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ΠΡΟΛΟΓΟ 

ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζέαηξν παξαηεξείηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κηα ηδηαίηεξα 

απμαλφκελε ηάζε δξακαηνπνίεζεο πεδψλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ. Μηα απιή 

εμέηαζε ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζεαηξηθψλ παξαγσγψλ είλαη αξθεηή λα καο 

πιεξνθνξήζεη γηα ην γεγνλφο απηφ. Ο πινχηνο ηεο ειιεληθήο, ηδηαίηεξα, αιιά θαη ηεο 

μέλεο πεδνγξαθίαο απνηειεί αζηείξεπηε πεγή γηα ην λενειιεληθφ ζέαηξν. Με αθνξκή 

ηελ παξαηήξεζε απηή γελλάηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν ε ζεαηξηθή κεηαθνξά ελφο 

πεδνχ θείκελνπ κπνξεί λα απνδίδεη ζηελ νιφηεηα ηεο ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν 

ελφο πεδνχ θεηκέλνπ. Έπεηηα απφ ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ εξσηήκαηνο αλαδεηάηαη 

έλαο ζπκβαηφο εξγαιεηαθφο άμνλαο, ππφ ην πξίζκα ηνπ νπνίνπ ζα ήηαλ εχινγν λα 

δηεξεπλεζεί ην εξψηεκα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επηιέρηεθε ε αθεγεκαηνινγία σο 

θξηηηθή ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηηο δχν κνξθέο ιφγνπ: αθεγεκαηηθή θαη ζεαηξηθή. 

 Δ αθεγεκαηνινγία σο εξγαιείν ηεο ινγνηερληθήο ζεσξίαο θαη θξηηηθήο έρεη 

πάςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα ραξαθηεξίδεηαη σο απηναλαθνξηθή. ηε λέα 

δηακνξθνχκελε θφξκα ηεο δελ παξακέλεη ζηελ απζηεξή αλάιπζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ 

ιφγνπ φζνλ αθφξα ζηα γισζζηθά ηνπ ζηνηρεία, αιιά επηδηψθεη λα κεηαβεί 

παξάιιεια θαη ζηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε παξαγσγή θαη ε 

πξφζιεςε ησλ αθεγήζεσλ.  

 Ο Α. Υαηδήο είλαη αδηακθηζβήηεηα έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

κεηαπνιεκηθνχο δηεγεκαηνγξάθνπο, ελψ παξάιιεια δηεγήκαηα ηνπ έρνπλ 

κεηαθεξζεί ζηε ζθελή. Σα δηεγήκαηα ηνπ έρνπλ εκπλεχζεη πνιιαπιψο ηνπο Έιιελεο 

ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο. Έρνπλ δξακαηνπνηεζεί κνλσκέλα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

Καιελχρηα Μαξγαξίηα -ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Γεξάζηκνπ ηαχξνπ- πνπ είλαη 

εκπλεπζκέλν απφ ην δηήγεκα ηνπ Α. Υαηδή «Μαξγαξίηα Πεξδηθάξε», αιιά θαη σο 

«ζπξξαθέο», φπσο ε παξάζηαζε Οη Ηζηνξίεο ηνπ Γ. Υαηδή ζην ζέαηξν θελδφλε ζε 

θεηκεληθή θαη δξακαηηθή επεμεξγαζία απφ ηελ Άλλα Κνθθίλνπ. Δ ζεαηξηθφηεηα πνπ 

δηέπεη ηα δηεγήκαηα ηνπ Α. Υαηδή, ε δξακαηηθή δηάζηαζε θαη ηα εζηθά δηιιήκαηα κε 

ηα φπνηα  «ρηίδεη» ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ ηνπ, 

απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο επηινγήο ηνπ σο «παξάδεηγκα» 

ζπγθξηηηθήο αλαθνξάο ζηελ εξγαζία καο.  

 ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη κηα γεληθφηεξε εηζαγσγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Ώξρηθά αλαιχνληαη νη γεληθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

αθεγεκαηνινγίαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα βηνγξαθηθά θαη εξγνγξαθηθά 
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ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηέινο γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ ηνπ Α. 

Υαηδή Σν ηέινο ηελ κηθξήο καο πφιεο. Ώπφ ηε ζπιινγή απηή επηιέγνληαη δχν 

δηεγήκαηα πξνο αλάιπζε, πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο.     

 ην δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη αξρηθά ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα 

αθνινπζεζεί ζηηο αθεγεκαηνινγηθέο αλαιχζεηο ησλ δηεγεκάησλ. Πξψηα επηρεηξείηαη 

ε αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Α. Υαηδή «Μαξγαξίηα Πεξδηθάξε» 

θαη αθνινπζεί ε ζπγθξηηηθή αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε ηνπ δηεγήκαηνο «Μαξγαξίηα 

Παξδηθάξε» ζε ζπλάξηεζε κε ην ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ Γεξάζηκνπ ηαχξνπ 

Καιελχρηα Μαξγαξίηα. ηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη ε αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε ηνπ 

δηεγήκαηνο ηνπ Α. Υαηδή «Ο Νηεηέθηηβ» θαη αθνινπζεί ζπγθξηηηθή αθεγεκαηνινγηθή 

αλάιπζε ηνπ δηεγήκαηνο κε ην εγρείξεκα δξακαηνπνίεζεο ηνπ απφ εκάο, πνπ 

παξαηίζεηαη ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο.  

 Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη ην εμ νινθιήξνπ «δεκηνπξγηθφ» θνκκάηη ηεο 

εξγαζίαο, δειαδή ηελ πξνζπάζεηα δξακαηνπνίεζεο ηνπ δηεγήκαηνο «Ο Νηεηέθηηβ». 

Γηα ηε δξακαηνπνίεζε απηή βαζηθή παξάκεηξνο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ άμνλα ηνπ ζπγγξαθέα. θνπφο είλαη ε φζν ην δπλαηφλ πηζηφηεξε 

κεηαθνξά ηνπ πεδνχ ιφγνπ ζε ζεαηξηθφ θείκελν. Δ δξακαηνπνίεζε απηή απνζθνπεί 

ζηελ πιήξε ελλνηνινγηθή κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηεγήκαηνο ζε δξακαηηθφ 

ιφγν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηνχζηα 

δηαινγηθά κέξε ηνπ πεδνγξαθήκαηνο.  

 Θα ήζεια λα απεπζχλσ έλα κεγάιν επραξηζηψ απφ θαξδίαο ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ Αξ. Θαλάζε ΐ. Κνχγθνπιν, κέινο Βξγαζηεξηαθνχ Αηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο Εζηνξίαο θαη Βζλνινγίαο ηνπ Αεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, γηαηί κε ελέπλεπζε λα γλσξίζσ αιιά θαη λα εκβαζχλσ ζην 

έξγν ηνπ κεγάινπ ζπγγξαθέα Α. Υαηδή. Βπίζεο γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηνπ ζην 

πιηθνηερληθφ κέξνο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, αιιά θαη γηα 

ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα ζπγγξαθήο απηήο ηεο εξγαζίαο.  

 Σέινο επραξηζηψ ηδηαίηεξα ηα κέιε ηεο επηηξνπήο κνπ, ηελ Βπίθνπξε 

Καζεγήηξηα Βπαγγειία Καιεξάληε θαη ηνλ Ώλαπιεξσηή Καζεγεηή Σξηαληάθπιιν Δ. 

Κσηφπνπιν. Σφζν γηα ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ ζηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, φζν 

θαη γηα ηνλ ρξφλν θαη ηηο ελδηαθέξνπζεο ζεκαηηθέο πνπ καο ζχζηεζαλ θαηά ηελ 

πεξίνδν θνίηεζεο κνπ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Αεκηνπξγηθήο 

Γξαθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φιψξηλαο.    
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ  

ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

1.1 To ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο αθεγεκαηνινγίαο.  
 

Ο M. H. Abrams (2012: 58-60) ζην Λεμηθφ ησλ ινγνηερληθψλ φξσλ αλαθέξεη φηη ε 

αθήγεζε δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κηα ηζηνξία ζε πεδφ ή έκκεηξν ιφγν πνπ 

πεξηιακβάλεη: α. γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ ηζηνξία απηή θαη β. 

ραξαθηήξεο-πξφζσπα πνπ ιέλε ή πξάηηνπλ ηα γεγνλφηα ηεο αθήγεζεο. Οξηζκέλα 

ινγνηερληθά είδε, φπσο ην κπζηζηφξεκα, είλαη ξεηέο αθεγήζεηο ηηο νπνίεο εμηζηνξεί 

έλαο αθεγεηήο. ε αληίζεζε βέβαηα κε ην ζέαηξν φπνπ ε αθήγεζε δηαδξακαηίδεηαη 

επί ζθελήο θαη δελ «ηζηνξείηαη». Σα γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη άκεζα απφ ηηο 

ελέξγεηεο θαη ηα ιφγηα ησλ πξνζψπσλ. 

 Δ ζεσξία ηεο αθήγεζεο αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην παξνπζηάδεηαη 

ε ηζηνξία, δειαδή εζηηάδεη ζηε ινγηθή ζεηξά πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα γεγνλφηα κε 

ζθνπφ ηελ ηέξςε, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ αλαγλψζηε ηεο ηζηνξίαο. 

Καζψο επίζεο θαη κε ηηο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλφηα απηά. Δ 

γεληθφηεξε απηή ζεψξεζε ηεο αθήγεζεο νλνκάδεηαη αθεγεκαηνινγία. ε γεληθέο 

γξακκέο αθεγεκαηνινγία είλαη ε ζεσξία πνπ εμεηάδεη ηε θχζε, ηε κνξθή θαη ηε 

ιεηηνπξγία κίαο αθήγεζεο, αλεμάξηεηα κε ην κέζνλ ηεο αλαπαξάζηαζεο. θνπφο ηεο 

είλαη λα ζθηαγξαθήζεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο αθεγεκαηηθήο επάξθεηαο. Ο φξνο 

αθεγεκαηνινγία αλήθεη ζηνλ Tzvetan Todorov θαη αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζην 

έξγν ηνπ Grammaire Du Décaméron (Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε, 2001: 973). 

 χκθσλα κε ηνλ Ώξηζηνηέιε φιεο νη εμηζηνξήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ αξρή 

κέζε θαη ηέινο, ελψ παξάιιεια νθείινπλ λα είλαη δνκεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα εμππεξεηνχλ ηελ ηέξςε ηνπ αλαγλψζηε (Culler, 2013: 115). Με ην δεδνκέλν απηφ 

αζρνιήζεθε αξρηθά ε ζεσξία ηεο αθήγεζεο θαη ηδηαίηεξα ν ξσζηθφο θνξκαιηζκφο. Ο 

δηαρσξηζκφο ηεο ηζηνξίαο (fabula) απφ ηελ πινθή (sjuzhet) είλαη ε πξσηαξρηθή 

ζπλζήθε δηακφξθσζεο κηαο αθήγεζεο. ηνλ δηαρσξηζκφ απηφ αξγφηεξα ν Γάιινο 

ζεσξεηηθφο G. Genette ζα πξνζζέζεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

αθεγεκαηηθή δηαδηθαζία, ην αθεγείζζαη. Οπζηαζηηθά ινηπφλ ζηελ εμηζηφξεζε κηαο 

ηζηνξίαο ε αθεγεκαηνινγία δηαθξίλεη αξρηθά ηξεηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο: ηελ 

«Εζηνξία», ηελ «Ώθήγεζε» θαη ην «Ώθεγείζζαη». ε απηέο ζα πξνζηεζεί αξγφηεξα 

θαη ε «Ώλάγλσζε» (Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε, 2001: 973).   
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 Δ αθεγεκαηνινγία σο εξγαιεηαθφ θνκκάηη ηεο ζεσξίαο ηεο αθήγεζεο 

αθκάδεη ηδηαίηεξα ηελ εηθνζαεηία 1960-1980. Δ ζεσξία ηεο αθήγεζεο φκσο πεγάδεη 

απφ πνιχ παιαηφηεξα. Οη απαξρέο ηεο ηνπνζεηνχληαη ζηε ζεσξία ηεο 

κηκήζεσο/δηήγήζεσο απφ ηελ πιαησληθή Πνιηηεία θαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ κχζνπ 

απφ ηελ πινθή ζηελ Πνηεηηθή ηνπ Ώξηζηνηέιε (Φαξίλνπ, 2001: 974). Παίξλνληαο 

ινηπφλ σο δεδνκέλν ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηελ φπνηα απηή 

αθεγείηαη, καο είλαη εχθνιν λα αλαγλσξίζνπκε ηα γεγνλφηα θαη λα απαληήζνπκε 

ζηελ εξψηεζε «ηη ζπκβαίλεη;». Γηα λα εμεηάζνπκε ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο ησλ φζσλ 

ζπκβαίλνπλ, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο πνιιαπιέο κεηαβιεηέο πνπ 

επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ησλ αθεγήζεσλ. Δ θαηαλφεζε θαη ε αλάιπζε ησλ 

κεηαβιεηψλ απαζρνιεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο αθεγεκαηηθήο ζεσξίαο (Culler, 2013: 

118). 

 Ώξρηθά νθείινπκε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηνλ 

ζπγγξαθέα θαη ηνλ αθεγεηή κηαο «ηζηνξίαο». Ο ζπγγξαθέαο είλαη έλα ππαξθηφ 

πξφζσπν κε αιεζηλή δσή, ππάξρεη έμσ απφ ην θείκελν. Ο αθεγεηήο είλαη ην πξφζσπν 

ή νξζφηεξα ε νπηηθή πνπ επηλνείηαη θαη παξάιιεια επηιέγεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα 

γηα λα καο πεη ηελ «ηζηνξία». Βίλαη νπζηαζηηθά ν δηακεζνιαβεηήο ηνπ ζπγγξαθέα 

ζηνλ αλαγλψζηε θαη ζπληζηά έλα θαηαζθεχαζκα απφ ιέμεηο (Bal, 1999: 19). 

Αηαρσξίδνπκε ηελ αθήγεζε αλάινγα κε ην πνην γξακκαηηθφ πξφζσπν, «θσλή», 

επηιέγεη ν ζπγγξαθέαο γηα λα «κηιήζεη» ν αθεγεηήο ηνπ. Ώξρηθά ζηελ 

«πξσηνπξφζσπε αθήγεζε», ζηελ νπνία θπξηαξρεί ην γξακκαηηθφ πξφζσπν ηνπ 

«εγψ». ε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αθήγεζε πηζαλφλ ν αθεγεηήο λα είλαη ην θεληξηθφ 

πξφζσπν ή λα ζπκκεηέρεη απιά σο παξαηεξεηήο. Έπεηηα ζηελ «ηξηην-πξφζσπε 

αθήγεζε», φπνπ θαηά βάζε ζηε γξακκαηηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ 

ππάξρεη «εγψ» αιιά ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ηξίην γξακκαηηθφ πξφζσπν, 

γηα παξάδεηγκα «απηφο», «απηνί». Ο αθεγεηήο δελ κεηέρεη ζηελ ηζηνξία θαη 

αλαθέξεηαη ζηνπο ήξσεο ηεο ηζηνξίαο κε ηα νλφκαηά ηνπο ή κε αλησλπκίεο φπσο απηή 

- απηφο (Culler, 2013: 118). Καη ζπαληφηεξα, ζηελ αθήγεζε ζε δεχηεξν πξφζσπν ην 

νπνίν κπνξεί λα ππνθξχπηεη έλα εγψ αιιά θαη κηα απεχζπλζε πξνο ηνλ αλαγλψζηε 

(Bal, 1999: 21).  

 Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο 

αθήγεζεο είλαη ε νπηηθή γσλία κε ηελ φπνηα ιέγεηαη ε ηζηνξία. Βάλ πξνζπαζήζνπκε 

λα απαληήζνπκε ζηελ εξψηεζε «πνηνο βιέπεη;» ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο, ζα 
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κπνξνχζακε λα δηαρσξίζνπκε ηνλ αθεγεηή ζε ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο αλάινγα 

κε ηελ νπηηθή γσλία ηνπ απέλαληη ζηα γεγνλφηα (Culler, 2013: 122).  

Ώξρηθά ζηνλ αθεγεηή ζεφ, ηνλ παληνγλψζηε αθεγεηή, πνπ κπνξεί λα βιέπεη 

ζθαηξηθά ηελ ηζηνξία θαη απφ ςειά, γλσξίδεη ζθαηξηθά ηα γεγνλφηα ηεο ζηηγκήο πνπ 

καο δηεγείηαη αιιά θαη απηά πνπ πξνεγεζήθαλ θαζψο θαη απηά πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. Γλσξίδεη αθφκα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πξσηαγσληζηψλ. 

Οπζηαζηηθά φκσο ε απφιπηε απηή γλψζε ησλ γεγνλφησλ ηζνδπλακεί κε έιιεηςε 

ζθνπηάο θαη ν αθεγεηήο δελ εζηηάδεη ζε θαλέλα πξφζσπν. Έπεηηα έρνπκε ηνλ αθεγεηή 

άλζξσπν πνπ γλσξίδεη κφλν φζα μέξεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ήξσαο. Αελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί δεδνκέλν φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ν αθεγεηήο ζπκκεηέρεη κε θάπνην 

ηξφπν ζηελ ηζηνξία παξφια απηά ζπλήζσο ζπκβαίλεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην 

ιφγν πξσηνπξφζσπε αθήγεζε. Ο αθεγεηήο κάο αλαθέξεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ, νπφηε έρνπκε εζσηεξηθή εζηίαζε γηαηί ν αλαγλψζηεο γλσξίδεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην βιέπεη ηα πξάγκαηα. Δ εζηίαζε απηή κπνξεί λα είλαη 

ζηαζεξή, δειαδή λα βιέπνπκε ηα γεγνλφηα κέζα απφ ηελ νπηηθή ελφο αθεγεηή ή 

κεηαβιεηή φπνπ ε ηζηνξία δίλεηαη δηαδνρηθά κε ηελ ελαιιαγή αθεγεηψλ, αιιά θαη 

πνιιαπιή φπνπ ην ίδην γεγνλφο παξνπζηάδεηαη απφ ηε ζθνπηά πνιιαπιψλ αθεγεηψλ. 

Σέινο, είλαη ν αθεγεηήο πξάγκα. ηελ θαηεγνξία απηή ν αθεγεηήο ιέεη ιηγφηεξα απφ 

φζα γλσξίδεη ν ήξσαο, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κπζηζηνξήκαηα κπζηεξίνπ θαη 

ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο αθεγεηήο θάκεξα. Δ εζηίαζε ηνπ είλαη εμσηεξηθή δελ έρεη 

αλαδξνκέο, πξνδξνκέο θαη δελ ζρνιηάδεη, απιά θαηαγξάθεη εηθφλεο ζην παξφλ. 

πλήζσο δηαθξίλεηαη γηα ηελ επίπεδε γξαθή θαη ηελ έιιεηςε δηαιφγσλ (Bal, 1999: 

142-159).  

Δ Bal, φπσο ηνλίδεη ε Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε (2001: 995), δίλεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηνλ ξφιν πνπ παίδεη ε εζηίαζε ζην αθεγεκαηηθφ θείκελν. Τπνζηεξίδεη φηη 

ε πξννπηηθή, ε «νπηηθή γσλία», είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε ρεηξαγψγεζε ηνπ 

αλαγλψζηε (2001: 996). εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Genette ζην ζέκα ηεο 

πξννπηηθήο. Βηζαγάγεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο αθεγεκαηηθήο θσλήο, πνπ είλαη ε 

απάληεζε ζην «πνηνο κηιά;», θαη ηεο εζηίαζεο, πνπ είλαη ε απάληεζε ζην «πνηνο 

βιέπεη;». Έηζη έρνπκε ηξηψλ εηδψλ εζηηάζεηο: ηε κεδεληθή εζηίαζε, φηαλ δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πνπ ηνπνζεηείηαη ε εζηίαζε -ζπλήζσο απαληάηαη ζην 

παληνγλψζηε αθεγεηή- ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε, φηαλ ε εζηίαζε ηνπνζεηείηαη ζε 

θάπνηνλ ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο θαη ηέινο ηελ εμσηεξηθή εζηίαζε, πνπ ηνπνζεηείηαη 
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εληφο ηεο ηζηνξίαο αιιά φρη ζε θάπνην ραξαθηήξα απφ απηή (Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε, 

2001: 995).  

Δ πξννπηηθή θαζνξίδεη ηελ πνηνηηθή δηαβάζκηζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ ιφγνπ ηεο 

αθήγεζεο, ελψ ε απφζηαζε ζχκθσλα κε ηνλ Genette θαζνξίδεη ηελ πνζνηηθή 

δηαβάζκηζε. ηελ ελφηεηα Ώπφζηαζε (Distance) ν Genette αζρνιείηαη κε ηε 

κεηάδνζε ηνπ ιφγνπ ησλ ραξαθηήξσλ. ηελ έλλνηα ιφγνο πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

ζθέςεηο, νπζηαζηηθά ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θφζκνπ, κε ην ζθεπηηθφ 

φηη ζηελ αθήγεζε ε ζθέςε αλάγεηαη ή ζε ιφγν ή ζε γεγνλφο· επνκέλσο ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ζε κηα απφ απηέο ηεο θαηεγνξίεο (Genette, 1980:162). Αηαθξίλεη ηξεηο 

θαηεγνξίεο ζηηο φπνηεο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ε απφζηαζε ηνπ αθεγεηή απφ ηνλ ιφγν 

ησλ εξψσλ ηνπ. Παξαηεξεί ηνλ αθεγεκαηνπνηεκέλν ιφγν, ζηνλ νπνίν έρνπκε απιή 

πεξηγξαθή ηνπ ιφγνπ ηνπ ραξαθηήξα ζην αθεγεκαηηθφ ηδίσκα, φπνηε ν ιφγνο 

κεηαηξέπεηαη ζε γεγνλφο. Σνλ κεηαηηζέκελν ιφγν, φπνπ ν ιφγνο ηνπ ραξαθηήξα 

κεηαδίδεηαη είηε ζε απιή παξάθξαζε είηε κε ηελ πηνζέηεζε θάπνησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ιέμεσλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη θαη ν ειεχζεξνο πιάγηνο 

ιφγνο. Καη ηέινο ηνλ αλαθεξφκελν ιφγν, ζηνλ φπνην ρξεζηκνπνηείηαη ν δηάινγνο ή ν 

κνλφινγνο γηα λα παξαηεζεί ν ιφγνο ηνπ ραξαθηήξα (Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε, 2001: 

994).  

Σν πέκπην θεθάιαην ηνπ έξγνπ ηνπ Narrative Discourse ν Genette ην 

νλνκάδεη Φσλή (Voice). ε απηφ θάλεη ιφγν γηα ηηο ρξνληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο 

«ηζηνξίαο» θαη ηνπ αθεγείζζαη θαη νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλφηα θαη κε ηελ δηάξθεηα ηνπο (Genette, 1980: 212). ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεη κηα ηππνινγία αθεγεηψλ ηνπο νπνίνπο δηαρσξίδεη κε ηέζζεξα 

επηκέξνπο θξηηήξηα αλάινγα: α. κε ην κπζνπιαζηηθφ επίπεδν ζην νπνίν αλήθνπλ, β. 

κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αθήγεζε, γ. κε ηνλ βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο 

ζέζεο ηνπο κέζα ζηελ αθήγεζε σο αθεγεηέο θαη δ. αλάινγα κε ηελ αμηνπηζηία ηνπο 

(Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε, 2001: 997).  

Οη αθεγεηέο αλάινγα κε ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη ζε ζρέζε κε ηελ 

ηζηνξία πνπ πεξηγξάθνπλ ρσξίδνληαη ζε εμσδηεγεηηθνχο, ελδνδηεγεηηθνχο θαη 

κεηαδηεγηηηθνχο ή ππνδηεγεηηθνχο αθεγεηέο. Ο εμσδηεγεηηθφο αθεγεηήο δελ κεηέρεη 

ζηελ ηζηνξία, βξίζθεηαη έμσ απφ απηήλ, είλαη «ππεξάλσ». Σν επίπεδν ζην φπνην 

βξίζθεηαη δηαθέξεη απφ ην επίπεδν ηεο ηζηνξίαο. Ο ελδνδηεγεηηθφο αθεγεηήο είλαη 

ραξαθηήξαο ηνπ δηεγεηηθνχ επίπεδνπ θαη νπζηαζηηθά κεηέρεη ζηελ ηζηνξία. Χο 
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ππνδηεγεηηθέο αθεγήζεηο ζπλήζσο αλαθέξνληαη νη εγθηβσηηζκέλεο αθεγήζεηο. 

Οπζηαζηηθά νη αθεγεηέο ηνπο δελ κεηέρνπλ νχηε γλσξίδνπλ ηελ αξρηθή αθήγεζε. Δ 

εγθηβσηηζκέλε αθήγεζε ιεηηνπξγεί θαηά θχξην ιφγν επεμεγεκαηηθά ζηελ 

πξσηαξρηθή. Δ θαηάηαμε ησλ επηπέδσλ ηεο δηήγεζεο κηαο ηζηνξίαο είλαη 

ηεξαξρεκέλε. ηαλ έλαο αθεγεηήο παξαβηάζεη ην επίπεδν ζην φπνην έρεη θαηαηαρζεί 

έρνπκε κεηά-ιεςε, έλα ζηνηρείν πνπ είλαη ζπλεζηζκέλν ζηα κεηακνληέξλα 

κπζηζηνξήκαηα (Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε, 2001: 997).  

Ώλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ηζηνξία νη αθεγεηέο 

δηαηξνχληαη ζε εηεξνδηεγεηηθνχο θαη νκνδηεγεηηθνχο. Ο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο δελ 

κεηέρεη ζηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη θαη ε αθήγεζε γίλεηαη ζπλήζσο ζε ηξίην 

πξφζσπν. Ο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κεηέρεη είηε σο πξσηαγσληζηήο είηε σο απιφο 

ραξαθηήξαο θαη ε αθήγεζε γίλεηαη ζε πξψην πξφζσπν. Χο πξνο ηνλ βαζκφ ηεο 

παξνπζίαο ηνπο ζηελ αθήγεζε νη αθεγεηέο δηαηξνχληαη ζε θαιπκκέλνπο, πνπ δελ 

θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ αθήγεζε, θαη ζε θαλεξνχο πνπ κε 

πεξηγξαθέο θαη ζρφιηα ηδηαίηεξα ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ησλ εξψσλ γίλνληαη 

αηζζεηνί. Σέινο, αλάινγα κε ηελ αμηνπηζηία ηνπο νη αθεγεηέο δηαηξνχληαη ζε 

αμηφπηζηνπο ή αλαμηφπηζηνπο. Οη πξψηνη, κε ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο εξκελείεο πνπ 

δίλνπλ ζηα γεγνλφηα, αθνινπζνχλ ηηο λφξκεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ ζπγγξαθέα, ελψ νη 

δεχηεξνη πξάηηνπλ ην αληίζεην (Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε, 2001: 998).  

 Ο αθεγεηήο κπνξεί λα νξγαλψζεη θαη λα παξνπζηάζεη ην πιηθφ ηεο αθήγεζεο 

ηνπ κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο: θξαηά ηνλ ιφγν θαη αθεγείηαη ν ίδηνο ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηνπο ήξσεο ή ρξεζηκνπνηψληαο πιάγην ιφγν κεηαθέξεη λα ιεγφκελα 

ηνπο ή ελαιιαθηηθά, δίλνληαο ην ιφγν ζηνπο ήξσεο -δεκηνπξγψληαο δηάινγν 

νπζηαζηηθά- «δείρλεη» ηα γεγνλφηα. Ο δεχηεξνο απηφο ηξφπνο αθήγεζεο ζπλήζσο 

απαληάηαη ζην ζέαηξν (Fludernik, 2009: 42). 

Οη ηερληθέο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αθήγεζε 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ γισζζηθφ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο 

θαη ζπλεπαθφινπζα θαη ν αθεγεηήο ηνλ φπνην έρεη επηιέμεη λα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία 

ηνπ. Θα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ιέγνληαο φηη ν αθεγεηήο έρεη θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο σο «εξγαιεηνζήθε» γηα λα καο εμηζηνξήζεη έλα γεγνλφο. 

Μπνξεί λα ην δηεγεζεί κε δηθά ηνπ ιφγηα κεηαθέξνληαο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ πάλσ ζε 

απηφ ή κπνξεί λα ην πεξηγξάςεη ιεπηνκεξψο. Ώλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο φηη κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη δηάινγν κεηαμχ ησλ εξψσλ ηνπ γηα λα καο παξνπζηάζεη έλα 
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γεγνλφο ή κπνξεί λα κνλνινγεί, κεηαθέξνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπο ελ είδεη «ξνήο 

ζπλείδεζεο» γηα ην γεγνλφο. ηε ζέζε ηνπ δηαιφγνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ειεχζεξν πιάγην ιφγν γηα λα κεηαθέξεη ηα ιεγφκελα ησλ εξψσλ ηνπ, λα θάλεη ζρφιηα 

θαη λα εγθηβσηίζεη αθεγήζεηο (Fludernik, 2009: 64-71). 

Ο ρξφλνο είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο. 

Ο Genette μεθηλάεη ηελ αλάιπζε ηνπ αλαθνξηθά κε ην ρξφλν ζην πξψην θηφιαο 

θεθάιαην ηνπ Narrative Discourse: εηξά (Order) (1980). Αηαρσξίδεηαη ν ρξφλνο ηεο 

ηζηνξίαο, αλ έρεη ζπκβεί πξαγκαηηθά, απφ ηνλ ρξφλν πνπ γίλεηαη ε αθήγεζε θαη 

κεηέπεηηα απφ ηνλ ρξφλν πνπ ν απνδέθηεο εηζπξάηηεη ηελ αθήγεζε. Γίλεηαη αλαθνξά 

γηα ηε δηπιή ρξνληθφηεηα ηνπ ρξφλνπ ηνπ γεγνλφηνο. Οπζηαζηηθά δηαρσξίδεη ηε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά πνπ ζπκβαίλνπλ ηα γεγνλφηα ζε κηα ηζηνξία θαη ηε ζεηξά πνπ 

αθνινπζεί ε αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα ζαθή δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη ζηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο (Genette, 1980: 33-

35).  

Ο Genette εμεηάδεη ηηο ρξνληθέο απηέο ζρέζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζεηξά, ηε 

δηάξθεηα ή ηελ ηαρχηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο αθήγεζεο ηα 

γεγνλφηα κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία έγηλαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ή κπνξεί λα παξαηεξεζεί αζπκκεηξία κεηαμχ ηεο ζεηξάο ηεο 

αθήγεζεο θαη ηεο ζεηξάο ηεο ηζηνξίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξνχκε 

αζπκκεηξία, πηζαλφλ θάπνηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ πξηλ απφ ηε 

ρξνλνινγηθή ηνπο ζεηξά, νπφηε έρνπκε πξφιεςε ή πξναλαθφξα, ελψ αληίζηξνθα 

κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ κεηά, νπφηε έρνπκε αλάιεςε, ην γλσζηφ ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε θιαο κπαθ. ηαλ ε αθήγεζε ελφο γεγνλφηνο δελ έρεη 

θακία ρξνληθή ζρέζε κε ηα άιια έρνπκε αλαρξνλία, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ δελ έρεη ρξνληθή ζχλδεζε αιιά άιιε, γηα παξάδεηγκα 

ζεκαηηθή, έρνπκε ζχι-ιεςε. (Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε, 2001: 993).  

Χο πξνο ηε δηάξθεηα, ηα γεγνλφηα εμεηάδνληαη αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο θαη ζηελ ςεπδν-δηάξθεηα 

ηεο ιεθηηθήο εθθψλεζήο ηνπο ζηελ αθήγεζε, ηελ έθηαζε δειαδή ηνπ θεηκέλνπ. Ώπφ 

απηή ηε δηαθνξά πξνθχπηνπλ ηα ζέκαηα ηεο αθεγεκαηηθήο ηαρχηεηαο. Έηζη 

παξαηεξνχκε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ 

ηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο. Ώπηέο δηαθξίλνληαη ζε ειιείςεηο, φπνπ έλα γεγνλφο ηεο 

ηζηνξίαο δελ πεξηγξάθεηαη θαζφινπ ζηελ αθήγεζε θαη ζε πεξηιήςεηο, φπνπ έλα 
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γεγνλφο ηεο ηζηνξίαο θαηαιακβάλεη κηθξφηεξν ρξφλν ζηελ αθήγεζε. ηαλ ν 

αθεγεκαηηθφο ρξφλνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο δηαθξίλνπκε δχν 

επηκέξνπο πεξηπηψζεηο: ηελ επηκήθπλζε νπζηαζηηθά ηελ εθηεηακέλε, δηεμνδηθή 

αθήγεζε -θάπνηε θαη ζε πνιιέο ζειίδεο- γεγνλφησλ πνπ θαλνληθά δηαξθνχλ 

ειάρηζηεο ζηηγκέο θαη ηελ παχζε ζηελ νπνία ν αθεγεηήο ζηακαηά ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο γηα λα καο πεξηγξάςεη έλα ηνπίν ή έλα ζπλαίζζεκα. Δ πεξίπησζε φπνπ ν 

αθεγεκαηηθφο ρξφλνο ζπκπίπηεη κε ηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο, φηαλ δειαδή 

παξαηεξείηαη ηζνρξνλία, νλνκάδεηαη ζθελή. πλαληάηαη ζπλήζσο ζηνλ δηάινγν θαη 

ζηνλ κνλφινγν. Αηαθξίλνπκε νπζηαζηηθά ίδηα δηάξθεηα φπσο αλ εθθσλνχληαλ 

πξάγκαηη ηα γεγνλφηα απφ ηα πξφζσπα. (Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε, 2001: 993). 

Χο πξνο ηε ζπρλφηεηα ηέινο ε αθήγεζε εμεηάδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

θνξέο πνπ έλα γεγνλφο εκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνξία θαη ηηο θνξέο πνπ απηφ αλαθέξεηαη 

ζην θείκελν. Βδψ απαληάηαη ε ηππνινγία: α. κνλαδηθή αθήγεζε φπνπ πεξηγξάθεηαη 

κηα θφξα ην γεγνλφο πνπ ζπλέβε κηα θνξά, β. επαλαιεπηηθή αθήγεζε φπνπ 

αλαθέξεηαη πνιιέο θνξέο έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβε κηα θφξα γ. πνιπκνλαδηθή 

αθήγεζε φπνπ έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβε αξθεηέο θνξέο αλαθέξεηαη φζεο αθξηβψο 

θνξέο ζπλέβε, δειαδή έρνπκε αλακεηάδνζε ησλ επαλαιήςεσλ ηνπ γεγνλφηνο, θαη 

ηέινο δ. ζακηζηηθή αθήγεζε θαηά ηελ φπνηα αλαθέξεηαη κηα θνξά έλα γεγνλφο πνπ 

ζπλέβε πνιιέο θνξέο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο ηεο ςεπδν-ζακηζηηθήο 

αθήγεζεο, ζηελ νπνία έλα γεγνλφο πνπ δελ κπνξεί λα ζπλέβε παξά κφλν κηα θνξά 

παξνπζηάδεηαη ζαλ θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζπλήζσο (Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε, 2001: 993). 

Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, ηεο απνδνρήο νπζηαζηηθά απφ ηνλ 

αλαγλψζηε ηνπ πξντφληνο ηεο αθήγεζεο, νη ζεσξίεο πνηθίινπλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ επνρή ζε επνρή. Ξεθηλψληαο απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ ζπγγξαθέα, πεξλψληαο ζηε 

δπλακηθή ηνπ αλαγλψζηε θαη ην γεγνλφο φηη κηα αθήγεζε κπνξεί λα πξνζιεθζεί απφ 

αλάινγα γλσζηαθά, θνηλσληθά πνιηηηζκηθά θ.α. θξηηήξηα ηνπ αλαγλψζηε θαη 

θηάλνληαο ζηνλ πεξίθεκφ ζάλαην ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ Roland Barthes, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο δελ παίδεη θαλέλα ξφιν ζηελ αθήγεζε. Ώπηφο πνπ είλαη 

θπξίαξρνο είλαη ν αλαγλψζηεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ φπνην πξνζιακβάλεη απηφο ηελ 

αθήγεζε (Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε, 2001: 1005-1011). 

Έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ γελληνχληαη απφ ηε κειέηε ηεο ζεσξίαο 

θαη ηεο θξηηηθήο ηεο αθεγεκαηνινγίαο, είλαη ην θαηά πφζν ε ίδηα ε ζεσξία 

εκπεξηθιείεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη νπζηαζηηθά εκπνδίδεη κε ηελ απηναλαθνξηθφηεηα ηεο 
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ηελ πξσηαξρηθή ζέζε γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο ηζηνξίαο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Ώξηζηνηέιε είλαη ε επραξίζηεζε. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε αθεγεκαηνινγία 

θαηαζθεπάδεη εξγαιεία κε ηα φπνηα κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ιίγν θαιχηεξα ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο αθήγεζεο.  

Ο Genette δηεξσηάηαη αλ φινη απηνί νη φξνη, φπσο νπηηθή γσλία, θιαο κπαθ, 

ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε θ.α., είλαη απαξαίηεηνη γηα λα πεξηγξάςεη θαλείο ην ηη 

αθξηβψο ζπκβαίλεη ζε κηα ηζηνξία. Ώπαληψληαο ζε απηφ ζα ππνζηεξίμεη φηη φπσο 

θάπνηνο πνπ ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα κάζεη θάπνηνπο 

ηερληθνχο φξνπο, έηζη θαη γηα ηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο ε γλψζε ησλ ηερληθψλ φξσλ 

είλαη απαξαίηεηε (Genette, 1980:7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

1.2  Βξγνγξαθηθά θαη βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Αεκήηξε Υαηδή 

 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηα Εσάλληλα δελ αλήθνπλ πιήξσο ζην λενζχζηαην 

ειιεληθφ θξάηνο. Ώπειεπζεξψλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ 

θαη ελζσκαηψλνληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 1913. Σνλ Ννέκβξην 

ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ζηα Γηάλλελα γελληέηαη ν Αεκήηξεο Υαηδήο. Ο παππνχο ηνπ είλαη 

ηππνγξάθνο θαη ν παηέξαο ηνπ Γεψξγηνο κνξθσκέλνο θαη θαιφο γλψζηεο ηεο 

ειιεληθήο θαη μέλεο ινγνηερλίαο (Hokwerda, 2016: 41).  

 Ο Γεψξγηνο Υαηδήο σο δεκνζηνγξάθνο θαη εθδφηεο δεκνζηεχεη 

ρξνλνγξαθήκαηα ζηελ εθεκεξίδα ηνπ Ήπεηξνο κε ην ςεπδψλπκν Πειιεξέλ, 

ςεπδψλπκν πνπ επηιέγεη θαη ν Αεκήηξεο Υαηδήο ζηηο πξψηεο δεκνζηεχζεηο ηνπ 

(Κνχγθνπινο, 2012: 105). Σα ρξνλνγξαθήκαηα απηά αξγφηεξα, ην 1965, 

ζπγθεληξψλνληαη ζε έλαλ ηφκν θαη δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ Βπξηπίδε Ξ. ηεξηάδε. 

(Κνχγθνπινο, 2012: 101). Ο Γεψξγηνο Υαηδήο ππνζηεξίδεη καρεηηθά ηελ 

ειιεληθφηεηα ησλ Εσαλλίλσλ θαη γεληθφηεξα ηεο Δπείξνπ. Βθθξάδεη ηε ζέζε ηνπ 

απηή θαη κέζα απφ ηελ εθεκεξίδα ηνπ πνπ ηδξχεη ην 1908 αιιά θαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηνλ έλνπιν αγψλα ελαληίσλ ησλ Σνχξθσλ. Δ δξάζε ηνπ απηή, κε ηελ έλαξμε 

ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ, ηνλ νδεγεί ζε θπιάθηζε θαη αξγφηεξα ζε ζαλαηηθή πνηλή. 

Δ πνηλή απηή δελ εθηειείηαη ιφγσ ηεο ράξεο πνπ ηνπ δίλεηαη απφ ηνλ Βζάη Παζά 

(Hokwerda, 2016: 41). Έπεηηα απφ ηελ απειεπζέξσζή ηνπ θαη παξφιν πνπ ηα 

Εσάλληλα πξνζαξηήζεθαλ ζηα ειιεληθά εδάθε δελ παχεη ηνλ αγψλα ηνπ κε θχξην 

γλψκνλα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ (Hokwerda, 2016: 42). Δ κεηέξα 

ηνπ Αεκήηξε Υαηδή φηαλ παληξεχεηαη είλαη δαζθάια θαη ν ίδηνο ζπκάηαη ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ, ζε κηα ζπλέληεπμε πνπ δίλεη ζηνλ ΐαγγέιε Φπξξάθε ην 1977, σο κηα 

«κάδσμε γπλαηθψλ» (Hokwerda, 2016: 42).  

 Ο Α. Υαηδήο ζηα 1925 κεηαθηλείηαη απφ ηα Γηάλλελα ζηελ Ώζήλα γηα ηηο 

εγθχθιηεο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Εφλην ρνιή. Βθεί κέλεη κε ηε ζεία ηνπ Ώκαιία θαη ηε 

γηαγηά ηνπ θαη αξγφηεξα ηνλ αθνινπζεί θαη ν αδεξθφο ηνπ Άγγεινο. ηα 1930, ελψ 

είλαη ηειεηφθνηηνο, ν παηέξαο ηνπ πεζαίλεη θαη αλαγθάδεηαη λα επηζηξέςεη ζηα 

Γηάλλελα γηα λα αλαιάβεη ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Έλα ρξφλν αξγφηεξα 

μαλαπεγαίλεη ζηελ Ώζήλα, απηή ηε θφξα γηα ζπνπδέο ζηε Ννκηθή. Βθεί έξρεηαη ζε 

κηα πξψηε επαθή κε ηελ αξηζηεξά (Hokwerda, 2016: 43).   

 Παξάιιεια γλσξίδεη ηνλ Κψζηα ΐάξλαιε, ν νπνίνο εθθξάδεηαη πνιχ 
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επαηλεηηθά γηα θάπνηα πνηήκαηα ηνπ Υαηδή. Ώπφ ην 1932 κέρξη ην 1942 ν Υαηδήο 

γξάθεη πάλσ απφ ηξηάληα πνηήκαηα, θάπνηα απφ απηά δεκνζηεχνληαη θηφιαο. Σν 1932 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, μαλαγπξλάεη ζηα Εσάλληλα θαη αλαιακβάλεη ηελ 

έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Ήπεηξνο. Σν 1935 γίλεηαη κέινο ηνπ θνπκκνπληζηηθνχ 

θφκκαηνο θαη κειεηάεη ηνπο θιαζηθνχο ηνπ καξμηζκνχ. ηα 1936 θαηεγνξείηαη φηη, 

κέζσ ηνπ ηππνγξαθείνπ θαη ηεο εθεκεξίδαο ηνπ, δηαθηλεί παξάλνκα έληππα θαη 

εμνξίδεηαη ζηε Φνιέγαλδξν, απφ ηελ νπνία, έπεηηα απφ κεξηθνχο κήλεο, επηζηξέθεη 

ζηα Εσάλληλα γηα λα δηθαζηεί. Βθεί αλαθξίλεηαη θαη βαζαλίδεηαη βαξχηαηα. Έπεηηα 

απφ κηα απφπεηξα απηνθηνλίαο θαη θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, αθήλεηαη 

ειεχζεξνο (Hokwerda, 2016: 44). 

 Πεγαίλεη πάιη ζηελ Ώζήλα θαη δεκνζηεχεη άξζξα ζε πεξηνδηθά θαη αξγφηεξα 

επηζηξαηεχεηαη ζην αιβαληθφ κέησπν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ζπκκεηέρεη ζε 

ηνπηθέο νξγαλψζεηο πνπ δηαλέκνπλ ζπζζίηηα θαη αξγφηεξα ζην ΒΏΜ γηα ην νπνίν 

κάιηζηα απνηειεί ζχλδεζκν αλάκεζα ζηελ Ώζήλα θαη ηηο δηάθνξεο επαξρίεο 

(Hokwerda, 2016:45). ην ΒΏΜ αλαιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ ίδξπζε ησλ 

παξάλνκσλ ηππνγξαθείσλ, ζηα φπνηα ηππψλνληαη πιήζνο πξνθεξχμεσλ: ε πξψηε 

εακηθή εθεκεξίδα Δκπξφο θαη ε θεληξηθή εακηθή εθεκεξίδα Διεχζεξε Διιάδα θαζψο 

θαη ε κπξνζνχξα ηνπ ΒΏΜ Οη ζθνπνί καο, γξακκέλε απφ ηνλ ίδην ηνλ Υαηδή. Ώξθεηά 

απφ απηά πεξηέρνπλ θείκελα ηνπ Υαηδή. Παξάιιεια αξζξνγξαθεί ζηελ εθεκεξίδα 

ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο Ρηδνζπάζηεο (Hokwerda, 2016: 47).   

 Σν 1942 ζπγθεληξψλεη ηα πνηήκαηα ηνπ ζε κηα ζπιινγή κε ηνλ γεληθφ ηίηιν 

Ύκλνο κε ζθνπφ λα ηα εθδψζεη. Ώπηφ δελ γίλεηαη πνηέ· ηα πνηήκαηα παξακέλνπλ ζηα 

ρέξηα ηνπ εθδφηε απφ ηνλ νπνίν αξγφηεξα κεηέξρνληαη ζην Βιιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη 

Εζηνξηθφ Ώξρείν (ΒΛΕΏ), πνπ αλαζέηεη ην 1989, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Υαηδή, ζηνλ 

Νίθν Γνπιαλδξή λα θηηάμεη έλα δαθηπινγξαθεκέλν θείκελν κε επξεηήξην θαη 

ζεκεηψζεηο (Hokwerda, 2016: 45).  

 Σελ άλνημε ηνπ 1944 ν Υαηδήο αλεβαίλεη ζην βνπλφ καδί κε ζπλεξγάηεο ηνπ 

απφ ηελ Διεχζεξε Διιάδα κε ζθνπφ λα νξγαλψζεη ηνπο αλζξψπνπο ηεο επαξρίαο. 

Γπξλάεη ζηελ Ώζήλα έπεηηα απφ ηελ απειεπζέξσζε, αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ 

αξρηζπληάθηε ζηελ εθεκεξίδα απηή, φπνπ θαη παξακέλεη ζρεδφλ κέρξη ην ηέινο ηεο 

θπθινθνξίαο ηεο, ην Ννέκβξην ηνπ 1947 (Hokwerda, 2016: 48). Σελ πξψηε ηνπ 

εκθάληζε ζηα ειιεληθά γξάκκαηα ηελ θάλεη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1946 κε ην 

κπζηζηφξεκα Φσηηά. Σν πξψην ηνπ απηφ πφλεκα πξνθαιεί πνηθίιεο αληηδξάζεηο ιφγσ 
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ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Ώλαθέξεηαη ζην πνιχ θνληηλφ παξειζφλ ησλ Αεθεκβξηαλψλ 

θαη ηεο Ώληίζηαζεο θαη πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη ηδηαηηέξσο αληηθεηκεληθφ 

θαη ζθφπηκν λα κηιάκε γηα έλα ηφζν λσπφ παξειζφλ (Hokwerda, 2016: 48). 

 Ο Υαηδήο εμνξίδεηαη ζηελ Εθαξία ιίγν πξηλ ηελ δηάιπζε ηεο Διεχζεξεο 

Διιάδαο ηνλ Ενχιην ηνπ 1947. Ώπφ ηελ Εθαξία θαιείηαη θαληάξνο θαη έλα ρξφλν 

αξγφηεξα (άλνημε ηνπ 1948) ζην πιαίζην κηαο άζθεζεο βξίζθεηαη θνληά ζηα 

Εσάλληλα, πεξηνρή πνπ γλσξίδεη θαιά. Ώπφ θεη απηνκνιεί θαη εληάζζεηαη ζην 

Αεκνθξαηηθφ ηξαηφ ησλ θνκκνπληζηψλ (Hokwerda, 2016: 49). Ώθνινπζψληαο ηνλ 

Αεκνθξαηηθφ ηξαηφ ν Υαηδήο ρξεζηκνπνηεί ηε δχλακε ηεο ινγνηερληθήο αθήγεζεο 

ππφ ηελ κνξθή ρξνλνγξαθήκαηνο γηα λα πεξηγξάςεη-αθεγεζεί ηελ πνξεία ηνπο. Σν 

πην εθηελέο απφ ηα θείκελα απηά κε ηνλ ηίηιν Μνπξγθάλα εθδίδεηαί ην 1948 απφ ηελ 

«Βιεχζεξε Βιιάδα» θαη αλαδεκνζηεχεηαη απφ ηε «Φσλή ηνπ Μπνχθιεο» ηνλ Ενχιην 

ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ (Κνχγθνπινο, 2017: ρ.α.). ην «βνπλφ» θαη απφ ην ξαδηφθσλν 

καζαίλεη γηα ηελ θαηαδίθε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ αδεξθνχ ηνπ Άγγεινπ. Ο Άγγεινο 

Υαηδήο ππεξεηεί σο δάζθαινο ζηα Γηάλλελα. Βίλαη πνιχ γλσζηφο θαη αγαπεηφο ιφγσ 

ηεο αλζξσπηάο ηνπ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Καηεγνξείηαη γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ Δζληθή Αιιειεγγχε, κηα νξγάλσζε πνπ θεκνινγείηαη φηη έρεη ζρέζεηο 

κε ην ΒΏΜ, ζην πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο εθθνβηζκνχ φζσλ έρνπλ επαθή κε ηνπο 

θνπκνπληζηέο. ηελ θαηαδίθε ηνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ε πξφζθαηε 

απνζηαζία ηνπ αδεξθνχ ηνπ Αεκήηξε (Hokwerda, 2016: 49). Βθείλε ηελ πεξίνδν 

γξάθεη κηα ζεηξά απφ «αγσληζηηθά» θείκελα πνπ ζα απαξηίζνπλ αξγφηεξα ηηο 

ζπιινγέο Θεηεία Η (1979) θαη ηελ αλέθδνηε Θεηεία ΗΗ (1989) (Hokwerda, 2016: 50).   

 Δ κεηεκθπιηαθή πεξίνδνο βξίζθεη ηνλ Υαηδή εμφξηζην ζε ρψξεο ηνπ 

αλαηνιηθνχ κπινθ. Ώξρηθά θαη πξηλ αθφκα ην ηέινο ηνπ Βκθπιίνπ Πνιέκνπ (1949) 

επηζθέπηεηαη ην ΐειηγξάδη θαη εξγάδεηαη ζηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ηνπ ΚΚΒ 

Διεχζεξε Διιάδα, έπεηηα κεηαθηλείηαη ζην ΐνπθνπξέζηη καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

θαη ηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ κέρξη ην ηέινο ηνπ 1950. ε ζπλζήθεο ζρεδφλ 

εγθιεηζκνχ, δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα βγνπλ απφ ην ζπίηη φπνπ δηακέλνπλ θαη 

βξίζθεηαη ν ζηαζκφο γηα λα κελ δηαθηλδπλεχζνπλ λα αλαγλσξηζηνχλ, ζρνιηάδεη 

εηδήζεηο απφ ηελ Βιιάδα (Hokwerda, 2016: 50). Παξάιιεια θαη ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπ θιείλεηαη ζην θακαξάθη ηνπ θαη μεθηλάεη ηελ πξψηε ζχλζεζε ησλ 

δηεγεκάησλ ηνχ Σέινπο ηεο κηθξήο καο πφιεο (ΐνπθνπξέζηη 1953). Έγθιεηζηνο θαη 

θαηαπηεζκέλνο ν Υαηδήο αζθπθηηά θαη δεηά λα θχγεη (Hokwerda, 2016: 51).  
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 Μεηά ηε Ρνπκαλία κεηαθηλείηαη ζηελ Οπγγαξία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ΐνπδαπέζηε. Βθεί κέλεη ζε ζπίηη ηνπ θφκκαηνο θαη δηδάζθεη ειιεληθά, δηεπζχλεη ηνλ 

ειιεληθφ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν, επηκειείηαη ηελ εθεκεξίδα ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο 

Λατθφο Αγψλαο θαη έρεη ειιεληθή εθπνκπή ζηελ νπγγξηθή ξαδηνθσλία (Hokwerda, 

2016: 52). Παξάιιεια, πξηλ ηελ δνπιεηά, κειεηάεη βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή 

ηζηνξία θαη θηινινγία ζηε βηβιηνζήθε ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Βθεί γλσξίδεη θαη ηνλ 

θαζεγεηή Gyula Moravcsik (1882-1972) θαη ζα ηνπ γελλάηαη ε ηδέα λα γξάςεη κηα 

κεγάιε κειέηε γηα ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (Hokwerda, 2016: 53).  

 Σν 1956 θαη κεηά ηελ εηζβνιή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηελ Οπγγαξία ν 

Υαηδήο ζέιεη λα θχγεη. Με ηε κεζνιάβεζε ηνπ Moravcsik βξίζθεηαη ζην Ώλαηνιηθφ 

ΐεξνιίλν σο ππφηξνθνο θαη εξεπλεηήο ζην λενειιεληθφ ηκήκα ηεο Γεξκαληθήο 

Ώθαδεκίαο. Γξάθεη ηε δηαηξηβή ηνπ γηα ηηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηάθηεζε ηεο Πφιεο απφ 

ηνπο Οζσκαλνχο βπδαληηλέο κνλσδίεο θαη γίλεηαη επίζεο ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

ησλ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ ζηελ Ώλαηνιηθή Γεξκαλία Ππξζφο. Παξάιιεια ηνπ 

γελλάηαη ε ηδέα λα γξάςεη κία ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο. Έπεηηα απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ (1962) επηζηξέθεη ζηε ΐνπδαπέζηε θαη αλαιακβάλεη 

ηε ζέζε ηνπ δηδάζθνληνο ηελ αηηηθή γξακκαηηθή ζε θνηηεηέο ιαηηληθψλ θαζψο θαη 

ηελ κεζαησληθή θαη ηελ λέα ειιεληθή θηινινγία. Βπηκειείηαη παξάιιεια 

κεηαθξάζεηο ζηα νπγγξηθά Βιιήλσλ ζπγγξαθέσλ θαη αξζξνγξαθεί ζε πεξηνδηθά 

(Hokwerda, 2016: 53-4).  

 Δ απνκάθξπλζε ηνπ Υαηδή απφ ηνλ δνγκαηηθφ θνπκκνπληζκφ ηνπνζεηείηαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50. Ώπφ ηε κεγάιε ηνπ αξρηθή αθνζίσζε ζην 

θφκκα ζηξέθεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ ειεχζεξε θνκκνπληζηηθή / ζνζηαιηζηηθή 

θνζκνζεσξία θαη ηειηθά θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ΄70 ζηνλ επξσθνκκνπληζκφ 

(Hokwerda, 2016: 54). Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηα θείκελα ηνπ, ήδε ζηα 

ρξφληα αλάκεζα ζην 1958 θαη 1964, φηαλ αλαδεκνζηεχνληαη ηα δηεγήκαηα ηνπ Σέινπο 

ηεο κηθξήο καο πφιεο, επεμεξγαζκέλα απηή ηε θφξα θαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλα 

ζηε λέα απηή ζθέςε ηνπ Υαηδή απέλαληη ζηελ πνιηηηθή αιιά θαη ηε ινγνηερλία. Δ 

λέα κνξθή ησλ δηεγεκάησλ δεκνζηεχεηαη ζην αζελατθφ πεξηνδηθφ Δπηζεψξεζε 

Σέρλεο. Μαδί κε δπν λέα δηεγήκαηα πνπ δεκνζηεχνληαη ζην ίδην πεξηνδηθφ «Σάθνο» 

θαη «Νηεληέθηηβ», απνηεινχλ ηε λέα θαη ηειηθή κνξθή ηνπ  Σέινπο ηεο κηθξήο καο 

πφιεο πνπ εθδίδεηαη εθ λένπ ην 1963 (Hokwerda, 2016: 56). Έλα ρξφλν αξγφηεξα 

εθδίδεηαη θαη κηα λέα ζπιινγή δηεγεκάησλ, νη Αλππεξάζπηζηνη, πνπ πεξηέρεη ηέζζεξα 
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δηεγήκαηα πξσηνδεκνζηεπκέλα ζηελ Δπηζεψξεζε Σέρλεο θαζψο θαη ηξία λέα. Έλα 

απφ ηα λέα απηά δηεγήκαηα αλαδεκνζηεχεηαη έπεηηα απφ ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ, ην 

1966, θαη πάιη ζην ίδην πεξηνδηθφ (Hokwerda, 2016: 303). Οη Αλππεξάζπηζηνη καδί κε 

ην ρξνληθφ-αθήγεκα Μνπξγάλα (1948) κπνξεί λα ιεθζνχλ σο επδηάθξηην φξην 

κεηαζηξνθήο ζηε ινγνηερληθή έθθξαζε θαη ζηε ζεκαηνινγηθή επηινγή ηνπ Α.Υαηδή 

(Κνχγθνπινο, 2017:ρ.α.).  

 Σν 1971 δέρεηαη πξφηαζε θαη ν ίδηνο επηζπκεί λα αλαιάβεη κηα ζέζε θνληά 

ζηνλ Yvon Tarabout ζην Institut National des Langues et Civilisation Orientales ζην 

Παξίζη αιιά γξαθεηνθξαηηθνί ιφγνη (πξνβιήκαηα κε ηελ άδεηα παξακνλήο θαη ην 

δηαβαηήξην ηνπ) ζα ηνλ εκπνδίζνπλ λα ηε δερηεί (Hokwerda, 2016: 58). ην Παξίζη, 

απφ ην 1970 θηφιαο, ζπγθξνηείηαη ν χιινγνο Βιιήλσλ Βπηζηεκψλ ζηε Απηηθή 

Βπξψπε κε θπξίαξρν ζθνπφ ηνλ αγψλα θαηά ηεο δηθηαηνξίαο. ην ζχιινγν απηφ 

αλήθεη θαη ν Υαηδήο κε αξθεηά κεγάιν ελεξγφ ξφιν. Λακβάλεη κέξνο ζηε «Θεξηλή 

ρνιή ηεο Γελεχεο» ην 1973 θαη κε δηάθνξεο νκηιίεο ηνπ αγσλίδεηαη γηα ηελ πηψζε 

ηεο δηθηαηνξίαο (Hokwerda, 2016: 59). 

 ηαλ πέθηεη ε δηθηαηνξία ην θαινθαίξη ηνπ 1974 ν Υαηδήο επηζπκεί λα 

γπξίζεη ζηελ Βιιάδα, αιιά εμαηηίαο ησλ εχζξαπζησλ φκσο αθφκα πνιηηηθψλ 

ζπλζεθψλ δελ ην επηρεηξεί. Μεηά απφ κηα εηθνζηπεληαεηή εμνξία επηζηξέθεη νξηζηηθά 

ακέζσο κεηά ηηο πξψηεο ειεχζεξεο εθινγέο ην θζηλφπσξν ηνπ 1974. Πξνεγείηαη ε 

απνλνκή ράξεο γηα ηελ θαηαδίθε ιηπνηαμίαο πνπ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ απφ ηελ 

επνρή ηνπ Βκθπιίνπ. Κάλεη θάπνηα ηαμίδηα αθφκα ζηελ Οπγγαξία θαη ηνλ Ενχιην ηνπ 

1975 επηζηξέθεη νξηζηηθά ζηελ Βιιάδα (Hokwerda, 2016: 60).  

 Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1975 μεθηλάεη λα εξγάδεηαη σο επηζθέπηεο θαζεγεηήο 

λενειιεληθήο θηινινγίαο ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ λενζχζηαηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ. Σα καζήκαηά ηνπ έρνπλ ηδηαίηεξε απήρεζε ιφγσ ηνπ επαλαζηαηηθνχ 

πλεχκαηνο ηνπ θαη νη θνηηεηέο ζπξξένπλ γηα λα ηνλ αθνχζνπλ. Ο ηφηε ππνπξγφο 

Παηδείαο Γ. Ράιιεο, θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ ζπληεξεηηθφηεξσλ θαζεγεηψλ, 

αθπξψλεη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ηνλ Ενχλην ηνπ 1976 επηθαινχκελνο ηε κε εθηέιεζε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ (Hokwerda, 2016: 61).   

 ην ηέινο ηεο ίδηαο ρξνληάο δεκνζηεχεηαη ην Γηπιφ Βηβιίν, έλα βηβιίν πνπ 

ηαξάδεη ηα λεξά ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ. Σν κπζηζηφξεκα απηφ έρεη μεθηλήζεη λα 

ην δνπιεχεη θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ Οπγγαξία (Hokwerda, 2016:63). Σελ ίδηα 

ρξνληά, έλα κήλα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Γηπινχ Βηβιίνπ (ηνλ Αεθέκβξην), 
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θπθινθνξεί ε ζπιινγή πνπδέο πνπ πεξηέρεη δηεγήκαηα ηνπ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί 

ζε δηάθνξα πεξηνδηθά απφ ην 1963 έσο θαη ην 1975 (Hokwerda, 2016: 387).   

 Ώπφ ην 1975 θαη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ν Υαηδήο ζπλεξγάδεηαη κε ην 

πεξηνδηθφ Αληί θαη δηαηεξεί κφληκε ζηήιε κε ηνλ ηίηιν «Ώληη-ζέκαηα». Σα θείκελα 

ηνπ, ζε κνξθή ρξνλνγξαθήκαηνο, ζθνπεχεη λα ηα εθδψζεη ζε κηα ζπιινγή κε ηίηιν 

Αληη-δηεγήκαηα. ηα ρξφληα πνπ αθινπζνχλ έπεηηα απφ ην 1976, ν Υαηδήο ζθνπεχεη 

λα γξάςεη έλα θαηλνχξγην κπζηζηφξεκα κε ηνλ ηίηιν Ο ζείνο Πνιπθξάηεο απφ ηελ 

Οπγθάληα· δελ πξνιαβαίλεη φκσο λα ην νινθιεξψζεη. Βληνχηνηο ην Αληί δεκνζηεχεη 

δχν νινθιεξσκέλα απνζπάζκαηα ηνπ ζπγγξαθέα: έλα πξηλ ην ζάλαην ηνπ ην 1979 

θαη έλα κεηά ην 1985 (Hokwerda, 2016: 63). 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Βιιάδα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 

Κίκσλα Κακβνχξε θαη ηνλ Νίθν ηακεηειάην ζηελ ίδξπζε ηνπ πεξηνδηθνχ Γνκή. Δ 

ζπλεξγαζία φκσο απηή δελ θξαηάεη πνιχ. Ο Υαηδήο ηδξχεη ην δηθφ ηνπ πεξηνδηθφ κε 

ην φλνκα Πξίζκα, αθηεξσκέλν ζηε κεηάθξαζε ηεο ζχγρξνλεο παγθφζκηαο 

ινγνηερλίαο. Ώπφ ην πεξηνδηθφ απηφ θπθινθνξνχλ κφλν ηέζζεξα ηεχρε, δχν ην 1980 

θαη δχν ην 1981. Σν ηειεπηαίν ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ εθδίδεηαη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

Υαηδή. Παξφιν πνπ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ είλαη αξθεηά επηβαξπκέλε, ην 

επηκειείηαη ν ίδηνο (Hokwerda, 2016: 62). Ο Υαηδήο δηαγηγλψζθεηαη κε θαξθίλν ηνπ 

πλεχκνλα ηνλ Μάξηην ηνπ 1981 θαη ζηηο 20 Ενπλίνπ ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ πεζαίλεη 

(Hokwerda, 2016: 63). 

 Ώλαθεξφκελνη ζηνλ Υαηδή κπνξνχκε λα πνχκε αλακθηζβήηεηα φηη κηιάκε γηα 

έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πεδνγξάθνπο ηεο κεηαπνιεκηθήο ειιεληθήο 

πεδνγξαθίαο, φρη ηφζν γηα ηνλ φγθν ηνπ έξγνπ ηνπ φζν γηα ηε ζεκαηνινγία θαη ηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ αθεγεκαηηθψλ θνξκψλ ζηα θείκελα ηνπ. Ο Λίλνο Πνιίηεο ζηελ Ηζηνξία 

ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο αλαθέξεηαη ζε απηφλ ιέγνληαο φηη πξφθεηηαη γηα κηα: 

…γλήζηα θιέβα αθεγεκαηηθή, κε ζαθείο ηνπο ζπλδέζκνπο πξνο ηελ 

θαιχηεξε παξάδνζε ηνπ εζνγξαθηθνχ δηεγήκαηνο, ρσξίο σζηφζν 

θακία ξνκαληηθή δηάζεζε «ιανγξαθηθή», αιιά ζαλ ζχγρξνλε 

ξεαιηζηηθή θαηαγξαθή θαη νδπλεξή ζπλάκα καξηπξία.  

(Πνιίηεο, 2002: 348) 

  Ο Υαηδήο είλαη έλαο ζπγγξαθέαο πνπ δηαβάδεηαη πνιχ, γεγνλφο πνπ ην 

θαηαδεηθλχνπλ νη πνιπάξηζκεο επαλεθδφζεηο ησλ βηβιίσλ ηνπ, ηφζν ζηα ειιεληθά 

φζν θαη ζε μέλεο γιψζζεο. Έπεηηα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ πνιιαπιά αθηεξψκαηα 
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δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηχπν θαη εθπνλνχληαη επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ηφζν ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ζην έξγν ηνπ φζν θαη ζηε δσή θαη ζηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ απφςεηο.  

 Λφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ ζεκάησλ πνπ ζίγεη ζην έξγν ηνπ ν Υαηδήο, 

ηηο πεξηζζφηεξεο θφξεο νη κειεηεηέο ηνπ εζηηάδνπλ εληνλφηεξα ζηε ζεκαηνινγία ησλ 

θεηκέλσλ ηνπ, παξαγθσλίδνληαο ηηο ηδηαίηεξα πξνζεγκέλεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

πνπ επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη (Σξηάληνπ, 1997:5). Ο ίδηνο ν Υαηδήο φκσο πίζηεπε 

φηη έλα θείκελν είλαη ζαλ κηα πνιχπινθε αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή, φπνπ νη ιέμεηο ζα 

πξέπεη λα επηιέγνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή (Hokwerda, 2016: 158).  
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1.3 Δ ζπιινγή δηεγεκάησλ ην Σέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο.  

 

Σν ηέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο, θαη ηδηαίηεξα ε δεχηεξε έθδνζε ηνπ ην 1963, είλαη 

νπζηαζηηθά ην έξγν κε ην φπνην ν Αεκήηξεο Υαηδήο ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηνπο 

αλαγλσξηζκέλνπο έιιελεο ζπγγξαθείο. Έρεη πξνεγεζεί ε έθδνζε ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Φσηηά (1946), έπεηηα θάπνηα «αγσληζηηθά» θείκελα θαζψο θαη ε 

πξψηε έθδνζε ηνπ Σέινπο ηεο κηθξήο καο πφιεο ην 1953 ζηε Ρνπκαλία. Δ 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ 1963 πεξηέρεη εθηφο απφ ηα πέληε δηεγήκαηα ηεο αξρηθήο 

ζπιινγήο (μαλαγξακκέλα θαη ζρεδφλ ηειείσο αιιαγκέλα απηή ηελ θφξα) θαη δχν λέα, 

πνπ δεκνζηεχνληαη γηα πξψηε θφξα ζην πεξηνδηθφ Δπηζεψξεζε ηεο Σέρλεο. Δ έθδνζε 

απηή είλαη πνπ ηνλ θαζηζηά επξέσο γλσζηφ ζην ειιεληθφ θνηλφ (Hokwerda, 2016: 

219). 

 Δ πξψηε έθδνζε ηεο ζπιινγήο γίλεηαη ζην ΐνπθνπξέζηη ην 1953 απφ ηνλ 

εθδνηηθφ νίθν Νέα Διιάδα ζε 4.500 αληίηππα θαη απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα πέληε 

δηεγήκαηα: «Δ ζεία Ώκαιία» πνπ αξγφηεξα γίλεηαη «Δ ζεία Ώγγειηθή», «Ο ηνχιαο ν 

ηακπάθνο», «Δ Αηαζήθε ηνπ θαζεγεηή», «ακπεζάη Κακπηιήο» θαη ηέινο ην 

«Μαξγαξίηα Μνιπβάδα», πνπ αξγφηεξα γίλεηαη «Μαξγαξίηα Πεξδηθάξε» 

(Παπαθψζηαο, 2017:181). Δ έθδνζε απηή αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνπο Έιιελεο 

πξφζθπγεο ηεο πνιηηηθήο ππεξνξίαο, δηνρεηεχεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε θχθινπο ηεο 

ειιεληθήο αξηζηεξάο ζην εμσηεξηθφ θαη δελ γίλεηαη ηδηαίηεξα γλσζηή ζην επξχ θνηλφ 

ηεο Βιιάδαο (Hokwerda, 2016: 219).  

 ηα 1963, ζηελ Ώζήλα πηα, επαλεθδίδεηαη Σν ηέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο, ζηελ 

κνξθή πνπ ην γλσξίδνπκε θαη ζήκεξα. Δ λέα απηή έθδνζε, εθηφο απφ ηα πέληε 

αξρηθά δηεγήκαηα, ηα φπνηα φκσο είλαη ηφζν πνιχ αιιαγκέλα απφ ηνλ ίδην ηνλ Υαηδή 

ψζηε ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα πέληε λέα, πεξηείρε θαη δπν θαηλνχξγηα ηνλ 

«Νηεηέθηηβ» θαη ηνλ «Σάθν», ηα φπνηα δεκνζηεχνληαη γηα πξψηε θνξά ζην πεξηνδηθφ 

Δπηζεψξεζε Σέρλεο. Σα πέληε αξρηθά δηεγήκαηα ζηελ επεμεξγαζκέλε ηνπο κνξθή 

πξσηνδεκνζηεχνληαη αληίζηνηρα, πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο έθδνζε ζην βηβιίν, ζηελ 

Δπηζεψξεζε Σέρλεο (Hokwerda, 2016: 277).  

 Ώπφ ηελ πξψηε ηνπ θηφιαο έθδνζε Σν ηέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο δέρηεθε 

αξθεηέο θξηηηθέο, άιινηε ζεηηθέο άιινηε αξλεηηθέο. Δ έθδνζε ηνπ 1953 επίζεο πνπ 

δέρηεθε κεγάιε πνιεκηθή. Δ πξψηε θξηηηθή πνπ ζεκεηψλεηαη γηα ην βηβιίν έγηλε απφ 

ηελ Φνχια Υαηδηδάθε ζην θνκκαηηθφ έληππν ηνπ ΚΚΒ Νένο θφζκνο (1954-1968) ζην 
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ηεχρνο ηνπ Εαλνπαξίνπ ηνπ 1954 (Παπαθψζηαο, 2017: 183). Δ Υαηδηδάθε επαηλεί ηε 

ζπγγξαθηθή απηή απφπεηξα ηνπ Υαηδή θαη ηνλίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπγγξαθέα λα 

παξνπζηάζεη κε κηα ξεαιηζηηθή καηηά ηελ θνηλσλία θαη ηνλ «θφζκν ηεο δηαθζνξάο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο θαθίαο». Βπηπιένλ ηνλ επηδνθηκάδεη γηα ηελ αλάγιπθε 

παξνπζίαζε «ζεηηθψλ» αιιά θαη «αξλεηηθψλ» εξψσλ ζηα δηεγήκαηα ηνπ. ηέθεηαη 

ηδηαίηεξα ζηε Μαξγαξίηα, εξσίδα ηνπ δηεγήκαηνο «Μαξγαξίηα Μνιπβάδα», 

ζεσξψληαο κάιηζηα φηη είλαη ην πην ζεηηθφ πξφζσπν ηεο ζπιινγήο. Σνλίδεη επίζεο φηη 

ν Υαηδήο θαηαθέξλεη λα κεηαηξέςεη ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε ζιίςε θαη ν πφλνο, ην 

γέιην θαη ε ραξά θαζψο θαη ηηο ηδενινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπγθξνχζεηο ζε 

«ζηνηρεία ηέρλεο» (Παπαθψζηαο, 2017: 184). Θεηηθή είλαη ε άπνςε θαη άιισλ 

θνκκαηηθψλ ζηειερψλ, φπσο ν Σάθεο Ώδάκνο, ζην ίδην πεξηνδηθφ. Ο Ώδάκνο 

θαηαηάζζεη ηνλ Υαηδή αλάκεζα ζηα «πην θαιά» ηαιέληα ηεο πξννδεπηηθήο 

ινγνηερλίαο (Παπαθψζηαο, 2017: 185). Δ Βπηηξνπή Καζνδήγεζεο φκσο ηνπ ΚΚΒ δελ 

έρεη ηελ ίδηα γλψκε γηα ην ζπγγξαθηθφ πφλεκα ηνπ Υαηδή θαη ν ζπγγξαθέαο δέρεηαη 

αξλεηηθή θξηηηθή γηα ην έξγν ηνπ. Ο θεληξηθφο άμνλαο ηεο θξηηηθήο απηήο είλαη φηη ην 

έξγν ηνπ Υαηδή δελ είλαη «σθέιηκν, ρξήζηκν θαη βνεζεηηθφ γηα ηνλ αγψλα» 

(Παπαθψζηαο, 2017:187).  

 Δ Μέιπσ Ώμηψηε αξγφηεξα ην 1955, ζην έξγν ηεο Μηα θαηαγξαθή ζηελ 

πεξηνρή ηεο ινγνηερλίαο, θάλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ Υαηδή. Βθεί ππνγξακκίδεη 

φηη παξά ην γεγνλφο φηη νη ήξσεο ηνπ δελ είλαη «θαλεξά ζεηηθνί», απφ ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ βγαίλνπλ «ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα». Παξφια απηά ηνλίδεη φηη ηα δηεγήκαηα 

έρνπλ απφηνκν ηέινο, θάπνηα ζεκεία δελ δέλνπλ νξγαληθά κε ην ππφινηπν θείκελν 

θαη φηη αθήλεη κεηέσξα θάπνηα ζέκαηα (Παπαθψζηαο, 2017:189-191).  

 Σελ θξηηηθή ηεο Ώμηψηε πξνζπάζεζε αξγφηεξα, ην 1982, λα θαηαξξίςεη ν 

θξηηηθφο Ώιέμεο Γήξαο ζην θείκελν ηνπ «Έλαο ρξφλνο απφ ηνλ ζάλαην ηνπ. Αεκήηξεο 

Υαηδήο: ν “ρξνληθνγξάθνο” κηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ (απζεληηθνί θαη πξνβιεκαηηθνί 

ηχπνη ζηελ πεδνγξαθία ηνπ)». Σα ζεκεία φπνπ αληηθξνχεη ηελ Ώμηψηε είλαη δχν. 

Πξψηνλ φηη νη θαηαθιείδεο ησλ δηεγεκάησλ κνηάδνπλ μέλα ζψκαηα θαη δεχηεξνλ φηη 

νη ήξσεο ηνπο είλαη ζεηηθνί. Πηζαλφηαηα φκσο ν Γήξαο δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ φηη ε 

Ώμηψηε ζηελ θξηηηθή ηεο αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ, γηαηί 

ρξεζηκνπνηεί σο αληηπαξάδεηγκα ηνλ «Νηεηέθηηβ» γηα λα απνδείμεη φηη δελ είλαη 

ζεηηθνί νη ήξσεο νχηε ζην ηέινο, δηήγεκα φκσο πνπ δελ ππάξρεη ζηελ πξψηε έθδνζε 

(Hokwerda, 2016: 220-221). Έρνπλ γξαθηεί αξθεηέο θξηηηθέο θαη γηα ηηο δχν εθδφζεηο 



 

22 

 

πνπ εζηηάδνπλ ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηελ αθεγεκαηηθή δνκή ηεο ζπιινγήο. 

Θα κπνξνχζακε λα ζηαζνχκε ηδηαίηεξα ζηνλ Hero Hokwerda θαη ζηε κειέηε ηνπ 

Μεηαμχ παξειζφληνο θαη κέιινληνο-Νενειιεληθή παξάδνζε θαη ηδενινγία ζην έξγν ηνπ 

Γεκήηξε Υαηδή, ζηελ φπνηα ν ζπγγξαθέαο, εθηφο ησλ άιισλ, εζηηάδεη ζηε ζπγθξηηηθή 

κειέηε ησλ δπν εθδφζεσλ ηνπ Σέινπο ηεο κηθξήο καο πφιεο. Οη κειέηεο απηέο φκσο 

δελ απνηεινχλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη γη‟ απηφ δελ ζρνιηάδνληαη.  

 Ο ίδηνο ν Υαηδήο αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην 

αληηιακβάλεηαη ηε ινγνηερλία, φπσο θαη ηελ ηέρλε ελ γέλεη, ζην θείκελν ηνπ «Πεξί 

ηνπ έξγνπ κνπ, νκηιψ απηφο». Σν θείκελν απηφ απνηειεί κέξνο ηεο νκηιίαο πνπ δίλεη 

ν ζπγγξαθέαο ζηελ Σέρλε ηεο Θεζζαινλίθεο ην 1975 θαη ζηελ Ώξα ηεο Ώζήλαο ην 

1976, θαη αλαδεκνζηεχεηαη ζην πεξηνδηθφ Αληί (Ώληί, 1985:23). Ο Υαηδήο πηζηεχεη φηη 

αλ δηαζέηεη απηφ πνπ ιέκε ηαιέλην ή έκπλεπζε ή θαληαζία απηφ πεξλάεη κέζα απφ 

κία ζθέςε άγξηα ινγνθξαηνχκελε (Υαηδήο, 1985: 23). Ώλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «Σν 

έξγν ην δηθφ κνπ ήηαλ θαξπφο ζθιεξήο θαη επίκνλεο πλεπκαηηθήο εξγαζίαο» (Υαηδήο, 

1985: 23). Θεσξεί φηη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ ηνλ θξαηά καθξηά απφ κηα 

κεγαιχηεξε παξαγσγή ινγνηερληθνχ έξγνπ δελ ήηαλ κφλν ην γεγνλφο ηεο 

πξνζπάζεηαο ηελ φπνηα πίζηεπε φηη νθείιεη λα θαηαβάιεη θάπνηνο γηα λα παξάγεη 

ζπγγξαθηθφ έξγν αιιά θαη ε απφζηαζε ηνπ απφ ηελ Βιιάδα, πνπ ηνλ θξαηνχζε 

καθξηά απφ ηηο ζεκαηηθέο ξίδεο ελφο Έιιελα ζπγγξαθέα (Υαηδήο, 1985: 24). 

Δ ζπγγξαθή γηα ηνλ Υαηδή ιεηηνπξγεί σο κηα αξγή θαη βαζαληζηηθή 

δηαδηθαζία, αιιά κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη ηε δηθηά 

ηνπ αθεγεκαηηθή ηερληθή. θνπφο ηνπ είλαη λα δηνρεηεχζεη κέζσ απηήο φρη κφλν έλα 

λέν ηξφπν γξαθήο αιιά κηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ ηέρλε ζην ζχλνιν ηεο θαη 

εηδηθφηεξα γηα ην είδνο πνπ ππεξεηεί ν ίδηνο, ην δηήγεκα (Υαηδήο, 1985: 24). Πηζηεχεη 

φηη ε ηέρλε είλαη κηα θαηαζθεπή, κηα ‘έιινγε θαηαζθεπή’. Αέρεηαη φηη ε πεγή ηεο 

πηζαλφλ λα είλαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ςπρηθήο δσήο γεληθά 

(ζπλαίζζεκα, ππνζπλείδεην, θαληαζία), γηα λα ππάξμεη φκσο ζε έλα «νινθιεξσκέλν 

έξγν» απαξαίηεηε είλαη ε απάξλεζε θαη ε πξνδνζία απηψλ. Δ άπνςε ηνπ γηα ηελ 

ηέρλε ζπλνςίδεηαη ζηελ θξάζε: Ζ ηέρλε ινηπφλ -γηα κέλα- είλαη ή έιινγε νξγάλσζε 

απηψλ ησλ Αζηάζκεησλ θαη άινγσλ δπλάκεσλ ηνχ ζπκηθνχ, ηεο ςπρηθήο δσήο (Υαηδήο, 

1985: 24).  

 ην θείκελν ηνπ απηφ αλαθέξεηαη θαη ζην Σέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο, 

ιέγνληαο φηη πξνζπαζεί λα ζπάζεη ηε θφξκα ηεο παιηάο αζηηθήο ηερληθήο, πίζσ απφ 
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ηελ φπνηα θξχβεηαη ε θινληζκέλε αζηηθή ηδενινγία θαη θνζκναληίιεςε. θνπφο ηνπ 

δελ είλαη κφλν λα παξνπζηάδεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα δσήο, αιιά κέζα απφ απηήλ 

ηελ ηερληθή λα παξνπζηάδνληαη ζηφρνη, πνπ ηειηθφο ηνπο ζθνπφο είλαη έλαο θαη κφλνο, 

ε θαηάθηεζε ηνπο ζηελ ηειηθή πξάμε (Υαηδήο, 1985: 25). Ώπηή ε «ζπαζκέλε» 

ηερληθή είλαη πνπ εθαξκφδεηαη ζην Σέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο θαη είλαη απηή πνπ 

ραξαθηεξίδεη ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο θαη ην κεηέπεηηα πεδφ ηνχ Υαηδή Γηπιφ βηβιίν, 

πνπ ηνλ θαζηεξψλεη ζηνλ ρψξν ηεο ινγνηερλίαο.  

 ηελ έθδνζε ηνπ 1963, ν Υαηδήο επηιέγεη λα αλνίμεη ηε ζπιινγή ηνπ κε ην 

δηήγεκα «Ο ηνχιαο ν Σακπάθνο». Σν δηήγεκα απηφ κεηαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

βηβιίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ δεχηεξε ζέζε ηεο πξψηεο έθδνζεο (Hokwerda, 2016: 225). 

Οπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία κηαο ζπληερλίαο βπξζνδεςψλ ζε κηα πφιε ηεο 

ειιεληθήο επαξρίαο. Βλψ ε πφιε δελ θαηνλνκάδεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα, ηαπηίδεηαη 

απφ ηελ πεξηγξαθή (ιίκλε κε λεζί, θάζηξν, ηακπάθηθα) κε ηα Γηάλλελα (Hokwerda, 

2016: 230). χκθσλα κε ηελ Σξηάληνπ (1997: 17), ην δηήγεκα είλαη ρσξηζκέλν ζε 

πέληε ελφηεηεο. ηελ πξψηε αλαθέξεηαη ην ηζηνξηθνθνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν ν ζπγγξαθέαο επηδηψθεη κε ζακηζηηθέο αθεγήζεηο λα εληάμεη ηελ αηνκηθή 

ηζηνξία πνπ αλαιχεηαη ζηε δεχηεξε, ηξίηε θαη ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ. ηελ 

πέκπηε ελφηεηα, ζηνλ επίινγν νπζηαζηηθά, αλάγεηαη ε αηνκηθή πεξίπησζε ζην 

γεληθφηεξν ηζηνξηθνθνηλσληθφ πιαίζην (Σξηάληνπ, 1997: 17). Ώπφ ην δηήγεκα απηφ 

επεξεάδεηαη ν πεδνγξάθνο ηεο δεχηεξεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο Υξηζηφθνξνο 

Μειηψλεο θαη ζπγγξάθεη ην δηήγεκα «Ο Σειεπηαίνο Σακπάθνο». Ο ίδηνο κάιηζηα ην 

αθηεξψλεη ζηε κλήκε Αεκήηξε Υαηδή (Μειηψλεο, 1990). ην δηήγεκα ηνπ Μειηψλε 

βαζίδεηαη αξγφηεξα ε νκφηηηιή ηαηλία κηθξνχ κήθνπο ηνπ Λεπηέξε Ααλίθα 

(Κνχγθνπινο, 2013). 

 Ο «Σάθνο» είλαη ην δεχηεξν δηήγεκα ηεο ζπιινγήο. Σν δηήγεκα απηφ δελ 

ππάξρεη ζηελ πξψηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ. Αεκνζηεχεηαη πξψηε θνξά ζηελ 

Δπηζεψξεζε Σέρλεο ην 1959 θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε ηνπ 1963 

(Hokwerda, 2016: 260). Ο Υαηδήο καο θέξλεη αληηκέησπνπο ζηνλ «Σάθν» κε δχν 

πνιχ δηαθνξεηηθνχο ήξσεο. Ώπφ ηελ κηα πιεπξά ηνλ θχξην Ώληψλε Σζηάγαιν, έλαλ 

ζηελφκπαιν κηθξναζηφ απέλαληη απφ ηνλ νπνίν ηνπνζεηεί ηνλ πνπξγφ, έλαλ 

«κνλαρηθνπνηεκέλν» ηχπν ρσξίο θνηλσληθνχο δεζκνχο. Δ θαηαζθεπή ελφο λένπ 

εζληθνχ δξφκνπ θαη ε δεκηνπξγία ελφο κνληέξλνπ εζηηαηνξίνπ, αληίπαινπ κε ηα δηθά 

ηνπο, πξνζδηνξίδεη ζπλζήθεο ζχγθξνπζεο γηα ηνπο δχν ήξσεο (Hokwerda, 2016: 261). 
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Σν δηήγεκα απηφ, πνπ είλαη θαη απφ ηα κηθξφηεξα ζε έθηαζε, απαζρνιεί ειάρηζηα 

ηνπο ζρνιηαζηέο θαη ηνπο κειεηεηέο ηνπ Υαηδή. Οη πεξηζζφηεξνη ζρνιηαζκνί έρνπλ λα 

θάλνπλ θαηά θχξην ιφγν κε ην πεξηερφκελν ηνπ δηεγήκαηνο θαη φρη κε ηε δνκή ηνπ 

(Σξηάληνπ,1997: 31). 

 Σν ηξίην δηήγεκα ηεο ζπιινγήο είλαη έλα απφ ηα εθηελέζηεξα δηεγήκαηα πνπ 

έρεη γξάςεη ν Υαηδήο. Ώπφ ηνπο θξηηηθνχο ζεσξείηαη ην θαιχηεξν δηήγεκα ηνπ 

βηβιίνπ. Πξφθεηηαη γηα ην «ακπεζάη Κακπηιήο», πνπ ζηελ έθδνζε ηνπ 1953 ην 

ζπλαληάκε ιίγν πξηλ ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ ζηελ πέκπηε ζέζε. Σν δηήγεκα απηφ έρεη 

ηδηαίηεξα ρξνληθνγξαθηθφ ραξαθηήξα, παξφιν πνπ ν ζπγγξαθέαο -απφ ηε θσλή ηνπ 

αθεγεηή- ζηνλ επίινγν αξλείηαη φηη ν ζθνπφο ηνπ είλαη λα γξάςεη έλα ρξνλνγξάθεκα 

(Σξηάληνπ,1997: 50). Μέζα απφ απηφ ην θείκελν ν Υαηδήο πξνζπαζεί λα θσηίζεη ηελ 

ηζηνξία ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ησλ Εσαλλίλσλ (Hokwerda, 2016: 240). Καη εδψ, ζε 

αληηζηνηρία κε ην πξνεγνχκελν δηήγεκά ηνπ, ζπλαληάκε ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ δχν 

εξψσλ: ηνπ ακπεζάη Κακπηιή, πνπ πξνζπαζεί λα ζπγθξαηήζεη ηνπο νκφζξεζθνπο 

ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ Γηνζέθ Βιηγηά πνπ ππνζηεξίδεη ην 

άλνηγκα πξνο ην ειιεληθφ πεξηβάιινλ. Μηα κάρε πνπ ζα βξεη ηνλ πξψην ληθεηή θαη 

ζα ζεκάλεη ηαπηφρξνλα ηνλ ρακφ ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο κέζα ζην νινθαχησκα ηεο 

γεξκαληθήο θαηνρήο (Hokwerda, 2016: 240). Ο ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ρσξίδεη ην 

δηήγεκα ζε ηξία θεθάιαηα, πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλαλ ηέηαξην κέξνο, ηνλ επίινγν. ην 

πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε ζχλζεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη αλαιχεηαη ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ε ηζηνξηθφηεηα ηνπ Κακπηιή θαζψο θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηελ 

ππφινηπε θνηλφηεηα. ην δεχηεξν αλαιχνληαη νη θαηλνχξγηεο αληηιήςεηο πνπ θέξλεη ν 

Βιηγηά, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ, ε αλαπφθεπθηε ζχγθξνπζε ηνπ κε ην Κακπηιή θαη ζην 

ηέινο ε δίσμε ηνπ. ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη αιιαγέο πνπ πξνθάιεζε 

απηή ε θξίζε ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Κακπηιή, ε θξίζε ζπλείδεζεο ηνπ αιιά θαη ε 

απφθαζε ηνπ λα κελ αθήζεη ηελ θνηλφηεηα. Ο επίινγνο θσηίδεη ηνλ ρακφ ηεο 

εβξατθήο θνηλφηεηαο, ηηο επζχλεο αιιά θαη ηνλ «ζξίακβν» ηνπ Κακπηιή (Σξηάληνπ, 

1997: 51). Ο Υαηδήο ηνλ θαηεγνξεί έκκεζα ρσξίο λα δειψλεη άκεζα φηη ηνλ ζεσξεί 

ππεχζπλν γηα ηνλ ρακφ ηεο θνηλφηεηάο ηνπ (Σξηάληνπ, 1997: 82). Μπνξεί άζειά ηνπ 

λα ελίζρπζε ηελ θαηαζηξνθή θαη απηφ ηνλ θαζηζηά κηα ηξαγηθή θηγνχξα, αιιά νη 

αληηιήςεηο ηνπ θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ γηα ην ππέξηαην θαζήθνλ θαη φρη ε πξφζεζε 

ηνπ έρεη απηφ ην ηξαγηθφ απνηέιεζκα (Hokwerda, 2016: 245).  

 Σν δηήγεκα «Δ ζεία καο ε Ώκαιία» βξίζθεηαη πξψην ζηελ έθδνζε ηνπ 1953. 
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ηελ έθδνζε ηνπ 1963 ην βξίζθνπκε ζηελ ηέηαξηε ζέζε θαη κε δηαθνξεηηθφ ηίηιν: «Δ 

ζεία καο ε Ώγγειηθή» (Hokwerda, 2016: 222). Σν δηήγεκα απηφ ζε αληίζεζε κε ην 

πξνεγνχκελν είλαη απφ ηα πην ζχληνκα ηεο ζπιινγήο (Σξηάληνπ, 1997: 83). Οη 

δηάθνξεο πνπ έρεη ε αξρηθή έθδνζε ηνπ απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο δεχηεξεο έθδνζεο 

είλαη αηζζεηά κεγάιεο. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ ηίηιν θηφιαο θαη παξαηεξψληαο φηη ην 

δεχηεξν είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη αλαθεξφκαζηε ζε 

έλα εληειψο λέν δηήγεκα. Οπζηαζηηθά ζην αξρηθφ θείκελν ν ζπγγξαθέαο/αθεγεηήο 

αλαθέξεηαη ζηελ ζεία ηνπ Ώκαιία. Πξφθεηηαη γηα έλα ππαξθηφ πξφζσπν, ηε ζεία ηνπ, 

πνπ παίδεη ηνλ ξφιν ηεο γηαγηάο, ζην ζπίηη ηεο νπνίαο θηινμελέηηαη ν ζπγγξαθέαο θαη 

ν αδεξθφο ηνπ γχξσ ζην 1930 θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ Ώζήλα. 

Ώιιάδνληαο ην θείκελν θαη ην φλνκα, ν Υαηδήο πξνζπαζεί λα απνδεζκεχζεη ην λφεκα 

ηνπ απφ ηηο πξνινγνηερληθέο αθνξκέο ηνπ (Hokwerda, 2016:222). Σν δηήγεκα 

ρσξίδεηαη ζε δχν θεθάιαηα απφ ηνλ ζπγγξαθέα. Ο δηαρσξηζκφο απηφο γίλεηαη κε 

βάζε ηε ρξνληθφηεηα ησλ γεγνλφησλ. Υξεζηκνπνηεί σο ρξνληθφ ζεκείν γηα ηνλ 

δηαρσξηζκφ απηφ ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν. ην πξψην θεθάιαην ηα γεγνλφηα δελ 

είλαη αθξηβψο ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλα, αλακθίβνια φκσο δηαδξακαηίδνληαη πξηλ ηνλ 

πφιεκν. Σν δεχηεξν αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εξσίδα, αιιά θαη άιια πξφζσπα ηεο «κηθξήο καο πφιεο», απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

πνιέκνπ, ηέιε Οθηψβξε ηνπ ‟40, θαη ηειεηψλεη κε ηνλ ζάλαην ηεο ζείαο ηνλ Ώπξίιην 

ηνπ 1941 ιίγν πξηλ κπνπλ νη Γεξκαλνί θαηαθηεηέο ζηελ πφιε (Σξηάληνπ, 1997: 83). 

Μέζα απφ ην δηήγεκα απηφ ν αθεγεηήο ηνπ Υαηδή, ιεηηνπξγψληαο ζαλ ιατθφο 

ρξνληθνγξάθνο, πξνζπαζεί λα ηνλίζεη ηηο ηαμηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ νμχλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ. Βμάιινπ ν ίδηνο ν 

πφιεκνο κπνξεί λα είλαη απφξξνηα ηαμηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Ώπηφ δελ δειψλεηαη 

άκεζα απφ ηνλ αθεγεηή αιιά αθήλεηαη λα ππνλνεζεί απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

βηψλνπλ νη ήξσεο ηνπ (Σξηάληνπ, 1997: 99). 

 Σν δηήγεκα ν «Νηεηέθηηβ» πνπ βξίζθεηαη ζηελ πέκπηε ζέζε ηεο ζπιινγήο, 

είλαη ην δεχηεξν δηήγεκα πνπ δελ ππάξρεη ζηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ Σέινο ηεο κηθξήο 

καο πφιεο. Αεκνζηεχεηαη γηα πξψηε θφξα ην 1962 ζην πεξηνδηθφ Δπηζεψξεζε Σέρλεο 

θαη επαλεθδίδεηαη ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ βηβιίνπ έλα ρξφλν αξγφηεξα ην 1963 

(Hokwerda, 2016:260). Κεληξηθφο πξσηαγσληζηήο ηνπ δηεγήκαηνο είλαη ν 

Θνδσξάθεο – ν Νηεηέθηηβ, έλαο αληί-ήξσαο πνπ δελ ηνλ ραξαθηεξίδεη ηίπνηα ην 

επαλαζηαηηθφ (Σξηάληνπ,1997:100). Γηα ηνλ Νηεηέθηηβ ελψ ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ 
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γχξσ ηνπ, απφ γηνο κηθξνεπαγγεικαηία κε φλεηξα θαη πξννπηηθέο γηα ππαιιειηθή 

ζέζε, γίλεηαη εξγάηεο θαη ελψ νη ζπλζήθεο δσήο, νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ξένπλ γχξσ 

ηνπ, απηφο επηιέγεη λα παξακέλεη πξνζθνιιεκέλνο ζηα φλεηξα θαη ζηελ θνζκνζεσξία 

πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη (Hokwerda, 2016: 265). Δ αθήγεζε ζην δηήγεκα απηφ 

ιεηηνπξγεί «παξαδεηγκαηηθά». θνπφο ηνπ αθεγεηή είλαη λα παξνπζηάζεη ζηνλ 

αλαγλψζηε έλαλ αμηαθφ θαλφλα ζπκπεξηθνξάο, φρη κε θαλεξφ ηξφπν αιιά 

ππαηληθηηθά. Βλψ ζε αιιά δηεγήκαηα ηεο ζπιινγήο είλαη πνιχ πην θαλεξή ε πξφζεζε 

ηνπ ζπγγξαθέα, εδψ ιεηηνπξγεί κε ηε βνήζεηα ελφο παξαδείγκαηνο (Σξηάληνπ,1997: 

100). Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε αλαθνξά ηνπ αθεγεηή ζηνλ 

ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα Θφξληνλ Γνπάηιληεξ (Thornton Wilder) θαη ζην ζεαηξηθφ ηνπ 

έξγν Ζ κηθξή καο πφιε (Our Town) ηνπ 1938 ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ 

δηεγήκαηνο. Σν εξψηεκα αλ ν Υαηδήο εκπλεχζηεθε ηνλ ηίηιν ηεο ζπιινγήο ηνπ απφ 

ηνλ Γνπάηιληεξ δελ κπνξεί λα απαληεζεί κε βεβαηφηεηα. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ην έξγν 

παίδεηαη γηα πξψηε θφξα ζηελ Ώζήλα ην 1945, φπσο καξηπξείηαη απφ αγγειία ζηελ 

εθεκεξίδα Διεχζεξε Διιάδα θαη απφ θεη ν Υαηδήο ζίγνπξα ζα γλψξηδε γηα ην έξγν 

(Hokwerda, 2016:262). Ο Νηεηέθηηβ δηαζθεπάδεηαη θαη ζθελνζεηείηαη απφ ηνλ Μ. 

ηεθαλάθε γηα ην ζέαηξν θαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ Skrow ηελ 

πεξίνδν Εαλνπαξίνπ - Ώπξηιίνπ 2017 (tospirto, 2017: ρ. αξ.). Πεξηζζφηεξα γηα ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ αθεγεκαηηθή αλάιπζε ηνπ δηεγήκαηνο ζα παξνπζηαζηνχλ ζην 

δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο.  

 «Δ δηαζήθε ηνπ θαζεγεηή» είλαη ην δηήγεκα ηεο ζπιινγήο πνπ βξίζθεηαη κηα 

ζέζε πξηλ ην ηέινο ζηελ έθδνζε ηνπ 1963, ελψ ζηελ έθδνζε ηνπ 1953 βξίζθεηαη ζηελ 

ηέηαξηε ζέζε. Παξφια απηά, θξαηάεη θπξίαξρε ζέζε αλάκεζα ζην ππφινηπα. Λφγσ 

ηνπ κεγέζνπο ηνπ (69 ζειίδεο) - ζα κπνξνχζακε εχθνια λα ην ραξαθηεξίζνπκε θαη σο 

λνπβέια - θαιχπηεη νπζηαζηηθά ην έλα ηξίην ηεο ζπιινγήο (Hokwerda, 2016:231). Ο 

Υαηδήο έρεη ρσξίζεη ην δηήγεκα ζε πέληε θεθάιαηα: 1: Ηάθσβνο Ραιιίδεο, θαζεγεηήο 

ησλ ειιεληθψλ ζηε κηθξή καο πφιε, ε δσή θαη ην έξγν ηνπ, ν ζάλαηνο θαη ε θεδεία ηνπ, 

2: Σα ζηεξίγκαηα ηεο κηθξήο θνηλσλίαο καο, νη παξάγνληεο θαη ηα βάζξα ηεο, 3: Οη 

ληθεκέλνη, 4: άββαην ... - θη αο είλαη ρίιηεο ψξεο, 5: Ζ Γηαζήθε. Ο ηίηινο ηνπο θαηά 

θάπνην ηξφπν ραξαθηεξίδεη θαη ην πεξηερφκελν ηνπο (Υαηδήο, 1999: 115, 125, 153, 

160, 174). Δ αθήγεζε θαιχπηεη ην δηάζηεκα ησλ πέληε εκεξψλ απφ ηνλ ζάλαην ηνπ 

θαζεγεηή Εάθσβνπ Ραιιίδε κηα αθαζφξηζηε ρξνληθά Πέκπηε πξσί θαη θηάλεη κέρξη 

ηε Αεπηέξα. Παξφια απηά κέζσ αλαιήςεσλ θαη πξνιήςεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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δξάζεο καο παξνπζηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηξηάληα ρξφληα πξηλ ηε ζηηγκή πνπ 

καο πεξηγξάθεηαη θαη θηάλεη έσο θαη δεθαπέληε ρξφληα κεηά, ελψ παξάιιεια κε ην 

ηέινο ηνπ, ηε δηαζήθε δειαδή, αθήλεηαη έλα αλνηρηφ παξάζπξν ζην κέιινλ πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε αλάγλσζε ηνπ δηεγήκαηνο (Σξηάληνπ,1997:122). «Δ 

δηαζήθε ηνπ θαζεγεηή» δηαζθεπάδεηαη γηα ην ζέαηξν απφ ηνλ Μάξην Πνληίθα κε ηνλ 

ηίηιν Ζ Γηαζήθε, θαηφπηλ παξαγγειίαο ηνπ Θεζζαιηθνχ ζεάηξνπ, παξνπζηάδεηαη γηα 

πξψηε θφξα ηελ πεξίνδν 1977-1978. Έθηνηε αλεβαίλεη πνιιαπιά ζε δηάθνξεο ζθελέο 

αλά ηελ Βιιάδα. Ο Πνληίθαο ραξαθηεξίδεη ην θείκελν ζε ζπλέληεπμε ηνπ σο 

Πξνζρέδην ζθεληθήο κπζηζηνξίαο (independent, 2017: ρσξίο αξίζκεζε).  

 Σν ηειεπηαίν δηήγεκα ηεο ζπιινγήο είλαη ην «Μαξγαξίηα Πεξδηθάξε». ηελ 

έθδνζε ηνπ 1953 βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζέζε, ζην θιείζηκν νπζηαζηηθά ηεο ζπιινγήο, 

κε ηνλ ηίηιν «Μαξγαξίηα Μνιπβάδα». Ο ίδηνο ν Υαηδήο ζε κία ζπλέληεπμε ηνπ πνπ 

έδσζε ζηελ Ρέλα Θενινγίδνπ ζην πεξηνδηθφ Δπίθαηξα, αλαθέξεη φηη ε Μαξγαξίηα 

είλαη ππαξθηφ πξφζσπν θαη κάιηζηα μαδέξθε ηνπ. Σν πξαγκαηηθφ ηεο επίζεην είλαη 

Μνιπβάδα θαη φλησο εθηειείηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζην δηήγεκα. ηελ 

πξψηε έθδνζε ππάξρεη ην πξαγκαηηθφ φλνκα ηεο εξσίδαο, γηαηί ε έθδνζε απηή 

νπζηαζηηθά απεπζχλεηαη ζηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ. ηαλ πηα επαλεθδίδεηαη ην 

δηήγεκα ζηελ Δπηζεψξεζε Σέρλεο θαη αξγφηεξα ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ 1963, ν 

Υαηδήο επηιέγεη λα αιιάμεη ην επίζεην απφ ζεβαζκφ πξνο ηνπο ζπγγελείο ηεο, πνπ δελ 

έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο ζην δηήγεκα. Αελ κνηάδνπλ θαηά ηελ 

νκνινγία ηνπ νχηε ζην ειάρηζην κε ηνπο θαηξνζθφπνπο ζπγγελείο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν. Βμάιινπ κφλν ην φλνκα ηεο Μαξγαξίηαο θαη θάπνησλ 

ζπγγελψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ πεζαίλεη έρνπλ κηα θάπνηα επαθή κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα· φια ηα ππφινηπα είλαη πξντφλ κπζνπιαζίαο. ηαλ απνθαιχπηεη ηελ 

αιήζεηα ν Υαηδήο ζηε ζπλέληεπμε, φινη νη ζπγγελείο ηεο Μαξγαξίηαο Μνιπβάδα 

έρνπλ πεζάλεη φπνηε ε ππφιεςε θαλελφο δελ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. Ο Υαηδήο 

εμάιινπ ζηελ ίδηα ζπλέληεπμε αλαθέξεη φηη δελ είλαη ζθνπφο ηνπ ε ηζηνξία ηεο 

Μαξγαξίηαο λα αθνξά κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε Μαξγαξίηα Μνιπβάδα αιιά φιεο ηηο 

«Μαξγαξίηεο» ηνπ θφζκνπ (Hokwerda, 2016: 643-644). 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία κηαο λεαξήο δαζθάιαο πνπ ηελ 

ηνπθέθηζαλ νη Γεξκαλνί ιίγεο κέξεο πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε. Σν δηήγεκα 

μεθηλάεη κε έλα απφζπαζκα ηνπ Ugo Foscolo απφ ηνπο Σάθνπο «Dei sepoleri, 292-5» 

ζε κεηάθξαζε ηνπ Γ. Καινζγνχξνπ. Σν απφζπαζκα απηφ αλαθέξεηαη ζηνλ Έθηνξα, 
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ηε ζηηγκή πνπ θεχγεη γηα ηε κάρε γλσξίδνληαο φηη δελ ζα επηζηέςεη. Ώπηφκαηα ινηπφλ 

ν ζπγγξαθέαο ηαπηίδεη ηελ εξσηθή ζηηγκή ηνπ Έθηνξα κε ηελ ηζηνξία ηεο 

Μαξγαξίηαο, δεκηνπξγψληαο ζηνλ αλαγλψζηε έλα αίζζεκα ζπκπάζεηαο θαη 

ζεβαζκνχ απέλαληη ζηελ εξσίδα (Σξηάληνπ, 1997: 144). Ο Γεξάζηκνο ηαχξνπ 

επεξεαζκέλνο απφ ηα ηειεπηαία ιφγηα ηεο Μαξγαξίηαο ιίγν πξηλ εθηειεζηεί, 

«Καιελχρηα ληε…!», ζα γξάςεη ην ζεαηξηθφ έξγν Καιελχρηα Μαξγαξίηα. Σν έξγν ζα 

παηρηεί γηα πξψηε θφξα ην 1967 ζην ζέαηξν ΐεάθε απφ ηνλ Βιιεληθφ Λατθφ Θέαηξν 

ηνπ Μάλνπ Καηξάθε κε ηελ Έιιε Φσηίνπ ζηνλ ξφιν ηεο Μαξγαξίηαο 

(theatro.blogspot, 2013: ρ. αξ.). Έθηνηε παίδεηαη πνιιέο θφξεο ζε δηάθνξεο ζθελέο. 

Πεξηζζφηεξα γηα ηελ αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε ηνπ δηεγήκαηνο θαζψο θαη γηα ην 

ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Γ. ηαχξνπ ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθφηεξα ζην δεχηεξν κέξνο 

ηεο εξγαζίαο. 

 πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην Σέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο, 

ηδηαίηεξα ζηε δεχηεξε θαη ηειηθή έθδνζε ηνχ 1963, απνηειεί έλαλ ζηαζκφ ζηα 

ειιεληθά γξάκκαηα. Έρεη ζρνιηαζηεί πνιιαπιά απφ ηνπο θξηηηθνχο ηφζν γηα ηηο 

αθεγεκαηηθέο δνκέο ηνπ φζν θαη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ. Έρεη απνηειέζεη έκπλεπζε 

γηα πνιινχο ινγνηέρλεο θαη αξθεηά απφ ηα δηεγήκαηα ηεο ζπιινγήο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην «Μαξγαξίηα Πεξδηθάξε» θαη «Δ δηαζήθε ηνπ θαζεγεηή», έρνπλ 

δηαζθεπαζηεί θαη παηρηεί θπξίσο ζην ζέαηξν αιιά θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σν 

πεξηερφκελν θαη ε δνκή ηνπ Σέινπο ηεο κηθξήο καο πφιεο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ραξίδνπλ ζηνλ Υαηδή ηελ πξνζνρή αλαγλσζηψλ θαη ησλ θξηηηθψλ θαη πξνιεηάλνπλ ην 

έδαθνο γηα ηνλ εξρνκφ ηνπ Γηπινχ βηβιίνπ, πνπ απφ πνιινχο ραξαθηεξίδεηαη σο ε 

ψξηκε ζπγγξαθηθή ζηηγκή ηνπ.
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ην Γηπιφ βηβιίν είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηνλ πξψην ρξφλν θηφιαο ηεο 

έθδνζεο ηνπ «εμαληιείηαη» ζηα βηβιηνπσιεία.  
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΑΦΖΓΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ 

2.1 Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο.  

ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε κε βάζε ηα εξγαιεία ηεο 

αθεγεκαηνινγίαο, έηζη φπσο απηά αλαιχνληαη ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ησλ 

δηεγεκάησλ ηνπ Α. Υαηδή απφ ηε ζπιινγή Σν ηέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο «Μαξγαξίηα 

Πεξδηθάξε» θαη «Ο Νηεηέθηηβ». Σαπηφρξνλα επηρεηξείηαη κηα ζπγθξηηηθή 

αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ ηνπ Γεξάζηκνπ ηαχξνπ Καιελχρηα 

Μαξγαξίηα ζε ζπλάξηεζε κε ην δηήγεκα ζην νπνίν βαζίδεηαη, πνπ είλαη, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην πξψην κέξνο, ην «Μαξγαξίηα Πεξδηθάξε». Παξάιιεια επηρεηξείηαη ε 

αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ηεο δηθήο κνπ πξνζπάζεηαο δξακαηνπνίεζεο 

ηνπ Νηεηέθηηβ, πνπ παξαηίζεηαη ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο, θαη ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ 

Υαηδή, «Ο Νηεηέθηηβ».  

 Χο θεληξηθφο εξγαιεηαθφο άμνλαο ηεο αθεγεκαηνινγηθήο αλάιπζεο  

επηιέγεηαη ε ζεψξεζε ηνπ G. Genette ζην έξγν ηνπ Narrative Discourse. Σν έξγν 

απηφ, φπσο εχζηνρα επηζεκαίλεη ε Σξηάληνπ, «πεξηιακβάλεη έλα νιφθιεξν ζχζηεκα 

απφ „έλλνηεο βάζεο‟, πνπ ε αμία ηνπο έγθεηηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ.» 

(Σξηάληνπ, 1997: 11). Οη επηκέξνπο θαηεγνξίεο πνπ δηεξεπλψληαη ζηελ αλάιπζε είλαη 

ηξεηο: ν αθεγεηήο, νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 

ζπγγξαθέα θαη ν ρξφλνο ζηελ αθήγεζε.  

 Ώπφ ηε ζθνπηά ηνπ αθεγεηή ηα εξσηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη είλαη: ην πνηνο 

καο ιέεη ηελ ηζηνξία, νπζηαζηηθά ην πνηνο κηιάεη θαη ζε πνην πξφζσπν θαη αληίζηνηρα 

ην πψο ιεηηνπξγεί ε αθήγεζε ζην θάζε πξφζσπν, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ 

αθεγεηή ζηελ ηζηνξία θαη ε ηδηφηεηα ηνπ θαη ηέινο ε νπηηθή γσλία, ε εζηίαζε ηνπ 

αθεγεηή. Ώλαδεηείηαη ε απάληεζε θαηά βάζε ζηελ εξψηεζε «πνηνο βιέπεη», 

θπξηνιεθηηθά ή κεηαθνξηθά, ηα δξψκελα θαη απφ πνηα αθεγεκαηηθή ζθνπηά.  

 Οη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο πνπ καο απαζρνινχλ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ 

παξνπζηάδεηαη ην πιηθφ ηεο αθήγεζεο, ην αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν. Καηά θχξην 

ιφγν αλαδεηνχληαη πνηεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο, γηα 

παξάδεηγκα ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε δηήγεζε/πεξηγξαθή/ζρφιην, 
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αθεγεηή/κνλφινγν ή εζσηεξηθφ κνλφινγν/δηάινγν ή ζεαηξηθφ δηάινγν/ειεχζεξν 

πιάγην ιφγν/εγθηβσηηζκέλε αθήγεζε θ.α. Καη ηέινο ηη εμππεξεηνχλ θαη πψο 

ιεηηνπξγνχλ απηέο νη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, κέζσ πνησλ ηερληθψλ εζνγξαθνχληαη - 

ςπρνγξαθνχληαη ηα πξφζσπα θαη πσο απνδίδεηαη ν ιφγνο ησλ πξνζψπσλ. 

 Ώλαθνξηθά κε ηνλ αθεγεκαηηθφ ρξφλν απηφ πνπ εξεπλάηαη είλαη ε δηάθξηζε 

ηνπ ζε εμσθεηκεληθφ – εζσθεηκεληθφ ρξφλν, ε δηάθξηζε ρξφλνπ ηζηνξίαο θαη ρξφλνπ 

αθήγεζεο. Καηά θχξην ιφγν ην πψο εμειίζζεηαη ε αθήγεζε ρξνληθά απφ ηελ αξρή, ηε 

κέζε θαη ην ηέινο ηεο. Βπίζεο εμεηάδεηαη ε ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ, δειαδή 

εάλ ε ρξνληθή ζεηξά είλαη θαλνληθή, επζχγξακκε ή παξαβηάδεηαη κε αλαρξνλίεο, 

αλαδξνκέο θαη πξφδξνκεο αθεγήζεηο. Σέινο ε δηάξθεηα, νπζηαζηηθά ην θαηά πφζν ε 

αθήγεζε είλαη ζπλνπηηθή/ππθλή ή δηεμνδηθή/εθηεηακέλε θαη ε ζπρλφηεηα πνπ έλα 

γεγνλφο παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν.  

 Ο ζπζρεηηζκφο ηνπ ζεαηξηθνχ κε ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν δελ είλαη ηπραίνο. 

ηελ νπζία ηνπο θαη ηα δχν είδε έρνπλ σο βαζηθφ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ αθήγεζε-

δηήγεζε κηαο ηζηνξίαο. Λφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκβάζεσλ κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί 

ην θαζέλα είδνο μερσξηζηά, δελ είλαη ζπάλην λα παξαηεξνχκε κεηαβνιέο θαη 

παξαβηάζεηο ηερληθψλ νξηνζεηήζεσλ αλάκεζα ζηελ πεδνγξαθία θαη ην δξάκα ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζεαηξηθήο δηαζθεπήο ελφο αθεγεκαηηθνχ έξγνπ. Δ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ησλ δνκψλ ηνχ θάζε είδνπο κάο βνεζά ζην λα εκβαζχλνπκε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ αλαγθαηφηεηα ή φρη ησλ κεηαζέζεσλ -ησλ κεηαβνιψλ- 

απηψλ. Δ αληηπαξάζεζε ησλ δχν απηψλ εηδψλ θάησ απφ ην πξίζκα ηεο 

αθεγεκαηνινγίαο δελ κπνξεί παξά λα απνβεί γφληκε.  

 Σν θείκελν απνηειεί ηε βάζε θάζε έξγνπ ηεο αθεγεκαηηθήο πεδνγξαθίαο, 

φπσο θαη θάζε δξάκαηνο. ηελ πεδνγξαθία ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίινπο 

αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν λα καο δηεγεζεί κηα ηζηνξία. Σν 

αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα ή δξακαηνπξγφ. ηελ 

πεξίπησζε κάιηζηα πνπ έλα πεδνγξάθεκα δηαζθεπάδεηαη γηα ην ζέαηξν, 

αλαθεξφκαζηε ζηελ ίδηα ηζηνξία (Αήκνπ, 2014: 76-77). ην κπζηζηφξεκα, δηήγεκα, 

λνπβέια ν ζπγγξαθέαο επηιέγεη έλαλ αθεγεηή πνπ ζα καο κεηαθέξεη ηελ ηζηνξία κε 

ηνλ «ζεκαίλνληα» ηξφπν πνπ εθείλνο επηιέγεη. ην ζεαηξηθφ έξγν ν αθεγεηήο απηφο 

απνπζηάδεη, ηα γεγνλφηα πνπ απαξηίδνπλ ηελ ηζηνξία αλαπαξίζηαληαη θαη δελ γίλνληαη 

αληηθείκελν αθήγεζεο. Ώλ ιάβνπκε ππφςε καο φκσο φηη ην ζεαηξηθφ έξγν πξηλ 

παξνπζηαζηεί ζηε ζθελή κπνξεί λα πξνζιεθζεί θαη σο θείκελν, ηφηε ε έλλνηα ηεο 
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αθεγεκαηνινγηθήο αλάιπζεο ελφο δξάκαηνο ζε επίπεδν γεγνλφησλ θαη ρξνληθφηεηαο 

ησλ ζπκβάλησλ δελ απέρεη πνιχ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ αθεγήκαηνο (Αήκνπ, 2014: 

80).   

 Δ ζπλερήο πνξεία ησλ γεγνλφησλ «πξνο ηα κπξνζηά», πξνο ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ αλαγλψζηε θαη ηε «ιχζε», απνηειεί δξακαηηθή πξνυπφζεζε ηφζν ηνπ ζεαηξηθνχ 

φζν θαη ηνπ πεδνχ ιφγνπ. Δ πξφζεζε απηή παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ φπνην επηιέγεηαη λα παξνπζηαζηεί ε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ ηεο αθήγεζεο. Δ 

είζνδνο ελφο θαηλνχξγηνπ ζηνηρείνπ ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε θαη έλλνηεο, 

φπσο εκπφδην θαη παξεκβνιή - θαηεμνρήλ ζηνηρεία ηεο δξακαηηθφηεηαο, απνηεινχλ 

ζηφρν θαη γηα ηνλ αθεγεκαηνπνηεκέλν ιφγν θαη ζπληζηνχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρία ελφο ζπγγξαθηθνχ εγρεηξήκαηνο (Αήκνπ, 2014:81).   

 Δ πινθή θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηή ζπγθξνηείηαη έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ην πξσηαξρηθφ ζρήκα, φπσο παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Ώξηζηνηέιε, κε ηελ 

έλαξμε ηεο δξάζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ αξρηθά, ηελ θιηκάθσζε πνπ 

νδεγεί ζηελ θνξχθσζε θαη ηελ πηψζε θαη ηέινο ηε ιχζε, απνηεινχλ ζεκειηαθή 

ζπλζήθε ηφζν γηα ηνλ πεδνγξάθν φζν θαη ηνλ γηα ηνλ δξακαηνπξγφ (Αήκνπ, 2014:84-

86). Ώπηφ δεκηνπξγεί έλαλ άμνλα ηαχηηζεο ή απφθιηζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

δξακαηηθήο κεηαθνξάο πεδνγξαθήκαηνο.  

 Οη ραξαθηήξεο θαη ηδηαίηεξα ν θεληξηθφο «ήξσαο», πνπ έρεη επηιερζεί λα 

«ππνηαρζεί» ζηηο ζπλζήθεο έηζη φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ ηζηνξία, απνηεινχλ 

πξσηαξρηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ δηακφξθσζε κηαο αθήγεζεο. Δ ζεκαληηθφηεηα θαη ε 

«δνζνινγία» κε ηελ φπνηα απηνί παξνπζηάδνληαη ζε έλα αθήγεκα δεκηνπξγνχλ θαη 

κεηαιιάζνπλ παξάιιεια ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία. 

 Ο Πιάησλαο ζηελ Πνιηηεία δηαρψξηζε ηα είδε ηνπ ιφγνπ κε βάζε ηνλ 

δηάινγν. ηε «δηήγεζε» ηα γεγνλφηα αθεγνχληαη απφ έλαλ αθεγεηή θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ ιφγν -έπνο- ελψ ζηε «κίκεζε», φπνπ ν δηάινγνο ππεξηεξεί 

ησλ γεγνλφησλ θπξηαξρεί ην δξάκα. Παξφια απηά ην έλα είδνο ελππάξρεη κέζα ζην 

άιιν. Δ ζχγρξνλε αθεγεκαηνινγία γηα λα αλαθεξζεί ζηνλ θαζαξφ δηάινγν πνπ 

ππάξρεη κέζα ζε έλα πεδφ θείκελν ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν αλαθεξφκελνο ιφγνο. 

