκεζ ηδ ζςζηή 

ακενχπζκδ ηάλδ, ηαζ επμιέκςξ υπςξ εα ημ ζηεθηυηακ έκαξ θμβζηυξ άκενςπμξ. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ θνάζδ είκαζ δζθςκζηή αθμφ αθεκυξ ιπμνεί κα ακαθένεηαζ ζηδκ πνάλδ 

ημο πφνμο, αθεηένμο ιπμνεί κα ακαθένεηαζ ζημ Θευ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ μ ήνςαξ 

δδθχκεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα ηαηυαμοθδ δφκαιδ επεζδή δδιζμφνβδζε ημκ άκενςπμ,  

(«Σζ κμοξ ήηακ εηείκμξ πμο δδιζμφνβδζε ηυζδ γςή, ηάεε θμβήξ γςή; Καηυαμοθμξ 

ήηακ εηείκμξ μ κμο), ηαηαδεζηκφμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηδκ ηθμκζζιέκδ ζοκείδδζδ 

ημο.  Αοηή είκαζ ηαζ δ ηεθεοηαία εζηυκα ημο ήνςα ζημ ένβμ.  

          

     5. Ζ Δοθαθία πανμοζζάγεηαζ απυ ημ πνχημ ηεθάθαζμ ημο ένβμο, αθθά μ αθδβδηήξ 

δεκ ηάκεζ ηαιζά ζδζαίηενδ ακαθμνά ζε αοηήκ, αθμφ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ αννχζηζα 

ημο Άθηδ.  Ζ δνςίδα πανμοζζάγεηαζ ακαθοηζηά ιέζα απυ ηδκ πενζβναθή ηςκ 

θοζζμβκςιζηχκ ηδξ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ημο θυβμο ηδξ ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ. Ζ 

πενζβναθή ηδξ Δοθαθίαξ  πνμσδεάγεζ εεηζηά ημκ ακαβκχζηδ:  

 

«Ζ Δοθαθία ήηακ δ ρδθυηενδ, ιζα κέα ιε πμθφ λακεά ιαθθζά, πμθφ άζπνδ, ιε 

ζηνμββοθά ιεβάθα θνφδζα, ιε γαθεζνέκζα ιάηζα ηαζ ιε νμδμηυηηζκα πείθδ, πμκηνά 

θζβάηζ ηαζ ςναία, ηαζ πμο έιμζαγε ζημ πνχια ηαζ ζηδ ιμνθή ιε ημκ παηένα ηδξ.» 

(υ.π., 57). 

 

Ζ ελςηενζηή μιμνθζά ηδξ δνςίδαξ ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ μιμνθζά ηδξ ροπή ηδξ. Ζ 

μιμνθζά ηδξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ανζζημηναηζηή ηαηαβςβή ηδξ θεζημονβμφκ 

ηαεμνζζηζηά, αθμφ μ παηέναξ ηδξ ηήξ γδηά κα εοζζάζεζ ηδκ αβάπδ ηδξ βζα ημκ Άθηδ 

ηαζ κα πακηνεοηεί ημ βζαηνυ ηενζχηδ πμο εα απμηεθέζεζ ηδ θφζδ ζημ μζημκμιζηυ 

πνυαθδια ηδξ μζημβέκεζά ημοξ. Ζ Δοθαθία ανπζηά απμννίπηεζ ηδκ  πνυηαζδ ημο 

παηένα ηδξ: 

 

« «Πμηέ!» απμηνίεδηε ιε απυθαζδ ηχνα δ Δοθαθία, ιπθέημκηαξ ηα δάπηοθά ηδξ ηαζ 

ημζηάγμκηαξ πάιμο. Κζ αζζηάκεδηε πςξ δ ηανδζά ηδξ εθμφζηςκε. Αζζηάκεδηε πςξ 
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ήηακ άκενςπμξ ιε δζηαζχιαηα ζηδ γςή, πςξ άθθμξ ηακέκαξ δεκ διπμνμφζε ηαζ δεκ 

έπνεπε κα ελμοζζάγεζ ηαζ κα ειπμνεοηεί ημ ημνιί ηδξ, κα ηδκ οπμηάλεζ ζηδ εέθδζή 

ημο, κα γδηήζεζ απυ αοηή ηδ εοζία ηδξ αβάπδξ ηδξ! Με πμζμ δζηαίςια αοηή, βζα 

πνάιαηα αλζμπενζθνυκδηα, ηαζ ιε δφμ κέμοξ ζημ ζπίηζ πμο ιπμνμφζακ υζμ ήεεθακ κα 

δμοθέρμοκ, ιε πμζμ δζηαίςια εα επίηναζκε ημκ άκηνα πμο ηδκ αβαπμφζε; Χ, αξ ιδκ 

είπε βκςνίζεζ ηδκ αβάπδ! 

Μα, ς, πυζμ εα ‘ηακ εοηοπζζιέκδ ακ εηείκμξ ηχνα ηδκ εγδημφζε, εηείκμξ πμο υηακ 

ιζθμφζε, πμο υηακ εοιυημοκ ηδ θςκή ημο, έηνειε! Πυζδ εα ‘ηακ δ εοηοπία ηδξ ακ υ,ηζ 

έαθεπε ζη‘ υκεζνυ ηδξ εβζκυημοκ αθήεεζα!   

«Πμηέ!» λακαθχκαλε. «Γεκ παίνκς εηείκμκ ημκ άκενςπμ. Γεκ ιπμνχ» 

[. . .] 

«Έπεζξ ζημ κμο ζμο ημκ Άθηδ;» 

«Ναζ!» απμηνίεδηε πςνίξ δζζηαβιυ, εκχ ηα δάηνοα ηδξ έανεπακ ημ πνυζςπμ» (υ.π., 

60-61). 

 

      Ζ Δοθαθία πανμοζζάγεηαζ ςξ δ δοκαιζηή δνςίδα πμο λένεζ ηα δζηαζχιαηά ηδξ ηαζ 

ζοκεζδδημπμζεί υηζ δεκ είκαζ δίηαζμ κα εοζζαζηεί, αθμφ έπεζ  δφμ αδένθζα πμο εα 

ιπμνμφζακ κα δμοθέρμοκ ηαζ κα απμηνέρμοκ ημκ μζημκμιζηυ λεπεζιυ.  ηζξ ζηέρεζξ 

ηδξ δζαπθέηεηαζ ηαζ δ θςκή ημο αθδβδηή πμο εκζηενκίγεηαζ ηδκ άπμρή ηδξ («Με πμζμ 

δζηαίςια αοηή, βζα πνάιαηα αλζμπενζθνυκδηα, ηαζ ιε δφμ κέμοξ ζημ ζπίηζ πμο 

ιπμνμφζακ υζμ ήεεθακ κα δμοθέρμοκ, ιε πμζμ δζηαίςια εα επίηναζκε ημκ άκηνα πμο 

ηδκ αβαπμφζε;»). Ο ζοβηεηνζιέκμξ αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ πνμαάθθεζ ηδκ ακηίθδρδ 

ηδξ ανζζημηναηζηήξ ημζκςκίαξ πμο εεςνμφζε ηδκ πάζδξ θφζεςξ ενβαζίαξ κηνμπή. 

Συζμ εδχ υζμ ηαζ ζημ Ζ Σηκή θαη ην ρξήκα, μζ ήνςεξ πμο ακήημοκ ζηδκ 

ανζζημηναηζηή ηάλδ εεςνμφκ λεπεζιυ ηδκ εκαζπυθδζδ ιε μπμζαδήπμηε ενβαζία, 

ηονίςξ ακ ημ άημιμ πμο εα ενβαγυηακ ήηακ δ βοκαίηα
245

. ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ, δ Δοθαθία εεςνεί άδζηδ ηδ δζηή ηδξ εοζία ηαζ εκζζποιέκδ απυ ηδκ αβάπδ 

ηδξ πνμξ ημκ Άθηδ, απμννίπηεζ δοκαιζηά ηδκ πνυηαζδ ημο παηένα ηδξ.  

         Πανυθα αοηά δ δοκαιζηή δνςίδα, υπςξ απμηαθφπηεηαζ ζημ πζμ πάκς 

απυζπαζια, θοβίγεζ ζηδ ηνίζδ ημο παηένα ηδξ βζα ηδκ επζηείιεκδ πηχπεοζή ημοξ ηαζ 

                                                 
245

 Βθ. ημ ιμκυθμβμ ηδξ Ρήκδξ: «Ήεεθε κα ι‘ έπεζ ηαεζζιέκδκε ζηδκ ηανέηθα, βζα κα ηάκς ηδκ ηονά, 

ιήπςξ η‘ ελεοηεθζγυημοκ η‘ υκμιά ημο, βζαηί μζ βοκαίηεξ ημο ζπζηζμφ ημο είηακε ιαεδιέκεξ κα ιδ 

δμοθεφμοκε»: Κ. Θεμηυηδξ, Ζ ηηκή θαη ην Υξήκα, 53. 
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απμθαζίγεζ κα πακηνεοηεί ημ βζαηνυ ηενζχηδ
246

. Δκχ επμιέκςξ ζηδκ ανπή ημο ένβμο 

πανμοζζάγεηαζ απμθαζζζιέκδ κα ιδ εοζζάζεζ ηδκ αβάπδ ηδξ, ζηδ ζοκέπεζα, 

οπμηφπηεζ ηαζ δε αθθάγεζ βκχιδ μφηε υηακ ένπεηαζ μ Άθηδξ βζα κα ηδξ ημ γδηήζεζ 

(υ.π.,167). Ζ Δοθαθία είκαζ δ ζδακζηή βοκαίηα ηδξ ανζζημηναηζηήξ ημζκςκίαξ: είκαζ 

υιμνθδ, ζεική, ιε ςναίμοξ ηνυπμοξ ηαζ ιε ιμοζζηή παζδεία (παίγεζ πζάκμ). Δίκαζ δ 

ηοπζηή βοκαίηα ηδξ ανζζημηναηζηήξ  ημζκςκίαξ πμο πνέπεζ κα οπαημφεζ ζημκ παηένα 

ηδξ ηαζ ιεηά ημ βάιμ ζημκ άκηνα ηδξ,  βζ αοηυ ηαζ δεκ πνέπεζ κα εκδίδεζ ζημ 

ζοκαίζεδια αθθά ακηίεεηα κα οπμηφπηεζ ζηδ ιμίνα.  

       Ζ ζπέζδ ηδξ Δοθαθίαξ ιε ημκ άκηνα ηδξ θακενχκεηαζ, ιέζα απυ ημοξ δζαθυβμοξ, 

ακφπανηηδ, ηαεχξ μζ επζηοπίεξ ημο βζαηνμφ ηδκ αθήκμοκ αζοβηίκδηδ: 

 

 «Ηδέξ Δοθαθία!» 

«Σζ είκαζ;» έηαιε εηείκδ ροπνά, ηαηεαάγμκηαξ ημ αθέθανμ. 

«Ζ ενβαζία ιμο» ηδξ είπε, «πμο ζμο ‘πα ιζθήζεζ βζ‘ αοηήκ, είκαζ ηυζμξ ηαζνυξ ηχνα. 

Ηδέξ ηδκ! Δηοπχεδηε, ηέθμξ, ζημ Γεθηίμ ηδξ βζαηνζηήξ Αηαδδιίαξ ηςκ Πανζζίςκ, ηςκ 

Πανζζίςκ!» 

«Α!» έηαιε εηείκδ αδζάθμνδ, ι‘ έκα ρεφηζημ παιυβεθμ ζηα πείθδ, ηαζ πςνίξ κα ημ 

εέθεζ, ημο ένζλε ιζα ιαηζά βειάηδ ακηζπάεεζα» (υ.π., 244), 

 

εκχ πανάθθδθα πανμοζζάγεηαζ ακίηακδ κ‘ ακηζδνάζεζ ζ‘ μηζδήπμηε αθμνά ηδκ 

μζημβέκεζά ηδξ, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ απμπθάκδζδξ ηδξ αδενθή ηδξ απυ ημκ 

Γμοθζέθιμ Ανημφδδ. 

 

«Καζ δ Δοθαθία παναηήνδζε ιε ιζακ ακαηνζπίθα πςξ ιζα ζηζβιή μ Γμοθζέθιμξ είπε 

γοβχζεζ ηδκ αδεθθή ηδξ ηαζ ηδξ άθδηε ζημ πένζ έκα πανηάηζ, πμο εηείκδ ημ επήνε 

αζαζηζηά ηαζ ημ ηνφπςζε ιέζα ζημ πενυπηζ ηδξ. Δηαηάθααε πςξ δ αδενθή ηδξ 

βθζζηνμφζε βμνβά πνμξ ηδκ ηαηαζηνμθή. Μα αζζηάκεδηε ηζυθαξ πςξ δ ίδζα δεκ είπε 

ιέζα ηδξ ηδ δφκαιδ κα ηδ ζηαιαηήζεζ, υπςξ δεκ είπε θάαεζ ηδ δφκαιδ κα θοηνχζεζ 

ημκ εαοηυ ηδξ» (υ.π., 215-216). 

 

        Δκχ δδθαδή ανπζηά πανμοζζάγεηαζ μ δοκαιζηυξ ήνςαξ ηεθζηά απμδεζηκφεηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηά εοάθςηδ ηαζ δέζιζα ηδξ αβάπδξ ηαζ ηδξ οπμπνέςζδξ πνμξ ηδκ 
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 Κ. Θεμηυηδξ, Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο, 137. 
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μζημβέκεζα ηδξ. Γεκ είκαζ δ δοκαιζηή Ρήκδ ημο δζδβήιαημξ Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα. Γε 

ζπάγεζ ημ ηαηεζηδιέκμ ηαζ ημοξ μζημβεκεζαημφξ ή ημζκςκζημφξ θναβιμφξ, ηαζ 

οπμηάζζεηαζ πςνίξ κα παθέρεζ. Αηυια ηαζ υηακ δ Αζιίθζα δζεηδζηεί ημκ άκηνα ηδξ βζα 

κα εηδζηδεεί ημ Γζχνβδ, δεκ ηάκεζ ηάηζ βζα κα αθθάλεζ ηδκ ηαηάζηαζδ («Ζλενε πςξ 

φπανπε ηζ έκαξ άθθμξ ήνςζζιυξ, δ οπμηαβή ζε αζάθεοημοξ ηακυκεξ, ζε κυιμοξ πμο 

δεκ εδεπυκηακ ηαιίακ ελαίνεζδ. Σζ ηδκ έιεθε εηείκδκ ηζ έηακε μ άκηναξ ηδξ, ηζ έηακε 

δ ηονία Βαθζάιδ, πςξ εηακυκζγακ ηζ εζοιαίααγακ ηδ γςή ημοξ; Αοηή δ ίδζα έπνεπε 

κ‘ αημθμοεήζεζ έκα δνυιμ, ημκ ίζζμ δνυιμ, αοηυ ηδξ έθεβε ιία θςκή ζηα αάεδ ημο 

είκαζ ηδξ» υ.π., 274).  

         Μέζα απυ ημκ αθδβδιαημπμζδιέκμ ιμκυθμβμ πμο αημθμοεεί δ Δοθαθία 

πανμοζζάγεηαζ κα ζοκεζδδημπμζεί ηα θάεδ ηδξ, αθθά κα αδοκαηεί κα ηα δζμνεχζεζ, 

αοεζζιέκδ ηαεχξ είκαζ ζηδ δίκδ ηδξ δζπθήξ υρδξ ηςκ πναβιάηςκ· έηζζ εκχ θαίκεηαζ 

κα έπεζ ζοθθάαεζ ηδκ έκκμζα ηδξ «εοζίαξ», ζπεδυκ αηανζαία ηδ ιεηαεέηεζ ζημ επίπεδμ 

ηδξ «εέθδζδξ» πμο είκαζ «ακχηενδ απυ ηδκ ακενχπζκδ», ηαζ πάκεζ ηδκ εοηαζνία κα 

ακαθάαεζ δνάζδ, εβηαηαθείπμκηαξ εαοηήκ ζηδκ αλεπέναζηδ δζπμζηαζία: 

 

«‘ αοηυ θμζπυκ ηδκ είπακ μδδβήζεζ υθεξ ηδξ μζ εοζίεξ; Καζ ζε ηί είπακ ςθεθήζεζ; 

Σχνα μ βζαηνυξ, ηονζειέκμξ απυ ηα θζθυδμλα πάεδ ημο, είπε αιεθήζεζ ηεθείςξ ηεξ 

δμοθεζέξ ηςκ Οθζμιάπςκ. Έδεζπκε ιάθζζηα πςξ ηεξ εαανζυημοκ, βζαηί ίζςξ δεκ ήεεθε 

κ‘ αημφζεζ δ ηονία Βαθζάιδ πςξ εηείκμξ οπμζηήνζγε ημκ άκενςπμ πμο ηδκ είπε ηυζμ 

εθεεζκά πενζθνμκήζεζ. Δθαζκυημοκ ηζυθαξ αέααζμ πςξ δ ηονία Βαθζάιδ, δζρχκηαξ 

εηδίηδζδ, εα ‘ηακε ημ βζαηνυ κ‘ ακηζπαεήζεζ μθυηθδνδ ηδκ άηοπδ μζημβέκεζα. Μία 

εέθδζδ ακχηενδ απυ ηδκ ακενχπζκδ εθαζκυημοκ κα ‘πε απμθαζίζεζ ημ παθαζιυ ηςκ 

Οθζμιάπςκ- υπζ ιμκάπα ημκ μζημκμιζηυ λεπεζιυ ημοξ, αθθά ηαζ ηδκ ηαπείκςζή ημοξ 

ζηδκ αηζιία. Δηείκδ δ δφκαιδ μδδβμφζε ηάεε ημοξ πνάλδ, ηάεε πνμζπάεεζα πμο 

έηακακ βζα κα λεθφβμοκ ηδ ιμίνα [. . .] Ζ ίδζα δεκ ήηακ πανά ημ πνχημ, ημ αεχμ 

εφια, ηαζ ιαγί ηδξ μ Άθηδξ, δ πνχηδ ηδξ δ αβάπδ, δ αιάνακηδ, δ αθδεζκή ηδξ δ 

αβάπδ. Σχνα ηαηαθάααζκε ηδκ αλία ηδξ, υθδκ ηδκ αλία ηδξ γςήξ ζζιά ζημκ 

αβαπδιέκμκ άκενςπμ. Πςξ ειεηακμμφζε βζα ηδκ αδοκαιία ηδξ! [. . .] Ο Άθηδξ 

ημοναζιέκμξ απυ ηδκ πάθδ ιε ημκ εαοηυ ημο, κζηδιέκμξ απυ ηδ θφπδ ημο πμο ηδκ 

έζενκε πάκηα ιαγί ημο, έζηοθηε ημ πζηνυ ημο ηεθάθζ, γδηχκηαξ ηαζ εηείκμξ ηδ 

θφηνςζδ, ηαζ δεκ ήηακ πθζα πανά έκα ενείπζμ ηδξ γςήξ πμο μ πνχημξ αμνζάξ εα ημ 

εζάνςκε. Δνείπζμ μκυιαγε μ ίδζμξ ημκ εαοηυ ημο, ηαζ εζηεθηυημο δ Δοθαθία πςξ δ 

ίδζα είπε δχηεζ ηδκ αθμνιή ζε ηυζμ πάεμξ, ζε ηυζμ παθαζιυ, δ ίδζα, βζαηί είπε 
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πνμζθένεζ ηδκ πενζηηή εοζία υπζ ημο εαοημφ ηδξ ιμκάπα, αθθά ηζ εηείκμο ημο 

ακενχπμο, εκμφ ηέημζμο ακενχπμο πμο ηδκ είπε αβαπήζεζ.» (υ.π., 271-273). 

 

      Ο αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ πνμαάθθεζ ηδκ άκεο υνςκ πανάδμζδ ηδξ Δοθαθίαξ ζηδκ 

πνμηαεμνζζιέκδ πμνεία ηςκ ακενχπζκςκ πναβιάηςκ. Ζ  δνςίδα ηθείκεηαζ αδζέλμδα 

ζ‘ έκακ αηζκδημπμζδιέκμ ηυζιμ, εειεθζςιέκμ ζε ιζα ιμκμθμβζηή εέαζδ ημο 

ακενχπμο ηαζ ηδξ γςήξ ημο, ηαζ εκχ απυ ηδ ιζα ιενζά θαίκεηαζ κα έπεζ ηαηαηηήζεζ ημ 

δζπθυ κυδια ηδξ «εοζίαξ» ηαζ κα είκαζ άνα έημζιδ κα ακηζιεηςπίζεζ ημκ ηυζιμ ηδξ 

παξνληηθόηεηαο (κα ζηναθεί ζημκ Άθηδ ηαζ ηδκ ακζδζμηεθή αβάπδ ημο), ηδκ ίδζα 

ζπεδυκ ζηζβιή μ ιμκμθμβζζιυξ ημο απαναζάθεοημο ηυζιμο, δδθδηδνζάγεζ ηδκ 

ακηίθδρδ ηδξ, θένκμκηαξ ζηδκ επζθάκεζα ιζακ ακηεζηναιιέκδ έκκμζα «δνςζζιμφ», δ 

μπμία επζαάθθεζ ηδκ οπμηαβή, αηυια ηαζ υηακ μ βζαηνυξ ηδκ εβηαηαθείπεζ θεφβμκηαξ 

ιε ηδκ ενςιέκδ ημο: 

 

«Χ, πςξ εα ‘εεθε κα ανίζηεηαζ ηζ δ ίδζα ζζιά ζημκ αβαπδιέκμκ άκενςπμ ηαζ κα 

δμηίιαγε κα ημο δχηεζ πάθζ γςή ςξ ηαζ ιε ηδ γςή ηδξ, ή εα ημο βθφηαζκε ημοθάπζζημ 

ηεξ πζηναιέκεξ χνεξ ηδξ αννχζηζαξ . . . Γεκ ήηακ ηέημζμ ηάπα ημ πνέμξ ηδξ; Ο 

θακηαζιέκμξ άκηναξ ηδξ, ιεεοζιέκμξ απ‘ υθεξ ημο ηεξ δυλεξ, απ‘ υθεξ ημο ηεξ 

επζηοπίεξ, είπε αημθμοεήζεζ ιζακ άθθδ βοκαίηα, πμζμξ δεζιυξ πθζα ηδ ζοκέκςκε ιε 

ηείκμκ ημκ άκενςπμ, πμο ημο ‘πε εοζζάζεζ ηα πάκηα; Καζ ημ πνέμξ ηδξ βζα ημκ Άθηδ 

δεκ ήηακ ηάπα ακχηενμ απυ ημοξ βναιιέκμοξ κυιμοξ, βζαηί ημ δδιζμονβμφζε δ 

αβάπδ;  

       Έκα πανάπμκμ ηδκ εηίκαλε ζφβημνιδ, ηα δάηνοα εαβήηακ εενιά απυ ηα ιάηζα 

ηδξ. Κζ ςζηυζμ, ηαηαθάααζκε πςξ μ δζαθμβζζιυξ ηδξ δεκ ηδκ εοπανζζημφζε. Ήλενε 

πςξ φπανπε ηζ έκαξ άθθμξ  δνςζζιυξ, δ οπμηαβή ζε αζάθεοημοξ ηακυκεξ, ζε κυιμοξ 

πμο δεκ εδεπυκηακ ηαιίακ ελαίνεζδ. Σζ ηδκ έιεθε εηείκδκ ηζ έηακε μ άκηναξ ηδξ, ηζ 

έηακε δ ηονία Βαθζάιδ, πςξ εηακυκζγακ ηαζ εζοιαίααγακ ηδ γςή ημοξ; Αοηή δ ίδζα 

έπνεπε κα αημθμοεήζεζ έκα δνυιμ, ημκ ίζζμ δνυιμ, αοηυ ηδξ έθεβε ιζα θςκή ζηα 

αάεδ ημο είκαζ ηδξ, έπνεπε κα λεθφβεζ ηάεε πεζναζιυ, κα πνμηζιήζεζ ηδκ εκάνεηδ γςή 

ηζ αξ ήηακ ιανηονζηή. Αξ οπυθενκε ιε ιανηφνζα. Γεκ έπνεπε πθζα κα  ζδεί ημκ Άθηδ, 

ςξ ηζ ακ ενπυημοκ πάθζ ζημκ ηυπμ, ςξ ηζ ακ ηδκ έηναγε, ςξ ηζ ακ έπνεπε κα πεεάκεζ, μ 

δφζηοπμξ. Έπνεπε, καζ, κα ανεζ αοηήκ ηδ δφκαιδ, κα ιδ ζοιπαεήζεζ ζημκ εαοηυ ηδξ 

ημ πνχημ βθίζηνδια, βζαηί ηαηαθάααζκε πςξ εα ‘ηακ παιέκδ. Δηείκμξ ςζηυζμ εα ηδξ 

ιζθμφζε ακ ενπυηακ ηαιία θμνά πίζς, δ αβάπδ ημο εα λεπείθζγε, εα ‘ηακ 
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γςβναθζζιέκδ ζη‘ ςπνυ πνυζςπυ ημο, εα ηδ ιμθμβμφζε ηάεε ημο θυβμξ - ηζ εα ‘ηακε, 

ηζ εα ‘ηακε; Θα ηδξ έθεβε πυζμ είπε οπμθένεζ ηαζ πυζμ οπυθενκε, εα ηδξ έθεβε πςξ 

ιπμνμφζε εηείκδ κα εαοιαημονβήζεζ ιε ηδκ αβάπδ ηδξ, εα ηδξ έθεβε πςξ δ γςή ημο 

εα βζαηνεουημοκ.  Σζ εα ‘ηακε, ηζ εα ‘ηακε; Θα ‘ιεκε πάκηα ζηθάαα ζ‘ υθεξ ηεξ 

πανάθμβεξ ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ, πμο ηδκ είπακ ηάκεζ κα ηαηαζηνέρεζ ηδκ φπανλή ηδξ 

ηαζ κα εοζζάζεζ ηδκ αβάπδ ηδξ; Θα ‘ηακ πάκηα αδφκαηδ κα ζδηχζεζ θακενή 

επακάζηαζδ; Σζ εα ‘ηακε; Σζ εα ‘ηακε; . . . Μα άλαθκα άημοζε έκακ αηαηακίηδημκ 

πυεμ ζηδκ ηανδζά ηδξ. πζ! Ακ ήηακ αθήεεζα πςξ εα ενπυημοκ, υπζ δε εα ιπμνμφζε, 

δε εα ‘πε ηδ δφκαιδ κ‘ ακηζζηαεεί, κα θφβεζ, εα ηδξ ήηακ εοημθυηενμ κα αθήηεζ βζα 

πάκηα ημκ ηυζιμ! πζ!» (υ.π., 274-275). 

