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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θμίηδζήξ ιμο ζημ Σιήια Θεαηνζηχκ πμοδχκ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ ημ εκδζαθένμκ ιμο ζηνάθδηε ζηδ ζπέζδ εεάηνμο ηαζ 

θζθμζμθίαξ. ηδκ παβηυζιζα δναιαημονβία πμθθμί ζοββναθείξ ηαηαπζάζηδηακ ιε 

μκημθμβζηά ηαζ οπανλζαηά γδηήιαηα. Ώκαγδηχκηαξ ηάηζ ακηίζημζπμ ηαζ ζηδκ 

εθθδκζηή δναιαημονβία ζοκακηήεδηα ιε ημ ένβμ ημο ΐαζίθδ Γζχβα. Δ ζφκεεζδ 

θζθμζμθζημφ ζημπαζιμφ ηαζ επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ πμο δζαπθέημκηαζ ιε πθήεμξ 

ιοεμθμβζηχκ ζημζπείςκ ζηδ εεαηνζηή ημο βναθή ιε ιάβερε. Έηζζ, απμθάζζζα ζηδ 

δζδαηημνζηή ιμο δζαηνζαή κα αζπμθδεχ ιε ημ ζφκμθμ ημο ένβμο ημο, εηδμιέκα ηαζ 

ακέηδμηα εεαηνζηά ένβα, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα ημ απμηςδζημπμζήζς. Δ 

ζοζηδιαηζηή επζζηδιμκζηή ιεθέηδ ηδξ δναιαημονβίαξ ημο ΐαζίθδ Γζχβα ιε μδήβδζε 

ζε ακηζδζαιεηνζηά ιμκμπάηζα ένεοκαξ -θζθμζμθζηά ζοζηήιαηα, ενδζηεζμθμβία, 

ροπακάθοζδ αθθά ηαζ επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ, υπμο ιε πανά αλζμπμίδζα ηζξ ζπμοδέξ 

ιμο ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ- αθθά ηαζ ζε πμζηίθα αζζεδηζηά νεφιαηα ηαζ 

δναιαημονβζηέξ ηεπκζηέξ. Ώπμηαθφθεδηε έηζζ έκα ιμκαδζηυ -βζα ηα εθθδκζηά 

δεδμιέκα- εεαηνζηυ θαζκυιεκμ ιε ζοβηεηνζιέκδ ημζιμεεςνία ηαζ εεαηνζηή 

ζημπζιυηδηα. Βθπίγς υηζ δ πανμφζα ενβαζία είκαζ ιία ζοιαμθή ζηδκ ενιδκεία ηδξ 

ζφκεεηδξ ηαζ πμθφιμνθδξ δναιαημονβίαξ ημο ΐαζίθδ Γζχβα ηαζ βεκζηυηενα ζηδ 

ιεθέηδ ηδξ ζπέζδξ ηδξ εθθδκζηήξ δναιαημονβίαξ ηαζ ημο θζθμζμθζημφ ζημπαζιμφ. Δ 

πμνεία ηδξ ένεοκαξ αοηήξ ήηακ βζα ιέκα έκα βμδηεοηζηυ ηαλίδζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

μπμίμο απμηυιζζα βκχζεζξ, δζαιυνθςζα ζηέρεζξ, ηαηαζηάθαλα ζε απυρεζξ ηαζ 

πνμπάκηςκ πνμζέββζζα, εζημκζηά έζης, ημ έζπαημ υνζμ ηδξ γςήξ, ημ θαζκυιεκμ ημο 

εακάημο. Βίιαζ εοβκχιςκ ζημκ ΐαζίθδ Γζχβα πμο ιμφ έδςζε ηδ δοκαηυηδηα βζ‟ 

αοηήκ ηδκ πενζήβδζδ ζε πμζηίθα ζδεμθμβζηά ημπία.  

 

Ώζζεάκμιαζ ηδκ οπμπνέςζδ ηαζ ηδκ ακάβηδ κα εοπανζζηήζς πμθθμφξ ακενχπμοξ 

πςνίξ ηδκ ανςβή ηςκ μπμίςκ δεκ εα είπε μθμηθδνςεεί δ ένεοκα αοηή. Καηανπάξ 

εοπανζζηχ ημοξ ηαεδβδηέξ ηδξ ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ ιμο: ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή 

ημ Αδιήηνδ Σζαηζμφθδ βζα ηδ ααζζηή ιεεμδμθμβία, αθθά ηαζ ημκ πνυκμ ηαζ ημκ 

ηυπμ πμο δαπάκδζε εθέβπμκηαξ ηαζ δζμνεχκμκηαξ ηδκ ενβαζία ιμο, ηδκ ηαεδβήηνζα 

ηα Υανά Μπαημκζηυθα βζα ηα δναιαημθμβζηά ηδξ ζπυθζα, ηζξ θζθμθμβζηέξ ηδξ 

επζζδιάκζεζξ αθθά ηαζ βζα ημ έκαοζια πμο ιμο έδςζε, ςξ ηαεδβήηνζά ιμο ζημ 

Σιήια Θεαηνζηχκ πμοδχκ ημο Πακ/ιίμο Ώεδκχκ, κα αζπμθδεχ ιε ημκ ζοκδοαζιυ 



 4 

θζθμζμθίαξ ηαζ δναιαημονβίαξ ηαζ ηδκ ηαεδβήηνζα ηα Μανίηα Θςιαδάηδ μζ 

ζδιεζμθμβζηέξ ιεθέηεξ ηδξ μπμίαξ ιε εζζήβαβακ ζημκ ηυζιμ ηδξ απμηνοπημβνάθδζδξ 

ημο ζδιαζκμιέκμο. Βπίζδξ, ημκ ηαεδβδηή ημ Πθάηςκα Μαονμιμφζηαημ βζα ηδκ 

παναπχνδζδ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐαζίθδ Γζχβα πμο είπε ζηδκ ηαημπή ημο. Σμ 

επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ ημο Β.Λ.Ε.Ώ. πμο ιε αμήεδζε ζημκ εκημπζζιυ ηςκ 

ακέηδμηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐαζίθδ Γζχβα απυ ημ ανπείμ ημο Κχζηα 

Γεςνβμοζυπμοθμο, αθθά ηαζ ημ πνμζςπζηυ ηςκ αζαθζμεδηχκ ηαζ ηςκ 

ζπμοδαζηδνίςκ ημο Πακ/ιίμο Ώεδκχκ. Εδζαίηενεξ εοπανζζηίεξ μθείθς ζηδ Γζμφθδ 

Πεγμπμφθμο, ηδξ μπμίαξ δ δαηηοθυβναθδ ενβαζία ζηάεδηε πμθφηζιμξ ζφιαμοθμξ ηαζ 

ζηδ Μάνα Φζδεηγή ηδξ μπμίαξ δ Αζπθςιαηζηή ενβαζία ιε αμήεδζε κα δζαζηαονχζς 

πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημ ένβμ ημο ΐαζίθδ Γζχβα. Ώκεηηίιδηδ ζηάεδηε επίζδξ δ 

αμήεεζα ηαζ δ ζοιπανάζηαζδ ημο ηαεδβδηή ημο Λεςκίδα ςηδνυπμοθμο ημο μπμίμο 

δ ηαεμδήβδζδ, μζ οπμδείλεζξ ηαζ μζ παναζκέζεζξ ζοκηέθεζακ ζηδκ έβηαζνδ 

μθμηθήνςζδ ηδξ ένεοκαξ. Θενιέξ εοπανζζηίεξ μθείθς ηαζ ζηδκ ηαεδβήηνζα ηα 

Ώββέθα Καζηνζκάηδ πμο βεκκαζυδςνα ιμο έδςζε πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημ 

ακηζηείιεκμ ηδξ ενβαζίαξ ιμο. Εδζαίηενεξ εοπανζζηίεξ μθείθς ζηδ ζφγοβμ ημο ΐαζίθδ 

Γζχβα ηα Παοθίκα Παιπμφδδ πμο ιε δέπηδηε θζθυλεκα ηαζ ιμο ειπζζηεφεδηε ημ 

ανπείμ ημο ζογφβμο ηδξ. Σδκ ίδζα εοβκςιμζφκδ μθείθς ηαζ ζηδκ ηυνδ ημο ηα Βθέκδ 

Γζχβα βζα ηδκ επμζημδμιδηζηή ζογήηδζδ πμο είπαιε. 

 

Υςνίξ ηδκ αιένζζηδ ηαηακυδζδ θίθςκ ηαζ ζοββεκχκ δ ενβαζία αοηή δεκ εα είπε 

μθμηθδνςεεί. ε υθμοξ απεοεφκς έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ. Εδζαζηένςξ ζημκ πφνμ 

Αεθδαμννζά βζα ηδκ ζοιπανάζηαζδ ηαζ ζημκ Νζηήηα Ώθζθένδ βζα ηδκ ηαεμδήβδζδ 

ζε γδηήιαηα ηεπκζηήξ θφζεςξ. Σέθμξ, αθζενχκς ηδκ ενβαζία ιμο ζημοξ βμκείξ ιμο 

Ώεδκυδςνμ Πνμφζαθδ ηαζ Πακαβζχηα Ώκαβκςζημπμφθμο, ημοξ εοπανζζηχ βζα υζα 

ιμφ έιαεακ ηαζ είιαζ εοηοπήξ πμο είκαζ ιαγί ιμο βζα κα ιμζναζημφιε ηδ ζηζβιή αοηή. 

 

Βφδ Πνμφζαθδ 

Εμφκζμξ 2010 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄        

Δεξκελεπηηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ  

ζηα ζεαηξηθά έξγα ηνπ Β. Εηώγα      ζ.175 

ΒΕΏΓΧΓΔ         ζ.175 

 

Α. ΘΡΖΚΔΗΟΛΟΓΗΚΔ ΓΟΞΑΗΔ      

  

ΒΕΏΓΧΓΔ         ζ.177 

1. Ο Μέβαξ Μπεδγάπ: ηακζααθζζιυξ      ζ.177 

2. Λαζηζπέκζμ θένεηνμ: επίηθδζδ ημο Υάνμο     ζ.179 

3. Οζ ιπνζγυθεξ: ηακζααθζζιυξ       ζ.180 

4. Δ ζηαθίδα ή ημ ρεοημπαίδζ: είζμδμξ ζηδ ιήηνα/βδ    ζ.183 

5. Οζ πθφζηνεξ: είζμδμξ ζηδ ιήηνα/βδ      ζ.184 

6.Σμ αμοκυ: απμηνοθζζιυξ       ζ.185 

7. Big-Bang: ημζιζηυ αοβυ       ζ.190 

8. Ο δεμπμζυξ: απμηνοθζζιυξ       ζ.193 

9. Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαικήζηνα: απμηνοθζζιυξ    ζ.197 
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1. Δ θαζδνή δμθμθμκία ημο ημο ιζε      ζ.203 
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4. Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα       ζ.214 

5. Ο δεμπμζυξ         ζ.220 

6. Μήδεζα         ζ.221 

7. Σμ Μπμγυ         ζ.227 

 

Γ. ΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟ         

ΒΕΏΓΧΓΔ         ζ.230 

1. Βζηζαηυνζμ Humanismus       ζ.231 

2. Παζπαθζκά παζπκίδζα ή Ώζηζηή Μοεμθμβία     ζ.232 

3. Σα δμηάνζα         ζ.239 

4. Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ       ζ.241 
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6. Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ       ζ.248 

7. Φζθμηηήηδξ         ζ.249 
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8. Σμ ιπμοηάθζ         ζ.251 

9. Σμ αμοκυ         ζ.253 

10. Big-Bang         ζ.255 

11. Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ      ζ.255 

12. Μήδεζα         ζ.256 

 

Γ. ΗΝΓΟΤΨΜΟ / ΒΟΤΓΗΜΟ        
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3. Δ θαζδνή δμθμθμκία ημο ημο ιζε      ζ.264 

4. Σα δμηάνζα         ζ.268 

5. Δ ζηαθίδα ή ημ ρεοημπαίδζ       ζ.272 

6. Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ        ζ.273 

7. Οζ βάιμζ         ζ.277 

8. Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ       ζ.281 
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δ. Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα      ζ.310 

ε. Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ      ζ.312 

2. ΝΕΣΒ         ζ.313 

α. Οζ ιπνζγυθεξ         ζ.313 

α. Βζηζαηυνζμ Humanismus       ζ.314 

β. Παζπαθζκά παζπκίδζα        ζ.315 



 9 

δ. Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ       ζ.317 

ε. Φζθμηηήηδξ         ζ.318 

ζη. Σμ αμοκυ         ζ.320 

3. ΜΠΒΡΞΟΝ        ζ.321 

α. Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ       ζ.321 

α. Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ       ζ.327 

β. Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ     ζ.330   

4. ΚΧΣΏ ΏΞΒΛΟ       ζ.333 

α. Παζπαθζκά παζπκίδζα       ζ.333 

α. Οζ βάιμζ.         ζ.333 

β. Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα      ζ.334 

δ. Μήδεζα        ζ.334 

 

Σ. ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ     

ΒΕΏΓΧΓΔ        ζ.335 

1. Ο Μέβαξ Μπεδγάπ       ζ.336 

2. Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ       ζ.336 

3. Οζ βάιμζ        ζ.338 

4. Οζ πθφζηνεξ        ζ.340 

5. Big-Bang        ζ.343 

6. Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ     ζ.344 

7. Σμ Μπμγυ        ζ.346 

 

Ε. ΤΠΑΡΞΗΜΟ: ΑΛΜΠΔΡ ΚΑΜΤ / ΕΑΝ ΠΧΛ ΑΡΣΡ   

ΒΕΏΓΧΓΔ        ζ.347 

1. Λαζηζπέκζμ θένεηνμ       ζ.347 

2. Φζθμηηήηδξ        ζ.347 

3. Σμ ιπμοηάθζ        ζ.350 

4. Μήδεζα        ζ.356 

 

Ζ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ      

ΒΕΏΓΧΓΔ        ζ.360 

1. Λαζηζπέκζμ θένεηνμ       ζ.361 

2. Δ ζηαθίδα        ζ.361 

3. Οζ βάιμζ        ζ.362 

4. Σμ αμοκυ        ζ.363 

5. Big-Bang        ζ.364 
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6. Ο δεμπμζυξ        ζ.368 

7. Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ     ζ.373 

8. Σμ Μπμγυ        ζ.380 

 

ΜΔΡΟ Β΄ 

Αηζζεηηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ ζηε δξακαηνπξγία  ηνπ Β. Εηώγα 

Βζζαβςβή         ζ.388 

Σν θαηλόκελν ηνπ ζαλάηνπ σο «αηζζεηηθό» γεγνλόο ζηε δξακαηνπξγία  ηνπ Β. Εηώγα 

Α. ΛΔΣΡΗΜΟ        ζ.388 

Β. ΤΜΒΟΛΗΜΟ        ζ.389 

Γ. ΝΣΑΝΣΑΨΜΟ        ζ.392 

1. Ο Μέβαξ Μπεδγάπ        ζ.392 

2. Σμ παναιφεζ         ζ.393 

 

Γ. ΤΠΔΡΡΔΑΛΗΜΟ       ζ.394 

1. Λαζηζπέκζμ θένεηνμ        ζ.398 

2. Βζηζαηυνζμ Humanismus       ζ.400 

3.Παζπαθζκά παζπκίδζα        ζ.404 

4. Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ       ζ.406 

5. Δ ζηαθίδα ή ημ ρεοημπαίδζ       ζ.409 

6. Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ        ζ.412 

7. Οζ βάιμζ         ζ.415 

8. Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ       ζ.418 

9. Οζ πθφζηνεξ         ζ.424 

10. Σμ ιπμοηάθζ        ζ.427 

11. Big-Bang         ζ.429 

12. Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα       ζ.431 

13. Ο δεμπμζυξ         ζ.433 

14. Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα      ζ.433 

15. Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ      ζ.436 

16. Μήδεζα         ζ.439 

17. Σμ Μπμγυ         ζ.440 

 

Δ. ΘΔΑΣΡΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΟΓΟΤ      ζ.443 

α. Εδεμθμβζηυ οπυααενμ        ζ.445 

α. Κμζκςκζηή ηνζηζηή        ζ.448 

β. ναια ημο ζοββναθέα       ζ.448 
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δ. Θέαηνμ ηαηαζηάζεςκ        ζ.450 

ε. Γθχζζα         ζ.451 

ζη. Αναιαημονζηέξ ηεπκζηέξ       ζ.452 

 

Σ. ΑΡΥΑΗΑ ΣΡΑΓΧΓΗΑ        

ΒΕΏΓΧΓΔ         ζ.453 

1.Οζ πθφζηνεξ         ζ.458 

2. Φζθμηηήηδξ         ζ.458 

3. Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα       ζ.458 

4. Δ ηαθή ιμο Μάκα Κθοηαζικήζηνα      ζ.460 

5. Μήδεζα         ζ.467 

 

Ε. ΓΗΑΚΔΗΜΔΝΗΚΟΣΖΣΑ       ζ.469 

1. Βζηζαηυνζμ Humanismus       ζ.469 

2. Δ θαζδνή δμθμθμκία ημο ημο ιζε      ζ.470 

3. Δ ζηαθίδα ή ημ ρεοημπαίδζ       ζ.472 

4. Οζ βάιμζ         ζ.475 

5. Οζ πθφζηνεξ         ζ.478 

6. Ο δεμπμζυξ         ζ.479 

7. Δ ηαθή ιμο Μάκα Κθοηαζικήζηνα      ζ.488 

8. Big-Bang, Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ, Σμ Μπμγυ   ζ.494 

 

ΜΔΡΟ Γ΄ 

Πξόζιεςε θαη απνηίκεζε ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπ Βαζίιε Εηώγα   

ΒΕΏΓΧΓΔ         ζ.496 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄        ζ.497 

Πξόζιεςε ηεο δξακαηνπξγία ηνπ Β .Εηώγα από ηελ θξηηηθή θαη ηνπο κειεηεηέο 

 

Κνζηζηή εεάηνμο: ανπζηέξ εηηζιίζεζξ 

α. Θέαηνμ ημο παναθυβμο       ζ.498 

Μάνζμξ Πθςνίηδξ        ζ.498 

ΐάζμξ ΐανίηαξ         ζ.499 

Μπάιπδξ Κθάναξ        ζ.499 

α. Τπεννεαθζζιυξ        ζ.499 

Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ       ζ.499 

 Θοιέθδ         ζ.499 

β. οιαμθζζιυξ         ζ.500 
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Θυδςνμξ Κνδηζηυξ        ζ.500 

Γζάκκδξ ΐαναένδξ        ζ.500 

Σάζμξ Λζβκάδδξ        ζ.501 

δ. οκεεηζηέξ απυρεζξ        ζ.501 

Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ        ζ.501 

ηάεδξ Ανμιάγμξ        ζ.502 

υθςκαξ Μαηνήξ        ζ.502 

ε. Ώνπαία Σναβςδία        ζ.502 

ΐάζμξ Παβημονέθδξ        ζ.502 

Μεθεηδηέξ / Θεαηνμθυβμζ       ζ.502 

Βθέκδ ΐανμπμφθμο        ζ.503 

ΐάθηεν Πμφπκεν        ζ.503 

Γζχνβμξ Πεθάκδξ        ζ.503 

Γνδβυνδξ Εςακκίδδξ        ζ.503 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄        ζ.504 

Απνηίκεζε ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπ Β. Εηώγα από ηελ Κξηηηθή θαη ηνπο κειεηεηέο  

 

Ώ. Εδζάγμοζα βναθή        ζ.504 

ΐ. Φζθμζμθζηυξ ζημπαζιυξ       ζ.504 

Γ. Καηαβναθή ηςκ εεαηνζηχκ ηνζηζηχκ      ζ.506 

1) Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ – Δ ηςιςδία ηδξιφβαξ    ζ.508 

2)Παζπαθζκά παζπκίδζα        ζ.509 

3) Σμ ιπμοηάθζ         ζ.512 

4) Σμ αμοκυ         ζ.513 

5) Οζ βάιμζ         ζ.514 

6) Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ      ζ.515 

7) Big-Bang – Σμ Μπμγυ       ζ.516 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

πκπεξάζκαηα         ζ.517 

   

ΔΠΗΛΟΓΟ         ζ. 521 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ        ζζ.530-551 

ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ         ζ.552 

ΠΕΝΏΚΧΝ         ζ.552 

ΒΕΚΟΝΧΝ         ζ.552 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1. Αληηθείκελν έξεπλαο 

 

Δ πανμφζα ιεθέηδ έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ ημ ζφκμθμ ηδξ δναιαημονβίαξ -εηδμιέκδξ 

ηαζ ακέηδμηδξ- ημο ζοββναθέα ΐαζίθδ Γζχβα. Ο ΐαζίθδξ Γζχβαξ έπεζ παναηηδνζζηεί απυ 

ημοξ ιεθεηδηέξ ςξ «ιεηαθοζζηυξ»
1
, δζυηζ ημ ζοκμθζηυ εεαηνζηυ ημο ένβμ πενζέπεζ, άιεζα ή 

έιιεζα, ιεηαθοζζηά ζημζπεία ηαζ ζημζπεία θζθμζμθζημφ ζημπαζιμφ. Βπζπθέμκ, έπεζ 

επζζδιακεεί ημ βεβμκυξ υηζ ζπεδυκ υθα ηα εεαηνζηά ημο ένβα ειπενζέπμοκ εάκαημ
2
. Χξ εη 

ημφημο, δ δναιαημονβία ημο παναηηδνίγεηαζ εακαημηεκηνζηή. ηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ 

είκαζ κα ιεθεηήζεζ ηδκ ζδεμθμβζηή ηαζ αζζεδηζηή θεζημονβία ημο θαζκμιέκμο ημο εακάημο ζηδ 

δναιαημονβία ημο ΐ. Γζχβα. Ο εάκαημξ, δδθαδή, ςξ δναιαημονβζηυ οθζηυ ηυζμ απυ 

ζδεμθμβζηή υζμ ηαζ απυ αζζεδηζηή ζημπζά. Έηζζ, ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο ηαζ μζ 

ζοκδδθχζεζξ ημο εα απμηεθέζμοκ ημκ εειαηζηυ άλμκα
3
, ιε αάζδ ημκ μπμίμ δ πανμφζα ιεθέηδ 

εα πνμζπαεήζεζ κα απμηνοπημβναθήζεζ ηδκ ζδεμθμβζηή ζηέρδ ημο ΐαζίθδ Γζχβα ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα κα ηαηαβνάρεζ ημκ ηνυπμ ηδξ ζηδκζηήξ ημο απμηφπςζδξ.  

 

οβηεηνζιέκα δ ένεοκα εα επζηεκηνςεεί: 

1. ζημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ζημπαζιμφ ημο ζοββναθέα, υπςξ αοηυξ πανμοζζάγεηαζ ιέζα 

απυ ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο 

                                                 
1
 ΐάθηεν Πμφπκεν, Ο Βαζίιεο Εηψγαο θαη ν ππεξξεαιηζκφο ζην λενειιεληθφ ζέαηξν. Μηα πξψηε 

πξνζέγγηζε ζην πξψηκν ζεαηξηθφ ηνπ έξγν, Φζθμθμβζηά ηαζ εεαηνμθμβζηά ακάθεηηα, Ώεήκα,1995, 

ζ.428: «(…) Ο Γζχβαξ είκαζ, ίζςξ, μ ιυκμξ ζοββναθέαξ ηδξ εθθδκζηήξ ιεηαπμθειζηήξ 

δναιαημβναθίαξ, πμο ημ ένβμ ημο έπεζ, ηαζ ιάθζζηα ανηεηά έκημκα, ιεηαθοζζηέξ δζαζηάζεζξ.»  

- Υανά Μπαημκζηυθα, Πνιηηηζκηθά Μνξθψκαηα ζην ζέαηξν ηνπ Βαζίιε Εηψγα, ζημ Έθδνζε Πνιχηηκεο 

Όιεο. 20 ρξφληα Νενειιεληθφ Θεαηξηθφ Έξγν. Α΄ πκπφζην Νενειιεληθνχ Θεάηξνπ, Διιεληθά 

Γξάκκαηα, Ώεήκα 1999, ζ.122: «(…) ιε ηδ εειαημθμβία ημο δ μπμία ελανπήξ, απυ ηα οπμηζεέιεκα 

πνςηυθεζα ένβα ημο, ενςημηνμπεί ιε ζημζπεζαηέξ πναβιαηζηυηδηεξ ηαζ οπενζζημνζηέξ ακηζεέζεζξ ή 

ζογοβίεξ: δ αιμζααία υζιςζδ γςήξ ηαζ εακάημο, δ έκςζδ ή μ δζπαζιυξ ακδνυξ ηαζ βοκαίηαξ, αηυιμο 

ηαζ ζφιπακημξ, ζάνηαξ ηαζ πκεφιαημξ, ηαεχξ ηαζ ημ ιοζηήνζμ ηδξ δδιζμονβίαξ, δ ιφπζα αθήεεζα ηςκ 

υκηςκ ηαζ δ ημζιζηή ηάλδ, είκαζ, ίζςξ, ηα ζπμοδαζυηενα απυ ηα εέιαηα αοηά.(…)»  

- Γ. Π. Πεθάκδξ, Κείκελα θαη λνήκαηα, Μειέηεο θαη άξζξα γηα ην ζέαηξν, μηυθδ, Ώεήκα, 2005, ζ.236 : 

«Σμ φθμξ ημο Γζχβα είκαζ ζημπαζηζηυ ηαζ εζημκμπμζεί ημκ ιεηαθοζζηυ πχνμ ημο υκημξ»  

- Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ, «Μπζβη-Μπακβη: Οιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ», Απγή, 14 Αεηειανίμο 1997 : 

«(…) ζηα ηεθεοηαία, ηονίςξ, ένβα ημο, πμο δ ηνζηζηή ζπεδυκ ζημ ζφκμθυ ηδξ παναηηδνίγεζ ζακ 

„ιεηαθοζζηά‟.» 
2
 Γ. Π. Πεθάκδξ, Θέκαηα ηνπ Μεηαπνιεκηθνχ θαη ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ, Κέδνμξ, Ώεήκα, 2001, 

ζ.35, ζ.41 υπμο ηαηαηάζζμκηαζ ηα εεαηνζηά ένβα ημο Γζχβα ηαζ ημο Μάηεζζ, ζημκ εειαηζηυ άλμκα: 

Θάκαημξ ηαζ  ζ.324: « πςξ ηαζ μ Γζχβαξ, μ Παφθμξ Μάηεζζξ ιεθεηά ημκ εάκαημ (…)»  
3
 Brunel Pierre, Richois Claude, Rousseau Andre-Michel, Ση είλαη ε ζπγθξηηηθή γξακκαηνινγία;, ιηθν. 

Αδιήηνδ Ώββεθάημο, Βηδυζεζξ Παηάηδ, Ώεήκα, 1998, ζ.186: «Δ εειαηζηή ακάθοζδ (…) απμηεθεί 

(…) έκακ απυ ημοξ ιεβάθμοξ ηφπμοξ ακάθοζδξ ημο ηεζιέκμο, πμο ικδιμκεφμοκ μζ Ducrot ηαζ 

Todorov.» ηαζ ζ.200 «(…) εα μνίζμοιε ημ εέια ςξ γήηδια ααεζάξ εκαζπυθδζδξ ή βεκζημφ 

εκδζαθένμκημξ βζα ημκ άκενςπμ» 



 14 

2. ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ πζεακχκ ζδεμθμβζηχκ ημο ηαηααμθχκ 

3. ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ αζζεδηζηήξ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ δζαιέζμο ηςκ μπμίςκ μ 

ζοββναθέαξ απμηοπχκεζ ζηδκζηά ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο 

4. ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ ημζιμεεςνίαξ ημο  

 

οκεπχξ, ημ άιεζμ ακηζηείιεκμ αοηήξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ ημ δναιαηζηυ ηείιεκμ. Πανυηζ, 

ζφιθςκα ιε ημοξ ζφβπνμκμοξ δμιζζηζημφξ υνμοξ: « (…) ην Κείκελν είλαη ν θνηλσληθφο εθείλνο 

ρψξνο, ν νπνίνο δελ αθήλεη θακηά “γιψζζα” αππξφβιεηε, εμσηεξηθή, νχηε θαλέλα ππνθείκελν ηεο 

αηνκηθήο δηαηχπσζεο ζε ζέζε θξηηή, δαζθάινπ, αλαιπηή, εμνκνινγεηή, απνθξππηνγξάθνπ»
4
, δ 

ενβαζία αοηή εα ακαθάαεζ ημ νίζημ ιζαξ ενιδκεοηζηήξ πνμζέββζζδξ, δ μπμία εα ααζζζηεί 

απμηθεζζηζηά ζημ ηεζιεκζηυ οθζηυ, ιε ζημπυ κα «δζααάζεζ», παναθνάγμκηαξ ηα θυβζα ημο 

Ρμθάκ Μπανη
5
, ηελ ππνγξαθή ηνπ Παηξφο, δδθαδή, ηζξ ζδεμθμβζηέξ πνμεέζεζξ, ημο ζοββναθέα 

ημο. ημ εβπείνδια αοηυ εα επζζηναηεοημφκ, εηηυξ απυ ηα εθάπζζηα ζοββνάιιαηα ηαζ 

ιεθέηεξ πμο δζαεέηεζ δ εθθδκζηή αζαθζμβναθία βζα ημκ ΐ. Γζχβα ηαζ μ δμηζιζαηυξ ημο θυβμξ, 

πμο δζαζαθδκίγεζ ηζξ απυρεζξ ημο. 

 

Έηζζ, δ πανμφζα ένεοκα εα αημθμοεήζεζ ηδκ παναηάης δζάνενςζδ: 

 

1. Καηαβναθή ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. Γζχβα πμο ειπενζέπμοκ εάκαημ ή πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο 

 

2. Ώπμηφπςζδ ηςκ ιμνθχκ πμο πνμζθαιαάκεζ ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο ζηα εεαηνζηά 

αοηά ένβα ηαζ ζδιαζζμθυβδζή ημοξ 

 

3. Ώπμηςδζημπμίδζδ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ, ηαζ αάζδ αοηήξ, ζφζηαζδ ημο «πάνηδ» ηςκ 

ζδεμθμβζηχκ εέζεςκ ημο ζοββναθέα 

 

4. Βκημπζζιυξ ηςκ δναιαημονβζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ ιέζςκ, ιε ηα μπμία απμδίδεηαζ ημ 

θαζκυιεκμ ημο εακάημο 

 

5. Πνυζθδρδ ηαζ απμηίιδζδ ηδξ δναιαημονβίαξ ημο ΐ. Γζχβα απυ ηδκ Κνζηζηή  

 

ηδ ζοκέπεζα εα πανμοζζάζμοιε ακαθοηζηυηενα ηδ ιέεμδμ ηαζ ηα ενβαθεία πμο εα 

πνδζζιμπμζήζμοιε ηαηά ηδκ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ηδξ δναιαημονβίαξ ημο ΐ. Γζχβα. 

 

                                                 
4
 Roland Barthes, Δηθφλα, Μνπζηθή, Κείκελν, ιηθν. Γζχνβμο πακμφ, Πθέενμκ, Ώεήκα, 2007, ζ.160 

5
 Απηφζη ζ.156: «Σμ Κείιεκμ, αοηυ δζααάγεηαζ πςνίξ ηδκ οπμβναθή ημο Παηνυξ.» 
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2. Μεζνδνινγία  

 

Δ μπμζαδήπμηε απυπεζνα ιεθέηδξ ηδξ δναιαημονβίαξ εκυξ ζοββναθέα απαζηεί, πνςηίζηςξ, 

ιζα δζαδζηαζία ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηςκ εεαηνζηχκ ημο ένβςκ, οπυ ημ πνίζια ημο 

πνμεπζθεπεέκημξ εειαηζημφ άλμκα, ζηδκ πενίπηςζή ιαξ, ημο θαζκμιέκμο ημο εακάημο. Δ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ αοηή ζηδκ πανμφζα ένεοκα ααζίγεηαζ ζημοξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ιε 

ημοξ μπμίμοξ πανμοζζάγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο ζηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα. 

Χζηυζμ, εα απμθφβμοιε κα αημθμοεήζμοιε ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ εεςνδηζηή ιέεμδμ
6
 

ακάθοζδξ πμο εα πενζμνίζεζ ηδκ ενιδκεοηζηή
7
 ιαξ μπηζηή. Βλάθθμο, ηαζ μ Levi Strauss

8
 έπεζ 

ηαη‟ επακάθδρδ επζζδιάκεζ υηζ μ ενεοκδηήξ ιμζάγεζ ιε bricoleur, πνδζζιμπμζεί δδθαδή 

ενβαθεία απυ δζαθμνεηζηέξ ιεεμδμθμβζηέξ εεςνήζεζξ ηαηά ημ δμημφκ. ηδ ζοκέπεζα, εα 

πνμζεββίζμοιε ηδ δναιαημονβία ημο ΐ. Γζχβα λεηζκχκηαξ απυ ηα ζοζηαηζηά ηδξ ζημζπεία, 

ακαθφμκηαξ
9
 απυ ημ ιενζηυ ζημ βεκζηυ, λεηζκχκηαξ απυ ηάεε εεαηνζηυ ένβμ λεπςνζζηά, χζηε 

ζημ ηέθμξ ζοβηεκηνχκμκηαξ ηα ζοιπενάζιαηά ιαξ κα ζοβηνμηήζμοιε ζοκμθζηά ηδκ 

ζδεμθμβζηή ζηέρδ ηαζ ηδκ αζζεδηζηή  ημο ΐ. Γζχβα. οκεπχξ, δ ενιδκεοηζηή δζαδζηαζία πμο 

εα αημθμοεήζμοιε επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ «πξνηεξαηφηεηα ηεο απζεληίαο ηνπ θεηκέλνπ»
10

. 

 

Γζα κα απμθεοπεεί δ αοεαζνεζία πμο εθθμπεφεζ ζε πανυιμζεξ δζαδζηαζίεξ, εα πνέπεζ κα 

ηεεμφκ μνζζιέκεξ πξνυπνζέζεηο, μζ μπμίεξ δζαζθαθίγμοκ ηδκ αλζμπζζηία ημο εβπεζνήιαημξ. Δ 

πνχηδ πνμτπυεεζδ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημκ ιεθεηδηή ηαζ ακαθένεηαζ ζημκ εη πνμμζιίμο 

                                                 
6
 Απηφζη ζ.177: « Ονζζιέκμζ ιζθμφκ βζα ηδ ιέεμδμ ιε απθδζηία, ιε απαζηήζεζξ. ηδκ ενβαζία ημοξ, 

αοηυ πμο επζεοιμφκ είκαζ δ ιέεμδμξ. (…) Γζ‟ αοηυ ηαζ, ζηαεενά, ηάεε επζζηδιμκζηή ενβαζία, δ μπμία 

δζαηδνφζζεζ αδζάημπα ηδ αμφθδζή ηδξ βζα ιέεμδμ, είκαζ, ηεθζηά, ζηείνα: υθα έπμοκ εκηαπεεί ζηδ 

ιέεμδμ, δεκ απμιέκεζ πζα ηίπμηα βζα ηδ βναθή. Ο ενεοκδηήξ θέεζ, λακά ηαζ λακά, υηζ ημ ηείιεκυ ημο εα 

είκαζ ιεεμδμθμβζηυ, υιςξ ημ ηείιεκμ αοηυ δεκ «ένπεηαζ» πμηέ: δεκ οπάνπεζ ηίπμηα πζμ 

απμηεθεζιαηζηυ, βζα κα ζημηχζεζ ιία ένεοκα, ηαζ κα ηδκ ηάκεζ κα ζιίλεζ ιε ημ μβηχδδ απμννίιιαηα 

ηςκ εβηαηαθεζιιέκςκ ενβαζζχκ, δεκ οπάνπεζ ηίπμηα πζμ απμηεθεζιαηζηυ απυ ηδ Μέεμδμ.» ηαζ 

- Brunel Pierre, φ.π., ζ.31: «(…) κα οπεκεοιίζμοιε ηδκ πνμεζδμπμίδζδ ημο Μπυνζξ Ώσπεκιπάμοι (…) 

Φηάζαιε ζημ ζδιείμ υπμο δ “ιεεμδμθμβία ηαηαανμπείγεζ ηδκ ίδζα ηδκ επζζηήιδ”. (…) Πνέπεζ κα 

απμδχζμοιε ζηδ θέλδ «ιέεμδμξ» ηδκ πνχηδ ηαζ ηαπεζκή έκκμζά ηδξ: ιμνθή ένεοκαξ ζημ ηάδε ή ημ 

δείκα ζοβηεηνζιέκμ πνυαθδια.» 
7
 Roland Barthes, φ.π., ζ.178: «Πνέπεζ θμζπυκ, ζε ιζα μνζζιέκδ ζηζβιή, κα ζηναθμφιε ηαηά ηδξ 

Μεευδμο ή ημοθάπζζημκ κα ηδ ιεηαπεζνζζημφιε πςνίξ “ζδνοηζηυ” πνμκυιζμ, ςξ ιία απ‟ ηζξ θςκέξ ημο 

πθδεοκηζημφ: ιε δομ θυβζα, ςξ ιία άπμρδ, έκα εέαια, έκεεημ ιέζα ζημ ηείιεκμ. Σμ ηείιεκμ πμο, υπςξ 

ηαζ κα ημ ηάκμοιε, είκαζ ημ ιμκμ “αθδεζκυ” απμηέθεζια ηάεε ένεοκαξ.» 
8
 Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., Handbook of Qualitative Research, Sage Publication, 1994, 

p.2: «The multiple methodologies research may be viewed as a bricolage, and the researcher as 

bricoleur.» (Δ πμθθαπθή ιεεμδμθμβζηή ένεοκα ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ “πμθοηεπκζηή” ηαζ μ ενεοκδηήξ 

ςξ “πμθοηεπκίηδξ”) 
9
Jeremy Hawthorn, Ξεθιεηδψλνληαο ην θείκελν, ιηθν. Μανίαξ Ώεακαζμπμφθμο, Πακεπζζηδιζαηέξ 

Βηδυζεζξ Κνήηδξ, Δνάηθεζμ, 1995, ζ.49: «Ο ακαθοηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ (…) δηαηξεί ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

ιεθέηδξ ημο ζηα ζοζηαηζηά ζημζπεία ημο, ιε ζημπυ κα ηαηακμήζεζ ηαθφηενα ηδκ θεζημονβία, ηδκ δμιή, 

ή ηα απμηεθέζιαηά ημο.» 
10

 Απηφζη ζ.62            
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ηαεμνζζιυ ημο ζεκαηηθνχ άμνλα, οπυ ημκ μπμίμ εα πνμζεββίζεζ ηδ δναιαημβναθία ημο 

ζοββναθέα. Δ πανάιεηνμξ αοηή, απεθεοεενχκεζ ημ εβπείνδια απυ ηδ δμβιαηζηυηδηά ημο, 

εέηεζ ημ πθαίζζμ
11

 ιέζα ζημ μπμίμ εα ηζκδεεί δ ένεοκα, μνζμεεηχκηαξ ημ πεδίμ ιεθέηδξ ηαζ 

αθήκεζ πενζεχνζα ζε άθθμοξ ιεθεηδηέξ κα αζπμθδεμφκ ιε ηα οπυθμζπα πεδία.  

 

Δ δεφηενδ  πνμτπυεεζδ ζοκδέεηαζ ιε ημ θξηηεξηνινγηθφ πξφβιεκα, ηδκ ακεφνεζδ, δδθαδή, 

ηςκ δζαηνζηχκ εηείκςκ ηνζηδνίςκ πμο ζημζπεζμεεημφκ ηδκ οπαβςβή ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο 

ΐ. Γζχβα ζε λεπςνζζηέξ εειαηζηέξ ηαηδβμνίεξ ιέζα ζημ πθαίζζμ ημο εειαηζημφ άλμκα. Σμ 

γδημφιεκμ, εδχ, είκαζ δ ζαθήκεζα ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ ηνζηδνίςκ ηαζ ηςκ ζδζαίηενςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηάεε ηαηδβμνίαξ ηα μπμία, ιε βκχιμκα ημ ηείιεκμ, ενιδκεφμοκ ηζξ πηοπέξ 

ημο. Φοζζηά, δεκ είκαζ εφημθμ κα απμθεοπεμφκ αθθδθεπζηαθφρεζξ ηςκ ηαηδβμνζχκ, αθθά ηαζ 

δοκδηζηή οπαβςβή εκυξ εεαηνζημφ ένβμο ζε πενζζζυηενεξ, ηδξ ιζαξ, ηαηδβμνίεξ. Ώοηυ 

άθθςζηε επζαεααζχκεζ ηδ ζοκμπή ηαζ ηδκ μιμζμβέκεζα ημο ζοκμθζημφ ηεζιεκζημφ οθζημφ
12

. 

 

Με αάζδ ηζξ παναπάκς πνμτπμεέζεζξ, δ πανμφζα ένεοκα επζπεζνεί ηδκ  πενζμδμθυβδζδ ηαζ 

ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. Γζχβα. Δ ακάθοζή ιαξ ααζίγεηαζ ζε έκακ 

οπανηηυ -ζημ εεαηνζηυ ηείιεκμ- εειαηζηυ άλμκα -εάκαημξ- ηαζ επζπεζνεί ιζα υζμ ημ δοκαηυκ 

δζαοβέζηενδ δζαηφπςζδ ηςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ηάεε οπμηαηδβμνίαξ ζημ πθαίζζμ 

αοημφ ημο εειαηζημφ άλμκα. Έηζζ, εθαπζζημπμζείηαζ δ πζεακυηδηα αοεαζνεζίαξ, πανακυδζδξ 

ηαζ ζφβποζδξ. 

 

3. Δξγαιεία εξκελεπηηθήο αλάιπζεο 

 

Δ δναιαημονβία ημο ΐ. Γζχβα απμηεθεί ιμκαδζηή πενίπηςζδ ζηδ ζφβπνμκδ εθθδκζηή 

εεαηνζηή ζηδκή. Σμ corpus ηςκ 35 ηαηαβεβναιιέκςκ εεαηνζηχκ ημο ένβςκ πανμοζζάγεηαζ 

ζδεμθμβζηά ηαζ οθμθμβζηά πμθφιμνθμ. Έηζζ, δ ενιδκεοηζηή δζαδζηαζία ηςκ εεαηνζηχκ ημο 

ένβςκ πνμτπμεέηεζ ηαζ ζοκάια απαζηεί ηδκ ειαάεοκζδ ζε πμθθά πεδία ένεοκαξ: θζθμζμθζηά 

ηαζ ενδζηεοηζηά δυβιαηα, ροπακαθοηζηέξ εεςνίεξ, επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ ηαζ αζζεδηζηά 

νεφιαηα ημο 20
μο

 αζχκα.  

 

Βζδζηυηενα, ηα ενβαθεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ακαθοηζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

ζδεμθμβίαξ ημο ΐ. Γζχβα πνμηφπημοκ απυ: 

 

                                                 
11

 Σζαεηάκ Σμκηυνμθ, Ζ θξηηηθή ηεο θξηηηθήο, Έλα κπζηζηφξεκα καζεηείαο, Πυθζξ, Ώεήκα, 1994, ζ.218: 

«(…) μ ηνζηζηυξ δεκ ιπμνεί κα εκενβήζεζ πανά ιε ιεηνδιέκδ ηυθιδ ηαζ ζε ιζα ζοκεκκυδζδ πμο κα 

ιπμνεί κα εζηάγεηαζ ιε πζεακμθάκεζα ηυζμ ιε ημκ ζοββναθέα υζμ ηαζ ιε ημκ ακαβκχζηδ ημκ μπμίμ 

εθπίγεζ κα θςηίζεζ. Παναπένα ηζκδζκεφεζ κα ακείζεζ δ αοεαζνεζία.»  
12

Γ. Π. Πεθάκδξ, φ.π., ζ.26 
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1. Δναηθείηεζα θζθμζμθία 

 

2. Θεςνία ημο Μπενλυκ 

 

3. Πθακδηζηή ηέρδ ημο Κχζηα Ώλεθμφ 

 

4. Κμζιμείδςθμ ημο Νίηζε 

 

5.  Τπανλζζιυξ: Γ. Π. ανην, Ώ. Καιφ 

 

6. Πανάθμβμ/Καιφ 

 

7. Φοπακαθοηζηή εεςνία ημο Κανθ Γζμοκβη ηαζ ημο Γίβηιμοκη Φνυζκη 

 

8. Θνδζηεζμθμβζηέξ δμλαζίεξ / Μοεμθμβία 

 

9. Εκδμοζζηζηή ηαζ ΐμοδζζηζηή ημζιμεεςνία 

 

10. Καακημιδπακζηή, Θεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ ηαζ Θεςνία «Πεδίμο» 

 

11. ΐζμθμβία ηαζ Νεονμθοζζμθμβία 

 

ε υ,ηζ αθμνά ζηδ δναιαημονβζηή ηεπκζηή ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. Γζχβα ακαηνέλαιε 

ζηα παναηάης αζζεδηζηά νεφιαηα: 

 

1.  Τπεννεαθζζιυξ
13

 

 

2. Θέαηνμ ημο Παναθυβμο 

 

3.  Νηακηασζιυξ 

 

ε υ,ηζ αθμνά, δε, ζηδκ πνυζθδρδ ηαζ ηδκ απμηίιδζδ ηδξ δναιαημονβίαξ ημο ΐ. Γζχβα 

πνμζθφβαιε ζηδ «Θεςνία ηδξ Πνυζθδρδξ», υπςξ αοηή δζαηοπχεδηε απυ ημκ Hans Robert 

Jauss ηαζ ημκ Wolfgang Iser. 

                                                 
13

 Θα πνδζζιμπμζήζμοιε ημκ υνμ ππεξξεαιηζκφο αημθμοεχκηαξ ηδκ εθθδκζηή εηδμπή μκμιαζίαξ ημο 

ηζκήιαημξ πμο δζαιμνθχεδηε  απυ ημκ Ώκηνέ Μπνεηυκ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1920 
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4. ύγρξνλε ειιεληθή δξακαηνπξγία: ε πεξίπησζε ηνπ Βαζίιε Εηώγα 

 

Χξ πνμκμθμβζηυ υνζμ ηδξ έκανλδξ ηδξ ιεηαπμθειζηήξ εθθδκζηήξ δναιαημονβίαξ, μνίγεηαζ απυ 

ημοξ ιεθεηδηέξ
14

, ζοιααηζηά, ημ έημξ 1957, υηακ μ Κάνμθμξ Κμοκ ακέααζε ημ ένβμ ημο 

Εάηςαμο Καιπακέθθδ Ζ Απιή ησλ ζαπκάησλ. Οζ ζοββναθείξ πμο πνςημειθακίγμκηαζ ζηδ 

δεηαεηία ‟50-‟60 (Εάηςαμξ Καιπακέθθδξ, Αδιήηνδξ ΚεπαΎδδξ, Λμφθα Ώκαβκςζηάηδ, 

Μανβανίηα Λοιπενάηδ, Κχζηαξ Μμονζεθάξ, ΐαζίθδξ Γζχβαξ) αθθά ηαζ μζ ζοββναθείξ πμο 

ειθακίγμκηαζ θίβα πνυκζα ιεηά (Μάνζμξ Πμκηίηαξ, Γζχνβμξ ημφνηδξ, Γζχνβμξ Αζαθεβιέκμξ, 

Παφθμξ Μάηεζζξ η.ά.) εεςνμφκηαζ δ λέα βεκζά ηςκ ζφβπνμκςκ κεμεθθήκςκ ζοββναθέςκ, δ 

μπμία δναζηδνζμπμζείηαζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα.  

 

Καηά βεκζηή μιμθμβία, μ νεαθζζιυξ
15

 είκαζ δ ηονίανπδ ηεπκμηνμπία, πμο επζηναηεί
16

 ζηδ 

δναιαημονβία ηδξ κέαξ αοηήξ βεκζάξ ηςκ ζοββναθέςκ, ηυζμ ζηδ εειαηζηή υζμ ηαζ ζηδ θυνια 

βναθήξ. Οζ ιεθεηδηέξ, θαίκεηαζ, κα ζοιθςκμφκ ζημ υηζ δ επζθμβή αοηή ήηακ πενζζζυηενμ ιζα 

επζαεαθδιέκδ ακάβηδ
17

 ηαζ θζβυηενμ ιζα, αζζεδηζηήξ θφζεςξ, επζθμβή. Ώκάιεζα, υιςξ, ζηδ 

                                                 
14

- Πθάηςκ Μαονμιμφζηαημξ, «Πνμαθήιαηα οθμθμβζηήξ ηαηάηαλδξ ηδξ ζφβπνμκδξ εθθδκζηήξ 

δναιαημονβίαξ», Πεξίηερλν 5,  (2000), ζ.22 

- Απηφζη ζζ.21-27: «Νμιίγς υηζ είκαζ απαναίηδημ κα εοιίζς μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ηδξ εθθδκζηήξ 

δναιαημονβίαξ, ζοιααηζηυ πνμκζηυ υνζμ ηδξ μπμίαξ είκαζ δ πανάζηαζδ ηδξ Ώοθήξ ηςκ Θαοιάηςκ ημ 

1957 (…)» 
15

Πθάηςκ Μαονμιμφζηαημξ, Ζ ειιεληθή δξακαηνπξγία κεηά ην 1974: ηάζεηο θαη ζηάζεηο, ζημ Έθδνζε 

Πνιχηηκεο Όιεο. 20 ρξφληα Νενειιεληθφ Θεαηξηθφ Έξγν. Α΄ πκπφζην Νενειιεληθνχ Θεάηξνπ, 

Βθθδκζηά Γνάιιαηα, Ώεήκα, 1999, ζ.26 : «(…) Δ δναιαημονβία αοηήξ ηδξ πενζυδμο παναηηδνίγεηαζ 

ζπεδυκ ζημ ζφκμθυ ηδξ απυ ηδκ πνμζπάεεζα κα ακαθοεμφκ ηαζ κα πανμοζζαζημφκ απυ ζηδκήξ άιεζα 

ακηζθδπηά θαζκυιεκα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.»  

- Γ. Π. Πεθάκδξ φ.π., ζ.66 
16

 Πθάηςκ Μαονμιμφζηαημξ, φ.π., ζ.27: «(…) Ώζθαθχξ ιέπνζ ημ 1980 ηονίανπδ ήηακ δ ηάζδ ημο 

εεάηνμο ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.» 

-  Κονζαηή Πεηνάημο, Θεαηξηθέο () ηάζεηο θαη πνξείεο. Γεθαέμη κειεηήκαηα γηα ην Νενειιεληθφ 

Θέαηξν, Παπαγήζδ, Ώεήκα, 2007, ζ. 489: «ηδ δεηαεηία ημο ‟50, (…) άθθμζ κεμειθακζγυιεκμζ 

ζοββναθείξ (Εάηςαμξ Καιπακέθθδξ, Μανβανίηα Λοιπενάηδ, ΐαζίθδξ Γζχβαξ) είπακ ανπίζεζ κα 

πεζναιαηίγμκηαζ ιε κέεξ δναιαημονβζηέξ θυνιεξ, ζηζξ μπμίεξ οπέηνοπηακ ηα επίηαζνα πμθζηζηά 

ιδκφιαηά ημοξ. Σμ εεαηνζηυ αζζεδηζηυ αίηδια ηδξ επμπήξ ήηακ μ νεαθζζιυξ ηαζ ημ ημζκςκζηυ ένβμ: 

ημζκυ, ηνζηζημί ηαζ εεαηνάκενςπμζ ήηακ εεζζιέκμζ ζημ είδμξ (…)» 
17

 Υανά Μπαημκζηυθα, Καλφλεο θη εμαηξέζεηο. Κείκελα γηα ην λενειιεληθφ ζέαηξν, Βθθδκζηά 

Γνάιιαηα, Ώεήκα, 2000, ζ.67: «Ώπυ ηδ δεηαεηία ημο ‟50 ηζ εκηεφεεκ, δ ιεηαπμθειζηή δναιαηζηή 

θμβμηεπκία πναβιαηεφεηαζ εέιαηα ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά πμο απαζπμθμφκ ημκ ιέζμ Έθθδκα ιε ηνυπμ 

μδοκδνυ: εκίμηε ιε θυκημ παθζυηενεξ ζζημνζηέξ αηοπίεξ, υπςξ δ ηαηαζηνμθή ηδξ ιφνκδξ, μ 

ηεθεοηαίμξ πυθειμξ, δ εεκζηή ακηίζηαζδ, μ ειθφθζμξ δζπαζιυξ, ημ ηοκήβζ ηςκ ακηζθνμκμφκηςκ απυ ηδκ 

Βλμοζία ηαζ ημ παναηνάημξ, μζ ζφβπνμκμζ ζοββναθείξ ιαξ αζπμθμφκηαζ ιε μλέα ημζκςκζηά 

πνμαθήιαηα, υπςξ δ ακενβία, δ μζημκμιζηή έκδεζα εκ βέκεζ ιε ηα πναηηζηά ηαζ δεζηά επαηυθμοεά ηδξ, 

ηαεχξ ηαζ ιε ημκ αβχκα ημο απθμφ ακενχπμο κα επζαζχζεζ ζ‟ έκακ πμθθαπθά νδιαβιέκμ ηυπμ.  (…) 

ημ εέαηνμ δείπκεζ έκακ ηυζιμ πμο δοζημθεφεηαζ κα ακαννχζεζ απυ ηα ελςηενζηά ηαζ ηα εζςηενζηά ημο 

ηναφιαηα.».  

- Μάνζμξ Πθςνίηδξ, Σεο ζθελήο θαη ηεο ηέρλεο, Βηδυζεζξ Καζηακζχηδ, Ώεήκα, 2000, ζ.121-122: «ημ 

εθθδκζηυ εέαηνμ -ζηδ δναιαημονβία ηαζ ζηδ ζηδκζηή πνάλδ- ιυκμ ακηίθαθμζ αοηήξ ηδξ «ελέβενζδξ» 

έθηακακ. (…) επεζδή μζ πμθζηζηέξ πενζπέηεζεξ ημο ηυπμο, μ δζςβιυξ ηάεε πνμμδεοηζηήξ θςκήξ, δ 

ακαβυνεοζδ ηδξ παναιζηνήξ αιθζζαήηδζδξ ζε «εεκζηή πνμδμζία» αθυπθζγακ ημοξ ζοββναθείξ, αηυια 
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πμνεία ηςκ κεμεθθήκςκ ζοββναθέςκ ηδξ ιεηαπμθειζηήξ πενζυδμο, οπήνλακ ηάπμζμζ 

εεαηνζημί ζοββναθείξ πμο, ήδδ απυ ηα πνχηα ημοξ ηείιεκα, δεκ αημθμφεδζακ, ημ νεφια ημο 

νεαθζζιμφ ή ηδξ δεμβναθζηήξ απεζηυκζζδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ
18

. ‟ αοημφξ 

ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ μ ΐαζίθδξ Γζχβαξ
19

. Σμ ζφκμθμ ηςκ ιεθεηδηχκ ημφ απμδίδεζ ημκ 

παναηηδνζζιυ «ιεηαθοζζηυξ»
20

, δζυηζ ζηδ εειαημθμβία ημο εκημπίγμκηαζ ζημζπεία 

θζθμζμθζημφ ζημπαζιμφ ηαζ ζημζπεία πμο οπενααίκμοκ ηδκ ειπεζνζηή πναβιαηζηυηδηα. 

 

5. Ζ δξακαηνπξγία ηνπ Βαζίιε Εηώγα 

 

Ο ΐαζίθδξ Γζχβαξ είκαζ, ακαιθζζαήηδηα, δ πζμ ζδζυηοπδ
21

 δναιαημονβζηή θςκή ηδξ 

ιεηαπμθειζηήξ πενζυδμο. ε ιζα επμπή πμο μζ πενζζζυηενμζ εεαηνζημί ζοββναθείξ 

λμθθμφζακ ηα πνέδ ημοξ ζημ πνυζθαημ ιεηειθοθζαηυ πανεθευκ, ακαζοβηνμημφζακ ημκ 

δεμβναθζηυ νεαθζζιυ, απμηφπςκακ ημκ ακενπυιεκμ εθθδκζηυ αζηζζιυ, ζπκμβναθμφζακ 

ροπμβναθζημφ ηφπμο δναιαημονβζηά πνυηοπα, αημθμοεμφζακ, δεζθά, ηα ζφβπνμκα 

εονςπασηά νεφιαηα ηαζ πνμζπαεμφζακ κα πανάλμοκ ηζξ κέεξ δναιαημονβζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ, 

μ ΐαζίθδξ Γζχβαξ, απμηυπδηε απυ ημκ μιθάθζμ θχνμ ηδξ ιδηνζηήξ δναιαημβναθίαξ ηαζ 

                                                                                                                                            
ηζ ακ αοημί είπακ ιπανμφηζ ηαζ αυθζα. (…) Έηζζ, ζοββναθείξ ηαζ είαζμζ πνμηζιμφζακ, εέθμκηαξ ηαζ ιδ, 

ημοξ αηίκδοκμοξ δνυιμοξ.» 
18

 Υανά Μπαημκζηυθα, φ.π., ζζ.69-71: «(…) εα πνμζεββίζς  ηνεζξ-ηέζζενζξ ιυκμ εεαηνζημφξ 

ζοββναθείξ, πμο, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, επζπείνδζακ ιζα ζαθή ημιή ζηδ εειαηζηή ηαζ ηδκ αζζεδηζηή ηδξ 

ζφβπνμκδξ δναιαημβναθίαξ.(…) εα ζηαεχ ζε ιενζηά μκυιαηα ηδξ δναιαημβναθίαξ ιαξ πμο, ηαηά ημ 

πθείζημ, ζδιαημδμημφκ ιζα ζδζυηοπδ εεαηνζηή αζζεδηζηή, ηαζ ηςκ μπμίςκ δ βναθή επζπεζνεί ιζα 

ημθιδνυηενδ νήλδ ιε ηδ δναιαηζηή πανάδμζδ. οβηεηνζιέκα, εα πς δομ θυβζα βζα ηάπμζα ένβα ημο 

ΐαζίθδ Γζχβα, ημο Παφθμο Μάηεζζ ηαζ ημο Ώκδνέα ηάσημο, πμο, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, απμηεθμφκ 

λεπςνζζηά δείβιαηα ακηζκαημοναθζζηζημφ, ακηζρεοδαζζεδηζημφ εεάηνμο ζηδκ Βθθάδα.». 
19

 ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ.423: «Χζηυζμ οπάνπεζ έκαξ εηπνυζςπμξ ηδξ ιεηαπμθειζηήξ 

δναιαημονβίαξ ζηδκ Βθθάδα, ζημκ μπμίμ εα ηαίνζαγε εκδεπμιέκςξ ηάπςξ πενζζζυηενμ δ εηζηέηα ημο 

«οπεννεαθζζιμφ», ιε ηδκ εονεία έκκμζα …». Σμο ζδίμο, Πνίεζε θαη κχζνο ζηα ζεαηξηθά έξγα ηνπ 

Βαζίιε Εηψγα, Πμθφηνμπμκ, Ώεήκα 2004, ζ.15 ελ.: «(…) ιζα αζοιαίααζηδ θςκή ηαζ  ιζα 

ακακηζηαηάζηαηδ βναθή πμζδηζημφ «οπεννεαθζζηζημφ» εεάηνμο…», ηαζ αθθμφ ζ.56: «(…) δ ηνζηζηή δ 

μπμία ςξ ημ 1980 ημκ εκέηαζζε ζημ πανάθμβμ, (…) απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟70 αθθαβή ζηάζδξ 

ηδξ ηνζηζηήξ, πμο ημκ εκηάζζεζ ηχνα ζημ ζοιαμθζζιυ ηαζ ζζβά-ζζβά ηαζ ζημκ οπεννεαθζζιυ, άπμρδ 

πμο εδναζχκεηαζ βφνς ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980.»  

- Γ. Π. Πεθάκδξ, Κείιεκα ηαζ κμήιαηα, φ.π., ζ.85: «Αζαηνίκμκηαζ επίζδξ ζε πμθθά ζδιεία ημο 

ηεζιέκμο ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ζδζάγμοζαξ οπεννεαθζζηζηήξ βναθήξ, πμο μ Γζχβαξ ηαθθζενβεί ήδδ 

απυ ηδ δεηαεηία ημο ‟50 …». Σμο ζδίμο, Θέκαηα ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θαη ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ, 

υ.π., ζ.98 : «(…) ιπμνμφιε κα απμζφνμοιε ημοξ παναηηδνζζιμφξ πμο είπακ απμδμεεί ηάπςξ επζπυθαζα 

ζημ ένβμ λεπςνζζηχκ ζοββναθέςκ : μφηε μ ην. Καννάξ έηακε αιζβχξ πανάθμβμ εέαηνμ, πμθθχ δε 

ιάθθμκ μ ΐ. Γζχβαξ, μ μπμίμξ οπενααίκεζ ηαζ ηα υνζα ημο οπεννεαθζζιμφ.»  
20

 - Μανίηα Θςιαδάηδ, Θεαηξνινγηθνί Πξνβιεκαηηζκνί, Βηδυζεζξ Paulos, Ώεήκα, 1996, ζ.91: «(…) 

ζημ εεαηνζηυ ένβμ ημο ΐαζίθδ Γζχβα, μ ζηεπηζηζζιυξ δίκεζ ιζα πζηνή έιθαζδ ζημκ απεθπζζιέκμ 

αβχκα ημο δζαπνμκζημφ ακενχπμο κα ζηενςεεί ηαζ κα ζηενεμπμζδεεί ζε έκα ζφιπακ, ημ μπμίμ 

απμζηθδνμφηαζ ζηαδζαηά ηαζ ζηεβακμπμζείηαζ, εβηθςαίγμκηαξ ηδκ ακενχπζκδ φπανλδ, ηδ θοζζηή ηαζ 

ιεηαθοζζηή ηδξ πενζπέηεζα.» 

- Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ, «Πένα απ‟ ημ πανάθμβμ», Απγή, 21 Φεανμοανίμο 1999: «Θα έθεβα υηζ 

πνυηεζηαζ βζα ζηνάηεοζδ ημο ζοββναθέα ζηδκ ανζζημηέθεζα ιεηαθοζζηή, ζηδκ πθαηςκζηή ηεθείςζδ, 

ιζα ζηνάηεοζδ εκ εεάηνς.» 
21

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, Κιεηδηά θαη θψδηθεο ηνπ ζεάηξνπ, Βηδυζεζξ Βζηία, Ώεήκα, 1984, η. ΕΕ, ζ. 
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ηαζκμηυιδζε ζε πμθθμφξ ημιείξ: ζηδ εειαημθμβία ημο, ζημκ ιφεμ, ζηδκ ηεπκμηνμπία, ζηδ 

βθχζζα. 

Οζ ιεθεηδηέξ ηαζ μζ ηνζηζημί ημο εεάηνμο ζηάεδηακ, ελανπήξ, αιήπακμζ ιπνμζηά ζηδ 

εεαηνζηή βναθή ημο ΐαζίθδ Γζχβα, δ μπμία δζέθενε
22

 απυ υθα ηα πνμδβμφιεκα βκςζηά ηαζ 

μζηεία ζοββναθζηά ζπήιαηα. Σμ εεαηνζηυ ημο ένβμ ακηζιεηςπίζηδηε ιε δοζπζζηία ηαζ 

επζθοθαηηζηυηδηα
23

. Γζ‟ αοηυ άθθςζηε ανβμπυνδζε κα ανεζ ημ δνυιμ ημο βζα ηδκ ζηδκή
24

. 

Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημκ πίκαηα 1, υηζ ηα ένβα πμο έβναρε ιέζα ζηδκ 

πνχηδ δεηαεηία (1956-1967) παίπηδηακ, ζηδκ Βθθάδα, ιεηά απυ 5 έςξ 10 πνυκζα, εκχ ηάπμζα 

παναιέκμοκ, αηυια, άπαζπηα. Σα εεαηνζηά ηδξ δεφηενδξ ζοββναθζηήξ ημο δεηαεηίαξ έηακακ 

απυ 6 έςξ 16 πνυκζα κα δμοκ ηα θχηα ηδξ νάιπαξ, εκχ ηα εεαηνζηά ηδξ ηεθεοηαίαξ 

δεηαπεκηαεηίαξ είπακ ηαθφηενδ ηφπδ, αθμφ ακέαδηακ ιέζα ζε 1-2 πνυκζα απυ ηδ πνμκμθμβία 

ζοββναθήξ ημοξ. 

 

Δ ζδζάγμοζα βναθή ημο ειπυδζζε ημοξ ιεθεηδηέξ κα ημκ ηαηαηάλμοκ ζε ηάπμζμ απυ ηα  

αζζεδηζηά νεφιαηα ημο 20
μο

 αζχκα. Οφηε δ εειαηζηή ημο μφηε ηαζ δ ηεπκμηνμπία ημο 

ακηαπμηνίκμκηακ ζηα βκςζηά εειαημθμβζηά ή οθμθμβζηά ηαθμφπζα. Κάπμζμζ ημκ εκέηαλακ 

ζημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο
25

. Ώνπζηά, μ ίδζμξ ημ ανκήεδηε
26

. Ώνβυηενα, υιςξ, παναδέπηδηε 

ηάπμζεξ επζννμέξ
27

 πμο ηζξ εκηυπζζε, πενζζζυηενμ ζε ζδεμθμβζηυ επίπεδμ
28

. Κάπμζμζ 

                                                 
22

 ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ.34: «(…) επεζδή ηα ένβα ημο απέηθζκακ απυ ημκ „ηακυκα‟ ηαζ ημκ „ηχδζηα‟ 

ημο κεμεθθδκζημφ ένβμο ηδξ επμπήξ…» 
23

 ΐάζμξ Παβημονέθδξ, «Δ δέζιεοζδ ηδξ εθεφεενδξ επζθμβήξ ή ιζα κέα βναθή ηδξ ηναβςδίαξ», 

Γηαβάδσ, αν. 79, Οηηχανζμξ 1983. Παναηίεεηαζ ζημ: Μάνα Φζδεηγή, Ζ έλλνηα ηεο Φχζεο ζην ζέαηξν 

ηνπ Βαζίιε Εηψγα. Δξγνγξαθία θαη Παξαζηαζηνγξαθία-θξηηηθνγξαθία, Αζπθςιαηζηή ενβαζία 

(δαηηοθυβναθμ), Πακ/ιζμ Ώεδκχκ, 2001,ζ.198: «Καηά ηαζνμφξ ειθακίγμκηαζ μνζζιέκμζ ιεβάθμζ 

ζοββναθείξ, ημοξ μπμίμοξ ημ εεαηνζηυ πανυκ παναδέπεηαζ, αθθά δεζθζάγεζ κα ημοξ αββίλεζ, θεξ ηαζ 

ηαίκε ζακ ηάναμοκα ακαιιέκα, ηαζ αθήκεζ ζημ ιέθθμκ ηδκ εοεφκδ ηδξ επακακαηάθορήξ ημοξ ή ημο 

μνζζηζημφ εκηαθζαζιμφ. (…) Έκαξ ηέημζμξ ζοββναθέαξ ζημκ ηυπμ ιαξ είκαζ μ ΐαζίθδξ Γζχβαξ.»,  

- Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Δ ειθζάθςζδ», Σν Βήκα, 18 Ώπνζθίμο 1979, απυ ηνζηζηή βζα ημ 

εεαηνζηυ ένβμ: Σν  κπνπθάιη: «Ο ΐαζίθδξ Γζχβαξ είκαζ ιζα ιμκαπζηή ηζ ακεπακάθδπηδ πανμοζία ζημ 

εεαηνζηυ πχνμ ιαξ. (…) Πάκηα υιςξ έπεζξ ηδκ εκηφπςζδ πςξ ημκ απμδέπμκηαζ ηαηά παναπχνδζδ, ςξ 

ζδζυηοπμ θαζκυιεκμ, αλζμπενίενβμ ηαζ απςεδηζηυ.» 
24

 ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ. 24 : ακαθενυιεκμξ ζηα εεαηνζηά ημο Γζχβα «(…) ακζζμπνμκία ζοββναθήξ 

ηαζ πανάζηαζδξ…» 
25

 Μάνζμξ Πθςνίηδξ φ.π., ζ.125: «Γζα ηδκ χνα -εκκμχ ηδ δεηαεηία ημο 1960-ακζπκεφμοιε ακηίθαθμοξ 

ημο “εεάηνμο ημο Παναθυβμο” ζημκ ΐαζίθδ Γζχβα Σν πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο (…)» 
26

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Οζ Έθθδκεξ άνπζζακ επζηέθμοξ κα εκδζαθένμκηαζ ηαζ βζα ημκ εαοηυ ημοξ», Σα Νέα, 

25 Φεανμοανίμο 1977. Ώπυ ζοκέκηεολδ ζημκ Γζχνβμ Πδθζπυ «(…) Πνμζςπζηά ημ Πξνμεληφ ηεο 

Αληηγφλεο δεκ ημ ηαηαηάζζς ζημ „εέαηνμ ημο παναθυβμο‟», ηαζ ΐαζίθδ Γζχβα «Δ εθεοεενία 

απμηηζέηαζ ιε ηδκ πνάλδ», Πξψηε, 22 Ώπνζθίμο 1987. Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδ ΐέκζα Γμκαημπμφθμο: «Με 

ημ „εέαηνμ ημο παναθυβμο‟ δεκ πζζηεφς υηζ έπς ζπέζδ. (…).» 
27

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Γνλ Κηρψηεο ιμο», Σα Νέα, 29 Αεηειανίμο 1993. Ώπυ ζοκέκηεολδ ζημκ Γζχνβμ 

ανδβζάκκδ: «Ξεηίκδζα απυ ημ πανάθμβμ ηαζ ημκ οπεννεαθζζιυ ηαζ έπς θεάζεζ ςξ ηδκ ηναβςδία ηαζ 

ημοξ θθφαηεξ. Κζ αοηυ ημ βθεκηάς.» 
28

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ εθεοεενία απμηηζέηαζ ιε ηδκ πνάλδ», φ.π., :«πέζδ έπς ιε ηδκ αίζεδζδ ημο 

πανάθμβμο, υπςξ ηδκ ηαευνζζε μ Καιφ ζημ „Μφεμ ημο ίζοθμο‟» . Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδ ΐέκζα 

Γμκαημπμφθμο φ.π., 
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ακαηάθορακ ζοββέκεζεξ ιε ημκ ζοιαμθζζιυ
29

 πμο, πμηέ υιςξ, δεκ ηεηιδνζχεδηακ 

πεναζηένς. Δ αζμβναθία
30

 ημο δίκεζ ανηεηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πζεακή πνμέθεοζδ ηδξ 

έιπκεοζήξ ημο. Δ δζαιμκή ημο ζηδ ΐζέκκδ, ζηα κεακζηά ημο πνυκζα, ηαζ δ ζοκακαζηνμθή ημο 

ιε εηπνμζχπμοξ ημο ηζκήιαημξ ημο «Λεηνζζιμφ»
31

 ηαζ ηδξ «Οιάδαξ ηδξ ΐζέκκδξ», ημκ έθενε 

ημκηφηενα ζηα ηζκήιαηα ημο Νηακηά ηαζ ημο Τπεννεαθζζιμφ, υπςξ ηαζ μ ίδζμξ μιμθυβδζε
32

. 

φκημια, δ ηνζηζηή πνμζακαημθίζηδηε πνμξ ημκ οπεννεαθζζιυ
33

 ςξ ηδκ πδβή απ‟ υπμο 

ακηθμφζε ηδκ ηεπκζηή ημο.  

  

ηα ηαημπζκά ημο ένβα ημ ημπίμ λεηαεάνζζε. Ο ΐ. Γζχβαξ απμιαηνφκεηαζ απυ υ,ηζ 

παναηηδνζγυηακ ςξ οπεννεαθζζιυξ εκχ πμζδηζηυηνμπα ζημζπεία ζε ζοκδοαζιυ ιε ιζα 

οπενααηζηή εειαημθμβία ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ζηδ εεαηνζηή ημο βναθή. ηδ δεηαεηία 

ημο ‟90, υηακ άνπζζακ κα παίγμκηαζ ηα πμθφπναηηα εεαηνζηά ένβα ημο -Οη γάκνη, Σν 

κπνπθάιη, Ο Φηινθηήηεο, Σν βνπλφ-, μ ΐ. Γζχβαξ ηαεζενχεδηε ςξ μ ζφβπνμκμξ Έθθδκαξ 

δναιαημονβυξ πμο έεεζε ζημκ πονήκα ηδξ δναιαημβναθίαξ ημο ημκ θζθμζμθζηυ ζημπαζιυ
34

. 

Βζδζηυηενα, μ ΐ. Γζχβαξ ιμζάγεζ κα πνδζζιμπμίδζε ηδ εεαηνζηή βναθή ςξ ημ πενίαθδια ημο 

                                                 
29

 Θυδςνμξ Κνδηζηυξ, Οη Γάκνη, Σαποδνυιμξ 5 Φεανμοάνζμξ 1987. Παναηίεεηαζ ζημ Μάνα Φζδεηγή 

φ.π., ζ.249 
30

 «Γνάθηδηα ζημ πακ/ιζμ ηδξ ΐζέκκδξ, υπμο παναημθμφεδζα πμθφ θίβμ μνζζιέκα ιαεήιαηα. Ώθθά 

ηονίςξ βκχνζζα ιζα πανέα πμζδηχκ, H.C.Artman, Ernest Yandl, ηαζ Mayrecter, πμο ακήηε ζημ ηυηε 

θμβμηεπκζηυ ηίκδια ημο Λεηνζζιμφ, έκα είδμξ Dada, αθμφ ελάθθμο απυ ημ Dada λεηίκδζακ υθα ηα 

θμβμηεπκζηά ηζκήιαηα. Ο Νηακηασζιυξ ήηακ ιζα θμβμηεπκζηή έηνδλδ, είπε πάνα πμθθέξ ζδέεξ, ήηακ 

εκακηίμκ ημο ηαηεζηδιέκμο ζηδκ ηέπκδ.» Παναηίεεηαζ ζημ: Γζμφθδ Πεγμπμφθμο, Βαζίιεο Εηψγαο: ην 

πξφζσπν, ε δσή θαη ην έξγν ηνπ, Ααηηοθυβναθμ, Ώεήκα, 1988, ζ.9  
31

 ΐθέπε: Γηο Νηειπυν, Ση είλαη ν Λεηξηζκφο, Βθεφεενμξ Σφπμξ, ιηθν. Ώθέλακδνμξ Γαβημφνμβθμο, 

Ώεήκα, 1995 
32

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ εθεοεενία απμηηζέηαζ ιε ηδκ πνάλδ», φ.π.,: «(…) Οζ επζννμέξ ιμο πναβιαηζηά 

πνμένπμκηαζ απυ ηδκ οπεννεαθζζηζηή πμίδζδ. Δ ηεπκζηή ιμο είκαζ οπεννεαθζζηζηή. Πζζηεφς πςξ μ 

οπεννεαθζζιυξ είκαζ ζοββεκήξ  πνμξ ηδκ εθθδκζηή ζηέρδ, ιαξ πάεζ …»  

- ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Μμκαπζηή δζαδνμιή ζημ εεαηνζηυ θυβμ», Πξηλ, 7 Αεηειανίμο 1997. Ώπυ 

ζοκέκηεολδ ζηδκ Άκκα Κυηαθδ, Παναηίεεηαζ ζημ Μάνα Φζδεηγή φ.π., ζ.309: «Δ πναβιαηζηή ιμο 

επζννμή ήηακ απυ ημ ηίκδια ημο οπεννεαθζζιμφ ζηδκ Βθθάδα ηαζ ηδκ ηαααθζηή πμίδζδ ζηδκ μπμία 

οπάνπεζ ημ ακαίηζμ (ημ πανάθμβμ δδθαδή) αθθά ιε ημκ ηνυπμ πμο κα θςηίγεηαζ πάκηα απυ ιζα εθπίδα, 

βζαηί αοηυ είκαζ δ Βθθάδα.». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδκ Άκκα Κυηαθδ, Παναηίεεηαζ ζημ Μάνα Φζδεηγή 

φ.π., ζ.309 
33

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, Ο Γνλ Κηρψηεο κχζηεο, Σα Νέα, 10 Εακμοανίμο 1994: «Ο Γζχβαξ είκαζ μ 

ηαηελμπήκ οπεννεαθζζηήξ ημο εεάηνμο ιαξ. οκδφαζε δδθαδή ηδκ ροπακάθοζδ ιε ηδκ ελέβενζδ ηαζ 

ημκ ακηζημιθμνιζζιυ. Βπέζηνερε, υπςξ μζ πμζδηέξ ημο οπεννεαθζζιμφ, ζηδ βμδηεία ημο θνζηημφ ηαζ 

ζηδ βμδηεία, βδηεζά ηςκ θέλεςκ.» 

- Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, Μχεζε ζην λέν Μχζν, Σα Νέα, 8 Φεανμοανίμο 1999: «Ώοηυξ πνχημξ 

δζέννδλε ζηδ πχνα ιαξ ημκ ημίπμ ηδξ καημοναθζζηζηήξ ηαζ κεμνεαθζζηζηήξ δναιαημονβίαξ. Ώοηυξ 

πνχημξ έθενε ζηδ ζηδκή ημ «οπένμπμ πηχια» ηδξ οπεννεαθζζηζηήξ βναθήξ.».  
34

 Γ. Π. Πεθάκδξ, Θέιαηα ημο ιεηαπμθειζημφ ηαζ ζφβπνμκμο εθθδκζημφ εεάηνμο, φ.π., ζ.318:  «Δ 

δναιαημονβία ημο ΐαζίθδ Γζχβα πανμοζζάγεζ ιζα πθμφζζα ημπζμβναθία ζοκοθαζιέκδ πάκημηε ιε ηδ 

θζθμζμθία ημο». Σμο ζδίμο, Κείκελα θαη λνήκαηα, Μειέηεο θαη άξζξα γηα ην ζέαηξν, υ.π., ζ.85: «(…) 

εκημφημζξ οπάνπεζ ηαζ εδχ, υπςξ ηαζ ζηα άθθα ένβα ημο Γζχβα, έκαξ θζθμζμθζηυξ 

πνμζακαημθζζιυξ…»  

- Μδκάξ Υνδζηίδδξ, «Έκαξ ζοββναθέαξ δζαθμνεηζηυξ», Δηθφλεο, 18 Φεανμοανίμο 1987. Παναηίεεηαζ 

ζημ Μάνα Φζδεηγή, φ.π., ζ.254 : «(…) Αεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ ημ ζφκμθμ ημο ένβμο ημο Γζχβα 

είκαζ θζθμζμθζηυ. Βίκαζ δδθαδή αβςκζχδεξ ηαζ ηναβζηυ. (…) Αεκ ιέκεζ ζε νεαθζζηζηά ζπήιαηα -

πανυθμ πμο πάκηα λεηζκάεζ απυ νεαθζζηζηή αάζδ.» 
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ζδεμθμβζημφ ημο πνμαθδιαηζζιμφ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο
35

 ςξ ιέζμ απεθεοεένςζδξ 

ημο ζημπαζιμφ ημο. Ώπμηυθιδζε, έηζζ, ηδ ζφκεεζδ δναιαημονβίαξ ηαζ θζθμζμθίαξ ηαζ 

δδιζμφνβδζε ιζα ζδζάγμοζα ηαζ ακαηνεπηζηή εεαηνζηή βναθή, πμο δεκ είπε πνμδνυιμοξ, αθθά 

μφηε ηαζ απμβυκμοξ. 

 

6. Σν πεξηερόκελν ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπ Βαζίιε Εηώγα 

 

Μέζα απυ ηδ ιεθέηδ ημο ζοκμθζημφ εεαηνζημφ ένβμο ημο ΐαζίθδ Γζχβα ηαηαθήλαιε ζημ 

ζοιπέναζια υηζ μ ζοββναθέαξ ζημπάγεηαζ ηαζ πνμαθδιαηίγεηαζ πάκς ζε γδηήιαηα πμο 

αθμνμφκ ζηδκ πνμέθεοζδ ηαζ ζημκ πνμμνζζιυ ημο ακενχπμο ηαζ ημο ζφιπακημξ. 

Σαοημπνυκςξ, υιςξ, ακαηαθφραιε υηζ ιέζα απυ ηα πνυζςπα ημο δνάιαημξ ηαζ ηζξ 

ηαηαζηάζεζξ πμο απμηοπχκεζ πνμηείκεζ ηαζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ πναηηζηή ημο γδκ. Δ ζδεμθμβία 

ημο, ζοκεπχξ, εηθνάγεηαζ, ιε δζηηυ ηνυπμ: ακαθένεηαζ ηυζμ ζημ μκημθμβζηυ υζμ ηαζ ζημ 

ημζκςκζηυ πεδίμ, έηζζ χζηε, δ ζφκεεζή ημοξ κα ζοβηνμηεί ιζα ημζιμεεςνία. Ώκ ιάθζζηα 

ιεθεηήζμοιε ημ ζοκμθζηυ ζοββναθζηυ ημο ένβμ (εεαηνζηά ένβα, ιοεζζημνήιαηα, δμηίιζα, 

ζοκεκηεφλεζξ) εα ηαηαθήλμοιε, ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα 

παναημθμοεμφκ ηα ζηάδζα ηςκ ζδεμθμβζηχκ πνμαθδιαηζζιχκ ηαζ ηςκ ακαγδηήζεχκ ημο, έηζζ 

χζηε, ηάεε ζηάδζμ ημο ζημπαζιμφ ημο κα απμηοπχκεηαζ ζε έκα ή ζε ζεζνά εεαηνζηχκ ένβςκ, 

χζπμο ζηα ηεθεοηαία εεαηνζηά ημο κα απμζαθδκίγεηαζ πθήνςξ δ ζφκμθδ ζδεμθμβζηή εέζδ 

ηδκ μπμία εοαββεθίγεηαζ. Ο ΐ. Γζχβαξ «πνδζζιμπμίδζε», δδθαδή, ηδ εεαηνζηή βναθή
36

 ςξ 

πνμπμιπυ ηαζ ςξ δζα-ιεζμθααδηή ηδξ ζδεμθμβίαξ ημο.  

 

Σαοηυπνμκα, ημ εεαηνζηυ ζφιπακ, πμο πθάεεζ -απυ ηαηαζηάζεζξ, πνάλεζξ ηαζ δναιαηζηά 

πνυζςπα
37

- ηαεμδδβείηαζ, ιέζα απυ ημ ελεθζηηζηυ κήια ηδξ ζηέρδξ ημο, πνμξ ηάπμζμκ 

ζημπυ: ζηδ ιεηάδμζδ ηδξ ημζιμεεςνίαξ ημο ζημ ημζκυ. Δ εεαηνζηή βναθή ημο απμηηά, έηζζ, 

                                                 
35

 ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ.66: «Ο πνμαθδιαηζζιυξ ημο εακάημο, ηδξ ιεηαεακάηζαξ γςήξ, ημο 

οπενπένακ ηαζ επέηεζκα ανίζηεηαζ ηαζ ζηδκ ανπή ηδξ δναιαημονβίαξ ημο Γζχβα.», ηαζ ζ.103: «Καζ ζημ 

ένβμ ημο Γζχβα ηονζανπεί μ εάκαημξ, ζε υθεξ, αηυια ηαζ ζηζξ πζμ απμηνμοζηζηέξ ιμνθέξ ημο, πμο 

ςζηυζμ, ηαζ αοηυ δζαθαίκεηαζ ήδδ ζε ηάπμζα πνχζια ένβα ημο, δεκ μδδβεί ζημ ηεκυ, αθθά ζημ 

φκμθμ.»  

- ΐάθηεν Πμφπκεν, Ο Βαζίιεο Εηψγαο θαη ν ππεξξεαιηζκφο ζην λενειιεληθφ ζέαηξν. Μηα πξψηε 

πξνζέγγηζε ζην πξψηκν ζεαηξηθφ ηνπ έξγν, υ.π., ζ.441: «Σμ ιμηίαμ ημο εακάημο είκαζ πακηαπμφ πανυκ 

ζηα πνχζια εεαηνζηά ένβα ημο Γζχβα, ηαζ παναθθάζζεζ ςξ κεηνμθζθία, ακενςπμθαβία, ημηειζζιυξ, 

ακενςπμεοζία, αθθδθμζπαναβιυξ.» 
36

 Jeremy Hawthorn,  φ.π., ζ.102: «Βκαθθαηηζημί ηνυπμζ πνμζέββζζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ 

δείπκμοκ υηζ ιπμνεί κα είκαζ πμθφ πζμ ςθέθζιμ κα ελεηάγμοιε ηα θμβμηεπκζηά ένβα ςξ ακηζηείιεκα 

πνμξ ενιδκεία, ςξ ιέζα ιε ηα μπμία ελαζηείηαζ δ δδιζμονβζηή θακηαζία, ςξ ιμνθέξ αοηυ-έηθναζδξ, 

ςξ ηεπκμονβήιαηα πνμξ απμηίιδζδ, ςξ ηνυπμοξ ζοθθμβζζιμφ ή ζπμθζαζιμφ ημο ηυζιμο, ή ςξ θμνείξ 

ζδεμθμβζηήξ ζδιαζίαξ.» 
37

 Μανίηα Θςιαδάηδ, εκεησηηθή ηνπ νιηθνχ ζεαηξηθνχ ιφγνπ, Βηδυζεζξ Αυιμξ, Ώεήκα, 1993, ζ.113: 

«Κάεε πνυζςπμ ζηδκ ηεζιεκζηή ημο ηαηάζηαζδ, απμηεθεί δήθςζδ, έκδεζλδ ή ζφιαμθμ ιζαξ εειαηζηήξ 

δ μπμία ζημζπεζμεείηαζ απυ ζδέεξ. Δ παναδμζζαηή πνμζέββζζδ ηςκ εεαηνζηχκ ηεζιέκςκ ενεοκά ηδ 

εειαηζηή ιέζα απυ ηα πνυζςπα ηαζ ηδκ πθμηή (… )». 
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ανπή, ζηυπμ ηαζ πνμμνζζιυ. Οοζζαζηζηά, ακαθαιαάκεζ, ζοκεζδδηά, ηδκ πκεοιαηζηή 

ηαεμδήβδζδ
38

 ημο ημζκμφ. Ο ίδζμξ, άθθςζηε, ημ επζαεααζχκεζ ιε ηα θυβζα ημο: 

 

«Ώιιά ηη είλαη ην ζέαηξν; Αελ είλαη ηέρλε; Κη αθνχ είλαη ηέρλε, δελ πξέπεη λα απνθαιχπηεη ηα πξφζσ; 

Αελ πξέπεη λα δείρλεη ζην ζεαηή ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο; Σνλ αιεζηλφ δξφκν πνπ έρεη μαλνηρηεί 

κπξνζηά ηνπ θαη κπνξεί λα ηνλ αθνινπζήζεη; (…)Ση άιιν είλαη ην ζέαηξν; Αελ είλαη αλαπαξάζηαζε ηεο 

αλζξψπηλεο κνίξαο κέζα απφ ηηο ζπκπιεγάδεο ηεο θνηλσληθήο θαη πιαλεηηθήο ζπλζήθεο; Αελ 

επηηξάπεθε πνηέ ζην ιαφ καο λα έρεη ην ζέαηξν πνπ ζα ηνπ πξνβηβάζεη ην λνπ. Αελ ηνπ επηηξάπεθε 

πνηέ λα κεηαιάβεη ηεο αιεζηλήο νπζίαο πνπ ζα ηνλ εκπνηίζεη κε ην δπλακηθφ ηεο θπιήο. (…) έλαο 

αιεζηλφο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο πξέπεη λα νξγαλψζεη έλαλ νιφηεια θαηλνχξγην θψδηθα φπνπ λα 

βαζίζεη ηα έξγα ηνπ, γηα λα κελ αηζζάλεηαη φηη θνξντδεχεη ηνπο ζεαηέο φζν θη αλ απηνί δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη αθφκα καδί ηνπ.»39
 

 

Ώημθμοεχκηαξ ημκ ιίημ ηδξ θααονζκεχδμοξ ζηέρδξ ημο, εα πνμζπαεήζμοιε κα 

πνμζεββίζμοιε ηδ ζημπμεεζία πμο θαίκεηαζ κα εκοπάνπεζ ζηδ εεαηνζηή ημο βναθή. πςξ ηζ μ 

ίδζμξ, οπμζηδνίγεζ ζε δμηζιζαηυ ημο ηείιεκμ:  

  

«Ο γξαπηφο ιφγνο απνηειεί κηα μερσξηζηή ελφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ δελ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ή ηε δηαθίλεζε ηδεψλ, φζν κε ηε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ θνζκηθνχ γίγλεζζαη. (…) φ,ηη γξάθεηαη ή φ,ηη ιέγεηαη γηα πξψηε θνξά, βνεζά ζηελ 

εμέιημε ηνπ ινπ ….»
 40

 

 

Καζ αθθμφ: 

 

«(…), αξθεί απηφ λα ηνπ απνθαιπθζεί απφ ηελ ηέρλε θη ηδηαίηεξα απ‟ ην ζέαηξν ζαλ πην αξκφδην.»
41

 

 

Ώπυ ηα παναπάκς θαίκεηαζ λεηάεανα υηζ μ ζοββναθέαξ/δδιζμονβυξ είκαζ επζθμνηζζιέκμξ ιε 

ηδκ αθφπκζζδ ηδξ ζοθθμβζηήξ ζοκείδδζδξ ηαζ ημ ιέζμ πμο δζαεέηεζ είκαζ δ βναθή ημο. Ώκ ηαζ 

αοηή δ δζείζδοζδ ημο θζθμζμθζημφ ζημπαζιμφ ζηδ εεαηνζηή βναθή, δεκ είκαζ ηαζκμθακήξ 

                                                 
38

 Αδιήηνδξ Σζαηζμφθδξ, εκεηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζεαηξηθνχ θαηλνκέλνπ, Βθθδκζηά Γνάιιαηα, 

Ώεήκα, 1999, ζ.14: «Σμ εέαηνμ θεζημονβεί ςξ ιέζμ αοημβκςζίαξ ηςκ πμθζηχκ αθθά ηαζ ςξ 

ημζκςκζημπμζδηζηυξ ιδπακζζιυξ, αθμφ ιεηαδίδεζ αλίεξ ηαζ ηακυκεξ ηδξ δεδμιέκδξ ημζκςκίαξ, 

δζαιμνθχκμκηαξ ζοκεζδήζεζξ. Λεζημονβεί, υιςξ, ηαοηυπνμκα ηαζ ςξ έκα είδμξ ημζκςκζημφ εθέβπμο 

ιέζς ηδξ ηνζηζηήξ άιεζδξ ή έιιεζδξ, πμο αζηεί ζε πμθζηζηυ ηαζ ημζκςκζηυ επίπεδμ.» 
39

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Νμδηζηυ Θέαηνμ βεκκζέηαζ. Σμ πζμ αθδεζκυ απυ ηαηααμθήξ ηυζιμο», Θέαηξν, 

η.1964 - ‟68, ζ.56 
40

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Πμζδηζηυξ θυβμξ ςξ δζηθείδα απεθεοεένςζδξ ηδξ φθδξ,», Πεξίηερλν, ηπ. 3 

(1999), ζ.15 
41

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Νμδηζηυ Θέαηνμ βεκκζέηαζ. Σμ πζμ αθδεζκυ απυ ηαηααμθήξ ηυζιμο», υ.π., 

ζ.58  
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ζηδκ παβηυζιζα ζηδκή, ςζηυζμ απμηεθεί, ζημκ ααειυ ηαζ ιε ηδ ζοκέπεζα ιε ηδκ μπμία 

αημθμοεείηαζ απυ ημκ ΐ. Γζχβα, πνςηυβκςνμ θαζκυιεκμ βζα ηδκ εθθδκζηή δναιαημβναθία
42

. 

Σμ ακ μ ΐ. Γζχβαξ ηαηυνεςζε κα ιεηαδυζεζ ιέζα απυ ημ εεαηνζηυ αοηυ δζά-θμβμ ηδκ 

ζδεμθμβία ημο, ζημ ημζκυ ημο, είκαζ έκα γήηδια πνμξ δζενεφκδζδ. 

 

Δ πνμακαθενεείζα πνμζέββζζδ ηδξ εεαηνζηήξ βναθήξ ημο ΐ. Γζχβα απμηεθεί ηδκ οπυεεζδ 

ενβαζίαξ ηαζ ημκ πνμξ απυδεζλδ ζηυπμ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ, 

αημθμοεήζαιε ηδκ επαβςβζηή ιέεμδμ, απυ ημ ιενζηυ ζημ βεκζηυ: ακαθφζαιε, δδθαδή, 

ηαεέκα εεαηνζηυ ένβμ ςξ πνμξ ηζξ ζδεμθμβζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ ημο ζοκηεηαβιέκεξ ηζ φζηενα 

ακαδείλαιε
43

 υηζ αοηέξ -ζημ ζφκμθυ ημοξ- ζοκζζημφκ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πνμζςπζηή 

ημζιμεεςνία ημο ΐαζίθδ Γζχβα.   

 

                                                 
42

 Ώκηίζημζπμ πνμζακαημθζζιυ είπακ ηαζ άθθμζ Έθθδκεξ ζοββναθείξ ηαζ θμβμηέπκεξ υπςξ μ Νίημξ 

Καγακηγάηδξ, μ Άββεθμξ Σενγάηδξ η.ά. 
43

 Manuel Gonzalez De Avila, Κξηηηθή εκεησηηθή θαη θξηηηθή ηεο θνπιηνχξαο, ιηθν. ΐαζίθδ Ώθελίμο, 

Βηδυζεζξ Παπαγήζδ, Ώεήκα, 2006, ζ.278: «Δ ακάθοζδ ηςκ ηεζιέκςκ πνέπεζ κα ζηδνζπηεί ζε έκακ 

θυβμ ιε απμδεζηηζηή ζηακυηδηα» 
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ΜΔΡΟ Α΄ 

 

Ηδενινγηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ 

ζηε δξακαηνπξγία ηνπ Β. Εηώγα 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Σν θαηλόκελν ηνπ ζαλάηνπ σο δξακαηνπξγηθό πιηθό 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ έεεζε ημκ εάκαημ ζημ επίηεκηνμ ηδξ δναιαημονβίαξ ημο δζυηζ βκχνζγε υηζ,  

ακέηαεεκ, ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο ήηακ ημ πζμ δυηζιμ ιέζμ βζα ηδκ έηθναζδ ηαζ ηδ 

δζενεφκδζδ ηςκ θζθμζμθζηχκ ακαγδηήζεςκ ημο ακενχπμο. Γζ‟ αοηυ μ εάκαημξ
44

 είκαζ ημ 

ηονίανπμ θαζκυιεκμ ή, ηαθφηενα, μ εειαηζηυξ άλμκαξ βφνς απυ ημκ μπμίμ μνβακχκεηαζ δ 

πθεζμκυηδηα ηςκ εεαηνζηχκ ηεζιέκςκ ημο ΐ. Γζχβα. Οζ πμζηίθεξ εηθάκζεζξ ημο εακάημο ζηδ 

δναιαημονβία ημο εζημκμπμζμφκ ηαοηυπνμκα ηαζ ηζξ πμζηίθεξ ζδιάκζεζξ πμο μ ίδζμξ μ 

ζοββναθέαξ πνμζδίδεζ ζημ βεβμκυξ αοηυ. Σμ θαζκυιεκμ ημο εακάημο, θμζπυκ, ςξ εειαηζηυξ 

άλμκαξ, εα απμηεθέζεζ ηδκ αθεηδνία απυ ηδκ μπμία δ ένεοκά ιαξ εα λεηζκήζεζ ηδκ 

πνμζέββζζδ ηςκ ένβςκ ημο, εκχ δ ζδιαζζμθμβζηή ακάθοζδ ηδξ ηνμπζηυηδηαξ ημο εακάημο εα 

ιαξ ηαηεοεφκεζ ζηδκ ακαγήηδζδ ημο ζδεμθμβζημφ ημο ζημπαζιμφ ηαζ ηδξ αζζεδηζηήξ ημο 

απμηφπςζδξ. 

 

Δ δοσζηζηή θμβζηή πμο παναηηδνίγεζ ηα ηαθθζηεπκζηά δδιζμονβήιαηα, δδθαδή, δ δζάηνζζδ
45

 

ημο ηαθθζηεπκήιαημξ ζε πενζεπυιεκμ ηαζ ιμνθή
46

, ελοπδνεηεί ηαζ ηδ δζηή ιαξ ένεοκα. 

Καευηζ επζηνέπεζ κα δζαπεζνζζημφιε ημκ εειαηζηυ άλμκα, ημκ εάκαημ, αθεκυξ απυ ηδκ άπμρδ 

ηδξ ζήιακζήξ ημο -πενζεπυιεκμ- ηαζ αθεηένμο απυ ηδκ άπμρδ ηδξ δναιαημονβζηήξ 

ηεπκζηήξ
47

 -ιμνθή- δζα ιέζς ηδξ μπμίαξ πανμοζζάγεηαζ ζηδκζηά
48

.  

                                                 
44

 Ο εάκαημξ ανίζηεηαζ ζημ επίηεκηνμ ηδξ δναιαημονβίαξ ηαζ ημφ Π. Μάηεζζ. ΐθέπε οπμζδιείςζδ 2 
45

 Jeremy Hawthorn, φ.π., ζ.79: «Έκαξ παναδμζζαηυξ ηνυπμξ ακάθοζδξ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο είκαζ 

ηάκμκηαξ ηδκ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ ιμνθή ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ημο. (…) Δ ιμνθή (…) ακαθένεηαζ 

ζηδκ μνβακςηζηή ανπή ημο ένβμο ηαζ ημκ ηνυπμ πανμοζίαζήξ ημο.» 
46

 Μανίηα Θςιαδάηδ, φ.π., ζ.16: «Οηζδήπμηε ανίζηεηαζ βφνς ιαξ απμηεθεί ζδιείμ ακαθφζζιμ ζε 

ζδιαίκμκ ηαζ ζδιαζκυιεκμ, δδθαδή ζε ιμνθή ηαζ πενζεπυιεκμ (…)» 
47

 Robert C. Holub, Θεσξία ηεο πξφζιεςεο, κηα θξηηηθή εηζαγσγή, ιηθν.Κςκζηακηίκαξ Σζαημπμφθμο, 

Μεηαίπιζμ, Ώεήκα, 2001, ζ.31: « Πνχημκ, δ ηεπκζηή εεςνείηαζ απμηθεζζηζηά ςξ ιμνθζηυ ζημζπείμ, ςξ 

μ ηνυπμξ ηαηαζηεοήξ ημο ένβμο ηέπκδξ. Ο πχνμξ ηδξ είκαζ ιάθθμκ δ ζφκεεζδ πανά ημ πενζεπυιεκμ. 

Αεφηενμκ, θεζημονβεί ζε ζπέζδ ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ οπυααενμ, είηε αοηυ είκαζ δ πναηηζηή πνήζδ ηδξ 

βθχζζαξ είηε δ θμβμηεπκζηή πανάδμζδ. Σέθμξ, ηαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ (…) είκαζ ημ ζημζπείμ πμο 

βεθονχκεζ ημ πάζια ιεηαλφ ηεζιέκμο ηαζ ακαβκχζηδ, ηαεζζηχκηαξ ημ ίδζμ ημ ένβμ αλζυθμβμ ηαζ 

βκήζζμ αζζεδηζηυ ακηζηείιεκμ.» 
48

 Μανίηα Θςιαδάηδ, φ.π., ζ.16 : «Μζα ζδιεζςηζηή ημο εεάηνμο επζπεζνεί ηδκ ελέηαζδ ηαζ ακάθοζδ 

ηςκ ζδιείςκ εκυξ εεαηνζημφ ηεζιέκμο, ηα μπμία, ηαηά ηδ θάζδ ηδξ ακαβκχζεςξ, μδδβμφκ ζηδκ εζηυκα 

ηαζ ζηδ θφζδ ημο ηεζιέκμο, ςξ πνμσυκημξ δζακμδηζημφ, πθδνμθμνζαημφ, ζοβηζκδζζαημφ, ιε 

ζοβηέκηνςζδ αζζεδηζηχκ ζημζπείςκ πμο επδνεάγμοκ ημκ ροπζζιυ ηςκ ακαβκςζηχκ.» 
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1. Ζ εξγνγξαθία ηνπ Βαζίιε Εηώγα 

  

Δ πανμφζα ενβαζία εα ιεθεηήζεζ ηα εηδμιέκα αθθά ηαζ ηα ακέηδμηα -υζα απ‟ αοηά 

ανέεδηακ- εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα. Ο ίδζμξ, αέααζα είπε επζζδιάκεζ ζε ζογήηδζδ ζημ Ώ΄ 

οιπυζζμ Νεμεθθδκζημφ Θεάηνμο, ημ 1999:  

 

«Πξέπεη λα ζαο πσ θαη ην εμήο : εγψ δελ εθδίδσ πνηέ ζεαηξηθφ κνπ έξγν εάλ δελ έρεη αλέβεη πξψηα. 

Γηα πνιινχο ιφγνπο : ν έλαο απ‟ απηνχο είλαη φηη, εθφζνλ δσ φηη ζηέθεη, φηη ην ζέιεη ην έξγν ε ζθελή, 

ηφηε λνκίδσ φηη κπνξεί απηφ ην έξγν λα πάεη λα εθδνζεί θαη λα ην δηαβάζεη θαη άιινο θφζκνο ή λα 

μαλαπαηρηεί. Σελ ψξα πνπ γίλνληαη νη πξφβεο εγψ θάλσ αιιαγέο, αλ ρξεηαζηεί, αλ θάηη βιέπσ θαη 

ηζηκπάεη ή δελ πάεη θαιά, ην αιιάδσ, ην θφβσ –μέξεηε ηη ζπνπδαίν πξάγκα είλαη ην καραίξη; Μεγάιε 

ηζηνξία ην ςαιίδη, αο πνχκε. Λνηπφλ, ε παξάζηαζε είλαη άιιν πξάγκα.»49
 

 

οκεπχξ, ηα ένβα πμο είπε ζημ ζονηάνζ ημο ηαζ δεκ ελέδςζε υζμ γμφζε δεκ ημκ 

ζηακμπμζμφζακ απυθοηα, αθμφ ζφιθςκα ιε ηδ δήθςζή ημο δεκ είπακ μθμηθδνςεεί, ιέζς 

πανάζηαζδξ
50

. Γζα κα ζοκαβάβμοιε, υιςξ, υζμ ημ δοκαηυκ αηνζαέζηενα ζοιπενάζιαηα βζα 

ηδκ ζδεμθμβία ηαζ ηδκ αζζεδηζηή ημο, εα ιεθεηήζμοιε ημ ζφκμθμ ηδξ δναιαημονβίαξ
51

 ημο 

πμο ανζειεί 35 ένβα. Σμ ζφκμθμ ηςκ εεαηνζηχκ ημο ένβςκ ηαζ δ πνμκμθμβία ζοββναθήξ ημοξ, 

ηαεχξ ηαζ δ πνμκμθμβία ηδξ πνχηδξ πανάζηαζήξ ημοξ ζηδκ Βθθάδα -βζα υζα απ‟ αοηά 

παίπηδηακ- θαίκμκηαζ ζημκ πίκαηα -1
52

: 

 

 

 

 

                                                 
49

 Ώπυ ζογήηδζδ ζηνμββοθήξ ηναπέγδξ. Παναηίεεηαζ ζημ: Έθδνζε Πνιχηηκεο Όιεο. 20 ρξφληα 

Νενειιεληθφ Θεαηξηθφ Έξγν. Ώ΄ οιπυζζμ Νεμεθθδκζημφ Θεάηνμο, Βθθδκζηά Γνάιιαηα, Ώεήκα, 

1999, ζ.322  
50

 Μανίηα Θςιαδάηδ, φ.π., ζ.12: «Με αθεηδνία ημ αλίςια ηείιεκμ-πανάζηαζδ = μθμηθδνςιέκδ, 

μθζηή εεαηνζηή βθχζζα (…)»  
51

 ΐάθηεν Πμφπκεν, Πμίδζδ ηαζ ιφεμξ ζηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐαζίθδ Γζχβα, φ.π., ζζ. 27-33: 

Πνυηεζηαζ βζα ημκ ιμκαδζηυ ιέπνζ ηχνα ηαηάθμβμ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. Γζχβα ζηδ 

αζαθζμβναθία. 
52

 ημκ πίκαηα-1 ιε πθάβζα βνάιιαηα θαίκμκηαζ ηαζ μζ ηίηθμζ -ηαεχξ ηαζ δ πνμκμθμβία ζοββναθήξ- 

ηςκ ένβςκ πμο δεκ έπμοκ εηδμεεί, μφηε παναζηαεεί. 
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ΠΕΝΏΚΏ – 1 

 

Θεαηνζηά Ένβα 

Βηδμιέκα ηαζ ακέηδμηα 

Υνμκμθμβία  

οββναθήξ 

Υνμκμθμβία  

1
δξ

 Πανάζηαζδξ ζηδκ Βθθάδα 

 

1. ογήηδζδ ιε έκα θένεηνμ 

2. Όπλνο  

 

1956 

1956 

 

άπαζπημ 

3.  Μζα αίεμοζα ακαιμκήξ 1956 1956 πμθή ηαονάημο  

 

1985 Ραδζυθςκμ 

 

4. Σα δμηάνζα 

 

1957  άπαζπημ 

5. Ο Μέβαξ Μπεδγάπ 

 

1957 2007 Βεκζηυ Θέαηνμ 

 6. Σμ θαζηζπέκζμ θένεηνμ 1957 2007 Βεκζηυ Θέαηνμ 

 7. Οζ ιπνζγυθεξ 1957 1986 Κναηζηυ ναδζυθςκμ 

 8. Δ ζηαθίδα ή ημ Φεοημπαίδζ 

 

1958 1986 Κναηζηυ ναδζυθςκμ 

 9. Ο ηαηυξ ΐζζημονίπ 

 

1958 1986 Κναηζηυ ναδζυθςκμ 

 10. Βζηζαηυνζμ Humanismus 

 

1958 1963 Θέαηνμ Μ. Ρζάθδδ 

  

11. Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ 

 

12. Ζ κνχκηα  

 

13. Ζ θαιή κνπ κάλα ε Κιπηαηκλήζηξα  

 

 

1958 

 

1960 

 

1960/1990 

 

 

 

1960 Αςδέηαηδ Ώοθαία 

 

14. Οζ ηάθνμζ 

 

1962 ή ‟64 1992 Θίαζμξ Οοημπία 

 15. Παζπαθζκά παζπκίδζα 

16. Ζ θαηδξή δνινθνλία ηνπ θ. κηζ 

 

 

1964 

1964-1977 

1966 Βθεφεενδ ηδκή 

1996 Βθεφεενδ Ώοθαία 

 
 

17. Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ 

 

 

1967 

 

1977 Ν.. Βεκζημφ Θεάηνμο 

  

18. Οζ βάιμζ 

 

19. Ο θαιιφο πάλσ ζην ινπινχδη 

 

 

1970 

 

1970 

 

1987 Ν.. Βεκζημφ Θεάηνμο 

 

20. Σμ ιπμοηάθζ 

 

21. Οη πιχζηξεο  

1973 

 

1975 

 1979 Θεαηνζηή μιάδα ημο 

ζοββναθέα 
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22. Φζθμηηήηδξ 

 

 

1975 

 

 

 

1989/‟90 Θέαηνμ διείμ 

 

 

23. Σα εθηά ημοηζά ηδξ Πακδχναξ 

 

24. Σν Παξακχζη  

 

25. Σν ζηξηπ-ηηδ ηνπ ηζνιηά (παληνκίκα)  

 

1978 ή ‟81 

 

1978 

 

1978, 1980  

 

1996 Θεαηνζηυ πήια 

Κμπθίαξ 

 

 

26. Υνςιαηζζηέξ βοκαίηεξ 

 

 

1981 

 

1984/‟85 Θέαηνμ ημο Πεζναζά 

 
 

27. Σμ αμοκυ 

 

 

1986 

 

1986/‟87 Θέαηνμ ημο  

Πεζναζά 

  

28. Big Bang 

 

29. Ο εζνπνηφο  

 

30. Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα  

 

1987 

 

1987 

 

1987 

 

1997/‟98    Οιάδα Άνημξ 

 

 

31. Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ 

 

32. Ζ Μήδεηα 

 

  

 

 

1993 

 

1995 

 

1993/‟94    Θέαηνμ διείμ 

 

 

33. Δ επίζηερδ 

 

34. Οζ ΐαζίθζζζεξ  

 

 

1997 

 

1997 

 

1998 Βθεφεενδ Ώοθαία 

 

 

35. Σμ Μπμγυ 

 

 

1998 

 

1999 Θέαηνμ Μ. Ρζάθδδ 

  

 

Ώπυ ηα 35 αοηά εεαηνζηά ένβα έπμοκ εηδμεεί ηα 23 (πδήηεζε κε έλα θέξεηξν, Σα δνθάξηα, 

Μηα αίζνπζα αλακνλήο, Ο Μέγαο Μπεεδάρ, Σν ιαζηηρέλην θέξεηξν, Οη κπξηδφιεο,  Ζ ζηαθίδα 

ή ην Φεπηνπαίδη, Ο θαθφο Βηζηνπξίρ, Δζηηαηφξην Humanismus, Σν πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο, Οη 

θάθξνη, Παζραιηλά παηρλίδηα, Ζ θσκσδία ηεο κχγαο, Οη γάκνη, Σν κπνπθάιη, Ο Φηινθηήηεο, 
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Σα εθηά θνπηηά ηεο Παλδψξαο, Υξσκαηηζηέο γπλαίθεο, Σν βνπλφ, Big Bang, Ο Γνλ Κηρψηεο ζε 

λέεο πεξηπέηεηεο, Ζ επίζθεςε, Σν Μπνδφ). 

 

Σα οπυθμζπα 12 -πμο ζημκ πίκαηα ζδιεζχκμκηαζ ιε πθάβζα βνάιιαηα- είκαζ ακέηδμηα. Σα 

ακέηδμηα εεαηνζηά ημο ένβα ζοβηεκηνχεδηακ απυ δζάθμνεξ πδβέξ. Κάπμζα απυ ημ 

πνμζςπζηυ ανπείμ ημο ζοββναθέα πμο δζαπεζνίγεηαζ δ βοκαίηα ημο, Παοθίκα Παιπμφδδ, ζε 

ιμνθή δαηηοθυβναθςκ ή ανπείςκ Δ/Τ. Άθθα απυ ημ ανπείμ Κ. Γεςνβμοζυπμοθμο ζημ ΒΛΕΏ 

ηαζ απυ ημ Σιήια Θεαηνζηχκ πμοδχκ ημο Πακ/ιίμο Ώεδκχκ ηαζ άθθα απυ ημ ανπείμ ημο 

Καεδβδηή Πθάηςκα Μαονμιμφζηαημο. Αε ζηάεδηε δοκαηυκ κα ανεεμφκ ηα εεαηνζηά ένβα 

ιε ηίηθμοξ: Όπλνο, Ζ κνχκηα, Οη βαζίιηζζεο. Σμ ηεθεοηαίμ εεαηνζηυ ένβμ οπάνπεζ ζε 

δθεηηνμκζηή ιμνθή ζημ ανπείμ ηδξ ηαξ Παιπμφδδ, υιςξ είκαζ «ηθεζδςιέκμ», ι‟ απμηέθεζια 

κα ιδκ έπμοιε πνυζααζδ, πνμξ ημ πανυκ. Βπζπθέμκ, ημ εεαηνζηυ ένβμ ιε ηίηθμ Ζ θαηδξή 

δνινθνλία ηεο κας κηζ
53

, ανέεδηε ζε δαηηοθυβναθμ ιε ημκ ηίηθμ Ζ θαηδξή δνινθνλία ηνπ 

κοσ κηζ. ημκ ηαηάθμβμ ένβςκ πμο παναεέηεζ μ ΐ. Πμφπκεν οπάνπεζ έκα εεαηνζηυ ένβμ ιε 

ηίηθμ Ηθηγέλεηα ζηε θσηηά, ημ μπμίμ αθεκυξ δεκ ανέεδηε πμοεεκά ηζ αθεηένμο δ δζηή ιαξ 

ένεοκα ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ εκζςιαηχεδηε ζημ εεαηνζηυ ένβμ Ζ θαιή κνπ Μάλα ε 

Κιπηακλήζηξα, μπυηε δεκ ημ ζοιπενζθαιαάκμοιε ελανπήξ ζημκ παναπάκς πίκαηα. Βπίζδξ, 

ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ πμο ζημζπεζμεέηδζε μ ΐ. Πμφπκεν
54

 δεκ ακαθένμκηαζ 

ηαευθμο ηα εεαηνζηά ένβα Ζ Μήδεηα ηαζ Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα -πμο ηα ανήηαιε ζε 

δαηηοθυβναθμ- εκχ εκημπίγμκηαζ πνμκμθμβζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ πνμκμθμβίεξ 

πμο ακαβνάθμκηαζ ζηα δαηηοθυβναθα ημο ζοββναθέα πμο έπμοιε ζηδκ ηαημπή ιαξ ηαζ πμο 

εα επζζδιακεμφκ ζηδκ πμνεία. 

 

Ώπυ ημ εεαηνζηυ αοηυ corpus ηςκ 35 εεαηνζηχκ ένβςκ εα πνέπεζ κα ελαζνέζμοιε ηα ηνία 

εεαηνζηά ένβα Όπλνο, Ζ κνχκηα ηαζ Οη βαζίιηζζεο, πμο δεκ βκςνίγμοιε ημ πενζεπυιεκυ ημοξ, 

αθμφ δεκ ανέεδηακ. Οπυηε ημ ζφκμθμ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ πμο έπμοιε ζηα πένζα ιαξ είκαζ 

32. Ώπυ αοηά ηα 25 εεαηνζηά ένβα ειπενζέπμοκ -ιε ημκ έκακ ή ημκ άθθμ ηνυπμ- ζημζπεία πμο 

παναπέιπμοκ ζημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο: Σα δνθάξηα, Ο Μέγαο Μπεεδάρ, Σν ιαζηηρέλην 

θέξεηξν, Οη κπξηδφιεο,  Ζ ζηαθίδα ή ην Φεπηνπαίδη, Δζηηαηφξην Humanismus, Σν πξνμεληφ ηεο 

Αληηγφλεο, Ζ θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα, Παζραιηλά παηρλίδηα, Ζ θαηδξή δνινθνλία 

ηνπ θ. κηζ, Ζ θσκσδία ηεο κχγαο, Οη γάκνη, Ο θαιιφο πάλσ ζην ινπινχδη, Οη πιχζηξεο, Σν 

κπνπθάιη, Ο Φηινθηήηεο, Σν παξακχζη, Σν ζηξηπ-ηηδ ηνπ ηζνιηά,Σν βνπλφ,  Big Bang, Ηθηγέλεηα 

ζηελ Σαπξίδα, Ο εζνπνηφο, Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο, Ζ Μήδεηα, Σν Μπνδφ. 

Πμζμζηυ, δδθαδή, πμο αββίγεζ ημ 78 % ηδξ δναιαημβναθίαξ ημο. Σα οπυθμζπα εεαηνζηά ημο 

ένβα ζηνέθμκηαζ ηονίςξ πνμξ ηζξ δζαθοθζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηδκ εθθδκζηή ιζηνμαζηζηή 

                                                 
53

 Ώοηυξ μ ηίηθμξ δίκεηαζ απυ ημκ ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζζ. 27-33. 
54

 Απηφζη ζ.27-33 



 31 

κμμηνμπία. Με αάζδ ηδκ παναπάκς πμζυζηςζδ απμδεζηκφεηαζ υηζ ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο 

ανίζηεηαζ πνάβιαηζ ζημκ πονήκα ηδξ δναιαημονβίαξ ημο ΐ. Γζχβα.  

 

2. Δπηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζαλαηνθεληξηθή ζεκαηηθή 

ησλ ζεαηξηθώλ έξγσλ ηνπ Βαζίιε Εηώγα 

 

Οζ παναηάης επζζδιάκζεζξ αθμνμφκ ηδ «εακαημηεκηνζηή» εειαηζηή ηςκ ένβςκ ημο ΐ. 

Γζχβα: 

 

α) Υνμκμθμβζηά, ηα πνχηα 10 εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα ειπενζέπμοκ υθα εάκαημ. 

Έηζζ, δ πμζυζηςζδ ακαθμνζηά ιε ημ εάκαημ, ζηδκ ανπή ηδξ ζοββναθζηήξ ημο πμνείαξ,  

αολάκεηαζ αββίγμκηαξ ημ 100%. Βπαθδεεφεηαζ αοηυ πμο πμθθμί ιεθεηδηέξ55 έπμοκ 

οπμζηδνίλεζ: υηζ ηα πνςηυθεζα ένβα ηαηαδεζηκφμοκ ημκ ααζζηυ πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ηδ 

εειαηζηή ημο δδιζμονβμφ ημοξ, δ μπμία απθχξ ειπθμοηίγεηαζ εθελήξ. ημκ ΐ. Γζχβα αοηυ 

απμηεθεί ιζα ακαιθζζαήηδηδ αθήεεζα. Αζυηζ, ήδδ απυ ηα πνχζια ιμκυπναηηά ημο δείπκεζ υηζ 

πνυηεζηαζ κα ιεηαπεζνζζηεί ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο ςξ υπδια απμηάθορδξ ηδξ 

ημζιμεεςνίαξ ημο, ημοηέζηζκ ηςκ ζηέρεχκ ημο βζα ηδκ ημζιμβμκία, ηδκ μκημθμβία ηαζ 

ηεθζηά ηδ ιεηαθοζζηή
56

. 

 

α) Ο εάκαημξ είκαζ: 1) έκα βεβμκυξ πμο εββνάθεηαζ ζημ πμθζηζζιζηυ
57

 πεδίμ υθςκ ηςκ 

ημζκςκζχκ, ιε υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ παναιέηνμοξ ηαζ ζδιαζζμθμβήζεζξ ημο ηαζ 2) ημ 

ακαπυηνεπημ θοζζηυ βεβμκυξ, πμο επζζφνεζ πθήεμξ μκημθμβζηχκ ηαζ ιεηαθοζζηχκ 

πνμζεββίζεςκ, πνυζθμνμ πνμξ ακάπηολδ θζθμζμθζηχκ
58

 πνμαθδιαηζζιχκ. Φαζκυιεκμ, 

δδθαδή, «ηαηάθθδθμ» βζα ηδκ πνμακαθενεείζα ζημπμεεζία ημο ΐ. Γζχβα. 

 

                                                 
55

 Απηφζη ζζ. 37-38: «ηα πνςηυθεζα πάκηα είκαζ ενιδκεοηζηά ηθεζδζά βζα ηδκ ακάθοζδ  ηαζ αλζμθυβδζδ 

ημο δναιαημονβμφ. Δ ανπή πενζέπεζ, ιε ημκ ηνυπμ ηδξ, ήδδ ημ ζφκμθμ» 
56

 Θεμδυζδξ Πεθεβνίκδξ, Λεμηθφ ηεο Φηινζνθίαο, Βθθδκζηά Γνάιιαηα, Ώεήκα 2004, ζ. 387 « (…) δ 

ιεηαθοζζηή ακαθένεηαζ ζ‟ έκακ οπενααηζηυ ηυζιμ, ζ‟ έκα ηυζιμ, ζοβηεηνζιέκα, μ μπμίμξ οπενααίκεζ 

ηα υνζα ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ, ςξ εη ημφημο, δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ακηζθδπηυξ ιε ηδκ παναηήνδζδ, ημ 

πείναια ηαζ ηζξ ιεευδμοξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. (…) Γδηήιαηα πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πεδίμ ηδξ 

ιεηαθοζζηήξ είκαζ δ ένεοκα βζα ηδκ μοζία ημο ηυζιμο ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ζηδκ 

μθυηδηά ηδξ, βζα ημκ παναηηήνα ηςκ θαζφινπ, βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο πνυκμο ηαζ ημο πχνμο, βζα ηδ 

θοζζμβκςιία ημο πνμζχπμο ηαζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαηυξ ημο η.ά.» 
57

 Φζθίπ Ώνζέξ, Ο άλζξσπνο ελψπηνλ ηνπ ζαλάηνπ, Ζ επνρή ησλ θνηκσκέλσλ, Ε, ιηθν. Θεμδυζδ 

ΝζημθαΎδδ, Βηδυζεζξ Βζηία, Ώεήκα, 1997, ζ.47: « Τπάνπμοκ δφμ ηνυπμζ κα ιδκ ημκ ζηεθηυιαζηε: μ 

πνχημξ είκαζ αοηυξ ημο δζημφ ιαξ, ηεπκδημφ πμθζηζζιμφ πμο ανκείηαζ ηαζ απαβμνεφεζ ημκ εάκαημ. Ο 

άθθμξ είκαζ αοηυξ ηςκ παναδμζζαηχκ πμθζηζζιχκ πμο δεκ ανκμφκηαζ αθθά αδοκαημφκ κα ζηεθημφκ ημκ 

εάκαημ ιε έκηαζδ βζαηί μ εάκαημξ είκαζ πμθφ ημκηά ηαζ παναιέκεζ, εκ πμθθμίξ, ιένμξ ηδξ ηαεδιενζκήξ 

γςήξ.» 
58

 Maurice Blanchot, Ο ρψξνο ηεο ινγνηερλίαο, ιηθν. Αδιήηνδ Αδιδηνζάδδ, Βλάκηαξ, Ώεήκα, 1970, 

ζ.345: «Ώοηυ ηαηέδεζλε μ Υέβηεθ: “Με ημ εάκαημ ανπίγεζ δ γςή ημο πκεφιαημξ”.» 



 32 

β) Πνέπεζ κα επζζδιακεεί ημ βεβμκυξ, υηζ ζηα εεαηνζηά ένβα ημφ ΐ. Γζχβα 

πανμοζζάγμκηαζ δζαθμνεηζηέξ «ιμνθέξ» εακάημο ή «είδδ» εακάημο. ηδκ ανπή ηδξ 

δναιαημβναθίαξ ημο, μ εάκαημξ πνδζζιεφεζ  ςξ ιέεμδμξ «ηζιςνίαξ» ημο αηυιμο πμο οζμεεηεί 

επζγήιζεξ βζα ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ ζοιπενζθμνέξ. Ο ζοββναθέαξ ζοιπθέηεζ ηδκ ημζκςκζηή 

ηνζηζηή ιε ημκ ζδεμθμβζηυ ημο πνμαθδιαηζζιυ ηαηαβνάθμκηαξ, έηζζ, ηαζ ηδκ θνηλσληθή 

παξάκεηξν ζηδ δναιαημονβία ημο. Γζα ημκ ΐ. Γζχβα, δ ζηάζδ ηαζ δ ζοιπενζθμνά πμο 

οζμεεηεί ημ άημιμ ιέζα ζημ ημζκςκζηυ/πμθζηζηυ βίβκεζεαζ πνέπεζ κα είκαζ άννδηηα 

ζοκδεδειέκεξ ηαζ κα ζοκάδμοκ ιε ηζξ ζδεμθμβζηέξ πεπμζεήζεζξ ημο. ηδ ζοκέπεζα ηδξ 

δναιαημβναθίαξ ημο, μ εάκαημξ απμηεθεί ημκ δίαοθμ αοημβκςζίαξ ημο αηυιμο ηαζ ηεθζηά ημ 

ιέζμ απμηάθορδξ ημο άννδημο. Βζδζηυηενα, μ ΐ. Γζχβαξ επζδζχηεζ ιε ηα εεαηνζηά ημο ένβα 

κα αμδεήζεζ ημ άημιμ ζημ κα ζοκεζδδημπμζήζεζ ημκ «πνμμνζζιυ» ημο ηαζ κα απμθαζίζεζ ημκ 

«ζςζηυ» ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνέπεζ κα δζαπεζνζζηεί ημκ εαοηυ ημο, χζηε κα ζοιαάθεζ ζηδκ 

ελέθζλδ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ημο ζφιπακημξ ηυζιμο. Αζυηζ, υθα βζα ημκ ΐ. Γζχβα, είκαζ 

αθθδθέκδεηα ηζ αθθδθελανηχιεκα ζημ ζφιπακ:  

 

«Ο πνηεηήο δελ εξγάδεηαη γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, αιιά γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ 

θνζκηθνχ ινπ. Βθεί πξνζβιέπεη, απφ εθεί αηζζάλεηαη λα πξνέξρεηαη ε αδηθία ηεο άγλνηαο θαη ηνπ 

αλαίηηνπ ηνπ ζαλάηνπ. Πξνο ηα θεη ζθνπεχεη, γηα λα δηνξζψζεη ηνπο φξνπο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο 

θαη λα ηνπο θάλεη πην δίθαηνπο.»59
 

 

Έηζζ, δ ζδεμθμβζηή εεχνδζδ ημο ΐ. Γζχβα απαζηεί ηαζ ζπγθεθξηκέλε ζηάζδ γςήξ. Σμ 

ζδεμθμβζηυ ημο ιμκηέθμ πνμτπμεέηεζ θαη πναηηζηή εθανιμβή, ιε δεδμιέκδ ημζκςκζηή 

ζοιπενζθμνά ηαζ εκενβή αημιζηή ηαζ ζοθθμβζηή ζοκείδδζδ, υπςξ αοηέξ δζαθαίκμκηαζ ζηα 

εεαηνζηά ημο ένβα. Γζ‟ αοηυ ακαθαιαάκεζ, ςξ ζοββναθέαξ, κα είκαζ ημ ιέζμκ ηδξ αθφπκζζδξ 

ηαζ ημ ιέζμ ηδξ αοημ-ζοκεζδδζίαξ ηςκ αηυιςκ. Σμ εεαηνζηυ ημο ένβμ θζθμδμλεί κα είκαζ, 

ηεθζηά, ημ ηθεζδί ιε ημ μπμίμ λεηθεζδχκμοκ μζ πφθεξ ηδξ μθμηθδνςηζηήξ ζοκεζδδηυηδηαξ ημο 

αηυιμο, δ μπμία ειπενζέπεζ θαη ηδκ ημζκςκζηή πανάιεηνμ. Ο ΐ. Γζχβαξ ιεηαπεζνίγεηαζ, ζηα 

εεαηνζηά ημο ένβα, ημκ εάκαημ δζηηχξ,: αθεκυξ βζα κα ζηδθζηεφζεζ ζοβηεηνζιέκα αημιζηά ηαζ 

ημζκςκζηά επζ-θαζκυιεκα ηαζ αθεηένμο ςξ υπδια ηαηάεεζδξ ηδξ ζδεμθμβίαξ ημο.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
59

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Πμζδηζηυξ θυβμξ ςξ δζηθείδα απεθεοεένςζδξ ηδξ φθδξ», υ.π., ζ.15 
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3. Καηάηαμε ησλ ζεαηξηθώλ έξγσλ ηνπ Β. Εηώγα πνπ εκπεξηέρνπλ ζάλαην ζε 

Πεξηόδνπο θαη ελλνηνινγηθή ζήκαλζή ηνπο 

 

πςξ ακαθένεδηε μ ζεκαηηθφο άμνλαξ, ιέζς ημο μπμίμο εα δζενεοκήζμοιε ημ ζδεμθμβζηυ 

πενζεπυιεκμ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. Γζχβα, είκαζ ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο. Σα 

εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα ιπμνμφκ, ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, κα ηαλζκμιδεμφκ ακάθμβα 

ιε ημκ ηνυπμ πμο μ εάκαημξ πανμοζζάγεηαζ ζ‟ αοηά ή ιε αάζδ ημ «είδμξ» εακάημο πμο 

ακαδεζηκφεηαζ. Σα 25 εεαηνζηά ένβα πμο ειπενζέπμοκ εάκαημ ιπμνμφκ κα ηαηαηαπεμφκ ζε 

ηνεζξ πενζυδμοξ, υπςξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα -2. Σμ ζηεπηζηυ πάκς ζημ μπμίμ ααζίζηδηε δ 

ηαηάηαλδ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. Γζχβα ζηζξ παναηάης Πενζυδμοξ αημθμοεεί : 

 

1.  ηδ πνμκμθμβία ζοββναθήξ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ
60

  

ηαζ  

2.  ηδ δεδμιέκδ ηαζ ηαοημπμζδιέκδ βζα ηάεε πενίμδμ ζδεμθμβία ημο ζοββναθέα  

 

φιθςκα ιε αοηυ ημ ζηεπηζηυ πνμηφπηεζ μ ηάηςεζ πίκαηαξ -2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 Βπεηηείκμοιε ηδ ζηέρδ ημο Hawthorn έηζζ χζηε κα ακαθένεηαζ ζημ ζοκμθζηυ ένβμ εκυξ ζοββναθέα: 

Jeremy Hawthorn, φ.π., ζ.110: «Βπεηδή ν ζπγγξαθέαο ειέγρεη ηελ αθνινπζία ησλ εκπεηξηψλ/ηδεψλ πνπ ην 
έξγν πξνζθέξεη ζηνλ αλαγλψζηε, έρεη ζεκαληηθή δχλακε: πξέπεη λα βηψλνπκε έλα ινγνηερληθφ έξγν κε ηελ ζεηξά 
πνπ ζέιεη ν ζπγγξαθέαο λα ην βηψλνπκε, (…)» 
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ΠΕΝΏΚΏ -2 

 

Θειαηζηυξ Άλμκαξ 

Θάκαημξ 

 

Ώ΄ Πενίμδμξ (1957-1964): 

 

Καηαγγειηηθή / Απνδνκεηηθή 

 

 

Θεαηνζηά ένβα 

1.  Ο Μέβαξ Μπεδγάπ (1957) 

2.  Σμ θαζηζπέκζμ θένεηνμ (1957) 

3.  Οζ Μπνζγυθεξ (1957) 

4.  Σα δμηάνζα (1957) 

5.  Βζηζαηυνζμ Humanismus (1958) 

6. Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ (1958)  

7. Παζπαθζκά παζπκίδζα (1964) 

 8.  Δ θαζδνή δμθμθμκία ημο η. ιζε 

    (πνχηδ βναθή  ημ 1964,  

    λακαβνάθηδηε ημ 1977) 

 

 

ΐ΄ Πενίμδμξ (1967-1986): 

 

 

Δμαγγειηηθή 

 

 

 

9.  Δ ηαθίδα/Σμ ρεοημπαίδζ* (1958) 

10.  Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ (1967) 

11.  Οζ βάιμζ (1970) 

12.  Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ (1970) 

13.  Σμ ιπμοηάθζ (1973) 

14.  Οζ πθφζηνεξ (1975) 

15.  Φζθμηηήηδξ (1975)   

16.  Σμ παναιφεζ (1978) 

17.  Σμ ζηνζπ-ηζγ ημο ηζμθζά (1978) 

18. Σμ αμοκυ (1986) 

 

Γ΄ Πενίμδμξ (1987-1998): 

 

 

Απνθαιππηηθή 

 

 

 

19.  Big-Bang (1987) 

20.  Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα (1987) 

21.  Ο δεμπμζυξ (1987) 

22. Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα             

(1990) 

23.  Ο Αμκ Κζπχηδξ (1993) 

24.  Δ Μήδεζα (1995) 

25.  Σμ Μπμγυ (1998) 
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* Σμ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ακ ηαζ βναιιέκμ ημ 1958, ιαγί ιε ηα οπυθμζπα ιμκυπναηηα, 

ηαηαηάζζεηαζ ζηδ ΐ΄ ζοββναθζηή πενίμδμ. Πνυηεζηαζ βζα εεαηνζηυ ένβμ πμο πενζθαιαάκεζ 

ζδεμθμβζηά ηζ αζζεδηζηά ζημζπεία ηαζ απυ ηζξ δφμ πενζυδμοξ. Βκημφημζξ, δ ηαλζκυιδζή ημο 

ζηδκ ΐ΄ Πενίμδμ, θαίκεηαζ πζμ δυηζιδ, ηαεχξ υπςξ εα απμδεζπηεί παναηάης απδπεί 

πενζζζυηενμ ηδκ ζδεμθμβία αοηήξ ηδξ πενζυδμο. 

 

Πεξίνδνο Α΄ : θαηαγγειηηθή/απνδνκεηηθή 

 

1. Ο Μέβαξ Μπεδγάπ      (1957) 

2.  Σμ θαζηζπέκζμ θένεηνμ      (1957) 

3.  Οζ ιπνζγυθεξ       (1957)    

4.  Σα δμηάνζα       (1957) 

5. Βζηζαηυνζμ Humanismus     (1958)  

6. Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ    (1958)  

7. Παζπαθζκά παζπκίδζα      (1964) 

8. Δ θαζδνή δμθμθμκία ημο ημο ιζε   (1964-1977)  

 

 

Οκμιάζαιε ηδκ Ώ΄ Πενζυδμ «ηαηαββεθηζηή» δζυηζ πενζθαιαάκεζ εεαηνζηά ένβα ηα μπμία, 

ηαηαββέθθμοκ αημιζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο -ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα- 

εεςνμφκηαζ επζγήιζεξ βζα ηδκ ακενςπυηδηα ηαζ «απμδμιδηζηή» δζυηζ απμδμιμφκ, δδθαδή 

ηαηαζηνέθμοκ, ζημηχκμκηαξ ημοξ «οπαίηζμοξ». θα ηα εεαηνζηά ένβα ηδξ Ώ΄ Πενζυδμο 

ακαθένμκηαζ ζε ηαηαζηάζεζξ απμηαθοιιέκδξ ή ζοβηαθοιιέκδξ αημιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ 

εοεφκδξ ηαζ παναηιήξ. Μενζηά απυ ηα βεβμκυηα πμο ηαηαββέθθμκηαζ είκαζ: πανααίαζδ ηςκ 

θοζζηχκ κυιςκ ηαζ επζδίςλδ ηδξ αεακαζίαξ ηαζ ηδξ αζχκζαξ κευηδηαξ, άηναημξ οθζζιυξ, 

δζαζχκζζδ ηςκ πμθέιςκ, επζηνάηδζδ ημο ιζηνμαζηζζιμφ ηαζ ηςκ παναηιζαηχκ αλζχκ ημο, 

ηαζ εκ ηέθεζ, αθθμηνίςζδ ημο ακενχπζκμο είδμοξ. Ο ζοββναθέαξ θαίκεηαζ κα πζζηεφεζ υηζ 

ηάης απ‟ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, μ άκενςπμξ, υπζ ιυκμ δεκ ιπμνεί κα ελεθζπεεί πκεοιαηζηά, 

αθθά ειπμδίγεζ ηαζ ηδκ ελέθζλδ μθυηθδνμο ημο ζφιπακημξ.  