Ώληίζηνηρα ν κνλφινγνο εκθαλίδεηαη θαη ζηα δχν: ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζεαηξηθνχ 

ιφγνπ σο ξήζε ελφο ήξσα πνπ θαλεξψλεη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ρσξίο λα ηα 

γλσξίδνπλ νη άιινη ραξαθηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζθελή, ελψ ζηνλ αθεγεκαηηθφ 

ιφγν σο εζσηεξηθή ζθέςε ηνπ ήξσα πνπ καο βνεζά λα δψζνπκε αηηηάζεηο ζηα 
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γεγνλφηα (Αήκνπ, 2014: 88-90).  

 Βλψ φια ηα παξαπάλσ θσηίδνπλ ηα ζεκεία ζχγθιηζεο ηνπ ζεαηξηθνχ κε ηνλ 

πεδφ ιφγν, απηφ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ηαπηίδνληαη. Τπάξρνπλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα δπν είδε πνπ ε επηζήκαλζε ηνπο ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα ηελ θαηαιιειφηεηα ή φρη θάπνηνλ πεδψλ θεηκέλσλ πξνο δξακαηηθή 

δηαζθεπή.  

 Σν πξψην εκθαλέο ζεκείν απφθιηζεο είλαη ην κέγεζνο. Ο Ώξηζηνηέιεο ζηελ 

Πνηεηηθή ηνπ αλαθέξεη φηη έλα ζεαηξηθφ έξγν ζα πξέπεη λα δηαξθεί ηφζν φζν ε κλήκε 

ηνπ ζεαηή κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη. Ώληίζηνηρα ν R. Barthes ηνλίδεη φηη έλα δξάκα 

απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν κφλν απφ «ππξεληθά» γεγνλφηα ζε αληίζεζε κε έλα 

κπζηζηφξεκα, πνπ πέξα απφ ηα «ππξεληθά» γεγνλφηα πεξηέρεη θαη ηα «θαηαιπηηθά» 

πνπ νδεγνχλ θαηά θάπνην ηξφπν ζηελ δξάζε. Βδψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη έλα 

πεδνγξάθεκα δηαθξίλεηαη γηα ηελ αλαιπηηθφηεηα ησλ πεξηγξαθψλ. Θα πξέπεη λα 

παξαηεξεζεί φκσο θαη ην γεγνλφο φηη ην ζεαηξηθφ θείκελν ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε, πνπ κπνξεί λα παξαζηήζεη ζπκππθλσκέλα 

φζα κπνξνχλ ιεθηηθά λα αλαιπζνχλ (Αήκνπ, 2014: 91-92).   

 πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ν δηάινγνο θπξηαξρεί ζηνλ δξακαηηθφ 

ιφγν ελ αληηζέζεη κε ηνλ αθεγεκαηηθφ, πνπ απαξηίδεηαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απφ 

πεξηγξαθέο θαη αθεγήζεηο. Βχθνια κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ν ζεαηξηθφο δηάινγνο 

δηαθέξεη απφ ηνπο δηαιφγνπο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα θαληάδεη 

θπζηθφο θαη ξεπζηφο φπσο ν θαζεκεξηλφο ιφγνο. Έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηε ζθεληθή 

κνξθνπνίεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο πινπνίεζεο 

ηνπο. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζεαηξηθψλ δηαιφγσλ θαη ηεο 

εμσζεαηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Έλα άιιν ζηνηρείν ηνπ δξακαηηθνχ ινγνχ είλαη ν 

κνλφινγνο, ν νπνίνο νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί σο κεηαθξαζηήο θαη κεηαθνξέαο ησλ 

ζθέςεσλ ησλ εξψσλ (Αήκνπ, 2014:93-96). 

Ο ζπλδπαζκφο ηνπ δηαιφγνπ κε ηνλ κνλφινγν είλαη νπζηαζηηθά ην ζηνηρείν 

πνπ πξνάγεη ηε δξάζε, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ εξψσλ. Σν «θπξίσο» 

φκσο ζεαηξηθφ θείκελν δελ απνηειείηαη κφλν απφ απηά, πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

ιεγφκελεο «ζθεληθέο νδεγίεο». Οη ζθεληθέο νδεγίεο ηαπηηδφκελεο κε ηε θσλή ηνπ 

ζπγγξαθέα, θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην απηφο αληηιακβάλεηαη ηελ 

αλάγλσζε ησλ δηαιφγσλ θαη πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηεο δηθήο ηνπ ζθελνζεηηθήο 

«καηηάο». Βίλαη νπζηαζηηθά ε πξνζπάζεηα ηνπ λα εκπιαθεί ζηελ κνξθνπνίεζε ηεο 
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ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Μέζσ ησλ επηπιένλ απηψλ ζθεληθψλ ζεκεηψζεσλ ν 

ζπγγξαθέαο βνεζάεη απφ ηε κία ηνλ αλαγλψζηε ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ λα ην 

θαληαζηεί εηθνληθά θαη απφ ηελ άιιε ηνλ ζθελνζέηε λα νξγαλψζεη ηελ παξάζηαζε, 

εάλ απηφο ην ζειήζεη λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα (Αήκνπ, 

2014:97).  

 θνπφο ησλ ζθεληθψλ νδεγηψλ είλαη θαηαξρήλ λα θαζνδεγήζνπλ ηελ εθθνξά 

ηνπ ιφγνπ δίλνληαο κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο ιέμεηο, αιιά θαη λα δηαθσηίζνπλ γηα 

ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ - νη ρσξνρξνληθέο νδεγίεο. Οη 

ρσξνρξνληθέο νδεγίεο νπζηαζηηθά καο ηνπνζεηνχλ ζην ρσξφρξνλν ησλ γεγνλφησλ, 

αιιά ηαπηφρξνλα δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππφθξηζε· είλαη απηφ πνπ ν 

Ώξηζηνηέιεο νλνκάδεη «φςηο». Οη ζθεληθέο νδεγίεο βξίζθνληαη δηάζπαξηεο κέζα ζην 

θείκελν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθεληθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ έξγνπ εμαθαλίδνληαη· 

θαηά βάζε ελζσκαηψλνληαη σο έλα εμσγισζζηθφ ζχζηεκα ζεκείσλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

βνεζεηηθά (Αήκνπ, 2014: 98). ηελ πεξίπησζε ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη εθφζνλ νη 

νδεγίεο απηέο παξαβιεθηνχλ απφ ηε κεζνιάβεζε ηνπ ζθελνζέηε, ηνπ 

ελδπκαηνιφγνπ, ηνπ ζθελνγξάθνπ, ηνπ θσηηζηή θ.α. αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εζνπνηνχ, ην ζεαηξηθφ θείκελν ζπρλά ιακβάλεη άιιε κνξθή απφ απηή πνπ επηδηψθεη 

ν δξακαηνπξγφο. 

 ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν ν δηάινγνο θαη ν κνλφινγνο δελ παίδνπλ ηφζν θαίξην 

ξφιν θαη κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ ηνλ ζπγγξαθέα, 

φπσο κε: επζχ, πιάγην ή αθφκα θαη ειεχζεξν πιάγην ιφγν. Δ πεξηγξαθή-αθήγεζε 

είλαη φκσο απηή πνπ επηθξαηεί. Ώπηφ πνπ παξαηεξείηαη ινηπφλ είλαη κία αληηζηξφθσο 

πνζνζηηαία αλαιφγηα ηνπ δηαιφγνπ/κνλνιφγνπ θαη ηεο πεξηγξαθήο/αθήγεζεο ζηελ 

πεδνγξαθία θαη ζην δξάκα. Ώπηφ φπσο δελ απνθιείεη ην έλα λα ελππάξρεη κέζα ζην 

άιιν (Αήκνπ, 2014: 101).  

 Δ παξνπζία ηνπ αθεγεηή ζηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν είλαη έλα αδηακθηζβήηεην 

ζηνηρείν θαη ε αλάιπζε ηεο νπηηθήο θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

παξνπζηάζεη ηα γεγνλφηα απνηεινχλ θεληξηθφ άμνλα αλάιπζεο. ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

δξακαηνπνηεκέλνπ ιφγνπ φκσο δελ ππάξρεη νπζηαζηηθά αθεγεηήο. Αελ ππάξρεη 

δειαδή ε μεθάζαξε νπηηθή γσλία πνπ έρεη επηιέμεη ν ζπγγξαθέαο δηα ηνπ πιαζηνχ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ λα καο κεηαθέξεη ηελ ηζηνξία. Ώπηφ φκσο δελ ζπλεπάγεηαη 

απαξαίηεηα θαη ηελ απνπζία ηεο άπνςεο ηνπ δξακαηνπξγνχ. Δ θσλή ηνπ 

δξακαηνπξγνχ κπνξεί λα αθνπζηεί κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, κε ηα εηζαγσγηθά 
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ζεκεηψκαηα, ηηο ζθεληθέο νδεγίεο, ηελ παξνπζία ηνπ ρψξνπ, αθφκα θαη δηα ζηφκαηνο 

ησλ εζνπνηψλ ζηα ιφγηα πνπ εθθέξνπλ θαη ζηνπο κνλνιφγνπο ηνπο, φπνπ δελ είλαη 

ζπάλην λα εκθαληζηνχλ ζρφιηα άπνςεο γηα ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη  (Αήκνπ, 2014: 122-127).   

 Δ εζηίαζε, ε πξνζπάζεηα δειαδή ηνπ ζπγγξαθέα πεδνχ ιφγνπ λα ηνλίζεη έλα 

γεγνλφο, έλα ζπλαίζζεκα ή έλαλ ραξαθηήξα είλαη δχζθνιν λα κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ 

δηαιφγνπ ζην δξακαηηθφ θείκελν. Μπνξεί φκσο λα παξαζηαζεί ζθεληθά, δειαδή λα 

κεηαθεξζεί ζην δξακαηηθφ θείκελν κέζσ ησλ ζθεληθψλ νδεγηψλ (Αήκνπ, 2014: 127). 

Σν αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε ηελ νπηηθή γσλία κε ηελ φπνηα ν αθεγεηήο ηνπ πεδνχ 

θεηκέλνπ πξνζεγγίδεη έλα γεγνλφο. Δ νπηηθή γσλία κπνξεί αληίζηνηρα λα κεηαθεξζεί 

ζην δξακαηηθφ θείκελν κέζσ ησλ ζθεληθψλ νδεγηψλ (Αήκνπ, 2014:128).  

 Πνιιά αθεγεκαηηθά θείκελα δηαθαηέρνληαη απφ έληνλα δξακαηηθά ζηνηρεία, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πηζηφηεξε δξακαηνπνίεζε ηνπο. Έλα απφ απηά 

ηα ζηνηρεία είλαη ε πξνθνξηθφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπο, ν ηξφπνο νπζηαζηηθά κε ηνλ φπνην 

πξνζεγγίδνπλ ηα γεγνλφηα. Δ απνπζία ησλ ζρνιίσλ ηνπ αθεγεηή θαη ε φζν ην 

δπλαηφλ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ πίζσ απφ ηε δξάζε είλαη έλα άιιν βνεζεηηθφ 

ζηνηρείν. Δ ππθλφηεηα ζηε δξάζε θαη ν ζαθήο δηαρσξηζκφο ζθελψλ, θαζψο θαη ε 

ρξήζε παξνληηθψλ ρξφλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνζψπσλ πνπ πξάηηνπλ ζην παξφλ 

βνεζνχλ αληίζηνηρα.  

 Δ Αήκνπ (2014: 276)  ππνζηεξίδεη φηη ηα θείκελα ηνπ Α. Υαηδή δηαθαηέρνληαη 

άιινηε πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν απφ έληνλε ζεαηξηθφηεηα. Γεγνλφο πνπ ην 

θαηαδεηθλχνπλ θαη νη πνιιαπιέο ζεαηξηθέο δηαζθεπέο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ θαζψο θαη 

ε επηηπρία πνπ είραλ απηέο. Δ ζεαηξηθφηεηα δελ είλαη φκσο ην κνλαδηθφ ζηνηρείν γηα 

ην νπνίν επηιέγνπλ νη δξακαηνπξγνί λα δηαζθεπάζνπλ ην έξγν ηνπ. Σν πεξηερφκελν 

ησλ δηεγεκάησλ ηνπ, πνπ ζρεκαηίδνληαη θάησ απφ έληνλεο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο, 

θαζψο θαη ε δξακαηηθήο θχζεσο ζεψξεζε ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ θαζηζηά δπλαηή θαη 

επηηπρή ηε δξακαηηθή κεηάπιαζε ησλ δηεγεκάησλ. Δ επεμεξγαζκέλε αθεγεκαηηθή 

θφξκα, κε ηελ φπνηα ν Υαηδήο ζέιεζε λα δηακνξθψζεη ην έξγν, ηνπ αθήλεη αλνηρηνχο 

δξφκνπο πνιιαπιήο ζεψξεζεο.     
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2.2 Ώθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Α. Υαηδή 

«Μαξγαξίηα Πεξδηθάξε».  

 
Γηα ην «θιείζηκν» ηεο ζπιινγήο δηεγεκάησλ Σν ηέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο 

ηνπ 1953  ν Α. Υαηδήο επηιέγεη ην δηήγεκα κε ηνλ ηίηιν «Μαξγαξίηα Μνιπβάδα». Με 

ην ίδην δηήγεκα, εκθαλψο αιιαγκέλν φκσο, «θιείλεη» θαη ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε 

ηνπ 1963. Οη αιιαγέο μεθηλνχλ απφ ηνλ ηίηιν. Σν δηήγεκα ζηε λέα έθδνζε 

κεηνλνκάδεηαη ζε «Μαξγαξίηα Πεξδηθάξε», γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

πξνεγνχκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο.  

 Σν δηήγεκα ζηε λέα έθδνζε ζπλνδεχεη έλα κφην πνπ απνπζηάδεη απφ ηελ 

πξψηε έθδνζε. Πξφθεηηαη γηα έλα απφζπαζκα απφ ηνπο Σάθνπο ηνπ, γελλεκέλνπ ζηελ 

Γάθπλζν, Εηαινχ πνηεηή Ugo Foscolo (1778-1827). Δ παξάζεζε, ζε κεηάθξαζε ηνπ 

Γ. Καινζγνχξνπ, αλαθέξεηαη ζηνλ Έθηνξα ηε ζηηγκή πνπ θεχγεη γηα ηε κάρε ελψ 

γλσξίδεη φηη ζα είλαη κνηξαία γηα απηφλ: … θαη ηηκήλ εζχ ζξήλσλ  Έθηνξα ζε λα ρεηο / 

φπνπ ζέβαο θαη δάθξπα ζα ηηκνχλ ην αίκα / φζν γηα ηελ παηξίδα ερχζεη θη σο φηνπ ν 

ήιηνο / ζα λ’ αθηηλνβνιεί ζηηο ζπκθνξέο η’ αλζξψπνπ.  

θνπφο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη λα θαζνδεγήζεη ηνλ αλαγλψζηε απφ ηελ αξρή. Δ 

εξσηθή θηγνχξα ηνπ Έθηνξα, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε ζπζία φισλ φζσλ 

ράζεθαλ γηα ηελ παηξίδα, σζεί ηνλ αλαγλψζηε λα ζπκπαζήζεη έκκεζα ηελ εξσίδα 

ηνπ ζπγγξαθέα. Δ παξάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνζπάζκαηνο ζηελ αξρή ηνπ 

δηεγήκαηνο μελίδεη αξρηθά ηνλ αλαγλψζηε, ν φπνηνο νδεγείηαη αθνχζηα ζηελ ηαχηηζε 

ηνπ ραξαθηήξα ησλ δχν εξψσλ. Βλψ παξάιιεια αθήλεηαη λα ελλνεζεί φηη ζα 

αθνινπζήζεη κηα αληίζηνηρε «ζπζία» κε απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάζεκα.   

 Ο ζπγγξαθέαο μεθηλψληαο ην θείκελν ηνπ ηνπνζεηεί ηνλ αλαγλψζηε απηφκαηα 

ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν. Παξαζέηεη απφ ηελ πξψηε θηφιαο γξακκή ηα γεγνλφηα θαη 

ην θεληξηθφ ζέκα ηεο ηζηνξίαο: Όηαλ νη Γεξκαλνί ηελ ηνπθέθηζαλ, ζηηο αξρέο ηνπ 

θαινθαηξηνχ ηνπ 1944, ιίγν πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε, ε Μαξγαξίηα δελ είρε παηήζεη 

αθφκα ηα είθνζη ρξφληα ηεο (ζ. 181). Ο αθεγεηήο πνπ επηιέγεη ν Α. Υαηδήο γηα ην 

δηήγεκα βιέπεη ηα γεγνλφηα απφ απφζηαζε, ρσξίο εζηίαζε, ζαλ λα είλαη έλαο ηπραίνο 

θάηνηθνο ηεο «κηθξήο πφιεο» πνπ απιά γλσξίδεη ηελ ηζηνξία ηεο Μαξγαξίηαο, 

ζπκπάζρεη καδί ηεο θαη απνθαζίδεη λα καο ηε δηεγεζεί.  

Έπεηηα απφ ηελ ρσξνρξνληθή ηνπνζέηεζε αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξσίδαο, ησλ βαζαληζηεξίσλ ηεο απφ ηνπο 
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Γεξκαλνχο θαη ησλ ηειεπηαίσλ ζηηγκψλ ηεο πξηλ ηελ εθηέιεζε. Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη 

ε πεξηγξαθή πξνδίδεη ηε κεγάιε ζπκπάζεηα ηνπ ζπγγξαθέα-αθεγεηή πξνο ηελ 

εξσίδα. Δ πεξηγξαθή δηαθφπηεηαη κφλν απφ ην εηξσληθά επηηνληζκέλν θαη έληνλα 

θνξηηζκέλν ζρφιην ηνπ αθεγεηή γηα ηε ζξεζθεία: ην ‘πε ν παπάο, πνπ, κε ηελ 

απαξαίηεηε παξνπζία ηνπ ζηηο ζαλαηηθέο εθηειέζεηο, επηθπξψλεη, ζη’ φλνκα ηνπ 

Καίζαξνο, ηελ απφδνζε ηεο ςπρήο ζην Θεφ (ζ. 181).  

Ο αθεγεηήο καο αλαθέξεη ηα ηειεπηαία ιφγηα ηεο Μαξγαξίηαο κε αθξίβεηα, 

φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο, έλα απιφ: - θαιελχρηα ληε….(ζ. 181). Γηα ηε κεηαθνξά απηή 

ρξεζηκνπνηεί δηάινγν πξνζπαζψληαο λα πξνζδψζεη ζηελ έθθξαζε κηα έληαζε 

γλεζηφηεηαο. Δ πεξηγξαθή ηεο κηθξήο- εχζξαπζηεο Μαξγαξίηαο έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηελ θπξηαξρηθή-εξσηθή εηθφλα ηνπ Έθηνξα, γεγνλφο πνπ παξαμελεχεη ηνλ 

αλαγλψζηε. θνπφο ηνπ αθεγεηή δελ είλαη λα ηνλίζεη ηελ ηαχηηζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, αιιά ηεο εξσηθήο πξάμεο ηνπ Έθηνξα θαη ηεο Μαξγαξίηαο.  

 Ώθνινχζσο ν αθεγεηήο αλαθέξεηαη ζηηο γπλαίθεο ηεο πφιεο ηνπνζεηψληαο 

ηνλ αλαγλψζηε θαη πάιη ζην θιίκα ηεο «κηθξήο ηνπ πφιεο». Ο Α. Υαηδήο δείρλεη 

ηδηαίηεξν ζεβαζκφ ζηε γπλαίθα θαη ζηνλ ξφιν ηεο. Σφζν εζσθεηκεληθά φζν θαη 

εμσθεηκεληθά ε γπλαηθεία θηγνχξα πξνζεγγίδεηαη κε πνιχ ζηνξγή θαη ζεβαζκφ απφ 

ηνλ ζπγγξαθέα. χκθσλα κε ηνλ H. Hokwerda, ζε ζπλέληεπμε πνπ είρε δψζεη ν Α. 

Υαηδήο ην 1977,  ρσξίδεη ηηο γπλαίθεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Πξψηα μερσξίδεη ηελ 

εηθφλα ηεο παιηάο ζεβάζκηαο Ρσκηάο, ηεο κάλαο πνπ ελππάξρεη ζηελ θνηλή 

ζπλείδεζε, έλα είδνο κάλαο πνπ εθιείπεη, ζχκθσλα κε ηνλ Α. Υαηδή. Έπεηηα ηε 

γπλαίθα ηεο επαξρίαο πνπ βξέζεθε ζηε κεγάιε πφιε ρσξίο πλεπκαηηθφ θαη εζηθφ 

ππφβαζξν, έλα «ςεχηηθν νλ» φπσο ηε ραξαθηεξίδεη. Καη ηέινο, ηε κνληέξλα γπλαίθα 

πνπ είλαη πξαγκαηηθά απειεπζεξσκέλε θαη έρεη ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν 

θφζκν, επίζεο έλα πνιχ ζπάλην είδνο γπλαίθαο (Hokwerda, 2016: 128). χκθσλα κε 

ηηο ηδηφηεηεο πνπ ν αθεγεηήο απνδίδεη ζηελ Μαξγαξίηα ε εξσίδα εληάζζεηαη ζηελ 

ηξίηε θαηεγνξία. Βίλαη έλα θνξίηζη πνπ πεγαίλεη ζηελ Ώζήλα, ζπνπδάδεη δαζθάια θαη 

επηζηξέθεη ζηνλ ηφπν ηεο γηα λα εξγαζηεί θαη λα πξνζθέξεη, ζε αληίζεζε κε ηελ 

νηθνγελεηαθή παξάδνζε φπνπ θαλέλα απφ ηα κέιε ηεο δελ έρεη ζπλεζίζεη λα 

εξγάδεηαη.  

ηε ζπλέρεηα ν αθεγεηήο επηιέγεη λα καο παξαζέζεη πεξηγξαθέο ησλ 

πξνζψπσλ θαη ησλ ραξαθηήξσλ ηεο νηθνγέλεηαο Πεξδηθάξε. Οη πεξηγξαθέο 

πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν ζηνηρεία γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε: Οη 
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γπλαίθεο ηνπο θθηάρλαλ αθφκα ηα καιιηά ηνπο κε ηελ κφδα ηελ παιηαθή, Φνξνχζαλ 

αθφκα η’ αξρνληηθά θνληνγνχληα ηνπο, Οη άληξεο θνξνχζαλε καχξα θη απηνί-ρεηκψλα 

θαη θαινθαίξη. Ώιιά θαη κέξνο απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο: Γελ 

παηνχζαλε πνηέο ηνπο ζηα θαθελεία, ζπρλάδαλε κφλν ζηα θαξκαθεία, ηα 

ζπκβνιαηνγξαθεία θαη ην Γξαθείν ησλ Διεψλ ηεο ηεξάο Μεηξνπφιεσο- φπσο έθαλαλ νη 

παιηνί. Καλέλαο δελ δνχιεπε (ζ. 183). θνπφο ηνπ είλαη λα ηνλίζεη ηελ αίζζεζε πνπ 

έδηλαλ νη άλζξσπνη απηνί έρνληαο επηιέμεη λα κείλνπλ ζην επίρξηζκα κηαο παιηάο 

αξρνληηθήο εηθφλαο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εζσηεξηθά είλαη ζαζξνί:  

 …μέξαλ έηζη λα δείρλνπλ ηελ θαηαθξφληα ηνπο γηα ηνπο 

ηπράξπαζηνπο, ηνπο ακαξησινχο θαη ηνπο μηπαζκέλνπο, ηξαβψληαο 

ιίγν ηα ιεπηά ηνπο ηα ρείιηα, π’ ν θαζέλαο ην ‘βξίζθε θαιχηεξν λα ηηο 

ζθηάδεηαη. Ήηαλ έλα είδνο ηεξέο ρήλεο ηνπ Καπηησιίνπ γηα ηελ αξεηή 

ηεο πφιεο καο […] κπνξνχζαλ έηζη λα κέλνπλ καθξηά απφ θάζε 

είδνπο ρπδαίεο ζπλάθεηεο κε ηνλ φριν ησλ παξαθαηηαλψλ θαη λα 

θαηαθξνλνχλε θαζεηί ησξηλφ, αλζξψπνπο θαη γλψζεηο θαη πξάκαηα. 

(Υαηδήο, 1999: 183). 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ κηα αληηζηξνθή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ηνληζκνχ απφ ηνλ αθεγεηή. 

Γηα λα ηνλίζεη ηελ εζσηεξηθή ζαζξφηεηα πεξηγξάθεη ηελ εμσηεξηθή θαζσζπξέπεη 

εηθφλα. 

 Δ θηιαλζξσπία είλαη ε βαζηθή ελαζρφιεζε ησλ Πεξδηθάξεδσλ αμηνζέβαζησλ 

θαη αλαγλσξίζηκσλ κειψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ώπηφ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε 

κε ηε κηθξή, ηαπεηλή, Μαξγαξίηα, πνπ φκσο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ηε 

ζπιιακβάλνπλ νη Γεξκαλνί δείρλεη γελλαηφηεηα θαη παξαδέρεηαη φηη είλαη 

θνπκνπλίζηξηα. Ώπηφ μεζεθψλεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη έλα κεγάιν εξψηεκα 

γελλάηαη: Πσο κπνξνχζαλε, ινηπφλ, λα ηε βξνχλε ηε κηθξή Μαξγαξίηα, ρσξίο θάπνηνο 

λα ηελ έρεη πξνδψζεη; (ζ. 185). Ώπηφ ην εξψηεκα εθθξάδεη ν αθεγεηήο ζην ηέινο 

απηήο ηεο ελφηεηαο. Δ πινθή ηνπ δηεγήκαηνο νπζηαζηηθά βαζίδεηαη ζε απηφ ην 

εξψηεκα, ην φπνην γηα απαληεζεί ζα πξέπεη λα γίλεη αλαδξνκή κέζσ αλάιεςεο ζηελ 

ηζηνξία ηεο Μαξγαξίηαο.  

 Δ ελφηεηα πνπ πξνεγείηαη αθνινπζεί δχν βαζηθνχο αθεγεκαηηθνχο άμνλεο, ηε 

κνλαδηθή θαη ηε ζακηζηηθή αθήγεζε. Σα ηκήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε Μαξγαξίηα 

αθνινπζνχλ κνλαδηθή αθήγεζε θαη γίλνληαη ζε αφξηζην ρξφλν, ελψ ηα ζεκεία πνπ 

αθνξνχλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν αθνινπζνχλ ζακηζηηθή 



 

38 

 

θαη γίλνληαη ζε παξαηαηηθφ ή ηζηνξηθφ ελεζηψηα. Σν έλα ελαιιάζζεηαη κε ην άιιν 

θαη ε κνλαδηθή αθήγεζε ηεο Μαξγαξίηαο δηαθφπηεηαη κε αλαιεπηηθέο ζακηζηηθέο 

αθεγήζεηο ηνπ πεξηγχξνπ ηεο, κέρξη λα δεκηνπξγεζεί θαη ζηνλ αλαγλψζηε ην 

εξψηεκα πνπ ζέηεη ν αθεγεηήο ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο.  

 Σν πξψην κέξνο ηεο αλαιεπηηθήο απφδνζεο ηεο ηζηνξίαο ηεο Μαξγαξίηαο 

μεθηλά απφ ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ ηεο ζην Ώξζάθεην θαη νινθιεξψλεηαη κε ην ηέινο 

ηνπο. Δ αθήγεζε καο πξντδεάδεη γηα ηνλ ζακηζηηθφ ηεο ραξαθηήξα απφ ηελ αξρή ηεο: 

…πνπ ην θαινθαίξη, γπξίδνληαο απ’ ηα’ Αξζάθεην γηα ηηο παχζεηο, εξρφηαλε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα κ’ έλαλ άζπξν γηαθά, πηθέ...(ζ. 185). Ο παξαηαηηθφο ρξφλνο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε ζακηζηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπνπδψλ ηεο εξσίδαο.  

 Δ ελφηεηα νπζηαζηηθά ρσξίδεηαη ζε δπν ζεκαηηθά επίπεδα, ηα νπνία 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ επνρή: ρεηκψλαο θαη θαινθαίξη. Ο ρεηκψλαο σο ζεκαηηθή 

ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Μαξγαξίηαο, φηαλ βξίζθεηαη ζην ζρνιείν 

ζηελ Ώζήλα, θαη αληίζηνηρα ησλ ζπγγελψλ ηεο ζηε «κηθξή καο πφιε», φηαλ εθείλε 

απνπζηάδεη. Καη ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ πεξηγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο φηαλ 

επηζηξέθεη ζην ζπίηη γηα ηηο δηαθνπέο θαη ησλ ζπγγελψλ ηεο αληίζηνηρα φηαλ 

βξίζθεηαη εθεί. Δ ζακηζηηθή αθήγεζε κε ηελ φπνηα παξαηίζεηαη ε πεξηγξαθή 

πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο θαη αλαθέξεηαη 

ηφζν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο φζν θαη ζπλαηζζήκαηά ηνπο: Απηή ‘ηαλε πάληα 

νινκφλαρε, …Σνλ άιιν θαηξφ, ην ρεηκψλα, ε ζεία Καηεξίλα κπνξνχζε λα ζεθψλεηαη ην 

πξσί, ..Μπνξνχζαλ λα θάζνληαη λεζηηθνί…, Ο Πεξηθιήο πίζηεπε πάληα, Σα δάθξπα 

μαλάξρηδαλ…, …ζπκφηαλε πάληα λα δεηήζεη ην κεξηηθφ ηεο…(ζ. 186, 187). Οπζηαζηηθά 

ν αθεγεηήο δηεγνχκελνο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο νηθνγέλεηαο επηδηψθεη λα βνεζήζεη ηνλ 

αλαγλψζηε λα αηηηνινγήζεη ηελ ηδηφκνξθε πξνζσπηθφηεηα ηεο Μαξγαξίηαο θαη ηνλ 

θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν απηή δηακνξθψζεθε.  

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε επαλάιεςε κε δηαθνξεηηθφ θφλην, ζε δηαθνξεηηθή 

ηνπνζεζία,  κηαο ζακηζηηθήο εηθφλαο πνπ είλαη θαηά βάζε είλαη ίδηα ζε δηαθνξεηηθέο 

επνρέο. Πξφθεηηαη γηα ηελ εηθφλα ηνπ θαιελπρηίζκαηνο ηεο εξσίδαο. Δ Μαξγαξίηα 

ζην ζπίηη ην θαινθαίξη πεξηκέλεη φιε ηελ νηθνγέλεηα λα πεξάζεη απφ ην θξεβάηη ηεο 

λα ηελ θαιελπρηίζεη γηα λα θαηαιήμεη ζηελ δηθή ηεο θαιελχρηα: - Καιελχρηα, ληε, 

έιεγε κφλε ηεο θ’ έλα γέιην πηθξφ ραξαδφηαλε πάλσ ζηα ρείιηα ηεο (ζ. 191). Σνλ 

ρεηκψλα ε Μαξγαξίηα ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ θαιελχρηα ζαλ αζηείν κεηαμχ ησλ 

θνξηηζηψλ ζην Ώξζάθεην, φηαλ θνπξάδεηαη απφ ην κέηξεκα ηεο επηκειήηξηαο ηνπ 
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ζαιάκνπ θαη ηηο θαιελχρηεο ηεο: - Καιελχρηα, ληε… Οη άιιεο εζπράδακε πηα 

επραξηζηεκέλεο κε η’ αζηείν ηεο Μαξγαξίηαο. Απηή απφκελε αθφκα κε ηα ρέξηα δεκέλα 

πίζσ απ’ ην θεθάιη (ζ. 191, 192). Με ηνλ ηξφπν απηφ ν αθεγεηήο θαη κέζσ ησλ 

ζακηζηηθψλ απηψλ αλαιήςεσλ πξνζπαζεί λα «αηηηνινγήζεη» ηα ηειεπηαία ιφγηα ηεο 

Μαξγαξίηαο πξηλ ηελ εθηέιεζε.  

 Ο αθεγεηήο παξφιν πνπ πεξηγξάθεη ηα γεγνλφηα απφ απφζηαζε επηηπγράλεη 

λα κελ αθήζεη ηνλ αλαγλψζηε ακέηνρν. Δ ζπλερήο ελαιιαγή αλάκεζα ζηα ιφγηα ηνπ 

αθεγεηή θαη ζηα ιφγηα ησλ εξψσλ ηνπ δηεγήκαηνο, πξνζδίδεη κηα ηδηαίηεξε δσληάληα 

θαη παξαζηαηηθφηεηα ζην θείκελν, θάλνληαο ζαθή ηελ εηθφλα ησλ εξψσλ.  

 ηελ πεξηγξαθή ησλ νηθνγελεηαθψλ δηαθσληψλ γηα λα κεηαθεξζεί ν ιφγνο ησλ 

ραξαθηήξσλ θαη λα ηνπο δψζεη παξάιιεια ζρήκα, ν αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί θαη ηα 

ηξία είδε κεηάδνζεο ιφγνπ πνπ δηαθξίλεη ν Genette, πνιιέο θνξέο κέζα ζηελ ίδηα 

παξάγξαθν: α. ηνλ αλαθεξφκελν ιφγν, β. ηνλ επζχ, πνπ είλαη εχθνιν λα ηνλ 

δηαθξίλνπκε θαζψο δηαρσξίδεηαη απφ ην θείκελν κε ηελ θιαζηθή παχια ηνπ δηαιφγνπ: 

- Όια, φια κνπ ηα θάγαηε... γ. ηνλ αθεγεκαηνπνηεκέλν, ζηνλ νπνίν ν αθεγεηήο 

νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ηα ιφγηα ηνπ ήξσα θαη νπζηαζηηθά παξαηεξείηαη κηα αζάθεηα 

θαηά ηελ απφδνζε ηνπ ιφγνπ φζνλ αθφξα ζηελ εζηίαζε θαη ζηελ θσλή. Αελ 

θαηαλννχκε άκεζα αλ απηφο πνπ κηιάεη-ζρνιηάδεη είλαη ν ήξσαο ή ν αθεγεηήο: …Ο 

άληξαο ηεο - Καλαβφο θαη κε η’ φλνκα- γχξηζε θαπφηεο απφ ηε Βιαρηά κε κηα ζαθνχια 

ιίξεο, ζαθνχια, φρη ζαθνπιίηζα…(ζ. 187) Καη ηέινο δ. ην κεηαηηζέκελν ιφγν, ζηνλ 

φπνην θπξίαξρνο ηξφπνο απφδνζεο είλαη ν ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο. Ο αθεγεηήο 

παξαζέηεη ηα ιφγηα ηνπ ήξσα : …νχξιηαδε ηφηεο ε Καηεξίλα, ζφη θαηαξακέλν… (ζ. 

187).  

 Γηα λα δνζεί ζπλέρεηα ζηελ ηζηνξία ν αθεγεηήο επηιέγεη άιιε κηα αλαιεπηηθή 

ελφηεηα. Δ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηα πξψηα ρξφληα ηεο κφληκεο επηζηξνθήο ηεο 

Μαξγαξίηαο ζηελ «κηθξή πφιε», έπεηηα απφ ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηεο. Βλήιηθε πηα 

επηζηξέθεη ζην παηξηθφ ηεο. Δ ελφηεηα απηή ραξαθηεξίδεηαη αθεγεκαηνινγηθά απφ 

ηελ αιιαγή ηεο εζηίαζεο: ε κεδεληθή εζηίαζε κεηαηξέπεηαη ζε εζσηεξηθή, κέζα απφ 

ηα κάηηα ηεο εξσίδαο.  

 Δ Μαξγαξίηα επηζηξέθνληαο ζηελ πφιε μεθηλάεη λα εξγάδεηαη σο δαζθάια 

θαη λα ακείβεηαη γηα απηφ. Ο κηθξφο απηφο κηζζφο είλαη πνπ ζα ππξνδνηήζεη κηα 

ζεηξά απφ αληηδξάζεηο ζηελ νηθνγέλεηα ηεο. ινη ηνπο, ιίγν ή πνιχ, επνθζαικηνχλ ην 

πεληρξφ εηζφδεκά ηεο. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνζπαζνχλ λα ηε 
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ρεηξαγσγήζνπλ κε ζθνπφ λα ην απνθηήζνπλ: Οη Πεξδηθαξαίνη ξηρηήθαλε ζην κηθξφ 

ηεο κηζηφ- ην κνλαδηθφ ζίγνπξν εηζφδεκα κέζα ζην ζπίηη. Απηή δελ έθαλε θακηά 

πξνζπάζεηα λα γιπηψζεη (ζ. 192). 

 Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θαπγάδσλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ νηθνγέλεηα κε 

επίθεληξν ηνλ κηζζφ ηεο εξσίδαο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε. Οη 

δηάινγνη ησλ ραξαθηήξσλ κεηαθέξνληαη κε ειεχζεξν πιάγην ιφγν. Οη εθαηέξσζελ 

θαηεγνξίεο θνξπθψλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο δηήγεζεο. Ο ζακηζηηθφο ηξφπνο πνπ 

επηιέγεη ν αθεγεηήο λα πεξηγξάςεη ηνπο θαπγάδεο δίλεη κε παξαζηαηηθφ ηξφπν ηελ 

αζθπθηηθή εηθφλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο Μαξγαξίηαο ζηνλ αλαγλψζηε. 

 Οη παξάιιειεο απηέο αθεγήζεηο γίλνληαη κελ απφ ηνλ αθεγεηή αιιά κε 

εζηίαζε ζηε Μαξγαξίηα, δειαδή κε ην ηξφπν πνπ βιέπεη εθείλε ηα γεγνλφηα. Ώπηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ν αλαγλψζηεο λα ιακβάλεη θαζνιηθά ηελ άπνςε ηεο γηα φια φζα 

ζπκβαίλνπλ. Βπίζεο ζπλδέεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ φπνηα ηελ 

νδεγνχλ ηα γεγνλφηα: …Απηφ πνπ ηα θνξίηζηα ζην ζθνιεηφ ην ιέγαλε ζπίηη, δεθαεθηά 

ρξνλψλ, ε Μαξγαξίηα ην είδε λα γθξεκίδεηαη νιφβνιν πάλσ ηεο, καδί κε ην θαζεηί πνπ 

κπνξνχζε λα ‘λαη δεκέλν καδί ηνπ-  ζπγγέλεηα, αγάπε, ζπκπφληα…(ζ. 194). 

 ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ θαπγάδσλ ν αλαγλψζηεο αληηιακβάλεηαη καδί κε ηελ 

εξσίδα φιε ηελ εζηθή θζνξά πνπ δηαθαηέρεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο. Οη ζπγγελείο ηεο, 

ζηελ πξνζπάζεηα λα ηεο επηβιεζνχλ, εθηνμεχνπλ εθαηέξσζελ θαηεγνξίεο θαη φια ηα 

νηθνγελεηαθά κπζηηθά απνθαιχπηνληαη. ην ζεκείν απηφ ν αθεγεηήο παξαζέηεη 

βήκα-βήκα φιε ηελ εζσηεξηθή δηάβξσζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο ζηελ 

νπνία δνπλ:  

…Έκαζε γηα ηνλ παηέξα ηεο[…]ήηαλ ν βξσκεξφηεξνο απφ ηνπο 

παηδεξαζηέο κέζα ζηελ πφιε απηή πνπ δελ είρε θαη ιίγνπο - παπάδεο, 

επηηξφπνπο, καγαδάηνξεο θη άιινπο ελάξεηνπο θ’ επππφιεπηνπο 

πνιίηεο…, Ο Καλαβφο, ν πεξηψλπκνο ζχδπγνο ηεο ζείαο 

Καηεξίλαο[…]είρε, ιέεη, ζθνηψζεη έλαλ άλζξσπν…, Ζ ζεία 

Καηεξίλα[…]είρε καγαξίζεη ην θνξκί ηεο κ’ έλα ηνπξθάθη…, Ο ζείνο 

ν Πεξηθιήο θνπβαινχζε αθφκα ζην ζπίηη ην κεξηηθφ ηνπ απφ ηα 

ιάδηα ηνπ Αγίνπ, Ο ζείνο ν ηέθαλνο ήηαλε ζπθηιηδηθφο απφ ην 

πάζνο πνπ είρε[…]ζηηο πην βξψκηθεο πφξλεο, …ηξνκεξά θαη θάπσο 

ζθνηεηλά πξάκαηα ιεγφηαλε γηα ηε Φσηεηλή…, Ο ζείνο 

Βαζίιεο[…]ήηαλ παξαδνκέλνο ζηελ αζηξνλνκία, ην κεζχζη θαη ην 
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κίζνο γηα ην λεθξνζάθηε (ζ. 194).  

 Δ εζηθή απηή θαηάπησζε νδεγεί ηελ εξσίδα ζηελ απειπηζία, δελ κπνξεί λα 

βξεη δηέμνδν γηα λα απαιιαγεί απφ ηα νηθνγελεηαθά ηεο δεζκά. Δ πξψηε αληίδξαζε 

ηεο είλαη λα θιάςεη: Σνλ πξψην θαηξφ έθιαςε πάξα πνιχ. Κάζε κέξα, θάζε λχρηα (ζ. 

195). Έπεηηα απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εγθισβηζκνχ ηεο ηελ θαηαβάιεη ε 

απειπηζία. Βίδε ηνλ εαπηφ ηεο πνιχ κηθξφ θαη αλήκπνξν λα ζεθψζεη φιν απηφ ην 

βάξνο: Απηή δελ είρε ηίπνηα. Γελ ήηαλε, ινηπφλ, ζ’ απηφ ηνλ θφζκν πιάζκα ηφζν 

νξθαλφ ζαλ απηήλ. Αλέζσηε ζαλ άλζξσπνο, αζήκαληε ζα γπλαίθα, κπαιφ ιηγνζηφ θαη 

ςπρή θνβηζκέλε, ρσξίο θαλέλα ηαιέλην θαη ρσξίο θαλέλαλ ζηνλ θφζκν…(ζ. 195). Χο 

κνλαδηθή ιχζε, θαληάδεη ζηα κάηηα ηεο εξσίδαο, ε αληηκεηψπηζε ηεο αιήζεηαο. 

Πηζηεχεη φηη αλ θνηηάμεη ηελ αιήζεηα θαηάκαηα ζα γίλεη πην δπλαηή: Καη βχδαμε ην 

θαξκάθη ηεο αςειήο πεξεθάληαο πσο κπνξνχζε λα ηελ θνηηάδεη θαηάκαηα- ηε δσή θαη 

ηε κνίξα ηεο (ζ.196).  

 Δ λνεκαηηθή ελφηεηα πνπ αθνινπζεί βξίζθεη ηελ εξσίδα παξαηηεκέλε απφ 

ηελ ειπίδα γηα έλα θαιχηεξν αχξην, απφ θάζε είδνπο αγάπε γηα ηε δσή, απφ θάζε 

ραξά. Ώλαθνξηθά κε ην θείκελν, ε ελφηεηα απηή απνηειεί κηα κεηα-αθήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο. Μέζα απφ ηα ιφγηα ησλ καζεηψλ ηεο Μαξγαξίηαο ν αθεγεηήο καο 

κεηαθέξεη ηηο ζπλζήθεο ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία ηελ 

επνρή πνπ ε Μαξγαξίηα εγθισβίδεηαη ζηε δηθή ηεο νηθνγελεηαθή θαηνρή.  

 Ο αθεγεηήο κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ παηδηψλ κεηαθέξεη ηε δηθή ηνπ 

πξνζσπηθή άπνςε, δελ είλαη κφλν απηφ πνπ βιέπνπλ εθείλα αιιά απηφ πνπ κπνξεί λα 

ζπκπεξάλεη ν θαζέλαο παξαηεξψληαο φια φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο. Ξεθηλψληαο 

ηελ πεξηγξαθή απφ ηε ζεηηθή έθθξαζε ηεο ιέγαλ ηα δηθά ηνπο…(ζ. 197) θαη 

θηάλνληαο ζηελ πιήξε επίγλσζε ηα παηδάθηα ηα μέξαλ φια... (ζ. 197), ν αλαγλψζηεο 

καδί ηελ εξσίδα ζπλεηδεηνπνηεί θιηκαθσηά ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε θνηλσλία 

ηεο «κηθξήο καο πφιεο». ην ζεκείν απηφ ν αθεγεηήο ηνπ δηεγήκαηνο ζπλαληάηαη 

εζσθεηκεληθά θαη κε άιινπο ραξαθηήξεο ηεο ζπιινγήο. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη 

δελ είλαη ηπραία ε επηινγή απηνχ ηνπ δηεγήκαηνο σο «θιείζηκν» ηνπ βηβιίνπ, αθνχ 

νπζηαζηηθά αλαθεθαιαηψλεη, θνξπθψλνληαο παξάιιεια, φιε ηελ ηδενινγηθή 

ζεψξεζε ηνπ ζπγγξαθέα. Ο Α. Υαηδήο νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε ηνπ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ην αίζζεκα ηνπ αλζξψπνπ γηα ειπίδα κπνξεί λα εθπιεξσζεί κέζα απφ ηελ επαθή 

κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο έζησ θαη αλ απηή ε επαθή γελληέηαη απφ αλάγθε. Μηα 

αλάγθε πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ θνηλσληθή ή αηνκηθή δπζηπρία. Ώπφ πνιινχο 
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θξηηηθνχο ε Μαξγαξίηα Πεξδηθάξε ζεσξείηαη ίζσο έλαο απφ ηνπο πην αηζηφδνμνπο 

ραξαθηήξεο ζηα δηεγήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα. Ο Α. Σδηφβαο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

ην Σέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο, ην βάξνο πέθηεη ζην παξειζφλ θαη ην κέιινλ θαη φρη 

ζην παξφλ θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν ίζσο θαη ηα πξφζσπα ησλ δηεγεκάησλ […] 

πξνζβιέπνπλ ειπηδνθφξα ζην κέιινλ (Γηνζέθ Διηγηά, Μαξγαξίηα Πεξδηθάξε) (Σδηφβαο, 

2017: 472). 

 Δ πεξηγξαθή ηνπ αθεγεηή θιηκαθψλεη ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο παξάιιεια κε 

ηελ ςπρνινγία ηεο εξσίδαο. Δ Μαξγαξίηα δελ αληηδξά ζηελ αξρή: Ζ Μαξγαξίηα η’ 

άθνπγε πνπ ηεο ηα ιέγαλ θαη ρακνγεινχζε - πηθξά ζηελ αξρή (ζ. 198), έπεηηα φκσο ε 

δπζηπρία πνπ επηθξαηεί γχξσ ηεο αξρίδεη λα δηαπεξλά ηηο άκπλεο ηεο θαη λα ππεξληθά 

ηελ δίθε ηεο πξνζσπηθή δπζηπρία. Μέζα ζε φιε απηή ηελ θαηάζηαζε εθείλε επηιέγεη 

λα δεη ηελ ειπίδα, αλαγλσξίδεη έλα ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αμίδεη θαη κπνξεί λα 

πνιεκήζεη.  

 Δθείλε ηε κέξα γχξηζε ζπίηη ηαξαγκέλε. Μέζα ζηε κηθξή θάκαξε 

πνπ γλψξηζε ην δηθφ ηεο καξηχξην, ζηαχξσζε ηα ρέξηα θη 

αλαινγίζηεθε γηα πξψηε θνξά ηε δπζηπρία ησλ αλζξψπσλ ζηα 

ηέζζεξα πέξαηα ηνπ θφζκνπ θαη ηφηε θαη πξψηα θαη πάληα. Καη ηελ 

ειπίδα. Καη πσο ινπινπδηάδεη θαη γίλεηαη ζέιεζε ησλ αλζξψπσλ λα 

ηξαβήμεη ε δσή παξαπέξα… Κη αλ είρε θη απηή κηα κηθξνχια ειπίδα 

κέζα ζηε κεγάιε ειπίδα ησλ αλζξψπσλ; Κνπηακάξεο… Μα ηεο 

ηξηβέιηδε πηα ην κπαιφ… 

(Υαηδήο, 1999: 198). 

 

 Σα βήκαηα δξάζεο πνπ αθνινπζεί ε εξσίδα παξαηίζεληαη απφ ηνλ αθεγεηή 

ζηελ επφκελε ελφηεηα, ε φπνηα μεθηλάεη κε κηα αλάιεςε πξνγελέζηεξε απφ ηελ ήδε 

αλαιεπηηθή ζηηγκή ηεο αθήγεζεο ζηελ φπνηα βξηζθφκαζηε. ηελ αλάιεςε απηή 

πεξηγξάθεηαη κε ζακηζηηθφ ηξφπν ην ζπίηη πνπ γεηηνλεχεη κέζσ ελφο καληξφηνηρνπ κε 

ην ζπίηη ησλ Πεξδηθάξεδσλ θαη ε νηθνγέλεηα πνπ δεη κέζα ζε απηφ. Σν ζπλνκήιηθν 

θνξηηζάθη ηεο δηπιαλήο πφξηαο, ε Ώγγειηθνχια, απνηειεί ην «θφθθηλν παλί» γηα ηελ 

νηθνγέλεηα Πεξδηθάξε, πνπ ηεο απαγνξεχεη νπνηαδήπνηε επαθή κε ηελ Μαξγαξίηα 

ιφγσ ηεο «θαηψηαηεο» θνηλσληθήο ηεο ζέζεο. Ο γθξεκηζκέλνο καληξφηνηρνο πνπ 

έλσλε ηα δχν ζπίηηα απνηειεί ην θπζηθφ ζχλνξν ηεο επαθήο ηνπο.  

 Ο αθεγεηήο καο επαλαθέξεη ζην «ηψξα» ηεο αθήγεζεο: Γπξίδνληαο ηψξα έλα 



 

43 

 

απφγεπκα απφ ην ζρνιεηφ ηεο ε Μαξγαξίηα ηξάβεμε θαη ζηάζεθε κπξνζηά ζηελ πφξηα 

ηεο Αγγειηθνχιαο…(ζ. 199) θαη κέζα απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο Μαξγαξίηαο 

αληηιακβαλφκαζηε ηηο απνθάζεηο ηεο. Δ εξσίδα έρεη ζθνπφ λα «ζπάζεη» ηηο 

πξνζσπηθέο ηεο απαγνξεχζεηο θαη μεθηλάεη απφ απηή πνπ είρε θαη σο παηδί. θνπεχεη 

λα κηιήζεη κε ηελ Ώγγειηθή. Δ θνπέια απηή δελ ζπκβνιίδεη κφλν ηελ παηδηθή ηεο 

απαγφξεπζε· ν αδεξθφο ηεο ν Νηθφιαο είλαη θνκκνπληζηήο, αγσληζηήο θαη 

δησθφκελνο. ηα κάηηα ηεο Μαξγαξίηαο: Γελ ήηαλε κνλάρα ην πξψην βήκα πξνο ηνπο 

αλζξψπνπο. Ήηαλ καδί θαη θάηη άιιν - θη φια καδί ήηαλε θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν…(ζ. 

200). 

 Οη πξψηεο απφπεηξεο επαθήο ηεο Μαξγαξίηαο κε ηελ Ώγγειηθνχια απνβαίλνπλ 

άθαξπεο. Δ εξσίδα παξάιιεια δίλεη εζσηεξηθή κάρε γηα λα ππεξληθήζεη ηνπο θφβνπο 

ηεο θαη λα ζπλερίζεη. Δ κάρε απηή απνδίδεηαη απφ ηνλ αθεγεηή κε εζσηεξηθφ 

κνλφινγν: Γελ ήηαλε κέζα ή ηελ είδε θαη δελ ηελ ήζειε πηα; Ξαλαδφζεθε γηα ιίγν ζηελ 

παιηά ηεο απειπηζία…(ζ. 200). Δ ζέιεζε ηεο φκσο λα δηαηαξάμεη ηελ απξαμία ζα 

εληαζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Ώπνθαζίδεη λα ελεξγήζεη πην νξγαλσκέλα απηή ηε θφξα: 

Έλα βξάδπ, […] απηή θαηέβεθε ζηελ απιή. Έβξερε. Πήδεζε -ηελ πήδεζε επηηέινπο ηελ 

γθξεκηζκέλε μεξνιηζηά- θαη κπήθε ζηελ απιή ηεο ηνχξλαηλαο…(ζ. 200). ην ππφινηπν 

δηήγεκα, ζρεδφλ κέρξη ην ηέινο, θπξηαξρεί ν δηάινγνο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ 

θνξχθσζή ηεο δξάζεο. 

 Σε ζθελή ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο απνδνρήο ηεο Μαξγαξίηαο απφ ηελ 

Ώγγειηθή δηαδέρεηαη ε πεξηγξαθή ησλ κεηέπεηηα ζπλαληήζεσλ ηνπο. Ο αθεγεηήο 

δηεγείηαη ηηο ζπλαληήζεηο απηέο κε ζακηζηηθφ ηξφπν. Δ θνξχθσζε γίλεηαη κε κηα 

απνθάιπςε ηεο Ώγγειηθήο. Δ Ώγγειηθή κηιάεη ζηνλ αδεξθφ ηεο  γηα ηε Μαξγαξίηα: -

Ναη, ηνπ ην ‘πα- ζηάζεθε κηα ζηηγκή θαη ηελ θνίηαμε κε η’ αγαζά ηεο ηίκηα κάηηα - ηνπ ην 

‘πα. Πσο είζαη δηθή καο…(ζ. 201-202). Δ απάληεζε ηεο εξσίδαο είλαη έλα γξήγνξν 

«λαη» πνπ ζπκβνιίδεη γηα εθείλε ηελ απνδνρή ηεο απειεπζέξσζεο ηεο, ηελ είζνδν ηεο 

ζηελ ειπίδα.  

 Δ ειπίδα φκσο ζπλνδεχεηαη κε θφβν πνπ απνηππψλεηαη απφ ηνλ αθεγεηή ζε 

έλα φλεηξν: Δθείλε ηε λχρηα θνηκήζεθε κέζα ζ’ έλα αηέιεησην φλεηξν απφ θπλεγεηά θαη 

γιπησκνχο…(ζ. 202). Μέζα ζην φλεηξν ηεο ε αγάπε γηα ηελ ειπίδα θαη ηελ ειεπζεξία 

γηγαληψλεηαη θαη ηαπηίδεηαη κε ηε κνξθή ηνπ Νηθφια, ηνπ αδεξθνχ ηεο Ώγγειηθήο: 

Σελ πήξε απ’ ην ρέξη θαη ραζήθαλε κέζα ζη’ φλεηξν, κέζα ζηα κηιηνχληα, πηαζκέλνη απ’ 

ην ρέξη…(ζ. 202). Σα γεγνλφηα απηά μππλνχλ ζηε Μαξγαξίηα, εθηφο απφ ηελ αλάγθε 
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ηεο ειεπζεξίαο, θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ γλψξηδε φηη είρε, φπσο ηελ αγάπε θαη ηνλ 

έξσηα πνπ ηαπηίδνληαη κε ηελ ειεπζεξία γηα εθείλε: …πεηάρηεθε πάλσ θαη ρσξίο λα 

μέξεη γηαηί θνηηάρηεθε ζηνλ θαζξέθηε. Μπνξεί θαη λα κελ ήηαλε ηφζν άζρεκε…(ζ. 

202).  

 Σα αηζζήκαηα αγάπεο θαη ζπληξνθηθφηεηαο ηεο Μαξγαξίηαο γηα ηνλ Νηθφια 

ζπγθξνχνληαη φηαλ εθείλνο απνθαζίδεη λα πάεη ζην βνπλφ θαη ηεο δεηά κέζσ ηεο 

Ώγγειηθήο λα ηνλ αθνινπζήζεη. Δ Μαξγαξίηα φκσο δελ είλαη έηνηκε λα δηαρσξηζηεί 

πιήξσο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο. Πηζηεχεη φηη θαζήθνλ ηεο είλαη λα ππεξεηήζεη ην 

φλεηξν ηεο απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη: - Όρη, απνθξίζεθε γξήγνξα ζαλ λα ‘ηαλ έηνηκε. 

Θα κείλσ εδψ…, -Όρη, μαλάπε. Θα κείλσ εδψ. Καλέλαο δε κε μέξεη. Μπνξψ λα θάλσ 

πνιιά. Να ηνπ πεηο λα κνπ δψζεη…(ζ. 203). Σν «καο» πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Ώγγειηθή 

γηα λα δειψζεη είζνδν ηεο Μαξγαξίηαο ζηνλ «αγψλα» ππνθαζίζηαηαη απφ ην «δηθέ 

κνπ» πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηε ζπλέρεηα ε Μαξγαξίηα φηαλ απνραηξεηά ηνλ Νηθφια, 

έθθξαζε ε νπνία ζεκαηνδνηεί ηελ πιήξε απνδνρή ηεο. 

 Δ εξσίδα απνθηά λπρηεξηλή ελαζρφιεζε· ν πνιχγξαθνο πνπ κεηαθέξεηαη ζην 

ππφγεην ηνπ ζπηηηνχ ηεο ηελ θξαηά απαζρνιεκέλε. Ο αθεγεηήο κέζσ ηεο ζακηζηηθήο 

αθήγεζεο θαηαθέξλεη λα κεηαδψζεη κε πεξηιεπηηθφ ηξφπν ηνλ ρξφλν πνπ πεξλά 

δεκηνπξγηθά γηα ηε Μαξγαξίηα. Δ ζθελή κε ην παηδί πνπ παξαιακβάλεη ηηο 

πξνθεξχμεηο απφ ηνλ καληξφηνηρν ηεο Μαξγαξίηαο ζα ήηαλ εχινγν λα ραξαθηεξηζηεί 

θαη σο ςεπδφ-ζακηζηηθή. Βίλαη έλα γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ζπκβεί κία κφλν 

θφξα αιιά εκθαλίδεηαη ζαλ λα επαλαιακβαλφηαλ ζπλερψο.  