   

      Σμ βεβμκυξ υηζ μ ζοββναθέαξ αθζενχκεζ έλζ ζεθίδεξ (271-276) βζα αοηυ ημ 

ιμκυθμβμ δείπκεζ ηδ ζδιαζία ημο ζημ ένβμ. Ο αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ ηδξ Δοθαθίαξ, 

είκαζ ηαηά αάζδ έκαξ ηνοιιέκμξ δζάθμβμξ ιε ημκ εαοηυ ηδξ, πμο απμδίδεζ ηδ 

δζπμζηαζία ηδξ, ακάιεζα ζηδκ παξνληηθόηεηα ηαζ ημκ απαναζάθεοηα ιμκμθμβζηυ 

ηυζιμ. ηδ ζοκέπεζα, υιςξ, ζημκ εζςηενζηυ αοηυ δζάθμβμ ειπθέηεηαζ δ δοκδηζηή 

θςκή ημο Άθηδ   («εα ηδ ιμθμβμφζε ηάεε ημο θυβμξ - ηζ εα ‘ηακε, ηζ εα ‘ηακε; Θα 

ηδξ έθεβε πυζμ είπε οπμθένεζ ηαζ πυζμ οπυθενκε, εα ηδξ έθεβε πςξ ιπμνμφζε εηείκδ 

κα εαοιαημονβήζεζ ιε ηδκ αβάπδ ηδξ, εα ηδξ έθεβε πςξ δ γςή ημο εα βζαηνεουημοκ»), 

πμο ηδκ ηθμκίγεζ ηαζ επδνεάγεζ ηαηαθοηζηά ηζξ απμθάζεζξ ηδξ («πζ! ακ ήηακ αθήεεζα 

πςξ εα ενπυημοκ, υπζ δε εα ιπμνμφζε, δε εα ‘πε ηδ δφκαιδ κ‘ ακηζζηαεεί, κα θφβεζ, 

εα ηδξ ήηακ εοημθυηενμ κα αθήηεζ βζα πάκηα ημκ ηυζιμ! πζ!»). Ο λέκμξ θυβμξ, υπςξ 

ημκ δζαιμνθχκεζ δοκδηζηά δ Δοθαθία, "απακηά" δναζηζηά ζε υθα ηα πνμδβμφιεκα, 

ηθμκίγεζ ηδκ αδζέλμδδ δζπμζηαζία ηδξ, ηδξ απμηαθφπηεζ δηαινγηθά ηδκ παναιυνθςζδ 

αλζχκ ηαζ ηδκ μδδβεί ζηδκ παξνληηθόηεηα, ζηδ δοκαιζηή δδθαδή ηαζ γςκηακή 

ακηίθδρδ βζα ηδ γςή, (ζοιποηκχκεηαζ εζημκμπμζδηζηά ηυζμ ζηδκ αημθμοεμφζα 

ζηδκή ηδξ είζμδμο ημο Άθηδ, πμο εηείκδ αθήκεηαζ ζηδκ αβηαθζά ημο -ημοξ δζαηυπηεζ 

μ βένμξ  Οθζυιαπμξ εέθμκηαξ ηαζ πάθζ κα ημοξ πςνίζεζ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μ Γζχνβδξ 

πμο ακαββέθθεζ ημ εάκαημ ημο πφνμο-, υζμ ηαζ ζημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ημο ένβμο, 

πμο ανίζηεηαζ ζημ πθεονυ ημο εημζιμεάκαημο Άθηδ), πςνίξ εκηέθεζ κα ηδκ 

ηαηαηηήζεζ, πάκμκηαξ ιε ημ εάκαημ ημο Άθηδ, ημ εειεθζχδεξ βζα ημ ζημπυ αοηυ  

δεζηυ ένεζζια.        

        6. Ο αθδβδηήξ επζθέβεζ κα πανμοζζάζεζ ημκ Άθηδ απυ ημ πνχημ ηεθάθαζμ, 

ακήιπμνμ ηαζ εημζιμεάκαημ, ιε ηδ ιδηένα ημο, ηδκ Δοθαθία ηαζ ηδκ ηονία 
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Οθζμιάπμο κα πενζιέκμοκ ημκ βζαηνυ ηαζ ιαγί ηδ ζςηδνία. Αζαθείξ πθδνμθμνίεξ βζα 

ηδκ αννχζηζα ημο Άθηδ πενκμφκ ιέζα απυ ηζξ ακαικήζεζξ ηδξ ιδηέναξ ημο, υπςξ ηαζ 

βζα ημκ παηένα ημο πμο ημο ειθφζδζε ημ πάεμξ βζα ηα βνάιιαηα ηαζ ηζξ 

επακαζηαηζηέξ ζδέεξ αθθά ηαζ βζα ηζξ ιεηέπεζηα ζπμοδέξ ημο: 

 

«Σμκ έαθεπε δ ιδηένα ακήζοπδ αοεζζιέκμκ βζα χνεξ ζηδ ζπμοδή ημο, ημκ άημοε κα 

ιζθεί ζμαανά  ιε ημκ άκηνα  ηδξ κα νςηά πνάιαηα πμο εηείκδ δεκ εηαηαθάααζκε, ηαζ 

ζοπκά ημκ έανζζηε ιμκαπυκ ηαζ ζοθθμβζζιέκμκ ζηδ ζζςπή ημο ζπμοδαζηδνίμο ημο, ή 

ημκ απακημφζε ζημ δνυιμ ιε ζαδζιέκμ ημ αθέιια, ιε ηδκ υρδ ςπνή, ιε 

ιζζμακμζβιέκμ ημ ζηυια, παναδμιέκμκ ζημοξ ζημπαζιμφξ ημο, ζα κα λάηνεπε 

αδζάημπα  έκα υκεζνμ πμο ήεεθε κα ημο λεθφβεζ. Καζ παναηδνμφζε δ ιδηένα πςξ 

ζημκ ίδζμ ηαζνυ δ ηανδζά ημο εβζκυημοκ ηνοθενυηενδ. Σμκ εζοβηζκμφζε ααεζά μ 

ακενχπζκμξ πυκμξ, δ δοζηοπία υπμο ηζ ακ ηδκ έαθεπε, ηζ αζζεακυημοκ πενζζζυηενμ ηδ 

ιδηνζηή ζημνβή ηδξ. οπκά ημκ έαθεπε κα ηανθχκεζ ιε ηαηάκολδ απάκς ηδξ ημ 

αθέιια ημο ηαζ κα θδζιμκζέηαζ έηζζ ζε ιζα ζζςπδθή θαηνεία. Δίπε πάρεζ πνχζια ηα 

παζδζηά παζβκίδζα, ηαζ ηάπμζα θοζζηή δοζηνμπία ημο, ιζα αεέθδηδ δεζθία, ημκ 

ααζημφζε ιαηνζά απυ πμθοάνζειεξ ζοκηνμθζέξ. Ο ευνοαμξ ηαζ ηα βέθζα ηςκ μιμίςκ 

ημο ημκ εγάθζγακ πςνίξ κα ιπμνμφκ κα ημκ δζαζηεδάγμοκ. Έηζζ άλαζκε μ Άθηδξ, ζακ 

ηθεζζιέκμξ ιέζα ζημκ εαοηυ ημο, ζακ απμιμκςιέκμξ απυ ηδκ ημζκςκία πμο ήηακ 

ηνζβφνς ημο. Μυκμ ζημ ζπίηζ ηςκ Οθζμιάπςκ επήβαζκε ζοπκά  ηαζ ηα παζδζά ημο 

Οθζμιάπμο ενπυκηακ ηαζ ημκ έανζζηακ» (υ.π., 28). 

 

      Άθηδξ είκαζ μ ήνςαξ πμο απυ ιζηνυξ λεπχνζγε απυ ηα άθθα παζδζά ηδξ δθζηίαξ 

ημο. Ζ εζςζηνέθεζά ημο («Ο ευνοαμξ ηαζ ηα βέθζα ηςκ μιμίςκ ημο ημκ εγάθζγακ 

πςνίξ κα ιπμνμφκ κα ημκ δζαζηεδάγμοκ. Έηζζ άλαζκε μ Άθηδξ, ζακ ηθεζζιέκμξ ιέζα 

ζημκ εαοηυ ημο, ζακ απμιμκςιέκμξ απυ ηδκ ημζκςκία πμο ήηακ ηνζβφνς ημο»), μ 

μκεζνμπυθμξ παναηηήναξ ημο («ημκ απακημφζε ζημ δνυιμ ιε ζαδζιέκμ ημ αθέιια, ιε 

ηδκ υρδ ςπνή, ιε ιζζμακμζβιέκμ ημ ζηυια, παναδμιέκμκ ζημοξ ζημπαζιμφξ ημο, ζα 

κα λάηνεπε αδζάημπα  έκα υκεζνμ πμο ήεεθε κα ημο λεθφβεζ») ημκ πενζεςνζμπμζμφκ 

ζημ πεδίμ ηςκ ημζκςκζηχκ ζοκακαζηνμθχκ, ηαζ ιυκμ ζημ ζπίηζ ηςκ Οθζμιάπςκ ηαζ 

ηονίςξ ημκηά ζηδκ Δοθαθία κζχεεζ άκεηα. 

          ημ πμνυ ημο Γζμκφζδ Αζηένδ μ Άθηδξ, ημοναζιέκμξ ηαζ άννςζημξ, επζπεζνεί 

κα απμζηαζζμπμζδεεί απυ υζα εηηοθίζζμκηαζ εκχπζυκ ημο ηαζ ηονίςξ κα ιδκ θηάζμοκ 
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ζ‘ αοηυκ υζα θέβμκηαζ απυ ημοξ ζοβηεκηνςιέκμοξ, αθέπμκηαξ ζ‘ αοημφξ ιάθθμκ έκα 

πθήεμξ πμο εμνοαεί: 

 

 «Αοηυξ εηαευημοκ ζακ ημοναζιέκμξ  ζε ιζα ηαηζθέκζα πθαηζά πμθοενυκα, ιε 

απακςηά ηα πυδζα ημο, ηζ επαίδεοε εηείκδ ηδ ζηζβιή ζηεθηζηυξ ηα ιαθθζά ημο [. . .] 

Σα θυβζα ηςκ άθθςκ ημο ενπυκηακ ζοβποζιέκα ζη αοηζά ημο ηζ επάζηζγε κα ιδκ ηα 

πνμζέπεζ, βζαηί ημκ εαφεζγακ πάκηα ζε ιζα απαζζζυδμλδ δζάεεζδ πμο εηείκδκ ηδκ χνα 

ήεεθε κα ηδκ λεθφβεζ» (υ.π., 92). 

 

Ζ επακαθαιαακυιεκδ ελςηενζηή πενζβναθή ημο Άθηδ ςξ εκυξ αδφκαιμο, 

ζηενδιέκμο γςηζηχκ δοκάιεςκ άημιμο, απμδίδεζ αθεκυξ ηδ παναηηδνμθμβζηή 

ζφζηαζή, αθεηένμο πνμσδεάγεζ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο.   

ηα δζαθμβζηά ιένδ πανμοζζάγεηαζ ςξ εκενβδηζηυξ ήνςαξ πμο έπεζ ηαζ 

οπμζηδνίγεζ εέζεζξ ηαζ απυρεζξ, υπςξ θαίκεηαζ ζηδ ζογήηδζδ πμο αημθμοεεί ημ 

παναπάκς πανάεεια: πνμαάθθεζ ηζξ επακαζηαηζηέξ ημο ζδέεξ υηζ βζα κα αθθάλεζ δ 

ηςνζκή άεθζα ηαηάζηαζδ ηδξ Δθθάδαξ πνεζάγεηαζ δ επακάζηαζδ ηαζ μ πυθειμξ, βζα 

κα ηαηαθήλεζ υηζ ζφκημια ζηδκ Δθθάδα εα λεζπάζεζ επακάζηαζδ (υ.π., 104). Έπεζ 

ιεβάθδ εοβθςηηία, βζ‘ αοηυ ηαζ πνμηαθεί ημκ εκεμοζζαζιυ ιενζηχκ 

πανεονζζημιέκςκ ζημ πμνυ ημο Γζμκφζδ Αζηένδ («Διζθμφζε ιε πίζηδ ηαζ ιε 

ζοκέπανζδ, ιε ιία δφκαιδ θυβμο πμο δεκ εβκχνζγε ζημκ εαοηυ ημο, ηζ επαναηδνμφζε 

πςξ ηα θυβζα ημο έιπαζκακ ααεζά ζηδκ ηανδζά ηςκ ακενχπςκ πμο η‘ άημοακ, ημοξ 

εθφβζγακ ηδ εέθδζδ, ημοξ λοπκμφζακ ηάπμζεξ ζδέεξ πμο εημζιμφκηακ ιέζα ημοξ ή ημοξ 

έηακακ κα μνβίγμκηαζ ηαζ κα ημηηζκίγμοκ», υ.π., 103), ηαοηυπνμκα υιςξ ηαζ ηδ 

δοζθμνία ηάπμζςκ άθθςκ («Καζ ηάπμζμξ εβέθαζε. Καζ ημ βέθζμ μθμιειζάξ 

εβεκζηεφηδηε, ημθθχκηαξ απυ ημκ έκακ ζημκ άθθμκ, δπδνυ, λάζηενμ, πανμφιεκμ», 

υ.π.,104). ημ ηέθμξ ζοζπεζνχκμκηαζ βφνς ημο ηαιζά δεηανζά κέμζ εκεμοζζαζιέκμζ 

απυ ημκ έκεενιμ θυβμ ημο ηαζ ημο γδημφκ κα ημοξ μδδβήζεζ ζηδκ επακάζηαζδ αοηή. 

Ο Άθηδξ έπμκηαξ επίβκςζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο (λένεζ πςξ μ ίδζμξ δε ιπμνεί κα 

είκαζ μ ανπδβυξ, μ μδδβδηήξ ιζαξ ηέημζαξ ζδέαξ) ηαζ ηςκ εοεοκχκ πμο ακαθμβμφκ ζε 

ηάεε πενίζηαζδ, δεκ αθήκεζ πενζεχνζμ αοηαπάηδξ ζημκ εαοηυ ημο· ζημ δπδνυ «Δζφ, 

εζφ!» (υ.π., 105) πμο ημο απεοεφκμοκ μζ κέμζ, πανμηνφκμκηάξ ημκ κα δεπηεί κα δβδεεί 

ημο εβπεζνήιαημξ, "ακηζηείκεζ" ηδκ Δοθαθία, ημ αβαπδιέκμ πνυζςπμ, ημ ιυκμ ζηακυ 

κα ημκ ηναηήζεζ ζε επαθή ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα ημο ηυζιμο («αζζεακυημοκ πςξ 

ζζιά ηδξ ήηακ βζαηνειέκμξ απυ ηάεε αννχζηζα», υ.π., 108). 
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        ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ημο δεφηενμο ιένμοξ πανμοζζάγεηαζ ιέζα απυ έκα 

αθδβδιέκμ ιμκυθμβμ (υ.π.,152-156) δ απμβμήηεοζδ ημο Άθηδ ηαεχξ δ Δοθαθία 

θφβζζε ηαζ δέπηδηε κα πακηνεοηεί ημ βζαηνυ ηενζχηδ. Ο αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ 

δζαηυπηεηαζ απυ παναηζεέιεκμοξ ιμκμθυβμοξ πμο δεκ εηθνάγμοκ πανά ιζα επζεεηζηή 

δζαθμβζηή θμνά απέκακηζ ζηδ δεζπυγμοζα βζα εηείκμκ έκκμζα ηδξ «επακάζηαζδξ», 

πμο έπεζ πθέμκ πάζεζ ημ κυδιά ηδξ  («Ζ επακάζηαζδ! Ζ επακάζηαζδ! ‘ αοηυκ ημκ 

ηυπμ, ι‘ αοηυκ ημκ ηυζιμ»), ημκίγμκηαξ έηζζ ημκ ζοκεζδδημπμζδιέκμ ήνςα ιπνμζηά 

ζηδκ έκηαζδ ηδξ παξνληηθόηεηαο ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ ζοκεδηχκ πμο ηδκ 

ηνμθμδμημφκ (δ ηαηάζηαζδ ηδξ Δθθάδαξ δεκ πνυηεζηαζ κα αθθάλεζ, αθμφ μ ηυζιμξ 

ηδξ δεκ είκαζ έημζιμξ βζα αθθαβέξ). Απμιοεμπμζεί ημ ροπζηυ ζεέκμξ ηδξ Δοθαθίαξ 

(«Οφηε δ Δοθαθία δεκ ήηακ δ βοκαίηα πμο‘ πε πθάζεζ ιε ηα‘ υκεζνυ ημο, δ βοκαίηα δ 

ακχηενδ απυ ηάεε δμηζιαζία», υ.π., 153) υπςξ ηαζ υθςκ υζςκ είπε βκςνίζεζ («Κζ 

απυ ημ κμο ημο επέναζακ υθεξ εηείκεξ μζ άθθεξ ιμνθέξ πμο ‘πε ζδεί ζημ πμνυ ημο 

Αζηένδ: δ ηονία Θεμθακχ Υνοζμζπάεδ, πενήθακδ ηαζ αθφβζζηδ, μ ανζζημηναηζηυξ 

οπμονβυξ, δδιαβςβυξ ηαζ ρεφηδξ, πμο εθμαυημοκ ηάεε εθεφηενδ βκχιδ, ηάεε 

ηαζκμφνβζα πνμζπάεεζα, ηαζ πμο ηδκ ηαηαδίηαγε, μ Ανπάββεθμξ Γαθκμπάηδξ, 

αδφκαημξ ηαζ άαμοθμξ ακηίπαθυξ ημο . . . ηδκ Δοθαθία», υ.π., 154-155), ζηνέθμκηαξ 

εκακηίμκ ημοξ έκκμζεξ ιε ζπμοδαίμ πενζεπυιεκμ («εθεφεενδ βκχιδ», «δμηζιαζία», 

«ανεηή», «εοηοπία ιζαξ αβάπδξ»)· ζ‘ αοηυ αηνζαχξ ημ πθαίζζμ ηδξ επζεεηζηήξ 

δζαθμβζηήξ θμνάξ ημο, μζ ζηέρεζξ ημο δζαηυπημκηαζ απυ ηδκ είζμδμ ημο Οθζμιάπμο. 

ημ δζάθμβμ πμο αημθμοεεί ιε ημκ Άθηδ παναηδνείηαζ κνλνινγνπνίεζε ημο δζαθυβμο 

ηαεχξ μ βένμξ Οθζυιαπμξ ηονζανπεί ζημ θυβμ, ιε εθάπζζηεξ πανεηαάζεζξ ηδξ ηονίαξ 

Φςηεζκήξ ηαζ ημο Άθηδ. Ακηζηείιεκμ ημο ιμκμθμβμπμζδιέκμο δζάθμβμο ημο βένμ 

Οθζμιάπμο είκαζ δ ηαηάζηαζδ ημο ζπζηζμφ ημο ηαζ δ ροπμθμβζηή ακηίδναζδ ηδξ 

ηυνδξ ημο ηαζ ηδξ βοκαίηαξ ημο. Με ηδκ είζμδυ ημο ακαθένεζ υηζ ημ ζπίηζ ημοξ είκαζ 

άκς ηάης (υ.π., 156), δδιζμονβχκηαξ ηδκ εκηφπςζδ ιζαξ ανκδηζηήξ δζάεεζδξ βζα ημ 

ηζ επζηναηεί ζηδκ μζηία ημο, ζηδ ζοκέπεζα υιςξ δζμνεχκεζ υηζ δ ηαηάζηαζδ αοηή 

μθείθεηαζ ζημ οθζηυ ιένμξ ημο ζπζηζμφ («ηα έπζπθα θές είκαζ άκς ηάης», υ.π., 157) 

ηαζ ζηζξ επζδζμνεχζεζξ πμο ηάκμοκ βζα κα οπμδεπημφκ ημ βαιπνυ ημοξ. Ζ 

αηαηαζηαζία πμο δδιζμονβείηαζ ελαζηίαξ ηδξ εημζιαζίαξ εκυξ πανμφιεκμο βεβμκυημξ 

(ημ βάιμ) απεζημκίγεζ ηδ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ηδξ Δοθαθίαξ πμο δε εέθεζ ημκ 

επζηείιεκμ βάιμ ιε απμηέθεζια ηδκ ανκδηζηή ζηάζδ ηδξ πνμξ ημκ παηένα ηδξ («Χ, 

ηχνα, μφηε δε ιμο ιζθεί . . . Μεηά αίαξ ιμο ιζθεί [. . . ] Καζ ιε ημζηάγεζ ιε ημζηάγεζ ιε 

πενίθμαμ αθέιια, ζακ επηνυ ηδξ, ηζ αοηυ δεκ ημ οπμθένκς, βζαηί αβαπμφζε εζέ, παζδί 
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ιμο, ηαζ ημ ‘πε ηαζ ημ θχκαλε», υ.π., 159). Δλαζηίαξ αοημφ γδηά ζημκ Άθηδ κα πεζ μ 

ίδζμξ ζηδκ Δοθαθία υηζ δε εα πνμπςνμφζε δ ζπέζδ ημοξ, μφηςξ χζηε κα 

ελμιαθοκεμφκ μζ ζπέζεζξ ημο ιε ηδκ ηυνδ ημο.  Ο Άθηδξ ζοκαζκεί ζηδκ πνυηαζδ ημο 

βένμ Οθζμιάπμο κα πάεζ ζημ ζπίηζ ημοξ ηαζ κα ιζθήζεζ ζηδκ Δοθαθία, εθπίγμκηαξ υηζ 

είκαζ δ ηεθεοηαία ημο εοηαζνία κα ηδκ ιεηαπείζεζ ηδκ απυθαζδ ημο βάιμο. Έηζζ, 

ακηίεεηα απυ ηζξ αθέρεζξ ημο βένμο Οθζμιάπμο, υηακ αθέπεζ ηδκ Δοθαθία εηδδθχκεζ 

ηδκ αβάπδ ημο ηαζ ηδξ γδηά κα ιδ ηδ εοζζάζεζ ηαζ κα πακηνεοημφκ: 

 

« «Γε ζ‘ αθήκς!» ηδξ εθχκαλε μ Άθηδξ. «Γε εα ζ‘ έπεζ ηακέκαξ ζζιά ημο, υζμ εβχ 

έπς πκμή. Γζηή ιμο θεξ είκαζ δ αβάπδ ζμο, δζηή ιμο εα‘ ζαζ ηαζ ζο! Γζαηί υπζ; Πςξ 

εα λεηάις ιζακ εοηοπία βειάηδ εκεμοζζαζιυ; Πςξ εα λενζγχζς απυ ηδκ ηανδζά ιμο 

εηείκμ πμο ηδ εενιαίκεζ ηαζ ηδκ ηάκεζ κα πζζηεφεζ; πζ, υπζ! Καζ βζαηί κα θακηάγμκηαζ 

υθμζ εδχ ιέζα ηδ ζοθμνά ηυζμ ιεβάθδ, ηαζ πανέημζιδ είζαζ ηαζ ζο κα  εοζζάζεζξ 

ειέκα; Κακέκαξ ημοξ δε εα πεεάκεζ, ιδκ ημ θμαάζαζ, ηζ αξ δμοθέρμοκ ακ εέθμοκ η‘ 

αδένθζα ζμο, ηζ αξ ημοξ δχηεζ γςή ή ακάβηδ. Γζαηί κα ηα πενζιέκμοκ υθα απυ ιζακ 

αδζηία, απυ ηδ εοζία ηδ δζηή ζμο, Δοθαθία, απυ έκα παθαζιυ; Ανκήζμο ημ θυβμ ζμο, 

ζμο δέμιαζ, Δοθαθία! μο δέεηαζ δ αβάπδ ιμο. Κμίηα ιέζα ζηα ιάηζα ιμο, ημίηα . . . 

καζ, έηζζ. . . ημίηα ιε. . . Πάνε εάννμξ, εα ημ ζδείξ, εα δζοπάζμοκ υθα ζηενκυηενα, δ 

θακηαζία ημο βένμο ιεβαθχκεζ ηα πνάβιαηα. Θα ζδείξ, εα ζε δζηαζχζμοκ υθμζ, ηζ μ 

παηέναξ ζμο μ ίδζμξ! Δίκαζ αδφκαημξ μ ηαδιέκμξ μ βένμκηαξ, εα ημκ δοκαιχζμοιε 

ειείξ, ιε ηδκ εοηοπία ιαξ, βζαηί δ εοηοπία πανίγεζ ηαζ εάννμξ ηαζ δφκαιδ, ηαζ δ 

εοηοπία δ δζηή ιαξ δεκ είκαζ ζακ υθεξ, Δοθαθία . . . Χ, ημίηα ιε αηυιδ!», (υ.π., 166). 

 

         Ο θυβμξ ημο Άθηδ ηαοηίγεηαζ ιε ηζξ αιθζαμθίεξ ηδξ Δοθαθίαξ ζημ δζηυ ηδξ 

εζςηενζηυ ιμκυθμβμ πμο πνμδβήεδηε («Με πμζμ δζηαίςια αοηή, βζα πνάιαηα 

αλζμπενζθνυκδηα, ηαζ ιε δφμ κέμοξ ζημ ζπίηζ πμο ιπμνμφζακ υζμ ήεεθακ κα 

δμοθέρμοκ, ιε πμζμ δζηαίςια εα επίηναζκε ημκ άκηνα πμο ηδκ αβαπμφζε;», υ.π., 60), 

ηαοηυπνμκα υιςξ απακηά, πνμθαααίκμκηαξ ηδ δζαηφπςζή ημοξ, ηαζ ζηζξ εζςηενζηέξ 

θμαίεξ ηδξ πμο κζχεεζ βζα ηδκ επζηείιεκδ ηαηάζηαζδ ημο παηένα ηδξ, ζε πενίπηςζδ 

πμο δεκ εκδχζεζ ζηδκ πνυηαζδ ημο βζαηνμφ («Πάνε εάννμξ, εα ημ ζδείξ, εα 

δζοπάζμοκ υθα ζηενκυηενα, δ θακηαζία ημο βένμο ιεβαθχκεζ ηα πνάβιαηα. Θα ζδείξ, 

εα ζε δζηαζχζμοκ υθμζ, ηζ μ παηέναξ ζμο μ ίδζμξ! Δίκαζ αδφκαημξ μ ηαδιέκμξ μ 

βένμκηαξ, εα ημκ δοκαιχζμοιε ειείξ, ιε ηδκ εοηοπία ιαξ, βζαηί δ εοηοπία πανίγεζ ηαζ 

εάννμξ ηαζ δφκαιδ, ηαζ δ εοηοπία δ δζηή ιαξ δεκ είκαζ ζακ υθεξ, Δοθαθία»). Πανυθα 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 205 

αοηά μ θυβμξ ημο Άθηδ δεκ πείεεζ ηδκ Δοθαθία ηαεχξ οπενζζπφμοκ δ αβάπδ ηαζ μ 

μίηημξ πμο κζχεεζ βζα ημκ παηένα ηδξ, ηάηζ πμο ημκ μδδβεί κα ζοκεζδδημπμζήζεζ ημκ 

μθζζεδνυ δνυιμ πμο αημθμφεδζε, επζθέβμκηαξ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ ακηί βζα 

ηδ θμβζηή· ζημκ εζςηενζηεοιέκμ ζοβηνμοζζαηυ ηυζιμ πμο γεζ, «ηα θυβζα» ηαζ δ 

«ηανδζά», μ «ελεοηεθζζιυξ» ηαζ δ «θφηνςζδ», ζηνμαζθίγμκηαζ ζθζββζςδχξ βφνς απυ 

ημ ακαπάκηδημ «βζαηί;», μδδβχκηαξ ημκ ζηδκ εηηνειυηδηα: 

 

 «Κζ εζοθθμβζγυημοκ πζηνά πςξ μ βένμκηαξ ημοξ είπε οπμηάλεζ ζηδκ αδφκαηδ εέθδζή 

ημο, πςξ αοηυξ μ ίδζμξ δεκ είπε ανεζ ηα θυβζα πμο εα ηαηέπεζεακ ηδκ Δοθαθία, πμο εα 

ηδκ εβθίηςκακ ςξ ηζ εηείκδκ απυ ημκ ελεοηεθζζιυ, απυ ημ κηνμπενκυ πμφθδια πμο ημ 

επαναδεπυημοκ. Γζαηί είπε ζηαεεί ηυζμ αδέλζμξ; Γζαηί δεκ είπε ιεηνήζεζ ηα θυβζα ημο 

ηδκ χνα πμο ηδκ είπε μιπνυξ ημο; Γζαηί είπε αθήηεζ ηδκ ηανδζά ημο κα ηάκεζ υ,ηζ 

ήεεθε, εκχ εηείκεξ ηεξ ζηζβιέξ  ίζζα ίζζα υθδ δ δφκαιδ ημο κμο ημο έπνεπε κα ‘πε 

αμδεήζεζ ημ θθμβενυ ημο αίζεδια, έπνεπε κα ανίζηεζξ ζοθθμβζζιμφξ ηζ επζπεζνήιαηα 

αηαηαιάπδηα, πμο εα εζίβαγακ ηάεε δζζηαβιυ ηδξ Δοθαθίαξ, πμο εα ηδκ έηακακ  κα 

αεεηήζεζ ηδκ απυθαζή ηδξ, εηείκδκ ηδκ απυθαζδ πμο ηχνα ημκ απέθπζγε ηαζ ημκ 

εαφεζγε ζε ιζα αδζήβδηδ ζηεκμπχνζα, ζ‘ έκα πθάκηαβια πμο δεκ ημκ άθδκε κα πάνεζ 

πκμή, πμο δεκ ημκ άθδκε κα θοπδεεί υζμ έπνεπε, κα ηθάρεζ υζμ έπνεπε, κα εζπεί ζημκ 

εαοηυ ημο ή κα ημζηάλεζ, ακ διπμνμφζε αηυιδ, κα δμηζιάζεζ ηάπμζα πνμζπάεεζα. Απ, 

βζαηί δεκ εδμηίιαγε ηα πάκηα υζδ χνα ήηακ ζζιά ηδξ; Γζαηί, ια βζαηί;. . . .» (υ.π., 

170).   