 

Σα πνυζςπα ηςκ δναιάηςκ ηδξ Ώ΄ Πενζυδμο, πνςηενβάηεξ ηςκ παναπάκς «επζγήιζςκ» 

πνάλεςκ, μδδβμφκηαζ άιεζα ή έιιεζα ζε αίαζδ ελαθάκζζδ, ζηδκ ηαηαζηνμθή ηαζ ζημ εάκαημ. 

Ο πέθεηοξ ηδξ «ηαεάνζεςξ» είκαζ αανφξ ηαζ ζηδκζηά απμηοπχκεηαζ ιε δμθμθμκίεξ, 

ηακζααθζζιυ, ηειαπζζιυ πηςιάηςκ ηηθ. Ώκελανηήηςξ, υιςξ, απυ ημκ ηνυπμ ηδξ «ηζιςνίαξ», 

δ επζδίςλδ ημο ζοββναθέα είκαζ πάκηα δ ίδζα: ηαηαββεθία ηδξ επζγήιζαξ ηαηάζηαζδξ ηαζ 

απμδυιδζή ηδξ ιέζα απυ ηάπμζα ιμνθή εακάηςζδξ ημο οπαίηζμο. 
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Πεξίνδνο Β΄ : εμαγγειηηθή 

 

9. Δ ζηαθίδα ή ημ Φεοημπαίδζ     (1958)  

10. Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ      (1967) 

11. Οζ βάιμζ       (1970) 

12.   Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ     (1970) 

13. Σμ ιπμοηάθζ       (1973)  

14.   Οζ πθφζηνεξ       (1975) 

15. Φζθμηηήηδξ       (1975) 

16.   Σμ παναιφεζ       (1978) 

17.   Σμ ζηνζπ-ηζγ ημο ηζμθζά     (1978) 

18. Σμ αμοκυ       (1986)  

 

Δ ΐ΄ Πενίμδμξ πενζθαιαάκεζ εεαηνζηά ένβα πμο δεκ αζπμθμφκηαζ, πθέμκ, ιε ημ 

«πανδηιαζιέκμ» ηαζ αθθμηνζςιέκμ αζηζηυ πενζαάθθμκ ηδξ Ώ΄ Πενζυδμο. Βλάθθμο, ιέζα 

απυ ηδ δναιαημονβία ηδξ Ώ΄ Πενζυδμο μ ΐ. Γζχβαξ εεςνεί υηζ έπεζ απμδμιήζεζ ηζ έπεζ 

βηνειίζεζ πθήνςξ ημ «επζγήιζμ» ηαεεζηχξ ηαζ πνμπςνά παναπένα. ηα ένβα αοηήξ ηδξ 

πενζυδμο δεκ δζαηνίκμοιε πθέμκ ηδ αζαζυηδηα ηαζ ηδκ αζιαημποζία πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ 

πνχηδ βναθή ημο. Γεβμκυξ πμο, ίζςξ, μθείθεηαζ αθεκυξ ζημ υηζ ηαζ μ ίδζμξ είκαζ πθέμκ 

ιεζήθζηαξ, ηαζ άνα θζβυηενμ εκεμοζζχδδξ ηαζ πανμνιδηζηυξ, ηζ αθεηένμο ζημ υηζ μ ηνυπμξ 

ιε ημκ μπμίμ δζαπεζνίγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο, δεκ είκαζ ηχνα πζα απνδνκεηηθφο. Ο 

εάκαημξ, εδχ, δεκ είκαζ ημ ιέζμκ «εηηαεάνζζδξ» ηςκ επζγήιζςκ, αθθά μ δίαοθμξ 

εκζςιάηςζδξ ιε ηδ Μδηένα Φφζδ. 

 

Σα εεαηνζηά ένβα, ιε υπδια ημκ εάκαημ μδδβμφκηαζ, ηχνα, ζε ιεηαθοζζηέξ αηναπμφξ. Σμ 

ζηδκζηυ ημοξ πενζαάθθμκ είκαζ είηε αηαευνζζημ είηε αθθυημημ, ηαζ αθμνιάηαζ απυ ηαζ 

μιμζάγεζ ζε βκχνζιεξ, εκίμηε ηαζ, νεαθζζηζηέξ εζηυκεξ. Οζ ηαηαζηάζεζξ, υιςξ, πμο 

εηηοθίζζμκηαζ ηαηαθήβμοκ ζε ακμίηεζεξ ηαζ ακμνεμθμβζηέξ ιμνθέξ «ελαθάκζζδξ» ηαζ 

εακάημο. Ο εάκαημξ, εδχ, δεκ επένπεηαζ ςξ «ηζιςνία», -υπςξ ζηδκ Ώ΄ Πενίμδμ- αθθά ςξ 

θοζζηή ηαζ ακαπυηνεπηδ ηαηάθδλδ. Μάθζζηα, ζε ηνία ένβα ηδξ πενζυδμο αοηήξ (Οη Γάκνη, Ο 

Φηινθηήηεο, Σν βνπλφ) δίκμκηαζ μδδβίεξ πζμ «θοζζηήξ» ηαζ μιαθήξ πνμζανιμβήξ ηαζ 

ιεηάααζδξ ζηδ κέα ηαηάζηαζδ ημο εακάημο. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μ ΐ. Γζχβαξ, ιε ηα ένβα 

αοηήξ ηδξ πενζυδμο επζδζχηεζ κα «ελαββείθεζ» αοηυ πμο μ ίδζμξ έπεζ ακαηαθφρεζ, ιέζα απυ 

ηδκ πνμζςπζηή ημο ζημπαζηζηή δζαδνμιή. Γζ‟ αοηυ, εα ιπμνμφζαιε κα μκμιάζμοιε αοηήκ 
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ηδκ ΐ΄ Πενίμδμ «Βλαββεθηζηή», ιε ηδκ ανπαία ζδιαζία ηδξ θέλδξ -αββέθθς πνμξ ηα έλς
61

-, 

δζυηζ ηα εεαηνζηά ένβα πμο πενζθαιαάκεζ δδιμζζμπμζμφκ, ςξ ελάββεθμξ, αοηυ πμο έπεζ ζοιαεί 

«ιέζα» ζημκ εκδυημζιμ ημο ζοββναθέα. 

 

Πεξίνδνο Γ΄ : Απνθαιππηηθή 

 

19. Big Bang       (1987) 

20.   Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα      (1987) 

21.   Ο δεμπμζυξ       (1987) 

22.   Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα       (1990) 

23. Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ    (1993) 

24.   Δ Μήδεζα       (1995) 

25. Σμ Μπμγυ       (1998)  

 

ηδκ Γ΄ Πενίμδμ, πμο ζοιπίπηεζ ηαζ ιε ηδκ ηεθεοηαία ζοββναθζηή παναβςβή ημο, μ ΐ. 

Γζχβαξ θαίκεηαζ πςξ έπεζ πθέμκ ηαηαζηαθάλεζ ζε ζοβηεηνζιέκδ ζδεμθμβζηή εέζδ ηζ έπεζ ήδδ 

μζημδμιήζεζ ημ ημζιμείδςθυ ημο. Βκδφεζ ηδκ ημζιμεεςνία ημο ιε ημκ εεαηνζηυ ιακδφα ηαζ 

ιέζα απυ ηα εεαηνζηά ημο ένβα πνμθδηεφεζ ηδκ έθεοζδ ιζαξ κέαξ ζοιπακηζηήξ επμπήξ, υπμο 

εα ηονζανπήζεζ ημ κέμ είδμξ ακενχπμο: μ ακδνυβοκμξ «κμδηζηυξ άκενςπμξ». Δ πενίμδμξ 

αοηή εα ιπμνμφζε κα μκμιαζηεί «Ώπμηαθοπηζηή» -ιε ηδκ εοαββεθζηή ζδιαζία ηδξ θέλδξ- 

εθυζμκ μ ΐ. Γζχβαξ θεζημονβεί, εδχ, ςξ πνμθήηδξ
62

 απμηάθορδξ ηςκ κυιςκ πμο δζέπμοκ ηδ 

δδιζμονβία ηαζ ημ ζφιπακ.  

 

Δ πενζμδμθυβδζδ αοηή ηνμπμπμζεί ηδκ ήδδ ηαηαηεεεζιέκδ ζηδ αζαθζμβναθία
63

  πνμκμθμβζηή 

πενζμδμθυβδζδ.  

 

4. Σαμηλόκεζε ησλ ζεαηξηθώλ έξγσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ζάλαην ζε ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο αλά Πεξίνδν 

 

Σα εεαηνζηά ένβα ηάεε Πενζυδμο ιπμνμφκ, επζπθέμκ, κα ηαλζκμιδεμφκ ζε εειαηζηέξ 

ηαηδβμνίεξ, ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πανμοζζάγεηαζ μ εάκαημξ ζ‟ αοηά. Σα 

ηνζηήνζα είκαζ ηα ελήξ:  

                                                 
61

 Εςάκκμο ηαιαηάημο, Λεμηθφλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζεο, Βηδυζεζξ ΐζαθζμπνμιδεεοηζηή, 

Ώεήκα, 1994, ζ.345, θήιια: Δμαγγέιισ 
62

 Καηά Μαηζαίνλ, ΕΏ΄, ζηζπ.25-27: «Πάκηα ιμζ πανεδμεδ οπυ ημο παηνυξ ιμο, ηαζ μοδείξ επζβζβκχζηεζ 

ημκ οζυκ εζ ιδ μ παηήν, μοδέ ημκ παηένα ηζξ επζβζβκχζηεζ εζ ιδ μ οζυξ ηαζ ς εάκ αμφθδηαζ μ εζυξ 

απμηαθφραζ.» 
63

ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ.26 
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1) πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία: εοδζάηνζηα βεβμκυηα ζημ ηείιεκμ ζπεηζηά ιε ημ εάκαημ  

ηαζ  

2) ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία: αθδβήζεζξ ή δνάζεζξ ζημ ηείιεκμ μζ μπμίεξ, ιε άιεζμ ή 

αθθδβμνζηυ
64

 ηνυπμ, πενζβνάθμοκ πνμ-εακάηζεξ, ιεηαζπιζαηέξ (ιεηαίπιζμ 

γςήξ/εακάημο) ή ιεηαεακάηζεξ ηαηαζηάζεζξ.  

  

Δ ηαλζκυιδζδ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ιε αάζδ ημ πνχημ ηνζηήνζμ, είκαζ πνμθακήξ, δζυηζ 

πανμοζζάγμκηαζ ζημ ηείιεκμ βεβμκυηα πμο μδδβμφκ ζε εάκαημ, υπςξ: θοζζηυξ εάκαημξ, 

δμθμθμκίεξ, ακενςπμθαβίεξ, ακενςπμεοζίεξ, αοημηημκία η.ά. πεηζηά ιε ημ δεφηενμ 

ηνζηήνζμ, είκαζ εφθμβμ υηζ, δ «ακαηάθορδ» ηςκ εειαηζηχκ ηαηδβμνζχκ δζένπεηαζ ιέζα απυ 

ημ ενιδκεοηζηυ
65

 θίθηνμ ημο ενεοκδηή ηαζ ζοκεπχξ, οπυηεζηαζ ζε οπμηεζιεκζηά ηαλζκμιζηά 

ηνζηήνζα. ηδκ πανμφζα ενβαζία, ηαηααθήεδηε πνμζπάεεζα χζηε, ιέζς ηδξ παναηζεέιεκδξ 

επζπεζνδιαημθμβίαξ, δ επζθμβή ηςκ εειαηζηχκ ηαηδβμνζχκ κα ηαηαζηεί -ηαηά ημ δοκαηυκ- 

αλζυπζζηδ. Έηζζ, ιε αάζδ ηα πνμακαθενεέκηα ηνζηήνζα πνμηφπηεζ ημ ζπεδζάβναιια (1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 John Mac Queen, Αιιεγνξία, ιηθν. Κχζηα Εμνδακίδδ, Βνιήξ, Ώεήκα, 1990, ζ.9: «Δ ηαηαβςβή ηδξ 

αθθδβμνίαξ είκαζ ιάθθμκ θζθμζμθζηή ηαζ εεμθμβζηή, πανά θμβμηεπκζηή, είκαζ ίζςξ πάκς απ‟ υθα 

ενδζηεοηζηή. Ώπυ πμθφ παθζά, ςζηυζμ, δ αθθδβμνία ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηδκ αθήβδζδ. θεξ μζ 

δοηζηέξ ηαζ πμθθέξ ακαημθζηέξ ενδζηείεξ ανήηακ ηδκ ηεθεζυηενδ δζαηφπςζή ημοξ ζημκ ιφεμ, ζε ιζακ 

αθήβδζδ, δδθαδή, ή ζε ιζα ζεζνά αθδβήζεςκ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ενιδκεία βεβμκυηςκ 

(…)» 
65

 - Ρμθάκ Μπανη, Ζ απφιαπζε ηνπ θεηκέλνπ, ιηθν. Φμφθαξ Υαηγζδάηδ-Γζάκκδ Κνδηζημφ, Βηδυζεζξ 

Ράππα, Ώεήκα, 1973, ζ.141-142: «Δ εζχηενδ ζφκδεζδ ηδξ Λέλδξ ιε ηδκ Εδέα, πμο ζζπφεζ ακαιθίαμθα 

βζα ηάεε δδιζμονβυ, ιπμνεί ηαζ πνέπεζ κα ακαθοεεί απυ ημκ ηνζηζηυ.» 

- Roland Barthes, Βζηυκα, Μμοζζηή, Κείιεκμ, υ.π., ζ.155: «Σμ Κείιεκμ είκαζ “πθδεοκηζηυ”. Ώοηυ δεκ 

πάεζ κα πεζ υηζ έπεζ πμθθέξ έκκμζεξ, αθθά υηζ πναβιαηχκεζ ημκ πθδεοκηζηυ αηνζαχξ ηδξ έκκμζαξ: έκακ 

πθδεοκηζηυ κε αλαγψγηκν. Σμ Κείιεκμ δεκ είκαζ ζοκφπανλδ εκκμζχκ, αθθά δζάααζδ, δζάπθεοζδ. Αεκ 

ιπμνεί, θμζπυκ, κα οπυηεζηαζ ζε ιία ενιδκεία, έζης εθεοεένζα, αθθά ζε ιία έηνδλδ, ζε ιία δζαζπμνά.» 

- Σζαεηάκ Σμκηυνμθ, φ.π., ζ.141: «Σμ κυδια είκαζ εθεοεενία ηαζ δ ενιδκεία είκαζ δ άζηδζή ηδξ: αοηυ 

θαίκεηαζ κα είκαζ ημ ηεθεοηαίμ δίδαβια ημο Μπαπηίκ.» 
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πεδζάβναιια (1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ ηαλζκυιδζδ, ζοκεπχξ, ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. Γζχβα ζε εειαηζηέξ ηαηδβμνίεξ 

ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο πανμοζζάγεηαζ μ εάκαημξ ζ‟ αοηά δζεοημθφκεζ ηδ ιεθέηδ ημοξ, 

αθμφ επζηνέπεζ ηδ ζοζηδιαημπμζδιέκδ δζαπείνζζδ ημο ζοκμθζημφ ηεζιεκζημφ οθζημφ. Κζ 

αοηυ, δζυηζ, δ δζάηνζζδ ηαζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ «ιμνθχκ» ημο εακάημο πμο ακζπκεφμκηαζ ζηα 

ένβα δζεοημθφκμοκ ηδκ απμηάθορδ ημο ζηεθεημφ ηδξ ζηέρδξ ημο ζοββναθέα.  

 

Με αάζδ ηα πνμακαθενεέκηα ηνζηήνζα 1 ηαζ 2 δζαιμνθχκμοιε πέληε (5) Θεκαηηθέο 

Καηεγνξίεο, ζηζξ μπμίεξ εκηάζζμκηαζ ηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα πμο ειπενζέπμοκ 

εάκαημ. Δ ηαηδβμνία (Ε) πνμηφπηεζ απυ ημ πνχημ ηνζηήνζμ, εκχ μζ οπυθμζπεξ (ΕΕ,ΕΕΕ,ΕV,V) 

αημθμοεμφκ ημ δεφηενμ ηνζηήνζμ. 

 

  

ΘΒΜΏΣΕΚΟ  ΏΞΟΝΏ 

Θάκαημξ 

Πναβιαημθμβζηά 

ηνζηήνζα 

διαζζμθμβζηά 

ηνζηήνζα 

Θειαηζηέξ 

ηαηδβμνίεξ 

 

ΘΒΏΣΡΕΚΟ  ΚΒΕΜΒΝΟ 
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Θεκαηηθέο Καηεγνξίεο: 

 

I. Αμθμθμκία 

 ΕΕ. Θάκαημξ: εζνςκζηή πθεονά ηδξ γςήξ 

 ΕΕΕ. Θάκαημξ: εκζςιάηςζδ ιε ηδ θφζδ 

 ΕV. Θάκαημξ: ιζα «άθθδ» δζάζηαζδ 

 V. Γςή - Θάκαημξ: αζχκζα ακαηφηθδζδ 

 

Σα 25 εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα, πμο ειπενζέπμοκ εάκαημ, ημπμεεημφκηαζ ζε ηάεε ιζα απυ 

ηζξ παναπάκς εειαηζηέξ ηαηδβμνίεξ -ηαζ ζφιθςκα ιε ηδ πνμκμθμβία ζοββναθήξ ημοξ δ μπμία 

ακαβνάθεηαζ ζε πανέκεεζδ. Πνμηφπηεζ, έηζζ, δ παναηάης ηαλζκυιδζδ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ 

ακά εειαηζηή ηαηδβμνία: 

 

I. Γνινθνλία 

1. Ο Μέβαξ Μπεδγάπ      (1957) 

2. Σμ θαζηζπέκζμ θένεηνμ    (1957) 

3. Οζ Μπνζγυθεξ     (1957) 

4. Βζηζαηυνζμ Humanismus    (1958) 

5. Παζπαθζκά παζπκίδζα ή Ώζηζηή ιοεμθμβία  (1964) 

6. Δ θαζδνή δμθμθμκία ημο η ιζε          (1964-1977)                                       

 

II. Θάλαηνο: ε εηξσληθή πιεπξά ηεο δσήο 

1. Σα δμηάνζα      (1957) 

2. Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ    (1958) 

3.    Σμ ζηνζπ-ηζγ ημο ηζμθζά                        (1978) 

4.    Σμ παναιφεζ                                          (1978) 

 

III. Θάλαηνο: ελζσκάησζε κε ηε θχζε 

1.    Δ ηαθίδα ή ημ Φεοημπαίδζ    (1958) 

2.    Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ*    (1967) 

3.    Οζ Γάιμζ      (1970) 

4.    Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ   (1970) 

5.    Οζ πθφζηνεξ     (1975) 

6.    Φζθμηηήηδξ      (1975) 

 

IV. Θάλαηνο: κηα «άιιε» δηάζηαζε 

1. Σμ ιπμοηάθζ     (1973) 
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2. Σμ αμοκυ      (1986) 

 

V. Εσή – ζάλαηνο: αηψληα αλαθχθιεζε 

1. Big - Bang      (1987) 

2. Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα    (1987) 

3. Ο δεμπμζυξ      (1987) 

4. Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα  (1990) 

5. Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ   (1993) 

6. Δ Μήδεζα      (1995) 

7. Σμ Μπμγυ*      (1998) 

 

οβηεκηνςηζηά δ ηαλζκυιδζδ, ακά εειαηζηή ηαηδβμνία, πανμοζζάγεηαζ ζημ ηάηςεζ 

ζπεδζάβναιια (2). 

 

* Ώκ ηαζ ζηα εεαηνζηά ένβα Ζ θσκσδία ηεο κχγαο ηαζ Σν Μπνδφ θαιαάκεζ πχνα ηάπμζα 

ιμνθή δμθμθμκίαξ -ζηδκ Κσκσδία ηεο κχγαο ιζα  ιφβα «δμθμθμκείηαζ» ιε εθδιενίδα ηαζ 

ζημ Μπνδφ ιία βοκαίηα ζημηχκεηαζ ιε ιαπαίνζ ηαζ φζηενα ίπηαηαζ-, ηα ζοκδδθςηζηά ηαζ 

οπμδδθςηζηά ζημζπεία πμο ειπενζέπμκηαζ ζηα ένβα αοηά είκαζ ζζπονυηενα ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 

δ ζδιαζζμδυηδζδ ημο ηεζιέκμο βίκεηαζ αάζεζ αοηχκ.  
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πεδζάβναιια (2): 

 

 

 

 

 

 

 

I.ΓΟΛΟΦΟΝΗΑ     II.ΘΑΝΑΣΟ         IV.ΘΑΝΑΣΟ 

Μέβαξ Μπεδγάπ           Δηξσλεία δσήο     Μηα «άιιε» δηάζηαζε   

Σμ θαζηζπέκζμ θένεηνμ         Σα δμηάνζα    Σμ ιπμοηάθζ 

Οζ Μπνζγυθεξ           Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ          Σμ αμοκυ   

Βζηζαηυνζμ Humanismsus   Σμ παναιφεζ   

Παζπαθζκά παζπκίδζα          ηνζπ-ηζγ ημο ηζμθζά          

Φαζδνή δμθμθμκία ημο ιζε           

 

III.ΘΑΝΑΣΟ                   V.ΕΧΖ/ΘΑΝΑΣΟ 

Δλζσκάησζε θύζεο         Αηώληα αλαθύθιεζε 
Δ ηαθίδα       Μπζβη-Μπακβη   

Κςιςδία ιφβαξ                   Εθζβέκεζα Σαονίδα 

Οζ βάιμζ                   Δεμπμζυξ 

Ο θαθθυξ /θμοθμφδζ        άκα Κθοηαζικήζηνα 

Οζ πθφζηνεξ         Αμκ Κζπχηδξ 

Ο Φζθμηηήηδξ                       Μήδεζα 

              Σμ Μπμγυ 

 

 

 

 

ΘΒΜΏΣΕΚΟ  ΏΞΟΝΏ: 

Θάκαημξ 

Πναβιαημθμβζηά 

ηνζηήνζα 

διαζζμθμβζηά 

ηνζηήνζα 

Θειαηζηέξ 

ηαηδβμνίεξ 

 

ΘΒΏΣΡΕΚΟ  ΚΒΕΜΒΝΟ 
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οβηεκηνςηζηά ηα εεαηνζηά ένβα υπςξ ηαηακέιμκηαζ ζηζξ πέκηε (5) εειαηζηέξ ηαηδβμνίεξ 

πανμοζζάγμκηαζ ζημκ ηάηςεζ Πίκαηα -3: 

 

ΠΕΝΏΚΏ -3 

 

Θειαηζηυξ Άλμκαξ: 

Θάκαημξ 

Θεκαηηθέο Καηεγνξίεο Θεαηξηθά έξγα 

I.Αμθμθμκία 

 

1. Ο Μέβαξ Μπεδγάπ                                (1957) 

2. Σμ θαζηζπέκζμ θένεηνμ                         (1957)  

3. Οζ Μπνζγυθεξ                                       (1957) 

4. Βζηζαηυνζμ Humanismus                      (1958) 

5. Παζπαθζκά παζπκίδζα                             (1964) 

6.    Δ θαζδνή δμθμθμκία ημο η ιζε           (1964-1977)                                       

ΕΕ.  Θάκαημξ: 

δ εζνςκζηή πθεονά ηδξ γςήξ 

1. Σα δμηάνζα                                         (1957) 

2. Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ                (1958)    

3.    Σμ ζηνζπ-ηζγ ημο ηζμθζά                          (1978) 

4.    Σμ παναιφεζ                                            (1978) 

ΕΕΕ. Θάκαημξ:  

εκζςιάηςζδ ιε ηδ θφζδ 

 

1. Δ ηαθίδα ή ημ ρεοημπαίδζ                 (1958) 

2. Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ                         (1967) 

3. Οζ Γάιμζ                                       (1970) 

4. Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ (1970) 

5. Οζ πθφζηνεξ                           (1975)                              

6. Φζθμηηήηδξ                             (1975) 

ΕV.Θάκαημξ: ιζα «άθθδ» δζάζηαζδ 

 

1. Σμ ιπμοηάθζ                                         (1973) 

2. Σμ ΐμοκυ                                              (1986) 

V. Γςή - εάκαημξ: αζχκζα 

ακαηφηθδζδ 

1. Big-Bang                                              (1987) 

2. Εθζβέκεζα ζηδ θςηζά                             (1987) 

3. Ο δεμπμζυξ                                           (1987) 

4. Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα     (1990) 

5. Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ       (1993) 

6. Δ Μήδεζα                                              (1995)                                     

7.   Σμ Μπμγυ                                             (1998) 
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Ώπαναίηδηδ είκαζ δ απμηφπςζδ ζημκ παναηάης Πίκαηα -4 ηδξ ζοκμθζηήξ ηαλζκυιδζδξ ηςκ 

εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. Γζχβα, ζφιθςκα ιε ηδκ ανπζηή πενζμδμθυβδζδ ηαζ ηδκ ηαλζκυιδζή 

ημοξ.  
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ΠΕΝΏΚΏ -4 

 

Θειαηζηυξ Άλμκαξ: Θάκαημξ 

Πενίμδμζ Θειαηζηέξ Καηδβμνίεξ 

 

Ώ΄ Πενίμδμξ:  

Καηαγγειηηθή/Απνδνκεηηθή  

 

      I. Γνινθνλία 

1. Ο Μέβαξ Μπεδγάπ 

2. Σμ θαζηζπέκζμ θένεηνμ 

3. Οζ Μπνζγυθεξ 

4.Βζηζαηυνζμ Humanismus 

5. Παζπαθζκά παζπκίδζα 

6. Δ θαζδνή δμθμθμκία ημο η ιζε         

 

II. Θάλαηνο: ε εηξσληθή πιεπξά ηεο 

δσήο 

1.Σα δμηάνζα 

2.Σμ πνμλεκζυ ηδξ     Ώκηζβυκδξ 

      3. Σμ ζηνζπ-ηζγ ημο ηζμθζά                       

      4. Σμ παναιφεζ                                       

 

ΐ΄ Πενίμδμξ:  

Δμαγγειηηθή 

 

III.Θάλαηνο: ελζσκάησζε κε ηε θύζε 

1.Δ ηαθίδα/Σμ ρεοημπαίδζ 

2. Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ 

3. Οζ βάιμζ 

4. Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ 

5. Οζ πθφζηνεξ 

6. Φζθμηηήηδξ 

 

IV.Θάλαηνο: κηα «άιιε» δηάζηαζε 

1. Σμ ιπμοηάθζ 

2. Σμ αμοκυ 

 

Γ΄ Πενίμδμξ:  

Απνθαιππηηθή 

 

V.Εσή-Θάλαηνο:αηώληα  αλαθύθιεζε 

1. Big-Bang 

2. Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα 

3. Ο δεμπμζυξ 

4. Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα 

5. Ο Αμκ Κζπχηδξ 

6. Δ Μήδεζα 

7. Σμ Μπμγυ 
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Σα εεαηνζηά ένβα ηςκ ηαηδβμνζχκ I ηαζ II ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ Ώ΄ Πενίμδμ 

(Καηαββεθηζηή/Ώπμδμιδηζηή), ηα εεαηνζηά ένβα ηςκ ηαηδβμνζχκ III ηαζ IV ζηδκ ΐ΄ Πενίμδμ 

(Βλαββεθηζηή) ηαζ ηα εεαηνζηά ένβα ηδξ ηαηδβμνίαξ V ζηδκ Γ΄ Πενίμδμ (Ώπμηαθοπηζηή).  

 

5. εκαζηνινγηθή αλάιπζε ησλ ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

 

ηδκ πανμφζα εκυηδηα εα πνμζπαεήζμοιε κα ακαδείλμοιε ηα ζημζπεία εηείκα ημο 

πενζεπμιέκμο ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. Γζχβα, πμο ιαξ μδήβδζακ ζημ κα επζθέλμοιε ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ μκμιαημδμζία βζα ηζξ παναηάης εειαηζηέξ ηαηδβμνίεξ. 

 

α. Θεκαηηθή Καηεγνξία I 

Γνινθνλία 

 

Οκμιάγμοιε ηδκ πνχηδ εειαηζηή ηαηδβμνία Γνινθνλία. ηδκ ηαηδβμνία αοηή, οπάβμκηαζ ηα 

εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα πμο πνμαάθμοκ, άιεζα, ζηδκζηέξ δνάζεζξ, μζ μπμίεξ ηαηαθήβμοκ 

ζε εάκαημ π.π. θυκμξ ιε ιαπαίνζ, ακενςπμεοζία, ηακζααθζζιυξ, μιαδζηή δμθμθμκία ηηθ. Δ 

ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκεζ έλζ (6) εεαηνζηά ένβα, ηέζζενα (4) ιμκυπναηηα ηαζ δφμ (2) 

πμθφπναηηα ένβα, υθα αημθμοεμφκ ημ ζδεμθμβζηυ ζηεπηζηυ ηδξ Ώ΄ Πενζυδμο: «ηαηαββεθία» 

πμο εκημπίγεηαζ ζ‟ εηείκεξ ηζξ αημιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ, πμο οζμεεηεί έκαξ πμθίηδξ 

ηαζ μζ μπμίεξ έπμοκ μθέενζεξ επζπηχζεζξ ζημ ζφκμθμ ηδξ ακενςπυηδηαξ. Οζ πναηηζηέξ αοηέξ, 

υπςξ απμηοπχκμκηαζ ζηα ένβα, πενζθαιαάκμοκ ιζα εονεία βηάια αημιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ 

εκενβεζχκ, μζ μπμίεξ εηηζκμφκ απυ ηαεανά οθζηά ηαζ αημιζηζζηζηά ηνζηήνζα (άηναημξ 

ηαηακαθςηζζιυξ, θζθανβονία, ζοιιεημπή ζε επεηηαηζημφξ πμθέιμοξ/ζοννάλεζξ, 

εηιεηάθθεοζδ ακαλζμπαεμφκηςκ η.η.θ.) ηαζ ηαηαθήβμοκ ζηδκ οζμεέηδζδ ζδεμθμβζχκ πμο 

ακηζααίκμοκ ζημοξ κυιμοξ ηδξ θφζδξ (επζδίςλδ ηδξ αζχκζαξ κευηδηαξ ηαζ ηδξ αεακαζίαξ).  

Μέζα απυ ηδκ, άηνςξ εηηεκηνζηή, ιοεμπθαζία ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ δζαιμνθχκμκηαζ μζ 

δναιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ μζ ήνςεξ. Με ζοιιάπμοξ ηδκ εζνςκεία ηαζ ηδκ αθθδβμνία 

εηεέημκηαζ ηα βεβμκυηα, παναιμνθςιέκα, δζμβηςιέκα, οπενιεβέεδ. Σμ επυιεκμ αήια, ζηδκ 

πθμηή ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ, είκαζ δ «απυ-δυιδζδ», υπςξ ηδκ μκμιάζαιε, ηςκ «ηαηχξ» 

ηεζιέκςκ. Δ απμδυιδζδ εκέπεζ, εηοιμθμβζηά
66

, παναηηήνα δζάζπαζδξ ηαζ ηαηαζηνμθήξ ημο 

ακηζηεζιέκμο ηδξ «εζξ ηα ελ ςκ ζοκεηέεδ». Ο αθθμηνζςιέκμξ ηυζιμξ πμο ανπζηά πενζβνάθεζ 

ημ ηείιεκμ, μθείθεζ κα ηαηαζηναθεί ηαζ κα δχζεζ ηδ εέζδ ημο ζε έκακ ηαθφηενμ. πζ δεζηά 

ηαζ ημζκςκζηά ηαθφηενμ, αθθά ζε έκακ ηυζιμ πενζζζυηενμ ζοκημκζζιέκμ ιε ηδκ πναβιαηζηή 

μοζία ημο ζοιπακηζημφ Βίκαζ, υπςξ μ ΐ. Γζχβαξ ημ ακηζθαιαάκεηαζ. Καζ δ ιεηάααζδ αοηή 

δεκ είκαζ ακαίιαηηδ. Ώπαζηείηαζ αία, πμο μδδβεί ζημκ εάκαημ. Καζ μ εάκαημξ ζηα εεαηνζηά 

                                                 
66

 Γ. Μπαιπζκζχηδξ, Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο, Κέκηνμ Λελζημθμβίαξ ΒΠΒ, Ώεήκα, 2002, 

ζ.239 
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αοηά πενκά ιέζα απυ ηζξ αθθεπάθθδθεξ δμθμθμκίεξ. Ώοηή είκαζ δ «απμδμιδηζηή»
67

 

δζαδζηαζία, ζηδκ μπμία ζοιπθέηεηαζ μ ζηδκζηυξ ηυζιμξ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ, ηδξ Ώ΄ 

Πενζυδμο, ημο ΐ. Γζχβα. Οζ πμθθαπθμί εάκαημζ απμδμιμφκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα «ακαδμιμφκ» 

ημκ ζηδκζηυ ηυζιμ μ μπμίμξ «ηεηαεανιέκμξ» εζζένπεηαζ ιε πενζζζυηενδ «βκχζδ» ζηδ ΐ΄ 

Πενίμδμ. 

Οζ δμθμθμκίεξ πμο ζοιααίκμοκ ζηα εεαηνζηά αοηά ένβα είκαζ πνμθακείξ ηαζ ζοκηεθμφκηαζ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζηδκζηήξ πνάλδξ. Αζαηνίκμκηαζ ζε:  

 

1. Ο Μέβαξ Μπεδγάπ     - θυκμξ ιε ιαπαίνζ    

2. Σμ θαζηζπέκζμ θένεηνμ   - θυκμξ ιε πζζηυθζ    

3. Οζ Μπνζγυθεξ     -θυκμξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ακενςπμθαβία 

4. Βζηζαηυνζμ Humanismus   -θυκμξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ακενςπμθαβία 

5. Παζπαθζκά παζπκίδζα   -μιαδζηή δμθμθμκία 

6. Δ θαζδνή δμθμθμκία ημο ημο ιζε  -δμθμθμκία   

  

Δ δμθμθμκία απμηεθεί, ζοκεπχξ, ηδκ ηεκηνζηή δναιαηζηή πνάλδ ζηα παναπάκς εεαηνζηά 

ένβα. Οζ δμθμθμκίεξ έπμοκ υθεξ έκακ λεηάεανμ ζηυπμ: πναβιαημπμζμφκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

«εηηαεάνζζδξ»
68

 ημο ημζκςκζημφ ημπίμο, πμο επζπεζνεί κα οθμπμζήζεζ μ ΐ. Γζχβαξ. Δ ηαηηζηή 

ημο επζηεκηνχκεηαζ ζημ κα ηαηαζηεοάγεζ δναιαηζηά πνυζςπα ιε «ακάνιμζηδ» 

ζοιπενζθμνά, βζα κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα ιέζα απυ ημ εάκαηυ ημοξ, ηδ θοζζηή ημοξ ελυκηςζδ 

δδθαδή, κα πενάζεζ ηδ δζηή ημο ακαηνεπηζηή εέζδ. 

 

Έηζζ, μζ δμθμθμκίεξ ημο απμζημπμφκ ζημ κα ελαθακίζμοκ ηα άημια εηείκα πμο οζμεεημφκ 

ζοιπενζθμνέξ «επζγήιζεξ». Αζαηνίκμκηαζ ζε: ημζκςκζηά «επζγήιζεξ» ζοιπενζθμνέξ, πμο δεκ 

αμδεμφκ ζηδκ πκεοιαηζηή ακέθζλδ ημο ακενχπζκμο είδμοξ ηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ κέαξ 

κμμηνμπίαξ (ΐθέπε εεαηνζηά ένβα: Μέγαο Μπεεδάρ, Δζηηαηφξην Humanismus, Παζραιηλά 

παηρλίδηα, Ζ θαηδξή δνινθνλία ηνπ θνπ κηζ) ηαζ ζε αημιζηά «επζγήιζεξ» ζοιπενζθμνέξ, πμο 

αβκμμφκ ημοξ ηακυκεξ ηδξ θφζδξ ηαζ παίγμοκ ιαγί ηδξ (ΐθέπε εεαηνζηά ένβα: Λαζηηρέλην 

θέξεηξν, Μπξηδφιεο). Δ ελυκηςζδ υθςκ αοηχκ ηςκ «ανκδηζηχκ» δνχςκ είκαζ επζαεαθδιέκδ, 

βζα κα δδιζμονβδεεί απυ ηδκ ηέθνα ημοξ, δ Νέα Βπμπή πμο εοαββεθίγεηαζ μ ζοββναθέαξ. 

                                                 
67

 Αδιήηνδξ Σζαηζμφθδξ, Ζ γιψζζα ηεο εηθφλαο, νπξξεαιηζηηθά παίγληα  θαη θνηλσληνζεκεησηηθέο 

αλαγλψζεηο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Ώεήκα, 2000, ζ.210: «Δ ακαδυιδζδ, άνα, πνμτπμεέηεζ ηδκ 

απμδυιδζδ.» 
68

 Ώκηίζημζπα ακηζιεηςπίγεζ ηαζ ημοξ ιοεζζημνδιαηζημφξ ήνςεξ μ Γζχβαξ. ΐθέπε: ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο 

αλζηζκέλνο άληξαο, Καζηακζχηδξ, Ώεήκα, 2001, ζ.23: «Ο Ααιζακυξ είπε ανεζ ηδ ζςηδνία ζημ ζπαεάηζ 

ημο. (…) Δ ιακία ημο κα απμγδηά ηδ εακάηςζδ ακενςπμεζδχκ.(…) Ο θυκμξ ήηακ δ πζμ ζςζηή πνάλδ 

αοηή ηδκ χνα. Γζαηί μζ πναβιαηζημί άκενςπμζ είπακ απςθεζεεί.» ηαζ ζ. 25: «Αεκ ημοξ απεπεάκεζαζ, 

ημοξ ιζζείξ. Βίκαζ λέκμζ ζημκ πθακήηδ. Βπζηονίανπμζ. Βίκαζ δεοηέναξ επζθμβήξ, πμο μ εάκαηυξ ημοξ δε 

ζδιαίκεζ ηίπμηα.(…) Ο άκενςπμξ είκαζ έκα νοπανυ πθάζια. (…) Έκαξ δθίεζμξ πμο εθέβπεζ ημκ 

πθακήηδ ηαζ επζαμοθεφεηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο.» 
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φιθςκα ιε ηα θεβυιεκά ημο, επζδίςλή ημο είκαζ κα βνάρεζ έκα κέμ είδμξ εεάηνμο, ημ 

«κμδηζηυ εέαηνμ», ζημ μπμίμ ειθακίγεηαζ ημ κέμ είδμξ ακενχπμο, μ «κμδηζηυξ άκενςπμξ». 

Ώνπζηά δνινθνλεί ημ παθζυ είδμξ ακενχπμο, πμο ημο ζηέηεηαζ ειπυδζμ ηζ έπεζηα, ςξ άθθμξ 

δεκηνπξγφο, πθάεεζ ημκ «κμδηζηυ άκενςπμ». 

 

«Έηζη γελληέηαη ην “λνεηηθφ ζέαηξν” (…) εδψ, πξνβάιιεηαη ν “λνεηηθφο άλζξσπνο” κε ηελ ππεχζπλε 

αίζζεζε ηνπ ζχκπαληνο θφζκνπ κέζα ηνπ, πνπ αλαηξέπεη φιεο εθείλεο ηηο αληηλνκίεο πνπ 

θνληξάξνληαη ζηελ θαηλνχξηα ηνπ ζέζε. (…) Μέζα απ‟ απηφλ ηνλ ππεχζπλν αγψλα ζ‟ 

αληηθαηαζηαζνχλε παιηνί φξνη ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ θαη ζα απνθαιπθζεί ην λεφηεξν ήζνο.» 69 

 

β. Θεκαηηθή Καηεγνξία II 

Θάλαηνο: ε εηξσληθή πιεπξά ηεο δσήο 

 

Σα εεαηνζηά ένβα, υθα ιμκυπναηηα, πμο εκηάζζμκηαζ ζ‟ αοηήκ ηδ εειαηζηή ηαηδβμνία είκαζ:  

 

1. Σα δμηάνζα (1957) 

2. Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ (1958) 

3. Σμ ζηνζπ-ηζγ ημο ηζμθζά 

4. Σμ παναιφεζ  

 

Σα ένβα αοηά, υπςξ πνμακαθένεδηε, πενζβνάθμοκ «επζγήιζεξ» βζα ηδκ ακενςπυηδηα 

ημζκςκζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ πνμθήρεζξ. Ο ζοββναθέαξ απμηοπχκεζ, 

ηαηαββέθθεζ ηαζ ηέθμξ ακαηνέπεζ. Πεναζηένς, εα βίκεζ πνμζπάεεζα κα δείλμοιε υηζ μζ υνμζ, 

Θάλαηνο ηαζ Δηξσλεία ηεο δσήο, πμο επζθέλαιε είκαζ δυηζιμζ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ εειαηζηή 

ηαηδβμνία 

 

i) Σν θαηλόκελν ηνπ ζαλάηνπ 

 

Σα εεαηνζηά ένβα πμο εκηάζζμκηαζ ζ‟ αοηήκ ηδ εειαηζηή ηαηδβμνία αημθμοεμφκ ημ ζηεπηζηυ 

ηδξ Ώ΄ οββναθζηήξ Πενζυδμο, ιυκμ πμο ηχνα ημ οθζηυ πμο πναβιαηεφμκηαζ είκαζ θζβυηενμ 

ζαθέξ. Ο εάκαημξ, δδθαδή, δεκ πανμοζζάγεηαζ ιέζα απυ εοηνζκή πναβιαημθμβζηά ζημζπεία -

δμθμθμκία, ακενςπμθαβία η.η.θ.-, αθθά είκαζ «ιεηαιθζεζιέκμξ». Δ πζζημπμίδζή ημο, ζηα 

παναπάκς εεαηνζηά ένβα, βίκεηαζ ιέζα απυ ηζξ ζοκέπεζέξ ημο, πμο είκαζ υιςξ μναηέξ 

ζηδκζηά. Ώκηζηείιεκα -ζηεθεημί, μζηά, ηεθνμδυπμξ η.ά.-, δζάθμβμζ ηαζ ηαηαζηάζεζξ -ενήκμξ, 

αδζέλμδμζ δνυιμζ, αηζκδζία, κεηνμί- επζαεααζχκμοκ υηζ μ εάκαημξ έπεζ πνμδβδεεί ηςκ 

                                                 
69

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Νμδηζηυ εέαηνμ βεκκζέηαζ. Σμ πζμ αθδεζκυ απυ ηαηααμθήξ ηυζιμο», υ.π., ζ.58 
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ζηδκζηχκ βεβμκυηςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ εεαηή. Δ πνάλδ πμο έπεζ μδδβήζεζ ζημκ 

εάκαημ έπεζ ζοκηεθεζεεί ηαζ ηυζμ δ πθμηή ημο ένβμο υζμ ηαζ  δ ζηδκζηή δνάζδ 

πενζεθίζζεηαζ βφνς απυ ηζξ επζπηχζεζξ ημο ιμζναίμο ζοιαάκημξ.  

 

Ο εάκαημξ ζηα εεαηνζηά αοηά ένβα είκαζ δ αθμνιή βζα κα ηαηαηνίκεζ ηαζ κα ηαηαββείθεζ μ 

ζοββναθέαξ ηδκ ηναημφζα, ηαηά ηδκ πνζζηζακζηή ακηίθδρδ ιεηαθοζζηή, ζπεηζηά ιε ηδκ 

φπανλδ ηδξ ροπήξ ηαζ ηδξ ιεηαεακάηζαξ επζαίςζήξ ηδξ, ηδ ιαηαζυηδηα ηδξ ελμοζίαξ ηαζ ηδξ 

απυηηδζδξ οθζηχκ αβαεχκ, ζοιπενζθμνέξ πμο -ηαηά ηδ βκχιδ ημο- είκαζ επζγήιζεξ ηαζ 

αηεθέζθμνεξ. Οπυηε πνέπεζ κα εηθείρμοκ. Έηζζ, μ εάκαημξ, πνμαάθεηαζ ιέζα απυ έκα 

ιμκηέθμ πθμηήξ ημ μπμίμ, εκχ ακαπανζζηά μζηείεξ εζηυκεξ, ηαοημπνυκςξ ηζξ οπμκμιεφεζ. Σμ 

παναδμζζαηυ πνζζηζακζηυ δυβια πθεοάγεηαζ ηαζ ακαηνέπεηαζ, εκχ οπαζκζπηζηά, ακαδεζηκφεηαζ 

ιζα «άθθδ» ιεηαθοζζηή μπηζηή. Σμ δίπηοπμ θαηαγγειία/αλαηξνπή ειθακίγεηαζ ηαζ πάθζ. 

 

ii)  Δηξσλεία 

 

Τζμεεημφιε ημκ υνμ εηξσλεία, ςξ πνμζδζμνζζηζηυ βζα ημκ εάκαημ, δζυηζ πζζηεφμοιε υηζ 

πνμζδίδεζ ημ ηαηάθθδθμ κυδια ζημ ηείιεκμ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ αοηήξ ηδξ εειαηζηήξ 

ηαηδβμνίαξ. Αεκ ακαθενυιαζηε, εδχ, ζηδκ εζνςκεία πμο ειπενζέπεηαζ ζηδ βθςζζζηή 

έηθναζδ, αθθά ζηδ ααεφηενδ βεκζηή εζνςκεία πμο αθμνά ζηδκ φπανλδ
70

. οβηεηνζιέκα, 

πανά ημ βεβμκυξ υηζ μ εάκαημξ είκαζ αδζαιθζζαήηδημξ ηαζ ακαπυηνεπημξ βζα ηα υκηα, μ 

άκενςπμξ δνα ηαζ θεζημονβεί ιε πνμζπμζδηή άβκμζα
71

 ημο δεδμιέκμο αοημφ. Δ ακηζθαηζηή 

ζοκφπανλδ αθεκυξ ηδξ επίβκςζδξ ημο βεβμκυημξ ημο εακάημο ηζ αθεηένμο ηδξ άνκδζδξ 

απμδμπήξ ημο ηαζ ηδξ πνμζπάεεζαξ ελςνασζιμφ ημο ζοκζζηά ηδκ εββεκή οπανλζαηή εζνςκεία 

ηδξ ακενχπζκδξ ζοκείδδζδξ
72

.   

                                                 
70

 D. C. Muecke, Βζνςκεία, Δ βθχζζα ηδξ Κνζηζηήξ, φ.π., ζ.102: «Τπάνπεζ π.π. ιζα Γεκζηή Βζνςκεία 

Γεβμκυηςκ ααζζζιέκδ ζηδ αεααζυηδηα ημο εακάημο,, ηδ ααζζηή αδοκαιία βζα πνυαθερδ ηδξ γςήξ ζε 

βεκζηέξ βναιιέξ ηαζ ηδκ αδζάζπαζηδ αθοζίδα αζηίαξ ηαζ απμηεθέζιαημξ. Δ εζνςκεία ημο εακάημο δεκ 

είκαζ απθχξ ημ βεβμκυξ υηζ δ ακηζηεζιεκζηή ιαξ πεπμίεδζδ πςξ εα πεεάκμοιε ανίζηεηαζ ζε νζγζηή 

ακηίεεζδ ιε ηδκ οπμηεζιεκζηή ιαξ άνκδζδ κα πζζηέρμοιε υηζ ιπμνεί κα ζοιαεί ζε ιαξ (…)» 
71

Λέςκ Σμθζηυζ, Ο ζάλαηνο ηνπ Ηβάλ Ίιηηο, Βηδυζεζξ Θεςνία, Ώεήκα, 1984, ζζ.62-63: «Σμ πανάδεζβια 

ημο ζοθθμβζζιμφ πμο έιαεε ζπμοδάγμκηαξ ηδ ιέεμδμ θμβζηήξ ημο Κζγεαέηεν: Ο Γάηνο είλαη άλζξσπνο, 

νη άλζξσπνη είλαη ζλεηνί, άξα ν Γάηνο είλαη ζλεηφο, ημο θαζκυηακ πάκηα ζςζηυ ιυκμ ζπεηζηά ιε ημκ 

Γάζμ ηαζ πμηέ ζπεηζηά ιε ημκ εαοηυ ημο. (…) Ο Γάζμξ, ιάθζζηα, είκαζ εκδηυξ ηζ είκαζ ζςζηυ κα 

πεεάκεζ. Μα εβχ, μ ΐάκζα, μ Εαάκ Ίθζηξ, ιε υθα ηα ζοκαζζεήιαηά ιμο, ηζξ ζηέρεζξ ιμο; Ββχ είιαζ 

άθθμ! Αεκ ιπμνεί, δεκ πνέπεζ κα πεεάκς. Θα ήηακ θνζπηυ! Έηζζ, αζζεακυηακ ιέζα ημο. (…) 

βακηγςκυηακε απυ πίθζεξ δομ άθθεξ ζηέρεζξ, εθπίγμκηαξ κα ανεζ ζ‟ αοηέξ  ηάπμζμ ζηήνζβια. 

Πνμζπαεμφζε κα λακαανεί ηδκ αθθμηζκή ημο δνειία, πμο ηάθοπηε ηδ ζηέρδ ημο εακάημο. Μα -ηζ 

πανάλεκμ!- υθα υζα πνζκ θίβμ ζηζάγακε, ηαθφπηακε, απυδζςπκακ ηδκ ζδέα ημο εακάημο, ηχνα ήηακ 

ακίηακα πζα κα ηάκμοκ ημ ίδζμ. Σμκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ μ Εαάκ Ίθζηξ πνμζπαεμφζε κα απμηαηαζηήζεζ ηδκ 

παθζά εηείκδ ζζμννμπία ζηα ζοκαζζεήιαηά ημο πμο ημο απυηνοαε ημ θάζια ημο εακάημο.» 
72

 Vladimir Jankelevitch, Ζ εηξσλεία, ιηθν.Μζπάθδ Καναπάθζμο, Πθέενμκ, Ώεήκα, 1997, ζ.22: «Δ 

εζνςκεία είκαζ δ ζοκείδδζδ ηδξ απμηάθορδξ ιέζα απυ ηδκ μπμία ημ απυθοημ, ζε ιζα θεοβαθέα ζηζβιή, 
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‟ αοηήκ ηδκ παθαίζηνα ημπμεεηεί ημ πεδίμ δνάζδξ ηςκ δνχςκ ημο μ ΐ. Γζχβαξ, ζε ιζα 

πνμζπάεεζα κα ηαηαδείλεζ υηζ μζ ζοιπενζθμνέξ πμο έπμοκ οζμεεηδεεί -είηε αημιζηά είηε απυ 

ηζξ ιεηαθοζζηέξ εεςνήζεζξ- δεκ είκαζ πανά ρεοδαζζεδηζηά ηενηίπζα πμο απμζημπμφκξ ημκ 

εθήιενμ εθοζδπαζιυ ημο υκημξ. Έηζζ, μ εάκαημξ, ζηδ εειαηζηή αοηή ηαηδβμνία ιπμνεί κα 

παναηηδνζζηεί ςξ δ εηξσληθή πιεπξά ηεο δσήο, αθμφ εηδφεζ
73

 ηδκ φπανλδ απυ ηζξ πθάκεξ ηδξ 

ηαζ ηδκ θένκεζ ακηζιέηςπδ ιε ημ πεπνςιέκμ ηδξ. Ο ΐ. Γζχβαξ ιε ημκ ιφεμ ηαζ ηδκ πθμηή 

ημο, ζηα παναπάκς εεαηνζηά ένβα, ακαδεζηκφεζ ηδκ ακηίζημζπδ ζηάζδ ηςκ δνχςκ ημο ηαζ 

πνμηείκεζ ιζα απνυζιεκδ, υπςξ πάκηα, δζέλμδμ.  

 

γ. Θεκαηηθή θαηεγνξία III 

Θάλαηνο: ελζσκάησζε κε ηε θύζε 

 

Σα εεαηνζηά ένβα αοηήξ ηδξ εειαηζηήξ ηαηδβμνίαξ εκηάζζμκηαζ ζηδ ΐ΄ Πενίμδμ 

(Βλαββεθηζηή) ηαζ ηαηαβνάθμοκ, πάθζ ιε άλμκα ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο, ηδ βήζκδ 

οπανηηζηή ηαηάζηαζδ εκχ ηαοηυπνμκα ακαββέθμοκ δοκαηυηδηεξ ηαζ πνμμπηζηέξ βζα ημ 

επέηεζκα πμο ιαξ είκαζ άβκςζημ.  

1.Δ ηαθίδα/Σμ ρεοημπαίδζ 

2. Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ 

3. Οζ βάιμζ 

4. Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ 

5. Οζ πθφζηνεξ 

6. Φζθμηηήηδξ 

Δ εειαηζηή ηαηδβμνία Θάλαηνο: ελζσκάησζε κε ηε θχζε πενζθαιαάκεζ: ηέζζενα ιμκυπναηηα 

(ηαθίδα, Ζ θσκσδία ηεο κχγαο, Ο θαιιφο πάλσ ζην ινπινχδη, Οη πιχζηξεο) ηαζ δφμ 

πμθφπναηηα ένβα (Οη γάκνη, Φηινθηήηεο). Καζ ηα έλζ εεαηνζηά ένβα ειπενζέπμοκ εάκαημ, μ 

μπμίμξ είηε πανμοζζάγεηαζ ιέζα απυ αθθδβμνζηά ζημζπεία (ηαθίδα, Ζ θσκσδία ηεο κχγαο, Ο 

θαιιφο πάλσ ζην ινπινχδη, Οη πιχζηξεο) είηε είκαζ ηονζμθεηηζηυξ, είκαζ δδθαδή ζηδκζηά 

πανχκ (Οη γάκνη, Φηινθηήηεο).  Ο εάκαημξ πνμαάθθεηαζ, εδχ, ςξ επζζηνμθή ζηδ ιήηνα, εκ 

είδεζ ελζσκάησζεο κε ηε θχζε. Αεκ πνυηεζηαζ, υιςξ, βζα ιζα ηαηαζηνμθζηή δζαδζηαζία, αθθά 

βζα ιζα δζαδζηαζία επζζηνμθήξ ζηδκ αζηείνεοηδ πδβή ηδξ γςήξ, πμο ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα είκαζ 

δ ιδηένα θφζδ. Σμ ιοεμπθαζζαηυ πενζεπυιεκμ ηςκ εεαηνζηχκ αοηχκ είκαζ ελίζμο 

                                                                                                                                            
πναβιαημπμζείηαζ ηαζ ιε ηδκ ίδζα ηίκδζδ ηαηαζηνέθεηαζ. Καζ δ ηέπκδ δεκ είκαζ άθθμ πανά δ ζηζβιή ηδξ 

ιεηάααζδξ, δ ςναία ηαζ εφεναοζηδ θαζκμιεκζηυηδηα πμο εηθνάγεζ ηαζ ζοκάια ιδδεκίγεζ ηδκ ζδέα.» 
73

 Απηφζη ζ.28: «Υνεζάγεηαζ κα λοπκήζεζ ηακείξ υπζ ιυκμκ απυ ημκ φπκμ ημο ηυζιμο αθθά ηαζ απυ ηδκ 

φπκςζδ ημο εαοημφ. Δ ζοκείδδζδ δεκ είκαζ εκηεθχξ ζοκεζδδηή υζμ απαηάηαζ ςξ πνμξ ημκ εαοηυ ηδξ, 

υζμ δ βεθμία ηδξ ζμαανμθάκεζα ηδκ ηάκεζ ζηυπμ ηδξ λέκδξ εζνςκείαξ.» 
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ζαβδκεοηζηυ ηαζ πνςηυηοπμ υπςξ ηαζ ημ ακηίζημζπμ ηδξ Ώ΄ Πενζυδμο. Σα δναιαηζηά 

πνυζςπα εζζένπμκηαζ πίζς ζηδ ιήηνα ηςκ ιδηένςκ ημοξ, έκαξ άκηναξ εζζένπεηαζ ηαεχξ 

πεεαίκεζ ζημ αζδμίμ ηδξ βοκαίηαξ ημο, ιία βνζά βοκαίηα ιεηαιμνθχκεηαζ ζε δέκηνμ ζηζξ 

ηεθεοηαίεξ ζηζβιέξ ηδξ η.μ.η. Οζ δζαθμνεηζηέξ αοηέξ ιμνθέξ εακάημο ζδιαημδμημφκ υθεξ, ιε 

ζοιαμθζηυ ηνυπμ, ηδκ απμζφκεεζδ ηςκ υκηςκ πμο επζζοιααίκεζ ιε ημκ εάκαημ ηαζ δ μπμία 

μοζζαζηζηά ακαηοηθχκεζ ηα πνςηανπζηά δμιζηά οθζηά. Δ αζμθμβζηή αοηή δζαδζηαζία είκαζ ημ 

πνμσυκ ηδξ ελέθζλδξ ηαζ -ηαηά ημκ ζοββναθέα- ημ ααζζηυ ημζιζηυ βεβμκυξ πμο δζέπεζ ημ 

ζφιπακ.  

Δ πεπμίεδζή ημο αοηή, υπςξ θέεζ ηαζ μ ίδζμξ ζε ζοκέκηεολή ημο, πνμέηορε απυ ηα παζδζηά 

ημο πνυκζα πμο ηα έγδζε ημκηά ζηδ θφζδ
74

. Βηεί δζαιμνθχεδηε μ «ροπζζιυξ ημο»
75

. Δ 

επαθή ιε ηδ θφζδ ζηάεδηε βζα ηείκμκ ημ «ζπμθείμ» ηδξ πκεοιαηζηήξ ημο ακέθζλδξ
76

. Ώπυ ηα 

θαζκυιεκα ηδξ θφζδξ πμο παναηδνμφζε, άκηθδζε ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ημο ηαζ θακηάζηδηε ημκ 

ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο ζφιπακημξ
77

, ημκ μπμίμ εκζςιάηςζε ζημοξ εεαηνζημφξ ιφεμοξ 

ημο. Με ηα παναπάκς εεαηνζηά ένβα πνμζπαεεί κα δναιαημπμζήζεζ
78

 ηαζ ηδκ ηαηαηηδιέκδ -

απυ ηζξ θζθμζμθζηέξ ηζ επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ πμο θαίκεηαζ υηζ είπε ιεθεηήζεζ- ζδεμθμβία 

ημο, βζα ηδ θεζημονβία ημο ζφιπακημξ. Υνδζζιμπμζεί, έηζζ, ηδκ ζδέα ηδξ «ιεηαιυνθςζδξ», ςξ 

ιμνθή εκζςιάηςζδξ, ηαφηζζδξ ηαζ επακα-δζάποζδξ ζημ ζφιπακ
79

.  

Ώοηή είκαζ ηαζ δ εειεθζχδδξ «ελαββεθία» πμο μκμιαημδμηεί αοηήκ ηδ εειαηζηή ηαηδβμνία: δ 

αέκαδ εκαθθαβή ηςκ θαζκυιεκςκ «γςή / εάκαημξ», πμο μδδβεί ηα θαζκμιεκζηά «ακηζεεηζηά» 

θαζκυιεκα κα αθθδθμδζαδέπμκηαζ ζημκ άπεζνμ πνυκμ, απμηεθχκηαξ έηζζ ημ ημζιζηυ 

βίβκεζεαζ. 

                                                 
74

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ: «(…) Βηεί ιμφ δυεδηε δ εοηαζνία κα γήζς ημκηά ζηδ θφζδ. Πήβα ζηδκ πενζμπή 

Λάηηα-μφθζ. Βηεί δεκ έπαζγα ιε ηα άθθα παζδζά, αθθά ιυκμξ ιμο, ιε ηδ θφζδ.». Παναηίεεηαζ ζημ 

Γζμφθδ Πεγμπμφθμο, φ.π., ζ.4 
75

 Απηφζη ζ.5: «(…) Πζζηεφς υηζ αοηή ηδκ πενίμδμ δζαιμνθχεδηε ηαζ μ ροπζζιυξ ιμο. θμ ιμο ημ 

πκεοιαηζηυ αζυξ ημ έπς απ‟ αοηή ηδκ πενίμδμ ηδξ γςήξ ιμο.» 
76

 Απηφζη ζ.7: «Βνχηδζδ: Αε ανέεδηε, θμζπυκ, ηακείξ κα ζαξ αμδεήζεζ; Ώπάκηδζδ: πζ, δεκ οπήνλε 

ηακείξ, υθα ιυκμξ ιμο ηα ακαηάθοπηα. Οδδβήεδηα, υιςξ, εηεί πμο είιαζ απυ ηδ θφζδ.» 
77

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Με ιμδίζηνα ημκηεφεζ κα ιμζάζεζ ημ εέαηνυ ιαξ!..»: «(…)Σμ ένβμ [ακαθένεηαζ 

ζηζξ Υξσκαηηζηέο Γπλαίθεο] είκαζ επδνεαζιέκμ απυ ημκ Δνάηθεζημ, δ φπανλδ ααζίγεηαζ ζημ καζ ηαζ ημ 

υπζ, ημ ζοκ ηαζ ημ πθδκ, ηδκ φπανλδ ηαζ ηδ ιδ-φπανλδ, ημ άκενςπμξ ηαζ ημ ιδ-άκενςπμξ αοηά πάκε 

ιαγί». απυ ζοκέκηεολδ ζηδκ Παναζηεοή Καηδιενηγή, Απγή, 24 Οηηχανζμξ 1984 
78

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Πμζδηζηυξ θυβμξ ςξ δζηθείδα απεθεοεένςζδξ ηδξ φθδξ», υ.π., ζζ.14-15: 

«Βηείκμ βζα ημ μπμίμ είιαζηε απυθοηα ζίβμονμζ είκαζ υηζ μζ θέλεζξ, ιε έκακ ηαηάθθδθμ ζοκδοαζιυ απυ 

έκακ ζςζηυ πνήζηδ, έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα απεθεοεενχκμοκ ηδκ φθδ απυ ηα ζοβηεηνζιέκα δεζιά ηδξ 

απυ ηα υνζα ιέζα ζηα μπμία οπάνπεζ ηαζ εκενβεί. (…) Δ απεθεοεένςζδ ηδξ φθδξ ιέζα απυ ηζξ 

δζενβαζίεξ ηδξ πμίδζδξ, ζηδκ μπμία ακαθένμιαζ εβχ, (…) ηδξ δίκεζ ηζξ ιμνθέξ εηείκεξ πμο ηδκ 

επεηηείκμοκ, ιεηαιμνθχκμκηάξ ηδ ζε οπάνλεζξ ζοιααηέξ ιε ημκ Κμζιζηυ Λυβμ. (…) Μυκμξ 

εθεοεενςηήξ ηδξ φθδξ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, είκαζ δ Σέπκδ ηαζ υπζ δ επζζηήιδ.» 
79

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ εθεοεενία απμηηζέηαζ ιε ηδκ πνάλδ»: «Μμο ανέζεζ δ ζδέα ηδξ ιεηαιυνθςζδξ. 

Βηπνμζςπεί εηείκμ ημ άθθμ πμο εα εέθαιε … Μμο ανέζεζ αοηή δ ζηακυηδηα ημο ακενχπμο κα ιπμνεί 

κα βίκεηαζ απ‟ υθα, δ δζάεεζή ημο κα εκζςιαηχκεηαζ ζ‟ αοηυ πμο έπεζ βφνς ημο. Ώοηή δ ηαφηζζδ 

ζοιααίκεζ ζοπκά. Όζηενα ημ κα δζαπέεζαζ ζηδ θφζδ είκαζ ηάηζ ημ απμθφηςξ θοζζηυ.» Ώπυ ζοκέκηεολδ 

ζηδ ΐέκζα Γμκαημπμφθμο, φ.π.  
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δ. Θεκαηηθή θαηεγνξία IV 

 Θάλαηνο: κηα «άιιε» δηάζηαζε 

 

1. Σμ ιπμοηάθζ (1973) 

2. Σμ αμοκυ (1986) 

 

Με ηδ εειαηζηή αοηή ηαηδβμνία εζζενπυιαζηε ζ‟ έκα άθθμ πεδίμ εεχνδζδξ ημο θαζκμιέκμο 

ημο εακάημο, ζημ πθαίζζμ πάκηα ηδξ ΐ΄  Πενζυδμο (Βλαββεθηζηή): μ εάκαημξ ςξ ιζα «άθθδ» 

δζάζηαζδ. Ο ζοββναθέαξ ηαηαπζάκεηαζ ιε ηδκ ηαεεαοηυ θφζδ ημο εακάημο ςξ θαζκυιεκμ ηαζ 

ςξ ηαηάζηαζδ ηδξ φπανλδξ. Σζ ζοιααίκεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο εακάημο; Πμζα βεβμκυηα 

ζδιαδεφμοκ ηδ ιεηάααζδ; Σζ οπάνπεζ ζημ ιεηαίπιζμ ακάιεζα γςήξ ηαζ εακάημο; Σζ οπάνπεζ 

ιεηά; Πχξ αζχκεζ δ φπανλδ ηδ ιεηάααζδ αοηή; Πακακενχπζκα ενςηήιαηα ηαζ αβςκίεξ πμο 

πνμζπαεεί, μ ΐ. Γζχβαξ, κα δναιαημπμζήζεζ οζμεεηχκηαξ δφμ δζαθμνεηζηά ζπήιαηα.  

 

ημ εεαηνζηυ ένβμ Σν κπνπθάιη επζδίδεηαζ ζε ιζα αθθδβμνζηή πενζβναθή υπμο ιε αθμνιή ημ 

ζζημνζηά βεβμκυηα ηδξ πηχζδξ ημο Μεζμθμββίμο πθάεεζ έκακ ιφεμ μ μπμίμξ ελαηηζκχκεηαζ 

ζε ιεηαθοζζηέξ ηαζ οπανλζαηέξ αηναπμφξ, ειθζαθχκμκηαξ ηα δναιαηζηά πνυζςπα ζ‟ έκα 

ιπμοηάθζ, υπςξ ημ μκ είκαζ εβηθςαζζιέκμ ζηδκ εκδηή ημο φπανλδ.  ημ εεαηνζηυ ένβμ Σν 

βνπλφ αημθμοεεί νεαθζζηζηυηενδ πνμζέββζζδ, ηάκμκηαξ ιζα πνμζπάεεζα ηαεμδήβδζδξ ημο 

απενπυιεκμο ηαηά ηδκ επζεακάηζα ειπεζνία. Καζ ζηα δφμ ένβα ειθακίγεηαζ μ κέμξ ηφπμξ 

ακενχπμο: ημ «ελεβενιέκμ» άημιμ πμο ακηζηίεεηαζ ζε ηάεε είδμοξ ζδεμθμβζηυ εβηθςαζζιυ 

ηαζ απμηθεζζιυ. ημ ιεκ πνχημ εεαηνζηυ, ημ άημιμ ακαβκςνίγεζ ηδ δέζιεοζή ημο απυ ηδκ 

οθζηυηδηα ηαζ ημ ακέθζηημ ηδξ εθεοεενίαξ αμφθδζδξ ηαζ ελεβείνεηαζ εκχ ζημ δεφηενμ 

εεαηνζηυ -πμο αημθμοεεί ςξ θοζζηή ζοκέπεζα ημο πνμδβμφιεκμο- μ ζοββναθέαξ 

εοαββεθίγεηαζ ηδκ απμδέζιεοζδ απυ ηδκ οθζηυηδηα ζηδ ιεηαεακάηζα ηαηάζηαζδ, ηδκ έκςζδ 

ιε ημ υθμκ ηαζ ηδκ επζζηνμθή ηδξ φπανλδξ ιε ιζα κέα ακακεςιέκδ ιμνθή. Δ «άθθδ» 

δζάζηαζδ, πμο ελαββέθεηαζ ζηα εεαηνζηά αοηά ένβα, δεκ έπεζ ζαθή πςνμ-πνμκζηά 

παναηηδνζζηζηά. Αεκ εκημπίγεηαζ «ηάπμο» μφηε έπεζ ζοβηεηνζιέκδ «δζάνηεζα». Σμ ζημζπείμ 

πμο ηονίςξ ηδκ παναηηδνίγεζ είκαζ δ αίζεδζδ εθεοεενίαξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ 

ζοκδδεζημπμίδζδ ηδξ πθήνμοξ έκηαλδξ ηαζ απμδμπήξ απυ ημκ μκ ημο αέκαμο ηφηθμο ηδξ 

βέκκδζδξ ηαζ ημο εακάημο. Έηζζ, μ εάκαημξ μνίγεηαζ, εδχ, ςξ δ «άθθδ» δζάζηαζδ 

ζοκεζδδηυηδηαξ ημο υκημξ πμο απεβηθςαίγεζ ημ μκ απυ ηα ενδζηεοηζηά ηαζ ζδεμθμβζηά 

ζηεβακά ημο ηαζ ημ θένκεζ ακηζιέηςπμ ιε ηζξ ζοιπακηζηέξ ζοκεήηεξ. 
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ε. Θεκαηηθή θαηεγνξία V 

Εσή – Θάλαηνο: αηώληα αλαθύθιεζε  

 

Δ Γ΄ ζοββναθζηή πενίμδμξ ημο ΐ. Γζχβα πενζθαιαάκεζ επηά εεαηνζηά ένβα: Big Bang, 

Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα, Ο εζνπνηφο, Ζ θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα, Ο Γνλ Κηρψηεο ζε 

λέεο πεξηπέηεηεο, Μήδεηα ηαζ Σν Μπνδφ. Οκμιάζαιε ηδ ζοββναθζηή αοηή πενίμδμ 

Ώπμηαθοπηζηή ηαεχξ ζ‟ αοηήκ μ ζοββναθέαξ απμηαθφπηεζ, ςξ πνμθήηδξ, ηδ ζοκμθζηή 

ημζιμεεςνία ημο. Μέπνζ εδχ, μ ΐ. Γζχβαξ έπεζ ακαδείλεζ ζηαδζαηά ιέζς αθθδβμνζχκ ηαζ 

ζοιαμθζζιχκ -ηαζ αθθμφ απμθφηςξ άιεζα- πηοπέξ ηδξ ημζιμεεςνίαξ ημο. ηα επηά 

ηεθεοηαία ένβα ημο ζοιποηκχκεζ ημ απυζηαβια ηςκ ζηέρεχκ ημο ηαζ ημ πνμαάθθεζ εκ είδεζ 

«πνμθδηείαξ»
 80

  ηαζ απμηάθορδξ.  

 

Σμ εειαηζηυ οπυζηνςια ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ αοηήξ ηδξ πενζυδμο δζαηνέπμοκ δφμ άλμκεξ: 1) 

δ γςή ηαζ μ εάκαημξ είκαζ μιμμφζζεξ
81

, αθθδθμδζαδεπυιεκεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ 2) δ εκμπμίδζδ 

ηςκ οθζζηζηχκ/θαζκμιεκζηχκ ακηζεέζεςκ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηδξ έκςζδξ ανζεκζημφ-

εδθοημφ. Δ «κέα επμπή» έπεζ θηάζεζ ιε ηδκ ηονζανπία ημο «κέμο είδμοξ» ακενχπμο, ημο 

«ενιαθνυδζημο κμδηζημφ» ακενχπμο, μ μπμίμξ «βκςνίγεζ» πθέμκ υηζ δ γςή ηαζ μ εάκαημξ δεκ 

είκαζ πανά μζ δφμ θαζκμιεκζηέξ υρεζξ ημο ίδζμο κμιίζιαημξ. Καζ υηζ ηα πάκηα ζημ ζφιπακ 

αημθμοεμφκ ηδκ αέκαδ δζαδμπή ηςκ επζθαζκμιέκςκ γςήξ ηαζ εακάημο. Δ μκμιαημδμζία 

«αζχκζα ακαηφηθδζδ» δεκ ακαθένεηαζ -υπςξ ζηζξ ακαημθζηέξ ενδζηείεξ- ζε ιεηειροπχζεζξ 

ηαζ ιεηεκζανηχζεζξ. Δ «αζχκζα ακαηφηθδζδ» υπςξ ακαδφεηαζ ιέζα απυ ηα εεαηνζηά ηείιεκα 

ημο ΐ. Γζχβα, ακαθένεηαζ ζημ πνςηανπζηυ αίηζμ, ζηδκ ηζκδηήνζμ δφκαιδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ 

ημο ζφιπακημξ, πμο ζοκεπίγεζ κα ελεθίζζεηαζ έηημηε απείνςξ ηαζ αεκάςξ, ιέζα απυ 

δζαδζηαζίεξ ακαηφηθδζδξ, δδθαδή απυ ζοκεπή επζζηνμθή, δζαδμπή ηαζ αθθδθεπίδναζδ 

πανυιμζςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ζπέζεςκ. Γεβμκυξ πμο έπεζ ήδδ απμδεζπηεί βζα ημ πνςηανπζηυ 

                                                 
80

ημ ζδιείμ αοηυ δζαθςκμφιε ιε ημκ Καεδβδηή ΐ. Πμφπκεν πμο πζζηεφεζ υηζ μ ζοββναθέαξ 

παναζηείηαζ απυ ηδκ απμζημθή ημο ζηα ηεθεοηαία ένβα ημο. Πζζηεφμοιε υηζ αοηή δ ηεθεοηαία 

ζοββναθζηή πενίμδμξ ημο ΐ. Γζχβα είκαζ ηαζ δ πζμ βυκζιδ δναιαημονβζηά ηζ υηζ μ ζοββναθέαξ 

λεδζπθχκεζ ιε εκάνβεζα ηαζ ζαθήκεζα ηδκ ζδεμθμβία ημο, ιε ζημπυ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ 

απμηεθεζιαηζηυηενμξ. Πνμξ αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ εα ηζκδεεί δ ακαθοηζηή ιαξ πνμζέββζζδ. [ΐθέπε: 

ΐ. Πμφπκεν, Πμίδζδ ηαζ ιφεμξ ζηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐαζίθδ Γζχβα, φ.π., ζ.379: «Βπακαθαιαάκς, 

εζδζηά ζηα ηεθεοηαία ένβα ημο παίγεζ ιε ηδκ πνυζθδρδ παζπκίδζα δζάθμνα, θηάκμκηαξ ηαζ ζημ ζδιείμ 

κα ιδκ παίνκεζ μ ίδζμξ ηαζ ηυζμ ζμαανά ηδ εεςνία ημο. Βίκαζ έκα παζπκίδζ οπμκμιεοηζηυ, βζα ημοξ 

ακαβκχζηεξ/εεαηέξ, ημοξ ηνζηζημφξ ηαζ ιεθεηδηέξ, αθθά ηαζ βζα ημκ ίδζμ. Χξ βκχζηδξ ηαζ ιφζηδξ ηδξ 

αθήεεζαξ δεκ πμθοζημηίγεηαζ πζα βζα ηδ δζάδμζδ ηδξ δζδαπήξ ημο, βζα ηδ ζςζηή δζδαζηαθία ηδξ (…)»] 
81

 Φνίκηνζπ Έκβηεθξ, Ζ δηαιεθηηθή ηεο Φχζεο, ιηθν. Βοηφπδ Μπζηζάηδ, φβπνμκδ Βπμπή, Ώεήκα, 

1991, ζ.272: «Ήδδ ηαιζά θοζζμθμβία δεκ εεςνείηαζ επζζηδιμκζηή, ακ δεκ εεςνεί ημκ εάκαημ ζακ 

μοζζαζηζηή ζηζβιή ηδξ γςήξ, ακ δεκ εεςνεί ηδκ άνκδζδ ηδξ γςήξ ζακ μοζζαζηζηά πενζεπυιεκδ ιέζα 

ζηδκ ίδζα ηδ γςή, έηζζ πμο δ γςή κα κμείηαζ πάκηα ζε ζπέζδ ιε ημ ακαβηαίμ ηδξ απμηέθεζια πμο 

αδζάημπα ανίζηεηαζ ιέζα ηδξ ζακ ζπένια: ημ εάκαημ.» 
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ιυνζμ ηδξ γςήξ ημ DNA
82

, απυ ημοξ ζφβπνμκμοξ ελεθζηηζημφξ αζμθυβμοξ. οκεπχξ, ηα 

εεαηνζηά ένβα αοηήξ ηδξ εειαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, «απμηαθφπημοκ» ηδκ αθθδθελάνηδζδ ηςκ 

υκηςκ ζημ ζφιπακ ηαζ ηδκ αθθδθμδζαιυνθςζή ημοξ ιέζα απυ ηζξ οθζζηζηέξ -ηαζ υπζ ιυκμ- 

ζπέζεζξ ημοξ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

 

Πεξίιεςε ηνπ κύζνπ θαη πιαίζην ηνπ δξάκαηνο  

ζηα ζεαηξηθά έξγα ηνπ Β. Εηώγα πνπ εκπεξηέρνπλ ζάλαην 

 

Δ πανμφζα εκυηδηα πενζθαιαάκεζ ηδκ πενίθδρδ ημο ιφεμο ηςκ είημζζ πέκηε 

εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. Γζχβα πμο ειπενζέπμοκ εάκαημ. Ώπυ ηα εεαηνζηά ένβα πμο 

πανμοζζάγμκηαζ εδχ, ηα μηηχ (8) είκαζ άβκςζηα ηαζ ακέηδμηα. οκεπχξ, βίκεηαζ 

εηηεκέζηενδ ακαθμνά ζ‟ αοηά ηαηά ηδκ πενζθδπηζηή πενζβναθή ημο ιφεμο ημοξ. 

Βπζπνμζεέηςξ, ακαθενυιαζηε ηαζ ζημ «πθαίζζμ ημο δνάιαημξ», εκημπίγμκηαξ -ιέζα 

απυ ηα απμζπάζιαηα ημο εεαηνζημφ ηεζιέκμο- ηα ζηδκζηά βεβμκυηα ηαζ ηζξ 

ηαηαζηάζεζξ πμο αθμνμφκ ζημ άημιμ ηαζ ηδκ ημζκςκία, χζηε κα ηαηαζηεί υζμ ημ 

δοκαηυ εκανβέζηενδ βζα ημκ ακαβκχζηδ δ ζδεμθμβία ημο ζοββναθέα. 

 

Α΄ Πεξίνδνο: Καηαγγειηηθή / Απνδνκεηηθή 

Θεκαηηθή Καηεγνξία I: Γνινθνλία 

 

1. Ο Μέγαο Μπεεδάρ (1957) 

Πανάζηαζδ: Βεκζηυ Θέαηνμ (2006-΄07) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

 Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Γζαβζά, Βββμκυξ 

Ο Μέβαξ Μπεδγάπ, είκαζ έκαξ αθέκηδξ/δοκάζηδξ ηδξ «ιαφνδξ ηυθαζδξ», μ μπμίμξ 

αάγεζ ημοξ οπδηυμοξ ημο κα αθθδθμζπανάζζμκηαζ, βζα κα ημο πνμζθένμοκ, ςξ ηάια, 

ηα ηνοθενά υνβακα ηςκ εοιάηςκ: ιάηζα, βθχζζα, ιαζημφξ, υνπεζξ. Χξ ακηάθθαβια, μ 

                                                 
82

 Richard Dawkins, Ο ηπθιφο σξνινγνπνηφο, ιηθν. Γζχνβμο Μπανμολή, Κάημπηνμ, Ώεήκα, 1994, 

ζ.231: «Έηζζ, ημ ίδζμ ημ DNA αζηεί ιζα επίδναζδ ζηδκ ίδζα ημο ηδκακηζβναθή, ιέζα απυ ηζξ ζδζυηδηεξ 

ηςκζςιάηςκ. Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ ημ DNA αζηεί ιζα δφκαιδ ζημ ίδζμ ημο ημ ιέθθμκ ηαζ υηζ ηα 

ζχιαηα, ιε ηα υνβακά ημοξ ηαζ ηα πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ ημοξ, είκαζ ηα ιέζα άζηδζδξ ηδξ εκ θυβς 

δφκαιδξ.» 
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Μέβαξ Μπεδγάπ πανίγεζ, ζημοξ πζζημφξ ημο εφηεξ-δμθμθυκμοξ, ηδ γςή. Έηζζ, δ -95 

εηχκ, μθυζδζα ζηζάπηνμ
83

- βζαβζά ημο Θμδςνή ηοκδβάεζ ημκ εββμκυ ηδξ βζα κα ημκ 

θάεζ ηαζ κα πνμζθένεζ ηα υνβακά ημο ζημκ Μπεδγάπ, ηενδίγμκηαξ ηδ γςή ηδξ. Σμ 

ηοκήβζ δζανηεί 50 πνυκζα, ςζηυζμ απμθεφβεζ κα ημκ ζημηχζεζ, βζαηί ημκ θοπάηαζ. Αε 

θοπήεδηε υιςξ, υπςξ ακαθένεηαζ, ηδκ ηυνδ ηδξ, πμο ηδκ έθαβε πνζκ απυ ηάπμζα 

πνυκζα. Σεθζηά, μ εββμκυξ δμθμθμκεί, ακαπάκηεπα, ηδ βζαβζά ημο, βζα κα βθοηχζεζ μ 

ίδζμξ.  

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ: 

ημ ιμκυπναηημ αοηυ μ ΐ. Γζχβαξ ζηήκεζ ιζα ημζκςκζηή ποναιίδα. Ο Μέβαξ 

Μπεδγάπ είκαζ μ ελμοζζαζηήξ:  

 

« …εζχ πνπ ηνλ θφζκν εμνπζηάδεηο, βαζηιηά ησλ εκπφξσλ θαη ησλ ζηξαηεγψλ. Ώηψληε 

εμνπζηαζηή ηεο ςπρήο θαη ησλ ινγηζκψλ καο. Μεγάιε Μπεεδάρ, άξρνληα ηνπ πιαλήηε, 

γελλήηνξα θαη ζηξαηειάηε ησλ αλζξψπσλ. Ώξρέγνλε θαηαπηεζηή ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη ησλ 

αδπλάησλ (…)»84
 

 

Τπήημμί ημο είκαζ μζ έιπμνμζ, μζ ζηναηδβμί, μζ ζηναηδθάηεξ, αθθά ηαζ μ απθυξ 

ηυζιμξ. Μήπςξ μ Μέβαξ Μπεδγάπ, παναπέιπεζ ζημκ ιεβάθμ Μπεδαρηά
85

; Σμ ιεβάθμ 

ηαιείμ ηςκ εζζπνάλεςκ; Σμ πνήια; Σμ πνήια, πμο ελμοζζάγεζ ημοξ πάκηεξ ηαζ ζημ 

αςιυ ημο μπμίμο εοζζάγμκηαζ ηαζ «αθθδθμζπανάζζμκηαζ»
86

 μζ άκενςπμζ; Πμθφ 

πζεακυκ. Βθυζμκ, ακέηαεεκ, δ μζημκμιζηή δφκαιδ πνμζδίδεζ, ζ‟ αοηυκ πμο ηδκ 

ηαηέπεζ, ηαζ απυθοηδ ελμοζία. Καζ δ ελμοζία ζοβηεκηνχκεζ βφνς ηδξ πθήεμξ 

«πζζηχκ», θεβεςκάνζςκ, έημζιςκ κα εοζζάζμοκ υ,ηζ ημοξ γδηδεεί ζηδκ οπδνεζία ημο 

αθέκηδ ημοξ, ιε ακηάθθαβια ηδκ εοδιενία ημοξ. Κάπςξ, έηζζ πενζβνάθεζ μ ΐ. Γζχβαξ, 

ζε δμηζιζαηυ ημο ηείιεκμ, ηδ ζφβπνμκδ ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ: 

  

                                                 
83

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δλλέα Μνλφπξαθηα, Ο Μέγαο Μπεεδάρ, Βνιήξ, Ώεήκα 1996, ζ.104. 

Βπζζδιαίκμοιε υηζ ζηα απμζπάζιαηα ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ πμο παναηίεεκηαζ εα δζαηδνήζμοιε ηδκ 

μνεμβναθία πμο πνδζζιμπμζεί μ ζοββναθέαξ. 
84

 Απηφζη ζ.107 
85

 Γεχνβζμξ Μπαιπζκζχηδξ, Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο γιψζζαο, Κέκηνμ Λελζημθμβίαξ, Ώεήκα, 2002, 

ζ.1138, θήιια ιπεγαπηάξ: ζονηάνζ ζε πάβημ ηαηαζηήιαημξ, υπμο θοθάζζμκηακ μζ εζζπνάλεζξ, 

οπμηοπχδεξ πνδιαημηζαχηζμ. Σμονηζηά bezahta. 
86

 ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ.79: « (…) βζα ημκ ηακίααθμ ααζζθζά ημο ηαημφ, πμο αάγεζ ημοξ ακενχπμοξ 

ημο ζδιενζκμφ ηυζιμο (ηδξ ηενδμζημπζηήξ ηεθαθαζμηναηίαξ ηαζ ημο ακεθέδημο ακηαβςκζζιμφ) κα 

„θάεζ‟ μ έκαξ ημκ άθθμ.» 
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«Ίζςξ κα ιδκ έπμοκ ηαηαθάαεζ πμθθμί ζε πμζυκ αζχκα ιπαίκμοιε, αθθά ηα πνάβιαηα 

είκαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηά απ‟ αοηά πμο αθήκεζ ημ ζφζηδια κα θακμφκ. (…) Ο 

πθακήηδξ ιεηαηνέπεηαζ ιε ζθζββζχδδ ηαπφηδηα ζε ιζα ηαηακαβηαζηζηή αβμνά. Οζ 

άκενςπμζ πνέπεζ κα πανάβμοκ αβυββοζηα ηαζ κα ηαηακαθχκμοκ ελακαβηαζηζηά υζα 

πανήπεδζακ απυ ημοξ ίδζμοξ. (…) Έπμοιε ανπίζεζ κα δζακφμοιε ήδδ ηδ δζηηαημνία 

ηςκ Βιπυνςκ. θα πθέμκ ακήημοκ ζ‟ αοημφξ.»
 87

 

 

Ο Μέβαξ Μπεδγάπ πνμζςπμπμζεί
88

 ημκ ηαπζηαθζζιυ, ημκ ηαηακαθςηζζιυ ηαζ ηδκ 

αημιζηή αθθμηνίςζδ -ζοιπενζθμνέξ πμο αηιάγμοκ ηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ιεηά ημκ ΐ΄ 

Παβηυζιζμ Πυθειμ, ηυηε δδθαδή, πμο βνάθεηαζ μ Μέβαξ Μπεδγάπ. Ο ΐ. Γζχβαξ ημκ 

μκμιάγεζ «ζαηακά ηδξ ημθάζεςξ», πμο έπεζ ημ πνοζυ ημο παθάηζ ζημ δάζμξ ηαζ εηεί 

επζδίδεηαζ ζημ «ιαηάανζμ θαβμπυηζ ημο». Κάης απυ ημκ θυαμ ηδξ ηζιςνίαξ, μζ 

οπήημμζ ημφ πνμζθένμοκ ςξ ηάιαηα, ακενχπζκα υνβακα. Τπμηάζζμοκ, ζηδ αμφθδζή 

ημο, ημκ θυβμ ημοξ (βθχζζα), ηδκ υναζή ημοξ (ιάηζα), αηυια ηαζ ηδ ζελμοαθζηυηδηά 

ημοξ (ιαζημί-υνπεζξ). Δ παθζά βεκζά -δ Γζαβζά- έπεζ παναδμεεί πθέμκ, μθμζπενχξ, 

εθυζμκ ηαηαθήβεζ κα θάεζ ηαζ ηδκ ίδζα ηδξ ηδκ ηυνδ: 

 

Γηαγηά (ζημκ εββμκυ ηδξ)  : «Ώιιά έπξεπε λα ζε είρα θαηαβξνρζίζεη εδψ θαη θαηξφ, λα 

κείλσ λέα θαη φκνξθε, φπσο ήκνπλα φηαλ έθαγα ηε κάλα ζνπ.»
 89

 

 

Ο εββμκυξ, μ Θμδςνήξ, πανμοζζάγεηαζ ιζηνμιέβαθμξ, «παζδυιμνθμξ, θαθαηνυξ, ιε 

θζβμζηά άζπνα βέκζα ηαζ ημκηά πακηεθυκζα», εκχ είκαζ 50 πνμκχκ! οιαμθίγεζ ηδ κέα 

βεκζά, πμο έπεζ ανβήζεζ κα ςνζιάζεζ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ κα ακηζδνάζεζ. Κάπμηε υιςξ, 

δ κέα βεκζά ζοκεζδδημπμζεί ηδκ απεζθή πμο δέπεηαζ δ φπανλή ηδξ ηαζ πνμπςνά ζηδ 

δμθμθμκία ηήξ παθζάξ βεκζάξ -ηδξ Γζαβζάξ- ζε ιζα πνμζπάεεζα ακαηνμπήξ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ. Δ δμθμθμκία πμο πναβιαημπμζείηαζ, ζημ ένβμ, δεκ απμζημπεί ζημ κα 

ζηακμπμζδεεί μ Ώθέκηδξ Μπεδγάπ, αθθά είκαζ πνμσυκ ηδξ εθεφεενδξ αμφθδζδξ ημο 

εββμκμφ. Ο Θμδςνήξ, ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα παβζδέρεζ ηδ βζαβζά ημο, ηαηαζηεοάγεζ 

έκα παναιφεζ: δ επίζηερδ ημφ Μπεδγάπ ζημ δςιάηζυ ημο είκαζ εθεφνδια ημο κμο 

                                                 
87

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Μήδεζμξ», Πεξίηερλν, ηρ.4, 1999, ζ.8 
88

 Μανίηα Θςιαδάηδ, φ.π., ζ.115: «Σμ εεαηνζηυ πνυζςπμ-ζδιείμ θεζημονβεί ςξ υπδια εκκμζχκ ηαζ 

δνάζεςξ, ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ αζζεδηζηχκ ζοκηεηαβιέκςκ (…).» 
89

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Μέβαξ Μπεδγάπ, φ.π., ζ.111 
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ημο
90

, υπςξ απμδεζηκφεηαζ απυ ηζξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ. Πνμζεηαζνίγεηαζ ηζ εηείκμξ ημ 

παζπκίδζ ηςκ ηονίανπςκ, βζα κα ιπμνέζεζ κα ημοξ πμθειήζεζ, εη ηςκ έζς. Φαίκεηαζ 

άθθςζηε ηζ απυ ηδκ απάκηδζδ πμο δίκεζ ζηδ βζαβζά ημο: 

 

Γηαγηά:  Σνπ  ‟ηαμεο ηε δσή κνπ παιηνηζηκπιηάξηθν; 

Θνδσξήο:  Πάλσ ζην θφβν κνπ ηη άιιν λα ΄θαλα; Ώπφ ζέλα ην ΄ρα κάζεη ζην θάησ ηεο 

  γξαθήο.91
 

 

Βπζπθέμκ, μ εββμκυξ, απμηδνφζζεζ ημκ θαληβαιηζκφ. Μεηά ηδ δμθμθμκία δεκ 

επζδίδεηαζ, υπςξ δ βζαβζά ημο ηαζ μζ υιμζμί ηδξ, ζε ακενςπμθαβία, αθθά, ζφιθςκα ιε 

ηζξ ζδιεζχζεζξ ημο ζοββναθέα «πεηά ημ ζχια (ηδξ) ζηα ζηοθζά ηαζ ζηα ζημοθήηζα». 

Σμ επζαεααζχκμοκ ηα ηεθεοηαία θυβζα ημο, ιεηά ηδ δζάπναλδ ημο εβηθήιαημξ: 

 

Θνδσξήο:  Ήξζε ην ηέινο ζνπ, παιηφγξηα. Θα ζνχ βγάισ ηα κάηηα θαη ζα ζε πεηάμσ λα 

ζε θάλε ηα ζθπιηά. Θα ζνχ μεξηδψζσ ηε γιψζζα θαη ζα ζε δψζσ λα ζε θάλε 

ηα ζθνπιήθηα. 92
 

 

Δ πνχηδ ζηδκζηή απμηφπςζδ ημο εακάημο απυ ημκ ΐ. Γζχβα εκημπίγεηαζ ζε ιζα 

«ηαηά ιέηςπμ» δμθμθμκία. οκεπχξ, ημ «επζγήιζμ», ηαηά ηδκ άπμρδ ημο ΐ. Γζχβα, 

άημιμ πμο πνέπεζ κα ελμκηςεεί ζ‟ αοηυ ημ ένβμ, είκαζ δ Γζαβζά ηαζ μζ υιμζμί ηδξ, πμο 

επί δεηαεηίεξ επζδίδμκηαζ ζε «ηακζααθζζιυ», επί ηςκ αδφκαιςκ ηαζ ηςκ 

ακοπμρίαζηςκ. Βπζπθέμκ, δ κέα βεκζά δζαθένεζ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ. Μπμνεί κα 

είκαζ αηυια οπμηεθήξ, ακχνζιδ, ιε ημκηά πακηεθυκζα, αθθά πνμζπαεεί κα δζαθφβεζ 

απυ ηα δεζιά ηδξ ηαζ κα ακαθάαεζ δνάζδ. Πνυηεζηαζ βζα ημ πνμζηάδζμ ημο «ηφπμο 

ακενχπμο», πμο μ ΐ. Γζχβαξ εοαββεθίγεηαζ ζηα ιεηέπεζηα ένβα ημο, ιε ζαθήκεζα 

(Παζραιηλά παηρλίδηα, Big-Bang, Σν κπνπθάιη) : ημ ελεθζβιέκμ είδμξ ημο ακενχπμο 
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 Δ επίζηερδ ημο Μπεδγάπ ζημ δςιάηζυ ημο θαίκεηαζ κα είκαζ ιζα δζηή ημο επζκυδζδ, πμο ηδ 

πνδζζιμπμζεί ςξ άθθμεζ βζα κα ζημηχζεζ ηδ βζαβζά ημο. Αζυηζ, ζηζξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ πμο δίκεζ μ 

Γζχβαξ, ακαθένεζ λεηάεανα υηζ ηδ ιάζηα ηαζ ηα ηνμιαηηζηά δάπηοθα, πμο δείπκεζ μ Θμδςνήξ ζηδ 

βζαβζά ημο, δήεεκ ςξ δχνα ημο Μπεδγάπ, ηα έθηζαλε μ ίδζμξ μ Θμδςνήξ, αθμφ θέβεηαζ ζημ ηείιεκμ: 

Απηφζη ζ. 111: «ηφαεζ ηάης απυ ημ ηνεαάηζ ημο ηαζ αβάγεζ έκα πνςιαηζζηυ ημοηί. Σμ θένκεζ ηαζ ημ 

αάγεζ πάκς ζημ ηναπέγζ. Σμ ακμίβεζ ηαζ αβάγεζ ιζα ηνμιαπηζηή ιάζηα ιε ηέναηα, πνπ έρεη θηηάμεη ν 

ίδηνο απυ πανηυκζ ηαζ κενμιπμβζέξ!». Άνα πνυηεζηαζ βζα ρέια ιε ημ μπμίμ επζδζχηεζ κα θμαίζεζ ηδ 

βζαβζά ημο. Βλάθθμο, μ Μπεδγάπ, παναπθακά ιε ηζξ ηαναιέθεξ ημο παζδάηζα ηαζ ηα ηνχεζ. Αεκ είκαζ 

δοκαηυκ θμζπυκ, κα πνμηίιδζε κα θάεζ ηδ βεναζιέκδ βζαβζά ζηδ εέζδ ημο Θμδςνή, μ μπμίμξ ιπμνεί κα 

ιδκ είκαζ κέμξ, αθθά είκαζ υιςξ, κευηενυξ ηδξ. 
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92

 Απηφζη ζ.112 



 58 

ηδξ δνάζδξ ηαζ ηδξ ακαηνμπήξ. πζ ιυκμ ηδξ ημζκςκζημ-πμθζηζηήξ δνάζδξ, αθθά ηδξ 

πκεοιαηζηήξ εβνήβμνζδξ ηαζ ηδξ ζθαζνζηήξ ακηίθδρδξ ηςκ πναβιάηςκ. Δ Γζαβζά 

πνέπεζ κα δμθμθμκδεεί ηαζ βζα έκακ αηυια θυβμ: βζα ημ βεβμκυξ υηζ ακηζζηέηεηαζ ζηδ 

θεμνά εκχ μ άκενςπμξ μθείθεζ κα απμδέπεηαζ ηδ νμή ηςκ θαζκμιέκςκ ημο Βίκαζ: 

βέκκδζδ, ςνίιαζδ, θεμνά, εάκαημξ. 

 

2. Σν ιαζηηρέλην θέξεηξν (1957) 

Πανάζηαζδ: Βεκζηυ Θέαηνμ (2006-‟07) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Ο πεεαιέκμξ, μ λάδενθμξ, δ λαδένθδ, μ ακζρζυξ, 

βείημκαξ, βείημκεξ 

Δ ζζημνία δζαδναιαηίγεηαζ βφνς απυ ηδκ πνμακαββεθεείζα αοημηημκία εκυξ βένμο 

πμο δεκ ακηέπεζ ηα βδναηεζά ημο ηαζ πμο απμθαζίγεζ κα αοημηημκήζεζ. Ο βένμξ αοηυξ 

ζημ ένβμ ηαθείηαζ Πεζακέλνο. Έκαξ Αληςηφο ιαγί ιε άθθμοξ ζοββεκείξ ηαζ βείημκεξ 

ημο Πεζακέλνπ, έπμοκ ένεεζ βζα κα πανεονεεμφκ ζηδκ αοημηημκία ημο. Κονζανπεί μ 

ενήκμξ ηαζ ημ ιμζνμθυζ ηςκ ζοββεκχκ. Ο Πεζακέλνο πμο, υθδ αοηήκ ηδκ χνα, 

ανίζηεηαζ ιέζα ζημ «θαζηζπέκζμ θένεηνυ» ημο γςκηακυξ, απμθαζίγεζ ηεθζηά υηζ δεκ 

εέθεζ κα πεεάκεζ. Συηε, πνμηαθείηαζ ακαηαναπή, απυ ηδ ιαηαίςζδ ηδξ αοημηημκίαξ 

ημο. Ξαθκζηά, μ Αληςηφο ημο ημκ δμθμθμκεί. θμζ θεφβμοκ πακζηυαθδημζ, εκχ ζημ 

ιαζηηρέλην θέξεηξν, ιπαίκμοκ ηα λαδένθζα ημφ Πεζακέλνπ, πμο επμθεαθιζμφζακ, ζε 

υθδ ηδ δζάνηεζα ημο ιμκυπναηημο, ημ αηνζαυ θένεηνμ!  

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

ε πνχημ επίπεδμ, μ ΐ. Γζχβαξ ζαηζνίγεζ ηδ ιζηνμαζηζηή ζοιπενζθμνά ζοββεκχκ ηαζ 

θίθςκ, πμο ένπμκηαζ κα πμοκ ημ «ηεθεοηαίμ ακηίμ». Ο ρεφηζημξ ενήκμξ ηαζ δ 

πνμζπμζδηή εθίρδ ημοξ: «Γζαηί ιαξ ημ ηάκεζξ αοηυ, λαδεθθμφθδ ιμο;. Γζαηί; 

Γζαηί;»
93

, δ επζθακεζαηή απυπεζνα κα απμηνέρμοκ ηδκ ακαιεκυιεκδ αοημηημκία: 

«(…) Πμθοαβαπδιέκε ιμο λάδεθθε, ιδ, ιδκ ημ ηάκεζξ!»
94

, μ ακηαβςκζζιυξ ηςκ 

ζοββεκχκ, αηυια ηαζ, βζα ηδκ «πνςηζά» ηδξ ζδέαξ ηδξ αοημηημκίαξ: « (…) Πάξε κε θη 

εκέλα, μαδειθνχιε κνπ, ζε παξαθαιψ. (…) Γηαηί δε κε ζεο θη εκέλα καδί ζνπ; Γηαηί;» «Αηθηά 
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 Απηφζη ζ.72 
94

 Απηφζη ζ.72 
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κνπ ηδέα ήηαλ, φρη δηθηά ζνπ!»95
, μ ακηαβςκζζιυξ βζα ημ «αηνζαυ» θένεηνμ: «Μάξθν, ζην 

Θεφ ζνπ, πεο κνπ απφ πνχ ην ςψληζεο απηφ ην θέξεηξν; Αελ βξίζθσ πνπζελά ην ίδην!»96
, 

θακενχκμοκ ηδκ οπμηνζζία πμο δζέπεζ ηζξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ. ηακ μ επίδμλμξ 

αοηυπεζναξ αθθάγεζ βκχιδ ηαζ ιαηαζχκεζ ηδκ αοημηημκία ημο, μ Αληςηφο ημο, 

ακαθαιαάκεζ κα εηδζηδεεί βζα ηδκ μιήβονδ ηαζ ημκ ελεοηεθζζιυ πμο οπέζηδζακ απυ 

ηδκ άνκδζδ ημο εείμο κα πεεάκεζ. Έηζζ, απμθαζίγεζ κα ημκ ζημηχζεζ μ ίδζμξ!
 
 

 

Ώληςηφο:  Βγψ λνκίδσ φηη καο θνξντδεχεη ν γέξνο. 

  (Οη άιινη ηνλ θνηηάδνπλ έληξνκνη) 

Γείηνλαο:  Τπάξρεη θαη ηέηνηα πεξίπησζε ;
 97

 

Ώληςηφο:  (πάεη θαη ηνλ ηξαβάεη απ‟ ην ρέξη) ΐξε, ζα πεζάλεηο ή δελ ζα πεζάλεηο; 

Πεζακέλνο: Αελ ζα πεζάλσ. 

Ώληςηφο: Β, ηφηε ζα πεζάλεηο κε ην δφξη! 

 

(Σξέρνπλ φινη θαη πξνζπαζνχλ λα ρψζνπλ δηα ηεο βίαο ηνλ Πεζακέλν ζην θέξεηξν. Βθείλνο 

θισηζάεη θαη θσλάδεη: «Αελ ζέισ λα πεζάλσ!». ην ηέινο, ηα θαηαθέξλνπλ, ηνλ κπάδνπλ κέζα 

θαη πξνζπαζνχλ λα θιείζνπλ ην θαπάθη. Σν θέξεηξν φκσο είλαη ιαζηηρέλην θαη αιιάδεη 

θφξκεο. … ΐξίζθεη κηα επθαηξία, πεδάεη έμσ απ‟ ην θέξεηξν. Σνλ θπλεγάλε γχξσ-γχξσ. 

Ξαθληθά, ν Αληςηόο βγάδεη έλα πηζηφιη θαη ηνλ ζθνηψλεη.) 98
 

 

Ο δνάζηδξ Αληςηφο δνα αοημαμφθςξ ηαζ αζθκζδίςξ, πςνίξ κα έπεζ πνμιεθεηήζεζ ηδ 

δμθμθμκία ημο εείμο ημο. Πνυηεζηαζ βζα ιζα εμθή θζβμφνα -μ ΐ. Γζχβαξ ημκ 

πενζβνάθεζ ρδθυ, ιε θανδζέξ πθάηεξ, πμκηνμηέθαθμ, 25 πνμκχκ
99

-, πμο ιζθά ιυθζξ 

πέκηε θμνέξ ζ‟ υθμ ημ ένβμ. ημ πθαίζζμ ημο «ιζηνμαζηζημφ» δζηαίμο, μ Αληςηφο 

εηπνμζςπεί ηεθζηά ηδ ζοθθμβζηή εηδίηδζδ ηαζ ζημηχκεζ ημκ εείμ ημο. 

Πναβιαημπμζεί ηδκ επζεοιία ηςκ ζοββεκχκ ημο κα ιδκ ιαηαζςεεί ημ ιμζνμθυζ ημοξ. 

 

Γ΄ Γείηνλαο:  (…) Έια ηψξα, θπξ Μάξθν κνπ. Ση ληξνπέο είλαη απηέο; Γχξλα πίζσ ζηελ θάζα ζνπ 

… Ώκαξηία λα πάλε ηφζνη θφπνη ρακέλνη! 100 
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Ο «επζγήιζμξ» ζημ ιμκυπναηημ αοηυ είκαζ μ δοκδηζηυξ αοηυπεζναξ, μ απμηαθμφιεκμξ 

Πεζακέλνο. Δ ζδεμθμβζηή «γδιζά» πμο πνμηαθεί ακ επζηναηήζεζ δ πναηηζηή ημο 

έβηεζηαζ:  

 

1) ζημ υηζ δεκ απμδέπεηαζ ηα βδναηεζά ημο, ανκμφιεκμξ ιία απυ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ 

φπανλδξ ηαζ 2) ζημ υηζ κμιίγεζ υηζ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ αοημδζάεεζδξ ηαζ 

αοημδζαπείνζζδξ ηδξ φπανλήξ ημο.  

Φοζζηά, μφηε δ νμή ημο πνυκμο ιπμνεί κα ηαεδθςεεί ή κα ακηζζηναθεί, μφηε δ 

φπανλδ είκαζ εθεφεενδ κα απμθαζίγεζ βζα ημκ εαοηυ ηδξ, δζυηζ επζζοιααίκμοκ 

βεβμκυηα απνμζδυηδηα. Ο Πεζακέλνο πνμζαάθθεζ αάκαοζα, ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημο, 

ηδ θοζζηή νμή ηςκ πναβιάηςκ. Βιείξ «δζδαζηυιαζηε» απυ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ πνάλδξ 

ημο. Βηείκμξ, υιςξ, πνέπεζ κα εηθείρεζ. 

 

3. Οη Μπξηδόιεο (1957) 

Πανάζηαζδ: Βθθδκζηυ ναδζυθςκμ (1986) ηαζ Βεκζηυ Θέαηνμ (2006-΄07) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

 Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Σμοθ: μ πεεαιέκμξ, Γααυη, ααέ 

Ο Γααυη ηαζ μ ααέ ανίζημκηαζ ζημ δςιάηζμ ημο εημζιμεάκαημο θίθμο ημοξ Σμοθ, 

βζα κα ημκ απμπαζνεηήζμοκ. Ο Γααυη πθδνχκμκηαξ 2.500 θνάβηα πνμζπαεεί κα 

εηιαζεφζεζ απυ ημκ Σμοθ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ εάκαημ. Ο Σμοθ παίνκεζ ηα πνήιαηα, 

αθθά ημο απμηαθφπηεζ ημ ημζκυημπμ, υηζ υθμζ εα πεεάκμοκ ηζ έπεζηα λεροπά. Συηε, μ 

Γααυη ακαγδηά ηα πνήιαηά ημο, πμο δεκ ανίζημκηαζ πμοεεκά. Οπυηε απμθαζίγεζ, 

ηειαπίγεζ, ρήκεζ ηαζ ηνχεζ ημκ Σμοθ, ιήπςξ ηαζ ηα ανεζ «ιέζα» ημο. Μυθζξ δ 

δζαδζηαζία ημο βεφιαημξ ηεθεζχκεζ ηα πνήιαηα ειθακίγμκηαζ λαθκζηά ζηα πένζα ημο 

Γααυη, αθθά μ ίδζμξ έπεζ ιεηαιμνθςεεί ειθακζζζαηά ζε Σμοθ. Συηε, μ ααέ 

ζοιαμοθεφεζ ημκ Γααυη κα θάεζ ηαζ ημκ εαοηυ ημο, βζαηί δζαθμνεηζηά εα ηαηδβμνδεεί 

βζα δζπθυ θυκμ -ημο Σμοθ ηαζ ημο εαοημφ ημο- μπυηε πνέπεζ κα ελαθακίζεζ ηα ίπκδ 

ημοξ. Σμ ένβμ ηεθεζχκεζ ιε ημκ Γααυη κα αοημζπανάζζεηαζ. 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

Ο Σμοθ, ακ ηαζ εημζιμεάκαημξ ζημ κεηνμηνέααηυ ημο, εκδζαθένεηαζ ιυκμ κα 

απμζπάζεζ πνήιαηα απυ ημκ θίθμ ημο Γααυη. Μάθθμκ, επζεοιεί κα «ηα πάνεζ ιαγί 

ημο», εκκμχκηαξ ζημκ «άθθμ ηυζιμ». 
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Σνπθ:  Πνπ λα κε πάξεη ν δηάβνινο, πεζαίλσ … 

Γαβφθ:  Χξαία, ην μέξσ απηφ, αιιά ηη βιέπεηο; Ση αηζζάλεζαη; 

Σνπθ:   Σνλ αβέ βιέπσ. Αψζε κνπ ηα θξάγθα ηψξα. 

  (…) 

Γαβφθ:   Να κνπ πεηο θαη ηη άιιν βιέπεηο, θη χζηεξα … 

Σνπθ:   Κη εζέλα (…) Αψζε κνπ ηα θξάγθα ηψξα. (…) Αψζε κνπ ηα ρξήκαηα …  

  Πεζαίλσ … (Ο Σνπθ πεξλά απφ δίπια -απ‟ ηνλ Γαβόθ- θαη ηνπ αξπάδεη ηα 

  ρξήκαηα απ‟ ηα ρέξηα)  

Σνπθ:   Πεζαίλσ, πεζαίλσ … (πέθηεη ζην πάησκα λεθξφο) 101
 

 

Ώπ‟ ηδκ άθθδ ιενζά, μ Γααυη, εκχ πανίζηαηαζ ζηζξ ηεθεοηαίεξ ζηζβιέξ ημο θίθμο ημο 

Σμοθ, εκδζαθένεηαζ ιμκάπα κα ζηακμπμζήζεζ ηδ δζηή ημο πενζένβεζα ζε ζπέζδ ιε ημκ 

εάκαημ.  

 

Γαβφθ:  Αελ είλαη θαη κηθξφ πξάγκα λα πεζαίλεη θάπνηνο κπξνζηά ζηα κάηηα ζνπ! (…) 

Έια, Σνπθάθη κνπ, έια, θαιέ κνπ θίιε, έρσ ηφζε πεξηέξγεηα λα κάζσ πψο 

πεζαίλεη θαλείο (…) 

Σνπθ:   (θσλάδνληαο) Ώρ, πεζαίλσ … 

Γαβφθ:   Σν μέξσ απηφ, αιιά ηη βιέπεηο; (…) Να κνπ πεηο ηη άιιν βιέπεηο; 102
 

  

Ώιέζςξ ιεηά ημ εάκαημ ημο θίθμο ημο, μ Γααυη ανπίγεζ κα ράπκεζ βζα ηα πνήιαηα 

πμο ημο έδςζε. 

 

Γαβφθ:  Πνπ λα πάξεη ν δηάβνινο, δελ ηα βξίζθσ πνπζελά. Ση έγηλαλ ηα ιεθηνπδάθηα 

κνπ; (…) (ηακαηψληαο γηα ιίγν ην ςάμηκν)  Θαξξείο πσο ζα ηνπ πξφηεηλα 

εγψ ηφζα πνιιά ρξήκαηα, αλ δελ ήκνπλ ζίγνπξνο πσο ζα ηνπ ηα μαλάπαηξλα 

κεηά; (…) Θα ηξειαζψ… Πνχ είλαη ηα ιεθηά κνπ; (έηνηκνο λα θιάςεη απφ ην 

θαθφ ηνπ) Σα ρξεκαηάθηα κνπ…
103

 

 

                                                 
101

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Βκκέα ιμκυπναηηα, Οζ ιπνζγυθεξ, φ.π., ζζ. 85-86  
102

 Απηφζη ζζ.83-85  
103

 Απηφζη ζ.87 
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Ώπυ ηα παναπάκς απμζπάζιαηα δζαθαίκεηαζ -ζ‟ έκα πνχημ επίπεδμ- δ απθδζηία ηαζ 

δ θζθμπνδιαηία πμο παναηηδνίγεζ ημκ άκενςπμ ηαζ πμο ημκ μδδβεί ζε αηναίεξ 

ζοιπενζθμνέξ αηυια ηαζ ιπνμζηά ζημ εάκαημ. Ο Σμοθ ηαζ μ Γααυη απμδεζηκφμκηαζ 

άπθδζημζ ηαζ θζθμπνήιαημζ. Ο ιεκ ιζζμπεεαιέκμξ Σμοθ, απμγδηά, ςξ ηεθεοηαία 

επζεοιία ημο, πνήιαηα, μ δε Γααυη, αθεκυξ πνμζπαεεί δςνμδμηχκηαξ ημκ 

εημζιμεάκαημ κα απμζπάζεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ επέηεζκα ηαζ αθεηένμο αδζαθμνεί 

μθμζπενχξ βζα ημκ εάκαημ ημο θίθμο ημο ηζ εκδζαθένεηαζ ιυκμ κα ανεζ ηα πνήιαηα 

πμο ημο «οπελαίνεζε». 

 

Δ ζδζμηεθήξ αοηή ζηάζδ, ηυζμ ημο Σμοθ υζμ ηαζ ημο Γααυη αηυια ηαζ ιπνμζηά ζημ 

ακαπυθεοηημ βεβμκυξ ημο εακάημο, πνμαθδιαηίγεζ ημκ ΐ. Γζχβα. Γζ‟ αοηυ, αθαζνεί 

ηζξ γςέξ ηαζ ηςκ δφμ, «επζγήιζςκ» δνχςκ ημο. Ο Σμοθ πεεαίκεζ, ιε θοζζηυ ηνυπμ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ηαηαζπανάζζεηαζ, εκχ μ Γααυη -δ ζοιπενζθμνά ημο μπμίμο λεπενκά 

ηάεε υνζμ- ακαβηάγεηαζ κα αοημ-ζπαναπεεί. ΐέααζα, μ ηακζααθζζιυξ ζημκ μπμίμ 

επζδίδεηαζ μ Γααυη, πάκς ζημ ημοθάνζ ημο Σμοθ, αθθά ηαζ μ αοημζπαναβιυξ ημο 

είκαζ πνάλεζξ απμηνυπαζεξ, δδθςηζηέξ, υιςξ, ηδξ αοημηαηαζηνμθήξ ζηδκ μπμία 

οπμαάθθεηαζ μ άκενςπμξ -ζοκεζδδηά ή αζοκείδδηα- ηαηά ημ πανάθμβμ ηοκήβζ ημο 

πνήιαημξ. ηακ δδθαδή, ημ κυδια ηδξ γςήξ -ηαζ ηαε‟ οπεναμθή, ηαζ ημο εακάημο- 

είκαζ ημ πνήια. Παναθνάγμκηαξ ημκ Πνςηαβυνα
104

: «Μέηνμκ πάκηςκ πνδιάηςκ 

ρξήκα».  

 

Ώκηζεέηςξ, μ ααέ θαιαάκεζ ηδ εέζδ ημο εεηζημφ πυθμο -αθμφ ανκείηαζ κα ηειαπίζεζ 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα θάεζ ημκ Σμοθ- βζ‟ αοηυ ηαζ ακηζιεηςπίγεηαζ, απυ ημκ 

ζοββναθέα, ιε επζείηεζα. Αζαθεφβεζ ηαζ «βθζηχκεζ» ημκ εάκαημ. Ίζςξ, δ ζςηδνία ημο 

πνμμζημκμιείηαζ ηαζ ιέζα απυ ημ υκμιά ημο: ααέ, ηαηά ημ save (αββθζηά: ζχγς) ή 

sauver (βαθθζηά: ζχγς). 

 

Κζ αοηυ ημ ιμκυπναηημ ηζκείηαζ ηαζ πάθζ ζημ πθαίζζμ ελαθάκζζδξ ηςκ «επζγήιζςκ», 

ςξ ηδ ιμκαδζηή θφζδ βζα κα πνμηφρεζ έκα δζαθμνεηζηυ, απηνγλσζηαθφ ακενχπζκμ 

είδμξ. 

 

                                                 
104

 Πνςηαβυναξ, Αιήζεηα ή Καηαβάιινληεο, SEXT. adv. math. VII 60: «πάκηςκ πνδιάηςκ ιέηνμκ 

εζηίκ άκενςπμξ (…)», ζημ Hermann Diels, Walther Kranz, Die Fragmente Der Vorsokratiker, 

Weidmann, 9δ 1960, ΕΕ, Berlin,  p.262 
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4.  Δζηηαηόξην Humanismus (1958)  

Πανάζηαζδ: Πεζναιαηζηυ Θέαηνμ Σζέπδξ (1963) ηαζ Βεκζηυ Θέαηνμ 

(2007) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

 Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: ΐζζημοδέη, Κυιδξ μοδζκχθ, Ώβάπ, Γειπάπ 

ημ εζηζαηυνζμ Humanismus ημ ιεκμφ απμηεθείηαζ ιυκμ απυ ιαβεζνειέκμ ακενχπζκμ 

ηνέαξ. Οζ ζοκδαζηοιυκεξ είκαζ ζοκήεςξ βκςζημί ή θίθμζ, πμο βεοιαηίγμοκ εηεί, 

έπμκηαξ απυθοηδ επίβκςζδ, ημο ηζ ηνχκε. Σα εφιαηα είκαζ επίζδξ, πεθάηεξ ημο 

εζηζαημνίμο, μζ μπμίμζ υηακ δεκ έπμοκ πνήιαηα κα λεπνεχζμοκ ηα βεφιαηά ημοξ, 

πθδνχκμοκ, ακαβηαζηζηά, ημ πνέμξ ημοξ ιε ηδ γςή ημοξ. Ώοημί είκαζ μζ ηακμκζζιμί 

ημο ζοβηεηνζιέκμο εζηζαημνίμο, πμο βίκμκηαζ απμδεπημί απυ υθμοξ. Σμ ένβμ 

δζαδναιαηίγεηαζ ιέζα ζηδκ αίεμοζα ημο εζηζαημνίμο, υπμο έπμοκ ήδδ ζοβηεκηνςεεί 

ηάπμζμζ πεθάηεξ, πενζιέκμκηαξ κα θάκε έκακ βκςζηυ ημοξ ηαζ θίθμ, ημκ ηυιδ Αεκδέ, 

πμο ζφπκαγε εηεί. Ο Ώβάπ ηαζ μ ΐζζημοδέη, πμο πανίζηακηαζ, είκαζ ηζ αοημί ζοπκμί 

πεθάηεξ. Ο Κυιδξ μοδζκχθ έπεζ πνμζηθδεεί ζε βεφια απυ ημκ ηυιδ Αεκδέ, πςνίξ κα 

λένεζ υιςξ, υηζ πνυηεζηαζ ημ βεφια ημο κα είκαζ μ ίδηνο μ ηυιδξ Αεκδέ, μ μπμίμξ 

πνςζημφζε πνήιαηα ζημ εζηζαηυνζμ, αθθά ηαζ ζημκ ηυιδ μοδζκχθ, ηαζ απμθάζζζε 

κα ημοξ λεπνεχζεζ πνμζθένμκηαξ ημ ζχια ημο ζε δείπκμ. Μεηά ημ ηέθμξ ημο 

βεφιαημξ, δ ζογήηδζδ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ: ηδ βαζηνζιανβζηή κμζηζιζά ημο 

ακενχπζκμο ηνέαημξ, ηδ βεοζηζηή δδμκή πμο πνμζθένεζ ιζα «ηαθμιαβεζνειέκδ» 

ζφγοβμξ ζημ ζφγοβυ ηδξ, ηδ ιεβαθφηενδ αλία πμο έπμοκ ιαβεζνεοημί απ‟ υηζ γςκηακμί 

μζ δζακμμφιεκμζ, μζ γςβνάθμζ, μζ θζθυζμθμζ ηαζ ηαηαθήβεζ ζηδκ πενζβναθή ηήξ δεζκήξ 

εέζδξ ημο ακενχπμο ζημκ ηυζιμ. Δ ηεθεοηαία ημζκή δζαπίζηςζδ μδδβεί ημοξ 

πανεονζζηυιεκμοξ ζε «αθθδθμθάβςια», ςξ ηδ ιμκαδζηή θφζδ, ζ‟ έκακ ηυζιμ πςνίξ 

ζημπυ. 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

‟ αοηυ ημ ιμκυπναηημ μ ΐ. Γζχβαξ, πθέηεζ, ηαζ ειπθέηεζ ζημκ ιφεμ ημο, ιε ηυζμ 

ανζζημηεπκζηυ ηνυπμ ημ οπανλζαηυ αδζέλμδμ ιε ηδκ ημζκςκζηή ηνζηζηή, χζηε είκαζ 

πμθφ δφζημθμ κα δζαπςνζζημφκ. Ώοηυξ είκαζ άθθςζηε ηαζ μ ζηυπμξ ημο. Να 

ηαηαδείλεζ ημ δζπθυ ιανηφνζμ ημο ακενχπμο -οπανλζαηυ ηαζ ημζκςκζηυ- ηαζ κα ημ 

ζανηάζεζ πνμηείκμκηαξ ιζα ακαηνεπηζηή θφζδ ςξ δζέλμδμ. Ο πθεοαζιυξ βζα ηδκ 
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ηναημφζα ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ θαίκεηαζ ήδδ απυ ηζξ ανπζηέξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ, 

υπμο: 

 

Οζ ημίπμζ -ημο εζηζαημνίμο- είκαζ δζαημζιδιέκμζ ιε ζηδκέξ απυ ημ ακενχπζκμ 

ιανηφνζμ. Πνυζςπα εθζιιέκα, πνυζςπα  ημοναζιέκα, ακαηνζηζηά ιανηφνζα, έκαξ 

Υνζζηυξ πμο ηνααάεζ ημ ζηαονυ ημο, ενβάηεξ πμο ζηάαμοκ ζηδ ζαδνία, 

ακεναηςνφπμζ.
 105

 

 

Ώκενχπζκα ιανηφνζα, πμο δεκ δζεοηνζκίγεηαζ δ πνμέθεοζή ημοξ -ακηίζημζπα ιε αοηά 

πμο εζημκίγμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ ημο Max Beckmann
106

 (Βζηυκα-1).  

 

 

 

Βζηυκα 1: Max Beckmann The Dream (1921) 

 

Ο Max Beckmann οπμβναιιίγεζ βζα ημ ένβμ αοηυ: “These are the creatures that haunt 

my imagination. They show the true nature of modern man –how weak we are, how 

helpless against ourselves in this proud era of so-called progress”. ε ιεηάθναζδ δζηή 

                                                 
105

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.11 
106

 ΐθέπε πίκαηα ημο Max Beckmann The Dream (1921). ημ H. W. Janson, History of Arts, Thames 

and Hudson Ltd London, 2
nd

 1977, p.671                     
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ιμο: «Ώοηά είκαζ ηα πθάζιαηα πμο ζημζπεζχκμοκ ηδ θακηαζία ιμο. Ώκαδεζηκφμοκ 

ηδκ αθδεζκή θφζδ ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο, πυζμ αδφκαιμζ είιαζηε, πυζμ 

ααμήεδημζ ιπνμζηά ζηδκ δοκαιζηή επέθαζδ ηδξ ηαθμφιεκδξ πνμυδμο.» 

 

Ο πίκαηαξ ημο ιμκυπναηημο πενζθαιαάκεζ: ααζακζζηήνζα ςξ ακαθμνά ζηδκ 

ημζκςκζηή ηαηαπίεζδ, ενβάηεξ ζε ακεναηςνοπεία ηαζ ζε ηαηακαβηαζηζηά ένβα ςξ 

ακαθμνά ζηδκ ημζκςκζηή αδζηία ηαζ ηδ θηχπεζα ηζ έκαξ Υνζζηυξ πμο, ηνααχκηαξ ημ 

ζηαονυ ημο, επζαθέπεζ ημ απμηέθεζια ηδξ αοημεοζίαξ ημο ιεηά απυ 2500 πνυκζα!  

 

Ο ΐ. Γζχβαξ πνμηάζζεζ ηδ ζοκμπηζηή αοηή εζημκμπμίδζδ
107

 ηςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ 

ζηδ βδ ζηζξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ ηαζ εέθμκηαξ κα ηαηαδείλεζ ηδ γμθενή αηιυζθαζνα 

ιέζα ζηδκ μπμία ηαθείηαζ κα επζαζχζεζ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ. Σδκ αθήεεζα ηδξ 

ηαηαζηαηζηήξ αοηήξ εέζδξ ημο, επζαεααζχκμοκ ηαζ μζ ήνςέξ ημο. 

 

ΐηζηνπδέθ:  Ώρ, ν άλζξσπνο, απηφ ην θαηαπνλεκέλν πιάζκα.  

Ώγάπ:   Σν πξφζσπφ ηνπ έρεη ζπξξηθλσζεί απφ ηνλ πφλν. 

ΐηζηνπδέθ:  Τπνθέξεη, ππνθέξεη δηαξθψο. (…) 

Ώγάπ:   Καη ηη αβάζηαρηε ζιίςε. ΐαξχηαηα θαηεθήο ζέξλεηαη ζηηο εξήκνπο. 

ΐηζηνπδέθ:  ηηο εξήκνπο κε ζάιαζζεο δαθξχσλ. (…) 

Ώγάπ:   πλερψο θαη ρσξίο ηελ παξακηθξή αλάπαπια θνπβαιά ην ζηαπξφ ηνπ  

  καξηπξίνπ ζηελ πιάηε ηνπ. 

ΐηζηνπδέθ:  Ώρ, απηφ ην ηξαγηθφ φλ! 

Ώγάπ:   Ο άλζξσπνο, ν άλζξσπνο …108 

  (…) 

Ώγάπ:  Καη ηψξα, πέζηε κνπ ζαο παξαθαιψ, ηη καο κέλεη; 

ΐηζηνπδέθ:  Ώπηφ ην εζηηαηφξην. 

νπδηλψθ: Ναη, λαη, απηφ είλαη, ην βξήθαηε. 109
: 

 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ -ακενςπμθαβζηυ- εζηζαηυνζμ ακαβκςνίγεηαζ, ηεθζηά, απ‟ υθμοξ, ςξ 

δ ιμκαδζηή δζέλμδμξ ζηα πνμαθήιαηά ημοξ. Γίκμκηαζ, υιςξ, ακαθμνέξ ηαζ ζε άιια 

πανυιμζμο ηφπμο εζηζαηυνζα, ηα μπμία ιε βκχιμκα ημ ηένδμξ:  

                                                 
107

ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ.93 : « (…) ζημοξ πίκαηεξ ημο εζηζαημνίμο, μζ μπμίμζ απεζημκίγμοκ 

ζανηαζηζηά ημκ πθεοαζιυ ηςκ μοιακζζηζηχκ ζδακζηχκ ζ‟ υθδ ηδκ ακενχπζκδ ζζημνία.» 
108

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζζ. 13-14 
109

 Απηφζη ζζ.16-17 
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«…πξνζθέξνπλε ρηκπαηδή αληί γηα άλζξσπν ή δηάθνξνπο αλαμηνπαζείο ηνπ δξφκνπ, πνπ ην 

θξέαο ηνπο δελ καζηέηαη κε ηίπνηα. (…) Οη πεξηζζφηεξνη εηζάγνπλ θξέαο απφ ηελ Λαηηληθή 

Ώκεξηθή. Άιινη πάιη αγνξάδνπλ θηελά ηξαπκαηίεο πνιέκνπ.»
 110

 

ημ παναπάκς απυζπαζια οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ κφλεζξ, μζ μπμίεξ επακαθαιαάκμκηαζ 

ηαζ ζε ηαημπζκά ένβα ημο υπμο ηαζ εα επζζδιακεμφκ : 

 

1) «πνμζθένμοκ πζιπαηγή …»: πνυηεζηαζ ιάθθμκ βζα νηθνινγηθέο λχμεηο,: δ ακαθμνά 

ζηδκ πνμζθμνά  πζιπαηγήδςκ ςξ έδεζια ζημ εζηζαηυνζμ οπμδδθχκεζ ηδκ 

πανειααηζηή ζοιπενζθμνά ημο ακενχπμο ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ. Ώπμηεθεί έιιεζδ 

κφλδ ηδξ ηαηαζηνμθζηήξ δνάζδξ ημο ακενχπζκμο είδμοξ πάκς ζε υ,ηζ ζοκζζηά ηδκ 

θοζζηή ηαηαβςβή ημο. 

  

2) «ή δζάθμνμοξ ακαλζμπαεείξ ημο δνυιμο»: πνυηεζηαζ ιάθθμκ βζα λχμεηο 

ακαθενυιεκεξ ζηδκ θνηλσληθή αδηθία, ηαζ ηδ ιεηαπείνζζδ πμο επζθοθάζζεζ δ πμθζηεία 

ζημοξ ακαλζμπαεμφκηεξ θηςπμφξ, δ μπμία ιπμνεί ιεηαθμνζηά κα παναηηδνζζηεί ζακ 

«ηακζααθζζιυξ» εζξ αάνμξ ημοξ 

 

3) «Άθθμζ πάθζ αβμνάγμοκ θηδκά ηναοιαηίεξ πμθέιμο» πνυηεζηαζ ιάθθμκ βζα 

αληηπνιεκηθέο λχμεηο. Δ αγνξά ηξαπκαηηψλ πνιέκνπ είκαζ ιζα έιιεζδ ηναοβή εκάκηζα 

ζηζξ πμθειζηέξ ζοννάλεζξ, αθθά ηαζ ιζα πναβιαηζζηζηή εέζδ βζα ημ ηη εζηί πφιεκνο, 

αθμφ μ πυθειμξ είκαζ υκηςξ ιζα «αβμνά ηνέαημξ ηναοιαηζχκ», είηε βζα ημοξ κζηδηέξ 

είηε βζα ημοξ κζηδιέκμοξ 

 

4) «εζζάβμοκ ηνέαξ απ‟ ηδκ Λαηζκζηή Ώιενζηή»: πνυηεζηαζ ιάθθμκ βζα οπαζκζβιυ βζα 

ηδκ εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ. Δ εζζαβςβή ηνέαημξ απ‟ ηδ Λαηζκζηή 

Ώιενζηή, ιπμνεί κα εηθδθεεί ςξ πνμθδηζηή κφλδ βζα ημ ειπυνζμ μνβάκςκ 

ζχιαημξ
111

, πμο δζαδναιαηίγεηαζ εηεί, ηζ έπεζ, επζηίκδοκα, ελαπθςεεί ζηζξ ιένεξ ιαξ. 

 

                                                 
110

 Απηφζη ζ. 21 
111

 Σμ ειπυνζμ μνβάκςκ ζχιαημξ ειθακίγεηαζ λακά ςξ ηεκηνζηυ ιμηίαμ ζημ εεαηνζηυ ημο ένβμ Ζ 

θαηδξή δνινθνλία ηνπ θνπ κηζ. 
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Δ ζηθδνή ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα πμο απεζημκίγεζ μ ΐ. Γζχβαξ, ζ‟ αοηυ ημ 

ιμκυπναηημ, απμηεθεί ηδκ πνχηδ επίζηνςζδ ζημ παθίιρδζημ ηδξ μδφκδξ πμο 

ημοααθά μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ. ‟ αοηήκ πνμζεέηεζ ηαζ ηδκ οπανλζαηή ημο αβςκία. 
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5. Παζραιηλά παηρλίδηα ή Αζηηθή Μπζνινγία (1964)  

  Πανάζηαζδ: Βθεφεενδ ηδκή (1966) ηαζ Βθεφεενδ Ώοθαία (1996) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

 Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Παζπάθδξ, Παζπαθζά, Ονέζηδξ, άκηναξ 

Σμ ένβμ δζαδναιαηίγεηαζ ακήιενα ημο Πάζπα, ζημ ζπίηζ εκυξ γεοβανζμφ -ημο 

Παζπάθδ ηαζ ηδξ Παζπαθζάξ- ιζηνμαζηχκ, απμβμδηεοιέκςκ απυ ηδ ιίγενδ ηαζ 

ακμφζζα γςή ημοξ. Μαγί ημοξ γεζ ηαζ μ βζμξ ημοξ Ονέζηδξ, «αζχκζμξ» θμζηδηήξ ημο 

Πμθοηεπκείμο. Παηέναξ ηαζ βζμξ ανίζημκηαζ ζε ζοκεπή ζφβηνμοζδ, πμο εηθνάγεηαζ 

ιε αθθδθμηαηδβμνίεξ: μ ιεκ Παζπάθδξ εεςνεί ημκ βζμ ημο αζεενμαάιμκα, αδνακή ηαζ 

ακίηακμ, εκχ μ Ονέζηδξ εεςνεί ημκ παηένα ημο απμηοπδιέκμ ηαζ ζοιαζααζιέκμ ιε 

ημ φζηδια -μ Παζπάθδξ οπήνλε δδθςζίαξ. Δ Παζπαθζά είκαζ ιζα κμζημηονά, πμο 

αθζένςζε ηδ γςή ηδξ ζηδκ μζημβέκεζά ηδξ ηαζ πμο ηχνα ζοκεζδδημπμζεί ηδ ιζγένζα ηαζ 

ηδκ απάεεζα ζηδκ μπμία έπεζ πενζπέζεζ ηαζ ιέιθεηαζ ημκ άκηνα ηδξ βζ‟ αοηυ. Δ πθμηή 

επζηεκηνχκεηαζ βφνς απυ ηδ δνάζδ ημο Ονέζηδ, μ μπμίμξ θαίκεηαζ υηζ πνμεημζιάγεζ 

ιζα «έηνδλδ», βζα κα ηαηαζηνέρεζ ηδκ ηαηεζηδιέκδ ζάπζα ημζκςκία. Δ «έηνδλδ» 

πναβιαημπμζείηαζ, υθμζ πεεαίκμοκ ηαζ ανίζημκηαζ ζε ιζα αδζεοηνίκζζηδ ηαηάζηαζδ, 

οπυ ζηαδζαηή έθθεζρδ αανφηδηαξ. Σμοξ πνμτπακηά, έκαξ άκηναξ πμο ιμζάγεζ ιε ημκ 

Θευ ηαζ ημοξ ηαθεί κα ημκ αημθμοεήζμοκ, ζε ιζα εθδξνκή. 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

Ο ΐ. Γζχβαξ, ιε αοηυ ημ εεαηνζηυ ένβμ, επεηηείκεζ ηδκ «εηηαεανζζηζηή» πναηηζηή 

ημο. Αε δμθμθμκεί, πθέμκ, ιυκμ ιειμκςιέκα άημια ή μιάδεξ, αθθά ηαηαζηνέθεζ ημκ 

ζφκμθμ ηυζιμ. Ώθμφ πενζέβναρε δζαθμνεηζηά πενζζηαηζηά -ζπκπεξηθνξέο επηδήκηεο- 

ζηα πνμδβμφιεκα ιμκυπναηηά ημο, δ ηεθζηή ηίκδζή ημο, ςξ ηαηαηθείδα, είκαζ δ 

ακαηίκαλδ μθυηθδνμο ημο ζάπζμο ημζκςκζημφ μζημδμιήιαημξ. Δ ζαενυηδηα, ηαηά ημ 

ΐ. Γζχβα, εκημπίγεηαζ ηυζμ ζημκ ζοιαζααζιέκμ ηνυπμ ζηέρδξ ηςκ ιειμκςιέκςκ 

αηυιςκ ηαζ ζημκ οθζζηζηυ ημοξ πνμζακαημθζζιυ, υζμ ηαζ ζηζξ ημζκςκζηέξ δμιέξ ηαζ 

ημοξ εεζιμφξ.  
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Σμ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ηαηαββέθθεζ
112

 ημοξ πνχδκ επακαζηάηεξ, κοκ ζοιαζααζιέκμοξ 

πμθίηεξ, πμο επακαπαφηδηακ ζηδ ιζγένζα ηαζ ζημ «ιζζεμοθάημ» ηδξ οπδνεζίαξ ημοξ 

ηαζ πμδμπάηδζακ ηα υκεζνα ηαζ ηα πζζηεφς ημοξ, ζημ αςιυ ιζαξ αμθειέκδξ γςήξ.  