 ηελ επφκελε ελφηεηα ν αθεγεηήο αιιάδεη θαη πάιη ηελ νπηηθή γσλία θαη καο 

πεξηγξάθεη ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ παξάιιεια ζην ζπίηη ηεο Μαξγαξίηαο απφ 

ηελ δηθή ηνπ ζθνπηά. Οπζηαζηηθά ρσξίδεη ηελ αθήγεζε πνπ αθνινπζεί ζε ηξεηο 

επηκέξνπο άμνλεο. Ώξρηθά επηθεληξψλεηαη ζην ηη ζπκβαίλεη ζηελ νηθνγέλεηα. Δ 

μαδέξθε Φσηεηλή πεζαίλεη, ν ζείνο ηέθαλνο κέλεη ζην θξεβάηη «απφπιεθηνο» θαη νη 

ππφινηπνη ηζαθψλνληαη γηα ηελ πεξηνπζία ηεο Φσηεηλήο. Έπεηηα ζην ηη ζπκβαίλεη 

ζηνλ θφζκν: Ήηαλε ν θαηξφο πνπ ν θφζκνο νιφθιεξνο αιάιαδε κε ηηο λίθεο ζηε Ρσζία, 

ζ’ φια ηα κέησπα, κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ πνπ θφληεπε…(ζ. 205). Καη ηέινο, ζην πσο 

αληηιακβάλνληαλ ε Μαξγαξίηα φιεο απηέο ηηο αιιαγέο: Ζ Μαξγαξίηα δελ είρε θακηάλ 

αληίξξεζε γηα φια απηά…(ζ. 205). Βθαξκφδνληαο απηή ηελ παξάιιειε αθήγεζε ν 

αθεγεηήο ηνλίδεη αληηζεηηθά ηηο δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο απέλαληη ζηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ.  
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 Ο αθεγεηήο επηθεληξψλεηαη ζεκαηηθά ζηηο δηακάρεο ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ θνξπθψλνληαη φηαλ απνθαιχπηεηαη φηη ιείπνπλ θάπνηα αληηθείκελα 

απφ ηελ πξνίθα ηεο Φσηεηλήο. ζν πξνρσξάεη ε αθήγεζε πεξηνξίδνληαη ηα ζρφιηα 

ηνπ αθεγεηή, ν νπνίνο αθήλεη ηηο θαηαζηάζεηο λα «κηιήζνπλ». Οη ζθελέο 

δηαπιεθηηζκψλ ησλ Πεξδηθάξεδσλ δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε. Δ απνπζία ηεο 

Μαξγαξίηαο απφ απηέο ηνλίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ απνμέλσζε ηεο θαη ηελ 

δηαθνξνπνίεζή ηεο απφ ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα. Οη πεξηγξαθέο γίλνληαη κε 

παξάζεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γιψζζα άκεζε θαη θαζεκεξηλή. Ο 

αθεγεηήο νπζηαζηηθά αθήλεη ηνπο ραξαθηήξεο λα εθηεζνχλ κφλνη ηνπο κέζα απφ 

απηά πνπ ιέλε θαη πξάηηνπλ.  

 Ώπνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ θαπγάδσλ είλαη λα απνθαιπθζεί απφ ηε ζεία 

Καηεξίλα ν πνιχγξαθνο πνπ θξχβεη ε Μαξγαξίηα ζην ππφγεην. Δ αληίδξαζε ηνπ 

ζείνπ Πεξηθιή, φηαλ ελεκεξψλεηαη γηα απηφ, είλαη ζρεδφλ ελζηηθηψδεο. Υσξίο λα 

ζθεθηεί θαζφινπ ηη κπνξεί λα επαθνινπζήζεη, ελεκεξψλεη ηηο αξρέο, πνπ γηα απηφλ 

είλαη ν Μεηξνπνιίηεο. Με ην γεγνλφο απηφ ν αθεγεηήο καο ππνδεηθλχεη κε 

ζαθέζηαην ηξφπν φηη ζθνπφο ηεο «επππφιεπηεο» θνηλσλίαο δελ είλαη ε δίσμε ηνπ 

θαηαθηεηή αιιά ε δίσμε ησλ θνκκνπληζηψλ. Δ άπνςε απηή ππνγξακκίδεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν κε ηελ αληίδξαζε ηνπ ζεβαζκηφηαηνπ, ν φπνηνο θαιεί ηνλ δηεπζπληή ηεο 

αζηπλνκίαο γηα κηα «επείγνπζα εζληθή ππφζεζε».  

 Μαδί απνθαζίδνπλ λα θαηαζηξψζνπλ έλα ζρέδην γηα λα ζπιιεθζνχλ φινη νη 

θνκκνπληζηέο ρσξίο λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο επηπηψζεηο γηα ηελ Μαξγαξίηα. Δ 

ζπλάληεζε ηνπ κεηξνπνιίηε κε ηνλ δηεπζπληή ηεο αζηπλνκίαο είλαη ηδηαίηεξα 

επηηνληζκέλε κε εηξσληθά θαη αξλεηηθά ζρφιηα ηνπ αθεγεηή: …, θίιεζε ην ζεβάζκην 

ρέξη…, Πξνηηκνχζε λα θαλνλίζεη ηε δνπιεηά κνλαρφο ηνπ απεπζείαο κε ηνχο 

Γεξκαλνχο…(ζ. 209, 210).  

 ηαλ ν Πεξηθιήο επηζηξέθεη ζην ζπίηη, αλαθνηλψλεη ζηνπο άιινπο ηη έρεη 

απνθαζηζηεί. Ώθφκε θαη φηαλ δελ επηζηξέθεη ε Μαξγαξίηα, θαλέλαο απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο δελ αληηιακβάλεηαη ην ηη έρνπλ πξνθαιέζεη: θαλέλαο δελ ην 

ζηνράζηεθε πσο κπνξεί λα ην ‘ραλε παξαδψζεη «ην παηδί» ηνπο ζην ζάλαην…(ζ. 210). 

Μφλν φηαλ ε Μαξγαξίηα παξφια ηα βαζαληζηήξηα πνπ πθίζηαηαη δελ πξνδίδεη 

θαλέλαλ, αξρίδνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηη έρεη ζπκβεί: Σφηε ην θαηάιαβαλ πηα θ’ oη 

Πεξδηθάξεδεο - ηελ είραλε παξαδψζεη ζηνπο Γεξκαλνχο…(ζ. 210). ην ζεκείν απηφ ν 

αθεγεηήο νπζηαζηηθά απαληά ζην εξψηεκα πνπ έρεη ζέζεη ζηελ αξρή ηεο αθήγεζήο 
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ηνπ. Δ Μαξγαξίηα, φπσο θαηαδεηθλχνπλ ηα γεγνλφηα, πξνδίδεηαη αξρηθά απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο θαη έπεηηα απφ νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. ε απηφ ζπληειεί θαη ν  

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε νηθνγέλεηα θαη ε θνηλσλία δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηεο Μαξγαξίηαο. Δ πξνζσπηθφηεηα ηεο είλαη ε αηηία πνπ δελ θαηαθέξλεη λα 

αληηιεθζεί ηνλ θίλδπλν θαη λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηεο απέλαληη ζηελ πξνδνζία, 

λα αληηδξάζεη. Δ ζαπηζκέλε αζηηθή ηάμε, πνπ έρεη αλαιπζεί θαη ηνληζηεί ζε φιε ηελ 

αθήγεζε, είλαη απηή πνπ νπζηαζηηθά νδεγεί ηελ Μαξγαξίηα ζην εθηειεζηηθφ 

απφζπαζκα.  

 Ο αθεγεηήο επηιέγεη ιίγν πξηλ ην ηέινο λα απνθαζειψζεη ηελ άξρνπζα ηάμε, 

πνπ ρσξίο θακία ελνρή παξαδίδεη ηελ Μαξγαξίηα ζηα ρέξηα ησλ Γεξκαλψλ θαη ηειηθά 

δελ θαηαθέξλεη λα απνθνκίζεη ηίπνηα, γηαηί ε Μαξγαξίηα δελ επηιέγεη ηελ πξνδνζία: 

Ζ Απηνχ εβαζκηφηεο είρε εθηεζεί ζηα κάηηα ησλ Γεξκαλψλ…, Ο δηεπζπληήο ηεο 

αζηπλνκίαο ιχζζαμε γηα ηελ γθάθα ηνπ…(ζ. 210). Σν ηέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

πεξηγξάθεηαη κε αδηάθνξν θαη εηδεζενγξαθηθφ ηξφπν πξηλ απφ ην ηέινο ηεο 

αθήγεζεο, κεηαθέξνληαο θαη πάιη ην επίθεληξν ζηελ εξσίδα: Ήηαλ ε ηειεπηαία πξάμε 

ηεο δσήο ηνπο, λα ζαλαηψζνπλ ην ίδην ηνπο ην παηδί. Πνιχ γξήγνξα πέζαλε, πξψηνο ν 

ζεηνο ηέθαλνο…(ζ. 210), έλαο θαη έλαο πεζαίλνπλ φινη κε ηειεπηαίν ηνλ ζείν ΐαζίιε 

πνπ είλαη θαη ν κνλαδηθφο πνπ θιαίεη γηα ηε Μαξγαξίηα.  

 Σν δηήγεκα ηειεηψλεη κε έλαλ ηξφπν αληίζηνηρν κε απηφλ πνπ μεθηλάεη. Ο 

αθεγεηήο αθηεξψλεη ην ηέινο ζηε Μαξγαξίηα, καο αθεγείηαη ηηο ηειεπηαίεο ηεο 

ζηηγκέο ηνλίδνληαο ηελ ζπκπάζεηα ηνπ πξνο εθείλε: Ήηαλ φκνξθα ηα κάηηα ζνπ, 

Μαξγαξίηα!…(ζ.211). Δ Μαξγαξίηα απνραηξεηά ηελ δσή θνηηψληαο ηελ πφιε πνπ ηε 

γέλλεζε θαη ηελ θαηέζηξεςε ηαπηφρξνλα, απνδηψρλνληαο ηελ κε έλα λεχκα ηνπ 

ρεξηνχ θαη θσλάδνληαο έλα απιφ - Καιελχρηα ληε!... (ζ. 211). Ο αθεγεηήο δελ ζέιεη 

φκσο λα θιείζεη ην δηήγεκα κε κηα αίζζεζε εηηνπάζεηαο. Πξνζζέηεη φηη μεκεξψλεη 

κηα λέα κέξα θαη θάπνπ εθεί έμσ είλαη έλαο Νηθφιαο θαη κηα Ώγγειηθή πνπ πνιεκνχλ 

γηα έλαλ θαηλνχξγην θφζκν. ην ηέινο πξνζζέηεη φηη φζν αθφκα ππάξρεη ε ηειεπηαία 

πλνή κέζα καο, φζν θξαηάεη αθφκα κέζα ζη’ αλνηγκέλν θξαλίν ν ηειεπηαίνο ζπαζκφο 

ηεο δσήο…(ζ. 211) δελ ζα πξέπεη λα θχγεη απφ ην κπαιφ καο ε ηδέα λα αγσληδφκαζηε 

γηα λα θηηάμνπκε έλαλ θαιχηεξν θφζκν, παξνηξχλνληάο καο λα ην πξάμνπκε.  

- Φθηάμηε ηνλ, έλαλ θαιχηεξν θφζκν!… 

(Υαηδήο, 1999: 211). 
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2.3 πγθξηηηθή αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ 

Καιελχρηα Μαξγαξίηα ηνπ Γεξάζηκνπ ηαπξνχ θαη ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ 

Α. Υαηδή «Μαξγαξίηα Πεδηθάξε». 
  

Σν Καιελχρηα Μαξγαξίηα είλαη ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ Γεξάζηκνπ ηαχξνπ 

βαζηζκέλν ζηελ ηζηνξία ηεο Μαξγαξίηαο Πεξδηθάξε, ηεο εξσίδαο ηνπ Α. Υαηδή, απφ 

ην νκφηηηιν δηήγεκα. Γηα πξψηε θφξα παίδεηαη ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ ΐεάθε ην 

1967 απφ ην Βιιεληθφ Λατθφ Θέαηξν ηνπ Μάλνπ Καηξάθε ζε ζθελνζεζία ηνπ ίδηνπ. 

ην ξφιν ηεο Μαξγαξίηαο εκθαλίδεηαη ε Έιιε Φσηίνπ. Παξνπζηάδεηαη εθ λένπ απφ 

ην Βιιεληθφ Λατθφ Θέαηξν ην θζηλφπσξν ηνπ 1968 ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ 

Κχπξν. Δ δεχηεξε θφξα πνπ «αλεβαίλεη» ην Καιελχρηα Μαξγαξίηα είλαη απφ ην 

χγρξνλν Βιιεληθφ Θέαηξν ηνπ ηέθαλνπ Λελαίνπ θαη ηεο Έιιεο Φσηίνπ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1971 ζην ζέαηξν Άιθα. Δ ζθελνζεζία απηή ηε θφξα είλαη ηνπ 

ηέθαλνπ Λελαίνπ θαη πξσηαγσληζηεί μαλά ζην ξφιν ηεο Μαξγαξίηαο ε Έιιε 

Φσηίνπ (ηαχξνπ, 1990: 9). Έθηνηε ην έξγν γλσξίδεη πνιπάξηζκα «αλεβάζκαηα» ζην 

ζέαηξν θαη απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018 παίδεηαη ζε παξάγσγε ηνπ Κξαηηθνχ 

Θεάηξνπ ΐνξείνπ Βιιάδνο ζηε Μνλή Λαδαξηζηψλ-θελή σθξάηεο Καξαληηλφο ζε 

ζθελνζεζία Φψηε Μαθξή. Σνλ ξφιν ηεο Μαξγαξίηαο εξκελεχεη ε Καηεξίλα 

Παπαδάθε (ΚΘΐΒ, 2018: ρ.α.). 

 Ο ηαχξνπ επηιέγεη λα δψζεη ηνλ ηίηιν Καιελχρηα Μαξγαξίηα ζην ζεαηξηθφ 

έξγν ηνπ. Υξεζηκνπνηεί ην «Καιελχρηα», κία απφ ηηο δχν ιέμεηο πνπ ιέεη ε εξσίδα 

ηνπ Α. Υαηδή ιίγν πξηλ εθηειεζηεί απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ην φλνκα ηεο. πσο 

αλαθέξεη ν ίδηνο, ρσξίδεη ηελ ηζηνξία ζε δχν ελφηεηεο θαη ζε ελλέα εηθφλεο. Δ πξψηε 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο εηθφλεο θαη ε δεχηεξε πέληε. Βμεηάδνληαο ηνλ δηαρσξηζκφ 

απηφ ζα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε φηη ζεκαηνδνηεί θαηά θάπνην ηξφπν ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή κεηαζηξνθή ηεο εξσίδαο. 

Οη εηθφλεο θσηίδνληαη απφ ηνλ δξακαηνπξγφ σο ελλέα δηαθνξεηηθέο 

ραξαθηεξηζηηθέο ζηηγκέο ηεο εξσίδαο θαη απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηηο ζθελέο ηνπ 

έξγνπ. Χο εηθφλεο κπνξνχκε λα εθιάβνπκε ηα θσηνγξαθηθά ζηηγκηφηππα απφ ηε δσή 

ελφο πξνζψπνπ πνπ είλαη πνιπζήκαληα γηα απηφλ θαη αμίδεη λα απνηππσζνχλ ζην 

θείκελν. Ώπηφ επηδηψθεη λα θάλεη θαη ν ηαχξνπ κε ηε δσή ηεο Μαξγαξίηαο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ πηζαλφηαηα κεηνλνκάδεη θαη ηηο ζθελέο ηνπ ζε εηθφλεο.  

Ώπφ ηε δηαλνκή ησλ ξφισλ αληηιακβαλφκαζηε φηη ν ηαχξνπ ζην ζεαηξηθφ 
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θείκελν ρξεζηκνπνηεί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηνχο θεληξηθνχο ραξαθηήξεο ηνχ 

δηεγήκαηνο ηνπ Α. Υαηδή. Βκθαλίδνληαη φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Πεξδηθάξε 

θαζψο θαη ε Ώγγειηθή, ε ζπλνκήιηθε θίιε ηεο Μαξγαξίηαο. Αελ δξνπλ ν Νηθφιαο -ν 

αδεξθφο ηεο Ώγγειηθήο-, ν ζεβαζκηφηαηνο θαη ν δηεπζπληήο ηεο αζηπλνκίαο. ην 

δηήγεκα θαη νη ηξεηο εκθαλίδνληαη λα ζπλνκηινχλ κε άιια πξφζσπα. ην ζεαηξηθφ 

θείκελν απιά αλαθέξνληαη κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ άιισλ ραξαθηήξσλ. 

 Ο ηαχξνπ εηζάγεη λέα πξφζσπα ζην ζεαηξηθφ θείκελν, πνπ εμππεξεηνχλ ηε 

δξάζε ηνπ έξγνπ. ην ζεαηξηθφ θείκελν εκθαλίδνληαη πξφζσπα πνπ δελ ππάξρνπλ 

ζην αξρηθφ αθεγεκαηηθφ θείκελν ηνπ Α. Υαηδή: α.  αξρηθά ν Οξέζηεο, έλαο λένο πνπ 

θαηά βάζε επσκίδεηαη κεγάιν κέξνο απφ ηε δξάζε ηνπ Νηθφια. β. ν ζηαζκάξρεο, πνπ 

εμππεξεηεί ηε δξάζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμεγεζνχλ νη παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηαηεο ηνπ ζείνπ Πεξηθιή. γ. ν κπάξκπα Θσκάο, πνπ είλαη ν επηζηάηεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ην «δέζηκν» ηεο Μαξγαξίηαο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα δ.  ν Ώπφζηνινο 

Αέξβεο, εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο «άιπηγμ». Ο Αέξβεο εκθαλίδεηαη σο πξφζσπν απφ 

ηνλ Α. Υαηδή ζε άιιν δηήγεκα ηεο ζπιινγήο Σν ηέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο, ζηε 

«Αηαζήθε ηνπ θαζεγεηή». Ώληίζηνηρα θαη ε γπλαίθα ηνπ Αέξβε, Ώληηγφλε, πνπ 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ ηαχξνπ κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ ζείνπ Πεξηθιή. Δ εθεκεξίδα 

αλαθέξεηαη θαη ζην δηήγεκα αιιά φρη ν εθδφηεο ηεο. Ο Αέξβεο σο ραξαθηήξαο 

ελζσκαηψλεη, γηα ηνλ ηαχξνπ, φια ηα ζηνηρεία ηεο δηαβξσκέλεο θνηλσλίαο πνπ 

αλαιχεη ν Α. Υαηδήο ζην δηήγεκα ηνπ. Σέινο εκθαλίδνληαη ε. κηα  θνπέια ζη. έλαο 

πεξαζηηθφο δ. έλα παηδί θαη ε. έλαο Γεξκαλφο θξνπξφο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ εμέιημε 

ηεο δξάζεο· δελ παίδνπλ φκσο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

Ο ηαχξνπ νξίδεη ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ ζηα ρξφληα ηεο 

θαηνρήο ζε κηα επαξρηαθή πφιε. Δ πξψηε εηθφλα δηαδξακαηίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 

θζηλνπψξνπ θνληά ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ. Σππηθά νη ηνπνζεζίεο πνπ 

εθηπιίζζνληαη νη ηζηνξίεο ησλ δηεγεκάησλ ηεο ζπιινγήο Σν ηέινπο ηεο κηθξήο καο 

πφιεο ηαπηίδνληαη κε ηα Γηάλλελα. Βπηιέγνληαο ν ηαχξνπ λα μεθηλήζεη ηε δξάζε ηνπ 

ζε έλα ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ ηαχηηζε.  ηελ 

εηθφλα εκθαλίδεηαη αξρηθά νιφθιεξε ε νηθνγέλεηα ηεο Μαξγαξίηαο εθηφο απφ ηνλ 

ζείν ΐαζίιε, ν νπνίνο ζα εκθαληζηεί ζην ηέινο ηεο ζθελήο. ηηο ζθεληθέο νδεγίεο ν 

ηαχξνπ πεξηγξάθεη ηα πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηαο: Πξφζσπα καξακέλα θαη ληχζηκν -

θπξηαξρεί ην καχξν- πνπ επηκέλεη λα δηαηεξεί ηελ αλάκλεζε κηαο παιηάο αξρνληηάο (ζ. 

11). Κξαηάεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αθεγεκαηηθή γξακκή φζνλ αθνξά ζηελ 



 

49 

 

πεξηγξαθή ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ δηεγήκαηνο.  

ηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πεξηκέλνπλ λα 

ππνδερηνχλ ηε Μαξγαξίηα απφ ηελ Ώζήλα. Έρεη νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηεο θαη 

αλακέλεηαη λα πξνζιεθζεί ζην δεκνηηθφ λεπηαγσγείν. Ο ηαχξνπ εηζάγεη έλα 

εκπφδην ζηε δξάζε: γίλεηαη έιεγρνο ζην ηξέλν θαη ε Μαξγαξίηα θαζπζηεξεί λα έξζεη. 

Σν εκπφδην εμππεξεηεί δηηηά ηελ αθήγεζε. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αξρίδνπλ λα 

ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη θαηαιήγνπλ λα θαπγαδίδνπλ. Μέζα απφ ηνλ δηαπιεθηηζκφ 

ν ζπγγξαθέαο θαηαθέξλεη λα κεηαδψζεη ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Δ εκθάληζε ηνπ Αέξβε σο απφ κεραλήο ζενχ 

γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα παξνπζηάδεη ζηνλ ζεαηή/αλαγλψζηε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ε 

νηθνγέλεηα ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο θαη ηε δξάζε ηεο κέζα ζε απηή. 

Δ εκθάληζε ηεο Μαξγαξίηαο ζηε ζθελή ζπλνδεχεηαη θεηκεληθά απφ ζθεληθέο 

νδεγίεο: Απφ πέξα αλαδχεηαη ε Μαξγαξίηα. Βεκαηίδεη ζαλ έλα πνπιί πνπ δελ έκαζε λα 

πεηάεη. Κνληνηάθνπλα παπνχηζηα […] κε θνξδειίηζα…, …ην ρισκφ πξφζσπν ηεο 

Μαξγαξίηαο ρακνγειάεη (ζ. 16). Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο ζέιεη λα 

ηνλίζεη ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηεο εξσίδαο, ε νπνία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

«απνηχπσζε» ηνπ ραξαθηήξα ηεο. Δ ζθελή νινθιεξψλεηαη κε έλα ζνθαξηζηηθφ 

γεγνλφο, ηελ εθηέιεζε ελφο πεξαζηηθνχ απφ ηνλ Γεξκαλφ θξνπξφ ηνπ ζηαζκνχ. Δ 

πξνζπάζεηα ηεο νηθνγέλεηαο λα δηαθπιάμεη ηε Μαξγαξίηα αιιά θαη νη αληηδξάζεηο 

ηνπο απέλαληη ζην γεγνλφο θαηαδεηθλχεη ηνλ έληνλν πξνζηαηεπηηζκφ ηνπο σο πξνο 

ηελ εξσίδα: ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ: (κε ηα κάηηα νξζάλνηρηα απ' ηε θξίθε), ΑΝΣΗΓΟΝΖ: (ηεο 

πηάλεη ην πξφζσπν θαη ην θξχβεη ζηνλ θφξθν ηεο). Με βιέπεηο εζχ, παηδί κνπ. Γελ 

θάλεη λα βιέπεηο απηά ηα πξάγκαηα εζχ… Γελ θάλεη, παηδί κνπ! (ζ. 18).   

Δ πξψηε ζθελή ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ θαηά θχξην ιφγν πξνζπαζεί λα 

πεξηιάβεη ελλνηνινγηθά ηελ πξψηε αλαιεπηηθή ζακηζηηθή αθήγεζε ηνπ δηεγήκαηνο. 

ηελ ελφηεηα αλαιχνληαη ηα γεγνλφηα θαηά ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, φηαλ ε 

Μαξγαξίηα βξίζθεηαη ζην ζρνιείν θαη φηαλ επηζηξέθεη ζπίηη ηα θαινθαίξηα. Βλψ 

παξάιιεια εηζάγεη, κέζσ ηεο δξάζεο, ηνπο ήξσεο θαη ηνλίδεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο 

φπσο γίλεηαη θαη ζην δηήγεκα. Αελ πεξηιακβάλεη κφλν ηε δηπιή ζακηζηηθή αθήγεζε 

κε ην ηειεηνπξγηθφ ηεο θαιελχρηαο ζην ζρνιείν θαη ην ζπίηη αληίζηνηρα. 

Δ αθήγεζε ζηε δεχηεξε εηθφλα δηαδξακαηίδεηαη ζηελ ηξαπεδαξία ηνπ ζπηηηνχ 

ησλ Πεξδηθάξεδσλ, απφγεπκα. ηηο ζθεληθέο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αξρή ηεο 

εηθφλαο, πεξηγξάθεηαη ην δσκάηην κε αλαιπηηθέο ιεπηνκέξεηεο. χκθσλα κε ηελ 
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πεξηγξαθή φια δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ παιηνχ θαη ηεο θιεηζνχξαο: 'Όζν θαη λα λαη ε 

κέξα θσηεηλή, εδψ κέζα, θαζψο θαη ζ' νιφθιεξν ην ζπίηη, θπξηαξρεί φ βαξχο ίζθηνο ηεο 

θιεηζνχξαο θη ε κπξνπδηά ηνπ ζάπηνπ μχινπ (ζ. 19). Δ ζθελή μεθηλάεη κε ηε 

Μαξγαξίηα λα αθνχεη ηνπο ήρνπο απφ έλα απηνθίλεην.  

Δ δεχηεξε εηθφλα θαηά θχξην ιφγν ιεηηνπξγεί εηζαγσγηθά γηα ηε δξάζε πνπ 

αθνινπζεί. ηελ πξψηε ζθελή γίλεηαη γλσξηκία κε ηνπο ραξαθηήξεο θαη ζηε δεχηεξε 

γίλεηαη αληηιεπηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηνί ζα δξάζνπλ. Δ Ώγγειηθνχια, ε θίιε 

ηεο Μαξγαξίηαο, εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή θαη ν ζεαηήο ελεκεξψλεηαη γηα ηε ζρέζε 

ηνπο αξρηθά κέζα απφ ηνλ δηάινγν ησλ δχν θνξηηζηψλ αιιά θαη απφ ηα ιφγηα ησλ 

ζπγγελψλ ηεο εξσίδαο φηαλ αληηιακβάλνληαη φηη βξίζθεηαη εθεί. Δ απαγφξεπζε 

πεξαηηέξσ ζπλαληήζεσλ ησλ δχν θνξηηζηψλ δεκηνπξγεί εκπφδην ζηε δξάζε. Δ 

ζέιεζε ηεο Μαξγαξίηαο λα ζπλαληήζεη θαη πάιη ηε θίιε ηεο ζην ζρνιείν, καο 

πξντδεάδεη γηα ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ ζθεληθνχ ρψξνπ ελψ παξάιιεια 

ππνγξακκίδεη ηελ πξψηε «επαλαζηαηηθή» θίλεζε ηεο εξσίδαο. Μέζα απφ ηα ιφγηα 

ηεο Ώγγειηθήο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ Νηθφια ηνλ αδεξθφ ηεο, ν νπνίνο δηαδξακαηίδεη 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζην δηήγεκα. Ώληίζεηα, ζην ζεαηξηθφ θείκελν αλαθέξεηαη κφλν κέζα 

απφ ηα ιφγηα ηεο Ώγγειηθήο αξρηθά θαη ηνπ Οξέζηε κεηέπεηηα.  

ηε κέζε πεξίπνπ ηεο ζθελήο ζπλαληάκε ηελ πξψηε πξννηθνλνκία ηνπ 

ζεαηξηθνχ έξγνπ. Ο ηέθαλνο, ζείνο ηεο Μαξγαξίηαο θαη παηέξαο ηεο Φσηεηλήο, 

ελεκεξψλεη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά 

ηεο θφξεο ηνπ. Ο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο καο πξντδεάδεη γηα ην θιείζηκν ηεο δεχηεξεο 

εηθφλαο αιιά θαη γηα γεγνλφηα πνπ αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ. Ο 

ραξαθηήξαο ηεο Φσηεηλήο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δξάζε ηνπ ζεαηξηθνχ 

θεηκέλνπ ζε αληίζεζε κε ην δηήγεκα, φπνπ απιά αλαθέξεηαη.  

Δ πξνζπάζεηα ησλ Πεξδηθάξεδσλ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηελ εξσίδα κε ζθνπφ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηνλ πεληρξφ κηζζφ ηεο είλαη ν θεληξηθφο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ φπνην 

δηαδξακαηίδεηαη ε δεχηεξε εηθφλα. Δ Μαξγαξίηα εκθαλίδεηαη άβνπιε ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζθελήο. Δ δηακάρε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

θνξπθψλεηαη θαη νηθνγελεηαθά κπζηηθά πνπ παξέκελαλ κέρξη ηφηε άγλσζηα ζηελ 

εξσίδα, αξρίδνπλ λα απνθαιχπηνληαη κέζα απφ ηνλ δηάινγν: ΚΑΣΔΡΗΝΑ. Βγάιε ηηο 

θξπθέο θαηαζηάζεηο ησλ απφξσλ. Βγάιηεο ληε!, ΠΔΡΗΚΛΖ. Γε ζε ζπκθέξεη, γηαηί ζα 

πξέπεη ηφηε λα κάζεη θαη ηηο βξσκηέο ζνπ ηνλ θαηξφ πνπ έιεηπε ν άληξαο ζνπ ζηε 

Βιαρηά! (ζ. 32). Δ ζθελή απνθιηκαθψλεηαη θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμαθάληζε ηεο 
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Φσηεηλήο, ηεο μαδέξθεο ηεο Μαξγαξίηαο. ην ηέινο ηεο ζθελήο, ε εξσίδα έρνληαο 

έξζεη αληηκέησπε κε ηηο λέεο απνθαιχςεηο απνθαζίδεη λα έξζεη ζε κηα άηππε ξήμε κε 

ηελ νηθνγέλεηα ηεο. Ώπνθξχπηεη απφ ηε κεηέξα ηεο ην γεγνλφο φηη ζην απηνθίλεην, 

ζηελ αξρή ηεο ζθελήο, βιέπεη ηνλ Νηθφια. Παξαβαίλεη ηε ζπλήζεηα ηεο λα ιέεη πάληα 

ηελ αιήζεηα θαη απνθαζίδεη λα πξνζηαηεχζεη ηνλ Νηθφια θαη ηελ Ώγγειηθή: 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ: (γπξλψληαο ην θεθάιη πξνο ην παξάζπξν) Ξέξεηο κεηέξα… 

Δθείλνο πνπ θαηέβεθε απ’ η’ απηνθίλεην, δελ ήηαλ ν Νηθφιαο ν 

ηνχξλαο. 

ΑΝΣΗΓΟΝΖ: Γελ ήηαλ; 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ: Όρη… Λάζνο έθαλα.  

(ηαχξνπ, 1990: 34).  

Δ ζθελή νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη ηε δεχηεξε αλαιεπηηθή αθήγεζε ηνπ 

δηεγήκαηνο πνπ αλαθέξεη ηελ επηζηξνθή ηεο Μαξγαξίηαο ζην ζπίηη. Δ θνξχθσζε ησλ 

δηαπιεθηηζκψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ φπνην εκθαλίδνληαη ζην θείκελν 

ην Α. Υαηδή αθνινπζείηαη θαη απφ ηνλ ηαχξνπ ζηελ ζεαηξηθή απφδνζε. Δ 

Ώγγειηθνχια παξνπζηάδεηαη ζην ζεκείν απηφ γηα πξψηε θφξα, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

αθεγεκαηηθφ άμνλα ηνπ δηεγήκαηνο, φπνπ απηφ ζπκβαίλεη αξγφηεξα. Δ εκθάληζε 

εμππεξεηεί δξακαηηθά ηνλ ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα, ν νπνίνο έρεη ζθνπφ λα απνδψζεη ζε 

ξνή δξάζεο ηελ πξνγελέζηεξε ζρέζε ησλ δχν θνξηηζηψλ. ην δηήγεκα ε ζρέζε απηή 

παξνπζηάδεηαη κε κηα ζακηζηηθή αλαιεπηηθή δηήγεζε, πξνγελέζηεξε ηεο ήδε 

αλαιεπηηθήο αθεγεκαηηθήο ζηηγκήο πνπ βξίζθεηαη ε πεξηγξαθή. 

Δ ηξίηε εηθφλα δηαδξακαηίδεηαη ζην γξαθείν ηεο Μαξγαξίηαο ζην 

Νεπηαγσγείν έλα ρεηκσληάηηθν πξσηλφ. ηηο ζθεληθέο νδεγίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αξρή, ν ρψξνο πεξηγξάθεηαη απιφο, ιηηφο θαη ππεξεζηαθφο. Δ ζθελή μεθηλάεη κε ηελ 

είζνδν ηεο Ώγγειηθήο. Βθεί ζπλαληάκε γηα πξψηε θνξά ηνλ κπάξκπα Θσκά, ηνλ 

επηζηάηε ηνπ ζρνιείνπ. Ο ραξαθηήξαο ηνπ επηζηάηε, φπσο ζεκεηψζακε, δελ 

εκθαλίδεηαη θαζφινπ ζην δηήγεκα. Δ Ώγγειηθή κε ηνλ Θσκά ζπδεηνχλ πεξηκέλνληαο 

ηε Μαξγαξίηα. Ο ζεαηήο ελεκεξψλεηαη γηα ηε δσή θαη ηηο ζθέςεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο 

πφιεο αλαθνξηθά κε ηνλ πφιεκν θαη ηελ θαηνρή. ηα ιφγηα ηνπ Θσκά ζπλαληάκε ηε 

δεχηεξε πξννηθνλνκία ηνπ θεηκέλνπ: ΘΩΜΑ. Υεηξφηεξν απ' φια, λα ην μέξεηο, είλαη 

λα ληψζεηο αλήκπνξνο κπξφο ζην Θάλαην (ζ. 36). Σα ιφγηα απηά ηνπ κπάξκπα Θσκά 

πξντδεάδνπλ ηνλ ζεαηή/αλαγλψζηε γηα ηελ θαηάιεμε ηεο Μαξγαξίηαο. 

Δ επίζθεςε ηεο Ώγγειηθήο ζην ζρνιείν δελ είλαη απηνζθνπφο· πξνθχπηεη ιφγσ 
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«αλσηέξαο βίαο». Μπαίλεη κέζα θπλεγεκέλε απφ έλαλ αζηπλνκηθφ, έρεη πάλσ ηηο 

πξνθεξχμεηο θαη ν θίλδπλνο λα ζπιιεθζεί είλαη κεγάινο. Δ Ώγγειηθή πείζεη ηε 

Μαξγαξίηα λα ηε βνεζήζεη, ηεο δεηάεη λα θξαηήζεη εθείλε ηηο πξνθεξχμεηο κέρξη λα 

ηηο παξαιάβεη θάπνηνο άιινο αξγφηεξα. ηνλ κεηαμχ ηνπο δηάινγν αλαιχνληαη νη 

ιφγνη πνπ επέιεμε ε Ώγγειηθή λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Ώληίζηαζε, ελψ παξάιιεια 

ηνλίδεηαη ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πνπ κεγάισζαλ ηα δχν θνξίηζηα. 

Ο δηάινγνο δηαθφπηεηαη φηαλ ζηε ζθελή εηζέξρεηαη ν ζείνο ΐαζίιεο καδί κε 

ηε Φσηεηλή. Δ μαδέξθε ηεο εξσίδαο είλαη εκηιηπφζπκε θαη αξθεηά ηαιαηπσξεκέλε. 

Δ Μαξγαξίηα πξνηείλεη ζην ζείν ηεο λα ηνπ δψζεη ρξήκαηα γηα λα ηελ πάεη ζην ζπίηη 

κε ην απηνθίλεην, γηαηί ε θνπέια δελ είλαη ζε ζέζε λα πεξπαηήζεη. Δ πξφζεζε απηή 

ηεο εξσίδαο απνθαιχπηεη έλα αθφκα κπζηηθφ. Ο ζείνο ΐαζίιεο -ν αγαπεκέλνο ηεο 

ζείνο- πνπ απφ ηε κέρξη ηψξα δξάζε είλαη απηφο πνπ δηαθέξεη έζησ θαη ιίγν απφ ηελ 

ππφινηπε νηθνγέλεηα, είλαη απηφο πνπ θιέβεη ρξήκαηα απφ ηελ ηζάληα ηεο 

Μαξγαξίηαο. 

ηαλ ε Μαξγαξίηα κέλεη κφλε, δηαβάδεη ηηο πξνθεξχμεηο. Ο ηαχξνπ κέζσ 

ησλ ζθεληθψλ νδεγηψλ ηνλίδεη φηη ην θείκελν ηνπο δελ ηελ αθήλεη αλεπεξέαζηε: 

…θνηηάδεη γχξσ, λα βεβαησζεί πψο είλαη κφλε […] εθψλεηαη θαη θιείλεη ηελ πφξηα. 

Βγάδεη ηηο πξνθεξχμεηο θη αξρίδεη λα ηηο δηαβάδεη, ζηα πεηαρηά. Μεξηθέο θξάζεηο ηε 

ζηακαηνχλ […] Σξαβηέηαη πην πέξα, ζην παξάζπξν, κ’ έλα αίζζεκα έλνρεο. ε ιίγν, 

ξίρλεη κηα καηηά ζηελ ηαδέξα. Ζξέκεζε (ζ. 48). Έπεηηα ζηελ ζθελή εηζέξρεηαη ν 

Οξέζηεο, ην πξφζσπν πνπ ζα παξαιάβεη ηηο πξνθεξχμεηο απφ ηε Μαξγαξίηα. Βλψ 

είλαη απφηνκνο απέλαληη ηεο, ε εξσίδα ηξέθεη αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο γηα εθείλνλ. 

ηελ ηξίηε ζθελή εληνπίδνληαη αξθεηέο δηάθνξεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αθεγεκαηηθφ άμνλα ηνπ δηεγήκαηνο. ην δηήγεκα ε Μαξγαξίηα είλαη απηή πνπ 

επηιέγεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ Ώγγειηθή θαη φρη ην αληίζηξνθν, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην ζεαηξηθφ θείκελν. Βπίζεο, ν επηζηάηεο είλαη εθείλνο πνπ 

ελεκεξψλεη ηνλ ζεαηή/αλαγλψζηε κηιψληαο κε ηελ Ώγγειηθή γηα ηελ θνηλσληθή 

θαηάζηαζε κέζα ζηελ θαηνρή, ζε αληίζεζε κε ην δηήγεκα φπνπ ε Μαξγαξίηα 

ελεκεξψλεηαη απφ ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ. Τπάξρεη αληίζηνηρε αλαθνξά απφ έλα 

παηδάθη ζην ηέινο ηεο πέκπηεο εηθφλαο, αιιά δελ είλαη ηφζν εθηελήο φζν ζην πεδφ 

θείκελν. Καη ηέινο, ν Νηθφιαο είλαη ν ήξσαο ηνπ δηεγήκαηνο πνπ πξνθαιεί 

ζπλαηζζήκαηα ζπκπάζεηαο ζηελ εξσίδα, ζε αληίζεζε κε ην ζεαηξηθφ θείκελν πνπ 

είλαη ν Οξέζηεο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε κεηαζηξνθή ησλ 
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ζπλαηζζεκάησλ ηεο Μαξγαξίηαο απέλαληη ζηνλ Νηθφια δίλνληαη απφ ην Α. Υαηδή 

κέζα απφ έλα φλεηξν, ζπλζήθε πνπ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή γηα λα κεηαθεξζεί 

δξακαηηθά. 

ηελ ηέηαξηε εηθφλα κεηαθεξφκαζηε θαη πάιη ζθεληθά ζηελ ηξαπεδαξία ηεο 

νηθνγέλεηαο. Ώπφ ηηο ζθεληθέο νδεγίεο αληηιακβαλφκαζηε φηη πεξηγξάθεηαη έλα 

ζπλεζηζκέλν - θαζεκεξηλφ βξάδπ. Δ ηέηαξηε εηθφλα ρσξίδεηαη ζε δπν ελλνηνινγηθέο 

ελφηεηεο. ηελ πξψηε φιε ε νηθνγέλεηα είλαη καδεκέλε ζηελ ηξαπεδαξία, ηα ζέκαηα 

ζπδήηεζεο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο Φσηεηλήο θαη ηνλ λέν 

δηεπζπληή ηεο ηξάπεδαο, πνπ ν ζείνο Πεξηθιήο πξννξίδεη γηα ζχδπγν ηεο Μαξγαξίηαο. 

ηαλ έξρεηαη ε ψξα ηνπ χπλνπ αξρίδεη λα δηαδξακαηίδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ φπνηα 

θαιελπρηίδνπλ ηελ εξσίδα νη ζπγγελείο ηεο – αληίζηνηρα δειαδή κε ην δηήγεκα. Δ 

δηαδηθαζία απηή φκσο δελ νινθιεξψλεηαη, δηαθφπηεηαη απφ θαζαξία ζην δξφκν, ε 

νπνία ζεκαηνδνηεί ηε ζχιιεςε ηεο Ώγγειηθήο.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχιιεςεο ε Μαξγαξίηα πξνζπαζεί λα αληηδξάζεη, 

αιιά νη ζπγγελείο ηεο ηελ απνηξέπνπλ. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηεο ν ζεαηήο/αλαγλψζηεο 

αληηιακβάλεηαη φηη έρεη απνθηήζεη πιένλ πιήξε ζπλείδεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη: ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ: Έρεη πέζεη κεγάιε δπζηπρία, κεηέξα... Ο 

θφζκνο πεηλάεη. […] Γελ παίδεη, δελ ηξαγνπδάεη -πεζαίλεη ζηνπο δξφκνπο γηα κηα 

ρνχθηα ζηαθίδεο! (ζ. 57). Ώθνινπζεί έληνλνο δηαπιεθηηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο έπεηηα 

απφ ηελ απνρψξεζε ηεο εξσίδαο. Ο δηαπιεθηηζκφο απηφο πεξηζηξέθεηαη θαη πάιη 

γχξσ απφ ηα ρξήκαηα, αιιά ζπγρξφλσο θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο Φσηεηλήο. Ο 

ηαχξνπ πξννηθνλνκψληαο θαη πάιη ζα καο πξντδεάζεη γηα ην πψο πξφθεηηαη λα 

αληηδξνχλ νη Πεξδηθάξεδεο ζε πεξηπηψζεηο νηθνγελεηαθήο θξίζεο: 

 ΠΔΡΗΚΛΖ. Θα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ηί ζα θάλνπκε κε ηελ θφξε ζνπ. Γε 

ζε λνηάδεη, ηέθαλε ;  

ΣΔΦΑΝΟ. Κιεηδψζηε ηελ θάησ ζηελ απνζήθε, λα κελ μαλαβγεί. 'Δγψ είκαη 

ζαθαηεκέλνο άλζξσπνο. 

(ηαχξνπ, 1990: 58).  

Ο δηαπιεθηηζκφο ησλ Πεξδηθάξεδσλ ζα δηαθνπεί απφ ηελ είζνδν ζηε ζθελή 

ηνπ ζηαζκάξρε. Ώθνινπζεί ζπλάληεζε ηνπ Πεξηθιή κε ηνλ ζηαζκάξρε, ε νπνία 

ελεκεξψλεη ηνλ ζεαηή/αλαγλψζηε γηα ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πεξηθιή. Δ 

ζπλάληεζε απηή νπζηαζηηθά απνηειεί πξνεηζαγσγή ζηε δξάζε πνπ ζα 

δηαδξακαηηζηεί ζηελ φγδνε εηθφλα.  
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ην δεχηεξν κέξνο ηεο ηέηαξηεο εηθφλαο ε εξσίδα ζπλαληηέηαη ηπραία κε ηελ 

μαδέξθε ηεο αξγά ην βξαδχ ζηελ ηξαπεδαξία ηνπ ζπηηηνχ. Δ ζθελή απηή είλαη έληνλα 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε αθνχ απνηειεί θαη ηελ θνξχθσζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο 

ηνπ έξγνπ. Δ Φσηεηλή κηιάεη κε ζθιεξφ ηξφπν ζηε Μαξγαξίηα θαη ηεο απνθαιχπηεη 

ην ζχλνιν ησλ ζθνηεηλψλ κπζηηθψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Σα ιφγηα ηεο Φσηεηλήο 

επηθνξηίδνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ πεξηγξάθεη ηνλ θαη‟ επαλάιεςε βηαζκφ ηεο 

απφ αγλψζηνπο γηα ιίγν θαγεηφ. Δ Μαξγαξίηα αλαζηαησκέλε θαη ηξνκαγκέλε 

απνρσξεί απφ ηε ζθελή. 

Δ ηέηαξηε εηθφλα ηαπηίδεηαη ελλνηνινγηθά κε ην δηήγεκα ζην ζεκείν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο κεηαζηξνθήο ηεο εξσίδαο. Οη ιφγνη πνπ επηβάινπλ απηή ηε 

κεηαζηξνθή είλαη θαηά βάζε νη ίδηνη, αιιά πξνθαινχληαη ζηελ εξσίδα απφ 

δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Σν ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη 

ζηελ δσή ηεο Φσηεηλήο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Α. Υαηδή ζην δηήγεκα κε ηελ εμήο 

θξάζε:  Άιια ηξνκεξά θαη θάπσο ζθνηεηλά πξάκαηα ιεγφηαλε γηα ηε Φσηεηλή (ζ. 194). 

Βλψ ζην ζεαηξηθφ θείκελν απνηειεί ελαξθηήξηα πεγή αθχπληζεο γηα ηε Μαξγαξίηα, 

θαη δεκηνπξγεί παξάιιεια κηα πνιχ έληνλα θνξηηζκέλε δξακαηηθή ζθελή.  

Δ πέκπηε εηθφλα δηαδξακαηίδεηαη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα απφ ηα ηειεπηαία 

γεγνλφηα δξάζεο, πνπ πξνεγνχληαη ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο. ε απηή ηε ζθελή ε 

δξάζε ηνπνζεηείηαη ζην ζρνιείν - πξσί. ηε ζθελή βξίζθεηαη ε κεηέξα ηεο 

Μαξγαξίηαο, Ώληηγφλε, καδί κε ηνλ Θσκά θαη πεξηκέλνπλ ηελ εξσίδα ζην γξαθείν 

ηεο. Δ Ώληηγφλε έρεη επηζθεθηεί ηελ θφξε ηεο αλεζπρψληαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

πνπ έρεη αιιάμεη ηειεπηαία: […]Μαξγαξίηα, ζε βιέπσ αιιαγκέλε ηνχηεο ηηο κέξεο, 

πνιχ αιιαγκέλε, Μελ θξχβεζαη απφ κέλα, ρξπζφ κνπ παηδί. Πηθξάζεθεο θεηλν ην βξάδπ 

κε ηελ μαδέξθε ζνπ (ζ. 70). Πηζηεχεη φηη θηαίεη ε ζπκπεξηθνξά ηεο Φσηεηλήο θαη 

αλαθνηλψλεη ζηελ εξσίδα φηη έρνπλ ζθνπφ λα δηψμνπλ ηελ μαδέξθε ηεο απφ ην ζπίηη. 

Δ Μαξγαξίηα αληηδξά θαη απνγνεηεπκέλε ηελ ελεκεξψλεη γηα ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεη 

ηψξα πηα ηα πξάγκαηα: …Απηνί είκαζηε νη Πεξδηθάξεδεο, κεηέξα... Γε κάο ζψδνπλ ηα 

ςέκαηα! Απηνί είκαζηε ! Δγψ ραίξνκαη ηψξα πνπ ην μέξσ - ληψζσ πην δπλαηή ζηε 

κνλαμηά κνπ...(ζ. 71). Ώληίζηνηρα κε ην αξρηθφ αθεγεκαηηθφ θείκελν, ε παξαίηεζε 

θαη ε απειπηζία είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ εξσίδα . 

Δ ζπλάληεζε ησλ δχν γπλαηθψλ δηαθφπηεηαη απφ ηνλ Οξέζηε, πνπ 

επηζθέπηεηαη θαη απηφο ηε Μαξγαξίηα ζην ζρνιείν. Δ Ώληηγφλε απνρσξεί θαη φηαλ 

κέλνπλ κφλνη ν Οξέζηεο ηελ ελεκεξψλεη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο Ώγγειηθήο έπεηηα 
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απφ ηε ζχιιεςε ηεο θαη δεηά απφ ηελ εξσίδα λα πάξεη ηε ζέζε ηεο ζπκκεηέρνληαο 

πην ελεξγά ζηνλ «αγψλα». Δ Μαξγαξίηα αξρηθά αξλείηαη. ηαλ ν Οξέζηεο ηε ξσηά 

αλ ν ιφγνο ηεο άξλεζεο ηεο είλαη ν θφβνο γηα ην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο, εθείλε 

απαληά: …Ω, ην ζπίηη κνπ βνχιηαμε, ζσξηάζηεθε πάλσ κνπ! (ζ. 75). Βθείλνο 

πξνζπαζεί λα ηε κεηαπείζεη φηαλ αληηιακβάλεηαη φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο 

νπζηαζηηθφο νηθνγελεηαθφο δεζκφο πνπ λα ηελ θξαηάεη. Σεο δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ 

θαη ην πψο γλψξηζε ηνλ Νηθφια. Έλα κηθξφ θνξηηζάθη θάλεη είζνδν ζην ηέινο ηεο 

ζθελήο, αλαθνηλψλνληαο φηη ζθνηψζεθε ν παηέξαο ηεο ζην βνπλφ. Βίλαη ν 

θαηαιπηηθφο παξάγνληαο πνπ παίδεη ξφιν ζηελ απφθαζε ηεο Μαξγαξίηαο. 

Δ πέκπηε ζθελή ιεηηνπξγεί πξνπαξαζθεπαζηηθά γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ. 

θνπφο ηεο είλαη λα γλσζηνπνηήζεη θαη λα αηηηνινγήζεη ηηο απνθάζεηο ηεο εξσίδαο. 

ην δηήγεκα, ε Ώγγειηθή απνθαζίδεη λα θχγεη ζην βνπλφ αθνινπζψληαο ηνλ Νηθφια 

θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε Μαξγαξίηα εηζέξρεηαη πην ελεξγά ζηνλ «αγψλα». Δ 

ηειεπηαία αηάθα πνπ ιέεη ην θνξηηζάθη, πνπ εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηεο ζθελήο, 

εκπεξηθιείεη ην θνκκάηη ηεο κεηα-αθήγεζεο πνπ παξεκβάιεη ν Α. Υαηδήο ζην 

δηήγεκα ιίγν πξηλ ηελ απφθαζε ηεο Μαξγαξίηαο λα επηζθεθηεί ηελ Ώγγειηθνχια.   

Ο ηαχξνπ μεθηλψληαο ηελ έθηε εηθφλα καο ελεκεξψλεη φηη έρνπλ πεξάζεη 

θάπνηνη κήλεο απφ ηελ ηειεπηαία εηθφλα, είλαη άλνημε πηα. Δ ζθελή δηαδξακαηίδεηαη 

ζηελ ηξαπεδαξία ηνπ ζπηηηνχ, απφγεπκα. Δ Μαξγαξίηα εηνηκάδεηαη λα βγεη 

επηθπιαθηηθά. πλαληάεη ηελ ζεία ηεο Καηεξίλα, ε νπνία ςάρλεη θάηη πνπ πξνο ην 

παξφλ δελ αλαθέξεηαη, θαη ηνλ ζείν Πεξηθιή, ν νπνίνο ηε ζηακαηάεη θαη ηεο κηιάεη 

αλνηρηά γηα ην ζπλνηθέζην πνπ έρεη ζρεδηάζεη γη‟ απηήλ. Δ Μαξγαξίηα αξλείηαη 

θαηεγνξεκαηηθά: Λππάκαη πνχ ζα ζαο θέξσ ζε δχζθνιε ζέζε, αιιά εγψ δελ πξφθεηηαη 

λα ‘ξζσ ζηελ θπξία Εαπάληε! (ζ. 84). Άιινο έλαο δηαπιεθηηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο δίλεη 

ηελ επθαηξία ζηελ Μαξγαξίηα λα απνρσξήζεη δηαθξηηηθά. Δ δηακάρε μεθηλάεη απφ 

ηνλ ζείν ΐαζίιε πνπ είλαη άξξσζηνο θαη θάλεη θαζαξία θαη θνξπθψλεηαη κε ηε ζεία 

Καηεξίλα.  

Δ ζεία Καηεξίλα, άζεια ηεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα αλαθαιχςεη ηηο ιίξεο 

πνπ πηζηεχεη φηη ηεο έρεη θιέςεη θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, αλαθαιχπηεη ηνλ 

πνιχγξαθν πνπ ε εξσίδα έρεη θξχςεη ζην ππφγεην. Παξ‟ φιεο ηηο δηαθσλίεο ηνπο φινη 

καδί απνθαζίδνπλ φηη ν αξκνδηφηεξνο γηα λα ρεηξηζηεί απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη ν 

ζεβαζκηφηαηνο: …ΠΔΡΗΚΛΖ. Με θνβάζαη... Θα πάσ λα ζπκβνπιεπηψ ηνλ 

ζεβαζκηφηαην. […] άο εμνξθίδσ θηλδπλεχνπκε. Πνηέ ή θαηάζηαζή καο δελ ήηαλ ηφζν 
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θξίζηκε... Κηλδπλεχνπκε!...(ζ. 94). 

ε αληηζηνηρία κε ην δηήγεκα, ε δηαπίζησζε ηεο αιιαγήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηεο εξσίδαο απφ ηελ νηθνγέλεηα γίλεηαη κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ πνιπγξάθνπ. 

Οπζηαζηηθά ην ζηνηρείν πνπ ελνρνπνηεί ηελ εξσίδα θαη ηελ νδεγεί ζην ζάλαην είλαη ε 

αλαθάιπςε απηή, αιιά θαη ε απφθαζε ηεο νηθνγέλεηαο λα ελεκεξψζεη γηα ην γεγνλφο 

ηνλ ζεβαζκηφηαην. ην δηήγεκα, απηφ πνπ ππξνδνηεί ηηο έξεπλεο ηεο ζείαο Καηεξίλαο 

νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλαθάιπςε ηνπ κπζηηθνχ, είλαη ν ζάλαηνο ηεο Φσηεηλήο 

θαη ε απψιεηα κέξνπο ηεο πξνίθαο ηεο. ην ζεαηξηθφ θείκελν ε Φσηεηλή είλαη έγθπνο 

θαη ε νηθνγέλεηα γηα λα απνθξχςεη ην γεγνλφο, νξγαλψλεη λα ηε δηψμεη κε ηνλ παηέξα 

ηεο ζηελ Ώζήλα ψζηε λα απνβάιεη. ην θείκελν ηνπ ηαχξνπ ν ζείνο ΐαζίιεο είλαη 

άξξσζηνο θαη θιηλήξεο ελψ ζην δηήγεκα άξξσζηνο είλαη ν ζείνο ηέθαλνο ν παηέξαο 

ηεο Φσηεηλήο.  

Δ έβδνκε εηθφλα νπζηαζηηθά είλαη ρξνληθά ηαπηφρξνλε κε ηελ πξνεγνχκελε, 

ζε άιιε ηνπνζεζία. Ο ηαχξνπ πεξηγξάθεη έλα ξνκαληηθφ ηνπίν, έλα δεηιηλφ πνπ 

ζβήλεη αξγά ζε κηα απφκεξε πιαηεία. Βλψ φια θαληάδνπλ εηδπιιηαθά, κηθξέο 

αληηθξνπφκελεο ιεπηνκέξεηεο αιινηψλνπλ ηελ εηθφλα: ε πιαηεία είλαη παξακειεκέλε 

παξφια απηά θάπνηα κηθξά ινπινπδάθηα αλζίδνπλ, ην μχιηλν παγθάθη είλαη άβαθν θαη 

ε καξκάξηλε πξνηνκή ηνπ εζληθνχ επεξγέηε ζθνληζκέλε θαη αθαιαίζζεηε. Ο 

Οξέζηεο πεξηκέλεη ηε Μαξγαξίηα γηα λα ηεο παξαδψζεη ηηο πξνθεξχμεηο πνπ έρεη 

ηππψζεη. ηαλ ε Μαξγαξίηα θηάλεη αξγνπνξεκέλε, ηεο αλαθνηλψλεη φηη δελ ζα 

παξαιακβάλεη απηφο ηηο πξνθεξχμεηο απφ δσ θαη πέξα αιιά θάπνην άιιν πξφζσπν. Δ 

ζπδήηεζε ηνπο δηαθφπηεηαη απφ έλαλ πεξαζηηθφ θαη γηα λα κελ θηλήζνπλ ππνςίεο, 

πξνζπνηνχληαη ην δεπγάξη. Σν γεγνλφο απηφ θέξλεη ηνπο δχν λένπο πην θνληά. Δ 

Μαξγαξίηα επηιέγεη σο «αγσληζηηθφ» ςεπδψλπκν ην φλνκα Ώιέθα. Δ Ώιέθα ήηαλ κηα 

ζπκκαζήηξηα ηεο ζην Ώξζάθεην, έλα «δηδάλην». Με αθνξκή απηή ηελ αλαθνξά ε 

εξσίδα δηεγείηαη ην ηειεηνπξγηθφ θαιελπρηίζκαηνο ηφζν ζην Ώξζάθεην φζν θαη ζην 

ζπίηη ηεο.  

Ο Οξέζηεο ηεο αλαθνηλψλεη φηη ζα θχγεη ζην βνπλφ θαη ηεο δεηάεη λα ηνλ 

αθνινπζήζεη. Δ Μαξγαξίηα αξλείηαη: 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ. Καιά ζα είλαη, κα δελ κπνξψ...  

ΟΡΔΣΖ. Λνγαξηάδεηο πάιη ηνχο δηθνχο ζνπ.  

ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ. Θα 'ρνπλ θαζαξίεο, ζα ηνχο θπλεγήζνπλ... Θα κνπ πεηο γηαηί λα 

θνηηάδσ πίζσ; Δ, λα πνχ δελ κπνξψ...  
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 (ηαχξνπ, 1990: 101).  

Δ ζπλάληεζε ηνπο ηειεηψλεη κε ηνλ έλα λα ππφζρεηαη ζηνλ άιιν φηη ζα ζπλαληεζνχλ 

κεηά ηελ απειεπζέξσζε.  

 Δ έβδνκε εηθφλα δελ ππάξρεη (ζε θεηκεληθφ επίπεδν) ζην δηήγεκα. Δ 

Μαξγαξίηα ηξέθεη ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ Νηθφια θαη απηφο είλαη πνπ θεχγεη ζην 

βνπλφ καδί κε ηελ αδεξθή ηνπ θαη ηεο δήηα λα ηνλ αθνινπζήζεη. Βπίζεο ζην δηήγεκα 

ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη ην αλέβαζκα ζην βνπλφ είλαη πξνγελέζηεξε απφ 

απηήλ ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ. Δ εηθφλα πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ηειεηνπξγηθνχ ηεο «θαιελχρηαο», πνπ ζην δηήγεκα εκθαλίδεηαη πνιχ λσξίηεξα, ζηελ 

πξψηε αλάιεςε. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Οξέζηε δηαηππψλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

Α. Υαηδή γηα ηε Μαξγαξίηα πνπ ππάξρεη ζην αθεγεκαηηθφ θείκελν ιίγν πξηλ ηελ 

εθηέιεζε ηεο: ΟΡΔΣΖ. Καη ηψξα ηα κάηηα ζνπ είλαη κεγάια... Δίλαη φκνξθα ηα 

κάηηα ζνπ, Μαξγαξίηα! (ζ. 101). 

 Δ δξάζε ζπλερίδεηαη ην ίδην βξάδπ ζηελ ηξαπεδαξία ηνπ ζπηηηνχ κε ηελ φγδνε 

εηθφλα. ιε ε νηθνγέλεηα καδεκέλε, ζαλ λα πξφθεηηαη γηα έλα θαζεκεξηλφ βξάδπ, 

πεξηκέλεη ηελ επηζηξνθή ηεο Μαξγαξίηαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακνλήο, ν ζείνο 

Πεξηθιήο ηνπο ελεκεξψλεη γηα ην ηη ζπκθψλεζαλ κε ηνλ ζεβαζκηφηαην θαη ν έλαο 

πξνζπαζεί λα θαζεζπράζεη ηνλ άιιν. Δ νηθνγελεηαθή ζπγθέληξσζε δηαθφπηεηαη απφ 

ηελ επίζθεςε ηνπ ζηαζκάξρε. Ώξθεηά εθλεπξηζκέλνο δεηά πίζσ ηα ρξήκαηα πνπ 

έδσζε ζηνλ Πεξηθιή. ηαλ εθείλνο ηνπ ηα αξλείηαη, μεζπά θαη εθηνμεχεη απεηιέο πξνο 

ηνλ Πεξηθιή θαη ηελ νηθνγέλεηα.  