 

Ο ήνςαξ πενζπθακζέηαζ ζημοξ δνυιμοξ εοιςιέκμξ ιε ημκ εαοηυ ημο πμο δεκ 

πνυααθθε ηα ηαηάθθδθα επζπεζνήιαηα κα ιεηαπείζεζ ηδκ Δοθαθία. ηδ ζοκέπεζα 

βειίγεζ ιε ιάηαζεξ εθπίδεξ υηζ ιπμνεί κα αθθάλεζ ηδ βκχιδ ηδξ Δοθαθίαξ («Μζα ιαηζά 

εα ‘θηακε βζα κα ανεεμφκ ζοκεκκμδιέκμζ, ηδ ιαηζά εα ηδκ αημθμοεμφζε έκα 

παιυβεθμ, ηαζ ημ παιυβεθμ έκα ηανδζμπηφπζ, ηαζ ημ ηανδζμπηφπζ ιζα απένακηδ πανά, 

ηαζ ε‘ ακμζβυημοκ  μιπνυξ ηδξ πάθζ έκαξ ηυζιμξ βειάημξ πνοζέξ εθπίδεξ. Ο κμοξ ημο 

παναθμβμφζε», υ.π., 172), πμο δ αδέηαζηδ θςκή ημο αθδβδηή ζπεφδεζ κα 

εειαημπμζήζεζ ςξ πανάθμβεξ («μ κμοξ ημο παναθμβμφζε», υ.π. 172) ηαζ «αθθυημηεξ» 

(«Οζ πθζμ αθθυημηεξ ζδέεξ πενκμφζακ απυ ημ ιοαθυ ημο. Έπνεπε κα δχηεζ ηέθμξ ζ‘ 

αοηήκ ηδ γςή !», υ.π., 172), αηνζαχξ βζα κα επζημκζζηεί μ ζοβηνμοζζαηυξ ηυζιμξ πμο 

ηνέθεζ πθέμκ  ημκ έηηεκηνμ Άθηδ (ιεεοζιέκμξ πζζηεφεζ ιέζα ζημκ μίζηνμ πμο ημκ 

έπεζ ηαηαθάαεζ, υηζ υθα αοηά ήηακ έκαξ εθζάθηδξ, υηζ δ Δοθαθία ημκ αβαπά ηαεχξ 
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επίζδξ ηζ υηζ μζ άκενςπμζ είκαζ αβαεμί ηαζ έημζιμζ κα πμθειήζμοκ βζα ηδκ 

επακάζηαζδ): 

 

 « Ζ Δοθαθία ήηακ δζηή ημο, εα ηδκ έπαζνκε, αοηυ ημο είπε εζπεί εηεί ζημ ζπίηζ ηδξ – 

η‘ άθθμ πμο ημκ είπε ακδζοπήζεζ, πμο ημκ είπε αοείζεζ ζηδκ πανάθμβδ εθίρδ ημο δεκ 

ήηακ πανά ημ άζηδιμ υκεζνμ, ημ αθφζζημ υκεζνμ, ημ αδφκαημ μκεζνμπθάηςια, πμο δε 

ζοιθςκμφζε μφηε ιε ημ παναηηήνα ηδξ Δοθαθίαξ μφηε ιε ηδκ ηαθμζφκδ ηςκ 

ακενχπςκ. Χ, μζ άκενςπμζ ήηακ υθμζ αβαεμί! Γεκ ημοξ άνεζε  κα ααζακίγμοκ ηακέκα. 

Ο Οθζυιαπμξ είπε ιεηακζχζεζ, είπε ζδεί πυζμ ήηακ άδζημ αοηυ πμο γδημφζε, είπε 

αθμβήζεζ ηδκ αβάπδξ ημοξ, ήηακ ηζ εηείκμξ άκενςπμξ ηυζμ αβαευξ . [. . . ] Αξ έπζκε! 

Θα ήεεθε ηχνα ηζ αοηυξ κα ιζθήζεζ ζηα πθήεδ, κα ηα ηάιεζ κα αζζηακεμφκ ημκ 

εκεμοζζαζιυ ημο, ς εα ήλενε ηζ εα ημοξ έθεβε. Σναβμφδζα! Γε εα βεθμφζακ, ημ κυδια 

ήηακ αδζάθμνμ ηαζ ηα θυβζα αδζάθμνα, μζ άκενςπμζ εα ηαηαθάααζκακ βζαηί ημοξ 

ιζθμφζε, υ,ηζ ηαζ κα ημοξ έθεβε, εα εηναβμοδμφζακ ιαγί ημο, αοηυ είπε κα εζπεί 

επακάζηαζδ, ηαζ εα εβεθμφζακ ηαζ εα επθδιιονμφζακ ημοξ δνυιμοξ ηνζηθίγμκηαξ 

απυ ηα βέθζα ημοξ. Αξ εβεθμφζε ηχνα ηαζ μ ίδζμξ. Υα πα! Ζ γςή! Μα πμηέ δεκ ηδκ 

είπε ηαηαθάαεζ ζ‘ αοηυκ ημκ ηυπμ. Υα πα! Αξ έπζκε!» (υ.π., 173-174).  

 

       Ζ ιέεδ ημο ήνςα ηαζ ηα αζοκάνηδηα θυβζα δείπκμοκ ηδ ζοκεζδδζζαηή ηνίζδ πμο 

αζχκεζ. Σα θυβζα ημο αημφβμκηαζ δζπθά, ηαεχξ υζα θέεζ, θεζημονβμφκ ακηίεεηα. Ζ 

Δοθαθία δεκ «ήηακ δζηή ημο», μ ηυζιμξ δεκ ήηακ αβαευξ ηαζ μ ίδζμξ δεκ ήηακ μ 

ανπδβυξ πμο εα μδδβμφζε ημ εκεμοζζαζιέκμ πθήεμξ ζηδκ επακάζηαζδ. Ζ 

ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ αθήεεζαξ ημ επυιεκμ πνςί μδδβεί ημκ ήνςα ζηδκ απυθαζδ κα 

θφβεζ βζα ηα λέκα.  

        Ο ακαβκχζηδξ ιαεαίκεζ βζα ηδκ ηνίζζιδ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημο Άθηδ ζημ 

ελςηενζηυ ιέζα απυ ηζξ ζηέρεζξ ηδξ Δοθαθίαξ πμο εοιάηαζ υζα δζάααζε απυ ηα 

βνάιιαηα πμο έζηεθκε μ Άθηδξ ζηδ ιδηένα ημο ηαζ ζημ Γζχνβδ (υ.π., 273).  Ο Άθηδξ 

απμθαζίγεζ ζημ ηέθμξ κα επζζηνέρεζ ζηδκ παηνίδα ημο αανζά άννςζημξ, ζπεδυκ 

εημζιμεάκαημξ, ηαζ αοηή είκαζ δ ηεθεοηαία εζηυκα ημο ζημ ένβμ (ζημ ζπίηζ ημο 

έπμκηαξ πθάζ ηδ ιδηένα ημο ηαζ ηδκ Δοθαθία). 

         Έηζζ, ζημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ημο ένβμο έπμοιε ημ ίδζμ ζηδκζηυ ιε ημ πνχημ 

ηεθάθαζμ ημο Α΄ ιένμοξ: μζ ίδζεξ πενζβναθέξ ηδξ ιδηέναξ, μζ ίδζεξ εζςηενζηέξ 

πενζβναθέξ ημο ζπζηζμφ ηαζ ημο ελςηενζημφ πχνμο, ηα ίδζα ζπεδυκ θυβζα.  Κάπμζεξ 
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ιζηνέξ αθθά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ, υιςξ, ιαξ πνμσδεάγμοκ βζα ημ ηέθμξ. Ο βζαηνυξ 

ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ακαθένεζ: 

 

«Εεζ!» Καζ ζα κα δζυνεςκε  ημκ εαοηυ ημο, λακάπε αιέζςξ ζημπαζηζηυξ: «Αηυια 

γεζ!» (υ.π., 18), 

ζοιπθδνχκμκηαξ ζηδ ζοκέπεζα: «Δβθίηςζε» είπε μ βζαηνυξ ι‘ έκα παιυβεθμ. Καζ 

δζμνεχκμκηαξ αιέζςξ ημκ εαοηυ ημο, λακάπε: «Μπμνεί κα βθζηχζεζ, ιπμνεί» (υ.π., 

20). ημ ηεθεοηαίμ ηαθάθαζμ, υιςξ, ημο ένβμο θέεζ: «Εεζ!» Καζ ζα κα εδζυνεςκε  ημκ 

εαοηυ ημο, επνυζηεζε: «Αηυιδ γεζ!» (υ.π., 291), πςνίξ ημ ζοιπθήνςια «εβθίηςζε». 

Σμ «αηυιδ γεζ», δδθχκεζ υηζ δε εα γήζεζ βζα πμθφ. Δπίζδξ, ζημ πνχημ ηεθάθαζμ, 

ακαθένεζ βζα ημκ Άθηδ «Έκαξ ίδνμξ ρζθυξ επενίανεπε ημ ιέηςπμ ημο αννχζημο πμο 

ιεηά αίαξ ακάπκεε βθήβμνα ηαζ άηαπηα» (υ.π., 19), εκχ ζημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ 

«Έκαξ ίδνμξ ρζθυξ επενίανεπε ημ ιέηςπμ ημο εημζιμεάκαημο πμο ιεηά αίαξ ακάπκεε 

βθήβμνα ηαζ άηαπηα»(υ.π., 291). Ζ επζθμβή ημο αθδβδηή κα αάθεζ «εημζιμεάκαημ[ξ]», 

ακηί βζα «άννςζημ[ξ]» οπμκμεί ημ ηέθμξ ημο ήνςα. Ζ ζδιακηζηή δζαθμνά υιςξ είκαζ 

υηζ μ Άθηδξ ζημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ δε πανμοζζάγεηαζ κα ιζθά ηαευθμο. ημ πνχημ 

ηεθάθαζμ μ αθδβδηήξ ιαξ ημκ πανμοζζάγεζ κα ιζθά θίβμ ή κα παναιζθά, ζημ 

ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ υιςξ μ Άθηδξ είκαζ έκαξ ήνςαξ πςνίξ θςκή· έκα αμοαυ 

πνυζςπμ, ‗‗κεηνυξ‘‘. 

         Αοηή δ αθδβδιαηζηή ηεπκζηή, κα επακαθαιαάκεηαζ δ πενζβναθή ηςκ ίδζςκ 

ηαηαζηάζεςκ ηαζ θυβςκ ηςκ δνχςκ, έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζημκ Καηάδηθν
247

, δ 

θεζημονβζηή, υιςξ, πνήζδ ηδξ επακάθδρδξ εδχ είκαζ δζαθμνεηζηή. ημκ Καηάδηθν μ 

αθδβδηήξ ήεεθε κα δείλεζ ηδκ επίδναζδ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο ζημκ ροπζζιυ ηςκ 

δνχςκ, υπςξ επίζδξ κα ημκίζεζ υηζ εκχ πμθθά πνάβιαηα θαίκμκηαζ ηα ίδζα, ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα έπμοκ επζηεθεζηεί ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζημκ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ζημ 

ροπζζιυ ηςκ δνχςκ. ημ δέηαημ ηεθάθαζμ ημο ένβμο ν Καηάδηθν πενζβνάθεηαζ δ ίδζα 

επμπή ηαζ μζ ίδζεξ αζπμθίεξ ηςκ ακενχπςκ ιε ημ πνχημ ηεθάθαζμ
248

. διακηζηή 

δζαθμνά είκαζ υηζ ζημ δέηαημ  ηεθάθαζμ μ Γζχνβδξ έπεζ δμθμθμκδεεί ηαζ ηδ εέζδ ημο 

έπεζ πάνεζ μ Πέηνμξ. Πανυθα αοηά μζ ήνςεξ έπμοκ αθθάλεζ. Ο Πέηνμξ δεκ είκαζ 

ήζοπμξ πζα, βζαηί ημ ααναίκεζ ημ ηνίια εκχ δ Μανβανίηα απυ ηδκ πθεονά ηδξ δεκ 

είκαζ πθζα εοηοπζζιέκδ ημκηά ζημκ Πέηνμ ηαζ ακαπμθεί ηζξ εοηοπζζιέκεξ ζηζβιέξ ιε 

ημκ άκηνα ηδξ. Σμ πενζαάθθμκ επζδνά έκημκα ζημ ροπζζιυ ηςκ δνχςκ, ηαεχξ ημοξ 

                                                 
247

  Βθ. εδχ: Κεθάθαζμ ηνίημ, 95-97. 
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 Κ. Θεμηυηδξ, Καηάδηθνο, 95. 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 208 

εοιίγεζ ημκ πνμδβμφιεκμ πνυκμ ηαζ ηδκ πανμοζία ημο Γζχνβδ, ιε απμηέθεζια μ 

Πέηνμξ, ροπζηά θμνηζζιέκμξ απυ ηδ εφιδζδ ημο θυκμο, κα απμηαθφρεζ ζηδ 

Μανβανίηα ημ έβηθδιά ημο. ημοξ θιάβνπο ζηα δεζκά ηνπο μ αθδβδηήξ 

επακαθαιαάκεζ ζημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ημο ένβμο ημ πνχημ ηεθάθαζμ ιε ηάπμζεξ 

ιζηνέξ, αθθά, μοζζχδεζξ δζαθμνέξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ θακενχκεζ ανπζηά, υπςξ ηαζ 

ζημκ Καηάδηθν,  ηδκ επίδναζδ ημο πενζαάθθμκημξ ζημοξ ήνςεξ. Ζ ηαηάζηαζδ ηδξ 

αννχζηζαξ ημο Άθηδ, ακαηαθεί ζηδ ιδηένα ηδκ αννχζηζα ημο βζμο ηδξ πνζκ έκα 

πνυκμ . Έηζζ ημ «είκαζ ζακ ηυηεξ», αημφβεηαζ δζθςκίηα, ακαηαθχκηαξ ηδκ πενζζκή 

ηαηάζηαζδ, αθθά ηαζ ηδ ηαηάζηαζδ πνζκ 25 πνυκζα πμο πέεακε ημ πνχημ παζδί. ημ 

ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ απμοζζάγεζ δ Δοθαθία ηαζ δ ιδηένα ηδξ, ιε απμηέθεζια ηα θυβζα 

πμο απμδίδμκηακ απυ αοηέξ κα ηα θέεζ ηχνα δ βνζά οπδνέηνζα ηαζ έηζζ κα αημφβμκηαζ 

δζπθά. Σμ πενζαάθθμκ, επμιέκςξ, επζδνά έκημκα ζημ ροπζζιυ ηδξ ηονίαξ Φςηεζκήξ, 

αθμφ ηδξ εοιίγεζ ηδκ πενζζκή ηαηάζηαζδ, εκχ ηα θυβζα ηδξ βνζάξ οπδνέηνζαξ 

ακαηαθμφκ ζηδκ δνςίδα ηα θυβζα ηδξ Δοθαθίαξ ηαζ ηδξ ιδηέναξ ηδξ. Ζ επακάθδρδ, 

υιςξ, ημο πνχημο ηεθαθαίμο δίκεζ, ανπζηά, ηδκ εκηφπςζδ ζημκ ακαβκχζηδ υηζ αθμφ 

πνυηεζηαζ βζα ημ ίδζμ ζηδκζηυ ιε ημ πνχημ ηεθάθαζμ, μ Άθηδξ εα βζαηνεοηεί ηαζ πάθζ, 

υπςξ είπε βίκεζ ηαζ ζηδκ ανπή ημο ένβμο. Οζ ιζηνέξ αθθαβέξ, υιςξ, ζημ θυβμ ημο 

βζαηνμφ ηαζ ημο αθδβδηή οπμδδθχκμοκ ημ ηέθμξ ημο ήνςα, πνμηαθχκηαξ ηδκ 

έηπθδλδ.  

 

        7. διακηζηυ νυθμ ζηδ ζπέζδ ημο Άθηδ ιε ηδκ Δοθαθία δζαδναιαηίγεζ μ βζαηνυξ 

ηενζχηδξ.  Ο βζαηνυξ πανμοζζάγεηαζ απυ ημ πνχημ ηεθάθαζμ: 

 

«Ήηακ έκαξ άκηναξ ζανάκηα πνμκχκ, λαημοζιέκμξ πθζα ζηδ πχνα βζα ηδ ααεζά ημο 

επζζηήιδ ηαζ ηδ βζαηνζηή ημο εαοιαημονβία. Ήηακ αηυιδ λακευξ, ιε ιζηνυ ιοηενυ 

βεκάηζ πμο δεκ ήεεθε κα αζπνίζεζ. Δίπε ιάηζα βαθακά λεεςνζαζιέκα ηζ ακήζοπα ηζ 

ήηακ ιέηνζμξ ζημ ακάζηδια, ιε ιαφνα, ηαζκμφνβζα ηαζ ηαθμθηζαζιέκα νμφπα.                                  

Δζηαιάηδζε ιζα ζηζβιή ζηδκ πυνηα, ηαζ ημ πνυζςπυ ημο πμο ήηακ πανμφιεκμ πάκηα, 

ζα κα ιδκ είπε πμηέ θνμκηίδεξ ζηδκ ηανδζά ημο, μθμιειζάξ εζημηείκζαζε. 

Δπαιμβέθαζε υιςξ πάθζ αιέζςξ, επνμπχνδζε, ημοκχκηαξ πενίενβα ημ θζβκυ ημνιί 

ημο, ηζ επαζνέηδζε θζθζηά ηεξ ηονίεξ: 

 

«Γθίηςζέ ιμο ημκ!» ερζεφνζζε αιέζςξ δ ιδηένα ζιίβμκηαξ ηα πένζα. 
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«Γθίηςζε ιμο ημκ!» παναηάθεζε ηαζ δ Δοθαθία ι‘ έκα δάηνο, ηαηεαάγμκηαξ ηα 

ιάηζα. 

Ο βζαηνυξ εημίηαλε ιε πενζένβεζα ηδ κέα, εδάβηαζε ιζα ζηζβιή ημ πθμιυ ημο πείθζ, 

εηαηέααζε ηαζ ηείκμξ ημ αθέθανμ ηαζ ζμαανά ερζεφνζζε: 

«Αθμφ ημ θάνιαημ δεκ εκενβεί, πχξ κα αμδεήζς!» Καζ θέβμκηαξ έηζζ, έδζκε ημ πένζ 

ζηεξ λέκεξ ηονίεξ. 

 ε ιζα ζηζβιή λακαείπε, ημζηάγμκηαξ ι‘ έκα ακήζοπμ παιυβεθμ ηδκ Δοθαθία: 

«Κζ εζείξ, πςξ εδχ;» 

Ζ Δοθαθία έιεζκε ζμαανή ηζ αιίθδηδ. Δηείκμξ πθδζίαζε ημ ηνεαάηζ.»
249

  

 

           Ζ ελςηενζηή πενζβναθή ημο ήνςα, ιεζήθζηαξ  ιε «ηαθμθηζαζιέκα νμφπα» ηαζ 

«ιε ιοηενυ βεκάηζ πμο δεκ ήεεθε κα αζπνίζεζ», οπμηοπχκεζ ημ παναηηήνα ημο 

ακενχπμο πμο εκδζαθένεηαζ βζα ημκ εαοηυ ημο ηαζ δε εέθεζ κα βενάζεζ. Ζ δήθςζδ ημο 

αθδβδηή υηζ ήηακ πάκηα πανμφιεκμξ πςνίξ κα έπεζ «θνμκηίδεξ ζηδκ ηανδζά ημο» ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αθθαβή ηδξ έηθναζήξ ημο υηακ αθέπεζ «ηεξ ηονίεξ», ακάιεζα ζε 

αοηέξ ηαζ ηδκ Δοθαθία, («μθμιειζάξ εζημηείκζαζε», «εδάβηαζε ιζα ζηζβιή ημ πθμιυ 

ημο πείθζ», «ακήζοπμ παιυβεθμ»), πνμζακαημθίγμοκ ημ ακαβκςζηζηυ εκδζαθένμκ ζημ 

θεζημονβζηυ νυθμ πμο εκδεπμιέκςξ κα δζαδναιαηίζεζ μ βζαηνυξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

Δοθαθία ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ζε υ,ηζ έπεζ ζοκάθεζα ιε ηδκ πνμζςπζηή ηδξ γςή (εκ 

πνμηεζιέκς ιε ημκ Άθηδ).  

          Ακ δ πνχηδ "αιθίπθεονδ" εζηυκα ημο ήνςα (παιυβεθμ ιεκ αθθά ακήζοπμ) 

μνίγεηαζ απυ ηδκ "εββφηδηά" ημο ιε ηδκ Δοθαθία (δ ηυνδ ημο Οθζμιάπμο ανίζηεηαζ 

ζε εέζδ ζζπφμξ), δ απυδμζδ ημο ζπζηζμφ ημο, ιέζα απυ ηδκ μπηζηή βςκία ημο 

ηεθεοηαίμο, πνμεημζιάγεζ βζα ηδκ μνζζηζημπμίδζδ ιζαξ εζηυκαξ πμο πθέμκ δεκ 

επζδέπεηαζ αιθζζδιίαξ, εδναζςιέκδ ηαεχξ είκαζ ζηδ εέζδ ημο ηονίανπμο, ζε 

απυζηαζδ ηφνμοξ απυ ημκ ακίζπονμ: 

 

«Κζ ελέηαγε ηχνα ιε αθέιια εαοιαζιμφ μ Οθζυιαπμξ ηα αανζά ηαζκμφνβζα έπζπθα 

ηδξ ηάιαναξ, ημ πθμφζζμ βναθείμ, ημ πκμοδςηυ ηυηηζκμ παθί, ηα πνοζυδεηα αζαθία 

ιέζα ζηεξ υιμνθεξ εήηεξ ημοξ, ηεξ γςβναθζέξ πμο εηνειυκηακ ζημοξ ημίπμοξ ιέζα 

ζηζξ αηνζαέξ ημνκίγεξ ημοξ, ηδκ ςναία θάιπα πμο ηαηέααζκε απυ ημ ρδθυ ηααάκζ, ηα 

πίθζα πνάιαηα πμο ήηακ ημπμεεηδιέκα εδχ ηαζ ηεζ ηαζ πμο ιανηονμφζακ ηδκ αθεμκία 
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ημο ζπζηζμφ εηείκμο, ηζ εζφβηνζκε ιε ημκ πθμφημ πμο ‘πε ειπνυξ ημο ημ εθζαενυ ημο 

βναθείμ ζημ παθζυ ημο ημ ζπίηζ, ιε ηα παθζά ηα έπζπθα πμο ακάδζκακ ηδ ιονςδζά ημο 

λεπεζιμφ»  (υ.π., 129). 

 

       Σμ ζπίηζ ημο βζαηνμφ ηενζχηδ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε ηδκ εζηυκα ημο ζπζηζμφ ημο 

Οθζυιαπμο, επζαάθθεηαζ ιε ηδ δφκαιδ ημο πθμφημο ημο, μνίγμκηαξ ιεηςκοιζηά ημ 

πμζυκ ηδξ ζογήηδζδξ πμο εα αημθμοεήζεζ ακάιεζα ζημ βζαηνυ ηαζ ημκ βένμκηα: 

 

       «Ήνεα . . .  ήνεα . . . βζαηί . . . Ναζ, βζαηί μ Υακηνζκυξ. . . λένεζξ, βζαηνέ ιμο 

αοηυξ»- η‘ έηαιε ιε ημ πένζ έκα ηίκδια ζζιά ζημ πνυζςπυ ημο βζα κα δείλεζ ημ ζπήια 

ηδξ ιφηδξ ημο ημημβθφθμο-   «αοηυξ, λένεζξ . . . ιμο ιίθδζε. Καζ ιμο ιίθδζε ζακ απ‘ 

υκμιά ζμο. Γεκ λένς ακ ημο είπεξ εζφ ηίπμηα, υπζ ηαεαοηυ απ‘ υκμια ζμο . . . Μα αξ 

πμφιε έηζζ, ζε ηάπμζμκ ηνυπμ . . . ζακ πςξ; Κζ εβχ δεκ λένς! Καζ ιμο ηα ‘πε υθα. Κζ 

ήνεα. Μεβάθδ δ ηζιή, ιεβάθδ δ ηαθμζφκδ ζμο . . . Καζ ιμο είπε αοηυξ μ Μίιδξ  πςξ 

ιαξ έπεζξ ζηθααςιέκμοξ ημο θυβμο ζμο, πςξ εβχ, μ Αθέλακδνμξ Οθζμιάπμξ, πμο ιε 

αθέπεζξ εδχ, ζμο πνςζηχ ηαπζηάθζα! Μαξ έπεζξ ζηα πένζα ζμο ηαζ ιαξ ηάκεζξ υ,ηζ 

εέθεζξ! Μα . . .»   

        Ο βζαηνυξ ημκ ακηίζημρε παιμβεθχκηαξ: 

       «Ο ζημπυξ ηδξ γςήξ είκαζ δ εοδαζιμκία! Καζ μ ζημπυξ ηδξ γςήξ ιμο εα ‘καζ δ 

εοηοπία ηδξ Δοθαθίαξ. Γδθαδή μ ηφνζμξ ζημπυξ, μ πνχημξ ζημπυξ. Καζ θοζζηά, εα 

είκαζ βζα ‘ιε εοημθμπναβιαημπμίδημξ, αθμφ αηναδάκηςξ πζζηεφς υηζ εα είιαζ 

εοηοπήξ ιαγί ηδξ. Γχζεηέ ιαξ ιυκμ ηδκ εοπή ζαξ. Ηδέηε, ηφνζε Οθζμιάπε, μιζθχ 

επεζδή ζεζξ ιμο μιζθήζαηε». 

        Καζ θέβμκηαξ έηζζ, ι‘ έκα παιυβεθμ πενδθάκζαξ, ημο άκμζλε ιζα δίθοθθδ πυνηα 

ηαζ ημο έδεζπκε ημ ιεβάθμ ηαζκμφνβζμ ζαθυκζ, ιε ηα πνοζςιέκα έπζπθα πμο 

άζηναθηακ, ιε ημοξ πθμφζζμοξ ηαενέθηεξ ηαζ ημ ιεβάθμ ιαφνμ πζάκμ. Σμκ 

επνμζηάθεζε έπεζηα ζημκ πθαηφκ ελχζηδ ηαζ ημο ‘δεζλε απυηεζ, ιέζα απυ ηα ηγάιζα, 

ηδ δζπθή ςναία ηνεααημηάιανδ, υπμο ηζυθαξ ηα ηνεαάηζα ήηακ ζηνςιέκα ακ ηαζ 

ηακείξ αηυια δεκ ηδκ εηαημζημφζε, ημο ‘δεζλε ηαηυπζ ημ θμοηνυ ηαζ ηδκ ηναπεγανία, 

ημοκχκηαξ ηα έπζπθα, επαζκχκηαξ ημοξ άλζμοξ ιαζηυνμοξ πμο ηα είπακ ηάιεζ, 

ελδβχκηαξ ημ φθμξ ημοξ, θέβμκηαξ πμο είπε ανεεεί ημ πνςηυηοπμ, ηαζ ηέθμξ, υηακ 

έααθε πάθζ ημκ Οθζμιάπμ κα ηαείζεζ ζηδκ πθαηζά πέηζζκδ πμθοενυκα ημο βναθείμο, 

ημο λακάπε βεθχκηαξ: 
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«Γε κμιίγεηε ηαζ μ ίδζμξ πςξ, ζημ οθζηυ ιένμξ ημοθάπζζημ, δ εοηοπία ιαξ είκαζ 

αζθαθζζιέκδ; Γχζεηέ ιαξ θμζπυκ ηδκ εοπή ζαξ!» (υ.π., 132-133) 

 

[. . . ] 

 

«Ζ γςή» ημο απάκηδζε μ βζαηνυξ πεζναβιέκμξ ηαζ παίνκμκηαξ ημ αζοβηίκδημ φθμξ 

ηδξ επζζηήιδξ ημο, «είκαζ έκαξ αηαηάπαοζημξ πυθειμξ. Bellum omnium contra 

omnes! Αοηυ ημ αθέπμοιε πακημφ, ζ‘ υθδκ ηδ θφζδ, ζηα ροπςιέκα ηαζ ζη‘ άροπα. 