 

Παζραιηά:  Ώπφ παληνχ απνκνλσκέλνη, κ‟ έλα κηθξφ κηζζφ ίζα λα ηξψκε ην   

  ςσκάθη θαη κε κηα Βιιάδα αλήκπνξε. (…) Ο γηνο κνπ, παιεχεη   

  απνκαθξπζκέλνο, κε ηξειά φλεηξα … εζχ κεηακνξθψζεθεο ζε κηα  

  κηθξναζηηθή ζηαθίδα.
 113

 

Παζραιηά:  Έλαο Μαξμηζηήο κε πηηδάκεο, είζαη! 114
 

 

Ο Ονέζηδξ, μ απυβμκυξ ηςκ «αμθειέκςκ», μναιαηζζηήξ ηαζ επακαζηαηζηή θφζδ, 

αβςκίγεηαζ βζα κα πενάζεζ, ιέζα απυ ηζξ ζοιπθδβάδεξ ημο ημζκςκζημφ ηαηεζηδιέκμο, 

αθχαδημξ, πζζηυξ ηαζ ζοκεπήξ ζηδκ ζδεμθμβία ημο βζα ιζα ηαθφηενδ ημζκςκία.  

 

Παζραιηά:  Έλα ηξειφ θνπζθσκέλν πνηάκη γθξεκίδεη ην θαεκέλν ην παηδί ζνπ. 

Παζράιεο:  Σν ίδην πνηάκη είρα θη εγψ λα βγάισ πέξα. 

Παζραιηά:  Ξερλάο πφζνη θαηλνχξγηνη ρείκαξξνη πξνζηέζεθαλ απ‟ ηα βνπλά; ε ηέηνηα 

θαηεβαζηά, πψο λ‟ αληηζηαζνχλ, νη ηζρλέο θακάξεο ηνπ παηδηνχ κνπ; Σέηνηα 

ζενκελία, ιάζπε ξεπζηή απ‟ ην βπζφ ηνπ, φπνπ ηα ηξπθεξά πνδαξάθηα ηνπ 

βνπιηάδνπλ ζην ράνο. Πψο λα ζπγθξαηεζεί; Πψο λα πηζηέςεη; (…) 

Παζράιεο:  Βγψ ηνπ είπα, λα βάιεη ην θεθάιη ηνπ θάησ θαη λα θξνληίζεη λα γίλεη  

  έλαο θαιφο επηζηήκνλαο (…) 

Παζραιηά:  Έλα ρείκαξξν απφ ζπκβνπιέο, έλα ρείκαξξν απφ αληημνφηεηεο θη απηνί 

ππνρξεσκέλνη λα ζηαζνχλ γεξά ζην ξεχκα, λα κελ παξαζπξζνχλε νχηε κηα 

ζηηγκή… (…) Γη‟ απηφ ηα κάηηα ηνπ, έρνπλ γπξίζεη πξνο ηα «ζχλλεθα». (…)  

  Ώπηφο ην ιέεη «ππμίδα ηνπ νλείξνπ». 115
 

 

Ο ηεκηνζηυξ ήνςαξ, Ονέζηδξ, ακηζπνμζςπεφεζ, ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ, ημκ ίδζμ ημκ ΐ. 

Γζχβα, ζε κεανή δθζηία. Άθθςζηε ηδκ επμπή πμο έβναθε ημ ένβμ (1964) ήηακ πενίπμο 

27 εηχκ, υζμ δδθαδή ηαζ μ ήνςάξ ημο, Ονέζηδξ. Μπμνμφιε, ζοκεπχξ, κα 

                                                 
112

Ώδνζακυξ Γεςνβίμο, «Παζπκίδζα οπεννεαθζζιμφ», Ραδηνηειεφξαζε, 4 Μανηίμο 1996: «(…) Σμ 

εκδζαθένμκ αοηυ ηείιεκμ, εθθδκζηυηαημ υζμ ηαζ μζ πίκαηεξ ημο Βββμκυπμοθμο, ηυζμ πνμθδηζηυ ηαζ 

ηαηαββεθηζηυ…» 
113

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δλλέα Μνλφπξαθηα, Παζραιηλά παηρλίδηα, Κέδνμξ, Ώεήκα, 1999, ζ.24 
114

 Απηφζη ζ.32 
115

 Απηφζη ζζ.36-37 
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ζοιπενάκμοιε υηζ μ ΐ. Γζχβαξ, δδιζμονβεί έκα πνυηοπμ κέμο ηδξ επμπήξ ημο, ιε ηα 

αζζεήιαηα, ηδ ζηέρδ ηαζ ηδ δνάζδ ημφ μπμίμο ζοκηάζζεηαζ πθήνςξ. Έκαξ κέμξ 

«δζαθμνεηζηυξ» απυ ημοξ οπυθμζπμοξ. Κμζκςκζηά ακέκηαπημξ
116

, ιμκαπζηυξ, ιε 

έκημκμ οπανλζαηυ πνμαθδιαηζζιυ, ιε ημζκςκζηέξ ακδζοπίεξ, ιε υκεζνα, μνάιαηα ηαζ 

πνμζδμηίεξ. Έκακ κέμ πμο δε αμθεφεηαζ, δε ζοιαζαάγεηαζ. Πμο επακαζηαηεί
117

, 

νμιακηζηά, ηαζ εκ πμθθμίξ μοημπζηά. Ββηθςαζζιέκμξ, θμζπυκ, μ Ονέζηδξ ζηδ ιέββεκδ 

ημο ζοζηήιαημξ, πμο ζοκεθίαεζ ηάεε ηζ ημ δζαθμνεηζηυ ηαζ επακαζηαηζηυ, αθθά ηαζ 

ηαεέκακ πμο ζοκεπίγεζ κα αβςκίγεηαζ, απαοδζζιέκμξ, ζηνέθεζ ηδ ιαηζά ημο ζηα 

«ζφκκεθα», ζε εθεονέζεζξ ηαζ ηαηαζηεοέξ. ημ μοημπζηυ, ζημ ακέθζηημ: 

 

Παζράιεο:  Χξαία δξάζε ηα κεηαθπζηθά ηνπ κεραλήκαηα! Ή ην μερλάο ην ξνιφη πνπ 

δείρλεη ηελ νλεηξηθή ψξα; Ο κεηξεηήο Γθέηγθεξ θαηά δηαζθεπή ηνπ Οξέζηε, 

πνπ θαηαγξάθεη ηα φλεηξα ησλ ινπινπδηψλ;… Ο επαλαζηαηηθφο δπλακίηεο 

«ΧΜΒΓΏ», απφ θνπζθαιήζξεο ζπαζκέλνπ κπαινληνχ, θηηαγκέλεο κε ην 

ζηφκα; Σν εθηάξηνπκ, ε έθηε αίζζεζε ηνπ αηζέξα, ζε κηθξά άζπξα 

ζβνιαξάθηα κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία «Ώηζεξφι»! Χ! παληνδχλακν κηθξφβην 

ηεο ηξέιαο, πνηα κειινληηθή αγνξά, ζα είλαη απηή πνπ ζα απνξξνθήζεη απηνχ 

ηνπ είδνπο ηηο θαληαζηψζεηο; 118
 

 

Σεθζηά, μ Ονέζηδξ ιαγί ιε άθθμοξ, θίθμοξ ημο επακαζηάηεξ, απμθαζίγμοκ κα 

ακαηζκάλμοκ ζοεέιεθα ημ ζάπζμ ηαεεζηχξ. 

 

Παζραιηά:  άπηα φλεηξα εθξεθηηθά φλεηξα … Πάξην απφ δσ πέξα λα κελ ην βιέπσ. 

Οξέζηεο:  Ώξθεί έλα θπηίιη θη ν θφζκνο φινο ζηνλ αέξα. 

Παζραιηά:  Πάξην απφ κπξνζηά κνπ. 

Οξέζηεο:  Έρσ έλαλ σξαίν ηίηιν γηα ηηο απξηαλέο εθεκεξίδεο: «Σα βεγγαιηθά  

  φλεηξα ησλ θνηηεηψλ!» 119
 

 

                                                 
116

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ: «(…) δε ιπυνεζα κα εκηαπεχ ζημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, ζημ ζφζηδια, ζηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα. ημ ζπμθείμ ήιμοκ μθμιυκαπμξ. Αεκ έηακα πανέα ιε ηακέκακ ή ιυθζξ ιεηά αίαξ, ιε 

έκακ. Γζα ιέκα ημ ζπμθείμ δεκ ήηακ πμηέ εοπάνζζημ, βζαηί έπνεπε κα αθέπς πμθφ ηυζιμ.» Ώπυ 

ζοκέκηεολδ ζηδ Γζμφθδ Πεγμπμφθμο, φ.π., ζ.6. 
117

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Βθθδκζηυ ένβμ», Σα Νέα, 13 ΜαΎμο 1996 : « (…) Σμ ένβμ αοηυ 

ενιδκεφεζ ηδκ μοζία ηςκ βεβμκυηςκ ημο Πμθοηεπκείμο ηέζζενα πνυκζα (sic) πνμημφ αοηά ζοιαμφκ. 

Μζθχ βζα ηδκ μοζία ηζ υπζ βζα ημ πενζηφθζβια»  
118

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Παζραιηλά παηρλίδηα, υ.π., ζ.41 
119

 Απηφζη ζ.73 
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Οζ κέμζ μνβακχκμοκ ιζα «έηνδλδ». Σα πάκηα ηαηαζηνέθμκηαζ. θα αλαηξέπνληαη. Ο 

Ονέζηδξ ανίζηεηαζ, πάλσ, αβηζζηνςιέκμξ ζημ ηαβάλη ημο ζαθμκζμφ ηαζ δζααάγεζ έκα 

αζαθίμ, εκχ μζ βμκείξ ημο ανίζημκηαζ θάησ, ιέζα ζημ ζπίηζ ημοξ. 

 

Παζραιηά:  άπηνο θφζκνο, ςεχηηθνο θφζκνο. Μ‟ έλα θχζεκα ηηλάρηεθε ζηνλ αέξα! 120
 

(…) Φηάλεη θαλείο ζην κεδέλ πνιχ εχθνια, απηφ έρσ λα πσ πηα. 121
 

(…) Αελ αηζζάλνκαη θαιά ζηα πφδηα κνπ… ε έιμε, αξρίδεη θη εμαζζελεί. 122
 

 

Βκ ης ιεηαλφ, ημ αζαθίμ πμο δζααάγεζ μ Ονέζηδξ πέθηεζ, απυ ημ ηααάκζ ηάης, ηαζ μζ 

βμκείξ ημο, ημ παίνκμοκ ηαζ ημ λεθοθθίγμοκ. Έπεζ ημκ ηίηθμ: «Αεοηένα Μοεμθμβία». 

Βηεί ιέζα πανμοζζάγεηαζ δ Νέα Γδ, ζηδκ μπμία εα εβηαηαζηαεμφκ υθμζ απυ δς ηζ 

ειπνυξ. 

 

Παζράιεο:  (δηαβάδεη απφ ην βηβιίν) … κε ηα ζθπξηά ηνπο θηηάμαλ ηηο ζθάιεο, ηηο  

 ζηεξηψζαλε ζηε Νέα Γε θαη ηψξα καο πξνζθαινχλε ζηελ ηδαληθή   

 ηνπο πνιηηεία! 123
 

 

Δ Νέα Εδακζηή Πμθζηεία είκαζ ν θφζκνο αλάπνδα. Έκαξ ηυζιμξ «ακάπμδα» απυ ημκ 

πνμδβμφιεκμ. Οζ ήνςεξ έπμοκ κεηαλαζηεχζεη ζ‟ αοηυκ. Άθθαλακ εκδζαίηδια, άθθαλακ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηνυπμ γςήξ. Δ αανφηδηα λεπενάζηδηε ηαζ μζ κέεξ ζοκεήηεξ απαζημφκ 

πνμζανιμβή. Πνέπεζ, υθμζ ηχνα, κα ιάεμοκ κα «πδδμφκ ρδθά». Πμζα είκαζ αοηή δ 

Νέα Γε πμο πνμέηορε απυ ηδκ έηνδλδ, απυ ηδκ μθμζπενή ηαηαζηνμθή. Μέζα ζηα 

ζοκηνίιιζα ημο παθζμφ ηυζιμο, μ ζοββναθέαξ ιε ημκ ιμκαδζηά εζνςκζηυ ημο ηνυπμ, 

απμηαεδθχκεζ, ανπζηά ημκ Υνζζηζακζζιυ ηαζ ηδκ παναιοεία ηδξ ιεηαθοζζηήξ ημο, 

εκχ ζηδ ζοκέπεζα, δζαηοπχκεζ άιεζα ηδκ πεπμίεδζή ημο βζα ηδ θεζημονβία ημο 

ζοββναθέα/πμζδηή ςξ ακαιμνθςηή ηαζ ημφ εεάηνμο ςξ ηδκ πζμ ανιυδζα ηέπκδ κα 

απμηαθφρεζ ηδκ πθάκδ ηαζ κα εοαββεθζζηεί ιζα «Αεοηένα Πανμοζία». 

«Ο Λυβμξ, ιυκμ, εα παναιείκεζ κα πανάβεζ ημ Νέμκ Ήεμξ. Καζ αοηυ εα είκαζ ηάηζ 

ζακ Αεοηένα Πανμοζία: Σμ εέαηνμ ζηδκ ανπέηοπδ ηαζ θυβζα ιμνθή ημο. Ώοηυ πμο 

πνμτπήνλε ηδξ Αδιζμονβίαξ.»
 124

 

                                                 
120

 Απηφζη ζ. 107 
121

 Απηφζη ζ. 109 
122

 Απηφζη ζ. 112 
123

 Απηφζη ζ. 133 
124

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Θέαηνμ ηαζ δ ιμκμηναημνία ημο πάμοξ», Πεξίηερλν 2 (1999), ζ.15 
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6. Ζ θαηδξή δνινθνλία ηνπ θνπ κηζ (1964-1977, αλέθδνην) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Ώίιζθδ ιζε (βοκαίηα ημο ιζε), Σγςκ ιζε (βζμξ 

ημο ιζε), Μάνβηανεη ιζε (αδενθή ημο ιζε), Εςκάεακ ιζε (δίδοιμξ 

αδενθυξ ημο ιζε), Νηίανηνδ (ενςιέκδ ημο ιζε), Μαη Σγένειο (αηοκμιζηυξ 

επζεεςνδηήξ), Κυναλ (εηπνυζςπμξ εηαζνείαξ εκηαθζαζιμφ), Εάηςαμξ 

(οπδνέηδξ), Άκκα οπδνέηνζα, οπδνέηνζα, ιαβείνζζζα, άθθμζ οπδνέηεξ ηαζ 

αζηοκμιζημί. 

 

Ο ημξ ιζε, έκαξ πμθφ πθμφζζμξ Ώιενζηακυξ επζπεζνδιαηίαξ, δμθμθμκείηαζ ιέζα ζημ 

ζπίηζ ημο ηάης απυ αδζεοηνίκζζηεξ ζοκεήηεξ. Πνυηεζηαζ βζα ημκ ιεβζζηάκα ηδξ 

αθοζίδαξ ενβμζηαζίςκ πμο πανάβμοκ ηζξ παζδζηέξ ηνμθέξ «ηνεαηυζμοπα ιζε». Δ 

βοκαίηα ημο Ώίιζθδ, δ αδενθή ημο Μάνβηανεη ηαζ μ βζμξ ημο Σγςκ -έκαξ άενβμξ 

παναιμθάδξ, ηαημιαεδιέκμ πθμοζζυπαζδμ- έπμοκ εμνοαδεεί. Δ ενςιέκδ ημφ ημο 

ιζε, Νηίανηνδ, ζοβηαημζηεί εδχ ηαζ πέκηε πνυκζα ιε ηδκ οπυθμζπδ μζημβέκεζα. Βίκαζ 

ηζ αοηή επζπεζνδιαηίαξ, δζαηδνεί έκακ μίημ ακμπήξ «ελ απμζηάζεςξ», δζα ιέζς 

ηδθεθχκμο, ζημκ μπμίμ ιάθζζηα ενβάγεηαζ ηαζ δ αδενθή ημφ ιαηανίηδ Μάνβηανεη. Δ 

Νηζάνηνδ δεκ έπεζ ζδέα βζα ημκ εάκαημ ημο εναζηή ηδξ ηαζ υθμζ πνμζπαεμφκ κα ημ 

ηνφρμοκ, θέβμκηάξ ηδξ -βζα κα δζηαζμθμβήζμοκ ηδκ ηδδεία ηαζ ηζξ ένεοκεξ- υηζ 

ζηυκηαρε έκαξ οπδνέηδξ ζηδ ζηάθα ηαζ πέθημκηαξ ζημηχεδηε αηανζαία. Ο κεηνυξ 

είπε έκα δίδοιμ αδενθυ ημκ Εςκάεακ ιζε, μπαδυ ημο Εκδμοσζιμφ, πμο ηαημζηεί ζηδκ 

ένδιμ ζ‟ έκα ηηήια ηαζ εζδμπμζείηαζ κα ένεεζ. Δ Ώίιζθδ ζπεδζάγεζ ιζα ιεβαθμπνεπή 

ηδδεία βζα ημκ ζφγοβυ ηδξ. Ήδδ έπεζ θένεζ ΐζεηκαιέγεξ ιμζνμθμβίζηνεξ βζα κα ημκ 

ιμζνμθμβήζμοκ. Βπζπθέμκ μ ημξ ιζε εα ακαβμνεοηεί ζε «άβζμ» ηςκ παζδζχκ. Ο 

εάκαημξ ημφ ημο ιζε εα ακαημζκςεεί ςξ Βεκζηή Ώπχθεζα! Δ αζηοκμιία ζηέθκεζ 

έκακ κηέκηεηηζα, ημκ Μαη Σγένειο, βζα κα δζαθεοηάκεζ ηδκ οπυεεζδ ηδξ δμθμθμκίαξ 

ημο. Οζ οπδνέηεξ Εάηςαμξ ηαζ θμζπμί, θαίκεηαζ κα βκςνίγμοκ πμθθά, αθθά δεκ ιζθμφκ. 

Ο κηεκηέηηζα Σγένειο εκχ πνμζπαεεί κα απμζπάζεζ πθδνμθμνίεξ απυ υθα ηα ιέθδ 

ηδξ μζημβέκεζαξ ακαηαθφπηεζ υηζ μ ιαηανίηδξ άθδζε δφμ δζαεήηεξ. θμζ είκαζ 

οπμρήθζμζ έκμπμζ. 

 

ημ δεφηενμ ιένμξ, δ δνάζδ εηηοθίζζεηαζ ηαζ πάθζ ζηδκ έπαοθδ ιζε, ιυκμ πμο ηχνα 

ημ ζηδκζηυ έπεζ αθθάλεζ. Σμ ιεβαθμαζηζηυ ζαθυκζ έπεζ ιεηαηναπεί ζε απμιίιδζδ 
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Εκδμοσζηζημφ καμφ, ιε έκα άβαθια ηδξ εεάξ Κάθζ κα δεζπυγεζ, έκακ αςιυ πνμζθμνχκ 

ηαζ νμδμπέηαθα μθμφεε. Ο Εςκάεακ, δίδοιμξ αδενθυξ ημο ιζε, έπεζ ηαηαθάαεζ ηδκ 

έπαοθδ, ςξ μ απυθοημξ ηθδνμκυιμξ ηδξ αιφεδηδξ πενζμοζίαξ ημο, ζφιθςκα ιε ηδ 

δζαεήηδ πμο ανέεδηε. Σα πνάβιαηα έπμοκ αθθάλεζ. Ο Εςκάεακ έπεζ επζαάθθεζ ζε 

υθμοξ ηζξ ζκδμοζζηζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ηδ πμνημθαβία, εκχ πνμζπαεεί κα ημοξ 

απμιαηνφκεζ απυ ημκ οθζζιυ ιέζα ζημκ μπμίμ γμφζακ ιέπνζ ηχνα. Σνμπμπμζεί ηδκ 

«ηνεαηυζμοπα ιζε», ζε «πμνηυζμοπα ιζε», ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ μζ παζδζηέξ ηνμθέξ 

πνέπεζ κα απμηεθέζμοκ ημκ «ιεηαθοζζηυ» ιαζηυ ηδξ Ώιενζηήξ, βζα κα αβμοκ μζ 

κευηενεξ βεκζέξ πζμ ζμθέξ. 

 

θα ηα πνμδβμφιεκα πνυζςπα είκαζ πανυκηα, ιαγί ηαζ μ κηεκηέηηζα Σγένειο μ 

μπμίμξ έπεζ ζοθθέλεζ επανηείξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ανίζηεηαζ ημκηά ζηα ίπκδ ημο 

δμθμθυκμο. Κζ εκχ δ δμθμθμκία ημο ημο ιζε δεκ έπεζ αηυια ελζπκζαζηεί, έκαξ κέμξ 

θυκμξ ένπεηαζ κα ζοκηανάλεζ ηδκ μζημβέκεζα. Ο Λμφζ, έκαξ κέβνμξ ηδπμονυξ, 

ηαηαζπανάζζεηαζ ζηδ θζικμφθα ημο ηήπμο απυ ημοξ ηνμηυδεζθμοξ! Έκα πονδκζηυ 

ηαηαθφβζμ ακαηαθφπηεηαζ ζημ οπυβεζμ ημο ζπζηζμφ, ημ μπμίμ θζθμλέκδζε πνζκ 12 

πνυκζα, έκακ επζθακή ηανδζμπεζνμονβυ, μ μπμίμξ έηακε ιεηαιυζπεοζδ ηανδζάξ ζημκ 

ημ ιζε, πμο ηζκδφκεοε ηυηε κα πεεάκεζ. Ώπυ πμζμκ είπε πανεεί ημ ιυζπεοια ηανδζάξ; 

Πμζα δ ζπέζδ ηδξ αδενθήξ ημφ ημο ιζε ιε ημκ δυηδ ημο ιμζπεφιαημξ; Πμζα 

ζοκμιςζία ελοθάκεδηε ηαζ εζξ αάνμξ πμίμο; Πμζμξ ζηυηςζε ηεθζηά ημκ ημ ιζε; Σμ 

ιοζηήνζμ ηδξ δμθμθμκίαξ ημο απμηαθφπηεηαζ ζημ ηέθμξ ιέζα ζ‟ έκα μνβζχδεξ πθέβια 

βηνμηέζημ εζηυκςκ. Σεθζηά, μ ίδζμξ μ Σγςκ ιζε είπε ζηδκμεεηήζεζ ηδ δμθμθμκία ημο 

ηαζ ημ πηχια πμο ανέεδηε ήηακ ημο δίδοιμο αδενθμφ ημο Εςκάεακ. 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

Δ δνάζδ ιεηαθένεηαζ ζηδκ Ώιενζηή, ηδ ιδηνυπμθδ ημο ηαπζηαθζζιμφ. Σμ πθαίζζμ 

ιέζα ζημ μπμίμ εηηοθίζζεηαζ αοηή δ ζάηζνα, υπςξ ηδκ μκμιάγεζ μ ζοββναθέαξ ηδξ, 

είκαζ δ άηνςξ ηαηακαθςηζηή αιενζηάκζηδ ημζκςκία ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟70. Δ 

δμθμθμκία ημο ημο ιζε είκαζ δ αθμνιή βζα κα εηηεεεί ημ ζάπζμ ηαηακαθςηζηυ 

ιμκηέθμ ηαζ κα πθεοαζημφκ μζ πνμηεναζυηδηεξ ηαζ μζ δήεεκ αλίεξ ημο. Σα ηεζιεκζηά 

δεδμιέκα ημ απμδεζηκφμοκ: 

 

1) Δ ηα ιζε έπεζ θένεζ ΐζεηκαιέγεξ ιμζνμθμβίζηνεξ κα ηαηεομδχζμοκ ημκ 

κεηνυ ζφγοβυ ηδξ δζυηζ: 
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Κφξαμ: Αελ ππάξρνπλ θαιχηεξεο ζηελ αγνξά, απ‟ ηηο ΐηεηλακέδεο. ιε ε θαιή 

θνηλσλία ηηο ρξεζηκνπνηεί. Βίλαη νη κφλεο πνπ θιαίλε κε αιεζηλφ δαθξηθφ νμχ. 

Βίλαη νη κφλεο πνπ μεξηδψλνπλ αιεζηλά καιιηά απ‟ ην θεθάιη ηνπξ.
125

 

 

Ο πυθειμξ ημο ΐζεηκάι ιαίκεηαζ ζηδκ Ώζία. Ο ΐ. Γζχβαξ αζζεάκεηαζ ηδκ ακάβηδ κα 

εηθνάζεζ ηδ εέζδ ημο. Κζ υπςξ πάκηα ανίζηεζ έκακ εζνςκζηυ ηαζ ηαοζηζηυ ηνυπμ. Οζ 

ΐζεηκαιέγεξ ιμζνμθμβίζηνεξ είκαζ ιζα εζνςκζηή κφλδ: δε ιμζνμθμβμφκ βζα ηα δζηά 

ημοξ παζδζά πμο ζημηχκμκηαζ ηαηά πζθζάδεξ, αθθά ιμζνμθμβμφκ βζα έκακ ιεβζζηάκα 

ημο ηαπζηαθζζιμφ, πμο ζηδνίγεζ ημ Ώιενζηάκζημ ζφζηδια! Ο ΐ. Γζχβαξ ιεηέηνερε 

ιέζα απυ ηδ βναθή ημο ηζξ ιμζνμθμβίζηνεξ, ιεηακάζηνζεξ απυ ημ ΐζεηκάι -ηαζ 

ζοκεηδμπζηά ημκ πυθειμ ημο ΐζεηκάι-, ζ‟ έκα αιενζηάκζημ «αλεζμοάν» απαναίηδημ 

ζημοξ αιενζηακμφξ! 

 

2) Δ ηονζανπία ημο πνήιαημξ ηαζ δ αθθμηνζςηζηή ημο επίδναζδ απμηοπχκεηαζ 

εφβθςηηα ζηδ ιεβαθυπνεπδ ηδδεία πμο ζπεδζάγεζ δ ζφγοβμξ: 

 

Κφιαμ: Φέξεηξν ηχπνπ ΐακπ, αζεκνθαπληζκέλν. Νεθξνθφξα Φεξξάξη, κε ηνλ 

πξσηαζιεηή ΐαλ Ίηαιπ ζην ηηκφλη. Άιιεο δέθα ή έληεθα Φεξξάξη γηα ηνπο 

ηεζιηκέλνπο ζπγγελείο θαη θίινπο ηνπ λεθξνχ. Έλα ππεξερεηηθφ αεξνπιάλν 

λα ζέξλεη ηα ζηέθαλα, θέξλνληαο θχθινπο πάλσ απφ ηε Νέα Τφξθε. Σα 

ζηέθαλα ζα ζρεκαηίδνπλ ηελ εμήο θξάζε: «Πέζαλε ν άγηνο κηζ πξνζηάηεο 

ησλ παηδηψλ!...».(…) Σέζζεξεηο δξνκείο Οιπκπηνλίθεο βνπηάλε ην θέξεηξν θαη 

(…) ην ζάβνπλ ζηνλ πεξίθεκν ηάθν Μπειβεληέξε. Αχν ζαιφληα, πέληε 

θξεβαηνθάκαξεο, γξαθείν, βηβιηνζήθε, ηειέθσλα.»126
 

 

Ο πθμφζζμξ πνέπεζ κα ακαδείλεζ ηδκ πμθοηέθεζα ηαζ ηδ πθζδή ηαζ ηαηά ημ ηαηεουδζυ 

ημο. Δ απθδζηία ημο ημκ αημθμοεεί ηαζ ζημκ άθθμ ηυζιμ.  

 

3) Σαλζηή ακζζυηδηα. Δ μζημβέκεζα ιζε έπεζ ανηεημφξ οπδνέηεξ, πμο υπςξ 

θαίκεηαζ ημοξ πνδζζιμπμζεί, εκίμηε, ηαζ βζα κα δζαζηεδάζεζ: 

 

                                                 
125

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ζ θαηδξή δνινθνλία ηνπ θνπ κηζ, Ααηηοθυβναθμ, 1964-1977, ζ.3 
126

 Απηφζη ζ.5 
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Μαγείξηζζα: Να δεηο πνπ έρεη θξπθηεί πάιη θαη θάλεη ράδη καδί καο! 

Εάθσβνο: Κη εγψ πνπ λφκηδα πσο ζήκεξα ζα ζνβαξεπφηαλ ιηγάθη. (…) Δ θπξία παίδεη. 

Δ θπξία έρεη θέθηα θαη παίδεη «ζηάζνπ εθεί πνπ είζαη νξζφο.» (…) 

Μαγείξηζζα: Σν ζπκβφιαηφ κνπ γξάθεη γηα δνπιεηά θη φρη γηα παηρλίδη. 

Εάθσβνο: Σν παηρλίδη δελ νξίδεηαη, ππνλνείηαη.127
  

 

Οζ πθμφζζμζ, υιςξ, απ‟ υηζ θαίκεηαζ δεκ ανημφκηαζ ιυκμ ζημ κα παίγμοκ ιε ημοξ 

οπδνέηεξ ημοξ. ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, δ άζηδζδ ηδξ ζζπφμξ ημοξ αββίγεζ ηα υνζα ημο 

παναθμβζζιμφ: 

 

Σδσλ: Ώλάγθαζε ηνλ Λνχη (ηνλ θεπνπξφ) λα ρψζεη ην κηθξφ ηνπ δάθηπιν κέζα ζην 

ζαξθνβφξν ινπινχδη, γηα λα ηνπ θάλεη επίδεημε δπλάκεσο. 

Νηίαξηξε: Έρεηο δηαζηξέςεη ηειείσο ηελ αιήζεηα. Ο Σδσλ ην αγόξαζε ην δαθηπιάθη ηνπ, 

κ‟ έλα ηζεθ ησλ πεληαθνζίσλ δνιιαξίσλ. Πξέπεη λα παξαδερηείο πσο βγήθε 

θεξδηζκέλνο ν Λνχη. Σέηνηα ηηκή δε ζα ηελ εχξηζθε πνπζελά αιινχ.
128

 

 

Σδκ ίδζα χνα πμο μζ πθμφζζμζ ελαζημφκ ηδ δφκαιή ημοξ πάκς ζημοξ οπδνέηεξ ημοξ, 

μζ βυκμζ ηςκ πθμοζίςκ, υκηαξ ανβυζπμθμζ, αζπμθμφκηαζ ιε ακμφζζα ηαζ αζήιακηα 

πνάβιαηα: 

 

Ώίκηιε: (ζηνλ γην ηεο) Βμάιινπ ηψξα πνπ πέζαλε ν παηέξαο ζνπ, δελ ππάξρεη ιφγνο 

λα ππνθξίλεζαη φηη έρεηο θάπνηα αζρνιία. (…) Υξπζέ κνπ, απηή ε ζηαηηζηηθή 

πνπ έρεηο θάκεη, γηα ην πφζεο θνξέο ηελ εκέξα πιέλνπκε ηα ρέξηα καο, εκείο 

νη ππφινηπνη, λνκίδσ φηη ζε κεξηθά θαίξηα ζεκεία είλαη νιφηεια 

ιαλζαζκέλε.
129

 

 

4) Καηά ηδκ πνμζθζθή ημο ζοκήεεζα μ ΐ. Γζχβαξ -ζε υθα ζπεδυκ ηα εεαηνζηά ηδξ 

Ώ΄ Πενζυδμο- πθεοάγεζ ηζξ ιζηνμαζηζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ζδζαζηένςξ ημκ εεζιυ ηδξ 

μζημβέκεζαξ: 

 

                                                 
127

 Απηφζη ζζ.5-6 
128

 Απηφζη ζ.18 
129

 Απηφζη ζ.7 
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Σδσλ: Παξ‟ φια απηά ν κπακπάο έρεη δνινθνλεζεί απφ έλαλ πνιχ ινγηθφ άλζξσπν. 

Καιχηεξα, απφ έλαλ κεζνδηθφ ραξαθηήξα. Φεξ‟ εηπείλ απφ έλαλ πνπ άθνπζε 

ηηο ζπκβνπιέο ησλ γνληψλ ηνπ θη αθνινχζεζε κηα ζεηηθή επηζηήκε. Έθαλε κηα 

θαιή θαξηέξα θαη θαηφπη παληξεχηεθε κηα γεξή πξνίθα. Όζηεξα απ‟ απηή ηελ 

ηιηγγηψδε άλνδν δελ βξίζθεηαη νχηε έλαο πνπ λα κελ ηνπ βγάδεη ην θαπέιν. 

Έηζη, κηα σξαία πξσία, ζθφησζε έλαλ απ‟ απηνχο πνπ ηνπ βγάδαλ ην 

θαπέιν.
130

 

 

Σμ ακέηδμημ αοηυ εεαηνζηυ ένβμ θένεηαζ ζηδ αζαθζμβναθία
131

 ιε ημκ ηίηθμ Ζ θαηδξή 

δνινθνλία ηεο θαο κηζ. ημ δαηηοθυβναθμ ηείιεκμ πμο έπμοιε ζηδκ ηαημπή ιαξ μ 

ηίηθμξ είκαζ Ζ θαηδξή δνινθνλία ηνπ θνπ κηζ. Δ θα κηζ έβζκε θνο κηζ. Βπίζδξ, ζημ 

ηέθμξ ημο δαηηοθυβναθμο ακαθένεηαζ ςξ πνμκμθμβία ζοββναθήξ 1964-1977. Πνάβια 

πμο ζδιαίκεζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ λεηίκδζε κα βνάθεζ ημ ένβμ ημ 1964 ηαζ ημ 

μθμηθήνςζε
132

 ημ 1977. Σμ εεαηνζηυ ένβμ θένεζ λεηάεανα ηαζ αοημφζζμ ημ 

ζδεμθμβζηυ ζηίβια ηςκ ένβςκ ηδξ Ώ΄ Πενζυδμο (1957-1964). Αζυηζ, μ ζοββναθέαξ 

απμδεζηκφεηαζ ηζ εδχ ηαηαββεθηζηυξ, ζανηαζηζηυξ, εζνςκζηυξ ηαζ απμδμιδηζηυξ. 

Πανάθθδθα πανμοζζάγεζ αημιζηέξ ηαζ ζοθθμβζηέξ ζοιπενζθμνέξ πμο πνέπεζ κα 

«εηθείρμοκ». Με ηδ δμθμθμκία ημο ηαπζηαθίζηα\ιεβζζηάκα, ημο ιζε, μ ΐ. Γζχβαξ 

πνμηείκεζ μοζζαζηζηά ηδ «δμθμθμκία» ημο εηθναζηή ημο ηαηεζηδιέκμο ζοζηήιαημξ 

ηαζ πνμεημζιάγεζ, υπςξ εα δμφιε παναηάης, ηδκ απμδυιδζή ημο. οκεπχξ, 

θαιαάκμοιε ςξ πνμκμθμβία ζοββναθήξ ημ 1964 ηαζ ηαηαηάζζμοιε ημ ένβμ ζηδκ Ώ΄ 

Πενίμδμ, ηδκ Καηαββεθηζηή/Ώπμδμιδηζηή, ηαζ ζηδ Θειαηζηή Καηδβμνία: Αμθμθμκία. 

 

Σμ ένβμ αοηυ ζοκμρίγεζ εφβθςηηα υζα μ ΐ. Γζχβαξ είπε ηαηαββείθεζ ηαζ ζηδθζηεφζεζ 

ιε ηα ιμκυπναηηά ημο ηδξ Ώ΄ Πενζυδμο. ηα Παζραιηλά παηρλίδηα ελμκηχκεζ υθμκ 

ημκ δοηζηυ ηυζιμ αάγμκηαξ αυιαα ζηα εειέθζά ημο. ηδ Φαηδξή δνινθνλία ηνπ θνπ 

κηζ βίκεηαζ πζμ επζθεηηζηυξ: ελμκηχκεζ ημκ οπμζηδνζηηή ημο ζοζηήιαημξ, ημκ 

ηεθαθαζμηνάηδ ημ ιζε, εκχ ηαοηυπνμκα πνμηείκεζ κα βαθμοπμφκηαζ εθελήξ ηα 

παζδζά ιε ηζξ λέεο «ιεηαθοζζηέξ» ηνμθέξ/ζδέεξ ιζε, ααζζζιέκεξ ζημκ Εκδμοσζιυ. Ο 

ΐ. Γζχβαξ ζοκεζδδημπμζεί υηζ δεκ ανηεί κα απμηαεδθχζεζ ηδκ «επζγήιζα» δοηζηή 

ζδεμθμβία. Πνέπεζ κα πνμηείκεζ ακμζπηά ιζα άθθδ ζηδ εέζδ ηδξ. Καζ αοηυ ημ πνάηηεζ 

                                                 
130

 Απηφζη ζζ.16-17 
131

 ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ.33 
132

 Απηφζη ζ.33 
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άπαλ ηαζ ζαθχξ ζ‟ αοηυ ημ εεαηνζηυ ένβμ. Πμοεεκά αθθμφ δεκ ιζθά ιε ηυζμ 

νεαθζζηζηυ φθμξ ηαζ ηυζμ λεηάεανα οπέν ηδξ Εκδμοσζηζηήξ θζθμζμθίαξ. ηα επυιεκα 

ένβα ημο ιπαίκεζ ζημκ νμο ηδξ αθθδβμνίαξ ηαζ ημο ζοιαμθζζιμφ. Θα θέβαιε, θμζπυκ, 

υηζ αοηυ ημ εεαηνζηυ ένβμ απμδεζηκφεζ ημκ ζζπονζζιυ ιαξ βζα ηδκ πνμιεθεηδιέκδ  

ηαηαζηνμθή ηςκ θμνέςκ ηδξ «επζγήιζαξ» ζδεμθμβίαξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηδκ 

απμδμιδηζηή ηαηηζηή ημο ΐ. Γζχβα, ζηα εεαηνζηά ένβα ηδξ Ώ΄ Πενζυδμο. 

 

Με ηα έλζ (6) αοηά εεαηνζηά ένβα, ηθείκεζ δ πνχηδ Θειαηζηή Καηδβμνία, πμο 

μκμιάζαιε, «Αμθμθμκία». Ο ΐ. Γζχβαξ έπεζ ήδδ ηάκεζ ζαθείξ ηζξ πνμεέζεζξ ημο. 

Πενζβνάθεζ ηδ κμζδνή ηαηάζηαζδ
133

 ζηδκ μπμία έπεζ πενζέθεεζ -δεζηά ηαζ 

πκεοιαηζηά- δ ακενςπυηδηα ηαζ απμθαζίγεζ κα δμθμθμκήζεζ υθμοξ υζμζ -ηαη‟ αοηυκ- 

εοεφκμκηαζ βζ‟ αοηυ ηαζ ηδ ζοκηδνμφκ. Οζ ιέεμδμζ «δμθμθμκίαξ» πμο αημθμοεεί είκαζ 

ηαη‟ ακηζζημζπία: θυκμξ ιε ιαπαίνζ (Μέγαο Μπεεδάρ), θυκμξ ιε πζζηυθζ (Λαζηηρέλην 

θέξεηξν), ηακζααθζζιυξ πηχιαημξ ηαζ αοημηημκία ιε ιπαθηά (Οη κπξηδφιεο), θυκμξ 

ιε ιπαθηά ηαζ ακενςπμθαβία (Δζηηαηφξην Humanismus), ιαγζηή δμθμθμκία ιεηά απυ 

«έηνδλδ» (Παζραιηλά παηρλίδηα), ιοζηδνζχδεξ έβηθδια (Ζ θαηδξή δνινθνλία ηνπ 

θνπ κηζ). 

 

Μπμνμφιε κα επζζδιάκμοιε ηάπμζα ημζκά ζημζπεία ζηδκ πθμηή ηςκ ένβςκ αοηχκ: 

 

1) θεξ μζ δμθμθμκίεξ πμο ζοιααίκμοκ ζηα παναπάκς εεαηνζηά ένβα 

πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ηα δναιαηζηά πνυζςπα ημο ένβμο. Αεκ οπάνπεζ 

πμοεεκά δμθμθμκία πμο κα εηηεθείηαζ απυ  ελς-ζηδκζημφξ ήνςεξ. Δ ζηδκή 

είκαζ μ πχνμξ ηαζ μ ηυπμξ υπμο ηα βεβμκυηα απμηαθφπημκηαζ, 

δζαδναιαηίγμκηαζ ηαζ δζεοεεημφκηαζ. Ο ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμζεί ημ ζηδκζηυ 

παηάνζ ςξ μιμίςια ηδξ πναβιαηζηήξ γςήξ. Ώκηίεεηα, υιςξ, ιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, μ ΐ. Γζχβαξ δεκ αθήκεζ ηίπμηα ζηδκ ηφπδ. Δ «ηάεανζδ» πμο 

επζδζχηεζ βίκεηαζ άιεζα, επί ηυπμο. Αεκ ένπεηαζ έλςεεκ, απυ πνυζςπα εηηυξ 

ζηδκήξ ή απυ οπενααηζηέξ δοκάιεζξ, αθθά έζςεεκ. Βπζαάθθεζ ιζα «θφζδ», 

ζοιααηή ιε ηδκ οπεννεαθζζηζηή αζζεδηζηή ημο, πμο πνμςεεί, υιςξ ηαζ ηδκ 

ζδεμθμβία ημο. Βπζαεααζχκεζ, ιε θίβα θυβζα, ηδκ άπμρδ ημο Ώπμθζκέν: 

 

                                                 
133

Απηφζη ζ.102: «ηα πνχζια αοηά ένβα (…) ειθακίγεηαζ ημ αδζέλμδμ ηςκ εβςηεκηνζηχκ ακηζθήρεςκ 

ηδξ δοηζηήξ ημζιμεεςνίαξ …» 
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«Βίλαη ζσζηφ φηη ν δξακαηνπξγφο εμππεξεηείηαη 

Ώπ‟ φιεο ηηο γεηεηέο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

(…) 

Σν έξγν είλαη ην ζχκπαλ ηνπ 

Κη εληφο ηνπ είλαη ν Πιάζηεο 

Πνπ ηαθηνπνηεί θαηά πσο ζέιεη 

Σνπο ήρνπο, ηηο θηλήζεηο, ηηο πεξπαηεζηέο, ηηο κάδεο 

Καη ηα ρξψκαηα…»134
 

 

2) ε ηακέκα απυ ηα παναπάκς ένβα μ ΐ. Γζχβαξ δεκ αθήκεζ ηαιία κφλδ 

επζδμηζιαζίαξ ή απμδμηζιαζίαξ ηδξ δμθμθμκζηήξ πνάλδξ αοηήξ ηαεεαοηήκ, 

δζυηζ δεκ πζζηεφεζ ζε ηακέκα ιακζπασζηζηυ ζπήια, ημο ηφπμο «ηαθυ-ηαηυ». 

Ώπθχξ, δ δμθμθμκία «επζαάθθεηαζ» δναιαημονβζηά, θυβς ηδξ άιεζδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ηδξ. Βφβθςηηα, άθθςζηε, δζεοηνζκίγεζ:  

 

«Αελ ζεσξψ ην Καθφ … θαθφ, νχηε ην Καιφ… θαιφ. Θεφο είλαη θαη ην έλα θαη ην άιιν απιψο, 

ζην θαθφ βξίζθεηαη ε άγλνηα, ελψ ζην θαιφ ε ζνθία. (…) Κη σζηφζν, δελ κπνξψ λα πσ ηη 

βαξαίλεη πεξηζζφηεξν απ‟ φια απηά. Φεξ‟ εηπείλ, πφζν κπνξεί λα δηαθέξεη ε ζνθία απφ ηελ 

άγλνηα; Μπνξεί λα είλαη θαη ην ίδην πξάγκα. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζχκπαλ -ε δσή δειαδή- 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο κηαο ζπλερνχο δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο ηνπ θαθνχ θαη ηνπ 

θαινχ, φια έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα.»
 135

 

 

Αεκ απμηζιά, ζοκεπχξ, ηζξ πνάλεζξ ηςκ δνχςκ ημο ιε δεζηά ηνζηήνζα, αθθά ηζξ ηνίκεζ 

ζφιθςκα ιε ηδ ζοιαμθή ημοξ ζηδκ πκεοιαηζηή ακέθζλδ ημο υκημξ.  

 

3) θμζ μζ ήνςέξ ημο επζθέβμοκ κα πξάμνπλ, δεκ αδνακμφκ. Οθείθμοκ, ζφιθςκα 

ιε ημ ζοκμθζηυ οπανλζαηυ ημο ιμκηέθμ
136

, κα πνάλμοκ. Έζης, ηζ ακ αοηή δ πνάλδ 

είκαζ ιζα δμθμθμκία. Μυκμκ έηζζ εα αοηυ-πνμζδζμνζζημφκ ηαζ εα πνμζδζμνίζμοκ, 

                                                 
134

 Γηζβζυι Ώπμθζκέν, Οη καζηνί ηνπ Σεηξεζία, ιηθν. Άνδ θαηζακάηδ, Ώζβυηενςξ, Ώεήκα, 1996 

φ.π.,  ζ. 32 
135

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ εέαηνμ ηαζ δ ιμκμηναημνία ημο πάμοξ», υ.π., ζ. 15 
136

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ :«(…) Σμ άημιμ δεκ ιπμνεί κα αιθζηαθακηεφεηαζ. Πνέπεζ κα πάνεζ εέζδ, πνέπεζ κα 

απμηηήζεζ έκα ήεμξ ηαζκμφνβζμ ηάης απυ υθα αοηά πμο έπμοκ ζοιαεί, ηζξ επακαζηάζεζξ, είηε 

δδιμηναηζηέξ, είηε ζδεμθμβζηέξ είκαζ αοηέξ. (…) Ββχ ζακ εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ αθέπς ημκ 

ηαζκμφνβζμ άκενςπμ, κα ελεθίζζεηαζ ζε ιζα αημιζηή πνμζςπζηυηδηα.(…).» Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδκ 

Παναζηεοή Καηδιενηγή, «Με ιμδίζηνα ημκηεφεζ κα ιμζάζεζ ημ εέαηνυ ιαξ!», Απγή, 24 Οηηχανζμξ 

1984 
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ηαοημπνυκςξ. Θέζδ πμο πνμζεηαζνίγεηαζ έκα ιμκηέθμ ακενςπυηδηαξ ζφιθςκμ ιε ηζξ 

ααζζηέξ ανπέξ ημο οπανλζζιμφ: 

 

«Ο άλζξσπνο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά απηφ πνπ ν ίδηνο θηηάρλεηαη. Ώπηή είλαη ε πξψηε 

αξρή ηνπ ππαξμηζκνχ. (…) εθιέγνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ, εθιέγεη ηαπηφρξνλα θαη φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο. (…) Έηζη, ε επζχλε καο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απ‟ φηη ζα κπνξνχζακε λα 

ππνζέζνπκε, γηαηί δεζκεχεη νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα.» 137
 

 

Δ παναπάκς Θειαηζηή Καηδβμνία, Γνινθνλία, πενζθαιαάκεζ ένβα, απυ ηα πνςηυθεζά 

ημο, πμο βνάθηδηακ ιέζα ζε ιζα μηηαεηία (1957 έςξ 1964), απυ ηδ ζηζβιή πμο 

απμθάζζζε κα αζπμθδεεί ιε ηδ δναιαημονβία. Ήδδ, ζ‟ αοηά ηα πνχηα ένβα ημο 

λεδζπθχκεηαζ δ θζθμζμθζηή ζδεμθμβία ημο, ηδκ μπμία ακαπηφζζεζ, ςνζιυηενμξ πζα, 

ζηα ηαημπζκά πμθφπναηηα ένβα ημο.  

 

Ώπυ ηδκ ανπή ηδξ δναιαημβναθίαξ ημο, θμζπυκ, ηαηαεέηεζ ημκ ζηεπηζηζζιυ ημο ηαζ 

ημκ πνμαθδιαηζζιυ ημο βφνς απυ ημκ ζημπυ ηδξ φπανλδξ. Με υπδια ημ θαζκυιεκμ 

ημο εακάημο -ηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαηδβμνία ηδ δμθμθμκζηή πνάλδ- πνμαάθθεζ ηδκ 

ηονίανπδ εέζδ ημφ ζημπαζιμφ ημο, πμο ιπμνεί κα ζοκμρζζηεί ζε δφμ παναιέηνμοξ: 

 

1. Κμζκςκζηή απμδυιδζδ:  

 

Βίκαζ ακαβηαίμ κα βηνειζζηεί ημ οπάνπμκ ημζκςκζηυ μζημδυιδια -ηζ εδχ ζοκακηά ηδκ 

ζδεμθμβία ημο οπεννεαθζζιμφ-, αοηυ πμο δζαιυνθςζε ηζξ ζάπζεξ ζοκεζδήζεζξ ηαζ 

ζοιπενζθμνέξ, βζα κα πηζζηεί ζηα ενείπζά ημο, ημ κέμ ημζιμείδςθμ. Έηζζ, πνμηφπημοκ 

μζ δμθμθμκίεξ, μζ ηειαπζζιμί πηςιάηςκ, μ ηακζααθζζιυξ, δ ακαηίκαλδ. Μυκμ δ 

ιονςδζά απυ ηδκ ηζίηκα ημο ρδημφ ακενχπζκμο ηνέαημξ ιπμνεί κα ηαναημοκήζεζ ηζξ 

εθδζοπαζιέκεξ ζοκεζδήζεζξ. Δ ηέθνα ημο εα είκαζ ημ βυκζιμ έδαθμξ βζα ηδ ζπμνά 

ημο ΐ. Γζχβα.  

 

2. Φζθμζμθζηή ακαδυιδζδ: 

 

                                                 
137

 Γακ Πςθ ανην, Οη ιέμεηο, ιηθ. Κχζηα ηαιαηίμο, Ώνζεκίδδξ, Ώεήκα, 1965, ζζ.297 ηαζ ζ.299 
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Ο ΐ. Γζχβαξ απμηαεδθχκεζ, ζηαδζαηά, ηα θζθμζμθζηά ηαζ ενδζηεοηζηά ζηενευηοπα, 

ιε ηα μπμία βαθμοπήεδηε μ δοηζηυξ άκενςπμξ ηαζ πνμζακαημθίγεηαζ πνμξ ιζα ζηέρδ, 

πμο ζοββεκεφεζ ιε ηδ θζθμζμθία ημο Δνάηθεζημο ηαζ ιε ημκ Εκδμοσζιυ. Μζα ζηέρδ 

πμο δέπεηαζ, επίζδξ, επζννμέξ απυ ηδ θζθμζμθία ημο Νίηζε
138

, ημο Καιφ ηαζ ημο 

ανην. Ώκαδμιεί, έηζζ, ηδ ζφβπνμκή ημο ηαηεζηδιέκδ ζδεμθμβία ηαζ πνμηείκεζ έκα 

«κέμ είδμξ ακενχπμο», ηα παναηηδνζζηζηά ημο μπμίμο ακαθφεζ ζηα επυιεκα ένβα ημο. 

ηδκ πνχηδ, αοηή, θάζδ ηδξ ζοββναθζηήξ ημο δδιζμονβίαξ ανηείηαζ ζημ κα 

ελαββείθεζ ηδκ έθεοζή ημο. 

«Ο κμδηζηυξ άκενςπμξ πμο βαθμοπείηαζ αοηή ηδ ζηζβιή είκαζ μ ακευξ ημο 

ακενχπζκμο είδμοξ ηαζ ημ εέαηνμ πμο ηαηαβνάθεζ ηζξ πνάλεζξ ημο ιέζα απ‟ αοηή ηδκ 

ημζιμβμκία είκαζ ημ πζμ ζςζηυ, ημ πζμ αθδεζκυ εέαηνμ απυ οπάνλεχξ ημο.»
139

 

 

                                                 
138

 Φνεζδενίημο Νίηζε, Ίδε ν άλζξσπνο, υ.π., ζ.18: «Σμ βηνέιζζια ηςκ εζδχθςκ -μκμιάγς έηζζ ηάεε 

είδμοξ ζδεχδεξ- αοηυ είκαζ ιάθθμκ δ δμοθεζά ιμο.» 
139

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ κμδηζηυ εέαηνμ βεκκζέηαζ», υ.π., ζ.58 
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Θεκαηηθή Καηεγνξία II: Θάλαηνο: ε εηξσληθή πιεπξά ηεο δσήο 

 

7.  Σα δνθάξηα (1957, άπαηρην)  

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Γη, Μπεν, Φμπ 

Σνεζξ άκηνεξ μ Γη, μ Μπεν ηαζ μ Φμπ, δθζηζαηά ζηδ δεηαεηία ηςκ 30-40, ανίζημκηαζ 

ζ‟ έκακ αδζέλμδμ αζηζηυ δνυιμ, ζηδνζγυιεκμζ πάκς ζε έκα δμηάνζ μ ηαεέκαξ. 

Ώνπίγμοκ κα ζοκμιζθμφκ ακαθενυιεκμζ ζε άημια πμο, έπμοκ ημ ίδζμ υκμια ι‟ αοημφξ 

ηαζ πμο, αβςκζςδχξ, πενζιέκμοκ κα «πενάζμοκ» απυ ηεζ. Ώδζεοηνίκζζημ είκαζ, υιςξ, 

ημ ακ αοηά ηα άημια πέναζακ ήδδ, εα πενάζμοκ ή δεκ εα πενάζμοκ πμηέ. Καζ μζ ηνεζξ 

ημοξ έπμοκ πμθειήζεζ ζε δζάθμνμοξ πμθέιμοξ: ζηζξ ηαονμθμνίεξ, ζηζξ ιάπεξ ημο 

Ρζπάνδμο ημο Λεμκηυηανδμο, ζηδ ιάπδ ημο ΐένκηεκ, ζημ Πενθ Υάνιπμν. 

Αζαθςκμφκ, υιςξ βζα ημ ακ μ πυθειμξ ηεθείςζε ή ζοκεπίγεηαζ, βζα ημ ακ μ Μπεν -πμο 

είκαζ ηαζ ημοηζυξ- γεζ ή πέεακε ζημ ιέηςπμ, ή ακ αηυια ημκ ηοκδβμφκ, βζαηί ζηυηςζε 

ημκ ιαφνμ Νηνβη ηαζ ηνφαεηαζ ζηζξ θοηείεξ -ή ιήπςξ μ Νηνβη ήηακ, απθχξ, ιζα 

ιασιμφ; Σμ νμθυζ πηοπά δζαδμπζηά ημκ εζπενζκυ, 12 ημ ανάδο ηαζ 7 ημ πνςί. Πενκά, 

δδθαδή, πενίπμο έκα 12ςνμ. Βηείκμζ παναιέκμοκ αημφκδημζ ζηδ εέζδ ημοξ 

ζηδνζγυιεκμζ ζημ δμηάνζ ημοξ. Σεθζηά, δοκαηυξ αέναξ ανπίγεζ κα θοζά. Κζ εηείκμζ 

ζοβηναημφκηαζ απυ ηα δμηάνζα ημοξ βζαηί ηζκδοκεφμοκ. Ώκανςηζμφκηαζ, ηυηε, πμφ 

ανίζημκηαζ ηαζ ηζ ζοιααίκεζ; Αζαθςκμφκ ανπζηά, βζα κα ζοιθςκήζμοκ, ηαηυπζκ, υηζ 

«θοζάεζ». Σεθζηά, ηαηαθήβμοκ μιυθςκα υηζ «θοζάεζ» ηαζ επακαθαιαάκμκηαξ 

«θοζάεζ, θοζάεζ» ιζιμφκηαζ ημκ ήπμ ημο αένα «Φθθθθθθθ…». Ο αέναξ θοζζμιακά, 

ηαηαζηνμθζηά, ηζ αοημί παναζφνμκηαζ ιαγί ημο. 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

ημ ιμκυπναηημ αοηυ πνςηαβςκζζημφκ ηνεζξ άκηνεξ, ιε πενίενβα μκυιαηα -Γη, Μπεν 

ηαζ Φμπ- αηνζαχξ βζα κα ιδκ παναπέιπμοκ ζε ηακέκακ ηαζ κα ακαθένμκηαζ ζε υθμοξ 

ιαξ. Θα ιπμνμφζακ, δδθαδή, κα ακηζπνμζςπεφμοκ ημκ ηαεέκα απυ ιαξ ή ηαθφηενα 

ημ ακενχπζκμ είδμξ, εκ ζοκυθς. Δ ζοιπενζθμνά ημοξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηα 

αηυθμοεα: 

 

Καζ μζ ηνεζξ έπμοκ ζοιιεηάζπεζ ζε πμθέιμοξ ηζ έπμοκ ζημηχζεζ: 
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Μπεξ:  Μα πφηε ήηαλ ζηξαηηψηεο απηφο; 

Γη:  ηελ πξψηε ηαπξνθνξία. 

(…) 

Μπεξ:  (…) Βγψ πνιέκεζα ζηε κάρε ηνπ ΐέξληελ. 

Φνρ:  Βγψ ζαο είδα θαη ηνπο δπν ζην Πεξι Υάξκπνξ.140
 

 

Κάπμζμξ απ‟ αοημφξ, ηαηαζηεφαζε ηδκ αημιζηή αυιαα: 

 

Γη:  Ο Γη ήηαλ καζεκαηηθφο θαη ην επέδεημε. 

Φνρ:  Ώλαθάιπςε ηελ αηνκηθή κπφκπα. 141
 

 

Ο Μπεν ηαηδβμνείηαζ υηζ ζηυηςζε έκακ ιαφνμ ενβάηδ ηςκ μνοπείςκ, κμιίγμκηαξ υηζ 

πνυηεζηαζ βζα ιασιμφ
142

: 

 

Γη:  ρη δα. Ο Μπεξ δελ είρε πνηέ κατκνχ 

Μπεξ:  Ώθνχ ηελ πέηαμε ζηε ζάιαζζα. 

Γη:  Μηιάο γηα ηνλ Νηξγθ; 

Μπεξ:  Φπζηθά. 

Γη: Ώπηφο δελ ήηαλ κατκνχ, ήηαλ άλζξσπνο. (…) Άλζξσπνο ήηαλ, αλζξσπφηαηνο. 

Βίρε καχξα ζγνπξά καιιηά θαη ηξαγνπδνχζε πνιχ φκνξθα ηηο λχρηεο, έμσ 

απφ ηα πεγάδηα ησλ νξπρείσλ. Μαδεχνληαλ φινη γχξσ ηνπ θη έθιαηγαλ … Σνλ 

αγάπαγαλ φινη ηνλ Νηξγθ. ζπνπ ηνλ πέηαμαλ ζηε ζάιαζζα. Γη‟ απηφ ν Μπεξ 

έθπγε ζηηο θπηείεο. Σνλ θπλήγεζαλ.
143

 

 

 θμζ ημοξ, έπμοκ ζοιιεηάζπεζ ζε δμθμθμκίεξ ηαζ επζπθέμκ αθθδθμζημηχκμκηαζ: 

 

                                                 
140

ΐ. Γζχβαξ, Βκκέα ιμκυπναηηα, Σα δμηάνζα, φ.π., ζ.58 
141

 Απηφζη ζ.59 
142

 Γίκεηαζ πάθζ θυβμξ βζα ιασιμφ, υπςξ ηαζ ζημ Δζηηαηφξην Humanismus. Κζ εδχ ηζ εηεί δ ιασιμφ 

πέθηεζ εφια δμθμθμκίαξ. Παναπάκς οπαζκζπεήηαιε υηζ δ ηαημιεηαπείνζζδ ηαζ δ δμθμθμκία ηδξ 

ιασιμφξ εα ιπμνμφζε κα ζοιαμθίγεζ ηδ ααναανυηδηα ιε ηδκ μπμία μ άκενςπμξ ιεηαπεζνίγεηαζ ηδ 

θφζδ. Σμ ίδζμ πζζηεφμοιε υηζ ζοιαμθίγεζ ηζ εδχ. 
143

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.61 
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Μπεξ: Γη‟ απηφ κε θνβάζαη ηνλ Γη, Μπεξ. Αε ζα ζε ζθνηψζεη γηαηί έρεη πεζάλεη θη 

απηφο. Σνλ είρεο ζθνηψζεη, φηαλ ζε ζθφησζε. Κη αξγφηεξα πνπ ζθνησζήθαηε 

κε ηνλ Φνρ, φηαλ ζθνηψζεθαλ κε ηνλ Γη.144
  

 

Καζ πάθζ μ ΐ. Γζχβαξ ζηδθζηεφεζ ημκ πυθειμ, υπςξ ηάκεζ ζε ηάεε εοηαζνία ηαζ ζε 

πμθθά απυ ηα ένβα ημο:  

 

Γη:  Σψξα κέησπν; Φίιε, ν πφιεκνο έρεη ηειεηψζεη απφ θαηξφ. 

Μπεξ: Β, αλάζεκά κε αλ ηέιεησζε ν πφιεκνο. Βίλαη εμνξγηζηηθή ε βιαθεία πνπ καο 

μεθνχξληζεο. Σν ιηγφηεξν είζαη αληζηφξεηνο. (…) Αελ αθνχο ηηο θαλνληέο; Ο 

πφιεκνο ζπλερίδεηαη.145
 

 

ημ παναπάκς ηείιεκμ, μ ΐ. Γζχβαξ ηαηαβνάθεζ ηδ αίαζδ ζοιπενζθμνά πμο 

παναηηδνίγεζ ημ ακενχπζκμ είδμξ, ιέζα απυ αημιζηέξ δμθμθμκζηέξ πνάλεζξ ηαζ ιέζα 

απυ ημοξ αθθεπάθθδθμοξ πμθέιμοξ πμο ηαθακίγμοκ ηδκ ακενςπυηδηα απυ 

ζοζηάζεχξ ηδξ. Βπίζδξ, ηαηαβνάθεζ ηζξ θοθεηζηέξ δζαηνίζεζξ, υηακ ακαθένεηαζ ζηδ 

δμθμθμκία ημο ζβμονμιάθθδ Νηνβη πμο δμφθεοε ζηα μνοπεία ηαζ ιάθθμκ ήηακ 

ιαφνμξ. Βπακαθαιαάκεζ, επίζδξ, ηδκ ακαθμνά, πμο έηακε ηαζ ζημ Δζηηαηφξην 

Humanismus, βζα ηδκ επαπεζθμφιεκδ μζημθμβζηή ηαηαζηνμθή ιέζα απυ ημ επεζζυδζμ 

ιε ηδ ιασιμφ: 

 

Μπεξ: Θπκάκαη πνπ ν Μπεξ είρε πάληνηε καδί ηνπ κηα κατκνχ θαη κηα ηξηρηά. Σε 

κατκνχ ηε ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα ηεο πεηάεη κπαλάλεο θη εθείλε λα πεδάεη 

δέθα κέηξα ςειά λα ηηο πηάλεη. Καη ηελ ηξηρηά, γηα λα δέζεη θάπνηε κηα πέηξα 

ζην ιαηκφ ηεο κατκνχο θαη λα ηελ πεηάμεη ζηε ζάιαζζα. Ώρ, Κνπηζν-Μπεξ 

πφζν έθιαςεο, φηαλ ζην ηέινο ηε κατκνχ ηελ πέηαμεο ζηε ζάιαζζα …146
 

 

Σα δναιαηζηά πνυζςπα, ζοκεπχξ, έπμοκ δζαπνάλεζ ζςνεία δμθμθμκζηχκ εκενβεζχκ 

ηαζ επζγήιζςκ ζδζμηεθχκ πνάλεςκ. Καζ, θοζζηά, ηέημζεξ ζοιπενζθμνέξ είκαζ, βζα ημκ 

ΐ. Γζχβα, απμννζπηέεξ.  

 

                                                 
144

 Απηφζη ζ.63 
145

 Απηφζη ζ.57 
146

 Απηφζη ζζ.60-61 
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β) Καηάζηαζδ εακάημο 

 

Ώκαγδηχκηαξ ηα ζημζπεία πμο μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ ιμκυπναηημ αοηυ 

ακαθένεηαζ ζημκ εάκαημ, ηαεχξ ηακείξ δεκ ακαθένεζ ηίπμηα βζ‟ αοηυκ, εκημπίγμοιε 

ζημ ηείιεκμ ηα ελήξ: 

 

1. Σμ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ εηηοθίζζεηαζ ημ ιμκυπναηημ είκαζ έκα αζηζηυ 

ημπίμ, ιε ιυκδ επζζήιακζδ υηζ μ δνυιμξ είκαζ αδηέμνδνο
147

. Σμ αδζέλμδμ αοηυ, 

ζδιαίκεζ ημ ηένια ιζαξ δζαδνμιήξ ηαζ ιπμνεί κα οπμκμεί ημ μνζζηζηυ ηαζ 

αιεηάηθδημ υνζμ ηδξ γςήξ, ημκ εάκαημ. 

 

2. Οζ ηνεζξ άκηνεξ ιζθμφκ ιεηαλφ ημοξ πςνίξ κα έπμοκ ζοζηδεεί. Ώκηζθαιαακυιαζηε, 

υιςξ, υηζ μ ηαεέκαξ ημοξ ακαθένεηαζ ζημκ εαοηυ ημο ζημ ηνίημ πνυζςπμ. 

 

Γη:  Γλσζηφ δε ζνπ θαίλεηαη ; πνηε πάσ λα κηιήζσ, κνπ ΄ξρεηαη λα πσ Γη! 

(…) 

Μπεξ:  Πεξίεξγν. ε κέλα απηφ δε ζπκβαίλεη κε ην Γη. Με ην Μπεξ ζπκβαίλεη. 

Φνρ:  πσο εκέλα κε ην Φνρ. Φνρ, Φνρ, Φνρ, Χξαία δελ αθνχγεηαη;  

Γη:  ρη φπσο ην Γη, Γη, Γη. 

Μπεξ:  Μπεξ, Μπεξ, Μπεξ. 

Φνρ:  Φνρ! Βίδεο πσο γιηζηξάεη απφ ην ζηφκα; Φνρ! 148
 

 

οκεπχξ, μζ ηνεζξ άκηνεξ ακαθένμκηαζ, μοζζαζηζηά, ζημοξ εαοημφξ ημοξ, πςνίξ κα 

έπμοκ επίβκςζδ ηδξ ηαηάζηαζήξ ημοξ. ΐνίζημκηαζ, ιάθθμκ, ζε ιζα διζ-ζοκεζδδηή 

ηαηάζηαζδ, ηαηά ηδκ μπμία δζαηδνμφκ αηυια ηάπμζα ίπκδ ικήιδξ απυ ηδ βήζκδ γςή 

ημοξ. Γζ‟ αοηυ ηα μκυιαηά ημοξ ιμζάγμοκ «βκςζηά» ηαζ μζηεία, πςνίξ υιςξ κα 

ηαημνεχκμοκ κα ηαοημπμζήζμοκ ημοξ ηαηυπμοξ ημοξ. Αζυηζ, ζηαδζαηά απμθθφμοκ ηδκ 

ζοκεζδδζζαηή ημοξ ηαοηυηδηα. 

 

3. Δ πνμκζηή ζφβποζδ ηδκ μπμία αζχκμοκ μζ ήνςεξ είκαζ παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ 

ημο βεβμκυημξ υηζ ανίζημκηαζ ζε ιζα ιεηαζπιζαηή ζοκεζδδζζαηή ηαηάζηαζδ. 

                                                 
147

 Απηφζη ζ.55: «ζηδκζηέξ μδδβίεξ: Σα νμφπα ημοξ αζηζηά. Δ ζηδκή ζε έκα αδζέλμδμ δνυιμο πυθδξ. 

Πμθοηαημζηίεξ.» 
148

 Απηφζη ζζ.55-56 
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Μπεξ:  Μα πφηε ήηαλ ζηξαηηψηεο απηφο; 

Γη:  ηελ πξψηε ηαπξνθνξία. 

Μπεξ:  ηελ πξψηε ηαπξνθνξία; Πσο ηνλ έιεγαλ; 

Γη:  Γη! 

Μπεξ:  Γη, φρη…Γη … Αελ κπνξεί Γη. Βγψ πνιέκεζα ζηε κάρε ηνπ ΐέξληελ. Αελ ην 

  ζπκάκαη ηέηνην φλνκα. 

Γη:  Ώπνθιείεηαη. Κάλεηο πσο δε ζπκάζαη. Βθεί βξηζθφηαλ. Ήηαλ κάιηζηα  

  πεξίθεκνο αθνληηζηήο. Σν δεμί ρέξη ηνπ Ρηράξδνπ ηνπ Λενληφθαξδνπ. 

(…) 

Φνρ:  Βγψ ζαο είδα θαη ηνπο δπν ζην Πεξι Υάξκπνξ. 

(…) 

Γη:  Μαο μαλαείδεο. Ήπηακε κπίξα καδί ζηελ Κνπεγράγε. 

Μπεξ:  ηε Υάγε. 

Φνρ:  ην ζιν. 

Γη:  Ώρ, Γη, Γη, πφηε ζα ‟ξζεηο λα ηνπο πεηο ηελ αιήζεηα;149
 

 

Ώκ μζ ηνεζξ άκηνεξ ανίζημκηακ ζηδκ οθζηή/ζςιαηζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ζημ βήζκμ 

πενζαάθθμκ, εα βκχνζγακ επαηνζαχξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημοξ ηαζ δεκ εα 

δζαθςκμφζακ. Σμ βεβμκυξ υηζ ζοβπέμοκ ηαζ ιπενδεφμοκ ημοξ πμθέιμοξ ηαζ ηζξ ιάπεξ 

δζάθμνςκ επμπχκ ηαζ αζχκςκ είκαζ εκδεζηηζηυ ημφ υηζ ιεηέπμοκ ζε ιζα αδζεοηνίκζζηδ 

ζοκεζδδζζαηή ηαηάζηαζδ. 

 

4. Ο ηαεέκαξ απυ ημοξ ηνεζξ άκηνεξ πενζιέκεζ κα δεζ ημκ «εαοηυ» ημο κα πενκά  

ιπνμζηά ημο. Μάηαζα, υιςξ, ηαεχξ μζ άθθμζ δφμ ημφ ακηζηείκμοκ υηζ δεκ 

πνυηεζηαζ κα πενάζεζ!  

 

Φνρ:  Ώθνχ ν Φνρ δελ πέξαζε αθφκε. Σξειφ ζα κε βγάιεηε; 

Γη:  Αε ζα πεξάζεη θαλέλαο Φνρ, πάιη ζα ηα ιέκε; 

Μπεξ:   Πέξαζε θαη δελ ηνλ είδεο πνπ πέξαζε. 

Φνρ:  (…) Σνλ πεξηκέλσ απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή. 

Γη:  Βληάμεη, λα ηνλ πεξηκέλεηο. Κη αλ πεξάζεη πνηέ … 

Φνρ:  πσο θη εζχ. Πεξίκελε ηνλ θπξ-Γη ζνπ … 

                                                 
149

 Απηφζη ζ.58 
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Μπεξ:  Ώο πεξάζεη ν θνπηζν-Μπεξ θαη ηα ιέκε. 

(ησπνχλ. νπξνππψλεη. Ώθνχγνληαη θακπάλεο ηνπ εζπεξηλνχ)150
 

 

Ώοηυ πμο επζγδημφκ είκαζ δ ακηζηεζιεκζηή επζαεααίςζδ ηδξ φπανλήξ ημοξ απυ έκακ 

«άθθμκ»
151

, απυ ημκ δζπθακυ ημοξ, δζυηζ μζ ίδζμζ δεκ έπμοκ αοηυ-ζοκεζδδζία. 

 

Σα μκυιαηα δίκμοκ αοημιάηςξ ιζα ηαοηυηδηα ζημ άημιμ ζημ μπμίμ απεοεφκμκηαζ. Ο 

ΐ. Γζχβαξ, υιςξ, δεκ εκδζαθένεηαζ βζα ζοβηεηνζιέκα άημια, αηνζαχξ δζυηζ μζ 

ηαηαζηάζεζξ πμο πενζβνάθεζ αθμνμφκ υθδ ηδκ ακενςπυηδηα. πςξ ηαζ μ μιυηεπκυξ 

ημο Μπέηεη ζημ Πεξηκέλνληαο ηνλ Γθνληφ, παίγεζ ιε ηα μκυιαηα ηαζ ιε ηζξ ηαοηυηδηεξ 

ηςκ δνχςκ ημο, εζνςκεουιεκμξ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ημο ηαεεκυξ ιαξ βζα ηδκ ζοκείδδζδ 

ηδξ αημιζηυηδηάξ ημο, πμο πνμζδίδεηαζ ανπζηχξ ιε ημ υκμια: 

 

ΐιαδίκεξνο: Θα κπνξνχζα θαη λα ηνλ θσλάμσ. 

Βζηξαγθφλ: Ναη, θψλαμέ ηνλ. 

(…) 

ΐιαδίκεξνο: Πφηδν! 

Βζηξαγθφλ: Βίζαη ζίγνπξνο πσο ηνλ ιέλε Πφηδν; (…) Ώο αξρίζνπκε λα ηνλ θσλάδνπκε κε 

άιια νλφκαηα. (…) Θα‟ λαη δηαζθεδαζηηθφ. Να ηνλ θσλάδνπκε κε άιια 

νλφκαηα. Θα πεξάζεη ε ψξα. πνηνο βξεη ην ζσζηφ θεξδίδεη. 

ΐιαδίκεξνο: νχ ιέσ ην φλνκά ηνπ είλαη Πφηδν. 

Βζηξαγθφλ: Θα ην δνχκε απηφ. Άβει: Άβει!152
 

 

5. Σεθζηά, μζ ηνεζξ άκηνεξ ιε υζδ ζοκεζδδηυηδηα ημφξ έπεζ απμιείκεζ μδδβμφκηαζ ζημ 

ζοιπέναζια υηζ έπμοκ πεεάκεζ. Ώκ ηαζ ιπενδεφμοκ ημ εάκαηυ ημοξ ιε ημ εάκαημ 

άθθςκ, «αηυια ηζ μ Πάπαξ πεεαίκεζ» (!),  μδδβμφκηαζ, ηεθζηά, ζηδκ απμδμπή ηδξ 

ηαηάζηαζήξ ημοξ.  

 

                                                 
150

 Απηφζη ζ.60 
151

Σζαεηάκ Σμκηυνμθ, Ζ θξηηηθή ηεο θξηηηθήο, υ.π., ζ.132 «Δ απυδεζλδ ημο Μπαπηίκ ζηδνίγεηαζ ζε δφμ 

υρεζξ ημο ακενχπζκμο πνμζχπμο. Δ πνχηδ, πςνζηή, είκαζ εηείκδ ημο ζχιαημξ: ημ ζχια ιμο δεκ 

βίκεηαζ έκα υθμκ πανά ακ ζδςεεί απυ ηα έλς ή ιέζα ζ‟ έκακ ηαενέθηδ (εκχ αθέπς πςνίξ ημ παναιζηνυ 

πνυαθδια ημ ζχια ηςκ άθθςκ ςξ ηεθεζςιέκμ υθμκ).» 
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άιμοεθ Μπέηεη, Πεξηκέλνληαο ηνλ Γθνληφ, ιηθν. Ώθελάκδναξ Παπαεακαζμπμφθμο, Όρζθμκ, 

Ώεήκα, 1994, ζ.65 
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Μπεξ: Ώλ ζη‟ αιήζεηα, φπσο ιέλε, έρεηο πεζάλεη, ηη ρξεηάδεηαη λα κηιάσ αθφκε γηα 

ζέλα; Μπεξ, παιηνθνχηζαβιε. Πέζαλεο ρσξίο λα κε ξσηήζεηο. Υσξίο λα 

ελδηαθεξζείο γηα κέλα. Υσξίο λα θάλεηο έζησ θαη κηα ρεηξνλνκία 

αβξνθξνζχλεο ζ‟ απηφλ πνπ ζε αλαθαιεί ζπλερψο. Πνπ ζε ζεξκαίλεη κε ην 

αίκα ηνπ. Πνπ ζε επαλαθέξεη αιιηψο δε ζα ππήξρεο. 

(…) 

Γη: Λνηπφλ, θχξηνη, ν Γη πέζαλε. Έηζη δελ είλαη, Μπεξ; Βζχ ην μέξεηο, άιισζηε, 

πσο ήηαλ ν πάπαο θαη ηνλ δνινθφλεζαλ ηελ ψξα πνπ έβγαηλε απφ ην παπηθφ 

απηνθίλεην. 

Μπεξ:  Ο Φνρ ην μέξεη θαιχηεξα. Ώπηφο ηνλ ζθφησζε. 

Φνρ:  Ο Γη δελ μέξεη ηη ιέεη. Ο πάπαο δελ πέζαλε πνηέ. Ο Φνρ ζθνηψζεθε ζηελ  

  πξψηε ηαπξνθνξία. 

Μπεξ:  ην Πεξι Υάξκπνξ ελλνείο. 

Φνρ:  Μπνξεί θη εθεί. 

Γη:  Ώκθηβάιισ. 

Φνρ:  Ώκθηβάιιεηο; 

Γη:  Αελ ακθηβάιισ. 

Φνρ:  Αελ ακθηβάιιεηο; 

Γη:  Ώκθηβάιισ. 153 

 

Ο ιφεμξ
154

 πμο ζηήκεζ μ ΐ. Γζχβαξ είκαζ, ιε ηδκ πνχηδ ιαηζά, αζαθήξ ηαζ 

αδζεοηνίκζζημξ. Χζηυζμ -ζφιθςκα ιε ηα δεδμιέκα πμο παναεέζαιε παναπάκς- μ 

ζοββναθέαξ αθήκεζ νςβιέξ ζημκ αθθδβμνζηυ πέπθμ ηδξ ζηδκζηήξ αθήβδζδξ, χζηε κα 

δζαθακμφκ ζημζπεία πμο οπαζκίζζμκηαζ έκημκα, υηζ μζ ήνςεξ ανίζημκηαζ εηηυξ ημο 

οθζημφ/ζςιαηζημφ πενζαάθθμκημξ. Δ ελέθζλδ ηδξ δναιαηζηήξ αθήβδζδξ ηαζ δ 

ηαηαηθείδα ηδξ επζαεααζχκεζ, ηεθζηά, υηζ μζ ήνςεξ ανίζημκηαζ ζε ιζα ιεηαεακάηζα 

θάζδ. Σμοξ ζοκακηάιε ιε απχθεζα ζοκείδδζδξ ηαζ ικήιδξ, αηζκδημπμζδιέκμοξ, ζημκ 

αδζέλμδμ ιμκυδνμιμ, πμο δεκ έπεζ βονζζιυ, ημκ εάκαημ. 

 

                                                 
153

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.63-64 
154

 Ο ιφεμξ ςξ επζκμδιέκδ αθήβδζδ ηςκ βεβμκυηςκ, αθέπε: Patrice Pavis, Λεμηθφ ηνπ Θεάηξνπ, 

Gutenberg, Ώεήκα, 2006, ζζ.334-336, Λήιια «Μχζνο» 
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δ) Βζνςκεία 

 

Έπμκηαξ ηαηαθήλεζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ ιε ημ ιμκυπναηημ Σα δνθάξηα ακαθένεηαζ ζηδ 

ιεηαεακάηζα ηαηάζηαζδ, πνμπςνμφιε ζηδκ πεναζηένς ενιδκεοηζηή δζαδζηαζία. 

Ώπμηαθέζαιε ημκ εάκαημ, εηξσληθή πηοπή ηδξ γςήξ, δζυηζ -υπςξ πνμακαθέναιε- 

απμηαθφπηεζ ηδκ οπανλζαηή εζνςκεία. Δ εζνςκεία έβηεζηαζ, εδχ, ζημ υηζ μ εάκαημξ, 

ςξ δ πθέμκ ηεηεθεζιέκδ ηαηάζηαζδ ηδξ φπανλδξ, ζηενεί ηδ γςή απυ ηάεε κυδια ή 

ιάθθμκ ηδξ απμδίδεζ έκα, ημ ιμκαδζηά μναηυ ηαζ απηυ κυδιά ηδξ, ιζα δζαδνμιή πνμξ 

αοηυκ
155

. Ο ΐ. Γζχβαξ, έπμκηαξ ζοκεζδδημπμζήζεζ αοηήκ ηδκ ηαηαζηαηζηή εζνςκεία 

ηδξ φπανλδξ πνμζπαεεί κα ανεζ ηνυπμ κα ηδκ δναιαημπμζήζεζ. Υνδζζιμπμζεί ηζξ 

δοκαηυηδηεξ πμο ημο δίκεζ δ ηεπκζηή ηήξ δναιαηζηήξ εζνςκείαξ
156

 ζημ ηείιεκυ ημο ηαζ 

ζηα πνυζςπα ημο δνάιαημξ. Έηζζ, ηα παναηηδνζζηζηά ζημζπεία πμο ειθακίγμκηαζ ζημ 

ιμκυπναηημ αοηυ ηαζ πμο επζαεααζχκμοκ ηαζ εκηείκμοκ ηδκ εζνςκζηή αίζεδζδ, είκαζ 

ηα αηυθμοεα: 

 

1. Ήνςεξ ζημ ιμκυπναηημ είκαζ ηνεζξ άκηνεξ. Δ πενζβναθή ημοξ είκαζ δ ελήξ: 

 

Πνυζςπα: Γη, ρδθυξ, πμκηνμηαιςιέκμξ, ιε θανδζέξ πθάηεξ, 35 πνυκςκ. 

Μπεν, ημκηυξ, θαθαηνυξ, 40 πνυκςκ. 

Φμπ, ρδθυξ, αδφκαημξ, 30 πνυκςκ.
157

 

 

Παναηδνμφιε υηζ δ ειθακδζζαηή πενζβναθή ημοξ είκαζ ημζκυημπδ, δεκ πανμοζζάγμοκ 

ηάηζ ημ ζδζαίηενμ. Ώοηυ, υιςξ, πμο πνέπεζ κα πνμζέλμοιε είκαζ δ δθζηία ημοξ. Βίκαζ 

άκηνεξ 30 έςξ 40 εηχκ. Αδθαδή, κέμζ άκηνεξ, ζηδκ ηαθφηενδ δθζηζαηή ημοξ θάζδ, 

βειάημζ, πνμθακχξ, δδιζμονβζηυηδηα ηαζ εκένβεζα. Ώοημφξ ημοξ άκηνεξ, επζεοιεί κα 

πανμοζζάζεζ ςξ λεθξνχο μ ΐ. Γζχβαξ. Άκηνεξ ζημ γεκίε ηδξ γςήξ ημοξ, ιε 

ακεηπθήνςημοξ ζηυπμοξ ηαζ υκεζνα. Έηζζ, μ εάκαημξ βίκεηαζ πζμ ηναβζηυξ αθμφ μζ 

κέμζ
158

 άκενςπμζ δεκ ζηέθημκηαζ υηζ ιπμνεί ηαζ κα πεεάκμοκ. Σμ εκδεπυιεκμ αοηυ 

                                                 
155

 «πςξ έκαξ αμζηυξ μδδβεί, ι‟ έκα νααδί, ηζξ αβεθάδεξ ημο βζα αμζηή, έηζζ ηαζ ηα βδναηεζά ηαζ μ 

εάκαημξ μδδβμφκ ηδ γςή ηςκ υκηςκ» αθ.: The Djammapada, αββθζηή ιεηάθναζδ Narada Thera, 

London, 1954, βκςιζηυ αν.135 
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D. C. Muecke, φ.π., ζ.72: «ιζα ιαηάνζα άβκμζα (πναβιαηζηή ή πνμζπμζδηή), ιζα ακηίεεζδ 

θαζκμιέκμο ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ, έκα ηςιζηυ ζημζπείμ, έκα ζημζπείμ απυζπαζδξ ηζ έκα αζζεδηζηυ 

ζημζπείμ.» 
157

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.54 
158

 ημ επυιεκμ ιμκυπναηημ αοηήξ ηδξ εειαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, δ κεηνή δνςίδα είκαζ ιζα ημπέθα 18 

εηχκ. 
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είκαζ, βζ‟ αοημφξ, πμθφ απμιαηνοζιέκμ, ηαζ ζοκεπχξ ηχνα πμο ημοξ ζοκέαδ, 

απίζηεοημ! 

 

2. Οζ ζηδκζηέξ μδδβίεξ δίκμοκ επζπθέμκ κφλεζξ βζα κα δζαηνζαςεεί δ ηαηάζηαζδ ζηδκ 

μπμία ανίζημκηαζ αοημί μζ άκηνεξ. 

 

[Ο ηαεέκαξ ημοξ αημοιπά ιε ημκ αβηχκα ημο πάκς ζ‟ έκα δμηάνζ υπμο ζηδνίγεζ υθμ 

ημ αάνμξ ημο ζχιαηυξ ημο. Αίκεηαζ δ εκηφπςζδ πςξ, ακ θείρμοκ ηα δμηάνζα, εα 

ζςνζαζημφκ πάις ζακ πηχιαηα. (…)] 

 

ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ, ηα δνθάξηα, ζοιαμθίγμοκ ηδκ ρεοδαίζεδζδ 

ηςκ ακηνχκ υηζ είκαζ γςκηακμί. Βίκαζ ηα ενείζιαηα ηδξ φπανλδξ, ηα οθζηά/ζδεμθμβζηά 

οπμζηοθχιαηα ιε ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε ημκ ηυζιμ. Βίκαζ ημ δηάκεζφ ημοξ ιε ηδ βδ. 

ε ιζα ζοκεηδμπζηή πνμζέββζζδ, ημ δμηάνζ ηχνα, ημ ζηαεενυ ημοξ ζδιείμ, είλαη, δ 

γςή ημοξ. Άθθςζηε, αοηυ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηδκ ζοκμιζθία ημοξ: 

 

Γη:  Β, φρη. Ο Φνρ δελ πέξαζε πνηέ. 

Μπεξ:  Υα, ρα! Ο Φνρ πέξαζε θαη βάδσ ζηνίρεκα ην θεθάιη ηνπ Μπεξ. 

Φνρ:  (αλαζηαησκέλνο) Οξθίζνπ … 

Μπεξ:  Μα ην δνθάξη κνπ.
159

 

 

Ο Μπεν μνηίγεηαζ ζημ δμηάνζ ημο, υπςξ, μζ γςκηακμί μνηίγμκηαζ: «ηδ γςή ιμο!». 

Ώοηή είκαζ ηαζ δ εζνςκεία ηδξ εέζδξ ημοξ. Πζζηεφμοκ υηζ ημ «οθζηυ» αοηυ δεηακίηζ 

ηδξ απνμζδζυνζζηδξ φπανλήξ ημοξ, ιπμνεί κα ημοξ δζαηδνήζεζ ζηδ γςή, εκχ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα αοηυ βηνειίγεηαζ ιυθζξ ανπίζεζ κα θοζά μ αέναξ, ιυθζξ δδθαδή μ 

εάκαημξ μθμηθδνχκεηαζ. Βίκαζ απθχξ ιζα ρεοδαίζεδζδ ζηδνίβιαημξ, ιζα πθάκδ 

γςήξ. οιπενζθαιαάκεζ υθα υζα «οπμ-ζηδνίγμοκ» έκακ άκενςπμ. Ώοηυ πμο μ 

Βζηναβηυκ εφζημπα θέεζ ζημ ΐθαδίιδνμ: «Πάκηα ανίζημοιε ηάηζ βζα κα 

λεβεθζυιαζηε υηζ γμφιε, Β!, Νηζκηί;»
160

 

 

3. Δ εζνςκζηή δζάζηαζδ ηδξ ηαηάζηαζήξ ημοξ εκηείκεηαζ πενζζζυηενμ ηαεχξ, ακ ηαζ 

ζογδημφκ, δ ζοκμιζθία ημοξ ηαηαθήβεζ ζε πθήνδ ζφβποζδ. Αεκ ιπμνμφκ κα 

                                                 
159

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.56 
160

 άιμοεθ Μπέηεη, φ.π., ζ.61 
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ζοκεκκμδεμφκ ηαζ δεκ ακανςηζμφκηαζ ηαευθμο ημ βζαηί. Μυκμ υηακ ανπίγεζ κα 

θοζάεζ δοκαηά, ηυζμ χζηε κα ηζκδοκεφμοκ κα «πέζμοκ», ανπίγμοκ κα 

ακανςηζμφκηαζ. 

 

Γη:  Φπζάεη. 

Μπεξ:  Φπζάεη. 

Φνρ:  Φπζάεη. 

Γη:  Ση είλαη δσ; 

Φνρ:  Βκέλα ξσηάο; 

Γη:  ρη. 

Μπεξ:  Ώπηφ δε έιεηπε, λα ξσηάο εκέλα! Φπζάεη. 

Γη:  Φπζάεη.161
 

 

Ώοηή είκαζ δ ανπή ηδξ ζοκεζδδημπμίδζδξ ηδξ ηαηάζηαζήξ ημοξ. Γζα πνχηδ θμνά, 

ακανςηζμφκηαζ πμφ ανίζημκηαζ. «Σζ είκαζ εδχ;» Σμ πέπθμ ηδξ ρεοδαίζεδζδξ ζηίγεηαζ 

ηαζ ημ ημπίμ δζαοβάγεζ. Οζ ηνεζξ άκηνεξ, ζηαδζαηά, «αθέπμοκ» ηαζ κα ακαβκςνίγμοκ 

ηδκ ηςνζκή ημοξ πναβιαηζηυηδηα. Μέπνζ ηυηε ήηακ ιπθεβιέκμζ ζημ δίπηο ηδξ 

ρεοδαίζεδζδξ υηζ γμοκ. Δ άβκμζα είκαζ, υιςξ, παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηδξ 

εζνςκείαξ. 

 

8.  Σν πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο (1958) 

Πανάζηαζδ: Ραδζυθςκμ 1960, Νέα ηδκή Βεκζημφ Θεάηνμο 1977 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

Πνυζςπα ημο δνάιαημξ:  Ο Αάζηαθμξ, Παηέναξ, ηναηδβυξ, Θεία, 

Πνμλεκδηήξ, Νφθδ 

‟ έκα αζηζηυ επανπζαηυ ζπίηζ μ παηέναξ, μ εείμξ -έκαξ ζοκηαλζμφπμξ ζηναηδβυξ-  ηαζ 

δ εεία πνμζπαεμφκ, ιε ηδ αμήεεζα εκυξ Πνμλεκδηή, κα πακηνέρμοκ ηδ ιμκαπμηυνδ 

ημοξ Ώκηζβυκδ, ιε έκα Αάζηαθμ. Σμ πνμλεκζυ θαιαάκεζ πχνα ζημ ζαθυκζ ημο ζπζηζμφ 

ημοξ, υπμο μ Αάζηαθμξ έπεζ ηαηαθηάζεζ απάναβα, βζα κα βκςνίζεζ ηδ ιέθθμοζα 

βοκαίηα ημο. Δ κφθδ ηάεεηαζ ζε ιζα βςκζά, θμνά έκα ιαηνφ κοθζηυ, πμο ημ πέπθμ 

ημο ηαθφπηεζ ημ πνυζςπυ ηδξ. Γφνς ηδξ οπάνπμοκ ηυηηζκα ηαζ άζπνα θμοθμφδζα. 
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.64 
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Ώνπζηά, δ ζογήηδζδ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ εέιαηα πμο αμδεμφκ ημοξ ζοββεκείξ κα 

βκςνίζμοκ ηαθφηενα ημκ βαιπνυ, μ μπμίμξ απμδεζηκφεηαζ «δθίεζμξ» ή ηαθφηενα 

ακηζζοιααηζηυξ ηζ έλς απυ ημ πκεφια ηςκ οπμθμίπςκ. Σμ ιυκμ πμο ημκ απαζπμθεί 

πναβιαηζηά είκαζ ημ πυζμ άιεζα εα πακηνεοηεί, δζυηζ δεκ ακηέπεζ άθθμ ηδ ιμκαλζά. 

Μάθζζηα, ημοααθά πάκς ημο ηζ έκα πζζηυθζ, βζα κα αοημηημκήζεζ ζε πενίπηςζδ πμο 

δ κφθδ δεκ ημκ εέθεζ. Ο Πνμλεκδηήξ ημφ ανπάγεζ ηάπμζα ζηζβιή ημ πζζηυθζ ηζ 

εηθνάγεζ ηδκ επζεοιία κα ζημηχζεζ ηάπμηε έκακ άκενςπμ. Πάκς ζε ιζα αρζιαπία μ 

Πνμλεκδηήξ πονμαμθεί πνμξ ηδκ Ώκηζβυκδ. Συηε, μ Αάζηαθμξ έκηνμιμξ ζδηχκεζ ημ 

πέπθμ ηδξ ηαζ ακηζηνίγεζ ιζα ιαηζβζανζζιέκδ, βοκαζηεία κεηνμηεθαθή, πάκς ζ‟ έκα 

ιαφνμ ημοηί. Ώπυ ημ ιαφνμ ημοηί μζ ζοββεκείξ αβάγμοκ έκα θμοζηςιέκμ ιπαθυκζ, 

πμο πενζέπεζ ηδκ ηεθεοηαία πκμή ηδξ Ώκηζβυκδξ ηαζ ημ δίκμοκ ζημ Αάζηαθμ, θέβμκηάξ 

ημο υηζ δ ηυνδ ημοξ πέεακε πνζκ απυ 13 πνυκζα, αθθά εηείκμζ θφθαλακ ηδκ ροπή ηδξ 

ζ‟ αοηυ. Σχνα, απμθάζζζακ κα ηδκ πακηνέρμοκ ηαζ βζ‟ αοηυ ημο ημ πνμζθένμοκ. Ο 

Αάζηαθμξ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηαζ πνμζπαεεί κα λεθφβεζ, ελδβχκηαξ ημοξ 

υηζ οπμθένεζ δζανηχξ απυ αηαηακίηδηδ θαβμφνα ηζ είκαζ ακαβηαζιέκμξ κα ηνέπεζ ζηα 

θζαάδζα ηαζ κα λφκεηαζ ζηα ανάπζα βζα κα ημο πενάζεζ. Έκαξ ηέημζμξ βάιμξ δε ιπμνεί 

κα ημκ βζαηνέρεζ. Πνμηαθείηαζ ιεβάθδ ζφβποζδ ηαεχξ ηα ζπέδζα ηςκ ζοββεκχκ κα 

πακηνέρμοκ ηδκ Ώκηζβυκδ ιε ημ Αάζηαθμ καοαβμφκ. Δ εεία νίπκεζ ημ θηαίλζιμ ζημκ 

Πνμλεκδηή πμο δεκ μνβάκςζε ζςζηά ημ πνμλεκζυ. Μέζα ζηδκ ακαηαναπή, ηαζ ζηδκ 

πνμζπάεεζά ημο κα ανεζ ιζα θφζδ, μ εείμξ πονμαμθεί ημ ιπαθυκζ πμο πενζέπεζ ηδκ 

ηεθεοηαία πκμή ηδξ Ώκηζβυκδξ. Δ ροπή ηδξ Ώκηζβυκδξ ελακειίγεηαζ. Σχνα, δ εεία δεκ 

πνμηίεεηαζ κα «πθδνχζεζ» ημκ Πνμλεκδηή βζα ηζξ οπδνεζίεξ ημο, αθμφ δ ζενή πίζηδ 

πμο ζοκηδνμφζακ ηυζα πνυκζα βζα ηδκ αεακαζία ηδξ ιμκαπμηυνδξ ημοξ ηαηαθφεδηε. 

Ο Πνμλεκδηήξ ιπμνεί κα πάεζ ζε άθθμοξ εφπζζημοξ πεθάηεξ κα δχζεζ πανυιμζα 

πανδβμνζά ηαηαπάηδζδξ ημο εακάημο ηαζ ζίβμονα εα ανεζ ιζθζμφκζα! 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

Σμ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ ημπμεεηείηαζ ημ ιμκυπναηημ αοηυ είκαζ δ βκχνζιδ, 

απυ ηδκ εθθδκζηή πανάδμζδ, πναηηζηή ημο πνμλεκζμφ ή ζοκμζηεζίμο
162

. Με βκχιμκα 

ηζξ ιζηνμαζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ πμο βκχνζγε μ ΐ. Γζχβαξ, ηυζμ απυ ηδκ παναιμκή 
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 Μζπάθδξ Γ. Μεναηθήξ, Διιεληθή Λανγξαθία, Ήζε θαη έζηκα, Οδοζζέαξ, Ώεήκα, 1998, ζ.42: «Δ 

ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή αάζδ, ζηδκ μπμία εδνάγεηαζ μ εθθδκζηυξ βάιμξ, πνμοπέεεηε 

ημ ζοκμζηέζζμ, ςξ ιζα επίζδιδ ακαβκχνζζδ ημο νυθμο ηςκ βμκέςκ (ηαηελμπήκ ημο παηένα) ζημ 

ζπδιαηζζιυ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ παζδζχκ ημοξ.» 



 92 

ημο ζηδκ επανπία υζμ ηαζ ζηα αζηζηά ηέκηνα
163

, ζοκεέηεζ έκακ ηαιαά πάκς ζημκ 

μπμίμ οθαίκεζ, ιε ηνζηζηή ηαζ ζδζαίηενα ζαηζνζηή ιαηζά, ηδκ ροπμζφκεεζδ ηςκ 

ιζηνμαζηχκ πμο επζεοιεί κα θμζδμνήζεζ.  

Δ μζημβέκεζα αοηή ακηζπνμζςπεφεζ ημ δνάια ιζαξ μθυηθδνδξ ηάλδξ πμο πνμζπαεεί 

κα εηπθδνχζεζ ηα ζδεμθμβήιαηά ηδξ. Ώπμηεθείηαζ απυ ιζα πθμφζζα εεία ηαζ έκακ 

εείμ,  ζοκηαλζμφπμ ζηναηδβυ. Ο Παηέναξ
164

, δ ακςκοιία ημο μπμίμο ηαθφπηεζ ημ 

ζφκμθμ ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ εεζιχκ πμο ελανηχκηαζ απυ ηδκ ζδζυηδηά ημο ηαζ ηδκ 

ελμοζία ημο,  είκαζ μ θμνέαξ ηςκ ιζηνμαζηζηχκ εεζιχκ. Δ ιδηένα-ζφγοβμξ έπεζ 

πεεάκεζ. Δ επίπθςζδ ημο ζαθμκζμφ ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ επζηαβέξ ημο ιζηνμαζηζζιμφ 

-έκα ηακανίκζ ζε ηθμοαί ηζ έκα πνοζυρανμ ζε βοάθα, πάκς ζ‟ έκα ρδθυ ηνίπμδμ- 

ηαεχξ ηαζ μζ θςημβναθίεξ ζημοξ ημίπμοξ, πμο εζημκίγμοκ ηδ ιμκαπμηυνδ ζε δζάθμνεξ 

«ζηάζεζξ ιπαθέημο»
165

! Σδκ πζκαημεήηδ ζοιπθδνχκεζ μ Πνμλεκδηήξ, ακαθαίνεημ 

ζημζπείμ ημο πνμλεκζμφ, ακ ηαζ ηαηά ηδκ εθθδκζηή πανάδμζδ είκαζ ηονίςξ βοκαίηα
166

. 

θμζ αοημί πνμζπαεμφκ κα πνμςεήζμοκ βζα κφθδ, ζ‟ έκακ αθεθή ηαζ 

ηαηανναηςιέκμ απυ ηζξ ενςηζηέξ μνιέξ Αάζηαθμ, ηδ κεηνή ιμκαπμηυνδ ημοξ. Δ 

ιζηνμαζηζηή δεζηή ηδξ μζημβέκεζαξ ζοκμρίγεηαζ ζηδ θνάζδ ημο παηένα βζα ηδκ ηυνδ 

ημο: 

 

Παηέξαο: Έηνηκε λα ηελ παξαδψζνπκε αγλή θαη παξζέλα ζηα ρέξηα ζαο.
167

 

 

Δ δεζηή αοηή επζζθναβίγεηαζ, θοζζηά, ηαζ ιε ημ ακάθμβμ πνδιαηζηυ πμζυ, ηδκ 

πνμίηα: 

Παηέξαο: Ώπηή είλαη (αλαθέξεηαη ζηε ζεία) πνπ ζα ζαο δψζεη ηελ πξνίθα ηεο 

Ώληηγφλεο. 

ηξαηεγφο: Αειαδή, απηή είλαη πνπ ζα ζαο πιεξψζεη γηα λα ηελ πάξεηε.168
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ: «Γεκκήεδηα ζηδκ Βανασηή ζοκμζηία ηδξ Θεζζαθμκίηδξ (…) ηακ έβζκα εκυξ 

έημοξ ήνεε μ παηέναξ ιμο ζηδκ Ώεήκα ηαζ ιαγί ημο υθδ δ μζημβέκεζα (…) ιε ηδκ πείκα ημ 1941 

πήβαιε ζηα Γζάκκεκα (…) ε ηάπμζα ζηζβιή πήβα (…) ζημ οννάημ, ζηδκ πενζμπή ηδξ Νζηυπμθδξ, 

υπμο γμφζακ ζε ηαθφαεξ. (…) Πήβα ζηδκ πενζμπή ηδξ Λάηηα-μφθζ.». Παναηίεεηαζ ζημ: Γζμφθδ 

Πεγμπμφθμο, φ.π., ζ.4 
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 Μανίηα Θςιαδάηδ, Θεαηξνινγηθνί Πξνβιεκαηηζκνί, υ.π., ζ.89: «Ο Παηέναξ βζα πανάδεζβια, ζημ 

Πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο απμηεθεί δοκδηζηά θενέθςκμ ηδξ ημζκςκίαξ, ζοκχκοιμ δδθαδή ημο Πμιπμφ μ 

μπμίμξ οπαβμνεφεζ, ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, ημκ πνμηείιεκμ βάιμ. Τπενηείιεκμξ υνμξ ηδξ εκ 

ελεθίλεζ ηαηαζηάζεςξ δφκαηαζ κα εεςνδεεί δ πνυεεζδ-ζημπυξ ηδξ δζαζςκίζεςξ ημο είδμοξ. Άθθςζηε, 

μ ίδζμξ ζοιαμθίγεζ ηδκ ζδέα ηδξ δζαζςκίζεςξ ημο είδμοξ εθυζμκ εββνάθεηαζ ςξ μ παηέναξ ηδξ 

Ώκηζβυκδξ.» 
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σν πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο, Ζ θσκσδία ηεο Μχγαο, Βνιήξ, Ώεήκα, 1996, ζ.9 
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 Μζπάθδξ Γ. Μεναηθήξ, φ.π., ζ.43: «Μενζηέξ θμνέξ μ πνμλεκδηήξ (ζοπκυηενα βοκαίηα) …» 
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.14 
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Σμ ζάπζμ ηαηεζηδιέκμ ηδξ ιζηνμαζηζηήξ γςήξ δζαηνακχκεζ ημ ακάζηδιά ημο, ηονίςξ, 

ιέζα απυ ηζξ ελμοζζαζηζηέξ ηαζ πμθειζηέξ ζαπέξ ημο εείμο-ηναηδβμφ, πμο αθμνμφκ 

ζημοξ αμιαανδζζιμφξ ημο Αεοηένμο Παβημζιίμο Πμθέιμο: 

 

Αάζθαινο: Με ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, έραζα θάζε ηδέα γηα ηα αεξνπιάλα (…) 

ξίμαλε κηα κπφκπα θαη ζθφησζαλ φιε ηελ νηθνγέλεηά κνπ. (…) Όζηεξα έκεηλα 

κέξεο ρσξίο ςσκί θαη ηα κηζνχζα ηα‟ αεξνπιάλα. 

ηξαηεγφο: Βίδαηε ην ζθάικα ζαο; Πεξηηηφ λα ζαο πσ, πσο η‟ αεξνπιάλα ζηελ επνρή 

καο, κπνξνχλ απηνζηηγκήο λα πιήμνπλ κηα πεξηνρή θαη λ‟ απνδεθαηίζνπλ ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο, κέζα ζε κεξηθά δεπηεξφιεπηα. 

Πξνμελεηήο: Βίδαηε ηη ζαχκαηα θάλεη ε επηζηήκε;169
 

 

Καζ πάθζ μ ζοββναθέαξ, επζζδιαίκεζ ηδκ ακηίεεζή ημο ζημκ πυθειμ, εέζδ πμο 

ηαηαβνάθεηαζ ζε υθα ηα ένβα πμο ακαθφζαιε ιέπνζ ηχνα. Αεκ είκαζ, υιςξ, ιυκμ 

αοηυ. ημ ιμκυπναηημ αοηυ βεθμζμπμζείηαζ μ οπεναζπζζηήξ ημο πμθέιμο, μ 

ζηναηδβυξ. Ο ζοββναθέαξ, ημκ πανμοζζάγεζ ςξ ηανζηαημφνα, ςξ έκακ ακυδημ πμο 

επζεοιεί δζαηαχξ κα ηναβμοδήζεζ ιία αανηανυθα (!) ιπνμζηά ζε υθμοξ ηζ επζπθέμκ 

δζαπθδηηίγεηαζ ιε ημ Αάζηαθμ βζα ημ ακ είκαζ αανφημκμξ ή ηεκυνμξ. 

 

ηξαηεγφο: Δ δηθή κνπ θσλή είλαη άθζαζηε ζηα ζνχξηα. Βίκαη βαξχηνλνο. 

Αάζθαινο: Οη βαξθαξφιεο απαηηνχλ ηδηαίηεξε ηερληθή (…) 

ηξαηεγφο: αο είπα είκαη βαξχηνλνο! (…) Σν έρεηε πάξεη ρακπάξη φηη κε πξνζβάιεηε 

ζαλάζηκα; (…) Μνπ απεπζχλεζηε, ζαλ λα επξφθεηην γηα θάπνηνλ ηελφξν. αο 

επαλέιαβα ηφζεο θνξέο πσο είκαη βαξχηνλνο.
170

 

 

Μα δ έζπαηδ απυδεζλδ ηδξ μθμζπενμφξ αθθμηνίςζδξ
171

 ηδξ μζημβέκεζαξ απυ ηδκ 

ημοθημφνα ημο ιζηνμαζηζζιμφ ανίζηεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δζαηδνμφκ ηδ κεηνμηεθαθή 

ηαζ ηα μζηά ηδξ Ώκηζβυκδξ ηαζ ηα ιεηαπεζνίγμκηαζ ζα κα επνυηεζημ βζα γςκηακή 

ημπέθα. 

                                                                                                                                            
168

 Απηφζη ζ.19 
169

 Απηφζη ζ.26 
170

 Απηφζη ζ.23 
171

 ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ.97: « (…) εα ιπμνμφζε κα απμθακεεί ηακείξ υηζ δ ιζηνμαζηζηή αοηή 

ημζκςκία είκαζ ήδδ κεηνή, υπςξ δ κφθδ ηδκ μπμία εέθμοκ κα απμηαηαζηήζμοκ ιε ημ γυνζ. Αεκ 

παναδέπμκηαζ ημ εάκαημ, αθθά μζ ίδζμζ είκαζ ήδδ κεηνμί.» 
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Παηέξαο: (ηνπ δείρλεη ηε λεθξνθεθαιή) Βδψ ζηα ρέξηα κνπ θξαηψ ην θξαλίν ηεο 

Ώληηγφλεο. Σν πιέλνκε θάζε πξσί θαη κηα θνξά ηε βδνκάδα, ηε ινχδνκε 

νιφθιεξε ζηε κπαληέξα. Κάζε Κπξηαθή βγαίλνκε ζηελ εμνρή θη νη ηέζζεξηο. 

Ώθήλνκε ηα θφθθαιά ηεο θνληά ζηα ινπινχδηα θη φιεο νη πεηαινχδεο θαη ηα 

δσχθηα επηζθέπηνληαη ην θξαλίν ηεο (…) Σν βξάδπ ηελ μαπιψλνπκε ζην 

θξεβάηη ηεο θαη ην πξσί ηελ μππλάκε λα ραξεί ηελ θαηλνχξγηα εκέξα. Μα ηα 

ρξφληα πέξαζαλ θαη δε κπνξνχκε λα ηε κεηαρεηξηδφκαζηε αθφκε ζαλ κηθξφ 

παηδάθη. Ήξζε ν θαηξφο λα παληξεπηεί. Ήξζε ν θαηξφο λα πάεη ζην ζπίηη ηεο 

θαη λα δήζεη κηα θαηλνχξγηα δσή, καδί κε ηνλ άληξα ηεο.172 

ηξαηεγφο: Φπιάκε απηήλ ηελ θφξε, ρξφληα νιφθιεξα κεο ηα πνχπνπια, γηα λα ζαο ηελ 

παξαδψζνπκε άζπηιε ζηα βξσκεξά ζαο ρέξηα (…) κηα νιφθιεξε δσή πίζηεο 

θη ειπίδαο ηελ πεηάηε ζηα ζθνππίδηα κε ην έηζη ζέισ. Αελ αθνχηε ινηπφλ ηνπο 

θηχπνπο ηεο θαξδηάο ηεο; Αελ αηζζάλεζηε ηε δσή λα δνλεί ην ειαζηηθφ ηνπ 

κπαινληνχ; Βκείο ηφζα ρξφληα κ‟ απηή ηε ραξά δνχκε.173
 

 

Δ ιζηνμαζηζηή ζδεμθμβία δεκ επζηνέπεζ ηδκ «απμηοπία», δεκ επζηνέπεζ ηδκ ηαημηοπία 

ηςκ θμνέςκ ηδξ. Ο εάκαημξ ηδξ κεανήξ ιμκαπμηυνδξ είκαζ έκα ζοιαάκ πμο δεκ 

ιπμνεί κα βίκεζ απμδεπηυ ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ημοθημφναξ
174

. Ο ιζηνμαζηζηυξ 

ηφηθμξ ηδξ γςήξ πνέπεζ κα αοηυ-ηονςεεί ιέζα απυ ημ βάιμ:  

 

Θεία:  Πξέπεη λα ηελ παληξέςνπκε πξψηα Ώιέμαλδξε …175
 

 

Δ μζημβέκεζα εθεονίζηεζ θμζπυκ, ηδ αμδεεία ηδξ ενδζηείαξ, ημκ ηνυπμ κα 

παναηάιρεζ ημκ εάκαημ, κα ημκ «ηαηαπαηήζεζ», βζα κα ζχζεζ ημ ηφνμξ ηαζ ηδκ 

οπυθδρή ηδξ. Βίκαζ δζαηεεεζιέκδ κα πθδνχζεζ ημκ δζαιεζμθααδηή ηαζ ημ ελζθαζηήνζμ 

εφια, βζα ηδκ πεναίςζδ ηδξ οπυεεζήξ ηδξ. Σμ πνυαθδια, υιςξ, δδιζμονβείηαζ υηακ μ 

βαιπνυξ/εφια ακηζδνά, δεκ δέπεηαζ κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ πθάκδ ημοξ ηαζ θεφβεζ. 

Οπυηε αηονχκεηαζ ηαζ δ ζοιθςκία ιε ημκ Πνμλεκδηή. Σμ ζπέδζμ «ζοβηάθορδξ» ημο 

βεβμκυημξ ημο εακάημο απέηοπε. 

                                                 
172

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.33 
173

 Απηφζη ζ.35 
174

 Φζθίπ Ώνζέξ, φ.π., ζ.56: «Δ ανπαία ζηάζδ, πμο εεςνεί ημ εάκαημ μζηείμ, ημκηζκυ ηαζ, ζοβπνυκςξ 

ημκ εθαπζζημπμζεί, ημκ απμκεονχκεζ, είκαζ νζγζηά ακηίεεηδ πνμξ ηδ δζηή ιαξ υπμο μ θυαμξ πμο 

πνμλεκεί είκαζ ηυζμ ιεβάθμξ χζηε δεκ ημθιάιε μφηε ημ υκμιά ημο κα πνμθένμοιε.» 
175

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.37 



 95 

Θεία: (ζηνλ Πξνμελεηή) Αελ πηζηεχσ λα καο δεηήζεηε θαη ηα ξέζηα ηψξα; Ώξθεηά καο 

θνπξάζαηε ηφζνλ θαηξφ. Ώλ ζπκάζηε είρακε ζπκθσλήζεη απ‟ ηελ αξρή πξηλ μεςπρήζεη 

αθφκε, πσο ζα „πξεπε λα η‟ αλαιάβεηε φια εζείο. Ώπφ ην κπαιφλη κέρξη θαη ην γάκν. 

Βίραηε κήπσο ηελ αμίσζε λα θξαηάκε κε ην δφξη φιε απηή ηελ πίζηε; Κη αλ ζέιεηε λα 

κάζεηε, εγψ δελ πίζηεςα πνηέ. Μα λα, ήζεια κφλν λα παληξέςσ απηφ ην θνξίηζη, 

επεηδή ην είρα ππνζρεζεί ζηε καθαξίηηζζα ηε κάλα ηεο. (…) Αε ζα ζαο δψζσ νχηε 

δεθάξα, νχηε κηα δεθάξα. Δ ζπκθσλία είλαη ζπκθσλία. Ώπνηχραηε.
176

 

 

Ο Αάζηαθμξ, ανίζηεηαζ ζημκ ακηίπμδα ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ζοββεκχκ, βζ‟ αοηυ ηαζ 

είκαζ μ πζμ ζοιπαεήξ ηφπμξ ιε ηδκ αθέθεζα ηαζ ηδκ αβαεμζφκδ ημο. Δ ιυκδ ζηέρδ 

ημο είκαζ πχξ εα «ζςεεί». Καζ ζςηδνία βζ‟ αοηυκ ζδιαίκεζ: γεοβάνςια, έκςζδ, 

βάιμξ. Ώνκείηαζ κα ζοιιεηάζπεζ ζημκ βάιμ-πανςδία ιε ιζα κεηνή, πμο ζηανχκεζ δ 

μζημβέκεζα:  

 

Αάζθαινο: «Μα ηη γάκνο; ηη γάκνο; (…) Αελ κπνξψ, δελ αληέρσ. Πξέπεη λα βξσ έλαλ 

ηξφπν λα θχγσ λα πάσ ζηα ιηβάδηα».
177

  

 

Καεχξ μ εείμξ ηνοπάεζ ημ ιπαθυκζ, πμο πενζέπεζ ηδκ ροπή ηδξ Ώκηζβυκδξ ιε ημ λίθμξ 

ημο ηαζ δ μζημβέκεζα ιέκεζ έηπθδηηδ, μ Αάζηαθμξ «(…) ανίζηεζ ηαζνυ κα θφβεζ. Έπεζ 

λδιενχζεζ»
178

 Ο Αάζηαθμξ δναπεηεφεζ. Πδβαίκεζ ζηδ θφζδ. Βηεί ακήηεζ, εηεί εα ανεζ 

ηδ βαθήκδ. Ώκέηνερε ημ ζπέδζμ ηςκ ιζηνμαζηχκ ηαζ λέθοβε απυ ημ δίπηο πμο ημο 

άπθςζακ. Δ  μζημβέκεζα δηηήεδηε. 

 

Δ μζημβέκεζα αοηή, ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα, είκαζ επζγήιζα
179

. Ώκηζπνμζςπεφεζ ημ 

πανδηιαζιέκμ ζφζηδια, ημοξ εεζιμφξ, ηζξ λεπεναζιέκεξ ηαζ ιμοιζμπμζδιέκεξ αλίεξ, 

ηα ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά ζδεμθμβήιαηα, πμο μδδβμφκ ζηδ, αέααζδ, αθθμηνίςζδ ημο 

ακενχπμο. Γζ‟ αοηυ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ καηαηψλεη ηδ δζαζχκζζή ηδξ. Οζ αλίεξ ηδξ έπμοκ 

                                                 
176

 Απηφζη ζ.38 
177

 Απηφζη φ.π., ζ.35 
178

 Απηφζη ζ.37
 

179
 Λζθή Γςβνάθμο, «Οζ εείμζ ηδξ Ώκηζβυκδξ». Παναηίεεηαζ ζημ: Δπηζεψξεζε Σέρλεο, ηυιμξ ΕΏ΄, ηπ. 

62, ζ. 160: «(…) Δ πεεαιέκδ Ώκηζβυκδ ημο Γζχβα, ήηακ υθα ηα κεηνά, υθα ηα απμζηεςιέκα, υθα ηα 

ιμοιζμπμζδιέκα, υθα ηα ηανζπεοιέκα πμθζηζηά, ημζκςκζηά ηαζ πκεοιαηζηά ηαεεζηχηα. Κζ μζ «εείμζ» 

ηδξ ζδιαζμζημθζζιέκδξ κεηνήξ κφθδξ, αλζμενήκδηεξ ηανζηαημφνεξ ζζπφμξ (…)».  
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απυ ηαζνυ πεεάκεζ ηαζ μ ζηεθεηυξ ημοξ
180

 δζαηδνείηαζ ζημ «ιαφνμ ημοηί» πμο 

απμηαθφπηεζ ηδκ αθήεεζα βζα ηα αίηζα ηδξ ηαηαζηνμθήξ -υπςξ ηαζ ζημ ιαφνμ ημοηί 

ημο αενμπθάκμο. Ώκηζεέηςξ, μ «δθίεζμξ» Αάζηαθμξ «ζχγεηαζ», δζαθεφβεζ ζηα 

θζαάδζα, ζηδ θφζδ. Δ αεςυηδηά ημο ηαζ ημ έκζηζηηυ ημο εα επζηναηήζμοκ. Αε εα 

γεοβανχζεζ ιε ηδ ζήρδ ημο ιζηνμαζηζζιμφ. Σμ ιμκηέθμ ηδξ 

ηαηαββεθίαξ/απμδυιδζδξ θεζημονβεί ηζ εδχ. 

 

β) Ο εάκαημξ ζημ ένβμ 

 

Δ πανμοζία ηδξ κεηνμηεθαθήξ ηαζ ηα μζηά ηδξ κεανήξ ημπέθαξ πμο δζαηδνμφκ μζ 

ζοββεκείξ ηδξ αθθά ηαζ ημ ιπαθυκζ ζημ μπμίμ πενζέπεηαζ δ ηεθεοηαία ηδξ πκμή, είκαζ 

αδζάρεοζημζ ιάνηονεξ εακάημο. οκεπχξ, ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο είκαζ μ πονήκαξ 

ηαζ αοημφ ημο ιμκυπναηημο. 

 

δ) Δ εζνςκεία ζημ ένβμ 

 

Σμ Πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο είκαζ έκα άηνςξ εζνςκζηυ ένβμ. Ο ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμζεί 

ηδκ εζνςκεία ςξ ιέζμ βζα κα δζαηανάλεζ ηζξ ηναημφζεξ ακηζθήρεζξ: i) ηδ πνζζηζακζηή 

πεπμίεδζδ υηζ δ ροπή ηάεε ακενχπμο είκαζ αεάκαηδ ηαζ ii) ηδ ιζηνμαζηζηή ακηίθδρδ 

βζα ημκ βάιμ. 

Δ ηαηαββεθηζηή εέζδ ημο ΐ. Γζχβα επζηεκηνχκεηαζ ζ‟ αοηυ ημ ιμκυπναηημ ζημ 

ζφζηδια   

 

« (…) ησλ απνηηηαλσκέλσλ θνηλσληθψλ αμηψλ πνπ, σζηφζν, ρεηξαγσγνχλ αθφκε ηνλ 

άλζξσπν, κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα απνιέζεη απηφο ηελ αλζξσπηλφηεηά ηνπ.»181
 Βηθναζηήξ 

αοηχκ, είκαζ δ μζημβέκεζα, δ μπμία ηεθζηά ιέκεζ άηθδνδ. Ώοηή είκαζ ηαζ δ 

ηαηαζηνμθή ηδξ. Δ δζαζχκζζδ ηέημζςκ ιζηνμαζηζηχκ εεζιχκ ηαζ αλζχκ, ηαζ ηονίςξ, 

ενδζηεοηζηχκ πεπμζεήζεςκ υπςξ ημο Υνζζηζακζζιμφ, ηναηά ημ άημιμ δέζιζμ ηςκ 

πνμηαηαθήρεςκ ηαζ ημ ειπμδίγεζ κα ζοθθάαεζ ηδκ φπανλδ ζηδκ μθυηδηά ηδξ, πνάβια 

πμο δζαζζεδηζηά ηαζ εκμναηζηά ηάκεζ μ Αάζηαθμξ. Ο Αάζηαθμξ θεφβεζ έκηνμιμξ, 

επζθέβμκηαξ ηδ θφζδ, ςξ ζφκεεζδ φθδξ ηαζ πκεφιαημξ, ηζ υπζ ηδ ιεηαθοζζηή πενί 

                                                 
180

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, Κιεηδηά θαη θψδηθεο ηνπ ζεάηξνπ, υ.π., ζ.196: «(…) βζα ηδκ μζημβέκεζα 

δ Ώκηζβυκδ είκαζ μζ ηαηδβμνίεξ ηδξ μοζίαξ, ημ ιζηνμαζηζηυ οπμηαηάζηαημ ηδξ μοζίαξ, ηα ημζκςκζηά 

ηαζ ζδεμθμβζηά παναθενκάθζα ημο πνμζχπμο.» 
181

 Υανά Μπαημκζηυθα, Καλφλεο θη εμαηξέζεηο, υ.π., ζ.72 
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ροπήξ ηαζ ηζξ θνμφδεξ εθπίδεξ ηδξ. Ο Αάζηαθμξ απμηεθεί ηδκ πνμκφιθδ ηςκ 

δναιαηζηχκ πνμζχπςκ πμο εα ακαπηφλεζ ζηα επυιεκα ένβα ημο μ ΐ. Γζχβαξ, ςξ 

πνυηοπα εκζςιάηςζδξ ιε ηδ θφζδ. Γζ‟ αοηυ ηαζ ημ Πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο ιπμνμφιε 

κα πμφιε υηζ ανίζηεηαζ ζημ ιεηαίπιζμ ακάιεζα ζηδκ εειαηζηή ηαηδβμνία Δηξσληθή 

πιεπξά ηεο δσήο ηαζ Δλζσκάησζε κε ηε θχζε. Πνμηζιήζαιε κα ημ εκηάλμοιε ζηδκ 

πνχηδ δζυηζ μ εζνςκζηυξ θυβμξ ηαηζζπφεζ έκακηζ ηςκ οπυθμζπςκ ζημζπείςκ. 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ, ιέπνζ ηχνα ζοθθέβεζ ζδεμθμβζηά ζημζπεία πμο ακηαπμηνίκμκηαζ 

πενζζζυηενμ ζημκ δζηυ ημο ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ αίζεδζδξ ηςκ πναβιάηςκ. Ώκαθφεζ ηαζ 

δζενεοκά
182

 ζοκεπχξ. Γζ‟ αοηυ, ελάθθμο, επζδίδεηαζ ζε ζφκεεζδ δζαθμνεηζηχκ 

ζδεμθμβζχκ ηαζ εέζεςκ, πςνίξ κα απμδέπεηαζ, ελ μθμηθήνμο ηαιζά. Ο Αάζηαθμξ, 

υιςξ, θαίκεηαζ υηζ εηθνάγεζ ηα ανπέβμκα ηαζ αοεεκηζηά εηείκα παναηηδνζζηζηά ημο 

είδμοξ, πμο μ ΐ. Γζχβαξ επζεοιεί κα δζαηδνήζεζ ςξ ζδζυηδηεξ ζημκ ηφπμ ακενχπμο 

πμο πνμαάθθεζ ζηα ηαημπζκά ένβα ημο. οββεκεφεζ ζε πμθθά, υπςξ εα δμφιε 

παναηάης, ηαζ ιε ημκ έηενμ «ζφγοβμ»/Αμθμθυκμ, ζημ ιμκυπναηημ Ζ θσκσδία ηεο 

κχγαο.  

 

9.  Σν ζηξηπ-ηηδ ηνπ ηζνιηά (1978, παληνκίκα, αλέθδνην) 

 

Σα ηάηςεζ δφμ ιζηνά ηείιεκα ημο ΐ. Γζχβα, Σν ζηξηπ-ηηδ ηνπ ηζνιηά ηαζ Σν Παξακχζη 

ηθείκμοκ ηδ Θειαηζηή Καηδβμνία «Θάκαημξ: δ εζνςκζηή πθεονά ηδξ γςήξ». 

Πνυηεζηαζ βζα ιζαξ ζεθίδαξ πμκήιαηα. Βίηε είκαζ δναιαημονβζηέξ απυπεζνεξ πμο εα 

μδδβμφζακ ζε ιεβαθφηενεξ ζοκεέζεζξ είηε μ ΐ. Γζχβαξ έηακε πνμζπάεεζα κα 

πεζναιαηζζηεί ιε ιζηνά ζηεηζάηζα, πνυγεξ ηαζ πακημιίια -ηαηά ιίιδζδ ημο 

Μπέηεη
183

. Δ δζεζζδοηζηή ηαζ ηαηαθοηζηή επίδναζδ πμο, εκίμηε, έπμοκ πανυιμζα 

ηείιεκα ζημκ εεαηή είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή απυ έκα πμθφπναηημ ένβμ. Χξ ακήζοπδ 

θφζδ μ ΐ. Γζχβαξ ελενεφκδζε ηζ αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ. Φαίκεηαζ, υιςξ, υηζ δεκ 

ζηακμπμζήεδηε ανηεηά, βζ‟ αοηυ δεκ αζπμθήεδηε πεναζηένς. Ώοηά ηα δφμ ηείιεκα 

απμηεθμφκ ημ ιυκμ πανάδεζβια ζοκμπηζηήξ βναθήξ ζηδ δναιαημονβία ημο.  

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο: 

                                                 
182

Μανίηα Θςιαδάηδ, φ.π., ζ. 89-90: «Καηά ζοκέπεζα ζηδκ ημζιμεεςνία ημο ΐαζίθδ Γζχβα δ 

αθήεεζα ηαζ δ βκχζδ ηδξ οπυηεζκηαζ ζε επίπμκδ δζενεφκδζδ, ακάθοζδ ηαζ αιθζζαήηδζδ.» 
183

 ΐθέπε: άιμοεθ Μπέηεη, Πξφδεο 1945-1980, ιηθν. Βνζθφθδξ Μανςκίηδ, Παηάηδ, Ώεήκα, 1998 
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Έκαξ άκηναξ ειθακίγεηαζ ζηδ ζηδκή κηοιέκμξ ηζμθζάξ. Έκα πζάκμ παίγεζ ιεθςδία 

ειααηδνίμο. Ο ηζμθζάξ εηηεθεί ηάπμζμοξ αδιαηζζιμφξ ζημκ νοειυ ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ανπίγεζ κα βδφκεηαζ, αβάγμκηαξ πνχηα ημ γςκάνζ, ηδ θμοζηακέθθα, ηα 

ηζανμφπζα ημο. Ώπυ ηάης λεπνμαάθθεζ έκα θνάημ οπμονβζηυ, παίνκεζ ηζ έκα διίρδθμ 

ηαπέθμ ηαζ ιεηαιθζέγεηαζ ζε Πνχζμ ζηναηδβυ. Ώθμφ εηηεθέζεζ ιενζημφξ 

ζπδιαηζζιμφξ οπυ ημοξ ήπμοξ εθαθνμφ ειααηδνίμο, ανπίγεζ κα βδφκεηαζ ηαζ πάθζ. 

Ώοηή ηδ θμνά λεπνμαάθθεζ δ ζημθή εκυξ Γάθθμο ζηναηδβμφ, μ άκηναξ ημθθά ηζ έκα 

θεπηυ ιμοζηάηζ, θμνά ηζ έκα βαθθζηυ ηαπέθμ, εκχ θζηκίγεηαζ οπυ ημοξ ήπμοξ 

ιμοζζηήξ ηακ-ηακ. Πενπαηά απυιαηνμξ ηαζ ζηδηυξ. ηδ ζοκέπεζα ανπίγεζ κα βδφκεηαζ 

ηαζ πάθζ. Σχνα ηάης απυ ηα νμφπα ημο απμηαθφπηεηαζ δ ζημθή εκυξ Άββθμο 

ζηναηδβμφ, ιε ζηνζθηυ ιμοζηάηζ ηαζ ηαπέθμ. Πενπαηά ιε φθμξ, ζηέηεζ. Πέθηεζ πάις 

ηαζ πνμζπαεεί κα αβάθεζ ημ πακηεθυκζ. Σεθζηά ηα ηαηαθένκεζ. Σμ πεηάεζ ηαζ απυ 

ηάης απμηαθφπηεηαζ δ ζημθή εκυξ Ώιενζηάκμο ζηναηδβμφ. δηχκεηαζ ηαζ πενπαηά 

ιαζχκηαξ ηζίπθα. Με άκεηεξ ηζκήζεζξ αβάγεζ ημ ζαηάηζ ημο ηαζ ημ πακηεθυκζ ημο. 

Ώπυ ιέζα απμηαθφπηεηαζ έκαξ ζηεθεηυξ ιεξ ημ ζημηάδζ. Ο ζηεθεηυξ ιαζάεζ ηζίπθα. 

ΐβάγεζ ηδκ ηζίπθα απυ ηα ζαβυκζα ημο, ηδκ πεηάεζ, ζηαονχκεζ ηα πένζα. Σμ πζάκμ 

ζηαιαηά ενζαιαεοηζηά. 

 

α. Πθαίζζμ δνάιαημξ 

Σμ ζηεηξ αοηυ βνάθεηαζ ημ 1978 ιαγί ιε ημ επυιεκμ Σν παξακχζη. Υνμκμθμβζηά 

απέπεζ πμθφ απυ ηδκ Ώ΄ Πενίμδμ (1957-1964). Εδεμθμβζηά, υιςξ, ηαοηίγεηαζ απυθοηα 

ιε ηδκ Θειαηζηή Καηδβμνία πμο μκμιάζαιε Θάλαηνο: ε εηξσληθή πιεπξά ηεο δσήο. 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα πακημιίια. Έκα ιζηνυ αμοαυ ζηεηξ πμο ζαηζνίγεζ ηζξ αθθεπάθθδθεξ 

ηαηαηηήζεζξ πμο οπέζηδ δ Βθθάδα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζζημνίαξ ηδξ. Ο ηζμθζάξ, 

ηαηαηηήεδηε ζηαδζαηά απυ υθμοξ ημοξ θαμφξ. ιςξ, δ ιμίνα ηάεε ζηναηδθάηδ, ηάεε 

ζηναηδβμφ, ηάεε ηαηαηηδηή απμζηζμηνάηδ είκαζ δ ίδζα: μ εάκαημξ. Δ εζνςκεία είκαζ 

δζάποηδ ζημ ζηζβιζυηοπμ: πίζς απυ ηάεε ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα οπμαυζηεζ ημ 

ιμζναίμ ηέθμξ. Ο εάκαημξ «ηθείκεζ» ημ ιάηζ ζε ηάεε πνάλδ ημο ακενχπμο. πςξ ηαζ 

ην πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο, μ ζηεθεηυξ ήηακ υ,ηζ είπε απμιείκεζ απυ ημ δνμζενυ 

ημνίηζζ, έηζζ ηζ εδχ υ,ηζ έπεζ απμιείκεζ απυ ηα ιεβαθεία, ηα ειααηήνζα, ηζξ 

πανεθάζεζξ ηαζ ηζξ θακθάνεξ ηςκ αλζςιαημφπςκ είκαζ ιζα ανιαεζά ηυηηαθα, 

ηαθμζπδιαηζζιέκα.  
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Σδκ ίδζα ζδέα εηθνάγεζ άθθςζηε ηαζ μ Έθθδκαξ οπεννεαθζζηήξ πμζδηήξ ηαζ γςβνάθμξ 

Νίημξ Βββμκυπμοθμξ ζημκ πίκαηά ημο «Au rendez-vous allemand»
 184 

(Βζηυκα 2).  

Πίζς απυ ηάεε επζηοπία ηζ εκένβεζα ημο ακενχπμο ηαναδμηεί μ εάκαημξ. Καζ είκαζ 

θοζζηά μ έζπαημξ κζηδηήξ!  

 

 

Βζηυκα 2: Νίημξ Βββμκυπμοθμξ, Au rendez-vous allemand (1963) 

 

Ώηυια ηαζ πςνίξ ηείιεκμ, ιυκμ ιε ηζξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ, δ ειιμκή ημο ΐ. Γζχβα ιε 

ημκ εάκαημ είκαζ ειθακήξ. Βίκαζ ηζ εδχ πνςηαβςκζζηήξ. Υςνίξ κα ημιίγεζ βθαφηα εζξ 

Ώεήκαξ ιε αοηυκ ημκ ιφεμ ημο, μ ζοββναθέαξ, πεζναιαηίγεηαζ ιε ηδ θυνια ηδξ 

πακημιίιαξ, πάκηα υιςξ πάκς ζημ μζηείμ ηζ αβαπδηυ ημο εέια, ημκ εάκαημ. 

οιπενζθάααιε ημ ζηεηξ αοηυ ακάιεζα ζηα οπυθμζπα εεαηνζηά ημο ΐ. Γζχβα, 

αηνζαχξ βζαηί εκδοκαιχκεζ ηζ επζηονχκεζ ηδκ απυθοηα εακαημηεκηνζηή μπηζηή ημο 

ζοββναθέα.  

 

                                                 
184

 ΐθέπε πίκαηα: Νίημξ Βββμκυπμοθμξ, Au rendez-vous allemand, θάδζ ζε ιμοζαιά, 1963, ζημ: Οη 

Έιιελεο δσγξάθνη: 20νο Αηψλαο, Μέθζζζα, 1988, η. 2, ζεθ. 278 
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10.  Σν παξακύζη (1978, αλέθδνην) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο: 

Πνυζςπα: Γζαβζά, εββυκζ 

 

Μζα βζαβζά αθδβείηαζ έκα παναιφεζ ζημκ εββμκυ ηδξ, βζα κα ημκ κακμονίζεζ. 

Πενζβνάθεζ έκακ ηυζιμ ζημ πείθμξ ηδξ ηαηαζηνμθήξ, υπμο υθα πδβαίκμοκ ακάπμδα. 

Ώηυια ηζ μζ άκενςπμζ πενπαημφκ ιε ηα πένζα. Δ θφζδ έπαζε ηδκ ανιμκία ηδξ. 

Γεκκζμφκηαζ άκενςπμζ ηέναηα. Φοηά ηενάζηζα ηαζ αθθυημηα θοηνχκμοκ. Έκαξ 

ζοκεπήξ ευνοαμξ, ζακ αμοδηυ αημφβεηαζ απυ πακημφ. Κακείξ δε βκςνίγεζ απυ πμφ 

πνμένπεηαζ. Άθθμζ θεκ απυ ηα έβηαηα ηδξ βδξ, άθθμζ θεκ απυ ημ ημνιί ηςκ ακενχπςκ. 