 Δ Μαξγαξίηα επηζηέθνληαο ζην ζπίηη ηε ζηηγκή πνπ ν ζηαζκάξρεο απνρσξεί, 

αθνχεη ηηο θαηεγνξίεο γηα ηνλ ζείν ηεο. Δ νηθνγέλεηα πξνζπαζεί λα ηελ πξνζεγγίζεη 

κε απψηεξν ζθνπφ λα κάζεη πνηνο ηελ ελέπιεμε ζην «πξφβιεκα» ηνπ πνιπγξάθνπ: 

ΑΝΣΗΓΟΝΖ. Μίιεζε, θφξε κνπ, θαη ζα καο θξεκάζνπλ νη Γεξκαλνί. Πνηφο 

ηξηζθαηάξαηνο ζ' έκπιεμε; (ζ. 110). Δ Μαξγαξίηα δελ απαληά θαη αλαιακβάλεη ζην 

νιφθιεξν ηελ επζχλε ησλ πξάμεσλ ηεο. Δ νηθνγέλεηα ηελ ελεκεξψλεη φηη έρνπλ 

εηδνπνηήζεη ηνλ ζεβαζκηφηαην θαη ηνλ Ννκάξρε γηα λα ηε «βνεζήζεη».  

 Δ εηθφλα νινθιεξψλεηαη κε ηνλ ζείν ΐαζίιε λα παξαδέρεηαη φηη έθιεςε ηηο 

ιίξεο πνπ έςαρλε ε ζεία Καηεξίλα θαη ηε Μαξγαξίηα λα ζπιιακβάλεηαη απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο. Καηά ηε ζχιιεςε ηεο θαηεγνξεί επζέσο ηελ νηθνγέλεηα ηεο γηα ηελ 

πξνδνζία:  ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ (απσζψληαο ηε κεηέξα ηεο). Με πξνδψζαηε... Με πξνδψζαηε! 

(ζ. 112). 
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 ην δηήγεκα αλαθέξεηαη πνιιαπιά φηη ν ζείνο Πεξηθιήο έθαλε παξάλνκεο 

πξάμεηο ζηηο θηιαλζξσπηθέο επηηξνπέο ζηηο φπνηεο ζπκκεηείρε. ην ζεαηξηθφ θείκελν 

ν ηαχξνπ επηιέγεη κηα ηέηνηα ζπγθξνπζηαθή δηάδξαζε κεηαμχ ηνπ ζείνπ Πεξηθιή θαη 

ηνπ ζηαζκάξρε, κε ζθνπφ λα θνξπθψζεη ηε ζθεληθή δξάζε ιίγν πξηλ ηελ άθημε ηεο 

εξσίδαο ζην ζπίηη. Ο Α. Υαηδήο αλαθέξεη ζην δηήγεκα φηη ε Μαξγαξίηα έπεηηα απφ 

ηε ζπλάληεζε ηνπ ζείνπ Πεξηθιή κε ηνλ ζεβαζκηφηαην δελ επέζηξεςε ζπίηη θαη φηη 

αθφκα θαη ηφηε ε νηθνγέλεηα ηεο δελ είρε αληηιεθζεί ηελ πξνδνζία πνπ έρεη θάλεη ζην 

«παηδί» ηνπο. Ώλάινγα θαη ζην ζεαηξηθφ θείκελν, ε νηθνγέλεηα δελ αληηιακβάλεηαη 

ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη ε εξσίδα κε ηελ ελεκέξσζε ησλ «αξρψλ» γηα ηηο θηλήζεηο 

ηεο. Δ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ηνπνζεηείηαη ζην γεγνλφο φηη ζην ζεαηξηθφ θείκελν ε 

Μαξγαξίηα ηνπο θαηεγνξεί επζέσο γηα πξνδνζία ιίγν πξηλ απφ ηε ζχιιεςε ηεο.  

 Ο ηαχξνπ επηιέγεη ζηελ έλαηε θαη ηειεπηαία εηθφλα λα παξνπζηάζεη δνκηθά 

έλα αληίζηνηρν ζθεληθφ κε ηελ πξψηε ζθελή. ιε ε νηθνγέλεηα πεξηκέλεη ηε 

Μαξγαξίηα καδεκέλε θαη ληπκέλε, φπσο θαη ζηελ αξρή, κε καχξα ξνχρα. ηελ πξψηε 

ζθελή ηελ πεξίκελαλ λα έξζεη ζην ζηαζκφ ηνπ ηξέλνπ. ηελ ηειεπηαία εηθφλα ην 

ζθεληθφ είλαη κηα θπιαθή θαη νη Πεξδηθάξεδεο πεξηκέλνπλ λα επηζθεθηνχλ ηε 

θπιαθηζκέλε Μαξγαξίηα.  

Ο Αέξβεο, ν εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο, κεζνιαβεί γηα απηή ηελ επίηεπμε απηήο 

ηεο ζπλάληεζεο, φπσο θαη ζηελ πξψηε ζθελή. θνπφο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη λα 

κηιήζεη ζηε Μαξγαξίηα θαη λα θαηαθέξεη λα ηελ πείζεη λα θαηνλνκάζεη θάπνηα 

πξφζσπα, έζησ θαη έλα, απφ απηνχο πνπ ηελ ελέπιεμαλ ζηελ ηζηνξία κε ηνλ 

πνιχγξαθν. Δ εξσίδα εκθαλίδεηαη ακεηαλφεηε:  

ΑΝΣΗΓΟΝΖ. Λππήζνπ καο...  

ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ. Δίλαη αξγά πηα θαη γηα ζαο θαη γηα κέλα...  

ΠΔΡΗΚΛΖ. Μαξγαξίηα, εκείο ήξζακε λα ζε πάξνπκε απφ δσ...  

ΣΔΦΑΝΟ. `Τπνζρέζεθε φ θχξηνο Γηνηθεηήο...  

ΑΝΣΗΓΟΝΖ. Πξέπεη λα δήζεηο, λα δήζεηο...  

ΚΑΣΔΡΗΝΑ. Έλα φλνκα λα πεηο είζαη ειεχζεξε παηδί κνπ...  

ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ. Απηφ ζάο ππνζρέζεθε φ θχξηνο Γηνηθεηήο;  

ΠΔΡΗΚΛΖ. Καλείο δε ζα ην κάζεη, κεηαμχ καο ζα κείλεη!   

(ηαχξνπ, 1990: 117). 

Δ νηθνγέλεηα αξρηθά αξλείηαη λα δερηεί ηε ζηάζε ηεο θαη πξνζπαζεί 

εληνλφηεξα θαη κε πεξηζζφηεξε επηκνλή. Δ Μαξγαξίηα δελ θάκπηεηαη. Λίγν πξηλ ην 
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ηέινο έρνπλ πεηζηεί φηη δελ είλαη ε Μαξγαξίηα, ην δηθφ ηνπο παηδί, αιιά έρεη αιιάμεη. 

Αελ κπνξνχλ λα ηελ αλαγλσξίζνπλ πηα. Βίλαη πην εχθνιν γηα απηνχο λα αλαηξέμνπλ 

ζε ζεσξίεο ζπλνκσζίαο παξά λα αληηιεθζνχλ ηελ αιήζεηα. Ο ηαχξνπ επηιέγεη έλα 

ζνπξεαιηζηηθφ ζεκεηνινγηθφ «ραηξεηηζκφ» γηα ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ. Ώθνχγεηαη ε 

θσλή ηνπο κφλν θαη έλα-έλα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απνραηξεηνχλ ηε Μαξγαξίηα. 

Ώθνινπζείηαη νπζηαζηηθά ην ηειεηνπξγηθφ ηνπ θαιελπρηίζκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο. Δ 

εξσίδα απαληά έλα «Καιελχρηα ληε!...» θαη εθηειείηαη.  

Σα ηειεπηαία ιφγηα ηεο εξσίδαο είλαη αθξηβψο ηα ίδηα πνπ αλαθέξεη θαη ν Α. 

Υαηδήο ζην δηήγεκά ηνπ. Ο ηαχξνπ επηιέγεη ζε επζπγξάκκηζε κε ηνλ πεδνγξάθν λα 

μεθηλήζεη θαη λα ηειεηψζεη ηελ αθήγεζε ηνπ κε έλαλ αληίζηνηρν ηξφπν, δηαηξέρνληαο 

νπζηαζηηθά έλαλ θχθιν θαη εκπεξηθιείνληαο ηελ ηζηνξία κέζα ζε απηφλ. Ο Α. Υαηδήο 

ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο Μαξγαξίηαο επηιέγεη λα καο ππνγξακκίζεη ηνλ ζάλαην θαη ησλ 

ππνινίπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ο ηαχξνπ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο ζεκεηνινγηθά,  

κε έλαλ απνραηξεηηζκφ. Δ έληνλε δηάθνξα ησλ δχν θεηκέλσλ παξαηεξείηαη ζην ηέινο. 

Σν ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ ηαχξνπ ηειεηψλνληαο αθήλεη ζηνλ ζεαηή έληνλε ηελ 

αίζζεζε ηεο πξνδνζίαο. Βκθαλψο ν ραξαθηήξαο ηεο Μαξγαξίηαο θπξηαξρεί πάλσ 

ζηηο θαηαζηάζεηο· ην γεγνλφο φηη αληηζηάζεθε θαη δελ πξφδσζε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 

είλαη ειπηδνθφξν. Παξφια απηά, ε αίζζεζε ηεο ηειηθήο πξνδνζίαο ηεο νηθνγέλεηαο 

είλαη απηή πνπ αθήλεη ηελ ηειηθή επίγεπζε. Ώληίζεηα, ην δηήγεκα ηνπ Α. Υαηδή 

νινθιεξψλεηαη κε κία ζπκβνπιή γηα έλα θαιχηεξν αχξην. Μέζα απφ ηελ «ζπζία» ηεο 

εξσίδαο γελληέηαη έλα θαηλνχξγην πην ειπηδνθφξν κέιινλ.                
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2.4 Ώθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Α. Υαηδή «Ο 

Νηεηέθηηβ»  
 

«Ο Νηεηέθηηβ» είλαη ην πέκπην θαηά ζεηξά δηήγεκα ηεο ζπιινγήο Σν ηέινο ηεο κηθξήο 

καο πφιεο. ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ 1953 δελ πθίζηαηαη. πκπεξηιακβάλεηαη ζε απηή 

ηνπ 1963, αθνχ δεκνζηεχεηαη αξρηθά ζην πεξηνδηθφ Δπηζεψξεζε Σέρλεο. Κεληξηθφο 

ήξσαο ηνπ δηεγήκαηνο είλαη ν Θνδσξάθεο, έλαο αληη-ήξσαο θαηά βάζε, κία 

πξνζσπηθφηεηα εγθισβηζκέλε ζηνλ κηθξφθνζκν ηεο επαξρηαθήο θνηλσλίαο πνπ δεη. Ο 

Υαηδήο επηιέγεη γηα ην δηήγεκα απηφ, φπσο θαη γηα άιια ηεο ζπιινγήο, ηελ 

παξαδεηγκαηηθή αθήγεζε. Βπηδηψθεη κέζα απφ ην αληηπαξάδεηγκα ηνπ ήξσά ηνπ φρη 

ηελ ηαχηηζε ηνπ αλαγλψζηε κε απηφλ αιιά ηνλ παξαδεηγκαηηζκφ ηεο απνθπγήο θαη 

ίζσο ηελ ζπκπφληα ηνπ ζην ηέινο. Καλέλαο απφ ηνπο ήξσεο ηνπ δηεγήκαηνο δελ 

απνηειεί ζεηηθφ πξφηππν, φινη κνηξάδνληαη φκσο θνηλή κνίξα. Δ αθήγεζε 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ πεξηπέηεηα ηεο δσήο ηνπ λεαξνχ Θνδσξαθή θαη ηεο 

πξνζπάζεηαο ηνπ λα ιχζεη ην κπζηήξην ηεο εμαθάληζεο-ζαλάηνπ ηνπ πξεγθέια. ινη 

νη ραξαθηήξεο ζπκπίπηνπλ ζε έλα θεληξηθφ άμνλα εμέιημεο ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη φρη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο.  

  Πξηλ ην μεθίλεκα ηνπ δηεγήκαηνο ν ζπγγξαθέαο επηιέγεη λα παξαζέζεη έλα 

απφζπαζκα απφ ηνλ Γνλ Κηρψηε ηνπ Θεξβάληεο: Θα βάισ πάλσ ζηελ αζπίδα κνπ λα 

δσγξαθίζνπλ κηα κνξθή παξάμελε θαη πνιχ ιππεκέλε (ζ. 93). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επηδηψθεη λα πξνεηνηκάζεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ηνλ ήξσα ηνπ δηθνχ ηνπ δηεγήκαηνο 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην ν ίδηνο βιέπεη ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. 

 Σν θείκελν μεθηλάεη κε ηελ εμσθεηκεληθή απεχζπλζε ηνπ ζπγγξαθέα πξνο ηνλ 

ζπλάδειθφ ηνπ ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα Thorton Wilder θαη ην ζεαηξηθφ ηνπ έξγν Ζ 

κηθξή καο πφιε (Our Town). Παξνκνίσο κε ηνλ ίδην ηξφπν επηιέγεη λα πιάζεη θαη ηνλ 

επίινγν ηνπ, θαζηζηψληαο έηζη κε απηφ ηνλ ηξφπν νιφθιεξν ην δηήγεκα σο κία 

απνζηξνθή ζηνλ Wilder. Δ θχξηα ελδνδηεγεηηθή ηζηνξία ινηπφλ ιεηηνπξγεί σο κηα 

κεηαδηήγεζε ηεο πξσηαξρηθήο απηήο επίθιεζεο. Σν γεγνλφο φηη καο ηνπνζεηεί 

παξάιιεια ρσξνρξνληθά δελ επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηεο θχξηαο ηζηνξίαο. 

 Δ εηζαγσγή απηή παξαηίζεηαη κε έλαλ έληνλν εηξσληθφ επηηνληζκφ: Όκνξθα 

είλαη θαη δσ ζε ηνχηε ηε κηθξή πνιηηεία,…, Σα βνπλαιάθηα ηξηγχξσ, ηα πνηακάθηα, ηα 

ινπινπδάθηα...(ζ. 93). Ο ζπγγξαθέαο επηδηψθεη λα επηηχρεη ζχδεπμε αλάκεζα ζηε 
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κηθξή πφιε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ θαη ζηελ πφιε πνπ έρεη ζθνπφ λα ηνπνζεηήζεη ηελ 

ηζηνξία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κεηαηξέπεη ηελ απξφζσπε πεξηγξαθή ζε πξνζσπηθή κε 

ηελ ρξήζε ηεο αλησλπκίαο «καο» θαη ηνπ α΄ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ: Ση σξαία πνπ 

ηελ επαξαζηήζαηε εζείο ηε δσή γεληθψο ηεο κηθξήο πνιηηείαο ζε θείλε ηελ μαθνπζκέλε 

ζαο ηε "Μηθξή καο πφιε", Μήηε εδψ, ζε καο, ζηε θησρή θσκφπνιε ηε δηθή καο...(ζ. 

93). 

 Ο ρξφλνο δελ ηνπνζεηείηαη απαξαίηεηα ηζηνξηθά αιιά κφλν ζε επίπεδν 

δηαζηεκάησλ ηεο εκέξαο (πξσί-κεζεκέξη-βξάδπ), κέζσ ηεο ζακηζηηθήο αθήγεζεο, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηνλ ηζηνξηθφ ελεζηψηα θαη έρεη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή αιιεινπρία: 

…Σν πξσί έξρεηαη ν γαιαηάο…, Σν κεζεκέξη ηειεηψλνπλε ηα ζθνιεηά, Σ' απφγεκα, ηα 

θνξίηζηα βγαίλνπλ πεξίπαην (ζ. 93). Σν βξάδπ ηαπηίδεηαη απφ ηνλ Υαηδή κε ηνλ 

ζάλαην. Υξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη κηα ειαθξηά εηξσλεία, ηνπνζεηεί ηνλ ζάλαην σο 

κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, δελ ζηέθεηαη αξλεηηθά φκσο απέλαληη ηνπ, ηνλ 

αγθαιηάδεη, ηνλ αθνκνηψλεη σο θπζηνινγηθή ζπλέρεηα ηεο δσήο: …Κάπνηε, θάπνηνο 

πεζαίλεη -απηφ θαθφ. Πάκε φινη ζην λεθξνηαθείν- κα λα, πνπ πάιη δελ ράζεθε ηίπνηα. 

Έξρνληαη ηφζεο εθεί, ζηέθνληαη δίπια καο νινδψληαλεο νη ςπρέο ησλ αγαπεκέλσλ 

λεθξψλ…(ζ. 93).  

 Δ Σξηάληνπ (1997: 103) ππνγξακκίδεη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηε ρξνληθή δνκή 

ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ ηνπ Wilder θαη ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Υαηδή. Ώλαθέξεη 

ζπγθεθξηκέλα φηη ην ζεαηξηθφ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο πξάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη ρξνληθά 

απφ ηνλ «δηεπζπληή ζθελήο», ν φπνηνο ελέρεη ηνλ ξφιν ηνπ αθεγεηή, ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Δ πξψηε δηαδξακαηίδεηαη ζηηο 7 ΜαΎνπ ηνπ 1901, ε 

δεχηεξε, πνπ απνηειεί θαη εμέιημε ηεο πξψηεο, ηξία ρξφληα αξγφηεξα ζηηο 7 Ενχιηνπ 

1904. Καη ηέινο, ε ηξίηε, δψδεθα ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ αξρηθή, ην θαινθαίξη ηνπ 

1913. ηελ ηξίηε ζθελή κάιηζηα πξφζσπα πνπ δξνχζαλ ζηηο δπν πξνεγνχκελεο σο 

δσληαλά, εκθαλίδνληαη  λα δξνπλ σο ζθηέο λεθξψλ.  

Ώλάινγε ρξνληθή αληηζηνηρία παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ «Νηεηέθηηβ». Ώξρηθά 

έρνπκε έλα θνληηλφ γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη: …Έλα πξσί ζε καο,…(ζ. 94). Πξφθεηηαη 

γηα ηνλ ζάλαην ηνπ πξεγθέια θαη φ,ηη απηφο αθνινπζεί. Έπεηηα εκπιέθεηαη ζηελ 

ηζηνξία ν Θνδσξάθεο θαη πξνζπαζεί λα ιχζεη ην κπζηήξην ηνπ ζαλάηνπ ζην άκεζν 

κέιινλ: …Γπν άλζξσπνη κφλν κέζα ζηελ θσκφπνιε δελ ην μεράζαλε ηφζν γξήγνξα ην 

ρακφ ηνπ... (ζ. 98). Καη ηέινο ε δξάζε κεηαθέξεηαη δεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα: 

…Καη πεξλνχλε ηα ρξφληα. Γεθαπέληε απφ ηφηεο…(ζ. 109), ζην ηειηθφ απηφ κέξνο ηνπ 
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δηεγήκαηνο απαληάηαη θαη κηα άιιε αληηζηνηρία κε ην έξγν ηνπ Wilder. Ο πξεγθέιαο 

λεθξφο απφ ην πξψην κέξνο ηνπ θεηκέλνπ εκθαλίδεηαη λα δξα ζαλ δσληαλφο.   

Δ θχξηα δηήγεζε ηεο ηζηνξίαο μεθηλάεη κε ηε δηαηάξαμε ηεο γαιήλεο ηεο 

κηθξήο «καο» πφιεο. Δ ρξήζε απηήο ηεο αλησλπκίαο απφ ηνλ Υαηδή ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηήγεκα ζεκαηνδνηεί ηε ζχλδεζε ηνπ ζπγγξαθέα-αθεγεηή κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πφιεο, δεκηνπξγψληαο έλα είδνο άηππεο νηθείσζεο κεηαμχ ηνπ 

ζπγγξαθέα θαη ησλ κειινληηθψλ αλαγλσζηψλ. Βπηδηψθεη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα 

θαηαζηήζεη ηελ ηζηνξία επίθαηξε θαη λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζπγθπξία.  

Δ δηαηάξαμε ηεο εζπρίαο επέξρεηαη κε ηελ εμαθάληζε ηνπ πξεγθέια, πνπ 

είλαη έλαο θνπθαξάο: έξεκνο θαη πεληάξθαλνο άλζξσπνο, θηιήζπρνο, καξακέλνο θαη 

ζησπειφο (ζ. 94, 95)· ε κφλε «ρξεζηκφηεηα» ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία είλαη λα θάλεη 

ζειήκαηα ζηνπο καγαδάηνξεο ηνπ κνλαδηθνχ εκπνξηθνχ δξφκνπ. Γηα ηελ παξνπζίαζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ πξεγθέια, ν Υαηδήο επηιέγεη θαη 

πάιη ηε ζακηζηηθή αθήγεζε, ηνλίδνληαο δηαξθψο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αδηαηάξαθηε 

θαλνληθφηεηα ηεο θνηλσλίαο πνπ πεξηγξάθεη.  

Με ηελ εμαθάληζε ηνπ πξεγθέια δεκηνπξγείηαη άκεζε αλνηθείσζε ζηνλ 

αλαγλψζηε.  Ώπφ ηε κηα ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ αθεγεηή ε ζηαζεξή ζπλζήθε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε ε αγσλία ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ πνπ θιηκαθψλεηαη 

καδί κε ηελ αγσλία ηνπ αλαγλψζηε ζηελ πνξεία ηεο δηήγεζεο. Ο ππνθαηάζηαηνο 

ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αθεγεηήο γηα λα κεηαθέξεη ηηο ζθέςεηο ηεο θνηλσλίαο γηα 

ηελ εμαθάληζε ξέεη, αλεπαίζζεηα πξνο ηνλ ειεχζεξν πιάγην ιφγν ηνπνζεηψληαο θαη 

πάιη ηνλ αθεγεηή ζηα λνεηά φξηα ηεο πφιεο: Νά 'θεπγε απφ ηελ πφιε ηνπο -θαη γηαηί 

λα θχγεη θξπθά; Νά 'θιεβε, λα ζθφησλε θάπνηνλ, ζα καζεπφηαλ. Να πέζαλε πάιη -θαη 

πνχ ζα πήγαηλε ινηπφλ λα πεζάλεη; (ζ. 95).  Δ Σξηάληνπ αλαθέξεη γηα ηνλ 

ππνθαηάζηαην ιφγν, δχν εθηηκήζεηο ηνπ Bakhtine. χκθσλα κε ηνλ Ρψζν ζεσξεηηθφ 

κηα ηέηνηα ππνθαηάζηαζε πξνυπνζέηεη έλα ηαπηφζεκν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θσλήο, ηνπ 

ήξσα θαη ηνπ αθεγεηή ηνπ· ππφ απηήλ ηελ πξνυπφζεζε: είλ' αιήζεηα φηη απ' απηφ ην 

ζεκείν σο ηνλ ειεχζεξν πιάγην ιφγν, δελ ππάξρεη παξά κφλν έλα βήκα 

(Σξηάληνπ,1997: 105). 

Δ εμαθάληζε ιχλεηαη κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ πηψκαηνο ηνπ πξεγθέια κέζα 

ζε έλα πεγάδη ζην θέληξν ηεο πιαηείαο. Γηα ηελ εθηχιημε ηεο αλαθάιπςεο ν 

αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί αθεγεκαηνπνηεκέλν ιφγν, ελψ παξάιιεια ηνχ δίλεηαη ε 
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δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςεη θαη ην ζθεληθφ πνπ ζα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

κεηέπεηηα δξάζε. Καηά ηελ απνηχπσζε  ηνπ «ζθεληθνχ» ν αθεγεηήο θάλεη αλαθνξά 

ζηνλ Παπαδηακάληε, ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ αλάκεζα ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ: … 

θαη γίλνληαη εθείλα ηα δξακαηηθά πξάκαηα πνπ δηαβάδνπκε ζηε "Φφληζζα" θη άιια 

δηεγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε καο… (ζ. 95), ελψ παξάιιεια ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

αλαγλψζηε ηεο δηθήο ηνπ ηζηνξίαο.  

Σν κπζηήξην φκσο δελ ιχλεηαη ηφζν απιά, ε αλεχξεζε ηνπ πηψκαηνο δελ 

αξθεί, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη ηα αηηία ηνπ ζαλάηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

θαινχληαη νη αξρέο. Οη ζθέςεηο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ππεπζχλσλ παξαηίζεληαη απφ 

ηνλ αθεγεηή κε ηε ρξήζε ειεπζέξνπ πιάγηνπ ιφγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε επζχ, ελψ 

παξάιιεια παξεκβάιινληαη κε ζαθή ηξφπν, δηαρσξηζκέλα κε παχια, ηα ζρφιηα ηνπ 

αθεγεηή. 

Μα θη αλ ήζειε κε θάζε ηξφπν εθεί ζ' απηφ λα πληγεί, κπνξνχζε λα 

ηξαβήμεη πξψηα ην ζθέπαζκα, θακία αλάγθε δελ ήηαλ λα ην ζπάζεη 

ην θεθάιη ηνπ γηα λα πέζεη κέζα -αθήλνπκε βέβαηα πνπ θη ε 

απηνθηνλία είλαη πξνλφκηα ησλ θαιχηεξσλ θάπσο ζηξσκάησλ.     

 (Υαηδήο, 1999: 96). 

Ο αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί ηηο «αδηέμνδεο» αληηπαξαηηζέκελεο απφςεηο ησλ 

ππεπζχλσλ σο δίπνια: Απνκέλαλε ινηπφλ δχν εθδνρέο, ην ηπραίν αηχρεκα θαη ην 

έγθιεκα (ζ. 96). Δ παξάζεζε ησλ απφςεσλ γίλεηαη είηε ζε επζχ είηε ζε ειεχζεξν 

πιάγην ιφγν. Υξεζηκνπνηψληαο απηά ηα είδε ιφγνπ ν ζπγγξαθέαο πξνζδίδεη έληνλε 

πξνθνξηθφηεηα ζην θείκελν. Δ πξνθνξηθφηεηα απηή ιεηηνπξγψληαο σο ζπλεηξκφο 

ινγηθψλ ζθέςεσλ ελφο αλζξψπνπ νδεγεί ζε «ινγηθά» ζπκπεξάζκαηα. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απηά πηζαλνινγνχλ ηελ πνξεία ηνπ πξεγθέια κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ. 

Λφγσ ηηο δηαθσλίαο ησλ ππεπζχλσλ φζνλ αθνξά ζηελ αηηία ζαλάηνπ, ε αλάθξηζε δελ 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη: …χζηεξα ν θάθεινο ηεο αλάθξηζεο θιείζηεθε, θιείζηεθε θαη ην 

πεγάδη κε θαηλνχξην ζθέπαζκα ζηεξεφηεξν θη ν πξεγθέιαο παξαδφζεθε ζηελ αηψληα 

ιήζε…(ζ. 97). Ώπηφκαηα ινηπφλ ν πξεγθέιαο θαηαδηθάδεηαη ζε ιεζκνληά.   

Δ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί μεθηλάεη κε κηα λέα αληίζεζε. Βλψ ιίγν πξηλ 

ηνλίδεηαη ε πξφζεζε γηα ιεζκνληά ηεο ππφζεζεο ηνπ πξεγθέια, ε λέα ελφηεηα 

αξρίδεη σο έμεο: Γπν άλζξσπνη κφλν κέζα ζηελ θσκφπνιε δελ ην μεράζαλε ηφζν 

γξήγνξα ην ρακφ ηνπ (ζ. 98). Παξαηεξνχκε απφ ηελ αξρή ηεο αθήγεζεο ηε ζπζηνηρία 

αληίζεησλ απφςεσλ θαη θαηαζηάζεσλ. ηελ αξρή πεξηγξάθεηαη κηα ήζπρε ηδαληθή 
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ζρεδφλ κηθξή πνιηηεία, ηεο νπνίαο φκσο ε εζπρία δηαηαξάζζεηαη απφ ηελ θαζφινπ 

ζπλεζηζκέλε εμαθάληζε θαη ηνλ κεηέπεηηα ζάλαην ηνπ πξεγθέια. Έπεηηα, αθνχ δελ 

κπνξεί λα δνζεί ιχζε ζηνλ κπζηεξηψδε ζάλαην ηνπ πξεγθέια, πεξηκέλνπκε φινη 

απφ κηα θαζσζπξέπεη, ήζπρε θαη αδηαηάξαρηε θνηλσλία λα μεράζεη εχθνια. Ώπηφ 

φκσο θαη πάιη δελ ζπκβαίλεη. Δ κε ιεζκνληά θαηά βάζε νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ 

αθεγεηή, ζε δχν πξφζσπα. Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηα δίπνια ιεηηνπξγηθά, 

ηνπνζεηεί ηελ εξεκία ζηελ αξρή θαη έπεηηα πξνζπαζψληαο λα αηηηνινγήζεη ηελ 

θαηάξξηςή ηεο, αλαλεψλεη θαη πξνρσξά ηελ αθήγεζε.    

Σν έλα απφ ηα δχν πξφζσπα πνπ δελ ιεζκνλά ηνλ ρακφ ηνπ πξεγθέια είλαη ν 

αζηπλφκνο. Δ αηηία, πνπ δίλεηαη κε άκεζν ηξφπν, είλαη ην ζπκθέξνλ: Απάλσ ζηελ 

ψξα πνπ πεξίκελε ηελ πξναγσγή ηνπ πήγε θη απηφο ν ρξηζηηαλφο θαη ηνπ πλίγεθε…(ζ. 

98). Ο αθεγεηήο δελ αθήλεη πεξηζψξηα ακθηβνιίαο γηα απηφ. Μπαίλεη ζηε ζθέςε ηνπ 

αζηπλφκνπ, ρξεζηκνπνηψληαο εζσηεξηθή εζηίαζε θαη ζπλδπαζκφ επζένο θαη 

ειεχζεξνπ πιάγηνπ ιφγνπ, θαη βνεζά ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ηε ζέζε ηνπ. Ο 

ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο είλαη πνιχ θνληά ζηηο ζθέςεηο θαη ηα ιφγηα ησλ εξψσλ, 

παξφια απηά εκπεξηέρεη έλαλ εηξσληθφ επηηνληζκφ, πνπ νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπ αθεγεηή λα πεξάζεη ηε δηθή ηνπ άπνςε επάλσ ζηηο ζθέςεηο απηέο.  

Σν άιιν πξφζσπν είλαη ν Θνδσξάθεο, έλαο ήξσαο πνπ δελ ηνλ έρνπκε 

ζπλαληήζεη κέρξη απηφ ην ζεκείν. Σν δηθφ ηνπ «ζπκθέξνλ» παξαηίζεηαη αληίζηνηρα 

κε ρξήζε εζσηεξηθήο εζηίαζεο θαη ζπλδπαζκφ επζένο θαη ειεχζεξνπ πιάγηνπ ιφγνπ: 

…έβγαηλε ηφηε απηφο θαη ηνπο ην 'δεηρλε πψο είραλ γίλεη ηα πξάγκαηα, έηζη θη έηζη, 

νξίζηε θχξηνη θαη ηνπο έβαδε ηα γπαιηά… (ζ. 98). Δ αίηηα φκσο πνπ πξνθαιεί απηφ ην 

ζπκθέξνλ δελ είλαη άκεζα εκθαλήο. Γηα λα καο ηελ εμεγήζεη ν αθεγεηήο ζα πξέπεη 

λα αλαηξέμεη ζην παξειζφλ ηνπ Θνδσξάθε.  

Καηά ηελ αλαδξνκή αιιάδεη ε ζεηξά ηεο, κέρξη ηψξα, γξακκηθήο ρξνληθά 

αθήγεζεο θαη κεηαθεξφκαζηε ζην παξειζφλ, δχν ρξφληα πξηλ: Δίρε ηφηεο ν 

Θνδσξάθεο δπν ρξφληα πνπ ην ηειείσζε ην γπκλάζην (ζ. 98). Γηα λα πεξηγξαθνχλ νη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο δσήο ηνπ, πνπ θαιχπηνπλ απηά ηα δχν ρξφληα, ν αθεγεηήο 

ρξεζηκνπνηεί αλάιεςε. Δ αλάιεςε απηή είλαη εμσηεξηθή, νκνδηεγεηηθή θαη πιήξεο. 

Ξεθηλάεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηειεηψλεη ην γπκλάζην θαη θηάλεη κέρξη ην ρξνληθφ 

πιαίζην ηεο πξψηεο αθήγεζεο (Σξηάληνπ, 1997: 110).  

Δ ρξήζε απηήο ηεο αλάιεςεο απφ ηνλ αθεγεηή δηαδξακαηίδεη δηηηφ ξφιν 

ζηελ αθήγεζε. Ώπφ ηελ κηα, πξνθαλψο ν αθεγεηήο επηδηψθεη λα καο εμεγήζεη ηνπο 
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ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηνλ Θνδσξάθε ζηελ εκκνλή κε ηελ ππφζεζε ηνπ πξεγθέια. 

Ώπφ ηελ άιιε, φκσο, κε ηνλ ηξφπν απηφ ν αλαγλψζηεο παξαθηλείηαη λα εζηηάζεη ζηνλ 

λέν ήξσα πνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη, ζηνλ Θνδσξάθε· απηφο εμάιινπ είλαη θαη ην 

θεληξηθφ πξφζσπν ζηελ ηζηνξία. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν επηκέξνπο ππξήλαο ηεο 

πξψηεο αθήγεζεο, ην κπζηήξην ηνπ ζαλάηνπ ηνπ πξεγθέια, λα κελ ράλεηαη αιιά λα 

απνηειεί έλα θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ζην βαζηθφ ππξήλα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Θνδσξάθε.  

Δ αλάιεςε απηή ρσξίδεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ζε δχν κέξε. ην πξψην 

καο δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηε δσή θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Θνδσξάθε, πνπ μεθηλάεη σο 

έλαο λένο κε πνιιά πξνζφληα θαη φλεηξα γηα ην κέιινλ: Σν ηειείσζε ην Γπκλάζην κε 

άξηζηα θη νη δαζθάινη ζπκβνπιέςαλε ηνλ παηέξα ηνπ λα ην ζηείιεη ην παηδί ζην 

παλεπηζηήκην,… Κακάξσλε θαη πεξίκελε ην δηνξηζκφ ηνπ ζε ζέζε γξαθέσο ζηα γξαθεία 

ηεο Δπαξρίαο, φπσο ππνζρέζεθε ζηνλ παηέξα ηνπ έλαο βνπιεπηήο ηνπ λνκνχ (ζ. 98). 

ια απηά νδεγνχλ ηνλ ήξσα ζε κηα ππεξνπηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ζηγά- 

ζηγά ηνλ ζπξψρλνπλ πξνο ηελ απξαμία: Γηα ηελ ψξα, ςπρή θαη δσή ηνπ βνπιηάδαλε 

ζηγά-ζηγά ζην ηέικα ηεο απξαμίαο (ζ. 99). Μέζα ζε απηή ηελ αθήγεζε ζπληζηά 

πξννηθνλνκία ε αλαθνξά ηεο Αέζπνηλαο, πνπ ζα δηαδξακαηίζεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζην 

ηέινο ηεο αθήγεζεο: ...θαη ζα 'ζθαδε ηφηεο απφ ηε δήιηα ηεο ε Γέζπνηλα ηνπ Γεκνχιε, 

πνχ 'ηαλε θησρήο ζεηξάο θαη καγαδί δελ είρε ν παηέξαο ηεο…(ζ. 99). Ο αθεγεηήο φκσο 

δελ εζηηάδεη ζε απηή· απιά αλαθέξεηαη. Ο Θνδσξάθεο βξίζθεη παξεγνξηά ζηα 

αζηπλνκηθά κπζηζηνξήκαηα:  …Ύζηεξα, ζηγά-ζηγά θη φζν βνχιηαδε, έβξηζθε ζ' απηά ηα 

κπζηζηνξήκαηα θάπνην αληηζηάζκηζκα ζηελ αζιηφηεηα ηεο δσήο ηνπ ...(ζ. 100). 

Ώπηά ζπκβαίλνπλ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο αθεγεκαηηθήο αλάιεςεο. ηνλ 

δεχηεξν ρξφλν ν παηέξαο ηνπ Θνδσξάθε, θνπξαζκέλνο απφ ηελ απξαμία ηνπ, ηνχ 

βξίζθεη δνπιεία ζην ηππνγξαθείν ηνπ Πξαμηηέιε. Μέζα ζε απηή ηελ αθήγεζε 

ζπλαληάκε κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ηππνγξαθείνπ, γεγνλφο πνπ 

καο παξαπέκπεη ζηηο εκπεηξίεο ηνπ εμσθεηκεληθνχ ζπγγξαθέα Υαηδή θαη ηεο επαθήο 

ηνπ κε ηελ ηππνγξαθία θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε, θαηάγεηαη απφ νηθνγέλεηα 

ηππνγξάθσλ-εθδνηψλ. Ο Θνδσξάθεο αθνκνηψλεηαη απφ ηε λέα εξγαζία ηνπ, πνηέ δελ 

ηε δέρεηαη φκσο νινθιεξσηηθά: …Ο ίδηνο νχηε ηε δέρηεθε ηε κνίξα ηνπ λα γίλεη 

εξγάηεο, νχηε ηελ απαξλήζεθε λα ζεθσζεί θαη λα θχγεη, λα πξνζπαζήζεη λα ηελ 

αιιάμεη. Έκεηλε θεη πεξηκέλνληαο…(ζ.102, 103 ).  

ην ζεκείν απηφ νπζηαζηηθά ζηακαηάεη ε εμσηεξηθή αλάιεςε θαη πεξλάκε ζε 

κηα εζσηεξηθή αλάιεςε, ε φπνηα ηείλεη λα ηαπηηζηεί κε ηνλ ρξφλν ηεο αξρηθήο 
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αθήγεζεο γηα λα θαηαιήμεη ζηελ αθεγεηηθή ηζνρξνλία ηνπ δηαιφγνπ ηνπ 

αζηπλνκηθνχ κε ηνλ Θνδσξάθε. Δ αθήγεζε απηή έρεη σο ζθνπφ λα θσηίζεη 

αλαιεπηηθά ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη λα ηνπνζεηήζεη ηελ ηζηνξία ζην ρξφλν ηεο 

αξρηθήο αθήγεζεο. Πεξηέρεη ηελ πξψηε πξφβιεςε ηνπ Θνδσξάθε γηα ηνλ πξεγθέια 

θαη έρεη σο απνηέιεζκα λα ηνπ δνζεί ην πξνζσλχκην ηνπ Νηεηέθηηβ απφ ηνλ 

αζηπλφκν. Δ δεχηεξε αλάιεςε είλαη πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε. 

Δ πξψηε είλαη πην πεξηιεπηηθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη πιάγηνο ιφγνο γηα ηελ πεξηγξαθή. 

Δ ελαιιαγή δηαινγηθψλ ζθελψλ κεηαμχ ηνπ αζηπλφκνπ θαη ηνπ Θνδσξάθε ζηε 

δεχηεξε αλάιεςε δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ηζνρξνλίαο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο.  

Ο Υαηδήο ρξεζηκνπνηεί αλαθεξφκελν ιφγν γηα λα παξνπζηάζεη ηηο αλαιήςεηο 

ηνπ ζε απηφ ην ζεκείν, φπσο θαη ζε νιφθιεξν ην δηήγεκα. Σα ζρφιηα ηνπ ζπγγξαθέα 

παξεκβάιινληαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή ηνπ, δίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

αδηακθηζβήηεηα ζηνλ αλαγλψζηε ηελ αίζζεζε ηεο νπηηθήο ηνπ γσλίαο. Ο Υαηδήο 

εηξσλεχεηαη ηα κηθξναζηηθά πξφηππα θαη ηηο αληηιήςεηο θαη θξνληίδεη λα ην ηνλίζεη 

ζε θάζε ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ. Οη ελαιιαγέο ηνπ ιφγνπ ηνπ αθεγεηή θαη ησλ εξψσλ 

εθαξκφδνληαη ζπλερψο κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν. Ο αθεγεηήο δελ δηζηάδεη λα 

παξέκβεη ζηελ ηζηνξία ζθελνζεηψληαο ηελ θαη πξνβάιινληαο ηελ δηθή ηνπ νπηηθή 

γσλία. Οη ελαιιαγέο ζηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο, 

πνπ κε επθνιία πεξλάεη απφ ηε ζακηζηηθή ζηε κνλαδηθή αθήγεζε, απφ ηε κεδεληθή 

εζηίαζε ζηελ εζηηαζκέλε αθήγεζε θαη πνπ ηε κηα ζηηγκή βιέπεη ηνπο ήξσεο ηνπ απφ 

θνληά θαη ηελ άιιε απφ απφζηαζε, θαζηζηνχλ ηελ παξέκβαζε απηή αθφκα πην 

αηζζεηή.    

Μέζσ ηνπ αθεγεηή ηνπ ν Υαηδήο νξηνζεηεί κηα ζπλερή θαη αδηάξξεθηε ζρέζε 

κε ηνλ αλαγλψζηε ηνπ. θελνζεηεί ην ζθεληθφ ηεο κηθξήο ηνπ πφιεο θαη ηνπνζεηεί 

ηνλ αλαγλψζηε κέζα ζε απηφ, ζε βαζκφ πνπ ν αλαγλψζηεο ην νηθεηνπνηείηαη, 

γλσξίδεη θάζε ηνπ γσλία θαη κπνξεί εχθνια λα ην αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ηνπ.           

ηαλ νπζηαζηηθά ν αθεγεκαηηθφο ρξφλνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν ηεο 

ηζηνξίαο, ν ζπγγξαθέαο επηιέγεη λα ζπλνςίζεη ηα παξάιιεια γεγνλφηα θαη λα 

πξνρσξήζεη ζηελ αθήγεζε εληείλνληαο ηαπηφρξνλα ηε δξακαηηθή ζπλζήθε. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνίεη αφξηζην ρξφλν: Ο παηέξαο ηνπ πέζαλε…, Ζ Γέζπνηλα 

παληξεχηεθε…, Ο αζηπλφκνο πήξε θάπνηε ηελ πξναγσγή ηνπ θη έθπγε…(ζ. 107). Γηα λα 

πεξηγξάςεη ηε ζηαζηκφηεηα ηνπ Θνδσξάθε ρξεζηκνπνηεί θαη πάιη ζακηζηηθή 

αθήγεζε ζε ηζηνξηθφ ελεζηψηα, ν νπνίνο ζα εκπινπηηζηεί κε ρξνληθά επηξξήκαηα 
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πνπ δειψλνπλ επαλάιεςε: Πηζηεχεη πάληα πσο […]. Καη ηα παίξλεη θάζε πξσί […]-

ηειεπηαία θνξά ζήκεξα. Πιέλεη ηα βξάδπ […] ζαλ έλνρνο γηα ηε κέξα πνπ πέξαζε θαη 

δελ άιιαμε ηίπνηα, γηα ηε κέξα πνπ ζα 'ξζεη θαη ζα θάλεη πάιη, ζα ηνλ μαλαθάλεη ηνλ 

ίδην δξφκν (ζ. 107). Δ πεξηγξαθή ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Θνδσξάθε είλαη 

ηδηαίηεξα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε. Ο αθεγεηήο δεκηνπξγψληαο θαη πάιη έλα 

δίπνιν νξηνζεηεί ηελ ηξαγηθφηεηα ηνπ ήξσα. Ώπφ ηε κηα πιεπξά παξαθνινπζνχκε 

ηελ εμέιημε ησλ άιισλ ραξαθηήξσλ ηνπ θεηκέλνπ θαη απφ ηελ άιιε καο παξαζέηεη ηε 

ζηαζηκφηεηα ηεο δσήο ηνπ ήξσα. Βπηπξφζζεηα ηνλίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ράζκα 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε ζθέςε ηνπ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δίλνληαο κία αθφκα 

πην ηξαγηθή ρξνηά ζην θείκελν: Πηζηεχεη πάληα πσο έρεη δχν κεγάια θηεξά θαη κηα 

αδηθία ηεο κνίξαο ηνπ ηα θξαηάεη θιεηζκέλα, φζν λα 'ξζεη θαη λ' αλνίμνπλε θακηά θνξά 

(ζ. 108).     

Δ δεχηεξε αλάιεςε νινθιεξψλεηαη κε κηα αθφκα ζθεληθή νξηνζέηεζε απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ αθεγεηή. ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν φρη απιά ζθηαγξαθείηαη 

αλαιπηηθά ε «κηθξή πφιε», αιιά ν αθεγεηήο θαιεί ηνπο αλαγλψζηεο λα ηελ 

επηζθεθηνχλ γηα λα γλσξίζνπλ ηελ πφιε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο, ηδηαίηεξα ηνλ 

Θνδσξάθε: ... Αλ έξζεηε θακηά θνξά ζηελ θσκφπνιή καο, κπνξείηε λα ηνλ γλσξίζεηε 

κε ην πξψην […] πνπ ηα λήκαηά ηεο θηάλαλ πέξα απ' ηελ θσκφπνιε...(ζ. 108).  

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ δηεγήκαηνο ηνπνζεηείηαη ρξνληθά δεθαπέληε ρξφληα 

κεηά: Καη πεξλνχλε ηα ρξφληα. Γεθαπέληε απφ ηφηεο (ζ. 109). Δ αθήγεζε μεθηλάεη κε 

πιάγηα ηζηνξηθή ηνπνζέηεζε: Έγηλε θη ν πφιεκνο, ηειείσζε θη ν πφιεκνο, έγηλαλ θαη η' 

άιια πνπ γηλήθαλε ζηελ Διιάδα, ηειεηψζαλ θαη η' άιια (ζ. 109), ε νπνία ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδεη επδηάθξηηα ηελ ρξνληθφηεηα ηεο ζηηγκήο πνπ αλαθεξφκαζηε, αθήλεη λα 

ελλνεζεί φηη βξηζθφκαζηε ιίγν κεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Βίλαη ζαθήο ε 

πξνζπάζεηα ηνπ ζπγγξαθέα λα πξνζδψζεη αρξνληθφηεηα ζην θείκελν ηνπ, παξφια 

απηά ε ηζηνξηθή ζπλζήθε ηελ φπνηα αθήλεη λα ελλνεζεί, νξηνζεηεί έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ.  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ν 

Θνδσξάθεο, ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ηφζα ρξφληα κεηά ζηελ ίδηα 

θαηάζηαζε: Σίπνηα γη' απηφλ δελ έρεη αιιάμεη (ζ. 109). Δ απξαμία ηνπ Θνδσξάθε 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πεξηγξαθή ηεο «κηθξήο πνιηηείαο», ζηελ φπνηα φια έρνπλ 

αιιάμεη, έρνπλ κεγαιψζεη. Βδψ παξαηεξνχκε κηα ζθεληθή θαη πάιη πεξηγξαθή ηεο 

πφιεο θαη εηδηθά ηεο πιαηείαο πνπ καο έρεη απαζρνιήζεη πξνεγνπκέλσο.  
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Μέζα ζηηο γεληθφηεξεο αιιαγέο ν αθεγεηήο πεξηιακβάλεη θαη ην ζπίηη ηεο 

Αέζπνηλαο γηα λα ην ηνπνζεηήζεη ζην ζθεληθφ. Ώπηφ φκσο έρεη κείλεη απαξάιιαθην: 

Μνλάρα ην ζπηηάθη ηεο Γέζπνηλαο, ην παηξηθφ ηεο, απφκεηλε απ' ηα παιηά ζ' απηή ηελ 

πιαηεία (ζ. 109). Ώηθληδηάδεη ινηπφλ ηνλ αλαγλψζηε, ν νπνίνο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ ζε απηφ.   

Δ δξακαηηθή αλαηξνπή έξρεηαη φηαλ ν Θνδσξάθεο απφ ιάζνο: …μεράζηεθε 

παξαπαηψληαο…(ζ. 109) θαη βξίζθεηαη κπξνζηά ζην ζπίηη ηεο Αέζπνηλαο. Με 

ειεχζεξν πιάγην ιφγν παξαηίζεληαη νη ζθέςεηο ηνπ Θνδσξάθε, ν νπνίνο αξρηθά 

αληηκεησπίδεη ηελ θαηάζηαζε κε άγρνο θαζψο είλαη θάηη πνπ απνθεχγεη δεθαπέληε 

ρξφληα ηψξα. ηε ζπλέρεηα φκσο πξπηαλεχεη ε ινγηθή θαη απνθαζίδεη λα δηαζρίζεη 

ηελ πιαηεία. Δ πεξηγξαθή ηνπ ζθεληθνχ ηεο πιαηείαο εθείλε ηελ θαηαθάζαξε λχρηα 

ηνπ θαινθαηξηνχ (ζ.110) δεκηνπξγεί ζηνλ αλαγλψζηε ηελ αίζζεζε ηνπ ςεχηηθνπ, ηνπ 

νλεηξηθνχ. Γεγνλφο πνπ έξρεηαη ακέζσο κεηά λα επηβεβαηψζεη θαη ν αθεγεηήο, 

ιέγνληαο καο φηη καο πεξηγξάθεη έλα ζεαηξηθφ ζθεληθφ: Όια ζαλ έλα ζέαηξν. Κη ε 

ζησπή. Καη πεξηκέλνπλ φια λ' αξρίζεη ε παξάζηαζε (ζ. 110).  

Βδψ έρνπκε ηελ ελνπνίεζε ηξηψλ αθεγεκαηηθψλ ζηηγκψλ απφ ηνλ ζπγγξαθέα: 

ηεο πξαγκαηηθήο βξαδηάο πνπ βξηζθφκαζηε, ηεο βξαδηάο πνπ ζθνηψζεθε ν 

πξεγθέιαο θαη ησλ ζηηγκψλ πνπ έγηλαλ νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπ Θνδσξάθε θαη ηεο 

Αέζπνηλαο θαη θαηαγξαθηήθαλ σο κηα νξηζκέλε ζπλζήθε ζην ηεηξάδην ηνπ 

Θνδσξάθε. Οπζηαζηηθά έρνπκε ηελ παξεκβνιή ηεο νλεηξηθήο πεξηγξαθήο ηήο ζηηγκήο 

ηνπ ζαλάηνπ ηνπ πξεγθέια, φπσο ηελ ππνζέηεη ν Θνδσξάθεο ζηε βξαδηά πνπ 

βξηζθφκαζηε αθεγεκαηηθά. Βλψ παξάιιεια παξεκβάιινληαη, κε αλαιήςεηο, 

ζπδεηήζεηο πνπ έρεη θάλεη ν Θνδσξάθεο κε ηε Αέζπνηλα θαη ν αθεγεηήο δελ καο ηηο 

έρεη θαηαζέζεη ζε πξνεγνχκελα ηκήκαηα ηεο δηήγεζεο.  

Δ αθεγεκαηηθή ηερληθή, ηελ φπνηα ππνδεηγκαηηθά εθαξκφδεη ν Υαηδήο ζε 

απηφ ην ζεκείν, πεξηιακβάλεη έλα πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα. πλδπάδεη ηνλ εζσηεξηθφ 

κνλφινγν, πνπ πεξηιακβάλεη εζσηεξηθή εζηίαζε ηνπ ήξσα, κε ηε θαλεξή, κέζσ ησλ 

ζρνιίσλ ηνπ, παξνπζία ηνπ αθεγεηή. Ο αθεγεηήο εκθαλίδεηαη λα παξαηεξεί 

εμσηεξηθά ηνλ ήξσα, ζαλ ζε παξάζηαζε, ελψ είλαη ζαλ λα βιέπεη παξάιιεια θαη ηε 

ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ πξεγθέια ζε κηα άιιε ζθελή. Αχν παξάιιειεο, κε 

δηαθνξεηηθή ρξνληθφηεηα φκσο ζθελέο, πνπ πεξηγξάθνληαη ελαιιάμ θαη ηνλίδνληαη 

απφ ηνλ αθεγεηή ζηα ζεκεία πνπ ζπκπίπηνπλ: Ήηαλ εδψ, αθξηβψο εδψ πνπ ζηέθεηαη 

ηψξα θη ν Θνδσξάθεο, θάησ απ' απηφ ην παγθάθη…(ζ. 110). Ο δηαρσξηζκφο ηεο 
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πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ νλείξνπ γίλεηαη απφ ηνλ αθεγεηή κε ηε ρξήζε ηεο 

ζεαηξηθήο ζθελήο: Καη πεξηκέλνπλ φια λ' αξρίζεη ε παξάζηαζε, …Πάιη ε 

παξάζηαζε...(ζ. 110, 111).   

ηηο ζθελέο απηέο παξεκβάιιεηαη ε αλαιεπηηθή αθήγεζε ηνπ δηαιφγνπ ηνπ 

Θνδσξάθε κε ηε Αέζπνηλα κέζσ ηνπ ηεηξαδίνπ: Δδψ ην ηεηξάδην ζηακαηάεη…, 

Ξαλαξρίδεη ην ηεηξάδην., …Σν ηεηξάδην θφβεηαη πάιη (ζ. 110, 111). Βδψ ν ζπγγξαθέαο 

επηιέγεη δηηηφ ηξφπν λα παξνπζηάζεη ηα γεγνλφηα. Σα ιφγηα ηεο Αέζπνηλαο 

εκθαλίδνληαη ζε δηάινγν θαη ε απάληεζε ηνπ Θνδσξάθε ζε πιάγην ιφγν, ελψ 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζρφιηα ηνπ αθεγεηή. 

- Δίδα κηα ζθηά θαη ζηεθφηαλ δίπια ζην πεγάδη, ηνπ 'ρε πεη ηφηεο ε 

Γέζπνηλα. Νφκηδα πσο ήζνπλ εζχ. 

Όρη, δελ ήηαλ απηφο. 

(Υαηδήο, 1999: 111). 

 

Δ ρξήζε απηνχ ηνπ πιάγηνπ ιφγνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαηά θάπνην ηξφπν ηε 

ζέζε ηνπ αθεγεηή ζηελ ηζηνξία, πνπ εθείλε ηελ ζηηγκή θαηαθιχδεηαη απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ κνλφινγν ηνπ ήξσα. Δ αθήγεζε απηή νινθιεξψλεηαη κε ην «θιείζηκν» 

ηνπ ηεηξαδίνπ θαη ην «ηέινο ηεο παξάζηαζεο». Δ επαλαθνξά απφ ηελ εζσηεξηθή 

εζηίαζε ηνπ ήξσα ζηελ εμσηεξηθή ζεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ επζχ ιφγν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί:  - Γέζπνηλα…(ζ. 112).  

Δ αθήγεζε πνπ αθνινπζεί αλαιχεη ηε ςπρνινγηθή θαηάξξεπζε ηνπ 

Θνδσξάθε κέζσ ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ. Δ πεξηγξαθή γίλεηαη ζην ηψξα θαη απφ 

ηνλ αθεγεηή. Ο αθεγεηήο πξνβάιεη ην πξνθαλέο, απηφ πνπ κέζσ ησλ θαηαζηάζεσλ 

πξνζπαζεί λα ηνλίζεη πξνεγνπκέλσο. Δ πξνβνιή είλαη μεθάζαξε θαη αδπζψπεηε 

κπξνζηά ζηνλ ήξσα, ηνπ πνπ ιπγίδεη θάησ απφ ην βάξνο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο: 

Ξαλαθάζηζε ζην παγθάθη, μαλάβαιε ην πξφζσπν κέζα ζηα ρέξηα θη άθεζε ηψξα ηα 

δάθξπα λα ηξέρνπλ, ρσξίο ιπγκφ, κηα ηαπεηλή ζπληξηβή –ηειεησηηθή (ζ. 112). 

Ο ήξσαο επαλέξρεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ εκθάληζε ελφο λένπ 

πξνζψπνπ. Έλαο αζηπλνκηθφο, αληίζηνηρνο κε απηφλ πνπ ηνπ έδσζε ην πξνζσλχκην 

ληεηέθηηβ, πεξλάεη απφ ηελ πιαηεία. Δ ηαχηηζε απφ ηνλ λέν αζηπλνκηθφ ηνχ 

Θνδσξάθε σο λένπ πξεγθέια, νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε ζε κηα λέα απνθάιπςε ηνπ 

αθεγεηή θαη δίλεη ζηελ αθήγεζε έλα ραξαθηήξα παξαδεηγκαηηθφ. Δ ζακηζηηθή 

αθήγεζε πνπ αθνινπζεί παξαπέκπεη ζε γελίθεπζε, φια κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε 
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φινπο θαη παληνχ: …κε θάηη ηέηνηνπο δπζηπρηζκέλνπο, πνπ ηνπο πηάλεη ην παξάπνλν 

θάηη ηέηνηεο λχρηεο θαη ζσξηάδνληαη φπνπ βξεζνχλε θαη θιαίλε (ζ. 113).  

Ο ζπγγξαθέαο επηιέγεη λα θιείζεη ην δηήγεκα ηνπ δηαλχνληαο θπθιηθή ηξνρηά 

κε κηα λέα απνζηξνθή ζηνλ Wilder ελ ήδε επηιφγνπ. Βπαλέξρεηαη απφ ηνλ 

αθεγεκαηηθφ ρξφλν ζηνλ ρξφλν γξαθήο θαη ηνλίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ 

παξαδεηγκαηηθφ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθεη λα έρεη ε ηζηνξία πνπ κφιηο καο δηεγήζεθε.    

  Καη εθεί, ζε ζαο, αζθαιέζηαηα, θχξηε Θφξληνλ Γνπάηιληεξ, ζηελ 

σξαία κηθξή ζαο πφιε θαη ζηελ θσκφπνιε ηε δηθή καο. Μνλάρα πνπ 

εκείο, ηέηνηαλ ψξα -εζείο, ε Γέζπνηλα, εγψ, έρνπκε θιείζεη πηα ην 

παξάζπξν θαη δελ ηνπο βιέπνπκε, δελ ηνπο αθνχκε πνπ πέθηνπλ 

απάλσ ζηνπο πάγθνπο, θαηξαθπινχλε θάπνηε ζην ζάλαην.  

(Υαηδήο, 1999: 113-114) 
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2.5 πγθξηηηθή αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ 

Νηεηέθηηβ θαη ηνπ νκψλπκνπ δηεγήκαηνο ηνπ Α. Υαηδή. 