Πακημφ ακηαβςκζζιυξ. Ο δοκαηυηενμξ κζηάεζ! Γζαηί εα ‘ηακ αθθζχξ ζημκ ακενχπζκμκ 

ένςηα; Σμκ Άθηδ εβχ ημκ εβζάηνερα ιε πυκμοξ ηαζ ιυπεμοξ. Αθθά ζήιενα ανίζηεηαζ 

ακηζιέηςπυξ ιμο, βζαηί δεκ πνέπεζ  κα εέθς ηδ κίηδ; ζδ δφκαιδ έπς ζηα πένζα ιμο, 

εα ηδ ιεηαπεζνζζηχ. Καζ πνέπεζ! Γεκ πζζηεφς κα πενζθνμκήεδηε δ πνυηαζή ιμο, 

αθθζχξ εα αζζεακυιμοκ ηδκ  πνμζαμθή ηαζ ζακ άκενςπμξ ηαζ ζακ άκηναξ. πζ, 

αέααζα! Καζ θμζπυκ, ζαξ δδθχκς πςξ δεκ απμζφνμιαζ. πζ! Σχνα λένς πςξ δ ηονία 

Δοθαθία δεκ αζζεάκεηαζ ζήιενα ηδ ζοιπάεεζα πμο εβχ ηνέθς βζ‘ αοηήκ. Θα ήεεθα κα 

ιδκ ήηακ έηζζ. Δίκαζ αέααζμ. Μα είκαζ μιμίςξ αέααζμ πςξ εα ηδκ απμπηήζεζ ηαηυπζ. 

Γζαηί ηάπα δε ε‘ αβαπδεχ απυ ιία βοκαίηα, αθμφ εβχ εα ηδκ είιαζ αθμζζςιέκμξ;» 

(υ.π., 134). 

 

Ζ απάκηδζή πμο δίκεζ μ βζαηνυξ ηενζχηδ ζημ βένμ Οθζμιάπμ, μ μπμίμξ ημκ 

παναηαθεί κα ιδκ ημκ πζέζεζ μζημκμιζηά, είκαζ δηπιή. Ακηί κα απακηήζεζ ζηδκ 

μζημκμιζηή αάζδ πμο εέηεζ μ ζοκμιζθδηήξ ημο, ηδ ιεηαημκίγεζ ζημ βάιμ. Έηζζ ηα 

ηαπζηάθζα ηαζ ηα πνέδ αημφβμκηαζ δηπιά ςξ «εοδαζιμκία», «εοηοπία» ηαζ «εοπή.  Ο 

βζαηνυξ αθέπεζ ηδ γςή ζα ιζα αηαηάπαοζηδ ιάπδ. Ξένεζ υηζ έπεζ ηδκ μζημκμιζηή 

δφκαιδ ηαζ ελαζηίαξ αοημφ ιπμνεί κα οπμηάλεζ ημοξ πάκηεξ, ζδζαίηενα ημκ Οθζμιάπμ 

πμο ανίζηεηαζ ζε άεθζα μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ. Γείπκεζ ιε οπενδθάκεζα ηα έπζπθα 

ημο ζπζηζμφ ημο, επζημκίγμκηαξ ηδκ μζημκμιζηή ημο εονςζηία ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηδκ 

ροπζηή ημο δφκαιδ. Πνμζπαεεί αζηχκηαξ μζημκμιζηή πίεζδ ζημκ Οθζυιαπμ  κα 

ηαηαθένεζ κα πάνεζ ηδ ζοβηαηάεεζή ημο βζα ημ βάιμ ημο ιε ηδκ Δοθαθία, ιζα 

ζοβηαηάεεζδ υιςξ πμο ακηζζηνέθεζ ημοξ πναβιαηζημφξ υνμοξ ζοβηαηάεεζδξ -πμο 

βίκεηαζ εοπή- ηςκ βμκέςκ βζα βάιμ ηςκ παζδζχκ ημοξ, ηαεχξ δοζθίγεηαζ ιέζα απυ ημ 

θίθηνμ ιζαξ δζπθήξ οπμαάειζζδξ: αθεκυξ ηδκ έκκμζα ηδξ  αβάπδξ ζε ζογοβζηή 

αθμζίςζδ («Γζαηί ηάπα δε ε‘ αβαπδεχ απυ ιία βοκαίηα, αθμφ εβχ εα ηδκ είιαζ 

αθμζζςιέκμξ;») αθεηένμο ηδξ ζογοβζηήξ εοηοπίαξ, ααζζζιέκδξ ζηδκ αβάπδ, ζε 
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μζημκμιζηή εοιάνεζα («Γε κμιίγεηε ηαζ μ ίδζμξ πςξ, ζημ οθζηυ ιένμξ ημοθάπζζημ, δ 

εοηοπία ιαξ είκαζ αζθαθζζιέκδ;»). 

         Ο δοκαιζζιυξ ημο βζαηνμφ ζημζπεζμεεηείηαζ ηαζ ιέζα απυ ηδ βκχιδ πμο έπμοκ 

μζ άθθμζ ήνςεξ βζ αοηυκ: μ βενμ- Οθζμιάπμξ, δ Αζιζθία, μ Άθηδξ ηαζ δ Δοθαθία: 

   

«Ήηακ μ άκενςπμξ πμο ‘πε πίζηδ ζημκ εαοηυ ημο, ζηδ δφκαιή ημο ηαζ ζηδ ιμίνα ημο. 

Έκαξ απυ ηδκ ηαζκμφνζα ζεζνά πμο εηοαενκμφζε ηχνα ημκ ηυζιμ» (υ.π., 134-135)· 

 

«Κζ απ‘ υθμοξ φζηενμξ ημο πανμοζζάζηδηε ζημ κμο μ βζαηνυξ ηενζχηδξ, μ άκενςπμξ 

ηδξ κέαξ ζεζνάξ, ηαηαπηδηήξ ιέζα ζε ιζακ ημζκςκία πμο ήηακ ζηεξ φζηενεξ ζηζβιέξ 

ηδξ. Αοηυξ ηχνα εκζημφζε ηζ εηείκμκ ημκ ίδζμκ . . .  » (υ.π., 155)· 

 

«Κζ έπεζηα μ άκηναξ ηδξ Δοθαθίαξ, μ δοκαηυξ άκενςπμξ ιε ημ λακευ βεκάηζ, μ 

άκενςπμξ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ, πμο ήλενε πάκηα ηζ ήεεθε, πμο εθφβζγε υθα 

ηάημο απυ ηδ εέθδζή ημο, πμο οπυηαγε ημοξ άθθμοξ ηαζ ζημ φζηενμ εκζημφζε. Καζ δ 

ζηέρδ ηδξ άλαθκα εζηαιάηδζε, βζαηί ακαεοιήεδηε ιε ζηεκμπχνζα ηδ ιμνθή ημο 

ακενχπμο εηείκμο, πμο ζημ ιζζμζηυηαδμ ηδξ ηάιανήξ ηδξ ηδξ θάκδηε αδζυνεςηα 

άζηδιδ, αδνζά, πμκηνή, ιεβάθδ, ποδαία ηαζ ηδκ εζφβηνζκε αεέθδηα ιε ημ εοβεκζηυ 

πνυζςπμ ημο Γζχνβδ, ιε ηδ ζπάκζα ημο πάνδ. Κζ εζοιπυκεζε ηδκ άηοπδ Δοθαθία, πμο 

οπμπνεςιέκδ ήηακ κα ημκ έπεζ πάκηα ζζιά ηδξ, κα ιμζνάγεζ ι‘ εηείκμκ ημ ηνεαάηζ ηδξ. 

Χ, αοηή δ ίδζα δε εα ιπμνμφζε πμηέ ηδξ κα ημ οπμθένεζ έκα πνάια ηέημζμ! Σμ 

πνυζςπυ ημο εα ηζκμφζε αδζάημπα ηδκ αβακάηηδζή ηδξ, δε εα ιπμνμφζε πμηέ κα 

ζοκδείζεζ ημοξ ηνυπμοξ ημο.» (υ.π., 220-221)· 

 

«Έπνεπε κα λένεζ κα ηνίκεζ, ηαηυπζ απυ ηδ εοζία ηδξ, πυζμ ηνοθενά αβαπμφζε ηδκ 

μζημβέκεζά ηδξ, ηαζ ιάθζζηα ημκ αδφκαημ παηένα ηδξ, έπνεπε κα λένεζ πυζδ εκηφπςζδ 

εα ηδξ έηακε δ εθίρδ ημο, δ κηνμπή ημο, δ απεθπζζία ημο, ηαζ ηείκεξ ηεξ ζηζβιέξ δεκ 

έπνεπε κα ιζθεί βζα ηακέκα πνάια, βζαηί ημ ιυκμ πμο εα ιπμνμφζε αθδεζκά κα ηδκ 

πανδβμνεί εα ‘ηακ ιζα ηνοθενή ηαζ ααεζά αβάπδ, αθθά εηείκμξ δεκ είπε ηέημζα ιέζα 

ζηδκ άδεζα ηανδζά ημο. [. . . ] Αθθά ηαεχξ ήηακ ηχνα εηεί μιπνυξ ηδξ μ άκηναξ ηδξ, 

ηδξ εθακενςκυημοκ ηάημο απυ ηδκ πθζμ απαίζζα υρδ ημο, αδζάθμνμξ βζα ημκ πυκμ 

ηδξ, ζηθδνυξ ηαηαπηδηήξ ηδξ εοηοπίαξ- ηαζ δ γςή ηδξ- απ! – ήηακ ζηα πένζα ημο . . .  » 

(υ.π., 244). 
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      Οζ αθδβδιέκμζ ιμκυθμβμζ ηςκ πζμ πάκς δνχςκ, ζοβηθίκμοκ ζηδ ζοβηνυηδζδ 

ιζαξ εζηυκαξ υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα δοκαιζηυ άκενςπμ πμο ιπμνεί κα ηονζανπήζεζ ζηα 

πάκηα ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ. Ο βζαηνυξ ηενζχηδξ ακηζπνμζςπεφεζ ημ ενίαιαμ ηδξ 

αζηζηήξ ηάλδξ έκακηζ ηδξ ανζζημηναηζηήξ («Έκαξ απυ ηδκ ηαζκμφνζα ζεζνά πμο 

εηοαενκμφζε ηχνα ημκ ηυζιμ»). Δίκαζ μ δοκαιζηυξ ηαηαηηδηήξ πμο οπμηάζζεζ ημοξ 

πάκηεξ ιε ηδ εέθδζή ημο («μ δοκαηυξ άκενςπμξ ιε ημ λακευ βεκάηζ, μ άκενςπμξ ηδξ 

ιεθέηδξ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ, πμο ήλενε πάκηα ηζ ήεεθε, πμο εθφβζγε υθα ηάημο απυ ηδ 

εέθδζή ημο, πμο οπυηαγε ημοξ άθθμοξ ηαζ ζημ φζηενμ εκζημφζε»), μ «ζηθδνυξ 

ηαηαπηδηήξ ηδξ εοηοπίαξ» πμο έπεζ, υιςξ «άδεζα ηανδζά». 

      Ο βζαηνυξ ηαηαθένκεζ κα οπμηάλεζ ημ βένμ Οθζυιαπμ ηαζ κα πακηνεοηεί ηδκ 

Δοθαθία, μζ πνμζπάεεζέξ ημο, υιςξ, κα ηενδίζεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ Δοθαθίαξ 

ηαηαδεζηκφμκηαζ ιάηαζεξ. Ζ Δοθαθία δε ζοβηζκείηαζ μφηε απυ ηα πθμφηδ ημο, μφηε 

απυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ επζηοπίεξ ημο. Μέζα απυ ημκ πζμ ηάης θυβμ (υ.π., 237-243) 

πανμοζζάγεηαζ  μ ακαπμδμβονζζιέκμξ ηυζιμξ ημο ήνςα  ηαζ μζ μζμκεί αλίεξ πμο ημκ 

ηνμθμδμημφκ ημ βζαηνυ: 

 

«Ο βζαηνυξ Ανζζηείδδξ ηενζχηδξ εδζάααγε ζοβηζκδιέκμξ ζημ ςναίμ ημο βναθείμ ημ 

οπυικδιά ημο, πμο ημ ‘αθεπε ηοπςιέκμ ζημ Γεθηίμ ηδξ βζαηνζηήξ Αηαδδιίαξ ηςκ 

Πανζζίςκ. Δδζάααγε ι‘ έιθαζδ, ιεβαθυθςκα εαοιάγμκηαξ ημ φθμξ ημο, ηδκ 

πενίπθμηδ ηαζ ζμθή θναζεμθμβία ημο, ημοξ ηαηυδπμοξ ηαζ αάναανμοξ 

επζζηδιμκζημφξ υνμοξ, πμο ηάπμζμοξ ημοξ είπε πθάζεζ μ ίδζμξ, ηαζ ηάεε ηυζμ 

εζηαιαημφζε ζηδκ ακάβκςζή ημο ζοβηεθαθαζχκμκηαξ ζημ ιοαθυ ημο ηα δζαααζιέκα, 

εοπανζζηδιέκμξ απυ ηδκ ηακμκζηή δζαηφπςζδ ημοξ, απυ ηδ θμβζηή ημοξ ιέεμδμ, απυ 

ημκ ηνυπμ ημο πμο ελμκφπζγε υθα ηα γδηήιαηα ςξ ηα ηεθεοηαία ηαεέηαζηα [. . .] 

Γεηαέλζ ζεθίδεξ έπζακε ημ οπυικδιά ημο, ηαζ απυ ηάημο δ οπμβναθή ημο, η‘ υκμια 

ημο θανδφ πθαηφ, ιε ηεθαθαία βνάιιαηα, ζε βαθθζηή βθχζζα! Ήηακ ςναζυηενμ 

αηυιδ, βζαηί βαθθζηά δεκ εεφιζγε ηίπμηα. Σχνα ζε θίβμ, εα ‘ηναγε ηδκ Δοθαθία κα 

ηδξ δείλεζ ημ Γεθηίμ, εα ηδκ άθδκε κα ημ θοθθμιεηνήζεζ πςνίξ κα ηδξ εζπεί ηίπμηα, εα 

παναιυκεοε ιυκμ ημ πνυζςπυ ηδξ βζα κα ζδεί ηζ εκηφπςζδ εα ηδξ έηακε δ ηαζκμφνζα 

αοηή δυλα πμ‘ παζνκέ η‘ υκμιά ημο. Γυλα, αέααζα! Πμζμζ απυ ημοξ κηυπζμοξ 

επζζηήιμκεξ εηφπςκακ οπμικήιαηα ζημ Γεθηίμ ηδξ βζαηνζηήξ Αηαδδιίαξ ηςκ 

Πανζζίςκ; Μάθζζηα, ηςκ Πανζζίςκ! Πυζμζ απυ ημοξ Έθθδκεξ βζαηνμφξ; Θα ‘εεθε κα 

ηδξ ημ λακαδζααάζεζ μ ίδζμξ ηδξ Δοθαθίαξ, εα ημκ εοπανζζημφζε πμθφ κα ηδξ ημ 

δζάααγε. Θα ημ εαφιαγε, αέααζα, ηζ εηείκδ, ακ ημ ηαηαθάααζκε, εα εεαφιαγε 

ΡΕ
ΒΕ
ΚΚ
Α 
ΣΥ
ΜΕ
ΟΥ



 214 

ημοθάπζζημκ υζα εα ηαηαθάααζκε, ήηακ ηυζμ πθμφζζμ ζε ζδέεξ, ζε επζζηδιμκζημφξ 

κεμηενζζιμφξ, βζ‘ αοηυ ίζζα ίζζα εα ‘ηακε ευνοαμ ηαζ ζε θίβμ, πςνίξ άθθμ, ε‘ άνπζγε 

κα ημ ζογδηεί μ επζζηδιμκζηυξ ηυζιμξ, αέααζα δ ζμθή Γενιακία! [. . . ] Οζ άθθμζ 

έπνεπε κα ημκ ακαβκςνίζμοκ ηαζ ημ ιέζμ ήηακ μ ηφπμξ. Κζ ελαημθμφεδζε ηδκ 

ακάβκςζή ημο, πασδεφμκηαξ ημ λακευ βεκάηζ ημο, ζηνααχκμκηαξ ημ ηεθάθζ ημο, 

παιμβεθχκηαξ ιε ηα ςπνά ημο πείθδ. Σμ άημκμ αθέιια ημο έαβαγε ηάπμηε 

αζοκήεζζηεξ θάιρεζξ ηαζ δ άηνδ ημο ιαηζμφ ημο οβναζκυημοκ απυ ηδ ζοβηίκδζδ ημο. 

«Σμ γχμ», άνπζγε ημ οπυικδιά ημο, «πμο ηαη‘ ελμπήκ είκαζ ανιυδζμ βζα 

ιζηνμαζμθμβζηά ηαζ αζμθμβζηά πεζνάιαηα είκαζ μ πμίνμξ. Πνχημκ, επεζδή, υπςξ είπακ 

ηαζ μζ παθζυηενμζ Έθθδκεξ, μζ αεάκαημζ πνυβμκμί ιαξ, είκαζ μιμζυηαημ ιε ημκ 

άκενςπμ . . . » [. . . ] Μα αξ έηναγε επζηέθμοξ ηδκ Δοθαθία! Ήηακ πενίενβμξ κα ζδεί ημ 

πνυζςπυ ηδξ ιπνμξ ζ‘ αοηήκ ηδκ επζηοπία- εα ‘ιεκε ηαζ ηυηεξ πάθζ αδζάθμνδ; Σζ 

αθθυημηδ βοκαίηα ήηακ ηζ αοηή δ Δοθαθία. Κακέκα πνάια δεκ ηδξ έηακε εκηφπςζδ. 

Κζ ςζηυζμ, ημ ςναίμ ημοξ ημ ζπίηζ δεκ είπε εηείκδκ ηδκ ακοπυθενηδ ιονςδζά ημο 

λεπεζιμφ, πμο ηδκ εβκχνζγε ηυζμ εηείκδ. Κζ αοηυξ μ ίδζμξ, ιδ δεκ ήηακ βειάημξ 

θνμκηίδεξ βζα ηδκ ηαθμπέναζή ηδξ, ιδ δεκ εεοζίαγε ανηεηέξ χνεξ απυ ηεξ ιεθέηεξ 

ημο, απυ ηα πεζνάιαηά ημο, απυ ηδκ πεθαηεία ημο, βζα κα λαηνέπεζ υθα ηα 

πενζμοζζαηά ιπενδέιαηα ηςκ Οθζμιάπςκ;  Γεκ είπε αέααζα πανάπμκμ ηακέκα απυ 

ηδκ Δοθαθία, ηακέκα, αθθά αζζεακυημοκ πςξ δεκ ημκ αβαπμφζε υζμ ημο άλζγε, υζμ 

άλζγε ζ‘ έκακ άκενςπμ ζακ εηείκμκ. Ίζςξ υιςξ ηχνα ε‘ απμπημφζε μιπνυξ ηδξ 

ηαζκμφνζμ βυδηνμ ιε ηεξ ιμκαδζηέξ ημο επζηοπίεξ ηαζ μ πάβμξ εα εναβζγυημοκ ηέθμξ. 

Αξ ιδκ εζοθθμβζγυημοκ ηζυθαξ πάνα πμθφ αοηή ηδκ αζήιακηδ δοζανέζηεζα.  Απυ ηδ 

βοκαίηα μ άκηναξ έπνεπε κα παίνκεζ υ,ηζ  διπμνμφζε κα ημο δχηεζ. Ο Κανθάζθ πμθφ 

ζςζηά έθεβε πςξ μ αζζεδιαηζζιυξ είκαζ δ αννχζηζα ημο αζχκα ιαξ, μ ακχηενμξ 

άκενςπμξ έπνεπε κα είκαζ απαθθαβιέκμξ απυ αοηέξ ηζξ αδοκαιίεξ, έπνεπε κα λένεζ 

πςξ δ βοκαίηα ήηακ πθάζια ιε ιζηνυ κμο, ιε αθθυημηδ ζηέρδ, ηαζ πςξ ιαγί ηδξ δ 

ζοκεκκυδζδ ήηακ αδφκαηδ. Σμ ιυκμ πμο μ άκηναξ διπμνμφζε κ‘ απαζηήζεζ απυ αοηήκ 

ήηακ δ ζογοβζηή πίζηδ, ηζ αοηήκ έπνεπε ημ ηνάημξ ιε ημοξ κυιμοξ ημο κα ηδκ 

ελαζθαθίγεζ, αθμφ ακαβκχνζγε ζα εειέθζμ θίεμ ημο ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ανπδβυ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ημκ άκηνα. Αθθά μ βζαηνυξ ήηακ αέααζμξ πςξ απυ ηδκ Δοθαθία δεκ είπε 

κα ηζκηοκέρεζ. Ο Άθηδξ ςγυιεκμξ, δ παζδζηή ηδξ αδοκαιία, δεκ ήηακ πθζά εηεί, 

αοηυκ ημκ είπε ηαηακζηήζεζ μ βζαηνυξ ηενζχηδξ, δ ιμκμιαπία ημοξ δεκ ιπμνμφζε κα 

ηεθεζχζεζ πανά έηζζ, ζφιθςκα ι‘ έκα βεκζηυ κυιμ ηδξ αζμθμβίαξ- εηείκμξ έπνεπε κα 

ηάιεζ ηυπμ ζημκ πθζμ δοκαηυ. [. . . ] Πυζμ δζαθμνεηζηή ήηακ δ ηονία Αζιίθζα! Σμκ 
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εζοιπαεμφζε, θαίκεηαζ, απυ ηαζνυ. . . Άθθμξ ηφπμξ βοκαίηαξ εηείκδ. Απυ ηαζνυ αοηή 

εοπανζζηζυημοκ βζα ηάεε ημζκςκζηή ημο επζηοπία. [. . . ] Γζαηί ηέθμξ πάκηςκ δεκ ήηακ 

ηέημζα ηαζ δ Δοθαθία, πανά ημκ ειεηαπεζνζγυημοκ πάκηα ι‘ εηείκδ ηδκ αδζάθμνδ 

ροπνυηδηα; Σέθμξ πάκηςκ, άκενςπμξ ήηακ ηζ εηείκμξ ηζ είπε ακάβηδ απυ έκα 

ζηήνζβια ζηδκ ενβαζία ημο. Πμφεε εα πενίιεκε αοηήκ ηδκ οπμζηήνζλδ; Απυ ημοξ 

Οθζμιάπμοξ; Σχνα πμο ημοξ εβκχνζγε, έαθεπε πςξ ήηακ υθμζ γςκηυαμθα [. . . ] 

Έπνεπε αθθμφ κα ζηναθεί. Κζ εβκχνζγε ιία βοκαίηα, ιίακ ςναία, ηαθή ηονία, πμο 

ήλενε κα ημο δείπκεζ ημ εαοιαζιυ ηδξ. [. . . ] Μα αξ έηναγε ηέθμξ πάκηςκ ηδκ 

Δοθαθία, ήηακ αέααζα πνέμξ ηδξ κα πανεί ιαγί ημο, ηζ αοηυξ ηχνα ήηακ ηυζμ 

ακοπυιμκμξ κ‘ αημφζεζ ηάπμζμκ έπαζκμ.» (υ.π., 237-243). 

 

           Ο αθδβδηήξ  δζαηςιςδεί ημκ ήνςα. Ζ πενζβναθή ημο αθαγμκζημφ ηνυπμο πμο 

δζααάγεζ, πνμηαθεί ηδ ααεζά εζνςκζηή ακηζιεηχπζζδ ημο αθδβδηή ιε ημ ζπυθζμ  βζα ημ 

υκμια ημο ήνςα βναιιέκμ ζηα βαθθζηά («Ήηακ ςναζυηενμ αηυιδ, βζαηί βαθθζηά δεκ 

εεφιζγε ηίπμηα»), άννδηηα δειέκμ ιε μιμεζδέξ πνμδβμφιεκμ ζπυθζμ βζα ηα βαθθζηά 

ημο ήνςα: «άλαθκα ειμονιμφνζζε ιε ηδκ άεθζα βαθθζηή πνμθμνά ημο (δεκ 

διπμνμφζε κα ιάεεζ ηαιζά λέκδ βθχζζα) ηδκ ηεθεοηαία ζηνμθή ημο ηναβμοδζμφ, ηαζ 

λακαβέθαζε λεηανδζζιέκμξ ηδ ζηζβιή  πμο ημ ημιιάηζ εηεθείςκε. Δβέθαζακ πάθζ ηαζ 

ηα δου αδένθζα», υ.π., 212).  

           Ο αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ ημο ήνςα («Ζ Αηαδδιία . . . μ ηφπμξ») ιε έκηαζδ 

δζαηοπςιέκμξ (μ εκεμοζζαζιυξ βζα ηδ ιεθέηδ ημο ηαζ δ επζεοιία ημο δ επζηοπία κα 

ηεκηνίζεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ Δοθαθίαξ) δζαηυπηεηαζ απυ ημκ εζνςκζηά θμνηζζιέκμ 

παναηζεέιεκμ ιμκυθμβμ («Σμ γχμ . . . άκενςπμ»), υπμο δζααάγεζ απυζπαζια απυ ημ 

ένβμ ημο, βζα κα ζοκεπίζεζ ιε αθδβδιέκμ ιμκυθμβμ, ζημκ μπμίμ δζαθαίκεηαζ δ 

δοζανέζηεζά ημο βζα ηδκ αδζαθμνία ηδξ Δοθαθίαξ («Μα αξ έηναγε επζηέθμοξ ηδκ 

Δοθαθία […] εκηφπςζδ»). ημ θυβμ ημο ανίζημοκ "ανιυδζα" εέζδ απυρεζξ ημο 

Κανθάζθ, πμο οπμααειίγμοκ ηδ βοκαίηα οπμζηδνίγμκηαξ υηζ «είκαζ έκα πθάζια ιε 

ιζηνυ κμο ηαζ ηάεε ζοκεκκυδζδ ιαγί ηδξ είκαζ ιάηαζδ», βζ‘ αοηυ ηαζ ημ ιυκμ πμο εα 

έπνεπε κα εκδζαθένεζ έκακ άκηνα είκαζ κα ημο είκαζ πζζηή (υπςξ μ βζαηνυξ είπε 

ηαηαθένεζ ιε ηδκ Δοθαθία, ζοκηνίαμκηαξ ημκ Άθηδ). Ο λέκμξ θυβμξ (Κανθάζθ) 

απαθφκεζ ηδ «δοζανέζηεζά ημο» ήνςα («Αξ ιδκ εζοθθμβζγυημοκ ηζυθαξ πάνα πμθφ 

αοηή ηδκ αζήιακηδ δοζανέζηεζα»), θςηίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδκ πδβή ηνμθμδμζίαξ 

ημο θυβμο ημο. 
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         ημ ιμκυθμβμ ημο ήνςα δζαθαίκμκηαζ μζ αλίεξ πμο ηνμθμδμημφκ ημκ ηυζιμ ημο. 

Αλίεξ υπςξ «επζηοπία», «δυλα», εαοιαζιυξ, («εα ημκ εαφιαγε ηζ εηείκδ, ακ ημκ 

ηαηαθάααζκε»), ακαβκχνζζδ («μζ άθθμζ έπνεπε κα ημκ ακαβκςνίζμοκ»), βεβμκυξ πμο 

ημκ ακαααειίγμοκ ζε έκα «ακχηενμ»  ηαζ «δοκαηυ» άκενςπμ ηαζ πμο εα έπνεπε κα 

ημο ελαζθαθίγμοκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ακαπμδμβονζζιέκδ ακηίθδρή ημο, ηδκ αβάπδ ηδξ 

βοκαίηαξ ημο, αθμφ αοηυξ έπεζ θνμκηίζεζ «βζα ηδκ ηαθμπέναζή ηδξ».  Αοηέξ μζ αλίεξ 

είκαζ μζ εββοδηέξ ηδξ αηεναζυηδηαξ ημο ηυζιμο ημο, βζ‘ αοηυ ηαζ υηακ δεκ ανίζηεζ ηδκ 

ακάθμβδ ακηαπυηνζζδ απυ ηδκ Δοθαθία, ζηνέθεηαζ πνμξ ηδξ Αζιίθζα. ημκ 

αθδβδιέκμ ιμκυθμβυ ημο βζα ηδκ Αζιίθζα, μ ηενζχηδξ ελζζχκεζ ηδκ ςναζυηδηά ηδξ 

ιε εηείκδκ ηδξ βοκαίηαξ ημο, επζημκίγμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ηδξ πνχηδξ βζ‘ αοηυκ ηαζ 

ηζξ επζηοπίεξ ημο, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ Δοθαθία, βζ‘ αοηυ ηαζ απμθαζίγεζ κα ανεζ ι‘ 

εηείκδκ ηδκ εοηοπία: 

 

«Οζ ιεβαθφηενεξ θμζπυκ εοηοπίεξ δεκ άλζγακ ηίπμηα βζα ηδκ Δοθαθία, αέααζα ιμκάπα 

βζαηί δεκ ημκ αβαπμφζε. Γεκ ηδκ αβαπμφζε ηέθμξ πάκηςκ μοη‘ εηείκμξ! Ήηακ δίηαζμ. 