θμζ έπμοκ ηνεθαεεί. Αεκ ιπμνμφκ κα ενιδκεφζμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ. Λεθηά δεκ 

οπάνπμοκ πανυθμ πμο υθμζ δμοθεφμοκ. Κάπμζμξ ηα παίνκεζ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ 

«Μεβάθδ Λδζηεία». Έηζζ, μ έκαξ ηνχεζ ημκ άθθμ. Λδζηέξ ηοηθμθμνμφκ πακημφ. 

Οφηε ηζ μ ααζζθζάξ δεκ έπεζ θεθηά. Κακείξ δε βεκκά παζδζά δζυηζ εα πεεάκμοκ απυ ηδκ 

πείκα. Οζ ζμθμί δεκ ιπμνμφκ κα ανμοκ θφζδ. Συηε ηνία παθζηάνζα -μ ηέθακμξ, μ 

Γζςνβάηδξ ηαζ μ Γζακκάηδξ- απμθάζζζακ κα πενάζμοκ εάθαζζεξ, αμοκά, πμηάιζα, 

βζα κα ανμοκ ημοξ Μεβάθμοξ Λδζηέξ. Πήβε πνχημξ μ ηέθακμξ. ημκ δνυιμ ανήηε 

έκακ βένμ. Βηείκμξ ημο είπε υηζ πνέπεζ κα πάεζ ζ‟ έκα ζπίηζ ιαηνζά ηαζ κα ηηοπήζεζ 

ηδκ πυνηα. Θα ημο ακμίλμοκ ηαζ ηυηε εα ημφ ηυρμοκ ηα πυδζα. Όζηενα κα ζοκεπίζεζ 

ηαζ κα ηηοπήζεζ ηδ δεφηενδ πυνηα. Θα ημφ ακμίλμοκ ηαζ ηυηε εα ημφ ηυρμοκ ηδ ιέζδ. 

Όζηενα κα ζοκεπίζεζ ηαζ κα ηηοπήζεζ ηδκ ηνίηδ πυνηα. Θα ημφ ακμίλμοκ ηαζ ηυηε εα 

ημφ ηυρμοκ ημ ηεθάθζ. Μυθζξ άημοζε αοηά μ ηέθακμξ ιεηάκζςζε ηαζ βφνζζε πίζς. 

Σμ ίδζμ έηακε ηαζ μ Γζςνβάηδξ. Ο Γζακκάηδξ, υιςξ, μ ιζηνυηενμξ απμθάζζζε κα πάεζ. 

Κζ έηζζ, πηφπδζε ηδκ πνχηδ πυνηα. Σμο άκμζλακ. ημηάδζ. Καζ λαθκζηά έκα ζπαεί ημο 

ηυαεζ ηα πυδζα. οκεπίγεζ ζηδ δεφηενδ πυνηα. Υηοπάεζ, ημο ακμίβμοκ, ζημηάδζ. Καζ 

λαθκζηά έκα ζπαεί ημο ηυαεζ ηδ ιέζδ. Με υ,ηζ ζχια ημο απυιεζκε πηοπάεζ ηαζ ηδκ 

ηνίηδ πυνηα, ημο ακμίβμοκ, ζημηάδζ. Ξαθκζηά πέθηεζ έκα ζπαεί ημο ηυαεζ ηαζ ημ 

ηεθάθζ. Καζ δεκ λακάδε ηίπμηα άθθμ πζα απυ ζημηάδζ. Κζ εδχ ηεθεζχκεζ δ αθήβδζδ 

ηδξ βζαβζάξ. Δ βζαβζά βονκάεζ ηυηε ζημκ εββμκυ ηδξ κα δεζ ακ ημζιήεδηε. Βηείκμξ δεκ 

ημοκζέηαζ ηαευθμο. Σμκ ηαναημοκάεζ αθθά ημ παζδί πέθηεζ απυ ηδκ ηανέηθα ημο ηαζ 

ζηάεζ ζημ πάηςια υπςξ έκα λφθμ. Δ βζαβζά ηνααάεζ ηα ιαθθζά ηδξ ηαζ ηθαίεζ βμενά 

θέβμκηαξ: «Σζ έηακα δ ζοθμνζαζιέκδ, άεεθά ιμο. Ξφθζαζε ημ αθαζηάνζ ιμο.» 
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α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

πςξ ηαζ Σν ζηξηπ-ηηδ ηνπ ηζνιηά έηζζ ηαζ ημ Παξακχζη είκαζ απθχξ έκα ζοββναθζηυ 

πείναια ημο ΐ. Γζχβα. ημ ηέθμξ ημο δαηηοθυβναθμο ανίζημοιε ζδζυπεζνα βναιιέκμ 

«6 ½ θεθηά». Πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ είπε πνμκμιεηνήζεζ ηδκ αθήβδζδ ημο ζηεηξ, 

ιάθθμκ δζυηζ ήεεθε κα δεζ ζε πμζμ ααειυ έκα ηυζμ ιζηνυ ζοββναθζηυ πυκδια ιπμνεί 

κα πνμηαθέζεζ ηαζ κα εβείνεζ ακηζδνάζεζξ ηαζ ζηέρεζξ ζημκ εεαηή. Ίζςξ, έηακε 

πεζνάιαηα ιε δζάθμνμοξ θίθμοξ ηαζ βκςζημφξ δζααάγμκηάξ ημ. Οοζζαζηζηά, 

πνυηεζηαζ βζα ιζα ιζηνή πνυγα, υπςξ αοηέξ πμο έβναρε μ Μπέηεη. Ο ζοββναθέαξ 

πνμηαθεί ημκ εεαηή ηαζ ημκ ακαζηαηχκεζ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, ημ ηείιεκμ ειπενζέπεζ 

ζαθχξ ηαζ ηδκ ζδεμθμβζηή εέζδ ημο ζοββναθέα ημο. 

 

β) Παναιφεζ 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμζεί εδχ ημκ ηίηθμ παξακχζη ιε δζπθή ζδιαζία: ιία 

ηονζμθεηηζηή ηαζ ιία ιεηαθμνζηή. ηδκ ηονζμθεηηζηή ημο έκκμζα ην παξακχζη 

απμηεθεί ηδκ ζζημνία πμο ιζα βζαβζά επζθέβεζ κα αθδβδεεί ζημκ εββμκυ ηδξ. ηδ 

ιεηαθμνζηή ημο έκκμζα ην παξακχζη είκαζ μζ ζζημνίεξ πμο δζαζπείνμοκ ηαηά ηαζνμφξ 

μζ ηναημφκηεξ βζα κα εηθμαίζμοκ ημκ θαυ ηαζ κα ημκ ηναηήζμοκ ζε αδνάκεζα. Ο 

ζοββναθέαξ παίγεζ εδχ ιε ηζξ δφμ υρεζξ ηδξ ζδιαζίαξ ημο. ηήκεζ, έηζζ, έκακ ιφεμ
185

, 

πμο πνμζζδζάγεζ ζηδκ παναιοεζαηή αηιυζθαζνα, ιε οπενθοζζηέξ ηαηαζηάζεζξ, 

πανάδμλα ηαζ ιαηάανζα έηααζδ. Κζκείηαζ ζοκεπχξ κυιζια ζημκ παναιοεμδναιαηζηυ 

πχνμ, υπςξ άθθςζηε ηαζ ζημ ιμκυπναηημ Ο Μέγαο Μπεεδάρ. Δ ακαηνμπή ημο 

παναιοεζαημφ πθαζζίμο ένπεηαζ υηακ μ αηνμαηήξ, μ εββμκυξ απμδεζηκφεηαζ «κεηνυξ». 

οκήεςξ, δ αθήβδζδ ημο παναιοεζμφ εοθναίκεζ ηαζ ηαηαπναΰκεζ ημκ αηνμαηή ημο. 

‟ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, ημκ απμζαμθχκεζ ηαζ ημκ ηαηαζηνέθεζ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

οπεννεαθζζηζημφ ηφπμο ακαηνμπή, πμο ακηίηεζηαζ ζηδ ζοιααηζηή δζαδζηαζία 

δζήβδζδξ εκυξ παναιοεζμφ. Ο ΐ. Γζχβαξ θεζημονβεί ακαηνεπηζηά. Ξαθκζάγεζ, 

εζζάβμκηαξ έκακ πανάβμκηα απνυαθεπημ, ηοπαίμ
186

: ημκ εάκαημ ημο εββμκμφ. Ο 

ζοββναθέαξ θαίκεηαζ κα δίκεζ αοηή ηδκ απνυαθεπηδ έηααζδ ζημ παναιφεζ ημο δζυηζ 

εέθεζ κα πνμηαθέζεζ ζφβποζδ. Δ ζδζμζοβηναζία ημο δεκ ημο επζηνέπεζ μφηε έκα 

                                                 
185

 Pierre Brunel, Claude Pichois, Andre-Michel Rousseau, Ση είλαη ζπγθξηηηθή γξακκαηνινγία;, υ.π., 

ζ.200: «Θα μκμιάζμοιε ιφεμ έκα αθδβδιαηζηυ ζφκμθμ πμο έπεζ ηαεζενςεεί πάνδ ζηδκ πανάδμζδ ηαζ 

ζημ μπμίμ έπεζ, ημοθάπζζημκ ζηδκ ανπή ημο, απμηοπςεεί δ εζζαμθή ημο ζενμφ ή ημο οπενθοζζημφ ιέζα 

ζημκ ηυζιμ.» 
186

 Σδκ έκκμζα ηπραίν ηδκ εζζήβαβε μ ΐ. Γζχβαξ πνχηδ θμνά ζημ ιμκυπναηημ Σν ιαζηηρέλην θέξεηξν. 

Θα ηδκ λακαζοκακηήζμοιε ηαζ παναηάης ζηα πμθφπναηηα εεαηνζηά ένβα. 
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παναιφεζ κα αθδβδεεί ηακμκζηά. Πνέπεζ ηαζ ζ‟ αοηυ κα επέιαεζ. Να δζαηανάλεζ ηδ 

νμή ηαζ ηδκ έηααζή ημο, ι‟ έκα μθυηεθα αδζηαζμθυβδημ βεβμκυξ. Με ηάηζ πμο δεκ 

ελδβείηαζ μνεμθμβζζηζηά. Ο ΐ. Γζχβαξ δεκ αθήκεζ εοηαζνία πμο κα ιδ δείλεζ υηζ δ 

θμβζηή δεκ ανηεί βζα κα ηα επελδβήζεζ υθα. Πάκηα εα οπάνπμοκ ζημζπεία πμο εα 

παναιέκμοκ αδζεοηνίκζζηα ηαζ εμθά. 

 

‟ έκα ιεηαθμνζηυ πθαίζζμ ενιδκείαξ, μ ιφεμξ πμο δζδβείηαζ δ βζαβζά πενζβνάθεζ ιζα 

ηαναβιέκδ επμπή ηδξ ακενςπυηδηαξ. Οζ άκενςπμζ έπμοκ ηνεθαεεί, έπμοκ πανακμήζεζ 

απυ ηα αθθεπάθθδθα αθθυημηα θαζκυιεκα πμο ζοιααίκμοκ ζηδ θφζδ, ζημοξ ίδζμοξ 

ηαζ ηδκ ημζκςκία. Έκα απυημζιμ, οπενθοζζηυ «αμοδηυ» αημφβεηαζ ζοκεπχξ. Δ αζηία 

δεκ ηαημκμιάγεηαζ. Βίηε πνμένπεηαζ απυ ηα έβηαηα ηδξ βδξ είηε απυ ηα ζχιαηα ηςκ 

ακενχπςκ. Βπίζδξ, μζ άκενςπμζ δμοθεφμοκ αθθά δεκ έπμοκ πνήιαηα ηαζ πεζκμφκ, ι‟ 

απμηέθεζια κ‟ αθθδθμζπανάζζμκηαζ. Μζα ακηίζημζπδ ηαηάζηαζδ είπε πενζβνάρεζ μ 

ζοββναθέαξ ηαζ ζημ Δζηηαηφξην Humanismus. Οζ κφλεζξ είκαζ παζζθακείξ. Ο 

πθακήηδξ οπμθένεζ, ημ ζχια ηςκ ακενχπςκ μδοκά, ημ πκεφια ημοξ δζαηανάζζεηαζ, δ 

ημζκςκία παναπαίεζ. Δ «Μεβάθδ Λδζηεία»
187

, υπςξ ακαθένεηαζ, έπεζ ζοκηεθεζηεί. Ο 

ΐ. Γζχβαξ ηαηαββέθθεζ ημοξ «Μεβάθμοξ Λδζηέξ», αοημφξ πμο δζεοεφκμοκ ηαζ 

ηαηεοεφκμοκ ιε ηζξ πμθζηζηέξ ημοξ ηδκ ημζκςκία ηαζ επζαάθμοκ ηδκ ελμοζία ημοξ 

ενήιδκ ηςκ θαχκ, ιε ιμκαδζηυ βκχιμκα ημ ζοιθένμκ ημοξ. Ώοημί είκαζ πμο 

«ηαηέηθερακ» ημ ακενχπζκμ βέκμξ: οθζηά ηαζ πκεοιαηζηά ηαζ ημ απαλίςζακ 

μθμζπενχξ: 

 

«ηδκ ανπή λαθκζάζηδηακ. Καηυπζ υιςξ έκζςζακ έκα ιεβάθμ θελό ιέζα ημοξ. Λεξ ηζ 

ελακειίζηδηε μ ηυζιμξ. Σίπμηα δεκ άλζγε πθέμκ ηζ μφηε ήηακ πζα θυβμξ κα γεζ ηακείξ. 

Σέημζα ηαηαζηνμθή ημοξ είπε θένεζ δ Μεβάθδ Λδζηεία.»
188

 

 

Σμ «ηεκυ» -υπςξ είδαιε- είκαζ ιυκζιμξ ζοκμδυξ ηδξ ζηέρδξ ημο ΐ. Γζχβα. Βδχ 

ακαθένεηαζ ηυζμ ζηδκ απμοζία ηςκ οθζηχκ αβαεχκ υζμ ηαζ ζηδκ έθθεζρδ ηάεε 

μνάιαημξ πμο εα έδζκε κυδια ζηδ ζοκέπζζδ ηδξ γςήξ. Σμ ηείιεκμ αοηυ παθζκδνμιεί 

ακάιεζα ζε δφμ παίγεζ ζε δφμ εέζεζξ: αθεκυξ πενζβνάθεζ ηδ γμθενή ηαηάζηαζδ 

ηάπμζαξ ζηζβιήξ ζηδκ ζζημνία ηδξ ακενςπυηδηαξ -βζαηί υπζ ηαζ ηδ ζφβπνμκδ επμπή- 

                                                 
187

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σν παξακχζη, Ααηηοθυβναθμ, ζ.1: «Σέημζα ηαηαζηνμθή ημοξ είπε θένεζ δ Μεβάθδ 

Λδζηεία.» 
188

 Απηφζη ζ.1 
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ηαζ αθεηένμο απμηαθφπηεζ Σν Παξακχζη πμο ζηανθίγμκηαζ μζ «Μεβάθμζ Λδζηέξ» βζα 

κα ηνμιμηναηήζμοκ ηαζ κα εηθμαίζμοκ ημοξ ακενχπμοξ, χζηε κα απμδέπμκηαζ 

αδζαιανηφνδηα ηδκ ελμοζία ημοξ. Ώπυ ημοξ ηνεζξ κέμοξ πμο λεηζκμφκ κα 

ακαηαθφρμοκ ηδκ αζηία ημο ηαημφ, μζ δφμ ηνμιμηναημφκηαζ απ‟ αοηά πμο αημφκ υηζ 

ημοξ πενζιέκμοκ ηαζ μπζζεμπςνμφκ. Ο ηνίημξ αηνυιδημξ ηαζ απμθαζζζιέκμξ 

δμηζιάγεζ, αθθά ηζ αοηυξ «δεκ λακάδε ηίπμηα άθθμ πζα απυ ζημηάδζ»
189

. Σμ ίδζμ 

παεαίκεζ ηαζ μ εββμκυξ. Καζ ιυκμ αημφβμκηαξ ημ παναιφεζ απμζαμθχκεηαζ ηαζ 

αηζκδημπμζείηαζ. οιαμθζηά «λοθζάγεζ». Μεηαζημζπεζχκεηαζ ζε λφθμ, ζε δέκηνμ, ζακ 

κα ιπαίκεζ ζε θένεηνμ. Δ βζαβζά ημο ςνφεηαζ υηζ υθα ζοκέαδζακ άεεθά ηδξ. ιςξ, μ 

ΐ. Γζχβαξ, αθέπεζ ζημ πνυζςπμ ηδξ βζαβζάξ -υπςξ  δείλαιε ηαζ ζημκ Μέγα Μπεεδάρ- 

ημκ εηπνυζςπμ ηδξ ηαεεζηδηοίαξ ηάλδξ πναβιάηςκ. Οπυηε δεκ ηδξ δίκεζ άθθμεζ υζμ 

ηζ ακ εηείκδ επζηαθείηαζ άβκμζα. 

 

δ. Θάκαημξ 

Ο εάκαημξ ηζ εδχ οπμκμείηαζ. Σα παζδί λοθζάγεζ. Ο ζοββναθέαξ δεκ ακαθένεζ, 

εζηειιέκα, υηζ πέεακε, αθθά υηζ λφθζαζε. Αδθαδή αηζκδημπμζήεδηε, ζηενεμπμζήεδηε. 

Ίζςξ, θμζπυκ, αοηυ ημ παζδί κα ακαβηαζηεί κα γήζεζ ιζα γςή «λοθζαζιέκμ», 

ηνμιαβιέκμ, θμοθαζιέκμ ηαζ αδνακμπμζδιέκμ. ηάζζιμ, ζακ ιέζα ζε θένεηνμ. 

Γςκηακυ κεηνυ. Ο εββμκυξ αοηυξ βαθμοπείηαζ ιε πανυιμζα «παναιφεζα» πμο ημκ 

ζηεβκχκμοκ, αθαζνμφκ ημοξ γςηζημφξ ποιμφξ απυ ημ ζχια ημο. Σμκ απυ-ποιχκμοκ : 

«Ξφθζαζε ημ αθαζηάνζ ιμο!»
190

 -ηα ζδιαζζμθμβζηά παζπκίδζα ηςκ θέλεςκ, δδθχκμοκ 

ηαζ οπμδδθχκμοκ. Σμ πζεακυηενμ είκαζ υηζ μ εββμκυξ ηνυιαλε ηαζ «λφθζαζε» απυ ημκ 

θυαμ ημο. ιςξ ηαζ δ γςή ημο εα ζοκεπίζεζ κα είκαζ «λοθζαζιέκδ», δδθαδή ζηάζζιδ 

ηαζ αδνακήξ. Σμ παζδί εα γήζεζ ιζα γςή βαθμοπδιέκμ ιε ημκ εηθμαζζιυ ηαζ ηδκ 

ηνμιμηναηία, οπμηαβιέκμ ζημ αθθμηνζςιέκμ ηαεεζηχξ. Τπαζκζηηζηά, θμζπυκ, 

λεπνμαάθθεζ ηζ εδχ έκαξ ζάλαηνο. Ώθθδβμνζηυξ, αθθά εάκαημξ. Δ εζνςκεία 

ηονζανπεί. Γζα ιζα αηυιδ θμνά μ ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμζεί ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο 

βζα κα παναηηδνίζεζ ιζα απμκεηνςιέκδ γςή.  

 

                                                 
189

 Απηφζη ζ.2 
190

 Απηφζη ζ.2 
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Β΄ Πεξίνδνο: Δμαγγειηηθή 

Θεκαηηθή θαηεγνξία III: Θάλαηνο, ελζσκάησζε κε ηε θύζε 

 

11.  Ζ ηαθίδα ή ην ςεπηνπαίδη (1958) 

 

Πανάζηαζδ: Arche Theater, ΐζέκκδ (1962), Φμζηδηζηή εεαηνζηή μιάδα 

ΣΘ Πακ/ιίμο Παηνχκ (2006) 

 

α. Μφεμξ  ημο ένβμο 

 Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Κμπ, Πμη 

Έκα βδναζυ γεοβάνζ μ ηον-Κμπ ηαζ δ ηονά-Κμπ απέηηδζακ έκα ιςνυ, έκα αβμνάηζ. 

Σμ έπμοκ ημπμεεηήζεζ ιέζα ζ‟ έκα ιζηνυ ημοηί ζημ ζαθυκζ. Πνμζπαεμφκ κα ημ 

ηαΎζμοκ ιζα ζηαθίδα, αθθά αοηυ αάγεζ ηα ηθάιαηα. Δ ιδηένα ημο πνμζπαεεί κα ημ 

αογάλεζ αθθά ημ ζηήεμξ ηδξ είκαζ ζζπκυ. ηδ ζοκέπεζα, μζ βμκείξ αβάγμοκ ημ παζδί απυ 

ημ ημοηί ηαζ ημ αημοιπμφκ πάκς ζε ιπαιπάηζ ζημ ηναπέγζ. Σμ ιςνυ έπεζ ηζυθαξ 

αβάθεζ ιμοζηάηζα. Ο ηον-Κμπ ηαζ δ ηονά-Κμπ ααθηίγμοκ ημ παζδί ημοξ Πμη, ημ 

υκμια ηςκ παπμφδςκ ημο. Ήδδ, έπεζ αβάθεζ ηνίπεξ ζε υθμ ημο ημ ζχια ηαζ «πνέπεζ κα 

ημο ανμοκ κφθδ». ημ άημοζια αοηχκ ηςκ θυβςκ ημ παζδί δίκεζ παζημφηζα ζημοξ 

βμκείξ ημο, μζ μπμίμζ εβηαηαθείπμοκ ημ δςιάηζμ έκηνμιμζ. ηακ επζζηνέθμοκ μ ηον-

Κμπ είκαζ έκα αβυνζ κηοιέκμ καοηάηζ ηαζ δ ηονά-Κμπ είκαζ έκα ημνζηζάηζ ιε νμγ 

ημνδέθα. Σμ παζδί ημοξ έπεζ βίκεζ άκηναξ ιε δοκαηά ιμφζημοθα. Έκα ζιήκμξ ιφβεξ 

έπμοκ ιαγεοηεί, υιςξ, βφνς απυ ημ πνυζςπυ ημο ηαζ μζ βμκείξ ημο πνμζπαεμφκ κα ηζξ 

δζχλμοκ. Σμ παζδί αβάγεζ έκα επζεεηζηυ ιμοβηνδηυ, μζ Κμπ θμαμφκηαζ. Πέθημοκ ζηα 

βυκαηα ηθαίβμκηαξ. Φςκάγμοκ «Μαιά, ιαιά» ηαζ ηθαίκε ζακ ιςνά. Σνέπμκηαξ 

πχκμκηαζ ηάης απυ ηζξ θμφζηεξ δφμ βοκαζηχκ (Ώ΄ ηονά-Πμη: ιδηένα ημο Κμπ ηαζ ΐ΄ 

ηονά-Πμη: ιδηένα ηδξ Κμπ) πμο έπμοκ εκηςιεηαλφ ιπεζ ζημ δςιάηζμ. Σεθζηά, μζ Κμπ 

ιπαίκμοκ λακά ιέζα ζηζξ ημζθζέξ ηςκ δφμ ιδηένςκ ημοξ Πμη. 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

Οζ ημζκςκζηέξ ακαθμνέξ ζ‟ αοηυ ημ ιμκυπναηημ ηαηαηνίκμοκ ηαζ πάθζ ημ θαζκυιεκμ 

ημο εεζιμφ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ηδ ιζηνμαζηζηή δεζηή πμο επζαάθθεζ ηδκ επζηαηηζηή 

δζαζχκζζδ ημο είδμοξ. Πάβζα ηαηαλίςζδ βζα ηάεε άημιμ -παθαζυεεκ-
191

 είκαζ δ 

                                                 
191

 Robert Flaceliere, Ο δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο βίνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ιηθν. Γενάζζιμο Α. 

ΐακδχνμο, Βηδυζεζξ Παπαδήια, Ώεήκα, 2000, ζ.78: «Φαίκεηαζ θμζπυκ ηαεανά πςξ ζηδκ 
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δδιζμονβία μζημβέκεζαξ ηαζ απμβυκςκ. Έηζζ, εδχ μζ ζφγοβμζ, Κμπ, είκαζ 

εαδμιδκηάνδδεξ ηζ υιςξ απμηημφκ παζδί πςνίξ ηαιζάκ ακαζημθή! Σμ παζδί 

ιεβαθχκεζ, μζ βμκείξ βενκμφκ ηαζ πεεαίκμοκ. Έκαξ θαφθμξ ηφηθμξ, απυ βμκείξ Κνπ, 

πμο βεκκμφκ παζδζά πμο μκμιάγμοκ Πνθ, -απυ ημοξ παπμφδεξ ημοξ- ηζ αοηά βεκκμφκ 

άθθα παζδζά πμο μκμιάγμοκ Κνπ -απυ ημοξ δζημφξ ημοξ παπμφδεξ, ηζ αοηά μκμιάγμοκ 

ηα δζηά ημοξ παζδζά Πνθ, η.μ.η. Σζξ ακαθθμίςηεξ αοηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο πενζβνάθμοκ 

ηδκ μζημβεκεζαηή δμιή ηαζ ζενανπία ζημ δζδκεηέξ, ζαηζνίγεζ μ ΐ. Γζχβαξ: 

 

Κπξ-Κνπ:  Να ηνπ βγάινπκε έλα φλνκα πξέπεη. 

Κπξά-Κνπ: Ναη, λαη. Σνπ καθαξίηε ηνπ παηέξα κνπ! 

Κπξ-Κνπ: Σνπ δηθνχ κνπ! 

Κπξά-Κνπ: ρη. Σνπ δηθνχ κνπ! 

Κπξ-Κνπ: Σνπ δηθνχ κνπ!
192

 

 

Σδκ ίδζα αηνζαχξ ιζηνμαζηζηή ζδεμθδρία πενί μζημβέκεζαξ απμηφπςζε μηηχ πνυκζα 

κςνίηενα μ Εμκέζημ ζημ εεαηνζηυ ημο ένβμ Ζ θαιαθξή ηξαγνπδίζηξηα (1950). 

Υνδζζιμπμίδζε ηζ εηείκμξ ημ ίδζμ υκμια -Μπφκππ Οπάηζνλ- βζα υθα ηα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ, απυ ημοξ βμκείξ πμο ααθηίγμοκ ηα παζδζά ημοξ ιε ημ ίδζμ υκμια ιέπνζ ηα 

εββυκζα, ημοξ εείμοξ ηαζ ηζξ εείεξ
193

! Ο ΐ. Γζχβαξ απμηοπχκεζ, επίζδξ, βθαθονά ηδκ 

επζαμθή ηςκ βμκζχκ ζημ παζδί υηακ είκαζ ιζηνυ, εκχ μζ υνμζ ακηζζηνέθμκηαζ 

πθήνςξ
194

, υηακ ημ παζδί ιεβαθχζεζ ηαζ μζ βμκείξ ανίζημκηαζ ηάης απυ ηδκ ηονζανπία 

ημο. 

                                                                                                                                            
πναβιαηζηυηδηα μζ πενζζζυηενμζ Ώεδκαίμζ (ηδκ ηθαζζηή επμπή) πακηνεφμκηακ απυ ενδζηεοηζηή ηαζ 

ημζκςκζηή ζοιααηζηυηδηα -υπζ βζαηί ημοξ άνεζε. (…)» ηαζ παναηάης ζ.86: «Ώπ‟ υθμοξ ημοξ βάιμοξ 

πμο λένμοιε, ηακέκαξ δε θαίκεηαζ κα έπεζ πνμμνζζιυ κα ηαεζενχζεζ ηαηά αζζεδηυ ηνυπμ ηδκ 

εζςηενζηή έκςζδ ηςκ ζογφβςκ, ακηίεεηα απμαθέπεζ ημ ηαεεηί απμαθέπεζ ζηδκ εοηοπία ημο μ ί η μ ο, 

ηδξ ιζηνήξ δδθαδή ημζκςκζηήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ ηορέθδξ (…) ηδκ ίδζα θνμκηίδα δείπκμοκ ηαζ βζα ηα 

παζδζά πμο εα βεκκδεμφκ, πμο εα ελαζθαθίζμοκ ημ ιέθθμκ ημο μίημο.» 
192

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Βκκέα Μμκυπναηηα, Δ ζηαθίδα ή ημ Φεοημπαίδζ, υ.π., ζ.131 
193

 Βοβέκζμο Εμκέζημ, Ζ πείλα θαη ε δίςα, Ζ θαιαθξή ηξαγνπδίζηξηα, ιηθν. Γζχνβμο Πνςηυπαπα, 

Αςδχκδ, Ώεήκα, 1987, ζ.158: Κονία ιζε: «Ξένεζξ πμθφ ηαθά πςξ έπμοκ έκα αβμνάηζ ηζ έκα 

ημνζηζάηζ. Μήπςξ άημοζεξ πχξ ηα θέκε;», Κφνζμξ ιζε: «πςξ ηαζ ημοξ βμκείξ ημοξ, Μπυιπο ηαζ 

Μπυιπο. Σχνα, μ εείμξ ημο Μπυιπο Οοάηζμκ, μ βενμ-Μπυιπο Οοάηζμκ, (…) ηαζ δ εεία ημο, δ βνζά 

Μπυιπο Οοάηζμκ εα ιπμνμφζε ιε ηδ ζεζνά ηδξ κα ακαθάαεζ ηα έλμδα ηδξ Μπυιπο Οοάηζμκ, ηδξ 

ηυνδξ ημο Μπυιπο Οοάηζμκ. Έηζζ, δ ιδηένα ημο Μπυιπο Οοάηζμκ, δ Μπυιπο, εα ιπμνμφζε ιε πανά 

κα λακαπακηνεοηεί.» 
194

 ε ανηεηέξ ηςιςδίεξ ημο μ Ώνζζημθάκδξ ηαηέβναρε ηδκ ηάζδ ηςκ παζδζχκ -ζηδκ ηθαζζηή 

ημοθάπζζημκ επμπή- κα δένκμοκ ημοξ βμκείξ ημοξ. ΐθ. Ώνζζημθάκδ, ξληζεο, ιηθ. Σάζμο Ρμφζζμο, 

Κάηημξ, 1993, ζ.165: «(…) πζμ πμθφ ι‟ ανέζεζ εηείκμξ πμο θέεζ πςξ είκαζ ηαθυ κ‟ ανπάγεζξ ημκ παηένα 

ζμο ηαζ κα ημκ πκίβεζξ» ζημ ίδζμ ζ.167: Πεζζεέηαζνμξ: «Μδκ πηοπάξ ημκ παηένα ζμο (…) Άζε ημκ 

παηένα ζμο κα γήζεζ.». Ώκηίζημζπα πςνία ζοκακημφιε, επίζδξ, ζηζξ Νεθέιεο ηαζ ζημοξ θήθεο. 
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Κπξά-Κνπ: Γηαηί ρηππάο ηνλ παηεξνχιε ζνπ, ρξπζφ κνπ; Ώπηφ δελ είλαη θαιή αλαηξνθή! 

  (αθνχγεηαη θη άιιν έλα ζθακπίιη) 

Κπξ-Κνπ: ε ρηχπεζε θη εζέλα; 

Κπξά-Κνπ: Μνχ έπξεμε ην κάγνπιν! (…) Αελ είλαη ζπκπεξηθνξά απηή απφ παηδί!195
 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ εζνςκεφεηαζ ηδ ιζηνμαζηζηή πνμζηυθθδζδ ζηδκ ημζκςκζηχξ 

επζααθθυιεκδ δζαζχκζζδ ημο είδμοξ ηαζ ζηδθζηεφεζ ιέζα απυ ημοξ εαδμιδκηάνδδεξ 

βμκείξ ηδ ιαηαζμδμλία ηςκ απακηαπμφ Κνπ ηαζ Πνθ κ‟ απμηηήζμοκ απμβυκμοξ ιε 

ηάεε ηυζημξ. 

 

δ. Σίηθμξ 

Σμ ιμκυπναηημ θένεζ δφμ ηίηθμοξ: Ζ ηαθίδα ή ην Φεπηνπαίδη. Ζ ηαθίδα, ςξ μ 

απμλδναιέκμξ ηανπυξ μνζζιέκςκ πμζηζθζχκ αιπεθζμφ, έπεζ δζηηή οπυζηαζδ: αθεκυξ 

είκαζ έκαξ πμθφ ενεπηζηυξ ηανπυξ ηζ αθεηένμο ιέζα απυ ηδκ αθοδάηςζδ ηδκ μπμία 

έπεζ οπμζηεί παναπέιπεζ ζηδκ  παναηιή ηαζ ηδ βήνακζδ. Έηζζ, ζημκ απμλδναιέκμ 

αοηυκ ηανπυ ζοκανενχκμκηαζ αθεκυξ δ αφλδζδ ημο ιεηααμθζζιμφ -ιέζα απυ ηδ 

ιεβάθδ ενεπηζηή ημο αλία- ηαζ αθεηένμο δ ακάζπεζδ ημο ιεηααμθζζιμφ -θυβς 

λήνακζδξ. Ζ ηαθίδα, ζοκεπχξ, οπμκμεί ηδκ πανάθθδθδ ελεθζηηζηή δζαδζηαζία πμο 

επζζοιααίκεζ ζε ηαεέκα απυ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ, ιε ακηίζηνμθμ, υιςξ, πνυζδιμ. 

Oζ βμκείξ ηνέθμοκ ιε ζηαθίδα ημ παζδί ημοξ, ημ μπμίμ ιεβαθχκεζ ηάπζζηα, αθθά μζ 

ίδζμζ απμποιχκμκηαζ, βενκμφκ, βίκμκηαζ άκμεξ ηαζ πεεαίκμοκ. Δ δζαδζηαζία αοηή 

ζδιαημδμηεί ηδκ πμζμηζηή ελέθζλδ αιθυηενςκ ηςκ ιενχκ. Ο δεφηενμξ ηίηθμξ 

Φεπηνπαίδη, ζδιαημδμηεί επίζδξ, ιζα δζηηή ζδζυηδηα: έκα παζδί πμο δεκ είκαζ παζδί, 

έκα ρεοδχξ απμηαθμφιεκμ παζδί, δζυηζ ιυθζξ βεκκήεδηε ιεβάθςζε αηανζαία -υπςξ 

ακαθένεηαζ ζημ ηείιεκμ. Δ νμή ημο πνυκμο είκαζ ζπεηζηή: ηάπζζηα ημ παζδί βίκεηαζ 

εκήθζηαξ ηαζ βένμξ. οκεπχξ, ηαζ μ ηίηθμξ ςεπηνπαίδη οπμκμεί επίζδξ, ηδκ 

ηαοηυπνμκδ ζηιάδα ηαζ βήνακζδ πμο ζοιπθέημκηαζ ηαζ ζημκ υνμ ζηαθίδα. Ο  ΐ. 

Γζχβαξ επέθελε πνμζεηηζηά ηζξ θέλεζξ πμο πνδζζιμπμίδζε βζα ημκ ηίηθμ ημο 

ιμκυπναηημο. Βπζδίςλε κα πενζβνάρεζ ημ απμηέθεζια ηδξ νμήξ ημο πνυκμο 

πανάθθδθα βζα ημοξ βμκείξ ηαζ ημ παζδί, ημφ θαζκμιέκμο αηιήξ ηαζ παναηιήξ, γςήξ 

ηαζ εακάημο ηαζ ηεθζηά ηδκ αέκαδ εκαθθαβή ημοξ.  

                                                 
195

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.132 
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Δ ακαηφηθςζδ ηςκ υκηςκ παίνκεζ ζηδ δναιαημονβία ημο ΐ. Γζχβα ηδ ιμνθή ηδξ 

επακεζζυδμο ζηδ ιήηνα, δδθαδή ηδκ επακέκςζδ ιε ηδ ιδηένα θφζδ. Σμ παζπκίδζ ηδξ 

ζοιαμθμπμίδζδξ πμο επζπεζνεί ιε ημοξ δφμ οπυηζηθμοξ -ηαθίδα ηαζ Φεπηνπαίδη- 

πενζηθείεζ αθθδβμνζηά υθμ ημ κμδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ημο ένβμο: ειθάκζζδ ηζ 

ελαθάκζζδ, βέκκδζδ ηαζ εάκαημξ, ακάπηολδ ηαζ παναηιή, έλμδμξ απυ ηδ ιήηνα ηαζ 

είζμδμξ ζηδ ιήηνα/ηάθμξ. Ώοηή ηδκ αέκαδ δζαδζηαζία ημο ημζιζημφ βίβκεζεαζ 

ελαββέθθεζ. Δ Δναηθείηεζα θζθμζμθζηή εεχνδζδ, δ επζζηδιμκζηή «ηαιποθυηδηα» 

ημο πνυκμο, ηαζ δ οπεννεαθζζηζηή αζζεδηζηή ζοκηαζνζάγμκηαζ ιε δναιαημονβζηυ 

δοκαιζζιυ ζε ιζα πνςηυηοπδ εεαηνζηή ζφκεεζδ. 

 

12. Ζ θσκσδία ηεο κύγαο (1967) 

Δζληθό ζέαηξν, Νέα θελή (1977) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

 Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Κθυμοκ, Γναιιαηεφξ, Ώκαηνζηήξ, Αμθμθυκμξ 

‟ έκα ακαηνζηζηυ βναθείμ ανίζημκηαζ μ ακαηνζηήξ, ιία βναιιαηέαξ ηζ έκαξ 

ηαηδβμνμφιεκμξ, πμο απμηαθείηαζ «Αμθμθυκμξ». Καηά δζαζηήιαηα ειθακίγεηαζ έκαξ 

ηθδηήναξ ιε ηδ ιμνθή ηθυμοκ, πμο θένκεζ δζάθμνα πνάβιαηα ζημκ ακαηνζηή ηα 

μπμία ηαηαθήβμοκ ζε θάνζεξ. Ο ακαηνζηήξ ηαημνεχκεζ ιε ηυπμ κα εηιαζεφζεζ απυ 

ημκ Αμθμθυκμ ηδκ μιμθμβία υηζ ζηυηςζε ηδ βοκαίηα ημο. Σμ γεοβάνζ, υιςξ, ήηακ 

πμθφ πανάλεκμ. ζμ ήηακ πακηνειέκμζ δεκ είπακ ιζθήζεζ ηαευθμο, μφηε ημζιμφκηακ 

ιαγί. Βπίζδξ, δ βοκαίηα ημο είπε έλζ πυδζα, έαθεπε πνζζιαηζηά, ιπήηε ζημ ζπίηζ ημο 

απυ ημ πανάεονμ ηαζ ημ ιυκμ πμο έθεβε ήηακ «Γδδδδδ!». Σεθζηά, μ Αμθμθυκμξ 

μιμθμβεί υηζ ζηυηςζε ιε ιζα δζπθςιέκδ εθδιενίδα ηδ βοκαίηα ημο, δ μπμία υπςξ 

απμηαθφπηεηαζ ήηακ ιζα ιφβα. Ο ακαηνζηήξ πενκά πεζνμπέδεξ ζημκ Αμθμθυκμ ηζ 

εηείκμξ ςξ ηαηαηθείδα εφπεηαζ: «Λεξ κα ιμφ θέλεζ ηαζ κα ιε πάνμοκ ζηα ζμαανά μζ 

έκμνημζ;» 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

ηδ ιμκυπναηηδ αοηή θάνζα, πμο βνάθεηαζ ιέζα ζηδ δζηηαημνία, ζαηζνίγμκηαζ μζ 

ημζκςκζηέξ δμιέξ ηαζ μζ εεζιμί ηδξ δεηαεηίαξ ημο‟70. Σμ ένβμ πθεοάγεζ ηζξ πναηηζηέξ 

ακάηνζζδξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ δζηηαημνίαξ, αθθά ηαζ ηζξ αζήιακηεξ αθμνιέξ βζα ηζξ 

μπμίεξ ηάπμζμξ ιπμνμφζε κα μκμιαζηεί «ακηζθνμκχκ» ηαζ κα οπμζηεί ημ 
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ααζακζζηήνζμ ηδξ ακάηνζζδξ. Έκαξ ακυδημξ ακαηνζηήξ, ιε ημ ζηοθ ημο Δναηθή 

Πμοανυ, πνμζπαεεί κα ελζπκζάζεζ έκακ θυκμ, ελαζηχκηαξ ηα πζμ άβνζα ααζακζζηήνζα 

ζ‟ έκακ άιμζνμ ηαηδβμνμφιεκμ. Σμ ζφζηδια ηαηαζημθήξ πθεοάγεηαζ ηαζ 

απμηαεδθχκεηαζ. 

 

Ώλαθξηηήο: Μπξάβν πνπιί κνπ! Γηα λα δνχκε ινηπφλ! (Ώλνίγεη ην ζπξηάξη θαη παίξλεη έλα 

δεπγάξη ρεηξνπξγηθά γάληηα. Καζψο επηζηξέθεη θνξψληαο ηα γάληηα) Γηα λα 

δνχκε ινηπφλ πφζν ζθιεξφ θαξχδη καο είζαη! (…) Ώλ είρεο καιιηά ζα ζνχ ηα 

έβγαδα έλα-έλα. Υάλεηο ινηπφλ κηαλ επθαηξία λα πνλέζεηο ιηγφηεξν … (Σνπ 

αλνίγεη ην ζηφκα θαη ειέγρεη ηα δφληηα ηνπ) Πέληε είλαη φια θη φια ηα δφληηα 

ζνπ (…) Θέιεηο λα γίλνπλ ηέζζεξα; (…) Ξεθξεκάεη κηα ηαλάιηα (…)196
 

 

Ο ιέζμξ αζηοκμιζηυξ ηδξ επμπήξ απμηοπχκεηαζ ζημ πνυζςπμ εκυξ δθίεζμο ηαζ 

βηαθαηγή ηθυμοκ. 

 

Κιφνπλ:  (κε θσκηθή θσλή θαη δηάρπηε ηελ εηξσλεία ζην πξφζσπφ ηνπ) Κάπνηνο ζαο 

δεηάεη έμσ, θχξηε Ώλαθξηηά (…) Βίλαη ην ίδην πξφζσπν πνπ ζαο δεηνχζε θαη 

πξηλ, κε ηε δηαθνξά πσο εμαθνινπζεί θαη ζαο δεηάεη αθφκε! (Κιείλεη ηελ 

πφξηα θη εμαθαλίδεηαη ζαλ αζηξαπή)197
 

 

Καζ πάθζ πθεοάγμκηαζ -υπςξ ηαζ ζημ Πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο- μ βάιμξ ηαζ μζ 

ζοιααηζηυηδηέξ ημο.  

 

Ανινθφλνο: Με ηε γπλαίθα κνπ …. ηαλ αξρίζακε λα αηζζαλφκαζηε πην ηξπθεξά, 

ρσξίζακε ηα θξεβάηηα καο. Κνηκφηαλ ν έλαο ζηνλ έλαλ ηνίρν θη άιινο ζηνλ 

άιινλ …. Έηζη ην αίζζεκά καο θνχλησζε, αθφκε παξαπάλσ …198
 

 

Οζ ζφγοβμζ υιςξ ακήημοκ, εδχ, ζε δζαθμνεηζηά είδδ ημο γςζημφ ααζζθείμο: μ έκαξ 

είκαζ άκενςπμξ ηζ δ άθθδ ιφβα. Σμ εδθοηυ, δ ζφγοβμξ έπεζ ακηζηαηαζηαεεί απυ έκα 

άθθμ μκ, ιζα ιφβα. Δ έκςζδ, υπςξ ηαζ ζημ Πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο είκαζ 

ακηζζοιααηζηή ηαζ αηαίνζαζηδ. 

                                                 
196

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ, Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ, Βνιήξ, φ.π., ζζ.56-62 
197

 Απηφζη ζζ.44-45 
198

 Απηφζη ζ.51 
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Ανινθφλνο: Ση λα πνχκε; Αελ βξίζθακε ηη λα πνχκε.(…) Ώπ‟ ηελ πξψηε ζηηγκή 

αηζζαλζήθακε κηα δπλαηή ακεραλία ν έλαο γηα ηνλ άιινλ. Ήηαλ κηα 

θεξαπλνβφινο ακεραλία, ζα έιεγα θαιχηεξα. Κνθθηλίδακε πνιχ θαη 

ελαιιάμ.199
 

 

Οζ ημζκςκζηέξ ημο ακαθμνέξ, υιςξ, είκαζ πανεθηυιεκα ηζ υπζ ημ ηεκηνζηυ εέια ημο 

ιμκυπναηημο. πςξ ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ιμκυπναηημ Ζ ηαθίδα μ οπαζκζβιυξ βζα 

επζζηνμθή ηζ επακεκζςιάηςζδ ημο ακενχπμο ζηδ θφζδ είκαζ ηζ εδχ έηδδθμξ. 

Οοζζαζηζηά, μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ επζδζχηεζ κα εκζςιαηςεεί ζηδ θφζδ, κα ηδκ 

εβημθπςεεί, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα λακαανεί ηδ παιέκδ ημο ηαοηυηδηα.  Ο ηεκηνζηυξ 

ήνςαξ μκμιάγεηαζ Γνινθφλνο, δζυηζ δμθμθμκεί ιζα ιφβα. Ώοηυξ είκαζ ηαζ μ 

ιμκαδζηυξ εάκαημξ πμο ζοιααίκεζ ζημ ιμκυπναηημ. Δ δμθμθμκία ιζαξ ιφβαξ είκαζ, 

υιςξ βζα ημκ ζοββναθέα, ημ ίδζμ ζδιακηζηή ηαζ ηαηαηνζηέα υπςξ ηαζ δ δμθμθμκία 

εκυξ ακενχπμο. Μζα απυ ηζξ πζμ ιζηνμζημπζηέξ οπάνλεζξ, έκα έκημιμ, ιζα ιφβα, εα 

απμηεθέζεζ ημ ιέζμ ημο ηεκηνζημφ ήνςα βζ‟ αοηήκ ηδκ επζζηνμθή ημο ζηδ θφζδ. Ο 

ζοββναθέαξ ελακηθεί ηαζ πάθζ ηα υνζα ηδξ ημζκήξ θμβζηήξ: έκαξ άκενςπμξ 

ζοκεονίζηεηαζ ιε ιζα ιφβα!  

 

Σμ ηεκηνζηυ δναιαηζηυ πνυζςπμ ηαθείηαζ Γνινθφλνο  αθεκυξ δζυηζ δμθμθμκεί ιζα 

ιφβα ηζ αθεηένμο δζυηζ δζαννδβκφεζ ηδκ οθζηυηδηά ημο, ηαηαηενιαηίγεηαζ ηαζ 

μοζζαζηζηά «δμθμθμκεί» ηδ ζςιαηζηυηδηά ημο. Φάπκεζ κα ανεζ ηδκ αθήεεζα ηδξ 

φπανλήξ ημο ιαηνζά απυ ηδκ πυθδ ηαζ ημκ μνεμθμβζζιυ ηδξ, ιέζα ζημ «δάζμξ». Έηζζ 

δ θνάζδ «Μπήηα ζημ δάζμξ»
200

 επακαθαιαάκεηαζ, ςξ ιυημ, πμθθέξ θμνέξ ζημ 

ηείιεκμ: 

 

Ανινθφλνο: Κη έηζη, κπήθα πάιη ζην δάζνο. Ώθνινχζεζα ην κνλνπάηη πνπ νδεγνχζε ζηελ 

πεγή. (…) Ο ήιηνο θπζνκαλνχζε ζηηο θπιισζηέο … Καηγφκνπλ … Άθνπγα 

ηελ πεγή …Σν θσο νχξιηαδε ζηα θιαδηά … άθνπγα ηελ πεγή κε ηε γιψζζα 

…201
 

Καζ αθθμφ: 

                                                 
199

 Απηφζη ζ.48 
200

 Απηφζη ζζ.46, 47, 50, 52, 53, 66, 67, 73, 77 
201

 Απηφζη ζ.47 
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Ώλαθξηηήο: Ξέξεηο λα πεξπαηάο; 

Ανινθφλνο: Με ηα πφδηα ή κε ην θεθάιη; 

Ώλαθξηηήο: Παο θαη κε ην θεθάιη; 

Ανινθφλνο: Κπξίσο κ‟ απηφ, φηαλ  νη απνζηάζεηο είλαη κεγάιεο. „Δ φηαλ ζα θάλσ ηνλ 

θαζεκεξηλφ κνπ πεξίπαηφ ζην δάζνο.
202

  

 

Καζ παναηάης: 

 

Ανινθφλνο: Όζηεξα κπήθα ζην δάζνο. Σν θσο θπζνκαλνχζε ζηηο θπιισζηέο… 

Αηςνχζα… Ήηαλ έλα θαρεθηηθφ πεπθνδάζνο –Πεξπαηνχζα κέζα ζηε ζθφλε- 

κέζα ζε κηα κπάια ζθφλε –άθνπγα ηελ πεγή κε ηε γιψζζα –θχιαγα κέζα 

ζηε ζθφλε- ζπληξηβφκνπλ κε ηε ζθφλε- άθνπγα ηελ πεγή κε ηε ζθφλε … 

Γέκηζα εθηπθισηηθέο ραξακάδεο …
203

 

 

Δ ζοκαζζεδζία πμο αζχκεζ μ ήνςαξ, δ αίςζδ δδθαδή ιζαξ ηαηάζηαζδξ ιέζα απυ δφμ 

ή πενζζζυηενεξ αζζεήζεζξ ηαοηυπνμκα, ζοιααίκεζ ηονίςξ ζε εκμναηζηέξ ηαηαζηάζεζξ 

ηαζ ζε ηαηαζηάζεζξ έηζηαζδξ. Σμ άημιμ αζζεάκεηαζ υηζ αθμιμζχκεηαζ απυ ημ ημπίμ, 

υηζ πενζηθείεηαζ ηαζ πενζθαιαάκεηαζ ζ‟ αοηυ, ζακ κα ιδκ οπάνπεζ δζαπςνζζιυξ, αθμφ 

υθμζ ηαζ υθα θεζημονβμφκ ζακ έκα ζχια, έκαξ μνβακζζιυξ. Ώοηή ηδκ εκμπμζδηζηή 

δζαδζηαζία πνμζπαεεί κα πενζβνάρεζ μ ΐ. Γζχβαξ. Γζ‟ αοηυ ηαζ ζημκ Γνινθφλν 

θαίκεηαζ πμθφ θοζζηυ κα «πακηνεοηεί» ιζα ιφβα. θα ηα υκηα ηδξ θφζδξ ιπμνμφκ κα 

ζοκεονεεμφκ πςνίξ πενζμνζζιμφξ, λεπενκχκηαξ ηα υνζα ηδξ οθζηήξ ημοξ οπυζηαζδξ 

ανηεί κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδκ ημζκή ηαηαβςβή ηαζ μοζία ημοξ ηαζ κα 

επζημζκςκήζμοκ λεπενκχκηαξ ηζξ μνεμθμβζζηζηέξ ζοιαάζεζξ. Σμ ιμηίαμ ηδξ 

επζημζκςκίαξ ιε ιζα ιφβα μ ζοββναθέαξ ημ πναβιαηεφηδηε δζελμδζηυηενα ηαζ ζημ 

ιοεζζηυνδιά ημο «Γζγή». Άθθςζηε δ ιφβα ηαζ ζηα δφμ ηείιεκα έπεζ ημ ίδζμ υκμια, 

«Γζγή». οβηεηνζιέκα ζημ ιοεζζηυνδια «Γζγή» ιζα μζημβέκεζα οζμεεηεί ιζα ιφβα: 

 

Ώθεγεηήο:  Παηδηά δελ είραλ, παξά κφλν κηα ζθχια θαη κηα κχγα. Έλα ιπθφζθπιν, (…) 

θαη κηα κχγα. Αειαδή, κηα θαλνληθή κχγα, φρη θξεαηφκπγα ή θακηά άιιε 

καιιηαξή αγξηφκπγα, απ‟ απηέο πνπ καο ηξνκνθξαηνχλε ζα κπνπλ θαηά 

ιάζνο ζην ζπίηη. Μηα θνηλή κχγα, ήξεκε θαη γεξαζκέλε, κηα πνπ είρε 

                                                 
202

 Απηφζη ζ.52 
203

 Απηφζη ζ.77 
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μεπεξάζεη ηα δπν ρξφληα δσήο, θάησ απ‟ ηε θηιφμελε ζηέγε ησλ 

Σζαρνχκπεξ.(…) Καη λα ζθεθηεί θαλείο πσο είρα λνηθηάζεη ην δσκάηην κε ηνλ 

φξν λα πξνζέρσ ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηεο κχγαο. (…) Παξφια απηά φζν 

θη αλ ήκνπλ ε κνλαδηθή πεξίπησζε αλζξψπνπ, πνπ βξέζεθε ζηελ αλάγθε λα 

ζεβαζηεί κηα κχγα, ην είρα ζεσξήζεη πνιχ θπζηθφ, κέζα ζ‟ εθείλε ηελ πξψηε 

κνπ νξκή (…).204
 

 

Ο Αθεγεηήο ζημ ιοεζζηυνδια είκαζ, ιάθθμκ, μ ίδζμξ μ ζοββναθέαξ. θα ηα πθάζιαηα 

είκαζ βζ‟ αοηυκ αθθδθέκδεηα
205

 ηζ έηζζ ζε ιζα εονφηενδ μπηζηή ηδξ Φφζδξ ιπμνμφκ κα 

επζημζκςκήζμοκ ζε ιζα ά-θμβδ βθχζζα πμο οπενααίκεζ ηδκ οθζηυηδηά ημοξ. Βλάθθμο 

πζζηεφεζ, υπςξ είπαιε ηαζ παναπάκς -Παζραιηλά παηρλίδηα- υηζ μ ζοββναθέαξ είκαζ 

έκαξ άθθμξ Γεκηνπξγφο, μ μπμίμξ επακαπνμζδζμνίγεζ ημοξ υνμοξ ηδξ φπανλδξ. Σμ ίδζμ 

θέεζ λεηάεανα ηαζ ζημ ιοεζζηυνδια «Γζγή»: 

 

Ώθεγεηήο: (…) αλ θαη πξέπεη λα ππνινγηζηψ κέζα ζ‟ εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ πσο φια 

είλαη ππαξθηά ζηνλ θφζκν εηνχηνλ απ‟ ηε ζηηγκή πνπ πεξλάλ απ‟ ην 

αλζξψπηλν κπαιφ, αξθεί εθείλνο πνπ ζα ηα ζπιιάβεη λα είλαη ηθαλφο λα ηα 

πεξηγξάςεη κ‟ φιε ηνπο ηε ιεπηνκέξεηα. 
206

 

 

Καζ ζηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία ελάθθμο ζοκακημφιε ακενχπμοξ πμο επζημζκςκμφζακ 

ιε γχα είηε ζοκεονέεδηακ ιαγί ημοξ, αθθά ηαζ ακενχπμοξ πμο ιεηαιμνθχεδηακ 

ανβυηενα ζε γχα ή θοηά
207

. οκεπχξ, δ αθθδθμδζείζδοζδ ηςκ υκηςκ ημο θοζζημφ 

ηυζιμο ήηακ, ακέηαεεκ, έκα ιέζμ πμο ιεηένπμκηακ μζ ζοββναθείξ βζα κα 

απμηαθφρμοκ αθθδβμνζηά ηδκ μιμμφζζα πμζυηδηα ηςκ υκηςκ ηαζ ηςκ θαζκμιέκςκ 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

 

                                                 
204

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Εηδί, Βνιήξ, Ώεήκα, 1975, ζζ.8-9 
205

 Απηφζη ζ.20: «Γζαηί πζζηεφς, πςξ δεκ πνέπεζ ηακείξ κα παναπμκζέηαζ μφδε ζηζβιή βζα ηδ εέζδ πμο 

ημφ ΄θαπε, ιζα πμο δ βδξ είκαζ ηαβιέκδ κα θένκεζ ηφηθμοξ λέθνεκμοξ, έηζζ πμο κα ιπενδεφμκηαζ μζ 

γςέξ ηζ μζ ηφπεξ ιαξ, ζακ έκαξ ιαφνμξ ηζ ακεθέδημξ ζίθμοκαξ» ηαζ παναηάης ζ.28: «Θα πνμζπαεήζς 

κα ηάκς ιζα πενζβναθή αοηχκ ηςκ παζπκζδζχκ, υπζ ιυκμ βζαηί κμιίγς πςξ δ θφζδ είκαζ ημ 

ιεβαθεζςδέζηενμ ηζίνημ (…)». 
206

 Απηφζη ζ.28 
207

Π.π. Δ Παζζθάδ ζοκεονέεδηε ιε ημκ Μζκχηαονμ, Αάθκδ, Λήδα-Κφηκμξ, μ Σδνέαξ ιεηαιμνθχεδηε 

ζε ηζαθαπεηεζκυ η.μ.η                                                                                              
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Ώθθά ηαζ μ Κκμοη Υάιζμοκ, επίζδξ, έβναρε έκα δζήβδια, ιε ημκ ηίηθμ Μηα θνηλφηαηε 

κπΐγα κεηξίνπ κεγέζνπο
208

, υπμο έκαξ άκενςπμξ επζημζκςκεί ιε ηδ ιφβα πμο ιπαίκεζ 

ιέζα απυ ημ ακμζπηυ ημο πανάεονμ: 

 

« (…) έγξαθα, κπήθε κέζα απ‟ η‟ αλνηρηφ παξάζπξν θη άξρηζε ηνλ ρνξφ γχξσ απ‟ ην θεθάιη 

κνπ. (…) Ώπ‟ απηή ηε ζηηγκή αξρίδεη θαη ε θαζαπηφ γλσξηκία καο. (…) Με ζπγθηλνχζε αθφκα 

θαη κε ηελ έθθξαζή ηεο (…) Ήηαλ ακνηβαία ηα αηζζήκαηά καο.»209
 

 

Οθμιυκαπμξ ζηδκ ηάιανά ημο, ζηοιιέκμξ πάκς απυ ηα πανηζά ημο, έκαξ 

ζοββναθέαξ, έπεζ βζα ιμκαδζηυ ημο ζφκηνμθμ ηδ ιφβα, ιε ηδκ μπμία ακμίβεζ 

ζογήηδζδ ηαζ θαίκεηαζ υηζ απμηνοπημβναθεί ηαζ ηζξ …ζηέρεζξ ηδξ: 

 

«Έια λα ζνχ γαξγαιίζσ ιίγν ην ιαηκνπδάθη ζνπ, θαηεξγάξα! (…) Αε ζνχ ιέσ, σξαίν είλαη λα 

κ‟ αγαπά, κα θάζε βξάδπ πάιη λα ζέιε λα κε θξαηά ζπίηη, δελ ήηαλε πξάγκα λα ην δερζή 

θαλείο. (…) Ώλ ήζει‟ έξζε θαλέλαο άλζξσπνο λα κε δε, ηελ έπηαλαλ νη δνχιηεο ηεο θαη ηνλ 

έδησρλε έμσ απφ ηελ πφξηα κε ηηο θαθνήζεηέο ηεο. (…) πλεζίζακε ν έλαο ηνλ άιιν, 

εξγαδφκαζηε καδί πάλσ ζε δηάθνξα ραξηηά, θαη κνηξάδακε ηηο ραξέο θαη ηηο ιχπεο καο. Βίρε 

ακέηξεηεο ηδηνηξνπίεο θαη θαπξίηζηα, κα εγψ φια ηα ππφθεξα.»
210

 

 

Δ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ άκηνα ηαζ ζημ έκημιμ, ηδ ιφβα, είκαζ ηυζμ δεδμιέκδ, ζημ 

δζήβδια αοηυ, πμο δεκ πςνά αιθζζαήηδζδ. Μάθζζηα, υηακ δ ιφβα θένκεζ ζημ 

δςιάηζμ ηαζ ημκ «εναζηή» ηδξ ηαζ ημθιά κα ζοκεονίζηεηαζ ενςηζηά ιαγί ημο (!), ηυηε 

μ άκηναξ ηνεθαίκεηαζ απυ ηδ γήθζα ημο ηαζ ηεθζηά ζε ιζα έηνδλδ εηδίηδζδξ, ημοξ 

ζημηχκεζ ηαζ ημοξ δομ. 

 

«Καη φκσο ην έθακαλ. Καη κπξνο ζηα κάηηα κνπ ίζα-ίζα. Σφηε πηα έθηαζε ζην ηέινο ε 

καθξνζπκία κνπ, ζήθσζα ηε ξίγα θαη ηελ θαηέβαζα ζαλ αζηξαπή επάλσ ηνπο. Κάηη έηξημε, 

θάηη δνπιίζηεθε, θάηη έζηαμε, ε θαινδπγηζκέλε κνπ ρηππηά ηνπο μάπισζε θαη ηνπο δπν λεθξνχο 

θαηαγήο. Έηζη ηέιεησζε θ ε γλσξηκία (…) Ήηαλε κφλν κηα κηθξή θνηλή κπΎγα κε ζηαρηηά θηεξά, 

θαινδεκέλε.»
211

 

 

                                                 
208

 Κκμοη Υάιζμοκ, Γηεγήκαηα, μηυθδξ, 2004, ιηθ. Ε. Ν. Γνοπάνδ, ζ.139-147 
209

 Απηφζη ζζ.139-140 
210

 Απηφζη ζζ.142-144 
211

 Απηφζη ζ.146-147 
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Σμ ηεκηνζηυ εέια ζημ δζήβδια ημο Κκμοη Υάιζμοκ είκαζ δ απένακηδ ακενχπζκδ 

ιμκαλζά, πμο μδδβεί ημκ άκηνα ζηδκ επζημζκςκία ημο ιε ηδ ιφβα. Οζ μιμζυηδηεξ, 

υιςξ, ιε ημ ιμκυπναηημ ημο ΐ. Γζχβα είκαζ ειθακείξ. Ο Κκμοη Υάιζμοκ (1849-

1952) έπεζ πνμδβδεεί, θοζζηά, ηαζ θαίκεηαζ θμβζηυ μ ΐ. Γζχβαξ κα βκχνζγε ημ 

δζήβδια. Με ηζξ ακάθμβεξ πνμζανιμβέξ ζηδκ εθθδκζηή ζοβπνμκία, μ ΐ. Γζχβαξ, 

επέηηεζκε ηδκ πνμαθδιαηζηή ημο ιφεμο ηαζ πένα απυ ηδκ αημιζηή απμιυκςζδ ηαζ 

απμλέκςζδ, ηαζ ζε ημζκςκζηά ιμκμπάηζα. Βπζπθέμκ, ιε ηα θανζζηά ζημζπεία πμο 

εκζςιάηςζε, δζαζηέδαζε ηδκ ακμίηεζα αοηή ζοκάκηδζδ, ιεηαηνέπμκηάξ ηδ ζε ζθανή 

ηςιςδία. 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ θμζπυκ, υπςξ ήδδ έπεζ εζπςεεί, θηζάπκεζ ηδ δζηή ημο ζφβπνμκδ 

Μπζνινγία, ηυζμ ιε ημ ιοεζζηυνδιά ημο υζμ ηαζ ιε ημ ιμκυπναηηυ ημο. Μζα ιφβα ηζ 

έκαξ άκηναξ επζημζκςκμφκ, μ ιζηνυημζιμξ ηαζ μ ιαηνυημζιμξ ζοιπθέημκηαζ. ημ 

ιοεζζηυνδιά ημο Εηδή λεδζπθχκεζ ηάπμζεξ απυ ηζξ ζηέρεζξ ημο:  

 

Ώθεγεηήο: Χζηφζν, ηη κπνξνχζε λα θάλεη κηα γπλαίθα ηεο πεξησπήο ηεο θπξίαο 

Σζαρνχκπεξ γηα λα εμνηθνλνκήζεη θάηη θαη γηα ην δεχηεξν ζηνκάρη ηεο (ην 

κεηαθπζηθφ) αθνχ ε επνρή ηήο έρσλε ηα δχν πφδηα ζ‟ έλα παπνχηζη. Έςαμε 

θαη βξήθε κία ηξχπα ζ‟ απηφ ην παπνχηζη. Ο κηθξφθνζκνο. Πνπ εδψ 

αληηπξνζσπεπφηαλ βέβαηα απ‟ ηε κχγα, κε κηα καθξχηαηε νπξά σζηφζν, πνπ 

ε θαηάιεμή ηεο δελ είλαη κφλν ε αηζέξηα αηρκή ηνπ ειεθηξνλίνπ, κα θη φινο ν 

κπζφθνζκνο πνπ μαλνίγεηαη απ‟ απηφ. Ήηαλ ε αληίδξαζε απηή κηα πξνθεηηθή 

ζηάζε; Πξνκελνχζε, ίζσο, ην βίηζην ηεο, κηα κειινληηθή κπζνινγία απ‟ ηνλ 

θφζκν ηεο Φπζηθήο;
212

 

 

«Μεηαθοζζηυ ζημιάπζ», ιζηνυημζιμξ, «ιοευημζιμξ», ιεθθμκηζηή ιοεμθμβία, 

δθεηηνυκζμ, θοζζηή: μ ζοββναθέαξ, ςξ άθθμξ δδιζμονβυξ, ακαιζβκφεζ οθζηά 

δζαθμνεηζηήξ πνμέθεοζδξ ηζ απυ ημ πάμξ πθαζημονβεί ηδ κέα μθμηθδνςιέκδ φπανλδ. 

ημκ κέμ αοηυκ ηυζιμ υθεξ μζ ιμνθέξ ηαηαλζχκμκηαζ ηαζ ζοκδζαθθέβμκηαζ. 

 

ημ εεαηνζηυ ιμκυπναηημ Ζ θσκσδία ηεο κχγαο, επακένπεηαζ ημ ιμηίαμ ημο ακαίηζμο 

ηαζ ημο άζημπμο ηδξ γςήξ: 

                                                 
212

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.28 
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Ανινθφλνο:  Καλέλαο δελ έξρεηαη πξψηνο ζηε δσή. Πξηλ απφ ην ηέξκα είλαη έλαο ιάθθνο, 

φπνπ ζπλαληηφληαη νη πξψηνη κε ηνπο ηειεπηαίνπο.
213

 

 

Ώκαθένεηαζ, επίζδξ, ζημκ απμζπαζιαηζηυ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αζζεάκεηαζ μ 

ζφβπνμκμξ άκενςπμξ ημκ ηυζιμ: 

 

Ανινθφλνο:  Σν κφλν ζίγνπξν θη αδηαίξεην ζ‟ απηφλ ηνλ ζξπκκαηηζκέλν θφζκν, είλαη ην 

θσο.
214

 

 

Ο Γνινθφλνο, υπςξ ηαζ δ ιφβα έθημκηαζ απυ ημ θςξ, πμο εδχ μ ζοββναθέαξ ηαοηίγεζ 

ιε ημ Ώδζαίνεημ ηαζ ιε ηδκ Ώθήεεζα. Ο ήνςαξ δεκ βκχνζζε πμηέ ηδκ μθμηθδνςηζηή 

αθήεεζα δζυηζ ακαβηαζηζηά δζααζεί ιέζα ζηδκ οθζηυηδηα. Πνμζπαεεί, υιςξ, κα ηδκ 

πνμζεββίζεζ ιέζα απυ ηδκ επαθή ημο ιε ημ «δάζμξ» ηαζ ηδ «ιφβα». πςξ ηαζ μ ίδζμξ 

μ ζοββναθέαξ ακαθένεζ ζε ζοκέκηεολή ημο: 

 

«ηε Μύγα αληηκεησπίδεηαη ν άλζξσπνο πνπ θάπνηα ζηηγκή έθαλε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θφλν 

(κηθξφ ή κεγάιν δελ έρεη ζεκαζία). Πεξηγξάθεηαη φκσο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο. ε ζρέζε κε ηε 

θχζε, ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ζε ζρέζε κε ηνλ έξσηα, ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζία 

θηι. Ώπ‟ ηνλ ραξαθηήξα πνπ έρεη ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ν άλζξσπνο απηφο δελ ζα 

θαηάθεξλε πνηέ λα ιεηηνπξγήζεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, αιιά είλαη ηφζν βησκέλνο ν 

πξνζσπηθφο ηνπ κχζνο, πνπ θαηαθέξλεη ηειηθά λα αλαηξέςεη ηνπο θαλφλεο.»
215

 

 

ημ ιμκυπναηημ αοηυ, μ Γνινθφλνο, είκαζ έκα άημιμ πμο αζχκεζ ημκ ηαηαηενιαηζζιυ 

ημο «εβχ» ημο. Μυκμ δ επαθή ιε ηδ θφζδ ημκ δνειεί ηαζ ημκ ηάκεζ κα ακαηαθεί ηζξ 

απςεδιέκεξ ζημ αζοκείδδημ ακαικήζεζξ ηδξ πνςηανπζηήξ ημο εοδαζιμκζηήξ 

ηαηάζηαζδξ. πςξ ηαζ ζημ Πξνμεληφ πμο μ Γάζθαινο πάκεηαζ ιέζα ζηδ θφζδ, έηζζ ηζ 

εδχ μ Γνινθφλνο πάκεηαζ ιέζα ζημ δάζμξ. Σμ ιμκυπναηημ αοηυ ηαενεθηίγεζ ηδ 

παιέκδ «παναδείζζα ηαηάζηαζδ» -υπζ κμμφιεκδ ιε ημ πνζζηζακζηυ ηδξ πνυηοπμ- ηαζ 

ημ εκαβχκζμ αίηδια ημο αηυιμο βζα εκζςιάηςζδ ιε ηδ θφζδ ηαζ αίςζδ ηςκ 

ζοιπακηζηχκ νοειχκ ηδξ, πμο ειπενζέπμκηαζ ζε ηάεε πθάζια. Βίκαζ μ πνμάββεθμξ 

                                                 
213

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ, Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ,  φ.π., ζ.48 
214

 Απηφζη ζ.56 
215

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ».  Ώπυ ζοκέκηεολδ ζημκ Γζχνβμκ Πδθζπυ, Σα Νέα, 25 

Φεανμοανίμο 1977 
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ημο επυιεκμο ένβμο, Οη γάκνη, υπμο αοηή δ εκζςιάηςζδ επζηοβπάκεηαζ πθήνςξ, ηαζ 

ιάθζζηα ιέζα ζημ δάζμξ. Δ ζοκέπεζα ημο ΐ. Γζχβα είκαζ αλζμεαφιαζηδ. 

 

13.  Οη Γάκνη (1970) 

Νέα ηδκή Βεκζημφ Θεάηνμο (1987) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Κονία Ναοζζηά ΐμνεάδμο, Καιανζένα, Γζαηνυξ, 

Ρ΄θηνα, ΐμδευξ, Νέβνμξ, Φμζηδηήξ 

Δ Ναοζζηά ιζα δθζηζςιέκδ βοκαίηα, ηαηαπζεζιέκδ απυ ηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ γςήξ ηαζ 

ημο βάιμο ηδξ, εημζιάγεηαζ θίβμ πνζκ ημκ εάκαηυ ηδξ κα πακηνεοηεί έκακ υιμνθμ 

θμζηδηή. ΐνίζηεηαζ ζημ ζπίηζ ιε ηδκ ηαιανζένα ηδξ, υπμο ηδκ επζζηέπημκηαζ μζ 

νάθηνεξ βζα κα ηάκμοκ πνυαα ζημ κοθζηυ ηδξ. Πανχκ είκαζ ηαζ μ πνμζςπζηυξ ηδξ 

βζαηνυξ. Σμ κοθζηυ ηδξ, υιςξ, δεκ είκαζ ζοκδεζζιέκμ. ηακ ημ θμνά ιμζάγεζ ιε 

δέκηνμ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ζηζά. Ώθμφ ηδκ ελεηάγεζ μ βζαηνυξ ηδξ, ηδξ θέεζ υηζ είκαζ 

πθέμκ έημζιδ βζα ημκ «βάιμ» ηδξ. Ο νοειυξ ηδξ ηανδζάξ ηδξ είκαζ οπμημκζηυξ, δ 

πίεζή ηδξ παιδθή, μζ ποιμί ζημ ζχια ηδξ ανβμί ηαζ δ ζοκείδδζή ηδξ ανπίγεζ κα 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ … ΐνίζηεηαζ ζηα πνυεονα ημο εακάημο. Έηζζ, ανβά ημ απυβεοια 

πδβαίκμοκ υθμζ ιαγί ζημ δάζμξ ιε ιενζημφξ ζοββεκείξ, υπμο εα ηεθεζηεί μ «βάιμξ». 

Δ Ναοζζηά ηάεεηαζ ηάης ζηα νζγά εκυξ δέκηνμο ηαζ ανβά, αθθά ζοκεζδδηά 

ιεηαηνέπεηαζ, οπυ ημοξ ήπμοξ ηνμοζηχκ, ζε ζηζά. Ο βαιπνυξ, μ θμζηδηήξ, ένπεηαζ ηαζ 

λαπθχκεζ ζηζξ νίγεξ ηδξ, αβηαθζάγμκηαξ ημκ ημνιυ ημο δέκηνμο. 

 

α.  Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ζοιπενζθαιαάκεζ βζα ιζα αηυια θμνά ζημκ ιφεμ ημο ηδκ ημζκςκζηή 

πανάιεηνμ. ημ ένβμ αοηυ αζπμθείηαζ ηαζ πάθζ ιε ηζξ μζημβεκεζαηέξ ζοιαάζεζξ ηαζ 

ζπέζεζξ, πμο ηαθαζπςνμφκ ηαζ ηαηαδζχημοκ ημοξ ακενχπμοξ ςξ ημκ εάκαηυ ημοξ. Δ 

ηα Ναοζζηά ΐμνεάδμο είκαζ έκα ηέημζμ εφια. Πακηνεφηδηε ιζηνή. Ο άκηναξ ηδξ, μ 

Πίπδξ, ςξ ηοπζηυξ ζφγοβμξ, εκδζαθενυηακ ιυκμ βζα κα δζαζςκίζεζ ημ είδμξ ημο ηαζ κα 

ηάκεζ ηα ηέθζα ημο. Έηζζ, ηδξ έηακε 8 παζδζά, πμο αθμφ ηα ιεβάθςζε ιε ηυπμοξ ηαζ 

εοζίεξ, πέεακακ υθα. Καηυπζκ πέεακε ηζ αοηυξ. Οζ νυθμζ πμο δ ημζκςκία ηδκ έααθε κα 

παίλεζ ήηακ βζ‟ αοηήκ αάνμξ: 
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Ναπζηθά: Έηζη, κέξα κε ηε κέξα θαη ζάλαην κε ηνλ ζάλαην, έγηλα απηφ ην θαιφηπρν 

πιάζκα, πνπ έρεηο απηήλ ηε ζηηγκή κπξνζηά ζνπ. (…) Μηα παλχςειε ζθάια 

πξνο ην θσο ήηαλ γηα κέλα απηνί νη ζάλαηνη. ια κνπ ηα ληάηα ηα 

θαηαλάισζα απγαηίδνληαο ηελ αλζξσπφηεηα …(…) Αελ βιέπσ λα έρεη βγεη ζε 

ηίπνηα θεξδηζκέλε ε αλζξσπφηεηα πνπ απγαηίδεηαη θαζεκεξηλά. Γνχκε, 

πεζαίλνπκε ην ίδην θαθνξίδηθνη, εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα.216 (…) ιε κνπ ηε 

δσή ήκνπλ βνπηεγκέλε θπξηνιεθηηθά ζηηο πξνιήςεηο. Με απηφ κε εθείλν. ιν 

απαγνξεχζεηο θαη θαλφλεο, ππνρξεψζεηο θαη πξσηφθνιια. Αελ θέξδηζα 

ηίπνηα. Ώπιψο έραζα αλεπίζηξεπηα ηελ σξαία κνπ λεαληθή δσή.
217

 

 

ηακ πέεακακ υθμζ μζ ζοββεκείξ ηδξ έκζςζε υηζ απεθεοεενχεδηε απυ ηα δεζιά ηδξ 

ηαζ πνμζπάεδζε κα αημθμοεήζεζ ημκ δνυιμ πμο ηδξ έθεβε ημ μνιέιθοηυ ηδξ. Σχνα 

πθέμκ επζεοιεί κα απμηηήζεζ «ημκ βάιμ πμο ηδξ ανιυγεζ»: 

 

Κακαξηέξα: Καη ηη γάκνο ζαο αξκφδεη, δειαδή; 

Ναπζηθά: Μηα ηέιεηα θη νιφζσκε έλσζε. πσο φηαλ πξνζεχρεζαη κε απηαπάξλεζε 

ζηνλ Θεφ. Μεηνπζίσζε θαη ηεξή απηάξθεηα. Έρσ ζρεδηάζεη κηα γακήιηα ηειεηή 

νιφηεια πξνζσπηθή.
218

 

 

Γζα κα λεθφβεζ απυ ηζξ ηαηαζηνμθζηέξ ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ έπεζ ζπεδζάζεζ ημκ 

πνμζςπζηυ ηδξ Μφεμ ηζ αοηυκ εα δζενεοκήζμοιε παναηάης. 

Έκαξ εάκαημξ θαιαάκεζ πχνα επί ζηδκήξ. Δ ιεηαιυνθςζδ ηδξ Ναοζζηάξ ζε δέκηνμ 

ακαπανζζηά ζοιαμθζηά ημκ εάκαηυ ηδξ ηαζ ηδκ επακέκηαλή ηδξ ζηδ θφζδ, έπμκηαξ 

υιςξ απμηηήζεζ εκ ης ιεηαλφ ηδκ μθζηή βκχζδ. Βίκαζ ημ πνχημ εεαηνζηυ ημο ΐ. 

Γζχβα, υπμο δ επζδίςλδ ημο ήνςα πναβιαημπμζείηαζ. Δ έκςζδ ιε ηδ θφζδ 

ζοκηεθείηαζ (απναβιαημπμίδηδ έιεζκε δ επζεοιία ηςκ: Αάζηαθμξ ζημ Πξνμεληφ, 

Αμθμθυκμξ ζηδ Μχγα). Σμ πνχημ αήια έπεζ βίκεζ. Ώημθμοεμφκ μζ επυιεκμζ 

δναιαηζημί ήνςεξ πμο ααδίγμοκ ζηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ εκζςιάηςζδξ πμο λεηίκδζε ιε 

ηδ Ναοζζηά. Κάεε θμνά, υιςξ, μ ΐ. Γζχβαξ πνμζεέηεζ αηυια ιία πανάιεηνμ ζ‟ 

αοηήκ ηδ δζαδζηαζία. 
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14.  Ο θαιιόο πάλσ ζην ινπινύδη (1970, αλέθδνην) 

Ώνπείμ Παοθίκαξ Παιπμφδδ 

 

Σμ εεαηνζηυ αοηυ ιμκυπναηημ ηαηαηάπεδηε ζηδ ΐ΄ Πενίμδμ, ηδκ Βλαββεθηζηή, ηαζ 

ζηδ εειαηζηή ηαηδβμνία Θάλαηνο: Δλζσκάησζε κε ηε θχζε. Με ημ ιμκυπναηημ αοηυ 

μ ζοββναθέαξ επζδζχηεζ ηαζ πάθζ κα ελαββείθεζ υηζ μ εάκαημξ δεκ είκαζ έκα ηένια, 

αθθά μδδβεί πίζς ζηδκ πδβή ηδξ γςήξ, ζε εκζςιάηςζδ ζηδ θφζδ. Δ ζηδκζηή 

απμηφπςζδ ημο εακάημο ιμζάγεζ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ζημ εεαηνζηυ ένβμ Οη γάκνη. Καζ 

ζηα δφμ ένβα μ ζοββναθέαξ ηαοηίγεζ ηδκ ενςηζηή πνάλδ ηαζ ζοκεφνεζδ ιε ημκ 

εάκαημ. ημοξ Γάκνπο δ Ναοζζηά «πακηνεφεηαζ», εκχκεηαζ ενςηζηά ιε ημκ κεανυ ζηα 

νζγά εκυξ δέκηνμο εκχ μοζζαζηζηά πεεαίκεζ, ηαζ ζημ Ο θαιιφο πάλσ ζην ινπινχδη 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενςηζηήξ πνάλδξ μ Παφθμξ δζεζζδφεζ ζημ αζδμίμ
219

 ηδξ Μανίαξ 

ιε υθμ ημο ημ ζχια ηζ ελαθακίγεηαζ, εκχ δ Μανία ημο θέεζ υηζ μ ηάθμξ ημο εα είκαζ 

«θςηεζκυξ». οκεπχξ ηαζ ζηα δφμ ένβα «εάκαημξ» ηαζ «ενςηζηή πνάλδ/βάιμξ» 

ηαοηίγμκηαζ.  

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Μανία, Παφθμξ 

 

‟ έκα λέθςημ ζημ δάζμξ έλς απυ ηδκ πυθδ -ηδκ Ώεήκα- δφμ κέμζ, ιζα βοκαίηα 

(Μανία) ηζ έκαξ άκηναξ (Παφθμξ), ζοκακηχκηαζ. Πνυηεζηαζ βζα έκα γεοβάνζ πμο 

απμθάζζζε κα πενάζεζ ηδ ιένα ημο ζημ δάζμξ. Βιθακίγμκηαζ, υιςξ, 

ηνμιμηναηδιέκμζ ηαεχξ έκα έκημιμ ημοξ ηνζβονίγεζ ηζ εηείκμζ πζζηεφμοκ υηζ 

πνμζπαεεί κα ημοξ ηζζιπήζεζ. Κάκμοκ υ,ηζ είκαζ δοκαηυκ κα ημ απμθφβμοκ. Δ Μανία 

γδηά πνμζηαζία απυ ημκ Παφθμ, πμο είκαζ άκηναξ ηαζ ζοκεπχξ θζβυηενμ θμαδηζζάνδξ 

απυ ηδκ ίδζα. Ώθθά ηζ εηείκμξ δεκ δείπκεζ πμθφ πνυεοιμξ κα ηδ αμδεήζεζ δζυηζ ηζ μ 

ίδζμξ θμαάηαζ ιήπςξ ηζζιπδεεί απυ ημ έκημιμ. Βπζεοιεί, υιςξ, κα παναιείκεζ ζημ 

δάζμξ βζα κα ηαηακζηήζεζ ημοξ θυαμοξ ημο ηαζ κα αζχζεζ ηα θαζκυιεκα ηδξ θφζδξ. Δ 

Μανία απμιαηνφκεηαζ βζα θίβμ ιε ζημπυ κα δζχλεζ ημ έκημιμ απυ πάκς ηδξ. 

Βιθακίγεηαζ, υιςξ, λακά ηαηαδζςηυιεκδ απυ ιζα ιέθζζζα. Πυηε πέθηεζ ηάης ζημ 

πχια, πυηε πνμθοθάβεηαζ πίζς απυ ημκ Παφθμ, αθθά ιάηαζα. Δ ιέθζζζα ηνζβονίγεζ 

ακάιεζά ημοξ ηαζ ημοξ ηνμιμηναηεί. Σεθζηά δ Μανία ζζπονίγεηαζ υηζ ηδκ ηζίιπδζε 
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ηαζ κμιίγεζ υηζ έπεζ ανπίζεζ κα πνήγεηαζ. Μεηά απυ ανηεηή χνα πμο πνμζπαεμφκ κα 

ελζπκζάζμοκ ηζ αηνζαχξ ζοκέαδ μ Παφθμξ εηιοζηδνεφεηαζ ζηδ Μανία υηζ μ ένςηάξ 

ημοξ έπεζ πθέμκ παναηιάζεζ ηζ υηζ έπεζ «ζηοθμαανεεεί». Σδκ ηαηδβμνεί υηζ πανυθδ 

ηδκ μιμνθζά ηδξ δεκ ιπμνεί κα ζοκεπάνεζ ενςηζηά έκακ άκηνα δζυηζ είκαζ εκηεθχξ 

άπεζνδ ζημκ ένςηα. Δ Μανία ιέκεζ άκαοδδ δζυηζ δεκ πενίιεκε πςξ μ Παφθμξ εα είπε 

ηέημζα εκηφπςζδ βζα ηείκδ. Ο Παφθμξ πζζηεφεζ υηζ δ Μανία εα ήηακ δ ζδακζηή 

ιζηνμαζηή ζφγοβμξ, πμο ηάεεηαζ ζημ ζπίηζ, βεκκά παζδζά ηαζ πζζηεφεζ ζημκ Θευ. 

Σεθζηά δ εέζδ ηδξ είκαζ ζηδκ πυθδ ηζ υπζ ζημ δάζμξ. Βηείκμξ έπεζ απμθαζίζεζ κα 

ιείκεζ ζημ δάζμξ, βζ‟ αοηυ θηζάπκεζ ηαζ ιζα θςθζά ιε λενυπμνηα ηαζ λενυηθαδα. Σδξ 

εηιοζηδνεφεηαζ, επίζδξ, υηζ απυ θάεμξ έβζκε άκηναξ. Οοζζαζηζηά είκαζ έκα είδμξ 

ακχηενδξ ηθάζδξ. Οφηε εδθοηυ μφηε ανζεκζηυ. Δ Μανία αβάγεζ ηάπμζα απυ ηα 

νμφπα ηδξ ηαζ ηα ζηνχκεζ ζημ πχια βζα κα ηαείζεζ. Μέκεζ διίβοικδ. Κάπμζα ζηζβιή 

αθέπμοκ έκα θμοθμφδζ πμο ζημ ηέκηνμ ημο ελέπεζ έκα πενίενβμ ακηζηείιεκμ: έκακ 

θαθθυ. Ο Παφθμξ έπεζ εκ ης ιεηαλφ ηεθεζχζεζ ηδ θςθζά ημο, ιπαίκεζ ιέζα, αβάγεζ 

ηάπμζα απυ ηα νμφπα ημο ηαζ ιέκεζ ηζ αοηυξ διίβοικμξ. Μ‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

πνμζπαεεί κα αθμιμζςεεί απυ ημ ημπίμ πμο ημκ πενζαάθθεζ.Συηε δζδβείηαζ ιζα 

ζζημνία ζηδ Μανία υπμο έκαξ ζηναηζχηδξ πνμηεζιέκμο κα απμθφβεζ ημκ πυθειμ 

αοημεοκμοπίζηδηε ηζ άθδζε ημκ θαθθυ ημο πάκς ζ‟ έκα θμοθμφδζ. Σδκ ίδζα ζηζβιή 

αβάγεζ ηζ εηείκμξ ημ πακηεθυκζ ημο ηαζ βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δεκ έπεζ ακηνζηυ ιυνζμ. 

Δ Μανία ανπίγεζ κα ενεείγεηαζ ιε ημ εέαια ημο εοκμοπζζιέκμο ημνιζμφ ημφ Παφθμο 

ηαζ ημκ πανμηνφκεζ κα ιπεζ ιέζα ηδξ. Σμκ θζθά ηαζ βναπχκεηαζ πάκς ημο. Σμκ 

ηοκδβά, αοηυξ ηδξ λεθεφβεζ. Οζ ηζκήζεζξ ημο ιμζάγμοκ θαθθζηέξ. θμ ημο ημ ζχια 

δμκείηαζ υπςξ βίκεηαζ ηαηά ηδκ ενςηζηή πνάλδ. Ο Παφθμξ ανπάγεζ ημκ θαθθυ απυ ημ 

θμοθμφδζ ηαζ πνμζπαεεί ι‟ αοηυκ κα δζεζζδφζεζ ζηδ Μανία. Αεκ ηα ηαηαθένκεζ υιςξ 

ηαζ αάγεζ ηα ηθάιαηα. Δ Μανία ημκ παναηαθεί κα πςεεί ιέζα ζημκ «θςηεζκυ ηδξ 

ηάθμ». Συηε εηείκμξ ηθαίβμκηαξ βμενά ηαζ ημοκχκηαξ υθμ ημο ημ ζχια, έηζζ χζηε κα 

ιμζάγεζ ζακ θαθθυξ ζε ζηφζδ, ηζκείηαζ ανβά ιέζα ζημ αζδμίμ ηδξ. Ώημφβεηαζ ημ 

ηθάια ημο ηαεχξ εζζπςνεί ιε ημ ηεθάθζ ημο. Σδ ζηζβιή πμο μ Παφθμξ ελαθακίγεηαζ δ 

Μανία θηάκεζ ζε μνβαζιυ. Έπεζηα ζδηχκεηαζ. Δ ημζθζά ηδξ είκαζ θμοζηςιέκδ. 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

Σμ ένβμ εηηοθίζζεηαζ ζημ δάζμξ. ‟ έκακ ηυπμ ιαηνζά απυ ηδκ πυθδ υπμο: 
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Μαξία: Ώπηφ ην δάζνο είλαη γεκάην άγλσζηνπο ερζξνχο. ηελ πφιε 

ηνπιάρηζηνλ φινη νη ερζξνί είλαη γλσζηνί.220
 

 

Σμ δάζμξ ηνφαεζ ημ άβκςζημ, ημ ιοζηήνζμ. Ο άκενςπμξ ηδξ πυθδξ δεκ είκαζ 

ελμζηεζςιέκμξ ιαγί ημο. Δ πυθδ πάθζ ηνφαεζ ημοξ βκςζημφξ επενμφξ. Αεκ 

δζεοηνζκίγεζ, υιςξ, μ ζοββναθέαξ ζε πμζμ είδμξ επενυηδηαξ ακαθένεηαζ, αοηήκ ημο 

αζηζημφ πενζαάθθμκημξ ή εηείκδ ηςκ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ ή ηαζ ζηζξ δφμ. Παναηάης 

μ ΐ. Γζχβαξ ηαηαββέθθεζ έκημκα ηα ιζηνμαζηζηά ήεδ: 

 

Παχινο: Ώπηφ είλαη ην κεγάιν αζηείν καδί ζνπ. Έρεηο πάξεη ζηα ζνβαξά ηελ 

δσή. Παίξλεηο θαηά γξάκκα ηηο δηαιέμεηο ζην Παλεπηζηήκην ή ηα 

άξζξα ζηηο εθεκεξίδεο. Κη είλαη φισο δηφινπ ζίγνπξν, φηη πνιχ 

ζχληνκα ζα παληξεπηείο θάπνηνλ ζνβαξνθαλή θχξην, ζαλ θη εζέλα 

θαη ζα πηζηέςεηο ζηνλ Θεφ, γηα λα επηθνηηήζεη ε Θεία Υάξε ζηνλ 

ιαπά ζνπ.
221

 

(…) 

Παχινο: (πίζσ από θάζε ιέμε θξύβεηαη κηα δόζε ριεπαζκνύ γηα ηα εγθόζκηα): 

Μηα βηβιηθή γπλαίθα. θχβεη ην θεθάιη. Ώθνινπζεί ην γξάκκα θαη ηνπο 

θαλφλεο ηνπ γπλαηθσλίηε. Γελλά, γελλά. Σν έλα παηδί κεηά ην άιιν. 

πκπαξαζηέθεηαη αβίαζηα ζηνλ γελλήηνξα. Αελ μεζηνκίδεη άιιν, απφ 

κεξηθέο ινπινπδέληεο ιέμεηο. Καηά ηα άιια, ε δσή ηεο είλαη κηα 

κπζηεξηψδεο ζησπή. Μηα αλεμηρλίαζηε ζπειηά. Αελ έρεη άπνςε, δελ 

αλακαζά ηδέεο, δελ θηινινγεί. Γηα φλνκα ηνπ Θενχ, γηαηί λα 

θηινινγεί; Αελ θηινινγεί.222
 

 

Καηαπέθηδξ υπςξ πάκηα, μ ζοββναθέαξ, εκάκηζα ζημ ιζηνμαζηζηυ δίηαζμ πμο 

δδιζμονβεί ηαηαζηάζεζξ ζπζηζηήξ αζθάθεζαξ, άννδηημοξ μζημβεκεζαημφξ δεζιμφξ ηαζ 

ηθχκμοξ πμο εα ημ δζαζςκίζμοκ. Σμ ηείιεκμ αάθθεζ, λεηάεανα, ηαηά ημο ζαενμφ 

μζημβεκεζαημφ επζημδμιήιαημξ πμο ζηδνίγεζ ηα εειέθζα ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ.  
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Σμ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ βνάθηδηε, υπςξ ακαβνάθεηαζ ζημ δαηηοθυβναθμ, ημ 1970. 

οκεπχξ, θαίκεηαζ υηζ έπεζ ζοββέκεζεξ αθεκυξ ιε ηδ βεκζά ηςκ ιμκυπναηηςκ ένβςκ -

πμο ηεθεζχκεζ ιε ημ ένβμ Ζ θσκσδία ηεο κχγαο (1967)- ηζ αθεηένμο ιε ηδκ 

πμθφπναηηδ παναβςβή ημο ζοββναθέα πμο μοζζαζηζηά λεηζκά ιε ημ ένβμ Οη γάκνη 

(1970). Οζ ζοββέκεζεξ αοηέξ ακζπκεφμκηαζ εφημθα ζημ ηείιεκμ. Σα ζημζπεία πμο 

ημπμεεημφκ ημ ένβμ αοηυ ζημ ιεηαίπιζμ ακάιεζα ζηζξ δφμ ζοββναθζηέξ παναβςβέξ 

ημο ΐ. Γζχβα εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζηα παναηηδνζζηζηά ιμηίαα πμο πνδζζιμπμζεί βζα 

κα εζζάβεζ ηαζ κα ακαπηφλεζ ημ εέια ημο. Έηζζ, ζοκακημφιε ηαζ πάθζ: ημ δάζμξ (υπςξ 

ηαζ ζηα εεαηνζηά Μέγαο Μπεεδάρ, Σν πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο, Ζ θσκσδία ηεο Μχγαο, 

Οη γάκνη), ημ έκημιμ (υπςξ ηαζ ζηα εεαηνζηά Σν πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο, Ζ θσκσδία 

ηεο Μχγαο), ηδκ είζμδμ ζηδ ιήηνα/ιδηένα θφζδ (υπςξ ηαζ ζηα εεαηνζηά Ζ ζηαθίδα ή 

ην Φεπηνπαίδη, Οη γάκνη). 

 

ημ εεαηνζηυ αοηυ ιμκυπναηημ δεκ οπάνπεζ εάκαημξ ιε ηδκ ηονζμθεηηζηή έκκμζα ημο 

υνμο. Ο εεαηήξ εζηάγεζ υηζ μ Παφθμξ πεεαίκεζ, αθμφ ακαθένεηαζ υηζ ιπαίκεζ ιέζα ζε 

«ηάθμ». Ο ηάθμξ αοηυξ είκαζ ημ αζδμίμ/ιήηνα ηδξ Μανίαξ, δ μπμία ιεηά ηδκ ενςηζηή 

ζοκεφνεζδ ειθακίγεηαζ ιε θμοζηςιέκδ ημζθζά. Οπυηε, μ εάκαημξ ημο Παφθμο εα 

μδδβήζεζ ηαζ πάθζ ζε κέα βέκκδζδ. 

ημ ακέηδμημ αοηυ εεαηνζηυ ένβμ μ ΐ. Γζχβαξ πεζναιαηίγεηαζ ιε κέα δεδμιέκα. 

Βζζάβεζ έκα κέμ ιμηίαμ, ημ μπμίμ εα ακαπηφλεζ ζηα επυιεκα εεαηνζηά ημο ένβα: ημ 

άθοθμ ή αιθίθοθμ μκ. Πνμζδζμνίγεζ ημ ένβμ ςξ «ηςιςδία» δζυηζ εέθεζ κα οπμαάθθεζ 

ηδ παθανή απμδμπή απυ ιένμοξ ηςκ εεαηχκ. Ώνηεί κα ζηεθημφιε υηζ βνάθηδηε ημ 

1970. Σζ ηφπδ εα είπε άναβε έκα ηέημζμ ένβμ ακ παζγυηακ ηυηε ζηδ ζηδκή; Με ηδκ 

δεμβναθία ζημ απυβεζυ ηδξ ημ αθθδβμνζηυ αοηυ δνάια υθεζθε κα ηαιμοθθανζζηεί ιε 

ηδ ιάζηα ηδξ ηςιςδίαξ βζα κα επζαζχζεζ. 
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15.   Οη πιύζηξεο (1975) 

Ώνπείμ Γεςνβμοζυπμοθμο, Β.Λ.Ε.Ώ. 

 

Σμ εεαηνζηυ ένβμ Οη πιχζηξεο βνάθηδηε - ημκ Νμέιανζμ ημο 1975
223

 ζφιθςκα ιε ηδκ 

διενμιδκία πμο ακαβνάθεηαζ ζημ δαηηοθυβναθμ πμο έπμοιε ζηδκ ηαημπή ιαξ. 

Υνμκμθμβζηά αθθά ηαζ εειαηζηά ημ ένβμ εκηάζζεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηάηαλδ πμο 

ηάκαιε ζηδ ΐ΄ Πενίμδμ ηδκ Βλαββεθηζηή ηαζ ζηδ Θειαηζηή Καηδβμνία: Θάλαηνο: 

ελζσκάησζε κε ηε θχζε. Μάθζζηα ημ ιμκυπναηημ αοηυ είκαζ ημ ιυκμ εεαηνζηυ ημο ΐ. 

Γζχβα υπμο μ εάκαημξ απεζημκίγεηαζ ςξ δναιαηζηυ πνυζςπμ ηαζ αημθμοεεί ημκ ήνςα 

ζε υθμ ημ ένβμ.  

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Γζάκκδξ, Μάβδα, Μαφνμξ/Κνακη, Υμνυξ επηά 

βοκαζηχκ 

 

Έκα δεζθζκυ ζημ θζιάκζ ημο Λαονίμο ηαηαθεάκεζ ιζα πανέα. Ώπμηεθείηαζ απυ ιζα 

υιμνθδ βοκαίηα, ηδ Μάβδα, απυ έκακ ηαηανναηςιέκμ απυ ημκ πυθειμ αενμπυνμ, 

ημκ Γζάκκδ, ηαζ απυ ημκ Μαφνμ. Ο Μαφνμξ μκμιάγεηαζ Κνακη ηαζ θμνά ιζα λφθζκδ 

ηίηνζκδ ιάζηα εκχ εθάζιαηα ζε υθεξ ηζξ ηθεζδχζεζξ ημο ηάκμοκ ηάεε ηίκδζή ημο κα 

ηνίγεζ. Ήηακ δ ζηζά ημο Γζάκκδ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο πμθέιμο. Ο Γζάκκδξ θμνά 

ηδκ παθζςιέκδ ζημθή ημο πμο έπεζ βίκεζ «έκα ιε ημ πεηζί ημο». ημκ πχνμ ημο 

Λαονίμο ανίζηεηαζ ηζ έκαξ πμνυξ επηά βοκαζηχκ/ενβαηνζχκ. Οζ ζοβηεκηνςιέκεξ 

βοκαίηεξ, εκ είδεζ πνμθυβμο, ακαθένμκηαζ ζηδκ αηυνεζηδ επζεοιία ημο ακενχπμο βζα  

ηαηαηηήζεζξ, ζηζξ ημιπίκεξ πμο ζπεδζάγεζ ηαζ ζηδκ ηαθμγςΎα πμο δζανηχξ ηοκδβά. 

Μυθζξ μζ βοκαίηεξ ακηζθαιαάκμκηαζ ημοξ κεμθενιέκμοξ δοζακαζπεημφκ, ηαεχξ 

ακηζηνίγμοκ ημκ ηαθαζπςνδιέκμ, ηαηαπημδιέκμ ηαζ ζπεδυκ εημζιμεάκαημ αενμπυνμ. 

Πνμζπαεμφκ κα ηναηήζμοκ ιαηνζά ημοξ επζζηέπηεξ. ηδκ ενχηδζή ημοξ απυ «ηζ 

πάζπεζ μ Γζάκκδξ», ημφξ απακηά μ ίδζμξ: «νααδχζεζξ απ‟ ημκ πυθειμ. Λίβμ-θίβμ 

ηαηαννές». Συηε ανπίγμοκ κα ημκ θμζδμνμφκ ηαζ κα ημκ απμηαθμφκ ζιπενζαθζζηή, 

πςνίξ δεζηή. Ο Γζάκκδξ, υιςξ, ανίζηεηαζ ζηα πνυεονα ημο εακάημο. Δ Μάβδα, πμο 

                                                 
223

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «ΐαζίθδξ Γζχβαξ ημ πνυζςπμ, δ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδ 

Γζμφθδ Πεγμπμφθμο, φ.π., ζ.13: «Βηεί (ζηδκ Ώιενζηή) έβναρα ημ ένβμ “Οζ πθφζηνεξ”,  πμο είκαζ 

βναιιέκμ ζε ζηίπμ, αθθά δεκ ημ έδςζα κα παζπηεί αηυια βζαηί δεκ εεςνχ ηαηάθθδθμ ημ πμθζηζηυ ηαζ 

ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ αοηυ ημκ ηαζνυ ζηδκ Βθθάδα. Ίζςξ ιεηά απυ ιζα δεηαεηία.».  
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είκαζ ενςηεοιέκδ ιαγί ημο, πνμζπαεεί κα ημκ ηναηήζεζ πνμζημθθδιέκμ ζηζξ βήζκεξ 

αζζεήζεζξ, εκχ εηείκμξ ακηζηείκεζ υηζ ζοκεπχξ απμιαηνφκεηαζ απ‟ αοηέξ ηαζ ζηαδζαηά 

δζαθφεηαζ. Ο πμνυξ  πνμπδθαηίγεζ ημκ Γζάκκδ ηαζ ημο θέεζ κα θφβεζ δζυηζ εηεί είκαζ 

πχνμξ δμοθεζάξ. Δ Μάβδα ημκ πνμζηαηεφεζ. Συηε ανπίγεζ ζεζνά ιεηαιμνθχζεςκ ημο 

πμνμφ. Ώνπζηά, ιεηαιμνθχκεηαζ ζε ζηοθί, πμο αθοπηά ηαζ μνιά ζημκ Γζάκκδ, μ 

μπμίμξ ημ ακηζιεηςπίγεζ ηζ εηείκμ ημοθμονζάγεηαζ ηαζ απμζοκηίεεηαζ. ηδ ζοκέπεζα, μ 

πμνυξ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε πμοθί, πμο πενπαηά ακάιεζα ζηδκ πανέα ηςκ ηνζχκ ηαζ 

ιζθά βζα ημκ ένςηα. Καηυπζκ, ημ πμοθί απμζοκηίεεηαζ. Ο Γζάκκδξ έπεζ ήδδ ανπίζεζ κα 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαζ κα εκζςιαηχκεηαζ ζε ιζα άθθδ δζάζηαζδ. Δ Μάβδα πνμζπαεεί 

κα ημκ ειπμδίζεζ. Σμο γδηά κα επζζηνέρεζ. Σμκ πανμηνφκεζ κα λεπάζεζ αοηά πμο ήδδ 

έπεζ δεζ ηζ αζζεακεεί βζα ηδκ «ακηίπενα» υπεδ. Ώθθά δ εένιδ ηδξ δεκ ημκ δζαπενκά. 

Σμ πμοθί ακαζοκηίεεηαζ ηαζ πενζβνάθεζ ηδκ «άθθδ» δζάζηαζδ, ζηδκ μπμία εζζένπεηαζ 

ζηαδζαηά μ Γζάκκδξ. Σεθζηά, ημ πμοθί -δδθαδή μ πμνυξ- ιεηαιμνθχκεηαζ ζε ηίβνδ, 

πμο πενζβνάθεζ ηζ εηείκδ ηα ζδιάδζα ημο εακάημο πμο επίηεζηαζ. οιαμοθεφεζ ηδ 

Μάβδα κα ηαπεεί οπέν ηδξ ιζαξ ηαζ ιμκαδζηήξ ζδέαξ πμο πνμζθένεζ ηδ θφηνςζδ: ηδ 

ζοιπανάζηαζδ. ημ ηέθμξ ηζ δ ηίβνδξ απμζοκηίεεηαζ ηαζ μ πμνυξ ιεηαιμνθχκεηαζ εη 

κέμο ζε πανααάκ, πμο ηνφαεζ πίζς ημο ηδ Μάβδα. Ο Γζάκκδξ ανπίγεζ κα ακαθμβίγεηαζ 

ημκ πνυηενμ ένςηά ημο βζα ηδ Μάβδα, ηδκ ακαγδηά ηαζ ζηαδζαηά ιεηαζηνέθεηαζ, 

επζεοιεί κα ιείκεζ. Μεηακμεί πμο ακαγδημφζε ηζξ ιεβάθεξ ζδέεξ ηαζ ηδ βκχζδ. 

Βπζεοιεί κα επζζηνέρεζ ημκηά ηδξ, ζημκ ένςηα. Σδκ ηαθεί. Σμ πανααάκ δεκ επζηνέπεζ, 

υιςξ, ζηδ Μάβδα κα ειθακζζηεί. Ο Γζάκκδξ απεθπίγεηαζ απυ ηδκ απμοζία ηδξ. 

Ώπεοεφκεηαζ ζημκ Μαφνμ, ηαθχκηαξ ημκ κα ημκ εακαηχζεζ. Αεκ έπεζ πθέμκ ηαιζά 

εθπίδα. Βηείκδ ηδκ χνα δ Μάβδα ηαηαθένκεζ κα παναιενίζεζ ημ πανααάκ, αθθά 

αιέζςξ μ πμνυξ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε Ανάημ, μ μπμίμξ ηδκ αηζκδημπμζεί ηαζ ηδκ 

πνμηνέπεζ κα λεπάζεζ. Σεθζηά, μ Ανάημξ ηδκ απμημζιίγεζ ιε ενςηυθμβα. Ο Γζάκκδξ 

πχκεζ ημ ηεθάθζ ημο ζημ πχια, ζηάαεζ ιζα ηνφπα, ιπαίκεζ ιέζα, αβαίκεζ ηάπμο 

παναπένα ηαζ λακαιπαίκεζ ζε ιζα άθθδ ηνφπα η.μ.η χζπμο ηεθζηά παναιέκεζ ιέζα 

ζημ πχια ηαζ ιμκμθμβεί υηζ πνυηεζηαζ κα ακαααπηζζηεί ζε «άκεμξ ακενχπζκμ». 

Έπεζηα μ Ανάημξ απμζοκηίεεηαζ ηαζ μ πμνυξ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε πθφζηνεξ, πμο 

νίπκμκηαζ ζηδ δμοθεζά θέβμκηαξ υηζ υπμζμ δέκηνμ θοηνχζεζ εηεί ημκηά εα ημ ηυρμοκ.  
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α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

ημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ μζ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ ακαθμνέξ είκαζ πμθθέξ. Ήδδ μ 

πχνμξ ζημκ μπμίμ εηηοθίζζεηαζ ημ ένβμ, ημ Λαφνζμ, είκαζ ιζα ενβαηζηή ζοκμζηία. 

Βπζπθέμκ, μ πμνυξ απμηεθείηαζ απυ επηά ενβάηνζεξ/πθφζηνεξ ηδξ πενζμπήξ. Ο ηίηθμξ 

ημο ένβμο, Πιχζηξεο, δεκ οπμηνφπηεζ ηάπμζα αθθδβμνζηή ζήιακζδ. Ώκηζεέηςξ, 

ακαδεζηκφεζ, ιε απυθοημ νεαθζζιυ, ηδκ ακηζδζαιεηνζηή ημζκςκζηή εέζδ ηςκ δφμ 

πυθςκ ημο ένβμο: απ‟ ηδ ιζα ιενζά δ ενβαηζηή ηάλδ, μ πμνυξ, ηαζ απ‟ ηδκ άθθδ μ 

Γζάκκδξ ςξ εηπνυζςπμξ ηδξ ελμοζίαξ ηαζ ηδξ δζακυδζδξ. Σμ ζηίβια ηςκ βοκαζηχκ 

ημο πμνμφ δίκεηαζ άιεζα ηαζ λεηάεανα. Οζ βοκαίηεξ/πθφζηνεξ δμοθεφμοκ βζα κα 

επζαζχζμοκ:  

 

Υνξφο: (…) ηίβσ ηελ πέηξα θαη βγάδσ λεξφ. Σνλ έξσηα ηνλ γξάθσ ζηα παιηά κνπ ηα 

παπνχηζηα. (…) Τςειέο ζπδεηήζεηο θαη κεγάια λνήκαηα (αλαγνπιηάδεη) 

Μπνπάάάά… Μεγαιφζρεκεο ηδέεο θαη ε ξέζηε πξνπαγάλδα ζηα ζθνππίδηα. 

Σελ θνηιηά κνπ κνλάρα θαη ζην θξεβάηη κνπ άληξα.  

Σνπ Νεάηεξληαι απφγνλνο πηζηφο,  

κε ηε καηηά κνπ ίζηα κπξνζηά ζαλ άηη,  

αθάζεθηνο ζηα εκπφδηα θαη κνλφρλνηνο,  

θπξηεχσ νινέλα θπξηεχσ. 

ηηο θνκπίλεο, ζηα εξγνζηάζηα θαη ηα ξέζηα  

αζπλαγψληζηνο,  

κε ηνλ θαηαθιπζκηαίν ηδξψηα κνπ ζαξψλσ ηα πάληα  

ηδίσο ζπλαηζζήκαηα θαη κπνπξδνπάδηθα παπάξηα  

θη νινέλα αλεβαίλσ.  

Καηαθηψ, θαηαθηψ, θαηαβξνρζίδσ παραίλσ, παραίλσ, θπξηεχσ, 

θαινζηξψλνκαη θη αθεληεχσ. 

Παηέξα Νεάηεξληαι 

Γηα ξφπαιν έρσ ην κπξάηζν κνπ.224
 

 

Οζ πθφζηνεξ αβςκίγμκηαζ βζα ηδκ ηαεδιενζκή επζαίςζδ ςξ βκήζζμζ απυβμκμζ ημο 

Νεάηενκηαθ, πςνίξ κα ηζξ απαζπμθμφκ ιεβαθυζπδιεξ ζδέεξ ηαζ ημ ηοκήβζ ηδξ βκχζδξ. 

                                                 
224

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οη πιχζηξεο, Ααηηοθυβναθμ, 1975, ζζ.1-2 
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Ο Γζάκκδξ μ ζηναηεοιέκμξ απυ ηδκ πμθζηεία πμθειζζηήξ/αενμπυνμξ πμο ελοπδνεηεί 

ηαζ πνμαζπίγεζ ηα ζοιθένμκηα ηδξ ελμοζίαξ ηαζ ηςκ ζιπενζαθζζηχκ, είκαζ απυ ηδκ 

ανπή ακεπζεφιδημξ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ: 

 

Υνξφο: Έρνπκε απιψζεη ηα ξνχρα πην θεη, ζα ηα βξσκίζεηε. Σφζνο ηφπνο, ηη ζαο 

θαηέβεθε λα έξζεηε εδψ. (…) Βδψ είλαη ρψξνο δνπιεηάο. (…) Ο πφιεκνο ζ‟ 

έρεη γδάξεη, θσλαθιά ηκπεξηαιηζηή. Δ εζηθή ζνπ δελ έρεη πέξαζε νχηε ζε 

ζέλα ηνλ ίδην.
 225

 

 

Έκαξ «αβχκαξ θυβςκ», ηαηά ημ πνυηοπμ ηδξ ανπαίαξ ηναβςδίαξ, λεζπά ακάιεζα 

ζημκ πμνυ, ημκ Γζάκκδ ηαζ ηδ Μάβδα. Ο πμνυξ οπεναζπίγεηαζ ηδκ ηάλδ ημο, εέημκηαξ 

ςξ πνμηεναζυηδηα ηδκ επζαίςζή ημο ηαζ ςξ απχηενδ επζδίςλή ημο ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ 

δβεζίαξ. Ο επζηείιεκμξ εάκαημξ ημο Γζάκκδ ημκ πανμπμζεί, ηαευηζ ζημ πνυζςπυ ημο 

αθέπεζ ημκ αδίζηαηημ εηιεηαθθεοηή: 

 

Υνξφο:  Ώρ, έλα καραίξη λα ζνχ ηε θέξσ ζηα ζάπηα πιεπξά ζνπ.
226

 

 

Σα ενςηζηά θυβζα πμο εηζημιίγεζ δ Μάβδα βζα κα δεθεάζεζ ημκ Γζάκκδ ηαζ μζ 

εζδοθθζαηέξ εζηυκεξ ημο θοζζημφ ημπίμο πμο ημο πενζβνάθεζ ελμνβίγμοκ ηζξ βοκαίηεξ 

ημο πμνμφ, πμο δεκ έπμοκ θοζζηά ημκ πνυκμ ηαζ ηδκ υνελδ κα ζπαηαθδεμφκ ζ‟ αοηέξ 

ηζξ ακχθεθεξ πμθοηέθεζεξ: 

 

Υνξφο: Κνξίηζη κνπ, ηα βνπλά δελ ππάξρνπλ. Σα ινπινχδηα θη απηά δε κνχ ιέλε 

ηίπνηα. Σα πνπιηά θηεξνπγίδνπλ γηα πάξηη ηνπο. Σν θζηλφπσξν βξέρεη θαη καο 

πηάλεηαη ε αλάζα απ‟ ηελ θάπλα. Κάπλα. Κά-πλα, λα πάξεη ε νξγή. (βήρνπλ). 

ΐήρνπκε. Ο έξσηάο ζνπ δελ αμίδεη κηα ηεγαληά παηάηεο.
227

 

 

Αφμ ακηζδζαιεηνζηέξ ζηάζεζξ γςήξ ημκηανμπηοπζμφκηαζ ιπνμζηά ζηα ιάηζα ημο 

εεαηή. Ώπυ ηδ ιζα μ ηυζιμξ ηδξ ενβαηζάξ, ιε ηδκ ηαπεζκή ζηέρδ ημο αθζενςιέκδ 

απμηθεζζηζηά ζημ ιενμηάιαημ ηαζ ζηδ ζηθδνή δμοθεζά ηζ απυ ηδκ άθθδ μ αενμπυνμξ 

Γζάκκδξ, μ ορζπέηδξ, πμο ακαγδηά πάκηα ημ ορδθυ ζημοξ αζεένεξ ηζ ακαιεηνζέηαζ ιε 

                                                 
225

 Απηφζη ζ.2 
226

 Απηφζη ζ.6 
227

 Απηφζη ζζ.7-8 
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ημ πάμξ. Πνμζένπεηαζ ηχνα εημζιμεάκαημξ, ιε ημκ Υάνμ ζημ πθεονυ ημο, γδηχκηαξ 

κα ανεζ έκακ ηυπμ κα πεεάκεζ. Βηείκμξ απμηαθεί ηζξ ενβάηνζεξ «ζοιαζααζιέκεξ»
228

 ηζ 

δ Μάβδα «νάεοιεξ», «ηαθμενειιέκεξ» ηαζ «θαυ δοζηίκδημ απ‟ ηα πάποα»
229

. Δ 

ημζκςκζηή ηάλδ πμο μ ηαεέκαξ ημοξ ακηζπνμζςπεφεζ ημφξ ηάκεζ ακηίπαθμοξ. Σεθζηά 

μζ βοκαίηεξ ιε λεηάεανα θυβζα απεοεφκμκηαζ ζημκ Γζάκκδ: 

 

Υνξφο:  (θέξλεη βφιηεο γχξσ ηνπ, ρηππψληαο ξπζκηθά ηα ρέξηα) 

  Βδψ είλαη ρψξνο δνπιεηάο 

Κη ε δνπιεηά είλαη δσή. 

Βκείο εδψ, άιινη πην πέξα 

ηα εξγνζηάζηα κε ηηο ράιθηλεο θιφγεο 

ηεο γήο κε ηα ππέξνγθα ζηάρηα 

Ανπιεχνκε θαη θηηάρλνπκε έλαλ θφζκν γηα ηνλ θφζκν, 

Καηλνχξγηα αγάπε θαηλνχξγηνο ππξεηφο, λέα επθνξία 

Πνπ δελ ζνχ πξέπνπλ. 

  Ο ηάθνο ζνπ ζηα ζθνππίδηα ηαηξηάδεη.230
 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ, εηεέηεζ ζπδιαηζηά ηζξ δφμ υρεζξ ηδξ ημζκςκίαξ: ημκ ενβαγυιεκμ θαυ ηαζ 

ημκ πμθειζζηή/δζακμμφιεκμ. Σμοξ ακηζιεηςπίγεζ, υιςξ, ζζυηζια, πςνίξ δζαηνίζεζξ. Ο 

ηαηαββεθηζηυξ θυβμξ ημο πμνμφ εηθνάγεζ ηδ δεζκή εέζδ ημο ηαζ ηα πενζμνζζιέκα 

πενζεχνζα ελέθζλήξ ημο. Οοζζαζηζηά δίκεζ άθθμεζ ζημκ πμνυ βζα ηδκ αδνάκεζά ημο, 

ηαζ ηδκ επακάπαοζή ημο αθθά υπζ ηαζ βζα ηδ ικδζζηαηία ημο. Ο Γζάκκδξ απ‟ ηδκ άθθδ 

ιενζά αβςκίγεηαζ κα ηαηαηηήζεζ ημοξ αζεένεξ ηαζ ηδκ αθήεεζα πμο ηνφαεηαζ πίζς 

ημοξ. 

 

Γηάλλεο: Υξφληα ιηαλίδνκαη απφ κφλνο θαη λα ‟κηα ηψξα κε ζηξαπαηζαξηζκέλα 

θχηηαξα.  

(…) Υξφληα ζην αεξνπιάλν ζπάσ ην θξάγκα θη αησξνχκαη ζην θελφ. Παληνχ 

βιέπσ θαη ζην ζθνηάδη άλνημε ε καηηά κνπ. (…) Τςεπαηψ, αιιά ην ράνο 

απέξαλην θη εγψ ηξέρσ λα ην πξνθηάζσ. Πνηνη αξηζκνί θαη πνην κεδέλ κε 

ζηακαηάλε; Καβάια ζην έλα θαη ζην άπεηξν θαιπάδσ, πέξα απ‟ ηνλ θχβν, 

                                                 
228

 Απηφζη ζ.4 
229

 Απηφζη ζ.3 
230

 Απηφζη ζ.10 
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πέξα απ‟ ην ηξίγσλν, πέξα απ‟ ηε ζθαίξα, ζθελψλνκαη ζην ζθνηάδη αηψληα, 

αηψληα, αηψληα, αηψληα …
231

 

 

Υάζια ειπεζνζχκ ηαζ βκχζδξ πςνίγεζ ηα δφμ ζηναηυπεδα. Δ άβκμζα ηδξ ιάγαξ, δ 

αδζαθμνία ηδξ βζα ηα θαζκυιεκα ημο ηυζιμο ηαζ δ, ελ ακάβηδξ, πνμζηυθθδζή ηδξ 

ζηδκ οθζζηζηή πναβιαηζηυηδηα δδιζμονβεί ιζα άαοζζμ αζοκεκκμδζίαξ. ημ ηείιεκμ, 

πάκηςξ, θάζκεηαζ κα επζδζχηεηαζ δ πνμζέββζζδ ηαζ δ επζημζκςκία ιεηαλφ ημοξ. ημ 

ηέθμξ, υηακ μ Γζάκκδξ έπεζ πεεάκεζ ηαζ έπεζ ιεηαζπδιαηζζηεί ζε «άκεμξ ακενχπζκμ», 

μ πμνυξ ειθακίγεηαζ δζπαζιέκμξ: 

 

Πιχζηξεο: Ήξζε ε ψξα. Ρηρηείηε ζηε δνπιεηά, γηαηί ζα καο πάξεη ε λχρηα. Καη ηνλ λνπ 

καο. Ώλ θάπνπ εδψ θπηξψζεη δέληξν λα ην θφςνπκε. 

Κνξπθαία: Όρη. 

Πιχζηξεο: Θα ην θφςνπκε. 

Κνξπθαία: Ώρ, φρη. Δ αλζξψπηλε πνξεία είλαη κία, έλα ην δέληξν θη ν αλζφο 

κνζρνβνιάεη. 

Πιχζηξεο: ηε δνπιεηά, ζα καο πάξεη ε λχρηα.232
 

 

Δ Κμνοθαία θένκεζ ακηίννδζδ, «υπζ» ζηδκ ημπή ημο δέκηνμο. Πείζηδηε υηζ ημ 

«δέκηνμ» ηαζ υ,ηζ αοηυ ζοιαμθίγεζ δεκ πνέπεζ κα ελαθακζζηεί. Δ έηααζδ ημο ένβμο 

αθήκεζ υθα ηα πενζεχνζα ακμζπηά. Σμ ακ μ πμνυξ ζοβηαηαηεεεί ζηδ ζοιθζθίςζδ 

παναιέκεζ ααέααζμ. Δ πνυεεζδ, υιςξ, ημο ζοββναθέα βζα ζοιθζθίςζδ ηαζ δ ακάβηδ 

ελέθζλδξ ηδξ ιάγαξ πνμξ ακχηενα επίπεδα ζηέρδξ είκαζ ζαθήξ. 

 

β. Θάκαημξ 

Ο εάκαημξ ζημ εεαηνζηυ αοηυ είκαζ ζηδκζηά πανχκ, ςξ πνυζςπμ ημο δνάιαημξ 

έπμκηαξ δφμ μκυιαηα Κνακη ηαζ Μαφνμξ. Οζ ζηδκζηέξ μδδβίεξ ακαθένμοκ:  

 

«Ο Μαχξνο αθνινπζεί ηνλ Γηάλλε ζα ζθηά/ζάλαηνο. Φνξά κηα θίηξηλε μχιηλε κάζθα, πνπ 

θαιχπηεη φιν ην πξφζσπν κε ζηαγφλεο πνπ αλνηγνθιείλνπλ. Βηδηθά ειάζκαηα θξπκκέλα ζηηο 

θιεηδψζεηο ηνπ αθήλνπλ ηε κνπζηθή ηνπο κε θάζε ηνπο θίλεζε.»
233

 

                                                 
231

 Απηφζη ζ.11 
232

 Απηφζη ζ.34 
233

 Απηφζη ζ.2 
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Ο Γζάκκδξ βκςνίγεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ημκ «εάκαημ»: 

 

Γηάλλεο: Βθείλνο κ‟ έρεη πάξεη μσπίζσ απ‟ ην κέησπν. Βίλαη ε καχξε ζθηά κνπ. Σν 

έλζηηθηφ ηνπ ζα κε μεθάκεη ηελ πην θαηάιιειε ζηηγκή.
234

 

 

Βίκαζ δ πνχηδ θμνά πμο μ ΐ. Γζχβαξ πνμζςπμπμζεί ημκ εάκαημ. Τπαζκίζζεηαζ δε υηζ 

μ εάκαημξ είκαζ ζοκμδμζπυνμξ ημφ ηάεε πμθειζζηή ηαζ ηαναδμηεί ηδ ζηζβιή πμο εα 

ημο αθαζνέζεζ ηδ γςή. Έηζζ, ημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ είκαζ δ πμνεία πνμξ ημκ εάκαημ 

ημο πμθειζζηή Γζάκκδ. Γνάθηδηε ημ 1975, ιεηά απυ ημ εεαηνζηυ Οη Γάκνη (1970) -

πμο ηζ αοηυ ήηακ δ πμνεία ηδξ Ναοζζηάξ πνμξ ημκ εάκαημ. Βδχ, μ απενπυιεκμξ είκαζ 

άκηναξ ηαζ δζένπεηαζ ηζ εηείκμξ ιέζα απυ ηα ακηίζημζπα ιεηαααηζηά ζηάδζα ζημ 

ιεηαίπιζμ γςήξ/εακάημο. Σμ ζδεμθμβζηυ ζηίβια ημο ΐ. Γζχβα είκαζ ηζ εδχ ηαοηυζδιμ 

ιε ηςκ ένβςκ πμο πνμδβμφκηαζ αθθά ηαζ ιε αοηχκ πμο έπμκηαζ. 

 

Σμ ζδεμθμβζηυ ζηίβια ημο ηεζιέκμο είκαζ ηζ εδχ ειθακέξ: μ εάκαημξ μδδβεί ζε 

εκζςιάηςζδ ιε ηδ ιδηένα θφζδ ιέζς ηδξ έκςζδξ ιε ημ πχια ηαζ ηδξ 

επακαβέκκδζδξ ζε δέκηνμ ηαζ ακευ. Ο εάκαημξ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά ιζα 

«άθθδ» δζάζηαζδ φπανλδξ, υπςξ ηαζ ζηα εεαηνζηά Σν κπνπθάιη ηαζ Σν Βνπλφ πμο εα 

δμφιε παναηάης. Μζα δζάζηαζδ υπμο μζ αζζεήζεζξ ηαηαννέμοκ ζηαδζαηά ηαζ ημ 

άημιμ εζζένπεηαζ ζε έκα άθθμ, πζμ εονφ επίπεδμ ζοκεζδδηυηδηαξ. Ώκαθένμκηαζ αηυιδ 

ηαζ μζ ζοκεζδδζζαηέξ θάζεζξ πμο αζχκεζ δ φπανλδ ιέπνζ κα εβημθπςεεί ηδκ πθήνδ 

βκχζδ ηαζ κα ηαηακμήζεζ αοηήκ ηδ θοζζηή κμιμηέθεζα. 

 

16.  Φηινθηήηεο (1975) 

Θέαηνμ διείμ (1989) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Φζθμηηήηδξ, Νεμπηυθειμξ, Οδοζζέαξ, Γζδμαμζηυξ, 

Υμνυξ απυ μηηχ ζηοθίηεξ ηζ έκακ κεηνυ 

ηδ Λήικμ, ιέζα ζε ιζα ζπδθζά ηαημζηεί μ Φζθμηηήηδξ, μ βεκκαίμξ πμθειζζηήξ ηςκ 

Ώπαζχκ. Έπεζ ιζα ηαημθμνιζζιέκδ πθδβή ζημ πυδζ ημο, πμο πνμήθεε απυ δάβηςια 

θζδζμφ ηαζ δ μπμία ημκ ηαθαζπςνεί ηαζ οπμθένεζ απυ δοκαημφξ πυκμοξ. Οζ Ώπαζμί ημκ 

                                                 
234

 Απηφζη ζ.10 
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άθδζακ ζημ κδζί, εδχ ηαζ δέηα πνυκζα, δζυηζ εεχνδζακ υηζ εα ήηακ αάνμξ ζηδκ 

εηζηναηεία ημοξ ζηδκ Σνμία. Ο Φζθμηηήηδξ, υιςξ, είκαζ αοηυξ πμο ηθδνμκυιδζε ηα 

υπθα ημο Δναηθή, ημ ηυλμ ηαζ ημ αέθμξ ημο, ηα μπμία ζφιθςκα ιε ιζα πνμθδηεία εα 

αμδεήζμοκ εηείκμοξ πμο ηα έπμοκ κα ηενδίζμοκ ημκ πυθειμ ζηδκ Σνμία. Ο ίδζμξ μ 

διίεεμξ ημφ ηα έδςζε θίβμ πνζκ λεροπήζεζ. Καεχξ ήηακ μ Φζθμηηήηδξ πμο δέπηδηε 

κα ακάρεζ ηδκ πονά βζα κα ηαεί μ Δναηθήξ, μ μπμίμξ οπέθενε απυ θμαενμφξ πυκμοξ 

ζηα ηεθεοηαία ημο. ημ ένβμ μ Οδοζζέαξ ιε ημκ Νεμπηυθειμ -βζμ ημο Ώπζθθέα- 

θηάκμοκ ζηδ Λήικμ βζα κα ανπάλμοκ ηα υπθα αοηά ηαζ κα εηπθδνςεεί δ πνμθδηεία: 

κα ηαηαηηήζμοκ επζηέθμοξ ηδκ Σνμία. Ο Φζθμηηήηδξ έπεζ βίκεζ ενδιίηδξ ηαζ ζοπκά 

πέθηεζ ζε θήεανβμ βζα κα ιπμνέζεζ κα ακηέλεζ ημοξ πυκμοξ ημο πμδζμφ ημο. Συηε 

αθέπεζ ςξ μνάιαηα ημοξ «ζηοθίηεξ», αζηδηέξ πμο γμοκ πάκς ζε ζηφθμοξ ηζ 

απμηαθφπημοκ ηα ιοζηζηά ηδξ θφζδξ, ηδξ γςήξ ηαζ ημο ζφιπακημξ. Δ επαθή ημο 

Φζθμηηήηδ επί πνυκζα ιυκμ ιε ηδ θφζδ, ημκ άκειμ, ηδ εάθαζζα, ηα ανάπζα ηαζ ημκ 

μονακυ ημκ εκζςιάηςζε ζημ ημπίμ, ημκ εκέηαλε ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηαζ 

απμννμθήεδηε απ‟ αοηυ. Δ επίζηερδ ηςκ κεμθενιέκςκ ημκ ηανάγεζ. Ώρζιαπίεξ ηαζ 

ζογδηήζεζξ πμο αθμνμφκ ζημκ πυθειμ ηαζ ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ ακενχπςκ 

αημθμοεμφκ. Ώνπζηά ανκείηαζ κα αημθμοεήζεζ ημκ Νεμπηυθειμ. ηδ ζοκέπεζα, υιςξ, 

αημφεζ ιέζα ημο ηδ θςκή ημο Δναηθή πμο ημκ πνμηνέπεζ κα πάεζ ιαγί ημο ζηδκ 

Σνμία. Έηζζ, μ Φζθμηηήηδξ απμθαζίγεζ κα αημθμοεήζεζ ημοξ Ώπαζμφξ. Χξ 

ηαηαηθείδα, μ Νεμπηυθειμξ, βζα ημκ μπμίμ δ ζοκάκηδζδ ιε ημκ Φζθμηηήηδ ζηάεδηε 

απμηαθοπηζηή, ανπίγεζ κα αθέπεζ ηαζ κα αημφεζ ημοξ «ζηοθίηεξ». 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

Σμ ένβμ ακαθένεηαζ ζημκ ακηαβςκζζιυ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ζηδκ ηαηηζηή πμο 

οζμεεηεί μ ηαεέκαξ βζα επζηνάηδζδ ηζ επζαμθή ζηδκ ημζκςκία. Ο δναιαηζηυξ ιακδφαξ 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ εδχ βζα κα απμηοπχζεζ αθθδβμνζηά πανυιμζεξ ηαηαζηάζεζξ 

είκαζ δ ζοιπενζθμνά ηςκ Ώπαζχκ πνμξ ημ πνυζςπμ ημο Φζθμηηήηδ, υπςξ αοηή 

ιοεμπμζήεδηε απυ ημκ μθμηθή. 

 

Φηινθηήηεο: Καζψο ζηαζήθακε, πεγαίλνληαο γηα ηελ Σξνία, ζ‟ απηφ ην λεζί γηα 

λεξφ, κε δάγθσζε έλα θίδη θαη θαθνθφξκηζε. Κη αληί λα κε πάξνπλ 

καδί ηνπο φπσο φθεηιαλ, κ‟ απαξάηεζαλ ζην έιενο ησλ ζηνηρείσλ, γηα 

λα κελ ηνπο πέθησ βάξνο. 
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Νενπηφιεκνο:  ινη ζ‟ έρνπλ γηα ηνλ πξψην. 

Φηινθηήηεο: Ώθνχ κε είραλ ζηγνπξεκέλν ζηελ αθάλεηα, γηαηί λα κελ αθνχζεηο θαιά 

ιφγηα; 

(…) 

Νενπηφιεκνο: ηαλ φινη ζε θζνλνχλ γηα ηα ζεία δψξα πνπ έρεηο, θαη δε ζνχ δίλνπλ 

ηελ επθαηξία λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηο -θαη λα θηχλεηο αίκα θη απφ 

πάλσ- είλαη δψξν άδσξν.
235

 

Καζ παναηάης: 

 

Φηινθηήηεο: Πψο είλαη δπλαηφλ; Γηαηί είλαη θηηζκέλε ηφζν άδηθα ε δσή, λα 

παίξλνπλ φιεο ηηο ηηκέο ηέηνηα θαζάξκαηα;236 

(…) 

Φηινθηήηεο: Γηα πνηα θιίθα κνχ κηιάο; Γηα ηνλ Οδπζζέα θαη ηνπο νκνίνπο ηνπ; 

Νενπηφιεκνο: Γη‟ απηνχο θη αθφκα πεξηζζφηεξνπο. Κη άιιεο θιίθεο, νκννχζηεο ζ‟ 

φινλ ηνλ πιαλήηε, πνπ αγθαιηάδνληαη θαη ζπλζέηνπλ κηα πακκέγηζηε 

αξπάγε, αλζξσπνθάγα. 

(…) 

Φηινθηήηεο: Ο ηίκηνο άληξαο δε ζθέθηεηαη πνηέ ηνπ λα κπεη ζε θιίθεο. Ώθνινπζεί 

ηε κνίξα ηνπ νινκφλαρνο.
237

 

  

Με αάζδ ηα πνμακαθενεέκηα απμζπάζιαηα ηαηαδεζηκφεηαζ, άιεζα, δ ανζαζζηζηή 

ζοιπενζθμνά ιενζηχκ ανπδβχκ ηςκ Ώπαζχκ ηαζ ηονίςξ ημο Οδοζζέα. Θα 

ιπμνμφζαιε, υιςξ, ηάθθζζηα κα εηθάαμοιε ηα θυβζα αοηά ηαζ ςξ θςκή δζαιανηονίαξ 

ημο ίδζμο ημο ζοββναθέα απέκακηζ ζημ ζζκάθζ ημο, πμο ιέπνζ ηυηε (1975) ημκ 

αβκμμφζε. Μζα ηναοβή πνμζςπζηή εκάκηζα ζημ «ζφζηδια» πμο απμιαηνφκεζ ηζ 

ελμζηναηίγεζ ηάεε ηζ ημ δζαθμνεηζηυ, υπςξ ήηακ άθθςζηε ηαζ δ πενίπηςζδ ημο 

ζοββναθέα ΐ. Γζχβα. 

 

Σμ ένβμ ανίεεζ ακαθμνχκ βζα ηα δεζκά πμο επζζςνεφεζ μ πυθειμξ: 

 

                                                 
235

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Φηινθηήηεο, Βνιήξ, Ώεήκα, 1990, ζζ.22-23, 24 
236

 Απηφζη ζ.27 
237

 Απηφζη ζζ.37, 43 
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Νενπηφιεκνο: Έπαςα λα πηζηεχσ πηα ζηνλ πφιεκν (…) Αελ δείιηαζα πνηέ ζηε 

κάρε. Ώιιά θάπνηα ζηηγκή είδα ηελ αιήζεηα. Μάηαηα γίλνληαλ φια. Ση 

καο σθεινχζε ε Σξνία; Δ λίθε είλαη κέζα καο θη φρη ζηα ηείρε ηεο. 