 
Ο Νηεηέθηηβ είλαη ίζσο έλα απφ ηα δηεγήκαηα ηνπ Α. Υαηδή κε ηε κεγαιχηεξε 

ζεαηξηθφηεηα. Ώλ επεδίσθε θαλείο λα ην ραξαθηεξίζεη επηδεξκηθά ζα έιεγε φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξία κπζηεξίνπ. Δ ήζπρε θνηλσλία κηαο επαξρηαθήο θσκφπνιεο 

δηαηαξάζζεηαη απφ ηελ εμαθάληζε αξρηθά θαη ηνλ ζάλαην κεηέπεηηα ελφο θαηνίθνπ 

ηεο. Ώλ αζπαζηνχκε ηελ νπηηθή απηή, ζα παξακείλνπκε ζε κηα επηθαλεηαθή 

πξνζέγγηζε. Ο Α. Υαηδήο ρξεζηκνπνηεί παξαδεηγκαηηθή αθήγεζε γηα λα κεηαθέξεη 

ζηνλ αλαγλψζηε ηνπ ηελ αιιαγή ηεο θνηλσληθήο ζχλζεζεο ηεο «κηθξήο καο πφιεο» 

κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Βπηιέγεη σο θεληξηθφ ραξαθηήξα ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ 

έλαλ αληηήξσα, ηνλ Θνδσξάθε, ν νπνίνο ζε αληίζεζε κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

γχξσ ηνπ, επηιέγεη λα παξακέλεη πξνζθνιιεκέλνο ζηηο πξσηαξρηθέο αληηιήςεηο ηνπ.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ είλαη δνκεκέλν ην αθεγεκαηηθφ θείκελν ηνπ Α. Υαηδή 

δίλεη ην πεξηζψξην ηεο άκεζεο, ζρεδφλ απηνχζηαο δξακαηνπνίεζεο. Ο ζπγγξαθέαο 

έρεη δνκήζεη ην θείκελν ηνπ κε ηηο βαζηθέο, θαηά Ώξηζηνηέιε, αξρέο ηνπ δξακαηηθνχ 

θεηκέλνπ. Ξεθηλά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηεί ζην 

θείκελν: καζαίλνπκε ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ πξεγθέια. Πεξλάεη ζην εκπφδην 

ηνπ θεληξηθνχ ζέκαηνο: δελ κπνξεί λα ιπζεί ην κπζηήξην. Καη ηέινο έπεηηα απφ ηελ 

θνξχθσζε ηεο αλαθάιπςεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πιάλεο ηνπ ήξσα, θηάλνπκε ζηελ 

ηειηθή ιχζε ηνπ εξσηήκαηνο. Δ ιχζε απηή δελ είλαη εκθαλήο ζηνλ αλαγλψζηε· είλαη 

πξνζσπηθή, αθήλεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα κεηέσξε. θνπφο ηνπ ζπγγξαθέα δελ είλαη 

ε δηδαρή αιιά ν παξαδεηγκαηηζκφο κέζα απφ ην θείκελν.  

Ο Α. Υαηδήο μεθηλάεη θαη νινθιεξψλεη ην δηήγεκά ηνπ απεπζπλφκελνο ζηνλ 

Thorton Wilder. Με απηή ηελ επηινγή ην δηήγεκα νιφθιεξν απνηειεί κηα απνζηξνθή 

ζηνλ ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα θαη ην έξγν ηνπ Our Town. Βάλ σο θχξηα αθήγεζε 

νξηνζεηήζνπκε ηε ζχγθξηζε ηεο «κηθξήο πφιεο» ηνπ Α. Υαηδή κε απηήο ηνπ Thorton 

Wilder, ζα κπνξνχζε λα παξαηεξεζεί φηη ην δηήγεκα απνηειεί κηα κεηαδηήγεζε ζηελ 

θχξηα αθήγεζε. Δ ζπγθξηηηθή απηή πξνζπάζεηα είλαη έληνλα εηξσληθά επηηνληζκέλε 

απφ ηνλ Έιιελα ζπγγξαθέα.  

Σν έξγν ηνπ Wilder ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ζθελέο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ λα 

απνηειεί ηνλ βαζηθφ άμνλα δηαρσξηζκνχ. Ώληίζηνηρα θαη ν Α. Υαηδήο δηαρσξίδεη ην 

δηήγεκά ηνπ ζε ηξεηο ελλνηνινγηθά ελνπνηεκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. ηελ πξψηε 



 

72 

 

αλαθέξνληαη ηα γεγνλφηα ηεο εμαθάληζεο ηνπ πξεγθέια θαη ηεο αλεχξεζεο ηνπ 

πηψκαηνο ηνπ. ηε δεχηεξε ν ζπγγξαθέαο γλσξίδεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνλ θεληξηθφ 

ήξσα θαη ηε δσή ηνπ. Καη ε ηξίηε ελφηεηα, ε νπνία απέρεη δεθαπέληε ρξφληα απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο, πεξηγξάθεη έλα βξάδπ πνπ ηα γεγνλφηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 

ελνηήησλ ζπλδένληαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηιέγεηαη ζηε δξακαηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ 

ην ζεαηξηθφ έξγν λα δηαρσξηζηεί επίζεο ζε ηξεηο ζθελέο. Κάζε κηα απφ απηέο 

επηδηψθεη λα ζπκπεξηιάβεη ηα γεγνλφηα ησλ αληίζηνηρσλ ελνηήησλ ηνπ δηεγήκαηνο.  

«Ο Νηεηέθηηβ» είλαη έλα απφ ηα πην ζχληνκα δηεγήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα. 

Παξφια απηά, ν δξακαηηθφο ρξφλνο θαη ηα γεγνλφηα πνπ ηνλ δηαηξέρνπλ είλαη ηφζν 

ππθλά πνπ θαζηζηνχλ ην δηήγεκα πξφζθνξν γηα δξακαηνπνίεζε. Έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ δηεγήκαηνο, πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα άιια ηεο 

ζπιινγήο, είλαη φηη «Ο Νηεηέθηηβ» αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζε πξνζσπηθά γεγνλφηα 

πάξα ζε ζπιινγηθά. Μέζα απφ ηα πξνζσπηθά γεγνλφηα ν ζπγγξαθέαο επηδηψθεη ηε 

γελίθεπζε ηνπ λνήκαηνο. Με βάζε απηή ηε δνκηθή θαηαζθεπή «Ο Νηεηέθηηβ» είλαη 

έλα δηήγεκα πξφζθνξν γηα δξακαηηθή κεηαηξνπή.  

Λακβάλνληαο σο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ αιιαγή ηεο «πφιεο», θχξην 

κέιεκα ηεο δξακαηνπνίεζεο απνηειεί ε «νξζή» ηνπνζέηεζε ησλ ζθεληθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ε αιιαγή ηνπο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Κεληξηθφ ζθεληθφ άμνλα απνηειεί ε 

πιαηεία ηεο πφιεο. ην θέληξν απηήο ηεο πιαηείαο βξίζθεηαη ην πεγάδη κέζα ζην 

φπνην αλαθαιχπηεηαη ν πξεγθέιαο λεθξφο. ην ρψξν ηνπ πεγαδηνχ δηαδξακαηίδεηαη 

θαη ε θνξχθσζε ηνπ έξγνπ κε ηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο ζηνλ Θνδσξάθε.  

Οη ζθεληθέο νδεγίεο, πέξα ησλ ζθεληθψλ ζηνηρείσλ, πεξηέρνπλ θαη 

θηλεζηνινγηθέο θαη εξκελεπηηθέο ππνδείμεηο. θνπφο ησλ νδεγηψλ απηψλ δελ είλαη ε 

παξεκβνιή ζηε ζθελνζεηηθή δηαδηθαζία, αιιά ε ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο ηνπ ρψξνπ 

θαη ηεο αιιαγήο ηνπ κέζσ ηεο θίλεζεο ησλ ραξαθηήξσλ. Οη ραξαθηήξεο πνπ 

πξσηαγσληζηνχλ ζηε δξάζε εζθεκκέλα δελ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ γηα 

δχν ιφγνπο. Πξψηνλ επηιέρηεθε κηα ζχγρξνλε κνξθή απνηχπσζεο ηνπ ζεαηξηθνχ 

θεηκέλνπ θαη δεχηεξνλ, πξσηαγσληζηηθφ θαη θαίξην ξφιν ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε 

καο θαηέρεη ν ρψξνο θαη φρη ηα πξφζσπα.  

Οη ζθεληθέο νδεγίεο κε ηηο φπνηεο μεθηλά ε πξψηε ζθελή έρνπλ σο ζθνπφ λα 

απνηππψζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο «κηθξήο καο πφιεο» πνπ αλαιχεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

δηεγήκαηνο. ην αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ δηεγήκαηνο ν Α. Υαηδήο, πέξαλ ηεο 

πεξηγξαθήο ηεο δηθήο ηνπ κηθξήο πφιεο, απεπζχλεηαη θαη ζηε κηθξή πφιε ηνπ Thorton 
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Wilder. Οη ζθεληθέο νδεγίεο απνζθνπνχλ λα δψζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο κέζσ ηεο θηλεηηθήο κίκεζεο, φπσο εκθαλίδεηαη γηα παξάδεηγκα ζην 

βνπβφ θηλεκαηνγξάθν.  

Δ δξάζε μεθηλά ην πξσί πνπ παξαηεξείηαη ε εμαθάληζε ηνπ πξεγθέια. Δ 

πξνζσπηθφηεηα θαη νη ζπλήζεηεο ηνπ πξεγθέια, φπσο θαη ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ πξηλ ηελ εμαθάληζε, παξνπζηάδνληαη ζην ζεαηξηθφ θείκελν κέζα απφ ηα 

ιφγηα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαθελείνπ θαη ησλ άιισλ θαηαζηεκαηαξρψλ ηεο πιαηείαο. Ο 

Α. Υαηδήο επηιέγεη κηα ζακηζηηθή αθήγεζε γηα ηελ παξάζεζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ. 

Βπηιέγεη θαηά θχξην ιφγν ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε ζηα δηεγήκαηα ηνπ, ηνπνζεηεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ σο έλαλ απφ ηνπο θάηνηθνπο ηεο «κηθξήο καο πφιεο» θαη αθεγείηαη 

ηζηνξίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηήλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηιέγνληαη πξφζσπα πνπ δελ 

αλαθέξνληαη ζην δηήγεκα, ζα κπνξνχζαλ φκσο λα είλαη θάηνηθνη ηεο πφιεο. Σα 

πξφζσπα ζεκαηνδνηνχλ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ζπγγξαθέα θαη θαηά θχξην ιφγν ε 

παξνπζία ηνπο κεηαθέξεη ηε θσλή ηνπ. Οη ραξαθηήξεο ηεο πιαηείαο θαη νη κεηαμχ 

ηνπο δηάινγνη παίξλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ αθεγεηή. Γηα λα δνζεί κεγαιχηεξε 

δξακαηηθφηεηα επηιέγεηαη κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ ζα επσκηζηεί απηφ ηνλ ξφιν θαη 

φρη έλαο ραξαθηήξαο. 

Ώλάκεζα ζηα πξφζσπα πνπ δξνπλ δηαινγηθά ζην ζεκείν απηφ ηνπ θεηκέλνπ 

εκθαλίδεηαη θαη ν αζηπλφκνο ν νπνίνο παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο. ην δηήγεκα ν αζηπλφκνο αλαθέξεηαη ιίγν αξγφηεξα. Γηα λα ππάξμεη 

νκνηφκνξθε κεηάβαζε ηεο δξάζεο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα εηζαρζεί ζε απηφ ην 

ζεκείν. Οη ζθεληθέο νδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ ηε δξάζε επηδηψθνπλ λα επαλαθέξνπλ 

ηνλ ζεαηή/αλαγλψζηε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη λα κεηαδψζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ 

ρξφλνπ πνπ πεξλά: Υακειψλνπλ ηα θψηα ηεο ζθελήο θαη φινη γπξλνχλ ζηηο αξρηθέο 

ηνπο ζέζεηο.  

Δ αλαθάιπςε ηνπ πηψκαηνο ηνπ πξεγθέια ζην ζεαηξηθφ θείκελν απνδίδεηαη 

αληηζηνίρσο πξνο ην δηήγεκα. πσο αλαθέξεηαη ζην δηήγεκα, παηδάθηα πνπ παίδνπλ 

θνληά ζην πεγάδη αλαθαιχπηνπλ ην πηψκα απφ ηε δπζνζκία· ην ίδην ζπκβαίλεη θαη 

ζην ζεαηξηθφ κέζσ ηνπ δηαιφγνπ. ην ζεαηξηθφ θείκελν ην ηέρλαζκα ηεο επηζηνιήο 

πνπ ζηέιλεη ν αζηπλφκνο ζην ηέινο ηεο λνεκαηηθήο ελφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξνεηζαγσγή γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δξάζεο. ην δηήγεκα δελ ππάξρεη θάπνηα 

αληίζηνηρε αλαθνξά. Ώθνινπζνχλ ζθεληθέο νδεγίεο κηθξήο έθηαζεο κε ζθνπφ λα 

ζεκαηνδνηήζνπλ ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  
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ηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη ζηε ζθελή καδί κε ηνλ αζηπλφκν ν γηαηξφο, ν 

αλαθξηηήο θαη ν δηνηθεηήο. Ο ιφγνο θαη ε επηρεηξεκαηνινγία ησλ πξνζψπσλ απηψλ 

αλαθνξηθά κε ηνλ ζάλαην ηνπ πξεγθέια δίλνληαη ζε πνιιά ζεκεία απφ ηνλ Α. Υαηδή 

κε ειεχζεξν πιάγην ιφγν. Σα ιφγηα ηνπ ζπγγξαθέα έρνπλ κεηαθεξζεί ζρεδφλ 

απηνχζηα θαη ζηε ζθελή ζην δηαινγηθφ θνκκάηη ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ. Γηα 

παξάδεηγκα ζην δηήγεκα αλαθέξεηαη:  

Ο γηαηξφο ην απφθιεηε απνιχησο πσο ήηαλ απ' ην κεζχζη. Ζ ζεηξά 

ησλ ζθέςεψλ ηνπ ήηαλ έηζη: Αλ ζθφληαθηε κεζπζκέλνο ζην πεγάδη, 

ζα 'πεθηε θπζηθά κε ην ζηήζνο, κε ηα κνχηξα. ην ζηήζνο φκσο δελ 

είρε θαλέλα ρηχπεκα, νχηε κηα γξαηζνπληά ζην πξφζσπν. Ζ εμέηαζε 

ηνπ πηψκαηνο έδεηρλε πσο ην ζαλαηεθφξν ρηχπεκα ην 'ρε δερηεί 

πίζσ ζην θεθάιη. Ύζηεξα απ' απηφ ην ρηχπεκα, πνπ ζα 'πξεπε λα 'λαη 

κέζα ζην πεγάδη, ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκά ηνπ, έπεζε νιφηζηνο ζην 

βάζνο ηνπ πεγαδηνχ θαη ηνλ βξήθαλ εθεί, ζα λα θαζφηαλ. 

(Υαηδήο, 1999: 97). 

 

Βλψ ζην ζεαηξηθφ θείκελν κεηαθέξεηαη έηζη: 

ΓΗΑΣΡΟ: Δάλ δερηνχκε ην γεγνλφο φηη ήηαλ ηφζν πνιχ κεζπζκέλνο 

ζθφληαθηε θαη έπεθηε κέζα ζην πεγάδη δελ ζα έπξεπε λα πέζεη κε ην 

θεθάιη; Οξζά;  

ΓΗΟΗΚΖΣΖ: Οξζά. 

ΓΗΑΣΡΟ: χκθσλα φκσο κε ηηο εκπεξηζηαησκέλεο θαη δηεμνδηθέο 

ηαηξηθέο κνπ έξεπλεο δελ ππάξρεη θαλέλα ρηχπεκα ζηελ εκπξφζζηα 

πιεπξά ηνπ ζχκαηνο.  

ΓΗΟΗΚΖΣΖ: Πνπ ζεκαίλεη;  

ΓΗΑΣΡΟ: Πνπ ζεκαίλεη φηη ην ζχκα δελ είρε νχηε κηα γξαηδνπληά 

ζην πξφζσπν. Ζ εμέηαζε ηνπ πηψκαηνο δείρλεη φηη ηα ζαλαηεθφξν 

ρηχπεκα επήιζε ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θεθαιηνχ. Ύζηεξα απφ απηφ 

ην ρηχπεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ πεγαδηνχ, 

έπεζε νιφηζηνο ζην βάζνο θαη εθεί είλαη πνπ ηνλ βξήθαλ ζαλ λα 

θάζεηαη.     

ΓΗΟΗΚΖΣΖ: Άξα εζείο ηη πηζηεχεηε;  

ΓΗΑΣΡΟ: Φαίλεηαη νινθάζαξα πσο θάπνηνο ηνλ έζπξσμε απφ 
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κπξφο, ζην ζηήζνο, θαη ηφηεο έπεζε πξνο ηα πίζσ, κε ηελ πιάηε, 

πάλσ ζην ζθέπαζκα, ην ηζάθηζε κε ην βάξνο ηνπ θαη θαηξαθχιεζε 

κέζα. Σα παξαπέξα δελ είλαη δηθή κνπ δνπιεηά. 

(βι ζ. 95) 

Δ πξψηε ζθελή νινθιεξψλεηαη κε ζθεληθή δξάζε, ρσξίο δηάινγν. 

Παξαβαηηθνί θάηνηθνη ηεο πφιεο ζπιιακβάλνληαη, γεγνλφο πνπ αλαθέξεηαη θαη ζην 

δηήγεκα: …Γηα λα ηνπ θάλεη θη απηφο ην ραηίξη έπηαζε φινπο ηνπο αιήηεο θαη 

θιεθηνθνηάδεο […] θαη ηνπο ηξάβεμε έλα ρέξη μχιν…(ζει. 97). 

Οη ζθεληθέο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην μεθίλεκα ηεο δεχηεξεο ζθελήο 

απνζθνπνχλ ζηε κεηάδνζε ηεο αίζζεζεο ηεο επαλαιακβαλφκελεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Δ επαλάιεςε ηνπο ηνλίδεη εληνλφηεξα ηηο ζθεληθέο νδεγίεο ζηελ αξρή ηεο πξψηεο 

ζθελήο. Δ αξρή ηεο δεχηεξεο ζθελήο δηαδξακαηίδεηαη ζην θαθελείν ηεο πιαηείαο. 

Μέζα απφ ηνλ δηάινγν ησλ πειαηψλ ηνπ θαθελείνπ κε ηνλ θαθεηδή ν 

ζεαηήο/αλαγλψζηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε ππφζεζε ηνπ 

πξεγθέια ζηνλ αζηπλφκν. ην γεγνλφο απηφ δίλεηαη κηα κεγαιχηεξε δξακαηηθή 

έληαζε απ‟ φηη παξνπζηάδεηαη ζην δηήγεκα. Παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ θεληξηθνχ ήξσα, ηνπ Θνδσξάθε. 

Ο Θνδσξάθεο βξίζθεηαη ηαπηφρξνλα κε ηνπο άιινπο ραξαθηήξεο ζηε ζθελή 

αιιά δελ έρεη δηαινγηθφ θνκκάηη, δξα κφλν κε θηλήζεηο. Δ παξνπζία ηνπ ιεηηνπξγεί 

εηζαγσγηθά γηα ηε δξάζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. Δ ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε 

ζθεληθέο νδεγίεο. Οη θηλήζεηο ηνπ Θνδσξάθε, φπσο πεξηγξάθνληαη ζε απηέο, 

απνηεινχλ έλα είδνο πξννηθνλνκίαο γηα ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ ηξίηε 

ζθελή.  

ην δηήγεκα, ε δσή θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ Θνδσξάθε, έηζη φπσο 

δηακνξθψλεηαη έπεηηα απφ ηα ζρνιηθά ηνπ ρξφληα, παξαηίζεληαη κε κηα αλαιεπηηθή 

αθήγεζε, ε φπνηα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο μεθηλά ε ζθηαγξάθεζε 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ήξσα. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη θαηά βάζε δχν ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο. ηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα παξαηίζεληαη νη ζθέςεηο ηνπ παηέξα γηα ηε 

δσή ηνπ ήξσα. ηε δεχηεξε εκπεξηέρεηαη ε απφθαζε ηνπ Θνδσξάθε λα μεθηλήζεη 

δνπιεηά ζην ηππνγξαθείν, έπεηηα απφ παξφηξπλζε ηνπ παηέξα ηνπ, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο πνπ βιέπεη απηήλ ηελ ελαζρφιεζε.   

ην ζεαηξηθφ θείκελν, ην πξψην κέξνο ηεο αλαιεπηηθήο αθήγεζεο ησλ 

λεαληθψλ ρξφλσλ ηνπ ήξσα παξαηίζεηαη θαηά ηφλ δηάινγν ζην θαθελείν. Δ δξάζε 
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ζπλερίδεηαη κε ηνλ δηάινγν ηνπ παηέξα κε ηε κεηέξα ηνπ Θνδσξάθε. ην δηήγεκα δελ 

αλαθέξεηαη λα ζπκβαίλεη θάηη αληίζηνηρν. Ο δηάινγνο απηφο ελεξγνπνηείηαη γηα λα 

κεηαθέξεη ζηνλ ζεαηή/αλαγλψζηε ηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο 

ηεο αλαιεπηηθήο αθήγεζεο ηνπ Α. Υαηδή.  

Δ πξφζιεςε ηνπ Θνδσξάθε ζην ηππνγξαθείν θαη ε δεχηεξε ζεκαηηθή 

ελφηεηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο αλαιεπηηθήο αθήγεζεο ηνπ δηεγήκαηνο 

δξακαηνπνηνχληαη κε δχν δηαινγηθά θνκκάηηα. Σν πξψην είλαη ν δηάινγνο ηνπ παηέξα 

κε ηνλ Πξαμηηέιε θαη ην δεχηεξν ν δηάινγνο ηνπ ήξσα κε ηνλ Πξαμηηέιε. ηα δχν 

απηά δηαινγηθά θνκκάηηα παξεκβάιιεηαη έλαο ζχληνκνο δηάινγνο κεηαμχ ηνπ παηέξα 

θαη ηνπ Θνδσξάθε, κε ζθνπφ ηε κεηάβαζε απφ ηε κία δξάζε ζηελ άιιε. Οη ζθεληθέο 

νδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ θαζψο θαη ν λένο δηάινγνο ηνπ παηέξα κε ηνλ Πξαμηηέιε, 

ζεκαηνδνηνχλ ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ απνδνρή ηεο θαηάζηαζεο απφ ηνλ 

Θνδσξάθε.  

Δ ζρέζε ηνπ αζηπλνκηθνχ κε ηνλ Θνδσξάθε ζην δηήγεκα ρσξίδεηαη ζε δχν 

κέξε θαη παξαηίζεηαη ρξνληθά. ην πξψην κέξνο ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί 

αλάιεςε γηα λα θαηαγξάςεη ηε ζηάζε ηνπ Θνδσξάθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ. 

Βλψ ζην δεχηεξν κέξνο θαηαηίζεηαη ε αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ απφςεσλ ηνπ ήξσα 

γηα ην ζπκβάλ κε ηζνρξνλία. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αθήγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

δηάινγνο.  

ην ζεαηξηθφ θείκελν θαη ηα δχν απηά κέξε παξνπζηάδνληαη κε δηαιφγνπο. Σα 

δχν απηά δηαινγηθά κέξε ρσξίδνληαη κε ζθεληθέο νδεγίεο κηθξήο δηάξθεηαο γηα λα 

ππνγξακκηζηεί ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. ην δεχηεξν δηαινγηθφ κέξνο ηνπ ζεαηξηθνχ 

ελζσκαηψλνληαη απηνχζηεο νη θξάζεηο ηνπ δηεγήκαηνο φζνλ αθνξά ζην δηαινγηθφ 

θνκκάηη πνπ παξαηίζεηαη. Τπάξρνπλ κφλν κηθξέο παξεκβνιέο γηα λα παξνπζηαζηεί 

ιεηηνπξγηθφηεξα ε πξνθνξηθφηεηα ηνπ ιφγνπ. Γηα παξάδεηγκα ζην δηήγεκα 

αλαθέξεηαη: 

Ο πξεγθέιαο ζηεθφηαλ θνληά ζην πεγάδη. Γελ ήηαλε κεζπζκέλνο. 

ηάζεθε εθεί γηαηί θάηη θνηηνχζε, νξζφο, κε ηηο πιάηεο γπξηζκέλεο 

ζην πεγάδη. Ση θνηηνχζε -θακηά ζεκαζία δελ έρεη γηα ηελ ππφζεζε. 

Καη ηφηε, θάηη έγηλε εθεί ζηελ πιαηεία. Κάηη είδε, θνβήζεθε, έηξεμε 

λα θχγεη, έθαλε πίζσ, έπεζε κε ηελ πιάηε ζην ζθέπαζκα. Σν 'ζπαζε, 

θαηξαθχιεζε κέζα. Ο γηαηξφο έρεη δίθην. Ωο εδψ κνλάρα, πσο δελ 

ήηαλ απφ ην κεζχζη. Μα δελ ήηαλ θη έγθιεκα. Κάηη άιιν. Πνπ δελ 
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είρε ζρέζε κ' απηφλ ηνλ ίδην. Κάηη άιιν πνπ δελ ην μέξνπκε. 

 (Υαηδήο, 1999: 105). 

 

Δ κεηαθνξά ηνπ ρσξίνπ ζην ζεαηξηθφ θείκελν είλαη αθξηβήο: 

ΘΟΓΩΡΑΚΖ: Ο πξεγθέιαο ζηέθνληαλ θνληά ζην πεγάδη. Γελ 

ήηαλε κεζπζκέλνο. ηάζεθε εθεί γηαηί θάηη θνηηνχζε, νξζφο, κε ηηο 

πιάηεο γπξηζκέλεο ζην πεγάδη. Ση θνηηνχζε- θακηά ζεκαζία δελ έρεη 

γηα ηελ ππφζεζε. Καη ηφηε θάηη έγηλε εθεί ζηελ πιαηεία. Κάηη είδε, 

θνβήζεθε, έηξεμε λα θχγεη, έθαλε πίζσ, έπεζε κε ηελ πιάηε ζην 

ζθέπαζκα. Σν ‘ζπαζε, θαηξαθχιεζε κέζα. Ο γηαηξφο έρεη δίθην. Ωο 

εδψ κνλάρα, πσο δελ ήηαλ απφ ην κεζχζη. Μα δελ ήηαλ θ’ έγθιεκα. 

Κάηη άιιν. Πνπ δελ είρε ζρέζε κ’ απηφλ ηνλ ίδην. Κάηη άιιν πνπ δελ 

μέξνπκε. 

(βι ζ. 112-113) 

 

Ο Α. Υαηδήο νινθιεξψλνληαο ηελ αλαιεπηηθή ηνπ αθήγεζε θαη ιίγν πξηλ 

νδεγήζεη ηνλ αλαγλψζηε ζην επίκαρν βξάδπ πνπ ζα γίλνπλ φιεο νη απνθαιχςεηο, 

επηιέγεη λα ζπκππθλψζεη ηα γεγνλφηα ηνπ δηεγήκαηνο ζην ελδηάκεζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Δ πφιε αιιάδεη ζηγά-ζηγά θαη νη θάηνηθνη ηεο αληίζηνηρα κε απηήλ. Μφλν ν 

ήξσαο παξακέλεη ίδηνο: Δίλαη ν Θνδσξάθεο κε η' απνιπηήξην απ' ην γπκλάζην πνπ δελ 

πήξε ηε ζέζε γξαθέσο. Δίλαη ν θξπθφο ληεηέθηηβ κε ηα πνιιά θαηνξζψκαηα, πνπ δελ ην 

'βξεθε αθφκα ην θνβεξφ κπζηηθφ…(ζ. 108).  

Έλαο δηάινγνο κεηαμχ ηνπ θαθεηδή θαη ησλ πειαηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ απηψλ ζην ζεαηξηθφ θείκελν. Σν πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

ζεκαηνδνηείηαη κέζα απφ ηηο ζθεληθέο νδεγίεο κηθξήο έθηαζεο ζηελ αξρή θαη ζην 

ηέινο ηνπ δηαιφγνπ απηνχ: (Υακειψλνπλ ηα θψηα, ζθελέο θαζεκεξηλφηεηαο, θφζκνο 

πάεη θαη έξρεηαη. ην θαθελείν θάζνληαη πάιη φπσο ζηελ αξρή ηεο ζθελήο.), (Γηπιψλεη 

ηελ εθεκεξίδα θαη ζεθψλεηαη εθλεπξηζκέλνο, πάεη ζην ηππνγξαθείν, βγάδεη ην ζαθάθη 

θαη μεθηλάεη λα δνπιεχεη. Υακειψλνπλ ηα θψηα. θελέο θαζεκεξηλφηεηαο. Κιείλνπλ ηα 

θψηα ζηγά ζηγά.) (βι ζ. 115, 116) 

Δ ηξίηε ζθελή είλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε ηνπ έξγνπ, αλ δερηνχκε σο 

δεδνκέλν φηη νη δχν πξνεγνχκελεο ιεηηνπξγνχλ ζρεδφλ πξνπαξαζθεπαζηηθά γηα ηα 

γεγνλφηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηε ηειεπηαία απηή ζθελή. Σν ηξίην κέξνο ηνπ 
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δηεγήκαηνο απνηειεί έλα ηδηαίηεξν απαηηεηηθφ αθεγεκαηηθφ εγρείξεκα ηνπ 

ζπγγξαθέα, αθνχ νπζηαζηηθά ελνπνηνχληαη ζε κία αθήγεζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο. ην πξψην επίπεδν αθήγεζεο ηα γεγνλφηα ηνπ Θνδσξάθε, πνπ 

θπξηαξρνχλ, είλαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

αθήγεζεο, δειαδή ην «ηψξα». Παξάιιεια κε απηά παξαηίζεληαη ηα ζπκβάληα πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ηε λχρηα ηεο εμαθάληζεο ηνπ πξεγθέια, δειαδή δεθαπέληε ρξφληα 

πξηλ απφ ην «ηψξα». Βλψ παξεκβάιινληαη θαη αθεγήζεηο γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ 

θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ελδηάκεζα ζηηο δπν απηέο βξαδηέο. Σα ελδηάκεζα πεξηζηαηηθά 

αλαθαινχληαη ζηε κλήκε ηνπ ήξσα.  

Δ αθήγεζε ζηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ δηεγήκαηνο μεθηλάεη δεθαπέληε ρξφληα 

κεηά: Καη πεξλνχλε ηα ρξφληα. Γεθαπέληε απφ ηφηεο… (ζ. 109). Σν πξψην ηκήκα ηεο 

αθήγεζεο ιεηηνπξγεί εηζαγσγηθά, θάλνληαο κηα πεξηιεπηηθή αλαθνξά ζην ηη έρεη 

κεζνιαβήζεη απηά ηα δεθαπέληε ρξφληα. Μέζα ζηα πξάγκαηα πνπ αιιάδνπλ γίλεηαη 

ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ πφιε: Ζ κηθξή πνιηηεία κεγάισζε ιίγν θη απηή κέζα ζ' 

απηφλ ηνλ θαηξφ…(ζ. 109). Δ αίζζεζε ηεο αζηηθνπνίεζεο πνπ δίλεηαη απφ απηή ηελ 

πεξηγξαθή είλαη έθδειε: Σν παιηφ […]ην γθξέκηζαλ θη έλα ηξίπαην θηίξην απφ ηζηκέλην 

πςψλεηαη εθεί -ην μελνδνρείν ηεο θσκφπνιεο…(ζ. 109).  

ην ζεαηξηθφ θείκελν επηρεηξείηαη λα δνζεί ε αιιαγή απηή κέζσ ησλ 

κεηακνξθψζεσλ ηνπ ζθεληθνχ ρψξνπ. Σν πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ν πφιεκνο πνπ 

κεζνιάβεη δίλνληαη θαηά θχξην ερεηηθά κέζσ ησλ ζθεληθψλ νδεγηψλ: Πξηλ αλνίμνπλ 

ηα θψηα αθνχγνληαη ήρνη απφ ζεηξήλεο, βνκβαξδηζκνχο, πνδνβνιεηά θαη γεξκαληθά 

εκβαηήξηα. […] Μεηά θνκπξεζέξ θαη ρηηζίκαηα (εξγαζίεο αλνηθνδφκεζεο) (βι ζ. 117). 

Δ παξάιιειε αιιαγή ησλ θηηξίσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ ζθεληθφ ρψξν, 

νινθιεξψλεη ηελ αιιαγή ζηελ «πφιε» ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ.  

Δ εμέιημε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ ήξσα κεηαθέξνληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα 

ηνπ δηεγήκαηνο κε κία αλαιεπηηθή δηήγεζε κηθξήο έθηαζεο. Ο θχξηνο Πξαμηηέιεο 

πεζάλεη θαη ην ηππνγξαθείν, έπεηηα απφ ηελ άξλεζε ηνπ Θνδσξάθε λα ην αλαιάβεη, 

πεξλάεη ζε λέν ηδηνθηήηε: Οη θαηλνχξηνη πνπ ην πήξαλ ηδέα δελ είραλ πσο ν 

Θνδσξάθεο ήηαλ εθεί κέζα παξαιίγν ηδηνθηήηεο…(ζ. 109). ηελ ηξίηε ζθελή ηνπ 

ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ ην ζεκείν πνπ ε δξάζε «ζπλαληά» ηνλ ήξσα είλαη ην 

ηππνγξαθείν: εθεί ν Θνδσξάθεο ζπδήηα κε ηνλ λέν ηδηνθηήηε. Ο ζθνπφο ηνπ 

δηαινγηθνχ απηνχ θνκκαηηνχ είλαη δηηηφο: εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή ζηε δξάζε 

ηεο ηειεπηαίαο ζθελήο θαη, παξάιιεια, ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηα γεγνλφηα πνπ δελ 
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παξνπζηάδνληαη δξακαηηθά ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε.  

Δ δξάζε ηνπ ήξσα κεηαθέξεηαη ζθεληθά ζηνλ ρψξν ηνπ θαθελείνπ πνπ 

εκθαλψο έρεη αιιάμεη. Ώπφ ην θαθελείν μεθηλά ε νπζηαζηηθή δξάζε ηεο ζθελήο. Ο Α. 

Υαηδήο δελ ηνπνζεηεί ρσξνηαμηθά ηελ αξρή ηεο πνξείαο ηνπ ήξσα, αλαθέξεηαη 

αλαιπηηθά φκσο ζην ηειηθφ ηεο θνκκάηη: Μνλάρα ην ζπηηάθη ηεο Γέζπνηλαο, […] 

Γεθαπέληε ρξφληα απφ ηφηεο. Ο Θνδσξάθεο πνηέο ηνπ δελ είρε πεξάζεη απφ δσ…(ζ. 

109). ην ζεαηξηθφ θείκελν ην γεγνλφο φηη ν ήξσαο απνθεχγεη λα πεξάζεη απφ ην 

ζπίηη ηεο Αέζπνηλαο ηα πεξαζκέλα ρξφληα αλαθέξεηαη ζε ζθεληθέο νδεγίεο 

ιεηηνπξγψληαο σο πξννηθνλνκία γηα ηε ζθελή. Ο κηθξφο δηάινγνο πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηνπ ήξσα θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαθελείνπ ιεηηνπξγεί πξνπαξαζθεπαζηηθά 

γηα ηε δξάζε.  

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ζεαηξηθνχ θείκελνπ νπζηαζηηθά απνηειείηαη απφ έλαλ 

καθξχ κνλφινγν ηνπ ήξσα. Ο κνλφινγνο ελαιιάζζεηαη κε δχν θχξηεο δξάζεηο ηεο 

Αέζπνηλαο θαη ηνπ πξεγθέια. Δ θχξηα δξάζε ηεο Αέζπνηλαο ρσξίδεηαη ζηε δξάζε 

ηνπ ιφγνπ θαη ηεο θίλεζεο. Σα ιφγηα ηεο αθνχγνληαη σο καγλεηνθσλεκέλνο ήρνο, ελ 

παξνπζία θαη ελ απνπζία ηεο. Αελ εθθέξνληαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ηεο Αέζπνηλαο θαη 

νπζηαζηηθά απνηεινχλ κλήκε ζηε ζθέςε ηνπ ήξσα. Δ δξάζε ηεο είλαη ηαπηφρξνλε 

ρξνληθά κε ηε δξάζε ηνπ ήξσα φπνηε θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ ζθελή. Δ θχξηα 

δξάζε ηνπ πξεγθέια είλαη εληαία. Ο ραξαθηήξαο εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηεο 

ηειεπηαίαο ζθελήο σο «θάληαζκα». Οη θηλήζεηο ηνπ ηαπηίδνληαη θάπνηα ζηηγκή κε 

απηέο ηνπ ήξσα θαη νπζηαζηηθά ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε απηφλ. 

Ο Α. Υαηδήο δηαρσξίδεη ηελ ηξηπιή δηάζηαζε ηεο ρξνληθφηεηαο ζηελ αθήγεζε 

ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο κηα αληίζηνηρε ηξηπιή ζεκεηνινγία. Δ ρξνληθή ζηηγκή ηνπ 

«ηψξα» ηνπ δηεγήκαηνο είλαη νη θηλήζεηο θαη ηα ιφγηα ηνπ Θνδσξάθε. Δ Αέζπνηλα 

θαη ε παξάιιειε ρξνληθφηεηα ηεο κε ηνλ ήξσα, παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηηο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ηεηξαδίνπ ηνπ Θνδσξάθε: Δίλαη γξακκέλν θη απηφ ζην ηεηξάδην…, 

Δδψ ην ηεηξάδην ζηακαηάεη…, Ξαλαξρίδεη ην ηεηξάδην…, Σν ηεηξάδην θφβεηαη πάιη…, 

Πάιη ην ηεηξάδην:…(ζ.110, 111, 112). Οη θηλήζεηο θαη ε παξάιιειε αλαπαξάζηαζε 

ηεο βξαδηάο ηεο εμαθάληζεο ηνπ πξεγθέια παξνπζηάδνληαη ζαλ ζε ζεαηξηθή 

παξάζηαζε: Καη πεξηκέλνπλ φια λ' αξρίζεη ε παξάζηαζε…, Πάιη ε παξάζηαζε..., Ζ 

παξάζηαζε ηέιεησζε κνλνκηάο, ηα ζθεληθά ράζεθαλ…(ζ. 110, 111).  

Σα ιφγηα ηεο Αέζπνηλαο ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ηεηξαδίνπ ηνπ Θενδσξάθε 

κεηαθέξνληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ δηεγήκαηνο ζε κνξθή δηαιφγνπ ή ειεχζεξνπ 
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πιάγηνπ ιφγνπ. Οη απαληήζεηο ηνπ ήξσα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ηεηξαδίνπ -ζηα ιφγηα ηεο 

Αέζπνηλαο- κεηαθέξνληαη ππφ ηε κνξθή ζρνιίσλ ηνπ αθεγεηή. ην ζεαηξηθφ θείκελν 

ηα ιφγηα ηεο Αέζπνηλαο κεηαθέξνληαη απηνχζηα, ελψ θαη ηα ζρφιηα παξαηίζεληαη 

απηνιεμεί αιιά ππφ ηε κνξθή δηαινγηθήο απάληεζεο ηνπ ήξσα. ην δηήγεκα ην 

απφζπαζκα εκθαλίδεηαη σο εμήο:  

-Δίδα κηα ζθηά θαη ζηεθφηαλ δίπια ζην πεγάδη, ηνπ 'ρε πεη ηφηεο ε 

Γέζπνηλα. Νφκηδα πσο ήζνπλ εζχ. 

Όρη, δελ ήηαλ απηφο. 

-Καη γηαηί λα κελ είζαη; Δγψ ζ' αγαπνχζα -θαη ην 'μεξεο. Καη ηη κε 

πείξαδε εκέλα πνπ δελ ηελ πήξεο ηε ζέζε;  

Δγψ ήκνπλ θησρή. 

(Υαηδήο, 1999: 111). 

 

Καηά ηελ δξακαηνπνίεζε ζην ζεαηξηθφ θείκελν εκθαλίδεηαη σο εμήο: 

ΓΔΠΟΗΝΑ: Δίδα κηα ζθηά θαη ζηέθνληαλ δίπια ζην πεγάδη. Νφκηδα 

πσο ήζνπλ εζχ.  

ΘΟΓΩΡΑΚΖ: (Πξνο ηελ θσλή) Όρη, φρη Γέζπνηλα δελ ήκνπλ εγψ. 

ΓΔΠΟΗΝΑ: Καη γηαηί λα κελ είζαη; Δγψ ζ’ αγαπνχζα- θαη ην 

‘μεξεο. Καη ηη κε πείξαδε εκέλα πνπ δελ πήξεο ηε ζέζε; Δγψ ήκνπλ 

θησρή. 

(βι ζ. 120) 

Δ κεηαθνξά ηεο αίζζεζεο κεηαμχ κπζηεξίνπ-νλεηξηθήο θαηάζηαζεο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζεο-ξεαιηζκνχ πνπ δίλεηαη απφ ηελ αθήγεζε ηνπ Α. Υαηδή ζην 

δηήγεκα, επηρεηξείηαη λα απνδνζεί κέζσ ησλ ζθεληθψλ νδεγηψλ πνπ δηαθφπηνπλ ην 

κνλνινγηθφ θνκκάηη ηνπ ήξσα. ην δηήγεκα δηαβάδνπκε: Έβαιε ηα ρέξηα ζην 

πξφζσπφ ηνπ, έγεηξε πίζσ, ζσξηάζηεθε πάλσ ζηνλ πάγθν -λα θιάςεη…(ζ. 112) ελψ, 

αληίζηνηρα ζην ζεαηξηθφ θείκελν απαληάκε ηηο νδεγίεο: Βάδεη ηα ρέξηα ηνπ ζην ζηφκα 

θαη ην πξφζσπν, ζσξηάδεηαη πίζσ… θαη …Ξεζπάεη ζε ιπγκνχο. […] Υψλεη ην 

πξφζσπν ηνπ πεξηζζφηεξν ζηα ρέξηα ηνπ (βι ζ. 120, 121).  

Δ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο γηα ην ηη ζπκβαίλεη πξαγκαηηθά εθείλν ην βξάδπ 

ζηνλ πξεγθέια παξνπζηάδεηαη ζην δηήγεκα κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή σο 

ζθέςεηο ηνπ ήξσα. ην ζεαηξηθφ θείκελν κεηαθέξνληαη απηνχζηα ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο ζηνλ κνλφινγν ηνπ Θνδσξάθε. Οη κηθξέο αιιαγέο πνπ 
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πξαγκαηνπνηνχληαη εμππεξεηνχλ ηελ απφδνζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ην δηήγεκα 

παξνπζηάδεηαη σο έμεο:  

Νάην ινηπφλ. Έηζη είρε γίλεη. Έηζη είρε γίλεη θαη ηφηε. Έηζη είρε βάιεη 

θαη θείλνο κέζα ζηα ρέξηα ην πξφζσπφ ηνπ κε ην θσο πνπ ζβήζηεθε 

ζην παξάζπξν, έθαλε πίζσ λα θαζίζεη λα θιάςεη. Γελ ήηαλ ν 

πάγθνο, ήηαλ ην ζθέπαζκα, ζάπην. Καηξαθχιεζε κέζα. 

Καλέλα κπζηηθφ δελ ππάξρεη εδψ πέξα, εγθιήκαηα, λήκαηα πνπ 

θηάλνπκε ηφζν καθξηά, θφλνη ιεζηείεο. Γελ ππάξρεη θακηά δηθαίσζε, 

θακηά ζπλέρεηα θαη θαλέλαο ζξίακβνο πνπ ην βξήθε. Μηα ληφηε 

ρακέλε, κηα δσή πνπ παξαπιαλήζεθε θη έλα φλεηξν ςεχηηθν, πνπ 

ηψξα ην μέξεη, πνηέο δελ ην πίζηεςε...  

 (Υαηδήο, 1999: 112). 

 

Βλψ ζην ζεαηξηθφ θείκελν παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 

ΘΟΓΩΡΑΚΖ: (Μνλνινγψληαο θαη θιαίγνληαο) Να ην, ινηπφλ. 

Έηζη είρε γίλεη. Έηζη είρε γίλεη θαη ηφηε; Έηζη είρε βάιεη θαη ‘θείλνο 

κέζα ζηα ρέξηα ηνπ ην πξφζσπφ ηνπ κε ην θσο πνπ ζβήζηεθε ζην 

παξάζπξν, έθαλε πίζσ λα θαζίζεη λα θιάςεη. Γελ ήηαλ ν πάγθνο, 

ήηαλ ηφηε ην ζθέπαζκα, ζάπην. Καηξαθχιεζε κέζα. Καλέλα κπζηηθφ 

δελ ππάξρεη εδψ πέξα. Οχηε εγθιήκαηα νχηε λήκαηα πνπ θηάλνπλ 

ηφζν καθξηά, θφλνη, ιεζηείεο. Σίπνηα. Γελ ππάξρεη θακία δηθαίσζε, 

θακία ζπλέρεηα, θαλέλαο ζξίακβνο. Ση θη αλ ην βξήθα; Μηα ληφηε 

ρακέλε, κηα δσή παξαπιαλήζεθα ζε έλα φλεηξν ςεχηηθν. Σψξα ην 

μέξσ… Πάληα ην ήμεξα… Πφηε δελ ην πίζηεςα… Γελ έθαλα 

ηίπνηα… 

(βι ζ. 121). 

 

ην δηήγεκα ε επαλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ήξσα γίλεηαη κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ λένπ αζηπλφκνπ ηεο πφιεο. ηα κάηηα ηνπ λένπ αζηπλφκνπ ν 

Θνδσξάθεο είλαη έλαο γξαθηθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο, θάηη αληίζηνηρν κε απηφ 

πνπ ήηαλ ζηα κάηηα ηνπ παιηφηεξνπ αζηπλνκηθνχ ν πξεγθέιαο. ην ζεαηξηθφ 

θείκελν ε επαλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζεκαηνδνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Οη 

ζθέςεηο ηνπ αζηπλνκηθνχ γίλνληαη γλσζηέο απφ ηα ιφγηα ηνπ.  
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Σν δηήγεκα νινθιεξψλεηαη κε κηα λέα επίθιεζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηνλ 

ζπλάδειθφ ηνπ Thorton Wilder. Δ άπνςε ηνπ αθεγεηή γηα ηελ ηζηνξία πνπ 

πξνεγείηαη εκπεξηθιείεηαη ζηε θξάζε απηή. Δ απνζηξνθή ζρεδφλ απηνιεμεί 

νινθιεξψλεη θαη ην ζεαηξηθφ θείκελν, κφλν πνπ γίλεηαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ ήξσα 

σο απάληεζε ζηνλ αζηπλνκηθφ πνπ κφιηο ηνλ πξνζπέξαζε. ην δηήγεκα εκθαλίδεηαη 

σο εμήο:  

 Καη εθεί, ζε ζαο, αζθαιέζηαηα, θχξηε Θφξληνλ Γνπάηιληεξ, ζηελ 

σξαία κηθξή ζαο πφιε θαη ζηελ θσκφπνιε ηε δηθή καο. Μνλάρα πνπ 

εκείο, ηέηνηαλ ψξα -εζείο, ε Γέζπνηλα, εγψ, έρνπκε θιείζεη πηα ην 

παξάζπξν θαη δελ ηνπο βιέπνπκε, δελ ηνπο αθνχκε πνπ πέθηνπλ 

απάλσ ζηνπο πάγθνπο, θαηξαθπινχλε θάπνηε ζην ζάλαην.  

(Υαηδήο, 1999: 113-114). 

 

Βλψ ζην ζεαηξηθφ θείκελν:  

ΘΟΓΩΡΑΚΖ: Κχξηε Αζηπλφκε ζα θσλάμσ απφςε. Καη ζα κ’ 

αθνχζεηε φινη ζαο. Όινη ζαο. Δκέλα, πνπ κηα δσή δελ κηινχζα. Γηα 

πείηε κνπ ινηπφλ; Θα ήηαλ αζθαιέζηεξα γηα ηνλ θφζκν αλ δελ 

ππήξραλ θαη ηα πεγάδηα θαη ‘κεηο νη δπζηπρηζκέλνη πνπ θάηη ηέηνηεο 

λχρηεο καο πηάλεη ην παξάπνλν θαη ζσξηαδφκαζηε φπνπ βξνχκε θαη 

θιαίκε; Θα ‘ηαλ αζθαιέζηεξα ζηελ κηθξή καο πφιε; Μνλάρα πνπ 

εκείο, θπξ Αζηπλφκε ηέηνηαλ ψξα- εκείο, εζείο, ε Γέζπνηλα, φινη, 

έρνπκε θιείζεη  πηα ην παξάζπξν θαη δελ ηνπο βιέπνπκε, δελ ηνπο 

είδακε, δελ ηνπο αθνχκε πνπ πέθηνπλ απάλσ ζηνπο πάγθνπο, κπνξεί 

θαη λα θαηξαθπινχλε θάπνηε ζηνλ ζάλαην.     

(βι ζ. 121, 122). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εξσηήκαηνο: θαηά πφζν 

έλα πεδφ θείκελν κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε ζεαηξηθφ ιφγν θξαηψληαο απηνχζην, φζν 

ην δπλαηφλ, ηνλ αθεγεκαηηθφ άμνλα ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

εξσηήκαηνο απηνχ έρεη επηιερζεί ην εξγαιείν ηεο αθεγεκαηνινγίαο. Δ 

αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε, γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο, 

δηακνξθψλεη έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε ζπγθξηηηθή απηή αλάιπζε.  

 Ο Α. Υαηδήο είλαη έλαο ζπγγξαθέαο πνπ εκπλέεη πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ζηα 

θείκελα ηνπ. Δ αδηακθηζβήηεηε ινγνηερληθή αμία ησλ θεηκέλσλ ηνπ θαη ην πιήζνο 

ησλ κεηαθνξψλ ηνπο ζην ζέαηξν απνηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα ηελ επηινγή 

δχν δηεγεκάησλ ηνπ σο πεξίπησζε κειέηεο.  

 Δ πξψηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε γίλεηαη αλάκεζα ζην ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ Γ. 

ηαχξνπ Καιελχρηα Μαξγαξίηα θαη ζην δηήγεκα ηνπ Α. Υαηδή «Μαξγαξίηα 

Πεξδηθάξε», απ‟ φπνπ ν ηαχξνπ έρεη αληιήζεη ηνλ θεληξηθφ άμνλα αθήγεζεο ηνπ 

ζεαηξηθνχ ηνπ. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε θαη κε κία επξεία ζεψξεζε κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε φηη ην ζεαηξηθφ θείκελν ηνπ ηαχξνπ παξακέλεη ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ πηζηφ ζηνλ αθεγεκαηηθφ άμνλα ηνπ δηεγήκαηνο. θνπφο ηεο κειέηεο απηήο φκσο 

είλαη λα ζεκεησζνχλ θαη λα ππνγξακκηζηνχλ νη απνθιίζεηο.  

Ώπνθιίζεηο παξνπζηάδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κεηαηφπηζε ηεο ρξνληθήο 

ζηηγκήο πνπ εκθαλίδνληαη νη ραξαθηήξεο ή δηαδξακαηίδνληαη θάπνηα γεγνλφηα ζηελ 

πνξεία ηεο δξάζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ηαχξνπ θαηαθέξλεη λα ππεξθεξάζεη ην 

πξφβιεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ ζακηζηηθψλ αθεγήζεσλ πνπ εθαξκφδεη πνιιαπιά ζηα 

θείκελα ηνπ ν Υαηδήο. Ο ηαχξνπ δεκηνπξγεί κηα γξακκηθή αθεγεκαηηθά 

ρξνληθφηεηα ζηε δξάζε, πνπ κπνξεί ζαθψο επθνιφηεξα λα απνδνζεί ζε άμνλα 

ζεαηξηθήο δξάζεο. Βληνχηνηο ε επηινγή απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πνιχπινθε 

θαη γεκάηε αλαδξνκέο αθήγεζε πνπ επηιέγεη ν Υαηδήο.  

Παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο ζηελ παξνπζία ή απνπζία ησλ ραξαθηήξσλ-

εξψσλ θαζψο θαη ζηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ ηζηνξία. εκαληηθφηαηε είλαη 

ε απνπζία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Νηθφια, πξνζσπηθφηεηα θαζνξηζηηθή γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο εξσίδαο ζην δηήγεκα. Ο ηαχξνπ επηιέγεη ηνλ ξφιν 

ηνπ Νηθφια λα ηνλ επσκηζηεί ν Οξέζηεο, έλαο ραξαθηήξαο πνπ δελ ππάξρεη ζην 

δηήγεκα. Με απηή ηελ πξαθηηθή απνκαθξχλεηαη απφ ηελ πξσηαξρηθή δνκή ηνπ 
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δηεγήκαηνο. 

Δ πξψηε εηθφλα ηνπ ζεαηξηθνχ αξρίδεη κε ηελ νηθνγέλεηα Πεξδηθάξε λα 

πεξηκέλεη ζε έλα ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηε Μαξγαξίηα. Τπνλνείηαη νπζηαζηηθά κία 

πφιε πνπ δηαζέηεη ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε κε ηελ Ώζήλα. Αερφκελνη ηελ παξαδνρή 

φηη ην δηήγεκα αλαθέξεηαη ζηα Γηάλλελα, πνπ δελ δηαζέηεη ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ, ν 

ηαχξνπ θαη πάιη απνκαθξχλεηαη απφ ηελ πξσηαξρηθή ζθελνγξαθία ηνπ Υαηδή. Ο 

Υαηδήο ηνπνζεηεί ηε δξάζε ζηα Γηάλλελα, απ‟ φπνπ θαηάγεηαη θαη δεη ε εξσίδα ηνπ, 

έλα ππαξθηφ θαη‟ αλαθνξά ηνπ πξφζσπν. Ώπνηειεί ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

γξαθήο ηνπ Υαηδή ε απφδνζε ηεο εληνπηφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηα δηεγήκαηα ηεο 

ζπιινγήο Σν ηέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο.  

Δ κεγαιχηεξε απφθιηζε αλάκεζα ζηα δχν θείκελα απαληάηαη ζην ηέινο. Ο 

Υαηδήο αθνχ αλαθέξεη επηγξακκαηηθά ηε κνίξα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

Πεξδηθάξε, επηζηξέθεη ζηελ πξσηαξρηθή ηνπ ζθελή, ηελ εθηέιεζε ηεο Μαξγαξίηαο. 

Αελ επηιέγεη φκσο λα «θιείζεη» εθεί ην δηήγεκα ηνπ. Μέζα απφ ηελ εηδπιιηαθή 

εηθφλα ηνπ Νηθφια θαη ηεο Ώγγειηθήο πνπ ράλνληαη ζηηο βνπλνθνξθέο ηεο, Πίλδνπ, 

επηιέγνπλ δειαδή ηε κειινληηθή πνξεία ηεο δσήο ηνπο, πξνηξέπεη ηνλ αλαγλψζηε λα 

«αληηζηαζεί», λα «ηνικήζεη» λα πάξεη ην κέιινλ ζηα ρέξηα ηνπ θαη λα νλεηξεπηεί έλα 

θαιχηεξν αχξην. Κακία ζπζία δελ είλαη κάηαηε φζν ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 

εκπλένληαη απφ απηή θαη ζπλερίδνπλ. 

Ο ηαχξνπ επηιέγεη γηα ην θιείζηκν ηνπ ζεαηξηθνχ ηνπ θεηκέλνπ ηελ εθηέιεζε 

ηεο Μαξγαξίηαο, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή κία αίζζεζε 

αλεθπιήξσηεο δηθαηνζχλεο. Με κία πεζηκηζηηθή καηηά ζα κπνξνχζε θαλείο λα 

παξαηεξήζεη φηη ν ρακφο ηεο Μαξγαξίηαο είλαη κάηαηνο. Ναη κελ δελ πξνδίδεη θαη 

δηαηεξεί ηελ εζηθή ηεο αθεξαηφηεηα, αιιά πεζαίλεη. Ο ηαχξνπ αθήλεη ζηνλ 

αλαγλψζηε-ζεαηή λα επηιέμεη πσο ζα παξαδεηγκαηηζηεί απφ ηελ ηζηνξία. Αελ 

πξνηξέπεη πξνο θακία θαηεχζπλζε. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε επνρή ζηελ 

νπνία ν ηαπξνχ ζπγγξάθεη ην ζεαηξηθφ ηνπ θείκελν είλαη κία πεξίνδνο ηδηαίηεξα 

θνξηηζκέλε πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά. Δ επνρή ιίγν πξηλ ηελ «επηαεηία» δελ επηηξέπεη 

πνιιά πεξηζψξηα ζρνιηαζκνχ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο. Αελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιέςνπκε επίζεο ην γεγνλφο φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη ην 

ζεαηξηθφ θείκελν είλαη ηδηαίηεξα ζεακαηηθφο, γεγνλφο πνπ εκπινπηίδεη ην θείκελν θαη 

θπξίσο ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ κε κία ηδηαίηεξε δξακαηηθή έληαζε.  

Δ δεχηεξε ζπγθξηηηθή αλάιπζε αθνξά ζην δηήγεκα ηνπ Υαηδή «Ο 
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Νηεληέθηηβ» θαη ζηε ζεαηξηθή κεηαθνξά ηνπ πνπ παξαηίζεηαη ζην ηξίην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο. Δ ζεαηξηθή κεηαθνξά γίλεηαη κε πξσηαξρηθφ κέιεκα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ άμνλα ηνπ δηεγήκαηνο. Αίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνληζκφ ηνπ 

ρψξνπ σο ζεκαληηθνχ ζηνηρείνπ «δξάζεο». Ο Υαηδήο νλνκάδεη ηε ζπιινγή 

δηεγεκάησλ ηνπ Σν ηέινο ηεο κηθξήο καο πφιεο θαη δίλεη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ 

ηέινπο κέζσ ηεο αιιαγήο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηεο «κηθξήο» καο πφιεο 

νπζηαζηηθά. θνπφο ηνπ είλαη λα κεηαθέξεη κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο ησλ εξψσλ ηνπ ηε 

δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο. Γηα ηε ζεαηξηθή κεηαθνξά ηνπ «Νηεληέθηηβ», ζην πιαίζην 

απηήο ηεο εξγαζίαο, ιεηηνπξγεί σο θεληξηθφο άμνλαο ν ρψξνο θαη ε κεηαβνιή ηνπ 

κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ ήξσα. Δ αίζζεζε ηεο αιιαγήο θαη ηνπ ηέινπο κεηαθέξεηαη 

ηερληθά κέζα απφ ην επηθνξηηζκέλν κε ζθεληθέο νδεγίεο θείκελν θαη πξνθαιεί ηελ 

αίζζεζε ηεο αιιαγήο ηφζν θηλεζηνινγηθά φζν θαη ζθεληθά.  

Αίλεηαη ιφγνο ζε ραξαθηήξεο πνπ είηε εκθαλίδνληαη είηε ππνλννχληαη ζην 

δηήγεκα απφ ηνλ Υαηδή αιιά δελ δξνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηαθέξνληαη νη 

παξεκβνιέο ησλ πνιιαπιψλ αλαδξνκψλ ζηελ αθήγεζε, νη εμσθεηκεληθέο 

απεπζχλζεηο, ε ζπκππθλσκέλε αθήγεζε δεθαεηηψλ ζε κηα θξάζε, πνπ επηιέγνληαη 

απφ ηνλ Υαηδή γηα ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ. 

Χο θεληξηθφο θαη κνλαδηθφο ζθεληθφο ρψξνο εκθαλίδεηαη ε πιαηεία θαη ηα 

θηίξηα ηεο. ιε ε δξάζε ηνπνζεηείηαη γχξσ απφ απηήλ. Κξαηψληαο ζηαζεξφ ηνλ 

ζθεληθφ ρψξν, ηνλίδεηαη ε αιιαγή ηεο πφιεο θαη ησλ εξψσλ ηεο. εκεηνινγηθά 

αληίζηνηρα επηιέγεηαη ην θαθελείν σο ζεκείν παξάζεζεο ησλ γεγνλφησλ, πνπ δελ 

παξνπζηάδνληαη αιιά είλαη πξντφλ αθήγεζεο ησλ ζακψλσλ. ην θαθελείν, δσληαλφ 

ππξήλα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδή, ζπαηαιάεη θαη ηνλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπ ν ήξσαο.  