Γίηαζμ ιμκάπα. Θα ‘ανζζηε αοηυξ ημκ ηνυπμ βζα κα γήζεζ εοηοπζζιέκμξ, βζαηί δεκ 

ήηακ ημοηυξ ηζ αοηυξ ζακ ημοξ Οθζμιάπμοξ. Θα δδιζμονβμφζε ιζακ άθθδκ εοηοπία. Ζ 

εοδαζιμκία θακενά ήηακ μ ζημπυξ ηδξ γςήξ, δεκ ημο έθεζπακ ηα ιέζα, ηαζ δ ηφπδ 

ίζςξ εα ημο παιμβεθμφζε άθθδ ιία θμνά, βζαηί εβκχνζγε ηδκ ηονία Αζιίθζα Βαθζάιδ. 

Αοηήκ ηδ ζηζβιή άκμζλε δ πυνηα ηζ έιπδηε ζημ βναθείμ μ Πέηνμξ Αεάκαημξ, 

κηοιέκμξ ιε ηα παθζά ημο νμφπα, ζηεανςιέκμξ, θζβκυξ, άζηδιμξ. Σμ ιάηζ ημο έθαιπε 

αζοκήεζζηα ηαζ ηα πείθδ ημο έθεβακ ηδκ ηαηάηανδδ πίηνα ημο. 

Υςνίξ κα παζνεηήζεζ ημο είπε ιε ιίζμξ: 

«Ζ ηονία Αζιίθζα Βαθζάιδ ζε πενζιέκεζ!» 

Ο άθθμξ εβέθαζε εοηοπζζιέκμξ»   (υ.π., 245-246). 

 

        Ζ θνάζδ «Οζ ιεβαθφηενεξ θμζπυκ εοηοπίεξ δεκ άλζγακ ηίπμηα βζα ηδκ Δοθαθία, 

αέααζα ιμκάπα βζαηί δεκ ημκ αβαπμφζε» αημφβεηαζ δζπθά, αθμφ βζα ημκ βζαηνυ 

εοηοπία είκαζ μζ επζηοπίεξ ημο ζημκ επαββεθιαηζηυ ημιέα ηαζ αβάπδ ημ εκδζαθένμκ 

ηδξ βοκαίηαξ ημο ζηζξ επζηοπίεξ αοηέξ. Σμ κυδια ζοκεπχξ θέλεςκ υπςξ «εοηοπία» ηαζ 

«εοδαζιμκία» δζαζηνέθεηαζ ηαζ πενκά ζηδ δζηαζμδμζία ακενχπςκ υπςξ δ Αζιζθία 

πμο  πνδζζιμπμζμφκ ηδκ αβάπδ ηςκ άθθςκ βζα κα ελοπδνεηήζμοκ ηζξ εηδζηδηζηέξ ημοξ 

δζαεέζεζξ.        
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       8. Σμ επυιεκμ γεοβάνζ πμο ηζκεί ηδκ πθμηή ημο ένβμο είκαζ δ Αζιίθζα ηαζ μ 

Γζχνβδξ. Ζ ελαζνεηζηήξ ςναζυηδημξ Αζιίθζα είκαζ πακηνειέκδ ιε έκακ πθμφζζμ 

άκηνα, ημκ Βαθζάιδ -πμο υιςξ είκαζ άννςζημξ-, ηαζ γεζ ιε ηδκ πνμζδμηία ημο 

εακάημο ημο ηεθεοηαίμο. Ζ εζηυκα ηδξ ςναζυηδηυξ ηδξ δεζπυγεζ απυ ηδκ ανπή ημο 

ένβμο, ζημ πμνυ ημο Αζηένδ: 

 

«Μζα ρδθή δοκαηή βοκαίηα, ςναία ηαζ ιεβάθδ, ιε λακεά ιαθθζά, ιπθεβιέκα ζε 

γαθείνζα ηαζ δζαιάκηζα, ιε πμκηνά ηυηηζκα πείθδ ηαζ αζηναθηενά βαθακά ιάηζα, ηαζ 

ιε άζπνμ θαζιυ ζα ιανιανέκζμκ. Σμ ιεηαλςηυ, ζεζνςηυ, ηαζηακυ θυνειά ηδξ άθδκε 

κα θαίκεηαζ ιένμξ απυ ηεξ ςναίεξ πθάηεξ ηδξ ηζ απυ ημκ αθααάζηνζκμκ ηυνθμ ηδξ» 

(υ.π., 71). 

 

        Ακ δ πενζβναθή ηδξ Αζιίθζαξ εοιίγεζ ηδκ πενζβναθή ηδξ Δοθαθίαξ πμο 

πνμδβήεδηε («Ζ Δοθαθία ήηακ δ ρδθυηενδ, ιζα κέα ιε πμθφ λακεά ιαθθζά, πμθφ 

άζπνδ, ιε ζηνμββοθά ιεβάθα θνφδζα, ιε γαθεζνέκζα ιάηζα ηαζ ιε νμδμηυηηζκα πείθδ, 

πμκηνά θζβάηζ ηαζ ςναία», υ.π., 57), δ ζδιαίκμοζα δζαθμνά  ημοξ είκαζ υηζ εδχ 

ημκίγμκηαζ εηείκα ηα ζημζπεία πμο μδδβμφκ ιεηςκοιζηά ζηδκ απυδμζδ ηδξ βοκαίηαξ 

εηείκδξ πμο ελμοζζάγεζ ημοξ πάκηεξ ιε ημ ζχια ηδξ, πνμηαθχκηαξ ζζπονυηαηα πάεδ 

(ηα «πμκηνά ηυηηζκα πείθδ» ηαζ ημ ημνιί ηδξ, υπςξ δζαβνάθεηαζ απυ ημ θυνειά ηδξ), 

υπςξ δείπκεζ μ παεζαζιέκμξ πανάκμιμξ ένςηαξ πμο γεζ ιε ημ Γζχνβδ, ημκ αδεθθυ ηδξ 

Δοθαθίαξ. Ο εζςηενζηυξ ηδξ ηυζιμξ ανίζηεηαζ ζημ επίηεκηνμ ημο εκδζαθένμκημξ ημο 

αθδβδηή, ηαεχξ πενζιέκεζ ημκ Γζχνβδ κα ηδκ πθδζζάζεζ ζημ πμνυ, έπμκηαξ ςξ ιυκδ 

ιένζικα ηδ δζαηνίαςζδ ακ ηδξ είκαζ πζζηυξ: 

 

«Σζ έηακε ηδκ χνα εηείκδ μ Γζχνβδξ; Ήηακ ιυκμξ; Πμο ήηακ  υθεξ ηζξ χνεξ πμο δεκ 

ημκ έαθεπε; ηεξ πενζυηενεξ χνεξ ηδξ κφπηαξ ηαζ ηδξ ιέναξ;»  (υ.π., 74). 

  

Σμ πάεμξ ιε ημ μπμίμ αβαπά δ Αζιίθζα, μνίγεζ έκακ ααζακζζηζηυ ηφηθμ εζςηενζηχκ 

δζενβαζζχκ, πμο ηαηαθήβμοκ ηαηαζηνμθζηέξ, ααζζζιέκεξ ηαεχξ είκαζ ζε ιζα 

ακαπμδμβονζζιέκδ εηδμπή αιμζααζυηδηαξ αζζεδιάηςκ ηαζ ακηαπυηνζζδξ, υπμο δ 

αβάπδ πενζζηνέθεηαζ ζημκ άλμκα ημο ιίζμοξ ηαζ ακηίζηνμθα: 

 

«Σδκ αννχζηαζκε αδζάημπα, ηδκ εζφβπογε δ θμαενή οπμρία πςξ μ Γζχνβδξ, 

απάνζζημξ, έαθεπε ίζςξ ηζ άθθεξ βοκαίηεξ, εδμηίιαγε ηζ απυ ηείκεξ ηδ βθφηα πμ‘ 
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ανζζηε ιαγί ηδξ, εζπαηαθμφζε ι‘ αοηέξ ηα θζθζά ημο, ηεξ εοηφπζγε. Χ, εα ιπμνμφζε κα 

ημκ ιζζήζεζ εακάζζια ακ εαεααζςκυημοκ, εα πέεαζκε ηαθφηενα, αθμφ δεκ είπε ζηαεεί 

άλζα κα ααζηάλεζ ζζιά ηδξ έκακ άκενςπμ ιε ηδκ ηυζδ δφκαιδ πμο ‘πε δ αβάπδ ηδξ! . . 

. », (‘μ.π., 75). 

 

         Ζ δνςίδα ααζακίγεηαζ ζοκεπχξ απυ ηδκ ζηέρδ υηζ μ Γζχνβδξ ιπμνεί κα αθέπεζ 

ηζ άθθεξ βοκαίηεξ, βζαηί εεςνεί υηζ δ εοηοπία πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ μ Γζχνβδξ ςξ 

ενςηζηυξ ζφκηνμθμξ, ακήηεζ πνμκμιζαηά ζ‘ εηείκδκ, εηθαιαάκμκηαξ ςξ ηζιςνδηέα 

ζπαηάθδ υ,ηζ εκδεπμιέκςξ εηείκμξ πνυζθενε ζε άθθεξ («εζπαηαθμφζε ι‘ αοηέξ ηα 

θζθζά ημο, ηεξ εοηφπζγε»)· δ δφκαιδ ηδξ αβάπδξ ηδξ ανίζηεηαζ ςξ εη ημφημο ζημκ 

ακηίπμδα ηδξ ακηίθδρδξ ημο βζαηνμφ ηενζχηδ, μδδβείηαζ υιςξ ελαζηίαξ ηδξ 

ηφθθςζήξ ηδξ ζημκ ίδζμ ιε εηείκμκ δζπαζηζηυ ηυζιμ, ηαζ αοηυ   πνμσδεάγεζ βζα ηδκ 

ελέθζλδ ημο ένβμο.  

      Παναηδνχκηαξ ημ ζπεδζάβναιια ζηδ ζεθίδα 174-177 δ δνςίδα απμηαθφπηεηαζ 

ηυζμ ιέζα απυ δζαθυβμοξ (υ.π., 78-80, 83-90, 185-190, 227-239), υζμ ηαζ ιέζα απυ 

ιμκμθυβμοξ (υ.π.,73-38, 139-151, 217-226). Οζ ιμκυθμβμζ ηδξ δνςίδαξ  ζοπκά 

ελεθίζζμκηαζ ζε έκα είδμξ δζαθυβμο ιε ημκ εαοηυ ηδξ: 

 

«Θα ‘νπυημοκ, ηεθμξ πάκηςκ, ή υπζ; είπε ιε ημ κμο ηδξ εοιχκμκηαξ. Χ, εα ‘νπυημοκ 

αέααζα. Κζ υθδκ εηείκδκ ηδ κφπηα εα ‘λενε αοηή πχξ κα ημκ ηζιςνήζεζ. θμ 

δζχπκμκηάξ ημκ απυ ζζιά ηδξ , δε εα ημκ άθδκε κα ηδξ λεθφβεζ, δε εα ημκ άθδκε πθζα 

κα πμνέρεζ ηαζ εα ‘λενε αέααζα κα ημο παθάζεζ ηάεε ζηζβιή πανάξ. Κζ ακοπμιμκμφζε 

πάθζ:   Γζαηί δεκ ενπυημοκ θμζπυκ βθήβμνα; Θα ‘πνεπε δ ίδζα κα ζδηςεεί ιπνμζηά ζ‘ 

υθμκ εηείκμκ ημκ ηυζιμ; . . . » (υ.π., 77). 

 

      ημ ηνίημ ηεθάθαζμ ημο δεφηενμο ιένμοξ ακαπηφζζμκηαζ μζ ζηέρεζξ ηδξ Αζιίθζαξ, 

ιέζα απυ ημ ιμκυθμβυ ηδξ, υπμο πνμαάθθεηαζ δ δζαιάπδ πμο ‘πε ιε ημ Γζχνβδ: 

 

 «Κζ μ Γζχνβδξ; . . . Ναζ, μ Γζχνβδξ- πμο κα ‘ηακ αοηήκ ηδκ χνα; Πμο αθθμφ; Θα 

ημζιυημοκ, αέααζα. . . ίζςξ. . . εα ‘ηακ πςνίξ άθθμ ζημ ηνεαάηζ ημο ηζ εηείκμξ. Σδκ 

εζοθθμβζγυημοκ αοηυξ υηακ λοπκμφζε; Πμζμξ ημ ‘λενε. . . Κζ ακ καζ, πςξ ηδκ 

εεοιυημοκ; ιε αδζαθμνία; ιε αβάπδ; [. . . ] Αθθά ηχνα είπακ απμπηήζεζ ιζακ μνιή 

αζοκήεζζηδ, δ αβάπδ ηδξ δεκ ηαηυνεςκε κα ηονζανπήζεζ, έιμζαγακ ζηδκ επακάζηαζδ 

ημο ζηθάαμο πμο δε θμβάνζαγε ηίπμηα ειπνυξ ημο, ήηακ ζοπκέξ, ηαζ ηα θυβζα πμο 
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έθεβακ ηυηεξ μ έκαξ ημο άθθμο έιπαζκακ ηαοηενά ιέζα ζηα θοθθμηάνδζα, εεφιζγακ 

ηάπμζα ημοξ πνάλδ πμο δεκ ήεεθακ κα ‘πε βέκεζ, ακαηεθαθαίςκακ πάθζ υθα ηα 

πεναζιέκα, ηα θδζιμκδιέκα, ηα ζοιπαεδιέκα πεζνάβιαηα. Γζαηί; Γζαηί αοηυξ 

εηδκοβμφζε ηχνα ηζ άθθεξ βοκαίηεξ, ιζακ απυ ηεξ δφμ Καθθένβδ, -ς αοηέξ 

επαναδζκυκηακ ηυζμ εφημθα!- ή ηδκ ηονία Οονακία Γαθκμπάηδ. Γεκ ήηακ δ πνχηδ 

θμνά ζημ πμνυ πμο ημκ είπε οπμρζάζεζ. Κζ αοηέξ ηεξ διένεξ πμο δεκ ενπυημοκ ζπίηζ 

ηδξ, πμο δεκ ημκ έαθεπε ηαευθμο, εα ιπμνμφζε κα ‘πε λακανπίζεζ. Δ αέααζα, ηέημζμξ 

ήηακ! Γεκ αβαπμφζε ςξ ηζ αοηυξ πανά ηδ βοκαίηα, ζακ εηείκμοξ ημοξ άθθμοξ. [. . .] 

Πςξ είπε πζαζηεί πάθζ αοηυξ μ ηααβάξ; Γζα ηίπμηα, βζα έκα ηίπμηα. Μα δε ιπμνμφζε 

ηζυθαξ αοηή κα ηάεεηαζ κ‘ αημφεζ ηεξ ανζζζέξ ημο, ηδκ αδζάημπδ βνίκζα ημο, ήηακ 

πμθφ ιοβυββζπημξ αοηέξ ηεξ ιένεξ. Σζ ημο ‘θηαζβε ηέθμξ πάκηςκ αοηή ακ ημ ζπίηζ ημο 

ήηακ άκς ηάης, ηζ ημο ‘θηαζβε; Καζ δεκ ιπμνμφζε κα ‘καζ ηζ αοηή ηνεθή βζα κα ιδ 

αθέπεζ πςξ μ βζαηνυξ ηενζχηδξ ήηακ πίθζεξ θμνέξ πνμηζιυηενμξ απυ ημκ Άθηδ! Γζαηί 

ημο ηαημθαζκυημοκ αοηυ ημο Γζχνβδ; Ο βζαηνυξ είπε πθμφηδ, είπε οβεία, είπε ιζα 

ημζκςκζηή εέζδ. Ο άθθμξ δεκ είπε ηίπμηα, ηαζ ιάθζζηα μφηε ηδκ οβεία. Σμοθάπζζημ 

αοηή δ ίδζα, ακ είπε πάνεζ ημ Βαθζάιδ άννςζημ, είπε πάνεζ έκακ άκενςπμ πθμφζζμ- 

ηαζ πάθζ επήβακ ηυζμ ηαηά, εα πήβαζκε πμθφ πεζνυηενα δ Δοθαθία. Καζ ηδξ είπε 

απμηνζεεί ιε ιζα αοεάδεζα. . . θα ηα δάπηοθα δεκ ήηακ υιμζα, μζ αδενθέξ ημο είπακ 

άθθδ ακαηνμθή. Ακαηνμθή, ιζα θμνά, ζημ ζπίηζ ηςκ Οθζμιάπςκ, ζημ ιμοπθζαζιέκμ 

παθζυζπζημ! Φηχπεζα ηαζ πενδθάκζα!. . . (υ.π.,139-141). 

 

       Ο αθδβδιέκμξ ιμκυθμβμξ ηδξ δνςίδαξ έπεζ ανπζηά ηδ ιμνθή επζημκζζιέκςκ 

ενςηαπακηήζεςκ, ηαεχξ ελεθίζζεηαζ ζε έκα δζπθυ έκημκμ δζάθμβμ ηδξ Αζιζθίαξ ιε 

ημκ εαοηυ ηδξ («Κζ μ Γζχνβδξ; . . . Ναζ, μ Γζχνβδξ- πμο κα ‘ηακ αοηήκ ηδκ χνα; Πμο 

αθθμφ; Θα ημζιυημοκ, αέααζα. . . ίζςξ. . . εα ‘ηακ πςνίξ άθθμ ζημ ηνεαάηζ ημο ηζ 

εηείκμξ. Σδκ εζοθθμβζγυημοκ αοηυξ υηακ ελοπκμφζε; Πμζμξ ημ ‘λενε. . . Κζ ακ καζ, πςξ 

ηδκ εεοιυημοκ; Με αδζαθμνία; ιε αβάπδ»), επζηεκηνςιέκμ ααζακζζηζηά ηαζ αδζέλμδα 

ζηδκ οπμρία (υηζ μ Γζχνβδξ αθέπεζ ηζ άθθεξ βοκαίηεξ), ιεηαζημζπεζχκμκηαξ ηδκ 

αβάπδ ζε αζθοηηζηυ ζοκεζδδζζαηυ έθεβπμ (εέθεζ κα εθέβπεζ ημ κμο ημο Γζχνβδ). ημκ 

αθδβδιέκμ ιμκυθμβυ ηδξ απμδίδεηαζ μ θυβμξ πμο έπεζ μδδβήζεζ ζηδκ απμιάηνοκζή 

ηδξ απυ ημκ Γζχνβδ, δζαεθαζιέκμξ ιέζα απυ ημ γήηδια ηδξ Δοθαθίαξ βζα ημκ 

επζηείιεκμ βάιμ ηδξ (δ Αζιζθία πζζηεφεζ υηζ μ βζαηνυξ ηενζχηδξ είκαζ ηαθφηενδ 

επζθμβή βζα ηδκ Δοθαθία, απυ ημκ Άθηδ). Ο δζάθμβμξ βίκεηαζ ζοκεεηυηενμξ ηαεχξ 

πανεζζθνέεζ μ θυβμξ ημο Γζχνβδ («θα ηα δάπηοθα δεκ ήηακ υιμζα, μζ αδενθέξ ημο 
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είπακ άθθδ ακαηνμθή») ηαεχξ ηαζ δ θςκή ηδξ Αζιζθίαξ πμο ακηζδνά («Ακαηνμθή, ιζα 

θμνά, ζημ ζπίηζ ηςκ Οθζμιάπςκ, ζημ ιμοπθζαζιέκμ παθζυζπζημ! Φηχπεζα ηαζ 

πενδθάκζα!. . .»), μδδβχκηαξ ζε ιζα άηνςξ επζεεηζηή δζαθμβζηή θμνά ηδξ Αζιίθζαξ, 

απμηοπςιέκδ ζηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ θέλεζξ, πμο πνμμζημκμιμφκ ηδ ιεηέπεζηα ζηάζδ 

ηδξ.    

       Σέζζενα ηεθάθαζα ιεηά ζηδ ζοκάκηδζδ ηδξ ιε ημκ Γζχνβδ, ηαεχξ μ άκηναξ ηδξ 

είκαζ εημζιμεάκαημξ, δ Αζιίθζα εηδδθχκεζ παεδηζηά βζα ιζα αηυιδ θμνά ηδκ αβάπδ 

ηδξ, ιε απμηέθεζια μ Γζχνβδξ κα εκδχζεζ ηαζ πάθζ ζημκ ένςηά ηδξ: 

 

« «Χ, Γζχνβδ» ημο ‘πε πάθζ ιε πάεμξ, «βζαηί ιπμνείξ κα πζηναίκεζξ έηζζ ημκ άκενςπμξ 

πμο ζ‘ αβαπά πενζυηενμ απ‘ υ,ηζ οπάνπεζ ζημκ ηυζιμ, απ‘ υζμοξ οπάνπμοκ ζημκ 

ηυζιμ; Χ, Γζχνβδ! Πςξ ιπμνείξ;» 

Σδκ εημίηαλε ζαζηζζιέκμξ. Απυ ημ ιέηςπμ ημο εδζάαδηε έκα ζφβκεθμ. Ζ αβάπδ ηδξ 

βοκαζηυξ εηείκδξ ημκ εηθυκζγε, αδοκάηζγε ηδ εέθδζή ημο, έιπαζκε ιέζα ζηδκ ηανδζά 

ημο. Σδκ αβαπμφζε ίζςξ; Σδκ αβαπμφζε αηυιδ; Αοηή ηδκ χνα ημο ‘ηακε ιζα ααεζά 

εκηφπςζδ. 

«Μα δε ζμο είπα;» ηδξ απμηνίεδηε. «Δίκαζ ιέζα!» 

«Πςξ ιπμνείξ!» ημκ ακηίζημρε ιε ημ ίδζμ πάεμξ. «Διέ;» ηδκ αβάπδ ιμο; Μα δε 

αθέπεζξ ηζ είκαζ βζα ιέκα αοηή δ αβάπδ; Καζ νςηάεζ, ζμο θαίκεηαζ, πμζμξ είκαζ ιέζα, 

ηαζ δζαθέεζ, θεξ, ηδκ χνα ηαζ ηδ ζηζβιή; Χ, ιδκ είζαζ μ άηανδμξ άκενςπμξ. . . ‘ 

ακάιεκα εδχ, ζε ακάιεκα ζημ δνυιμ βζα κα ζμο ηα εζπχ υθα, ηζ δ βθχζζα ηχνα δεκ 

λένεζ κα ηα πεζ, δεκ λένεζ κα εζπεί πυζμ ι‘ έηακε κα οπμθένς δ αβάπδ, δ αβάπδ 

ηαηαθνμκδιέκδ; Μα βζαηί έηζζ; Μ‘ απανκζέζαζ ηυζμκ ηαζνυ- ηαζ ανίζηεζξ ηδ δφκαιδ 

ηαζ δε ι‘ αθήκεζξ κα ζ‘ αβαπχ υζμ εα ‘εεθα, κα ιδ αθέπς μιπνυξ ιμο πανά ηδκ 

εοηοπία ζμο! Χ, Γζχνβδ! Μα βζαηί, ια βζαηί;» 

Σδκ άημοε γαθζζιέκμξ απυ ημ αάεμξ ηδξ αβάπδξ ηδξ, ημ πνυζςπυ ημο είπε πθμιζάζεζ 

ηαζ ηαηαθάααζκε πςξ ήηακ πανέημζιμξ κα παναδμεεί». (υ.π., 185-186). 

 

       Σμ αθδβδιαηζηυ ζπυθζμ «γαθζζιέκμξ απυ ημ αάεμξ ηδξ αβάπδξ ηδξ» μνίγεζ έκακ 

αθδβδηή πμο θαίκεηαζ εη πνχηδξ υρεςξ κα απμιαηνφκεηαζ απυ ηδκ αιέημπδ εζηίαζή 

ημο ηαζ κα πανμοζζάγεζ ηα θεβυιεκα ηδξ Αζιίθζαξ ςξ εζθζηνζκή έκδεζλδ ηδξ ααεζάξ ηδξ 

αβάπδξ πνμξ ημ Γζχνβδ· ημ πνήια ςζηυζμ εα δδθδηδνζάζεζ ηδ ζοκέπεζα ηδξ 

επακεφνεζήξ ημοξ, δδιζμονβχκηαξ αλεπέναζηα ειπυδζα, ιε ημκ Γζχνβδ κα ακηζηνμφεζ 

ηδ δεζπυγμοζα ζημ ιοεζζηυνδια αθθμηνζςηζηή ελίζςζδ ημο βάιμο ιε ημ μζημκμιζηυ 
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ζοιθένμκ, ζδιαζζμθμβχκηαξ ηα πνήιαηα ηδξ Αζιίθζαξ ςξ «ημ ειπυδζμ ζηδκ αβάπδ 

ημοξ» (υ.π., 189). 

       ηζξ ζεθίδεξ 217-226 δεζπυγμοκ μζ ζηέρεζξ ηδξ Αζιίθζαξ, ιε ζδιείμ ημνφθςζδξ 

ηδκ απυθαζδ κα αάθεζ ζε εθανιμβή ημ ζπέδζμ ηδξ εηδίηδζήξ ηδξ (ηαζ εδχ πανά ηζξ 

ζδιαίκμοζεξ δζαθμνέξ, ακαηαθείηαζ μ Κανααέθαξ ζημ Ζ Εσή θαη ν Θάλαηνο ηνπ 

Καξαβέια), πνμζεββίγμκηαξ ενςηζηά ημ βζαηνυ ηενζχηδ, χζηε κα ηαηαζηνέρεζ ηα 

δφμ αδένθζα: 

 

 «Αοηή δε εα οπυιεκε ιε ηανηενία ηδκ πενζθνυκδζδ. πζ, υπζ. Αοηή εα ‘ηαζε ηνζβφνς 

ηδξ, εα ‘ηαζε, καζ! πμθφ πθζμ ηνμιενή απυ ημ ιζηνυ ηακηήθζ πμο έηνζγε ηχνα, βζαηί ημ 

βοαθί εναβζγυημοκ. πζ, δε εα ημίηαγε πμζα πνυζςπα εα ‘αθαθηε, δε εα ηδκ έιεθε βζα 

ηεξ ακενχπζκεξ ηανδζέξ πμο εα πάεαζκακ- ηαθφηενα ιάθζζηα ακ εα επάεαζκε ηζ 

εηείκμξ. Γε εα ηδκ έιεθε βζα ημοξ πυκμοξ πμο εα βεκκμφζε δ εηδίηδζή ηδξ. Σζ ηδκ 

έβκμζαγε βζα ημοξ άθθμοξ, αθμφ δ ίδζα ήηακ αοεζζιέκδ ζηδκ πίηνα, αθμφ οπυθενκε ηα 

πθζμ ιαφνα αάζακα, αθμφ εηαηαθνμκζυημοκ ημ ημνιί ηδξ, δ ροπή ηδξ, μ πυεμξ ηδξ, δ 

αβάπδ ηδξ. Κζ απυ πμζμκ; Απυ εηείκμκ πμο ήηακ ημ είδςθυ ηδξ, πμο βζ‘ αοηυκ εα ‘ηακ 

πανέημζιδ κα εοζζάζεζ ηα πάκηα, ςξ ηαζ ηδ γςή ηδξ ακ ηδξ ημ γδημφζε, ακ ηδξ ηδκ 

γδημφζε ι‘ έκα αθέιια αβάπδξ. Χ, πυζμ ημκ αβαπμφζε! 

Κζ εαάθεδηε πάθζ κα ηθαίεζ ι‘ έκα πζηνυ πανάπμκμ. 

Σχνα πάθζ δ θακηαζία ηδξ εδμφθεοε αηακυκζζηα. Σδξ πανμοζίαγε ζπαναπηζηέξ 

εζηυκεξ: θυκμοξ, πονηασέξ, ηαναμοκζαζιέκα παθάζιαηα». Καζ δ άννςζηδ ζηέρδ ηδξ 

ηδκ μνιήκερε άλαθκα πςξ έπνεπε κα ‘ανεζ ημκ ηνυπμ κα ‘πεζ έημζιδ ηζυθαξ ηδκ 

εηδίηδζδ» (υ.π., 219). 