(…) 

Νενπηφιεκνο:  Βίλαη ηηκή λα παίξλεηο αλζξψπηλεο δσέο; 

Φηινθηήηεο:  Κη ν Θεφο ην θάλεη 

Νενπηφιεκνο:  ΐξφκηθν πξάγκα  

(…) 

Φηινθηήηεο: Ώλ ην πίζηεπαλ φινη απηφ, ζα ήηαλ θαιά. Ώιιάδεη ν άλζξσπνο; 

Καηαξακέλε ξάηζα.
238

 

         

Ώπ‟ ηδ ιζα πθεονά ζηδθζηεφεηαζ δ ζοιθενμκημθμβζηή μπηζηή αάζεζ ηδξ μπμίαξ 

πνάηηεζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ακενχπςκ -ηαζ εκ πνμηεζιέκς μζ Ώπαζμί- ηζ απ‟ ηδκ άθθδ 

ηαηαηεναοκχκεηαζ μ πυθειμξ ηαζ μζ πναηηζηέξ ημο πμο ζηέθκμοκ ζημκ εάκαημ 

εηαημκηάδεξ αεχμοξ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

β. Θάκαημξ 

ημ ένβμ αοηυ ηακέκαξ απυ ημοξ ηεκηνζημφξ ήνςεξ δεκ πεεαίκεζ. Πανυθα αοηά ημ 

ένβμ ανπίγεζ ιε έκακ εάκαημ. Σμκ εάκαημ εκυξ απυ ημοξ ζηοθίηεξ πμο αθέπεζ ζε 

υναια μ Φζθμηηήηδξ. Ο εάκαηυξ ημο έπεζ ήδδ ζοιαεί, υηακ ακμίβεζ δ αοθαία. Με 

αθμνιή, υιςξ, αοηυ ημ βεβμκυξ, μζ οπυθμζπμζ ζηοθίηεξ ανπίγμοκ ηδ ενδκςδία. Έκα 

ιμζνμθυζ, έιπθεμ ζηεπηζηζζιμφ βζα ηδ γςή, ηδ θφζδ ηαζ ημκ εάκαημ. οκεπχξ, μ 

εάκαημξ ημο ζηοθίηδ είκαζ δ αθμνιή, ηζ εδχ, βζα κα λεδζπθςεμφκ ιε δζαθμνεηζηυ 

ηνυπμ ηαζ ζε δζαθμνεηζηυ πθαίζζμ μζ ζηέρεζξ ημο ΐ. Γζχβα. 

 

                                                 
238

 Απηφζη ζ.23 ηαζ ζ.25 
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Γ΄ ΠΔΡΗΟΓΟ: Απνθαιππηηθή 

Θεκαηηθή Καηεγνξία IV 

Θάλαηνο: κηα «άιιε» δηάζηαζε 

 

17.  Σν κπνπθάιη (1973) 

Θεαηνζηυ ενβαζηήνζ (1979) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Γζακηζ, Γζακ, Ώβςκζζηήξ, Νυηδξ Μπυηζανδξ, 

διαζμθυνμξ, Πανεέκμξ, Γένμξ, Σμφνημξ αζαζηήξ, Παζδί, Σμφνημξ 

παζδμηηυκμξ, Γοκαζηυπαζδα, Ώνιαηςθμί, Άββεθμζ ηαποδνυιμζ  

Ο Γζάκ ηζ μ Γζάκηζ έθοβακ απυ ηζξ παηνίδεξ ημοξ ηοκδβδιέκμζ. Ο ιεκ πνχημξ βζαηί 

ζηυηςζε ηάπμζμκ πμο πίζηεοε υηζ πνυδςζε ημ απεθεοεενςηζηυ ηίκδια ηδξ πχναξ 

ημο, Πμθςκίαξ, ηαζ μ δεφηενμξ δζυηζ δζέπναλε ιμζπεία, αθμφ δζαηδνμφζε ζπέζεζξ ιε 

ηδκ πνχδκ αβαπδιέκδ ημο πανυθμ πμο αοηή είπε πακηνεοηεί ιε ημ γυνζ άθθμκ. Γζα κα 

δζαθφβμοκ ηαζ κα ιδκ ημοξ ανμοκ πήβακ κα πμθειήζμοκ ζημ Μεζμθυββζ. Ο Γζακ 

πμθειά ζημ υκμια ηδξ απεθεοεένςζδξ ηδξ παηνίδαξ ημο ηδξ Πμθςκίαξ ηζ μ Γζάκηζ βζα 

ηδκ ενςηζηή ηαζ ζελμοαθζηή απεθεοεένςζδ. οκακηήεδηακ ηζ μζ δομ ζε ηάπμζα ηάπζα 

ηςκ ηεζπχκ ημο Μεζμθμββίμο, υπμο ανίζημκηαζ εδχ ηζ έλζ ιήκεξ. Βίκαζ ζμαανά 

ηναοιαηζζιέκμζ. Δ πείκα ηαζ μζ ηαημοπίεξ ημφξ έπμοκ ελμοεεκχζεζ, εκχ έπμοκ 

παναζζεήζεζξ απυ ηα αθιονίηζα πμο ηνχκε βζα κα επζγήζμοκ. ηδκ πνχηδ πνάλδ 

ζογδημφκ βζα ηζξ γςέξ ημοξ, βζα ημ ημζκυ ημοξ υναια, ηδκ εθεοεενία ζε ηάεε ημιέα 

ηδξ γςήξ, εκχ έπμοκ αιθζαμθίεξ βζα ημ ακ είκαζ αηυια γςκηακμί ή έπμοκ πεεάκεζ. 

Αίπθα ημοξ ανίζηεηαζ ηζ μ Αγσληζηήο έκαξ Έθθδκαξ ζηναηζχηδξ, αανζά 

ηναοιαηζζιέκμξ ζημ ηεθάθζ, πμο εεςνεί υηζ δ ιέβζζηδ ηζιή βζα έκακ άκηνα είκαζ δ 

οπενάζπζζδ ηδξ ζδεμθμβίαξ ημο. Ο Γζάκηζ είκαζ ζηεπηζηζζηήξ, εέηεζ ηα οπανλζαηά ημο 

ενςηήιαηα ζημκ Γζακ μ μπμίμξ είκαζ πζμ πνμζβεζςιέκμξ ηαζ νεαθζζηήξ. Ο Γζάκηζ 

ηεθζηά απμθαίκεηαζ υηζ ημοξ έπμοκ «ηθείζεζ ζ‟ έκα ιπμοηάθζ» πμο ημο θείπεζ δ ηάπα 

ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ηίπμηα. Ο Γζακ δοζπζζηεί.  

ηδ δεφηενδ πνάλδ μ Γζακ, μ Γζάκηζ ηζ μ Αγσληζηήο ανίζημκηαζ ηθεζζιέκμζ ζ‟ έκα 

πεθχνζμ ιπμοηάθζ. Γφνς ημοξ ελεθίζζεηαζ δ «έλμδμξ» ημο Μεζμθμββίμο. 

Βιθακίγεηαζ μ Μάνημξ Μπυηζανδξ μ μπμίμξ ελδβεί ημ ζηναηδβζηυ ζπέδζμ ηδξ 

«ελυδμο». ηδ ζοκέπεζα εκαθθάζζμκηαζ αίαζεξ ζηδκέξ πμθέιμο: ιζα βοκαίηα 

δμθμθμκείηαζ αθμφ αζάγεηαζ απυ έκακ Σμφνημ ζηναηζχηδ, έκαξ βένμκηαξ 
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απμηεθαθίγεηαζ, έκαξ Σμφνημξ ζηναηζχηδξ ζημηχκεζ έκα ιζηνυ παζδί πμο ηναηά ζημ 

πένζ ημκ ιαζηυ ηδξ κεηνήξ ιάκαξ ημο ηηθ. Οζ ηθεζζιέκμζ ζημ ιπμοηάθζ θαίκεηαζ κα 

ιδκ ζοιιεηέπμοκ, κα ιδκ αθέπμοκ, ηαεχξ μφηε ακηζδνμφκ, μφηε ζογδημφκ βζα ηα 

ηεηηαζκυιεκα. ηακ ηα «έλς» δνχιεκα ζηαιαημφκ, ανπίγεζ δ ζογήηδζδ ακάιεζα 

ζημοξ «έβηθεζζημοξ». Ώπμνμφκ βζα ημ πμφ ανίζημκηαζ, βζαηί αοημί είκαζ «ιέζα» ηαζ 

ηάπμζμζ άθθμζ «έλς». Καηά δζαζηήιαηα ηάπμζμξ απυ ημοξ κεηνμφξ πμο ανίζημκηαζ 

ηνζβφνς απυ ημ ιπμοηάθζ ζδηχκεηαζ ηαζ δζδβείηαζ ηδκ ζζημνία ημο. Έκαξ κεηνυξ 

βένμκηαξ π.π. ακαθένεηαζ ζηδκ πνμδμζία πμο έηακακ μζ Έθθδκεξ ζημοξ Μεζμθμββίηεξ 

υηακ εκχ ημοξ είπακ οπμζπεεεί αμήεεζα αοηή δεκ έθηαζε πμηέ. Γζ‟ αοηυ ηαζ μζ 

Μεζμθμββίηεξ δεκ ιπυνεζακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημοξ Σμφνημοξ. Βκηςιεηαλφ έκαξ 

«άββεθμξ» νίπκεζ ηανυηα ιέζα ζημ ιπμοηάθζ βζα κα ηαΎζεζ ημοξ έβηθεζζημοξ. Ο 

Γζάκηζ επακαζηαηεί ηαζ πνμζπαεεί κα λεζδηχζεζ ηαζ ημοξ άθθμοξ δφμ κα ακμίλμοκ ημ 

ιπμοηάθζ ηαζ κα αβμοκ έλς. Οζ άθθμζ, υιςξ, έπμοκ ζοιαζααζηεί ιε ηδκ ηαηάζηαζδ 

αοηή ηαζ εθδζοπάγμοκ. Σεθζηά, υ Γζάκηζ ημοξ ακαημζκχκεζ υηζ εα πεζναιαηζζηεί ιε 

ηδκ ζδέα ηδξ εθεοεενίαξ. Συηε δφμ άββεθμζ-ηαποδνυιμζ λεδζπθχκμοκ έκα ιεβάθμ πανηί 

πμο εζημκίγεζ έκα αημιζηυ ιακζηάνζ. Σδκ ίδζα ζηζβιή ημ κεηνυ παζδί ζδηχκεηαζ ηαζ 

ιζθά βζα ηδκ εθεοεενία πμο πμθθμί πυεδζακ αθθά ηακείξ αηυια δεκ ηαηέηηδζε. 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

Έκημκδ ηζ επζεεηζηή είκαζ ζ‟ αοηυ ημ ένβμ δ ημζκςκζηή ηνζηζηή πμο αζηείηαζ ιέζα απ‟ 

αοηυ ημ ηείιεκμ απέκακηζ ζηδκ ζδζμηεθή ηαηηζηή πμο ηνάηδζακ ηάπμζμζ Έθθδκεξ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ πμθζμνηίαξ ημο Μεζμθμββίμο. Αζυηζ εκχ έαθεπακ υηζ μζ 

πμθζμνημφιεκμζ ζημ Μεζμθυββζ ζθαβζάγμκηαζ ηακείξ δεκ πνμζέηνελε ζε αμήεεζα 

υπςξ είπακ οπμζπεεεί. Μέζς ημο παναδείβιαημξ αοημφ αάθθεζ μοζζαζηζηά ηαηά ηδξ 

κμμηνμπίαξ ηςκ ιζηνμζοιθενυκηςκ πμο επζηναημφκ παθαζυεεκ ζηδκ εθθδκζηή θοθή. 

 

Μεζνινγγίηηζζα: Γηα πνηνλ επηηέινπο γίλεηαη απηφο ν αγψλαο; 

Μπφηζαξεο:  Γηα ηε Λεπηεξηά. 

Μηα άιιε γπλαίθα: Πνηα Λεπηεξηά; Μαο θνξντδεχνπλ έλα ρξφλν. Πνχ είλαη νη άιινη; 

Άιιε γπλαίθα: (…) Θα ζην πσ ινηπφλ. Σεο επαλάζηαζεο ηεο ιείπεη ε ζχκπλνηα 

ζηξαηεγέ. Ο έλαο Έιιελαο ερζξεχεηαη ηνλ άιινλ. 239
 

                                                 
239

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σν κπνπθάιη, Βνιήξ, Ώεήκα, 1983, ζζ.52-53 
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Σμ ηείιεκμ ακαθένεηαζ ζηδκ πνμδμζία ηςκ Βθθήκςκ, μζ μπμίμζ εκχ έαθεπακ ημοξ 

Μεζμθμββίηεξ κα πενζηοηθχκμκηαζ απυ ημοξ Σμφνημοξ αδνακμφζακ, ημζηάγμκηαξ ηα 

βεβμκυηα απυ ηδκ ημνοθή ημο αμοκμφ, υπμο είπακ ζηναημπεδεφζεζ. 

 

εκαηνθφξνο: Έλ ζψκα ηνπξθηθφλ ππφ ηνλ Μνπζηάκπεελ Καθδέδε είρελ πιεζηάζεη 

εηο ηνπο Έιιελαο, (…) ηφηε έρνληαο ηνπο εκέηεξνπο εηο ηελ κέζελ 

θάλνπλ θσηηάλ θαη‟ απηψλ. (…) πλήιζνλ νη εκέηεξνη (…) ηνπο 

αληηθξνχνζη ακέζσο θαη πξνρσξνχλ πνιεκψληαο θαη νκπξφο θαη 

φπηζζελ. Οη δε ινηπνί εθάζνλην εηο ηελ θνξπθήλ ηνπ βνπλνχ σο 

ζεαηαί. 

(…) 

 αλ ν ζηξαηεγφο Κψζηα-Μπφηζαξεο θαη νη θαηά ην ζρέδηνλ ινηπνί ηεο 

Αεξβέθηζηαο, αληί λα θάζνληαη σο ζεαηαί εηο ηελ θνξπθήλ ηνπ βνπλνχ, 

εθαηέβαηλνλ εηο ηνπο πξφπνδαο (…) εκπνξνχκελ επθφισο λα 

ζπκπεξάλσκελ νπφζελ σθέιεηαλ ήζεινλ θάκεη θαη πφζε 

αλζξσπφηεηα ήζειε ζψζνπλ.(…) ζα δηεζψλεην κέγαο αξηζκφο 

αλζξψπσλ.
240

 

 

φιθςκα ιε ημ ένβμ, υζμζ δζαζχεδηακ απυ ηδκ πμθζμνηία έπεζακ εφιαηα ηδξ 

αζζπνμηένδεζαξ ηαζ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ ζοιπαηνζςηχκ ημοξ ζηδ Αεναέηζζηα, 

υπμο ηαηέθοζακ. 

 

εκαηνθφξνο: (…) νη δηαζσζέληεο νθηαθφζηνη ηεζζαξάθνληα άλζξσπνη ήηνλ γπκλνί 

θαη είρνλ αδπλαηίζεη απφ ηελ πείλαλ θαη ηνλ θφπνλ ηνλ πνιχλ, νη ηήο 

Αεξβέθηζηαο ηνχο επψινπλ εηο ηα πιένλ ππεξβνιηθάο ηηκάο ηα 

ζξφθηκα, απφ ηα νπνία είρνλ αλάγθελ δηα λα αλαιάβνπλ ηαο 

δπλάκεηο ησλ.241  

(…) σθεινχκελνη δηάθνξνη απφ ηελ αλάγθελ ηνπ Μεζνινγγίνπ, 

έγηλαλ θηεκαηίαη κε πνιχ νιίγα θεθάιαηα θαη φρη κφλνλ νη νπαδνί 

αιιά θαη νη ίδηνη νη ελ ηνηο πξάγκαζη.242
 

                                                 
240

 Απηφζη ζζ.61-62 
241

 Απηφζη ζ.63 
242

 Απηφζη ζ.66 
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Ο ΐ. Γζχβαξ λειπνμζηζάγεζ ημοξ Έθθδκεξ ηαζ ηδκ απάκενςπδ ζοιπενζθμνά ημοξ. Δ 

Λεοηενζά ήηακ υναια ηαζ ζδέα βζα ιενζημφξ εκχ βζα ημοξ οπυθμζπμοξ ήηακ ιζα ηαθή 

επζπείνδζδ ιέζς ηδξ μπμίαξ ιπμνμφζακ κα ζςνεφζμοκ πθμφημ! Ο ζοββναθέαξ 

πνμαάθεζ απνμηάθοπηα ημ ηονζυηενμ ιεζμκέηηδια ημο έεκμοξ ιαξ ημκ αημιζηζζιυ. 

πςξ ηαζ ζηα ιμκυπναηηά ημο έηζζ ηζ εδχ ζηδθζηεφεζ ηάεε ζδζμηεθή ηζ εβςζζηζηή 

ζοιπενζθμνά εκχ πνμπαβακδίγεζ ηδ ζφιπκμζα ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο βζα κα επέθεεζ 

ηάπμηε δ ζοκεζδδημπμίδζδ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ αθθδθεββφδξ, πμο εα μδδβήζεζ 

ζηδκ πνυμδμ ηδξ ακενςπυηδηαξ. 

 

Γηάλθη: Αελ ήξζα εδψ απφ ιάζνο Σν ‟ζεια! (…) Γηα ηε ιεπηεξηά. Γηα λα πάεη ν 

άλζξσπνο κπξνο. Να ιεπηεξσζεί ην άηνκν. Να πάςνπκε λα δπζηπρνχκε γηα 

ηα πην απιά πξάγκαηα. Να θαζαξίζεη ε δσή καο απφ ηα ζθνππίδηα ησλ 

αηψλσλ. Σνλ ζάλαηφ κνπ ηνλ έηαμα γηα δηαθφζηα ρξφληα κπξνο (…)243
 

 

β. Θάκαημξ: ιζα «άθθδ» δζάζηαζδ 

 

Σμ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ είκαζ βειάημ εακάημοξ, αθμφ εηηοθίζζεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ πμθζμνηίαξ ημο Μεζμθμββίμο. Αεκ είκαζ, υιςξ, μζ εάκαημζ ηςκ πμθειζζηχκ πμο 

εκδζαθένμοκ, αθθά δ ζοκεπήξ πανμοζία ημο εακάημο ζηδ ζογήηδζδ ηςκ δναιαηζηχκ 

πνμζχπςκ. Οζ ηεκηνζημί ήνςεξ αζχκμοκ ιζα ηαηάζηαζδ πμο δζένπεηαζ ιέζα απυ ηζξ 

ελήξ θάζεζξ: επζηείιεκμξ εάκαημξ, ζηζβιή εακάημο, ιεηαεακάηζα ηαηάζηαζδ. Ο Γζακ, 

μ Γζάκηζ ηαζ μ Αγσληζηήο, ςξ πθδβςιέκμζ ζηναηζχηεξ ιε ηζξ ηακμκζέξ κα ζηάκε 

ηνζβφνς ημοξ ακαιέκμοκ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή ημκ εάκαημ. ηακ ηεθζηά πεεαίκμοκ, 

ηαζ ζοιαμθζηά ιπαίκμοκ ζημ ιπμοηάθζ, αζχκμοκ ιζα «άθθδ», κέα ηαηάζηαζδ ηδκ 

μπμία πνμζπαεμφκ κα δζεοηνζκίζμοκ. Έηζζ, παναημθμοεχκηαξ ηα ζηάδζα ιέζα απυ ηα 

μπμία δζένπμκηαζ μζ ήνςεξ αθμοβηναγυιαζηε ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηδκ αβςκία ημοξ βφνς 

απυ ηδ γςή ηαζ ημκ εάκαημ.  

 

πςξ δζαθαίκεηαζ ιέζα απυ ημ  ηείιεκμ, δ γςή ηαζ μ εάκαημξ είκαζ, ηεθζηά, δφμ 

θάζεζξ ηδξ ίδζαξ μοζζαζηζηά «ηαηάζηαζδξ εβηζαςηζζιμφ» ηδξ φπανλδξ. Μζαξ 

ηαηάζηαζδξ πμο δεκ επζθέλαιε ηαζ απυ ηδκ μπμία δεκ ιπμνμφιε κα δναπεηεφζμοιε. 

                                                 
243

 Απηφζη ζ.40 
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ημ ιεζμδζάζηδια, μζ ηάεε θμβήξ «επζηήδεζμζ», ελμοζζαζηέξ, δβειυκεξ, αθθά ηαζ 

πνμθήηεξ ιε ηζξ οπμζπέζεζξ ημοξ, πεημφκ «ηανυηα» ζημ ιπμοηάθζ ιαξ. Κανυηα 

ζδεμθμβζηά, πμθζηζηά, ενδζηεοηζηά, ιε ζημπυ κα ιαξ ηναηήζμοκ ζε φπκςζδ ηαζ ζε 

άβκμζα, χζηε κα ιπμνμφκ κα επζηναηήζμοκ εοημθυηενα. Δ έιθοηδ ηάζδ ημο 

ακενχπμο βζα αοημδζάεεζδ ηαζ ηάεε ιμνθήξ εθεοεενία βίκεηαζ ημ ιείγμκ δζαηφαεοια 

ημο ένβμο. Ώοηυ πμο ζηενείηαζ δ φπανλδ, ηδκ εθεοεενία ηαζ ηδκ αοημδζάεεζή ηδξ, 

αοηυ ηαζ ακαγδηά απεβκςζιέκα. Δ πμθζμνηία ημο Μεζμθμββίμο, θμζπυκ, είκαζ ημ 

άθθμεζ, ημ δναιαηζηυ πνυζπδια βζα ηδκ ακαθμνά ζηδκ πμθοπυεδηδ εθεοεενία 

αμφθδζδξ ημο αηυιμο.  

 

«Ναη, αγσληδφκαζηε, θάλνπκε αο πνχκε κηα έμνδν θαη κεηά κπαίλνπκε ζην κπνπθάιη ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Καη δελ είλαη κφλν απηφ, ππάξρεη παξάιιεια θαη ην ππαξμηαθφ κπνπθάιη ηνπ 

αλζξψπνπ. Κάπνπ δειαδή δελ είλαη δπλαηφλ λα βξεηο ηελ ειεπζεξία, λα βξεηο ηελ άθξε …Βγψ 

θαη ζήκεξα αθφκα αηζζάλνκαη ηελ εκθηάισζε θαη κέζα ζην ζχζηεκα θαη κέζα ζηνλ εαπηφ 

κνπ. Ο εαπηφο βεβαίσο θάπνπ ζε ζψδεη κέζα απ‟ η‟ φλεηξν, πνπ δελ είλαη αξθεηφ φκσο γηα λα 

ζσζείο πιήξσο. (…) Βμάιινπ ε έμνδνο απ‟ ην κπνπθάιη πξνυπνζέηεη πνιχ κεγάιε δχλακε. 

πρλά λνκίδνπκε φηη βγήθακε απφ ην κπνπθάιη, ελψ έρνπκε θαζαξίζεη απιψο ην γπαιί.» 244
 

 

Σμ «ιπμοηάθζ» ςξ δναιαημονβζηυ ζπήια ελοπδνεηεί ζημ κα απμδμεεί δ αίζεδζδ 

θοθάηζζδξ ημο αηυιμο ζε ιζα δζαδζηαζία γςήξ/εακάημο, απ‟ υπμο δεκ οπάνπεζ 

δζέλμδμξ. Ώθμφ ηαηακμήζεζ μ άκενςπμξ ημ πθέβια ηςκ ζπέζεςκ ηαζ ηδκ οπανηηζηή 

ημο ηαηάζηαζδ μθείθεζ, ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, κα ελεβενεεί απέκακηζ ζ‟ αοηυ ημ 

αδζέλμδμ ζδεμθυβδια. Ώοηή εα είκαζ ηαζ δ ηαηαλίςζδ ηδξ φπανλήξ ημο: δ εθεοεενία 

επζθμβήξ ιζαξ πνάλδξ, ηδξ ελέβενζδξ, ςξ κμδιαημδυηδζδξ ημο υκημξ. Δ «πεζναιαηζηή 

επακάζηαζδ» πμο ιαξ πνμηείκεζ μ ΐ. Γζχβαξ, ι‟ αοηυ ημ ένβμ, είκαζ ημ εθαθηήνζμ βζα 

ηδκ οπανλζαηή επακάζηαζδ πμο εα αημθμοεήζεζ. 

 

                                                 
244

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ εθεοεενία απμηηζέηαζ ιε ηδκ πνάλδ». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδ ΐέκζα 

Γμκαημπμφθμο, φ.π., 
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18.  Σν βνπλό (1986) 

Θέαηνμ ημο Πεζναζά (1986-‟87) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

 Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Δθίαξ, Φάκδξ, Μζνάκηα 

Υχνμξ: έκα άζοθμ κεονμπαεχκ. ηδκζηυ: δςιάηζμ ιε ηγαιανία ηαζ εέα πνμξ έκα 

ηαηαπνάζζκμ αμοκυ. Ο Φάκδξ ηαζ δ βοκαίηα ημο Μζνάκηα είκαζ βζαηνμί. Ο Φάκδξ έπεζ 

οπυ ηδκ επμπηεία ημο έκακ αζεεκή, ημκ Δθία, ημκ μπμίμ πνμζπαεεί ιε ηδ ζογήηδζδ 

κα επακαθένεζ ζημκ «μνεμθμβζζιυ». Ώνπζηά ημκ πανμηνφκεζ κα αβάθεζ ημ θεοηυ, 

ηζυπζκμ ημζημφιζ πμο θμνάεζ ζοκεπχξ ηαζ κα αάθεζ ηδ θυνια ηςκ ηνμθίιςκ. Σμφ 

επζζδιαίκεζ υηζ ακ δεκ ζοιιμνθςεεί ιε ημοξ υνμοξ ημο θνεκμημιείμο εα ακαβηαζηεί 

κα ημο ηάκεζ θμαμημιή. Ο Δθίαξ υιςξ απμηαθφπηεζ ηζξ ζηέρεζξ ημο: παναηδνεί υηζ ημ 

αμοκυ ηζκείηαζ ηαζ πανμοζζάγεζ ιζα αζοκήεζζηδ θάιρδ ζηδκ ημνοθή ημο. Βπζιέκεζ 

υηζ είκαζ μ μ πεπηςηχξ, μ ακαιμνθςιέκμξ βζμξ ημο Βςζθυνμο. Εζπονίγεηαζ υηζ ακήηεζ 

ζε ιζα ζδζαίηενδ θοθή ηςκ «Εζπκχκ», ηςκ ακενχπςκ ιε ηνία διζζθαίνζα εβηεθάθμο, 

ηςκ ηνίθμαςκ. Βίκαζ υθμζ ημοξ απυβμκμζ ημο Πνμιδεέα, ημο Βςζθυνμο, ημο Υνζζημφ 

ηαζ ηαηέπμοκ ηδκ μθζηή κυδζδ ηαζ ηδκ μθζηή αθήεεζα. Δ Μζνάκηα αημφβμκηαξ ημκ 

Δθία ανπζηά βμδηεφεηαζ ηαζ ηεθζηά πείεεηαζ απυ ηα θεβυιεκά ημο. ηαδζαηά 

απμιαηνφκεηαζ απυ ηδκ μνεμθμβζζηζηή ζηέρδ ημο άκηνα ηδξ Φάκδ. Ώπμθαζίγμοκ ιε 

ημκ Δθία κα εκςεμφκ κμδηζηά ηαζ κα ηάκμοκ έηζζ έκα «κμδηζηυ» παζδί, πςνίξ ζχια, 

ιυκμ ιε εβηέθαθμ. Ο Φάκδξ, αθέπμκηαξ ηδ βοκαίηα ημο κα ζοιπμνεφεηαζ ιε ημκ 

Δθία, ζε ηαηάζηαζδ πανμλοζιμφ, εηνήβκοηαζ ηαζ ανπίγεζ κα πίκεζ. Βκ ης ιεηαλφ, ημ 

αμοκυ δζαννδβκφεηαζ ηαζ μκηυηδηεξ, υιμζεξ ιε αββέθμοξ, ελένπμκηαζ ηαζ 

ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ημ άζοθμ. Ο Δθίαξ ηυηε απμθαίκεηαζ υηζ ένπεηαζ δ «κέα επμπή» 

ηαζ μ Φάκδξ, ςξ εηπνυζςπμξ ηδξ παθζάξ ηάλδξ πναβιάηςκ, πνέπεζ κα πεεάκεζ, κα 

εηθείρεζ βζα κα δχζεζ ηδ εέζδ ημο ζηδ κέα θοθή πμο ακαηέθθεζ. Ο Δθίαξ είκαζ 

πνυεοιμξ κα ημκ αμδεήζεζ κα πενάζεζ ηδ θάζδ ημο εακάημο. Δ ηαηάζηαζδ ημο Φάκδ 

υθμ ηαζ πεζνμηενεφεζ. Έπεζ παναζζεήζεζξ, ζηαδζαηά πάκεζ ηζξ αζζεήζεζξ ημο ηαζ ηεθζηά 

πεεαίκεζ. Ο Δθίαξ ανίζηεηαζ ζημ πθεονυ ημο ηαζ ημκ ηαεμδδβεί ζημ ηεθεοηαίμ ημο 

ηαλίδζ, ηαηά ηδκ έλμδυ ημο απυ ημκ βήζκμ ηυζιμ. 
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α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

ζμ πενζπεπθεβιέκμξ ηζ ακ είκαζ μ ιφεμξ ιε ημκ μπμίμ μ ΐ. Γζχβαξ επζθέβεζ κα  

ηςδζημπμζήζεζ ηδκ ζδεμθμβία ημο, πάκημηε ιέκεζ πχνμξ ηαζ βζα ημζκςκζηή ηνζηζηή. 

Καζ ιάθζζηα, ζημ ένβμ αοηυ επακένπεηαζ ζημ ιμηίαμ, πμο ζοκακηήζαιε έκημκα ζηα 

ιμκυπναηηα, ημο «επζγήιζμο» αηυιμο βζα ημκ πθακήηδ. Πνυηεζηαζ βζα ημκ βζαηνυ 

Φάκδ, μ μπμίμξ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ηαεεζηδηοία ηάλδ πναβιάηςκ, ημοξ 

μνεμθμβζζηέξ ελμοζζαζηέξ, πμο ιε ηζξ πνάλεζξ ηαζ ηδκ ζδεμθμβία ημοξ έπμοκ 

ηαηαζηνέρεζ ημκ πθακήηδ. 

 

Μηξάληα: Αελ έρεηο άιιε ςπρή αζπιιφγηζηε. Σελ έραζεο θαηαζηξέθνληαο απηφλ ηνλ 

πιαλήηε. Καζψο ζπκκεηείρεο νιφςπρα ζηνλ αλίεξν θφλν … νχ ηε ξνχθεμαλ 

ηα δάζε θαζψο θαίγνληαλ… νχ ηελ έθιεςαλ ηα πνπιηά θαζψο πέζαηλαλ απφ 

ηνλ κνιπζκέλν αέξα… νχ ηελ απέζπαζαλ ηα ςάξηα θαζψο αθαλίδνληαλ 

απφ ηα ππξεληθά θαηάινηπα… (…) Ώπηφο πνπ θαηαζηξέθεη, απηφο πνπ 

ζθνηψλεη, ελψλεηαη κε ην ζχκα ηνπ θη απνπλέεη ηελ ςπρή ηνπ κεο ην πηψκα… 

Ννκίζακε πσο θεξδίζακε θαη ράζακε. Μαο μεγέιαζε ε θχζε θαη 

παξαζπξζήθακε ζην ςπρνβφξν παηρλίδη ηεο. Μεηαγγίζακε ηελ ςπρή καο ζηα 

άςπρα.
245

 

 

Ο Φάκδξ ηαζ μζ υιμζμί ημο είκαζ παιέκεξ πενζπηχζεζξ, πμο έπμοκ αθθμηνζςεεί απυ ημ 

ζφζηδια, ζδεμθμβζηυ ηαζ πμθζηζηυ. 

 

Διίαο:            Βίλαη έλαο ισιφο-απνισιφο, ν Φάλεο. Οη ηζηνί ηνπ έρνπλ ζθιεξχλεη απφ ηε 

ζρνιηθή εθγχκλαζε. Σνπ έρνπλ απνκαγλεηίζεη ηελ αηηαβηζηηθή κλήκε ηνπ 

θπηηάξνπ ηνπ. Αελ ζπκάηαη πηα ηηο θαηαβνιέο ηνπ. (…) Έλα κεραληθφ 

λεπξφζπαζην είλαη, πξνγξακκαηηζκέλν λα εθηειεί απηφ πνπ πξέπεη. Σν 

παξαδεθηφ ηεο θνηλήο ινγηθήο. 246 

 (…) Ώπηφο εδψ είλαη έλα ζθέην αδεηαλφ ηνκάξη ηερλνθξάηε …247
 

 

                                                 
245

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σν βνπλφ, Βνιήξ, Ώεήκα, 1987, ζ.144 
246

Απηφζη ζ.142 
247

 Απηφζη ζ.146 
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Δ πνμδβμφιεκδ βεκζά, θμζπυκ, επζαμοθεφεδηε ημ ιέθθμκ ηδξ ακενςπυηδηαξ. 

Πνμζημθθδιέκμζ ζηδκ φθδ ηαζ ζημκ πναβιαηζζιυ ημοξ, αδοκαημφκ κα ηαηακμήζμοκ 

ημ φιπακ ζηδκ μθυηδηά ημο. Έπμοκ λεπάζεζ ηζξ «ηοηηανζηέξ ημοξ ηαηααμθέξ», ημ 

ζφκδεζιμ  ημοξ ημο ακενχπμο ηαζ ηδ θφζδ. Ο εάκαηυξ ημοξ είκαζ δ ιυκδ θφζδ. Γζα 

κα δχζμοκ ηδ εέζδ ημοξ ζημκ «κέμ άκενςπμ», ημκ «κμδηζηυ», ημ κμδηζηυ παζδί ημο 

Δθία ηαζ ηδξ Μζνάκηαξ, πμο απμηεθείηαζ ιυκμ απυ εβηέθαθμ. 

 

Μηξάληα: (…) Θπζηάζνπ Φάλε. Βίλαη επθαηξία λα εμαγληζηείο. Θα γπξίζεηο θαζαξφο 

κεηά ζηε λέα θπιή.
248

 

 

Δ κέα θοθή πμο λεπδδά απυ ηα έβηαηα ημο αμοκμφ, μκμιάγεηαζ απυ ημκ ζοββναθέα 

«ελάββεθμζ»
249

. Δ ζηδκζηή «ελαββεθία» ηδξ έθεοζδξ ηδξ κέαξ θοθήξ ακενχπςκ 

ηαοηίγεηαζ απυθοηα ηαζ ιε ηδ δζηή ιαξ οπυεεζδ υηζ ιε ημ Βνπλφ μ ΐ. Γζχβαξ 

μθμηθδνχκεζ ηδ ζοββναθζηή πενίμδμ πμο μκμιάζαιε Βλαββεθηζηή. Ο ζοββναθέαξ, 

πθέμκ πνμηείκεζ έκακ κέμ πνμζακαημθζζιυ βζα ημ ακενχπζκμ είδμξ. Βλαββέθθεζ ηδκ 

εβηαείδνοζδ ιζαξ κέαξ επμπήξ. 

 

«(…) ην “ΐνπλφ” ε αλζξψπηλε ήηηα πεξλάεη ζα δεδνκέλν, θη απηή ε γεληά ησλ αλζξψπσλ σο 

μεπεξαζκέλε θαη αλίθαλε λα ππεξεηήζεη ην είδνο. Καη φπσο θαη ζηνπο αξρεηππηθνχο κχζνπο ε 

κηα γεληά δηαδέρεηαη ηελ άιιε επηθέξνληαο ηηο αλάινγεο αιιαγέο, ην ίδην θαη ηψξα θπνθνξείηαη 

κηα θαηλνχξγηα γεληά αλζξψπσλ, πνπ αλακέλεηαη λα ειεπζεξψζεη ην είδνο απφ ηελ 

απνζηαζεξνπνηεηηθή πνηλή ηνπ δπτζκνχ θαη λα απνδψζεη πάιη ζηνπο αλζξψπνπο ηελ 

πιαλεηηθή ηνπο αμηνπξέπεηα, επαλαθέξνληάο ηνπο ηελ επίγλσζε ηεο θαηαγσγήο ηνπο.»
 250

 

 

Σμ ένβμ δζαδναιαηίγεηαζ ιέζα ζ‟ έκα θνεκμημιείμ. Οζ οπεννεαθζζηέξ δεκ 

ημπμεεημφζακ ηδ θμβζηή πάκς απυ ηδκ ηνέθα. Γζ‟ αοημφξ ηνέθα ηαζ θμβζηή ήηακ 

ζζυηζιεξ ηαζ ζζάλζεξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ φπανλδξ. Μάθζζηα εεςνμφζακ υηζ δ ηνέθα 

ανίζηεηαζ ημκηφηενα ζημ αζοκείδδημ ηαζ ζοκεπχξ ςξ ηαηάζηαζδ ήηακ βμδηεοηζηή 

ηαζ δεθεαζηζηή: 

 

                                                 
248

 Απηφζη ζ.142 
249

 Απηφζη ζ.145 
250

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «ςηδνία απυ ημ ΐμοκυ». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδκ Βθέκδ Πεηάζδ, Σν Βήκα, 2 

Νμειανίμο 1986 
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«ε κνξθή επηθχξσζεο, αλαθνηλψλνπκε ηηο πην θάησ αιήζεηεο: λα γλσξίδνπκε πσο φινη νη 

άλζξσπνη είλαη ίζνη ζηελ ηξέια ηνπο θαη πσο ε ηξέια (ν ελδφηεξνο θφζκνο ηνπ 

ππνζπλείδεηνπ) απνηειεί ηελ θνηλή βάζε ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο.»251
 

 

Γζ‟ αοηυ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ επζθέβεζ μ «ελάββεθυξ» ημο κα ηάκεζ ηζξ «ελαββεθίεξ» ημο 

ιέζα ζ‟ έκα θνεκμημιείμ, έκακ πχνμ δδθαδή υπμο ημ αζοκείδδημ είκαζ εθεφεενμ ηαζ 

δ ζηέρδ ίπηαηαζ ηαζ ζοκμνεφεζ ιε ημκ Οθζηυ Νμο. 

 

Βπίζδξ, Σν βνπλφ, είκαζ ημ πνχημ -εηδμιέκμ- εεαηνζηυ ένβμ ημφ ΐ. Γζχβα ζημ μπμίμ 

εκηάζζμκηαζ εηηυξ απυ θζθμζμθζηέξ ηαζ ιεηαθοζζηέξ ζδέεξ ηαζ πθδνμθμνίεξ 

επζζηδιμκζηήξ οθήξ. ημζπεία ροπζαηνζηήξ, κεονμθμβίαξ ηαζ πδιείαξ δζαζπείνμκηαζ 

ζημ ηείιεκμ ιε ζημπυ κα ακαδείλμοκ ηδ ζοκάθεζα υθςκ ηςκ επζζηδιχκ ηαζ ηδκ 

ακαβηαζηζηή ζοκένβεζά ημοξ βζα ηδκ μθυπθεονδ ηαηακυδζδ ημο ζφιπακημξ. Αεκ είκαζ 

εφημθμ κα ζοβηεηνζιεκμπμζδεμφκ μζ πδβέξ ημο, μφηε ηαζ κα εθεβπεεί δ αηνίαεζά ημοξ 

ηαεχξ ημ πζεακυηενμ είκαζ υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα ζοκμκεφθεοια πθδνμθμνζχκ ηαζ 

δζαααζιάηςκ πμο ημκ βμήηεοζακ ηαζ ηα εκέηαλε αηάηηςξ ζημκ ιφεμ ημο. Αεκ 

ζοκζζημφκ έκακ εκζαίμ επζζηδιμκζηυ άλμκα. 

 

β. Θάκαημξ 

Ο ΐ. Γζχβαξ πανμοζζάγεζ ζημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ ηδ αμοδζζηζηή εεχνδζδ ηςκ 

ζηαδίςκ ημο εακάημο. Τζμεεηεί ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο απενπυιεκμο ιέζα απυ ηα 

ηεθεφζιαηα ηδξ «Θζαεηζακήξ ΐίαθμο ηςκ Νεηνχκ». Βοαββεθίγεηαζ ημκ εάκαημ ςξ ιζα 

«άθθδ» δζάζηαζδ ηδξ ακενχπζκδξ οπυζηαζδξ. Αεκ πνμπαβακδίγεζ ηδκ έλμδμ απυ ημκ 

ηφηθμ ηςκ ιεηεκζανηχζεςκ. Ώκηζεέηςξ, ηαηαθάζηεζ ζηδ βήζκδ γςή. Δ πενζμδζηή 

επζζηνμθή ηδξ φπανλδξ είκαζ επςθεθήξ, εθυζμκ αοηή δζένπεηαζ ιέζα απυ ηδκ μθζηή 

βκχζδ πμο πνμζθένεζ μ εάκαημξ. Αζυηζ ημ πέναζια ιέζα απυ ημκ εάκαημ μδδβεί ηδκ 

φπανλδ ζε αοημβκςζία. Οπυηε αβκυηενδ ηαζ ελαβκζζιέκδ επζζηνέθεζ ζημκ ηυζιμ ηδξ 

φθδξ βζα κα ημκ ακαιμνθχζεζ επί ημ αέθηζμκ. Ώοηή είκαζ δ «άθθδ» δζάζηαζδ ημο 

εακάημο πμο ελαββέθθεζ μ ΐ. Γζχβαξ. Μζα βμκζιμπμζυξ δζαδζηαζία βζα ηδκ φπανλδ. 

Βλαββέθθεζ ημ δζηυ ημο ιεηαθοζζηυ πνυηοπμ, ανηεηά απνυζζημ ζηδ ζοκήεδ θμβζηή 

ειπεζνία. 

 

                                                 
251

 αιαακηυν Νηαθί, Παξαλντθν-θξηηηθή, Παξαλντθν-θξηηηθή, ιηθν. Άνδ θαηζακάηδ, Ώζβυηενςξ, 

Ώεήκα, 1987, ζ.55 
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Θεκαηηθή Καηεγνξία V: Εσή θαη Θάλαηνο: αηώληα αλαθύθιεζε 

 

19.  Big-Bang (1987) 

«ημφκηζμ Εθίζζα» (1997/98) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

 Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Βοεαθία, μθία, Υνήζημξ, Γένμξ, Ρζγάνδξ 

‟ έκα ελμπζηυ ζπίηζ ημκηά ζηδ εάθαζζα γμοκ δ μθία ηαζ μ Υνήζημξ πμο είκαζ 

θοζζηυξ. Ββηαηέθεζρακ ηζξ ενβαζίεξ ημοξ ηαζ ηδκ πυθδ πμο γμφζακ ηζ 

εβηαηαζηάεδηακ ζηδκ φπαζενμ. Ώπμιμκχεδηακ δζυηζ απμβμδηεφηδηακ ηαζ 

απεθπίζηδηακ απυ ηδκ πμνεία πμο αημθμφεδζακ ηα πνάβιαηα ζε ημζκςκζηυ ηαζ 

πμθζηζηυ επίπεδμ. Αζάβμοκ αίμ ιμκαπζηυ. Δ Βοεαθία, ζοιιαεήηνζα ηαζ θίθδ ηδξ 

μθίαξ ζημ ζπμθείμ, ημοξ επζζηέπηεηαζ ιεηά απυ πμθθά πνυκζα. Ώπμνεί ιε ηδκ 

αθθαβή ημο παναηηήνα ηδξ μθίαξ ηαζ ιε ηδκ πενίενβδ ζοιπενζθμνά ημοξ. Δ μθία 

ηήξ εηιοζηδνεφεηαζ υηζ πνμζπαεμφκ κα ηαηαζηεοάζμοκ ιζα ποναιίδα δζα ιέζς ηδξ 

μπμίαξ εα «ιεηααμφκ» ζ‟ έκακ άθθμ πθακήηδ, υπμο ηα πνάβιαηα είκαζ ηαθφηενα. 

ημπεφμοκ, ιε άθθα θυβζα, κα αοημηημκήζμοκ. Δ Βοεαθία ιέκεζ έηπθδηηδ ιε ηδκ 

απμηάθορδ. Σμοξ ελμιμθμβείηαζ υηζ ημοξ εαοιάγεζ βζα ηδκ ανιμκζηή ζπέζδ πμο 

έπμοκ ιεηαλφ ημοξ, δζυηζ εηείκδ δεκ ηαηάθενε κα ανεζ ηυζα πνυκζα ημ ηαίνζ ηδξ. 

Σεθεοηαία, ημ γεοβάνζ έπεζ παναηδνήζεζ υηζ έκαξ βένμξ ηνζβονίγεζ έλς απυ ημ ημ ζπίηζ 

ημο. Ο Υνήζημξ ημκ πνμζηαθεί βζα έκα πμηήνζ ηναζί. Μυθζξ, υιςξ, ζοκακηζχκηαζ μ 

βένμξ Ρζγάνδξ ηαζ δ Βοεαθία ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ έπμοκ ηάπμηε λακαζοκακηδεεί ζε 

ιζακ «άθθδ» γςή ηαζ ανπίγμοκ κα ιζθμφκ ζε ιζα αηαηαθααίζηζηδ βθχζζα. Βίπακ 

οπάνλεζ γεοβάνζ ζε άθθδ δζάζηαζδ. Σεθζηά, αθμφ βίκμοκ υθμζ αδεθθμπμζημί ιεηαλφ 

ημοξ, μ Ρζγάνδξ παίνκεζ ηδκ Βοεαθία ηαζ θεφβμοκ. 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

Σμ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ έπεζ ανηεηέξ ακαθμνέξ ζηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ηδξ 

πενζυδμο ζοββναθήξ ημο. Ήδδ απυ ηδκ ανπή ιαεαίκμοιε υηζ ημ ακδνυβοκμ έπεζ 

απμιαηνοκεεί απυ ηα εβηυζιζα δζυηζ έπεζ απεθπζζηεί απυ ηδκ ηαηάζηαζδ πμο 

επζηναηεί ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ. 
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Υξήζηνο: Βδψ είκαζηε ειεχζεξνη. Δ Ώζήλα κέξα κε ηε κέξα ζε θπιαθίδεη φιν θαη πην 

πνιχ. Μαο απναλζξψπηδε.
252

 

 

Καζ παναηάης ακαθενυιεκμξ ζημοξ πμθίηεξ ηαζ ζηδκ πμθζηζηή: 

 

Υξήζηνο: Μηα αγέιε ειηζίσλ, πνπ πάλε, επηπρηζκέλνη κε ηελ άγλνηά ηνπο ζε ζίγνπξε 

ζθαγή. (…) Πνιηηηθή θαη άγλνηα πάλε καδί. Δ εμνπζία ζπληεξεί ηελ άγλνηα 

ζηνπο πνιινχο γηα λα κπνξεί λα ηνπο θνξντδεχεη. Βγψ είκαη αιεζηλφο 

δεκνθξάηεο. ηραίλνκαη ηελ εμνπζία θαη ηηο κεζφδνπο ηεο.
253

 

 

Βπίζδξ, ζοκεπήξ ιε ηδκ μζημθμβζηή ημο ζοκείδδζδ, μ ζοββναθέαξ, ηάκεζ ηαζ πάθζ 

ακαθμνά ζηδκ μζημθμβζηή ηαηαζηνμθή. 

 

Υξήζηνο: Αελ ππάξρεη πνπζελά θαζαξφο αέξαο πηα. Δ κφιπλζε έρεη κεηαδνζεί ζε φιε 

ηελ γεψζθαηξα, δελ ην μέξεηο; Οη κεγάιεο ηξχπεο απφ ην φδνλ είλαη παληνχ. 

Σν ζεκαληηθφ γηα καο είλαη απηφ ην ζπίηη. Μαο επηηξέπεη λα αλαθαιχπηνπκε 

ηηο αλζξψπηλεο ηδηφηεηέο καο. Βίλαη θη απηφ ην κεγάιν θηήκα βιέπεηο (…) έρεηο 

ρψκα θαη παηάο, λα αηζζαλζείο ηελ επεξγεζία ηνπ.
254

 

 

Μέζα ζηδ θφζδ, ζε επαθή ιε ημ πχια, ημ γεοβάνζ έπεζ ανεζ ηδ βαθήκδ ηαζ ηδκ 

δνειία. Βθεφεενμζ απυ ζοιαάζεζξ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ εκδμζηυπδζδ ηαζ πνμζπαεμφκ 

κα πνμζεββίζμοκ ηδκ φπανλή ημοξ μθυπθεονα. Ώθμφ έπεζ «απμηαεδθχζεζ», μ 

ζοββναθέαξ, ημκ ζφβπνμκμ ηνυπμ γςήξ ζηα πνμδβμφιεκα ένβα ημο, ζ‟ αοηυ ηάκεζ 

πθέμκ ημοξ ήνςέξ ημο ενδιίηεξ.  

 

‟ αοηυ ημ εεαηνζηυ ένβμ  δεκ ζοιααίκεζ ηάπμζμξ εάκαημξ, μφηε οπάνπεζ ηάπμζμξ 

κεηνυξ. Οζ ηεκηνζημί ήνςέξ ημο, υιςξ, έπμοκ απμθαζίζεζ κα αοημηημκήζμοκ
255

. Δ 

αοημηημκία δεκ πναβιαημπμζείηαζ ζημκ πςνυπνμκμ ημο δνάιαημξ, αθθά επίηεζηαζ. 

Βπζπθέμκ, μ βένμξ Ρζγάνδξ θαίκεηαζ υηζ έπεζ ήδδ γήζεζ ιία θμνά, έπεζ πεεάκεζ ηζ έπεζ 

επζζηνέρεζ ζημκ πθακήηδ βδ. Οοζζαζηζηά ηαζ πάθζ μ εάκαημξ είκαζ ηοπζηά πανχκ, 

αθμφ βφνς απ‟ αοηυκ ηζκμφκηαζ υθεξ μζ ζογδηήζεζξ.  

                                                 
252

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Big-Bang, Βνιήξ, Ώεήκα, 2001, ζ.13 
253

 Απηφζη ζζ.25-26 
254

 Απηφζη ζζ.14-15 
255

 Απηφζη ζ.50: «Υνήζημξ: Έπμοιε απμθαζίζεζ κα αοημηημκήζμοιε» 



 142 

Δ αβςκζχδδξ ακαγήηδζδ ηδξ «μθζηήξ» βκχζδξ, απυ ημκ ζοββναθέα, απμηοπχκεηαζ ζ‟ 

αοηυ ημ ηείιεκμ ιε ακαθμνέξ ζηζξ ζφβπνμκεξ εεςνίεξ απυ ημκ πχνμ ηδξ θοζζηήξ 

επζζηήιδξ. ημ πνμδβμφιεκμ εεαηνζηυ Σν βνπλφ ζοκδοάζηδηακ εεςνίεξ ηδξ 

κεονμθμβίαξ πμο αθμνμφζακ ζημκ ακενχπζκμ εβηέθαθμ ηαζ ηδ δοκαηυηδηά ημο κα 

πνδζζιμπμζεί ηαζ ηα δφμ διζζθαίνζα, ιε ηζξ δμλαζίεξ πενί πεθςηζζιέκςκ αηυιςκ, 

υπςξ μζ πνμθήηεξ ηαζ μζ δβέηεξ ενδζηεζχκ. Σμ Big-Bang ακαθένεηαζ ζε πνάβιαηα 

πμο αθμνμφκ ζηδ δδιζμονβία ημο ζφιπακημξ, ηα μπμία ηαζ πάθζ ζοκδοάγμκηαζ ιε ηζξ 

παναδμζζαηέξ ημζιμβμκζηέξ ακηζθήρεζξ. 

Ο ζοββναθέαξ πνμζπαεεί κα δζεζζδφζεζ ζε υ,ηζ πζζηεφεζ υηζ εα ημκ αμδεήζεζ κα 

πνμζεββίζεζ ηδκ αθήεεζα. Σμ βεβμκυξ υηζ είκαζ πζζηυξ μπαδυξ ηδξ ζοκεεηζηήξ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ πναβιάηςκ ημκ ςεεί ζε πανάδμλμοξ ζοζπεηζζιμφξ. Πάκημηε 

απμαθέπεζ ζηδ ζφκεεζδ ζδεμθμβζχκ, άθθμηε ανίζημκηαξ ακαθμβίεξ εηεί πμο 

πναβιαηζηά οπάνπμοκ ηζ άθθμηε εηαζάγμκηαξ ηαηαζηάζεζξ. ηδκ πενίπηςζδ ημο 

εεαηνζημφ ένβμο Big-Bang επζπεζνεί ηδκ ακηζζημίπζζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ εεςνίαξ ηδξ 

Μεβάθδξ Έηνδλδξ ιε ηδκ ημζιμβμκζηή ακηίθδρδ ημο «αοβμφ» ηαζ ιε ηδκ αζχκζα 

ακαηφηθδζδ ηςκ πάκηςκ.  

 

Δ «απμηαθοπηζηή» δζαδζηαζία ιέζς ηςκ εεαηνζηχκ ημο ένβςκ έπεζ ανπίζεζ. Ο 

ζδεμθμβζηυξ ηαιαάξ πάκς ζημκ μπμίμ γςβναθίγεηαζ δ ημζιμθμβία ηαζ δ ιεηαθοζζηή 

ημο λεδζπθχκεηαζ. Οζ έκκμζεξ πμο ηαηαηονχκμκηαζ ιέπνζ ηχνα είκαζ: αιθζβέκεζα, 

αέκαδ επακαθμνά, ζφιπηςζδ ακηζεέηςκ, δζαθμνεηζηά επίπεδα φπανλδξ. Οζ 

επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ πνδζζιεφμοκ ζημκ ΐ. Γζχβα ςξ εθαθηήνζμ βζα κα εηηζκαπεεί δ 

ζηέρδ ημο ζε  μκημθμβζηέξ αηναπμφξ. 

 

20. Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα (1987, αλέθδνην) 

Ώνπείμ Γεςνβμοζυπμοθμο Β.Λ.Ε.Ώ. 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

Πνυζςπα: Εθζβέκεζα, Ονέζηδξ, Ποθάδδξ, Θυαξ, Υμνυξ ηςκ Βνζκφςκ, Υμνυξ 

ηςκ Βεκχκ, Υμνυξ ηςκ ΐαναάνςκ, Οζ ηνεζξ έθδαμζ ηδξ μνπήζηναξ 

 

Σμ ένβμ εηηοθίζζεηαζ ζηδ πχνα ηςκ ΐαναάνςκ, ηδκ Σαονίδα, ζημ πνμαφθζμ εκυξ 

καμφ. Ο καυξ ανίζηεηαζ πάκς ζ‟ έκακ θμθίζημ, ιέζα ζ‟ έκα εζδοθθζαηυ ημπίμ βειάημ 

δέκηνα ηαζ θμοθμφδζα. Ο πμνυξ ηςκ Βνζκφςκ είκαζ δζαζημνπζζιέκμξ ζε ηνορχκεξ 
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πίζς απυ ηα δέκηνα, μ Υμνυξ ηςκ Βεκχκ είκαζ αθοζμδειέκμξ ζηζξ ημθχκεξ ημο καμφ, 

υπςξ ηαζ μ Ονέζηδξ. Ο Ποθάδδξ ηάεεηαζ πάκς ζηα ζηαθζά ημο καμφ. Οζ δφμ κέμζ 

είκαζ αζπιάθςημζ ηαζ πνυηεζηαζ κα εοζζαζημφκ. Καηά ημ έεζιμ, μζ ΐάναανμζ 

εακαηχκμοκ ημοξ λέκμοξ πμο θηάκμοκ ζηδ πχνα ημοξ ιε ηα ίδζα ημοξ ηα πένζα, ανβά 

ηαζ ααζακζζηζηά. Ο ζηυπμξ ημοξ είκαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ δμθμθμκίαξ κα 

εηιαζεφζμοκ απυ ημκ ιεθθμεάκαημ θέλεζξ ηαζ μνάιαηα πμο κα δίκμοκ ζημζπεία βζα ηδ 

ιεηαεακάηζα ηαηάζηαζδ. Ο πμνυξ ηςκ Βεκχκ, πμο απμηεθείηαζ απυ ιέθδ πμθθχκ 

θοθχκ, είκαζ πνυκζα αζπιάθςημξ ζηδκ Σαονίδα. Αεκ ιπμνμφκ κα δναπεηεφζμοκ βζαηί 

θνμονμί ημοξ θοθάκε ζοκεπχξ, αθθά ηαζ δζυηζ μζ ΐάναανμζ αάγμοκ υπζμ ζημ θαβδηυ 

ημοξ βζα κα ημοξ ηναημφκ ζε ηαηαζημθή. Σμ ίδζμ έπμοκ ηάκεζ ηαζ ζημκ Ονέζηδ. Ο 

Υμνυξ ηςκ Βεκχκ εκδιενχκεζ ιε θεπημιένεζεξ ημκ Ποθάδδ βζα ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

εοζίαξ υπμο δ ζένεζα ημο καμφ ακαθαιαάκεζ κα ελαβκίζεζ ηα εφιαηα ηαζ ηαηυπζκ κα 

ηα εάρεζ. Ο Ποθάδδξ απ‟ ηδ ιενζά ημο ημφξ πθδνμθμνεί υηζ ανέεδηακ εηεί ιεηά απυ 

πνδζιυ ηδξ Ποείαξ, πμο έθεβε υηζ μ Ονέζηδξ πνέπεζ κα πάεζ ζηδκ Σαονίδα, κα ανεζ ηδ 

Θεία Μμνθή ηαζ κα ηδ θένεζ πίζς ζηδκ Βθθάδα. Μυκμ έηζζ εα απαθθαβεί μνζζηζηά 

απυ ηζξ Βνζκφεξ. Συηε, ειθακίγεηαζ δ ζένεζα ημο καμφ, ιζα κέα ημπέθα, ηναηχκηαξ έκα 

εοιζαηυ ημ μπμίμ αημοιπά δίπθα ζημκ Ονέζηδ. ΐθέπμκηαξ ηδ ιμνθή ημο 

ζοβηθμκίγεηαζ ηαζ βμδηεφεηαζ. Ώθείθεζ ημ πνυζςπυ ημο ιε αβίαζια ηαζ ημκ ημζηά 

ζοκεπανιέκδ. Έπεζηα απμιαηνφκεηαζ. Ο Υμνυξ ηςκ Βεκχκ έηπθδηημξ ακαημζκχκεζ 

ζημκ Ποθάδδ υηζ δ ζένεζα δεκ έπεζ λακαδείλεζ ηέημζα ζοιπενζθμνά ηζ υηζ αοηυ είκαζ 

ηαθυ ζδιάδζ. Ώκ δ ζένεζα ζοιπαεήζεζ ημκ Ονέζηδ ιπμνεί ηαζ κα βθζηχζμοκ 

δζαθμνεηζηά εα εοζζαζημφκ εηεί, ιπνμζηά ζηζξ πφθεξ ημο Άδδ.  

 

Δ ζένεζα είκαζ δ Εθζβέκεζα. Βιθακίγεηαζ λακά βζα κα πνμζεοπδεεί ιπνμζηά ζημκ καυ. 

Ώπεοεφκεηαζ κμενά ζηδ ιδηένα ηδξ πμο πνμζπάεδζε απεβκςζιέκα κα ηδ ζχζεζ ζηδκ 

Ώοθίδα ηαζ ηδξ εηθνάγεζ ηδκ απένακηδ αβάπδ ηδξ. ημκ ιμκυθμβυ ηδξ ακαθένεηαζ 

ζηδκ εζημκζηή εοζία ηδξ ηαζ ζημκ αδζεοηνίκζζημ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ανέεδηε ζ‟ 

αοηήκ ηδ πχνα. Θα αθζενχζεζ ηδ εοζία αοημφ ημο κέμο, ημο Ονέζηδ πμο ηδκ 

βμήηεοζε ηυζμ, ςξ ηάια ζηδ ιδηένα ηδξ βζα ηδξ απμδείλεζ πυζμ ηδκ ηζιά. Ο Ποθάδδξ 

επζδζχηεζ επαθή ιαγί ηδξ ηαζ ηδξ πζάκεζ ημοαέκηα, πνμζπαεχκηαξ κα ηδκ πείζεζ κα 

εοζζαζηεί εηείκμξ ζηδ εέζδ ημο Ονέζηδ. Δ Εθζβέκεζα ημφ απμηαθφπηεζ: υηζ ιεβάθδ 

ηαηαζηνμθή ακαιέκεηαζ βζ‟ αοηή ηδ βεκζά, ηδ δζηζά ημοξ, δ μπμία εκχ ιπμνμφζε κα 

επζθέλεζ κα οπδνεηήζεζ ηδκ αθήεεζα, οπδνεηεί ημ «θάεμξ», υηζ μζ Λζημί πμο έπμοκ θζηυ 

ζχια ηαζ πμθθαπθυ ιοαθυ, είκαζ δ κέα βεκζά, πμο εα ημοξ ακηζηαηαζηήζμοκ ηαζ υηζ 
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ζημκ καυ αοηυκ θαηνεφεηαζ ημ θμκ, δ Φφζδ ηαζ μ Θάκαημξ. Δ ίδζα είκαζ πθδβςιέκδ 

απυ ημκ ηυζιμ ηαζ βζ‟ αοηυ οπδνεηεί ηδκ «άνκδζδ». Σμο αθδβείηαζ, επίζδξ, ηδκ 

ζζημνία ηδξ εοζίαξ ηδξ ζηδκ Ώοθίδα. Ώπυ ηδκ πενζβναθή μ Ποθάδδξ ακηζθαιαάκεηαζ 

υηζ πνυηεζηαζ βζα ηδκ Εθζβέκεζα ηζ υηακ αοηή απμπςνεί απμηαθφπηεζ ηδκ αθήεεζα ζημκ 

Υμνυ ηςκ Βεκχκ. Δ Εθζβέκεζα επζζηνέθεζ βζα κα δχζεζ ζημκ Ονέζηδ υπζμ. Καεχξ 

ζηφαεζ πάκς ημο μζ ακάζεξ ημοξ ζιίβμοκ ηζ μζ δφμ κέμζ αζζεάκμκηαζ ηαναπή. Ο 

Ονέζηδξ ηήξ θακενχκεζ ημκ θυβμ ημο ηαλζδζμφ ημο: ήνεε ζηδ πχνα ηδξ βζαηί ακαγδηά 

ηδ Θεία Μμνθή ηζ υηακ ηδκ πάνεζ εα επζζηνέρεζ ζηδκ Βθθάδα. Βηείκδ ημο ελδβεί υηζ 

βζα κα ανεζ ηδ Θεία Μμνθή πνέπεζ πνχηα κα βκςνίγεζ ηδκ ηαηαβςβή ημο ακενχπζκμο 

βέκμοξ. Οζ Σζηάκεξ ήηακ μζ πνυβμκμί ημοξ ηζ υθδ δ ζζημνία ημο είδμοξ είκαζ βναιιέκδ 

ζημ ηφηηανυ ημοξ. Οζ δομ ημοξ έπμοκ ένεεζ πμθφ ημκηά ηαζ ηεθζηά μιμθμβμφκ υηζ 

κζχεμοκ ενςηεοιέκμζ. Δ Εθζβέκεζα ακαβκςνίγεζ ζημζπεία απυ ηδ ιδηένα ηδξ ζημκ 

Ονέζηδ ηαζ μ Ονέζηδξ ζημζπεία απυ ημκ παηένα ημο ζηδκ Εθζβέκεζα. Ο Ποθάδδξ πμο 

παναημθμοεεί ηδ ζηδκή ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ένςηα πμο έπεζ ακαπηοπεεί ακάιεζά 

ημοξ ηαζ δοζακαζπεηεί, αθμφ δζαπνάηηεηαζ αζιμιζλία. Ο Υμνυξ ηςκ Βεκχκ, υιςξ, 

έπεζ ηδ βκχιδ υηζ μ «ένςηαξ είκαζ πάκηα ζςζηυξ». Ο Ποθάδδξ απμηαθφπηεζ ηεθζηά 

ζημοξ δφμ κέμοξ ηδκ αθήεεζα, δδθαδή υηζ είκαζ αδένθζα. Οζ κέμζ δεκ οπμπςνμφκ. 

Θεςνμφκ υηζ υθμζ ιέζα ζημκ ηυζιμ είκαζ θηζαβιέκμζ απυ ηα ίδζα οθζηά. Ο Ονέζηδξ 

πζζηεφεζ υηζ ιέζα απυ ημκ ένςηα αοηυκ εα δζαθοεεί ημ ζημηάδζ πμο ημκ ηοκδβά απυ 

ηδ βέκκα ημο ηαζ υηζ εα αβεζ, επζηέθμοξ, ζημ θςξ. Καζ δ Εθζβέκεζα δέπεηαζ ηδκ 

απμηάθορδ ςξ θφηνςζδ. Ο ένςηαξ, μ βάιμξ, δ έκςζδ αοηή εα ημοξ μδδβήζεζ ζημ 

θμκ.  

 

ηδ ζοκέπεζα ειθακίγεηαζ μ Θυαξ, μ Υμνυξ ηςκ ΐαναάνςκ ηαζ μζ Σνεζξ Έθδαμζ. 

Έπμοκ ένεεζ βζα ηδ εοζία. Ο Θυαξ εηιοζηδνεφεηαζ ζηδκ Εθζβέκεζα υηζ είδε έκα πμθφ 

ηαηυ υκεζνμ ηαζ έπεζ ηδκ αίζεδζδ υηζ ηζκδοκεφεζ. Σαοηυπνμκα μ Υμνυξ ηςκ 

ΐαναάνςκ ανπίγεζ κα ηναβμοδά επζηθήζεζξ πνμξ ημ θμκ. Ο Ονέζηδξ πζάκεζ 

ημοαέκηα ιε ημκ Θυα ηαζ ηαηαθένκεζ κα ημκ παναπθακήζεζ θέβμκηάξ ημο υηζ εα ημο 

θακενχζεζ ηδκ πναβιαηζηή αθήεεζα βζα ημκ ηυζιμ ηαζ υηζ εα ημο απμηαθφρεζ ηδκ 

μοζία ημο αβκχζημο. Καημνεχκεζ κα ημκ ηαηεαάζεζ απ‟ ημ ααζζθζηυ αάενμ ημο ηαζ 

κα ακέαεζ εηείκμξ. Ο Υμνυξ ηςκ ΐαναάνςκ εεςνεί δεζθία ηδκ πνάλδ ημο ααζζθζά ημοξ 

πμο ηυζμ εφημθα παναζηήεδηε απυ ημ αλίςιά ημο. Ο Υμνυξ δεκ πείεεηαζ απυ ηα 

θυβζα ημο Ονέζηδ ηαζ ανπίγεζ ιε μζιςβέξ κα ημκ λεζηίγεζ ιε ηα πένζα ημο βζα κα 

πναβιαημπμζδεεί δ εοζία. Δ Εθζβέκεζα έπεζ εκ ης ιεηαλφ ειθακζζηεί ηναηχκηαξ έκακ 
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ηαενέθηδ ζηδνζβιέκμ πάκς ζ‟ έκα ημιιάηζ δέκηνμο. Ώημφβμκηαξ ηζξ ηναοβέξ πυκμο 

ημο Ονέζηδ ημκ πθδζζάγεζ ηαζ ημκ ακαβηάγεζ κα ημζηάλεζ ιέζα. Δ ιμνθή πμο αθέπεζ, 

δδθαδή μ ίδζμξ μ εαοηυξ ημο, είκαζ δ Θεία Μμνθή πμο ράπκεζ. Ώθμφ δ «απμηάθορδ» 

ηδξ Θείαξ Μμνθήξ έπεζ ζοκηεθεζηεί μζ Βνζκφεξ αβαίκμοκ απ‟ ηζξ ηνορχκεξ ημοξ ηαζ 

βίκμκηαζ ηχνα πνμζηάηζδεξ ημο Ονέζηδ. Ονιμφκ πάκς ζημκ Θυα ηαζ ημκ Υμνυ ηςκ 

ΐαναάνςκ. θεενμξ ημοξ πενζιέκεζ ηαζ ηαηαζηνμθή. Δ Εθζβέκεζα, μ Ονέζηδξ, μ 

Ποθάδδξ ηαζ μ Υμνυξ ηςκ Βεκχκ, εθεφεενμζ πζα, ηναηχκηαξ ημκ ηαενέθηδ θεφβμοκ 

βζα κα δζδάλμοκ ημ Νέμκ Ήεμξ. 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ζ‟ αοηυ ημ εεαηνζηυ ένβμ επζηνίκεζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ηδ ζηάζδ γςήξ 

ημο ακενχπζκμο είδμοξ εκ βέκεζ. Ώκαθένεηαζ ζηα δζαθμνεηζηά ζημζπεία ηαζ ζοκήεεζεξ 

πμο μδήβδζακ ημκ άκενςπμ ζημ κα οπδνεηήζεζ ημ «θάεμξ» ηαζ κα απμθέζεζ ηδκ 

αθδεζκή ημο ηαοηυηδηα ηαζ ημκ πναβιαηζηυ ημο πνμμνζζιυ. 

 

Ππιάδεο: (…) Ώξθνχληαη ζην θαιφ θαγί κνλάρα θαη ζηελ θαινπέξαζε. 

(…) 

Εθηγέλεηα: Δ δηθηά καο ε γεληά ήξζε λα ππεξεηήζεη ην ιάζνο. Ώπηά ηα γλσξίζκαηα έρεη ν 

λνπο καο. Δ ακθηβνιία, ε αηνικία θη ε άγλνηα πνπ καο ζπληξέρεη. Κη εθείλε ε 

νθλεξία θη ε κεγάιε δπζθακςία ηεο ζθέςεο, καο απνκαθξχλνπλ θάζε κέξα 

θαη πην πνιχ απφ ηελ αιήζεηα. Ώπηά είλαη αδηάζεηζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ιάζνπο. 

Ππιάδεο: Σφηε ην ιάζνο είλαη ηνπ γελλήηνξα. 

Εθηγέλεηα: Χζηφζν καο δφζεθε ε δπλαηόηεηα λα ην εληνπίζνπκε. Σν πνιπηηκφηεξν 

αγαζφ ηεο θχζεο πνπ καο πξνζθέξζεθε: ε ειεπζεξία λα επηιέμνπκε κόλνη 

καο ην ζσζηό, ηελ ρξεζηκνπνηνχκε δηαιέγνληαο ηνλ πην εχθνιν θη αλψδπλν 

δξφκν.
256

 

 

Σμ ακενχπζκμ είδμξ επέθελε, ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα, θάεμξ δνυιμ. Σοπζημί ακηζπνυζςπμί 

ημο είκαζ μ έθδαμξ ααζζθζάξ Θυαξ ηαζ μ Υμνυξ ηςκ ΐαναάνςκ, πμο απμηεθείηαζ 

επίζδξ απυ έθδαμοξ.  

                                                 
256

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα, δαηηοθυβναθμ, 1987, ζζ.10 
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(Μπαίλεη ν Θφαο απφ δεμηά. Βίλαη έλαο έθεβνο κε βαζηιηθά ξνχρα. ‟ φια ηα δάρηπια θνξάεη 

δαρηπιίδηα, καθξηά ρξπζά λχρηα κε πνιχηηκα πεηξάδηα.)
257

  

(Έξρεηαη ν Υνξφο ησλ ΐαξβάξσλ φπσο κηα πνδνζθαηξηθή νκάδα κπαίλεη ζην γήπεδν γηα λα 

αξρίζεη ην καηο. Βίλαη φινη έθεβνη, κε αζεκέληα καθξηά λχρηα, ζα δαρηπιίδηα θνξεκέλα ζ‟ φια 

ηνπο ηα δάρηπια. Σξεηο απφ απηνχο θξαηάλ έλα μπιφθσλν, έλα έγρνξδν θη έλα ληανχιη. Ώπηνί 

παίξλνπλ ζέζε γνλαηηζηνί θνληά ζην βσκφ θη αξρίδνπλ λα δνθηκάδνπλ ην φξγαλά ηνπο. Οη 

άιινη, ζηέθνπλ άηαρηα, παίξλνληαο δηάθνξεο πφδεο πνπ λα ηνπο θάλνπλ λα κνηάδνπλ κε 

άληξεο. Σεληψλνληαη, πξνζπνηνχληαη ηνπο αδηάθνξνπο θαη ηνπο ληαήδεο, δείρλνπλ ην ζψκα 

ηνπο ή θάλνπλ ηνπο σξαίνπο, ηνπο δπλαηνχο, ν θαζέλαο ρσξηζηά θξνληίδνληαο λα πεηχρεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ πφδα.)
258

 

 

Ο Υμνυξ ηςκ ΐαναάνςκ ηαζ μ ααζζθζάξ ημοξ ακαπανίζηακηαζ ςξ έθδαμζ, ακχνζιμζ, 

επζδεζλίεξ, βειάημζ αοηανέζηεζα ηαζ ιαηαζμδμλία. Πνυηεζηαζ βζα ημ ακχνζιμ πθήεμξ, 

ηδκ αδαή ιάγα -πμο ζοκακηήζαιε ηαζ ζηζξ Πιχζηξεο-, πμο αβηζζηνχκεηαζ ζηδκ φθδ 

ηαζ ηζξ απμθαφζεζξ. Βίκαζ μζ απμπνμζακαημθζζιέκδ ιάγα πμο δεκ έπεζ ανεζ ηζξ νίγεξ 

ηδξ ηαζ αβκμεί ηδκ ηαηαβςβή ηδξ. Ώζζεάκμκηαζ πεηαιέκμζ ζ‟ αοηυκ ημκ πθακήηδ ηζ 

απνμζηάηεοημζ. Καθθζένβδζακ ηα εδνζχδδ έκζηζηηα ςξ άιοκα, αθμφ δ γςή δεκ ημοξ 

δίκεζ ηζξ απακηήζεζξ πμο γδημφζακ, ηαηαθεφβμκηαξ μνβζζιέκμζ ζηδ δμθμθμκία. 

 

Υνξφο ΐαξβάξσλ: Αίρσο γελλήηνξεο. Οινκφλαρνη ζ‟ απηφ ην βαζίιεην. ηεξεκέλνη απφ 

ξίδεο θαη παηξηθέο ζπκβνπιέο. Ώπνθνκκέλνη απφ ηνλ καζηφ ηνπ 

παξακπζηνχ. Ώπξνζηάηεπηνη, ζε κηα ρψξα ζεξηψδε απέξαληε, ην 

ζάλαην επρφκαζηε νινέλα θη αγξηεχνπκε (…) Πεηαγκέλνη απφ ηνπο 

γελλήηνξεο ζηνπο αληίπνδεο. Ξεραζκέλνη ζηε ζθφλε ηεο εξήκνπ 

αλεπίζηξεπηα. Βηζρσξνχκε ζηε θχζε ζπκσκέλνη. Γηλφκαζηε βξάρνη 

θαη θαηαπιαθψλνπκε. Γηλφκαζηε παγεηψλεο θη αθαλίδνπκε. Γηλφκαζηε 

ζίθνπλεο θαη ζαξψλνπκε. Γηλφκαζηε θσηηά θαη ππξπνινχκε. 

Γηλφκαζηε κάζηηγα θη εμνληψλνπκε. Πεηζκσκέλνη απφ ηελ άξλεζε ηνπ 

παηέξα καο, ηελ άξλεζε κε θακάξη ππεξεηνχκε.
 259

 

(…) 
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 Απηφζη ζ.23 
258

 Απηφζη ζζ.25-26 
259

 Απηφζη ζ.26 
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Υνξφο ΐαξβάξσλ: Αελ έρνπκε παηέξα, δελ έρνπκε Θεφ. Οινκφλαρνη, αγθαιηαζκέλνη 

ζθηρηά ζην καδηθφ εγψ θη αθνινπζνχκε ν έλαο ηα βήκαηα ηνπ άιινπ. 

Σα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο κηκνχκαζηε ηνπ δηπιαλνχ καο, θαη γαιήληα 

πνξεπφκαζηε ρσξίο εξσηήκαηα θη επαλαζηάζεηο. Πεηζήληνη θη 

ππνηειείο ζην βαζηιηά καο. Καη κφλν ν  ζάλαηνο καο γνεηεχεη.260
 

 

Δ ιζηνυηδηα ηαζ δ ιδδαιζκυηδηά ημοξ ημφξ μδδβεί ζηδκ αθαγμκεία ηαζ ηδκ έπανζδ. 

Ώθμφ δεκ ιπμνμφκ κα δμοκ ημ Θείμ εεςνμφκ εαοημφξ εεμφξ, ιε απυθοηδ ηονζυηδηα 

ηζ ελμοζία πάκς ζημκ πθακήηδ αθθά ηαζ πάκς ζημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ. 

 

Υνξφο ΐαξβάξσλ: Θφα βαζηιηά ησλ βαζηιηάδσλ! ‟ αθνινπζνχκε ηαπεηλά ζηα χςε. 

Ώπηφο είλαη ν θφζκνο πνπ βιέπνπκε, απηή θαη ε βαζηιεία ηνπ Θενχ, 

απηή θαη ε δχλακή ζνπ. Βζχ θαη ην ινλ. 

Θφαο: Σσλ ιηβαδηψλ θαη ησλ βνπλψλ είκαη βαζηιηάο. Σνπ αέξα θαη ηνπ 

λεξνχ, πνπ πεγάδεη θαη ξέεη ζηε ζάιαζζα, θαη ησλ ςαξηψλ θαη ησλ 

πνπιηψλ θαη φισλ ησλ δψσλ πνπ βφζθνπλ ζην πακκέγηζην θηήκα 

κνπ. Καη ηα ζχλλεθα δηθά κνπ είλαη θη φια ηα‟ αζηέξηα ζην αραλέο θαη 

ην θεγγάξη ζε φινλ ηνλ θχθιν ηνπ θη ν ήιηνο απ‟ αλαηνιή ζε δχζε.(…) 

Καη φια ηα κπζηήξηα ηνπ κπαινχ θαη ηεο ςπρήο κνπ δηθά κνπ είλαη. Κη 

αθφκε παξαπέξα ν θφβνο θαη ην δένο κνχ αλήθνπλ. Βγψ ηα 

εμνπζηάδσ φια ηνχηα. Καη ηηο ζξεζθείεο θαη ηνπο ζνθνχο εγψ ηνπο 

δέρνκαη ή ηνπο απνξξίπησ θαηά πσο κνχ θαηεβαίλεη. 

Οξέζηεο: Όβξηο. 

(…) 

Θφαο:   Να ‟καη εγψ, ν βαζηιηάο ησλ πάλησλ! 261
 

 

Πανυηζ, υιςξ, μ Θυαξ έπεζ υπςξ πζζηεφεζ απυθοηδ δφκαιδ ηζ ελμοζία δεκ ημο ανηεί. 

Δ απμοζία βκχζδξ ημκ ααζακίγεζ. 

 

Οξέζηεο:  Σφηε δελ μέξεηο ην άγλσζην 

Θφαο:   Ώπηφ κε ηπξαλλάεη 

Οξέζηεο:  Καη ηη ζε λνηάδεη; 

                                                 
260

 Απηφζη ζ.30 
261

 Απηφζη ζζ.26-27 
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Θφαο: Λείπεη απ‟ ην βαζίιεηφ κνπ θαη ην ζέισ. Ξππλψ ηηο λχρηεο ηδξσκέλνο 

απφ ηελ αγσλία. Δ επηθξάηεηά κνπ εθηείλεηαη πνιχ πην πέξα απ‟ ηνλ 

νξίδνληα, κεο ην καχξν θαη κνχ αλήθεη. Κη εθεί, ζ‟ απηά ηα φξηα ηνπ 

θσηφο θαη ηνπ εξέβνπο, ζα θηίζσ έλα ππφγεην παιάηη, κε θήπνπο, 

ρσξάθηα θαη δψα γηα λα επηδήζσ θαη κεηά ηελ νιηθή θαηαζηξνθή πνπ 

πιεζηάδεη. Καη λα βαζηιεχσ αθφκε θαη λεθξφο. (…) Ση βαζηιηάο είκαη 

αλ δελ είκαη γηα πάληα;262
 

 

Βηηυξ απυ ημκ πθακήηδ ηαζ υ,ηζ ανίζηεηαζ πάκς ημο μ ααζζθζάξ Θυαξ επζεοιεί κα 

δζαθεκηεφεζ ηαζ ημ άβκςζημ, κα θηζάλεζ έκα ααζίθεζμ υπμο εα ααζζθεφεζ αηυια ηαζ 

κεηνυξ. Δ ζοιπενζθμνά ηαζ ηα θεβυιεκά ημο θένκμοκ ζημκ κμο ηδ ζηάζδ ηαζ ηα 

θυβζα ημο Βαζηιηά ζημ εεαηνζηυ ένβμ ημο Εμκέζημ Ο Βαζηιηάο πεζαίλεη -ένβμ πμο 

υπςξ δείλαιε ζημοξ Γάκνπο ηαζ ζηζξ Πιχζηξεο, θαίκεηαζ υηζ είπε επδνεάζεζ ημκ ΐ. 

Γζχβα. Δ θνάζδ ημο Θυα «Σζ ααζζθζάξ είιαζ ακ δεκ είιαζ βζα πάκηα;» εοιίγεζ ηδκ 

ακηίζημζπδ ημο Εμκέζημ «Γζαηί, άναβε, βεκκήεδηα, αθμφ δεκ ήηακ βζα πάκηα;»
263

. Δ 

απυθοηδ ελμοζία δεκ οπμπςνεί μφηε ιπνμζηά ζημ ακαπυηνεπημ. Δ απθδζηία ηαζ μ 

αημιζηζζιυξ ηονζανπμφκ. 

 

Ο Υμνυξ ηςκ ΐαναάνςκ ηαζ μ ααζζθζάξ ημοξ θμαμφκηαζ ημ άβκςζημ, ηδκ απχθεζα, 

ημκ εάκαημ. Βπζδίδμκηαζ ζηδκ ακενςπμεοζία βζα κα πνμζεββίζμοκ ηαζ κα 

ηαηακμήζμοκ ιέζα απυ ηδκ ειπεζνία ηςκ ιεθθμεάκαηςκ ημ ένεαμξ ημο Άδδ.  

 

Υνξφο ΐαξβάξσλ: Φνβφκαζηε ην αλεμεξεχλεην. Πνηνπο θφζκνπο ζα ζπλαληήζνπκε πνπ 

δελ ηνπο μέξνπκε. Καη πψο ζα ακπλζνχκε; Πψο ζα επηβηψζνπκε; (…) 

Σξνκάδνπκε ηελ έθηαζε ηνπ ηαμηδηνχ ρσξίο ηέινο. Ώθφκα θαη πέξα 

απφ ηα φξηα, ν λνπο καο ζέιεη έλα φξην. (…) Φνβφκαζηε ηελ 

απψιεηα.264
 

(…) 

Υνξφο ησλ Βζλψλ: Ώθνχλε ηηο νηκσγέο ηνπ ζχκαηνο θαη ηηο ιέμεηο πνπ αξζξψλεη θαζψο 

αξγνπεζαίλεη θαη καζαίλνπλ ηα κπζηηθά ηνπ Άδε. 

Ππιάδεο:  Αελ αγαπάλε ηε δσή; 
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 Απηφζη ζ.28 
263

 Βοβέκζμξ Εμκέζημ, Ο βαζηιηάο πεζαίλεη, ιηθν. Φμζηδηχκ Σιήιαημξ Θεαηνζηχκ πμοδχκ Πακ/ιίμο 

Ώεδκχκ, Πανζζζάκμο, Ώεήκα, 2005, ζ.27 
264

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π .ζ.29 
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Υνξφο ησλ Βζλψλ: Με ηνλ ζάλαην κεηξάλε ηε δσή νη ΐάξβαξνη.265
 

 

Αεκ είκαζ δζαηεεεζιέκμζ κα ράλμοκ ηδκ αθήεεζα, επζεοιμφκ κα ημοξ πνμζθενεεί 

έημζιδ. Ο Ονέζηδξ ηάκεζ ιζα πνμζπάεεζα κα ημοξ ηδκ θακενχζεζ ηαζ κα ημοξ 

αθοπκίζεζ. Βηείκμζ, υιςξ, δοζακαζπεημφκ. 

 

Υνξφο ΐαξβάξσλ: Αελ ζέινπκε έλαλ ηέηνην βαζηιηά πνπ δελ καο θνιαθεχεη. Κάηη πην 

εχθνιν, πην απιφ λα καο πξνζθέξεηο. Βθεί πνπ καο νδεγείο, έρεη 

βαξηέο ζθέςεηο θαη βαξηφκαζηε.
266

 

 

Ώοημί είκαζ μζ Βάξβαξνη. Ο πθακδιέκμξ θαυξ, πμο εεεθμηοθθεί γχκηαξ ιέζα ζε 

ρεοδαζζεήζεζξ. Σμ πθήεμξ ηαζ μ ααζζθζάξ ημο πμο ακαγδημφκ ηδκ αθήεεζα ιυκμ ιέζα 

ζημ εάκαημ. Βηθζπανμφκ βζα θφηνςζδ ηαζ βζα ηαηαλίςζδ ηδξ γςήξ ημοξ. Ώκαγδημφκ 

ημκ Θευ, αθθά ζε θάεμξ δνυιμ: 

 

Υνξφο ΐαξβάξσλ: Μηα παηξηθή θνπβέληα! Έλα λεχκα θσηφο! Πσο ππάξρεηο θαη ε δσή 

καο θαηαμηψλεηαη. Καη ηφηε ν χπλνο ζα καο πάξεη ζηελ πφξηα ζνπ.
267

 

 

φιθςκα ιε ημκ ΐ. Γζχβα μζ ΐάναανμζ είκαζ «επζγήιζμζ» ηαζ βζ‟ αοηυ ελμκηχκμκηαζ 

ζημ ηέθμξ απυ ηζξ Βνζκφεξ. 

 

β. Θάκαημξ 

Σμ ένβμ εηηοθίζζεηαζ ζηδκ Σαονίδα, ηδ πχνα ηςκ ΐαναάνςκ. Ο ηυπμξ αοηυξ 

πνμζδζμνίγεηαζ ζημ ηείιεκμ ςξ ηυπμξ πνμεαθάιμο ημο εακάημο. 

 

Ππιάδεο:  ηηο πχιεο ηνπ Άδε βξηζθφκαζηε; 

Υνξφο ησλ Βζλψλ: Πξάγκαηη εδψ ιαηξεχεηαη ν ζάλαηνο. (…) Ώπηή ε ρψξα είλαη ην ηέινο 

φισλ ησλ ηαμηδηψλ, θίιε.268
 

 

Καζ παναηάης: 

 

                                                 
265

Απηφζη ζ.3 
266

 Απηφζη ζζ.29-30 
267

 Απηφζη ζ.32 
268

 Απηφζη ζ.4 
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Υνξφο ησλ Βζλψλ: Βδψ ηνλ έζηεηιε ν Ώπνιιψληνο Ήιηνο. ηηο πχιεο ηνπ ζαλάηνπ.
269

 

 

Καζ δ Εθζβέκεζα ακαθενυιεκδ ζηδκ Σαονίδα θέεζ: 

 

Εθηγέλεηα: Σελ ςπρή κνπ ζθάμαλε. Καη ηψξα ζηα ζχλνξα ηνπ Άδε 

βνινδέξλσ.
270

 

 

Μζα ηέημζα πνμζέββζζδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Εθζβέκεζαξ ζοκάδεζ απυθοηα ιε ημκ ανπαίμ 

ιφεμ, αθθά ηαοηυπνμκα ημκ επεηηείκεζ πνμξ ηδκ ζδεμθμβζηή ηαηεφεοκζδ πμο 

επζδζχηεζ μ ΐ. Γζχβαξ. Δ Εθζβέκεζα εοζζάζηδηε. Δ εεά Άνηειδ ηδκ ιεηαιυνθςζε ζε 

εθάθζ ηαζ ηδκ μδήβδζε ζηδκ Σαονίδα. Δ πχνα, υιςξ, αοηή είκαζ έκαξ ηυπμξ ακάιεζα 

ζηδ γςή ηαζ ζημκ εάκαημ, αθμφ ηαζ δ Εθζβέκεζα ανέεδηε ζημ ιεηαίπιζμ γςήξ ηαζ 

εακάημο, ηαζ ζοκεπίγεζ κα γεζ. Δ Σαονίδα είκαζ μ πνμεάθαιμξ ημο εακάημο. Ο ΐ. 

Γζχβαξ ιεηέπθαζε ημκ ανπαίμ ιφεμ ιε ηέημζμκ ηνυπμ χζηε κα δδιζμονβήζεζ ημ 

ηαηάθθδθμ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ ιπμνμφζε κα ακαπηφλεζ ηδ εεμθμβία ηαζ ηδ 

ιεηαθοζζηή ημο. Σα δναιαηζηά ημο πνυζςπα είκαζ ιεθθμεάκαημζ ηαζ ανίζημκηαζ 

ιπνμζηά ζηζξ πφθεξ ημο Άδδ. Οπυηε ζημκ πονήκα ηαζ αοημφ ημο εεαηνζημφ ένβμο 

ζοκακημφιε ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο. 

 

Σμ εεαηνζηυ ένβμ Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα βνάθηδηε ημ 1987, υπςξ ακαθένεηαζ ζημ 

δαηηοθυβναθμ. ΐνίζηεηαζ, δδθαδή, πενίπμο ζηδ ιέζδ ηδξ ζοββναθζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηδξ ηεθεοηαίαξ δεηαεηίαξ ημο ΐ. Γζχβα. Σμ δνάια αοηυ έπεζ ηδ 

ιμνθή, ηδ δμιή ηαζ ηδ εειαηζηή ηδξ μιχκοιδξ ηναβςδίαξ, ιυκμ πμο είκαζ 

ζοκημιυηενμ. Ο ΐ. Γζχβαξ δζαπεζνίγεηαζ, υιςξ, δζαθμνεηζηά ημκ ιφεμ ημο. Σμ 

πνχηζζημ ιέθδια ημο ζοββναθέα είκαζ κα ακαβκςνίζεζ μ Ονέζηδξ ηδκ αθήεεζα πμο 

ηνφαεηαζ πίζς απυ ημ λυακμ. Αεκ πνυηεζηαζ απθχξ βζα έκα αηυια εζδχθζμ, αθθά βζα 

ημ «ζοιπακηζηυ» εζδχθζμ, ημ ζφιαμθμ ηδξ εεσηήξ μοζίαξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ 

ακαηάθορδ ηδξ «Θείαξ Μμνθήξ» ηαζ ηδξ κμιμηέθεζαξ πμο δζέπεζ ημ ζφιπακ. Δ 

έηααζδ ημο δνάιαημξ είκαζ δ ίδζα ιε ηδξ ηναβςδίαξ, αθμφ μ Ονέζηδξ ηαζ δ Εθζβέκεζα 

εα βονίζμοκ ζηδκ Βθθάδα ιε ημ εζδχθζμ. Ο ΐ. Γζχβαξ, υιςξ, ενιδκεφεζ ημ ζφιαμθμ 

ημο λυακμο ιέζα απυ ηδκ ζδεμθμβία ημο. Ώπμηςδζημπμζεί ηαζ πνμααίκεζ ζε κέα 

απμηαθοπηζηή ιοεμπθαζία. Αδιζμονβεί: 
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 Απηφζη ζ.7 
270

 Απηφζη ζ.11 
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«(…) κηα αξρεηππηθή κπζνινγία, αληαπνθξηλφκελε ζηελ αιεζηλή νπζία θαη ηε ζπλνιηθή 

έθθξαζε ηεο βηνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο …»
271

 

 

υπςξ οπμζηδνίγεζ ηαζ μ Νηαθί. Μζα ανπεηοπζηή ιοεμθμβία πμο εζζδφεζ ζηα εκδυηενα 

ηδξ φπανλδξ ηζ ακαηαθφπηεζ ηδκ πναβιαηζηή ηδξ θφζδ ηαζ ηδ ζοββέκεζά ηδξ ιε ηδ 

Θεία μοζία ηαζ πμζυηδηα, ηαευηζ πνμέηορε απ‟ αοηήκ ιε ηδκ ανπζηή έηνδλδ ηδξ 

δζαζπμνάξ. Πεπμίεδζδ πμο έπεζ, άθθςζηε δζαηδνφλεζ, μ ΐ. Γζχβαξ, ηαζ ζε 

πνμδβμφιεκα ένβα ημο. 

 

21.  Ο Ζζνπνηόο (1987, αλέθδνην) 

  Ώνπείμ Γεςνβμοζυπμοθμο Β.Λ.Ε.Ώ. 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο: 

Πνυζςπα: Δεμπμζυξ 

‟ έκα δςιάηζμ ζπζηζμφ, έκαξ άκηναξ, δεμπμζυξ, ιμκμθμβεί. ΐνίζηεηαζ ιπνμζηά ζηδκ 

ακμζπηή κημοθάπα ημο, υπμο οπάνπμοκ ηα νμφπα ηςκ κεηνχκ βμκζχκ ημο. Δ 

ζηναηζςηζηή ζημθή ημο παηένα ημο, ημ ηαπέθμ ηαζ ημ ζπαεί ημο. Βπίζδξ, έκα 

θμοζηάκζ ηδξ ιδηέναξ ημο ηαζ ηα ηαπέθα ηδξ. Τπάνπμοκ αηυια ηαζ δφμ πνμζςπεία 

πμο απεζημκίγμοκ ημοξ βμκείξ ημο. Ο άκηναξ είκαζ πμθφ αβπςιέκμξ δζυηζ ημ ανάδο 

έπεζ πνειζένα ζημ εέαηνμ ιε ημ ένβμ ημο Μπέηεη Ζ ηειεπηαία καγλεηνηαηλία ηνπ Κξαπ 

ηζ ακανςηζέηαζ ακ εα ηα ηαηαθένεζ. Δ ζηέρδ ημο απμζπάηαζ. Πμζηίθα ενςηήιαηα 

βφνς απυ ηδκ πμνεία ηδξ γςήξ ημο ημκ ααζακίγμοκ. Ο ααζζηυξ ημο πνμαθδιαηζζιυξ 

είκαζ ακ μ άκενςπμξ εα πνέπεζ κα παναιέκεζ ζηδκ άβκμζα ή κα επζδζχηεζ ημκ δφζημθμ 

δνυιμ ηδξ βκχζδξ. Ώπεοεφκεζ, κμενά, ημ ενχηδια αοηυ ζημκ κεηνυ παηένα ημο ηαζ 

γδηά απάκηδζδ. Συηε, ανπίγεζ δ «ιεηαιυνθςζή» ημο. ηαδζαηά, κζχεεζ ζημ ζχια ημο 

αθθαβέξ. Ξεηνειάεζ ηδ ζημθή ημο παηένα ημο απυ ηδκ κημοθάπα ηαζ ηδ θμνά. ηδ 

ζοκέπεζα αάγεζ ηαζ ηδ ιάζηα ημο «παηένα» ζημ πνυζςπυ ημο. Ώοημιάηςξ, 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ, παίνκεζ ηζξ ζηάζεζξ κεμβέκκδημο ανέθμοξ ηαζ ηεθζηά 

οπμζηαζζμπμζείηαζ ζηδ ιμνθή ημο παηένα ημο. Ώνπίγεζ ηυηε κα ιζθά ςξ κα ήηακ 

εηείκμξ. ηδκ πμνεία ζοκεζδδημπμζμφιε υηζ μ κεηνυξ παηέναξ ημο εκζανηχεδηε ζημ 
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 αθαακηυν Νηαθί, Πανακμσημ-ηνζηζηή, φ.π., ζ.55 
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ζχια ημο βζμο ημο. Έπεζ δζαθφβεζ απυ ηδκ «άθθδ» δζάζηαζδ -πμο δ άβκμζα μκμιάγεζ 

«εάκαημ»- ηαζ πνμζςνζκά έπεζ εζζέθεεζ ζηδκ οθζηή ζθαίνα.  

Καπκίγμκηαξ ηαζ πίκμκηαξ ηαθέ μ εκζανηςιέκμξ παηέναξ ελδβεί υηζ υθα ανίζημκηαζ 

ζε ιζα αθθδθμδζαδμπή βέκκδζδξ ηαζ εακάημο. ηακ ανίζηεζαζ ζηδ ιία ηαηάζηαζδ 

λεπκάξ υ,ηζ είπε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ. θα είκαζ ιένμξ ηδξ ελέθζλδξ ημο 

ημζιζημφ αοβμφ, πμο εηημθάπηεηαζ αηυιδ. Γςκηακμί ηαζ κεηνμί ζοκοπάνπμοκ ζε 

δζαθμνεηζηέξ δζαζηάζεζξ. Κάπμζεξ θμνέξ μζ κεηνμί «πχκμκηαζ» ιέζα ζημοξ γςκηακμφξ 

βζα κα γεζηαεμφκ, υιςξ μζ γςκηακμί δεκ ημ ηαηαθαααίκμοκ. Σαοηυπνμκα ακαθένεηαζ 

ηαζ ζε ηαηαζηάζεζξ ηαζ βεβμκυηα ηδξ γςήξ ημο υηακ ήηακ γςκηακυξ. πςξ ζηδ ζπέζδ 

ιε ηδ βοκαίηα ημο, ζηζξ απζζηίεξ ημο, ζηα πνήιαηα πμο έηνορε ζε ηάπμζα ηνορχκα 

ημο ημίπμο ηαζ ηχνα δεκ εοιάηαζ πμφ ηηθ. Πνμζπαεεί κα εοιδεεί πμφ είκαζ αοηυξ μ 

εδζαονυξ βζα κα ημκ θακενχζεζ ζημκ βζμ ημο, αθθά ιάηαζα. Σεθζηά, μ βζμξ 

απεηδφεηαζ ηδ ιμνθή ημο παηένα ηαζ ζηαδζαηά εκδφεηαζ ηδ ιμνθή ηδξ ιδηέναξ ημο. 

Ξεηνειάεζ ημ θμοζηάκζ ηδξ απυ ηδκ κημοθάπα, θμνά έκα ηαπέθμ ιε θηενά ηαζ ημ 

πνμζςπείμ ηδξ. Με ηδκ ακηίζημζπδ δζαδζηαζία ιεηαιυνθςζδξ, δ κεηνή ιδηένα έπεζ 

εκζανηςεεί ζημ ζχια ημο βζμο ηδξ. Δ «ιδηένα» αθμφ ακαθενεεί ζηδκ αηαηαζηαζία 

ηαζ ηδ ανχια πμο επζηναηεί ζημ ζπίηζ ημο βζμο ηδξ αθυημο πέεακε, αθθά ηαζ ζηδ γςή 

ηδξ ιε ημκ παηένα ημο ηαζ ζημκ ηνοιιέκμ εδζαονυ, απμηαθφπηεζ ζημκ βζμ ηδξ 

ζημζπεία βζα ημ επέηεζκα. Ώκαθένεηαζ ζηδκ μθζηή ή ιαγζηή ροπή, ζημ ζφκμθμ δδθαδή 

ηςκ οπάνλεςκ πμο επζαζχκμοκ ζε δζαθμνεηζηέξ αθθά ηαοηυπνμκεξ ηαηαζηάζεζξ, ζε 

πανάθθδθα ζφιπακηα, ζε ιαβζημφξ ανζειμφξ, ζημ ηοπαίμ ηηθ. ηδ ζοκέπεζα, μ βζμξ 

απεηδφεηαζ ηδ ιμνθή ηδξ ιδηέναξ ημο ηζ εκδφεηαζ ηδ ιμνθή ημο Ααζηάθμο -μ 

δάζηαθμξ πμο ημκ δίδαζηε οπμηνζηζηή. Ο Αάζηαθμξ μιμθμβεί υηζ δεκ έπεζ 

απμημθθδεεί απυ ηδ βήζκδ έθλδ. Δ ιεβάθδ ημο επζεοιία κα ανίζηεηαζ ζημ εέαηνμ ημκ 

ηναηά αβηζζηνςιέκμ ζε ιζα εκδζάιεζδ ηαηάζηαζδ. ΐνζημθάηζαζε, έιεζκε Νφιθδ ηαζ 

πνμζπαεεί κα εκζανηχκεηαζ ηονίςξ ζηα ζχιαηα δεμπμζχκ. ήιενα δζάθελε αοηυκ. 

Ώκαθένεηαζ ζηα πεπναβιέκα ημο υηακ δίδαζηε οπμηνζηζηή ζηδ ζπμθή ηαζ ζημκ 

αοηανπζηυ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηζιεηχπζγε ημοξ ιαεδηέξ ημο. ήιενα, πμο είκαζ δ 

ιένα πνειζέναξ ημο «Κναπ», μ Αάζηαθμξ εα αμδεήζεζ ημκ ιαεδηή ημο κα 

ενιδκεφζεζ ημκ νυθμ ιε έκακ ζδζαίηενμ ηνυπμ. Οοζζαζηζηά εα ενιδκεφζεζ ημκ Κναπ 

ζακ κα ήηακ έκαξ απυ ημοξ επζγχκηεξ ιεηά απυ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο πθακήηδ. ακ κα 

ήηακ ημ άημιμ εηείκμ πμο έπμκηαξ βκςνίζεζ ηδκ μθζηή βκχζδ επζζηνέθεζ ιεηά ηδκ 

ηαηαζηνμθή ζηδκ ανπεηοπζηή ηαηάζηαζδ, ιεηαααίκεζ ηζ επεηηείκεηαζ ιέζα ζημ 

ζφιπακ. ακ μ Κναπ κα ήηακ μ βαθαλζαηυξ άκενςπμξ. 
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α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

Δ ακαθμνά ζε «επζγήιζεξ» βζα ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ ζοιπενζθμνέξ είκαζ έκημκδ ηαζ 

ζ‟ αοηυ ημ εεαηνζηυ ένβμ: 

«Αελ ζέινπλ λα βιέπνπλ θαιχηεξνχο ηνπο νη άλζξσπνη. Φνβνχληαη κε ράζνπλ ηε ζέζε ηνπο. 

Σα θαηαθέξλνπλ θαη θηάλνπλ θάπνπ κε ηηο δπλάκεηο ηνπο, θαη κεηά φπνηνλ πεξλά απφ ηα ρέξηα 

ηνπο ηνλ εμνληψλνπλ.»
272

 

 

Κάηζ ακάθμβμ έπεζ εζπςεεί ηαζ ζημκ Φηινθηήηε ηαζ ζημ Μπνπθάιη ζπεηζηά ιε ημκ 

πυθειμ πμο οθίζηακηαζ μζ ηαθμί απυ ημοξ ιέηνζμοξ ή μζ οθζζηάιεκμζ απυ ημοξ 

πνμσζηάιεκμοξ. ημ ηέθμξ ημο ένβμο δε, μ ζοββναθέαξ ηαηαηεναοκχκεζ ηαζ πάθζ ηδ 

βεκζηυηενδ ζηάζδ ηδξ πμθζηζηήξ δβεζίαξ δ μπμία ιε ηζξ επζθμβέξ ηαζ ηδκ πναηηζηή ηδξ 

ηαηαζηνέθεζ ημκ πθακήηδ: 

 

«ε ιίγν θαηξφ ζα θαλεί φηη θάηη πνιχ θαθφ έρεη ζπκβεί ζηνλ πιαλήηε … Θα ζηακαηήζνπλ 

ηνπο εμνπιηζκνχο, ζα έρνπλ θαηαζηξέςεη ηα ππξεληθά, αιιά ην θαθφ ζα έρεη γίλεη. Σα λεξά ζα 

έρνπλ κνιπλζεί. Δ βξνρή ιεηςή γηαηί ζα επηθξαηνχλ κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο. Οη ζάιαζζεο ζα 

αλέβνπλ θαη ε Βπξψπε ζα έρεη γίλεη ζχκπιεγκα λεζηψλ.»
273

 

 

Σμ εκδζαθένμκ ζημζπείμ είκαζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ δεκ παφεζ ζε ηάεε ένβμ ημο κα 

ακαθένεηαζ  ζηδκ επζηείιεκδ μζημθμβζηή ηαηαζηνμθή ημο πθακήηδ ηαζ ιάθζζηα ζε 

ηαζνμφξ πμο πμθφ θίβμ αοηυ απαζπμθμφζε
274

 ημοξ ακενχπμοξ. Πνςημπμνεί, δδθαδή, 

ηαζ ζ‟ αοηυκ ημκ ημιέα. Καηαηνίκεζ ηδκ αθυβζζηδ ηαζ οθζζηζηή ζοιπενζθμνά ημο 

αηυιμο, εηθνάγμκηαξ ηδκ μδφκδ ημο βζα ηζξ ηαηαζηνεπηζηέξ ζοκέπεζεξ πμο επζθένεζ 

ζημκ πθακήηδ. 

 

β. Θάκαημξ 

Σμ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ πναβιαηεφεηαζ ιζακ άθθδ πηοπή ημο θαζκμιέκμο ημο εακάημο: 

ηδ δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ ηςκ κεηνχκ ιε ημοξ γςκηακμφξ. Βίκαζ ημ ιμκαδζηυ 

εεαηνζηυ ημο ζημ μπμίμ ειθακίγμκηαζ επί ζηδκήξ κεηνμί, πμο έπμοκ εκζςιαηςεεί ζε 

ζχιαηα γςκηακχκ. ΐθέπμοιε υηζ ζ‟ αοηά ηα ακέηδμηα εεαηνζηά ημο ένβα, 

επεηηείκεηαζ δοκαιζηά ζ‟ έκακ εονφηενμ μνίγμκηα ιεηαθοζζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ 
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο εζνπνηφο, Ααηηοθυβναθμ, 1987, ζ.14 
273

 Απηφζη ζ.22 
274

 Δ Αζαηοαενκδηζηή Βπζηνμπή βζα ηδκ Κθζιαηζηή Ώθθαβή (IPCC) ζδνφεδηε ημ 1988, ημ ένβμ 

βνάθηδηε ημ 1987.  
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δζεζζδφεζ ααεφηενα ζε εζηαζίεξ, δμλαζίεξ αηυια ηαζ απμηνοθζζηζηέξ πεπμζεήζεζξ. 

Αεκ πνμπαβακδίγεζ, υιςξ, αοηέξ ηζξ πεπμζεήζεζξ. Σζξ πνδζζιμπμζεί, υπζ ςξ 

αεααζυηδηεξ, αθθά ςξ έκακ αηυιδ ηνυπμ δζα ιέζς ημο μπμίμο απμηαθφπηεηαζ ζημοξ 

εεαηέξ δ πναβιαηζηή οθή ηαζ δ κμιμηέθεζα ημο ζφιπακημξ, υπςξ μ ζοββναθέαξ ηδκ 

ακηζθαιαάκεηαζ. Μ‟ αοηυ ημ ζηεπηζηυ δσληαλεχνπλ μζ κεηνμί ζημ ένβμ Ο εζνπνηφο. 

 

Ο εάκαημξ, ζοκεπχξ, είκαζ πανχκ ιέζα απυ ημ εθεφνδια ηδξ εκζάνηςζδξ κεηνχκ ζε 

ζχιαηα γςκηακχκ. Οζ κεηνμί πμο πανμοζζάγμκηαζ «ιπαίκμοκ» υθμζ ζημ ζχια ημο 

ηεκηνζημφ ήνςα εη πενζηνμπήξ. Ο δεμπμζυξ, δδθαδή, βίκεηαζ ζηδκ ηονζμθελία έκα 

ζηεφμξ οπμδμπήξ κεηνχκ. πςξ υηακ παίγεζ ζημ εέαηνμ οπμδφεηαζ ηάπμζμοξ ήνςεξ, 

ηχνα «οπμδφεηαζ», βζα ηδκ αηνίαεζα «εκδφεηαζ» ζχιαηα ηςκ κεηνχκ. Πνυηεζηαζ βζα 

ιζακ αηυιδ εοθοή ζφθθδρδ ημο ΐ. Γζχβα, μ μπμίμξ παίγεζ ηχνα ηαζ ιε ηδκ ίδζα ηδ 

θφζδ ηδξ ηέπκδξ ημο δεμπμζμφ
275

. Ο δεμπμζυξ ςξ ζηεφμξ εκζάνηςζδξ ηονζμθεηηζηά 

ηαζ ιεηαθμνζηά, κεηνχκ πνμζχπςκ ηαζ νυθςκ ακηζζημίπςξ. Μυκμ δ θακηαζία ημο ΐ. 

Γζχβα εα μδδβμφζε ζε ηέημζμοξ ζοκεζνιμφξ. Μυκμ μ ΐ. Γζχβαξ, ιε ηδκ ζοκεεηζηή 

ζηακυηδηα ηδξ ζηέρδξ ημο ιπυνεζε κα δδιζμονβήζεζ έκα ηυζμ δζζοπυζηαημ ηαζ 

πανάδμλμ δναιαηζηυ πνυζςπμ. Έκα δναιαηζηυ πνυζςπμ πμο ηζκείηαζ αθεκυξ ζημκ 

ηυζιμ ηδξ ρεοδαζζεδηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ αθεηένμο ζημκ ηυζιμ ηδξ απυθοηδξ 

απμηάθορδξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα ένβμ αοημακαθμνζηυ ηδξ εεαηνζηήξ ηέπκδξ. 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ςξ δναιαηζηυ πνυζςπμ έκακ δεμπμζυ μ ΐ. Γζχβαξ ηαημνεχκεζ κα 

επεηηείκεζ ηαζ κα ελακηθήζεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ εεαηνζηήξ ηέπκδξ, πνμζδίδμκηάξ ηδξ 

ηαζ οπενθοζζηή θεζημονβία. Δ εεαηνζηή ηέπκδ ςξ «δζάιεζμξ»
276

, ιε ηδκ 

απμηνοθζζηζηή έκκμζα ημο υνμο, ιεηαλφ γςκηακχκ ηαζ κεηνχκ. Ώηυια ιία 

πνςημηοπία ηδξ ζηέρδξ ημο ΐ. Γζχβα. 
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Γςή αιανά, ηα άδπηα ηνπ ζεκείνπ, Βθθδκζηά Γνάιιαηα, Ώεήκα, 2002,  ζ.3:1 «Ο δεμπμζυξ 

δακείγεζ ηδκ εηενυηδηά ημο ζημ ηείιεκμ …(…) αθμιμζχκεζ ηα βθςζζζηά ζδιεία ιε ηα πμθθαπθά ημοξ 

ζδιαζκυιεκα ηαζ ημοξ δζάθμνμοξ νοειμφξ πμο δδιζμονβμφκ μζ ζπέζεζξ ζδιαζκυκηςκ ηαζ 

ζδιαζκμιέκςκ.» 
276

 Σγμοθζάκμ Κνέιιεηγ, Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηνπ Απφθξπθνπ, ιηθν. Ώηαδδιία Giuliano 

Kremmerz, Aldebaran, Ώεήκα, 1991, ζ.45: «Medium ή δζάιεζμξ είκαζ αοηυξ πμο πνδζζιεφεζ ςξ ιέζμ 

επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ημο πκεφιαημξ ημο κεηνμφ, πμο δεκ έπεζ ιεηεκζανηςεεί αηυια, ηαζ ηςκ 

γςκηακχκ. Αζα ηςκ δζαιέζςκ, ηα πκεφιαηα ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ιυκζια θαζκυιεκα πακηυξ 

είδμοξ, κμδηζηά, αζζεδηά, οθζηά.» 



 155 

22. Ζ θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα (αξρηθά 1960 / ηειηθό 1990, 

αλέθδνην) 

Ώνπείμ Παοθίκαξ Παιπμφδδ 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο: 

Πνυζςπα: Ώίβζζεμξ, Ώβαιέικμκαξ, Οδοζζέαξ, Κθοηαικήζηνα, Εθζβέκεζα, 

Κάθπαξ, Αεαθίδ 

Σμ εεαηνζηυ ένβμ Ζ θαιή κνπ κάλα ε Κιπηαηκλήζηξα είκαζ ιζα πανςδία
277

 ηδξ 

ηναβςδίαξ Ηθηγέλεηα ελ Απιίδη ημο Βονζπίδδ. Βηηοθίζζεηαζ ζηδκ Ώοθίδα, υπμο εδχ 

ηαζ δέηα πνυκζα μ ζηναηυξ ηςκ Ώπαζχκ έπεζ αηζκδημπμζδεεί πενζιέκμκηαξ κα θοζήλεζ 

μφνζμξ άκειμξ βζα κα εηζηναηεφζεζ ζηδκ Σνμία. Σμ ένβμ ακμίβεζ ιε ημκ Ώίβζζεμ μ 

μπμίμξ απεοεφκεηαζ άιεζα ζημ ημζκυ ελδβχκηαξ ημο ηδκ ηαηάζηαζδ. Βκδιενχκεζ 

ημοξ εεαηέξ βζα ηδκ αδνάκεζα ζηδκ μπμία έπεζ πενζπέζεζ ημ ζηνάηεοια αθθά ηαζ μζ 

ανπδβμί ημο. Ο ίδζμξ δεκ εκδζαθένεηαζ ηαευθμο κα λεηζκήζεζ μ πυθειμξ. Σμ ιυκμ πμο 

ημκ εκδζαθένεζ είκαζ κα ηαηαζηναθεί αοηή δ ακενςπυηδηα δζυηζ είκαζ ζάπζα. Καζ πνμξ 

αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ ζηέθηεηαζ κα δνάζεζ. Συηε ειθακίγεηαζ μ Ώβαιέικμκαξ, έκαξ 

ηαηυιμζνμξ, ηαηαπμκδιέκμξ ηαζ βεναζιέκμξ άκηναξ. Ο Ώίβζζεμξ ημο οπεκεοιίγεζ υηζ 

ένπεηαζ δ βοκαίηα ημο δ Κθοηαζικήζηνα ηαζ υηζ ζημ πακδβφνζ πμο εα βίκεζ βζα ηδκ 

οπμδμπή ηδξ υθμζ πνέπεζ κα ηναημφκ έκα ζφιαμθμ. Ο Ώίβζζεμξ εα ηναηά ιζα 

κενμημθμηφεα ηαζ πνμηνέπεζ ημκ Ώβαιέικμκα κα ανεζ έκα ιζζυ ιήθμ βζα κα ηναηά. 

Συηε ειθακίγεηαζ μ Αεαθίδ. Πνυηεζηαζ βζα έκακ οπένβδνμ άκηνα, ιε δένια ηίηνζκμ 

ηαζ γανςιέκα ιάηζα, ζπακυ, ημηαθζάνδ, ναηέκδοημ, λοπυθδημ ηαζ ηνμιενά 

πεζκαζιέκμ. Γδηά εθεδιμζφκδ απυ ημκ Ώίβζζεμ βζα κα θάεζ ηάηζ ηαζ ημφ ελζζημνεί ηα 

πνμαθήιαηά ημο. Γεκκήεδηε ζε ιζα πμθφ θηςπή μζημβέκεζα πμο ημκ πανάηδζε έηεεημ 

ζηδκ πυνηα εκυξ ηζζβημφκδ. Μδκ έπμκηαξ ιε ηζ κα ηναθεί, έηνςβε ιυκμ αένα ηζ έηζζ 

ζοκήεζζε. Σχνα απμηεθείηαζ υθμξ απυ αένα. Αεκ έπεζ αάθεζ ιπμοηζά ζημ ζηυια ημο 

πνυκζα δζυηζ ηακείξ δε κμζάγεηαζ βζ‟ αοηυκ. Βίκαζ μ εηπνυζςπμξ ηδξ θηχπεζαξ. Ο 

Ώίβζζεμξ εεςνεί υηζ ιπμνεί μ Αεαθίδ κα ημο πνδζζιεφζεζ ζηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ 

ακενςπυηδηαξ ηαζ ημο ζοζηήκεζ κα παναιείκεζ ζηδκ Ώοθίδα. Βκ ης ιεηαλφ μ 
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 Καηενίκα Κςζηίμο, Δηζαγσγή ζηελ πνηεηηθή αλαηξνπήο. Δηξσλεία, ζάηηξα, παξσδία, ρηνχκνξ., 

Νεθέθδ, Ώεήκα, 2005, ζ.224 «Γζα κα ζοκμρίζμοιε: α) Βζξ πείζια ηδξ ζοκηνζπηζηά ηονίανπδξ άπμρδξ 

ηςκ εβηονυηενςκ θελζηχκ, δ πανςδία δεκ έπεζ ακαβηαζηζηά ηςιζηυ απμηέθεζια. Δ ηθίιαηα ηςκ 

θεζημονβζχκ ηδξ, υπςξ είδαιε, είκαζ εονφηαηδ: απυ βεθμζμπμίδζδ ςξ ηδκ ακαδδιζμονβία ηαζ ηδ 

ιεηαιοεμπθαζηζηή θεζημονβία α) Δ πανςδία έπεζ ζαθχξ δζαηεζιεκζηή θεζημονβία, ηαεχξ, ακελάνηδηα 

απυ ημκ ζηυπμ ηδξ, ζοκδζαθέβεηαζ ιε ημ ηείιεκμ-πνυηοπμ. (…). » 
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Ώβαιέικςκ επζζηνέθεζ ηναηχκηαξ έκα οπενθοζζηυ ιζζμημιιέκμ ιήθμ. Ο Ώίβζζεμξ 

ημκ αάγεζ κα ηάηζεζ ζημκ ενυκμ ημο βζα κα οπμδεπηεί ηδ βοκαίηα ημο. Βίκαζ 

απμαθαηςιέκμξ απυ ηδκ κδκειία ηαζ ηδκ αδνάκεζα, αθθά πνμζπαεεί κα 

ακαζοκηαπεεί. Μπαίκμοκ δ Κθοηαζικήζηνα πμο ηναηά έκα ηθμοαί ιε έκα πενζζηένζ 

ηαζ μ Οδοζζέαξ πμο ηναηά έκακ οπενθοζζηυ ηνίκμ. Ο Ώβαιέικςκ μνβίγεηαζ πμο δ 

βοκαίηα ημο ημφ θένκεζ δχνμ ημ ζφιαμθμ ηδξ εζνήκδξ εκχ εηείκμξ ρμθά βζα πυθειμ. 

Δ Κθοηαζικήζηνα ιαεαίκεζ βζα ημ πεζιέκμ δεζηυ ηςκ ζηναηζςηχκ ηαζ βζα ηδκ 

κδκειία.  

Ο Ώβαιέικςκ απμθαζίγεζ κα ηδξ πεζ υθδ ηδκ αθήεεζα. Οζ ζηναηζχηεξ ηαζ μ ίδζμξ 

έβζκακ κςενμί απυ ηδκ αζηζηή γςή πμο γμοκ ιέζα ζηα ζπίηζα ιε ηζξ βοκαίηεξ ημοξ ηζ 

έηζζ δεκ πνμηζιμφκ ημκ πυθειμ, πμο ιπμνεί κα ημοξ αβάθεζ απυ ημ ηέθια ημοξ. 

Ώπμθάζζζε, θμζπυκ, κα ηδκ πςνίζεζ βζα κα δχζεζ ηαζ ημ ηαθυ πανάδεζβια. Βπζπθέμκ, 

έπεζ απμθαζίζεζ κα αημθμοεήζεζ ηδκ πνμθδηεία ημο Κάθπα, πμο είπε υηζ πνέπεζ κα 

εοζζαζηεί δ Εθζβέκεζα ζηδκ πονά βζα κα θοζήλεζ μφνζμξ άκειμξ. Σμ υθεθμξ ηδξ εοζίαξ 

εα είκαζ δζπθυ δζυηζ ημ εέαια ιζαξ πανεέκαξ πμο ηαίβεηαζ εα λεζδηχζεζ ηαζ ηδ 

ζελμοαθζηή επζεοιία ζημοξ ζηναηζχηεξ ηζ έηζζ εα αθοπκζζημφκ απυ ηδ κάνηδ ημοξ 

ηαζ εα μνιήζμοκ βζα πυθειμ. Δ Κθοηαζικήζηνα ακαζηαηχκεηαζ ηζ ακηζδζηεί ιαγί ημο 

βζα κα ζχζεζ ηδκ ηυνδ ηδξ. Ώπμηαθεί ημκ Ώβαιέικμκα ηαζ υθμοξ ημοξ άκηνεξ 

ακάλζμοξ ηαζ οικεί ηδ βοκαζηεία ιήηνα πμο είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ αζηνζηή ιήηνα 

ακαπαναβςβήξ ημο ζφιπακημξ. Δ ίδζα επζημζκςκεί ιε ηα δζάθμνα υκηα ημο ζφιπακημξ 

ηαζ βκςνίγεζ υηζ ζφκημια δ βεκζά ημο Ώβαιέικμκα εα ελμκηςεεί ηαζ εα 

ακηζηαηαζηαεεί απυ ιζα κέα, εοθοέζηενδ. Μεηά ημκ ηαοβά μ Ώβαιέικςκ ηαζ δ 

Κθοηαζικήζηνα απμπςνμφκ. Βπζζηνέθμοκ ςξ «πνςιαηζζηέξ ιπάθεξ» πμο ηζξ ηθςηζά 

μ Οδοζζέαξ. Ο Ώίβζζεμξ επζζδιαίκεζ υηζ ηχνα είκαζ πζμ μθμηθδνςιέκμζ αθμφ πήνακ 

ηδ ιμνθή ηδξ ζθαίναξ πμο είκαζ δ ζδακζηυηενδ βζα ηα υκηα. Σδ ιπάθα/Ώβαιέικμκα ηδ 

ιεηαπεζνίγεηαζ μ Ώίβζζεμξ ζακ ιπάθα πμδμζθαίνμο εκχ ηδ ιπάθα/Κθοηαζικήζηνα 

ζακ ιπάθα ημο ιπάζηεη. Ώθθά ηαζ μ Οδοζζέαξ ιεηαιμνθχκεηαζ ανβυηενα ζε ιπάθα 

πμο ηδκ ηθςηζά αίαζα μ Ώίβζζεμξ. Ώθμφ ακηαθθάζζμκηαζ πζμοιμνζζηζηέξ αηάηεξ ηαζ 

θμβμπαίβκζα, δ Κθοηαζικήζηνα επακένπεηαζ ζηδ θοζζμθμβζηή ακενχπζκδ ιμνθή ηδξ 

ηαζ ζοκςιμηεί ιε ημκ Ώίβζζεμ βζα κα ζχζμοκ ηδκ ηυνδ ηδξ. Ο Ώίβζζεμξ πνμηείκεζ κα 

ηάκμοκ ημκ Κάθπα κα ενςηεοηεί ηδκ Εθζβέκεζα χζηε ηεθζηά εηείκμξ κα ιδκ αθήζεζ κα 

ηδκ ηάρμοκ. Βπίζδξ, κα πείζμοκ ημκ Οδοζζέα κα εθεφνεζ έκακ ιδπακζζιυ βζα 

ηανάαζα χζηε κα ηαλζδεφμοκ πςνίξ άκειμ.  
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Σμ δεφηενμ ιένμξ εηηοθίζζεηαζ ιπνμζηά ζημ ζπίηζ υπμο ιέκεζ δ Εθζβέκεζα. ΐνίζηεηαζ 

ζημ πανάεονυ ηδξ ηζ αημφεζ ηα ηεθασδίζιαηα ημο αδδμκζμφ ηαζ ημο ηνζγμκζμφ ιέζα 

ζηδ κφπηα ηαζ ιμκμθμβεί. Βθπίγεζ κα ιδκ ειθακζζηεί μ Ανάημξ πμο ηυζεξ θμνέξ ηδκ 

έπεζ επζζηεθηεί ζημ υκεζνυ ηδξ. Συηε ειθακίγεηαζ μ Κάθπαξ 28πνμκμξ κεανυξ ηαζ 

υιμνθμξ, ηναηχκηαξ έκακ ηαενέθηδ. Μμκμθμβεί ηζ εηείκμξ βζα ημ ζφιπακ ηαζ ηδκ 

αθήεεζα πμο ακαγδηά ιέζα ζηδ δοζανιμκία ημο. Αεκ ηνέθεζ ηαιζά εηηίιδζδ βζα ημκ 

ένςηα δζυηζ δζαζςκίγεζ αοηυκ ημκ άεθζμ ηυζιμ. Βιθακίγεηαζ ηυηε μ Ώίβζζεμξ ηαζ ημκ 

παναηζκεί κα δεζ ζημ πανάεονμ ηδκ ημπέθα πμο ιέπνζ ηυηε δεκ έπεζ πνμζέλεζ. Μυθζξ μ 

Κάθπαξ ακηζηνίγεζ ηδ ιμνθή ηδξ Εθζβέκεζαξ ηδκ ενςηεφεηαζ. Βηείκδ ημο ιζθά βθοηά 

ηαζ ημο θέεζ υηζ πανυθμ πμο είκαζ ιζηνή έπεζ ιάεεζ ηα βθοηυθμβα απυ ημοξ άθθμοξ 

ζοιπακηζημφξ εαοημφξ ηδξ, απυ ηδκ παβηυζιζα ροπή ηαζ απυ ηδκ Ώνιμκία πμο ηδξ 

παναζηέηεηαζ ζε ηάεε ηδξ αήια. Ο Κάθπαξ ιαβεφεηαζ ηαζ απμθαζίγεζ κα ηδκ 

πθδζζάζεζ. Έπεζ ήδδ ενςηεοηεί ηδκ Εθζβέκεζα.  

 

ε άθθδ εζηυκα αθέπμοιε ημκ Αεαθίδ, μ μπμίμξ ειθακίγεηαζ ιπνμζηά ζημκ 

Ώβαιέικμκα ηαζ γδηά εθεδιμζφκδ. Βηείκμξ ημο δίκεζ έκα μθυηθδνμ πμοβηί ιε θεθηά 

βζα κα πάεζ κα θάεζ ηαζ κα ζηάζεζ. Ο Ώβαιέικμκαξ, ηυηε, ακαθένεζ υηζ λένεζ απυ 

θηχπεζα βζαηί ζηδκ πνμδβμφιεκή ημο γςή, ζημ πνχημ «πμοηάιζζμ ηδξ βδξ» ηδκ έπεζ 

γήζεζ. Θοιάηαζ ζηδκέξ απυ ηδκ ηυηε γςή ημο ζε έκακ άθθμ πθακήηδ πκεοιαηζηυ υπμο 

οπάνπμοκ μζ πναβιαηζηά «γςκηακμί» άκενςπμζ, εκχ εδχ ζηδ βδ είκαζ υθμζ πεεαιέκμζ. 

Ώημθμοεεί έκα πμνεοηζηυ ζκηενιέδζμ ηδξ Κθοηαζικήζηναξ ιπνμζηά ζημοξ άκηνεξ βζα 

κα απμδείλεζ ηζ αλίγεζ ηαζ ημ ακ είκαζ εεθηηζηή. Έπεζηα απμιαηνφκμκηαζ υθμζ. Ο 

Κάθπαξ ιέκεζ ιυκμξ. Δ Εθζβέκεζα πμο υθδ αοηήκ ηδκ χνα ήηακ ιέζα ζημ ζπίηζ ηδξ 

παναηζκεί ημκ Κάθπα κα αθθάλεζ ημκ ηυζιμ ιε ηδκ αβάπδ. Ο Ώίβζζεμξ πμο έπεζ ένεεζ 

εκ ης ιεηαλφ αμδεά ημκ Κάθπα κα ακέαεζ ζημ δςιάηζμ ηδξ Εθζβέκεζαξ. ηδ ζοκέπεζα 

ζογδημφκ ιε ηδκ Κθοηαζικήζηνα βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ οπυεεζήξ ημοξ. Δ 

Κθοηαζικήζηνα ακαθένεηαζ ζηδκ Εθζβέκεζα επζζδιαίκμκηαξ υηζ δεκ πυκεζε ηαευθμο 

υηακ ηδκ βεκκμφζε. ηζ ήηακ ζακ κα βεκκμφζε έκα ζφκκεθμ ή ιζα ζδέα. Οπυηε ηχνα 

πμο ζημπεφμοκ κα ηδ εακαηχζμοκ εα αζχζεζ ημοξ πυκμοξ ηδξ βέκκαξ ηδξ αθθά ιέζα 

απυ ημκ εάκαηυ ηδξ. 

 

Δ επυιεκδ ζηδκή ανίζηεζ ημκ Κάθπα ηαζ ηδκ Εθζβέκεζα ζ‟ έκα πενζζηφθζμ, ημ δεζθζκυ. 

Δ Εθζβέκεζα πανμηνφκεζ ημκ Κάθπα κα ηυρεζ ηα κήιαηα πμο ημκ ζοκδέμοκ ιε ημοξ 

άθθμοξ εαοημφξ ημο ηαζ κα εκςεεί ιαγί ηδξ ζηδ βδ. Σεθζηά εηείκμξ πείεεηαζ ηαζ 
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επζηεθείηαζ δ ενςηζηή ημοξ έκςζδ. Μαβειέκμξ μ Κάθπαξ απμθαζίγεζ κα ηναηήζεζ 

ιαγί ημο ηδκ Εθζβέκεζα βζα κα ιδκ ηδ εοζζάζμοκ. Βηείκδ ημο ελδβεί υηζ εα ηαεί ιυκμ 

έκαξ απυ ημοξ εαοημφξ ηδξ, μ μκεζνζηυξ. Κζ εθυζμκ αοηυ μθεθεί ημοξ Έθθδκεξ, 

ζοβηαηαηίεεηαζ.  

ημ ζηνάηεοια έπμοκ εημζιάζεζ ήδδ ηα λφθα βζα ηδκ πονά. Με ιζα ηίκδζδ μ Κάθπαξ 

βοικχκεζ ηδκ Εθζβέκεζα ηαζ ηυηε μζ ζηναηζχηεξ ανπίγμοκ κα αθαθάγμοκ. Δ Εθζβέκεζα 

ημπμεεηείηαζ ζηδκ πονά, ηδξ ακμίβμοκ ηα πυδζα, ηδξ ηα δέκμοκ ηαζ μ Κάθπαξ ακάαεζ 

ηδ θςηζά. θμζ γδηςηναοβάγμοκ ηαζ πεζνμηνμημφκ. Δ Κθοηαζικήζηνα ειθακίγεηαζ ιε 

έκα πέηζζκμ ζημζκί κα ηνέιεηαζ ηάης απυ ημ θμοζηάκζ ηδξ, ζακ μιθάθζμξ θχνμξ. 

Ξεζπά ζε ηναοβέξ, ηεθζηά μ θχνμξ ηυαεηαζ ηαζ εηηζκάζζεηαζ ιαηνζά ηαηά ηδ 

δζάνηεζα πμο δ θςηζά θμοκηχκεζ. Άκειμξ ανπίγεζ κα θοζά ηαζ μζ ζηναηζχηεξ 

λεζδηχκμκηαζ βζα πυθειμ. Δ Κθοηαζικήζηνα ιδ αθέπμκηαξ πζα ηδκ Εθζβέκεζα ενδκεί. 

Ο Κάθπαξ ηδξ ελδβεί υηζ δεκ ηάδηε δ πναβιαηζηή Εθζβέκεζα πμο ήλενε αθθά μ 

μκεζνζηυξ εαοηυξ ηδξ. Ώθμφ δ Εθζβέκεζα ακάβηαζε ημκ Κάθπα κα απαβηζζηνςεεί απυ 

ημκ μονάκζμ εαοηυ ημο ιε ηδκ ενςηζηή έκςζή ημοξ ηζ εηείκμξ ηδκ εηδζηήεδηε 

ηαίβμκηαξ ημκ μκεζνζηυ εαοηυ ηδξ! Συηε μ Αεαθίδ ειθακίγεηαζ ιαγί ιε ηδκ Εθζβέκεζα 

ιπνμζηά ηδκ Κθοηαζικήζηνα απμηαθφπημκηαξ υηζ εα ηδκ πάεζ ζηδκ Σαονίδα βζαηί 

πνέπεζ κα πναβιαηςεεί μ Μφεμξ. Ο Ώίβζζεμξ ηζ δ Κθοηαζικήζηνα, ηθείκμκηαξ ημ 

ένβμ, ακανςηζμφκηαζ ακ είπακ ηάπμζμ κυδια υθα αοηά. 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

ημ εεαηνζηυ αοηυ μ ΐ. Γζχβαξ επζηνίκεζ ηαζ πθεοάγεζ ηυζμ ηδκ ελμοζία υζμ ηαζ ημοξ 

ελμοζζαγυιεκμοξ. Παναπμζεί ηα βεβμκυηα πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηδ ηναβςδία ημο 

Βονζπίδδ Ηθηγέλεηα ε ελ Απιίδη βζα κα ζηήζεζ ημ ζηδκζηυ ηδξ πανςδίαξ ημο. Οζ 

Έθθδκεξ ανπδβμί ημο ζηναημφ είκαζ ηαηανναηςιέκμζ ηαζ αδνακείξ, μζ ζηναηζχηεξ 

ιαθεαημί ηαζ μζ ιάκηεζξ αζεενμαάιμκεξ. θμζ ακαιέκμοκ ημκ… άκειμ, αναβιέκμζ 

ζηδκ Ώοθίδα.  

 

Ώίγηζζνο: Καη λα ‟καζηε, ινηπφλ, εδψ ζηελ Ώπιίδα, φπνπ θνληεχνπκε λα κείλνπκε γηα 

πάληα. Αέθα ρξφληα πεξηκέλνπκε λα θπζήμεη άλεκνο, κα πνχ ηέηνηα ηχρε. 

Θέιεηε λα ζαο πεξηγξάςσ ηελ εηθφλα; ιν ην άλζνο ηεο αλζξσπφηεηαο 
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ζηξσκέλν θαξδχ πιαηχ ζηελ ακκνπδηά ηεο Ώπιίδαο θαη ηα θαξάβηα ζα 

ζνπζακφζπνξνη πάλσ ζην κέιη278
 

 

Ο ιάκηδξ Κάθπαξ πνμθήηεοζε πςξ δεκ εα «θοζήλεζ ηαζκμφνζμξ άκειμξ»
279

 ακ δεκ 

αθθάλμοκ υθμζ γςή ηαζ πνχηα απ‟ υθα ακ μ Ώβαιέικμκαξ δεκ πςνίζεζ ηδκ 

Κθοηαζικήζηνα. Ο ζοββναθέαξ παίγεζ εδχ ιε ηζξ θέλεζξ, ιε ηδκ ηονζμθελία ηαζ ηδ 

ιεηαθμνά. Κονζμθεηηζηά πνέπεζ «ηαζκμφνζμξ άκειμξ» κα θοζήλεζ βζα κα θφβμοκ ηα 

ηανάαζα βζα ηδκ Σνμία. Μεηαθμνζηά μ «ηαζκμφνβζμξ άκειμξ» πμο εα θοζήλεζ εα 

αβάθεζ ηδκ ακενςπυηδηα απυ ημ ηέθια ζημ μπμίμ έπεζ πενζέθεεζ. Ο ΐ. Γζχβαξ 

ζοκεηδμπζηά πνδζζιμπμζεί ημ ιένμξ ακηί ημο υθμο, ημοξ Ώπαζμφξ ακηί ηδκ 

ακενςπυηδηα. Οζ Ώπαζμί αβηονμαμθδιέκμζ ζηδκ Ώοθίδα. Μζα ακενςπυηδηα εκ … 

ακαιμκή.   