Σν ηδηαίηεξα πνιχπινθν εγρείξεκα ηνπ ζπγγξαθέα ζην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελνπνίεζε ηξηψλ αθεγεκαηηθψλ ζηηγκψλ δηαθνξεηηθήο 

ρξνληθφηεηαο, απνηειεί ίζσο ην δπζθνιφηεξν ζεκείν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζε 

ζεαηξηθφ θείκελν. Βλψ ε παξνπζίαζε ηνπ θαληάδεη ζειθηηθή, ε θεηκεληθή απνηχπσζε 

ηνπ εκπεξηέρεη πνιιαπιέο δπζθνιίεο. Βπηβάιιεηαη λα κεηαθεξζεί κέζα απφ ηνλ 

δηάινγν θαη ηε δξάζε ηνπ «ηψξα» θαη ε αθήγεζε γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο παξειζνληηθέο ζηηγκέο. Παξάιιεια πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ γηα ηνλ 

αλαγλψζηε/ζεαηή ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ φηη απηέο νη δξάζεηο αθνξνχλ 

παξειζνληηθέο ζηηγκέο.  
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Δ απφδνζε απηήο ηεο αθήγεζεο παξνπζηάδεηαη κε έλαλ καθξχ κνλφινγν ηνπ 

ήξσα. Παξάιιεια ζηε ζθελή δξα γηα πξψηε θφξα ν ραξαθηήξαο ηνπ πξεγθέια, ηνπ 

νπνίνπ ν ζάλαηνο γίλεηαη γλσζηφο απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ ζηνλ ζεαηή/αλαγλψζηε. Δ 

παξνπζίαζε απηήο ηεο δξάζεο ζεκαηνδνηεί απηφκαηα ηελ πξνγελέζηεξε ρξνληθφηεηα 

ηεο αθήγεζεο. Γηα λα απνδνζεί ε δξάζε ηεο Αέζπνηλαο, πνπ πξνεγείηαη απφ ηε 

ρξνληθή ζηηγκή ησλ γεγνλφησλ ηνπ ηψξα θαη παξάιιεια έπεηαη ηεο δξάζεο ηνπ 

πξεγθέια, ρξεζηκνπνηείηαη ε ερεηηθή παξνπζίαζε ηνπ ιφγνπ ηεο.  

Ο Υαηδήο πιάζεη έλα θείκελν κε έληνλα δηαινγηθά ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ 

ήδε κία έληνλε ζεαηξηθφηεηα. Ώθνινπζψληαο ινηπφλ ζρεδφλ επιαβηθά ηνλ 

αθεγεκαηηθφ άμνλα ηνπ δηεγήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζην ζεαηξηθφ θείκελν, φπνπ απηφ 

είλαη δπλαηφ, ε απηνχζηα κεηαθνξά ησλ δηαινγηθψλ θνκκαηηψλ ηνπ ζπγγξαθέα. 

πλνςίδνληαο, παξαηεξνχκε φηη: α. ε πξνζεθηηθή επηινγή ηνπ αθεγεκαηηθνχ 

θείκελνπ, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαη 

β. ε ζέιεζε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζεαηξηθφ θείκελν θνληά ζηνλ αθεγεκαηηθφ άμνλα 

ηνπ πξσηφηππνπ δηεγήκαηνο, κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηε ζρεδφλ απηνχζηα 

κεηαθνξά ηνπ πεδνχ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζην ζέαηξν.    
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ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ  

ΓΡΑΜΑΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΓΗΖΓΖΜΟ ΣΟΤ Γ. ΥΑΣΕΖ «Ο 

ΝΣΔΣΔΚΣΗΒ» 

3. Ο Νηεηέθηηβ (ζεαηξηθφ θείκελν) 

ΚΔΝΔ ΠΡΧΣΔ 

ΚΔΝΕΚΒ ΟΑΔΓΕΒ  

ηε ζθελή ππάξρεη ε πξνζπάζεηα αλαπαξάζηαζεο ηεο πιαηείαο κηαο κέζεο ειιεληθήο 

θσκφπνιεο: δηψξνθα νηθήκαηα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, καγαδηά θάησ θαη ζπίηηα απφ 

πάλσ. ην θέληξν ηεο ζθελήο βξίζθεηαη έλα πεγάδη (δελ είλαη ε θιαζηθή εηθφλα 

πεγαδηνχ) έλα κηθξφ πςσκαηάθη ζθεπαζκέλν κε έλα μχιηλν θαπάθη, ην θαπάθη είλαη 

εκθαλψο ζπαζκέλν. ηα δεμηά ηεο ζθελήο βξίζθεηαη ην θαθελείν ε «Βιιάο», (ε 

ηακπέια θαίλεηαη) θαη έρεη ηξαπεδάθηα έμσ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζθελήο ππάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ θάζνληαη ζηα ηξαπεδάθηα θαη ν θαθεηδήο πνπ πεγαηλνέξρεηαη. ηελ 

απέλαληη πιεπξά απφ ην θαθελείν είλαη ην ζπίηη ηεο Αέζπνηλαο, δίπαην θιαζηθφ ζπίηη. 

ην θέληξν θαη πίζσ ζηε ζθελή είλαη ην αζηπλνκηθφ ηκήκα (Υσξνθπιαθή) πνπ 

ζεκαηνδνηείηαη κε φια ηα απαξαίηεηα εζλφζεκα θαη ηακπέιεο, απφ ην κπαιθφλη ηνπ 

επάλσ νξφθνπ θαίλεηαη ην γξαθείν ηνπ Ώζηπλφκνπ θαη εθείλνο θάζεηαη ζε απηφ. 

Αίπια απφ ηε Υσξνθπιαθή είλαη ην ηππνγξαθείν πνπ ζηελ είζνδν ηνπ ππάξρνπλ ζε 

ηακπιφ αλαθαηεκέλα θεδεηφραξηα θαη αγγειηήξηα γάκσλ, θάησ απφ ην ηακπιφ είλαη 

έλα ηξαπεδάθη κε θαξέθιεο. Πάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ ηππνγξαθείνπ είλαη 

θξεκαζκέλε κηα δσγξαθηζκέλε ηακπέια πνπ γξάθεη «Σππνγξαθείν». Αίπια απφ ην 

ηππνγξαθείν είλαη ην καγαδί ηνπ παηέξα ηνπ Θνδσξάθε θαη ζηνλ επάλσ φξνθν ην 

ζπίηη ηνπο. Σα ππφινηπα θηίξηα ηεο πιαηείαο ζπκπιεξψλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θάησ 

καγαδί θαη πάλσ ζπίηη, ή κφλν ζπίηηα.  

Ώξρίδεη λα μεκεξψλεη ζηγά ζηγά θαη νη ήρνη ηνπ ρσξηνχ αθνχγνληαη.  

Έλα παηδί κε έλα πνδήιαην θάλεη ηνλ γχξν ηεο ζθελήο ζθπξίδνληαο θαη αθήλνληαο 

γάιαηα ζηηο εηζφδνπο ησλ ζπηηηψλ. Ο θαθεηδήο αλνίγεη ηελ πφξηα ηνπ θαθελείνπ θαη 

θαηεβάδεη ηηο θαξέθιεο πνπ είλαη αλαπνδνγπξηζκέλεο πάλσ ζηα ηξαπέδηα. Κάπνηα 

παξάζπξα αλνίγνπλ δεηιά θαη εκθαλίδνληαη γπλαίθεο πνπ ηηλάδνπλ ηα ζηξσζίδηα. 
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Παηδάθηα κε ηηο ηζάληεο ηνπο πάλε ζην ζρνιείν. Σα καγαδηά αλνίγνπλ ηηο πφξηεο ηνπο, 

πεξαζηηθνί πεξλνχλ απφ ηελ πιαηεία πεγαίλνληαο ζηηο δνπιείεο ηνπο, φινη 

ραηξεηηνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη ν έλαο κηιάεη ζηνλ άιιν. Ο Πξαμηηέιεο ν ηππνγξάθνο, 

βγαίλεη απφ ην ηππνγξαθείν θαη αθνχ ηζηψζεη ηα ραξηηά ζην ηακπιφ, θξεκάεη έλα 

θαηλνχξγην γηα θεδεία.  

Σν ξνιφη ηνπ δεκαξρείνπ ρηππάεη ελληά θνξέο.  

Έλαο απφ ηνπο καγαδάηνξεο πιεζηάδεη ηνλ θαθεηδή.  

ΜΏΓΏΓΏΣΟΡΏ: Αελ κνπ ιεο εζχ; Βίδεο ην πξεγθέια;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Πνηνλ; 

ΜΏΓΏΓΏΣΟΡΏ: Σνλ πξεγθέια παηδάθη κνπ, δελ αθνχο; Θέισ λα κνπ πάεη έλα 

παληειφλη ζην ξάθηε, ζέιεη θφληηκα ην ξεκάδη. Αελ ηνλ βξίζθσ πνπζελά.  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Οτ, θαη „γσ ηνλ ςάρλσ απφ ην πξσί αιιά πνπζελά, άθαλην ην δαβφ. 

Πνηνο μέξεη πνπ κπεθξφπηλε πάιη ρζεο θαη δελ μππλάεη.  

ΜΏΓΏΓΏΣΟΡΏ: Άκα ηνλ δεηο λα ηνπ πεηο φηη ηνλ ςάρλσ. 

(Ο θαθεηδήο γλέζεη ζεηηθά κε ην θεθάιη.) 

Οη ππφινηπνη ζηελ ζθελή ζπλερίδνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο. Σν θαθελείν γεκίδεη ζηγά ζηγά 

κε θφζκν.  

Έλαο θχξηνο πνπ δηαβάδεη εθεκεξίδα ζην θαθελείν θσλάδεη ηνλ θαθεηδή.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Έλα βαξχ γιπθφ. Καη θψλαμέ κνπ θαη ηνλ πξεγθέια ηνλ ζέισ. 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Αελ θάλεθε θαζφινπ απφ ην πξσί. 

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Αελ θάλεθε;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Οτ, θαη „κεηο ηνλ ςάρλνπκε αιιά πνπζελά.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Μα θαιά ηη ψξα είλαη; 

(βγάδεη απφ ηελ ηζέπε ηνπ γηιέθνπ ηνπ ην ξνιφη θαη ην θνηηάεη) 

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Αψδεθα; Μα θαιά πήγε δψδεθα θαη δελ θάλεθε αθφκα;  
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ΚΏΦΒΣΓΔ: Οτ . 

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Καη δελ αλεζχρεζε θαλείο; 

ΚΏΦΒΣΓΔ : Γηαηί; 

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Γηαηί φρη; Σν ζπλεζίδεη; Αελ ην ζπλεζίδεη. Μπνξεί θάηη λα „παζε. 

Μφλνο ηνπ άλζξσπνο είλαη. Ώλ έπαζε θάηη;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: αλ ηη;  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Ξέξσ „γσ ξε δηάνιε. Κάηη.  

(Ο θαθεηδήο ηνλ θνηηάεη κε απνξία θαη ζεθψλεη ηνπο ψκνπο θαη θεχγεη.)  

Οη ππφινηπνη ζπλερίδνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο. Οη γπλαίθεο βγαίλνπλ ζηα κπαιθφληα κε 

θεληήκαηα. 

Σν ξνιφη ρηππάεη κία θνξά. 

Σα παηδηά γπξλάλε απφ ην ζρνιείν.  

Ο Ώζηπλφκνο θεχγεη απφ ην γξαθείν ηνπ θαη θαηεβαίλεη πξνο ην θαθελείν.  

Ο πειάηεο ηνπ θαθελείνπ πνπ κηινχζε πξηλ κε ηνλ θαθεηδή ηνλ ζηακαηάεη.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Βρκ θχξηε Ώζηπλφκε ζα κπνξνχζα λα ζαο απαζρνιήζσ γηα ιίγν;  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Ναη αγαπεηέ θπζηθά.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Ο πξεγθέιαο θχξηε Ώζηπλφκε. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Β; Ο πξεγθέιαο ηη; 

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Αελ θάλεθε θαζφινπ ζήκεξα  θχξηε Ώζηπλφκε. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Αελ θάλεθε θαζφινπ;  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Καζφινπ. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Όπνπην απηφ;  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Καη κέλα κνπ θάλεθε πεξίεξγν, γη‟ απηφ είπα λα ζαο ην αλαθέξσ.  
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ΏΣΤΝΟΜΟ: Έια δσ εζχ. (θσλάδεη ηνλ Καθεηδή) 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Ση είλαη θπξ Ώζηπλφκε; 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Φψλαμε κνπ ηνλ πξεγθέια. 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Αελ θάλεθε θπξ Ώζηπλφκε.  

(Πεηάγεηαη ν καγαδάηνξαο πνπ κηινχζε πξηλ θαη ζε φιε ηελ ζπδήηεζε θξπθάθνπγε)  

ΜΏΓΏΓΏΣΟΡΏ: Ση; Ώθφκα δελ θάλεθε 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Σνλ ςάρλεηο θαη ζπ;  

ΜΏΓΏΓΏΣΟΡΏ: Ώπ‟ ην πξσί.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Υζεο ηνλ είδε θαλείο;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Βγψ. 

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Καη γσ. 

ΜΏΓΏΓΏΣΟΡΏ: Καη γσ.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη ζήκεξα δελ θάλεθε;  

ΟΛΟΕ ΜΏΓΕ: ρη. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Όπνπην. Λνηπφλ εζχ, (δείρλνληαο ηνλ πειάηε), ηη ψξα ηνλ είδεο ρζεο;  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: ηηο δψδεθα ην κεζεκέξη θχξηε Ώζηπλφκε, θάζε κέξα ζηηο δψδεθα ηνλ 

ζηέιλσ λα κνπ θέξεη ςσκί.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη ζπ; (δείρλνληαο ηνλ καγαδάηνξα) 

ΜΏΓΏΓΏΣΟΡΏ: Λίγν πξηλ θιείζσ ην κεζεκέξη γηα θαγεηφ θπξ Ώζηπλφκε ηνλ είδα 

λα πεξλάεη θξαηψληαο έλα κπνπθέην ινπινχδηα.  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Ώ, γηα κέλα ήηαλ απηφ θχξηε Ώζηπλφκε, ηνλ έζηεηια λα κνπ ηα πάξεη 

γηα ηε γπλαίθα.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Μάιηζηα. Καη ζπ; (δείρλνληαο ηνλ Καθεηδή)  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Βγψ; Σειεπηαία θνξά πνπ ηνλ είδα ρζεο; ιε ηελ κέξα κεο ζηα πφδηα 
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κνπ γπξίδεη θπξ Ώζηπλφκε, αιιά ηειεπηαία θνξά ήηαλ ην βξάδπ, αξγά. Κίλαγε γηα ην 

θαπειεηφ, φπσο θαη θάζε βξάδπ, λα πηεη ηα θέξδε ηεο κέξαο, ζνπξσκέλνο έπεηηα λα 

πιαγηάζεη ζην ηζαξδάθη ηνπ. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Ση ψξα ήηαλ;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Ξέξσ γσ; Βλληά, δέθα; Αελ ζπκάκαη.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη κεηά; Αελ ηνλ είδε θαλείο κεηά;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Οτ , μέξσ γσ; Ο θάπειαο κάιινλ.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Φσλάρηε κνπ ηνλ θάπεια.  

(Σξέρνπλ φινη παληθφβιεηνη γχξσ - γχξσ. Ο θάπειαο κπαίλεη ζηε ζθελή.)  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Λνηπφλ, ηη έρεηο λα πεηο;  

ΚΏΠΒΛΏ: Γηα πνην πξάκα θπξ Ώζηπλφκε; Βγψ δελ έθαλα ηίπνηα. Να ηα 

μεθαζαξίζνπκε απηά. Βίκαη θηιήζπρνο άλζξσπνο δελ έρσ πεηξάμεη θαλέλαλ.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Βπί ηνπ ζέκαηνο θάπεια. Βπί ηνπ ζέκαηνο. Πφηε είδεο ηειεπηαία 

θφξα ηνλ πξεγθέια.  

ΚΏΠΒΛΏ: Σνλ πξεγθέια;  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Β, λαη. Ώπηφ είλαη ην ζέκα καο θάπεια, ν πξεγθέιαο.  

ΚΏΠΒΛΏ: Βεε λνκίδσ ρζεο,  ερζέο ην βξάδπ.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Ναη, ρζεο ην βξάδπ. Ση ψξα;  

ΚΏΠΒΛΏ: Ήξζε ζην θαπειεηφ θαηά ηηο δέθα ζα „ηαλ δελ ζα „ηαλ. Ήπηε ηα 

ζπλεζηζκέλα. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη έπεηηα;  

ΚΏΠΒΛΏ: Καη έπεηηα έθπγε.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Ση ψξα;  

ΚΏΠΒΛΏ: Πνπ λα ζπκάκαη; Μπνξεί έληεθα; Μπνξεί δψδεθα ; Κάπνπ εθεί κέζα.  
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ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη κεηά δελ ηνλ είδε θαλείο;  

ΟΛΟΕ ΜΏΓΕ: Καλείο.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Θα αθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία ηεο αζηπλνκηθήο έξεπλαο. Θα 

μεθηλήζνπκε απφ ην ζεκείν πνπ έθπγε θαη ζα θηάζνπκε κέρξη ην ζπίηη ηνπ λα δνχκε 

ηη ζηνηρεία ζα βξνχκε ζηελ δηαδξνκή. Καη πξσηίζησο λα δνχκε αλ είλαη ζπίηη, ζσζηά;  

ΟΛΟΕ ΜΏΓΕ: σζηά θπξ Ώζηπλφκε.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Λνηπφλ αο κνπ δείμεη θάπνηνο πνηνλ δξφκν έπαηξλε γηα λα γπξίζεη 

ζην ηζαξδί ηνπ. 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Βγψ. 

ΜΏΓΏΓΏΣΟΡΏ: Βγψ.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Δζπρία. Έλαο είπα. Κάπεια κηαο θαη είζαη ν ηειεπηαίνο πνπ ηνλ είδε, 

δείμε κνπ.  

ΚΏΠΒΛΏ: Να, έθεπγε απφ ην θαπειεηφ κνπ ζηελ πάλσ γεηηνληά, μέξεηε;  

(Ο Ώζηπλφκνο ηνλ αγξηνθνηηάδεη.) 

ΚΏΠΒΛΏ: Πέξλαγε απφ ην θαθελείν, δηέζρηδε ηελ πιαηεία δίπια ζην πεγάδη θαη 

κεηά θαηέιεγε ζην ηζαξδί ηνπ εθεί θάησ.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Βθεί πήγε θαλείο λα δεη αλ είλαη; 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Βγψ θπξ Ώζηπλφκε.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη; 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Κάλεηο. Υηχπεζα, μαλαρηχπεζα, θαλείο.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Μα ηη έγηλε ηέινο πάλησλ απηφο ν άλζξσπνο εμαθαλίζηεθε απφ ην 

πξφζσπν ηεο γεο; Ση έπαζε ν ρξηζηηαλφο θαη εμαθαλίζηεθε;  Κάπνπ εδψ γχξσ ζα „λαη. 

Αελ κπνξεί λα άλνημε ε γε θαη ηνλ θαηάπηε. Θα ηνλ βξσ. πνπ θαη λα λαη θξπκκέλνο, 

ζα ηνλ βξσ.  

Υακειψλνπλ ηα θψηα ηεο ζθελήο θαη φινη γπξλνχλ ζηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο. 



 

93 

 

Ο Ώζηπλφκνο είλαη ζην γξαθείν ηνπ, νη ππφινηπνη ζην θαθελείν, νη καγαδάηνξεο ζηα 

καγαδηά ηνπο, γπλαίθεο θάζνληαη ζηηο εμψπνξηεο θαη πιέθνπλ-θεληάλε, ηα παηδηά 

παίδνπλ ζηε κέζε ηεο πιαηείαο θνληά ζην πεγάδη.  

ΓΤΝΏΕΚΏ: Φχγε απφ θεη παηδάθη κνπ. Αελ ζαο έρσ πεη λα κελ παίδεηε εθεί; Σν 

θαπάθη έρεη ζπάζεη. Αελ ην βιέπεηο; Βίλαη επηθίλδπλα. Θα πέζεη θαλέλα κέζα θαη ζα 

θάλνπκε ακάλ λα ην βγάινπκε.  

(Σα παηδηά ζπλερίδνπλ λα παίδνπλ θνληά ζην πεγάδη.) 

ΓΤΝΏΕΚΏ: Φχγε απφ θεη ζνπ είπα. Ση δελ θαηαιαβαίλεηο; Άκα θσλάμσ ηνλ παηέξα 

ζνπ ζα ζε θάλεη καχξν ζην μχιν θαθνκνίξε κνπ.  

(Σν παηδί πιεζηάδεη πνιχ επηθίλδπλα ην πεγάδη. Δ γπλαίθα ζεθψλεηαη θαη ην αξπάδεη 

απφ ην ρέξη.) 

ΓΤΝΏΕΚΏ: Ώθνχ δελ αθνχο κε ην θαιφ ζα αθνχζεηο κε ην άγξην.  

(εθψλεηαη πάεη θνληά ζην πεγάδη θαη πηάλεη ην παηδί απφ ην ρέξη.) 

ΓΤΝΏΕΚΏ: Ση θάλαηε βξε βξσκφπαηδα εδψ. Ση κπξίδεη έηζη άζρεκα;  

ΠΏΕΑΕ: Αελ μέξσ κάλα, κελ ηξαβάο, απφ ην πεγάδη βγαίλεη ε κπξσδηά κέξεο ηψξα, 

εκείο δελ θάλακε ηίπνηα.  

ΓΤΝΏΕΚΏ: Ώπφ ην πεγάδη; 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Ώπφ ην πεγάδη;  

(θνηηάεη ηνλ καγαδάηνξα) 

ΜΏΓΏΓΏΣΟΡΏ: Πάκε λα δνχκε;  

(Καη νη δπν καδί πιεζηάδνπλ κε αξγά βήκαηα ην άλνηγκα ηνπ πεγαδηνχ- θαη νη δπν 

καδί θσλάδνπλ.)  

ΚΏΕ ΟΕ ΑΤΟ ΜΏΓΕ:  Κπξ Ώζηπλφκε. Κπξ Ώζηπλφκε… 

(Ο Ώζηπλφκνο βγαίλεη ζην παξάζπξν.)  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Ση είλαη κσξέ; Γηαηί θσλάδεηε ζαλ ρνξσδία;   
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ΚΏΕ ΟΕ ΑΤΟ ΜΏΓΕ: Ο πξεγθέιαο θπξ Ώζηπλφκε.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Β, ηη; Ο πξεγθέιαο ηη;   

ΚΏΦΒΣΓΔ: Βίλαη ζην πεγάδη.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Ση ελλνείο είλαη ζην πεγάδη. 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Βίλαη ζηνλ πάην ηνπ πεγαδηνχ. Πξέπεη λα ην δεηο. 

(Ο Ώζηπλφκνο θαηεβαίλεη γξήγνξα θαη πιεζηάδεη ην πεγάδη, θνηηάεη πξνο ηα κέζα.)  

ΏΣΤΝΟΜΟ: λησο είλαη ζην πεγάδη. Μα πσο βξέζεθε εθεί;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Αελ μέξνπκε θπξ Ώζηπλφκε. Κάηη παηδηά έπαηδαλ εθεί θνληά. Καη λα, 

κχξηδε! Άζρεκα κχξηδε! Πνιχ! Ήηαλ θαη ην θαπάθη πνπ είρε ζπάζεη. Καη „κεηο 

ζθχςακε λα δνχκε ηη κχξηδε έηζη. Καη ήηαλ εθεί. Καη θσλάμακε. Καη ήξζαηε.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη ήξζα ε; Καη ήηαλ εθεί. Ναη αιιά πσο βξέζεθε εθεί; Έπεζε; 

Μάιινλ ζα έπεζε. Γηαηί λα ηνλ έζπξσμαλ, πνηνο; Ναη, αιιά αλ δελ έπεζε θαη ηνλ 

έζπξσμαλ;  

(ινη ηνλ θνηηνχλ κε απνξία.) 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Πξέπεη λα εηδνπνηήζσ ηνλ δηνηθεηή… δελ κπνξψ κφλνο κνπ λα…  

(Σξέρνληαο θηάλεη ζην γξαθείν ηνπ θαη μεθηλάεη λα γξάθεη.) 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Πξνο ηνπο αμηφηηκνπο θπξίνπο άλσ θαη θάησ ηειεία. Βηζαγγειέα,  

Αηθαζηή, Αηνηθεηά ηεο ρσξνθπιαθήο, Εαηξφλ πξσηεπνχζεο λνκνχ. Κχξηνη επείγνπζα 

αλάγθε κε νδεγεί ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα ζαο θαιέζσ θάησ ππφ απηάο ηαο ζπλζήθαο 

ζηελ κηθξή καο πφιε. Βπξέζε ν εμαθαληζκέλνο πξν εκεξψλ θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο 

λεθξφο ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο ζε πξνρσξεκέλε ζήςε. Σα ζηνηρεία ηνπ 

ζχκαηνο γλσζηά. Δ αηηία ζαλάηνπ άγλσζηε.  

(εθψλεη ην ραξηί πξνο ηα κπξνο δίλνληαο ην ζε θάπνηνλ.) 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Αηφξζσζε ην θαη ζηείιην ζε φινπο. 

(Σα θψηα ρακειψλνπλ φινη γπξλάλε ζηηο ζέζεηο ηνπο. Ο Ώζηπλφκνο καδί κε ηνλ 

γηαηξφ, ηνλ Βηζαγγειέα-Ώλαθξηηή θαη ηνλ Αηνηθεηή ηεο Υσξνθπιαθήο βξίζθνληαη ζην 
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γξαθείν ηνπ Ώζηπλφκνπ. ηελ ζέζε ηνπ Ώζηπλφκνπ θάζεηαη ν Αηνηθεηήο.) 

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Λνηπφλ θχξηνη. Πνπ βξηζθφκαζηε; Οη εληνιέο ηνπ αμηνζέβαζηνπ 

Αηθαζηή καο ήηαλ ζαθείο. Ώθήζηε πνπ ν ΐνπιεπηήο καο έρεη δείμεη πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππφζεζε. ε ιίγν ζα θζάζνκελ κέρξη Πξσζππνπξγφ. Θα πξέπεη 

λα βξεζεί κία ιχζηο. Δ ππφιεςε ηεο δηθαηνζχλεο καο θξίλεηαη απφ απηήλ ηελ 

ππφζεζε. Αελ κπνξεί λα βξίζθνληαη πηψκαηα ζηηο πιαηείεο ησλ ρσξίσλ καο θαη „κεηο 

νη αξρέο λα κελ εκπνξνχκε λα βξνχκε κηα ιχζε. Οξζψο;  

(ινη θνπλνχλ ηα θεθάιηα ηνπο θαηαθαηηθά, εθηφο απφ ηνλ Ώζηπλφκν πνπ θνηηάεη κε 

απνξία. Ο Αηνηθεηήο ηνλ αγξηνθνηηάδεη.) 

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Λνηπφλ, αθνχσ. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Κχξηε Αηνηθεηά, κε φιν ην ζεβαζκφ, δελ λνκίδσ φηη κπνξεί λα βξεζεί 

κηα θνηλή ιχζε ζε απηή ηελ ππφζεζε. Ώθνχ ν θαζέλαο απφ καο έρεη θαη κηα 

δηαθνξεηηθή γλψκε γηα ην ηη έγηλε ηειηθά ζηνλ δχζηπρν πξεγθέια κία θαη κφλε είλαη 

ε απάληεζε. Αηαθσλνχκε. Μφλν ν ίδηνο μέξεη ηη απέγηλε θαη δελ κπνξεί λα καο 

κηιήζεη ηψξα κπνξεί; 

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: ησπή Ώζηπλφκε. Μελ απζαδηάδεηο. Ο Αηθαζηήο είπε φηη πξέπεη λα 

βξεζεί ιχζε θαη ζα βξεζεί. Αελ δέρνκαη ηέηνηεο ηνπνζεηήζεηο. Βπίζεκα ζέισ λα έρσ 

ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ζαο θαη ζα θαηαιήμνπκε. Βπίζεκα.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Χξαία ινηπφλ, εγψ πηζηεχσ φηη ήηαλ αηχρεκα.  

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Καη πνπ ην ζηεξίδεηο απηφ Ώζηπλφκε. Βπίζεκα.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Ο πξεγθέιαο ήηαλ θηιήζπρνο άλζξσπνο, πνηέ ηνπ δελ πείξαμε νχηε 

θνπλνχπη. Αελ είρε καιψζεη πνηέ θαη κε θαλέλαλ. ζν θαη λα ςάμακε ζην παξειζφλ 

ηνπ φηη θαη αλ ιάβνπκε ππφςηλ καο, φιεο ηηο καξηπξίεο, δελ ππήξμε ηίπνηε πνπ λα καο 

θαηαδεηθλχεη έζησ θαη ηελ πην κηθξή ππνςία δηακάρεο. Οπφηε ε αληεθδίθεζε 

απνθιείεηαη.  

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Δ ιεζηεία φκσο;  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Πνηα ιεζηεία; Ση λα θιέςεη θαλείο απφ ηνλ δχζκνηξν ηνλ καθαξίηε; 

Σν κφλν πνπ είρε ήηαλ ηα ξνχρα πνπ θνξνχζε θαη ην ραξηδηιίθη πνπ ηνπ έδηλαλ νη 
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θάηνηθνη γηα ηα ζειήκαηα πνπ ηνπο έθαλε. Υαξηδηιίθη, μαλαιέσ πνπ εθείλν ην βξάδπ 

κφιηο είρε πηεη ζην θαπειεηφ, ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ θάπεια.  

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Άξα ηη πηζηεχεηο εζχ;  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Ώπινχζηαηα. Βθείλν ην βξάδπ πηζαλφλ λα ήηαλ ιίγν πην κεζπζκέλνο 

απφ ηηο άιιεο βξαδηέο. Ξεθίλεζε γηα ην θαηψη ηνπ θαη έηζη κεζπζκέλνο φπσο ήηαλ 

παξαπαηνχζε, δελ έβιεπε, ζθφληαςε πάλσ ζην πεγάδη. Σν θηιηαηξφ ήηαλ ρακειφ δελ 

ην δε. Σν θαπάθη έζπαζε κε ην βάξνο ηνπ, έηζη ζαπηζκέλν φπσο ήηαλ, έπεζε κέζα. 

Σέιεησζε. Ση άιιν δεηάκε παξαπέξα;  

(Ο Αηνηθεηήο ζεκεηψλεη ζηα ραξηηά ηνπ.) 

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Ώηχρεκα ινηπφλ. Βζείο γηαηξέ ηη πηζηεχεηε. 

ΓΕΏΣΡΟ: Υκθ. Κχξηε Αηνηθεηά λα ζαο πσ. Βγψ ζα απέθιεηα ηειείσο ηελ πηζαλφηεηα 

ηνπ αηπρήκαηνο απφ κέζε.  

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Γηαηί; 

ΓΕΏΣΡΟ: Βάλ δερηνχκε ην γεγνλφο φηη ήηαλ ηφζν πνιχ κεζπζκέλνο ζθφληαθηε θαη 

έπεθηε κέζα ζην πεγάδη δελ ζα έπξεπε λα πέζεη κε ην θεθάιη; Οξζά;  

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Οξζά. 

ΓΕΏΣΡΟ: χκθσλα φκσο κε ηηο εκπεξηζηαησκέλεο θαη δηεμνδηθέο ηαηξηθέο κνπ 

έξεπλεο δελ ππάξρεη θαλέλα ρηχπεκα ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηνπ ζχκαηνο.  

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Πνπ ζεκαίλεη;  

ΓΕΏΣΡΟ: Πνπ ζεκαίλεη φηη ην ζχκα δελ είρε νχηε κηα γξαηδνπληά ζην πξφζσπν. Δ 

εμέηαζε ηνπ πηψκαηνο δείρλεη φηη ηα ζαλαηεθφξν ρηχπεκα επήιζε ζηελ πίζσ πιεπξά 

ηνπ θεθαιηνχ. Όζηεξα απφ απηφ ην ρηχπεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη απφ ην εζσηεξηθφ 

ηνπ πεγαδηνχ, έπεζε νιφηζηνο ζην βάζνο θαη εθεί είλαη πνπ ηνλ βξήθαλ ζαλ λα 

θάζεηαη.     

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Άξα εζείο ηη πηζηεχεηε;  

ΓΕΏΣΡΟ: Φαίλεηαη νινθάζαξα πσο θάπνηνο ηνλ έζπξσμε απφ κπξνο, ζην ζηήζνο, 

θαη ηφηεο έπεζε πξνο ηα πίζσ, κε ηελ πιάηε, πάλσ ζην ζθέπαζκα, ην ηζάθηζε κε ην 
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βάξνο ηνπ θαη θαηξαθχιεζε κέζα. Σα παξαπέξα δελ είλαη δηθή κνπ δνπιεηά. 

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Άξα εζείο πηζηεχεηαη φηη ήηαλ έγθιεκα.   

ΓΕΏΣΡΟ: Βγψ ζαο είπα ηη δείρλνπλ νη έξεπλεο κνπ. Σψξα αλ είλαη έγθιεκα ή 

αηχρεκα δελ μέξσ.  

(Ο Αηνηθεηήο ζεκεηψλεη ζηα ραξηηά ηνπ.) 

ΏΝΏΚΡΕΣΔ: Λνηπφλ ζα ζαο πσ εγψ ηη πηζηεχσ γηα ην πψο έγηλε ην έγθιεκα. Ναη 

θχξηνη πεξί εγθιήκαηνο επξφθεηην. χκθσλα κε ηελ θαηαηνπηζηηθφηαηε γλσκάηεπζε 

ηνπ Εαηξνχ καο γηα λα ζπληειεζηεί ε ζπλζήθε ηνπ εγθιήκαηνο…    

ΏΣΤΝΟΜΟ: Μα… 

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: αο παξαθαιψ κελ δηαθφπηεηε. πλερίζηε θχξηε αλαθξηηά.  

ΏΝΏΚΡΕΣΔ: πλερίδσ. Καη επαλαιακβάλσ γηα λα ζπληειεζηεί ε ζπλζήθε ζηελ 

φπνηα βξέζεθε ην ζχκα είλαη, ήηαλ νξζφηεξα, απαξαίηεηε ε παξνπζία θαη ελφο 

δεπηέξνπ πξνζψπνπ. Ώιιηψο ν δπζηπρήο πξεγθέιαο δελ ζα κπνξνχζε λα ζπξψμεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ πξνο ηα πίζσ θαη λα ζπκβεί φ,ηη ζπλέβε. Παξνπζία πνπ θπζηθά 

αθνχζηα ή εθνχζηα ηνλ νδήγεζε ζην ζάλαην. Σν γεγνλφο είλαη έλα αγαπεηνί. Έρνπκε 

έλαλ λεθξφ. Έλαλ λεθξφ, επαλαιακβάλσ, πνπ δεηάεη δηθαίσζε. Αελ κπνξεί, θάπνηνο 

ζα είδε θάηη. Κάπνηνο ζα άθνπζε θάηη. Μηα ηφζν κηθξή θαη θαιά νξγαλσκέλε 

θνηλσλία φζν ν ηφπνο ζαο θχξηε Ώζηπλφκε δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηξέπεη ηέηνηεο 

εθθξεκφηεηεο. Θα ζαο παξαθαινχζα ινηπφλ λα δνζεί κηα ιχζηο ζην ζέκα ηνπ 

δχζηπρνπ απηνχ αλζξψπνπ. 

(Ο Αηνηθεηήο ζεκεηψλεη ζηα ραξηηά ηνπ.) 

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Κχξηε Ώζηπλφκε αθνχζαηε. Γλσξίδεηε πνιχ θαιά ηη πξέπεη λα θάλεηε. 

Θα ήζεια απφ ζαο λα εξσηεζνχλ πεξί ηεο ππνζέζεσο φινη νη θάηνηθνη εμ αξρήο. Να 

ζπιιεθζνχλ φινη νη πηζαλνί χπνπηνη, αθφκα θαη αλ είλαη χπνπηνη γηα άιιεο 

ππνζέζεηο. Θα ήζεια ε ππφζεζε απηή λα πάξεη κηα ηξνπή, επηηέινπο ζνβαξή, απφ 

κέξνπο ζαο. Βκείο ζα απνρσξήζνπκε. Δ εξγαζία καο πξνο ην παξφλ ηειεηψλεη εδψ. 

Σψξα ε ηχρε θαη ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ καο είλαη ζηα ρέξηα ζαο, φπσο πάληα 

εμάιινπ.  
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ΏΣΤΝΟΜΟ: Μάιηζηα θχξηε Αηνηθεηά. Μηα ηειεπηαία εξψηεζε κφλν. ζνλ 

αθνξά ηελ πξναγσγή κνπ. Μηα πνπ είζηε εδψ. Ώλ κπνξνχζαηε.  

ΑΕΟΕΚΔΣΔ: Πξψηα ε εξγαζία θαη ηα απνηειέζκαηα Ώζηπλφκε. Δ εξγαζία θαη ηα 

απνηειέζκαηα. Έπεηηα έρνπκε φιν ην ρξφλν λα ζπδεηήζνπκε γηα φ,ηη ζειήζεηε. Βάλ 

κνπ έξζεηε κε θάπνηα απάληεζε ζην θαπηφ εξψηεκα καο, ηφηε ε πξναγσγή είλαη φιε 

δηθή ζαο. Καη ζπληνκφηεξα απ‟ φηη ηελ ππνινγίδαηε. Υσξίο απνηειέζκαηα φκσο ηα 

ρέξηα κνπ είλαη δεκέλα. Ση ζα κπνξνχζα λα πσ ζηνπο αλσηέξνπο κνπ; 

(Σα θψηα ρακειψλνπλ, έλαο- έλαο νη θάηνηθνη πεξλάλε κπξνζηά απφ ην γξαθείν ηνπ 

Ώζηπλφκνπ. ε θάπνηνπο κε ην ρέξη δείρλεη λα ζπιιεθζνχλ. Σα θψηα ζβήλνπλ) 
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ΚΔΝΔ ΑΒΤΣΒΡΔ 

ΚΔΝΕΚΒ ΟΑΔΓΕΒ  

Καη ζηε δεχηεξε ζθελή παξακέλεη ην ίδην ζθεληθφ θαη νη ίδηνη άλζξσπνη. Δ κφλε 

αιιαγή είλαη φηη ην θαπάθη ηνπ πεγαδηνχ είλαη θηηαγκέλν.    

Ώθνινπζείηαη ε ίδηα αλαπαξάζηαζε θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο θαη ζηελ πξψηε ζθελή.    

Σν ξνιφη ηνπ δεκαξρείνπ ρηππάεη ηελ ψξα. 

ην θαθελείν ν θαθεηδήο ζεξβίξεη δχν πειάηεο θαη έπεηηα θάζεηαη ζην ηξαπέδη ηνπο. 

ε έλα ηξαπέδη ζηελ άθξε θάζεηαη ν Θνδσξάθεο κφλνο ηνπ θαη δηαβάδεη εθεκεξίδα. 

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Σα κάζαηε ηα λέα; Ο Ώζηπλφκνο καο είλαη ζε καχξα ράιηα.  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Γηαηί;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Ώαα εζχ είζαη βαζηά λπρησκέλνο. Αελ μέξεηο ηη γίλεηαη γχξσ ζνπ. 

(Ο Πειάηεο β θνηηάεη ηνλ θαθεηδή αγξησπά)  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Θα κνπ πεη θαλείο επηηέινπο; 

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Έπεηηα απφ ην ρακφ ηνπ πξεγθέια δελ κπνξεί λα νξζνπνδήζεη. ην 

πάλσ θαθελείν ιέλε φηη ηνλ έρεη ζηνηρεηψζεη.  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Να κνπ θάλεηο ηε ράξε κε ην πάλσ θαθελείν.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Έια ηψξα πνπ ζίρηεθεο! 

(Ο θαθεηδήο ηνλ θνηηάεη ζηξαβά.) 

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Γηαηί ηνλ έρεη ζηνηρεηψζεη;  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Έκαζα φηη ν Αηθαζηήο ηνπ κίιεζε πξνζβιεηηθά ηηο πξνάιιεο κπξνζηά 

ζηνλ Αηνηθεηή ηεο ρσξνθπιαθήο. ηνλ κπαιφ ηνπ Αηθαζηή καο βιέπεηο έρεη ζθελσζεί 

ε ηδέα φηη φιε απηή ε ππφζεζε κε ηνλ πξεγθέια είλαη έγθιεκα, θάπνηνο ή θάπνηνη 

ιέεη ηνλ ζθφησζαλ γηα λα κελ κηιήζεη. Κάηη είδε πνπ δελ έπξεπε λα πεη.  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Καη δελ ήηαλ;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Βζχ αδεξθάθη κνπ είζαη… 



 

100 

 

(Ο πειάηεο β ηνλ θνηηάεη ζηξαβά.) 

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Ο Ώζηπλφκνο καο πηζηεχεη φηη δελ ήηαλ. Σνλ άθνπζαλ λα κνλνινγεί, 

πάλσ θάησ πεξπάηαγε ζαλ ηξειφο θαη έιεγε: «Μα ήηαλ αλάγθε θαη ζπ βξε ρξηζηηαλέ 

ηνπ ζενχ λα παο λα πληγείο πάλσ πνπ ζα „παηξλα ηελ πξναγσγή; Σψξα βξήθεο; Καη 

ζαλ λα κελ έθηαλε απηφ δελ άθεζεο θαη θαλέλα ρλάξη άλζξσπε κνπ πίζσ ζνπ λα καο 

πεηο. Πσο λα ηνπο πείζσ ηψξα φηη ήηαλ αηχρεκα; ινη λνκίδνπλ φηη ζε ζθνηψζαλε. 

Πσο λα ηνπο απνδείμσ ην αληίζεην».  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Καηάιαβεο θίιε κνπ; Καη πάεη θαη ε πξναγσγή, πνπ ζην ηζεπάθη ηελ 

είρε θαη πάλε θαη φια. Αελ είλαη ιίγν πξάκα λα ραζεί κηα δσή θάησ απφ ηε κχηε ζνπ 

φπνηα θαη λα „λαη απηή. Καη λα ζπ σο Ώζηπλφκνο πξάκα, άλζξσπνο ηεο ηάμεο, λα κελ 

κπνξείο λα δψζεηο κηα απάληεζε κε ληνθνπκέληα.  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Ώ, ηνλ θαεκέλν! 

(Καη νη ηξεηο θνπλνχλ ηα θεθάιηα ηνπο θαηαθαηηθά θαη πίλνπλ. Ο Θνδσξάθεο θνπλάεη 

κε ήρν ηελ εθεκεξίδα πνπ δηαβάδεη. Καη νη ηξεηο ηνλ θνηηνχλ). 

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Πνηνο είλαη απηφο πίζσ απφ ηελ εθεκεξίδα; αλ πνιχ 

γξακκαηηδνχκελνο κνηάδεη. Σφζε ψξα πνπ ραδνινγάκε κφλν ηελ εθεκεξίδα ηνπ 

θνηηάδεη.  

(Ο Καθεηδήο ηνλ θνηηάεη ζηξαβά.)  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Να κελ ζπρλάδεηε κφλν ζην πάλσ θαθελέ λα μέξαηε. Οξίζηε καο!  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Έια δελ ζα καο πεηο;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Να, δείηε κνλαρνί ζαο.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Ώθνχ δελ θαίλεηαη απφ δσ. Βίλαη θξπκκέλνο πίζσ απ‟ ηελ εθεκεξίδα.  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Ο Θνδσξάθεο είλαη κσξέ. Πεξηκέλεη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ… 

(Ξεζπά ζε γέιηα.) 

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: (Πξνο ηνλ Πειάηε ΐ) Γηαηί γειάεη; Πνηνο Θνδσξάθεο;  

ΚΏΦΒΣΓΔ:  Ο Θνδσξάθεο… πνπ ν παηέξαο ηνπ έρεη εθείλν ην κηθξνκάγαδν ζηελ 

γσλία… Κνληά ζην ηππνγξαθείν ληε. Σφζν λνηθνθχξεο άλζξσπνο ν παηέξαο ηνπ πσο 
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βγήθε έηζη απηφ ην παηδί δελ μέξσ!  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Γηαηί;  

ΚΏΦΒΣΓΔ:  Άληε πάιη κε ηα γηαηί θαη γηαηί. Σίπνηα δελ μέξεηο κσξέ αδεξθάθη κνπ. 

(εθψλεηαη λεπξηαζκέλα θαη ζπλερίδεη ηηο δνπιεηέο ηνπ) 

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: (Πξνο ηνλ Πειάηε Ώ) Βζχ μέξεηο; 

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: ινη ηνλ μέξνπλ. Βίλαη γλσζηφο ζηα θαθελεία. Έρεη δπν ρξφληα πνπ 

ηέιεησζε ην Γπκλάζην, κε άξηζηα ζε παξαθαιψ. Μαζεηήο ππφδεηγκα. Οη δάζθαινη 

ηνπ κάιηζηα είραλ πηάζεη θαη ηνλ παηέξα ηνπ ηφηεο θαη πξνζπαζνχζαλ λα ηνλ πείζνπλ 

λα ζηείιεη ην παηδί ζην Παλεπηζηήκην. Ώιιά πνπ ιεθηά. Έηζη ν Θνδσξάθεο απέκεηλε 

λα ηξηγπξλάεη ζηα θαθελεία λα πεξηκέλεη ηνλ δηνξηζκφ.  

(Ο Πειάηεο ΐ θνηηάεη κε απνξία ηνλ Ώ. Ο Καθεηδήο μαλαθάζεηαη ζην ηξαπέδη ηνπο)  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Ώιιά πνπ δηνξηζκφο. ΐιέπεηο ν ΐνπιεπηήο καο είλαη γλσζηφο 

παξακπζαηδήο θαη ν παηέξαο ηνπ Θνδσξάθε καο ην έθαγε ην παξακχζη ακάζεην. Καη 

ηε ζέζε ηνπ γξαθέσο ζηα γξαθεία ηεο Βπαξρίαο καο δελ ηελ βιέπσ λα πνιπέξρεηαη. 

Ο Θνδσξάθεο καο φκσο ε; Αελ θαηαιαβαίλεη απ‟ απηά. Αελ ηνλ βιέπεηο πσο 

θακαξψλεη ζαλ λα ηνλ έρεη ηνλ δηνξηζκφ ζηελ ηζέπε.  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Καη γηαηί δελ πάεη λα δνπιέςεη ζην καγαδί ηνπ παηέξα ηνπ αληί λα 

ζηέθεη έηζη άπξαγνο.  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Βίλαη κηθξφ ην καγαδί. Αελ κπνξεί λα ζξέςεη δπν ζπίηηα.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Αελ θαηάιαβεο; Αελ είλαη κφλν κηθξφ ην καγαδί, δελ ρσξάεη θαη ηε 

κεγαινζχλε ηνπ Θνδσξάθε καο. ινπο καο βιέπεη ιεο θαη είκαζηε ππνηαθηηθνί ηνπ. 

Καλέλα απφ ηα θνξίηζηα πνπ ηνπ πξνμελέςαλε δελ ηνπ „θαλε. Βίλαη ιέεη φιεο 

παξαθαηηαλέο. Καη „θείλε ε θαεκέλε ε Αέζπνηλα ηνπ Αεκνχιε, μέξεηο; Πνπ θάζνληαη 

απέλαληη. 

(Ο Πειάηεο Ώ δείρλεη ην ζπίηη ηεο Αέζπνηλαο.)  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Μαξάδσζε ην θαθφκνηξν ην θνξίηζη λα ηνλ πεξηκέλεη. Ώιιά θαη απηφο 

δελ είλαη φηη δελ ηε γιπθνθνίηαδε, αιιά είλαη θαη απηή παξαθαηηαλή γηα ηνλ 

Θνδσξάθε, νχηε καγαδί έρεη ν παηέξαο ηεο νχηε ηίπνηα. Βδψ δελ κπνξεί λα ζεθψζεη 
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ηα κάηηα ηεο απφ ηελ γε, πσο ζα θνηηάμεη ηνλ Θνδσξάθε πνπ ζα πάξεη ηελ ζέζε ηνπ 

γξαθέσο; Καη πνπ μέξεηο αξγφηεξα κπνξεί αξγφηεξα λα γίλεη θαη γξακκαηέαο ηνπ 

Ννκάξρε καο. Να! 

(Μνπληδψλεη πίζσ απφ ηνλ ψκν ηνπ ζηνλ αέξα κε ηα δπν ρέξηα.)  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Βίλαη φκσο αξηζηνθξαηηθά ληπκέλνο, κε ην θνπζηνχκη ηνπ κε ηε 

γξαβάηα ηνπ, κε ηα φια ηνπ θαη απφ ηξφπνπο άιιν ηίπνηα φιν κε ην „ζεηο θαη κε ην 

„ζαο.  

(Ο Θνδσξάθεο βγάδεη ην καληίιη ηνπ απφ ηελ ηζέπε θηχλεη δηαθξηηηθά κέζα ζε απηφ 

θαη ζθνππίδεη απαιά θαη πξνζερηηθά ηα ρείιε ηνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή ν Καθεηδήο θηχλεη 

ζην πιάη.) 

ΚΏΦΒΣΓΔ: ΐέβαηα απφ ηξφπνπο άιιν ηίπνηα. Βίλαη θαη πξσηεπνπζηάλνο εθηφο ησλ 

άιισλ.   

ΠΒΛΏΣΔ ΐ:  Πξσηεπνπζηάλνο;   

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Ώ! Ναη, ην μέραζα απηφ. Έρεη κείλεη θαη ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ. 

Ο παηέξαο ηνπ ηνλ έζηεηιε εθεί δπν- ηξεηο κήλεο γηα λα δεη κνλάρνο ηνπ ηη κπνξεί λα 

θάλεη κε ηελ ππφζεζε ηνπ θαη επί ηεο επθαηξίαο έδσζε εμεηάζεηο ζηε ζρνιή 

ηειεγξαθεηψλ, δεκφζηα ζέζε είλαη θαη απηή κελ ην μερλάκε.     

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Καη; Σνλ πήξαλε;   

ΚΏΦΒΣΓΔ: Σνλ πήξαλε, ηνλ πήξαλε, αιιά… 

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Ώιιά;  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Ώιιά βγήθε ππεξάξηζκνο θαη απφκεηλε πάιη ρσξίο ζέζε. 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Βλ νιίγνηο ην κφλν πνπ θαηάθεξε λα πάξεη ζηελ πξσηεχνπζα ν 

Θνδσξάθεο καο είλαη θάλα δπν παζηξηθέο γηα λα θνθνξεχεηαη θαη ην ρνχη λα δέλεη 

πάλσ απφ ηελ γξαβάηα ηνπ έλα κεηαμσηφ θαζθφι -γηαηί έηζη ην θάλνπλ ζηελ 

πξσηεχνπζα ιέεη- θαη ηνπο θαινχο ηνπ ηξφπνπο. Ο πξσηεπνπζηάλνο.  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Καη ηψξα ηη; Κάζεηαη φιε ηελ ψξα ζηα θαθελεία θαη δηαβάδεη 

εθεκεξίδεο; 
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ΚΏΦΒΣΓΔ: Ώ πα πα! Πξνο ζενχ. Μα ηη θαθφο άλζξσπνο πνπ είζαη;  

(Ο θαθεηδήο γειάεη ζαξθαζηηθά.)  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Αηαβάδεη θαη κπζηζηνξήκαηα. Μπζηζηνξήκαηα λα δνπλ ηα κάηηα ζνπ. 

ιν κε έλα βηβιίν ζην ρέξη είλαη.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Μπζηζηνξήκαηα, μέξεηο απηά ηα αζηπλνκηθά πνπ είλαη έλαο, παιηθάξη 

ζθέην, θαη ηα βάδεη κε ηελ θνηλσλία νιάθεξε. Νηθάεη φινπο ηνπο θαθνχο, ιχλεη φια 

ηα κπζηήξηα θαη βγαίλεη πάληα ιάδη. Άζε πνπ ηνλ αγαπάλε φια ηα θνξίηζηα.   

ΚΏΦΒΣΓΔ: Να δεηο πνπ ηα βξάδηα κε απηφ ην φλεηξν ζα θνηκάηαη (γειάεη). Θα 

βιέπεη ζηνλ χπλν ηνπ φηη μεηξππψλεη φινπο ηνπο θαθνχο ηνπ θφζκνπ. Ώθφκα θαη ην 

πψο ράζεθε ν πξεγθέιαο κπνξεί λα νλεηξεχεηαη.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Έια κελ γίλεζαη θαθφο. 

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Αειαδή ν άλζξσπνο ελ νιίγνηο ηα „ρεη νισζδηφινπ ρακέλα.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: ρη κσξέ, έλα αλζξσπάθη ηνπ ζενχ είλαη θαη απηφο. Αελ ζέιεη ηίπνηα 

παξαπάλσ απφ αγάπε, θξνληίδα θαη πξνζνρή. Σα κπαιά ηνπ κφλν είλαη ιίγν παξά-

θνπζθσκέλα. Ώιιά ηη θηαίεη θαη απηφο ν βαξηφκνηξνο; Άιινη ηνπ ηα θνπζθψζαλε. 

Πεξηκέλεη λα βξεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζηελ θνηλσλία. Έια φκσο πνπ απηή ε ζέζε δελ 

έξρεηαη, ηνπιάρηζηνλ φρη απηή πνπ ηνπ ηάμαλε, φρη φηη δελ ηελ αμίδεη θηφιαο αιιά λα, 

δελ ζπκβηβάδεηαη θαη κε θάηη ιηγφηεξν φπσο φινη καο. Πεξηκέλεη.  

(Υακειψλνπλ ηα θψηα ζηγά ζηγά. Ο Θνδσξάθεο ζεθψλεηαη απφ ην θαθελείν θαη πάεη 

πξνο ην ζπίηη ηνπ αξγά ζθπθηφο θάλεη ην γχξσ ηνπ πεγαδηνχ ζηακαηάεη κπξνζηά ζην 

ζπίηη ηεο Αέζπνηλαο θαη ην θνηηάεη. Σελ ψξα πνπ κπαίλεη ζην ζπίηη ηνπ βγαίλεη ν 

παηέξαο ηνπ θαη ε κάλα ηνπ, εθείλνο ηνπο αγξηνθνηηάδεη.) 

ηελ είζνδν ηνπ ζπηηηνχ κηιάεη ν παηέξαο κε ηε κάλα ρακειφθσλα. Ώλάβνπλ ηα 

θψηα. 

ΜΏΝΏ: ζο… κελ θσλάδεηο ζα ζ‟ αθνχζεη. 

ΠΏΣΒΡΏ: Αελ πάεη άιιν ζνπ ιέσ. Έρνπκε γίλεη πεξίγεινο ζε φιε ηελ θνηλσλία. Αε 

βιέπεηο φηη απφ φπνπ θαη αλ πεξλάκε καο θνηηάλε θαη ζρνιηάδνπλ. Ώπηφο ν αθακάηεο 

ν γηνο ζνπ ηα θηαίεη φια.  
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ΜΏΝΏ: Μα ηη θηαίεη ην παηδί. Ση κπνξεί θαη δελ ην θάλεη;  

ΠΏΣΒΡΏ: Β, κα λαη, βέβαηα, ηη θηαίεη ην παηδί. Παηδί ν ζεφο λα ηνλ θάλεη νιφθιεξνο 

καληξάραινο έρεη γίλεη πηα. Ώπηφο δελ θηαίεη γηα ηίπνηα, εγψ ηα θηαίσ.  

ΜΏΝΏ: ζο… Πην ζηγά ζνπ ιέσ. Θα ζ‟ αθνχζεη. Θεο λα „ρνπκε ηξεράκαηα; 

ΠΏΣΒΡΏ: Ση ηξεράκαηα κσξέ; Ση κπνξεί λα θάλεη; άκπσο θαη είλαη άμηνο λα θάλεη 

θαη ηίπνηα; Απν ρξφληα πνπ ηέιεησζε ην Γπκλάζην θαη δελ θάλεη ηίπνηα. Σν κφλν πνπ 

μέξεη είλαη θαθελείν ζπίηη θαη η‟ αλάπνδν. έξλεηαη ζαλ ην ζθπιί φιε ηελ κέξα.  

ΜΏΝΏ: Μα πεξηκέλεη ηνλ δηνξηζκφ ην παηδί. Ώπηφ δελ ηνπ πεο λα θάλεη; Πεξηκέλεη 

ηνλ δηνξηζκφ. Ση θηαίεη εθείλν αλ… 

ΠΏΣΒΡΏ: Μελ κε δηανιίδεηο γπλαίθα. Βίπακε λα πεξηκέλεη αιιά πφζν. Σα έηνηκα 

ηειεηψλνπλ θαη κέλα ηα πφδηα κνπ δελ κε θξαηάλε άιιν λα ηνλ ζξέθσ. Βίλαη 

νιφθιεξνο άληξαο πηα, δελ είλαη θαλέλα παηδάθη.  

ΜΏΝΏ: Καη ηη ζεο λα θάλεη;  

ΠΏΣΒΡΏ: Να πηάζεη θακία δνπιεηά.  

ΜΏΝΏ: Καη πνπ λα βξεη δνπιεηά ζηα κέηξα ηνπ. Ξερλάο φηη ηέιεησζε ην Γπκλάζην κε 

άξηζηα. Ναη κάιηζηα θχξηε κνπ κε ά-ξη-ζηα.  

ΠΏΣΒΡΏ: Σν μέξσ. Καη ηηκή καο θαη θακάξη καο, γη‟ απηφ είπα θαη γσ λα κηιήζσ 

ζηνλ βνπιεπηή καο κπαο θαη ηνπ βξεη θακία δνπιεηά. Ώιιά ε δνπιεηά δελ έξρεηαη. 

Αελ πξέπεη λα ην πάξεη απφθαζε θαη απηφο θάπνηα ζηηγκή, λα θνηηάμεη ην κέιινλ ηνπ.  

ΜΏΝΏ: Να ηνλ πάξεηο ζην καγαδί. 

ΠΏΣΒΡΏ: Γπλαίθα ην μέξεηο θαιά, ην καγαδί είλαη κηθξφ δελ καο ρσξάεη θαη ηνπο 

δπν θαη φζν κε βαζηάλε αθφκα ην πφδηα κνπ δελ έρσ ζθνπφ λα ράζσ ην ςσκί κνπ. 

Άζε πνπ νχηε εθείλνο ην ζέιεη, ηνπ πέθηεη ιίγν βιέπεηο.  

ΜΏΝΏ: Καη ηη ζθνπεχεηο λα θάλεηο;  

ΠΏΣΒΡΏ: Θα πάσ λα κηιήζσ ζηνλ Πξαμηηέιε ηνλ γείηνλα καο, είλαη θαιφο θαη 

ζπκπνλεηηθφο άζε πνπ είλαη θαη άθιεξνο κπνξεί λα αλνίμεη ε ηχρε ηνπ. Ώπ‟ φζα μέξσ 

δεηάεη θάπνηνλ ζηε δνχιεςε ηνπ, λα ηνπ κάζεη ηε δνπιεηά ιέεη.  



 

105 

 

(Βθείλε ηνλ θνηηάεη κε απφγλσζε.)  

ΠΏΣΒΡΏ: Βίλαη θαιή δνπιεηά. Θα παίξλεη θαη θαιά ιεθηά, ζα κάζεη ηελ ηέρλε. Άζε, 

ζα ηνπ αξέζεη λα ζα δεηο. Ώπηφο φιν κε κηα εθεκεξίδα δελ είλαη ζην ρέξη; Ση ηνλ κέιεη 

αλ ηηο ηππψλεη θηφιαο. Θα καζαίλεη θαη ηα λέα δεζηά δεζηά. 