 

       ηδ ζοκέπεζα ημο ιμκμθυβμο ηδξ Αζιίθζαξ πανεζζθνέεζ μ λέκμξ θυβμξ. 

Μεηαθένμκηαζ ηα θυβζα ημο Γζχνβδ  πμο πανμοζζάγμοκ ημκ ήνςα κα εέθεζ κα 

δζαηυρεζ ηδ ζπέζδ ημο απυ ηδκ Αζιίθζα («Ανηεηά είπε αημφζεζ πςξ δεκ ήεεθε κα ηδκ 

πάνεζ βοκαίηα ημο, έπεζηα πμο ηδκ είπε ηυζμκ ηαζνυ ενςιέκδ ημο» υ.π., 218) ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ηα θυβζα ημο βζαηνμφ, μ μπμίμξ εβηςιζάγεζ ηδκ Δοθαθία ζηδκ Αζιίθζα βζα 

ηζξ πάνεξ ηδξ, αθθά ηαοηυπνμκα εηθνάγεζ ημ πανάπμκυ ημο βζα ηδκ αδζαθμνία ηδξ ηαζ  

ηδκ  οπμηίιδζδ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ πνμξ ημ πνυζςπυ ημο ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ δζηέξ 

ημο πνμζπάεεζεξ κα ημοξ απμδείλεζ υηζ είκαζ ακηάλζυξ ημοξ (υ.π.,221-222). Οζ δφμ 

αοημί θυβμζ πμο πανεζζθνέμοκ ζημ ιμκυθμβμ ηδξ Αζιίθζαξ επδνεάγμοκ ηδ ζηέρδ ηδξ. 

οκεζδδημπμζχκηαξ υηζ μ Γζχνβδξ πνυηεζηαζ κα ηδκ εβηαηαθείρεζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ 
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βμδηεία πμο αζηεί δ ίδζα ζημκ ενςηζηά απμβμδηεοιέκμ απυ ηδ βοκαίηα ημο βζαηνυ 

(«ήλενε πςξ άνεζε δ ίδζα ημο βζαηνμφ, ήηακ υιμνθδ, ήηακ κέα!», υ.π., 223) ηδκ 

μδδβμφκ ζηδκ επζεοιία βζα εηδίηδζδ.  Με ηζξ ζηέρεζξ αοηέξ δ Αζιίθζα απμημζιζέηαζ 

ηαζ ηδκ επμιέκδ ειθακίγεηαζ ζημ ζπίηζ ηδξ μ Γζχνβδξ. ημ δζάθμβμ πμο αημθμοεεί 

ιεηαλφ ημοξ (υ.π., 226-233) ηονζανπεί δ Αζιίθζα πμο επζηοβπάκεζ ιε ηζξ δδθχζεζξ 

αβάπδξ κα ζαβδκεφζεζ ημκ Γζχνβδ πμο ηεθζηά εκδίδεζ, λεπκχκηαξ ηδκ απυθαζδ ημο κα 

πςνίζμοκ. Χζηυζμ δ επζεοιία ηδξ Αζιίθζαξ κα ιδκ ηναηήζμοκ ηδ ζπέζδ ημοξ ηνοθή 

ηαζ κα πακηνεοημφκ μδδβεί ημκ  Γζχνβδ κα ηδκ εβηαηαθείρεζ, εεςνχκηαξ ςξ ειπυδζμ 

ηδκ πενζμοζία ηδξ. Ο δοκδηζηυξ θυβμξ ημο ηυζιμο ζημκ πζεακυ βάιμ ημοξ, εκχ δ 

μζημβέκεζα ημο Γζχνβδ είκαζ ζε άζπδιδ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, θεζημονβεί 

ηαηαθοηζηά ζηδκ απυθαζδ ημο Γζχνβδ, εκχ δ Αζιίθζα ημο ηαηαθμβίγεζ υηζ δ 

πναβιαηζηή αζηία είκαζ υηζ δεκ ηδ εεςνεί ακηάλζά ημο («Γε ι‘ αβαπμφζεξ πμηέ! Μ‘ 

απάηδζεξ, ήεεθεξ κα δζαζηεδάζεζξ υπςξ υθμζ. Ξένς ηζ ήεεθεξ, λένς. Να ‘πς πάκηα 

έκακ άκηνα ζακ ημ Βαθζάιδ, αδφκαημκ, άννςζημκ, πμο κα ιδ εοιχκεζ, κα ιδκ 

εκμπθεί βζα κα βεθάξ εζφ ιαγί ημο. Ήεεθεξ έηζζ κα ι‘ έπεζξ! Καζ κηνέπεζαζ ηχνα ηα 

πθμφηδ ιμο ηάπα, βζαηί κηνέπεζαζ ειέκα. Γεκ είκαζ έηζζ; Λέβε! Λέβε!»Σδκ εημίηαλε 

θμαζζιέκμξ, αθθά ηδξ είπε ροπνά ηαζ ιε ηαηία:«Ναζ Αζιίθζα», υ.π.,232) 

         Ζ Αζιίθζα, θεφβεζ ενζαιαεοηήξ ιε ημκ βζαηνυ, πναβιαημπμζχκηαξ ηδκ εηδίηδζήξ 

ηδξ ηαζ μδδβχκηαξ  ηδκ μζημβέκεζα Οθζμιάπςκ ζηδκ ηαηαζηνμθή («Καζ εα ημκ 

έπαζνκε βζα πάκηα ηδξ Δοθαθίαξ, εα επζηναίκυημοκ δ Δοθαθία, ήηακ αδζάθμνμ, αθθά 

μζ Οθζμιάπμζ εα ‘πακακ ημ ζηήνζβιά ημοξ, ηα πνέδ ημοξ εα ημοξ εηονίεοακ, εα 

‘πεθηακ πάθζ ζηδ θηχπεζα, εα ‘πακ άζημπα εοζζάζεζ ηδκ Δοθαθία. Αοηή εα ‘ηακ δ 

εηδίηδζή ηδξ. Καθά εζοθθμβζγυημοκ μ κμοξ ηδξ! Ναζ, καζ!», υ.π., 223-224). 

         

       9. Ο Γζχνβδξ  ειθακίγεηαζ ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ημο πνχημο ιένμοξ. Ήηακ 

«έκαξ κέμξ  είημζζ μπηχ πνμκχκ, πμο έιμζαγε πμθφ ημο παηένα ημο αθθά πμο ήηακ 

πμθφ ρδθυηενμξ ημο, θοβενυξ ηαζ ηαθμκηοιέκμξ, ιε ηαζηακά ζβμονά ιαθθζά, ιε 

γςδνά, βθοηά ηαζηακά ιάηζα ηαζ ιε ιζηνμζηυ, ημιιέκμ ιμοζηάηζ» (υ.π., 55). Απυ 

ημκ παηένα ημο ιαεαίκμοιε υηζ ζπμφδαζε κμιζηή ζημ Πανίζζ, λμδεφμκηαξ πμθθά 

θεθηά ηαζ δεκ ελαζηεί ημ επάββεθιά ημο (υ.π., 56). Ο Γζχνβδξ ηνίκεζ απαναίηδημ κα 

πμοθδεμφκ ηα πάκηα βζα κα λμθθδεμφκ ηα πνέδ (υ.π., 57), εκχ ζημ βάιμ ηδξ Δοθαθίαξ 

ιε ημ βζαηνυ, ηδνεί μοδέηενδ εέζδ, ηαεχξ είκαζ επζζηήεζμξ θίθμξ ημο Άθηδ, αθθά ηαζ 

ζοιπμκεί ηδκ αδεθθή ημο, ηαεχξ μ ίδζμξ γεζ έκα πανάκμιμ ένςηα ιε ηδκ Αζιίθζα. 
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        Ο Γζχνβδξ βεκζηά, υπςξ ηαζ μ αδενθυξ ημο μ πφνμξ, είκαζ παεδηζηυξ ήνςαξ. 

Ακαβκςνίγεζ ηα πνμαθήιαηα ηδξ μζημβέκεζάξ ημο, αθθά δεκ ηάκεζ ηίπμηα μοζζαζηζηυ 

βζα κα αμδεήζεζ. Ζ θφζδ βζ‘ αοηυκ δεκ είκαζ δ ενβαζία, αθθά ημ λεπμφθδια ηδξ 

μζημβεκεζαηήξ πενζμοζίαξ βζα κα λμθθδεμφκ ηα πνέδ ή μ βάιμξ ηδξ Δοθαθίαξ ιε ημκ 

πθμφζζμ βζαηνυ ηενζχηδ. Ζ αδοκαιία ημο παναηηήνα ημο πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζηδ 

ζπέζδ ημο ιε ηδκ Αζιίθζα, ελανηδιέκμξ ηαεχξ είκαζ απυ ηα ενςηζηά εέθβδηνά ηδξ: 

 

«Απυ ηνία πνυκζα ημκ εααζημφζε ζηθάαμ ζζιά ηδξ ηαζ ηα δεζιά ημο εβεκυκηακ ηχνα 

μθμέκα ζθζπηυηενα.  . .ηαζ δεκ έπεζ ηδ δφκαιδ κα επακαζηαηήζεζ εκάκηζα ζ‘ εηείκδ ηδ 

ζηθααζά, ηζ αξ ιδκ ήηακ εηείκδ μφηε δ πνχηδ μφηε δ ιυκδ ημο αβάπδ. Σμκ εααζημφζε 

ιε ηδκ αζοκήεζζηδ μιμνθζά ηδξ, ιε ηδκ μνιή ημο πάεμοξ ηδξ, ιε ηδκ απυνηαβδ, 

εενιή ηαζ δοκαηήκ αβάπδ ηδξ, ιε ηα ιάβζα ημο ηυηηζκμο ηαζ οβνμφ πεζθζμφ ηδξ πμο 

ήηακ πάκηα πανέημζιμ κα θζθήζεζ, ιε ημ εεσηυ ηδξ πανάζηδια, ιε ηα λακεά ιαθθζά 

ηδξ, ιε ημ ιανιανέκζμ θαζιυ ηδξ, ηαζ δ δφκαιδ ηδξ εέθδζήξ ημκ εηοαενκμφζε, ημκ 

είπε ηάιεζ δζηυ ηδξ, πςνίξ αμφθδζδ εθεφεενδ ηαζ ζοπκά πςνίξ θμβζηυ [. . .] 

Δζεαυκηακ υθμζ ημ πάεμξ ηδξ, εζοπςνμφζακ εφημθα ζ αοηήκ υ,ηζ εα ‘ηακ ζθάθια 

αανφ βζα ημοξ άθθμοξ, ηζ εημίηαγακ ιε ζοιπάεεζα ηδκ ςναία βοκαίηα πςνίξ κα ημθιά 

ηακείξ κα ηδκ ηαηαηνίκεζ, ζα κα ακαβκχνζγακ υθμζ πςξ αθδεζκά εηείκδ ήηακ ημ 

ακχηενμ πθάζια πμο ακάβηδ δεκ είπε κα παναημθμοεεί ημοξ παναδεβιέκμοξ δεζημφξ 

κυιμοξ ή κα οπμηάζζεηαζ ζηδκ ρεφηνα οπμηνζηζηή ανεηή πμο εζηθάαςκε υθμοξ ημοξ 

άθθμοξ» (υ.π., 79). 

 

       Σα δζηά ημο δεζιά είκαζ μ πυεμξ ημο βζα ηδ  Αζιίθζα δ μπμία εθέβπεζ ημοξ άκηνεξ 

(άκηνα ηδξ, Πέηνμ, Γζχνβδ, βζαηνυ), βζ‘αοηυ ηαζ ηάεε εθάηηςιά ηδξ λεπκζέηαζ ςξ 

«ακχηενμ πθάζια» πμο εεςνείηαζ απ‘ υθμοξ («ηζ εημίηαγακ ιε ζοιπάεεζα ηδκ ςναία 

βοκαίηα πςνίξ κα ημθιά ηακείξ κα ηδκ ηαηαηνίκεζ, ζα κα ακαβκχνζγακ υθμζ πςξ 

αθδεζκά εηείκδ ήηακ ημ ακχηενμ πθάζια πμο ακάβηδ δεκ είπε κα παναημθμοεεί ημοξ 

παναδεβιέκμοξ δεζημφξ κυιμοξ ή κα οπμηάζζεηαζ ζηδκ ρεφηνα οπμηνζηζηή ανεηή πμο 

εζηθάαςκε υθμοξ ημοξ άθθμοξ»).  

     ηδ ζπέζδ ημο ιε ηδκ Αζιίθζα ηαζ ζημ έκημκμ πάεμξ πμο αζχκμοκ, μδδβμφιαζηε 

ακαδνμιζηά ιέζα απυ ζηέρεζξ ημο Γζχνβδ, μ μπμίμξ ακ ηαζ ακαβκςνίγεζ ηδκ αβάπδ 

ηδξ βζα εηείκμκ, δεκ ζοκαζκεί πθήνςξ, κζχεμκηαξ «[…]δζζηαβιυ ηαζ […] αάνμξ ζηδ 

ζοκείδδζδ ημο» (υ.π., 80) ηαζ εεςνχκηαξ «πνυζηαζνμ» ημ δεζιυ ημοξ (υ.π., 80). 

Μεηά ημ εάκαημ ημο άκηνα ηδξ απμηαθφπηεηαζ υηζ ημ ειπυδζμ δεκ ήηακ μοζζαζηζηά μ 
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βάιμξ ηδξ, αθθά δ πενζμοζία πμο ηαηέπεζ. ημ ιεηαλφ ημοξ  δζάθμβμ  ηαεχξ ηαζ ζηα 

ζπυθζα ημο αθδβδηή, βίκεηαζ ειθακέξ υηζ μ πςνζζιυξ ημοξ δεκ είκαζ εφημθδ απυθαζδ. 

Ζ θςκή ημο πάκεηαζ ιπνμζηά ζηδ ζαβδκεοηζηή πανμοζία ηδξ ηαζ μ Γζχνβδξ 

οπκςηζζιέκμξ απυ ηδκ ςναζυηδηά ηδξ λεπκά ημ ζημπυ ημο: 

 

«Αιέζςξ εζημπάζηδηε υθδκ ηδκ αδοκαιία ημο παναπηήνα ημο. Ήηακ ηζ αοηυξ βζμξ 

ημο παηένα ημο. Δίπε ένεεζ εηεί πςνίξ κα ημ εέθεζ, βζα κα ηδξ ελδβήζεζ, έθεβε ιε ημκ 

εαοηυ ημο, αοηυ πμο εκυιζγε πςξ ήηακ ημ πνέμξ ημο. Αοηή ηδ θμνά εα ‘ηακ δ φζηενδ 

πμο επήβαζκε ζημ ζπίηζ ηδξ, αθμφ εηείκδ δεκ ήεεθε κα λαημθμοεήζεζ πθζα δ 

πανάκμιδ ζπέζδ ημοξ. Έκα υιςξ ήηακ αέααζμ: πςξ αοηυξ δε ιπμνμφζε κα πμοθδεεί 

ζηα πθμφηδ ηδξ. Ζ ηανδζά ημο δεκ ημ ‘ζηενβε. ζμ μ κμοξ ημο ιπμνμφζε ζςζηά κα 

δμοθεφεζ, δε εα ημ ‘ηακε, δεκ έπνεπε πμηέ κα ημ θδζιμκήζεζ αοηυ. πζ, αοηυ δε εα ημ 

‘ηακε. Κζ ήλενε ςζηυζμ πςξ μ πςνζζιυξ ημο ήηακ δφζημθμξ, βζαηί ηζυθαξ ημκ 

εζοβηζκμφζε δ βοκαίηα πμο αβαπμφζε, βζαηί δεκ επζεοιμφζε κα ηδκ πζηνάκεζ ηζ 

έαθεπε πςξ ημκ επανάζενκε, πςξ έηακε ηέθμξ εηείκδ υ,ηζ ήεεθε, έαθεπε πςξ έιεκε 

μιπνυξ ηδξ αμοαυξ ή ειζθμφζε αθθζχξ πανά υπςξ είπε απμθαζίζεζ, ηζ εθμαυημοκ 

ιήπςξ έπαζνκε αδζυνεςηα ημκ ηαηήθμνμ. πζ, υπζ, αοηυ ήηακ ημ ιυκμ πνάβια πμο δε 

εα ‘ηακε- αοηυξ, μ Γζχνβδξ Οθζμιάπμξ.» (υ.π., 229-230). 

 

       Ο ήνςαξ ζοκεζδδημπμζεί ηδκ αδοκαιία ημο παναηηήνα ημο («Αιέζςξ 

εζημπάζηδηε υθδκ ηδκ αδοκαιία ημο παναηηήνα ημο.») ηαζ ηδκ επζννμή πμο έπεζ 

πάκς ημο δ Αζιίθζα («έαθεπε πςξ ημκ επανάζενκε, πςξ έηακε ηέθμξ εηείκδ υ,ηζ ήεεθε, 

έαθεπε πςξ έιεκε μιπνυξ ηδξ αμοαυξ ή ειζθμφζε αθθζχξ πανά υπςξ είπε απμθαζίζεζ, 

ηζ εθμαυημοκ ιήπςξ έπαζνκε αδζυνεςηα ημκ ηαηήθμνμ»), βζ‘ αοηυ ηαζ εκενβμπμζεί ηδ 

θμβζηή («ζμ μ κμοξ ημο ιπμνμφζε ζςζηά κα δμοθεφεζ»). Έηζζ, μ Γζχνβδξ υπςξ ηαζ 

δ Δοθαθία, ανίζημκηαζ ζ‘ έκα δίθθδια ιεηαλφ ηδξ θμβζηήξ ηαζ ηδξ ηανδζάξ, πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, πμο απμηηά ζδζαίηενδ έκηαζδ ζηδκ πενίπηςζδ 

ημο Γζχνβδ, υπςξ δείπκεζ μ ηαηαθδηηήνζμξ δζάθμβυξ ημοξ: 

 

«Δίζαζ ζηθδνυξ, ςξ ηαζ ζο! Γε ι‘ αβαπμφζεξ πμηέ! Μ‘ απάηδζεξ, ήεεθεξ κα 

δζαζηεδάζεζξ υπςξ υθμζ. Ξένς ηζ ήεεθεξ, λένς. Να ‘πς πάκηα έκακ άκηνα ζακ ημ 

Βαθζάιδ, αδφκαημκ, άννςζημκ, πμο κα ιδ εοιχκεζ, κα ιδκ εκμπθεί- βζα κα βεθάξ εζφ 

ιαγί ημο. Ήεεθεξ έηζζ κα ι‘ έπεζξ! Καζ κηνέπεζαζ ηχνα ηα πθμφηδ ιμο ηάπα, βζαηί 

κηνέπεζαζ ειέκα. Γεκ είκαζ έηζζ; Λέβε! Λέβε!» 
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Σδκ εημίηαλε θμαζζιέκμξ, αθθά ηδξ είπε ροπνά ηαζ ιε ηαηία: 

«Ναζ Αζιίθζα» 

    Δηείκδ άθθαλε υθα ηα πνχιαηα. Ζ αβάπδ ηδξ θμζπυκ δεκ ήηακ ανηεηή βζα κα ηδκ 

ελαβκίζεζ; Κζ εημθιμφζε μ άηανδμξ άκενςπμξ κα πνμθένεζ ι‘ εηείκμκ ημκ ηνυπμ ηδκ 

αδζυνεςηδ πνμζαμθή ημο. Γζ‘ αοηυ ηδκ εεεςνμφζε ηαηχηενδ ημο, ακάλζα βζα ηείκμκ, 

βζ‘ αοηυ επενζθνμκμφζε ηα πθμφηδ ηδξ. Γζ‘ αοηυ δεκ διπμνμφζε κα ηδκ αβαπήζεζ; Μα 

απυ ηδκ ανπή, αέααζα, δεκ ηδκ αβαπμφζε, ηδκ εβεθμφζε, ηδκ εβεθμφζε ηαζ ιία ζηζβιή 

πνςηφηενα. Ζ αβάπδ δε βκςνίγεζ ηακέκα ειπυδζμ! 

Έκα άθθμ ηφια μνβήξ ηδξ ακέαδηε ζημ ηεθάθζ. 

«Εδηζάκε πενήθακε!» ημο ‘πε ιε πενζθνυκδζδ. «Γεκ επμφθδζεξ ηδκ Δοθαθία;» 

Ζ ανζζζά έηαιε ημ Γζχνβδ κ‘ αθθάλεζ πνχια. Δηαηάθααε πςξ εηείκδ ηδ ζηζβιή ηάηζ 

επαθζυημοκ αδζυνεςηα ιεηαλφ ημοξ. Δηαηάθααε πςξ ηζ μ ίδζμξ εεφιςζε. 

«Αξ πςνζζημφιε» ηδξ είπε ηνέιμκηαξ ηαζ δίκμκηάξ ηδξ ημ πένζ, «ζακ άκενςπμζ πμο 

αβαπήεδηακ» 

[. . .] 

«Απάνζζηε! Εδηζάκε! Παθζάκενςπε!» 

Καζ ημκ έπζαηε απυ ημ πένζ ηαζ ημκ εημοκμφζε ι‘ υθδ ηδξ ηδ δφκαιδ βμκαηίγμκηαξ 

ζημ ηνεαάηζ: 

«Παθζάκενςπε, Οθζμιάπε!» 

Ο Γζχνβδξ ι‘ έκα ηίκδια εθεοηένςζε ημ πένζ ημο. Ζ απυθαζδ ημο είπε δοκαιχζεζ. Ζ 

ροπή ημο ήηακ αδζάθμνδ ηχνα» (υ.π., 232-233). 

 

       Ζ παναδμπή ημο Γζχνβδ υηζ «δζαζηέδαγε» ηυζμ ηαζνυ ιαγί ηδξ, μδδβεί ηδκ 

δνςίδα ζηδκ πίζηδ υηζ ηα πνήιαηα δεκ είκαζ ημ ειπυδζμ ηδξ ζπέζδξ ημοξ, αθμφ «δ 

αβάπδ δε βκςνίγεζ ηακέκα ειπυδζμ! Σμ βεβμκυξ αοηυ μδδβεί ζηδκ θεηηζηή επίεεζδ ηδξ  

Αζιίθζαξ, ηαεχξ ημκ απμηαθεί «γδηζάκμ» ηαζ ημκ ηαηδβμνεί υηζ πμφθδζε ηδκ Δοθαθία. 

Ζ ηεθεοηαία πνμζαμθή επδνεάγεζ ημκ Γζχνβδ ηαεχξ βκςνίγεζ υηζ πναβιαηζηά δεκ 

έηακε ηάηζ βζα κα ειπμδίζεζ ηδ εοζία ηδξ αδενθή ημο, αθθά μφηε ηαζ  αμήεδζε ηδκ 

μζημβέκεζα ημο κα λεθφβεζ απυ ημ πνέμξ, βζ αοηυ ηαζ δίκεζ ημ μνζζηζηυ ηέθμξ ζηδ 

ζπέζδ ημοξ ηαζ απμπςνεί. ηακ ιαεαίκεζ ζηδ ζοκέπεζα υηζ δ Αζιίθζα θεφβεζ ιε ημ 

βαιπνυ ημο βζα ηδκ Αεήκα, δεκ ηάκεζ ηίπμηα βζα κα ζχζεζ ημ βάιμ ηδξ αδενθήξ ημο, 

αθθά μφηε ηαζ ηδ δζηή ημο παθζά ζπέζδ, παναιέκμκηαξ αδνακήξ ζημκ 

αηζκδημπμζδιέκμ ηυζιμ ημο. 
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πκπεξάζκαηα 

 

        οκμρίγμκηαξ, δ αθδβδιαηζηή πθμηή ημο ένβμο είκαζ βναιιζηή ηαζ ελεθίζζεηαζ 

ηακμκζηά, ιε ακαδνμιέξ ζημ πανεθευκ ιέζα απυ ηζξ ζηέρεζξ (υ.π., 61, 82, 93) ή  ηζξ 

αθδβήζεζξ ηςκ δνχςκ (υθμ ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ. Ζ αθήβδζδ δζαηυπηεηαζ ιυκμ απυ 

ηδ ζφκημιδ πανμοζία ημο Πέηνμο Αεάκαημο ηαζ απυ ημκ Αθέλακδνμ Οθζυιαπμ). Οζ 

ήνςεξ πνμαάθθμκηαζ ιε ηδκ ελςηενζηή πενζβναθή ημοξ, ηδκ πενζβναθή ημο 

πενζαάθθμκημξ πχνμο, ημ δζηυ ημοξ θυβμ, ηζξ πενζβναθέξ ηαζ ηα ζπυθζα ημο αθδβδηή.             

         ζμκ αθμνά ημκ θυβμ ημο αθδβδηή, ζημ ένβμ παναηδνμφκηαζ ανηεηέξ 

πενζβναθέξ ηςκ θοζζμβκςιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δνχςκ αθθά ηαζ ημο 

ελςηενζημφ ηαζ εζςηενζημφ πχνμο πμο πενζαάθθεζ ημοξ ήνςεξ. Οζ πενζβναθέξ 

επζηεθμφκ ηνζπθή θεζημονβία: εκίμηε εζζάβμοκ ημκ ακαβκχζηδ ζε έκα δζαθμνεηζηυ 

ζηδκζηυ (υ.π., 32, 66 ), άθθμηε  δείπκμοκ ηα αζζεήιαηα ηςκ δνχςκ  πμο ένπμκηαζ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδ γςή ηςκ άθθςκ ακενχπςκ (υ.π., 121) ηαζ άθθμηε δ πενζβναθή 

ζημπεφεζ ζημ κα ζοιπθδνχζεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηςκ δνχςκ, ηαεχξ οπάνπεζ ιζα 

ιεηςκοιζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημο ήνςα ηαζ ημο θοζζημφ ημο πενζαάθθμκημξ (υ.π., 32-33 

ηαζ 129). Οζ πενζβναθέξ πμο επακαθαιαάκμκηαζ επζηεθμφκ δζπθή θεζημονβία, άθθμηε 

ημκίγμοκ ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ δνχςκ (πενζβναθέξ 

ηςκ θοζζμβκςζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ) πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο 

(πενίπηςζδ βζαηνμφ ηενζχηδ),  άθθμηε πνμσδεάγμοκ ημ ηέθμξ (πενζβναθή ημο Άθηδ) 

ηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ πνμηαθμφκ ηδκ έηπθδλδ ημο ακαβκχζηδ, μ μπμίμξ 

δζααάγεζ ιζα πακμιμζυηοπδ πενζβναθή ακαιέκμκηαξ ηδκ ίδζα ελέθζλδ ηδξ δνάζδξ ιε 

ηδκ πνχηδ, δ δζαθμνμπμίδζδ υιςξ ημο ηέθμοξ, πνμηαθεί ηδκ έηπθδλδ (πνχημ ηαζ 

ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ημο ένβμο). 

         Ο ιεηαηζεέιεκμξ θυβμξ έπεζ ςξ ζηυπμ είηε κα πανςδήζεζ ημ θυβμ ημο ήνςα 

(πενίπηςζδ ημο βζαηνμφ ηενζχηδ), είηε κα μνίζεζ ηδκ πνμμπηζηή ημο ήνςα ηαζ κα 

δείλεζ ηάπμζμοξ δεζιμφξ ζοιπάεεζαξ ημο αθδβδηή ιε αοηυκ.  

             Χξ πνμξ ημκ αλαθεξόκελν θυβμ, μζ ήνςεξ εηθνάγμκηαζ ηυζμ ιέζα απυ ηα 

δζαθμβζηά ιένδ, υζμ ηαζ ιέζα απυ ημοξ ιμκμθυβμοξ. οβηεηνζιέκα ζημ ένβμ 

παναηδνμφκηαζ ηαζ ηα ηνία είδδ δζαθυβμο: μ πνμζςπζηυξ δζάθμβμξ, ζημκ μπμίμ ηα 

δζαθεβυιεκα πνυζςπα ημπμεεημφκ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ ζε επίπεδμ πνμζςπζηήξ 

επζαμθήξ πςνίξ ζδζαίηενδ ζογήηδζδ επί ημο εέιαημξ,  μ πενζζηαζζαηυξ δζάθμβμξ πμο 

ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ ημ εηάζημηε πενζαάθθμκ, κα βίκεζ εέια ημο κα ημ ιεηααάθεζ 

ή ηαζ κα ημ ζηαιαηήζεζ, μ δζάθμβμξ-ζογήηδζδ, μ μπμίμξ εεςνείηαζ δζάθμβμξ 
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ακηαθθαβήξ ζηέρεςκ ηαζ βίκεηαζ ηάης απυ ζοκεήηεξ ηαηάθθδθεξ βζα ζογήηδζδ. 