 

Ώίγηζζνο: Πξέπεη, ινηπφλ, αληί γηα ηελ θαζεκεξηλή πιχζε εγθεθάινπ λα γίλεη ζηνπο 

Έιιελεο πιχζε δσήο. Ν‟ απνπιχλνπλ απφ κέζα ηνπο θη απέμσ φηη κάζαλε 

απφ ηνπο παηεξάδεο ηνπο θη απφ ηνπο ηάραηεο πξνγφλνπο. Ν‟ απαξλεζνχλ 

αθφκε θη απηήλ ηελ ίδηα ηελ Βιιάδα πνπ ηελ πηπηιάλε ζπλερψο γηα άιινζη. 

Καη πξψηα λα πάςνπλ λα ζθέθηνληαη ζαλ νηθνγελεηάξρεο.
280

 

 

Σμ ηείιεκμ ακαθένεηαζ ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ Βθθήκςκ -ηαζ εκ βέκεζ ηδξ 

ακενςπυηδηαξ- πμο θνμκηίγμοκ ιυκμ βζα ημ αοζηδνά αημιζηυ ηαζ μζημβεκεζαηυ ημοξ 

ζοιθένμκ. Δ πνμάζπζζδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ εαθπςνήξ εεςνείηαζ ςξ δ αζηία ημο 

άηναημο αημιζζιμφ ηαζ ηδξ ζδζμηέθεζαξ πμο ειθακίγεηαζ ζημ ακενχπζκμ είδμξ: 

 

Ώγακέκλνλαο: Άθνπ ινηπφλ Κιπηαηκλήζηξα. Ώζθαιψο ζ‟ αλαξσηηέζαη γηαηί έρσ 

ζηαζεί έηζη ζαλ κπνχθνο ζηελ Ώπιίδα θαη δελ έρσ θηάζεη αθφκα 

ζηελ Σξνία, δελ ηελ έρσ θαηαιάβεη θαη δελ έρσ επηζηξέςεη ηξαβψληαο 

ηελ Βιέλε απφ ηα καιιηά μεβξάθσηε ζηε πάξηε. Βίλαη γηαηί κε 

βαξαίλεη αθφκα ε αζηηθή δσή κνπ. ια εθείλα ηα ρξφληα πνπ πέξαζα 

ζην καχξν ζπίηη ζηηο Μπθήλεο. Βίλαη γηαηί θνβάκαη ζαλ γπλαηθσηφο 

ηνλ ζάλαην. Βίλαη γηαηί έρσ βαξεζεί ηα πάληα: θη εζέλα θαη ηηο θφξεο 

                                                 
278

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ζ θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα, Ααηηοθυβναθμ, ζ.2 
279

 Απηφζη ζ.7 
280

 Απηφζη ζ.7 
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κνπ θαη ην πνιίηεπκά κνπ. Κη αλ δελ θπζήμεη θαηλνχξηνο άλεκνο ζα 

ζθπινβαξεζψ θη απηφ ην παλέλδνμν βαζηιηθφ θνπθάξη, πνπ κέζα ηνπ 

ε πνπηάλα ε κνίξα κ‟ αλάγθαζε λα δσ. (…) Γη‟ απηφ (…) Θα 

ρσξίζνπκε. Καη γηα λα γίλεη ν ρσξηζκφο καο εληειέζηεξνο ζα ξίμσ ηελ 

Ιθηγέλεηα ζηε θσηηά. (…) ηαλ δεη ν καιαθηζκέλνο καο ζηξαηφο κηα 

φκνξθε παξζέλα κε αλνηρηά ηα ζθέιηα πάλσ απφ ηε θσηηά, λα 

ππξαθηψλεηαη ε ήβε ηεο θαη ηα αλέγγηρηα βπδάθηα ηεο, θαη θαηφπη φιν 

ην ζψκα ηεο λα ιακπαδηάδεη απφ ηνλ πφζν ησλ πεηλαζκέλσλ ηνπο 

βιεκκάησλ, ζα μεκνπδηάζεη ην κηθξναζηηθφ κπαιφ ηνπο θαη ζα 

νξκήζνπλ ζηα πινία θαη ζα μερπζνχλ ζηηο πεδηάδεο ηεο Μηθξάο 

Ώζίαο γηα κάρεο θαη ζεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο.
281

 

 

Δ Εθζβέκεζα δεκ εοζζάγεηαζ ιε ιαπαίνζ ζηδκ Άνηειδ αθθά ηαίβεηαζ ζηδκ πονά. Ο ΐ. 

Γζχβαξ ηαζ πάθζ παίγεζ ιε ηζξ θέλεζξ ηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ. Δ Ηθηγέλεηα ζηε θσηηά εα 

«ακάρεζ θςηζά» ζημοξ ζηναηζχηεξ, εα ακάρεζ ημκ πυεμ ημοξ βζα ηδ ιάπδ. Κονζμθελία 

ηαζ ιεηαθμνά, πναβιαηζηυηδηα ηαζ θακηαζία ζοιπθέημκηαζ βζα κα πνμςεήζμοκ ηδκ 

πθμηή ημο εεαηνζημφ, εκχ ηαοηυπνμκα απμηαθφπημοκ ιζα ημζκςκία ζε ζήρδ. Μζα 

ημζκςκία πμο πνέπεζ κα πενάζεζ ιέζα απ‟ ηδκ πονά ημο πμθέιμο βζα κα ακαβεκκδεεί 

απυ ηδκ ηέθνα ηδξ. Γζα κα ζςεεί απυ ημ ηέθια ζημ μπμίμ είπε πενζπέζεζ. 

 

Ώγακέκλνλαο: Ώιιά λα πψο θαηάληεζαλ νη εκίζενη, λα πσο θαηάληεζαλ νη 

άλζξσπνη, λα πψο θαηάληεζαλ νη ζενί! Οχηε έλαο εκίζενο ηεο 

πξνθνπήο, νχηε έλαο άλζξσπνο ηεο πξνθνπήο, νχηε έλαο ζεφο ηεο 

πξνθνπήο!282 

(…) θαη βιέπσ ην αλζξψπηλν γέλνο λα πιεζαίλεη, λα ηξψεη θαη λα 

θνθνξεχεηαη δίρσο θαλέλα ιφγν. Ώλφεηα πιάζκαηα γπλαίθεο θαη 

άληξεο, ηα ζπεξκαηνδσάξηα ηνχ ελφο θαη ηνπ άιινπ ειίζηνπ κε 

γξαβάηα θαη θαπέιν. (…) Υσξίδνπκε, ρσξίδνπκε (…) Αε ζέισ πηα λα 

βιέπσ γπλαίθεο κπξνζηά κνπ, δε ζέισ ζπίηη, δε ζέισ παηδηά. Η 

Ιθηγέλεηα ζηε θσηηά.
283

 

 

                                                 
281

 Απηφζη ζζ.13-14 
282

Απηφζη ζ.15 
283

 Απηφζη ζ.19 



 161 

Δ Εθζβέκεζα ιε ηδ εοζία ηδξ ηαεαίνεζ ημ ακενχπζκμ βέκμξ απυ ημ «ιίαζια» ηδξ 

αζηζηήξ μζημβέκεζαξ. Να πχξ ακηζθαιαάκεηαζ ηδ γδιζά πμο πνμηαθεί δ μζημβέκεζα 

ζηδκ ελέθζλδ ημο ακενχπζκμο είδμοξ μ ΐ. Γζχβαξ: 

 

Ώγακέκλνλαο: Δ νηθνγέλεηα είλαη ην πην κεγάιν θαθφ ηνπ αλδξφο, γηαηί πεξηιακβάλεη 

πάληα θαη κηα γπλαίθα. Υσξίο νηθνγέλεηα δελ ζα ππήξραλ νχηε έζλε 

νχηε ζχλνξα θαη ζα ‟ηαλ ν θφζκνο φινο κηα παηξίδα θη έλα πεδίν 

κάρεο γηα ηνπο άληξεο.
284

 

 

Μυκζια ακαηνεπηζηυξ μ ΐ. Γζχβαξ, αάθθεζ θαη ηαηά ηδξ μζημβέκεζαξ πμο δεκ αμδεά, 

ακηζεέηςξ, ακαζηέθθεζ ηδκ ελέθζλδ ημο ακδνυξ -αθέπε ακενχπζκμ είδμξ. Φοζζηά 

ακαθένεηαζ ζηδ ιζηνμαζηζηή μζημβέκεζα, ζηδκ ζδεμθδρία ηδξ, ζηζξ ειιμκέξ ηαζ ηζξ 

ιζηνυηδηέξ ηδξ, πμο έπεζ ελάθθμο ζανηάζεζ ηαζ ζε άθθα εεαηνζηά ημο ένβα -π.π. Σν 

Πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο, Οη γάκνη η.α. 

 

Δ πενζβναθή ηδξ πμνείαξ ηδξ Εθζβέκεζαξ πνμξ ηδκ πονά ηαζ δ αθήβδζή ηδξ απυ ημκ 

Ώίβζζεμ ιμζάγεζ ιε παζανέθα ζε ηδθεμπηζηυ ζυμο: 

 

Ώίγηζζνο: Να θη ε Κιπηαηκλήζηξα αλάκεζά ηνπο. Σνπο ζπξψρλεη, ηνπο εθιηπαξεί, λ‟ 

αθνχζνπλ κηα πνλεκέλε κάλα. Ση ληεκνληέ, Θεέ κνπ! Πνηνο έρεη θαηξφ ζήκεξα, 

γηα παξαδνζηαθέο κεηξφηεηεο θαη ζαριακάξεο; Δ ζεακαηηθφηεηα έρεη ηελ 

πξψηε ζέζε. Κη είλαη ζαθέο φηη ε Εθηγέλεηα ηελ έρεη, θαη ην μέξεη. Πφζν 

ραξνχκελε πεξπαηάεη πξνο ηελ ππξά! Ώζηξάθηνπλ ηα κάηηα ηεο θαζψο 

ζηέιλεη θηιάθηα κε ηελ παιάκε ηεο ζηνπο Ώραηνχο. (…) Ση δφμα ζεέ κνπ γη‟ 

απηφ ην θνξηηζάθη (…) θαη ηψξα ην πεξηκέλνπλ κπξφο ηελ ππξά φινη νη 

βαζηιηάδεο ηεο Βιιάδαο! ιν ην ράη ζνζάηηη ησλ Ώραηψλ (…) Πνηα άιιε ζα 

αξληφηαλ ηέηνηα ηχρε, λα γίλεη δηάζεκε απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε; Αεο ηελ 

πψο πεξπαηάεη, πψο ιηθλίδεηαη θαη ζεηέηαη. (…) Ώρ, απηφ ην θνξίηζη έρεη 

πηάζεη ην κήλπκα ηεο επνρήο! Ξέξεη πψο φιν ην παλ είλαη λα ζε βιέπνπλ φινη, 

λα ζε ζέινπλ φινη, λα πεξηκέλνπλ πφηε ζα μαλαεκθαληζηείο λα ζε ζαπκάζνπλ. 

                                                 
284

 Απηφζη ζ.26 
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Καη θάλεη ηα πάληα γη‟ απηφ! Αεο ηελ ηψξα κε ηη ζθέξηζν αλεβαίλεη ζηελ 

ππξά!285
 

 

Καζ πάθζ μ ΐ. Γζχβαξ παίγεζ ιε ηζξ θέλεζξ ηαζ παναπμζεί ηζξ ηαηαζηάζεζξ. Μεηαηνέπεζ 

ηδκ ηονζμθελία ζε ιεηαθμνά ηαζ ιεηαιμνθχκεζ ηδκ μζηεζμεεθή απμδμπή ηδξ εοζίαξ 

ηδξ Εθζβέκεζαξ ζε life style παζανέθα ηαηά ηα ζφβπνμκα πνυηοπα. Πθαζημβναθεί ηαζ 

πανςδεί ημ πνςηυηοπμ βζα κα ζδηχζεζ ημ παναπέηαζια ηδξ εθζαενήξ ηςιςδίαξ πμο 

παίγεηαζ ζηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία βφνς ημο. 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ θαίκεηαζ υηζ λεηίκδζε κα βνάθεζ αοηυ ημ εεαηνζηυ ημ 1960, δίκμκηάξ ημο 

ανπζηά ημκ ηίηθμ Ζ Ηθηγέλεηα ζηε θσηηά
286

. Θεαηνζηυ ένβμ ι‟ αοηυκ ημκ ηίηθμ δεκ 

ακεονέεδ
287

. Σδκ ίδζα πνμκμθμβία θαίκεηαζ υηζ έβναρε ηζ άθθμ εεαηνζηυ ιε ηίηθμ Ζ 

θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα (1960)
288

 ημ μπμίμ μθμηθήνςζε ημ 1990. Πνυηεζηαζ 

βζα ημ εεαηνζηυ ένβμ πμο έπμοιε ζηα πένζα ιαξ. ημ ηείιεκμ αοηυ ακαθένεηαζ πμθθέξ 

θμνέξ δ θνάζδ «Δ Εθζβέκεζα ζηδ θςηζά», αθθά ηαζ υθδ δ πθμηή εηηοθίζζεηαζ βφνς 

απυ ηδκ πμνεία ηδξ Εθζβέκεζαξ ζηδκ πονά. Βπζπθέμκ, πνμξ ημ ηέθμξ ημο ένβμο, υηακ 

ανπίγεζ ηδκ ελζζηυνδζή ημο μ Αεαθίδ, θέεζ: «είιαζ 1990 εηχκ ηαζ αάθε ηαζ ηα π.Υ. 

(…)»
289

, εηεί  ζημ 1990 οπάνπεζ ιζα επζζήιακζδ απυ ημκ ζοββναθέα: «μ ανζειυξ 

αοηυξ αθθάγεζ ακάθμβα ιε ηδ πνμκμθμβία ηδξ πανάζηαζδξ»
290

. Πνάβια πμο ζδιαίκεζ 

υηζ εηείκδκ αηνζαχξ ηδ πνμκμθμβία μ ζοββναθέαξ έβναθε -ή ζοιπθήνςκε- αοηυ ημ 

εεαηνζηυ, βζα κα παζπηεί. Σδ δεηαεηία ημο 1990, υιςξ, λεπνυααθε ηαζ δ ζδζςηζηή 

ηδθευναζδ, ηα ηαηχξ ηείιεκα ηδξ μπμίαξ ζπμθζάγεζ ζημ ηέθμξ ημο ένβμο αοημφ μ ΐ. 

Γζχβαξ, αάγμκηαξ ηδκ Εθζβέκεζα κα ηάκεζ ιζα επεζζμδζαηή life style έλμδμ. Ώπυ ηα 

πνμδβμφιεκα ζημζπεία -ιδ ακεφνεζδ εεαηνζημφ ένβμο ιε ηίηθμ Ηθηγέλεηα ζηε θσηηά, 

ακαθμνά ηδξ θνάζδξ Ηθηγέλεηα ζηε θσηηά ιέζα ζημ οπάνπμκ εεαηνζηυ ηείιεκμ 

ανηεηέξ θμνέξ ηαζ ακαθμνά ζηδ πνμκμθμβία 1990- ζοκάβμοιε ημ ζοιπέναζια υηζ μ 

ΐ. Γζχβαξ, λεηίκδζε ημ 1960 κα βνάθεζ δφμ εεαηνζηά ένβα: έκα ιε ηίηθμ Ζ Ηθηγέλεηα 

                                                 
285

 Απηφζη ζ.47 
286

 ηδ αζαθζμβναθία (ΐθ. ΐάθηεν Πμφπκεν, Πνίεζε θαη κχζνο ζηα ζεαηξηθά έξγα ηνπ Βαζίιε Εηψγα, 

ζ.29) μ Γζχβαξ θένεηαζ κα έπεζ βνάρεζ έκα εεαηνζηυ ιε αοηυκ ημκ ηίηθμ αθθά ημ πζεακυηενμ είκαζ υηζ 

πνυηεζηαζ βζα ημ ένβμ Ζ θαιή κνπ κάλα ε Κιπηαηκλήζηξα ζηδκ ανπζηή ημο ιμνθή. 
287

 Πανυηζ ακαθένεηαζ ζημ αζαθίμ ημο ΐάθηεν Πμφπκεν, Πνίεζε θαη κχζνο ζηα ζεαηξηθά ηνπ Βαζίιε 

Εηψγα, υ.π., ζ.29 
288

 ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ29 
289

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.5 
290

 Απηφζη ζ.5 
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ζηε θσηηά ηαζ ημ άθθμ ιε ηίηθμ Ζ θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα ηδκ πμνεία, 

υιςξ, εκζςιάηςζε ημ πνχημ ένβμ ζημ δεφηενμ, ημ μπμίμ ηαζ μθμηθήνςζε ημ 1990. 

 

Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ ζημζπεία, υπςξ μζ έκκμζεξ «μονάκζμξ εαοηυξ», «άθθμξ εαοηυξ»,  

ιεβάθδ έηνδλδ, αθθά ηαζ δ απαναίηδηδ «έκςζδ» ανζεκζημφ/εδθοημφ ηηθ. πμο δεκ 

ειθακίγμκηαζ ζηδ δναιαημονβία ημο ΐ. Γζχβα πνζκ ημ εεαηνζηυ Big-Bang (1987). Σμ 

βεβμκυξ αοηυ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επζζήιακζδ πμο ηάκεζ μ ίδζμξ μ ζοββναθέαξ βζα 

ηδ πνμκμθμβία 1990 ιαξ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ ένβμ Ζ θαιή κνπ Μάλα 

Κιπηαηκλήζηξα -ιε ζημζπεία απυ ημ ένβμ Ηθηγέλεηα ζηε θσηηά- λακαδμοθεφηδηε ηαζ 

μθμηθδνχεδηε ημ 1990. Άνα, είκαζ έκα ιίβια ηδξ πνχζιδξ ζδεμθμβίαξ ημο ΐ. Γζχβα 

(δεηαεηία ημο 1960), υπςξ αοηή εηθνάγεηαζ ζηα ιμκυπναηηα πμο ιεθεηήζαιε, αθθά 

ηαζ ηδξ ςνζιυηενδξ ηαζ ηεθεοηαίαξ δναιαημονβζηήξ πενζυδμο ημο. Χξ πνμκμθμβία 

ηεθζηήξ ζοββναθήξ εα δεπημφιε ημ 1990 πμο αθεκυξ ακαθένεηαζ ιέζα ζημ ηείιεκμ ηζ 

αθεηένμο ηαζνζάγεζ πενζζζυηενμ ζηδκ ζδεμθμβία ηδξ Γ΄ Πενζυδμο. 

 

β. Θάκαημξ 

ημ εεαηνζηυ αοηυ μ εάκαημξ είκαζ ηαζ πάθζ πανχκ. Ώκάιεζα ζηζξ οπεναάζεζξ ηαζ ηζξ 

ακαηνμπέξ πμο οζμεέηδζε μ ζοββναθέαξ βζα κα ακαθενεεί ζημ θαζκυιεκμ ημο 

εακάημο έθεζπε δ ηαηδβμνία ημο «εζημκζημφ» εακάημο, ηδκ μπμία πναβιαηεφεηαζ ζ‟ 

αοηυ ημ εεαηνζηυ ημο. Βδχ, θμζπυκ, θαίκεηαζ υηζ δ Εθζβέκεζα εοζζάγεηαζ, βζα ηδκ 

αηνίαεζα ηαίβεηαζ ζηδκ πονά, εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαίβεηαζ μ εζημκζηυξ, μ 

μκεζνζηυξ εαοηυξ ηδξ. οκεπχξ, εάκαημξ οπάνπεζ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ εεαηνζηυ, ζοκηεθείηαζ 

εηηυξ ζηδκήξ ηαζ είκαζ «εζημκζηυξ». 

 

πςξ ακαθένεδηε ηαζ κςνίηενα, μ ΐ. Γζχβαξ θαίκεηαζ υηζ λεηίκδζε κα βνάθεζ ημ 

εεαηνζηυ αοηυ ένβμ ημ 1960 αθθά ημ ηείιεκμ πμο έπμοιε ζήιενα ζηα πένζα ιαξ είκαζ 

λακαδμοθειέκμ ηαζ πήνε ηδκ ηεθζηή ημο ιμνθή ημ 1990. Σμ φθμξ ηαζ ημ ζηοθ 

βναρίιαημξ είκαζ πενζζζυηενμ πζμοιμνζζηζηυ ηαζ ακαηνεπηζηυ, πνμζζδζάγμκηαξ ζ‟ 

εηείκμ ηςκ ιμκυπναηηςκ ηεζιέκςκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960. Σμ ζδεμθμβζηυ θμνηίμ ημο 

ένβμο, υιςξ, είκαζ έκα ζοιπίθδια απυ ηζξ ζδέεξ πμο πνςημεηθνάζηδηακ ζηα 

ιμκυπναηηα, αθθά ηονίςξ πζμ πνμπςνδιέκεξ ζηέρεζξ ημο ζοββναθέα πμο 

απμηαθφθεδηακ ζηα εεαηνζηά ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990. Οζ δζαθμνεηζημί πνυκμζ 

πναβιάηεοζδξ ημο ένβμο ημφ έδςζακ ιζα ζδζυηοπδ πμζυηδηα ηαζ οθή. Παν‟ υθα αοηά 

δεκ παναηδνείηαζ αζοκέπεζα ή ακηίθαζδ ςξ πνμξ ημ ζδεμθμβζηυ ημο πενζεπυιεκμ. 
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Ζ θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα θαίκεηαζ υηζ είπε ανηεηέξ πενζπέηεζεξ ζηδ 

ζοββναθή ηδξ. Ξεηίκδζε ημ 1960 ζοιπενζέθααε ηαζ ημ εεαηνζηυ ιε ημκ ηίηθμ 

Ηθηγέλεηα ζηε θσηηά ηαζ ηαηέθδλε κα μθμηθδνςεεί ηδ δεηαεηία ημο 1990. Θα πνέπεζ 

αέααζα κα επζζδιάκμοιε ηαζ ηδκ πζεακυηδηα ημ ένβμ αοηυ κα βνάθηδηε πνζκ ηδκ 

Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα (1987), ακ οπμεέζμοιε υηζ μ ΐ. Γζχβαξ αημθμφεδζε ηαηά 

βνάιια ηα ιοεμθμβζηά βεβμκυηα, αθμφ δ Εθζβέκεζα πνχηα εοζζάζηδηε ηζ έπεζηα 

ιεηέαεζ ζηδκ Σαονίδα. Μυκμ κα εζηάζμοιε ιπμνμφιε. Πάκηςξ, ιζα ηέημζα 

πζεακυηδηα δεκ επδνεάγεζ ζε ηίπμηα ημ ζδεμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ ένβςκ.  

 

δ. Σίηθμξ 

Ώνπαζυεειμ εεαηνζηυ ένβμ, δζαθένεζ ηαηά πμθφ ζηδ δμιή ηαζ ηδκ πθμηή ηδξ 

ηναβςδίαξ ημο Βονζπίδδ, Ηθηγέλεηα ελ Απιίδη. Ώκ ηαζ επίηεκηνμ ηδξ εειαηζηήξ ημο 

είκαζ δ εοζία ηδξ Εθζβέκεζαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ ηαφζδ ηδξ ζηδκ πονά, ημ ένβμ 

ηζηθμθμνείηαζ Ζ θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα. Ο ηίηθμξ αοηυξ ιάθθμκ έπεζ δζηηή 

ζδιαζία: 

1. Δηξσληθή, αθμφ μ ζοββναθέαξ απμηαθεί ηδκ Κθοηαζικήζηνα «ηαθή ιάκα» πανυηζ 

αθήκεζ κα εακαηχζμοκ ηδκ ηυνδ ηδξ ιπνμζηά ζηα ιάηζα ηδξ ηαζ 

2. Κπξηνιεθηηθή, δζυηζ ιε ηδ εοζία ηδξ δ Εθζβέκεζα ιεηαααίκεζ ζε ιζα ακχηενδ 

ηαηάζηαζδ ημο υκημξ πμο είκαζ, βζα ημκ ζοββναθέα ημο ένβμο, ημ εοηηαίμ. οκεπχξ, 

ζ‟ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ δ Κθοηαζικήζηνα είκαζ υκηςξ «ηαθή ιάκα», εθυζμκ ιε ηδ 

ζοκένβεζά ηδξ δ Εθζβέκεζα ιεηαααίκεζ ζε ακχηενμ επίπεδμ φπανλδξ. Ίζςξ υιςξ ηαζ κα 

εηθνάγεζ απθχξ ηδκ παζβκζχδδ δζάεεζδ ημο ΐ. Γζχβα, μ μπμίμξ ζημ ένβμ αοηυ 

δζαπεζνίγεηαζ ηα βεβμκυηα ηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ιε ιζα πενζπαζηηζηή μπηζηή. Καζ πάθζ, 

υιςξ, ιέζα ζ‟ αοηυ ημ ζοκμκεφθεοια ηςκ αθθυημηςκ ζημζπείςκ εηθνάγμκηαζ μζ ίδζεξ 

ηζ απανάθθαπηεξ έκκμζεξ ηαζ ζηέρεζξ πμο απακηχκηαζ ηαζ ζη‟ άθθα εεαηνζηά ημο. 

Πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ αηυια ηαζ ιέζα ζηδκ πθήνδ παναδμλυηδηα μ ΐ. Γζχβαξ 

ακμίβεζ ημ πανάεονμ ηςκ ζδεμθμβζηχκ ημο ειιμκχκ πνμξ ημ ημζκυ. 
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23.  Ο Γνλ Κηρώηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο (1993) 

Θέαηνμ «διείμ» (1993) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Αμκ Κζπχηδξ, Αμοθηζζκέα, άκηζμ Πάκηζα, Σνζάδα 

‟ έκα βοάθζκμ δςιάηζμ, «ηαακηζηυ» ημ μκμιάγεζ μ ζοββναθέαξ, ανίζημκηαζ μ άκηζμ 

ηαζ μ Αμκ Κζπχηδξ. Έκα δζάθακμ ημοημφθζ ηνέιεηαζ απυ ιζα αζδιέκζα ηθςζηή πμο 

ηαηεααίκεζ απυ ημκ μονακυ. Οζ δφμ ήνςεξ ιυθζξ έθηαζακ ζ‟ αοηυκ ημκ πενίενβμ ηζ 

άβκςζημ ηυπμ. Αοζημθεφμκηαζ κα πενπαηήζμοκ ηαζ κα ιεηαηζκδεμφκ. Σμοξ ειπμδίγεζ 

δ αδξάλεηα, ιζα πενίενβδ ηαηάζηαζδ. Ο άκηζμ ανίζηεηαζ ηαεδθςιέκμξ ζ‟ έκα 

ζδιείμ, εκχ μ Κζπχηδξ ηαημνεχκεζ ιε ηδ δφκαιδ ηδξ εέθδζήξ ημο κα οπενκζηήζεζ 

ηδκ αδξάλεηα ηαζ κα ιεηαηζκδεεί. Ξαθκζηά ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο έκαξ 

«πνζζηζακυξ», μ μπμίμξ αοημαπμηαθείηαζ μ «άθθμξ εαοηυξ» ημο Αμκ Κζπχηδ, ηαζ ηνεζξ 

άββεθμζ. Οζ άββεθμζ εκέπμοκ ηδ εέζδ πμνμφ ηαζ απμηαθμφκηαζ «Σνζάδα». 

Πανειααίκμοκ ζηδ δνάζδ ηαζ ακαθφμοκ ηα δζαδναιαηζγυιεκα. Σμ μιυθμβυ ημοξ, ημοξ 

ζηοθίηεξ, ζοκακηήζαιε ζημ εεαηνζηυ ένβμ Φηινθηήηεο. Ο θενυιεκμξ ςξ εαοηυξ 

Κζπχηδξ/πνζζηζακυξ ελδβεί ζημκ Αμκ Κζπχηδ ηζ αηνζαχξ ζοιααίκεζ: μ Κζπχηδξ 

ηθήεδηε ζηδκ Βθεοζίκζα Υχνα βζα κα νοειίζεζ ιζα εηηνειυηδηα, ηδκ έκςζή ημο ιε 

ηδκ αβαπδιέκδ ημο Αμοθηζζκέα. Ο Αμκ Κζπχηδξ, υπςξ ηζ μ Υνζζηυξ, δεκ 

πναβιαημπμίδζακ ημκ «βάιμ», ηδκ έκςζδ, δδθαδή, ιε βοκαίηα. Οπυηε δ «απμζημθή» 

ημοξ δεκ μθμηθδνχεδηε. Δ Αμοθηζζκέα ανίζηεηαζ αδζαιυνθςηδ ιέζα ζημ ημοημφθζ, 

πμο ηνέιεηαζ απυ ημκ μονακυ. Ο Κζπχηδξ ηδκ πθάεεζ ιε ηα πένζα ημο βζα κα ηδξ 

δχζεζ ημ ηαηάθθδθμ ζπήια ηαζ κα γςκηακέρεζ. Δ ζοκάκηδζή ημοξ είκαζ επεζζμδζαηή 

ηαευηζ δ Αμοθηζζκέα παναπμκζέηαζ υηζ μ Κζπχηδξ δεκ άθδκε ηδκ φπανλή ηδξ κα 

δζοπάζεζ αθμφ ζοκεπχξ ηδκ ζηεθηυηακ. Σχνα ήνεε δ χνα κα πάνεζ ηδκ εηδίηδζή ηδξ 

ηαπεζκχκμκηάξ ημκ. Βπζεοιεί κα ημκ ηάκεζ κα πμκέζεζ υπςξ ηαζ δ ίδζα. ακ εηδίηδζδ, 

ημκ ιαπαζνχκεζ ζημ πυδζ ηαζ ζημ πένζ. Βηείκμξ αζιυθονημξ ηδκ εηθζπανεί κα ημκ 

ζοβπςνήζεζ. Σεθζηά, δ Αμοθηζζκέα ακηζθαιαάκεηαζ ηδ ιμίνα ηδξ ηαζ απμδέπεηαζ ηδκ 

έκςζδ ιαγί ημο. Βλαθακίγμκηαζ ιαγί ιέζα ζημ ημοηί ημο νέκηζβηεν. 

 

α. Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

Σμ ένβμ αοηυ είκαζ ίζςξ ημ ιμκαδζηυ απυ ηα δδιμζζεοιέκα ημο ΐ. Γζχβα, ζημ μπμίμ 

βίκεηαζ ιυκμ ιζα ιζηνή ακαθμνά ζηδκ ημζκςκζηή αδζηία πμο επζηναηεί βεκζηά ζημκ 

ηυζιμ ηαζ ηίπμηα παναπάκς. Ίζςξ αοηυ κα μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ Ο Γνλ Κηρψηεο 
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είκαζ ημ πζμ ιεζηυ ζε θζθμζμθζηή ζηέρδ ένβμ ημο ηαζ μ ζοββναθέαξ δεκ επζεοιμφζε 

κα ειπθέλεζ ηαζ ημζκςκζηέξ παναιέηνμοξ ζηδκ πθμηή ημο, χζηε μ εεαηήξ κα 

επζηεκηνςεεί απενίζπαζημξ ζηα ζδεμθμβζηά ζδιαζκυιεκά ημο. 

πςξ ηαζ ζημ Big-Bang έηζζ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ ένβμ δεκ οπάνπεζ εάκαημξ -ημοθάπζζημκ 

ιε ηδ ζηδκζηή πανμοζία πμο είπε ζε πνμδβμφιεκα ένβα. Σμ δνάια, υιςξ, 

εηηοθίζζεηαζ ζηδκ «Βθεοζίκζα Υχνα». ‟ έκακ ηυπμ πμο «μφηε ιε βδ ιμζάγεζ μφηε ιε 

μονακυ.»
291

 ‟ έκα ηυπμ πμο υπςξ θέεζ ηαζ μ Κζπχηδξ: «εκχ πενπαηάξ δεκ ηζκείζαζ, 

ζε ηάκεζ κα πζζηεφεζξ υηζ εα γήζεζξ άθθδ γςή»
292

, ζ‟ έκακ «άβκςζημ ηυζιμ.»
293

 Ίζςξ 

αοηυξ μ ηυζιμξ κα είκαζ ημ ιεηαίπιζμ ηδξ γςήξ ηαζ ημο εακάημο ή έκα πνμζηάδζμ 

εακάημο. 

 

Σξηάδα: Δ δσή είλαη αιινχ θη φρη εδψ ζηελ Βιεπζίληα Υψξα. Χζηφζν απφ δσ κπνξεί 

θαλείο λα δεη ηελ αιήζεηα, κέζα απφ ηα ζεία Μπζηήξηα πνπ αλαπαξηζηάκε θαη 

κε νξκή ζην απφιπην Φσο λα εηζρσξήζεη.294
 

 

Δ Βθεοζίκα είκαζ μ ηυπμξ υπμο δ Αήιδηνα πνμεημίιαγε ηδκ ηυνδ ηδξ Πενζεθυκδ
295

 

βζα ηδκ ηαηάααζή ηδξ ηαζ ηδκ έκςζή ηδξ ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ Άδδ. Οπυηε δ «εθεοζίκζα 

πχνα» είκαζ μ πνμεάθαιμξ πνμεημζιαζίαξ βζα ηδκ «έκςζδ» ιε ημκ εάκαημ, ιε ημκ 

Άδδ. Οοζζαζηζηά είκαζ δ ιφδζδ ηδξ Πενζεθυκδξ, ηζ εδχ ημο Αμκ Κζπχηδ, ζημ 

άννδημ. Ο απενπυιεκμξ -υπςξ ηαζ ζημ Βνπλφ- ακηζηνίγεζ, ιέζα απυ ηδκ ιοδηζηή αοηή 

δζαδζηαζία, ηζξ αηέθεζεξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ γςήξ ημο. Βηεί ημο δίκεηαζ δ εοηαζνία κα 

ηζξ «ακαβκςνίζεζ», δδθαδή κα ηαηακμήζεζ ημ έθθεζιιά ημο ηαζ κα ηζξ «δζμνεχζεζ», 

βζα κα ιπμνέζεζ κα ιεηααεί ζημ επυιεκμ επίπεδμ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ δζαπκέεηαζ 

απυ ηδ ιεηαθοζζηή ημο εακάημο ηαζ ηδξ ακέθζλδξ ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ ζηα 

δζάθμνα ημζιζηά ζηάδζα. 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ «απμηαθφπηεζ». Ώπμηαθφπηεζ ημκ «ηαεανυ άκενςπμ», ημκ άκενςπμ ηδξ 

Οθζηήξ Νυδζδξ, ημκ άκενςπμ πμο έπεζ ηεθέζεζ ηδκ ζενή έκςζδ ανζεκζημφ/εδθοημφ ηζ 

έπεζ ιοδεεί ζηα ιοζηζηά ημο ζφιπακημξ ηυζιμο.  
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Υξηζηηαλφο: Γηαηί κεγάινο γλψζηεο έγηλεο ηνπ ηεξνχ παηρληδηνχ θαη ράξαμεο 

αλεμίηεια ην ζχκβνιν ηνπ θαζαξνχ αλζξψπνπ (…) Σελ εκπεηξία απηή 

βαζχηαηα ελλφεζα θαη πιήξεο, πιένλ, ελλνηψλ θαη γλψζεσλ ζηνλ 

δηθφ κνπ νπξάλην Βαπηφ θαη παηέξα ζα επηζηξέςσ. Κη εζχ Κηρψηε, 

ζηελ Βιεπζίληα ρψξα ζα θαηνηθήζεηο, επαλαιακβάλνληαο ην 

κπζηήξην ηνπ γάκνπ ζνπ ζηνπο κπεκέλνπο, ψζπνπ λα έξζεη ε 

ζπληειεηαθή ψξα λα ελσζείο καδί κνπ θαη ζε άιιεο θαηλνχξγηεο 

πεξηπέηεηεο λα ζε ζηείισ, ζηε λέα κνπ παξνπζία. (εμαθαλίδεηαη) 296
 

 

Βπζπθέμκ, μ Κζπχηδξ ιε ηδ Αμοθηζζκέα ηαζ ημκ ιοδιέκμ άκηζμ «ελαθακίγμκηαζ» 

ιέζα ζημ ηαακηζηυ ημοηί. Πεηοπαίκμοκ, δδθαδή, ηδ ιεηάααζδ βζα ηδκ μπμία πάζπζγακ 

ηα δναιαηζηά πνυζςπα ζημ εεαηνζηυ Big-Bang. Σα δφμ ένβα είκαζ ζδεμθμβζηά δειέκα 

ζθζπηά. Σμ έκα είκαζ δ θμβζηή ζοκέπεζα ημο άθθμο. 

 

Έηζζ, ζημ ένβμ Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο μ ηφηθμξ ανπίγεζ κα ηθείκεζ. Σμ 

ζδεμθμβζηυ παγθ ζοιπθδνχκεηαζ ηαζ θίβα ημιιάηζα οπμθείπμκηαζ. Θέιαηα υπςξ ημ 

Θείμ ηαζ δ θφζδ ημο, δ ειθάκζζδ δζαθυνςκ οθζηχκ ιμνθχκ ζημκ ηυζιμ, ηα 

δζαθμνεηζηά επίπεδα ηδξ φπανλδξ, δ ελέθζλή ηδξ ηαζ δ μθμηθήνςζή ηδξ ιέζς ημο 

«βάιμο» απμηεθμφκ ημκ ηεκηνζηυ πονήκα ημο ένβμο. Βζδζηυηενα, μ ΐ. Γζχβαξ 

«απμηαθφπηεζ» έκα Θείμ μκ ημ μπμίμ βζα κα μθμηθδνςεεί δζένπεηαζ ιέζα απυ ημκ 

ηαηαιενζζιυ ημο ζε ιένδ πμο δζαζπείνμκηαζ ζε δζάθμνεξ ιμνθέξ ηαζ ελεθίζζμκηαζ 

ζφιθςκα ιε ζοιπακηζημφξ κυιμοξ. Πανάθθδθα, βζα κα μθμηθδνςεεί ημ ηάεε έκα απ‟ 

αοηά ηα ιένδ ηαζ κα αοηεπζβκςζεεί απαζηείηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ έκςζδξ ηςκ 

ακηζεέηςκ, ζηδκ ανπζηή εκυηδηα ημο εκζαίμο Βαοημφ. Αδθαδή, εκχ μ Θευξ 

δζαζημνπίγεηαζ ηα ιένδ ημο έθημκηαζ. Βκχ μ Θευξ δζαζηέθθεηαζ ηα ιένδ ημο 

ζοζηέθθμκηαζ. Ώκηίζηνμθδ δζαδζηαζία ηαζ αέκαδ. Έκα Δναηθείηεζμ βίβκεζεαζ πςνίξ 

ανπή ηαζ ηέθμξ. 

 

Δ ζθμδνή επζεοιία ημο ΐ. Γζχβα βζα ιζα εκμπμζδηζηή εεςνία ζηδκ μπμία μ 

άκενςπμξ, ςξ είδμξ, βίκεηαζ ημιιάηζ ηδξ ελεθζηηζηήξ δζαδζηαζίαξ ημο φιπακημξ ηαζ 

ζοκεπχξ αθθδθεπζδνά ιε αοηυ, ζοκάδεζ απυθοηα ιε ηδκ επζεοιία ηαζ ηδκ εζηαζία ηςκ 
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επζζηδιυκςκ κα εηθνάζμοκ ηδ θεβυιεκδ «εκμπμζδηζηή»
297

 εεςνία, ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία υθα ηα θαζκυιεκα ενιδκεφμκηαζ ιέζα απυ ιία ζοβηεηνζιέκδ ιαεδιαηζηή 

ελίζςζδ. Σδκ ίδζα επζεοιία ιμζνάζηδηε ηαζ μ Κανθ Γζμοκβη, υηακ πνμζπάεδζε κα 

εηθνάζεζ ηα ανπεηοπζηά ζφιαμθα ςξ ροπζηά ακάθμβα ηςκ θαζκμιέκςκ πμο 

θαιαάκμοκ πχνα ζηδ «εεςνία πεδίμο», ζημκ ημιέα ηδξ θοζζηήξ. θμζ, επζζηήιμκεξ, 

ροπακαθοηέξ ηαζ ζοββναθείξ θαίκεηαζ υηζ ηοκδβμφκ ιζα εκμπμζδηζηή εεςνία. Κζ μ ΐ. 

Γζχβαξ θαίκεηαζ ζοκεπανιέκμξ απ‟ αοηήκ ηδκ πνμζπάεεζα. 

 

24.  Ζ Μήδεηα (1995, αλέθδνην) 

Ώνπείμ Παοθίκαξ Παιπμφδδ 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

Πνυζςπα: Μήδεζα, Εάζμκαξ, Κνέμκηαξ, Γθαφηδ, ΐνοιχ, Βηάηδ, Λίθζε 

 

Σμ δνάια εηηοθίζζεηαζ ζ‟ έκα δάζμξ πμο ανίζηεηαζ έλς απυ ηδκ πυθδ ηδξ Κμνίκεμο. 

Βηεί έπμοκ ζοβηεκηνςεεί δ Μήδεζα, δ ΐνοιχ, δ Βηάηδ, δ Λίθζε ηαζ μ πμνυξ ηςκ 

Μεηακενχπςκ -υκηα πμο ιμζάγμοκ ιε ακενχπμοξ, οπεναμθζηά ρδθά, ιε θανδζά 

ζθαζνζηά νμφπα ηαζ ημευνκμοξ, χζηε κα ιμζάγμοκ υηζ ίπηακηαζ ζακ ιπαθυκζα. Σα 

υκηα αοηά δεκ είκαζ βήζκα αθθά πνμένπμκηαζ απυ ιζακ άθθδ δζάζηαζδ. Καζ δ Μήδεζα 

επίζδξ. Ώπυ έκακ άθθμκ ηυζιμ υπμο δεκ δζέπεηαζ απυ ηζξ ζοκεήηεξ ημο δοσζιμφ ηδξ 

βδξ. Ώπυ ημκ ηυζιμ ηςκ εεμηήηςκ ηαζ ημο θμο. Ο πμνυξ ηςκ Μεηακενχπςκ ηαζ δ 

Σνζάδα (ΐνοιχ, Βηάηδ, Λίθζε) οικμφκ ηδ εεσηή ημοξ ιμίνα ηζ εοβκςιμκμφκ ημκ Θευ 

πμο ιπμνμφκ ηαζ ηαηακμμφκ ηδκ αθήεεζα ηδξ θφζδξ ηαζ ημο εεσημφ κυιμο, ζε 

ακηίεεζδ ιε ημ ακενχπζκμ είδμξ πμο γεζ ιέζα ζηδκ πθάκδ. ηδ ζοκέπεζα αθδβμφκηαζ 

ηδκ ζζημνία ηδξ Μήδεζαξ ηαζ ημο Εάζμκα, πμο ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ημο 

ανπαίμο ιφεμο: μ Εάζμκαξ πήβε ζηδκ Κμθπίδα βζα κα ηθέρεζ ημ Υνοζυιαθθμ δέναξ. 

Βηεί δ Μήδεζα ημκ ενςηεφηδηε ηαζ ημκ αμήεδζε. Γζα κα ιδκ ημοξ πζάζμοκ ηαηά ηδ 

θοβή ημοξ ζηυηςζε ημκ αδενθυ ηδξ ηαζ πέηαλε ηα ημιιάηζα ημο βζα κα ανβμπμνήζεζ 

ημκ παηέναξ ηδξ, Ώζήηδ, πμο ημοξ ηοκδβμφζε. Γζα κα ζιίλεζ υιςξ δ Μήδεζα -ςξ 

ακχηενμ πεθςηζζιέκμ μκ πμο ήηακ- ιε ημκ Εάζμκα έπνεπε κα εκδοεεί ηδκ οθζηυηδηα. 

Έηζζ, δέπηδηε κα εκζανηςεεί βζα πάνδ ημο. Μάθζζηα, ημκ ιφδζε ηαζ ζηα ιοζηζηά ημο 

ζφιπακημξ δείπκμκηάξ ημο ημκ μονάκζμ Βαοηυ ημο ηαζ απμηαθφπημκηάξ ημο ηδ εεσηή 
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κμιμηέθεζα. Έηζζ ζοκηεθέζηδηε μ βάιμξ ημοξ. Δ Μήδεζα οπμαζαάζηδηε 

ηαηεααίκμκηαξ ζημ οθζηυ επίπεδμ εκχ μ Εάζμκαξ ακορχεδηε αθμφ εκχεδηε ιε ηδ 

Μήδεζα ηαζ δζ‟ αοηήξ έβζκε ιέημπμξ ηδξ ζοιπακηζηήξ αθήεεζαξ.  

 

Ο Εάζμκαξ, υιςξ, πνυδςζε ηδ Μήδεζα ηαζ ηδκ αβάπδ ηδξ. Σδκ εβηαηέθεζρε ηαζ 

πακηνεφηδηε ιζα κευηενδ βοκαίηα, ηδ Γθαφηδ ηυνδ ημο ααζζθζά ηδξ Κμνίκεμο, 

Κνέμκηα. Ο Κνέμκηαξ γδηά απυ ηδ Μήδεζα κα αθήζεζ ηα δομ παζδζά ηδξ ζημκ Εάζμκα 

ηαζ κα εβηαηαθείρεζ ηδκ πυθδ ημο. Δ Μήδεζα, δ Σνζάδα ηαζ μζ Μεηάκενςπμζ 

ακηαθθάζζμοκ ζηέρεζξ βζα ημ πχξ εα ακηζιεηςπίζμοκ ηδ κέα ηαηάζηαζδ. Συηε 

ειθακίγεηαζ μ Εάζμκαξ, μ μπμίμξ ημοξ ακαημζκχκεζ υηζ δ πυθδ έπεζ εμνοαδεεί ιε ηδ 

ζφκαλδ ηςκ εεαζκχκ ζημ δάζμξ. Φμαμφκηαζ υηζ ηάπμζμξ ιεβάθμξ ζεζζιυξ ή ηάπμζα 

ηαηαζηνμθή εα πέζεζ επάκς ημοξ. Δ Μήδεζα ημκ ηαεδζοπάγεζ δζεοηνζκίγμκηαξ υηζ ημ 

πνυαθδια είκαζ πνμζςπζηυ ηδξ ηαζ υηζ δεκ αθμνά ημκ θαυ αθθά ημοξ δοκαημφξ, ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ημκ ίδζμ ηαζ ηδ ααζζθζηή μζημβέκεζα πμο ηδκ αδίηδζακ. Ώημθμοεεί έκαξ 

δζάθμβμξ ακάιεζα ζηδ Μήδεζα ηαζ ημκ Εάζμκα, υπμο ακηαθθάζζμκηαζ επζπεζνήιαηα 

εηαηένςεεκ. Δ Μήδεζα απανζειεί ηζξ εοενβεζίεξ πμο ημο πνμζέθενε, ηδ εοζία πμο 

έηακε κα εβηαηαθείρεζ ηδκ ακχηενδ πκεοιαηζηή ηδξ ηαηάζηαζδ ηαζ κα εκζανηςεεί 

βζα κα ημκ ηενδίζεζ ηαζ ηεθζηά κα δεπηεί ςξ ακηαιμζαή ηδκ πνμδμζία ημο. Ο Εάζμκαξ 

ακηζηείκεζ υηζ ηαζ δ Μήδεζα ςθεθήεδηε απυ ηδ ζπέζδ ημοξ αθμφ ανήηε έκακ ζημπυ 

ζηδ γςή ηδξ, εκχ ακηίεεηα εηείκμξ ήηακ οπμπνεςιέκμξ κα ακέπεηαζ ηδκ αθαγμκζηή 

ηαζ οπενθίαθδ ζοιπενζθμνά ηδξ ηαζ ηδ ζοκεπή οπεκεφιζζδ ηδξ ακςηενυηδηάξ ηδξ. Ο 

ίδζμξ είκαζ ζηακμπμζδιέκμξ ιε ηδκ ακενχπζκδ ιμίνα ημο, ηδκ μθζβυπνμκδ γςή ημο ηαζ 

πνμζπαεεί κα ηδ γήζεζ υζμ πζμ νεαθζζηζηά ηαζ ηαθά ιπμνεί. Γκςνίγεζ υηζ είκαζ έκα 

παζπκίδζ ζηα πένζα ημο Θεμφ ηαζ βζ‟ αοηυ δεκ ημκ οπμθμβίγεζ. Σδξ πνμζάπηεζ ιάθζζηα 

ηαζ ηδ δμθμθμκία ημο αδενθμφ ηδξ. Χξ άκενςπμξ ηδξ πνάλδξ, μ Εάζμκαξ, εέηεζ ηχνα 

έκακ κέμ ζημπυ ζηδ γςή ημο: κα ηοαενκήζεζ ημκ θαυ ηδξ Κμνίκεμο. Ο πμνυξ ηαζ δ 

Σνζάδα αημφβμκηαξ ηα θυβζα ημο Εάζμκα ημκ ααθηίγμοκ «Ήζζμκα», ελαζηίαξ ηδξ 

ιζηνμπνεπμφξ ζοιπενζθμνάξ πμο επζδεζηκφεζ, ανκμφιεκμξ ηδκ ζοιιεημπή ημο ζημ 

ζδεχδεξ ηαζ ημ ορδθυ. Πνμηνέπμοκ ηδ Μήδεζα κα αδζαθμνήζεζ, κα ημκ λεπάζεζ ηαζ κα 

πνμεημζιάζεζ ηδ ιεηάααζή ηδξ ζημ βαθαλζαηυ επίπεδμ απ‟ υπμο πνμήθεε. Βηείκδ, 

υιςξ, ζπεδζάγεζ κα εηδζηδεεί, ημκ Εάζμκα, ηδ Γθαφηδ ηαζ ημκ Κνέμκηα ιε εάκαημ.  

 

Έηζζ, υηακ μ Κνέμκηαξ ηαζ δ Γθαφηδ ηάκμκηαξ ημκ πενίπαηυ ημοξ ζημ δάζμξ 

ανίζημκηαζ ακηζιέηςπμζ ιαγί ηδξ ανπζηά ηνμιμηναημφκηαζ αθθά ιε ηα 
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παναπθακδηζηά ηδξ θυβζα ημοξ πείεεζ κα δεπημφκ ηα δχνα ηδξ -πμο ηα έπμοκ 

ηαηαζηεοάζεζ μζ Μεηάκενςπμζ. Δ Γθαφηδ ηδ ζοιαμοθεφεζ κα αθήζεζ ηα παζδζά ηδξ 

ζε ηείκδκ ηαζ ζημκ Εάζμκα κα ηα ιεβαθχζμοκ. Δ Μήδεζα ανκείηαζ. Σμ 

πενζδέναζμ/δχνμ, υιςξ, πμο ηδξ έδςζε δ Μήδεζα ηοθίβεζ ηδ Γθαφηδ ζηζξ θθυβεξ ηαζ 

ηδκ ηαηαηαίεζ. Σμ ίδζμ παεαίκεζ ηαζ μ Κνέμκηαξ. ηδ ζοκέπεζα δ Μήδεζα πνμεημζιάγεζ 

ημκ εάκαημ ηςκ παζδζχκ ηδξ ιέζς ηδξ επακεζζαβςβήξ ημοξ ζηδ ιήηνα ηδξ. Βίκαζ 

απμθαζζζιέκδ. Λοπδιέκδ πμο εβηαηαθείπεζ ηδ βήζκδ δζάζηαζδ ηαζ αθμφ οικήζεζ ηζξ 

μιμνθζέξ ηδξ βδξ ηαζ ηδ πανά ηςκ αζζεήζεςκ επακαημπμεεηεί ηα παζδζά ηδξ ζηδ 

ιήηνα ηδξ, ιέζα ζε ηναοβέξ ηαζ μζιςβέξ πμο ιμζάγμοκ ι‟ αοηέξ ημο ημηεημφ. ηδ 

ζοκέπεζα ηαηαθεάκεζ μ Εάζμκαξ έπμκηαξ ιάεεζ ηα θνζπηά κέα βζα ημ ααζζθζηυ γεφβμξ 

ηαζ βζα ηα παζδζά ημο. Δ Μήδεζα πνμθδηεφεζ ημκ εάκαηυ ημο απυ έκα ζζηίμ ηδξ 

Ώνβμφξ, ημκ ιέιθεηαζ βζα ηδκ πνμδμζία ημο ζενμφ ημοξ βάιμο ηζ φζηενα ιπήβεζ ημ 

ιαπαίνζ ζημ ζηήεμξ ηδξ ηαζ αοημηημκεί ιπνμζηά ζηα ιάηζα ημο. Δ Μήδεζα ηαζ ηα δομ 

παζδζά ηδξ «ακεααίκμοκ» ζημκ μονακυ. Δ ακάζηαζή ημοξ έπεζ ζοκηεθεζηεί.  

 

α.  Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ δζαβνάθεζ άνζζηα ημ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ γεζ δ Μήδεζα. 

Πενζηνζβονίγεηαζ απυ έκακ άκμο ηαζ «ηεκυδμλμ» θαυ, μ μπμίμξ εοκμοπίγεζ ημοξ 

άνζζημοξ ηαζ δίκεζ ηδκ ελμοζία ζημοξ ακίηακμοξ. Οζ δε δβειυκεξ ημο είκαζ «ηφιααθα 

αθαθάγμκηα»: 

 

Μήδεηα: Άζιην ζηίθνο θελφδνμσλ ν ιαφο απεκπνιά ηνπο άξηζηνπο. Ώπηνχο πνπ ηε  

ζεία ράξε δηακεηαθνκίδνπλ θαη δηαλέκνπλ απιφρεξα. Κχκβαια αιαιάδνληα νη 

εμνπζηαζηέο ηνπ, επηθξνηνχλε θαη ζηαπξψλνπλ. Φφλνο βαξχο απηψλ πνπ απ‟ 

ην πνίκλην μεθεχγνπλ θαη ηνλ νξζφ δξφκν ηνπ αλζξψπνπ απνθαιχπηνπλ. 

Ώκάξηεκα κεγάιν ε λφεζε.
298

 

 

Οζ άνζζημζ, μζ βκςνίγμκηεξ δδθαδή ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα, θαίκεηαζ υηζ πμηέ ηαζ πμοεεκά 

δε ανίζημοκ ηδ δζηαίςζδ. Καηαηνφπμκηαζ απυ ημκ ακίδεμ ηαζ ιςνμθζθυδμλμ θαυ. Σμ 

ίδζμ, άθθςζηε, έπεζ οπμζηδνίλεζ ηαζ μ Βονζπίδδξ ζηδκ μιχκοιδ ηναβςδία: 

 

                                                 
298

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ζ Μήδεηα, Ααηηοθυβναθμ, 1995, ζ.5 
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Σξνθφο: Γηαηί κφιηο πεηο γηα θάπνηνλ πσο είλαη κέηξηνο, δελ μερσξίδεη ζε ηίπνηα, απηφο 

έρεη θηφιαο θεξδίζεη. Ώπηφο ζα ζεσξείηαη γηα πνιχ αθφκα ν θαιχηεξνο κέζα 

ζηνπο αλζξψπνπο. ,ηη μεθεχγεη απφ ην κέηξην θαη ην θνηλφ θαλέλα θέξδνο δε 

θέξλεη.299
 

 

Καζ αθθμφ μ ΐ. Γζχβαξ οπενεειαηίγεζ: 

 

Εάζσλ: Αε ζα ζε δερηνχλε Μήδεηα γηα βαζίιηζζά ηνπο. ε θνβνχληαη. Αένο ηνπο 

πηάλεη θαη κε ηε ζθέςε κνλάρα. Ο θφζκνο ζέιεη αλζξσπάθηα ζαλ θη εκάο λα 

ηνλ δηνηθνχλε. (…) Βκέλα θαη ηνλ Κξένληα. Να θιέβνπκε ην θξάηνο, γηα λα 

κπνξνχλ λα θιέβνπλ θη απηνί, ρσξίο λα ληξέπνληαη. Να ςεπδφκαζηε, γηα λα 

κπνξνχλ θη απηνί αλελδνίαζηα. Να ιαζεχνπκε, γηα λα κπνξνχλ λα ιαζεχνπλ 

θη απηνί ρσξίο ηχςεηο. Να θάλνπκε θνπηακάξεο, γηα λα κπνξνχλ λα 

αηζζάλνληαη πην έμππλνη. Αελ ζέινπλ ηζρπξνχο ζηνλ ζξφλν κε ζετθέο 

δπλάκεηο, κα ππεξθίαινπο θαθνκνίξεδεο ζαλ θαη ηνπο ίδηνπο. (…) Πην 

αξεζηφο είλαη έλαο κεγαιναπαηεψλαο ζήκεξα, απφ έλαλ ήξσα, πνπ 

αθνχκπεζε κε ηηο παιάκεο ηνπ ηνλ κχζν.300
 

 

Σδκ ίδζα εέζδ εηθνάγεζ μ ΐ. Γζχβαξ ηαζ ζηα εεαηνζηά ημο: Ο Φηινθηήηεο, Οη 

πιχζηξεο, Σν Μπνδφ, η.ά. Ο ΐ. Γζχβαξ ιέζα απυ ηζξ πνμζςπζηέξ ημο ειπεζνίεξ είπε 

ηαηαζηαθάλεζ ζε ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ βζα ηδκ «πμζυηδηα» ηαζ ηδκ ζδζμζοβηναζία ημο 

θαμφ. Με ηδ δζεζζδοηζηή ημο ιαηζά είπε ακαηάιεζ ηδκ θασηή κμμηνμπία ηαζ βζ‟ αοηυ 

ηδκ πανμοζίαγε ςιά ηαζ πςνίξ οπεηθοβέξ: έκαξ θαυξ πμηαπυξ ηαζ ποδαίμξ πμο 

ειιέκεζ ζηδ ιζηνυηδηα ηαζ ηδκ εοηέθεζα, εηθέβεζ ακάθμβδξ οθήξ άνπμκηεξ, βζα κα 

ιπμνεί ακεκδμίαζηα κα ελμιμζχκεηαζ ιαγί ημοξ. Κακέκα εκδζαθένμκ βζα μοζζαζηζηή 

δζηαζμζφκδ ηαζ αλζμηναηία. 

 

Μήδεηα: Αελ έρεη εηξκφ απηή ε ρψξα, δελ έρεη νπζία δελ έρεη πλεχκα. Ώκήραλα φληα 

ηελ θαηνηθνχλ, ακήραλνη εγέηεο, ακήραλνο ιαφο. Έρνπλ αζεηήζεη ηελ αξρή 

ηνπο θη έρνπλ απνξξίςεη ην κέιινλ ηνπο. Καη ην παξφλ ελ αγλνία ηνπο 

δηάγνπλ.
301

  

                                                 
299

 Βονζπίδδξ, Μήδεηα, ιηθ. ΐ. Μπμοκημφνδ, Γημαυζηδ, Ώεήκα, ζ.43: ζηζπ.125-130  
300

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζζ.14-15 
301

 Απηφζη ζ.26 
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Έκαξ ηέημζμξ θαυξ δεκ έπεζ πανυκ μφηε ιέθθμκ. Γεζ ζπνςβιέκμξ απυ ηδκ αδνάκεζα ηδξ 

φπανλήξ ημο πςνίξ ηδκ πζεακυηδηα κα ακαηάιρεζ ηαζ κα ζςεεί. ακ ηαηαηθείδα μ ΐ. 

Γζχβαξ επζζδιαίκεζ υηζ υζμζ ζηέθημκηαζ ιε πανυιμζμ ηνυπμ είκαζ ηαηαδζηαζιέκμζ κα 

ιδκ λεθφβμοκ απυ ηα ζηεκά υνζα ηδξ οθζηήξ ημοξ οπυζηαζδξ. οκεπχξ είκαζ 

άκενςπμζ πςνίξ ιέθθμκ. 

 

β. Θάκαημξ 

ημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ πανμοζζάγεηαζ ιζα αοημηημκία επί ζηδκήξ. Σμ ιμηίαμ ηδξ  

αοημηημκίαξ έπεζ πανμοζζάζεζ μ ΐ. Γζχβαξ ηαζ ζε άθθα εεαηνζηά ημο: ην ιαζηηρέλην 

θέξεηξν -υπμο δ αοημηημκία ακαββέθθεηαζ αθθά δεκ πναβιαημπμζείηαζ-, ζηζξ 

Μπξηδφιεο -υπμο μ Γζααυη αοημηημκεί ηυαμκηαξ ημκ εαοηυ ημο ζε ημιιάηζα αθθά 

εηηυξ ζηδκήξ-, ζημ Big-Bang -υπμο ηαζ πάθζ δ αοημηημκία ακαββέθθεηαζ υηζ εα βίκεζ 

ζε πνυκμ εηηυξ δνάιαημξ-, ζηζξ Πιχζηξεο -υπμο μ Γζάκκδξ αοημηημκεί, ιεηαθμνζηά 

υιςξ, ιπαίκμκηαξ ιέζα ζηδ βδ- ηαζ ηεθζηά ζηδ Μήδεηα -υπμο δ αοημηημκία 

πναβιαημπμζείηαζ εκχπζμκ εεαηχκ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ πνμζθένεζ αοημηημκία επί 

ζηδκήξ, ιέζα ζ‟ έκα άθθμ υιςξ ζδιαζκυιεκμ. 

 

Ζ Μήδεηα είκαζ ημ εεαηνζηυ ένβμ πμο ηαηελμπήκ αζπμθείηαζ ιε ηδ ζοιπακηζηή 

δζάζηαζδ ημο υκημξ. Ο ΐ. Γζχβαξ ακηθεί ημκ ιφεμ ημο απυ ηδκ ανπαία ιοεμθμβία 

αθεκυξ δζυηζ εέθεζ κα ημκίζεζ ηδκ «απμηαθοπηζηή» αθήεεζα ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ 

ιοεμθμβίαξ -πνάβια πμο οπμζηδνίγεζ άμηκα- ηζ αθεηένμο δζυηζ ημκ ελοπδνεηεί δ 

έημζιδ δμιή ημο χζηε κα πηίζεζ πάκς ηδξ ηδ δζηή ημο ενιδκεία. Πνάβιαηζ, 

ηαηαθένκεζ ι‟ αοηυ ημ ένβμ -υπςξ ηαζ ιε ηδκ Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα- κα 

εκηοπςζζάζεζ ιε ημοξ παναθθδθζζιμφξ πμο οζμεεηεί ηαζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ πςνίξ κα 

«πεζνάλεζ» ηδκ πθμηή ηαημνεχκεζ κα ζοκηαζνζάλεζ ηδ ζδιαζζμδυηδζή ημο ζηδ ιμνθή 

ηδξ ηναβςδίαξ. Μζθά ηαζ πάθζ βζα ημκ εάκαημ, πανμοζζάγμκηαξ επί ζηδκήξ ηδκ 

αοημηημκία ηαζ ηδκ ακάζηαζδ.  
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25. Σν Μπνδό (1998) 

«Πεζναιαηζηυ εέαηνμ ηδξ πυθδξ» (1998-‟99) 

 

α. Μφεμξ ημο ένβμο 

 Πνυζςπα ημο δνάιαημξ: Αυηηςν Κμέκ, Ώββεθζηή 

ημ ροπακαθοηζηυ βναθείμ ηδξ βζαηνμφ Αυηημνμξ Κμέκ εζζαάθεζ ιία βοκαίηα, δ 

Ώββεθζηή. Έπεζ πάνεζ ηδ εέζδ ιζαξ άθθδξ ηονίαξ πμο πενίιεκε ζημκ πνμεάθαιμ, 

ζημηχκμκηάξ ηδκ. Δ Ώββεθζηή απαζηεί απυ ηδ βζαηνυ κα αημφζεζ ηδκ ζζημνία ηδξ: 

Γεκκήεδηε απυ ηδ ζοκεφνεζδ ηδξ Νφπηαξ ηαζ ημο Πυεμο. Μεβάθςζε ζ‟ έκα 

μνθακμηνμθείμ. Αεκ ηα πήβαζκε ηαθά ιε ημοξ ακενχπμοξ. Πάκημηε ακηζθαιαακυηακ 

ηα βεβμκυηα ιε δζαθμνεηζηυ, μθζηυ ηνυπμ. Αεκ έιεκε ζηα θαζκυιεκα. Κάπμζα ζηζβιή 

ιέζα ζημκ πνυκμ ζοκακηήεδηε ιε ημκ «ζφγοβυ» ηδξ, ημκ Άββεθμ, ηζ έηακακ ηζ έκα 

παζδί. Ώοηυξ, υιςξ, δεκ ηδκ ημζηά πμηέ, μφηε λένεζ ακ ηδκ αβαπά. Βπέθελε ηδ Αν. 

Κμέκ ακάιεζα ζε άθθμοξ βζαηνμφξ, κα εηιοζηδνεοηεί ημ πνυαθδιά ηδξ ηαζ ηζξ 

ζηέρεζξ ηδξ, δζυηζ είπε παναημθμοεήζεζ ιζα μιζθία ηδξ ιε ηίηθμ: «Δ ζοιαμθή ηδξ 

βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ» ηαζ είπε εκεμοζζαζηεί ιε ηζξ απυρεζξ ηδξ. Δ 

Ώββεθζηή ακήηεζ ζηδκ ελεθζβιέκδ βεκζά ακενχπςκ, ζηδ Αεφηενδ βεκζά. Βίκαζ άθοθμ 

μκ ή ιάθθμκ ενιαθνυδζημ. Εζπονίγεηαζ υηζ ημοααθά ζηδκ πθάηδ ηδξ έκα ιυνθςια, 

έκα γχμ, πμο ημ απμηαθεί Μπνδφ. Άθθμηε ειθακίγεηαζ ςξ έκα ηεκυ ηζ άθθμηε απμηηά 

ηάπμζμ αηαευνζζημ ζπήια. Σμ ίδζμ πνέπεζ κα έπεζ ηαζ δ βζαηνυξ, Αν Κμέκ. Σδκ 

οπκςηίγεζ βζα κα ακαηαθφρμοκ ηαζ ημ δζηυ ηδξ. Καηά ημκ οπκςηζζιυ ηδξ δ Αν. Κμέκ 

έηπθδηηδ ζοκεζδδημπμζεί υηζ ηζ εηείκδ έπεζ έκα Μπνδφ, ημ μπμίμ, ιάθζζηα, έθηεηαζ 

ενςηζηά απυ ημ ακηίζημζπμ ηήξ Ώββεθζηήξ. Σεθζηά ηα δφμ Μπνδφ ακαβκςνίγμκηαζ ηαζ 

ενςηεφμκηαζ. Μεηά ηδ ζοκεφνεζή ημοξ πθάηδ ιε πθάηδ, δ Ώββεθζηή πνμζθένεζ ημ 

ιαπαίνζ ηδξ ζηδ Αν. Κμέκ ηαζ ηδκ δζαηάγεζ κα ηδ ζημηχζεζ. Δ Αν. Κμέκ πχκεζ ημ 

ιαπαίνζ ααεζά ζημ ηεκυ, ζηδ πθάηδ ηδξ Ώββεθζηήξ. Δ Ώββεθζηή ελαθακίγεηαζ πνμξ ηα 

πάκς ηαζ δ Αν. Κμέκ πδβαίκεζ κα θςκάλεζ ημκ επυιεκμ αζεεκή ηδξ. 

 

α.  Πθαίζζμ ημο δνάιαημξ 

 

‟ αοηυ ημ εεαηνζηυ ένβμ δ ημζκςκζηή ηνζηζηή πενκά ζε δεφηενμ επίπεδμ, πςνίξ κα 

απμοζζάγεζ εκηεθχξ. Μέπνζ ηχνα, μ ζοββναθέαξ, έπεζ επανηχξ ζηδθζηεφζεζ ηα ηαηχξ 

ηείιεκα ημο ηαηεζηδιέκμο ηαζ έηζζ ζηα ηνία ηεθεοηαία ένβα ημο επζηεκηνχκεηαζ 

πενζζζυηενμ ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ ζοκμθζηήξ ημζιμεεςνίαξ ημο.  
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ημ Μπνδφ οπάνπμοκ ημζκςκζηέξ ακαθμνέξ ζηζξ παναηιαζιέκεξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ: 

 

Ώγγειηθή: Έλα πιεγσκέλν δψν είκαη. Καη ηε δχλακή κνπ ηελ αληιψ απφ ηηο 

πιεγέο κνπ. ζε αγάπε έδσζα, κνχ επέζηξεςε ζαλ κίζνο. ζνπο 

ζπφξνπο θη αλ έζπεηξα, κνχ θχηξσζαλ ζθνππίδηα. (…) πίζηεςα ζηε 

δσή θη ε αληακνηβή κνπ ήηαλ κηα κνχληδα, κηα κεγάιε κνχληδα.
302

 

 

Ώκαθμνέξ ζηδκ ηαηαζηνμθή ημο πθακήηδ πμο ιεεμδεοιέκα μθμηθδνχκεηαζ απυ ημκ 

άπθδζημ ηάημζηυ ημο. 

 

Ώγγειηθή: Βίλαη θνηλφ κπζηηθφ φηη ε παιηά γεληά πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

ηελ θαηλνχξγηα. Σν φδνλ έρεη ππνρσξήζεη θαηά πνιχ, ην νμπγφλν 

επίζεο. Ώπφ ηα βηνινγηθά εξγαζηήξηα έρνπλ μεθχγεη θαηλνχξγηα 

κηθξφβηα πνπ πξνθαινχλ κπνπάζεηεο θαη λέεο κνξθέο θαξθίλνπ. Οη 

παξαδνζηαθέο ηξνθέο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί φιεο απφ πβξίδηα, πνπ 

κεηαιιάδνπλ ηνλ βαζηθφ κεηαβνιηζκφ. Ο κνιπζκέλνο αέξαο 

επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη πξνθαιεί κεησκέλε 

αληίιεςε. Δ ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε αλεβαίλεη έλαλ βαζκφ θάζε 

ρξφλν θαη ζε ιίγν δελ ζα αληέμεη νχηε ε καχξε θπιή. Ο θφλνο 

θπξηαξρεί παληνχ πάλσ ζηε Γε θαη αξγά ή γξήγνξα ε παιαηά γεληά 

ησλ αλζξψπσλ ζα εμαιεηθζεί.303
 

 

Δ παθζά βεκζά, θμζπυκ, πμο είκαζ οπεφεοκδ βζα υθα αοηά ηαζ απέηοπε πνέπεζ κα 

εηθείρεζ. Ο ΐ. Γζχβαξ απμηαθφπηεζ ζημ ένβμ αοηυ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ κέαξ 

βεκζάξ, ηδξ Αεφηενδξ, πμο πνυηεζηαζ κα ακαθάαεζ ηα δκία. 

 

β. Θάκαημξ 

ημ Μπνδφ οπάνπμοκ δφμ εάκαημζ. Ο έκαξ έπεζ ήδδ βίκεζ υηακ ανπίγεζ ημ ένβμ. Δ 

Ώββεθζηή έπεζ δμθμθμκήζεζ ηδκ ηονία πμο πενίιεκε ζημκ πνμεάθαιμ ημο ζαηνείμο βζα 

κα πάνεζ ηδ εέζδ ηδξ. Ο δεφηενμξ εάκαημξ ζοκηεθείηαζ επί ζηδκήξ, υηακ δ Αν. Κμέκ 

δμθμθμκεί ιε ιαπαίνζ ηδκ Ώββεθζηή. Δ πνχηδ δμθμθμκία ειπίπηεζ ζημ πθαίζζμ ημο 

βηνμηέζημ/ακαηνεπηζημφ ζημζπείμο πμο επακεζθδιιέκςξ πνδζζιμπμζεί μ ζοββναθέαξ, 

                                                 
302

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σν Μπνδφ, Βηδυζεζξ Βνιήξ, Ώεήκα, 2002, ζ.34 
303

 Απηφζη ζ.56 
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υηακ επζδζχηεζ κα λαθκζάζεζ ηαζ κα πνμηαθέζεζ, ηαηά ημ οπεννεαθζζηζηυ πνυηοπμ. Δ 

δεφηενδ δμθμθμκία επένπεηαζ ςξ θφηνςζδ ιεηά απυ ηδ «θχηζζδ», ιεηά απυ ηδκ 

απμηάθορδ ηδξ αθήεεζαξ. Δ ακάθδρδ ζημ ηεκυ ηδξ Ώββεθζηήξ είκαζ μοζζαζηζηά ιζα 

κεηάβαζε ιε ηδκ έκκμζα πμο ηδξ δχζαιε ζημ Big-Bang, ζημκ Γνλ Κηρψηε, ηαζ ζηδ 

Μήδεηα. Δ Ώββεθζηή πεεαίκεζ. Οοζζαζηζηά «ελαθακίγεηαζ», πάκεηαζ, πδδχκηαξ ζημ 

ηεκυ. 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ έηθεζζε -πςνίξ κα ημ λένεζ αθμφ πέεακε πνυςνα- ηδ εεαηνζηή ημο 

ζηαδζμδνμιία ιε αηυια έκακ εάκαημ. Έκακ εάκαημ αοηή ηδ θμνά επί ζηδκήξ. 

εεαιαηζηυ ηαζ ηεθεημονβζηυ. Σν Μπνδφ είκαζ ημ ηεθεοηαίμ ημο, δδιμζζεοιέκμ ηαζ 

παζβιέκμ εεαηνζηυ ένβμ. Βίκαζ ηυζμ ιεζηυ ζε θζθμζμθζηή ζηέρδ πμο αηυια ηζ ακ 

ήηακ ημ ιμκαδζηυ ημο εεαηνζηυ, εφημθα εα ιπμνμφζαιε κα εζηάζμοιε ηδκ 

ημζιμεεςνία
304

  ημο. Βνιδηζηυ ηαζ απμηαθοπηζηυ ζοκάια ζοβηεκηνχκεζ ηζξ ααζζηέξ 

πεπμζεήζεζξ ημο ΐ. Γζχβα ηαζ εζημκμπμζεί ηδ Μοεμθμβία ημο. Σν Μπνδφ απμηαθφπηεζ 

υθα υζα έπεζ εοαββεθζζηεί ζηα πνμδβμφιεκα ένβα ημο: α) ημκ «ηαεανυ», κμδηζηυ 

άκενςπμ ζημ πνυζςπμ ηδξ Ώββεθζηήξ, πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ ακα-ζοκδοαζιυ ημο 

DNA, έκα είδμξ ακενχπμο ιοδιέκμο ζημ ιοζηήνζμ ηδξ θφζδξ α) ηδκ ηονζανπία ημο 

Βαοημφ ζημ άημιμ ζφιθςκα ιε ηδκ ροπακάθοζδ β) ηδ ζοκέκςζδ ηςκ ακηίεεηςκ 

πυθςκ ανζεκζημφ/εδθοημφ ζε ιζα εκζαία μοζία πμο εοιίγεζ ηδκ ανπέβμκδ αιθζβέκεζα 

δ) ηδκ επζζηνμθή, ιέζς ημο εακάημο, ζε ιζα άθθδ δζάζηαζδ πζμ ελεθζβιέκδξ 

πμζυηδηαξ ε) ηδκ απυννζρδ ηδξ φπανλδξ εκυξ εεσημφ υκημξ πμο νοειίγεζ ηαηυπζκ 

ζπεδίμο ημκ ηυζιμ γ) ηδ ζοκεπή εκαθθαβή ηςκ ιμνθχκ ηαζ ηςκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ 

φπανλδξ ςξ ηδ ααζζηή κμιμηέθεζα ημο ζφιπακημξ. Με Σν Μπνδφ ηθείκεζ μ ηφηθμξ 

ηςκ δδιμζζεοιέκςκ ηαζ παζβιέκςκ εεαηνζηχκ ημο ένβςκ ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ηαζ δ 

ημζιμεεςνία ημο ΐ. Γζχβα. 

 

                                                 
304

 Πζζηεφμοιε υηζ μ ΐ. Πμφπκεν ηθείκμκηαξ ηδ ιμκμβναθία ημο βζα ημκ ΐ. Γζχβα δεκ είπε δίηζμ υηακ 

οπμζηήνζγε υηζ ιε ημ ηεθεοηαίμ αοηυ ένβμ ημο μ ΐ. Γζχβαξ «παίγεζ» ιε ημ ημζκυ ημο. Ώκηζεέηςξ 

οπμζηδνίγμοιε -ααζζγυιεκμζ ζηα παναπάκς παναεέιαηα- υηζ μ ζοββναθέαξ μθμηθδνχκεζ ηδκ 

απμηαθοπηζηή ημο δζαδζηαζία ιε ημκ πζμ εφβθςηημ ηαζ ζοκανπαζηζηυ ηνυπμ, εζζάβμκηαξ ιάθζζηα ιζα 

δζηή ημο ηαζκμθακή έκκμζα: ημ Μπνδφ ηαζ ηαηαεέημκηαξ ηδ ζφκμθδ ημζιμεεςνία ημο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Γ΄ 

 

Δξκελεπηηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ  

ζηα ζεαηξηθά έξγα ηνπ Β. Εηώγα 

 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ επζπεζνείηαζ δ ενιδκεοηζηή ακάθοζδ ηαηά πενίμδμ ηαζ ακά 

εειαηζηή ηαηδβμνία ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. Γζχβα οπυ ημ πνίζια ημο εακάημο. 

Δ ζδιαζζμθμβζηή αοηή απμηςδζημπμίδζδ έπεζ ζηυπμ κα ακζπκεφζεζ ηζξ ζδεμθμβζηέξ 

ηαηααμθέξ ηςκ εεαηνζηχκ ηεζιέκςκ ημο ΐ. Γζχβα. Πνςηίζηςξ έβζκε πνμζπάεεζα κα 

δμεεί απάκηδζδ ζημ ενχηδια «Σζ ζδιαίκεζ αοηυ ημ ηείιεκμ;». Πνάβια πμο δδθχκεζ 

υηζ εθυζμκ αζπμθμφιαζηε ιε ημ ηείιεκμ πζζηεφμοιε υηζ ππάξρεη ηάπμζμ κυδια ζ‟ 

αοηυ. Πνμζπενάζαιε ηζξ δζαθςκίεξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πνμζεββίζεςκ ηδξ ιεηα-

ζηνμοηημοναθζζηζηήξ ηνζηζηήξ ζπεηζηά ιε ημ αλ οπάνπεζ κυδια ζημ ηείιεκμ. 

ηαεήηαιε απέκακηζ ζημοξ απμδμιζζηέξ, πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ ημ κυδια ημο 

ηεζιέκμο είκαζ ημ «ηίπμηε»
305

, ζοιπμνεοηήηαιε ιε ημοξ πναβιαηζζηέξ πμο απμδίδμοκ 

ζημ ηείιεκμ «μηζδήπμηε»
306

 κυδια, άνα ηαζ αοηυ πμο ειείξ πνμζπαεήζαιε κα 

ακαζφνμοιε
307

 ιέζα απυ ηζξ θέλεζξ ημο.  

 

Ώημθμοεήζαιε, ηαηά αάζδ, ηδκ επαβςβζηή ιέεμδμ ακάθοζδξ. Βπεηηείκμκηαξ ηδ 

ζηέρδ ημο Brunel
308

 ζημ ηεζιεκζηυ οθζηυ πμο αθμνά ζημ ζφκμθμ ημο ένβμο εκυξ 

εεαηνζημφ ζοββναθέα, ιεθεηήεδηακ ανπζηά ιειμκςιέκα ηα εεαηνζηά ένβα, ςξ πνμξ 

ηδ εειαηζηή ηαηδβμνία ζηδκ μπμία ηα ηαλζκμιήζαιε, ηαζ ζημ ηέθμξ ζοκάπεδηακ  

ζοιπενάζιαηα βζα ηδ ζοκμθζηή εεαηνζηή βναθή ημο ΐ. Γζχβα. Γζα ημ ζημπυ αοηυ 

παναηίεεκηαζ ζοβηεηνζιέκα απμζπάζιαηα απυ ηα εεαηνζηά ηείιεκα ηαζ βίκεηαζ 

πνμζπάεεζα κα ακεονεεμφκ μζ «δζαζοκδέζεζξ»
309

 ημο ηεζιεκζημφ θυβμο ιε: 

                                                 
305

 Σζαεηάκ Σμκηυνμθ, Δ ηνζηζηή ηδξ ηνζηζηήξ, φ.π., ζ. 270 
306

 Απηφζη ζ.270 
307

 Δ ιεεμδμθμβία πμο εα αημθμοεήζμοιε: «(…) δεκ απμηεθεί πζζηή ιεηαθμνά μνζζιέκςκ ιμκηέθςκ 

αθθά αλζμπμζεί ακάθμβα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο ζδζαίηενμο ακηζηεζιέκμο, ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία, υνμοξ 

ηαζ ηεπκζηέξ, απυ ημ ζφκμθμ ημο εεςνδηζημφ μπθμζηαζίμο ηςκ ακηίζημζπςκ πεδίςκ ένεοκαξ. Έηζζ, 

δζαιμνθχκεηαζ ιζα εοέθζηηδ ιεεμδμθμβζηή πναηηζηή» ΐθέπε Manuel Gonzalez De Avila, φ.π., ζ.18 
308

 Pierre Brunel, φ.π., ζ.183 : «μ ζοβηνζημθυβμξ ηαηαθήβεζ ζηδ βεκζηή έκκμζα αθμφ πνμδβμοιέκςξ έπεζ 

δζενεοκήζεζ ημ πεδίμ ηςκ παναδεζβιάηςκ.» 
309

 Roland Barthes, Δηθφλα-Μνπζηθή-Κείκελν, φ.π., ζ.141: «Ξένμοιε υηζ έκα ηείιεκμ δεκ είκαζ 

θηζαβιέκμ απυ ιζα βναιιή θέλεςκ, απυ υπμο ακαδφεηαζ ιζα έκκμζα ιμκαδζηή, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ 

εεμθμβζηή, αθθά έκαξ πχνμξ ιε πμθθαπθέξ δζαζηάζεζξ, υπμο πακηνεφμκηαζ ηαζ αθθδθμαιθζζαδημφκηαζ 
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α) ιειμκςιέκμοξ θζθμζυθμοξ, επζζηήιμκεξ, ροπακαθοηέξ ηηθ 

α) ζδεμθμβζηά ηαζ θζθμζμθζηά ζοζηήιαηα 

β) ενδζηεοηζηά δυβιαηα 

δ) επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ 

ε) θμβμηεπκζηά/αζζεδηζηά νεφιαηα 

 

Δ απμηςδζημπμζδηζηή δζαδζηαζία έθααε, επίζδξ, οπυρδ ηδξ ηαζ ηείιεκα
310

 ημο ΐ. 

Γζχβα ζηα μπμία είπε ηαηαεέζεζ λεηάεανα ηζξ απυρεζξ
311

 ημο :  

 

i. δμηζιζαηά ηείιεκα, ημο ίδζμο, πμο έπμοκ δδιμζζεοηεί ζε πενζμδζηά 

ii. ιοεζζημνήιαηα ημο ΐ. Γζχβα  

iii. μιζθίεξ ημο ΐ. Γζχβα ζε ζοκέδνζα  

iv. ζοκεκηεφλεζξ ημο ΐ. Γζχβα 

v. δδιμζζεοιέκεξ ζημκ ηφπμ ηνζηζηέξ 

 

Ο ζηυπμξ ηδξ παναπάκς ακαθοηζηήξ πνμζέββζζδξ, ήηακ δ δδιζμονβία ημο «πάνηδ» 

ηςκ ζδιακηζηυηενςκ επζννμχκ ηαζ επζδνάζεςκ
312

 πμο ακαδεζηκφμκηαζ ιέζα απυ ηα 

εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα, έηζζ χζηε ιέζα απυ ηδ ζφκεεζή ημοξ κα ζοβηνμηδεεί δ 

πνμζςπζηή ημο, ζδζυηοπδ, ζδεμθμβία.  

 

 

                                                                                                                                            
πμζηίθεξ βναθέξ, απυ ηζξ μπμίεξ ηαιζά δεκ είκαζ ανπζηή. Σμ ηείιεκμ είκαζ έκα πθέβια ακαθμνχκ, 

πνμενπυιεκςκ απυ ηζξ πίθζεξ ηυζεξ εζηίεξ πμθζηζζιμφ.»  
310

 Σζαεηάκ Σμκηυνμθ, φ.π., ζ.240: «(…) πςξ εα ιπμνμφζε ηακείξ κα ζοιαάθεζ ζημ κα ηάκεζ ηαθφηενα 

ηαηακμδηυ ημ κυδια εκυξ πςνίμο, ακ υπζ εκηάζζμκηάξ ημ ζε μθμέκα εονφηενα ζοιθναγυιεκα: εηείκα 

ημο ένβμο πνχηα, εηείκα ημο ζοββναθέα έπεζηα, εηείκα ηδξ επμπήξ, εηείκα ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

πανάδμζδξ. (…) Ώοηέξ μζ δζαθμνεηζηέξ εκηάλεζξ δεκ αθθδθμαπμηθείμκηαζ, αθθά εβηζαςηίγμκηαζ δ ιία 

ιέζα ζηδκ άθθδ ή ηέικμοκ δ ιία ηδκ άθθδ ή αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ.» 
311

 Jeremy Hawthorn, φ.π., ζ.116: «Έκαξ ηνζηζηυξ ιπμνεί, εκημφημζξ, κα πνμζπαεήζεζ κα ζοκδέζεζ έκα 

θμβμηεπκζηυ ένβμ ιε ηδκ γςή εκυξ ζοββναθέα, ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ηζξ πνμεέζεζξ ημο, ακελάνηδηα απυ ηδ 

βκχιδ ημο ίδζμο ημο ζοββναθέα βζα ηζξ ζπέζεζξ αοηέξ.» 
312

- Σζαεηάκ Σμκηυνμθ, φ.π., ζ.151: «Κάεε ηεζιεκζηυηδηα είκαζ δζαηεζιεκζηυηδηα ηαζ ημ γήηδια ηδξ 

«πνςημηοπίαξ» ή ηςκ «επζδνάζεςκ» δεκ ηίεεηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ζςζηά: “δ αθδεζκή δζαθμνά 

ακάιεζα ζημκ πνςηυηοπμ πμζδηή ηαζ ημκ πμζδηή ιζιδηή είκαζ απθχξ υηζ μ πνχημξ είκαζ ααεφηενα 

ιζιδηήξ (Φνάζ)”. 

- Jeremy Hawthorn, φ.π., ζ.181: «φιθςκα ιε ημκ Σ..Έθζμη: Κακέκαξ πμζδηήξ, ηακέκαξ ηαθθζηέπκδξ 

μπμζαζδήπμηε ηέπκδξ δεκ ζδιαημδμηείηαζ πθήνςξ απυ ιυκμξ ημο. Δ ζπμοδαζυηδηά ημο, δ απμηίιδζή 

ημο, ζζμφηαζ ιε ηδκ απμηίιδζδ ηδξ ζπέζδξ ημο ιε κεηνμφξ πμζδηέξ ηαζ ηαθθζηέπκεξ. Αεκ ιπμνμφιε κα 

ημκ αλζμθμβήζμοιε ιειμκςιέκα, πνέπεζ κα ημκ ημπμεεηήζμοιε βζα ακηίεεζδ ηαζ  ζφβηνζζδ ακάιεζα 

ζημοξ κεηνμφξ.» 
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Α. ΘΡΖΚΔΗΟΛΟΓΗΚΔ ΓΟΞΑΗΔ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Δ δναιαημονβία ημο ΐ. Γζχβα πενζθαιαάκεζ πμθθέξ υρεζξ ημο ζενμφ ηαζ ημο ακίενμο, 

ιμνθέξ ηεθεημονβζηήξ ζοιπενζθμνάξ πνςηυβμκςκ θοθχκ, δμλαζίεξ ενδζηεοηζηχκ ηαζ 

θασηχκ παναδυζεςκ, παναιοεζαηά ζημζπεία, πνμθήρεζξ ηαζ δεζζζδαζιμκίεξ. Ο 

ζοββναθέαξ πνδζζιμπμζεί ηάεε πμθζηζζιζηή έηθακζδ πμο εα ημκ αμδεήζεζ κα 

εζημκμπμζήζεζ ζηδκζηά ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηζξ ζδέεξ ημο. Δ πανμφζα εκυηδηα ακαδεζηκφεζ 

ηδκ πμθοιμνθία ηαζ ηδκ πμζηζθυηδηα ηςκ πδβχκ ημο. 

 

1. Μέγαο Μπεεδάρ 

 Καληβαιηζκόο 

ημ εεαηνζηυ ένβμ μ Μέβαξ Μπεδγάπ, μ ΐ. Γζχβαξ ημπμεεηεί ημκ ιφεμ ημο ζε 

παναιοεμδναιαηζηυ πενζαάθθμκ βζα κα ιπμνέζεζ κα εκζςιαηχζεζ ακχδοκα ηα 

ιαβζημ-ενδζηεοηζηά ζημζπεία υπςξ ηδκ ακενςπμθαβία. Δ ακενςπμθαβία, πμο 

αζημφζακ ζε ηάπμζα ιένδ μζ πνςηυβμκμζ θαμί, -ακ ηαζ δ φπανλή ηδξ αιθζζαδηείηαζ 

απυ πμθθμφξ ακενςπμθυβμοξ ζηζξ ιένεξ ιαξ
313

- πνδζζιμπμζείηαζ, απυ ημκ ΐ. Γζχβα, 

ςξ αθθδβμνζηυ υπδια, βζα κα εηθνάζεζ, ιέζα απυ ηδκ μιμζμπαεδηζηή ηαζ ιεηαδμηζηή 

ηδξ δνάζδ, ηδκ μιμθμβδιέκδ ή ακμιμθυβδηδ επζεοιία ημο ακενχπμο βζα δφκαιδ ηαζ 

αεακαζία.  

Δ πεπμίεδζδ ηςκ πνςηυβμκςκ θαχκ υηζ «ημ υιμζμ πανάβεζ υιμζμ»
314

, υηζ δδθαδή 

υπμζμξ ηνχεζ ημιιάηζα απυ ημ ζχια εκυξ ακενχπμο ή γχμο απμηηά ηαοηυπνμκα ηαζ 

ηζξ ζδζυηδηέξ ημο, ηυζμ ηζξ ζςιαηζηέξ υζμ ηαζ ηζξ πκεοιαηζηέξ, ανίζηεηαζ ζημκ πονήκα 

ηδξ πθμηήξ ημο παναπάκς ιμκυπναηημο. Ο Μέγαο Μπεεδάρ ηαηαανμπείγεζ δζάθμνα 

υνβακα ηςκ οπδηυςκ ημο, ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πνμακαθενεείζα δμλαζία, απμηηά ηα 

παναηηδνζζηζηά πμο ηα ζοκμδεφμοκ. 

«Καευηακ ζημ εευναημ πνοζυ ενυκμ ημο ηζ έηνςβε βθχζζεξ, ιάηζα, ιαζημφξ ηαζ 

υνπεζξ, πμο ημο πνυζθενακ μ ηαεέκαξ ημοξ ζε πνοζυ πζάημ. Σα ΄πζακε ιε ηδ εεσηή 

πενμφηθα ημο ηαζ ηα ελαθάκζγε αιέζςξ ιέζα ζημ ζηυια ημο, πθαηαβίγμκηαξ ηδ 

βθχζζα ημο. Κάπμζα ζηζβιή ζηαιάηαβε, νεουηακε, ηαζ ιεηά λακάνπζγε ημ ιαηάανζμ 

                                                 
313

 Dirk H. R., Bones of contention, Anthropology Today, December 2003,vol. 19-no 6, pp.20-21 
314

 James George Frazer, The Golden Bough, Macmillan & Co LTD, London, 1963, ζ.494 



 179 

θαβμπυηζ ημο. Σμ υιμνθμ πνυζςπυ ημο ήηακ πζηζζθζζιέκμ ιε ακενχπζκμ αίια. Σα 

αθααάζηνζκα πένζα ημο ζηάγακε ζηαβυκεξ απυ ακενχπζκμ αίια.»
 315

 

Κάεε πνςηυβμκμξ θαυξ ή θοθή απμδίδμοκ ηαζ λεπςνζζηέξ ζδζυηδηεξ/ζοιαμθζζιμφξ 

ζηα δζάθμνα υνβακα ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ
316

 : ζοπκά, δ βθχζζα εεςνείηαζ δ 

έδνα ηδξ εοβθςηηίαξ, ηα ιάηζα ημ ιένμξ υπμο ιπμνεί κα εδνάγεηαζ δ εεσηή ζμθία 

(divinity) -βζ‟ αοηυ ηαζ πμθθμί ανπδβμί θοθχκ υηακ πζάκμοκ αζπιάθςημ ημκ ανπδβυ 

άθθδξ θοθήξ νμοθμφκ ηα ιάηζα ημο βζα κα απμηηήζμοκ ηδκ υπμζα ζμθία ημο-, μζ 

υνπεζξ είκαζ δ έδνα ηδξ δφκαιδξ ηαζ μζ ιαζημί δ έδνα ηδξ βμκζιυηδηαξ
317

. Ο 

ηακζααθζζιυξ εεςνείηαζ υηζ ζοκέααζκε ζημοξ πνςηυβμκμοξ θαμφξ, ιέζα ζημ πθαίζζμ 

ιαβζηχκ ηεθεημονβζχκ, πμο απμζημπμφζακ ζηζξ πνμακαθενεείζεξ επζδζχλεζξ.  

Ο Μέβαξ Μπεδγάπ -μ αθέκηδξ επί βδξ- ζοιαμθίγεζ εδχ, ηδκ άπθδζηδ νμπή ημο 

ακενχπμο πνμξ ηδκ απυηηδζδ υθςκ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ζδζμηήηςκ, πμο εα ημκ 

ηάκμοκ άηνςημ, αεάκαημ ηαζ ηεθζηά αζχκζμ. Έηζζ, μ Μέβαξ Μπεδγάπ, θηάκεζ ζηα 

άηνα, «ηακζααθίγεζ», βζα κα ηενδίζεζ υζα δ ιαβζημ-ενδζηεοηζηή αοηή δμλαζία 

οπυζπεηαζ: ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ εοιάηςκ ημο ηαζ ηονίςξ ηδ κευηδηά ημοξ. Δ άνκδζδ, ημο 

ακενχπμο κα ζοιαζααζηεί ιε ηδ θοζζμθμβζηή θεμνά πμο επζθένεζ μ πνυκμξ, 

εηθνάγεηαζ έλμπα ηαζ ιε ηδκ πανααμθή ηδξ Γηαγηάο πμο, έπεζ ήδδ θάεζ ηδκ ηυνδ ηδξ 

ηαζ ηοκδβά κα θάεζ ηαζ ημκ εββμκυ ηδξ, βζα κα παναιείκεζ «κέα ηαζ υιμνθδ»
318

.  

Ο ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμζεί, εδχ, ημκ ηακζααθζζιυ ηαζ ηζξ ζοκδδθχζεζξ ημο ςξ ζπήια, 

βζα κα δδθχζεζ ηδκ επζεοιία ημο ακενχπμο βζα επίηεολδ ηδξ αζχκζαξ κευηδηαξ ηαζ 

αεακαζίαξ. Σμ ηοκήβζ ηδξ αζςκζυηδηαξ
319

 ηαζ ημ λεβέθαζια ημο πνυκμο ήηακ, 

ακέηαεεκ, απυ ηα ααζζηά γδημφιεκα ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ, ηα μπμία έπμοκ 

επακεζθδιιέκα απμηοπςεεί ζηδ θμβμηεπκία
320

 . Οζ εκαθθαβέξ ηδξ ιμνθήξ, πμο 

ζοκμδεφμοκ ηδ ιεηάααζδ απυ ηδ κευηδηα, ζηδκ ςνζιυηδηα ηαζ ηα βδναηεζά ήηακ 

πάκηα απεοηηαίεξ
321

. 

                                                 
315

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Βκκέα Μμκυπναηηα, Ο Μέβαξ Μπεδγάπ, φ.π., ζ. 109 
316

 James George Frazer, φ.π., ζζ. 495-499  
317

 H. W. Janson, History of Arts, Thames and Hudson Ltd London, 2
nd

 1977, p.33 
318

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ. 111 
319

 Mircea Eliade, Πξαγκαηεία πάλσ ζηελ Ηζηνξία ησλ ζξεζθεηψλ, ιηθν. Έθζδξ Σζμφηδ, Βηδυζεζξ Ε. 

Υαηγδκζημθή, Ώεήκα, 3
δ
 1999, ζ.379: « (…) αοηυ πμο ιπμνμφιε κα απμηαθέζμοιε “κμζηαθβία ηδξ 

αζςκζυηδηαξ” επζηονχκεζ υηζ μ άκενςπμξ εθπίγεζ ζ‟ έκακ ζοβηεηνζιέκμ πανάδεζζμ ηαζ πζζηεφεζ υηζ δ 

ηαηάηηδζδ αοημφ ημο παναδείζμο είκαζ πναβιαημπμζήζζιδ εδψ-θάησ, ζηδ βδ, ηψξα, ζηδκ πανμφζα 

ζηζβιή.» 
320

 Βκδεζηηζηά αθ. Αζάλαην λεξφ ζημ: Σάζμξ ΐμονκάξ-Βθέκδ Γανίδδ, Ζ παξάδνζε θαη ε επηβίσζή ηεο 

ζην ζεκεξηλφ πνιηηηζκφ καο, Βηδυζεζξ Ώθμζ Σμθίδδ, Ώεήκα, ζ.186 ηαζ ζηαν Οοάζθκη, Σν Πνξηξέην 

ηνπ Νηφξηαλ Γθξέη, ηηθ. 
321

 Γ. Ώ. Μέβαξ, Διιεληθέο Γηνξηέο θαη Έζηκα ηεο Λατθήο Λαηξείαο, Βζηία, Ώεήκα, 2001, ζζ.20-21: 

«(…) μ άκενςπμξ έιεζκε μ ίδζμξ ζηδ ζηέρδ ηαζ ημ αίζεδια, πνμθδπηζηυξ ηαζ δεζζζδαίιμκαξ, βειάημξ 
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2. Λαζηηρέλην θέξεηξν 

Δπίθιεζε ηνπ Υάξνπ 

ημ ιμκυπναηημ αοηυ ειθακίγεηαζ έκαξ βένμξ άκηναξ πμο μκμιάγεηαζ  Πεζακέλνο, μ 

μπμίμξ επζεοιεί κα αοημηημκήζεζ, ζοκεπχξ ηαθεί ημκ Υάνμ. φιθςκα, υιςξ, ιε ηδ 

δμλαζία ημ ηάθεζια ημο Υάνμο επζθένεζ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκέπεζεξ. Ο Υάνμξ 

ηαθέζηδηε απυ ημκ δοκάιεζ αοηυπεζνα ηαζ δεκ εα θφβεζ ιε άδεζα πένζα. Κάπμζμξ
322

 

πνέπεζ κα πεεάκεζ. Καζ θοζζηά αοηυξ πμο μθείθεζ κα πεεάκεζ είκαζ μ οπαίηζμξ ηδξ 

ηθήζδξ, μ εείμξ. μθά -ηαζ πνμιεθεηδιέκα- θμζπυκ μ ΐ. Γζχβαξ μκμιάγεζ ημκ ήνςά 

ημο απ‟ ηδκ ανπή Πεζακέλν, ηαζ υπζ ιε ημ υκμιά ημο (Μάνημξ) -ημ μπμίμ ακαθένεηαζ 

άπαλ ζημ ηείιεκμ. Αζυηζ βκςνίγεζ υηζ ηακείξ δεκ ιπμνεί κα παίλεζ
323

 ηαζ κα ημνμσδέρεζ 

ημκ εάκαημ. Ώθμφ ηαθέζηδηε, μ Υάνμξ, πνέπεζ κα θφβεζ ιε έκακ κεηνυ. Κζ εθυζμκ δ 

ελαββεθεείζα αοημηημκία δεκ πναβιαημπμζείηαζ, μ ελμνηζζιυξ επζαάθθεζ ηδ 

δνινθνλία, εκ είδεζ ακενςπμεοζίαξ
324

. Σεθζηά, μ εναζφξ ηαζ πνμηθδηζηυξ εείμξ 

δμθμθμκείηαζ απυ ημκ ακζρζυ ημο, δζυηζ αδζαθμνεί βζα ημοξ παναδμζζαημφξ ηακυκεξ 

ηαζ ημοξ ανπεηοπζημφξ
325

 ζοιαμθζζιμφξ ηαζ «παίγεζ» ιαγί ημοξ, δζαπνάηημκηαξ φανδ. 

 

 

3. Οη κπξηδόιεο 

Καληβαιηζκόο 

ημ ζοβηεηνζιέκμ ιμκυπναηημ ηα δναιαηζηά πνυζςπα ανίζημκηαζ ακηζιέηςπα ιε ημ 

θαζκυιεκμ ημο εακάημο. Οζ δφμ ήνςεξ Σμοθ ηαζ Γααυη, είκαζ έκηνμιμζ ιπνμζηά ζημ 

ιοζηήνζμ ηαζ ηδκ :  

                                                                                                                                            
θυαμοξ ηαζ ηνυιμοξ βζα ηδκ φπανλδ ηαζ ηδκ εοηοπία ημο. Ώζεέκεζεξ, εάκαημξ, απμηοπίεξ ημκ απεζθμφκ 

ηάεε ζηζβιή ηαζ μ θυαμξ ηαζ δ αβςκία ημο εμθχκμοκ ημ κμο. ΐθέπεζ ηαζ πνμιακηεφεζ ζοιθμνέξ, πμο 

πνμζπαεεί κα πνμθάαεζ, κ‟ απμηνέρεζ, κ‟ απμζμαήζεζ ιε ηνυπμοξ ηαζ ιέζα (…) ιέεμδμζ ηαζ 

ζοζηήιαηα ηδξ ιαβείαξ ηαζ ηδξ ανπαίαξ θαηνείαξ.» 
322

 Vladimir Jankelevitch,  φ.π., ζ.72: «Ο εάκαημξ δεκ είκαζ ιήπςξ δ ακηίθαζδ ζημκ οπενεεηζηυ ηαζ δ 

ιεβάθδ άνκδζδ ζε ηάεε εέζδ; Ώξ ημ ζοκμρίζμοιε: δεκ παίγμοιε ιε ημκ εάκαημ, βζαηί αοηυ θένκεζ 

εάκαημ 
323

 Βπζαεααζχκεηαζ, άθθςζηε, ηαζ απυ ηδ θασηή ζμθία, πμο έπεζ εθεφνεζ ιονζάδεξ ηνυπμοξ βζα κα 

λμνηίζεζ ημκ εάκαημ, υπςξ:«… ημ έεζιμ κα ζπάγμοκ πζάηα, άθθα αββεία, πμο πνδζζιμπμίδζακ βζα ηδκ 

πενζπμίδζδ ημο κεηνμφ. Σα ζπάκε βζα κα θφβεζ μ Υάνμξ … Καηά ηδ κεηνχζζιδ πμιπή, ηαεχξ 

δζαααίκεζ απυ ηζξ βεζημκζέξ ημο πςνζμφ, ηθείκμοκ πυνηεξ ηαζ πανάεονα ηςκ ζπζηζχκ ηαζ ιαγεφμοκ ηα 

νμφπα απυ ηα ζημζκζά, βζα κα ιδκ ιπεζ μ Υάνμξ». ΐθέπε Μζπάθδξ Γ. Μεναηθήξ, Βθθδκζηή θαμβναθία. 

Ήεδ ηαζ έεζια, φ.π., ζ.73 
324

 ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ. 82: «Σμ ζοθθμβζηυ ιμζνμθυζ δεκ ιπμνείξ κα ημ πάνεζξ πίζς, ημ 

επζζθναβίγεζ δ ημζκυηδηα ιε ηδκ πανμοζία ηδξ. Έηζζ δ αοημηημκία ιεηαηνέπεηαζ ζε ακενςπμεοζία» 
325

 Κανθ Γζμοκβη, Ο άλζξσπνο θαη ηα ζχκβνιά ηνπ, ιηθν. Ώκηζβυκδξ Υαηγδεεμδχνμο, Βηδυζεζξ 

Ώνζεκίδδ, Ώεήκα, (απνμκμθυβδημ), ζ.69  
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Γαβφθ:   Πεο κνπ πσο κε βιέπεηο εκέλα (..) 

Σνπθ:   Με άζπξν ζεληφλη θαη κε θηεξά. 

Γαβφθ:   Ώδχλαηνλ … Ώδχλαηνλ! (…) δελ κπνξεί λα ΄καη εγψ απηφο! ά!   

  (…) Β, πνηνο είλαη; 

Σνπθ:   Βζχ. 

Γαβφθ:   Φέκαηα! 326
 

 

Έκηνμιμζ ιπνμζηά ζηδκ άβκςζηδ ιεηαεακάηζα ηαηάζηαζδ πμο επαημθμοεεί, 

πνμζημθθχκηαζ ζημ πνήια -πμο ζοκεηδμπζηά ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ Όθδ- ζακ ηδ 

ιμκαδζηή ζακίδα ζςηδνίαξ, αθθά ηαζ ηδ ιμκαδζηή μζηεία ηαηαθοβή ημοξ. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, δ άηναηδ θζθανβονία ηςκ Σμοθ ηαζ Γααυη δδθχκεζ ηδκ αδοκαιία 

ημοξ κα απμημθθδεμφκ απυ ηδκ ίδζα ηδ γςή ηαζ ηζξ ζοκήεεζέξ ηδξ. Σμ πνήια 

ακηζπνμζςπεφεζ βζ‟ αοημφξ ημκ βκχνζιμ οθζηυ ηυζιμ, ζημκ μπμίμ είκαζ 

αβηζζηνςιέκμζ.  

Σνπθ:    Αψζ‟ κνπ ηα θξάγθα ηψξα. 

Σνπθ:    Αψζε κνπ ηα ρξήκαηα … Πεζαίλσ … 

Γαβφθ:  Αελ ζ‟ ηα δίλσ. Μνπ ιεο ςέκαηα. (…) Υε, ρε … Ώθνχο κε θηεξά …327 

Γαβφθ:  Σξίρεο. Αελ έβιεπε ηίπνηα. Βίπε ςέκαηα γηα λα κνπ θάεη ηα ιεθηά. 

Έηζη, έθαλε ζ‟ φιε ηνπ ηε δσή απηφο. 

Γαβφθ:    (…) Ση έγηλαλ ηα ιεθηνπδάθηα κνπ. Ώθνχ πέζαλε, ηη ηα έθαλε; 328  

 

Δ ιυκδ ελήβδζδ είκαζ πςξ ηα πήνε ιαγί ημο. Καζ βζα κα ηα πάνεζ, εα πεζ πςξ ηάηζ 

έαθεπε εηείκδ ηδ ζηζβιή. Φοζζηά… Ίζςξ έαθεπε ιαβαγζά!
 329

 

Αεκ απμζαθδκίγεηαζ λεηάεανα ημ βζαηί μ Σμοθ, πεεαίκμκηαξ, ήεεθε ηα πνήιαηα. 

Φαίκεηαζ υηζ πίζηεοε πςξ επζηναημφκ μζ ίδζεξ βήζκεξ ζοκεήηεξ ηαζ ζηδ ιεηαεάκαημκ 

γςή
330

, υπμο πζεακυκ κα ημο πνεζαζημφκ
331

! 
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Βκκέα ιμκυπναηηα, Οζ ιπνζγυθεξ, φ.π., ζ 85 
327

Απηφζη ζ.85 
328

 Απηφζη ζ.86 
329

Απηφζη ζ.94 
330

 Γ. Ώ. Μέβαξ φ.π., ζ.19 : «Καηά ηδ θασηή πίζηδ μ άκενςπμξ ζοκεπίγεζ ζημκ άθθμ, ημκ Κάης Κυζιμ, 

ηδκ πνμδβμφιεκδ γςή ημο, ιε ηδ δζαθμνά υηζ δζαηυπηεζ ηάεε δεζιυ ιε ημκ επάκς ηυζιμ, ημκ μπμίμ 

θδζιμκεί ηεθείςξ …» 

- Καζ ζηδκ ανπαία Βθθάδα επζηναημφζε δ ακηίθδρδ υηζ δ γςή ζοκεπίγεηαζ ηακμκζηά ηαζ ιεηά εάκαημκ. 

Γζ‟ αοηυ άθθςζηε ακαηαθφπημκηαζ ηυζα ηηενίζιαηα ηαεδιενζκήξ αθθά ηαζ άθθδξ πνήζδξ ζε ανπαίμοξ 

ηάθμοξ. Άθθςζηε πμθθέξ θήηοεμζ πμο πνμμνίγμκηακ βζα ηαθζηή πνήζδ απεζηυκζγακ ημκ κεηνυ κα 
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Σμ άκεο μνίςκ ηοκήβζ ημο πνήιαημξ ηαζ δ επζεοιία βζα, άκεο υνςκ, παναιμκή ζηδ 

γςή μδδβμφκ, ιμζναία, ημοξ ήνςεξ ζηα άηνα. Οζ πναηηζηέξ ημοξ είκαζ αδδθάβεξ ηζ 

απμηνμπζαζηζηέξ. Ώββίγμοκ ηζξ εζπαηζέξ ηδξ ακενχπζκδξ οπυζηαζδξ, υηακ επζδίδμκηαζ 

ζημκ θαληβαιηζκφ. Έκακ ηακζααθζζιυ πμο θεζημονβεί ςξ ημ επζζηέβαζια ηςκ πζμ 

απμηνυπαζςκ ηαζ εζδεπεχκ πνάλεςκ, πμο ιπμνεί κα οζμεεηήζεζ ημ άημιμ, βζα κα 

δζαηδνδεεί ζηδ γςή. Ο ηακζααθζζιυξ, ζακ ηέημζμ ζπήια, θεζημονβεί, ζημ ιμκυπναηημ 

αοηυ ηαζ ςξ ζφιαμθμ
332

 :  

1)  ελμιμίςζδξ ηαζ πθήνμοξ αθθμηνίςζδξ ημο αηυιμο, αθμφ δ «μθζηή 

ιεηαιυνθςζδ»  ημο Γααυη πμο ζοκηεθείηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ μιμζμπαεδηζηήξ δνάζδξ 

πμο αζηεί μ ηακζααθζζιυξ, ζδιαημδμηεί ιζα δζαδζηαζία ελάθεζρδξ ηςκ δζαηνζηχκ 

πνμζςπζηχκ ζημζπείςκ πμο δζαθμνμπμζμφκ ηα άημια ιεηαλφ ημοξ, δ μπμία επένπεηαζ 

ςξ ζοκέπεζα υηακ αοηά εκενβμφκ ιε απμηθεζζηζηά ζδζμηεθή/οθζζηζηά ηνζηήνζα. 

Πνάβια πμο ζοιααίκεζ ζε ηάεε ιαγζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ζοιπενζθμνά.  

«Ο ηακζααθζζιυξ ηςκ πνςηυβμκςκ ζηα ελζδακζηεοιέκα ηίκδηνά ημο, αζηζμθμβείηαζ ιε 

πανυιμζμ ηνυπμ. πμζμξ ηνχεζ ημιιάηζα απυ ημ ζχια εκυξ ακενχπμο, απμηηά 

ηαοηυπνμκα ηαζ ηζξ ζδζυηδηέξ ημο.»
 333

 

Ο άηναημξ οθζζιυξ μδδβεί ηεθζηά -ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ- ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ 

ιαγζηήξ ημοθημφναξ, ιζαξ ελμιμζςιέκδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ζηάζδξ ζηδκ μπμία 

αθμιμζχκμκηαζ υθμζ. Έηζζ, μ Γααυη «ιεηαιμνθχκεηαζ» ζε Σμοθ! 

 

αβέ:    Ώθνχ είζαη νιφηδηνο ν Σνπθ; ηξαβφο είκαη;(…) 

Γαβφθ:    Καη ην πξφζσπφ κνπ δελ είλαη ην δηθφ κνπ; 

αβέ: Υε, ρε … Χο θαη ην κνπζηάθη ηνπ Σνπθ έρεηο. Σελ έπαζεο θηιαξάθν. ‟ 

έθαγε ν Σνπθ αληί λα ηνλ θαο εζχ. (….)334
 

                                                                                                                                            
επζδίδεηαζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκήεζγε υζμ ήηακ γςκηακυξ: π.π. «Ώηηζηή θεοηή θήηοεμξ, 445-

440 π.Υ.. Ώπμδίδεηαζ ζημκ Γςβνάθμ ημο Θακάημο. Βζημκίγεηαζ κεανυξ ηοκδβυξ (πμο κμείηαζ κεηνυξ) 

κα ηοκδβά έκακ θαβυ ιπνμζηά ζημ ικήια ημο.». Παναηίεεηαζ ζημ Μζπάθδξ Σζαένζμξ, Διιεληθή Σέρλε, 

Βηδμηζηή Ώεδκχκ, Ώεήκα, 1996, ζ.230. ημ ίδζμ ζ.357: «Ο Γςβνάθμξ ημο Θακάημο, ημπμεεηχκηαξ ηδ 

ζηδκή ημο ηοκδβζμφ δίπθα ζε ηάθμ, εηθνάγεζ πζεακυκ ημοξ επέιοεμοξ πυεμοξ ηςκ εοβεκχκ Ώεδκαίςκ, 

πμο εοεθπζζημφζακ υηζ ζηδκ άθθδ ημοξ γςή εα ιπμνμφζακ κα αζπμθμφκηαζ ιε ημ ηοκήβζ, ηδκ πνμζθζθή 

ημοξ εκαζπυθδζδ υζμ γμφζακ» 
331

 Μμηίαμ πμο επακαθαιαάκεζ μ Γζχβαξ ηαζ ζημ Λαζηηρέλην θέξεηξν, ΐθ. ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δλλέα 

κνλφπξαθηα, υ.π., ζ. 76: Πεζακέλνο: «Κάηζ πανηζά είπα λεπάζεζ κα πάνς ιαγί ιμο. Βίκαζ ημ απμθοηήνζμ 

ημο βοικαζίμο ηαζ ιζα ζοζηαηζηή επζζημθή ημο Αδιάνπμο. Αεκ λένεζ ηακείξ ηαιζά θμνά ηζ ζοιααίκεζ 

ιεηά εάκαημκ.»  
332

 Ο ηακζααθζζιυξ ςξ δναιαημονβζηή επζθμβή ιπμνεί κα ενιδκεοηεί ηαζ ιε ζμονεαθζζηζηά ηνζηήνζα, 

ςξ έκα ιέζμ «πνυηθδζδξ» ημο ημζκμφ. 
333

 ίβηιμοκη Φνυζκη, Σνηέκ θαη ηακπνχ, ιηθν. Υνήζημο Ώκηςκίμο, Βπίημονμξ, Ώεήκα, 1978, ζ.106  
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Οοζζαζηζηά εδχ μ ΐ. Γζχβαξ μδδβεί ζηα άηνα ημ ηαηά Φνυζκη απμηέθεζια ηδξ 

μιμζμπαεδηζηήξ δνάζδξ ηδξ ακενςπμθαβίαξ: ακηί δ ακενςπμθαβία κα μδδβήζεζ ημκ 

εφηδ ζηδκ απυηηδζδ ηςκ ζδζαίηενςκ ζδζμηήηςκ ηαζ πμζμηήηςκ ημο εφιαημξ μδδβεί 

ηαοηυπνμκα ηαζ ζηδκ απυηηδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ελςηενζηήξ ημο ειθάκζζδξ! 

Ο ΐ. Γζχβαξ «παίγεζ» ιε ημ θαζκυιεκμο ημο ηακζααθζζιμφ ηαζ ιε ημ απμηέθεζιά ημο, 

ιε εζνςκζηυ ηαζ βηνμηέζημ
335

 ηνυπμ. 

2)  μ αοημ-ηακζααθζζιυξ εκέπεζ ηδκ έκκμζα ηδξ αοημηαηαζηνμθήξ ημο ηφπμο 

ακενχπμο, πμο μ ΐ. Γζχβαξ απμννίπηεζ. 

ααέ:  Συηε ημ ιυκμ πμο ζμο ιέκεζ είκαζ κ‟ ανπίζεζξ κα ηνςξ ημκ εαοηυ ζμο. Γζα κα 

ελαθακζζηεί ηεθείςξ ημ δζπθυ έβηθδια! (…) (Ώημφβμκηαζ πηοπήιαηα απυ 

ιπαθηά ηαζ ηζζηζζνίζιαηα απυ ιπνζγυθεξ)
336

 Σέθμξ. 

ημ ιμκυπναηημ αοηυ ακαδεζηκφεηαζ λεηάεανα ημ βεβμκυξ υηζ μ δοηζηυξ άκενςπμξ, 

πανυθδ ηδκ ελέθζλδ ημο πμθζηζζιμφ ημο, δεκ ηαηάθενε κα ηζεαζεφζεζ ηζξ θμαίεξ ηαζ 

ηα έκζηζηηά ημο. Πζζηεφεζ υηζ μ θυαμξ ημο εακάημο απμιαηνφκεηαζ ιε ηδκ επίηεολδ 

ηδξ οθζηήξ εοδιενίαξ, βζα πάνδ ηδξ μπμίαξ επζδίδεηαζ ζε ηάεε είδμοξ 

«ακενςπμθαβζηέξ» πνάλεζξ -ιε ηδ ιεηαθμνζηή αθθά ηαζ ιε ηδκ ηονζμθεηηζηή 

ζδιαζία ημο υνμο. Σμ ιυκμ πμο ηαηαθένκεζ, υιςξ, είκαζ δ ηαηάηιδζή ημο ζε 

«ιπνζγυθεξ». Οζ  «ιπνζγυθεξ», είκαζ ηα ενοιιαηζζιέκα ημιιάηζα ημο «εβχ» ημο, πμο 

ηαηαηενιαηίγεηαζ ζημκ αβχκα ημο βζα ηδκ απμθοβή ηδξ θοζζμθμβζηήξ θεμνάξ ηαζ ημο 

εακάημο. Δ ακενςπυηδηα είκαζ  -ηαηά ημκ ζοββναθέα- βειάηδ ιε «Μπνζγυθεξ» 

ακενχπςκ, «ακχθεθςκ» ηαζ «επζγήιζςκ». Δ ειιμκή ημοξ ηαζ δ πνμζηυθθδζή ημοξ 

ζηδκ φθδ ηαζ ζημκ απυθοημ μνεμθμβζζιυ πμο ηδ ζοκμδεφεζ, μδδβμφκ, υπςξ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο Πεκεέα
337

, ζημκ δζαιεθζζιυ, ςξ ηζιςνία ηαζ ηάεανζδ. 

Σεθζηά, μ ΐ. Γζχβαξ επζδζχηεζ ιέζα απυ αοηυκ ημκ πνμιεθεηδιέκμ ζηδκζηυ 

αοημζπαναβιυ κα ακαδδιζμονβδεεί μ άκενςπμξ ζε ιζα κέα μκηυηδηα ιε κέα 

πμζυηδηα. Αεκ ανηείηαζ ζημκ δζαιεθζζιυ ημο «επζγήιζμο», αθθά οπμδδθχκεζ ηαζ ημκ 

                                                                                                                                            
334

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.101 
335

Philip Thomson, Σν Γθξνηέζθν, Ζ γιψζζα ηεο Κξηηηθήο, Βνιήξ, Ώεήκα, 1984, ιηθ. Εμοθία Ράθθδ-

Καίηδ Υαηγδδήιμο, ζ.15: «(…) δ εκηφπςζδ πμο πνμηαθεί ημ βηνμηέζημ είκαζ ηυζμ ζοκαζζεδιαηζηή 

υζμ ηαζ δζακμδηζηή. (…) δ οπένηαηδ παναδμλμθμβία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ βηνμηέζημ είκαζ αοηή 

ηαεαοηή αιθζεοιζηή, αθμφ πενζέπεζ ηςιζηά ηαζ ηεναηυιμνθα ζημζπεία.» ηαζ ζ.22: « (…) ημ 

βηνμηέζημ ηάηζ ημ μοζζαζηζηά αιθζεοιζηυ, ιζα αίαζδ ζφβηνμοζδ ακηζεέζεςκ, ηαζ ζοκαηυθμοεα -

ημοθάπζζημκ ζε μνζζιέκεξ ιμνθέξ ημο- ιζα έηθναζδ πμο ηαζνζάγεζ ζηδκ πνμαθδιαηζηή θφζδ ηδξ 

φπανλήξ ιαξ. 
336

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.102 
337

 Βονζπίδδ, ΐάηπεξ, ιηθ. Γζχνβμο Γζάκκανδ, Κάηημξ, 1993, ζζ.191-193 
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αοημηαηαζηνμθζηυ παναηηήνα ηςκ επζθμβχκ ηαζ ηςκ πνάλεχκ ημο, ιέζα απυ ημκ 

αοημ-ζπαναβιυ ημο Γααυη. 

 

4. Ζ ζηαθίδα ή ην Φεπηνπαίδη 

 Δίζνδνο ζηε κήηξα/γε 

ημ ιμκυπναηημ αοηυ ημ βδναζυ γεοβάνζ ηςκ Κμπ επακεζζένπεηαζ ζηδ ιήηνα ηςκ 

ιδηένςκ ημοξ, υηακ πεεαίκμοκ. Βζημκμπμζείηαζ εδχ δ δμλαζία
338

 πμο ανίζηεηαζ ζημκ 

πονήκα ηδξ ζηέρδξ δζάθμνςκ πμθζηζζιχκ, υπμο μζ κεηνμί εεςνμφκηαζ μ ζπυνμξ, ημ 

ζπένια, βζα ηδ βμκζιμπμίδζδ ηδξ βδξ ηαζ ηδκ ακαβέκκδζδ ηςκ ηανπχκ. Έηζζ ηαζ μζ 

Κμπ ηαζ Πμη ιε ηδκ είζμδυ ημοξ ζηδ ιήηνα, ηεθζηά επακεζζπςνμφκ ζηδ 

ιήηνα/πχια/βδ απ‟ υπμο εα θοηνχζμοκ μζ κέμζ ηανπμί, μζ κέεξ βεκζέξ. Πνυηεζηαζ 

δδθαδή βζα ηδκ ηεθεημονβία εοβμκίαξ ηδξ βδξ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ δζαζχκζζδξ ημο 

ακενχπζκμο είδμοξ. Μπμνμφιε κα παναθθδθίζμοιε ηδκ εζηυκα -ηςκ Κμπ ηαζ Πμη 

πμο «ιπαζκμαβαίκμοκ» ζηδκ ηαζ απυ ηδ ιήηνα ηςκ βοκαζηχκ- ιε ηδ δζαδμπζηή 

δζαδζηαζία ηδξ ζπμνάξ ημο ζπυνμο ηαζ ηδκ ηαθή ημο κεηνμφ -εεςνμφιεκμο ςξ εκ 

δοκάιεζ ζπυνμο ζηδ ιήηνα/βδ- ιε ηδ «ζπμνά» ημο ακηνζημφ ζπένιαημξ ζηδ 

βοκαζηεία ιήηνα. οκεπχξ, μ ΐ. Γζχβαξ δναιαημπμζεί ηδκ πακάνπαζα ακηίθδρδ ηδξ 

ακαηφηθςζδξ ημο θαζκμιέκμο γςή/εάκαημξ πμο απακηζέηαζ ζε υθμοξ ζπεδυκ ημοξ 

πμθζηζζιμφξ, εζημκμπμζχκηαξ ηδκ ιε ηδκ εοθοή ζφθθδρδ ηδξ επακεζζυδμο ζηδ ιήηνα.  

5 . Οη πιύζηξεο 

 Δηζρώξεζε ζηε γε 

 

ημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ μ Γζάκκδξ θαίκεηαζ υηζ πεεαίκεζ. Δ ιεηάααζή ημο αοηή ζημκ 

εάκαημ εζημκμπμζείηαζ ιε ηδκ είζμδυ ημο ζημ πχια. Ώκμίβεζ ηνφπεξ ζημ πςιάηζκμ 

ζχια ηδξ βδξ, βζα κα εζζαάθθεζ ζημ ααζίθεζμ απυ ημ μπμίμ πνμήθεε. ηδ ιήηνα απυ 

ηδκ μπμία πνμήθεε: ζηδ Μάκα-Γδ, ζηδ Μδηένα-Φφζδ. ε υθεξ ηζξ ηαηαβεβναιιέκεξ 

                                                 
338

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.335-336: «Πνέπεζ κα οπμβναιιίζμοιε ηδ ζςηδνζμθμβζηή δμιή ημο αβνμηζημφ 

ιοζηζηζζιμφ (…). Δ θοηζηή γςή πμο βεκκζέηαζ απυ ηδ θαζκμιεκζηή ελαθάκζζή ηδξ (ημ θφηεια ηςκ 

ζπυνςκ) απμηεθεί ζοβπνυκςξ πανάδεζβια ηζ εθπίδα. Σμ ίδζμ ιπμνεί κα ζοιαεί ιε ημοξ κεηνμφξ ηαζ ηζξ 

ροπέξ. Βίκαζ αθήεεζα υηζ ημ εέαια ηδξ νοειζηήξ αοηήξ ακαβέκκδζδξ δεκ είκαζ «δεδμιέκμ», δεκ 

πνμζθένεηαζ άιεζα ζηδκ ακενχπζκδ παναηήνδζδ. Αεκ παφεζ υιςξ βζ‟ αοηυ κα είκαζ έκα βεβμκυξ πμο 

πανάβεηαζ πάνδ ζηα ηοπζηά ηαζ ηζξ ακενχπζκεξ πνάλεζξ. (…) Δ βεςνβία απμηάθορε ζημκ άκενςπμ ηδκ 

μοζζαζηζηή εκυηδηα ηδξ μνβακζηήξ γςήξ, ηδκ ακαθμβία βοκαίηα/αβνυξ, βεκεζζμονβυξ πνάλδ/ζπμνά ηηθ. 

Ώπυ αοηή ηδκ απμηάθορδ πνμήθεακ ηαζ μζ ζδιακηζηυηενεξ δζακμδηζηέξ ζοκεέζεζξ: δ νοειζηή γςή, μ 

εάκαημξ εεςνδιέκμξ ζακ παθζκδνυιδζδ ηηθ. (…) Μέζα ζημκ πνμσζημνζηυ αβνμηζηυ ιφεμ ηνφαεηαζ 

ιία απυ ηζξ ηονζυηενεξ νίγεξ ηδξ ζςηδνζμθμβζηήξ αζζζμδμλίαξ: υπςξ μ ζπυνμξ μ ηνοιιέκμξ ιέζα ζηδ 

βδ, έηζζ ηαζ μ κεηνυξ ιπμνεί κα εθπίγεζ ζε ιζα επζζηνμθή ζηδ γςή ηάης απυ ιζα κέα ιμνθή.»
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ενδζηείεξ, αθθά ηαζ ζηζξ δμλαζίεξ δζαθυνςκ θοθχκ ζηδ δζαπνμκία, δ επζζηνμθή ημο 

ακενχπζκμο ζχιαημξ ζημ πχια έπεζ ηαηαβναθεί ςξ επζζηνμθή ζηδ θφζδ ηαζ ςξ 

αέκαδ ακαβέκκδζδ
339

. Έηζζ, ηζ μ Γζάκκδξ ακμίβεζ ηνφπεξ ζηα ζςεζηά ηδξ βδξ, βζα κα 

πςεεί ιέζα ηδξ χζηε κα λακαδχζεζ γςή ιε άθθδ ιμνθή, αθμφ ηεθζηά ημ ζχια ημο 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε δέκηνμ
340

. Σμ ζχια ζοιαμθμπμζείηαζ ζε βμκζιμπμζυ «ζπένια» 

εακάημο. 

Ώκηίζημζπδ είκαζ ηαζ δ ακηίθδρδ πμο ηαηαβνάθεηαζ ζηδκ εθθδκζηή πανάδμζδ ηαζ πμο 

μ ΐ. Γζχβαξ γχκηαξ ζηδκ εθθδκζηή επανπία αίςζε. Κονίανπδ είκαζ, δδθαδή, δ πίζηδ 

ζηδ ζφγεολδ ηςκ θαζκμιεκζηά ακηζεεηζηχκ θαζκμιέκςκ: γςή/εάκαημξ. Δ ααεζά 

νζγςιέκδ πίζηδ ζηδκ αθθδθμδζαδμπή ημοξ, έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ -υπςξ ιαξ πθδνμθμνεί 

ηαζ μ Μζπάθδξ Μεναηθήξ- ζημκ πνςηυβμκμ άκενςπμ: 

«Εδηαίηεξα αηζηφδνμε είλαη ε ζηάζε ηνπ ιεγφκελνπ πξσηφγνλνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηνλ 

ζάλαην: ην ζρέηηδε θαη ηνλ εμίζσλε κε ηε δσή, γηαηί εθιάκβαλε ην αλζξψπηλν ζψκα σο 

αλάινγνλ ηνπ θπηνχ πνπ ζπέξλεηαη θαη θπηξψλεη ζηνλ αηψληα επαλεξρφκελν θχθιν ησλ 

εηήζησλ επνρψλ. Ο αγξφηεο ησλ ηζηνξηθψλ θαη εθπνιηηηζκέλσλ ιαψλ, ζπνξέαο θαη ζεξηζηήο 

ζηε γεσξγηθή απαζρφιεζε, δηαηήξεζε επίζεο γηα πνιχ θαηξφ ηνλ εζηζκφ ηεο ζπλζεψξεζεο 

ησλ δχν αληίζεησλ θαηλνκέλσλ -ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο δσήο- σο δχν κεξψλ κηαο ελφηεηαο 

(…)»
341

 

πςξ μ ζπυνμξ ημο θοημφ θοηνχκεζ ηαζ ακαβεκκάηαζ υηακ ζπένκεηαζ ζημ πχια έηζζ 

ηαζ μ άκενςπμξ υηακ εάαεηαζ εα ακαβεκκδεεί. Ο ΐ. Γζχβαξ αλζμπμζεί ηδ θασηή αοηή 

πεπμίεδζδ ιεηαηνέπμκηάξ ηδ ζε ζηδκζηή πνάλδ, ιέζα απυ ηδκ ζοιαμθζηή «ηαθή» ηαζ 

«αθάζηδζδ» ημο Γζάκκδ. 

                                                 
339

 Απηφζη ζζ. 242: αοηυ πμο απμηαθμφιε γςή ηαζ εάκαημξ δεκ είκαζ πανά δομ δζαθμνεηζηέξ ζηζβιέξ 

ηδξ μθμηθδνςηζηήξ ιμίναξ ηδξ Μάκαξ-Γδξ: δ γςή δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδκ απυζπαζδ απυ ηα ζςεζηά 

ηδξ βδξ, μ εάκαημξ πενζμνίγεηαζ ζε ιζα επζζηνμθή ζ‟ αοηά» 
340

 Απηφζη ζ. 285-286: «Οζ άκενςπμζ δεκ είκαζ πανά απθέξ εκενβδηζηέξ πνμαμθέξ ηδξ αοηήξ θοηζηήξ 

ιήηναξ, είκαζ εθήιενεξ ιμνθέξ πμο αδζάημπα πνμηαθεί ημ πθευκαζια ημο θοηζημφ επζπέδμο. (…) 

Πεεαίκμκηαξ -μ άκενςπμξ- δδθαδή εβηαηαθείπμκηαξ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ, επζζηνέθεζ -ζε ηαηάζηαζδ 

«ζπενιάηςκ» ή «πκεοιάηςκ»- ζημ δέκηνμ. (…) Οζ άκενςπμζ επακεκζςιαηχκμκηαζ ζηδκ παβηυζιζα 

ιήηνα, απμηημφκ ηαζ πάθζ ηδ ζοκεήηδ ημο ζπένιαημξ, λακαβίκμκηαζ ζπένιαηα. Ο εάκαημξ είκαζ ιζα 

επακάθδρδ επαθήξ ιε ηδκ πδβή ηδξ ζοιπακηζαηήξ γςήξ. Θα λακαανμφιε αοηήκ ηδκ ακηίθδρδ ζε υθεξ 

ηζξ δμλαζίεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδ Μάκα-βδ ηαζ ημοξ αβνμηζημφξ ιοζηζηζζιμφξ. Ο εάκαημξ δεκ είκαζ 

πανά ιζα αθθαβή ζδζυηδηαξ (…) Ώκ δ αθήεεζα ηαζ δ γςή δζαηοπχκμκηαζ ιε θοηζημφξ υνμοξ, δ 

επακέκηαλδ ζοκηεθείηαζ ιε ιία απθή ιεηαηνμπή ηδξ ιμνθήξ: απυ ακενςπυιμνθμξ, μ κεηνυξ βίκεηαζ 

δεκηνυιμνθμξ.» 

 
341

 Μζπάθδξ Γ. Μεναηθήξ, φ.π., ζ. 65 
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οπκή εζηυκα ζηδκ εθθδκζηή θασηή πανάδμζδ ηαζ ζηα δδιμηζηά ηναβμφδζα
342

 είκαζ 

ηαζ ημ θαζκυιεκμ μ Υάνμξ κα ζοκμδεφεζ ηαζ κα ζοιπμνεφεηαζ ιε γςκηακμφξ, πμο 

ζφκημια πνυηεζηαζ κα πεεάκμοκ. Μάθζζηα οπάνπεζ ηζ έκα ιμζνμθυζ «Σμο Υάνμο ηαζ 

ημο ηναεζχηδ» -ζηναηζχηδξ, υπςξ ηαζ μ Γζάκκδξ ημο ένβμο- αθθά ηαζ ημ βκςζηυ 

δδιμηζηυ ηναβμφδζ βζα ηδκ πάθδ ημο Υάνμο ηαζ ημο Αζβεκή. Δ ακηίθδρδ υηζ ημκ 

ιεθθμεάκαημ παναζηέηεζ ζημ πνμζηέθαθυ ημο μ Υάνμξ, έπεζ απμηοπςεεί ηαζ ζε 

γςβναθζημφξ πίκαηεξ.  

φκεεζδ υθςκ ηςκ παναπάκς απμηεθεί δ ζηδκζηή πανμοζία ημο εακάημο, πμο ζημ 

ένβμ Οη πιχζηξεο απμηαθείηαζ Μαφνμξ/Κνακη, ζημ πθεονυ ημο Γζάκκδ. οκμδμζπυνμξ 

ηαζ ζοκμδυξ ημο, πνμιδκφεζ ημ ακαπυθεοηημ ηέθμξ ημο. Ο ΐ. Γζχβαξ εηιεηαθθεφεηαζ 

ηζξ θασηέξ δμλαζίεξ, πμο ζοκμιζθμφκ ιε ημ ζοθθμβζηυ αζοκείδδημ ηαζ ηζξ 

δναιαημπμζεί απμηεθεζιαηζηά ζημ ένβμ ημο. 