ΜΏΝΏ: Πνπ λα ηηο βξεη ηηο εθεκεξίδεο λα ηηο ηππψλεη θηφιαο κσξέ ν Πξαμηηέιεο; 

Πνηνο; Ο Πξαμηηέιεο ν Γηάκπαο; Σν ζθέθηεθεο θαιά;  Μφλν θεδεηφραξηα θαη 

πξνζθιεηήξηα ηππψλεη ζην καγαδί ηνπ.  

ΠΏΣΒΡΏ: Γπλαίθα! Πξφζερε πσο κηιάο. Μπνξεί λα κελ ηππψλεη ηψξα αιιά πνπ 

μέξεηο αχξην, κεζαχξην; Έπεηηα κπνξεί φηαλ πάεη ν Θνδσξάθεο καο κπνξεί λα 

γίλνληαη ηα πξάγκαηα πην γξήγνξα θαη πην εχθνια, δελ ην μέξεηο, κπνξεί λα αλνίμνπλ 

νη δνπιεηέο. Φσκί έρεη γηα φινπο.  

ΜΏΝΏ: Σν ζθέθηεθεο θαιά; Ώπηφο θπλεγάεη ζαλ ηνλ γέξν, ηνλ ζαιηάξε, ηα κηθξά ηα 

θνξηηζάθηα ζηα ζθνηάδηα λα ηνπο βάιεη ρέξη θαη έπεηηα θνθνξεχεηαη θαη απφ πάλσ ν 

αραΎξεπηνο. Αελ είλαη ζνβαξφο άλζξσπνο απηφο, ζνπ ιέσ, λα βαζηζηείο επάλσ ηνπ.  

ΠΏΣΒΡΏ: Καη ηη είλαη ν γηνο καο κηθξφο ή θνξηηζάθη γηα λα θνβάηαη; Γπλαίθα ηέινο 

ην πήξα απφθαζε ζα πάσ φ,ηη θαη λα κνπ πεηο ζα πάσ. Βζχ θνίηαμε κνλάρα λα 

κηιήζεηο ζηνλ θαλαθάξε ζνπ θαη άζε κε κέλα. 

(Δ κάλα κπαίλεη ζην ζπίηη θαη θσλάδεη ην φλνκα ηνπ Θνδσξάθε. Ο παηέξαο πάεη θαη 

ρηππάεη ηελ πφξηα ηνπ ηππνγξαθείνπ.)  

ΠΏΣΒΡΏ: Καιεζπέξα θίιε θαη γείηνλα. 

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Γεηα ζνπ θαη ζέλα. Πσο θαη έηζη λσξίο λσξίο ζήκεξα. Αελ ζα παο ζην 

καγαδί;  

ΠΏΣΒΡΏ: Γηα εθεί πήγαηλα αιιά είπα λα πνχκε θαλά δπν θνπβέληεο πξψηα.  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Ώ έηζη; Έια θάηζε. Πεο κνπ ηη ζε βαξαίλεη;  

ΠΏΣΒΡΏ: Να κσξέ Πξαμηηέιε κνπ γηα ην Θνδσξάθε πξφθεηηαη. Καη ζε ληξέπνκαη 

θηφιαο.  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Με ληξέπεζαη; Γηαηί; Έπαζε ηίπνηα; Ώξξψζηηα; Μίια άλζξσπε, πεο 

κνπ.  
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ΠΏΣΒΡΏ: ρη, φρη απφ πγεία φια θαιά, δφμα ην ζεφ, λα γηα θείλν ην δηνξηζκφ 

πξφθεηηαη.  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Σα „ρνπκε πεη θαη μαλά-καηά πεη γείηνλα. Βγψ δελ έρσ θακία δχλακε 

πάλσ ζηνλ βνπιεπηή καο. Να ηνπ κηιήζσ αλ ζεο, αιιά ζα κ‟ αθνχζεη φπσο ζ‟ αθνχζεη 

θαη ζέλα.  

ΠΏΣΒΡΏ: Σν μέξσ, ην μέξσ. Μελ λνκίδεηο, ην ρσ θαηαιάβεη απφ θαηξφ φηη ν 

δηνξηζκφο δελ ζα „ξζεη. Ώιιά ην παηδί πξέπεη λα βξεη κηα δνπιεηά λα θάλεη. Καη λα ην 

καγαδί ην δηθφ κνπ είλαη κηθξφ, δελ ρσξάεη λα ζξέςεη δπν ζπίηηα. Καη είλαη θαη θαηξφο 

πνπ πξέπεη λα βξεη θαη κηα θνπέια λα παληξεπηεί. Πεξλάλε ηα ρξφληα. Έηζη ζθέθηεθα 

εζέλα Πξαμηηέιε κνπ. Μήπσο ζα κπνξνχζεο λα ηνλ πάξεηο ζηελ δνχιεςε ζνπ. Να 

κάζεη θαη ηελ ηέρλε. Μελ ηνλ βιέπεηο έηζη. Βίλαη έμππλν παηδί θαη η‟ αξπάδεη 

γξήγνξα. ηελ αξρή κέρξη λα κάζεη αο κελ ηνλ πιεξψλεηο, κεηά αλ ζνπ θάλεη θαη ζεο 

λα ηνλ θξαηήζεηο, ηνπ θφβεηο θαη έλα κηζζφ. 

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Ώπηφ ήηαλ φιν θαη φιν βξε άλζξσπε ηνπ ζενχ θαη κε θαηαηξφκαμεο; 

Φπζηθά θαη λα „ξζεη λα δνπιέςεη ζε κέλα. ην καγαδί κνπ έρεη δνπιεηά κπφιηθε θαη 

γηα ηνπο δπν καο. Καη γσ είκαη κεγάινο πηα, άθιεξνο, παηδηά ζθπιηά δελ έρσ λα κνπ 

ζηαζνχλε. Αελ ζέισ νη θφπνη κηαο δσήο λα πάλε ρακέλνη. Κάπνηνο λα κάζεη ηελ ηέρλε 

κνπ. Μπνξεί λα κελ έρσ πνιιά, κφλν δπν θνπηηά κε γξάκκαηα θαη δπν κεραλέο. Ώιιά 

αλ ζέιεη θαη „θείλνο ην ηππνγξαθείν κπνξεί λα γίλεη κεγάιν. Θα θξαηήζσ γσ ηε 

ρεηξνθίλεηε ηε κηθξή κνπ κηαο πνπ κε μέξεη θαη ηελ μέξσ ηφζα ρξφληα, δελ κε 

παηδεχεη. Θα ηνπ κάζσ εθείλνπ ηελ πνδνθίλεηε ηε «ΐηθηψξηα» κνπ κπνξεί λα είλαη 

παιηά αιιά δελ ηα „ρεη θάεη αθφκα ηα ςσκηά ηεο. Φηάλεη λα ζέιεη λα δνπιέςεη. 

Θέιεη;  

ΠΏΣΒΡΏ: Θα ζέιεη,  ζα ζέιεη, Πξαμηηέιε κνπ. Θα ηνλ θάλσ εγψ λα ζέιεη.  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Ώπηά ηα πξάκαηα δελ γίλνληαη κε ην δφξη.  

ΠΏΣΒΡΏ: Ασζ‟ ηνπ κηα επθαηξία θαη ζα δεηο, δελ ζα ππάξμεη θαιχηεξνο ηππνγξάθνο 

απφ ηνλ Θνδσξάθε κνπ. 

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Μαθάξη. Σνλ πεξηκέλσ ινηπφλ απφ αχξην. ηηο νρηψ λα ηνπ πεηο.  

ΠΏΣΒΡΏ: Σξέρσ, πάσ λα ηνπ ηα πσ, λα κάζεη γξήγνξα ηα θαιά λέα. Θα ζηνλ 
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ζηείισ αχξην πξσί πξσί έλλνηα ζνπ. ε επραξηζηψ πνιχ, ραξέο λα ζνπ δίλεη κφλν ν 

κεγαινδχλακνο.  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Έια, έια, δελ ζέισ επραξηζηίεο, λα μεθηλήζεη πξψηα θαη βιέπνπκε. 

(Ο παηέξαο πάεη ζην ζπίηη θαη απφ ηελ είζνδν θσλάδεη ηνλ Θνδσξάθε.) 

ΠΏΣΒΡΏ: Θνδσξή. Θνδσξάθε; Πνπ είζαη αγφξη κνπ;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Βδψ είκαη παηέξα. Ση θσλάδεηε έηζη; Λεο θαη έπηαζε θακηά θσηηά;  

ΠΏΣΒΡΏ: ρη, φρη θσηηά (γειάεη). Γηα θαιφ ζε θσλάδσ αγφξη κνπ.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Καιφ; Ση θάιν; Ήξζε ν δηνξηζκφο;  

ΠΏΣΒΡΏ: Αελ είλαη κφλν ν δηνξηζκφο θαιφ ζηελ δσή παηδί κνπ. Καη πάςε πηα λα 

ζθέθηεζαη κφλν ηνλ δηνξηζκφ. Πξέπεη λα βάιεηο ζην κπαιφ ζνπ φηη κπνξεί θαη λα κελ 

έξζεη.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Μα ηη ιέηε παηέξα; Βζείο δελ κνπ είπαηε φηη είλαη ζίγνπξν; ηη είλαη 

ζέκα ρξφλνπ; Καη φηη αλ θάλσ ιίγε ππνκνλή δελ ζα ραζψ; Έλαο λένο κε ηελ αμία ζνπ 

πνηέ δελ ράλεηαη αγφξη κνπ. Έηζη δελ κνπ είραηε πεη;  

ΠΏΣΒΡΏ: Σν „ρα πεη παηδί κνπ. Σα „ρα πεη. Ώιιά έρεη πεξάζεη πνιχο θαηξφο απφ 

ηφηε. Βίλαη θξίκα λα ραξακίδεηο ηα ληάηα ζνπ θαη ηελ αμία ζνπ ζηα θαθελεία. Κάηη 

πξέπεη λα γίλεη.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Καη ηη ζα πξέπεη λα γίλεη παηέξα; 

ΠΏΣΒΡΏ: Ίζσο ζα πξέπεη λα αξρίζεηο λα ζθέθηεζαη ηελ πηζαλφηεηα φηη ππάξρνπλ 

θαη άιιεο δνπιεηέο πνπ κπνξείο λα θάλεηο εθηφο απφ ην λα δηνξηζηείο.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: πσο;  

ΠΏΣΒΡΏ: πσο αο πνχκε… Να μέξεηο γηα απηφ ήζεια λα ζνπ κηιήζσ. Μάληεςε 

απφ πνχ έξρνκαη.  

(Ο Θνδσξάθεο ηνλ θνηηάεη εξσηεκαηηθά.)  

ΠΏΣΒΡΏ: Άζε, άζε δελ ζνπ πεξλάεη απφ ηνλ κπαιφ. Μφιηο ζπλάληεζα ηνλ θχξην 

Πξαμηηέιε ηνλ ηππνγξάθν καο. Βμαίξεηνο. Γηα ζέλα κνπ κηινχζε ηφζε ψξα.  
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ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Γηα κέλα; 

ΠΏΣΒΡΏ: Ναη παηδί κνπ γηα ζέλα. Μνπ ιέγε πφζν πνιχ ζε εθηηκάεη. Καη πφζν πνιχ 

πηζηεχεη ζε ζέλα. Καη φηη ζεψξεη φηη ν έλαο απιφο δηνξηζκφο ήηαλ πνιχ ιίγνο γηα έλα 

λέν κε ηα πξνζφληα ζνπ. 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Να „λαη θαιά ν άλζξσπνο. Να ηνπ πεηο ηνλ επραξηζηψ.  

ΠΏΣΒΡΏ: ηάζνπ, ζηάζνπ, δελ είπε κφλν απηφ. Μέζα ζηελ θνπβέληα αλέθεξε φηη 

κπνξεί λα ππάξρεη κηα θαηάιιειε ζέζε γηα ζέλα θνληά ηνπ.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Κνληά ηνπ; Πσο;  

ΠΏΣΒΡΏ: Να είπακε, δειαδή δελ είπακε αθξηβψο ζπκθσλήζακε θηφιαο, φηη ήξζε ε 

ψξα λα πάξεη θάπνηνλ θνληά ηνπ ζην ηππνγξαθείν λα ηνπ κάζεη ηελ δνπιεηά θαη φηαλ 

ιέκε λα ηνπ κάζεη δελ ελλννχκε κφλν απηφ, αλ είλαη θαιφο θαη απνδίδεη ζα κπνξνχζε 

λα ηνπ αθήζεη θαη ην καγαδί. Οιφθιεξν ηππνγξαθείν θαηαιαβαίλεηο;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ:  ρη;    

ΠΏΣΒΡΏ: Γηαηί βξε παηδί κνπ δελ κπαίλεηο θαη ιίγν ζηελ ζέζε κνπ;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ:  Να κπσ παηέξα. Ώιιά δελ θαηαιαβαίλσ ηη ζέιεηε λα κνπ πείηε.  

ΠΏΣΒΡΏ: Λνηπφλ Θνδσξάθε, θνκκέλα ηα κηζφινγα. Ώχξην πηάλεηο δνπιεηά ζην 

ηππνγξαθείν ηνπ Πξαμηηέιε.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Μα! 

(Υακειψλνπλ ηα θψηα, ζηε ζθελή κεηαθηλνχληαη φινη ζαλ λα είλαη ην πξσηλφ κηαο 

θαζεκεξηλήο κέξαο. Ο Πξαμηηέιεο κπαηλνβγαίλεη ζηελ πφξηα ηνπ ηππνγξαθείνπ θαη 

θνηηάεη ην ξνιφη ηνπ αξθεηέο θφξεο. Κάπνηα ζηηγκή εκθαλίδεηαη ζηελ πφξηα ν 

Θνδσξάθεο.)  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Ση ψξα είλαη απηή παηδί κνπ; Μεζεκέξηαζε. 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Γηαηί ηη ψξα είραηε πεη λα έξζσ θχξηε Πξαμηηέιε;  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Πξσί αγφξη κνπ, πξσί. 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Ο παηέξαο δελ κνπ αλέθεξε θάηη ηέηνην. 
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ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Σέινο πάλησλ. Βπεηδή είλαη αθφκα ε αξρή θαη είζαη καζεηεπφκελνο 

αο κελ θξαηήζνπκε ηέηνηεο ηππηθφηεηεο. Ση ψξα ζε βνιεχεη; Μεζεκέξη; 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: ,ηη ψξα κνπ πείηε εζείο. Γλσξίδσ λα θξαηψ ηππηθφηεηεο.  

(Ο Πξαμηηέιεο ηνλ θνηηάδεη εμεηαζηηθά.)  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Ώο μεθηλήζνπκε γηα αξρή ηα απνγεχκαηα κφλν, κέρξη λα δνχκε αλ ζ‟ 

αγαπήζεη ε δνπιεηά θαη αλ ζα ηελ αγαπήζεηο θαη ζπ θαη φηαλ κε ην θαιφ ηα 

ζπκθσλήζνπκε ζα έξρεζαη θαλνληθά απφ ην πξσί.   

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: πσο επηζπκείηε.  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: πσο επηζπκψ. Μάιηζηα. Να ζε ξσηήζσ Θνδσξάθε αγφξη κνπ έηζη 

ζα δνπιέςεηο;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Πσο έηζη; 

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Με ην θνπζηνχκη θαη ηε γξαβάηα ελλνψ; Έρεη θαηαιάβεη ηη δνπιεηά 

ζα θάλεηο; Βδψ είλαη εξγαζηήξην αγφξη κνπ. Έρεη κειάληα. Πηζζφραξηα. ΐξσκηά. 

Έηζη ζα δνπιέςεηο;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Να κνπ θάλεηε ηε ράξε θχξηε Πξαμηηέιε, εγψ ε κφλε ζηνιή εξγαζίαο 

πνπ γλσξίδσ είλαη απηή. Βάλ απηφ επεξεάζεη ηελ απφδνζε κνπ επηηξέπσ λα 

ζρνιηαζηεί, δηαθνξεηηθά δελ θαηαιαβαίλσ ηνλ ιφγν. 

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Πνιχ θαιά, αλ απηφ δελ ελνριεί εζέλα, εκέλα κνπ πεξηζζεχεη. 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Θα κε ελεκεξψζεηε γηα ηα θαζήθνληα κνπ θαη ηηο ψξεο πνπ κε 

ρξεηάδεζηε παξαθαιψ.  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Ναη, λαη θπζηθά.  

(Υακειψλνπλ ηα θψηα. ΐιέπνπκε ζηε ζθελή ηελ θαζεκεξηλφηεηα απφ φινπο, φινη 

θάλνπλ επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο. ηελ αξρή ν Πξαμηηέιεο δείρλεη ζηνλ 

Θνδσξάθε ηη λα θάλεη ζηε δνπιεηά. Ο Θνδσξάθεο θεχγεη. Πάεη ζπίηη. Σνλ βιέπνπκε 

επαλαιακβαλφκελα πφηε λα πεγαίλεη ζηε δνπιεηά, πφηε ζην θαθελείν. ηηο ηειεπηαίεο 

θφξεο πνπ πάεη ζηελ δνπιεηά βγάδεη ζαθάθη θαη γξαβάηα. Γηα λα πάεη ζην θαθελείν 

πεξλάεη απφ ην ζπίηη ηεο Αέζπνηλαο φιν θαη πεξηζζφηεξν δηζηάδεη θαη ην θνηηάεη. 

ηελ ηειεπηαία θφξα δελ πεξλάεη απφ κπξνζηά, αιιάδεη δξφκν.) 
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ην ηππνγξαθείν αλάβνπλ ηα θψηα. Ο Πξαμηηέιεο θάζεηαη ζην ηξαπεδάθη ηνλ 

πιεζηάδεη ν παηέξαο.  

ΠΏΣΒΡΏ:  Λνηπφλ, δελ κνπ πεο. Πσο ηα πάηε κε ην παηδί; 

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Έια, έια, θαιψο ηνλ, θάζηζε λα κνπ θάλεηο παξέα. Πψο λα ηα πάκε; 

Αελ κε βιέπεηο θάζνκαη.  

(Ο παηέξαο ηνλ θνηηάεη εξσηεκαηηθά.) 

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Μελ θνβάζαη, φια θαιά. Ώπφ ηφηε πνπ πήξα ηνλ γην ζνπ ζηελ 

δνχιεςε κνπ έρσ βξεη ηελ πγεία κνπ. ιε ηελ κέξα θάζνκαη ζηνλ ήιην θαη βάζαλν 

θαλέλα.  

ΠΏΣΒΡΏ:  Ώ! Υαίξνκαη. Πνιχ ραίξνκαη.  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: ηελ αξρή βέβαηα ήηαλ δχζθνια ηα πξάκαηα. Μέρξη λα μεκάζεη λα 

θνξάεη απηφ ην θνπζηνχκη θαη ηε γξαβάηα είδακε θαη πάζακε. Ώιιά ηψξα πηα ην πήξε 

απφθαζε, ζηε δνπιεηά καο δελ ρσξάλε θαλθάξεο.  

(Ο παηέξαο ρακνγειάεη.) 

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Ξέξεηο ε; Σψξα πηα ρσξίο απηφλ δελ θάλσ. Ώπφ ηα ρέξηα ηνπ πεξλάλε 

φια. Μνπ „ρεο ηάμεη φηη είλαη άμηνο, αιιά ηφζν πνιχ δελ ην πεξίκελα.  

ΠΏΣΒΡΏ: Βεε! Να κ‟ αθνχο εκέλα. Ξέξσ ηη παηδί έθαλα. Πνπ είλαη ηψξα;  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Να κέζα ζην παξάζπξν, δελ ηνλ βιέπεηο; Αηνξζψλεη.  

ΠΏΣΒΡΏ: Ώπηφ θάλεη φιε ηελ κέξα; 

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Έ, είπακε δελ ηνλ βαζαλίδσ θηφιαο. Ώιιά θαη φηαλ δελ δνπιεχεη εθεί 

ηνπ αξέζεη λα θάζεηαη. Αηαβάδεη. 

ΠΏΣΒΡΏ: Ναη, λαη, μέξσ, μέξσ θαη ζην ζπίηη απηφ θάλεη.  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Αελ είλαη φηη δηαβάδεη κφλν. Γξάθεη θηφιαο. Έρεη έλα κηθξφ ηεηξάδην 

θαη φιν ζεκεηψλεη.  

ΠΏΣΒΡΏ: Καη ζαλ ηη ζεκεηψλεη; 

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Ννκίδσ, πήξε η‟ απηί κνπ φηη παιεχεη λα ιχζεη ην κπζηήξην ηνπ 
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πξεγθέια.  

ΠΏΣΒΡΏ: Σν κπζηήξην ηνπ πξεγθέια; Καη πσο ηνπ „ξζε φηη κπνξεί;  

ΠΡΏΞΕΣΒΛΔ: Αελ μέξσ. Ώιιά απ‟ απηά πνπ μέξσ έρεη θάλεη θαη αλαθξίζεηο θαη απ‟ 

φια. Κξαηάεη αξρείν πην ηξαλφ θαη απφ ηελ αζηπλνκία.  

ΠΏΣΒΡΏ: Ο Θεφο λα βάιεη ην ρέξη ηνπ.  

(Ο Παηέξαο θαηεβάδεη ην θεθάιη θαη θεχγεη. Ο Πξαμηηέιεο ζεθψλεηαη απφ ην ηξαπέδη 

θαη ζηελ ζέζε ηνπ θάζεηαη ν Θνδσξάθεο θαη ζεκεηψλεη θάηη ζε έλα ηεηξάδην. Ο 

Ώζηπλφκνο ηνλ πιεζηάδεη.) 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Γεηα θαη ραξά ζνπ Θνδσξή.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ:  Γεηα ζνπ θαη ζέλα Ώζηπλφκε. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Ση δηνξζψλεηο πάιη; Αελ πηζηεχσ λα ζε ηπξαλλάεη ν θίινο κνπ ν 

Πξαμηηέιεο.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Ο θχξηνο Πξαμηηέιεο κα αλ είλαη δπλαηφλ. Μφλν θαιφ κνπ „ρεη 

θάλεη.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη ηφηε; Ση ζεκεηψλεηο;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Έξεπλα, θπξ Ώζηπλφκε. Έξεπλα. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Έξεπλα γηα ηη;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Μα γηα ηνλ πξεγθέια. 

(Ο Ώζηπλφκνο ρακνγειάεη.) 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Θπκάκαη θαη ηφηε πνπ ήηαλ ρακέλνο εζχ καο είπεο φηη είλαη εδψ. Καη 

κάιηζηα θνληά.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Καη ζεηο; Με αθνχζαηε; Αελ κε αθνχζαηε. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη δελ κνπ ιεο ξε Θνδψξαθε πσο ην θαηάιαβεο φηη ήηαλ ζην 

πεγάδη. 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Αελ θαηάιαβα φηη ήηαλ ζην πεγάδη, απιά θαηάιαβα φηη δελ κπνξεί λα 
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είρε πάεη καθξηά.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη πσο ην θαηάιαβεο;  

(Ο Θνδσξάθεο ρακνγειάεη αηληγκαηηθά.) 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Οη έξεπλεο, θπξ Ώζηπλφκε. Οη έξεπλεο.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Μααάιηζηα. Καη ηη έξεπλεο δειαδή ξε Θνδσξάθε;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Ώλ έρεηο ψξα θάηζε λα ζνπ πσ. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Ώλ έρσ ψξα ξσηάεη; άκπσο έρσ θαη ηίπνηα άιιν λα θάλσ έηζη φπσο 

κνπ έδεζαλ ηα ρέξηα; 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Γηαηί Ώζηπλφκε; Μίιεζε κνπ.   

ΏΣΤΝΟΜΟ: ινη ηνπο ηα „ρνπλ βάιεη κε κέλα. Θέινπλ απνηειέζκαηα. 

Ώπνηειέζκαηα αθνχο; Καη γσ απνηειέζκαηα πνπ λα βξσ κ‟ απηήλ ηελ ζθαζκέλε 

ππφζεζε πνπ είλαη δεκέλε ζαλ ην θνπβάξη. Άζε πνπ θαλέλαο δελ κ‟ αθνχεη εκέλα. 

Βίκαη ή δελ είκαη ν Ώζηπλφκνο;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Βίζαη, είζαη, πσο δελ είζαη. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Βίκαη. Ώιιά ηη λα ην θάλεηο αθνχ θαλέλαο δελ κ‟ αθνχεη. Καη έρεη 

θάλεη θαη ε πξναγσγή θηεξά κε απηή ηελ ππφζεζε. Μνπ ην είπαλ μεθάζαξα Θνδσξή 

κνπ αλ δελ βξσ κηα ινγηθή ιχζε ζα κείλεη ν θάθεινο αλνηρηφο. Καη φζν κέλεη αλνηρηή 

ππφζεζε εγψ πξναγσγή δελ βιέπσ. Ώλάζεκα ζ‟ απηφλ ηνλ άλζξσπν, ηη πήγε θαη 

„θαλε;  Πσο ηνπ „ξζε λα πέζεη κέζα ζην πεγάδη; Αελ κπνξνχζε λα πεξηκέλεη ιίγν λα 

πάξσ ηελ πξναγσγή θαη κεηά λα θάλεη φηη ζέιεη;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Ώζηπλφκε κελ θαηαξηέζαη πεζακέλν άλζξσπν. Αελ είλαη ζσζηφ. ιν 

απηφ κπνξεί λα έγηλε θαη γηα θαιφ. Να δελ βιέπεηο εκέλα;  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Γηα θαιφ; Καη ηη θαιφ ζνπ „θαλε δειαδή εζέλα;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Βγψ απφ ηελ κέξα πνπ ράζεθε ν πξεγθέιαο δσληάλεςα κέζα κνπ. 

Βίδα φια ηα βηβιία πνπ κέρξη ηψξα είρα δηαβάζεη λα ζπκβαίλνπλ θνληά κνπ. Βίπα 

ζηνλ εαπηφ κνπ Θνδσξάθε δελ κπνξείο λα αθήζεηο κηα ηέηνηα ππφζεζε λα πάεη 

ζηξάθη. Βζχ ζα πξέπεη λα βξεηο ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη κε απηή ηελ ππφζεζε. Έρεηο 
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φιεο ηηο γλψζεηο.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Ώ, ψζηε έηζη.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Ναη κάιηζηα. Ώπφ κηθξφο είρα θξπθφ κεξάθη λα ιχλσ ηα κπζηήξηα 

πνπ ζπλέβαηλαλ γχξσ κνπ. Καη ε ππφζεζε ηνπ πξεγθέια είλαη έλα πξψηεο ηάμεσο 

κπζηήξην. Έρσ θάλεη θαη αλαθξίζεηο θαη απ‟ φια, κίιεζα κε πνιχ θφζκν. Έρσ γλψζε 

θαη ηεο έθζεζεο ηνπ γηαηξνχ. Να είλαη φια ζεκεησκέλα ζε απηφ ην ηεηξάδην. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Σο ηο ηζνχ. σζηφο Νηεληέθηηβ δειαδή.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Να βιέπεηο είλαη φια ζεκεησκέλα, φια, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, κε 

ηνπνζεζίεο, κε πξφζσπα, κε ζρεδηαγξάκκαηα, κε ηα πάληα. Αελ ζα εζπράζσ αλ δελ 

θαηαθέξσ λα απνδείμσ ηη αθξηβψο ζπλέβε ζηνλ πξεγθέια.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Σο ηο ηζνπ. Σφζν πνιχ βξε παηδί κνπ; Καη έρεηο θαηαιήμεη ζε θαλέλα 

ζπκπέξαζκα κεηά απφ ηφζε έξεπλα;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Φπζηθά θαη έρσ, αιιά δελ είλαη κέξνο απηφ λα ηα ζπδεηήζνπκε.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Β, ηφηε πέξλα ην βξάδπ φηαλ ζρνιάζεηο απφ ην γξαθείν κνπ λα ηα 

πνχκε. Φέξε θαη ην ηεηξάδην ζνπ καδί κπαο θαη βγάινπκε θακία άθξε.  

(Σα θψηα ρακειψλνπλ, ν Ώζηπλφκνο πάεη ζην γξαθείν ηνπ θαη κεηά απφ ιίγν ν 

Θνδσξάθεο θνξάεη ην ζαθάθη θαη ηε γξαβάηα ηνπ θαη πεγαίλεη θαη απηφο. Κάζνληαη 

απέλαληη.) 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Ώζηπλφκε, ζην είπα εμαξρήο, θάλεηο ιάζνο λα πηζηεχεηο φηη έπεζε 

κνλαρφο ηνπ κεζπζκέλνο. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη απνθιείεηαη. Ώ-ΠΟ-ΚΛΒΕ-Β-ΣΏΕ. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη ινηπφλ; Έρεη δίθαην ν δηθαζηήο λα πηζηεχεη πσο ηνλ ξίμαλε κέζα; 

Πνπ κπνξείο λα ην ζηεξίμεηο;   

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Λάζνο έρεη θαη απηφο. Έρνπκε φια ηα ζηνηρεία. Κη φια, φια ην 

δείρλνπλ πσο απνθιείεηαη.  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Σφηε;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Ο πξεγθέιαο ζηέθνληαλ θνληά ζην πεγάδη. Αελ ήηαλε κεζπζκέλνο. 

ηάζεθε εθεί γηαηί θάηη θνηηνχζε, νξζφο, κε ηηο πιάηεο γπξηζκέλεο ζην πεγάδη. Ση 
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θνηηνχζε- θακηά ζεκαζία δελ έρεη γηα ηελ ππφζεζε. Καη ηφηε θάηη έγηλε εθεί ζηελ 

πιαηεία. Κάηη είδε, θνβήζεθε, έηξεμε λα θχγεη, έθαλε πίζσ, έπεζε κε ηελ πιάηε ζην 

ζθέπαζκα. Σν „ζπαζε, θαηξαθχιεζε κέζα. Ο γηαηξφο έρεη δίθην. Χο εδψ κνλάρα, πσο 

δελ ήηαλ απφ ην κεζχζη. Μα δελ ήηαλ θ‟ έγθιεκα. Κάηη άιιν. Πνπ δελ είρε ζρέζε κ‟ 

απηφλ ηνλ ίδην. Κάηη άιιν πνπ δελ μέξνπκε. 

(Ο Ώζηπλφκνο αθνχεη κε ην θεθάιη ζθπκκέλν.)  

ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη ηη ζα κπνξνχζε λα „λαη απηφ; Σίπνηα δελ έγηλε εθείλε ηε λχρηα 

ζηελ θσκφπνιε καο. Καλέλαο δελ ήηαλε, θαλέλαο δελ πέξαζε εθείλε ηελ ψξα απ‟ ηελ 

πιαηεία. Ώπηφ ην μέξνπκε ζίγνπξα.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Βδψ δελ έγηλε ηίπνηα. Καη γη‟ απηφ έρεη ιάζνο ν δηθαζηήο λα πηζηεχεη 

πσο ήηαλ έγθιεκα. Έγηλε φκσο άιινπ. Έγηλε έλαο θφλνο ζηελ πφιε, δπν ψξεο πξηλ 

απφ ην πλίμηκν ηνπ πξεγθέια, θαηά ηηο ελληά ην βξάδπ. Ο θνληάο απνθαιχθζεθε 

πνηνο ήηαλ κα πνηέ δελ πηάζηεθε. Έθπγε ηελ ίδηα ψξα απ‟ ηελ πφιε. Με ηα πφδηα 

είλαη αθξηβψο δπν ψξεο ίζακε δσ, ηελ ψξα δειαδή πνπ ν πξεγθέιαο ν δηθφο καο 

ζηεθφηαλε θνληά ζην πεγάδη. Σελ ίδηα λχρηα, θαηά ηηο δέθα, έγηλε κηα κηθξή ιεζηεία 

ζην δξφκν, θάπνπ πέληε ρηιηφκεηξα απφ δσ. Λήζηεςαλ έλα ηδησηηθφ απηνθίλεην. Οη 

έλνρνη πνηέ δελ πηάζηεθαλ. Οξίζηε, ινηπφλ, πσο έγηλε θάηη εθείλε ηε λχρηα. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Καη ηη ζρέζε κπνξεί λα „ρνπλ απηά ηα πεξηζηαηηθά;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Ώπηφ δελ ην μέξσ αθφκα αθξηβψο. Κη ν θνληάο θη απηνί πνπ 

ιεζηέςαλε ην απηνθίλεην, ην θπζηθφηεξν απ‟ φια ζα „ηαλε λα „ρνπλ πεξάζεη απφ δσ. 

Βθείλε ηελ ψξα αθξηβψο, θαηά ηηο έληεθα. Μ‟ έλα απ‟ απηά ηα δχν ζρεηίδεηαη ν 

ζάλαηνο ηνπ πξεγθέια, ν πληγκφο ηνπ. Πσο αθξηβψο, δελ ην μέξσ. Μα ζα ην βξσ κηα 

κέξα, φζνο θαηξφο θη αλ πεξάζεη. 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Θα ην βξεηο. Έρεηο κπαιφ Θνδσξάθε κνπ εζχ… Θέιεηο λα κνπ 

θάλεηο κηα έθζεζε; Να θάζεηαη εθεί, ζην αξρείν. Πνπ μέξεηο κηα κέξα ηη γίλεηαη… 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Θα ην θάλσ Ώζηπλφκε θαη γξήγνξα κάιηζηα. Θα ηε ζπληάμσ θαη ζα 

ζηε θέξσ.  

(Ο Θνδσξάθεο θεχγεη θαη ν Ώζηπλφκνο κνλνινγεί.) 

ΏΣΤΝΟΜΟ: Αηαβφινπ θάιηζα είλ‟ απηφ ην παηδί. Πσο ζην θαιφ ηα ζθέθηεθε θαη 
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ηα ζπλδχαζε φια απηά; Σα ζπλδχαζε φπσο θαλείο καο. Καη ν ζπιινγηζκφο ηνπ, 

βέβαηα, βέβαηα, δελ είλαη φηη δελ έρεη βάζε. Μφλν βάζε; ια ζηεξηγκέλα ζηελ 

αλάθξηζε θαη ηα ζηνηρεία είλαη. Μσξέ ιεο ην πλίμηκν ηνπ πξεγθέια λα έγηλε έηζη; 

Άδηθν δελ έρεη. Αηαφινπ θάιηζα απηφ ην παηδί, ζσζηφο Νηεηέθηηβ. 

(Υακειψλνπλ ηα θψηα, ζθελέο θαζεκεξηλφηεηαο, θφζκνο πάεη θαη έξρεηαη. ην 

θαθελείν θάζνληαη πάιη φπσο ζηελ αξρή ηεο ζθελήο.) 

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: ζηε Νηεηέθηηβ ν Θνδσξάθεο καο ε;   

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Ώκέ, πνηνο ην πεξίκελε, ελ αλακνλή δηνξηζκνχ λα γίλεη πεξίγεινο, απφ 

πεξίγεινο λα γίλεη ρακάιεο ηνπ Πξαμηηέιε, απφ ρακάιεο ηνπ Πξαμηηέιε λα γίλεη 

νιφθιεξνο Νηεηέθηηβ θαη φιν πάιη απφ ηελ αξρή. 

(Γειάλε θαη νη ηξεηο καδί.) 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Καη μέξεηο πνηνο ηνπ θφιιεζε ην παξαηζνχθιη ν Νηεηέθηηβ;  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: ρη. 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Ο ίδηνο ν Ώζηπλφκνο παξαθαιψ.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Κάηη είρε πάξεη ην απηί κνπ φηη ν Θνδσξάθεο καο ηξηγχξλαγε ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα φιν παξέα κε ηνλ Ώζηπλφκν, αιιά δελ είρα θαηαιάβεη φηη είλαη 

ηφζν ζνβαξά ηα πξάγκαηα.  

ΚΏΦΒΣΓΔ: νβαξά; Μφλν; νβαξά δελ ιεο ηίπνηα. Έγξαςε ιέεη θαη κηα έθζεζε 

γηα ηελ ππφζεζε ηνπ πξαγθέια. Ήηαλ ηφζν θαινγξακκέλε, κε ηφζν θαιή 

νξζνγξαθία πνπ ν Ώζηπλφκνο καο ηελ έβαιε θαη ζην αξρείν ηεο ππφζεζεο. ιε ε 

θσκφπνιε έρεη λα ην ιέεη.  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Ναη, λαη ην μέξσ θαη „γσ απηφ. Ο Ώζηπλφκνο, ιέεη, είπε φηη δελ είρε 

μαλαδεί ηφζν νξζνγξαθεκέλν θείκελν.   

ΚΏΦΒΣΓΔ: ρη κφλν απηφ. Βίρε ιάβεη ιέεη θαη φια ηα ζηνηρεία ππφςηλ ηνπ ζηε 

ζεσξία.  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Ναη αιιά ιχζε δελ βξέζεθε.  

ΚΏΦΒΣΓΔ: ρη δελ βξέζεθε. 
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(Καηεβάδνπλ θαη νη ηξεηο ηα θεθάιηα.) 

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Καη ν Ώζηπλφκνο; Ση απέγηλε ν Ώζηπλφκνο;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Ώπηφλ κελ ηνλ θνβάζαη. Σελ πήξε ηελ πξναγσγή ηνπ θαη καο άθεζε 

γεηα.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Μφλν ν Θνδσξάθεο καο δελ πήξε ηνλ δηνξηζκφ πνπ ηνπ αμίδεη.  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Καη ηη θάλεη ηψξα; 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Βίλαη αθφκα ζηε δνχιεςε ηνπ Πξαμηηέιε.  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Οιφθιεξνο Νηεηέθηηβ ζηε δνχιεςε ηνπ Πξαμηηέιε.  

(Γεινχλ θαη νη ηξεηο ρακειφθσλα.)   

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Καη δελ ήζειε λα πάξεη ην καγαδί ηνπ παηέξα ηνπ; Πέζαλε δελ πέζαλε 

θαη απηφο; 

ΚΏΦΒΣΓΔ: Ναη, νπνπ ηψξα; Πάλε θάλα δπν ρξφληα. Μπνξεί λα κελ ήζειε, είρε 

κάζεη θαη ην ηππνγξαθείν.  

ΠΒΛΏΣΔ Ώ: Παληξεχηεθε θαη ε Αέζπνηλα ηνπ Αεκνχιε ηηο πξνάιιεο. Σν κάζαηε;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Ναη, λαη πσο. Β, θαηξφο ηεο ήηαλ πηα. Πφζν λα ηνλ πεξηκέλεη;  

ΠΒΛΏΣΔ ΐ: Καη ν Θνδσξάθεο;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Β, ηνλ αδίθεζε ν Θεφο, αδίθεζε θαη απηφο ηνλ εαπηφ ηνπ.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Θα θάλεηε εζπρία επηηέινπο; Αελ κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα δηαβάζεη 

ηελ εθεκεξίδα ηνπ;  

(Αηπιψλεη ηελ εθεκεξίδα θαη ζεθψλεηαη εθλεπξηζκέλνο, πάεη ζην ηππνγξαθείν, 

βγάδεη ην ζαθάθη θαη μεθηλάεη λα δνπιεχεη. Υακειψλνπλ ηα θψηα. θελέο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Κιείλνπλ ηα θψηα ζηγά ζηγά.) 
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ΚΔΝΔ ΣΡΕΣΔ 

ΚΔΝΕΚΒ ΟΑΔΓΕΒ 

Πξηλ αλνίμνπλ ηα θψηα αθνχγνληαη ήρνη απφ ζεηξήλεο, βνκβαξδηζκνχο, πνδνβνιεηά 

θαη γεξκαληθά εκβαηήξηα. Έπεηηα θξαπγέο θαη εκβαηήξηα, ν ειιεληθφο εζληθφο χκλνο 

θαη ρεηξνθξνηήκαηα, κεηά ην εκβαηήξην ηνπ ΒΏΜ θαη πάιη ππξνβνιηζκνί θαη 

πνδνβνιεηά. Μεηά θνκπξεζέξ θαη ρηηζίκαηα (εξγαζίεο αλνηθνδφκεζεο). ηαλ 

αλάβνπλ ηα θψηα ζηελ ζθελή φια έρνπλ αιιάμεη ελψ παξάιιεια παξακέλνπλ ζηελ 

ίδηα ζέζε. Σν κφλν πνπ παξακέλεη  αθξηβψο ην ίδην είλαη ην ζπίηη ηεο Αέζπνηλαο θαη 

ηνπ Θνδσξάθε. Ώπφ ην ηππνγξαθείν ιείπεη ν πίλαθαο κε ηηο αλαθνηλψζεηο θαη έρεη 

κηα ηακπέια πην κνληέξλα, ην Ώζηπλνκηθφ ηκήκα έρεη λέα ζχκβνια αληίζηνηρα ηεο 

επνρήο. ην θαθελείν ε ηακπέια έρεη αιιάμεη θαη έρεη γίλεη θαθέ-κπαξ. Σν πεγάδη δελ 

θαίλεηαη πηα, ππάξρνπλ παξηέξηα-ζάκλνη ζηελ ζέζε ηνπ θαη παγθάθηα γχξσ απφ απηά.  

Ο Θνδσξήο θάζεηαη ζην ηξαπέδη ηνπ ηππνγξαθείνπ θαη δηνξζψλεη. Μέζα ζην 

ηππνγξαθείν θαίλεηαη λα δνπιεχνπλ θαη άιινη. ΐγαίλεη έλαο απφ κέζα. 

ΣΤΠΟΓΡΏΦΟ: Σειεηψλεηο; Πξέπεη λα ην πξνρσξήζνπκε. 

 ΘΟΑΧΡΏΚΔ: ε ιίγν ζα είλαη έηνηκν. Δ θαιή δνπιεηά δελ ζέιεη βηαζχλε.  

ΣΤΠΟΓΡΏΦΟ: Ναη αιιά νη πειάηεο πιεξψλνπλ γηα ηαρχηεηα θαη πνηφηεηα κελ ην 

μερλάο.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Ο θχξηνο Πξαμηηέιεο ήμεξε λα ηνπο ξεγνπιάξεη.  

ΣΤΠΟΓΡΏΦΟ: Ο θχξηνο Πξαμηηέιεο φκσο, δελ είλαη εδψ ηψξα, είλαη; Σψξα ην 

ηππνγξαθείν αλήθεη ζε κέλα θαη ηα πξάγκαηα ζα γίλνληαη φπσο ιέσ. 

πλελλνεζήθακε;  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Ναη, κάιηζηα. 

(Ο ηππνγξάθνο ηνλ θνηηάεη αγξηεκέλα θαη κπαίλεη κέζα. Ο Θνδσξάθεο κνλνινγεί.) 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Μα πσο έρνπλ αιιάμεη ηα πξάγκαηα έηζη; Ώιιάμακε, κεγαιψζακε,  

κα ηφζν πνιχ; Ώο φςεηαη απηφο ν πφιεκνο πνπ „θεξε ηα πάλσ θάησ. ε κηα λχρηα 

έγηλαλ φια. Μνπ θάλεθε ζαλ λα „γηλαλ ζε κηα λχρηα. Μα λα παίξλσ εληνιέο; Πνηνο  

εγψ; Ώιιά ραιάιη. Έρε ράξε πνπ δελ ην πήξα δηθφ κνπ ην καγαδί φηαλ ηα κηιάγακε κε 



 

118 

 

ηνλ Πξαμηηέιε, αιιά ηη λα ην θάλσ; Αελ είλαη απηά γηα κέλα. Σα πξάγκαηα ζα ήηαλ 

πνιχ δηαθνξεηηθά. Βίλαη γηα κέλα ην ηππνγξαθείν; Αελ είλαη, είλαη θάηη πξνζσξηλφ. 

Πξν-ζσ-ξη-λφ. Ώθνχο; Ώο φςεηαη ν πφιεκνο. ια ζα „ηαλ αιιηψο. Πσο πέξαζε ν 

θαηξφο; Πσο πέξαζαλ ηα ρξφληα; Σφζα ρξφληα!  

(Σα θψηα ρακειψλνπλ ν Θνδσξάθεο καδεχεη ηα ραξηηά ηνπ θαη ηα παξαδίδεη ζηνλ 

ηππνγξάθν. ΐάδεη ην ζαθάθη ηνπ θαη θεχγεη. Πάεη πξνο ην θαθελείν. Κάλεη λα 

πεξάζεη απφ ην ζπίηη ηεο Αέζπνηλαο αιιά δηζηάδεη φπσο πάληα θαη αιιάδεη δξφκν. 

Κάζεηαη ζην θαθελείν θαη αλνίγεη ηελ εθεκεξίδα. Κφζκνο πάεη θαη έξρεηαη. Ο 

Θνδσξάθεο δηαβάδεη θαη ηνλ παίξλεη ν χπλνο. Δ πιαηεία ζηγά ζηγά αδεηάδεη κέλεη 

κφλνο ηνπ.) 

Ώλνίγνπλ ηα θψηα -ν θσηηζκφο είλαη γηα βξάδπ. Ο Καθεηδήο πιεζηάδεη ηνλ 

Θνδσξάθε θαη ηνλ ζθνπληάεη. 

ΚΏΦΒΣΓΔ:  Έια ζήθσ, λχρησζε γηα ηα θαιά. Ώχξην πάιη.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Μκκ; 

ΚΏΦΒΣΓΔ:  Έια ζήθσ Θνδσξάθε ζε πήξε ν χπλνο. ξα γηα μεθνχξαζε.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: (Σεληψλεηαη) Μκκ λαη, δίθην έρεηο. Ση ρξσζηάσ;  

ΚΏΦΒΣΓΔ: Πήγαηλε εζχ θαη ζα ηα βξνχκε, αχξην πάιη. Αελ ζα ραζνχκε θηφιαο. 

Σφζα ρξφληα...  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: (Νεπξηαζκέλα) Ση ρξσζηάσ είπα.   

ΚΏΦΒΣΓΔ: (Με έθπιεμε) Σα ζπλεζηζκέλα. 

Ο Θνδσξάθεο αθήλεη ιεθηά ζην ηξαπέδη ηελ ψξα πνπ ν θαθεηδήο καδεχεη ηηο 

θαξέθιεο θαη θιείλεη ηα θψηα. Ο Θνδσξάθεο καδεχεη ηα πξάγκαηα ηνπ θαη πάεη πξνο 

ην ζπίηη. Πεξλάεη απφ ην δξφκν πνπ απνθεχγεη θαη θάλεη λα γπξίζεη πίζσ. Γπξλάεη 

πξνο ηα πίζσ θαη θάλεη λα ηξέμεη. Σν κεηαληψλεη. Κνηηάεη ην ζπίηη ηεο Αέζπνηλαο, ηα 

θψηα είλαη θιεηζηά.  

(Μνλνινγεί.) 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Καη πνηνο ζα κε δεη ηέηνηα ψξα; άκπσο θαη έρεη θακία ζεκαζία πηα; 

Βθείλε παληξεχηεθε. Αελ έκεηλε ηίπνηα, κφλν ην ζπίηη βνπβφ. Γηα δεο πσο κε θνηηάεη; 
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Πνπ λα „λαη ηέηνηα ψξα; Αελ έρεη πνπζελά θσο. Ώ, λαη μεράζηεθα. Δ ζεία ηεο, 

γηνξηάδεη απφςε, φινη ζα είλαη καδεκέλνη εθεί. Γηνξηή. Μκκ λαη γηνξηή.  

(ηέθεηαη απέλαληη απφ ην ζπίηη ηεο. πλερίδεη λα κνλνινγεί.) 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Πσο κπνξεί λα αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα έηζη; Οη άλζξσπνη. Βγψ φκσο 

δελ άιιαμα. ινη νη άιινη… κνξθε βξαδηά απφςε γηα γηνξηή. Ώπηφ ν θαζαξφο 

νπξαλφο. Σν θεγγάξη δελ ιππάηαη θαλέλαλ κεξηθέο θφξεο, ζ‟ φινπο ζέιεη ξίμεη ηε 

ιάκςε ηνπ. ε ζπίηηα, αλζξψπνπο, παληνχ, παληνχ. Σν δηθφ ηεο ην ζπίηη φκσο δελ 

άιιαμε. Βθείλε είλαη κηα άιιε ππφζεζε. Μα ηη σξαία βξαδηά απφςε; αλ νινθψηηζην 

ζθεληθφ είλαη ε κηθξή καο πιαηεία. Αεο πσο ιακπνθνπάλε φια ζην λπρηηάηηθν θσο.  

(Κνηηάεη γχξσ ηνπ, έπεηηα θνηηάεη ην πεγάδη.) 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Αελ θαίλεηαη ίρλνο απφ ην πεγάδη πηα. Σν ζθεπάζαλε φιν. Μαδί ηνπ 

ζθεπάζαλε θαη ηνλ θαεκέλν ηνλ πξεγθέια. Καλείο δελ ηνλ ζθέθηεηαη πηα. Πέξαζαλ 

ηφζα. Να ζ‟ απηφ ην θηίξην πνπ ζηέθεη εθεί, μελνδνρείν ηψξα πηα ήηαλ ην 

θξαζνπνπιεηφ πνπ θαζφηαλ. Κάζε βξάδπ… απφ θεη θηλνχζε γηα λα „ξζεη πξνο ηα δσ 

λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ.  

(Ώλαπαξηζηά ηε δηαδξνκή, παξάιιεια εκθαλίδεηαη ν πξεγθέιαο ζηε ζθελή 

πεξπαηψληαο αξγά καδί ηνπ θαη ν Θνδσξάθεο δείρλεη ηελ πνξεία.)  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Να, λα, ζαλ λα ηνλ βιέπσ είλαη. Έλα βξάδπ ζαλ θαη απηφ ήηαλ. 

Παλζέιελνο. Οινζηξφγγπιν ην θεγγάξη θαη δελ αθνχγνληαλ ηίπνηα.  

(Σν ξνιφη ρηππάεη έληεθα) 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Μεζπζκέλνο, κεζπζκέλνο ζα ήηαλ. ρη πνιχ φκσο, φπσο πάληα. Γηα 

ην ζπίηη ηνπ πήγαηλε. Να, λα, απφ δσ ζα πέξαζε ζίγνπξα, ζαλ λα βιέπσ ηα βήκαηα 

ηνπ. Παξαπαηάεη, ρνξνπεδάεη, ραξνχκελνο είλαη. Βπηπρηζκέλνο κέζα ζηε κηδέξηα ηνπ. 

Πξνρσξάεη κέζα απφ ηελ πιαηεία. ηαζεξά βήκαηα. Σψξα βξίζθεηαη ζην πεγάδη. 

Ήηαλ εδψ αθξηβψο, εδψ πνπ ζηέθνκαη θαη γσ ηψξα. Βδψ αθξηβψο. Κάησ απφ απηφ ην 

παγθάθη ήηαλ ην πεγάδη, ην ζπκάκαη θαιά.  

(ηακαηάλε θαη νη δπν. Ο πξεγθέιαο κέλεη αθίλεηνο ζε εθείλν ην ζεκείν. Ο 

Θνδσξάθεο θνηηάεη εμεηαζηηθά γχξσ ηνπ. Ώθνχγνληαη γπλαηθεία ηαθνχληα ζην δξφκν. 

Ο Θνδσξάθεο πεγαίλεη θνληά ζην πξεγθέια θαη θνηηάεη πξνο ην ζπίηη.) 
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ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Βίλαη ε Αέζπνηλα; Βίλαη ε Αέζπνηλα. 

(ΐγάδεη ην ηεηξάδην απφ ηελ ηζέπε ηνπ ζαθαθηνχ ηνπ θαη ςάρλεη ηηο ζειίδεο.) 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Βίλαη ε Αέζπνηλα. Μνπ ην „ρε πεη ηφηε. ια κνπ ηα „ρε πεη. Αελ ηε 

θψλαμαλ ζηελ αλάθξηζε, αιιά εκέλα κνπ ην „ρε πεη. Έληεθα θαη είθνζη αθξηβψο. 

Γπξίδεη απφ ηε ζεία ηεο. Έληεθα θαη είθνζη. ια κνπ ηα „ρε πεη. 

(Ώθνχγεηαη ε θσλή ηεο Αέζπνηλαο)  

ΑΒΠΟΕΝΏ: Βίδα κηα ζθηά θαη ζηέθνληαλ δίπια ζην πεγάδη. Νφκηδα πσο ήζνπλ εζχ.  

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: (Πξνο ηελ θσλή) ρη, φρη Αέζπνηλα δελ ήκνπλ εγψ. 

ΑΒΠΟΕΝΏ: Καη γηαηί λα κελ είζαη; Βγψ ζ‟ αγαπνχζα -θαη ην „μεξεο. Καη ηη κε 

πείξαδε εκέλα πνπ δελ πήξεο ηε ζέζε; Βγψ ήκνπλ θησρή. 

(Ο Θνδσξάθεο θιείλεη ην ηεηξάδην, ν πξεγθέιαο αξρίδεη λα θνπληέηαη πάιη θνηηάεη 

πξνο ην παξάζπξν ηεο Αέζπνηλαο. Ο Θνδσξάθεο παίξλεη ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

πξεγθέια θαη θξχβεηαη πίζσ απ‟ απηφ. Δ Αέζπνηλα πεξλάεη θνληά ηνπο αιιά δελ 

ηνπο βιέπεη. Μπαίλεη κέζα ζην ζπίηη. ην πάλσ φξνθν ηνπ ζπηηηνχ αλάβεη θσο θαη ε 

ζθηά ηεο θαίλεηαη λα πεγαηλνέξρεηαη θαη λα αιιάδεη. Ο πξεγθέιαο ρακνγειάεη. Ο 

Θνδσξάθεο ηνλ θνηηάεη θαη βγάδεη πάιη ην ηεηξάδην.) 

(Ώθνχγεηαη ε θσλή ηεο Αέζπνηλαο)  

ΑΒΠΟΕΝΏ: ηαλ έζβεζα ην θσο, θνίηαμα θξπθά πίζσ απφ ηελ θνπξηίλα, λα κελ 

θαίλνκαη. Ήηαλ αθφκα εθεί πέξα, ζηέθνληαλ, δελ έθαλε ηίπνηα. Ξαλαθνίηαμα άιιε 

κηα θφξα. Ήζεια λα „ζνπλ εζχ… 

(Σα θψηα ζην παξάζπξφ ζβήλνπλ. Δ θνπξηίλα θνπληέηαη. Ο πξεγθέιαο θάλεη βήκαηα 

πξνο ηα πίζσ. Μαδί ηνπ παξαζχξεη θαη ηνλ Θνδσξάθε. Πέθηνπλ θαη νη δπν ζην 

παγθάθη. Ο Θνδσξάθεο θάλεη λα ζεθσζεί κα ν πξεγθέιαο ηνλ ηξαβάεη πξνο ηα 

πίζσ. Ώθνινπζεί κάρε, ν Θνδσξάθεο θαηαθέξλεη λα ζεθσζεί ιίγν.) 

(Φσλάδεη) 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Αέζπνηλα… 

(Σνλ ηξαβάεη πάιη πίζσ. ΐάδεη ηα ρέξηα ηνπ ζην ζηφκα θαη ην πξφζσπν, ζσξηάδεηαη 
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πίζσ. Πέθηεη πάλσ ζηνλ πξεγθέια ν φπνηνο καδεχεηαη θαη θεχγεη αξγά φπσο κπήθε 

απφ ηελ ζθελή.) 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: (Μνλνινγψληαο θαη θιαίγνληαο) Να ην, ινηπφλ. Έηζη είρε γίλεη. Έηζη 

είρε γίλεη θαη ηφηε; Έηζη είρε βάιεη θαη „θείλνο κέζα ζηα ρέξηα ηνπ ην πξφζσπν ηνπ κε 

ην θσο πνπ ζβήζηεθε ζην παξάζπξν, έθαλε πίζσ λα θαζίζεη λα θιάςεη. Αελ ήηαλ ν 

πάγθνο, ήηαλ ηφηε ην ζθέπαζκα, ζάπην. Καηξαθχιεζε κέζα. Καλέλα κπζηηθφ δελ 

ππάξρεη εδψ πέξα. Οχηε εγθιήκαηα νχηε λήκαηα πνπ θηάλνπλ ηφζν καθξηά, θφλνη, 

ιεζηείεο. Σίπνηα. Αελ ππάξρεη θακία δηθαίσζε, θακία ζπλέρεηα, θαλέλαο ζξίακβνο. Ση 

θη αλ ην βξήθα; Μηα ληφηε ρακέλε, κηα δσή παξαπιαλήζεθα ζε έλα φλεηξν ςεχηηθν. 

Σψξα ην μέξσ… Πάληα ην ήμεξα… Πνηέ δελ ην πίζηεςα… Αελ έθαλα ηίπνηα… 

(Ξεζπάεη ζε ιπγκνχο. Ώθνχγνληαη βήκαηα απφ καθξηά. Υψλεη ην πξφζσπν ηνπ 

πεξηζζφηεξν ζηα ρέξηα ηνπ. Πιεζηάδεη έλαο Ώζηπλνκηθφο)  

ΏΣΤΝΟΜΕΚΟ: Πνηνο είλαη εθεί ζηα ζθνηάδηα;  

(Ο Θνδσξάθεο ζεθψλεη ην θεθάιη θαη ηνλ θνηηάεη ρσξίο λα κηιήζεη.)  

ΏΣΤΝΟΜΕΚΟ: Ώ, κάιηζηα ν θχξηνο Νηεηέθηηβ. Αελ έρεηε θαλέλα κπζηήξην λα 

ιχζεηε απφςε θχξηε Νηεηέθηηβ; Ση θάζεζηε εδψ ζηα ζθνηεηλά θαη κπμνθιαίηε; Αελ 

είλαη ζσζηφ. Αηαηαξάζζεηαη ηελ θνηλή εζπρία δελ ην βιέπεηε; Θα ζαο παξαθαιέζσ 

λα ηα καδέςεηε θαη λα γπξίζεηε ζπίηη ζαο. Έμαιινπ ην μέξεηε θαιχηεξα απφ ηνλ 

θαζέλα καο εδψ είλαη ηφπνο εγθιήκαηνο δελ είλαη έλα απιφ ζεκείν. Θα ήηαλ 

αζθαιέζηεξα εάλ επηζηξέθαηε ζπίηη ζαο θαη δελ κπμνθιαίηε ζε δεκφζηνπ ρψξνπο. Μ‟ 

αθνχηε; Νηεληέθηηβ πξάκα. Ώραραρα.   

(Φεχγεη γειψληαο δπλαηά) 

Ο Θνδσξάθεο ζεθψλεηαη φξζηνο. ηαλ ν Ώζηπλνκηθφο έρεη απνκαθξπλζεί. 

Φσλάδνληαο. 

ΘΟΑΧΡΏΚΔ: Κχξηε Ώζηπλφκε ζα θσλάμσ απφςε. Καη ζα κ‟ αθνχζεηε φινη ζαο. 

ινη ζαο. Βκέλα, πνπ κηα δσή δελ κηινχζα. Γηα πείηε κνπ ινηπφλ; Θα ήηαλ 

αζθαιέζηεξα γηα ηνλ θφζκν αλ δελ ππήξραλ θαη ηα πεγάδηα θαη „κεηο νη 

δπζηπρηζκέλνη πνπ θάηη ηέηνηεο λχρηεο καο πηάλεη ην παξάπνλν θαη ζσξηαδφκαζηε 

φπνπ βξνχκε θαη θιαίκε; Θα „ηαλ αζθαιέζηεξα ζηε κηθξή καο πφιε; Μνλάρα πνπ 
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εκείο, θπξ Ώζηπλφκε ηέηνηαλ ψξα- εκείο, εζείο, ε Αέζπνηλα, φινη, έρνπκε θιείζεη  πηα 

ην παξάζπξν θαη δελ ηνπο βιέπνπκε, δελ ηνπο είδακε, δελ ηνπο αθνχκε πνπ πέθηνπλ 

απάλσ ζηνπο πάγθνπο, κπνξεί θαη λα θαηξαθπινχλε θάπνηε ζηνλ ζάλαην.     

 

ΣΒΛΟ 
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