Παναηδνείηαζ, επίζδξ, ιμκμθμβμπμίδζδ ημο δζαθυβμο, δ πενίπηςζδ ζηδκ μπμία έκαξ 

απυ ημοξ ζοκμιζθδηέξ ηονζανπεί ζηδ ζογήηδζδ ηαζ ζηαδζαηά ιεζχκεζ ηδ δοκαηυηδηα 

πανέιααζδξ ηςκ άθθςκ. Γεκ παναηδνείηαζ δ πενίπηςζδ υπμο δ μιμθςκία ηςκ 

δζαθεβμιέκςκ θηάκεζ ζε ηέημζμ ααειυ, χζηε δ πμθθαπθυηδηα ηςκ πνμμπηζηχκ βζα 

δζάθμβμ, κα ελαθακίγεηαζ μφηε μζ πενζπηχζεζξ ζηζξ μπμίεξ μ ηαεέκαξ απυ ημοξ 

ζοκμιζθδηέξ αημθμοεεί ιζα δζηή ημο βναιιή ηαζ έπμοιε έηζζ ιμκμθμβμπμίδζδ ημο 

δζαθυβμο ηαεχξ δεκ οπάνπεζ ημζκυ πενζαάθθμκ ακαθμνάξ, ημζκυ εέια, ή 

αθθδθεπίδναζδ πνμμπηζηχκ. ηδκ πενίπηςζδ  ιμκμθμβμπμίδζδξ ημο δζαθυβμο μ 

ζηυπμξ δεκ είκαζ κα πνμαθδεεί μ δβεηζηυξ νυθμξ ημο μιζθδηή, αθθά ακηίεεηα δ δεζκή 

εέζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ μ ήνςαξ (πνα. θυβμξ Οθζμιάπμο, υ.π., 132). Δπίζδξ βζα 

πνχηδ θμνά ζηα ένβα ημο Θεμηυηδ οπάνπεζ  μ ζογδηδηζηυξ ηφπμξ δζαθυβμο (ζημ 5
μ
 

ηαζ 6
μ
 ηεθάθαζμ, 88- 106)  εκχ πανάθθδθα ζημ ιοεζζηυνδια ανπίγεζ κα 

δζαιμνθχκεηαζ ηαζ μ ζπαζιςδζηυξ θυβμξ (υ.π., 120 ηαζ132-134)
250

. 

        Ο αθδβδηήξ επζθέβεζ πμθφ ζοπκά κα ιδ αάγεζ αοημφζζμοξ δζαθυβμοξ αθθά κα 

πανμοζζάγεζ ηα βεβμκυηα ιέζα απυ ηζξ ζηέρεζξ ηςκ δνχςκ  οπυ ηδ ιμνθή ιμκμθυβςκ 

ή ηνοιιέκςκ δζαθυβςκ. Ζ αθδβδιαηζηή αοηή ηεπκζηή θςηίγεζ πενζζζυηενμ ημκ 

εζςηενζηυ ηυζιμ ηςκ δνχςκ. Άθθμηε μζ ιμκυθμβμζ μδδβμφκ ημκ ήνςα ζηδκ 

αοημβκςζία (Δοθαθία, Άθηδξ, Γζχνβδξ), άθθμηε εαιπχκμοκ εκηεθχξ ηδκ ηνίζδ ημο 

ηαζ ημκ μδδβμφκ ζε ζημηεζκέξ ζδέεξ (Αζιζθία). Ζ επζθμβή ημο αθδβδηή κα 

πνδζζιμπμζήζεζ ηονίςξ αθδβδιέκμοξ ιμκμθυβμοξ ηαζ υπζ παναηζεέιεκμοξ   

θακενχκεζ υηζ μζ ήνςεξ δεκ έπμοκ αηυιδ αοημκμιδεεί, βεβμκυξ πμο ζοβηθίκεζ ζηδκ 

άπμρδ ηδξ ηαηάηαλδξ ημο ένβμο πνζκ απυ ημ ένβμ Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ 

Καξαβέια.   

        Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ ιμκυθμβμζ μδδβμφκ ηάπμζμοξ ήνςεξ ζε αοημβκςζία 

ζοκεζδδημπμζχκηαξ ημ θάεμξ ημοξ ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ ημοξ, μζ ήνςεξ δεκ ηάκμοκ ηίπμηα 

αλζυθμβμ βζα κα αθθάλμοκ ηδ ιμίνα ημοξ.  Γεκζηά υθμζ μζ ήνςεξ ζημ ένβμ Οη θιάβνη 

ζηα δεζκά ηνπο πανμοζζάγμκηαζ αδφκαιμζ κα απμηηήζμοκ αοηυ πμο επζεοιμφκ. Ζ 

Δοθαθία δεκ πακηνεφεηαζ ημκ Άθηδ, μ μπμίμξ ζημ ηέθμξ πεεαίκεζ, μ βζαηνυξ δεκ 

ηενδίγεζ ηδκ αβάπδ ηδξ Δοθαθίαξ, αθθά θεφβεζ ιε ηδκ Αζιζθία πμο δεκ ημκ αβαπά 

πναβιαηζηά, δ Αζιίθζα θεφβεζ ιε ημ βζαηνυ ηενζχηδ απμθαζζζιέκδ κα εηδζηδεεί ημ 

                                                 
250

 Μ. Μ. Bakhtin, Εεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο, 329-330. 
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Γζχνβδ πμο δεκ ηδκ πακηνεφεηαζ, μ Γζχνβδξ ιέκεζ ιυκμξ, μ πφνμξ αοημηημκεί ηαζ μ 

βένμξ Οθζυιαπμξ ηνεθαίκεηαζ. 

       πςξ πνμακαθένεδηε, δ πνχηδ πεζνυβναθδ ιμνθή ημο ένβμο είπε ηίηθμ Άιθεο 

σδόκελνο εκχ ανβυηενα μ ζοββναθέαξ είπε επζθέλεζ ημκ ηίηθμ Πεξηηηή Θπζία. Δίκαζ 

εοθμβμθακέξ υηζ μ ζοββναθέαξ ανπζηά εα έδζκε πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζημκ Άθηδ, ηαζ 

ζηδ δεφηενδ εηδμπή ημο ένβμο, ζηδ εοζία ηδξ Δοθαθίαξ. Με ηδκ ηεθζηή επζθμβή ημο 

ζοββναθέα, υιςξ, κα ηζηθμθμνήζεζ ημ ένβμ ημο  Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο, ημκίγεηαζ 

υηζ πθέμκ υθμζ μζ ήνςεξ ηαηέπμοκ ζδιακηζηή εέζδ ζημ ένβμ ηαζ εέια ημο ένβμο είκαζ 

ηα δεζιά ημο ηάεε ήνςα πμο ημκ ηαεζζημφκ ζηθάαμ. Γζα ηάεε ήνςα ηα δεζιά είκαζ 

δζαθμνεηζηά, αθθά ηονίςξ ζπεηίγμκηαζ ιε  ηδκ Αβάπδ ηαζ ηδκ Σζιή. Ζ Αζιίθζα ηαζ μ 

Άθηδξ είκαζ δέζιζμζ ημο ένςηα πμο κζχεμοκ βζα ημκ Γζχνβδ ηαζ ηδκ Δοθαθία 

ακηίζημζπα. Ζ Αζιζθία γεζ έκα παεζαζιέκμ ένςηα ιε ημκ Γζχνβδ, μ μπμίμξ ελεθίζζεηαζ 

ζε αζθοηηζηυ ζοκεζδδζζαηυ έθεβπμ ημο δεφηενμο. Ζ θεπηή βναιιή ιεηαλφ αβάπδξ 

ηαζ ιίζμοξ δζαθαίκεηαζ ζημοξ ακηζθαηζημφξ εζςηενζημφξ ιμκμθυβμοξ ηδξ δνςίδαξ, 

υπμο δ αβάπδ πενζζηνέθεηαζ ζημκ άλμκα ημο ιίζμοξ ηαζ ακηίζηνμθα, 

δδθδηδνζάγμκηαξ ηδ ζπέζδ ηαζ απμααίκμκηαξ ηαηαζηνμθζηή ιε απμηέθεζια ημ 

πςνζζιυ ηαζ ηδκ εηδίηδζδ ηδξ Αζιίθζαξ.  Ο Άθηδξ, απυ ηδκ άθθδ, ιυκμ ημκηά ζηδκ 

Δοθαθία κζχεεζ δοκαηυξ, βεβμκυξ πμο ημκ ακαδεζηκφεζ ζε έκα αδφκαιμ ήνςα κα 

ακαθάαεζ πνςημαμοθίεξ, βζ‘ αοηυ ηαζ υηακ ηδκ πάκεζ μνζζηζηά πδβαίκεζ ζηα λέκα ηαζ 

ζημ ηέθμξ πεεαίκεζ. Γζα ηδκ Δοθαθία, ημ Γζχνβδ ηαζ ημ βένμ Οθζυιαπμ ηα δεζιά ημοξ 

είκαζ δ Σζιή. Ζ Δοθαθία κζχεεζ οπυπνεδ ζηδκ μζημβέκεζά ηδξ ηαζ πζζηεφεζ υηζ πνέπεζ 

κα εοζζαζηεί βζα κα βθζηχζεζ ηδκ ηζιή ηδξ  μζημβέκεζάξ ηδξ. Αηυιδ ηαζ υηακ ιαεαίκεζ 

υηζ μ άκηναξ ηδξ ηδκ εβηαηέθεζρε θεφβμκηαξ ιε ηδκ Αζιίθζα, αοηή ιέκεζ πζζηή ζημκ 

άκηνα ηδξ,  οπμηαβιέκδ ζε ιζα ακηεζηναιιέκδ έκκμζα δνςζζιμφ, δ μπμία επζαάθθεζ 

ηδκ οπμηαβή ζηδ ιμίνα, ανκμφιεκδ ηδκ αβάπδ ημο Άθηδ. Ο βένμξ Οθζυιαπμξ, γχκηαξ 

ζε ηαεεζηχξ ανζζημηναηζηήξ αιενζικδζίαξ, εοζζάγεζ ηδκ Δοθαθία βζα κα 

πνμζηαηεφζεζ ηδκ ηζιή ηδξ μζημβέκεζάξ ημο απυ ημκ μζημκμιζηυ λεπεζιυ, 

απμπμζμφιεκμξ ηςκ εοεοκχκ. ηακ μ ηυζιμξ ηςκ δζηχκ ημο αλζχκ ηαηαννέεζ, 

ηνεθαίκεηαζ. Ο Γζχνβδξ εεςνεί κηνμπή κα πακηνεοηεί ιζα βοκαίηα πμο έπεζ 

πενζζζυηενα θεθηά απυ εηείκμκ. οκεζδδημπμζχκηαξ ημκ ζοκεζδδζζαηυ έθεβπμ πμο 

δέπεηαζ απυ αοηή ηαζ θμαμφιεκμξ ηδκ αολακυιεκδ ελάνηδζδ, θυβς ηςκ πνδιάηςκ 

πμο ηαηέπεζ αοηή ζε ακηίεεζδ ιε ημκ ίδζμ, απμθαζίγεζ κα πςνίζμοκ.   

            Δκ ηαηαηθείδζ, μζ ήνςεξ ημο ένβμο είκαζ πνμαθέρζιμζ βζαηί μ ακαβκχζηδξ 

ηαηαθαααίκεζ ιέζα απυ ηδκ αθδβδιαηζηή επζθμβή ημο ζοββναθέα ηζ πνυηεζηαζ κα 
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ζοιαεί.  θμζ μζ ήνςεξ είκαζ «ζηθάαμζ ζηα δεζιά ημοξ» ηαζ μ αθδβδηήξ ημοξ αθήκεζ 

ιεηέςνμοξ ζημ ένβμ. 
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ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

         Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ αζπμθήεδηε ιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ δνχςκ ζηα χνζια ένβα 

ημο Θεμηυηδ, ζηζξ ηνεζξ δδθαδή κμοαέθεξ, Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα, Ο θαηάδηθνο, Ζ δσή 

θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια ηαζ ζημ ιοεζζηυνδια Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο. 

Δλεηάζηδηε μ ηνυπμξ ελέθζλδξ ηςκ αθδβδιαηζηχκ δνχςκ ιέζα απυ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε 

ημοξ άθθμοξ ήνςεξ (δζαθμβζηά ιένδ), ημ δζηυ ημοξ θυβμ (εζςηενζηυξ 

ιμκυθμβμξ/δζάθμβμξ)  αθθά ηαζ ηδκ πανμοζία ημοξ ιέζα απυ ηα αθδβδιαηζηά ζπυθζα, 

ηζξ πενζβναθέξ ηαζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ. 

διακηζηυ ζημζπείμ απμηεθεί δ ακαγήηδζδ ηαζ δ ενιδκεία ημο ζδζαίηενμο 

ζηίβιαημξ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ αθδβδιαηζηχκ δνχςκ, ιε άλμκα ακαθμνάξ ηδ εειεθζχδδ 

δζάηνζζδ ιεηαλφ ηύπσλ (ζηδ βναιιή ηςκ αθδβδιαηζηχκ ηαηαηηήζεςκ ημο Balzac  

ζηδκ Αλζξώπηλε Κσκσδία) ηαζ παναηηήνςκ (υπςξ μζ ηεθεοηαίμζ μνίγμκηαζ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ πανάδμζδξ ημο εονςπασημφ νεαθζζηζημφ ιοεζζημνήιαημξ)
251

. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ εα ελεηαζημφκ μζ άκηνεξ-ήνςεξ ηαζ μζ βοκαίηεξ- δνςίδεξ λεπςνζζηά 

απακηχκηαξ ζημ μοζζχδεξ ενχηδια: ηαηά πυζμ μζ ήνςεξ ημο Θεμηυηδ απμηεθμφκ 

παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηφπςκ ή παναηηήνςκ.   

 

Ήξωεο 

        Οζ ήνςεξ ζηδκ Σηκή θαη ην Υξήκα (Ακηνέαξ, ιπάνιπα- πφνμξ, βένμ- 

Σνζκημοθμξ) δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηα παθαζυηενα ένβα ημο ζοββναθέα, ηαεχξ δ 

ροπμβναθζηή ηάζδ ημο αθδβδηή ηαζ μ νεαθζζηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ημο λεπενκμφκ 

ηα κζηζεσηά πνυηοπα ηςκ πνμδβμφιεκςκ ένβςκ. Ο βένμ-Σνίκημοθμξ είκαζ μ 

ακήιπμνμξ βένμξ πμο δε ιπμνεί κα ζοκηδνήζεζ ηδκ μζημβέκεζά ημο, πανά ιυκμ 

ζπαηαθά ημ πνήια ημο ζηα πανηζά ηαζ ημ πμηυ, ααζζγυιεκμξ ζηδ βοκαίηα ημο βζα κα 

ακαθάαεζ ηα μζημβεκεζαηά γδηήιαηα. Ο ιπάνιπα πφνμξ ζηζαβναθείηαζ αιοδνά ςξ μ 

δοκαιζηυξ εείμξ ημο Ακηνέα πμο ημο μνίγεζ ημ ηαεήημκ ημο πνμξ ηδκ μζημβέκεζα ημο 

ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ημο εέζδξ. Με ηδκ πενζβναθή ημο Ακηνέα ανπίγεζ 

κα ακαδφεηαζ, βζα πνχηδ θμνά εηηεκχξ,  μ εζςηενζηυξ ηυζιμξ ημο ακηνζημφ θφθμο. 

ηαεχξ απεζημκίγεηαζ ιε ακενχπζκεξ δζαζηάζεζξ, πανμοζζάγμκηαζ μζ ζηέρεζξ ηαζ ηα 

δζθθήιαηα ημο ηαζ αζχκεζ ιζα εηηνειυηδηα, αδοκαηχκηαξ κα δχζεζ θφζδ ζηα 
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πνμαθήιαηά ημο. Πνυηεζηαζ βζα άκενςπμ ιε αδοκαιίεξ ηαζ πάεδ, πμο επδνεάγεηαζ 

απυ ημοξ βφνς ημο ηαζ ηζξ ελςηενζηέξ πενζζηάζεζξ ημο αίμο. ημ θυβμ ημο δζεζζδφεζ 

ζοπκά μ λέκμξ θυβμξ ηαεμδδβχκηαξ ηζξ επζθμβέξ ημο, ιε απμηέθεζια, μζ θέλεζξ κα 

βίκμκηαζ δζθςκζηέξ. Γεκζηά μζ ήνςεξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ένβμο ελαημθμοεμφκ κα 

θεζημονβμφκ οπυ ημ πνίζια εκυξ πακημβκχζηδ αθδβδηή ηαζ είκαζ εκ βέκεζ 

πνμαθέρζιμζ.  

         ημ ένβμ Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο πενζβνάθεηαζ μ εζςηενζηυξ ηυζιμξ ηςκ 

δνχςκ, αθθά επίζδξ μζ ήνςεξ δεκ λεθεφβμοκ απυ ηα ζηενευηοπα ηςκ ηφπςκ. Ο 

παναηηήναξ ηςκ δνχςκ δδθχκεηαζ ιεηςκοιζηά είηε απυ ηα ακηζηείιεκα πμο ημοξ 

πενζαάθθμοκ, είηε απυ ηα θοζζμβκςιζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ. Γζα κα έπμοιε ιζα 

πθήνδ εζηυκα ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ήνςα, πνεζάγεηαζ δ πενζβναθή ημο 

πενζαάθθμκημξ, ηαζ δ δζ‘ αοηήξ ιεηςκοιζηή δζαπθμηή ιεηαλφ ημο ήνςα ηαζ ημο 

θοζζημφ ημο πενζαάθθμκημξ. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ ημ ζπίηζ ημο βένμο Οθζμιάπμο
252

  

οπμδδθχκεζ ημκ μζημκμιζηυ λεπεζιυ ημο ζε ακηίεεζδ ιε ημ πθμφζζμ ζπίηζ ημο 

βζαηνμφ ηενζχηδ (υ.π., 132-133), εκχ ηα θοζζμβκςιζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ δνχςκ 

δδθχκμοκ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημοξ (πμκηνά πείθδ Οθζμιάπμο-θζθδδμκία, ιμοζάηζ 

βζαηνμφ πμο δεκ ήεεθε κα αζπνίζεζ- θζθμδμλία, πθςιυ πνυζςπμ Άθηδ- αδοκαιία 

παναηηήνα). Ο βένμ Οθζυιαπμξ είκαζ μ έηπηςημξ ανζζημηνάηδξ πμο αδοκαηεί κα 

δχζεζ θφζδ ζηα πνμαθήιαηα πμο μ ίδζμξ δδιζμφνβδζε, γχκηαξ ζε ηαεεζηχξ 

ανζζημηναηζηήξ αιενζικδζίαξ ηαζ δοζηίκδηδξ ζηέρδξ. Γεκ ακαθαιαάκεζ ηδκ εοεφκδ 

ηςκ πνάλεχκ ημο, απμγδηά εοζίεξ απυ ημοξ άθθμοξ (Δοθαθία) ηαζ υηακ απμηοβπάκεζ, 

ηνεθαίκεηαζ. Ζ επζθμβή ημο δεκ λαθκζάγεζ ημκ ακαβκχζηδ, ηαεχξ είκαζ ελανπήξ 

δμζιέκμξ ηαζ ιέζς ηςκ αθδβδιαηζηχκ ζπμθίςκ μ ακαβκχζηδξ πνμεημζιάγεηαζ βζα 

ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο. Ο βζαηνυξ ηενζχηδξ είκαζ μ δοκαιζηυξ ήνςαξ ηδξ 

ακενπυιεκδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ, ηςκ αζηχκ, μ μπμίμξ έπεζ επίβκςζδ ηδξ δφκαιήξ ημο 

ηαζ ηδ πνδζζιμπμζεί ακάθμβα βζα κα πεηφπεζ ημοξ ζηυπμοξ ημο. Δίκαζ μ ηοπζηυξ 

αζηζηυξ ήνςαξ ηαζ ηα θυβζα ηαζ μζ πνάλεζξ ημο πδβάγμοκ απυ ηδκ ημζκςκζηή ημο 

φπανλδ. Ο Άθηδξ ιε ηδ ζεζνά ημο είκαζ μ νμιακηζηυξ ήνςαξ πμο επζεοιεί κα αθθάλεζ 

ημκ ηυζιμ, αθθά δεκ έπεζ ηδ δφκαιδ κα ημ ηάκεζ. Ζ επακαθαιαακυιεκδ ελςηενζηή 

πενζβναθή ημο Άθηδ ςξ  αδφκαιμο, ζηενδιέκμο γςηζηχκ δοκάιεςκ άημιμο, απμδίδεζ 

αθεκυξ ηδ παναηηδνμθμβζηή ζφζηαζή, αθεηένμο πνμσδεάγεζ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο 

ένβμο.  Γεκζηά δ επζθμβή ημο αθδβδηή κα πνδζζιμπμζήζεζ αθδβδιέκμοξ ιμκμθυβμοξ 
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ηαζ υπζ παναηζεέιεκμοξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα αθδβδιαηζηά ζπυθζα πμο πνμσδεάγμοκ 

ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο θακενχκμοκ ηδκ πνυεεζή ημο αθδβδηή κα ιδκ αθήζεζ ημοξ 

ήνςεξ  κα αοημκμιδεμφκ ηαζ κα αοημπνμαθδεμφκ ιε ημ δζηυ ημο θυβμ. Ο αθδβδηήξ, 

επμιέκςξ, εθέβπεζ ημοξ ήνςεξ ημο, βκςνίγεζ ηα πάκηα βζ‘ αοημφξ ηζ μζ ήνςεξ δεκ 

λεθεφβμοκ απυ ημκ ηθεζζηυ ηυζιμ ημοξ.  

         ημκ Καηάδηθν μζ ήνςεξ ανίζημκηαζ ζε ιζα εφεναοζηδ ζζμννμπία, εειαηζηά 

δζαθμνμπμζδιέκδ απυ εηείκδκ ζηδ κμοαέθα Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα· εηεί έθηαζβε δ 

ημζκςκία, εκχ εδχ μ πναβιαηζηυξ αίηζμξ είκαζ μ άκενςπμξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα 

ζηακμπμζήζεζ ηζξ επζεοιίεξ ηαζ ηα πάεδ ημο.  Οζ ήνςεξ δμηζιάγμκηαζ ηαζ αθθάγμοκ: μ 

Πέηνμξ πενκά ιζα ιεβάθδ δεζηή ηνίζδ ιέπνζ κα μιμθμβήζεζ ημ έβηθδιά ημο ηαζ 

ααζακίγεηαζ απυ ηζξ ηφρεζξ, πνμζπαεχκηαξ ιάηαζα κα ηζξ λεπενάζεζ, εκχ μ 

Σμονηυβζακκμξ ηαηαηηά ηδκ ακενχπζκδ ζμθία λεπενκχκηαξ ηζξ ζηζέξ ημο ζδζμηεθμφξ 

πάεμοξ ημο βζα ηδκ Μανβανίηα. ημκ Καηάδηθν μζ ήνςεξ ζοκεζδδημπμζμφκ ηζξ 

ακηζθάζεζξ ημοξ ηαζ ηζξ ακηζιεηςπίγμοκ δζμνεςηζηά.  Καηαηημφκ ηδκ επίβκςζδ ηςκ 

πνάλεςκ ηαζ ηςκ πυεςκ ημοξ ηαζ ηενδίγμοκ ιζα ζζμννμπία. Ο Σμονηυβζακκμξ 

απμηαθφπηεηαζ ηονίςξ ιέζα απυ ημ δζάθμβμ, ηα θυβζα ημο υιςξ πνμηαθμφκ ςξ επί ης 

πθείζης ηδ δοζθμνία (Μανβανίηα) ή ημ βέθζμ (ζημ δζηαζηήνζμ, ζηδ θοθαηή). Δίκαζ μ 

ήνςαξ πμο ιε ηδκ ακάνιμζηδ ζοιπενζθμνά ημο πανεηηθίκεζ απυ ηδκ ημζκή 

ροπμθμβία απμηεθχκηαξ ημ δζζοπυζηαημ ήνςα ηδξ ηανκαααθζηήξ πανάδμζδξ, 

παναιέκεζ υιςξ πνμαθέρζιμξ, αθμφ απμηεθεί ημκ άβζμ ήνςα πμο εοζζάγεηαζ βζα ημ 

ηαθυ ηςκ ζοκακενχπςκ ημο ηαζ δεκ αθθάγεζ. Δίκαζ ελανπήξ αθδβδιαηζηά δμζιέκμξ 

ηαζ δεκ επζθοθάζζεζ εηπθήλεζξ βζα ημκ ακαβκχζηδ. Ο Πέηνμξ ηαζ μ Σμονηυβζακκμξ  

απμηημφκ ζηαδζαηά έκα αάεμξ πεδίμο, πανμοζζάγμοκ δζαηοιάκζεζξ, ελαημθμοεμφκ, 

υιςξ, κα είκαζ πνμαθέρζιμζ. 

         ημ ένβμ Ζ Εσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, δίκεηαζ επίζδξ έιθαζδ, υπςξ ηαζ 

ζηα πνμδβμφιεκα ένβα ημο Θεμηυηδ, ζηδκ πενζβναθή ηςκ θοζζμβκςιζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δνχςκ, ηαεχξ ηα ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά εκυξ πνμζχπμο 

δδθχκμοκ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο, βζ‘ αοηυ ηαζ μ θζθάνβονμξ Ανβφνδξ  πενζβνάθεηαζ 

ςπνυξ, παπφξ, ιε πμθφ ιεβάθμ ζημιάπζ εκχ μ αθεθήξ αδενθυξ ημο «νμδμηυηηζκμξ» 

ιε ιζηνά ηαζηακά πνυζπανα ιάηζα ηαζ ηυηηζκα πείθδ πμο «παιμβεθμφζακ 

αδζάημπα»
253

. Οζ ήνςεξ, ιε ελαίνεζδ ημκ Κανααέθα, είκαζ μζ ηοπζημί ήνςεξ ημο 

πςνζμφ πςνίξ ζδζαίηενεξ δζαηοιάκζεζξ: μ πμκδνυξ Ανβφνδξ ζε ακηζδζαζημθή ιε ημκ 
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αβαευ αδενθυ ημο, ημ Γζάκκδ, μ πθεμκέηηδξ παπάξ ημο πςνζμφ, μ ακήιπμνμξ 

κμδάνμξ. Οζ ηζκήζεζξ, μζ πνάλεζξ, ηαζ ηα θεβυιεκά ημοξ, είκαζ ακάθμβα ημο 

ημζκςκζημφ επζπέδμο ημοξ ηαζ είκαζ πνμαθέρζιμζ ήνςεξ. Αοηυξ πμο λεθεφβεζ απυ ηα 

ηοπζηά υνζα είκαζ μ Κανααέθαξ, μ μπμίμξ απμηεθεί ημκ ηανκαααθζηυ ήνςα.  Ανπζηά 

ζημ θυβμ ημο, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ άθθμοξ ήνςεξ, εκημπίγμκηαζ θέλεζξ πμο δεκ 

ανιυγμοκ ζηδ βναιιαηζηή ημο θυβμο ημο, υπςξ βζα πανάδεζβια «εζςηενζηυξ» (υ.π., 

40) ηαζ «παεδηζηυξ» (υ.π., 78). Σζξ πνδζζιμπμζεί εέθμκηαξ κα απμημιίζεζ ηφνμξ, ζε 

ζηζβιέξ έκηαζδξ πμο αζζεάκεηαζ υηζ επζαάθθεηαζ κα οπεναζπίζεζ ημκ εαοηυ ημο. ηδκ 

πενίπηςζδ ημο Κανααέθα μδδβμφιαζηε ζε ηανκαααθζημφξ ηφπμοξ δνχςκ, ζδζαίηενμ 

παναηηδνζζηζηυ ηςκ μπμίςκ είκαζ δ δζζοπυζηαηδ οθή ημο παναηηήνα ημοξ.  Δίκαζ μ 

ήνςαξ πμο πνμηαθεί βέθζμ ιε ηζξ πνάλεζξ ημο αθθά ηαοηυπνμκα επζημκίγεζ ηα ηναβζηά 

αδζέλμδα ηδξ γςήξ ημο. Δίκαζ μ αλαπνδνγπξηζκέλνο, εα θέβαιε, ήνςαξ πμο έπεζ πθήνδ 

αοημβκςζία ηςκ πνάλεχκ ημο, αθθά θεζημονβεί ηαη‘ ακηζζηνμθή ημο ακαιεκμιέκμο 

ηαζ βίκεηαζ ακηζηείιεκμ πθεοαζιμφ απυ υθμοξ ιέζα ζε ζοιθναγυιεκα, υπμο μ 

έπαζκμξ ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ πνμζαμθή ηαζ μζ ηςιζηέξ ιε ηζξ ηναβζηέξ εζηυκεξ.  