 

6. Σν βνπλό 

Απνθξπθηζκόο 

Σμ αμοκυ απμηεθεί, ηυζμ ζηζξ ιοεμθμβίεξ υζμ ηαζ ζηζξ ενδζηείεξ, ηυπμ ζενυ: 

«Σν βνπλφ είλαη πην θνληά ζηνλ νπξαλφ θαη γη‟ απηφ απνθηά δηπιή ηεξφηεηα: απφ ηε κηα 

ζπκκεηέρεη ζηνλ ρσξηθφ ζπκβνιηζκφ ηεο ππεξβαηηθφηεηαο («ςειφ», «θάζεην», «αλψηεξν» 

θιπ.) θαη, απφ ηελ άιιε, είλαη ην θαηεμνρήλ βαζίιεην ησλ αηκνζθαηξηθψλ ηεξνθαλεηψλ (…). 

Κάζε κπζνινγία έρεη έλα ηεξφ βνπλφ. (…) Σν βνπλφ ζεσξείηαη ζπρλά ζα ζεκείν ζπλάληεζεο 

ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο, άξα έλα “θέληξν”, ζεκείν φπνπ πεξλάεη ν Άμνλαο ηνπ Κφζκνπ 

(…)»343
 

 

Θεςνμφιεκμ, θμζπυκ, ημ αμοκυ ςξ μ ηυπμξ υπμο μονακυξ ηαζ βδ ηείκμοκ κα 

αημοιπήζμοκ ηαζ κα εκςεμφκ έπεζ θεζημονβήζεζ ακέηαεεκ ςξ πχνμξ «απμηάθορδξ» 

ζε πνμθήηεξ, π.π. Μςοζήξ
344

. Ονιχιεκμξ μ ΐ. Γζχβαξ απυ ηδκ ζενυηδηα πμο 

ημοααθά ζημοξ χιμοξ ημο ημ αμοκυ ςξ ζφιαμθμ πθάεεζ ιζα ζζημνία ιε επίηεκηνμ έκα 

αμοκυ πμο θαίκεηαζ απυ ηδ ηγαιανία εκυξ θνεκμημιείμο. Ββηαεζζηά ιζα μθυηθδνδ 

πυθδ ζηδ αάζδ ημφ αμοκμφ. Δ πυθδ αοηή ηαημζηείηαζ απυ ημοξ απμβυκμοξ ημο 

Βςζθυνμο, ημο Πνμιδεέα, ημο Υνζζημφ. Βπακαζηαηχκ ηαζ ιοζηχκ -ηαηά ημκ ΐ. 

                                                 
342

 Ν. Γ. Πμθίηδξ, Δθινγαί απφ ηα ηξαγνχδηα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ, Βηδυζεζξ Β. Γ. ΐαβζμκάηδ, Ώεήκαζ, 

1966, ζζ.221-229 
343

 Mircea Eliade, φ.π., ζζ.107-108 
344

 Β. ζνέ, Μεγάινη Μχζηεο, ιηθν. Ρ. μονιέθδ-Παηνζανπέα, Βηδυζεζξ Κάηημξ, Ώεήκα, 1981, ζζ.177-

179 
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Γζχβα- πμο «βκχνζγακ» ηζξ απυηνοθεξ
345

 αθήεεζεξ ηαζ πνμζπάεδζακ κα 

απμηαθφρμοκ ηδ βκχζδ ημοξ ζημοξ ακενχπμοξ. Αζυηζ ηυζμ μ Βςζθυνμξ
346

, υζμ ηαζ μ 

Πνμιδεέαξ ηαζ μ Υνζζηυξ εεςνμφκηαζ ηάημπμζ ηδξ φρζζηδξ αθήεεζαξ, αθμφ ήηακ 

δίπθα ζημκ Θευ ηαζ ιεηείπακ ηδξ μοζίαξ ημο. Ο Βςζθυνμξ
347

 ηαζ μ Πνμιδεέαξ 

επακαζηάηδζακ ηαζ εέθδζακ κα αζηήζμοκ εθεφεενα ηδ αμφθδζή ημοξ. Ο Πνμιδεέαξ, 

ιάθζζηα, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Πξνκεζέα Γεζκψηε ημο Ώζζπφθμο, εέθδζε κα ηάκεζ 

ημοξ ακενχπμοξ κα ιδκ θμαμφκηαζ ημκ εάκαημ: «Έζαδζα απ‟ ημοξ εκδημφξ ημκ θυαμ 

ημο εακάημο.»
348

. Ώοηυ ηαζ ιυκμ ήηακ αζέαεζα απέκακηζ ζηδ εεία κμιμηέθεζα. 

Κοκδβήεδηακ υθμζ, υιςξ, ηαζ ηζιςνήεδηακ αάκαοζα. 

Ο ΐ. Γζχβαξ, θμζπυκ, εηιεηαθθεφεηαζ ηδ ζήιακζδ ημο «αμοκμφ» ηαζ ημ ιεηαηνέπεζ ζ‟ 

έκα ηαηαθφβζμ ηςκ απμβυκςκ ηςκ παθαζχκ πεθςηζζιέκςκ πνμζςπζημηήηςκ. Οζ 

απυβμκμί ημοξ είκαζ δ θοθή ηςκ Ηζρλψλ ή Σξίινβσλ ακενχπςκ, αοηχκ δδθαδή πμο 

έπμοκ ηνία εβηεθαθζηά διζζθαίνζα. Πεπμίεδζδ ημο ΐ. Γζχβα αθθά ηαζ ηςκ 

κεονμθυβςκ
349

 είκαζ υηζ μ ακενχπζκμξ εβηέθαθμξ είκαζ επζδεηηζηυξ ελέθζλδξ. 

οκεπχξ, ζημ ιέθθμκ ιπμνεί κα οπάνλμοκ άκενςπμζ ιε πζμ ελεθζβιέκδ κμδιμζφκδ. 

Ηζρλνί μκμιάγμκηαζ απυ ημκ ζοββναθέα δζυηζ δ ναδζκή υρδ πμο ημοξ απμδίδεζ 

εζημκμπμζεί ηδκ ορδθή πκεοιαηζηυηδηά ημοξ. Οζ Ηζρλνί ηαζ Σξίινβνη, θμζπυκ, 

άκενςπμζ ημο ιέθθμκημξ εα ηαηέπμοκ ηδκ μθζηή βκχζδ.  

 

                                                 
345

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ: «Ώοηή δ αζηνζηή ηζιςνία πμο ακαθένεηαζ ζε υθεξ ηζξ ιοεμθμβίεξ, επεζδή ηάπμζμξ 

εέθδζε κα επεηηείκεζ ηζξ ακενχπζκεξ βκχζεζξ, είηε ιε ηδ θςηζά ημο Πνμιδεέα, είηε ιε ηδκ πνμζπάεεζα 

ημο Βςζθυνμο κα εζζπςνήζεζ ζηα ιοζηζηά ηδξ δδιζμονβίαξ, ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ημο Ώδάι, πμο 

βεφηδηε ημκ ηανπυ απυ ημ δέκηνμ ηδξ βκχζεςξ, θαίκεηαζ υηζ οπήνλε πναβιαηζηά. (…)». Ώπυ 

ζοκέκηεολδ ζηδκ Βθέκδ Πεηάζδ, φ.π., 
346

 Γζχνβμξ Π. Πεθάκδξ, Ζ άκκνο ηνπ θεηκέλνπ, Παπαγήζδξ, Ώεήκα, 2008, ζ.369: « (…) δ κφπηα ηδξ 

ζπδθζάξ, πμο ανίζηεηαζ ζηα έβηαηα ημο αμοκμφ, ηνφαεζ ηδκ εκυηδηα ηςκ υκηςκ, ηδκ ηαοηυηδηα ηςκ 

ακηζεέηςκ, ηδκ απανάβναπηδ ζοκάθεζα ημο Υνζζημφ ηαζ ημο Βςζθυνμο.» 
347

 Ο Βςζθυνμξ είκαζ μ πεπηςηχξ Ώνπάββεθμξ, πμο ακηζηάπεδηε ζηδκ πθήνδ ελμοζία ημο Θεμφ, υπςξ 

ακαθένεηαζ ζημ Ζζαΐαο 14: 12-15: «Πςξ έπεζεξ απυ ημκ μονακυ, Βςζθυνε, ηέηκμ ηδξ αοβήξ! Πάκς 

ζηδκ βδ ζοκηνίθηδηεξ, εζφ πμο οπέηαλεξ θαμφξ. Έθεβεξ ιέζα ζμο: “ημκ μονακυ ε' ακέας, ημκ ενυκμ 

ιμο εα ορχζς πάκς απυ ηα άζηνα ημο Θεμφ. Θα πάνς εέζδ πάκς ζημ αμοκυ, ζημ ιαηνζκυ αμννά πμο 

μζ Θεμί ζοκάγμκηαζ. Θ' ακέας πάκς απυ ηα ζφκκεθα ηαζ ιε ημκ φρζζημ εα είιαζ ίζμξ.”Μα έπεζεξ ιέζα 

ζημκ Άδδ, ζηδξ ααφζζμο ημ αοευ.» 
348

 Ώζζπφθμο, Πξνκεζεχο Γεζκψηεο, ιηθ. Σάζμο Ρμφζζμο, Πνυβναιια Ώιθζεέαηνμ, 1983, ζ.300 
349

Marvin Minsky, Ζ θνηλσλία ηεο λφεζεο. Αλαιχνληαο ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ, ιηθν. 

Μονημφξ Ώκηςκμπμφθμο-πφνμο Μακμοζέθδ, Κάημπηνμ, Ώεήκα, (2
δ
) 2006, ζ.627: «Δ ελέθζλδ ημο 

ακενχπζκμο εβηεθάθμο έπεζ ηάκεζ ηέημζεξ πνμυδμοξ ηαζ μδήβδζε ζε ηέημζα αθεμκία δζαεέζζιςκ 

δζαζοκδέζεςκ, χζηε ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ μοζίαξ ημο εβηεθάθμο δεκ ανίζηεηαζ πθέμκ ζηζξ 

Τπδνεζίεξ ημο αθθά ζοκζζηά ηζξ ηενάζηζεξ δέζιεξ κεονζηχκ ζκχκ πμο δοκδηζηά ζοκδέμοκ αοηέξ ηζξ 

Τπδνεζίεξ. Ο εβηέθαθμξ ημο Homo Sapiens ζοκίζηαηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ απυ ζοκδεηζηέξ 

ηαθςδζχζεζξ.» 
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Διίαο: Ώρ, ειάηε καδί κνπ ζην βνπλφ. Τπάξρεη έλα παιηφ νξπρείν πνπ νδεγεί 

θαηεπζείαλ ζηε ζακκέλε πφιε ησλ ηξίινβσλ αλζξψπσλ.350 

Βθηφο, φκσο, απ‟ απηνχο ππάξρεη θαη ε θπιή ησλ Αγγέισλ κε ηνπο νπνίνπο 

επηθνηλσλνχλ νη άλζξσπνη: 

Διίαο:  Δ αλζξσπφηεηα δεκηνπξγήζεθε απφ ηα φλεηξα ησλ αγγέισλ. (…) 

 Βίλαη δχν θφζκνη καθξηλνί θη αληηθξηζηνί, πνπ ζπγθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε 

ηε λφεζε. ,ηη ζθέθηνληαη απηνί εθεί, πξαγκαηψλεηαη εδψ. Κη φ,ηη 

ζθεθηφκαζηε εκείο εδψ, πξαγκαηψλεηαη εθεί. Σίπνηα δελ πάεη ρακέλν. Βίλαη 

ηφζν κεγάιε ε έθηαζε ηνπ θελνχ, πνπ ην παξακηθξφ βξίζθεη ρψξν λα 

ππάξμεη.351
 

Ώκηίζημζπεξ ζηέρεζξ εηθνάγεζ μ ΐ. Γζχβαξ ηαζ ζημ ιοεζζηυνδιά ημο «Ώκεζζιέκμξ 

άκηναξ»:  

 

«Μα δελ ππάξρεηο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μηα απιή ζθέςε είζαη, θάπνηνπ άιινπ. Πηζαλφλ θαη 

θεπγαιέα. Ώπηφ πνπ δεηο εδψ είλαη ππνζεηηθφ. Καη πάλησο φρη απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

ζπκβαίλεη. (…) - Πψο ζέιεηο λα γλσξίδσ ηε ζθέςε ηνπ Πξαγκαηνπνηεηή κνπ;  

- Πνηνλ ππαηλίζζεζαη κ‟ απηφ ην φλνκα; Σνλ Θεφ κήπσο;  

- ρη, βέβαηα. Ο Πξαγκαηνπνηεηήο κνπ είλαη κηα νληφηεηα, θαη πξνβνιή ηεο ζθέςεο ηνπ είκαη 

εγψ θη ίζσο θαη θάπνηνο άιινο.(…) Γη‟ απηφ κε λνηάδεζαη θαη πνιχ. Βμάιινπ δελ κπνξείο λα 

επέκβεηο, θαηά κεγάιν κέξνο, ζηηο πξάμεηο ζνπ.»
352

 

 

Σνζάκηα πενίπμο πνυκζα ανβυηενα αθυημο βνάθηδηε Σν βνπλφ, μ ΐ. Γζχβαξ ζημ 

ιοεζζηυνδιά ημο έπεζ ακηζηαηαζηήζεζ ημοξ Αγγέινπο ιε αοηυ ημ μκ πμο απμηαθεί 

Πξαγκαηνπνηεηή. Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα ημ ίδζμ πνάβια: ηάπμζμ ακχηενδξ 

πκεοιαηζηήξ ααειίδαξ μκ, ημο μπμίμο μ άκενςπμξ είκαζ παναηθάδζ ή ιανζμκέηα, υπςξ 

θέεζ παναηηδνζζηζηά -ηδκ ίδζα άπμρδ εηθνάγεζ ηαζ ζημ εεαηνζηυ Ο Γνλ Κηρψηεο ζε 

λέεο πεξηπέηεηεο. Ο ΐ. Γζχβαξ οπμζηδνίγεζ εδχ ηδκ φπανλδ δζαθμνεηζηχκ «ηυζιςκ», 

δζαθμνεηζηχκ πκεοιαηζηχκ επζπέδςκ φπανλδξ: βήζκςκ, ηνίθμαςκ, αββεθζηχκ ηηθ. 

Γεβμκυξ πμο ζοκάδεζ ιε ηζξ απμηνοθζζηζηέξ
353

 εεςνίεξ πενί πμθθαπθχκ πκεοιαηζηχκ 

                                                 
350

  ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σν βνπλφ, υ.π., ζ.122 
351

 Απηφζη ζ.132 
352

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Αλζηζκέλνο άληξαο, υ.π., ζ.127 
353

Υανά Μπαημκζηυθα, Πνιηηηζκηθά Μνξθψκαηα ζην ζέαηξν ηνπ Βαζίιε Εηψγα, υ.π., ζ. 126: «(…) βζα 

κα ειθακίζεζ έκα ηαθεζδμζηυπζμ ζδεχκ, πμο έπμοκ ηζξ νίγεξ ημοξ ζε ιζα ιοζηζηζζηζηή-εεμζμθζηή 

πανάδμζδ. (…) αοηυξ -μ αζεεκήξ- ζοθθαιαάκεζ ζοιπακηζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ πμο, ζημ ιαηνζκυ 



 189 

επζπέδςκ ηαζ ηυζιςκ.
354

 Βλάθθμο μ ήνςάξ ημο, Δθίαξ, αοημαπμηαθείηαζ 

«απυηνοθμξ» ηαζ βζμξ ημο Βςζθυνμο. Έηζζ, δζηαζμθμβεί ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ 

απυθοηδξ βκχζδξ. 

 

Διίαο: Βίκαη απφθξπθνο. Κπλεγεκέλνο γηνο ηνπ Βσζθφξνπ. Γσ ππνγείσο ζε 

νιηγνζχρλαζηνπο δξφκνπο.355 

 

Βπζπθέμκ, μ Δθίαξ, ηαηαθένεηαζ εκάκηζα ζηδκ ζδεμθμβία ημο δοσζιμφ, ηδξ δζανπίαξ
356

 

φθδξ-πκεφιαημξ, γςήξ-εακάημο πμο δζέπεζ ηδ δοηζηή ζηέρδ. Οφηε μζ 

απμηνοθζζηέξ
357

, μφηε  μ Εκδμοζζιυξ
358

 ζοβηαηακεφμοκ ζ‟ αοηήκ ηδκ δζάηνζζδ. Οφηε 

θοζζηά ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ. Δ φθδ είκαζ απθχξ ιζα δζαθμνεηζηή έηθακζδ ηδξ 

ακενχπζκδξ μκηυηδηαξ ηαζ ημ πκεφια είκαζ ιζα άθθδ. Ώδζαίνεηεξ ηαζ 

αθθδθελανηχιεκεξ ζοκζζημφκ ηδκ ακενχπζκδ πμζυηδηα. Γζ‟ αοηυ μ Δθίαξ ηαζ δ 

Μζνάκηα επζεοιμφκ κα «δδιζμονβήζμοκ» έκα παζδί «κμδηζηυ» πμο κα ιδκ 

«ελαπαηάηαζ απυ ημκ δοσζιυ»: 

 

Μηξάληα: Γηα λα κελ εμαπαηάηαη απφ ηνλ δπτζκφ. Να απνδίδεη νξζά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Να έρεη θπζηνινγηθή επνπηεία ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ.(…) 

Υσξίο θχιν. 

Διίαο: Βξκαθξφδηην, σνηφθν.359
 

 

Ο ενιαθνμδζηζζιυξ είκαζ δ έκκμζα πμο επακεζζάβεηαζ εδχ -ηδκ πνςημζοκακηήζαιε 

ζημκ Φαιιφ πάλσ ζην ινπινχδη- ηαζ εα ακαπηοπεεί ζηα ηεθεοηαία ένβα ημο, αθθά ηαζ 

ζημκ δμηζιζαηυ ημο θυβμ.  

Σμ «αμοκυ» ζηαδζαηά ανπίγεζ κα θθέβεηαζ. Φθυβεξ λεπεηζυκηαζ  απυ ηδκ ημνοθή ημο 

ηαζ νςβιέξ ηαηαηθφγμοκ ηδ αάζδ ημο, υπςξ ζοιααίκεζ ζοκήεςξ ζε «απμηαθφρεζξ» 

ηαζ ζε εκμναηζηέξ ηαηαζηάζεζξ πνμθδηχκ, δείβιαηα εεμθάκεζαξ. Βδχ, απυ ηζξ νςβιέξ 

                                                                                                                                            
πανεθευκ ηδξ ακενςπυηδηαξ, εκζςιαηχεδηακ ζοιαμθζηά ζε ιοζηδνζαηέξ ημζιμβμκζηέξ θζβμφνεξ ηαζ 

ζε θμβζηχξ δοζακάβκςζηα θζθμζμθζηά αλζχιαηα υπςξ, ηα ποεαβμνζηά, ηα μνθζηά η.ά.» 
354

 H. P. Blavatsky, Αξραία Μπζηήξηα, ιηθν. Ώκδνέα Σζάηαθδ, Εάιαθζπμξ, Ώεήκα, 1989, ζζ.25-34 
355

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σν βνπλφ, υ.π., ζ.116 
356

 Θεμδυζδξ Πεθεβνίκδξ, Λεμηθφ ηεο Φηινζνθίαο, υ.π., Λήιια Αζανπία, ζ. 162: «Αζανπία ή δοζζιυξ 

(…) είκαζ δ ακηίθδρδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ζημκ ηυζιμ οπάνπμοκ δφμ ανπέξ -δ φθδ ηαζ ημ πκεφια.» 
357

 Σγμοθζάκμ Κνέιιενηγ, Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηνπ Απφθξπθνπ, φ.π., ζ. 40: «Κάεε ηζ πμο οπάνπεζ, 

είκαζ ιία εκυηδηα, ζφκεεζδ ηνζχκ μοζζςδχκ ζημζπείςκ: φθδξ, γςήξ ηαζ εκένβεζαξ.» 
358

 μοάιζ ΐζαεηακάκηα, Βεηάληα, Ζ Αξηζηνηειηθή θηινζνθία ηνπ Ηλδνπτζκνχ, ιηθν. Γνδβμνίμο Π. 

Λμοηίδδ, Βηδυζεζξ Βνςδζυξ, Θεζζαθμκίηδ, 2005, ζ.34 
359

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζζ.138-139 
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λεπφκεηαζ δ «κέα θοθή» ηςκ ακενχπςκ, ηςκ ηνίθμαςκ, ηςκ ιοδιέκςκ ζηζξ αζχκζεξ 

αθήεεζεξ, πμο ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα εα ηονζανπήζεζ ζηδ βδ ζηδ εέζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ 

βεκζάξ, πμο εα εηθείρεζ. 

 

Μηξάληα: Μνπ θαίλεηαη, ηνπο αθνχσ … ΐαξηά θηεξνπγίζκαηα … Πειψξηα δεξκάηηλα 

θηεξά … 

Διίαο: (…) Βίλαη νη Δμάγγεινη … 

Μηξάληα: (…) Ήξζαλ. 

Διίαο: (…) Ώπηνί είλαη νη πξνάγγεινη. 

(…) ρίζηεθε ην βνπλφ ζηε δπηηθή ιφρκε, αλάκεζα ζηα δχν ρσξηά. Άλνημε σο 

ηα έγθαηά ηνπ. 1953 ρξφληα θπνθνξνχζε απηή ηε ηηγκή.
360

 

 

Σμ ηζ ζδιαίκεζ δ πνμκμθμβία (1953) πμο παναεέηεζ μ ζοββναθέαξ είκαζ άδδθμ. Ίζςξ μ 

ΐ. Γζχβαξ είπε ηδκ πνχηδ ημο ιοδηζηή ειπεζνία ζημκ απμηνοθζζιυ ημ έημξ 1953, ηζ 

έηζζ εεςνεί μνυζδιμ αοηήκ ηδκ πνμκμθμβία. Ώοηή εα ιπμνμφζε κα είκαζ ιζα 

ελήβδζδ. Βπζπθέμκ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ απμηνοθζζηζηή ανζειμζμθία ηαζ ηάκμκηαξ 

αοεαίνεηεξ, εκ πμθθμίξ, ιαεδιαηζηέξ πνάλεζξ εα ιπμνμφζαιε κα ηαηαθήλμοιε ζ‟ έκα 

ααέααζμ ζοζπεηζζιυ. Πνμηζιμφιε, υιςξ, κα πενζμνζζημφιε ζε υ,ηζ ιπμνμφιε κα 

επμπηεφζμοιε εη ημο αζθαθμφξ, πςνίξ κα πενζπέζμοιε ζε εζημημθμβίεξ. Δ 

διενμιδκία αοηή εα παναιέκεζ, έηζζ, αδζεοηνίκζζηδ, αθμφ δεκ ακαθένεηαζ πμοεεκά 

αθθμφ ζημ ένβμ ημο. 

«Σμ αμοκυ» ηεθζηά είκαζ έκα ηέπκαζια, έκα εθεφνδια, ιζα αθθδβμνία ημο ΐ. Γζχβα, 

πμο παηά, υιςξ, ζε αηνάκηαπηα ιοεμθμβζηά δεδμιέκα. πςξ απυ ηα ζπθάπκα ημο 

λεπφκεηαζ δ «κέα θοθή» ηαοηυπνμκα λεπφκεηαζ ηαζ δ ζδεμθμβία ημο ζοββναθέα. 

«Βλάββεθμζ» δζαζημνπίγμκηαζ πακημφ, ελαββέθθμκηαξ ηδ ιεηαθοζζηή ημο ζδεμθμβία. 

 

7. Big-Bang 

Κνζκηθό απγό  

Ο ιεβάθμξ θοζζηυξ Godel (Γηέκηεθ) οπμζηήνζγε υηζ «Μυκμ μζ ιφεμζ πανμοζζάγμοκε 

ημκ ηυζιμ υπςξ εα έπνεπε πνμηεζιέκμο κα έπεζ ηάπμζμ κυδια.»
361

. Έηζζ ηαζ μ ΐ. 

Γζχβαξ, ζημ εεαηνζηυ ημο ένβμ Big-Bang, μζημδμιεί ιζα ζηδκζηή ιοεμθμβία, 

ημιιάηζ-ημιιάηζ ζακ παγθ, ακηθχκηαξ απυ ημοξ ιεβάθμοξ ημζιμβμκζημφξ ηαζ 

                                                 
360

 Απηφζη ζζ.145-147 
361

 Payl Yourgrau, Έλαο θφζκνο δίρσο ρξφλν, ιηθν. Έθεκαξ Πζζζία, Σναοθυξ, Ώεήκα, 2005, ζ.18 
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μκημθμβζημφξ ιφεμοξ υθςκ ηςκ ενδζηεζχκ. Βηιεηαθθεφεηαζ ημ ηενάζηζμ μπθμζηάζζμ 

ηςκ ενδζηεζχκ, ακαπθάεεζ, ακαζοκεέηεζ, πνμζεέηεζ ηζξ κευηενεξ επζζηδιμκζηέξ 

βκχζεζξ ηαζ ηαηαθήβεζ ζε έκα δζηυ ημο ζδεμθμβζηυ ιυνθςια πνςηυβκςνμ.  

ημ ηείιεκμ ημο Big-Bang ακαθένεηαζ δ έκκμζα ημο «ημζιζημφ αοβμφ»
362

 ςξ δ 

πνςηανπζηή ιμνθή πμο είπε ημ ζφιπακ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ακηίθδρδ πμο ζοκάδεζ ηαζ 

ιε ηζξ απμθάκζεζξ ηδξ ενδζηεζμθμβίαξ.
363

. Σμ αοβυ ακηζπνμζςπεφεζ ηυζμ ηδκ έκκμζα 

ηδξ ημζιμβμκίαξ υζμ ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ ακενςπμβμκίαξ
364

. Σαοηυπνμκα ιε ηδκ 

απεζηυκζζδ ηδξ ανπζηήξ ζοιπακηζηήξ ιμνθήξ,  ημ αοβυ
365

  (Βζηυκα 3) ςξ ζφιαμθμ 

ακελάνηδημ ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηα ειαθήιαηα ηδξ ακακέςζδξ ηδξ Φφζδξ. οιποηκχκεζ 

ηδκ έκκμζα ηδξ ακαβέκκδζδξ, ηδξ αέκαδξ  

  

Βζηυκα 3 

δζαηήνδζδξ ηδξ γςήξ ιέζα απυ ηδκ ηομθμνμφιεκδ φπανλδ.  

 

Δξκαθξόδηην  

Βπίζδξ, δ έκκμζα ημο «ενιαθνυδζημο» πνμαάθθεηαζ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ ένβμ. Σμ ανζεκζηυ 

ηαζ ημ εδθοηυ ήηακ εκςιέκα ζηδκ απανπή ημο ηυζιμο. Αζαπςνίζηδηακ ηαηά ηζξ 

δζαδζηαζίεξ πμο αημθμφεδζακ, αθθά πάκημηε ημ έκα ιζζυ ακαγδηά ημ άθθμ απυ ημ 

                                                 
362

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Big-Bang, φ.π., ζ.27: «Έπμοιε ημζκή παηνίδα. Έπμοιε ένεεζ ηαζ μζ δφμ απυ ημκ 

είνζμ. Βίιαζηε απυ ημ ίδζμ ααβυ».  
363

Mircea Eliade, φ.π., ζ.384: «Σμ εέια ημο ημζιμβμκζημφ αοβμφ ζοκακηάηαζ ζηδκ Πμθοκδζία, ηαζ 

είκαζ ζοκδεζζιέκμ ζηδκ Εκδία, ζηδκ Εκδμκδζία, ζημ Ενάκ, ζηδκ Βθθάδα, ζηδ Φμζκίηδ, ζηδ Λεηημκία, 

ζηδκ Βζεμκία, ηδ Φζθακδία, ζημοξ Πακβημοί ηδξ δοηζηήξ Ώθνζηήξ, ζηδκ Κεκηνζηή Ώιενζηή ηαζ ζηδ 

δοηζηή αηηή ηδξ Νυηζαξ Ώιενζηήξ. Σμ ηέκηνμ δζάδμζδξ αοημφ ημο ιφεμο πζεακυηαηα πνέπεζ κα 

ακαγδηδεεί ζηδκ Εκδία ή ηδκ Εκδμκδζία.» 
364

 Απηφζη ζ.384 
365

Κανθ Γζμοκβη, Σα ζχκβνια ηεο κεηακφξθσζεο, χκβνια ηεο Μεηακφξθσζεο, ιηθν. Φςηεζκμφ 

Καηζαμφκδ, Ώνζεκίδδ, Ώεήκα, 1991ζ.183, εζη. 75: «ημ πθάζζιμ ημο ααβμφ ημο ηυζιμο. Ώίβοπημξ» 
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μπμίμ απμηυπδηε. Δ ζδέα αοηή παίγεζ ηονίανπμ νυθμ ζημ εεαηνζηυ αοηυ. Ο Υνήζημξ 

είκαζ βζα ηδ μθία μ «ανπέηοπμξ ζφκηνμθμξ»
366

, μ «ημζιζηυξ ζφκηνμθμξ»
367

 ημκ 

μπμίμ, ηαεχξ ήηακ ηοπενή ζοκάκηδζε ζηδ βδ. Σμ ίδζμ απμδεζηκφεηαζ υηζ ζοιααίκεζ 

ηαζ ιε ηδκ Βοεαθία ηαζ ημκ Ρζγάνδ. Ο Ρζγάνδξ έπαζε ηδκ Βοεαθία ζε ηάπμζα 

πνμδβμφιεκδ γςή ηαζ ηχνα φζηενα απυ πενζπθακήζεζξ λακαανίζημκηαζ. 

 
 

Ρηδάξεο: Ώπηή … Ώπφζαλελ ζηε κεγάιε Κνιέηαλ θαη ρφξδνλ-ρφξδνλ εγψ αρκάηεπα ηελ 

δσήλ κε θνλθφληα θαη αρλάραλα. Ώπηή δελ ήξζε θαη δελ ήξζε θαη ζηελ άιιελ 

Κνιέηαλ ην θσο κεγάινλ θαη ζθνηεηλφλ … Θπκάκαη δελ ήξζε θαη δελ ήξζε θαη 

ρφξδνλ-ρφξδνλ έκεηλα ζθφηνο … Καη ζηελ άιιελ Κνιέηαλ έκεηλα ζθφηνο θαη 

ζ‟ απηήλ ηελ Κνιέηαλ έκεηλα ζθφηνο. (ηελ Βπζαιία) Θπκάζαη; 

(…) 

νθία: Ννκίδσ φηη βξέζεθαλ!368
 

 

Ο Ρζγάνδξ ηαζ Βοεαθία ζοκεκκμμφκηαζ ζε ιζα «παζδζηή», υπςξ ηδ παναηηδνίγεζ μ 

ζοββναθέαξ, βθχζζα πανυιμζα ιε ηζξ αηαηαθααίζηζηεξ θέλεζξ πμο ανενχκμοκ μζ 

ήνςεξ ζηα Γνθάξηα. Πνυηεζηαζ, ιάθθμκ, βζα ηδκ ανπεηοπζηή
369

 βθχζζα ηςκ εκκμζχκ 

ηαζ ηςκ ηαηαζηάζεςκ, ηδ «κμδηζηή βθχζζα»
370

 υπςξ ηδκ μκμιάγεζ, μ ζοββναθέαξ, 

ζημ ιοεζζηυνδιά ημο «Ώκεζζιέκμξ άκηναξ». Βπίζδξ, μ Ρζγάνδξ πνμζθένεζ ζηδκ 

Βοεαθία ιέζα απυ ημ ζαημφθζ πμο ηναηά έκα ακηζηείιεκμ, ημ «Γημγυ»
371

, πμο εηείκδ 

                                                 
366

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.31 
367

 Απηφζη ζ.27 
368

 Απηφζη ζζ.63-64 
369

 Luc Benoist, εκεία, ζχκβνια θαη κχζνη, ιηθν. Ώνζζηέαξ Πανίζδ, Κανδαιίηζα, Ώεήκα, 1992, 

ζζ.26-27: «Οζ Ώββθμζάλμκεξ βθςζζμθυβμζ έπμοκ οπμεέζεζ πμθθέξ πζεακέξ πδβέξ βζα ηδ βέκκδζδ ηςκ 

βθςζζχκ: 1) ιζα πδβή ιζιδηζηή (εεςνία ημο κπάνπ-νπάνπ, βαφβζζια ζηφθμο) ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία 

μ θυβμξ πνμήθεε απυ μκμιαημπμζίεξ πμο ιζιμφκηακ ημοξ θοζζημφξ εμνφαμοξ ή ηναοβέξ 2) ιζα πδβή 

ζοβηζκδζζαηή (εεςνία ημο πνπ-πνπ επζθχκδια πενζθνυκδζδξ, ή αβακάηηδζδξ ή αβςκίαξ) ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία μ θυβμξ ζπδιαηίζηδηε πνμμδεοηζηά, ιε αθεηδνία ήπμοξ αοευνιδηα εηθναζηζημφξ, πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ηαεμνζζιέκα ζοκαζζεήιαηα 3) ιζα πδβή ανιμκζηή (εεςνία ημο ληηγθ-ληνγθ, 

επακαθδπηζηυξ ήπμξ) ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ βθχζζα εα πνέπεζ κα ακαηαθεί έκακ ζοιαμθζηυ 

ζοζπεηζζιυ ακάιεζα ζ‟ έκακ ήπμ ηαζ ημκ ζιπνεζζζμκζζηζηυ ημο ακηίηηοπμ 4) ιζα πδβή ημζκςκζηή 

(εεςνία ημο γην-ε-γην, σ, νπ-ς, νπ, παθζυ νοειζηυ ηναβμφδζ ηδξ ηςπδθαζίαξ) ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ 

βθχζζα βεκκήεδηε απυ ηα ηναβμφδζα ή πμνςδζαηά άζιαηα πμο ζοκυδεοακ ηδ ιοσηή πνμζπάεεζα ηαζ 

έδζκακ ημκ νοειυ ζηζξ ζοθθμβζηέξ ζςιαηζηέξ αζηήζεζξ ηςκ πνμβυκςκ ιαξ ζηδ δμοθεζά.» 
370

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Αλζηζκέλνο άληξαο, υ.π., ζζ.76-77 ηαζ ζ.80: «Κάπμζα θέλδ αηαηακυδηδ, ζπεδυκ 

ανεθζηή. πςξ ηάηζ ζακ “κηνμκ” “θαβηυ”, “βημοθζπμφ”! (…) Τπάνπεζ δ εεςνία πμο δέπεηαζ ημ 

θελζθυβζμ ηςκ ανεθχκ. Οζ πνχημζ ήπμζ πμο αβαίκμοκ απυ έκα ιςνυ πνμένπμκηαζ απυ ηδ κμδηζηή 

βθχζζα ζηδκ μπμία ήηακ εεζζιέκμ ημ έιανομ, ηαεχξ επζημζκςκμφζε ιε ημ ιδηνζηυ ζχια.» ηαζ «(…) 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ανπέηοπδ ηαζ ιυκδ αθδεζκή βθχζζα ημο ζφιπακημξ ηυζιμο ηδ Νμδηζηή.» 
371

 Σμ «βημγυ» δπεί υπςξ ημ «ιπμγυ» πμο είκαζ ηαζ μ ηίηθμξ ημο ηεθεοηαίμο εεαηνζημφ ένβμο ημο ΐ. 

Γζχβα. 
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δείπκεζ κα ακαβκςνίγεζ. Πνυηεζηαζ ιάθθμκ βζα ηάπμζμ ακηζηείιεκμ βκςζηυ απυ ηδκ 

ανπζηή ημοξ ζοκάκηδζδ ζηδκ πνμδβμφιεκδ γςή ημοξ.  

Ο ιφεμξ ηδξ ακενχπζκδξ αιθζβέκεζαξ είκαζ πμθφ δζαδεδμιέκμξ ζε υθεξ ηζξ 

ενδζηεοηζηέξ παναδυζεζξ. Βιπίπηεζ ζημ πθαίζζμ ηδξ βεκζηυηενδξ ακηίθδρδξ βζα 

ηαφηζζδ ηςκ ακηζεεηζηχκ γεοβχκ, υπςξ αοηή απεζημκίγεηαζ ζηδκ ανπζηή θάζδ ηδξ 

δδιζμονβίαξ. Ο ανπέβμκμξ άκενςπμξ εεςνείηαζ ακδνυβοκμξ
372

. Τπμζηδνίγεηαζ, 

ιάθζζηα, πςξ ηαζ μ ιφεμξ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ Βφαξ απυ ημ πθεονυ ημο Ώδάι ηδκ ίδζα 

ανπζηή αιθζβέκεζα ζοιαμθίγεζ. Δ αιθζβέκεζα, υιςξ, είκαζ δ ζοιαμθμπμίδζδ ηαζ ηδξ 

εκηέθεζαξ
373

 ηδξ πνςηανπζηήξ θάζδξ ηδξ φπανλδξ. Ο ΐ. Γζχβαξ πνμαάθθεζ ηδκ 

αιθζβέκεζα ςξ ημ πνυηοπμ αοηήξ ηδξ μθμηθήνςζδξ ζε υθα ζπεδυκ ηα ένβα ημο. Σμ 

απμδεζηκφεζ άθθςζηε ηαζ μ δμηζιζαηυξ ημο θυβμξ: 

 

« (…) Δ ζπλάληεζε θαη ε έλσζε ηνπ ζειπθνχ κε ην αξζεληθφ, κηαο γπλαίθαο θη ελφο άληξα, 

είλαη έλα θνζκηθφ γεγνλφο. ρη γηαηί ζα θάλνπλ παηδηά -κπνξεί θαη λα κελ θάλνπλ πνηέ- αιιά 

γηαηί ζα ελψζνπλ ηηο δχν δπλάκεηο ηνπ θνζκηθνχ φληνο ζε κία. Ίζσο, αθφκε, πξνηηκεζεί ε 

δεκηνπξγία ηνπ εξκαθξφδηηνπ πνπ ζα δψζεη ζηνλ εγθέθαιν κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα. 

(…)»374
 

 

Βλάθθμο, ηαζ δ ανπαία εθθδκζηή ηναβςδία πνμαάθθεζ ιε ηδκ αιθζβέκεζα
375

 πμο 

πνμζδίδεζ ζημκ εευ Αζυκοζμ ηδκ ανπέβμκδ αοηή πεπμίεδζδ. Ο Αζυκοζμξ είκαζ μ εευξ 

ηδξ αιθζβέκεζαξ, ζοκδοάγεζ παναηηδνζζηζηά ηαζ απυ ηα δφμ θφθα βζαηί αηνζαχξ 

ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ παιέκδ ανπζηή εκυηδηα. Γζ‟ αοηυ ηζ μ ΐ. Γζχβαξ ημπμεεηεί ημοξ 

ανπαίμοξ εθθδκζημφξ ιφεμοξ ζηδκ ημνςκίδα ηςκ ιοεμθμβζχκ. 

 

                                                 
372

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.393: «Δ δζβέκεζα ημο ανπέβμκμο ακενχπμο απμηεθεί πανάδμζδ αηυια 

γςκηακή ζηζξ θεβυιεκεξ πνςηυβμκεξ ημζκςκίεξ (…)» 
373

 Απηφζη ζ.393: «Γζα ημ υηζ πνέπεζ κα δζαηνίκμοιε ζημκ ακδνμβοκζζιυ ημο ανπέβμκμο ακενχπμο ιία 

απυ ηζξ εηθνάζεζξ ηδξ ηεθεζυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοκμθμπμίδζδξ, έπμοιε ιζα κέα απυδεζλδ ζημ βεβμκυξ υηζ 

ακηζθαιαάκμκηακ ζοπκά ηδκ ανπέβμκδ αιθζβέκεζα ζε ζθαζνζηή ιμνθή: υιςξ, πνυηεζηαζ βζα ημ πμθφ 

βκςζηυ παναηηδνζζηζηυ, δ ζθαίνα ζοιαυθζγε ηαζ ζημ επίπεδμ αηυιδ ηςκ ανπασηχκ πμθζηζζιχκ, ηδκ 

ηεθεζυηδηα ηαζ ηδκ έκκμζα ημο ζοκυθμο.» 
374

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», Πεξίηερλν 1 (1999), ζ.41 
375

 Βονζπίδδ, ΐάηπεξ, φ.π., ζηζπ.352-353: «μζ δ‟ ακά πυθζκ ζηείπμκηεξ ελζπκεφζαηε ημκ εδθφιμνθμκ 

λέκμκ (…)» [Κζ άθθμζ ζηδκ πυθδ ζπεφζαηε ημκ λέκμ κα ιμφ ανείηε, εηείκμκ ημκ βοκαζηςηυ (…)] 
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«Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη ν ειιεληθφο κχζνο ζα επηβεβαηψλεηαη πάληνηε ζαλ αλζξψπηλνο. 

Καη φ,ηη αλαθέξεηαη εθεί, είλαη κηα δνηή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ ζα απνθαιχπηεηαη θαη ζα 

επαιεζεχεηαη κέξα κε ηε κέξα.»
376

 

 

Ο Ρζγάνδξ ηαζ δ Βοεαθία λακαανίζημκηαζ ηαζ «επακ-εκμπμζμφκηαζ» ιέζς ηδξ 

«ενςηζηήξ» έθλδξ πμο αζζεάκμκηαζ ηαζ δ μπμία αίνεζ ηα δζα-θοθζηά ζφκμνα. Σδκ ίδζα 

εειαηζηή μ ΐ. Γζχβαξ πναβιαηεφηδηε ηαζ ζημ εεαηνζηυ ημο Οη γάκνη. 

 

8. Ο Ζζνπνηόο 

Απνθξπθηζκόο / Αηγππηηαθή Βίβινο ησλ Νεθξώλ 

Σμ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ εζζένπεηαζ ζε δφζααηα απμηνοθζζηζηά ιμκμπάηζα. 

Ώπμπεζνάηαζ κα θένεζ ζε επαθή ημκ ηυζιμ ηςκ γςκηακχκ ιε ημκ ηυζιμ ηςκ κεηνχκ. 

Φοζζηά, ακηίηεζηαζ ζηδ Υνζζηζακζηή ζδεμθμβία ηαζ ιεηαθοζζηή, πμο ηνααμφκ 

δζαπςνζζηζηή βναιιή ακάιεζα ζημοξ δφμ ηυζιμοξ. Σδκ επζημζκςκία ηςκ δφμ ηυζιςκ 

είπε οπαζκζπηεί μ ΐ. Γζχβαξ ηαζ ζημ Πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο, υηακ μ Αάζηαθμξ 

απεοεφκμκηαξ ιζα ενχηδζδ ζηδκ κεηνή Ώκηζβυκδ είπε θάαεζ ςξ απάκηδζδ έκα 

βέθζμ
377

. Βκδεζηηζηυ υηζ ηάπμζα ακηαπυηνζζδ οπήνπε απυ ημκ άθθμ ηυζιμ. Δ ζηάζδ 

ημο, εηεί, ήηακ εζνςκζηή. ημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ πνδζζιμπμζεί άθμαα αοηήκ ηδκ 

επζημζκςκία, βζαηί ημκ ελοπδνεηεί δναιαημονβζηά.               

Πανμοζζάγεζ ημοξ κεηνμφξ βμκείξ ημφ ηεκηνζημφ πνμζχπμο/δεμπμζμφ κα 

εκζανηχκμκηαζ δζαδμπζηά ζημ ζχια ημο βζμφ ημοξ ηαζ κα ημο απμηαθφπημοκ ηδ θφζδ 

ημο επέηεζκα. Βκδεπυιεκμ πμο ζοιααδίγεζ ιε ηζξ πεπμζεήζεζξ ηςκ απμηνοθζζηχκ
378

: 

Ώθθά δ επζημζκςκία γςκηακχκ/κεηνχκ ανίζηεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηςκ 

πνςηυβμκςκ θοθχκ: 

 

                                                 
376

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.41 
377

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σν πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο, Ζ θσκσδία ηεο κχγαο, υ.π., ζ.20: «Αάζηαθμξ: 

Ώκηζβυκδ, εζείξ δεκ ιπμνείηε κα επέιαεηε; (Ώημφβεηαζ έκα βεθάηζ, ζακ ηυνκα πμδδθάημο. Οζ άθθμζ 

ιέκμοκ έηπθδηημζ ι‟ αοηυ πμο αημφκε) Αάζηαθμξ: Αεζπμζκίξ Ώκηζβυκδ, ζαξ παναηαθχ ελδβήζηε ημοξ, 

ζε ηζ αηνζαχξ πζζηεφμοιε ειείξ μζ κέμζ άκενςπμζ; (Ώημφβεηαζ πάθζ ημ ίδζμ βεθάηζ) Παηέναξ: 

“Μίθδζε!”» 
378

 Dion Fortune, Μέζα απφ ηηο πχιεο ηνπ ζαλάηνπ, Εάιαθζπμξ, Ώεήκα, 1997, ζζ.35-36: «Ο κεηνυξ, ζημ 

δζηυ ημο επίπεδμ, είκαζ κμοξ πςνίξ ζχια, υηακ ιζθάεζ ζηζξ κμδηζηέξ ιαξ αζζεήζεζξ ηαζ υπζ ζηζξ 

ζςιαηζηέξ. Με άθθα θυβζα, δ δζαίζεδζή ιαξ είκαζ πμο ημκ ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ υπζ δ υναζδ. ηακ 

βίκεηαζ ιζα δζαζζεδηζηή επζημζκςκία, μ εάκαημξ απμβοικχκεηαζ απυ ηδ θνίηδ ημο. Οθείθμοιε κα 

εεςνήζμοιε ημοξ κεηνμφξ ζακ γςκηακμφξ ζε ηάπμζα άθθδ ζοκεζδδζζαηή ηαηάζηαζδ ηαζ υπζ ζε ηάπμζμ 

άθθμ ηυπμ. Ώκ ιπμνμφζαιε κα “ζοκημκζζημφιε” ιε ημοξ ηναδαζιμφξ ημοξ, εα ιπμνμφζαιε κα ημοξ 

αημφζμοιε ηαζ κα ημοξ ιζθήζμοιε.» 
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«(…) Νάθη ιαφο ηεο δπηηθήο Κίλαο: Οη Νάθη πίζηεπαλ αθξάδαληα φηη νη λεθξνί επηδνχζαλ. Αελ 

δνχζαλ πίζσ απφ ηα ζχλλεθα ζην γαιαλφ νπξαλφ, αιιά βξίζθνληαλ θάπνπ θνληά, ζηελ άιιε 

πιεπξά ηνπ πέπινπ. Μπνξνχζαλ λα ην αλαζεθψζνπλ ή ηνπιάρηζηνλ λα ηνπ θάλνπλ κηα 

ηξχπα γηα λα θνπβεληηάζνπλ ιίγν κε ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο πνπ είραλ θχγεη.»379
 

 

Οζ κεηνμί βμκείξ ημο δεμπμζμφ είκαζ άημια πμο έπμοκ ιοδεεί, ιέζς ημο εακάημο, ζηδ 

ζοιπακηζηή αθήεεζα ηαζ επζημζκςκμφκ ιε ημκ βζμ ημοξ βζα κα ημφ ηδ 

ιεηαθαιπαδεφζμοκ. Πανυιμζα ζοθθμβζζηζηή εηθνάγεηαζ ηαζ ζε άθθα απμηνοθζζηζηά 

ηείιεκα. Καηά ημκ απμηνοθζζιυ μ εάκαημξ δεκ είκαζ έκα ηέθμξ, αθθά ιζα ηαηάζηαζδ 

δζαθμνεηζηήξ ζοκεζδδηυηδηαξ, υπμο δεκ απμηθείεηαζ δ επζημζκςκία ιε ημοξ 

γςκηακμφξ
380

. 

Ώηυια ηαζ μ Καγακηγάηδξ απμηυθιδζε κα θένεζ ζε επαθή ημοξ δφμ ηυζιμοξ ζημ 

ιοεζζηυνδιά ημο Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Αιέμε Ενξκπά, υπμο μ ζοββναθέαξ 

ζοκακηζέηαζ ιε έκακ κεηνυ θίθμ ημο μ μπμίμξ θέεζ: 

 

«Ώρ, ηη απφκεηλε απφ κηαλ ςπρή πνπ δελ ηε ρσξνχζε ν θφζκνο! (…) Πάσ θη έξρνπκαη απάλσ 

ζηε γεο, ηξηγπξίδσ ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ, κα ε θαξδηά ηνπο έθιεηζε. Ώπφ πνχ λα κπσ; Πψο 

λα δσληαλέςσ; αλ ην ζθχιν γπξίδσ θχθιν απφ ην καληαισκέλν ζπίηη ηνπ αθεληηθνχ … Ώρ, 

λα κπνξνχζα λα δνχζα ιεχηεξνο, ρσξίο λα πηάλνπκαη, ζαλ ηνλ πληγκέλν, απφ ηα δεζηά, 

δσληαλά θνξκηά ζαο!»381
 

 

Καζ μ ΐ. Γζχβαξ ακαθένεζ ζημκ Ζζνπνηφ: 

Παηέξαο: Σα θάλνπκε απηά εκείο. Πάκε θαη ρσλφκαζηε ζηνπο δσληαλνχο γηα λα 

δεζηαζνχκε.»382
  

                                                 
379

 Robert Crawford, Ση είλαη ζξεζθεία, Ση είλαη Θξεζθεία, ιηθν. Μάνζμο Μπθέηα, αααάθαξ, 2004, 

ζ.47 
380 Σγμοθζάκμ Κνέιιεηγ, φ.π., ζ.16: «Ο ιοδιέκμξ μθείθεζ κα κζηήζεζ ημκ Θάκαημ, κα 

λεπενάζεζ ηδ δμοθεία ημο ακελενεφκδημο κυιμο. Ο ιοδιέκμξ ελεηάγεζ ιμκάπα ημ 

πνυαθδια ηδ ζοκεπίζεςξ ηδξ ζοκεζδδηυηδηαξ, ημ λεπέναζια ημο πμηαιμφ ηδξ Λήεδξ, 

(…) δ πεζναιαηζηή επζζηήιδ δεκ απακηά ζημ πνυαθδια ηαζ, εθθείρεζ απμδείλεςκ 

απμδεηηχκ απ‟ αοηήκ, ανηείηαζ κα ανκείηαζ ηάεε επζαίςζδ ηδξ ροπήξ ή ηδξ ροπζηήξ 

αημιζηυηδηαξ ημο ακενχπμο. Κζ έηζζ ακμίβεηαζ δ εφνα πνμξ ηδ ενδζηεία ηαζ ημκ 

Μοζηζηζζιυ. Μζαξ ηαζ δ επζζηήιδ ημο πακεπζζηδιίμο δεκ δίκεζ (ηδκ εθπίδα βζα ιζα 

εθεφεενδ επζαίςζδ, ιέζα ζ‟ έκακ ηυπμ οπενακενχπζκδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ζδεχδμοξ 

εθεοεενίαξ), είκαζ επζεοιδηυ κα απμηαθφρεζ μ εάκαημξ ηδκ αθήεεζα.» 
381

 Νίημξ Καγακηγάηδξ, Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Αιέμε Ενξκπά, Βθέκδξ Καγακηγάηδ, Ώεήκαζ, 1973, 

ζ.362 
382

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο εζνπνηφο, υ.π., ζ.5 
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ηαζ  

Αάζθαινο: Μνχ ρξεηαδφηαλ έλα ζψκα γηα λα ζθεθηψ. Παξφιν πνπ ην έλζηηθηφ κνπ κε 

σζνχζε λα ζπλερίζσ ηνλ δξφκν κνπ γηα λα βξσ θάπνην έκβξπν λα ρσζψ 

κέζα ηνπ, ν θφβνο ηνπ αγλψζηνπ κε απέηξεπε. Έπξεπε λα βξσ θάηη έηνηκν λα 

δεζηαζψ …
383

 

 

Σα θυβζα ημο κεηνμφ θίθμο ημο Γμνιπά ζημ ιοεζζηυνδια ημο Καγακηγάηδ, ημο 

κεηνμφ παηένα ηαζ ημο δαζηάθμο ζημκ Ζζνπνηφ επζαεααζχκμοκ υηζ δ δμλαζία 

ακαγήηδζδξ απυ ημοξ κεηνμφξ «γεζηχκ» γςκηακχκ ζςιάηςκ βζα κα εζζπςνήζμοκ 

έπεζ ημζκή ηαηαβςβή ηαζ νίγεξ. Σδκ πεπμίεδζδ αοηή εηιεηαθθεφεηαζ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ 

βζα κα απμηηήζεζ δ ζδεμθμβία πμο εοαββεθίγεηαζ ηφνμξ. Ο εκζαηςεείξ κεηνυξ ςξ 

δναιαηζηυ πνυζςπμ ιπμνεί, έηζζ, κα απμηαθφρεζ ηδκ αθήεεζα βζα ημ επέηεζκα ηαζ κα 

βίκεζ πζζηεοηυξ. 

 

Αηγππηηαθή Βίβινο ησλ Νεθξώλ 

Σδκ φπανλδ δζαθμνεηζηχκ επζπέδςκ ζοκεζδδηυηδηαξ εοαββεθίγεηαζ ηαζ μ αζβοπηζαηυξ 

απμηνοθζζιυξ, ζηδκ Αηγππηηαθή Βίβιν ησλ Νεθξψλ. Ο πεεαιέκμξ εεςνείηαζ υηζ έπεζ 

δζέθεεζ ιέζα απυ  δζαθμνεηζηά ιεηαεακάηζα επίπεδα ηαζ έπεζ ιοδεεί ζηδκ αθήεεζα. 

Έηζζ, ημο δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα εκζανηςεεί λακά ζε ακενχπζκδ ιμνθή. Μάθζζηα 

οπάνπεζ ηαζ επςδή πμο πνέπεζ κα δζααάγεηαζ ζημ υκμια ημο εακυκημξ δ μπμία 

μκμιάγεηαζ: «Βπςδή ηδξ δυιδζδξ απυ ηδκ Φοπή εκυξ Οίημο Αζαιμκήξ ηαζ Βιθάκζζήξ 

ηδξ ιε ηδκ Ώκενχπζκδ Μμνθή.»
384

 Κάηζ ακηίζημζπμ ακαθένεηαζ ηαζ ζηδκ ηεθεοηαία 

νμοιπνίηα ηδξ Αηγππηηαθήο Βίβινπ:  

 

«Δ ςπρή θάζε Φσηεηλνχ ληνο γηα ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη απηφ ην ΐηβιίν, ζα εκθαληζηεί 

αλάκεζα ζηνπο δσληαλνχο, ζα αλαδπζεί ζην θσο ηεο Δκέξαο θαη ζα θπξηαξρεί αλάκεζα 

ζηνπο ζενχο (…) Καη ζα ζε θάλεη λα κάζεηο ηηο κεηακνξθψζεηο ζην θσο. Ώπηφ ην βηβιίν είλαη 

πξάγκαηη έλα κεγάιν κπζηήξην θαη δελ πξέπεη λα αθήζεηο εθείλνπο πνπ δηακέλνπλ ζηνπο 

βάιηνπο ηνπ Αέιηα ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο λα ην δνπλ.»385
 

 

                                                 
383

 Απηφζη ζ.20 
384

 Αηγππηηαθή Βίβινο ησλ Νεθξψλ, Πφνζκμξ Κυζιμξ, Ώεήκα, 1993, απυδμζδ Ώκδνέα Σζάηαθδ 

 ζ.478 
385

 Απηφζη ζ.482 
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πςξ πνμηφπηεζ απυ ηα παναπάκς, μζ μκηυηδηεξ απυ ημκ «άθθμ» ηυζιμ πμο 

ειθακίγμκηαζ ακάιεζα ζημοξ γςκηακμφξ είκαζ πεθςηζζιέκεξ ηαζ βκςνίγμοκ ηζξ 

«ιεηαιμνθχζεζξ» ηδξ φπανλδξ, ηζξ μπμίεξ ηαθμφκηαζ κα δζαηδνήζμοκ απυηνοθεξ. Οζ 

βμκείξ, υιςξ, ημο δεμπμζμφ, ζημ ένβμ, ηζξ απμηαθφπημοκ. Ο υνμξ «ιεηαιμνθχζεζξ», 

υπςξ δζεοηνζκίγεηαζ ζημ βθςζζάνζμ ηδξ Αηγππηηαθήο Βίβινπ, ακαθένεηαζ μοζζαζηζηά 

ζηδ ιεηεκζάνηςζδ: 

 

«Ο λεθξφο πθίζηαηαη πνιιέο κεηακνξθψζεηο κεηά ζάλαηνλ. Ώπηφ έθαλε πνιινχο λα 

πηζηέςνπλ φηη νη Ώηγχπηηνη πίζηεπαλ ζηε κεηεκςχρσζε, δειαδή ζηε δνμαζία φηη ν άλζξσπνο 

κπνξεί λα ελζαξθσζεί κέζα ζε δψα ή άιια φληα. Ώληίζεηα κεηελζάξθσζε είλαη ε πίζηε φηη ε 

αλζξψπηλε ςπρή εηζέξρεηαη κφλν ζε αλζξψπηλα φληα.»
386

 

Έκα αηυια ζδιείμ ζημ εεαηνζηυ αοηυ ακαδεζηκφεζ ζοκάθεζα ιε ημκ απμηνοθζζιυ. Δ 

ακαθμνά ημο ΐ. Γζχβα ζε «ιαβζημφξ» ανζειμφξ: ημ επηά ηαζ ημ ιδδέκ. 

 

Μεηέξα: «Ώπηφ ην εθηά, ζέιεη κεγάιε ηέρλε γηα λα ην καλνπβξάξεηο ζσζηά. (…) 

πνπδαία ππφζεζε απηφο ν αξηζκφο! Σν παλ ζην εθηά ζηεξίδεηαη. Μφλν εθηά 

ππάξρεη. Βθηά θαη κεδέλ … Βθηά ζα πεη θχθινο. Μεδέλ ζα πεη ην θέληξν ηνπ 

θχθινπ. Άιια ζρήκαηα δελ ππάξρνπλ, φπνπ θη αλ ςάμεηο. Φαληαζηψζεηο. 

Παξακνξθψζεηο ηνπ θχθινπ.»
387

 

 

Ώθθά ηαζ δ απμηνοθζζηζηή ζηέρδ ακαθφεζ ηα θαζκυιεκα ιέζς ηδξ ακαθμβίαξ ηςκ 

ανζειχκ: 

 

«Σν παλ είλαη ινγηθφ θαη ε θαη‟ εμνρήλ καγηθή δηαδηθαζία είλαη ε αλαινγία. (…) Ώλαινγηθφο 

είλαη ν λφκνο ησλ ζαπκάησλ θαη ησλ καγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε δε κειέηε ηεο αλαινγίαο νδεγεί 

ζηε γλψζε ηεο καγείαο ή ζνθίαο ηνπ νινκψληα.»388
 

 

Ώθθά ηαζ ζηδκ Αηγππηηαθή Βίβιν μ ανζειυξ επηά
389

 είκαζ ζδιακηζηυξ, αθμφ είκαζ 

αθζενςιέκμξ ζημκ ζζνδ, αθθά ηζ εθυζμκ ζοιαμθίγεζ ηα επηά αζεενζηά ζχιαηα ημο 

                                                 
386

 Απηφζη ζ.505 
387

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ,φ.π., ζ.14 
388

 Σγμοθζάκμ Κνέιιεηγ, φ.π., ζ.41 
389

 Αηγππηηαθή Βίβινο ησλ Νεθξψλ, φ.π., ζ.494  
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ακενχπμο
390

. Καηά ηδκ Παθαζά Αζαεήηδ, επίζδξ, μ Θευξ έθηζαλε ημκ ηυζιμ ζε έλζ 

ιένεξ ηαζ ηδκ έαδμιδ λεημονάζηδηε.  

Ο Ποεαβυναξ, επίζδξ, έδζκε ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ ακαθμβία ηαζ ηδ δζδαζηαθία ηςκ 

ιαεδιαηζηχκ, δζυηζ πίζηεοε υηζ: 

«Ο Ώξηζκφο δελ ζεσξείηαη ζαλ αθεξεκέλε πνζφηεηα, αιιά ζαλ ελεξγή θη ελππάξρνπζα 

ηδηφηεηα ηεο Μνλάδαο, ηνπ Θενχ. Δ επηζηήκε ησλ αξηζκψλ ήηαλ επηζηήκε ησλ δσληαλψλ 

δπλάκεσλ, ησλ ηδηνηήησλ ηνπ Θενχ ελεξγνπνηεκέλσλ ζηνπο θφζκνπο θαη ζηνλ άλζξσπν, ζηνλ 

καθξφθνζκν θαη ηνλ κηθξφθνζκν …»
391

 

 

9. Ζ θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα 

Απνθξπθηζκόο 

Ο ΐ. Γζχβαξ είκαζ εοθάκηαζημξ. Ώοηυ δεκ ιπμνεί κα ημο ημ ανκδεεί ηακείξ. Κάεε 

θμνά εθεονίζηεζ ηαζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ βζα κα κηφζεζ ηδκ ζδεμθμβία ημο. ημ εεαηνζηυ 

αοηυ ζηανθίγεηαζ έκα πακδβφνζ ιε αθμνιή ηδκ έθεοζδ ηδξ Κθοηαζικήζηναξ ζημ 

ζηναηυπεδμ ηςκ Ώπαζχκ. Έηζζ ιεηαηνέπεζ ηδκ οπμδμπή ηδξ ζ‟ έκα πάνηζ, ζημ μπμίμ μ 

ηαεέκαξ οπμπνεμφηαζ κα ηναηά ηζ έκα ζφιαμθμ. Ώπυ ημ ζφιαμθμ πμο ηναηά μ 

Ώίβζζεμξ -ιζα κενμημθμηφεα- ανπίγμοκ μζ ζοκεζνιμί ιαξ. ίβμονα δεκ πνυηεζηαζ βζα 

ηάηζ ηοπαίμ. Δ κενμημθμηφεα είκαζ ημ ζήια ηαηαηεεέκ ημο Halloween, ηδξ βζμνηήξ 

ηςκ Καεμθζηχκ. Μζαξ βζμνηήξ ιε απμηνζάηζηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ιεηαιθίεζδ, πμο 

βίκεηαζ ζηζξ 31 Οηηςανίμο παναιμκή ηςκ Ώβίςκ Πάκηςκ. Σμ Halloween ιε νίγεξ 

παβακζζηζηέξ πμο ααζίγμκηαζ ζε ιοεμπθαζίεξ ηςκ Κεθηχκ ηδξ Ενθακδίαξ, ζοκδοάγεζ 

ημ βέθζμ, ιε ημκ ηνυιμ ηαζ ημκ θυαμ. Μφεμζ βζα ειθάκζζδ πκεοιάηςκ, βζα 

οπενθοζζηή δναζηδνζυηδηα, βζα πεεαιέκμοξ πμο γδημφκ ζχια κα εκζανηςεμφκ 

ηαεχξ ηαζ ιαβζηέξ ζοκεονέζεζξ δδιζμονβμφκ έκα ιοζηζηζζηζηυ πέπθμ πμο ηαθφπηεζ 

ηδ βζμνηή ηαζ ηδξ πνμζδίδεζ ιζα παναδμλυηδηα πμο εηιεηαθθεφηδηακ πμθθέξ 

αιενζηάκζηεξ ηαζκίεξ ηνυιμο ηαζ ιοζηδνίμο. Ο ΐ. Γζχβαξ εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ 

ιοζηδνζαηή ηαζ οπενθοζζηή αηιυζθαζνα ηδξ βζμνηήξ αοηήξ: 

 Ο Ώίβζζεμξ «ηναηά ιζα οπεναμθζηή κενμημθμηφεα»
392

, επζζδιαίκεζ υηζ «απθχξ 

ηαθθςπίζηδηε βζα ημ πακδβφνζ» ηαζ «πνέπεζ υθμζ κα ηναηάιε ζηα πένζα έκα 

ζφιαμθμ»
393

. ηέθκεζ ημκ Ώβαιέικμκα κα θένεζ ημ δζηυ ημο ζφιαμθμ ηζ εηείκμξ 

                                                 
390

 Απηφζη ζ.85 ηαζ ζ.111 
391

 Β. ζνέ, φ.π., ζ.284 
392

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ηαθή ιμο ιάκα δ Κθοηαζικήζηνα, φ.π., ζ.1 
393

 Απηφζη ζ.4: «(…) ζμφ πνμηείκς κα ηναηάξ ζημ ανζζηενυ ζμο πένζ έκα ιζζμημιιέκμ ιήθμ, ιε 

ζπζζιέκμ ημ ηθαδί ημο.» 
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ειθακίγεηαζ «ιε έκα οπενθοζζηυ ιζζμημιιέκμ ιήθμ»
394

. Ο Οδοζζέαξ μνιδκεοιέκμξ 

απυ ημκ Ώίβζζεμ ηναηά «έκακ οπενθοζζηυ ηνίκμ»
395

 εκχ δ Κθοηαζικήζηνα ηναηά 

«έκα ηθμοαί ιε έκα πενζζηένζ»
396

. πςξ ακαθένεηαζ ζημ ένβμ
397

 δ κενμημθμηφεα ημο 

Ώίβζζεμο ζοιαμθίγεζ ηδκ ακενςπυηδηα, ημ ιζζμημιιέκμ ιήθμ ημο Ώβαιέικμκα ηδκ 

πνυεεζή ημο κα πςνίζεζ ηδκ Κθοηαζικήζηνα
398

, μ ηνίκμξ ημο Οδοζζέα είκαζ 

πνμθακχξ έκα ζφιαμθμ ιε ακηίζηνμθδ ζδιαζία, ιζα κφλδ δδθαδή βζα ημ πμθοιήπακμ 

ιοαθυ ημο, πμο ηάεε άθθμ πανά αβκυ ζακ ημκ ηνίκμ είκαζ ηαζ ημ πενζζηένζ ηδξ 

Κθοηαζικήζηναξ είκαζ ιζα ακαθμνά ζηδκ εζνήκδ. θα αοηά δδιζμονβμφκ ιζα 

αηιυζθαζνα βηνμηέζημ, ιζα πθεοαζηζηή δζάεεζδ απμηνζάηζηδ. Δ εζηυκα, υιςξ, 

ζοιπθδνχκεηαζ ηαζ απυ ηδκ ειθάκζζδ εκυξ πενίενβμο πθάζιαημξ πμο δεκ ιπμνεί, 

θοζζηά, κα δζηαζμθμβδεεί ζε νεαθζζηζηά πθαίζζα: 

(Μπαίκεζ απυ ηζξ ημθχκεξ ανζζηενά μ Αεαθίδ. Ώδφκαημξ, ζπεδυκ ζηεθεηςιέκμξ απυ 

ηδκ πείκα. Φμνάεζ έκα θανδφ, ημονεθζαζιέκμ πζηχκα. Σμ πνυζςπυ ημο νοηζδςιέκμ 

ηαζ ζπακυ. Σμ ηεθάθζ ημο μθυηεθα θαθαηνυ. Σμ δένια ημο ηίηνζκμ, γανςιέκμ ηαζ ηα 

ιάηζα ημο ιζηνά ζακ ημο ρανζμφ. Τπένβδνμξ, υζμ ηαζ δ ακενςπυηδηα. Πθδζζάγεζ ιε 

ηδκ παθάιδ ημο πνμηεηαιέκδ ζηδκ επαζηεία ηαζ ιζηνά λοπυθδηα αδιαηάηζα, 

ημζηχκηαξ δελζά ηζ ανζζηενά ζακ ηοκδβδιέκμ αβνίιζ.)
399

 

κμια Γεβιίδ. Βιθάκζζδ δζααμθζηή. Αεαθίδ, είκαζ μ δπδηζηυξ ζοκεζνιυξ βζα ημκ 

Νηέαζθ (devil), δζάαμθμξ. Παναπέιπεζ, ιε πζμφιμν, ζημ πεζκαζιέκμ ηαζ 

ηαηανναηςιέκμ δζααμθάηζ, πμο οπάνπεζ ζηδκ παβηυζιζα ιοεμθμβία απυ ηδκ ανπή 

ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ακενςπυηδηαξ. Μυκμ ιζα κφπηα ημο Halloween ειθακίγμκηαζ ηέημζα 

ακμνευδμλα ηαζ αθθμπνυζαθθα πθάζιαηα ηζ ακαηαηεφμκηαζ ηαζ ζοκμιζθμφκ ιε ημοξ 

γςκηακμφξ. Δ ιαβζηή αηιυζθαζνα ζοιπθδνχκεηαζ ιε ηδ ιεηαιυνθςζδ ημο 

Ώβαιέικμκα ηαζ ηδξ Κθοηαζικήζηναξ ζε ιπάθεξ, ιεηά απυ ιζα έκημκδ δζαθςκία 

ιεηαλφ ημοξ: 

[(…) εκθαλίδεηαη ν Οδπζζέαο θινηζψληαο δπν κεγάιεο πάληλεο κπάιεο. Δ κηα είλαη θηηαγκέλε 

κε ηα ξνχρα ηνπ Ώγακέκλνλα θαη ε άιιε κε ηεο Κιπηαηκλήζηξαο.] 

Ώίγηζζνο:  Καιέ πψο γίλαηε έηζη καιιηά θνπβάξηα; 

                                                 
394

 Απηφζη ζ.8. ΐθέπε επίζδξ ημ ηενάζηζμ κενακηγάηζ πμο πνμζθένμοκ ζημκ Γαιπνυ ζημ Πξνμεληφ ηεο 

Αληηγφλεο. 
395

 Απηφζη ζ.9 
396

 Ώοηυεζ ζ.9 
397

 Απηφζη ζ.3: «Ώβαιέικμκαξ: Κζ αοηή δ κενμημθμηφεα πμο ηναηάξ ζημ πένζ ζμο, ημ ηεθάθζ ζμο είκαζ; 

Αίγηζζνο: Δ αλζξσπόηεηα, ααζζθζά ιμο.» 
398

 Απηφζη ζ.4 
399

 Απηφζη ζ.4 
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Οδπζζέαο: Με κηιάο … Μελ θνπληέζαη … Μαο κάγεςε ε κάγηζζα κε κάγηα 

καγεκέλα.
400

 

Δ ιεηαιυνθςζδ ηςκ ηεκηνζηχκ δνχςκ ζε ιπάθεξ αββίγεζ ηα υνζα ημο οπενθοζζημφ. 

Βπζθέβεηαζ, υιςξ, απυ ημκ ζοββναθέα ςξ ιζα δοκαηυηδηα κα εηθνάζεζ ηδκ ζδεμθμβία 

ημο: 

 

Ώίγηζζνο: Ση θάλεηο έηζη αλφεηε; Ση άλζξσπνο, ηη κπάια; Έηζη θη αιιηψο ηνπ 

θιφηζνπ θαη ηνπ κπάηζνπ είκαζηε. Ξέξεηο ηη μέγλνηαζηνο ζα είζαη 

φηαλ πάξεηο ην ζρήκα ηεο ζθαίξαο; Δ πιεξφηεηα ηνπ θφζκνπ έηζη 

εθθξάδεηαη απφ ηνπο κάγνπο θαη ηνπο ζνθνχο.
401

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ πςνίξ ηυπμ ηαζ ιε θίβα ζημζπεία ηαηαζηεοάγεζ ημ ηάδνμ. πεδζάγεζ ηζξ 

εζηυκεξ ημο ηζ αθήκεζ νςβιέξ απ‟ υπμο ιε θμνέα ημ πζμφιμν πανεζζθνέεζ δ 

ιεηαθοζζηή: Αζααμθζηά, πκεοιαηζηά υκηα πμο ηνέθμκηαζ ιε αένα, άκενςπμζ/ιπάθεξ, 

πμο εηπνμζςπμφκ ηδκ πθδνυηδηα ιέζα απυ ηδ ζθαζνζηυηδηα, ζφιαμθα ηαζ 

ιεηαιθζέζεζξ ζοκζζημφκ έκα πενζαάθθμκ οπενηυζιζμ υπμο ημ οπενθοζζηυ ιπμνεί κα 

ειθακζζηεί. Ο ΐ. Γζχβαξ ζηανθίγεηαζ έκα ζηδκζηυ πςνμ-πνμκζηυ πθαίζζμ υπμο 

επζηνέπμκηαζ ηα οπενααηζηά άθιαηα. Μεηαθένεζ ημ πενζαάθθμκ ηδξ βζμνηήξ 

Halloween ζηδ ζηδκή, εζημκμπμζχκηαξ ηαζ ζςιαημπμζχκηαξ ηαοηυπνμκα ζημ 

πνυζςπμ ημο Αεαθίδ ημ ιοζηδνζαηυ. 

ημ ένβμ δ ακενςπυηδηα πανμιμζάγεηαζ ιε κενμημθμηφεα. ηδ βζμνηή Halloween δ 

κενμημθμηφεα έπεζ ακενχπζκα παναηηδνζζηζηά (Βζηυκα 4).  

 

Βζηυκα 4 

                                                 
400

 Απηφζη ζ.19 
401

 Ώοηυεζ ζ.20 
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Σα ακενχπζκα παναηηδνζζηζηά υιςξ δεκ είκαζ επανηή -ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα- βζα κα 

απμδχζμοκ ζε ιζα κενμημθμηφεα ημ ηαηδβυνδια ηδξ αλζξσπφηεηαο. Ο 

ακενςπμιμνθζζιυξ απμηεθεί ημ ελςηενζηυ ηέθοθμξ, ηδκ ζηακή ζοκεήηδ. Δ ακαβηαία 

ζοκεήηδ, ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα, αοηή πμο εα ηαηαλζχζεζ ηαζ εα πνμζδχζεζ ζηδκ 

ακενςπυηδηα ηδκ ζδζυηδηά ηδξ πάκς ηαζ πένα απυ ημ επίπεδμ ηδξ «κενμημθμηφεαξ», 

είκαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ ααεφηενδξ μοζίαξ ημο αλζξψπηλνπ. Σα ειθακζζζαηά 

παναηηδνζζηζηά παναπθακμφκ. οκεπχξ, κενμημθμηφεα ημο Halloween ηαζ 

ακενςπυηδηα είκαζ μζ εζημκζηέξ ιεηαιθζέζεζξ ιζαξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαθά ηνοιιέκδξ. 

Μζαξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο απμηαθφπηεζ ζημ ηέθμξ ημο ένβμο μ Αεαθίδ. Σμ πκεφια 

ημο πεζκαζιέκμο δζααμθάημο πμο, ςξ «απυ  ιδπακήξ εευξ», απμηαθφπηεζ υηζ δ εοζία 

ηδξ Εθζβέκεζαξ ήηακ ιζα εηθνληθή εοζία. Δ Εθζβέκεζα ιεηέαδ, απθχξ, ζηδκ Σαπξίδα, 

ημκ ηυπμ ακάιεζα ζηδ γςή ηαζ ζημκ εάκαημ βζα κα πναβιαημπμζδεεί εηεί μ Μφεμξ 

ηδξ ακαβέκκδζήξ ηδξ.  

 

Αεβιίδ: Θα θάλεηζ φηη ζε πινζηάδεη ν κχζνο: Εέιεηα ζηελ Σαπιίδα. (…) Ώθνχ 

ην ιέεη ν Μχζνζ, αιιηψζ δελ κπνξείζ λα θάλεηζ. ια είλαη γιακκέλα 

θαη ηακέλα.
402

 

 

Σμ δζααμθζηυ αενζηυ δεκ ιζθά, θοζζηά, υπςξ υθμζ. Αεκ ιπμνεί κα πνμθένεζ ηα 

μδμκηζηά ζφιθςκα ηαζ ημ ζίβια! Κάηζ έπνεπε κα ημκ δζαθμνμπμζεί απυ ηδκ ημζκή 

μιζθία. Ώοημπνμζδζμνίγεηαζ, υιςξ, ηαζ ιαγί πνμζδζμνίγεζ ηαζ ημ ακενχπζκμ είδμξ: 

 

Αεβιίδ: Βίκαη ν αέιαζ κνπ. Ο άλζισπνζ είλαη ζαλ ην θζχιηλν ζηεθάλη ησλ 

παηδηψλ. Σιέρεη, ηιέρεη, ψζπνπ θαγψλεηαη ζα θινίδα. Καη ε θινίδα 

ηιέρεη θαη θαγψλεηαη θαη κέλεη ν αέιαζ πνπ πειηθιείεη ε θινίδα. Καη ν 

αέιαζ εθζαθνινπζεί λα ηιέρεη ρσιίζ λα θαίλεηαη θη σζηφζν κέλεη ν 

ίδηνζ.403 

 

Ο άκενςπμξ, ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα, είκαζ έκα λφθζκμ ζηεθάκζ ζακ ημ παζπκίδζ ηςκ 

παζδζχκ. Δ ελςηενζηή λφθζκδ θθμίδα είκαζ ημ θαίκεζεαζ, πμο ανίζηεηαζ ζε ιζα δζανηή 

ηίκδζδ, ζ‟ έκα βίβκεζεαζ. Ώέναξ, είκαζ δ εζχηενδ ηαζ αδζαθμνμπμίδηδ μοζία ημο. 

Ώπνμζδζυνζζηδξ δδθαδή οθήξ ηαζ πμζυηδηαξ μοζία, δ μπμία ιπμνεί κα πάνεζ άπεζνεξ 

                                                 
402

 Απηφζη ζ.49 
403

 Απηφζη ζ.49 



 202 

ιμνθέξ, ακάθμβα ιε ημ «δμπείμ»/δέηηδ/ζχια πμο ηδκ πενζέπεζ. οκεπχξ, δ εζχηενδ 

πμζυηδηα ημο υκημξ είκαζ ηάηζ ζακ «αέναξ»/αζεέναξ πμο ζςιαημπμζείηαζ ζε δζάθμνεξ 

ιμνθέξ, ιέζα απυ ηδ ζοκεπή ηίκδζδ πμο είκαζ δ ααζζηή ηδξ ζδζυηδηα. 

Με πμθφ πζμφιμν, οπεναμθή ηαζ παναδμλυηδηα, ιέζα απυ ηναβεθαθζηέξ ηαηαζηάζεζξ 

μ ΐ. Γζχβαξ ηαηαθήβεζ ηαζ πάθζ ζηδκ απμηάθορδ ηδξ ζδεμθμβίαξ ημο: Δ εοζία, ηζ 

ζδζαίηενα δ ακενςπμεοζία
404

, εκέπεζ ιέζα ηδξ αθεκυξ ηδκ πνμζπάεεζα απμηνμπήξ 

ηάπμζμο ηαημφ ή δεζκμφ ηζ αθεηένμο ηδκ επακαβέκκδζδ. Δ εοζία ηδξ Εθζβέκεζαξ ζημ 

εεαηνζηυ ημο ΐ. Γζχβα ακηαπμηνίκεηαζ ηαζ ζηα δφμ ιοεμθμβζηά πνυηοπα. Ώθεκυξ εα 

θένεζ μφνζμ άκειμ ηζ αθεηένμο ακαβεκκάηαζ δ ίδζα ζ‟ έκακ άθθμκ ηυζιμ, ιεηαίπιζμ 

γςήξ ηαζ εακάημο, ηδκ Σαονίδα. 

 

Β. ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο Μφεμξ, ςξ ηχδζηαξ, ηαηέπεζ ζδιακηζηή εέζδ ζηδ ζηέρδ ημο ΐ. Γζχβα. Θεςνεί υηζ 

είκαζ ημ ιέζμ ζοιαμθμπμίδζδξ ηαζ απμηάθορδξ ηςκ θαζκμιέκςκ ημο ζφιπακημξ, ημο 

Οθζημφ Νμο, υπςξ ημκ μκμιάγεζ. Πζζηεφεζ, επίζδξ, υηζ μ ζοββναθέαξ είκαζ μ δζάιεζμξ 

απμηάθορδξ ημο «Οθζημφ Νμο»
 405

 ζημοξ ακενχπμοξ ιέζς ημο εεάηνμο. Σμ ακαθένεζ 

άθθςζηε ηαζ ζημ Αζεεκέξ οκέδνζμ Ώνπαίμο Ανάιαημξ Αεθθχκ (1990): 

«Ο κύζνο είλαη κηα άιιε δηάζηαζε. Δ νιηθή. Ώπηή πνπ θπνθνξεί θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο, γλσζηέο θαη άγλσζηεο, φια ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ε αξρηθή πξηλ απφ ηελ 

έθξεμε θαη ε ηειηθή κεηά απ‟ απηήλ. Ο θχθινο, ε ζθαίξα. (…) Ο κχζνο θέξεη έλαλ θψδηθά 

ήζνπο, ν νπνίνο είλαη αθφκε ελεξγφο, αξθεί λα ηνλ θσηίζνπκε απφ ηελ θαηάιιειε γσλία. Ση 

ζέισ λα πσ κ‟ απηφ; ηη δελ ππάξρεη άιιε νδόο γηα ηνλ άλζξσπν εθηφο απφ θείλελ πνπ ηνπ 

απνθαιχπηεηαη κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ κχζνπ»
406

 

 

Καζ παναηάης: 

«Ο άλζξσπνο είλαη κχζνο, είλαη νληφηεηα δειαδή ζπκπαληηθήο πξνέιεπζεο, θαη κε ηε 

ζεμνπαιηθή σξίκαλζε ηνπ θφβεηαη ν νκθάιηνο ιψξνο πνπ ηνλ ζπλδέεη κε ηνλ Μχζν. (…) Βίλαη 

                                                 
404

Mircea Eliade, Πξαγκαηεία πάλσ ζηελ Ηζηνξία ησλ ζξεζθεηψλ, υ.π., ζζ.320-325 
405

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζ.40: «Γζαηί μ 

ζοββναθέαξ είκαζ ζοκδεδειέκμξ ιε ημκ μθζηυ εβηέθαθμ ημο είδμοξ ιαξ ηαζ ζοθθαιαάκεζ αοηυ πμο 

ζοιααίκεζ ζηα πνυζς. ημοξ ιοεζημφξ πχνμοξ ημο αβκχζημο. Γζαηί, ζαξ ημ λακαθές, ιυκμ ζημ ιφεμ 

ανίζηεηαζ δ γςή. Γζαηί ιφεμξ βζα ιέκα είκαζ ηάηζ οπανηηυ. Κάηζ πμο ηαηαβνάθεζ ιζα πναβιαηζηυηδηα.» 
406

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο ανπαίμξ ιφεμξ ςξ δζαπνμκζηυξ ηχδζηαξ ήεμοξ», ζημ Φηινθηήηεο, Βνιήξ, 

Ώεήκα, 1990, ζ. 70 
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πιένλ εμ νινθιήξνπ δέζκηνο ησλ γήηλσλ ζπλζεθψλ. (…) Γη‟ απηφ ην παηρλίδη, ην παίγληνλ είλαη 

ηφζν πξνζθηιέο. Βίλαη έλα είδνο επηζηξνθήο ζηελ παηδηθή δσή. Βίλαη κηα επαθή κε ηνλ 

Μχζν.»
 407

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ακαθένεηαζ ηαζ πάθζ ζηδκ έκκμζα ημο παηρληδηνχ, πμο ηδκ ζοκανηά ιε 

ημκ Μφεμ. οβηεηνζιέκα ιε ηδκ μκημθμβία ηδξ ιοεμθμβίαξ άνα ηαζ ηδξ ηέπκδξ. Σμ 

παηρλίδη ςξ ιζα δζαδζηαζία πμο ηαηεοεφκεζ αζοκείδδηα ηδκ φπανλδ ζηζξ απανπέξ ημο 

υκημξ. Συηε πμο δζαιμνθχεδηε μ ιφεμξ, ηυηε πμο ζπδιαημπμζήεδηε δ εββεκήξ βκχζδ 

ηδξ ανπεηοπζηήξ κμιμηέθεζαξ. Σμ παζπκίδζ είκαζ ηαζ δ «εειεθζχδδξ εκκμζμθμβζηή 

ηαηδβμνία» ζημκ ζημπαζιυ ημο Κ. Ώλεθμφ
408

. Μα ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ ζοιπενζθαιαάκεζ 

αηνζαχξ ηζξ ίδζεξ παναιέηνμοξ
409

 ζηδκ ημζιμεεςνία ημο ςξ ηα ηαηελμπήκ ενβαθεία 

ηαηακυδζδξ ηζ ακαζηαθήξ ζηδκ ανπαζμθμβία ημο είκαζ.  

Ο ιφεμξ, θμζπυκ, ηαεμδδβεί ηαζ ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα ηδκ ακενςπυηδηα ζηα ιμκμπάηζα 

ηδξ απυθοηδξ βκχζδξ. ηα ανπεηοπζηά ιμκμπάηζα ημο αζοκείδδημο βζα ηα μπμία 

ιίθδζε ηαζ μ Γζμοκβη
410

. Δ πεπμίεδζδ ημο ζοββναθέα επεηηείκεηαζ ηαζ πεναζηένς. 

Ώνηεί μ άκενςπμξ κα αημθμοεήζεζ ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ ημο Μφεμο -ακαθένεηαζ αέααζα 

ηαζ ζε υθεξ ηζξ ιοεμθμβίεξ
411

 ημο θαχκ, υπζ ιυκμ ζηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία- βζα κα 

μθμηθδνςεεί μ ζημπυξ ημο επί ηδξ Γδξ. Να μθμηθδνςεεί ηαζ κα ζοιπθδνςεεί δ 

μκηυηδηά ημο. Ο ΐ. Γζχβαξ δίκεζ, έηζζ, άιεζα ημ πζζηεφς ημο βζα ημκ πνμμνζζιυ ημο 

ακενχπμο επί βδξ: μ άκενςπμξ μθείθεζ κα βαθαηηςεεί απυ ημκ Μφεμ, κα ημκ 

μζηεζμπμζδεεί, κα ημκ πνμζανηήζεζ ζημ δζηυ ημο ζφβπνμκμ ήεμξ βζα κα επζαζχζεζ ηαζ 

                                                 
407

 Απηφζη  ζ.72 
408

 Παναηίεεηαζ ζημ: Μάνζμξ Μπέβγμξ, Κψζηαο Αμειφο. Σν άλνηγκα ηεο ζθέςεο, υ.π., ζ.87. Ο Κ. 

Ώλεθυξ πνεζαεφεζ υηζ μζ εκκέα ιεβάθεξ ιεζμθααδηζηέξ ελμοζίεξ βζα ηδκ επίβκςζδ ηδξ έκκμζαξ ημο 

παζπκζδζμφ μιαδμπμζμφκηαζ ζε ηέζζενεζξ ηαηδβμνίεξ: «ιαβεία-κύζνη-ζξεζθεία, πνίεζε ηαζ ηέπκδ, 

πμθζηζηή, θζθμζμθία-επζζηήιεξ-ηεπκζηή»  
409

 Δ ηαφηζζδ ηδξ ζηέρδξ ηςκ δφμ ακδνχκ είκαζ αλζμζδιείςηδ, υπςξ εα θακεί ζηδκ ακηίζημζπδ 

εκυηδηα. 
410

 Κανθ Γζμφκβη, Ο Άλζξσπνο θαη ηα ζχκβνιά ηνπ, υ.π., ζ.79: «(…) ηα ανπέηοπα δδιζμονβμφκ ιφεμοξ, 

ενδζηείεξ ηαζ θζθμζμθίεξ, πμο επδνεάγμοκ ηαζ παναηηδνίγμοκ έεκδ ηαζ μθυηθδνεξ επμπέξ. (…) 

Βπίζδξ, μζ ιφεμζ ιε ενδζηεοηζηυ παναηηήνα, ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ ζακ έκα είδμξ πκεοιαηζηήξ 

εεναπεοηζηήξ, πμο ακηζπανααάθθεηαζ ζηα αάζακα ηαζ ηζξ ακδζοπίεξ πμο ιαζηίγμοκ ηδκ ακενςπυηδηα: 

ηδκ πείκα, ημκ πυθειμ, ηζξ αννχζηζεξ, ημ εάκαημ. (…)». Αζεοηνζκζζηζηά παναεέης: απυ ηδκ ίδζα πδβή 

ζ.69: «ημ ζδιείμ αοηυ, πνέπεζ κα δζεοηνζκίζς ηζξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηα ανπέηοπα ηαζ ηα έκζηζηηα. 

Ώοηυ πμο μκμιάγμοιε «έκζηζηημ», δεκ είκαζ πανά έκαξ θοζζμθμβζηυξ παθιυξ, ακηζθδπηυξ απ‟ ηζξ 

αζζεήζεζξ. ιςξ, ηα έκζηζηηα αοηά, εηδδθχκμκηαζ ηαζ ιε θακηαζζχζεζξ ηαζ θακενχκμοκ ηδκ πανμοζία 

ημοξ πμθθέξ θμνέξ απμηθεζζηζηά ιέζα απυ ζοιαμθζηέξ εζηυκεξ. Ώοηέξ αηνζαχξ ηζξ εηδδθχζεζξ 

μκμιάγς ανπέηοπα.» 
411

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π.,  ζ.69: «Πνζκ απυ πνυκζα, αθέπμκηαξ πυζμ ιμζάγμοκ μζ ιφεμζ ιεηαλφ ημοξ, 

αηυιδ ηζ ακ ακήημοκ ζε πμθζηζζιμφξ πμο πμηέ δεκ ζοκακηήεδηακ, πίζηεοα  πςξ απμηεθμφκ έκα 

ζημζπείμ, αθθδθέκδεημ ιε ηδκ ακενχπζκδ θφζδ (…) ηδκ μοζία ημοξ υιςξ, ακαθένμκηαζ ζημοξ ίδζμοξ 

πχνμοξ, ζηα ίδζα πνυζςπα, ζηδκ ίδζα ζζημνία ηαζ ηονίςξ απμηάθοπηακ ημ ίδζμ ήεμξ» 
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κα μθμηθδνςεεί. Δ πκεοιαηζηή ακέθζλδ ιε βκχιμκα ημοξ ιοεζημφξ ηχδζηεξ είκαζ μ 

ζημπυξ ημο ακενχπμο υπςξ μ ΐ. Γζχβαξ ημκ μναιαηίγεηαζ
412

. 

 

1. Ζ θαηδξή δνινθνλία ηνπ θνπ κηζ 

Ο ΐ. Γζχβαξ εεςνεί υηζ πνςηίζηςξ, δ ανπαία εθθδκζηή ιοεμθμβία -πςνίξ κα 

απμηθείεζ ηαζ ηζξ ιοεμθμβίεξ άθθςκ θαχκ- είκαζ έκαξ ζοιαμθζηυξ ιακδφαξ πμο 

ηαθφπηεζ ηδκ ανπέβμκδ βκχζδ βζα ηδ δδιζμονβία ημο ζφιπακημξ ηαζ ημο ακενχπζκμο 

είδμοξ. ημ πθαίζζμ αοηυ ζοβηνίκεζ ζημκ δμηζιζαηυ ημο θυβμ ηα επζηεφβιαηα ηςκ 

επζζηδιχκ ημο 20
μο

 αζχκα ιε ιμηίαα ηδξ εθθδκζηήξ ιοεμθμβίαξ, πνμζπαεχκηαξ κα 

ανεζ ακηζζημζπίεξ: 

«Γη‟ απηφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία ηελ απνθαιψ αλζξψπηλν κχζν κε ηελ έλλνηα ηεο 

πξνδηαγξαθήο ηνπ αλζξψπηλνπ εχξνπο. Γηαηί κχζνο γηα κέλα είλαη θάηη ππαξθηφ. Κάηη πνπ 

θαηαγξάθεη κηα πξαγκαηηθφηεηα. Ο θφζκνο είλαη ηφζν κεγάινο, ηφζν επξχο, ηφζν αηέιεησηνο, 

ηφζν έμππλνο, πνπ ηίπνηε δελ κπνξεί λα είλαη θαληαζηηθφ ή πιαζηφ ή απαηειφ ή ιαλζαζκέλν. 

Τπάξρεη ρψξνο γηα φια θαη ηίπνηε δελ έγηλε ρσξίο ζθνπφ. (…) αιιά ζα έρνπκε ηελ ηχρε λα 

απηνζπγθεληξσζνχκε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηε λέα επνρή ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο πνπ 

πιεζηάδεη, ζηα φξηα ηεο επαιήζεπζεο ηνπ ειιεληθνχ κχζνπ.»413
  

Καζ αθθμφ: 

«Δ Μπζνινγία καο -θαη γηα κέλα δελ είλαη παξακχζη, αιιά αξρέηππε γλψζε.»
414

 

πςξ εα δζαπζζηχζμοιε εκανβέζηενα ζηα επυιεκα εεαηνζηά ένβα, μ ΐ. Γζχβαξ 

εοαββεθίγεηαζ ιζα «Νέα Μοεμθμβία». Πνμζπαεεί κα πηίζεζ μ ίδζμξ ηα δυβιαηα ηδξ 

Νέαξ αοηήξ Μοεμθμβίαξ, πμο εα ζοκημκίγεηαζ ιε ηδκ ανπαία εθθδκζηή ζε πμθθά 

ζδιεία. ημ πθαίζζμ αοηήξ ημο ηδξ επζδίςλδξ ηάκεζ ζημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ ηδκ ανπή. 

οκεέηεζ ζημζπεία ημο ανπαίμο εθθδκζημφ ιφεμο ιε επζζηδιμκζηά βεβμκυηα ηδξ 

ζφβπνμκήξ ημο πναβιαηζηυηδηαξ. 

                                                 
412

Απηφζη ζ.74: «Ώπυ ηυηε ιέπνζ ζήιενα ηίπμηα δεκ έπεζ αθθάλεζ ςξ πνμξ ηζξ δοκάιεζξ ηαζ ημοξ κυιμοξ 

πμο ηαεμνίγμοκ ηδ ιμίνα ιαξ. Έπμοιε βίκεζ δοκαηυηενμζ ςξ πνμξ ηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζήξ ιαξ, αθθά 

έπμοιε πζζηέρεζ υηζ θηζάπκμοιε έκακ ηαζκμφνζμ ιφεμ, μθυδζηυ ιαξ, πνάβια πμο ιαξ έπεζ απμιαηνφκεζ 

απυ ημοξ πχνμοξ ηαηαβςβήξ ιαξ ηαζ απυ ηδκ ζοββέκεζα πμο έπμοιε εέθμκηαξ ηαζ ιδ ιε ημκ ανπέηοπμ 

ιφεμ. Αεκ ηαηαθαααίκμοιε υηζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ δεκυιαζηε πενζζζυηενμ ιε έκα ηυηημ άιιμο ιέζα 

ζημ άπεζνμ, υπςξ είκαζ δ Γδ ιαξ, ηαζ απμλεκςκυιαζηε απυ ιζα βεκεζζμονβυ δφκαιδ -ιέζα ζηδκ μπμία 

ειπενζέπεηαζ ηαζ ημ εείμκ- υπςξ είκαζ μ Μφεμξ. ηακ ημ ζοκεζδδημπμζήζμοιε αοηυ (…) ηυηε ιε ηδκ 

εονφηδηα πμο έπμοκ απμηηήζεζ ηα υνζα ημο εβηεθάθμο ιαξ -ημ μνζαηυ ζδιείμ ημο ιοαθμφ ιαξ έπεζ 

ιεηαηεεεί πμθφ ιαηνφηενα απ‟ υηζ ζημκ πνμδβμφιεκμ αζχκα- ε‟ ανπίζμοιε πάθζ εκζοκείδδηα ηδ 

βαθάηηςζή ιαξ απυ ημκ Μφεμ ιζα ηαζ είκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ κα μδδβδεμφιε ζηδ δυλα ημο ακενχπμο.» 
413

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζζ.40-41 
414

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ εέαηνμ ηαζ δ Μμκμηναημνία ημο Υάμοξ», υ.π., ζ.14 
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Έηζζ, δ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ ημο ένβμο μδδβεί ημκ κηέκηεηηζα Σγένειο ζηδκ 

απμηάθορδ υηζ μ ημξ ιζε πνζκ 12 πνυκζα είπε οπμζηεί ιεηαιυζπεοζδ ηανδζάξ, απυ 

έκακ δυηδ πμο ήηακ μ 22πνμκμξ βζυξ ημο απυ ηδκ αδενθή ημο Μάνβηανεη, ημκ μπμίμ 

είπακ απμηηήζεζ ιε ελςζςιαηζηή βμκζιμπμίδζδ. ηδ ζοκέπεζα, βζα κα πακηνέρεζ ημκ 

ιφεμ ημο ιε ηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία μκμιάγεζ ημκ ημ ιζε Κξφλν. Οπυηε μ ιφεμξ 

μθμηθδνχκεηαζ: μ ιζε/Κνυκμξ «ζοκεονίζηεηαζ» ιέζς ηδξ ηεπκδηήξ βμκζιμπμίδζδξ, 

ιε ηδκ αδενθή ημο Μάνβηανεη/Ρέα βεκκμφκ έκα παζδί, ημκ Φζθφπμπημ ιζε, υπςξ ημκ 

μκμιάγεζ, ημκ μπμίμ ανβυηενα εακαηχκεζ βζα κα ημο πάνεζ ηδκ ηανδζά, υπςξ έηακε 

ηαζ μ Κνυκμξ 
415

 πμο έηνςβε ηα παζδζά ημο. 

 

Μάξγθαξεη:  Σνλ Φηιχπνπην ηνλ απέθηεζα κε ηερλεηή γνληκνπνίεζε, θχξηε. 

Σδέξεκπ: Ώπ‟ ην ηεκαρηζκέλν γελεηηθφ κφξην ηνπ Κξφλνπ! Εδνχ, ινηπφλ, πψο 

δεκηνπξγείηαη ε κπζνινγία καο, κπξνο ζηα ίδηα καο ηα κάηηα!
416

 

 

Μμζάγεζ πανάδμλμξ μ ηνυπμξ πμο μ ζοββναθέαξ ζοκεέηεζ ηζξ δφμ ιοεμπθαζίεξ. ιςξ, 

θαίκεηαζ θοζζηυ μ αδίζηαηημξ ηαπζηαθίζηαξ ιζε κα εηιεηαθθεφηδηε ηδκ πνυμδμ ηδξ 

επζζηήιδξ βζα κα γήζεζ πενζζζυηενμ, ιε ιζα κεακζηή ηανδζά, έζης ηζ ακ αοηή ήηακ 

ημο βζμο ημο. Βλάθθμο μ Κνυκμξ ζηυηςκε ηα παζδζά ημο βζα κα ηναηήζεζ ηδκ ελμοζία 

ηαζ ηδκ ηονζανπία ημο. Κζ μ ΐ. Γζχβαξ ηίπμηα δεκ αθήκεζ ακεηιεηάθθεοημ. Έηζζ, ηδ 

δεηαεηία ημο ‟70-‟80 πμο ιυθζξ είπακ λεηζκήζεζ κα δδιζμονβμφκηαζ ηα πνχηα «παζδζά 

ημο ζςθήκα»
417

, εηείκμξ έζπεοζε κα αλζμπμζήζεζ ημ βεβμκυξ αοηυ, κα ημ εζζάβεζ ζηδ 

δναιαημονβία ημο ηαζ ιάθζζηα κα ημ ηςδζημπμζήζεζ ιε ιοεμθμβζημφξ υνμοξ, χζηε κα 

επαθδεεοηεί μ πνμβμκζηυξ ιφεμξ! Δ πεπμίεδζή ημο υηζ δ εθθδκζηή ιοεμθμβία είκαζ δ 

«πνμδζαβναθή ημο ακενχπζκμο εφνμοξ»
418

 ημκ ηοκδβά ζε υθμ ημ ένβμ ημο ηαζ ιενζηέξ 

θμνέξ ηαημνεχκεζ ιε αλζμεαφιαζηδ επζηοπία κα ηαοηίζεζ ηα δφμ ιένδ: ιοεμθμβία ηαζ 

ζφβπνμκα επζηεφβιαηα. οκεπχξ, ζηυπμξ ημο ΐ. Γζχβα είκαζ κα ιεηαζπδιαηίζεζ ζε 

εεαηνζηή πνάλδ αοηυ πμο μ ίδζμξ απμηαθεί «Νέα Μοεμθμβία», δδθαδή κα πενζβνάρεζ 

ηδ δοκαηυηδηα ελέθζλδξ ηζ αοηεπίβκςζδξ ημο ακενχπμο ζηδκζηά. Ώκηίζημζπδ 

πνμθδηεία ελέθζλδξ βζα ηδκ ακενςπυηδηα εηθνάγεζ ηαζ μ Κχζηαξ Ώλεθυξ ζημ ένβμ 

ημο Le jeu du monde (1969): 

                                                 
415

 Ρυιπενη Γηνέζαξ, Οζ εθθδκζημί ιφεμζ, φ.π., η.1
μξ

, ζζ.18-19 
416

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ θαζδνή δμθμθμκία ημο ημο ιζε, φ.π., ζ.36 
417

 Σμκ Εμφθζμ ημο 1978 ζηδκ Ώββθία ήνεε ζημκ ηυζιμ ημ πνχημ παζδί ημο ζςθήκα, δ Louise Joy 

Brown, έκα οβζέζηαημ ημνζηζάηζ. 
418

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ ιφεμ», υ.π., ζ.40 
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« (…) ε ζπιινγηθή αλζξσπφηεηα ηνπ αχξην ζα παίμεη πέληε θπξίσο παηρλίδηα: ηελ θπβεξλεηηθή 

δηακφξθσζε ηεο ζθέςεο, ηελ εμεκέξσζε ηεο αηνκηθήο ελέξγεηαο, ηελ ηερλεηή δεκηνπξγία 

δσήο, ηε βηνθπζηθή αλαδφκεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνλ επηζηηηζκφ ηνπ πιαλήηε.»419
 

Με ηδκ «ηεπκδηή δδιζμονβία γςήξ, ηαζ ηδ αζμθοζζηή ακαδυιδζδ ημο ακενχπμο» 

αζπμθείηαζ ηζ μ ΐ. Γζχβαξ ζηα εεαηνζηά ημο ένβα. Με ημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ έααθε 

ημ πνχημ θζεανάηζ. Μέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ εα έπεζ πηίζεζ μθυηθδνμ ημ 

μζημδυιδια. 

 

2. Οη γάκνη 

«Σνπο κχζνπο δελ πξέπεη λα ηνπο αληηκεησπίδεη θαλείο επηθαλεηαθά. ην επίπεδν κηαο απιήο 

δηήγεζεο, δειαδή, θάπνηαο ηζηνξίαο, αιιά ζηελ λνκηκφηεηα ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη. 

Καη εμ απηνχ ζηελ απνθάιπςε θαη εξκελεία ησλ θνζκηθψλ λφκσλ. (…) ηα έρσ δνθηκάζεη ζην 

έξγν κνπ θαη είδα φηη ιεηηνπξγνχλ.»
420

 

Δ δδιζμονβία ιζαξ ζφβπνμκδξ Μοεμθμβίαξ ανίζηεηαζ ζημ επίηεκηνμ ηςκ επζδζχλεςκ 

ημο ΐ. Γζχβα. Οζ ιφεμζ ημο είκαζ πάκημηε πνςηυηοπεξ ζζημνίεξ, πμο παημφκ βενά ζηα 

ανπέηοπα
421

 ημο υκημξ. ‟ αοηυ ημ πθαίζζμ αηυια ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ πνμζχπςκ ηαζ 

μζ ηίηθμζ ηςκ ένβςκ ημο ελοπδνεημφκ ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ. φιθςκα ιε ηα 

παναπάκς, μ ηίηθμξ ημο εεαηνζημφ Οη γάκνη παναπέιπεζ ζηδκ ηεθεημονβία εκυξ 

βκςζημφ ηαζ μζηείμο εεζιμφ ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ ενδζηεοηζηή γςή ηςκ θαχκ. ημκ 

πονήκα, υιςξ, αοηήξ ηδξ ηεθεημονβίαξ ανίζηεηαζ ημ ανπέβμκμ ημζιμθμβζηυ
422

 

πνυηοπμ ηδξ έκςζδξ ημο ανζεκζημφ ιε ημ εδθοηυ ζημζπείμ, ηδξ Γδξ ιε ημκ Οονακυ, 

πνυηοπμ πμο απακηάηαζ ζε υθεξ ηζξ ιοεμθμβίεξ ηαζ απμαθέπεζ ζηδ βμκζιυηδηα
423

 ηαζ 

ηδ δζαζχκζζδ. Βθυζμκ μ βάιμξ άκηνα/βοκαίηαξ ζδιαίκεζ μοζζαζηζηά δζαζχκζζδ, 

                                                 
419

 Παναηίεεηαζ ζημ: Μάνζμξ Μπέβγμξ, φ.π., ζ.91 
420

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζζ.39-40  
421

 Κανθ Γζμφκβη, Ο Άλζξσπνο θαη ηα ζχκβνιά ηνπ, υ.π., ζ.79: «(…) ηα ανπέηοπα δδιζμονβμφκ ιφεμοξ, 

ενδζηείεξ ηαζ θζθμζμθίεξ, πμο επδνεάγμοκ ηαζ παναηηδνίγμοκ έεκδ ηαζ μθυηθδνεξ επμπέξ. (…) 

Βπίζδξ, μζ ιφεμζ ιε ενδζηεοηζηυ παναηηήνα, ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ ζακ έκα είδμξ πκεοιαηζηήξ 

εεναπεοηζηήξ, πμο ακηζπανααάθθεηαζ ζηα αάζακα ηαζ ηζξ ακδζοπίεξ πμο ιαζηίγμοκ ηδκ ακενςπυηδηα: 

ηδκ πείκα, ημκ πυθειμ, ηζξ αννχζηζεξ, ημ εάκαημ. (…)». Αζεοηνζκζζηζηά παναεέης: απυ ηδκ ίδζα πδβή 

ζ.69: «ημ ζδιείμ αοηυ, πνέπεζ κα δζεοηνζκίζς ηζξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηα ανπέηοπα ηαζ ηα έκζηζηηα. 

Ώοηυ πμο μκμιάγμοιε «έκζηζηημ», δεκ είκαζ πανά έκαξ θοζζμθμβζηυξ παθιυξ, ακηζθδπηυξ απ‟ ηζξ 

αζζεήζεζξ. ιςξ, ηα έκζηζηηα αοηά, εηδδθχκμκηαζ ηαζ ιε θακηαζζχζεζξ ηαζ θακενχκμοκ ηδκ πανμοζία 

ημοξ πμθθέξ θμνέξ απμηθεζζηζηά ιέζα απυ ζοιαμθζηέξ εζηυκεξ. Ώοηέξ αηνζαχξ ηζξ εηδδθχζεζξ 

μκμιάγς ανπέηοπα.» 
422

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.231: «Σμ εεσηυ γεφβμξ Οονακυξ-Γδ πμο ακαθένεζ μ Δζίμδμξ, είκαζ ιία απυ 

ηζξ επςδμφξ ηδξ παβηυζιζαξ ιοεμθμβίαξ. ε πμθθέξ ιοεμθμβίεξ υπμο μ Οονακυξ παίγεζ ή έπαζλε ημκ 

νυθμ ηδξ οπένηαηδξ εευηδηαξ, δ Γδ πανμοζζάγεηαζ ςξ ζφκηνμθυξ (…)» 
423

 Απηφζη ζ.245: «Βίκαζ πμθφ πζεακυ αοηή δ ζενμβαιία Οονακμφ ηαζ Γδξ κα ζηάεδηε ημ πνςηανπζηυ 

πνυηοπμ ηυζμ ηδξ βμκζιυηδηαξ ηςκ αβνχκ υζμ ηαζ ημο ακενχπζκμο βάιμο. Έκα ηείιεκμ ηδξ Atharva-

Veda (XIV, 2,71) ζοβηνίκεζ ημκ ζφγοβμ ηαζ ηδ ζφγοβμ ιε ημκ Οονακυ ηαζ ηδ Γδ.» 
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δδιζμονβία δδθαδή κέαξ γςήξ, έηζζ ηαζ μ εάκαημξ -πμο ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα είκαζ δ 

δίμδμξ ζε ιζα «άθθδ ιμνθή γςήξ»- ιπμνεί κα μκμιαζηεί ηαη‟ εοθδιζζιυκ «βάιμξ». 

Δ ηαφηζζδ ημο «βάιμο» ιε ημκ «εάκαημ» θαίκεηαζ μθμηάεανα ζημκ παναηάης 

δζάθμβμ: 

 

Γηαηξφο:   Πέζηε «ζάλαηνο».  

Ναπζηθά:   Θάλαηνο.  

Γηαηξφο:   Πέζηε «γάκνο».  

Ναπζηθά:   Γάκνο!  

Γηαηξφο:   Πέζηε «θσο».  

Ναπζηθά:   Φσο.
 424

 

 

Γζ‟ αοηυ, θμζπυκ, μ ΐ. Γζχβαξ ηζηθμθμνεί ημ εεαηνζηυ ημο Οη γάκνη. Αζυηζ ελαββέθθεζ 

οπυ δζαθμνεηζηή ιμνθή ηδ «δζαζχκζζδ» ηδξ γςήξ, ιεηά εάκαημκ. ημ ίδζμ αηνζαχξ 

ζοιπέναζια θαίκεηαζ κα ηαηαθήβεζ ηαζ μ Mircea Eliade ηαηά ηδ ιεθέηδ ηςκ 

ιεηαθοζζηχκ ακηζθήρεςκ
425

 δζαθυνςκ πμθζηζζιχκ. 

Ο ΐ. Γζχβαξ αημθμοεεί, ελάθθμο, πζζηά ημ ηεθεημονβζηυ ηδξ βαιήθζαξ ηεθεηήξ, υπςξ 

θαίκεηαζ απυ ηζξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ ηδξ ΐ΄ Πνάλδξ: 

«Ξέθσην ζην δάζνο. Πίζσ απ‟ ηνπο θνξκνχο θη αλάκεζά ηνπο, άιινη κηζνθξπκκέλνη θη άιινη 

θαλεξά, νη ζπγγελείο θαη θίινη ηεο θπξίαο ΐνξεάδνπ, κε ηα επίζεκά ηνπο, έηνηκνη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηειεηή.»
426

  

Οζ ζοββεκείξ ηαζ θίθμζ, υπςξ ζοιααίκεζ απυ ηα ανπαία
427

 πνυκζα ιέπνζ ηαζ ζήιενα
428

 

παναημθμοεμφκ ηδκ βαιήθζα ηεθεηή, ζοκμδεφμκηαξ ημκ βαιπνυ ηαζ ηδ κφθδ ζημκ 

πχνμ πμο ηεθείηαζ ημ ιοζηήνζμ ηζ φζηενα ζημ ηαεζενςιέκμ ζοιπυζζμ ή ζημ ζπίηζ 

ημοξ. Έηζζ ηαζ ζημ εεαηνζηυ ένβμ, υθμζ ζοβηεκηνχκμκηαζ ζημ δάζμξ -πχνμξ υπμο 

                                                 
424

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ βάιμζ, φ.π., ζ.81 
425

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.243: «Οζ γςκηακέξ ιμνθέξ ειθακίγμκηαζ ηζ ελαθακίγμκηαζ ιε ηεναοκμαυθα 

ηαπφηδηα. Καιζά υιςξ ελαθάκζζδ δεκ είκαζ μνζζηζηή: μ εάκαημξ ηςκ γςκηακχκ ιμνθχκ δεκ είκαζ πανά 

ιζα θακεάκμοζα ηαζ πνμζςνζκή ζδζυηδηα ηδξ φπανλδξ.» 
426

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.79 
427

 Robert Flaceliere, φ.π., ζζ.84-85: «Δ κφθδ ηάεεηαζ ζημθζζιέκδ ιε ηα πζμ ηαθά ηδξ ζημθίδζα (…) 

Γφνς-βφνς ηάεμκηαζ μζ θίθεξ ηδξ (…) Σμ ίδζμ ηζ μ βαιπνυξ (…) Σέθμξ, υηακ αναδζάγεζ βζκυηακ ιζα 

ηζιδηζηή ζοκμδεία πμο μδδβμφζε ηδ κφθδ ζημ ηαζκμφνζμ ηδξ ζπζηζηυ. (…) Δ άιαλα πνμπςνμφζε ανβά 

εκχ ζοββεκείξ ηαζ θίθμζ ηδκ αημθμοεμφζακ ιε ηα πυδζα, ηναηχκηαξ ηενζά ακαιιέκα ηαζ ράθθμκηαξ ημ 

ηναβμφδζ ημο οιέκαζμο, ημοξ ζοκυδεοακ ηζεάνα ηαζ αοθμί.» 
428

 Μζπάθδξ Γ. Μεναηθήξ, φπ. ζ.47: «Ο βάιμξ ήηακ έκα πμθοήιενμ continuum. Ονζζιέκα πνυζςπα 

ακαθάιαακακ ζοβηεηνζιέκμοξ νυθμοξ. Ήηακ μζ πανάκοιθμζ (ημοιπάνμζ, κμοκμί), μζ πανάβαιπνμζ 

(ιπνάηζιμζ, ιπναηγένδδεξ, αθάιδδεξ), πνμζςπζημί θίθμζ ημο βαιπνμφ (…) μζ «ηαθεζηέξ, μζ 

«παναζηεηάιεκμζ», δ «πνμγφις» η.ά.» 
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ηεθείηαζ ημ ιοζηήνζμ- βφνς απυ ημ γεοβάνζ πμο πνυηεζηαζ κα πακηνεοηεί. Ο γηαηξφο 

ζημ εεαηνζηυ ένβμ -μ ζοββναθέαξ αθθάγεζ ιυκμ ημ θφθμ- παίγεζ, ζηδκ ηονζμθελία, ημκ 

νυθμ ηδξ λπκθεχηξηαο: «ιζα βοκαίηα, πμο είκαζ πάκηα δίπθα (ζηδ κφθδ) ηαζ ηδ 

δζεοεφκεζ ηαηά ηδκ ηεθεηή ημο βάιμο.»
429

  

Βπίζδξ, ζηδκ ανπαία Βθθάδα πνζκ απυ ημκ βάιμ θάιαακε πχνα δ ηονζυηενδ ηεθεηή, 

ημο εμαγληζκνχ
430

, δδθαδή ημ ιπάκζμ ηδξ κφθδξ, υπμο ιεβάθδ ζοκμδεία έθενκε κενυ 

απυ ηδκ πδβή Καθθζννυδ βζα κα πθοεεί ηαζ κα ελαβκζζηεί δ ιέθθμοζα κφθδ. Ώοηή δ 

ζενμηεθεζηία πενζβνάθεηαζ ζε πμθθά αββεία. Σδκ ίδζα ζενμηεθεζηία πνζκ ημ βάιμ ηδξ 

αημθμοεεί, υιςξ, ηαζ δ Ναοζζηά, αθμφ θμφγεηαζ
431

, ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ηαιανζέναξ 

ηδξ. Ο ζοββναθέαξ πνμζμιμζχκεζ ηδ ζηδκζηή επζεακάηζα ηεθεημονβία ιε ηα 

ζδιακηζηυηενα πναβιαημθμβζηά ζημζπεία απυ ημ ηοπζηυ ηεθεημονβζηυ ημο βάιμο.  

Με ημκ βάιμ «έζμκηαζ μζ δφμ εζξ ζάνηα ιία»
432

: αοηή δ θνάζδ πενζβνάθεζ ηδκ 

ηαηάθοζδ ηδξ αημιζηυηδηαξ ηαζ ημο οπμηεζιέκμο ηαζ ηδκ ανπή ιζαξ δζαδζηαζίαξ 

ζοβπχκεοζδξ ηςκ ακηζεέηςκ πμο λεηζκά ιε ημκ βάιμ. Ώοηή δ δμλαζία μοζζαζηζηά 

ζοιαμθίγεζ ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ μνίςκ ημο «εβχ» ηαζ ηδκ είζμδμ ημο ιειμκςιέκμο 

αηυιμο ζε ιζα άθθδ ζπέζδ φπανλδξ ή ηαθφηενα ζοκ-φπανλδξ. Σδκ ανπεηοπζηή αοηή 

πεπμίεδζδ εηιεηαθθεφεηαζ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ βζα κα «απμδμιήζεζ» ηδ Ναοζζηά εζξ ηα 

ελυκ ζοκεηέεδ, χζηε δ ζάνηα ηδξ κα ζςιαημπμζδεεί, κα εκζςιαηςεεί -«εζξ ζάνηακ 

ιίακ»- ζε δέκηνμ, ζε θφζδ, ζε πενζαάθθμκ. Δ ακηζζημίπζζδ πμο ημθιά μ ζοββναθέαξ 

ηαηά ηδ ιεηαιυνθςζδ ηδξ Ναοζζηάξ είκαζ ζοβηθμκζζηζηή. ζμ πανααμθζηυ ηζ 

αθθδβμνζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δφμ άημια -άννεκ/εήθο- βίκμκηαζ έλα, άθθμ ηυζμ 

πανααμθζηή ηαζ αθθδβμνζηή είκαζ ηαζ δ ιεηαζημζπείςζδ ηδξ Ναοζζηάξ ζε 

θφζδ/δέληξν.  

Έκα αηυια ημζκυ ζδιεζμθμβζηυ ζημζπείμ ιμζνάγμκηαζ δ Παθαζά Αζαεήηδ ιε ηδ 

ιοεμπθαζία ημο ΐ. Γζχβα: δ Βφα είκαζ «ζανλ ἐη ηξ ζανηόξ» ημο Ώδάι, υπςξ ηαζ δ 

ηάεε φπανλδ είκαζ «ζανλ εη ηδξ ζανηυξ» ηδξ θχζεο. Αζυηζ ηα ίδζα πδιζηά
433

 ζημζπεία 

                                                 
429

 Robert Flaceliere, φ.π., ζ.84 
430

 Απηφζη ζ.83 
431

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.14-15 
432

 Παθαζά Αζαεήηδ, Γέκεζζξ, Κεθ. 2 (21-25): «ηαζ επέααθεκ μ Θευξ έηζηαζζκ επί ημκ Ώδάι, ηαζ 

φπκςζε· ηαζ έθααε ιίακ ηςκ πθεονχκ αοημφ ηαζ ακεπθήνςζε ζάνηα ακη‟ αοηήξ. 22 ηαζ ςημδυιδζεκ μ 

Θευξ ηήκ πθεονάκ, δκ έθααεκ απυ ημο Ώδάι, εζξ βοκαίηα ηαζ ήβαβεκ αοηήκ πνμξ ημκ Ώδάι. 23 ηαζ 

είπεκ Ώδάι· ημφημ κοκ μζημφκ εη ηςκ μζηέςκ ιμο ηαζ ζανλ εη ηδξ ζανηυξ ιμο· αφηδ ηθδεήζεηαζ βοκή, 

υηζ εη ημο ακδνυξ αοηήξ εθήθεδ αφηδ· 24 έκεηεκ ημφημο ηαηαθείρεζ άκενςπμξ ημκ παηένα αοημφ ηαζ 

ηδκ ιδηένα ηαζ πνμζημθθδεήζεηαζ πνμξ ηδκ βοκαίηα αοημφ, ηαί έζνληαη νη δύν εηο ζάξθα κίαλ. 25 

ηαζ ήζακ μζ δφμ βοικμί, μ ηε Ώδάι ηαζ δ βοκή αοημφ, ηαζ μοη δζπφκμκημ.» 
433

 Lawrence Krauss, θνηεηλή χιε, ιηθν. Θεμθάκδ Γναιιέκμο, Σναοθυξ, Ώεήκα, 2005, ζ.19: «(…) δ 

ζφβπνμκδ αζηνμκμιία θάκδηε κα πνμζθένεζ ηάπμζα ακαημφθζζδ. ηδ ιεβάθδ ηδξ επζηοπία 
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ιμζνάγεηαζ υθδ δ άαζα ηαζ έιαζα ελέθζλδ, υθμ ημ ζφιπακ, πμο ζε δζαθμνεηζημφξ 

πδιζημφξ ζοκδοαζιμφξ, δδιζμονβμφκ ηδκ πμζηζθυηδηα ηςκ οθζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ 

ιμνθχκ. Δ Ναοζζηά, θμζπυκ, ςξ έκα ιένμξ, κέξηζκα, απυ ημκ υθμκ, επζζηνέθεζ εηεί 

απ‟ υπμο πνμήθεε, ζηδ θφζδ, ιε ημκ «βάιμ» ηδξ, ιε ηδκ ιεηαζημζπείςζή ηδξ ζε 

δέκηνμ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ βαιήθζα εκμπμίδζδ
434

 ηςκ δφμ θφθςκ. 

Βπζζηνέθμοκ ζηδκ ανπέβμκδ ηαηάζηαζδ ημο υκημξ -ζημκ ενιαθνμδζηζζιυ
435

. 

Ο ΐ. Γζχβαξ, υιςξ, ιε ημ εθεφνδια ηδξ ιεηαζημζπείςζδξ ηδξ Ναοζζηάξ ζε δέκηνμ 

αλζμπμζεί αηυια ιία εονφηαηα δζαδεδμιέκδ ιοεμθμβζηή δμλαζία: ημ δέκηνμ ςξ 

ζφιαμθμ
436

 ζημ ζοθθμβζηυ αζοκείδδημ. Ο Mircea Eliade έπεζ ηαηαηάλεζ
437

 ηζξ 

ενιδκείεξ πμο απμδίδμκηαζ ζημ ζφιαμθμ ημο δέκηνμο. Ο ΐ. Γζχβαξ ακηθεί απυ ηζξ 

ανπεηοπζηέξ ικήιεξ πμο ζοκδέμοκ ημοξ ακενχπμοξ ιε ηα δέκηνα. Πμθθμί ιφεμζ 

ιμνθμπμζμφκ αοηήκ ηδ ζπέζδ. Ώηυια ηαζ μ Βιπεδμηθήξ -ηαηά ημκ Ώέηζμ- 

οπμζηδνίγεζ ζημ απυζπαζιά ημο υηζ: 

«πξψηα ηα δέληξα ησλ δψησλ εθ γεο αλαθχλαη θεζη, πξηλ ηνλ ήιηνλ πεξηαπισζήλαη θαη πξηλ 

εκέξαλ θαη λχθηα δηαθξηζήλαη, δηα δε ζπκκεηξίαο ηεο θξάζεσο ηνλ ηνπ άξξελνο θαη ηνπ ζήιενο 

πεξηέρεηλ ιφγνλ (…) ψζηε γεο είλαη κέξε θαζάπεξ θαη ηα έκβξπα ηα ελ ηεη γαζηξί ηεο κήηξαο 

κέξε (…)»438
 

« (…) ηα δέληξα ήηαλ ηα πξψηα δσληαλά πιάζκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ απ‟ ηε γε, πξηλ 

απισζεί ν ήιηνο, θαη πξηλ ε κέξα θαη ε λχρηα μερσξηζηνχλ ε κηα απ‟ ηελ άιιε. Αηφηη ιφγσ ηεο 

                                                                                                                                            
ζοιπενζθαιαάκεηαζ δ απυδεζλδ, ιέζς ηδξ πνήζδξ θςημβναθζηχκ θαζιάηςκ πμο ιαξ πνυζθενακ 

μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενα ηδθεζηυπζα, υηζ ηα οθζηά απυ ηα μπμία απμηεθμφκηαζ μζ αζηένεξ ηαζ δ Γδ, είκαζ 

μοζζαζηζηά ηα ίδζα. (…) δ πονδκζηή ηαφζδ πμο πνμιδεεφεζ ιε ηαφζζια ημοξ αζηένεξ έπεζ ιαβεζνέρεζ 

πακημφ ιε ηδκ ίδζα ζοκηαβή. ήιενα, βκςνίγμοιε υηζ ηα ζημζπεία πμο ανίζημοιε ζηδ Γδ 

δδιζμονβήεδηακ ζε εηεέζεζξ ημζιζηχκ πονμηεπκδιάηςκ (…)» 
434

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.395: «ημ αάεμξ, ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα ιία «αιθζβεκμπμίδζδ» ημο 

ακενχπμο ιέζς ηδξ αβάπδξ εθυζμκ ιέζα ζημκ ένςηα ηάεε βέκμξ απμηηά ηζξ «ζδζυηδηεξ» ημο 

ακηίεεημο θφθμο (ηδ πάνδ, ηδκ οπμηαβή, ηδκ αθμζίςζδ ημο ενςηεοιέκμο ακενχπμο … ηθπ.).» 
435

 Απηφζη ζ.393: «Πμθοάνζειεξ παναδυζεζξ εεςνμφκ ημκ «ανπέβμκμ άκενςπμ», ημκ πνυβμκμ, βζα 

ακδνυβοκμ. (…) Πμθθά νααζκζηά ζπυθζα αθήκμοκ κα εκκμδεεί υηζ ηαζ μ Ώδάι ιενζηέξ θμνέξ 

εεςνήεδηε ζακ ακδνυβοκμξ. Δ «βέκκδζδ» ηδξ Βφαξ επμιέκςξ δεκ ήηακ, ηεθζηά, πανά δ δζαίνεζδ ηδξ 

ανπέβμκδξ αιθζβέκεζαξ ζε δφμ υκηα: ακδνζηυ ηαζ βοκαζηείμ.» 
436

 Απηφζη ζ.252: «Πνάβιαηζ ζηδκ Εζημνία ηδξ ηάεε ενδζηείαξ, ζηζξ θασηέξ παναδυζεζξ ημο ηυζιμο 

υθμο, ζηζξ ιεηαθοζζηέξ ηαζ ημοξ ανπασημφξ ιοζηζηζζιμφξ, βζα κα ιδκ ακαθενεμφιε ζηδκ εζημκμβναθία 

ηαζ ηδ θασηή ηέπκδ, ζοκακηάιε ζενά δέκηνα ηαζ θοηζηά ηοπζηά ζφιαμθα.» 
437

 Απηφζη ζζ.253-254: « α) ημ ζφιπθεβια πέηνα-δέκηνμ-αςιυξ πμο ζοκζζηά έκακ πναβιαηζηυ 

ιζηνυημζιμ ζηα πζμ παθζά ζηνχιαηα ηδξ ενδζηεοηζηήξ γςήξ α) ημ δέκηνμ εζηυκα ημο Κυζιμο β) ημ 

εεμθακεζαηυ-ημζιζηυ δέκηνμ δ) ημ δέκηνμ ζφιαμθμ ηδξ γςήξ, ηδξ ακελάκηθδηδξ βμκζιυηδηαξ, ηδξ 

απυθοηδξ φπανλδξ (…) ε) ιε ημ δέκηνμ-ηέκηνμ ημο ηυζιμο ηαζ οπμζηήνζβια ημο ζφιπακημξ ζη) ζηδ 

ιαβζηή ζφκδεζδ ιεηαλφ δέκηνςκ ηαζ ακενχπςκ (ακενςπμβεκή δέκηνα, ηα δέκηνμ δελαιεκή ροπχκ ηςκ 

πνμβυκςκ, ημκ βάιμ ηςκ δέκηνςκ, ηδκ πανμοζία ημο δέκηνμο ζηζξ ιοδηζηέξ ηεθεηέξ ηηθ.) γ) ημ δέκηνμ 

ζφιαμθμ ηδξ ακάζηαζδξ, ηδξ αθάζηδζδξ, ηδξ άκμζλδξ ηαζ ηδξ ακαβέκκδζδξ ηδξ πνμκζάξ 
438

 H. Diels, W. Kranz, φ.π., s.296 
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ζπκκεηξίαο ηνπ κίγκαηφο ηνπο, πεξηέρνπλ ηελ αλαινγία ηνπ αξζεληθνχ θαη ηνπ ζειπθνχ, (…) 

έηζη πνπ ζπληζηνχλ κέξε ηεο γεο αθξηβψο φπσο ην έκβξπν είλαη κέξνο ηεο κήηξαο.»
439

 

Καζ μ ΐ. Γζχβαξ ιε ημοξ Γάκνπο πνμζπαεεί κα λφζεζ ηδκ παηίκα πμο ηαθφπηεζ ημ 

παθίιρδζημ ηςκ ιοεμθμβζηχκ επζζηνχζεςκ
440

. Βθεονίζηεζ έκα ιοεμθμβζηυ πθαίζζμ 

βζα κα απμηαθφρεζ ημ δζανηέξ βίβκεζεαζ, χζηε κα ελαθεζθεεί δ ακηίθδρδ υηζ μ  

εάκαημξ είκαζ «υκεζδμξ» βζα ημκ άκενςπμ:  

 

Ναπζηθά: Μεγαιχηεξε ληξνπή απφ ηνλ ζάλαην ππάξρεη; 

Κακαξηέξα: Βίλαη ληξνπή ν ζάλαηνο ; 

Ναπζηθά: Νηξνπή θαη φλεηδνο (θσλάδεη νξγηζκέλε) Ώκαξηία … Μεγάιε ακαξηία. Σν 

θξηθηφηεξν ζηπγεξφηεξν έγθιεκα ηνπ ζχκπαληνο θφζκνπ …441 

 

Φοζζηά δ Ναοζζηά, εδχ, ακαθένεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ πμο επζηναηεί ζημκ δοηζηυ 

ηυζιμ υηζ μ εάκαημξ είκαζ ημ «ηέθμξ» ηδξ γςήξ. οβηεηνζιέκα ημ «υκεζδμξ» 

ακαθένεηαζ ζημ άβκςζημ πμο αημθμοεεί ημκ εάκαημ. Ώκηζδνχκηαξ μ ΐ. Γζχβαξ, δζα 

ιέζς ηδξ Ναοζζηάξ, επζκμεί ημκ πνμζςπζηυ ημο ιφεμ δίκμκηαξ ζημκ εάκαημ ιέθθμκ: 

μ εάκαημξ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ απυ ηδκ έκςζδ ιε ηδ θφζδ. Έηζζ, δ ακενχπζκδ γςή 

δεκ εηιδδεκίγεηαζ, δεκ παναιίγεηαζ  ζ‟ έκακ επμκείδζζημ εάκαημ, αθθά επακένπεηαζ 

«ακα-ιμνθςιέκδ» ζηδ ιδηένα θφζδ.  

Ο κεανυξ θμζηδηήξ πμο πνυηεζηαζ κα πακηνεοηεί ηδκ Ναοζζηά μκμιάγεηαζ Γακοιήδδξ. 

ηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία μ Γακοιήδδξ είκαζ μ μζκμπυμξ ημο Αία
442

, ημκ μπμίμ δ Ήνα 

απυ ηδ γήθζα ηδξ ηζιχνδζε ηαζ ημκ έηακε αζηενζζιυ ημο Τδνμπυμο ζημκ μονακυ. 

Έηζζ, μ Γακοιήδδξ ηαηέθδλε ςξ Τδνμπυμξ. Κζ αθμφ δ ζηζά
443

 είκαζ «θοθθμαυθμ 

δέκηνμ ιε ιζηνά, ηζηνζκςπά άκεδ, πμο ακαπηφζζεηαζ δίπθα ζε οδνυημπμοξ», μνεά μ 

ΐ. Γζχβαξ αάγεζ ημκ θνηηεηή/οδνμπυμ κα αβηαθζάγεζ ημκ ημνιυ εκυξ δέκηνμο, ιζαξ 

ζηζάξ, βζα κα ηδκ πμηίζεζ ηαζ κα ηδκ γςμβμκήζεζ. Ο γηαηξφο δίκεζ ζημ ηέθμξ έκα 

ααηυιμονμ ζημκ θνηηεηή/γακπξφ, πμο αημοιπά ζηα νζγά ημο δέκηνμο, έκδεζλδ υηζ μ 

                                                 
439

Γζα ηδ ιεηάθναζδ ημο απμζπάζιαημξ αθέπε: John Burnet, Ζ απγή ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο, υ.π., 

ζ.239 
440

 Απηφζη ζζ.304-305: «Οζ ιφεμζ ηςκ ακενςπμβεκχκ δέκηνςκ, μζ ακμζλζάηζηεξ ηεθεηέξ ηδξ αθάζηδζδξ, 

μζ ενφθμζ πάκς ζηδκ πνμέθεοζδ ηςκ ιαβζηχκ αμηάκςκ ή πάκς ζηδ ιεηαηνμπή ζε θοηυ ηςκ δνχςκ ηςκ 

παναιοεζχκ ηηθ., δεκ ηάκμοκ άθθμ πανά κα εηθνάγμοκ ζοιαμθζηά ή δναιαηζηά ιζα ίδζα εεςνδηζηή 

επζαεααίςζδ: δ αθάζηδζδ εκζανηχκεζ (ή ζδιαίκεζ ή ζοιιεηέπεζ) ηδκ φπανλδ πμο βίκεηαζ γςή, πμο 

δδιζμονβεί πςνίξ κα ζηενεφεζ, πμο ακαβεκκζέηαζ ηαεχξ εηδδθχκεηαζ ζε αιέηνδηεξ ιμνθέξ πςνίξ πμηέ 

κα ελακηθείηαζ.» 
441

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.38 
442

 Ρυιπενη Γηνέζαξ, φ.π., ζζ.119-120 
443

 Γζχνβμξ Μπαιπζκζχηδξ, Λεμηθφ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο, υ.π., ζ.793 
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βάιμξ ζοκηεθέζηδηε ηαζ ημο θέεζ: «Γάιμξ!»
444

. Καζ ζηδ ζοκέπεζα μζ ζηδκζηέξ μδδβίεξ 

δζεοηνζκίγμοκ: «Ο θνηηεηήο δέπεηαζ ημ ααηυιμονμ, ζα κα είκαζ ζοκδεζζιέκμξ κα ημο 

αάγεζ ηάπμζμξ ζημ ζηυια έκα ααηυιμονμ, υπςξ άθθςζηε υθδ ηδκ ηεθεηή ηδ δέπεηαζ 

ζα κ‟ απμηεθεί ιένμξ απ‟ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ.»
445

 

Με ηζξ αθθεπάθθδθεξ επζζηνχζεζξ ιοεμθμβζηχκ ζοιαμθζζιχκ δζαθμνεηζηχκ 

πνμεθεφζεςκ πμο πνδζζιμπμζεί μ ζοββναθέαξ δδιζμονβεί έκακ ζφκεεημ ιφεμ 

ενιδηζηυ ηζ απμηαθοπηζηυ ιαγί. «Ώπεθεοεενςηζηυ», υπςξ ημκ μκμιάγεζ: 

«Βπεμεξγαδφκελνο ηνπο θψδηθεο απηνχο έλαο πνηεηήο ειεπζεξψλεη ηελ χιε. Γηαηί ε χιε φπνηα 

θη αλ είλαη, απνδεηά πεηζκαηηθά ηελ ειεπζέξσζή ηεο γηα λα απνδψζεη κε εληέιεηα ζην έξγν 

ηεο. Κη φηαλ ιέσ απειεπζέξσζε, ελλνψ ηελ ηειηθή ζχλδεζε ελφο νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ φληνο 

κε ηνλ Κνζκηθφ Λφγν. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ, δειαδή, θαη ηελ νξηνζέηεζή ηνπ ζηε δηάζπαζε 

ηνπ Κνζκηθνχ Λφγνπ. (…) Μφλνο ειεπζεξσηήο ηεο χιεο, θαηά ηε γλψκε κνπ, είλαη ε Σέρλε θαη 

φρη ε επηζηήκε. (…) αλ θχξηνο ειεπζεξσηήο αλ δερηνχκε ηελ άπνςε απηή είλαη ε πνίεζε. 