 

Ζξωίδεο 

         ζμκ αθμνά ηζξ δνςίδεξ ζηδκ Σηκή θαη ην Υξήκα μ πακημβκχζηδξ αθδβδηήξ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα δζδβήιαηα, δίκεζ έιθαζδ ζηδκ αθδβδιαηζηή εηδίπθςζδ 

ημο εζςηενζημφ ημοξ ηυζιμο. Ζ ροπμβναθζηή ηάζδ ημο αθδβδηή ηαζ μ νεαθζζηζηυξ 

πνμζακαημθζζιυξ ημο λεπενκμφκ ημ πνυηοπμ ηδξ ιμζναίαξ βοκαίηαξ πμο δε 

δζαδναιαηίγεζ μοζζαζηζηυ νυθμ, ηαεχξ πθέμκ πανμοζζάγεηαζ έκα δοκαιζηυηενμ 

πνυηοπμ βοκαίηαξ πμο δμοθεφεζ ηαζ ηαοηυπνμκα ζοκηδνεί ηδκ μζημβέκεζά ηδξ, αθμφ μ 

άκηναξ ηδξ είκαζ αδφκαιμξ κα ακαθάαεζ ηα ηαεήημκηά ημο (ζζυνα Δπζζηήιδ) ηαζ ιε 

ημ θυβμ ηδξ επζαάθθεηαζ ζημοξ άθθμοξ. Πανάθθδθα ζηζαβναθείηαζ δ ελέθζλδ ηδξ 

αδφκαιδξ Ρήκδξ ζε έκα δοκαιζηυ άημιμ, ιία ελέθζλδ πμο είκαζ απμηέθεζια ηςκ 

εζςηενζηχκ δζενβαζζχκ ηαζ ημο λέκμο θυβμο πμο επδνεάγεζ ημ θυβμ ηδ ηαζ ηζξ 

απμθάζεζξ ηδξ. Ο λέκμξ θυβμξ ηδ ιεηαηνέπεζ ζε ιζα δοκαιζηή δνςίδα, έπμκηαξ ημ 

ζηήνζβια αδζαπναβιάηεοηςκ δεζηχκ ανπχκ ηαζ πνμηεναζμηήηςκ, ιε απμηέθεζια κα 

απμννίρεζ ηδκ αβάπδ ημο Ακηνέα ηαζ κα απμθαζίζεζ κα ζοκηδνήζεζ ιυκδ ηδξ ημκ 

εαοηυ ηδξ ηαζ ημ παζδί ημοξ. Οζ ήνςεξ, ιέζς ηςκ δζαθμβζηχκ εζςηενζηχκ δζενβαζζχκ, 

απμηημφκ έκα αάεμξ πεδίμο, αθθά αδοκαημφκ κα αοημκμιδεμφκ πθήνςξ απυ ημκ 

αθδβδηή ηαζ δ ζηάζδ ημοξ, ιε ελαίνεζδ ημ ηέθμξ ημο ένβμο, είκαζ πνμαθέρζιδ.  
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         ημ ιοεζζηυνδια Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο έπμοιε  εκημκυηενδ πνήζδ ημο 

ιμκμθυβμο πμο αμδεά ζηδκ απυδμζδ ημο παναηηήνα ηάεε ήνςα. Ο αθδβδηήξ 

επζθέβεζ πμθφ ζοπκά κα ιδ αάγεζ αοημφζζμοξ δζαθυβμοξ αθθά κα πανμοζζάγεζ ηα 

βεβμκυηα ιέζα απυ ηζξ ζηέρεζξ ηςκ δνχςκ  οπυ ηδ ιμνθή ιμκμθυβςκ ή ηνοιιέκςκ 

δζαθυβςκ. Ζ πενζβναθή ηςκ θοζζμβκςιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δνςίδςκ 

απεζημκίγεζ ημ παναηηήνα ημοξ, βζ αοηυ ηαζ δ Δοθαθία πενζβνάθεηαζ υιμνθδ ιε 

λακεά ιαθθζά πμο εοιίγεζ άββεθμ
254

  ηαζ δδθχκεζ ημκ αβαευ παναηηήνα ηδξ, εκχ ζηδκ 

Αζιίθζα ημκίγμκηαζ εηείκα ηα ζημζπεία πμο μδδβμφκ ιεηςκοιζηά ζηδκ απυδμζδ ηδξ 

βοκαίηαξ εηείκδξ πμο ελμοζζάγεζ ημοξ πάκηεξ ιε ημ ζχια ηδξ, πνμηαθχκηαξ 

ζζπονυηαηα πάεδ (ηα «πμκηνά ηυηηζκα πείθδ» ηαζ ημ ημνιί ηδξ, υπςξ δζαβνάθεηαζ 

απυ ημ θυνειά ηδξ, υ.π., 71), υπςξ δείπκεζ μ παεζαζιέκμξ πανάκμιμξ ένςηαξ πμο γεζ 

ιε ημ Γζχνβδ. Ζ Δοθαθία είκαζ δ ζδακζηή βοκαίηα ηδξ ανζζημηναηζηήξ ημζκςκίαξ: 

υιμνθδ, ζεική, ιε ςναίμοξ ηνυπμοξ. Δίκαζ δ ηοπζηή βοκαίηα ηδξ ανζζημηναηζηήξ  

ημζκςκίαξ πμο πνέπεζ κα οπαημφεζ ημκ παηένα ηδξ ηαζ ιεηά ημ βάιμ ημκ άκηνα ηδξ, βζ‘ 

αοηυ ηαζ δεκ πνέπεζ κα εκδίδεζ ζημ ζοκαίζεδια αθθά ακηίεεηα κα οπμηφπηεζ ζηδ 

ιμίνα. Δλαζηίαξ αοημφ δεκ ελεθίζζεηαζ αθθά παναιέκεζ μ παναδμζζαηυξ ηφπμξ ηδξ 

ανζζημηναηζηήξ βοκαίηαξ. Γεκ είκαζ δ δοκαιζηή Ρήκδ ημο δζδβήιαημξ Ζ Σηκή θαη ην 

Υξήκα∙ δε ζπάγεζ ημ ηαηεζηδιέκμ ηαζ ημοξ μζημβεκεζαημφξ ή ημζκςκζημφξ θναβιμφξ, 

αθθά ακηίεεηα  οπμηάζζεηαζ ζηδ ιμίνα. Δκχ πανμοζζάγεηαζ κα ζοκεζδδημπμζεί ηα 

θάεδ ηδξ, ιέζα απυ ημοξ εζςηενζημφξ δζαθυβμοξ ηδξ, αδοκαηεί κα ηα δζμνεχζεζ. Ζ  

δνςίδα ηθείκεηαζ αδζέλμδα ζ‘ έκακ αηζκδημπμζδιέκμ ηυζιμ, εειεθζςιέκμ ζε ιζα 

ιμκμθμβζηή εέαζδ ημο ακενχπμο ηαζ ηδξ γςήξ ημο, ηαζ εκχ απυ ηδ ιζα ιενζά 

θαίκεηαζ κα έπεζ ηαηαηηήζεζ ημ δζπθυ κυδια ηδξ «εοζίαξ» ηαζ κα είκαζ άνα έημζιδ κα 

ακηζιεηςπίζεζ ημκ ηυζιμ ηδξ παξνληηθόηεηαο (κα ζηναθεί ζημκ Άθηδ ηαζ ηδκ 

ακζδζμηεθή αβάπδ ημο), ηδκ ίδζα ζπεδυκ ζηζβιή μ ιμκμθμβζζιυξ ημο απαναζάθεοημο 

ηυζιμο, δδθδηδνζάγεζ ηδκ ακηίθδρδ ηδξ, θένκμκηαξ ζηδκ επζθάκεζα ιζακ 

ακηεζηναιιέκδ έκκμζα «δνςζζιμφ», δ μπμία επζαάθθεζ ηδκ οπμηαβή, αηυια ηαζ υηακ 

μ βζαηνυξ ηδκ εβηαηαθείπεζ θεφβμκηαξ ιε ηδκ ενςιέκδ ημο. Ζ Αζιίθζα απυ ηδκ άθθδ 

είκαζ δ δοκαιζηή βοκαίηα πμο πνμηαθεί ημ πάεμξ ζε υθμοξ ημοξ άκηνεξ.  Σμ πάεμξ ιε 

ημ μπμίμ αβαπά δ Αζιίθζα, μνίγεζ έκακ ααζακζζηζηυ ηφηθμ εζςηενζηχκ δζενβαζζχκ, 

πμο ηαηαθήβμοκ ηαηαζηνμθζηέξ, ααζζζιέκεξ ηαεχξ είκαζ ζε ιζα ακαπμδμβονζζιέκδ 

εηδμπή αιμζααζυηδηαξ αζζεδιάηςκ ηαζ ακηαπυηνζζδξ, υπμο δ αβάπδ πενζζηνέθεηαζ 
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ζημκ άλμκα ημο ιίζμοξ ηαζ ακηίζηνμθα.  Ζ Αζιίθζα είκαζ πνμαθέρζιμξ ήνςαξ. Απυ 

ηδκ ανπή ημο ένβμο ιέζα απυ ηζξ εζςηενζηέξ ηζξ ζηέρεζξ δζαθαίκεηαζ υηζ είκαζ ιία 

βοκαίηα πμο δίκεηαζ ιε πάεμξ, αθθά ηαοηυπνμκα ηζιςνεί μπμίμκ δεκ εηηζιά ηδκ αβάπδ 

ηδξ. Ζ εηδζηδηζηυηδηά ηδξ θακενχκεηαζ ιέζα απυ ηα ζπέδζα ηδξ πμο εηθνάγεζ 

ιμκμθμβχκηαξ, βζ‘ αοηυ ηαζ δεκ εηπθήζζεηαζ μ ακαβκχζηδξ υηακ ζημ ηέθμξ ηα 

οθμπμζεί.   ημ ένβμ μζ ιμκυθμβμζ είηε μδδβμφκ ημκ ήνςα ζηδκ αοημβκςζία (Δοθαθία) 

είηε εαιπχκμοκ εκηεθχξ ηδκ ηνίζδ ημο ηαζ ημκ μδδβμφκ ζε ζημηεζκέξ ζδέεξ (Αζιζθία). 

Ο αθδβδηήξ εθέβπεζ ημοξ ήνςεξ ημο ηαζ δεκ αθήκεζ πενζεχνζα κα λεθφβμοκ απυ ημκ 

ηθεζζηυ ηυζιμ ημοξ. 

       ημκ Καηάδηθν μ Θεμηυηδξ ζημζπεζμεεηεί έκα δζαθμνεηζηυ, ζε ζπέζδ ιε ηα 

πνμδβμφιεκα ένβα ημο, ηφπμ βοκαίηαξ, πμο μνβακχκεζ ζπέδζα ηαζ ελμοζζάγεζ ηζξ 

επζεοιίεξ ηςκ άθθςκ ιέκμκηαξ ζημ ηέθμξ εηηνειήξ, βζα κα γήζεζ άθςκδ ηαζ 

δδθδηδνζαζιέκδ ιέζα ζε έκα μδοκδνυ ζοκεζδδζζαηυ αδζέλμδμ. οβηεηνζιέκα ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Μανβανίηαξ έπμοιε ιζα ελμοζζαζηζηήξ δνςίδα πμο εθέβπεζ εη πνχηδξ 

υρεςξ ηαζ ηαηά ηζξ πενζζηάζεζξ ηνεζξ άκηνεξ, έκα ζφγοβμ, έκακ εναζηή ηαζ ημκ 

Σμονηυβζακκμ. Ο ηυζιμξ ηδξ ηνμθμδμηείηαζ απυ ηδ ζαβήκδ πμο επδνεάγεζ ημοξ 

άθθμοξ άκηνεξ, βζα αοηυ ηαζ ανπζηά κζχεεζ υηζ ελμοζζάγεζ ημοξ πάκηεξ. Δίκαζ δ 

βοκαίηα πμο ηα εέθεζ υθα ζημκ απυθοημ ααειυ ηαζ πςνίξ ηδκ παναιζηνή 

παναπχνδζδ. Απυ ηδ ιζα απμθαιαάκεζ ηδ δζπθή ζπέζδ, αθθά απυ ηδκ άθθδ θμαάηαζ 

κα ιδ πάζεζ ηδ κ οπυθδρή ηδξ. Ο ηυζιμξ ηδξ ηνμθμδμηείηαζ απυ ηδκ ελμοζία, αθθά 

πανάθθδθα ηαζ απυ ημ θυαμ.  ηδ ζοκέπεζα, υιςξ, ιεηά ηδ δμθμθμκία ημο άκηνα ηδξ, 

δ Μανβανίηα οπμηάζζεηαζ ζηδ ιμίνα ηδξ ηαζ απυ δοκαιζηή ιοεζζημνδιαηζηή 

πνμζςπζηυηδηα, δ μπμία μνίγεζ ηαζ εθέβπεζ ηζξ ηφπεξ ηςκ ακδνχκ πμο ηδκ 

πενζαάθθμοκ, ιεηαιμνθχκεηαζ ζε πθάζια ακίηακμ κα μνίζεζ ηδκ ίδζα ημο ηδ γςή, έκα 

«ηνφμ θείρακμ». Έπεζ δζαζαθεοηεί μνζζηζηά δ μνζμεεηζηή βναιιή ιεηαλφ ελμοζίαξ 

ηαζ θυαμο ηαζ πθέμκ ζηδ γςή ηδξ επζηναηεί μ θυαμξ. Απυ ηδκ ελμοζία εηπίπηεζ ζηδκ 

οπμηέθεζα ηαζ ιέκεζ ιεηέςνδ εηεί, πςνίξ πνμμπηζηή αθθαβήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ. 

       ηδ κμοαέθα, Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, ηονζανπεί μ δζάθμβμξ ηαζ δ 

δνάζδ. Σμοξ ήνςεξ δεκ ημοξ "αθέπμοιε" πζα ιυκμκ αθθά ημοξ αημφιε, ιε 

απμηέθεζια κα ιεζχκεηαζ αζζεδηά δ πακημβκςζία ημο αθδβδηή. Οζ δνςίδεξ 

(Υνοζάκεδ, παπαδζά, αδενθή Κανααέθα, βοκαίηεξ πςνζμφ), ιε ελαίνεζδ ηδ Μανία, 

απμηεθμφκ, ιε ηα θεβυιεκα ηαζ ηζξ πνάλεζξ ημοξ ηζξ ηοπζηέξ βοκαίηεξ ημο πςνζμφ πμο 

ημοηζμιπμθεφμοκ, ανίγμοκ ηαζ είκαζ οπμηαβιέκεξ ζημκ άκηνα ημοξ. Σα θοζζμβκςιζηά 
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παναηηδνζζηζηά ηδξ Υνοζάκεδξ
255

 απεζημκίγμοκ ημ παναηηήνα ηδξ. ε ακηίεεζδ ιε 

ηζξ ηοπζηέξ βοκαίηεξ ημο πςνζμφ, δ Μανία είκαζ δοκαιζηή ηαζ επζαάθθεηαζ ζημκ 

αδφκαιμ ζηδ εέθδζδ άκηνα ηδξ. Απυ ηδκ ανπή ημο ένβμο πανμοζζάγεηαζ υιμνθδ ηαζ 

πμεδηή (υ.π., 13), εκχ ιε ηα θεβυιεκά ηδξ πανμοζζάγεηαζ δίηαζδ ηαζ ακζδζμηεθήξ 

(υ.π., 16), ηάηζ υιςξ πμο δεκ ζζπφεζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. Γζα πνχηδ θμνά ζηα ένβα 

ημο Θεμηυηδ δ πενζβναθή ηςκ θοζζμβκςιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηα θυβζα εκυξ ήνςα, υπζ 

ιυκμ δεκ οπμδδθχκμοκ ημ παναηηήνα ημο, αθθά ηαοηυπνμκα παναπθακμφκ ημκ 

ακαβκχζηδ. Δπζπθέμκ, δ ζηάζδ ηδξ Μανίαξ είκαζ ζε πμθθά ζδιεία απνυαθεπηδ: απυ 

ηδ ιζα βεθάεζ ιε ηδ ζηάζδ ημο Κανααέθα ηαζ ημκ πνμηαθεί ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ, 

απυ ηδκ άθθδ υιςξ ελμνβίγεηαζ υηακ εηείκμξ ηδξ επζηίεεηαζ ενςηζηά. Μζθά ιε εοιυ 

ηαζ ιίζμξ βζα ημκ Κανααέθα πμο δζααάθθεζ ημ υκμιά ηδξ αθθά ζε ανηεηά ζδιεία δ 

μνβή ηδξ θαίκεηαζ κα ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε ιζα εεηζηή αφνα. Δκχ θμζπυκ δ Μανία 

πανμοζζάγεηαζ ανπζηά κα θεζημονβεί αάζεζ ζπεδίμο, ζηδκ μοζία είκαζ ακηζθαηζηυξ ηαζ 

απνυαθεπημξ ήνςαξ, υπςξ θαίκεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ κμοαέθαξ, ηαεχξ μ ακηίπαθμξ ηδξ 

δεκ είκαζ μοζζαζηζηά μ Κανααέθαξ αθθά μ άθθμξ ηδξ εαοηυξ πμο ακεααίκεζ ζηδκ 

επζθάκεζα απυ ημκ ζηζχδδ ζοκεζδδζζαηυ ηδξ ηυζιμ, βζα κα οπενζζπφζεζ. Ο αθδβδηήξ 

απμδεζιεφεζ ημ ηεκηνζηυ πνυζςπμ, ηδ Μανία, δ μπμία δνα απνυαθεπηα, δίκμκηαξ 

έηζζ ημ ζηίβια ιζαξ ααεφηενδ νεαθζζηζηά πνμζακαημθζζιέκδξ αθήβδζδξ ιε έκα δζπθυ 

ήνςα πμο έπεζ πθήνδ ζοκείδδζδ αοηχκ πμο ηάκεζ.  

         οιπεναζιαηζηά μζ ήνςεξ ηςκ ένβςκ ημο Θεμηυηδ, ηυζμ μζ άκηνεξ υζμ ηαζ μζ 

βοκαίηεξ, ελεθίζζμκηαζ αθδβδιαηζηά ζε ηάεε ένβμ βζα κα μδδβδεμφιε απυ ημοξ 

παναδμζζαημφξ ηφπμοξ ζημοξ νεαθζζηζημφξ παναηηήνεξ ηδξ Μανίαξ ηαζ ημο 

Κανααέθα.  

        ζμκ αθμνά ημοξ άκηνεξ ήνςεξ απυ ημοξ κζηζεσημφξ οπενάκενςπμοξ ηςκ 

πνχηςκ ένβςκ ημο Θεμηυηδ μδδβμφιαζηε ζε ηφπμοξ υπςξ μ Ακηνέαξ ιε ακενχπζκεξ 

δζαζηάζεζξ, ηαζ απυ ημοξ ηοπζημφξ ήνςεξ ηδξ πυθδξ (βένμξ Οθζμιάπμξ, βζαηνυξ 

ηενζχηδξ) ηαζ ημο πςνζμφ (Ανβφνδξ, Γζάκκδξ, παπάξ, κμδάνμξ) μδδβμφιαζηε ζημκ 

ηανκαααθζημφ ηφπμο Κανααέθα. Ο Θεμηυηδξ απυ ηδκ ανπή ηςκ χνζιςκ ένβςκ ημο 

επελενβάγεηαζ ζοζηδιαηζηά ημκ ηανκαααθζηυ ήνςα. Με ιζα πνμζεπηζηυηενδ ιαηζά 

παναηδνείηαζ ιζα μιμζυηδηα ακάιεζα ζημκ Άθηδ ημο ένβμο Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά 

ηνπο, ζημκ Σμονηυβζακκμ ζημκ Καηάδηθν ηαζ ζημκ Κανααέθα ζημ Ζ δσή θαη ν 

ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια. Καζ μζ ηνεζξ ήνςεξ πανεηηθίκμοκ απυ ηδκ ημζκή ροπμθμβία 
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ηαζ κμμηνμπία, πνμηαθχκηαξ ημ βέθζμ ηςκ οπυθμζπςκ δνχςκ
256

. Ακ ζημκ Καηάδηθν 

οπήνπακ ζπένιαηα ηανκαααθμπμίδζδξ ιε ημκ ήνςα (Σμονηυβζακκμξ) κα 

πανμοζζάγεηαζ δθίεζμξ ζημκ ένςηα ηαζ κα πνμηαθεί ημ βέθζμ ζημοξ ηναημοιέκμοξ ιε 

ηδκ ημζιμεεςνία ημο, εδχ πνυηεζηαζ βζα έκα ένβμ πμο ημ δζαζηίγμοκ ζημζπεία 

ηανκαααθμπμίδζδξ, δμιδιέκμ ηαεχξ είκαζ ζηδ αάζδ ηςκ ανπχκ ημο ηςιζημηναβζημφ.  

          Ζ ελέθζλδ ηςκ δνςίδςκ ζηα χνζια αθδβδιαηζηά ένβα ημο Θεμηυηδ είκαζ πζμ 

ζφκεεηδ ηαεχξ απυ ηζξ βοκαίηεξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ένβςκ ημο Θεμηυηδ 

μδδβμφιαζηε ζε έκα δοκαιζηυηενμ πνυηοπμ βοκαίηαξ ζηδκ Σηκή θαη ην Υξήκα (ζζυνα 

Δπζζηήιδ, Ρήκδ) ηαζ απυ ηδξ ηοπζηέξ βοκαίηεξ ηδξ πυθδξ (Δοθαθία, Αζιίθζα, ηονά 

Φςηεζκή) ηαζ ημο πςνζμφ (Υνοζάκεδ, παπαδζά, αδενθή Κανααέθα) μδδβμφιαζηε 

ζημκ απνυαθεπημ δζπθυ ήνςα, ηδ Μανία. Ο Θεμηυηδξ επελενβάγεηαζ ημκ ήνςα αοηυ 

απυ ηδκ ανπή ηςκ χνζιςκ ένβςκ ημο, ηαεχξ δ Μανία είκαζ δ ελέθζλδ ηδξ Αζιίθζαξ 

ημο ένβμο Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο πμο ηαηαζηνχκεζ ηαζ εθανιυγεζ εηδζηδηζηά 

ζπέδζα, αθθά ηαζ ηδξ Μανβανίηαξ ζημκ Καηάδηθν πμο απμθαιαάκεζ ηδ δζπθή ζπέζδ 

ηδξ,  μνβακχκεζ ζπέδζα ηαζ ελμοζζάγεζ ηζξ επζεοιίεξ ηςκ άθθςκ ιέκμκηαξ ζημ ηέθμξ 

εηηνειήξ, βζα κα γήζεζ άθςκδ ηαζ δδθδηδνζαζιέκδ ιέζα ζε έκα μδοκδνυ 

ζοκεζδδζζαηυ αδζέλμδμ.  

         φιθςκα ιε ηδ δζάηνζζδ ημο Forster οπάνπμοκ επίπεδμζ ήνςεξ (flat characters) 

ηαζ πμθφπθεονμζ ήνςεξ (round characters). Οζ πνχημζ έπμοκ θίβα παναηηδνζζηζηά 

ζημζπεία ηαζ είκαζ πνμαθέρζιμζ, εκχ μζ δεφηενμζ έπμοκ πμθθά παναηηδνζζηζηά, είκαζ 

απνυαθεπημζ ηαζ ελαζηίαξ αοημφ ημοξ εοιυιαζηε ςξ νεαθζζηζηά άημια
257

. Με ημ 

                                                 
256

 Ο Άθηδξ πανμοζζάγεηαζ ςξ μ νμιακηζηυξ ήνςαξ πμο δζααάγεζ ζοκέπεζα απυ ιζηνυξ ηαζ μκεζνεφεηαζ 

ηδκ επακάζηαζδ πμο εα επζθένεζ ηδκ ακαβέκκδζδ ηδξ Δθθάδαξ
256

 ηαζ έκακ μκεζνειέκμ ηυζιμ ζημκ 

μπμίμκ υθμζ μζ άκενςπμζ εα είκαζ αβαεμί («Χ, μζ άκενςπμζ ήηακ υθμζ αβαεμί! Γεκ ημοξ άνεζε  κα 

ααζακίγμοκ ηακέκα», υ.π., 173). Σα θυβζα ημο, υιςξ, πνμηαθμφκ ημ βέθζμ ηςκ πανεονζζημιέκςκ («Καζ 

ηάπμζμξ εβέθαζε. Καζ ημ βέθζμ εβεκζηεφηδηε, ημθθχκηαξ απυ ημκ έκακ ζημκ άθθμκ, δπδνυ, λάζηενμ, 

πανμφιεκμ», υ.π., 104),  μ ίδζμξ αδοκαηεί κα αθθάλεζ ημκ ηυζιμ, αθθά ηαζ κα δζεηδζηήζεζ ηδκ αβάπδ 

ημο ηαζ ζημ ηέθμξ πεεαίκεζ. Ο Σμονηυβζακκμξ ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ απμηεθεί επίζδξ ημ νμιακηζηυ, 

αβαευ ήνςα, ημκ άβζμ πμο πνμζπαεεί κα δζδάλεζ ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ, ηζιςνείηαζ βζα έκα έβηθδια 

πμο δεκ έηακε αθθά δεκ επακαζηαηεί, ηαεχξ ημ αθέπεζ ςξ εείμ ένβμ βζα κα βθζηχζεζ ηζξ αιανηςθέξ 

ροπέξ ιε ηζξ ενδζηεοηζηέξ ημο δζδαπέξ.  Πνμηαθεί, επίζδξ, ημ βέθζμ ηςκ άθθςκ πμο ημκ αημφκε, ηαεχξ 

ζημ δζηαζηήνζμ ημκ εεςνμφκ θνεκμαθααή («απυ ημκ πανάδμλμ ηαζ ζδζυννοειμ ηνυπμ ημο 

ηαηδβμνμφιεκμο πνμηφπηεζ ηαεανά ηάπμζα ημο θνεκμαθάαεζα»,)
256

 ηαζ ζηδ θοθαηή ηνεθυ («είκαζ 

γμονθυξ βζα δέζζιμ», υ.π., 156), βζ αοηυ ηαζ ημκ απμηαθμφκ ημνμσδεοηζηά Άδ-Γζάκκδ Σμονηυβζακκμ 

(υ.π., 147). Μέζα απυ ημ ηεκηνζηυ πνυζςπμ ημο βεθμίμο λεπνμαάθθεζ ημ δζζοπυζηαημ ηςιζημηναβζηυ 

πμνηναίημ ημο ζμθμφ παγμφθδ ηαζ  ημο ηναβζημφ βεθςημπμζμφ ηδξ ηανκαααθζηήξ θμβμηεπκίαξ.  

Δλέθζλδ ηςκ πζμ πάκς δνχςκ απμηεθεί μ Κανααέθαξ, μ μπμίμξ απμηεθεί πθέμκ έκα ηανκαααθζημφ 

ηφπμο ήνςα, μ μπμίμξ πνμηαθεί ημ βέθζμ ιε ηζξ πνάλεζξ ημο, αθθά απμηεθεί ζοκάια ηαζ έκα ηναβζηυ 

πνυζςπμ. 
257

 Forster E.m., Aspects of the novel, 75. Βθ. Δπίζδξ: Seymour Chatman, Story and discourse, 

Narrative structure In Fiction and Film,131-134. 
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ηεθεοηαίμ μθμηθδνςιέκμ ένβμ ημο Θεμηυηδ Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια, μ 

ζοββναθέαξ ηαηαθένκεζ κα λεθφβεζ απυ ημοξ παναδμζζαημφξ επίπεδνπο ηφπμοξ ηαζ κα 

ζπδιαηίζεζ νεαθζζηζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ: ημκ ηανκαααθζημφ ηφπμο Κανααέθα ηαζ ημ 

δζπθυ απνυαθεπηυ ήνςα, ηδ Μανία. 
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