Γηαηί ε πνίεζε ρξεζηκνπνηεί έλα φξγαλν, πνπ ηεο επηηξέπεη λα παξάγεη ζπλδπαζκνχο, λα 

ζρεκαηίδεη κνξθέο θαη λα ραξάζζεη ελλνηνινγηθνχο δξφκνπο πιεζηέζηεξνπο ζηελ πθή θαη ζηε 

δνκή ηνπ Κνζκηθνχ Λφγνπ.»446
  

Ο ΐ. Γζχβαξ ανπίγεζ ιε ημ εεαηνζηυ αοηυ κα εζζάβεζ ηδκ έκκμζα ημο 

ημζιζημφ/μθζημφ
447

 ακενχπμο. Σμκ θνζκηθφ άκενςπμ υπςξ ημκ ζοκέθααε ηαζ μ 

Κχζηαξ Ώλεθυξ ηαζ ημ δζαηφπςζε ζηδ δζαηνζαή ημο βζα ημκ Δνάηθεζημ
448

  : 

«Σν κεξηηθφ ηνπ αλζξψπνπ είλαη λα είλαη άλζξσπνο (απνζπαζκαηηθφο) θαη λα θηινδνμεί λα 

θηάζεη ηνλ (νιηθφ θη αλνηθηφ) Κφζκν. (…) Γηα ηνλ Δξάθιεηην ν άλζξσπνο είλαη έλα φιν θη απηφ 

ην φιν απφζπαζκα ηνπ κεγάινπ ινπ»
449

 

Ο ιοεμθάηνδξ ηαζ ιοεμπθάζηδξ ΐ. Γζχβαξ εοαββεθίγεηαζ, επίζδξ, ιε ημ ένβμ αοηυ - 

έκακ εεαηνζηυ δδιζμονβυ/πνμθήηδ ηαζ απυζημθμ βκχζδξ. Σμ επζαεααζχκεζ ηαζ ζε 

δμηζιζαηυ ημο ηείιεκμ: βζαηί;; 

«αλ ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο, έρσ εηζρσξήζεη βαζηά ζηνπο πξνγνληθνχο κχζνπο θη έρσ 

απνθξππηνγξαθήζεη ηελ αιήζεηα ηνπο. αο ιέσ, ινηπφλ, φηη απνηεινχλε ηελ βίβιν ηεο 

                                                 
444

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.94 
445

 Απηφζη ζ.94 
446

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Πμζδηζηυξ θυβμξ ςξ δζηθείδα απεθεοεένςζδξ ηδξ φθδξ», υ.π., ζ.15 
447

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Αλζηζκέλνο άληξαο, υ.π., ζ.80: «Ίζςξ έπμοκ πεηφπεζ ιενζημί άκενςπμζ κα ένεμοκ 

ζε πθήνδ επαθή ιε ηδκ Οθζηή Οκηυηδηα. Ώθθά βζα κα ημ ηαηαθένμοκ αοηυ πνμζμιμζχεδηακ ιε 

ηάπμζμ θοηυ ή ηάπμζμ γχμ.» 
448

 Δ δζαηνζαή ημο (Heraclite et la philosophie, Paris, Editions de Minuit, 1962) ηοπχεδηε ζημ Πανίζζ 

ηαζ δεκ απμηθείεηαζ μ ΐ. Γζχβαξ κα ηδ βκχνζγε. 
449

 Κχζηαξ Ώλεθυξ, Ο Ζξάθιεηηνο θαη ε θηινζνθία, ιηθν. Αδιήηνδ Αδιδηνζάδδ, Βλάκηαξ, 1976, ζ.147 

ηαζ ζ.197 
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αλζξψπηλεο θπιήο. ,ηη ηίπνηε απ‟ φια φζα αλαθέξνληαη δελ είλαη θαληαζίσζε ή 

ζπκβνιηζκφο. Βίλαη αθξηβψο απηά πνπ αλαθέξνληαη θαη απνηεινχλε ηελ πξαγκαηηθή κνξθή 

ηνπ αλζξψπνπ ζηελ ηειηθή ηνπ θάζε. Οη κχζνη απηνί βγήθαλε απφ ηνλ νιηθφ εγθέθαιν ηεο 

αλζξσπφηεηαο, φηαλ ήηαλ αθφκε πξνζδεδεκέλε κε ηνλ νληνινγηθφ νκθάιην ιψξν ηεο 

ππεξαλζξψπηλεο κήηξαο. (…) Ο Αίαο θαη  νη ππφινηπνη ζενί θαη ζεέο είλαη άλζξσπνη ελ 

δπλάκεη, θαη κέζα ζηελ εμέιημε, φπσο πξννησλίδεηαη έηζη ζα γίλνπκε.»450
  

πςξ μ Εμοθζακυξ μ πανααάηδξ επακέθενε ιέζα ζ‟ έκα πνζζηζακμηναημφιεκμ 

ηαεεζηχξ ηδκ εζδςθμθαηνία, έηζζ ηζ μ ΐ. Γζχβαξ ιε ηδ ιοεμπθαζζαηή εειαηζηή ηςκ 

ένβςκ ημο επακέθενε -εκ ιέζς πνζζηζακζηήξ ιεηαθοζζηήξ- ζημζπεία απυ ηδκ ανπαία 

Μοεμθμβία. 

 

3. Φηινθηήηεο  

Ο Φηινθηήηεο δίκεζ ιζα πνχηδ βεφζδ ηδξ άπμρδξ πμο έπεζ μ ζοββναθέαξ βζα ηδ εέζδ 

ημο ακενχπμο ιέζα ζημ ζφιπακ. Σμ θμκ, ημ Έκα, δ ηαηάνβδζδ ημο δοζζιμφ 

ζχιαημξ/πκεφιαημξ -εα πνμπςνήζεζ ανβυηενα ηαζ ζηδκ ηαηάνβδζδ ημο δίπμθμο 

άννεκ/εήθο- ηαζ δ εκμπμίδζδ ιε ηδ θφζδ ανίζημκηαζ ζημκ πονήκα αοημφ ημο 

εεαηνζημφ ένβμο. Ο ΐ. Γζχβαξ απμδεζηκφεηαζ βζα άθθδ ιζα θμνά ζπμοδαίμξ 

ιοεμπθάζηδξ δζυηζ ακαζοζηήκεζ εη αάενςκ ημκ ιφεμ. Με άθθα θυβζα ακαδεζηκφεηαζ 

ηαζ ζε ιοεμθυβμ ηαηά ημ πνυηοπμ πμο πνμηείκεζ μ J. P. Vernant
451

: 

 

Έηζζ, μ ανπαίμξ ηναβζηυξ ιφεμξ ςξ απμηαθοπηζηή δζαδζηαζία βκχζδξ ανπίγεζ κα 

δζαθαίκεηαζ ζηα ένβα ημο ΐ. Γζχβα: 

 

«Δ έλλνηα ηεο ηξαγσδίαο έρεη επαιεζεπηεί πξηλ αθφκε θη απ‟ ηελ ίδηα ηελ ηξαγσδία θαη δελ 

εθπξνζσπεί απιψο έλα ζεαηξηθφ είδνο, αιιά ην απφ θαηαβνιήο θφζκνπ αλζξψπηλν ήζνο. Σελ 

αγσλία επηβίσζεο, ηελ πάιε κε ηηο θπζηθέο δπλάκεηο ηνπ πιαλήηε, ηελ πξνζπάζεηα γλσξηκίαο 

θαη ηηζάζεπζεο ηνπ άγλσζηνπ πιαλήηε, ηελ αλαζχληαμε ησλ δπλάκεσλ πεπησθφηνο είδνπο. 

Γηαηί είηε δερηνχκε ηνλ παξαδείζην εμνζηξαθηζκφ καο είηε ηελ Οπξάληα εθζπεξκάησζε θαη 

ζχιιεςή καο απφ ηε Γαία ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο είηε έλαο θεξαπλφο έπεζε ζηα ιηκλάδνληα 

                                                 
450

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζ.40  
451

 Jean Pierre Vernant, Μχζνο θαη Θξεζθεία ζηελ αξραία Διιάδα, ιηθν. Μ. Ε. Γζυζδ, ιίθδ, Ώεήκα, 

2000, ζ.40: «(…) Με θίβα θυβζα, μ ιοεμθυβμξ επζγδηεί κα ζοζηήζεζ αοηυ πμο μ Dumezil απμηαθεί 

“ζδεμθμβία” οπυ ηδκ έκκμζα ηδξ ζφθθδρδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ηςκ ιεβάθςκ Αοκάιεςκ, μζ μπμίεξ, ζημκ 

αιμζααίμ ζοζπεηζζιυ ημοξ, ζηδκ ηέθεζα ελζζμννυπδζδ ημοξ, ελμοζζάγμοκ ημκ ηυζιμ -θοζζηυ ηαζ 

οπενθοζζηυ-, ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ηδκ ημζκςκία ηαζ ημοξ ηάκμοκ κα είκαζ αοηυ πμο πνέπεζ κα είκαζ.» 
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χδαηα ηνπ πιαλήηε θαη δεκηνχξγεζε ηελ πξψηε ακνηβάδα, ε κνίξα καο ήηαλ ε ίδηα: λα 

πξνζπαζήζνπκε απφ ην κεδέλ λα πξνζαξκνζηνχκε θαη λα επηβηψζνπκε ζ‟ έλαλ άγλσζην 

πιαλήηε.»452
 

Ο ΐ. Γζχβαξ ειπκέεηαζ ζημ ένβμ αοηυ απυ ημ ιοεμθμβζηυ
453

  πνυζςπμ ημο Φζθμηηήηδ 

αθθά ηαζ απυ ηδκ ηναβςδία ημο μθμηθή Φηινθηήηεο
454

. Σμ ηφνζμ ιένμξ ημο ιφεμο 

πνμζμιμζάγεζ ζ‟ εηείκμ ηδξ πνςηυηοπδξ ηναβςδίαξ
455

. Δ ζοιπενζθμνά ηςκ 

πνμζχπςκ, υιςξ, δζαθένεζ ηαζ ηονίςξ μ πμνυξ, πμο εκχ ζηδ ηθαζζηή ηναβςδία 

ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ Έθθδκεξ ζοιπμθειζζηέξ ημο Νεμπηυθειμο, εδχ απανηίγεηαζ 

απυ «ζηοθίηεξ». Βίκαζ άλζμ εαοιαζιμφ ημ πχξ ηαημνεχκεζ ηεθζηά μ ζοββναθέαξ κα 

εκηάλεζ ημ πνζζηζακζηυ ζημζπείμ, ημοξ ενδιίηεξ/ζηοθίηεξ, ιέζα ζηδκ θυνια ηδξ 

ηναβςδίαξ
456

. Κζ εκχ ζημκ μθμηθή μ πμνυξ είκαζ ιε ημ ιένμξ ηςκ Ώπαζχκ, εδχ μ 

πμνυξ είκαζ μ εηθναζηήξ ηςκ εκδυιοπςκ ζηέρεςκ ημο Φζθμηηήηδ ηζ ειιέζςξ ηαζ ημο 

ζοββναθέα. Με πνυηοπμ ημοξ ανπαίμοξ ηναβζημφξ πμζδηέξ
457

 πμο ιεηείπακ -ηαηά ημκ 

ζοββναθέα- ηδξ μοζζαζηζηήξ βκχζδξ, μ ΐ. Γζχβαξ, ακηθεί απυ ημ αζηείνεοημ 

μπθμζηάζζυ ημοξ ηαζ ιοεμβναθεί. Έηζζ, παναθθάζζεζ
458

 ημκ ιφεμ ημο Φζθμηηήηδ 

χζηε κα απμζηάλεζ ηδκ μοζία ημο ηαζ κα πνμαάθθεζ ημ κέμ «ήεμξ» πμο εοαββεθίγεηαζ. 

Με ημκ υνμ ήεμξ οπμκμεί ημ «έεμξ» δδθαδή ηδ ζοιπενζθμνά, ιζα βεκζηυηενδ ζηάζδ 

γςήξ, ιζα αζμεεςνία. 

                                                 
452

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ,  «Δ ακηζζηνμθή ηδξ ηναβςδίαξ», Πεξίηερλν, ηπ. 5, (2000), ζ.7 
453

 Ρυιπενη Γηνέζαξ, φ.π., ζ.433: «ηδκ πναβιαηζηυηδηα υιςξ μ Φζθμηηήηδξ πανέιεζκε ζηδ Λήικμ 

οπμθένμκηαξ ηνμιαπηζηά, ςζυημο μ Οδοζζέαξ ημκ έπεζζε ιε δυθμ κα ημο παναπςνήζεζ ημ ηυλμ ηαζ ηα 

αέθδ ηηθ.» 
454

 Αδιήηνδξ Σζαηζμφθδξ, «Δ πνυζθδρδ ημο Φζθμηηήηδ απυ ημ ζφβπνμκμ εθθδκζηυ εέαηνμ», ζημ Απφ 

ην αηηηθφ δξάκα ζην ζχγρξνλν ζέαηξν. Μειέηεο γηα ηελ πξφζιεςε θαη ηε δηαθεηκεληθφηεηα, Ώζβυηενςξ, 

Ώεήκα, 1998, ζ.218: «Ο Φζθμηηήηδξ ημο ΐαζίθδ Γζχβα, πανά ηζξ ζδιακηζηέξ δζαθμνμππμζήζεζξ ημο, 

απμηεθεί ημ πθδζζέζηενμ πνμξ ηδ ζμθυηθεζα ηναβςδία κεμεθθδκζηυ ηείιεκμ ηαζ βζ‟ αοηυ εα 

απμηεθέζεζ ηδκ ααζζηή ακαθμνά ζηδ δζαηεζιεκζηή πνμζέββζζδ πμο αημθμοεεί.» 
455

 μθμηθή, Φηινθηήηεο, ΐζαθζμπςθείμκ Βζηίαξ, Ώεήκα, 1934, ιηθ. Ε. Ν. Γνοπάνδ, ζζ.171-242  
456

Μανίηα Θςιαδάηδ, «Ο Φζθμηηήηδξ απυ ημ εέαηνμ διείμ», Νέα Δζηία, η. 127, ηπ. 1502, 

Φεανμοάνζμξ 1990, ζ.197: «Σμ ένβμ ακήηεζ ζε εηείκδ ηδκ ηαηδβμνία πμο εκχ απμηεθμφκ ηαεανυ 

δζαηείιεκμ ανπαίαξ ηναβςδίαξ, δδιζμονβμφκ έκα δζηυ ημοξ αημιζηυ κμδιαηζηυ πθέβια ηαζ ιζα 

αοημδφκαιδ βθςζζζηή αζζεδηζηή. (…) Ο Φζθμηηήηδξ ημο Γζχβα (…) ημο επζηνέπεζ κα γεζ ιε εκμνάζεζξ 

ηαζ κα παίνκεζ ιεηαθοζζηά ιδκφιαηα. Σαοηυπνμκα, αζχκεζ ηδ θφζδ ζε ιζα πθήνδ εοεοβνάιιζζδ ηαζ 

εκανιυκζζδ ηδξ αζμθμβίαξ ημο ηαζ ηδξ οπενααηζηήξ οπυζηαζδξ ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ, υκηςκ ηαζ 

ακηζηεζιέκςκ ιε ηα μπμία ένπεηαζ ζε επαθή.»  
457

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Μήδεζμξ», υ.π., ζ.8: «Ναζ! Μπαίκμοιε ζημοξ πχνμοξ πναβιάηςζδξ ηςκ 

ανπαίςκ εθθδκζηχκ ιφεςκ. Ώοηυξ πμο ιπμνεί κα αθέπεζ πθαβίςξ ηα βεβμκυηα ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

παναιέηνςκ ημοξ, ημ έπεζ ζοκεζδδημπμζήζεζ αοηυ. Άζπεημ ακ δ Βονχπδ είκαζ πάκηα μ μιθαθυξ ημο 

πμθζηζζιμφ, άζπεηα ακ ιεημκμιάζηδηε ζε Κμζκή Ώβμνά πνμξ ημ ζαλμκζηυηενμ, αηααζζηζηά ςεείηαζ υθμ 

ηαζ πζμ πμθφ πνμξ ηδκ πναβιάηςζδ ημο ανπαίμο Βθθδκζημφ Μφεμο. Σςκ επχκ ημο Οιήνμο ηαζ ηςκ 

Σναβζηχκ.» 
458

 Υανά Μπαημκζηυθα, «Πμθζηζζιζηά Μμνθχιαηα ζημ εέαηνμ ημο ΐαζίθδ Γζχβα», φ.π., ζ.123: «Δ 

θμβμηεπκία ηδξ ανπαζυηδηαξ θαίκεηαζ, εδχ, κα ημο πανέπεζ απθχξ ηα απμηνοζηαθθχιαηα ηάπμζςκ 

ανπεηοπζηχκ ζπέζεςκ, ζηζξ μπμίεξ μ ζοββναθέαξ εα επέιαεζ άθθμηε απμιοεμπμζχκηαξ ηαζ άθθμηε 

ιεηαημπίγμκηαξ ημ κμδιαηζηυ ηέκηνμ αάνμοξ ημοξ ζε άθθα επίπεδα ζηέρδξ.» 
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ημκ Φηινθηήηε πνμηείκεζ ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ ηαζ ημζιμεεςνία, πμο ζηδνίγμκηαζ 

ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ ακενχπζκδξ κυδζδξ, ηδξ εκυναζδξ ηαζ ζημκ 

ζοκημκζζιυ ημο ακενχπζκμο εβηεθάθμο ιε ημκ παθιυ ηδξ θφζδξ. ημκ Φηινθηήηε 

ελαββέθθεζ έκα κέμ είδμξ ακενχπμο, ημκ ακαααειζζιέκμ άκενςπμ, πμο πνμζεββίγεζ 

ηδ ηεθείςζδ: 

«ινη θνβφκαζηε φηη ζα θαηαξγεζεί ν άλζξσπνο (…) Ώιιά κάιινλ ην αληίζεην ζπκβαίλεη. 

Αλαβαζκίδεηαη ν άλζξσπνο. Αλαβαζκίδεηαη ην πλεύκα, θαζψο πιεζηάδεη ζε βαζχηεξεο 

πεγέο. Ώλαβαζκίδεηαη ε δσή θαζψο εηζρσξεί κέζα ζην άγλσζην κε κεγαιχηεξε ζηγνπξηά. 

Ώλαβαζκίδεηαη ε ζρέζε ζειπθνχ αξζεληθνχ, θαζψο ζεκαζία κεγαιχηεξε παίξλεη ε 

πλεπκαηηθή έλσζε, ν ηεξφο γάκνο ησλ δχν γελεζηνπξγψλ δπλάκεσλ (…) ΐέβαηα, είλαη θαλεξφ 

φηη έρνπκε κπεη ζε έλα ζθνηεηλφ ηνχλει, φπνπ ζηελ έμνδφ ηνπ ειπίδνπκε φηη καο πεξηκέλεη ε 

πνιππφζεηε ζέσζε ησλ πξνγφλσλ καο. Ώπηή πνπ πξναλαγγέιεηαη ζηηο ηξαγσδίεο, θαζψο νη 

ήξσεο κάρνληαη ελάληηα ζηηο παξάινγεο βνπιέο ησλ ζεψλ. Γηαηί, απηή, βέβαηα, είλαη ε έλλνηα 

ηεο ηξαγσδίαο. Ο αγψλαο γηα ηελ αλχςσζε ηνπ αλζξψπνπ ζηα ππέξηαηα όξηα ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ, πνπ είλαη ηα πεδία ηνπ κχζνπ. (…) σο δηα καγείαο ν θάζε άλζξσπνο θξαηά 

ζηα ρέξηα ηνπ δπλάκεηο πνπ ηνλ εηζάγνπλ ιίγν-ιίγν ζηηο ηειεηνπξγηθέο αίζνπζεο ηνπ 

κχζνπ.»459
  

Ο ΐ. Γζχβαξ εοαββεθίγεηαζ, ζοκεπχξ, έκα ακενχπζκμ είδμξ ιεηελεθζβιέκμ
460

 ιε 

δζαθμνεηζηέξ αλίεξ, εκηαβιέκμ ζηδ θφζδ ηαζ ζοκεζδδημπμζδιέκμ ςξ πνμξ ημκ 

πνμμνζζιυ ημο,  πμο είκαζ δ «εέςζδ» ιέζα απυ ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο Μφεμο. Ο 

Μφεμξ -ηαζ ζδζαίηενα δ ανπαία εθθδκζηή ιοεμθμβία- δείπκεζ ημκ δνυιμ πμο πνέπεζ κα 

αημθμοεήζεζ ημ άημιμ. θδ δ αθήεεζα βζα ημ ζφιπακ ηαζ ηδ εέζδ ημο ακενχπμο 

ηομθμνείηαζ ζημκ Μφεμ, ανηεί ημ άημιμ κα ημκ απμηςδζημπμζήζεζ ζςζηά.  

 

4. Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα 

Ο ΐ. Γζχβαξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα αθοπκίζεζ ηζξ ζοκεζδήζεζξ ηςκ ακενχπςκ 

αζζεάκεηαζ ηδκ ακάβηδ κα δδιζμονβήζεζ ιζα «Νέα Μοεμθμβία» ηαηά ημ πνυηοπμ ηδξ 

ανπαίαξ εθθδκζηήξ. Μζα ιοεμθμβία πμο εα ααζίγεηαζ ιεκ ζημκ πνςηυηοπμ ιφεμ αθθά 

ηαοηυπνμκα εα ημκ απμηςδζημπμζεί, πάκηα ιε βκχιμκα ηδκ πνμζςπζηή ημο ζδεμθμβία. 

                                                 
459

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.41 
460

 Ώκηίζημζπδ είκαζ ηαζ δ θζθμζμθία ημο Νίηζε ζφιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ ημο: «(…) επζγδημφζε ηδκ 

ηαηαζηνμθή ηςκ οπανπμοζχκ αλζχκ, ιε ζηυπμ ηδ εειεθίςζδ κέςκ αλζχκ ζηδκ πνμμπηζηή ηδξ έθεοζδξ 

ημο ππεξαλζξψπνπ. Δ δζδαζηαθία ημο Νίηζε βζα ημκ ιδδεκζζιυ δεκ απμηεθεί ιία μθμηθδνςηζηή ζηείνα 

άνκδζδ ηςκ πάκηςκ, αθθά ιζα κεηαμίσζε ηςκ αλζχκ, ήβμοκ ιζα αθθαβή ημο οθζζηάιεκμο ακενχπζκμο 

πμθζηζζιμφ ζε έκακ ηαθφηενμ πμθζηζζιυ ημο ακενχπμο.» ζημ Θεμδυζδξ Πεθεβνίκδξ, φ.π., ζ. 392  
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Έηζζ, μ Ονέζηδξ, ζηδκ Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα, ακαγδηά ηδ «Θεία Μμνθή» -ηαη‟ 

ακαθμβία ιε ημ λυακμ
461

 ηδξ Άνηειδξ
462

 ζηδκ μιχκοιδ ανπαία ηναβςδία.  

 

Ππιάδεο: Βθεί ε Ππζία έβγαιε ρξεζκφ, πψο αλ ζέιεη λα απαιιαγεί απφ ηηο Βξηλχεο, 

πξέπεη λα ςάμεη λα βξεη ηε Θεία Μνξθή θαη λα ηελ θέξεη πίζσ ζηελ 

Βιιάδα.
463

  

 

Σμ λυακμ ηδξ Άνηειδξ ηδξ Βονζπίδεζαξ εηδμπήξ ακηζηαείζηαηαζ, πθέμκ, ζημ ζφβπνμκμ 

δνάια απυ ηδ «Θεία Μμνθή». Πμζα είκαζ, υιςξ, δ «Θεία Μμνθή» πμο εα 

απεθεοεενχζεζ ημκ Ονέζηδ απυ ημ ηοκήβζ ηςκ Βνζκφςκ; Ώπμηαθφπηεηαζ απυ ηδκ 

Εθζβέκεζα πνμξ ημ ηέθμξ ημο δνάιαημξ: 

[Έξρεηαη ε Εθηγέλεηα θξαηψληαο έλα ρξπζφ νινζηξφγγπιν θαζξέθηε, βαζηζκέλν ζηνλ θνξκφ 

ελφο δέληξνπ πνπ ηα θιαδηά ηνπ κπιέθνληαη νιφγπξα θαη αλαπαξηζηάλνπλ δηάθνξα έκςπρα 

φληα. Βίλαη βαξχο ζαλ εηδψιην θαη ηνλ θξαηάεη κε ηα δπν ηεο ρέξηα. (…)]464
 

 

Ώοηυ είκαζ ημ λυακμ ηδξ εεάξ, ημ εζδχθζμ, πμο θοθάζζεηαζ ζημκ καυ. Έκα δέκηνμ απυ 

ημ μπμίμ ηνέιμκηαζ μιμζχιαηα απυ έιροπα υκηα ηαζ ζηδκ ημνοθή ημο έκαξ 

μθμζηνυββοθμξ ηαενέθηδξ. Σμ φιπακ, απεζημκίγεηαζ, εδχ, ιε ημ βκχνζιμ ζφιαμθμ 

ημο δέκηνμο. Πνυηεζηαζ βζα ημ Κμζιζηυ δέκηνμ, υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζηζξ ενδζηείεξ 

υθςκ ηςκ επμπχκ
465

.  

Δ εζημκμπμίδζδ αοηή ανίζηεζ ημ δζαηείιεκυ ηδξ ηαζ ζημ ιοεζζηυνδια ημο Νίημο 

Καγακηγάηδ «ΐίμξ ηαζ πμθζηεία ημο Ώθέλδ Γμνιπά», υπμο ημ ζφιπακ, μ άκενςπμξ 

ηαζ ηα οπυθμζπα υκηα ημπμεεημφκηαζ πάκς ζηα θφθθα εκυξ ημζιζημφ δέκηνμο: 

«Βίκαζηε ζθνπιεθάθηα κηθξά κηθξά, Γνξκπά, (…) απάλσ ζ‟ έλα θπιιαξάθη γηγάληηνπ δέληξνπ. 

Σν θπιιαξάθη απηφ είλαη ε γε καο. Σα άιια θχιια είλαη η‟ αζηέξηα πνπ βιέπνπκε λα 

θνπληνχληαη κέζα ζηε λχρηα. νπξλφκαζηε απάλσ ζην θπιιαξάθη καο, θαη ην ςαρνπιεχνπκε 

                                                 
461

 Σμ λυακμ δζαηδνεί ηα πνυηοπα ιοεμθμβζηά παναηηδνζζηζηά πμο πνμζδίδεζ μ Claude Levi-Strauss  

ζηζξ θεβυιεκεξ πξνζσπίδεο. ΐθέπε Claude Levi-Strauss , Αλζξσπνινγία θαη κχζνο, ιηθν. Αέζπμζκα 

Αειενηγή, Κανδαιίηζα, Ώεήκα, 1991, ηι. 2
μξ

, ζζ.126-135   
462

 Βονζπίδδξ, Ηθηγέλεηα ε ελ Σαχξνηο, Κάηημξ, Ώεήκα, 1992, ιηθ. Σάζμο Ρμφζζμο, ζηζπ. 85-90 
463

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα,  φ.π., ζ.6 
464

 Απηφζη ζ.31 
465

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.252 η.ε: «Ο Κυζιμξ είκαζ ζδςιέκμξ ιε ηδ ιμνθή εκυξ βζβάκηζμο δέκηνμο. Σμ 

ζδευβναιια αοηυ ηδξ ζηακδζκααζηήξ ιοεμθμβίαξ ανίζηεζ ακηζζημζπίεξ ζε άπεζνεξ άθθεξ παναδυζεζξ 

(…) ημ δέκηνμ εζηυκα ημο Κυζιμο (Εκδίεξ Μεζμπμηαιία, ηακδζκααία ηηθ.» 



 216 

κε ιαρηάξα, η‟ νζκηδφκαζηε, κπξίδεη, βξσκάεη. Σν γεπφκαζηε, ηξψγεηαη. Σν ρηππνχκε, αληεράεη 

θαη θσλάδεη ζαλ πξάκα δσληαλφ.»
466

  

Ώπυ ηα ηθαδζά ημο δέκηνμο ηνέιμκηαζ ηα υκηα ηαζ ιέζα απυ ημκ ημνιυ ημο 

λεπνμαάθεζ έκαξ ζηνμββοθυξ ηαενέθηδξ. Ο ηφηθμξ ηαζ δ ζθαίνα, ηα ηεθεζυηενα ηαζ 

πζμ μθμηθδνςιέκα
467

 βεςιεηνζηά ζπήιαηα, πςνίξ ανπή ηαζ ηέθμξ, απμδίδμοκ εδχ ηδκ 

αοημηέθεζα, ηδκ αοηάνηεζα ηαζ ηδκ ηεθεζυηδηα ηδξ «Θείαξ Μμνθήξ». Δ «Θεία 

Μμνθή» έπεζ ημ ζπήια εκυξ μθμζηνυββοθμο ηαενέθηδ ςξ ζφιαμθμ αοημβκςζίαξ ηαζ 

ακαβκχνζζδξ ημο Βαοημφ
468

. Ο ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμζεί ιοεμθμβζηέξ ηαζ 

ροπακαθοηζηέξ ακαθμνέξ ηαζ ακαπανζζηά ημ φιπακ παηχκηαξ πάκς ζε 

πακακενχπζκα ζφιαμθα ηαζ ιφεμοξ. Πνμπςνά, υιςξ, ηαζ παναπένα:  

Εθηγέλεηα: (ζεθψλεη ην εηδψιην θαη ην δείρλεη) Ώπηή είλαη ε Μνξθή ηνπ! 

Οξέζηεο: (βιέπεη παξαμελεκέλνο ην πξφζσπφ ηνπ) Ώπηφο είκαη εγψ. 

Εθηγέλεηα: Έλαο θαζξέθηεο είλαη ν Θεφο. Σν θαζεηί πνπ ζα θνηηάμεη ζ‟ απηφλ ζα δεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Κη φζν πην πνιχ ζηαζεί θαη βιέπεη βαζεηά κέζα ζηε θσηεηλή ηνπ 

χπαξμε, ηαπηίδεηαη θαη γίλεηαη ινλ.
469

  

 

Ο ηαενέθηδξ ακηακαηθά ηδκ εζηυκα ημο οπμηεζιέκμο, ημο ηάεε οπμηεζιέκμο πμο 

ηαενεθηίγεηαζ ιέζα ημο. Ώοηή δ εζηυκα είκαζ δ «Θεία Μμνθή». Σμ ηαεέκα λεπςνζζηυ 

οπμηείιεκμ ςξ ιένμξ, ςξ ημιιάηζ ημο μθζημφ κημξ, πμο πνμέηορε απυ ηδκ ανπζηή 

έηνδλδ ηαζ δζαζπμνά ημο. Ώνηεί κα ημζηάλμοιε ιέζα ζημκ ηαενέθηδ, κα 

δζεζζδφζμοιε ααεζά ζηα ιοζηζηά ηδξ αημιζηήξ ιαξ φπανλδξ, εηεί πμο εδνάγεηαζ ημ 

αδζαθμνμπμίδημ ζοθθμβζηυ ανπέηοπμ βζα κα ακαβκςνίζμοιε, ιέζα απυ ημκ εαοηυ 

ιαξ, ηδ «Θεία Μμνθή». Κάεε οπμηείιεκμ θένεζ ιέζα ημο ρήβιαηα ηδξ ανπζηήξ 

Οοζίαξ.  

 

Εθηγέλεηα: Γηαηί ν Θεφο είλαη πακκέγηζηνο. (…) Γηαηί απηφο δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν. 

Θφαο:  Γηαηί ηνλ δεκηνχξγεζε; 

Εθηγέλεηα: Γηαηί έπξεπε λα δηθαηψζεη ηελ χπαξμή ηνπ 

                                                 
466

 Νίημξ Καγακηγάηδξ, ΐίμξ ηαζ πμθζηεία ημο Ώθέλδ Γμνιπά, φ.π., ζ.320 
467

 Κανθ Γζμοκβη, Ο άλζξσπνο θαη ηα ζχκβνιά ηνπ, υ.π., ζ.240: «(…) ημ ζφιαμθμ αοηυ είηε 

πανμοζζάγεηαζ ζηδκ ανπέβμκδ θαηνεία ημο ήθζμο, ζηδ ζφβπνμκδ ενδζηεία, ζημοξ ιφεμοξ ή ζηα υκεζνα, 

είηε παίνκεζ ηδ ιμνθή ηςκ mandala πμο ζπεδζάζηδηακ απυ εζαεηζακμφξ ιμκαπμφξ, είηε ειπκέεζ ημκ 

ζπεδζαζιυ ηςκ πυθεςκ, είηε εηθνάγεηαζ ζηζξ ζθαίνεξ ηςκ πνχηςκ αζηνμκυιςκ, ημκίγεζ πάκηα ηδκ πζμ 

ζδιακηζηή πθεονά ηδξ γςήξ: ηδκ εκυηδηά ηδξ ηαζ ηδκ πθδνυηδηά ηδξ.» 
468

 Απηφζη ζ.240: « (…) μ ηφηθμξ ή δ ζθαίνα ήηακ έκα ζφιαμθμ ημο Βαοημφ. Βηθνάγεζ ηδκ μθυηδηα 

ηδξ ροπήξ ζε υθεξ ηζξ απυρεζξ ηδξ ιαγί ιε ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ άκενςπμ ηαζ ηδ θφζδ.» 
469

  ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.33 
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Θφαο:  Γηαηί λα ηελ δηθαηψζεη; 

Εθηγέλεηα: Γηαηί είρε ελέξγεηα κέζα ηνπ, πνπ δελ κπνξνχζε λα ηελ ζπγθξαηήζεη. Ή ζα 

‟πξεπε λα κελ θάλεη ηίπνηα θαη λα αθήζεη λα εμειηρζνχλ φια ζε κηα ηηηάληα 

έθξεμε, ή ζα ‟πξεπε λα ηε ραιηλαγσγήζεη κέζα ζε λφκνπο απαξάβαηνπο, κε 

ζρήκαηα, ήρνπο, σξαία ρξψκαηα θη αηζζήζεηο. Πξνηίκεζε ην δεχηεξν θη έηζη 

έρνπκε φινλ απηφλ ηνλ πινχην απφ φληα, πνπ αιιηψο ζα ήηαλ ην θαζέλα κηα 

ζπίζα απφ ηελ πακκέγηζηε έθξεμε!470
 

 

Δ ακηίθδρδ πμο πνμαάθθεηαζ εδχ βζα ημ Θείμ είκαζ αοηή πμο οπμζηδνίγεηαζ ιε 

ιεβαθφηενδ ζαθήκεζα ηαζ ζηα επυιεκα εηδμιέκα εεαηνζηά ημο ένβα. Σμ Θείμ, ζηδκ 

πνμζπάεεζά ημο κα αοημβκςζεεί, ηαηαηενιαηίγεηαζ ηαζ ηα ιένδ ημο δδιζμονβμφκ ηδ 

γςή ζε υθεξ ηδξ ηζξ εηθάκζεζξ. Έηζζ, ηάεε επζιένμοξ δδιζμφνβδια, άνα ηζ μ 

άκενςπμξ, θένεζ ιέζα ημο ρήβιαηα ημο Θείμο. Γζ‟ αοηυ δ «Θεία Μμνθή» πμο 

ακαγδηά μ Ονέζηδξ είκαζ ηεθζηά έκαξ ζηνμββοθυξ ηαενέθηδξ, υπμο αθέπεζ ημ 

πνυζςπυ ημο! ηα εηδμιέκα εεαηνζηά ημο ένβα εα ακαθφζμοιε αοηήκ ηδκ εηδμπή 

πεναζηένς. 

Δ ζφκεεζδ ιοεμθμβζηχκ ηαζ ροπακαθοηζηχκ ζημζπείςκ πμο οζμεεηεί μ ΐ. Γζχβαξ 

ηαηαθήβεζ ηεθζηά ζε ιζα επανηχξ δμιδιέκδ πνμζέββζζδ ημο Θείμο
471

, ιέζα απυ ηδκ 

έκκμζα ηδξ «Θείαξ Μμνθήξ». Ο Ονέζηδξ είκαζ ζε εέζδ κα ακαβκςνίζεζ ηαζ κα 

απμηςδζημπμζήζεζ ημκ ζοιαμθζζιυ -εεία ιμνθή/ηαενέθηδξ- ηαζ βζ‟ αοηυ ηεθζηά 

ζχγεηαζ. Ο Θυαξ δεκ ημκ ηαηακμεί ηαζ βζ‟ αοηυ μδδβείηαζ ζηδκ απχθεζα. 

Αηκνκημία 

Μζα αηυια ιοεμπθαζηζηή πανάιεηνμξ ημο ένβμο πμο παηά βενά πάκς ζε ιοεμθμβζηά 

ανπέηοπα είκαζ αοηή ηδξ αζιμιζλίαξ
472

. Σδξ ενςηζηήξ έκςζδξ, δδθαδή, ζοββεκχκ 

πνχημο ααειμφ, αηυια ηαζ αδενθχκ
473

. Πθδεχνα πανυιμζςκ παναδεζβιάηςκ 

οπάνπμοκ ζε δζάθμνεξ ιοεμθμβίεξ
474

 ηαζ ζηδκ εθθδκζηή, υπμο ζηδκ ανπή ηδξ 

                                                 
470

 Απηφζη ζ.25 
471

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ακηζζηνμθή ηδξ ηναβςδίαξ», υ.π., ζ.8: «Γζαηί, αέααζα, οπάνπμοκ δφμ 

πζεακυηδηεξ. Δ ιία είκαζ δ ανπζηή Αφκαιδ κα έπεζ πμηίζεζ ιε ηδκ φπανλή ηδξ ημ ζφιπακ ηαζ κα 

ελαημθμοεεί κα εθέβπεζ ηδκ ηαηάζηαζδ, ηαζ δ δεφηενδ, κα έπεζ δζαπςνζζηεί ζε πμθθέξ εζδζηεοιέκεξ 

δοκάιεζξ, μζ μπμίεξ, αημθμοεχκηαξ ηδκ ανπζηή κμιμηέθεζα, κα ζοκενβάγμκηαζ ζηδκ υθδ ελέθζλδ. Σμ πζμ 

θοζζμθμβζηυ είκαζ κα ζοιααίκεζ δ δεφηενδ πζεακυηδηα, ιζα ηαζ ακαθένεηαζ ζε  υθεξ ηζξ ιοεμθμβίεξ.» 
472

 Κανθ Γζμοκβη, φ.π., ζ.172: «(…) αθμφ μ βάιμξ ηςκ αδενθχκ ήηακ υπζ ιυκμ ακεηηυξ ζηδκ πνχζιδ 

ανπαζυηδηα, αθθά ηαζ αλζμζέααζημξ. Ο Γςνμάζηνδξ ιάθζζηα ζοκζζημφζε ημ βάιμ ιεηαλφ ζοββεκχκ.» 
473

 ΐθέπε: Claude Levi-Strauss, φ.π. ζ.134: «Βίπαιε πεζ πςξ μζ ηεθεοηαίμζ αοημί ιφεμζ εοιίγμοκ ημκ 

ηίκδοκμ ιζαξ έκςζδξ οπεναμθζηά ημκηζκήξ ακάιεζα ζε αδενθυ ηαζ αδενθή» 
474

 Αηγππηηαθή Βίβινο ησλ Νεθξψλ, φ.π., ζζ15-16, υπμο θαίκεηαζ υηζ μ ζζνδξ ζοκεονέεδηε ενςηζηά ιε 

ηδκ αδενθή ημο Ίζζδα ηαζ είπακ ηαζ απυβμκμ: «Ο ζζνδξ (…) ήηακ βζμξ ημο Κδα (Κνυκμο) ηαζ ηδξ 
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δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο ηαζ ηςκ ηονίανπςκ εεχκ ημο έπμοιε ημ ζιίλζιμ ημο Κνυκμο 

ηαζ ηδξ Ρέαξ πμο ήηακ αδένθζα
475

. Δ αζιμιζλία ζοκεπίζηδηε ηαζ ακάιεζα ζηα παζδζά 

ημοξ, δδθαδή, ακάιεζα ζημκ Αία ηαζ ηδ Αήιδηνα ηαζ ακάιεζα ζημκ Αία ηαζ ηδκ Ήνα. 

οκεπχξ, εθυζμκ ζημ εεσηυ επίπεδμ -πμο ζοιαμθζηά είκαζ δ επζημιή ηδξ θοζζηήξ 

κμιμηέθεζαξ- επζηνέπεηαζ αοημφ ημο είδμοξ δ ζοκεφνεζδ, ημ ίδζμ ιπμνεί κα ζζπφεζ ηαζ 

ζημ ακενχπζκμ επίπεδμ. Έηζζ, ακάιεζα ζηδκ Εθζβέκεζα ηαζ ημκ Ονέζηδ ακαπηφζζεηαζ 

ενςηζηή έθλδ. Δ ίδζα έθλδ πμο είπε, ζε άθθμ πςνυπνμκμ, εκχζεζ ηαζ ημοξ βμκείξ ημοξ. 

Γζ‟ αοηυ δ Εθζβέκεζα ακαβκςνίγεζ παναηηδνζζηζηά ηδξ ιδηέναξ ηδξ ζημκ Ονέζηδ ηζ μ 

Ονέζηδξ παναηηδνζζηζηά ημο παηένα ημο ζηδκ Εθζβέκεζα. Δ Εθζβέκεζα ακαβκςνίγεζ 

ηδκ anima ημο Ονέζηδ ηζ εηείκμξ ηδκ animus ηδξ Εθζβέκεζαξ -ηαηά ημκ Γζμοκβη
476

. 

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ αζχκζα ακάβηδ έκςζδξ ημο εδθοημφ ιε ημ ανζεκζηυ, πμο δεκ 

μνζμεεηείηαζ απυ βήζκμοξ ζπδιαηζημφξ δεζημθμβζημφξ θναβιμφξ.  

 

Εθηγέλεηα:  Ώλαγλσξίδσ ηα ρέξηα ζνπ. Σεο κάλαο κνπ είλαη! 

(…) 

Οξέζηεο:  Έρεηο ην ίδην ζηφκα ηνπ παηέξα κνπ!477 

Κη φηαλ ε Εθηγέλεηα ηξνκνθξαηεκέλε νπηζζνρσξεί πξνζσξηλά, ν Οξέζηεο δηεπθξηλίδεη: 

Εθηγέλεηα: Ση θάλσ; Σξέκσ ζχγθνξκε απφ έλα ζθάικα. Ώπηή  θη εζχ, πψο 

γίλεηαη; 

Οξέζηεο:  Μηα θη νιφηδηα είλαη ε θχζε.478 

Καη ν Υνξφο ησλ Βζλψλ ππεξζεκαηίδεη ηελ έλσζή ηνπο: 

Υνξφο Βζλψλ:  Ο έξσηαο ζσζηφο είλαη πάληα. 

Ππιάδεο:  Ώλάκεζα ζε δπν αδέξθηα; 

(…) 

Υνξφο Βζλψλ: Βίλαη αλίεξν λα ζηακαηά θαλείο ηνλ έξσηα. Ώθφκε θη αλ είλαη 

αξγφηεξα λα θέξεη δεηλά.479 

Ώθφκα θη φηαλ νη δχν λένη πιεξνθνξνχληαη ηελ αιεζηλή ηνπο ζρέζε δελ ππνρσξνχλ. 

                                                                                                                                            
Νμοη (Ρέαξ) (…) ιεηά βεκκήεδηακ ιε ηδ ζεζνά μ Ώνμφδνδξ, μ δε, δ Ίζζδα (…) Δ Ίζζδα έπεζηα έηακε 

παζδί ιε ημκ ζζνδ, δδθαδή ημκ νμ …» 
475

 Ρυιπενη Γηνέζαξ, Οη ειιεληθνί κχζνη, η. 1
μξ

, υ.π., ζ.18: «Ο Κνυκμξ πακηνεφηδηε ηδκ αδενθή ημο 

Ρέα (…)» 
476

 Κανθ Γζμοκβη, φ.π., ζ.177: «Ο Γζμοκβη μκυιαζε αοηά ηα ζπήιαηα: ανζεκζηυ ηαζ εδθοηυ ζημζπείμ, 

animus anima. Σμ εδθοηυ ζημζπείμ πνμζςπμπμζεί υθεξ ηζξ εδθοηέξ ροπμθμβζηέξ ηάζεζξ ηδξ ροπήξ ημο 

άκηνα (…)» ηαζ παναηάης ζ.189: «Δ ανζεκζηή  πνμζςπμπμίδζδ ημο αζοκείδδημο ζηδ βοκαίηα, ημ 

animus (…)». 
477

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα, υ.π., ζ.17 
478

 Απηφζη ζ.17 
479

 Απηφζη ζ.18 
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Εθηγέλεηα:  Σψξα είκαζηε εκείο ην ινλ! 

Οξέζηεο:  ε έλα ζψκα. Ώπφ ηελ ίδηα κάλα θαη ηνλ ίδην παηέξα. 

Εθηγέλεηα:  Ώπηφ είλαη ην θξπθφ κπζηηθφ ηνπ Θενχ. 

Οξέζηεο: Έλα ην έλα θαη νκνίσκά ηνπ ην δχν. (…) Έλαο ν θαζξέθηεο θαη 

νκνηψκαηά ηνπ νη κνξθέο. 

Υνξφο Βζλψλ:  Έξσηαο! 

(…) 

Οξέζηεο:  Γάκνο! 

(…) 

Υνξφο Βζλψλ: Φνληάο είλαη απηφο πνπ ηνλ έξσηα ζθνηψλεη. Ώπφ έξσηα θηηάρηεθε ν 

θφζκνο θαη κ‟ απηφλ ππάξρεη θαη δηαησλίδεηαη. Κη φπνηνο ηνλ έξσηα 

θνλεχεη, θνζκνθηφλνο ιέγεηαη. 

(…) 

Εθηγέλεηα:  Βκείο είκαζηε ε κάλα θη ν παηέξαο καο!
480

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ζηέθηεηαζ ζοιπακηζηά. ημ ημζιμείδςθυ ημο δεκ έπμοκ εέζδ μζ 

δεζημθμβίεξ. Ώκαβκςνίγεζ ιυκμ έκζηζηηα ηαζ ανπεηοπζηέξ ηάζεζξ. Ώοηά εοαββεθίγεηαζ 

ηαζ ζ‟ αοηά εφεζ. Πνμζεββίγεζ ημοξ ημζιμβμκζημφξ ηαζ μκημθμβζημφξ ιφεμοξ ιε 

δζεονοιέκμ πκεφια ηαζ ιδδεκζηέξ ακαζημθέξ. 

«Ο εανασηυξ ιμκμεεσζιυξ, μ ηαηαηνεμονβδιέκμξ Υνζζηυξ, ιαξ έπμοκ ζθναβίζεζ ιε 

ημ ήεμξ ηςκ οπυδμοθςκ εκυξ Τπενααζζθζά, πμο ζημηχκεζ, ηζιςνεί ηζ εθεεί. 

Παηνζανπζηά ειαυθζια, ζ‟ έκακ ηυζιμ πμο έπεζ δδιζμονβδεεί, υιςξ, ιε ζζμδφκαιεξ 

ζοκεέζεζξ ημο Θδθοημφ ηαζ ημο Ώνζεκζημφ, ημο Ναζ ηαζ ημο πζ, ημο Μδδεκυξ ηαζ 

ημο Πακηυξ. Σμ ανπαίμ εθθδκζηυ ήεμξ μδδβεί ζε ιζα εθεφεενδ ροπμζφκεεζδ, ζε έκα 

εθπζδμθυνμ ιέθθμκ, υπμο μζ πζεακυηδηεξ κα πθδζζάζμοιε ημ εείμ είκαζ πενζζζυηενεξ. 

Κζ αοηυ απμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ επζαίςζδ ηαζ ζοκεπή επαθήεεοζδ ηδξ ιοεμθμβίαξ 

ιαξ, θεξ ηαζ παναιέκεζ έκα πακακενχπζκμ εοαββέθζμ, απ‟ ημ μπμίμ ιπμνεί κα ακηθεί 

ηακείξ ηα ανπέηοπα ηδξ ακενχπζκδξ πνμσζημνίαξ.»
481

 

Ο ζφβπνμκμξ άκενςπμξ γεζ, ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα, ιέζα ζηδκ άβκμζα, ακίδεμξ ηαζ 

ηοθθυξ.  ιςξ, ιζα κέα βεκζά εα ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ παθζά, ιζα βεκζά ιε ελεθζβιέκδ 

κυδζδ, δ βεκζά ηςκ «Λζηχκ» υπςξ ηδκ μκμιάγεζ ζ‟ αοηυ ημ εεαηνζηυ. 

 

                                                 
480

 Απηφζη ζζ.21-22 
481

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ακηζζηνμθή ηδξ ηναβςδίαξ», υ.π., ζ.8 
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Εθζβέκεζα: Μζα άθθδ βεκζά απυ έκεεα υκηα (…) δ βεκζά ηςκ Λζηχκ εα ηαημζηήζεζ 

ημκ πθακήηδ. Λζηυ ημ ζχια ημοξ ηαζ πμθθαπθυ ημ ιοαθυ ημοξ. (…) 

Μέζα ημοξ εα βεκκζμφκηαζ ηα παζδζά ηαζ ηα εββυκζα ημοξ ηαζ ηα 

ηνζζέββμκα!
482

 

 

Ο «κέμξ άκενςπμξ», μ Λζηυξ -ηαζ θοηυξ απυ ηα δεζιά ημο- είκαζ αοηυξ πμο 

ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ηυζιμ ιέζα απυ ημ παναπάκς ζοιπακηζηυ πνίζια. Φένεζ ιέζα 

ημο ημ «Νέμ ήεμξ», υπςξ ημ μνμεεημφκ μζ Βνζκφεξ ζημ ηέθμξ ημο ένβμο: 

 

Βνζκφεξ: Έκαξ ηαενέθηδξ είκαζ δ γςή. Έκαξ ηαενέθηδξ ημ θμκ. Ώοηυ πμο 

αθέπεζξ ζμφ ακήηεζ. Κζ αοηυ πμο δίκεζξ παίνκεζξ. Ο δοκάζηδξ 

ζηθααχκεηαζ ηαζ μ ζηθάαμξ εθεοεενχκεηαζ. Σμ εφια εφηδξ ηαζ εφηδξ 

εφια. Ώξ θφβμοκ μζ αθοζίδεξ απ‟ ηα πυδζα ζαξ ηαζ πδβαίκεηε κα 

δζδάλεηε ημ Νέμκ Ήεμξ.
483

 

 

Ώκαθοηζηυηενα ηαηαεέηεζ ηδκ άπμρή ημο μ ζοββναθέαξ ζημκ δμηζιζαηυ ημο θυβμ: 

«Μέζα, θμζπυκ, ζ‟ υθδ αοηή ηδκ ακαηνμπή ηδξ παναδμζζαηήξ κμιμηέθεζαξ, 

επζηάζζεηαζ κα ηάκεζ ηδκ πανμοζία ηδξ ιζα κέα θμβζηή ηςκ πναβιάηςκ, έκα κέμ ήεμξ, 

έκαξ κέμξ θυβμξ, ηαθφηενμξ, πμο κα ακαζηνέθεζ ηδ ιεζμκεηηζηή εέζδ ηςκ δνχςκ ηδξ 

ηναβςδίαξ ηαζ κα ημοξ ορχκεζ ζηδ εέζδ υζςκ επζαμοθεφμκηακ ηδκ ακενχπζκδ ιμίνα 

ημοξ, δδθαδή ηςκ εεχκ. Κζ αοηυ ιαξ οπμπνεχκεζ κα οπδνεηήζμοιε ιζα κέα 

ηαηάζηαζδ. Να αξζξώζνπκε, δδθαδή, εκείο νη ίδηνη ην ζετθό ιόγν.»
484

  

Ο ΐ. Γζχβαξ, θμζπυκ, ςξ άθθμξ πνμθήηδξ, ανενχκεζ ιέζα απυ ηα δνάιαηά ημο έκακ 

κέμ ιοεζηυ  θυβμ. Ώοηυκ πμο εα ιαξ αμδεήζεζ κα απμθφβμοιε ηδκ ηαηαζηνμθή ςξ 

είδμξ ηαζ κα ηαηαηηήζμοιε ζηαδζαηά ηδκ ηεθείςζδ. 

 

«ήκεξα θάηη απξφζκελν έρεη ζπκβεί, ψζηε ην βάξνο ησλ πξάμεψλ καο θαη ησλ ακαξηηψλ καο 

λα πέθηεη ζηηο πιάηεο καο.(…) ε αληίζεζε κε ηνλ επί ρηιηεηίεο βαζχηαην χπλν καο, κέζα ζε 

ιίγα ρξφληα καο δφζεθαλ φιεο νη δπλαηφηεηεο λα απνθηήζνπκε κεξηθέο απφ ηηο ηδηφηεηέο Σνπ. 

Ώιιά αλ δελ θαηαθέξνπκε λα επεθηαζνχκε ζηηο αλελεξγέο πεξηνρέο ηνπ κπαινχ καο, ε 

                                                 
482

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα, φ.π., ζζ.9-10 
483

 Απηφζη ζ.34 
484

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ακηζζηνμθή ηδξ ηναβςδίαξ», υ.π., ζ.6 
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απηνεμαθάληζή καο είλαη ήδε πξνδηαγεγξακκέλε. Βπεηδή θαη ε παξακηθξή απξνζεμία καο, 

απφ άγλνηα ησλ πκπαληηθψλ Νφκσλ, ζα ιεηηνπξγήζεη θαηαζηξνθηθά.»
485

 

 

5. Ζζνπνηόο 

Παηέξαο: Καη κελ αθνχο απηά πνπ ιέλε, “απηφ έρεη απνδεηρηεί” θαη ηέηνηα. Μφλν ηνπο 

κχζνπο λα πηζηεχεηο. Μφλν ζ‟ απηνχο ην δηθνξνχκελν αθηλεηεί θη αθήλεη 

δηέμνδν δηαθπγήο. Έμσ απ‟ απηνχο φια είλαη έλα παηρλίδη … Έηζη θαη ην 

παίμεηο είζαη ρακέλνο απφ ρέξη.486
 

Ο ιφεμξ ακαδεζηκφεηαζ ηαζ πάθζ ζε ιέζμκ απμηάθορδξ ηδξ αθήεεζαξ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ 

εεαηνζηυ ένβμ. Βηείκμξ πμο ακαγδηά ηδ δζέλμδμ έλς απ‟ αοηυκ ηζκδοκεφεζ. Γεζ ιέζα 

ζηδκ ρεοδαίζεδζδ ηαζ ηδκ πθάκδ. Βπζπθέμκ, μ ΐ. Γζχβαξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα 

ζοκδέζεζ ηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία ιε ηδ δζηή ημο ιεηαθοζζηή ζδεμθμβία εεςνεί υηζ μ 

κεηνυξ δάζηαθμξ ηδξ οπμηνζηζηήξ πμο δεκ ηαηυνεςζε κα ιεηααεί ζε ακχηενμ επίπεδμ 

ζοκεζδδηυηδηαξ -θυβς ηδξ ιεβάθδξ πνμζηυθθδζήξ ημο ζηδκ οθζηή γςή ηαζ ζημ 

εέαηνμ- έιεζκε Νχκθε.  

 

Αάζθαινο: Δ αδεκνλία κνπ λα απνθηήζσ έλα ζψκα γηλφηαλ κε ηνλ θαηξφ εληνλφηεξε. 

πσο, φκσο ζνχ είπα, δελ ήζεια έλα νπνηνδήπνηε έκβξπν, λα κελ μέξσ πνχ 

ζα κε βγάιεη. Γεηνχζα έλα ζψκα πνπ λα θάλεη ζέαηξν. Βγψ ρσξίο ζέαηξν δε 

βξίζθσ ην ιφγν λα ππάξρσ. Γη‟ απηφ έκεηλα Νχκθε θαη δελ εμειίρηεθα.
 487

 

 

Ίζςξ ακαθένεηαζ ζηζξ Νφιθεξ
488

 ηδξ εθθδκζηήξ ιοεμθμβίαξ, ζηα πκεφιαηα ηςκ 

κενχκ, ηςκ αμοκχκ ηαζ ηςκ πμηαιχκ. Ο πμθοιήπακμξ μναιαηζζηήξ, ΐ. Γζχβαξ, 

ενιδκεφεζ ηαζ πάθζ ιε ημκ δζηυ ημο εοθάκηαζημ ηνυπμ ηδκ ανπαία ιοεμθμβία. 

Παναθθδθίγεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο κεηνμφ Ααζηάθμο, μ μπμίμξ δεκ ηαηυνεςζε 

ελαζηίαξ ηδξ ιαηαζμδμλίαξ ημο ηαζ ηδξ αβηίζηνςζήξ ημο ζηδκ οθζηυηδηα κα ακέθεεζ 

ζε ακχηενα πκεοιαηζηά επίπεδα, ιε ηζξ Νφιθεξ, οπμδεέζηενεξ εεσηέξ μκηυηδηεξ πμο 

δζεηπεναίςκακ ζοβηεηνζιέκεξ θεζημονβίεξ ζημ εεσηυ πάκεεμκ. Ώηυιδ ιζα ηαζκμθακήξ 

ζφθθδρδ ηζ ενιδκεία ηδξ ιοεμθμβίαξ απυ ημκ ΐ. Γζχβα. 

                                                 
485

 Απηφζη ζ.7 
486

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο δεμπμζυξ, φ.π., ζ.7 
487

 Απηφζη ζ.21 
488

 Giulia Sissa, Marcel Detienne, Ζ θαζεκεξηλή δσή ησλ ζεψλ ζηελ Αξραία Διιάδα, ιηθν. Ώκαζηαζίαξ 

Μεεεκίηδ-Ώεακάζζμο ηεθακή, Παπαδήια, Ώεήκα, 1993, ζ.117 ηαζ ζ.243. 
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Δ Νχκθε εα ιπμνμφζε υιςξ κα ακαθένεηαζ ηαζ ζημ αζμθμβζηυ πνμζηάδζμ απυ ημ 

μπμίμ δζένπεηαζ έκα έκημιμ ιέπνζ κα μθμηθδνςεεί δ ακάπηολή ημο. Καζ πάθζ δ λχκθε 

ςξ ζφιαμθμ παναπέιπεζ ζημ διζηεθέξ ηαζ ζημ ακμθμηθήνςημ. ηδκ πενίπηςζδ ημο 

Ααζηάθμο οπμηνζηζηήξ, παναπέιπεζ ζηδκ ηαεήθςζή ημο ζ‟ έκα αηεθέξ πκεοιαηζηυ 

ζηάδζμ ιεηά εάκαημκ. 

Δ επζζηνμθή ηςκ κεηνχκ ακαθένεηαζ, επίζδξ, ηαζ ζηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία. Οζ 

θεβυιεκεξ Απνθξάδεο ιένεξ, ήηακ μζ δφμ ηεθεοηαίεξ ιένεξ ηςκ Ώκεεζηδνίςκ υπμο 

ηαηά ηδκ πανάδμζδ, μζ κεηνμί
489

 επέζηνεθακ απυ ημκ Άδδ βζα κα επζζηεθημφκ ηα 

ζπίηζα ημοξ. Οζ γςκηακμί, ηυηε, λυνηζγακ
490

 ημ ηαηυ ιε δζάθμνεξ ηεθεημονβίεξ. Ο ΐ. 

Γζχβαξ ςξ επανηήξ βκχζηδξ ηδξ εθθδκζηήξ ιοεμθμβίαξ, ιάθθμκ είπε οπυρδ ημο αοηή 

ηδ δμλαζία. 

 

6. Μήδεηα  

ημ πανυκ εεαηνζηυ ένβμ, μ ζοββναθέαξ, ηαηαπζάκεηαζ ιε ημκ ιφεμ ηδξ Μήδεηαο, ηαζ 

δζαηδνεί ηα πενζζζυηενα εονζπίδεζα ιμηίαα απανάθθαπηα ζδιαίκμκηάξ ηα, απθχξ, ιε 

δζαθμνεηζηά ζδιαζκυιεκα. Αφμ είκαζ ηα ηονίανπα ζημζπεία ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηδξ 

Μήδεζαξ ζηδκ εονζπίδεζα ηναβςδία: 

α) ημ βεβμκυξ υηζ ήνεε απυ ιζα πχνα πμο απμηαθμφζακ ααναανζηή:  

 

Μήδεηα: Βλψ εγψ, μέλε είκαη θαη κφλε. Με άξπαμε ν άληξαο κνπ κε ην δφξη απφ ρψξα 

βάξβαξε491 

Εάζσλ: Γεηο ζηελ Βιιάδα αληί λα δεηο ζε κηα βάξβαξε ρψξα492 

Μήδεηα; Ώιιά θνβφζνπλα πσο ζα κείλεηο άζεκνο αλ γέξλαγεο δίπια ζε κηα 

βάξβαξε.493 

Εάζσλ: Σψξα κφλν θαηαιαβαίλσ ηη έθαλα ηφηε, φηαλ έπαηξλα κηα βάξβαξε …494
  

ηαζ 

α) ημ βεβμκυξ υηζ ήηακ ζμθή: 

 

Κξέσλ:  Καη‟ αξρήλ είζαη παλέμππλε 

(…) 

                                                 
489

 Πθάηςκ, Νφκνη 800d 
490

 Robert Flaceliere, φ.π., ζ.249 
491

 Βονζπίδδξ, Μήδεζα, φ.π., ζ.57 
492

Απηφζη ζ.83  
493

 Απηφζη ζ.89 
494

 Απηφζη ζ.165 
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Μήδεηα: Απζηπρψο θη αιίκνλν Κξένληα, δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ κ‟ έβιαςε ε θήκε 

πσο ηάρα μέξσ πνιιά…
495

 

 

Βηιεηαθθεουιεκμξ αοηή ηδ δζπθή δζαθμνεηζηυηδηα ηδξ Μήδεζαξ, μ ΐ. Γζχβαξ, 

δδιζμονβεί ιζα ζήιακζδ, υπμο δ Μήδεζα παναιέκεζ αάναανδ ηαζ ζμθή βζα ημοξ 

οπυθμζπμοξ ακενχπμοξ, υιςξ υπζ βζαηί πνμένπεηαζ απυ ιζακ άθθδ πχνα αθθά δζυηζ 

πνμένπεηαζ απυ ιζακ άθθδ ζπκπαληηθή δζάζηαζδ. Ώοηή είκαζ ηαζ δ πνςημηοπία ημο 

ζοβηεηνζιέκμο εεαηνζημφ ημο ΐ. Γζχβα πμο ηαημνεχκεζ εδχ κα πνμαάθεζ ηδκ 

ζδεμθμβία ημο πςνίξ κα δζαηανάλεζ ημ ιοεμθμβζηυ οπυααενμ ηδξ ηναβςδίαξ. 

Δ δζαθμνεηζηυηδηα ηδξ Μήδεζαξ εκημπίγεηαζ πθέμκ ζημ δζαθμνεηζηυ οπανλζαηυ 

επίπεδμ απ‟ ημ μπμίμ πνμένπεηαζ. Σμ βεβμκυξ υηζ ηαηάβεηαζ απυ άθθμκ ηυπμ, 

«μονάκζμ», ηδκ πνμζηίγεζ ιε ζμθία πνςηυβκςνδ βζα ημ ακενχπζκμ είδμξ. Δ ακχηενδ 

πκεοιαηζηή ηδξ ηαηάζηαζδ ακηζζημζπεί ζηδκ «ηέηανηδ» δζάζηαζδ, υπςξ πενζβνάθεηαζ 

ζημ εεαηνζηυ Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο. Ώοηή δ «ηέηανηδ» δζάζηαζδ 

ανίζηεηαζ ρδθυηενα απυ ηδκ ακενχπζκδ δζάζηαζδ ηςκ «αζζεήζεςκ» ηαζ παιδθυηενα 

απυ ηδκ πέιπηδ ηςκ «βκχζεςκ». Βηεί ηονζανπμφκ μζ «ειπεζνίεξ» ηαζ μ Βαοηυξ ημο 

ηαεεκυξ. Δ Μήδεζα ςξ υκ αοηήξ ηδξ δζάζηαζδξ ενςηεφηδηε ημκ Εάζμκα ηαζ 

ακαβηάζηδηε κα οπμαζααζηεί ζημ ακενχπζκμ είδμξ, βζα κα ζιίλεζ ιαγί ημο εκχ 

ακααάειζζε εηείκμκ απμηαθφπημκηάξ ημο ζδιακηζηέξ αθήεεζεξ. 

 

Μήδεηα: Ώιίκνλν ζ‟ εθείλνλ πνπ ηνλ νπξαλφ αθήλεη γηα λα δεζεί κε ηε γήηλε δσή. 

Θιίςε θαη πφλνο αλάκεηθηα κε αλεκπφξηα ηνπ κέιιεηαη.(…) Αελ είλαη ν Εάζσλ 

πνπ πςψζεθε ζηνπο ιεηκψλεο ηεο ηέηαξηεο δηάζηαζεο, κα εγψ πνπ θαηέβεθα 

ρακειά γηα λα ηνλ ζπλαληήζσ. ΐαξχο ν αέξαο θαη θαθφο αγσγφο ηνπ 

πλεχκαηνο ζ‟ απηφ ην άζηξν. (…) Φηελά ηα αηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο ησλ 

αλζξψπσλ. Αχζθνιε θη επίπνλε ε λφεζε.496 

 

Βπζπθέμκ, μ πμνυξ ημο δνάιαημξ απμηεθείηαζ απυ Μεηακενχπμοξ. Οζ Μεηάκενςπμζ 

είκαζ άθθδ ιζα μκμιαζία βζα ηδκ ελεθζβιέκδ βεκζά ηςκ ακενχπςκ πμο ηαηυνεςζακ ιε 

ηδκ πνήζδ ημο εβηεθάθμο
497

 ημοξ κα ακορςεμφκ ηαζ κα «εεςεμφκ».  

                                                 
495

 Απηφζη ζ.59 
496

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Μήδεζα, φ.π., ζ.5 
497

 Marvin Minsky, φ.π., ζ.622: «Ο ακενχπζκμξ εβηέθαθμξ πενζέπεζ έκακ ηυζμ ιεβάθμ ανζειυ 

Τπδνεζζχκ ηαζ δζαζοκδέζεςκ χζηε εα ιπμνμφζε ηάθθζζηα κα πανμιμζαζηεί ιε ιζα ιεβάθδ πχνα ιε 

πμθζηείεξ ηαζ πςνζά πμο ζοκδέμκηαζ ιέζς εκυξ ποηκμφ δζηηφμο απυ δνυιμοξ, θεςθυνμοξ, 
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Μήδεηα: Κη εζείο Μεηάλζξσπνη, πνπ ε ζνθία πνπ θαηαθηήζαηε φζν δνχζαηε, ζαο 

αληάκεηςε κε ην ηέηαξην επίπεδν ηεο γαιαμηαθήο δσήο.
498

  

 

Σνεζξ εευηδηεξ πμο ζοκηνμθεφμοκ ηδ Μήδεζα -Βηάηδ, ΐνοιχ, Λίθζε- απμηαθμφκηαζ 

Σνζάδα
499

. θεξ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα επζημζκςκμφκ ιε ημ εείμ ηαζ πνμένπμκηαζ 

απυ ηδκ ίδζα απυημζιδ δζάζηαζδ. 

 

Υνξφο: Ώπφ εθεί πνπ νη ζεφηεηεο θαηνηθνχλ ζε ζψκα ελσκέλν κε ην πλεχκα, έλα 

αδηαρψξηζην, καθξηά απφ ηηο θαθφβνπιεο ζπλζήθεο ηνπ δπτζκνχ πνπ δηέπεη 

εηνχηνλ ηνλ πιαλήηε.(…) Κχξηε, πφζν κεγάιε είλαη ε επραξίζηεζε πνπ ζε 

λννχκε. Ση επηπρία θαη ηη αγαιιίαζε πνπ νδεχνπκε ζηνλ δξφκν ζνπ. Ση 

ειεπζεξία θαη ηη γλψζε ε άλνδνο. (…) Καη πφζν αηπρήο ν άλζξσπνο πνπ 

αξλείηαη ηελ αλνδηθή ζπείξα ηεο ζείαο λφεζεο θαη ζηηο πέληε αηζζήζεηο ηνπ 

ζχεη κφλν.
500

 

 

Δ Σνζάδα αοηή (Βηάηδ, ΐνοιχ, Λίθζε) αθθά ηαζ ηάεε ιζα απυ ηζξ ηνεζξ εευηδηεξ 

εηπνμζςπμφκ ηαηά ημκ ζοββναθέα ηαζ δζαθμνεηζηά θαζκυιεκα ζηδ βήζκδ δζάζηαζδ: 

 

Μήδεηα: ΐξπκψ, εζχ πνπ δηαθεληεχεηο ην ππνρζφλην κάγκα ηνπ πιαλήηε. Θεά ησλ 

εθαηζηείσλ θαη ησλ ζεηζκψλ, πνπ εθβιαζηήζεηο ηνπ θινηνχ ζνπ είλαη νη 

άλζξσπνη. Κη εζχ Λίιηζ γπλαίθα ηνπ Βσζθφξνπ, παηέξα ηεο αλζξψπηλεο 

γεληάο. Βθάηε θσηεηλή, πνπ ηηο αλζξψπηλεο ςπρέο έιθεηο πξνο ηα πάλσ …501
 

 

                                                                                                                                            
αοημηζκδημδνυιμοξ. Βνπυιαζηε ζημκ ηυζιμ εθμδζαζιέκμζ ιε ελεζδζηεοιέκα εβηεθαθζηά ηέκηνα βζα 

ηδκ ηάεε αίζεδζδ ηαζ ηδκ ηάεε μιάδα ιοχκ (…) βζα ηδκ πείκα, ημ βέθζμ, ημ θυαμ, ηδκ μνβή, ημκ φπκμ, 

ηδ ζελμοαθζηή δναζηδνζυηδηα -ηαζ αζθαθχξ ιε πμθθέξ άθθεξ θεζημονβίεξ άβκςζηεξ αηυια- (…) ηδ 

ζοβηνυηδζδ αοηχκ ηςκ Τπδνεζζχκ ηαζ ηςκ κεονζηχκ μδχκ πμο ηζξ ζοκδέμοκ, πνέπεζ κα ειπθέημκηαζ 

πζθζάδεξ δζαθμνεηζηά βμκίδζα (…)» 
498

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.5 
499

 Σξηάδα απμηαθμφκηακ ηαζ μζ Άγγεινη ζημ εεαηνζηυ ένβμ Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο 
500

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζζ.3-4 
501

 Απηφζη ζ.6 
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Ο ΐ. Γζχβαξ επέθελε, ιάθθμκ, ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ εευηδηεξ βζα κα ημοξ δχζεζ ηζξ 

παναπάκς οπενθοζζηέξ ζδζυηδηεξ δζυηζ ηαζ ζηδκ ανπαία ιοεμθμβία
502

 

ακηζπνμζχπεοακ απυημζιεξ ηαηαζηάζεζξ, ζοκδέμκηακ ηαζ ζοβπέμκηακ ιεηαλφ ημοξ:  

Ο ΐ. Γζχβαξ, εδχ,  ακαιζβκφεζ ηαζ κμεεφεζ ηα ιοεμθμβζηά ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηζξ 

ηνεζξ εευηδηεξ βζα κα ελοπδνεηήζεζ ηδκ ζδεμθμβία ημο. Δ ζζημνία ηδξ Μήδεζαξ ηαζ ημο 

Εάζμκα ζημ γζςβζηυ δνάια, υιςξ, αημθμοεεί ηαηά βνάιια ημ ανπαίμ πνυηοπμ. 

Βνςηεφηδηακ ζηδκ Κμθπίδα, εηείκδ ημκ αμήεδζε κα ηθέρεζ ημ πνοζυιαθθμ δέναξ ηαζ 

ημκ αημθμφεδζε ζηδκ Κυνζκεμ, υπμο ηαζ απέηηδζακ ηα δφμ παζδζά ημοξ. ΐέααζα, δ 

έκςζή ημοξ ειπθμοηίγεηαζ ιε ημ ζημζπείμ ηδξ πκεοιαηζηήξ ακυδμο ημο Εάζμκα:   

 

Σξηάδα: Μάξηπξεο κνλαδηθνί εθείλεο ηεο ππεξθφζκηαο λχρηαο, φηαλ ν Εάζσλ 

νξθίζηεθε αηψληα πίζηε ζηε Μήδεηα θαη ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε εηζήιζε κε 

ηελ κεζνιάβεζή καο. 

ΐξπκψ:  Βγψ ηνλ απάιιαμα απφ ην ακάξηεκα ηεο βαξχηεηαο 

Βθάηε:  Βγψ ηνπ γλψξηζα ηνλ νπξάλην Βαπηφ ηνπ. 

Λίιηζ:  Βγψ ηνλ θπγάδεπζα απφ ηα ζχλνξα ηνπ θαινχ κε ην θαθφ. 

Σξηάδα: ηνλ Τπεξτνξδάλε ηνλ βαθηίζακε θαη αλέθηεζε ηε ρακέλε ηνπ νληφηεηα.
503

 

 

Ο Εάζςκ, υιςξ, άθνςκ ηαζ άκμοξ επέθελε κα παναιείκεζ ζηδ βήζκδ ζοκεήηδ. 

Ώπμπμζήεδηε ηδκ πκεοιαηζηή άκμδμ πμο ημο πνμζέθενε δ Μήδεζα ιε ημ κα 

πακηνεοηεί ηδ Γθαφηδ ηαζ κα βίκεζ ααζζθζάξ. Πνμζημθθήεδηε, ζοκεπχξ, ζηδκ οθζηή 

δζάζηαζδ: 

 

Υνξφο: Ήζζσλ, αληί Εάζσλ, πξέπεη λα είλαη ην φλνκά ηνπ. Πεπεξαζκέλε, αληί 

παξνχζα ε νληφηεηά ηνπ. Ξεραζκέλνο απφ ηνλ Θεφ, ζηνλ νρεηφ ηεο απψιεηαο 

θαηεπζχλεηαη πιένλ. Γηαηί ηνπ δφζεθε ε δχλακε θαη ηελ αξλήζεθε. Σνπ δφζεθε 

ν θφζκνο θαη επέζηξεςε. ε δπν θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη νη άλζξσπνη. ηε κηα: 

                                                 
502

 Ρυιπενη Γηνέζαξ, φ.π., η. 1
μξ

, ζ.216: « (…) δ Βηάηδ οπήνλε δ ανπζηή Σνζπθή Θεά, οπένηαηδ ζημκ 

μονακυ, ζηδ βδ ηαζ ζημκ Σάνηανμ.»
502

 «Θεςνμφζακ υηζ ειθακζγυηακ πενζηνζβονζζιέκδ απυ δαζιυκζα 

ζηοθζά, ηοκυιμνθμξ ή ιε άθθεξ ιοζηδνζχδεζξ ιμνθέξ, ηονίςξ ροπέξ ακενχπςκ πμο δεκ είπακ ηαθεί ή 

πέεαζκακ πνυςνα. Γζ‟ αοηυ ηδ εεςνμφζακ εεά ηδξ ιαβείαξ. (…) Δ Βηάηδ θαηνεφμκηακ ιε πμθθέξ 

πνμζςκοιίεξ ακάιεζα ζε άθθεξ ηαζ ΐνζιχ.»
502

 Βπζπθέμκ, «(…) δ Λίθζε “πανμπμφθζ” ήηακ δ 

πακαακζηζηή Βηάηδ …» 
503

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.4 
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νη πεπεξαζκέλνη θαη ζηελ άιιε: νη παξφληεο. Κη απφ πλεπκαηηθή λσρέιεηα 

ράλνληαη νη πξψηνη.504
 

 

Ο «πεπεναζιέκμξ» άκενςπμξ ακηαπμηνίκεηαζ απμθφηςξ ζημκ παναηηδνζζιυ 

«επζγήιζμξ» άκενςπμξ, πμο δχζαιε ζηα άημια πμο είκαζ πνμζημθθδιέκα ζηδκ φθδ 

ηαζ βζ‟ αοηυ δμθμθμκμφκηαζ ζηα ιμκυπναηηα ένβα ηδξ Ώ΄ Πενζυδμο. οκεπχξ, μ 

Εάζςκ ηαηέζηδ ιε ηζξ πνάλεζξ ημο «πεπεναζιέκμξ» άκενςπμξ. Καζ βζ‟ αοηυ εα 

ηζιςνδεεί: 

 

Μήδεηα: Αελ ππάξρεη θαθφ ρσξίο ηηκσξία. πσο δελ ππάξρεη θαιή πξάμε ρσξίο 

αληαπφδνζε. ια εδψ πιεξψλνληαη, κε ηελ ίδηα ηζρχ, φπσο ηελ ψξα πνπ 

πξάηηνληαη.505
 

 

Δ ηζιςνία ημο Εάζμκα, είκαζ υπςξ ηαζ ζηδκ εονζπίδεζα ηναβςδία μ εάκαημξ ηςκ 

παζδζχκ ημο, απυ ημ πένζ ηδξ ιδηέναξ ημοξ. Καζ πάθζ μ ΐ. Γζχβαξ ηάκεζ ηδκ 

ακαηνμπή! Θάκαημξ, καζ. πζ, υιςξ, μθμηθδνςηζηή απχθεζα. Θάκαημξ -βζα ημκ ΐ. 

Γζχβα- ζδιαίκεζ επακεζζαβςβή ζηδ ιήηνα ηαζ ακαβέκκδζδ ζε άθθμ ζοιπακηζηυ 

επίπεδμ. Δ Μήδεζα ακηζζηνέθεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ βέκκαξ ηαζ εζζάβεζ
506

 λακά ζηδ 

ιήηνα ηδξ ηα παζδζά ηδξ, βζα κα απ-εκζανηςεμφκ ηδκ φθδ ηαζ κα «εεςεμφκ», κα 

ανεεμφκ δδθαδή ζε ακχηενμ πκεοιαηζηυ επίπεδμ. Πθήνδξ ακηζζηνμθή ηςκ 

θαζκμιέκςκ! 

 

Μήδεηα: Υσζείηε θάησ απφ ηε θνχζηα κνπ, μαλά πίζσ ζηε ζετθή κνπ κήηξα θαη 

αξλεζείηε φ,ηη θη αλ κάζαηε ζ‟ απηφλ ηνλ θαηλνκεληθφ θφζκν. (…) 

[Ο ρνξφο κεηαθέξεη ηε Μήδεηα ζην βάζνο ηεο ζθελήο, θξαηψληαο ηα δπν 

θνηκηζκέλα παηδηά ζηα κπξάηζα ηνπο. ηακαηάλε θαη ηε βνεζάλε λα 

μαπιψζεη. εθψλεη ηα πφδηα ηεο, ζαλ λα πξφθεηηαη λα γελλήζεη.] 

Υνξφο: Ώπηά πνπ ζα γίλνπλ ηψξα θη απηά πνπ ζα αθνπζηνχλ, απφ άιινλ πιαλήηε, 

απφ άιινλ θφζκν θαηάγνληαη θη αιινχ απνζθνπνχλ. Κξπθφο Λφγνο θαη 

ζπκβνιηθή ε έλλνηά ηνπ. ηνλ Τπέξηαην απνηείλεηαη γηα λα ελλνήζεη θαη ηε 

                                                 
504

 Απηφζη ζζ.15-16 
505

 Απηφζη ζ.30 
506

 ΐθέπε επίζδξ ακηίζημζπδ εζηυκα ζημ «Μήδεζα ή Πενί ενβαθεζαηήξ πεζνμκμιίαξ» ζημ: Αδιήηνδξ 

Σζαηζμφθδξ, εκεία γξαθήο θαη θψδηθεο ζθελήο, Νεθέθδ, 2007, ζζ.196-197 
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ζθέςε ηνπ θαηεπζχλεη ζ‟ απηφ ην μέθσην, ψζηε ην κπζηήξην ηεο Βπαλάθακςεο 

λα νινθιεξσζεί ζην αθέξαην. 

Μήδεηα: Καη ηψξα λα αλαθαιέζσ ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο κνπ. πσο φηαλ δελ είραλ 

γίλεη.(…) Καη πξψηα ηα δπν κσξά κνπ, πίζσ, μαλά ζηε κήηξα κνπ ζα κπνχλε, 

θη σο έκβξπα ζην αίκα κνπ ζα αλακεηρζνχλε. 

[Οη Μεηάλζξσπνη βάδνπλ ηα παηδηά κέζα ζηε θνχζηα ηεο θαη ηα ζπξψρλνπλ 

αξγά. (…) Δ Μήδεηα ζπγθξαηείηαη κα ν πφλνο είλαη αβάζηαρηνο θη αθήλεη λ‟ 

αθνπζηνχλ κεξηθέο θσλέο ηεο. ηαλ ηειεηψζεη ε επηζηξνθή ησλ παηδηψλ ζην 

ζψκα ηεο, ε θνηιηά ηεο έρεη θνπζθψζεη ζαλ λα βξίζθεηαη ζ‟ εγθπκνζχλε.]507 

 

Μ‟ αοηήκ ηδκ ακαηνεπηζηή ζηδκή ηθείκεζ ημ ένβμ. Με ηζξ μδφκεξ ημο ημηεημφ κα 

ακηζηαεζζημφκ ηα ιμζνμθυβζα ημο εακάημο ηα παζδζά πεεαίκμοκ ζημ βήζκμ επίπεδμ ηαζ 

βεκκζμφκηαζ ζημ βαθαλζαηυ. Ο ΐ. Γζχβαξ «πνδζζιμπμζεί», θμζπυκ ηζ εδχ, ηδκ 

εθθδκζηή ιοεμθμβία ςξ ιέζμ απμηάθορδξ ηδξ αθήεεζαξ:  

« (…) ηελ ειιεληθή κπζνινγία ηελ απνθαιψ αλζξώπηλν κύζν κε ηελ έλλνηα ηεο 

πξνδηαγξαθήο ηνπ αλζξψπηλνπ εχξνπο. Γηαηί κχζνο γηα κέλα είλαη θάηη ππαξθηφ. Κάηη πνπ 

θαηαγξάθεη κηα πξαγκαηηθφηεηα.»
508

 

 

Βνιδκεφμκηαξ ιε ημκ δζηυ ημο ηνυπμ ημοξ ιφεμοξ, δζεονφκεζ ηδκ ειαέθεζά ημοξ ηαζ 

ημοξ απμδίδεζ απμηθεζζηζηά θζθμζμθζηέξ ηαζ ιεηαθοζζηέξ πνμεηηάζεζξ.  

«Πξνζπαζψ λα δψζσ κηαλ άιιε λνεκαηηθή ζηελ έλλνηα ηνπ κχζνπ, γηαηί πηζηεχσ φηη φιε ε 

αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ βξίζθεηαη εθεί. (…) Οη αξραίνη Σξαγηθνί -θαη πξέπεη λα ζαο 

νκνινγήζσ φηη ε ηξαγσδία είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ αλζξψπηλνπ αγψλα γηα ηελ ηειείσζή ηνπ, 

γη‟ απηφ θαη ην ζεσξψ ην αλψηεξν είδνο πνίεζεο- δελ έγξαςαλ ηίπνηε εθηφο κχζνπ. ‟ απηνχο 

ηνπο ρψξνπο θηλήζεθαλ γηαηί εθεί ήηαλ ην κπζηηθφ ησλ αλζξσπίλσλ. Βθεί ήηαλ ε κνλαδηθή 

αιήζεηα. Βθεί ε λνκνηέιεηα ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο.»
509

 

Βζδζηυηενα βζα ηδκ Μήδεζα ακαθένεζ ζημ δμηίιζυ ημο: 

«ηαλ ε Μήδεηα ζθνηψλεη ηα παηδηά ηεο θη απηνθηνλεί γηα λ‟ αλαζηεζνχλ θαη νη ηξεηο ηνπο, δελ 

δηαπξάηηεη θάπνην έγθιεκα. Ώπιψο, βνεζάεη ηα παηδηά ηεο λα κεηαπεδήζνπλ απφ ην έλα 

θνζκηθφ επίπεδν ζε έλα άιιν. Δ ιέμε ζθνηψλσ ζηε γιψζζα ησλ κχζσλ, δε ζεκαίλεη 

                                                 
507

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.32-34 
508

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζ.40 
509

 Απηφζη ζζ.39-40 
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ζαλαηψλσ, αιιά σζψ ηε δσή ζε κηα άιιε θνζκηθή θάζε. Αελ ππάξρεη ζάλαηνο κε ηελ έλλνηα 

ηεο νιηθήο απψιεηαο ζηε κπζνινγία καο.»
510

  

 

ε πθήνδ ακηζζημζπία ανίζημκηαζ ηαζ ηα θυβζα ηδξ Μήδεζαξ υηακ ιζθά ζημκ Εάζμκα 

ακαθενυιεκδ ζηδ δμθμθμκία ημο Άρονημο:  

 

Μήδεηα: Γηα καο ν ζάλαηνο δελ ππάξρεη. Κη απηφ πνπ είδεο εζχ λα θάλσ, κε η‟ 

αλζξψπηλα κάηηα ζνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ηεκάρηζκα θελνχ ζηε 

κεγεζπζκέλε χιε. 

Εάζσλ: Σφηε γηαηί έηξερε ζαλ ηξειφο ν παηέξαο ζνπ θαη κάδεπε ηα θνκκάηηα ηνπ ζηε 

ζάιαζζα; 

Μήδεηα: Γηαηί έπξεπε λα ζρεκαηίζεη πάιη ηε κνξθή ηνπ, ψζηε λα κείλεη ε ηδέα ηνπ 

αλαιινίσηε. (…) ηαλ ζθνηψλεη ινηπφλ έλαο Θεφο δελ ζαλαηψλεη αιιά 

παίδεη. 

Εάζσλ:  Παίδεη; 

Μήδεηα:  Με ηελ αδπλακία ζνπ λ‟ αληηιεθζείο ηελ αιήζεηα.511
 

Σζ άθθμ ιπμνμφιε κα πνμζεέζμοιε ειείξ αθμφ υθα ηα ελδβεί ακαθοηζηά μ ίδζμξ ιέζα 

απυ ηα θυβζα ηςκ δναιαηζηχκ ημο πνμζχπςκ. Φαίκεηαζ υηζ δ δναιαημονβία ημο είκαζ 

απθχξ μ ηνυπμξ πμο έπεζ επζθέλεζ βζα κα επζημζκςκήζεζ ιε ημ ημζκυ ηαζ κα ημο 

απμηαθφρεζ ηδ θζθμζμθζηή ημο ζηέρδ. 

 

7. Σν Μπνδό 

Έπμοιε δζαπζζηχζεζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ είκαζ θακαηζηυξ μπαδυξ υθςκ ηςκ ιοεμθμβζχκ 

ηαζ ζδζαζηένςξ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ ιοεμθμβίαξ.  

«Πξνζπαζψ λα δψζσ κηαλ άιιε λνεκαηηθή ζηελ έλλνηα ηνπ κχζνπ, γηαηί πηζηεχσ φηη φιε ε 

αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ βξίζθεηαη εθεί. Σν φηη νη αξραίνη Σξαγηθνί εμεγνχζαλ ηηο αλζξψπηλεο 

πξάμεηο κέζσ ησλ κχζσλ θαη βάζεη ησλ κχζσλ, θαηαδεηθλχεη ηελ νξζφηεηα ηεο ζέζεο κνπ. αλ 

πιεζηέζηεξνη ζηε γέλλεζε ηεο αλζξσπφηεηαο ήζαλ γλψζηεο πεξηζζφηεξσλ, κπζηηθψλ απφ 

εκάο.»
512
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 Απηφζη ζ.39 
511

 Απηφζη ζ.11 
512

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζ.39  
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ημ εεαηνζηυ αοηυ, δ Ώββεθζηή είκαζ ημ παζδί ηδξ Νφπηαξ
513

 ηαζ ημο Πυεμο ηαζ είκαζ 

αιθίθοθμ
514

. φιθςκα ιε ηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία, πμο πζεακχξ ήηακ δ πδβή ημο: 

« (…) νη νξθηθνί ιέλε φηη ν Άλεκνο μειφγηαζε ηε καπξνθηέξνπγε Νχρηα, (…) θαη απηή γέλλεζε 

έλα αζεκέλην απγφ ζηνπο θφιπνπο ηνπ θφηνπο, θαη φηη απ‟ απηφ ην απγφ βγήθε ν Έξσο (…) θη 

έβαιε ζε θίλεζε ην χκπαλ. Ο Έξσο είρε δηπιφ θχιν, ρξπζά θηεξά (…)»515
 

 

Δ Νφπηα βέκκδζε ημκ αιθίθοθμ Ένςηα, μ μπμίμξ έααθε ιπνμξ ηζξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδ 

βέκκδζδ ημο φιπακημξ. Μα ηαζ δ Ώββεθζηή είκαζ ημ παζδί ηδξ Νφπηαξ ηαζ είκαζ ηαζ 

αιθίθοθδ. Φένεζ ηαζ ηα δφμ θφθα. Τζμεεηεί πυηε ημ έκα ηαζ πυηε ημ άθθμ ακάθμβα ιε 

ηζξ ζοκεήηεξ. Ένςξ ηαζ Ώββεθζηή -πμο ζε εθεφεενδ απυδμζδ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ηαζ 

«Άββεθμξ»- είκαζ μκηυηδηεξ άθοθεξ ηαζ εα ιπμνμφζακ κα ηαοηζζημφκ. Ο ένςηαξ είκαζ 

δ ιοεμθμβζηή έκκμζα ηδξ έκςζδξ ηςκ ακηζεέηςκ ημ ίδζμ ηαζ μ πνζζηζακζηυξ Άββεθμξ 

πμο είκαζ άθοθμξ. Δ Ώββεθζηή ζημ ένβμ πνμζπαεεί απεβκςζιέκα κα εκχζεζ ημ 

Μπμγυ ηδξ ιε ημ Μπμγυ ηδξ Αν. Κμέκ. Σδκ ενςηζηή ζοκεφνεζδ επζδζχηεζ, βζ‟ αοηυ 

ηαζ ελαθακίγεηαζ ιυθζξ αοηή μθμηθδνχκεηαζ. Σμ Μπμγυ δεκ έπεζ θφθμ, δεκ έπεζ 

εεηζηυ ή ανκδηζηυ πνυζδιμ. Ώπμηηά ημ θφθμ ημο, ηάης απυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ 

ηαζ υηακ ζοκεονίζηεηαζ ιε ηάπμζα ακηίζημζπδ μκηυηδηα
516

. Οοζζαζηζηά είκαζ 

αιθίθοθμ ηαζ δ εηδήθςζδ ημο θφθμο ημο πνμηφπηεζ ηαηά ηδκ ζοκμοζία ιε ημ 

απέκακηζ θφθμ. Δ επζδίςλδ υιςξ είκαζ δ ζοκέκςζδ ηςκ ακηζεέηςκ. Ο ζημπυξ ηαζ δ 

ηεθείςζδ ηςκ ιμνθχκ ηαζ ημ πνυηοπμ ημο Μφεμο. 

 

«Σν ζειπθφ είλαη θαζαξά ζειπθφ θαη ην αξζεληθφ θαζαξά αξζεληθφ κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ 

νινθιεξσηηθή έλσζε, πνπ γηα κέλα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ Μχζνπ. ιν ην 

εχξνο ηεο Μπζνινγίαο καο δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ έλσζε απηψλ ησλ δχν δπλάκεσλ.»
517

 

 

Ο ζοββναθέαξ ζοκημκίγεηαζ ηαζ ιε ηδκ Εκδμοζζηζηή θζθμζμθία δ μπμία δζαηδνφζζεζ: 

  

«Ο θαιιηεξγεκέλνο ζνθφο (…) δελ έβιεπε αξζεληθφ θαη ζειπθφ, έβιεπε δσληαλέο νληφηεηεο 

ζε δηαθνξεηηθά ελδχκαηα.»
518
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Μπμγυ, φ.π., ζ.29: «Βίιαζ δ ηυνδ ημο Πυεμο ηαζ ηδξ Νφπηαξ» 
514

 Απηφζη ζ.42: «οπκά, επίζδξ, έπς ηδκ εκηφπςζδ υηζ ακήης ζηδ κέα ακενχπζκδ θοθή, λένεηε. 

Ώζζεάκμιαζ ζακ αιθίθοθμξ, ζακ ακδνυβοκδ.» 
515

 Ρυιπενη Γηνέζαξ, Οη ειιεληθνί κχζνη, υ.π., ζ.7 
516

 Σμ Μπμγυ ηδξ Αυηημνμξ Κμέκ βίκεηαζ εδθοηυ εκχ αοηυ ηδξ Ώββεθζηήξ ανζεκζηυ ηαηά ηδ 

ζοκεφνεζή ημοξ. ΐθ. ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.67 
517

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζ.38  
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Δ οπένηαηδ, θμζπυκ, ζοιπακηζηή κμιμηέθεζα ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα είκαζ δ ζοκέκςζδ 

ηςκ ακηζεέηςκ. Σα ακηίεεηα, υπςξ έπεζ δζαηδνφλεζ, πνμέηορακ απυ ηδκ πνςηανπζηή 

δζαίνεζδ ημο κημξ ζε επζιένμοξ ιμνθέξ. Ο Μφεμξ ηαζ μζ κυιμζ ημο ζφιπακημξ 

απαζημφκ ηδκ επακέκςζδ ηςκ ακηζεέηςκ ηαζ ηδ δδιζμονβία ημο ανπζημφ 

ενιαθνυδζημο. Έηζζ, μ ιφεμξ πμο επζηαθείηαζ μ ΐ. Γζχβαξ μοζζαζηζηά απμηεθεί:  

«(…) έκα πνμδβμφιεκμ ηαζ έκα πανάδεζβια, υπζ ιυκμ υζμκ αθμνά ηζξ πνάλεζξ ημο 

ακενχπμο, αθθά πενζζζυηενμ ηδκ αθδεζκή ημο θφζδ, αηυια ηαθφηενα απμηεθεί 

πνμδβμφιεκμ βζα ηζξ ιμνθέξ ηδξ φπανλδξ βεκζηά, (…) θακενχκεζ ιζα δμιή ημο 

οπανηημφ απνυζζηδ ζηδκ ειπεζνζημ-ναζζμκαθζζηζηή ακηίθδρδ. Ώκαθένμοιε, ιεηαλφ 

άθθςκ, ημοξ ιφεμοξ πμο εα ιπμνμφζαιε κα μκμιάζμοιε ιε ιία θέλδ, ιφεμοξ 

πμθζηυηδηαξ (ηδξ δζπθήξ εκυηδηαξ) ηαζ ηδξ επακμθμηθήνςζδξ (…).»
519

 

 

Ώοηυ απμηαθφπηεζ ηαζ ζημ εεαηνζηυ ένβμ Σν Μπνδφ: 

Αξ. Κνέλ:  Σφηε πνχ βξίζθεηαη ε πγεία; 

Ώγγειηθή: ηνλ Μχζν. Βθεί πνπ φια κπαίλνπλ ζηε ζθαίξα ηεο θαζαξήο λφεζεο. 

(…) Αελ ηνικάκε λα παξαδερηνχκε φηη είκαζηε θάηη πνπ αξρίδεη θαη 

ηειεηψλεη ακέζσο. ηη απνηεινχκε κέξνο ηνπ φληνο πνπ νλνκάδεηαη 

Μχζνο. θνηεηλφο ζαλ εθηπθισηηθή ιάκςε.520
 

 

Ο άκενςπμξ μθείθεζ κα ηζκείηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ πναβιάηςζδξ ημο Μφεμο, 

πμο είκαζ δ μθμηθήνςζή ημο, δ επζζηνμθή ζημ ανπέηοπμ, ζηδκ πδβή ηδξ δδιζμονβίαξ. 

 

Ώγγειηθή: (…) ζηε ζεκεξηλή πξαγκάησζε ηνπ ειιεληθνχ κχζνπ θαη ζηε ζέσζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο.
521

 

   

Ο ΐ. Γζχβαξ ηεθεζχκεζ ημ εεαηνζηυ αοηυ ιε ιζα «ακάθδρδ». Δ Αν. Κμέκ ιεηά απυ 

ηδκ πανάδμλδ ενςηζηή ζοκεφνεζδ ηςκ Μπμγυ, ζημηχκεζ ηδκ Ώββεθζηή, δ μπμία 

αιέζςξ ακένπεηαζ ζημκ μονακυ, ζημ ηεκυ -ηάπςξ έηζζ ελαθακίζηδηακ ηαζ μζ ήνςεξ 

ζημ ένβμ Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο. Δ «ακάθδρδ» αοηή ιεηά ημκ εάκαημ 
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 Μπαβηααακη Γηίηα, φ.π., Άζια 1, Κεθ. 4, Κείιεκμ 5: «Μζα απεθεοεενςιέκδ ροπή ανίζηεηαζ πάκς 

απυ ιζα ηέημζα δζαζηνεαθςιέκδ δζάηνζζδ. Αεκ ηάκεζ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε έκα γςκηακυ μκ ηαζ ζε έκα 
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 Mircea Eliade, φ.π., ζ.387 
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Μπμγυ, φ.π., ζζ.26-27 
521

 Απηφζη ζ.33 
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ζδιαημδμηεί ηδ ιεηάααζδ ζε ιζα άθθδ δζάζηαζδ, ζ‟ έκα άθθμ πθακδηζηυ ζφζηδια, 

πζμ ελεθζβιέκμ, εθυζμκ δ Ώββεθζηή πέηοπε ηεθζηά, υπςξ ηαζ μ Κζπχηδξ, ηδκ έκςζδ 

ημο Μπμγυ ηδξ ιε ημ Μπμγυ ηδξ Κμέκ. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ, θμζπυκ, ηδξ 

απμζημθήξ ηδξ ακένπεηαζ ζε δζαθμνεηζηυ επίπεδμ φπανλδξ. Σμ παναπάκς ζοιθςκεί 

ηαζ ιε ηδκ ιοεμθμβζηή εεχνδζδ ημο θαζκμιέκμο απυ ημκ Eliade: 

« (…) νη αλαιήςεηο, ε αλαξξίρεζε βνπλψλ θαη ζθάιαο, ηα πεηάγκαηα ζηελ αηκφζθαηξα φια 

ζεκαίλνπλ πάληα ηελ ππέξβαζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ηελ εηζρψξεζε ζε αλψηεξα 

θνζκηθά επίπεδα.»
522

 

Φαίκεηαζ, θμζπυκ, υηζ μ ΐ. Γζχβαξ έπεζ ιεθεηήζεζ ανηεηά ηζξ ιοεμθμβζηέξ ζδιάκζεζξ 

ηαζ ημοξ ζοιαμθζζιμφξ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα απμηαθφρεζ δναιαημονβζηά ημ 

κμδιαηζηυ ημοξ πενζεπυιεκμ. ηδ ζοκέπεζα, μ ίδζμξ πνμπςνά ζηδ ζφκεεζδ ηδξ 

πνμζςπζηήξ ημο Μοεμθμβίαξ ηδξ ακενςπυηδηαξ, ααζζγυιεκμξ ζηα επζηεφβιαηα ημο 

ακενχπζκμο πκεφιαημξ ζηδ δζαπνμκία. 

Σζ είκαζ, υιςξ, ημ Μπμγυ; Πζεακχξ, ιζα «βαθαλζαηή θέλδ»
523

 απυ ηδκ ανπέβμκδ 

δθζηία ηδξ ακενςπυηδηαξ; Βλάθθμο, ζοββεκεφεζ δπδηζηά ηαζ ιε ημ «Γημγυ», εκεφιζμ 

απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ γςή ημο Ρζγάνδ υηακ γμφζακ ιε ηδκ Βοεαθία ζε άθθδ 

δζάζηαζδ, ζημ εεαηνζηυ Big-Bang. Ίζςξ, ημ Μπνδφ είκαζ ημ ζφβπνμκμ ιοεμθμβζηυ 

ακάθμβμ πμο πενζβνάθεζ ηζξ ιφπζεξ πθεονέξ ηδξ ακενχπζκδξ πνμζςπζηυηδηαξ, υπςξ 

αοηέξ ενιδκεφηδηακ απυ ηδκ ροπακάθοζδ είηε ζοκηιδιέκδ δ έκκμζα ημο ιπμγςκίμο 

ημο Υζβηξ. Ώκαιθζζαήηδηα, πάκηςξ, πνυηεζηαζ βζα ειπκεοζιέκδ ζοιποηκςιέκδ 

ζήιακζδ ηδξ ημζιμεεςνίαξ ημο ζοββναθέα, αθμφ πνυηεζηαζ ηαζ βζα ηδκ ηεθεοηαία 

ημο δναιαημονβζηή ζφθθδρδ. 

 

Γ. ΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

πςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηα παναηάης παναηζεέιεκα απμζπάζιαηα ηςκ εεαηνζηχκ 

ένβςκ, μ ΐ. Γζχβαξ εζνςκεφεηαζ, πθεοάγεζ ηαζ ακαηνέπεζ ηα ηονζυηενα ζδεμθμβζηά 

δυβιαηα ηδξ πνζζηζακζηήξ πίζηδξ. Ώιθζζαδηεί, υπζ ιυκμ, ηδκ εβηονυηδηά ημοξ αθθά 

ηαζ ηδ δοκαηυηδηά ημοξ κα δδιζμονβήζμοκ ημζκςκζηά επςθεθείξ πνμζςπζηυηδηεξ, 

υπςξ εοαββεθίγμκηαζ.  
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1. Δζηηαηόξην Humanismus 

Σδκ απεθπζζία ηαζ ιαηαζυηδηα ημο θαζκμιέκμο ηδξ γςήξ ζοκεζδδημπμζμφκ μζ 

ζοκδαζηοιυκεξ ζημ Δζηηαηφξην Humanismus ηαζ οπμθένμοκ. Ώκαγδημφκ, αβςκζςδχξ, 

έκα ζηένεμ ένεζζια βζα ηδκ φπανλή ημοξ. Σμ παναιφεζ ημο βεκεζμθυνμο Θεμφ, ιε ημ 

μπμίμ βαθμοπήεδηακ, δεκ είκαζ πθέμκ θενέββομ. Με ηδκ ηεπκζηή ηδξ άιεζδξ 

αθήβδζδξ πνμξ ημ ημζκυ, ηαηά ημ πνυηοπμ ηδξ ανζζημθακζηήξ πανάααζδξ, μ ΐ. 

Γζχβαξ, παναθθάζζεζ, πθεοαζηζηά, ηδ αζαθζηή εζηυκα ηαζ απμηαθφπηεζ ημκ 

πναβιαηζηυ ζημπυ ηδξ ακενχπζκδξ ιμίναξ: μ άκενςπμξ ςξ εδςδή ζημοθδηζχκ ζηδκ 

αέκαδ ακαηφηθδζδ ημο ηυζιμο: 

[Ο Κφκεο ζεθψλεηαη κε ηελ πεηζέηα ζην ιαηκφ θαη πξνρσξεί ζηε κέζε ηεο ζθελήο] 

νπδηλψθ: Ο θφζκνο είλαη κηα κεγάιε θαηζαξφια πνπ κέζα ηεο βξάδνπκε εκείο  

  κε ην δνπκί καο. Καη πάλσ, ν κέγαο Μάγεηξαο κε ηα βηβιηθά γέληα,  

  θξαηψληαο κηα θνπηάια, αλαθαηεχεη κφληκα έλα κελνχ δσνηξνθήο γηα  

  ηα ζθνπιήθηα. Ώέλαν θχξακα ζηελ αλάπηπμε ησλ θφζκσλ. 524
 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα πμθφ εοζφκμπηδ ηαζ ποηκή, πανμιμίςζδ πμο ακαθένεηαζ ζημ Θείμ 

ηαζ ζηδκ ηεθεμθμβία ημο ηυζιμο. Ο Θευξ, ιε ηα αζαθζηά βέκζα, ηαηά ημ πνζζηζακζηυ 

πνυηοπμ, είκαζ εδχ μ κέγαο Μάγεηξαο. Σμ αλζξψπηλν είδνο απμηεθεί ηδκ πνχηδ φθδ, 

βζα ημ ιαβείνεια, πμο είκαζ δ ηφνζα εκαζπυθδζή ημο. Ο Κφζκνο, υθμξ, ακαπηφζζεηαζ 

ιέζα ζηδκ ηαηζανυθα ημο ιεβάθμο Μάβεζνα, απυ ηζξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ πμο 

επζζοιααίκμοκ ακάιεζα ζηα ακενχπζκα υκηα ηαηά ημ ιαβείνεια. Σεθζηά, ημ 

«ακενχπζκμ» ιεκμφ πνμμνίγεηαζ, βζα ηα ζθνπιήθηα! Καζ δ ζζημνία αοηή 

επακαθαιαάκεηαζ ζημ δζδκεηέξ: «αέκαμ θφναια ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ηυζιςκ». 

Ώοηή είκαζ δ πνχηδ ακαθμνά, πμο ηάκεζ μ ΐ. Γζχβαξ, ζημ πνυζςπμ ημο Υνζζηζακζημφ 

Θεμφ ηδξ ΐίαθμο. Παναιμνθχκεζ, εζνςκεφεηαζ, πθεοάγεζ ηαζ απμθαίκεηαζ, 

εκακηζςκυιεκμξ ζημ πνζζηζακζηυ δυβια. Ήδδ δ ακηίεεζή ημο ιε ηζξ παναδεδμιέκεξ 

πνζζηζακζηέξ πεπμζεήζεζξ βζα «ζςηδνία» ηαζ ηεθείςζδ ημο ακενχπμο είκαζ 

μθμθάκενδ.  

 

2. Παζραιηλά παηρλίδηα ή Αζηηθή Μπζνινγία 

ημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ, μ ΐ. Γζχβαξ, αλζμπμζεί ηδ πνζζηζακζηή ιοεμθμβία, 

παναθθδθίγμκηαξ ημκ ήνςά ημο Ονέζηδ ιε ημκ Υνζζηυ. Ο παναθθδθζζιυξ θεζημονβεί 

ζε πμθθά επίπεδα: 1) εκηάζζμκηαζ ηαζ μζ δφμ ζηα «Μδνοηαζηζηά ημο Ώζεένα», 
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πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ζοζπεηίγμκηαζ ιε ημκ «αζεένα», ιε ημ άπεζνμ ηαζ ημ 

απυημζιμ 2) είκαζ ηαζ μζ δφμ απμδζςβιέκμζ ηαζ ηαηαηνεβιέκμζ απυ ηδκ ημζκςκία ηδξ 

επμπήξ ημοξ 3) δέπμκηαζ ηαζ μζ δφμ ηδ πθεφδ ημο υπθμο ηαζ 4) εοζζάγμκηαζ ηαζ μζ δφμ 

βζα κα δδιζμονβδεεί έκαξ ηαζκμφνζμξ ηυζιμξ. Δ ιυκδ δζαθμνά είκαζ υηζ μ Υνζζηυξ 

«ακαζηήεδηε», πδβαίκμκηαξ ζημκ οπεζπδιέκμ «πανάδεζζμ» εκχ μ Ονέζηδξ, ακ ηαζ 

«ακαθήθεδηε», δεκ ανήηε ημκ πανάδεζζμ. 

Οζ ηαηαζηάζεζξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ Γ΄ πνάλδ, ιεηά ηδκ δμθμθμκζηή έηνδλδ, 

απμηοπχκμοκ ηδ ιεηαθοζζηή εέζδ ημο ζοββναθέα. Οζ ήνςεξ πεεαίκμοκ
525

 ηαζ 

ανίζημκηαζ ζε ιζα απνμζδζυνζζηδ, ιεηα-θοζζηή ηαηάζηαζδ -ιε ηδκ ηονζμθελία ηδξ 

θέλδξ- υπμο δεκ ζζπφεζ μ κυιμξ ηδξ αανφηδηαξ ηαζ υπμο ζοκακημφκ έκακ μζημδεζπυηδ 

πμο ιμζάγεζ ιε ημκ πνζζηζακζηυ Θευ. Με αθμνιή αοηή ηδ «κέα ηαηάζηαζδ» μ ΐ. 

Γζχβαξ εηεέηεζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ημο βζα ηδ πνζζηζακζηή ιοεμθμβία ηαζ ηαηαεέηεζ ημκ 

πνμαθδιαηζζιυ ημο, βζα ηδ ιεηά εάκαημκ γςή πμο εοαββεθίγεηαζ μ Υνζζηζακζζιυξ. 

Ήδδ, μ ηίηθμξ ημο ένβμο Παζραιηλά Παηρλίδηα ακαθένεηαζ ζηδκ ιεβαθφηενδ βζμνηή 

ημο Υνζζηζακζζιμφ, ημ Πάζπα. Δ εζνςκεία είκαζ έηδδθδ, δζυηζ δ θέλδ παηρλίδηα δίπθα 

ζηδ θέλδ Παζραιηλά απαλζχκεζ ηδκ φρζζηδ ζενμηεθεζηία ημο Πάζπα, πμο είκαζ δ 

Ώκάζηαζδ. Ο ΐ. Γζχβαξ αάθθεζ, εδχ, άιεζα ηδ ιεηαθοζζηή πνμμπηζηή πμο 

εοαββεθίγεηαζ μ Υνζζηζακζζιυξ, ηδκ Ώκάζηαζδ, αθμφ ηδκ πνμζδζμνίγεζ ιε ημκ 

παναηηδνζζιυ παηρλίδηα. Αδθαδή, υζα ηαηά ηδ πνζζηζακζηή ενδζηεία εηηοθίζζμκηαζ 

ημ Πάζπα ηαζ ζδίςξ, δ Ώκάζηαζδ, δεκ ιπμνμφκ κα εηθδθεμφκ πανά ιυκμ ςξ παίβκζμ. 

Δ εζνςκζηή μπηζηή ημο ηίηθμο ζοιπθδνχκεηαζ ηαζ ιε ηδκ εζηυκα ημο «Θεμφ», υπςξ 

πανμοζζάγεηαζ ζηδκ Γ΄ πνάλδ, υπμο ειθακίγεηαζ ςξ βένμκηαξ: 

«(…) κε καθξηά άζπξε γελεηάδα, γθνιθ παληειφλη, ζηελφ κνλφπεην, έλα καχξν βηβιίν ζην ρέξη 

κε ρξπζνχο ηίηινπο θη έλαλ ράξηηλν κχιν»
526

.  

 

Δ «ιαηνζά άζπνδ βεκεζάδα» ηαζ ημ «αζαθίμ ιε ηα πνοζά βνάιιαηα», εοιίγμοκ ημκ 

πνζζηζακζηυ Θευ, μ μπμίμξ ηναηά ζηα πένζα ημο ηδ ΐίαθμ. Οζ πνμζεήηεξ ημο ΐ. Γζχβα 

είκαζ ημ «βημθθ πακηεθυκζ» ηαζ μ «πάνηζκμξ ιφθμξ». Σμ ιεκ πνχημ οπαζκίζζεηαζ υηζ 

αοηυξ πμο θμνά ημ πακηεθυκζ παίδεη βημθθ, έκα παζπκίδζ ζημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ 

ιπαθάηζ, ή αθθζχξ ημ ηφπη, πμο ηαοηίγεηαζ ζηδ ζηέρδ ημο ΐ. Γζχβα ιε ηδκ ηοπαζυηδηα 
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ηαζ ημ απνμζδζυνζζημ ηδξ ακενχπζκδξ ιμίναξ
527

. Σμ δεφηενμ ζημζπείμ πμο πνμζεέηεζ 

μ ζοββναθέαξ, είκαζ μ πάνηζκμξ ιφθμξ. Ο βεκεζμθυνμξ άκηναξ, οπμδέπεηαζ ημοξ 

αθζπεέκηεξ ζηδ «Νέα Γδ» ηναηχκηαξ έκακ ράξηηλν κχιν ζημ πένζ, ζημζπείμ πμο 

οπμδδθχκεζ ημκ Εζπακυ Εππυηδ, πμο ηοκδβμφζε θακηάζιαηα ηαζ έπθαεε μπηαζίεξ 

ακειυιοθςκ. 

Σζ είδμοξ, υιςξ, είκαζ δ Αλάζηαζε αοηή, πμο μδδβεί ζηδ Νέα Γδ; Ο Θευξ 

πανμοζζάγεηαζ αηζεξνβάκσλ ηαζ παίδσλ. Μήπςξ δ επαββεθία ηδξ Ώκάζηαζδξ είκαζ 

έκα ηαθμζηδιέκμ παζπκίδζ; Σμ παζπκίδζ Σμο; Έκα παζπκίδζ πμο ιαξ απμηαθφπηεηαζ 

ιεηά ημκ εάκαημ; Έκα ιεηαθοζζηυ παναιφεζ, ημ μπμίμ ιαξ ζέναζνακ επί αζχκεξ; 

Μήπςξ υθμ αοηυ ζηήεδηε βζα ηδ δζαζηέδαζή Σμο; Βίιαζηε ημ «βημθθ» Σμο; Σμ 

«ηυπζ» ημο, πμο πενζβνάθεζ ζημ ένβμ μ Ονέζηδξ;  

Σα ενςηήιαηα αοηά, ζηαδζαηά, ανπίγμοκ κα απμζαθδκίγμκηαζ. Ο ΐ. Γζχβαξ -ιέζς 

ημο ήνςά ημο Ονέζηδ- πθάεεζ ιζα άθθδ εηδμπή ηδξ Γεκηνπξγίαο ηδξ Ώκενςπυηδηαξ, 

πμο ηδκ μκμιάγεζ «ανακηαπμδανμφζα». Ώδοκαηχκηαξ κα ηαηακμήζεζ ημκ 

παναθμβζζιυ ημο ηυζιμο πμο ημκ πενζαάθεζ, αθθά ηαζ ηδκ αδοκαιία ημο κα εκηαπεεί, 

υπςξ μζ άθθμζ, ζ‟ αοηυκ, μ Ονέζηδξ, πθάεεζ ημκ δζηυ ημο Μχζν:  

 

Οξέζηεο:  Γηα πεο κνπ πνηα είλαη ε ηδέα ζνπ γηα ηνλ Θεφ; … Σελ μέξσ, κελ κνπ απαληάο. 

(…) Θα ζνπ πσ έλα παξακχζη, δελ ζέιεηο ; … Σφηε ζα ζνπ πσ κηαλ 

αιήζεηα.(…) Ο Θεφο, φιεο ηηο κέξεο ηεο Αεκηνπξγίαο ηνπ, ζπαδνθεθάιηαδε λα 

θηηάμεη κηα αξαληαπνδαξνχζα. Σελ έθηε κέξα πηα, ην θαηάθεξε επηηέινπο, 

ηελ ακφιεζε ζηε γε (…) ρακνγέιαζε καθάξηα, είπε: «Ώλ πξέπεη λα κεηξήζσ 

ηνλ θφζκν απ‟ ηα πφδηα, απηφο είλαη ν ηειεηφηεξνο θφζκνο!» θη απνηξαβήρηεθε 

λα θνηκεζεί ζην ράνο. Αελ πξφθηαζε φκσο  (…) θαη λάζνπ θη εκθαλίδεηαη 

κπξνζηά ηνπ ζπκσκέλε ε αξαληαπνδαξνχζα. (…) ζαλ νιφθιεξε ε 

Ώλζξσπφηεηα «εθ‟ ελφο δπγνχ». Έβγαιε ηνλ ειαθξχ παλακά απ‟ ην θεθάιη 

ηεο, (…)  θαη θάζηζε δίπια ηνπ. «ι‟ απηά σξαία ηα έθακεο» ηνπ είπε, «κα 

είκαη άξξσζηε, θπξίσο απηφ. Έρεηο θακηά θαιή ηδέα;» (…) «Πνχ ζε πνλάεη;» 

Βθείλε έδεημε καθξηά, πξνο ην ηέινο ηνπ ζψκαηφο ηεο. «Να εθεί πέξα, είλαη 

θάηη πνδάξηα ζεφζηξαβα, πνπ θνληεχνπλ λα κε μεθάκνπλ νιφθιεξε…». Ο 
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Θεφο έβγαιε ην ζπαζί ηνπ απ‟ ην ζεθάξη ηνπ, (…) θη φπνπ εθείλε έζθνπδε απφ 

πφλν, έδηλε δπν κε ην ζπαζί ηνπ θη έθνβε θη απφ ΄λα θνκκάηη κε δπν πνδάξηα, 

φπνπ η‟ άθελε λα ηξέρεη απξνζαλαηφιηζην, ζηα πην αθηιφμελα κέξε ηεο γεο. 

(…) Ώπφ ηφηε φπνπ ζπλαληά θάπνην απνθνκκέλν δίπνδν απ‟ ην ζψκα ηεο, 

νξκά επάλσ ηνπ κε πξναηψλην κίζνο θαη ην θαηαβξνρζίδεη. (…) Σψξα ζα ζνπ 

πεξηγξάςσ έλα ηέηνην δίπνδν. Σν ιέλε «Μεξπθαζηηθφ ηνπ Ώηζέξα»! 528
 

 

θδ δ «ακενςπυηδηα εθ‟ εκυξ γοβμφ», οπμηαβιέκδ, πεζεανπδιέκδ, ιμκμθζεζηή ζηδ 

ζηέρδ ηδξ. Σμ Μεξπθαζηηθφ ηνπ Αηζέξα
529

 δζαθένεζ. Βίκαζ ημ δίπμδμ-άκενςπμξ
530

, 

πμο ζοκεπχξ αιθζζαδηεί, πμο πνμαθδιαηίγεηαζ, βζα ηδκ αζηία ηαζ ημκ ζημπυ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο. Βίκαζ ημ απμημιιέκμ γεφβμξ πμδζχκ απυ ημ ηονίςξ ζχια ηδξ 

ανακηαπμδανμφζαξ-Ώκενςπυηδηαξ. Βίδμξ οπυ ηαηαηνεβιυ, οπυ πενζπθάκδζδ, ζημ 

μπμίμ ακήηεζ ηαζ μ Ονέζηδξ, -ίζςξ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ. Ώπμδζςβιέκμξ απυ ημκ Θευ, 

ακέκηαπημξ ζηδ Αδιζμονβία. 

Παζράιεο:  Ση έρεηο; 

Οξέζηεο:  (γπξλάεη απφηνκα θαη ηνλ θνηηά πεξηπαηρηηθά) Μηα ηξχπα ζηε λεθξακηά κνπ 

… Σφζε! … Πσο κνπ εκθαλίζηεθε; Ξαθληθά. (…) Έηζη, έβαια ην ρέξη κνπ 

πίζσ, φπσο θάλεη φινο ν θφζκνο φηαλ ζέιεη λα μεθνπξαζηεί ιίγν θαη ηα 

δάρηπιά κνπ γιίζηξεζαλ κέζα. (…) Β, δελ ήηαλ θαη κηθξφ πξάγκα βξε 

αδεξθέ, λα κπεη μαθληθά φιν ην ρέξη ζνπ, κέζα ζην ράνο ηνπ θνξκηνχ ζνπ … 

Οχξιηαδα ζπλέρεηα … Μαδεχηεθε θφζκνο πνιχο (…) ήξζε θη ν Πηιάηνο. (…) 

Βθείλνο, έβγαιε έλα κπνπθαιάθη κε νηλφπλεπκα, απνιχκαλε ηα ρέξηα ηνπ θαη 

ηα βνχηεμε ζηε λεθξακηά κνπ … (ζηνλ παηέξα ηνπ) Ση κε θνηηάδεηο ζαλ ειίζηνο 

Γάηε Καίζαξα; Πξψηε θνξά βιέπεηο λ „ αλαδεχνπλ ηελ ςπρή ελφο αλζξψπνπ; 

Πξψηε θνξά βιέπεηο λ‟ αλαθαηεχνπλ κε ηηο θνπηάιεο ην ράνο; (…) Σψξα είραλ 

πξνζηεζεί ζηνπο πεξίεξγνπο θαη λεαξνί πνδειάηεο. Βθείλνο έθαλε φηη 

κπνξνχζε, πξέπεη λα η‟ νκνινγήζσ. Νηξέπνκαη πνπ ην ιέσ, κα κνπ πέηαγαλ 

κέζα ζηελ ηξχπα, πέηξεο, θνλζεξβνθνχηηα, θφθθαια απφ αξληά … Με 

γέκηζαλ ζθνππίδηα.531 

                                                 
528

 Απηφζη ζζ.49-51 
529

ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ. 144 : «Με ηα δεδμιέκα αοηά ημ «Μδνοηαζηζηυ ημο Ώζεένα» εα 

εηθαιαακυηακ εκ βέκεζ ςξ πκεοιαηζηυξ άκενςπμξ.» 
530

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.86, Ονέζηδξ: «Ώπ‟ ηδ ιζα ημ Μδνοηαζηζηυ ημο Ώζεένα ηζ απ‟ ηδκ άθθδ δ 

ακενχπζκδ Πακίδα. Καζ επεζδή δ ακενχπζκδ Πακίδα είκαζ πάκηα πζμ άθεμκδ, εηείκμ πμο πνεζάγεηαζ κα 

ανεεεί, είκαζ ημ Μδνοηαζηζηυ ημο Ώζεένα. Καζ βζα κα είιαζ πζμ ζοβηεηνζιέκμξ, κ‟ ακαβκςνζζηεί.» 
531

 Απηφζη ζζ.54-56 
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Ο ΐ. Γζχβαξ, πενζβνάθεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο ακενχπμο πμο ζηνμαζθίγεηαζ ιέζα ζ‟ 

έκα ημζκςκζηυ ηαζ μκημθμβζηυ πάμξ. Σμ άημιμ είκαζ βειάημ «ηνφπεξ». Οζ ηάεε θμβήξ 

επζηήδεζμζ ελμοζζαζηέξ πνμζπαεμφκ κα βειίζμοκ ημ ηεκυ ημο ιε «ζημοπίδζα» ηαζ 

ηυηηαθα απυ παζπαθζκά ανκζά, υπςξ μ Πυκηζμξ Πζθάημξ εηπνυζςπμξ ηδξ πμθζηζηήξ 

ελμοζίαξ.  ημοπίδζα ζςηδνζμθμβζηήξ πανδβμνζάξ ηαζ Ώκάζηαζδξ. Ο ΐ. Γζχβαξ 

ζοκεζδδηά ζηδθζηεφεζ ηζξ οπεζπδιέκεξ Βοαββεθζηέξ ακαθμνέξ. Δ Ώ΄ πνάλδ ηεθεζχκεζ 

ιε ηδ δζαπίζηςζδ ημο «πάμοξ», ςξ ηαηάζηαζδ ηδξ φπανλδξ ηαζ ημο αδζέλμδμο, πμο 

αοηυ επζθένεζ, ζε υζμοξ ημ ακηζθαιαάκμκηαζ. 

Δ ΐ΄ πνάλδ λεηζκά ιε ιζα ιεβάθδ πζαηέθα, «υπμο ηείηαζ, λαπθςιέκμξ ακάζηεθα, 

μθυηθδνμξ μ ζηεθεηυξ απ‟ ημ Παζπαθζκυ ανκί, «λεζάνηςημξ»
532

 πζα. Βίκαζ πνμθακήξ 

δ πανμιμίςζδ ημο Ονέζηδ ιε ημ «λεζάνηςημ» ανκί. Δ ζάνηα ημο, δ οθζηή ημο 

οπυζηαζδ μδεφεζ πνμξ ημκ αθακζζιυ. 

 

Οξέζηεο:  Φσηηά ζηα νπξαλνζέκεια. (…) Ξεζάξθσην ην Μεξπθαζηηθφ ηνπ Ώηζέξα, κεο 

ηνλ ηάθν. 533
 

Παζράιεο:  Πεο κνπ κηαλ αιήζεηα, ηη εηνηκάδεη ην Μεξπθαζηηθφ καο, εθεί κέζα ζηνλ ηάθν 

ηνπ; 

Παζραιηά:  Θα ζνπ πσ έλα παξακύζη, ηελ Αλάζηαζε.
 534

  

 

Καζ πάθζ ηονζανπεί δ πθεφδ πνμξ ηδκ φρζζηδ εεμθμβζηή πνάλδ, ηδκ Ώκάζηαζδ. Ο 

Ονέζηδξ έπεζ πάνεζ ηδκ απυθαζδ κα εβηαηαθείρεζ αοηυκ ημκ «ακαίηζμ» ηυζιμ, ηαζ 

ιαγί κα ελμκηχζεζ ηαζ ημοξ εειαημθφθαηέξ ημο. Σνέθεζ εθπίδεξ βζα έκακ «άθθμ 

ηυζιμ», πζμ εεθηηζηυ ηαζ θοηνςηζηυ. Δ φθδ ημκ πθδβχκεζ ήδδ απυ υηακ ήηακ ζηζξ 

θαζηέξ ημο. 

 

Οξέζηεο:  (…) θαζψο έβγαηλα αξγά-αξγά, ζα Θετθφ απγφ, ηπιηγκέλνο κέζα ζε κηα  

  εθηάπαρε παγίδα απφ φλεηξα. Παρπιέο Θετθέο ππνζρέζεηο (…)535 

 

Έκα ααθξ ιε ηδ ιδηένα ημο πνζκ ηδκ έηνδλδ, είκαζ δ ηεθεοηαία ακάικδζή ημο απυ ηδκ 

οθζηή γςή. Δ πνμζθοβή ζημκ «άθθμ ηυζιμ», ςξ ζακίδα ζςηδνίαξ, εκέπεζ ηζ έκακ 

                                                 
532

 Απηφζη ζ. 59 
533

 Απηφζη ζ.75 
534

 Απηφζη ζ.81 
535

 Απηφζη ζ.103 
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ηίκδοκμ δζάρεοζδξ. Ο Ονέζηδξ ημ βκςνίγεζ αοηυ, βζ‟ αοηυ ηαζ δεκ απακηά υηακ δ 

ιδηένα ημο ημκ νςηά: «Σμ πζζηεφεζξ αοηυ;» Βίκαζ απμθαζζζιέκμξ, υιςξ, κα ιεηααεί 

εηεί, ιε ηάεε ηυζημξ. Ώπμιέκεζ, ιυκμ, δ ακηίζηνμθδ ιέηνδζδ. 

 

Παζραιηά:  (άηνλα) Σν πηζηεχεηο; 

Οξέζηεο:  (ηεο θσλάδεη εθλεπξηζκέλνο) Με ξσηάο… (επηηαθηηθά) Μέηξα. 

Παζραιηά: (κεηξάεη απνζαξξεκέλα θαη άηνλα) 10… 9….8… 

Οξέζηεο:  ηάζνπ δε κεηξάο θαιά. Πξέπεη λα ζθεθηείο, φηη ρξεηάζηεθε απφ κηα 

ρηιηεηεξίδα, γηα λα καζεπηεί ν θάζε αξηζκφο μερσξηζηά… Αελ κπνξεί λα ε π η 

ζ η ξ έ θ ε η ο έηζη αλφεηα πίζσ, ζην κεδέλ. (…) Έρσ κηζέο πηζαλφηεηεο 

απνηπρίαο θαη κε κε θνηηάο ζαλ ηξειφ… Ώιιά π ξ έ π ε η λα γίλεη. 536
 

 

ηδκ Γ΄ πνάλδ δ «έηνδλδ» έπεζ ζοκηεθεζηεί ηαζ δ ηαηαζηνμθή είκαζ μθμζπενήξ. Δ 

ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί είκαζ αδζεοηνίκζζηδ ηαζ απνμζδζυνζζηδ. Οζ βμκείξ, έπμοκ 

πεεάκεζ ηαζ δε θαίκεηαζ κα έπμοκ ζοκεζδδημπμζήζεζ πμφ ανίζημκηαζ, εκχ μ Ονέζηδξ 

έπεζ ακαθδθεεί, αθμφ θάζεηαη πάκς ζημ ηααάκζ. 

Παζραιηά:  (…) άπηνο θφζκνο, ςεχηηθνο θφζκνο. Μ‟ έλα θχζεκα ηηλάρηεθε ζηνλ αέξα! 

(…) Φηάλεη θαλείο ζην κεδέλ πνιχ εχθνια, απηφ έρσ λα πσ πηα. (…) (θνηηάεη 

ζην ηαβάλη θαη βγάδεη κηα αλάκηθηε απφ ηξφκν θη έθπιεμε θξαπγή) Ώαααα! 

Υξηζηέ θαη Παλαγηά, θαηέβα θάησ γξήγνξα… Καηέβα θάησ είπα… Θα πέζεηο, 

δελ ην θαηαιαβαίλεηο; (…) Μα δελ θνηηάο ηη θάλεη; 

Παζράιεο:  (αδηάθνξα) Έρεη μαπιψζεη πάλσ ζην ηαβάλη. 

  (…) 

Παζραιηά: (θάζεηαη θαηάθνπε ζε κηα πνιπζξφλα. Κνηηάεη επάλσ)  

  Μα ηη βηβιίν είλαη απηφ πνπ ηνλ έρεη απνξξνθήζεη ηφζν πνιχ; 

Παζράιεο:  Δ «Αεπηέξα Μπζνινγία» 537
 

 

Βδχ, ανπίγεζ μ ΐ. Γζχβαξ, κα λεθοθθίγεζ ημ Βηβιίν πμο δζααάγεζ μ Ονέζηδξ ηαζ, πμο 

είκαζ ημ ίδζμ ι‟ αοηυ, πμο ηναηά ζηα πένζα ημο μ, Θεσηήξ ιμνθήξ, Οζημδεζπυηδξ. Δ 

«Αεοηένα Μοεμθμβία» είκαζ ηάηζ ζακ ηδκ Καζκή Αζαεήηδ. Δ ηεκηνζηή ζζημνία ημο 

αζαθίμο ακαθένεηαζ ζημκ «Οδμζπυνμ ηαζ ηδ Ανμζενή αφνα». Κεκηνζηυξ ήνςαξ είκαζ 

έκαξ Οδνηπφξνο, μ μπμίμξ ηαηεοεφκεηαζ, ιεηά απυ πμθθέξ πενζπθακήζεζξ, πνμξ ημ 

                                                 
536

 Απηφζη ζζ.105-106 
537

 Απηφζη ζζ.109-112 
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ζηυιζμ ιζαξ Γξνζεξήο Θείαο αχξαο. ηακ υιςξ, θηάκεζ ζημκ πνμμνζζιυ ημο, ζηδκ 

είζμδμ ημο ζημιίμο, ζοκακηά πμθθά υκηα ηαζ ακενχπμοξ, αηυια ηαζ ζηεθεημφξ, μζ 

μπμίμζ ημκ νςημφκ:  

«Πψο πάεη ν θφζκνο;»  

Σμφξ θέεζ: «Αελ ππάξρεη ηίπνηε πίζσ, θάζε ειπίδα έρεη ραζεί».  

Σμφ θέκε: «Χζηφζν, εδψ πνπ έθηαζεο, δελ ππάξρεη πηα ηίπνηε κπξνο θη αο βιέπεηο ηε 

Αξνζεξή αχξα. Κάηζε καδί καο λα πεξηκέλνπκε, φπσο ν “Κ”, ν “Μπ”.» 538
 

Δ ακαιμκή, ιπνμζηά απυ ημ ζηυιζμ ηδξ Θείαξ αφναξ, είκαζ δ επζθμβή πμο οζμεεημφκ 

μζ πμθθμί. Ο Οδνηπφξνο έθηαζε ζημ ηένια. Θα πενζιέκεζ ηζ εηείκμξ, υπςξ 

δζαηεζιεκζηά, πενζιέκμοκ αηυια μ πμθίηδξ Κ κα ημκ δεπηεί μ Πχξγνο, υπςξ μ Μπ, -

ηαηά ημ Μπέηεη- πενζιέκεζ ημκ Γημκηυ ; Φαίκεηαζ πςξ υπζ. Ο Οδνηπφξνο ημο ΐ. 

Γζχβα επζθέβεζ ηδ δνάζδ
539

απυ ηδ ζηαζζιυηδηα ηδξ αδνάκεζαξ. 

 

Παζραιηά:  (δηαβάδεη απφ ην βηβιίν) Σφηε, ν θαηαπνλεκέλνο νδνηπφξνο, (…) θνπκπψλεη 

ην ζαθάθη ηνπ, θάλεη κεξηθά βήκαηα παξαπάλσ ζη‟ ακέηξεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ 

(…) θαη κπαίλεη κε ην θεθάιη ζηνλ θφιπν ηεο ζπειηάο, ηζηκπψληαο ην κεηξηθφ 

ζθνηάδη. 540 

  (…) 

Παζραιηά:  (δείρλνληαο ην βηβιίν) Γηα άλνημε, ηη ιέεη κεηά πνπ κπήθε ζην ζηφκα ηεο 

Αξνζεξήο αχξαο; 

Παζραιηά:  Αε ιέεη ηίπνηε. 

Παζράιεο:  ιν ηα ίδηα κε ηηο κπζνινγίεο. Μάληεςε φηη ζέιεηο!  

Παζραιηά: Αξρίδεη έλα καινούργιο παραμύθι. 541
 

 

Σμ πενζεπυιεκμ ημο ζημιίμο ηδξ Θεσηήξ αφναξ είκαζ Άβκςζημ, δεκ απμζαθδκίγεηαζ. 

Σζ ζοκάκηδζε μ Οδμζπυνμξ, υηακ ιπήηε ιέζα; Ο ΐ. Γζχβαξ ηαηαεέηεζ λεηάεανα ηδκ 

άπμρή ημο: ιάθθμκ, ηάπμζα κπζνινγία -ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ιοεμπθαζίαξ- ηνφαεηαζ 

πάθζ απυ πίζς. «Έκα ηαζκμφνβζμ παναιφεζ»! 

 

Άληξαο:   Βιάηε θχξηε Λάιιακπάπ, ηέιεησζαλ ηα ςέκαηα 

                                                 
538

 Απηφζη ζ.123 
539

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ εθεοεενία απμηηζέηαζ ιε ηδκ πνάλδ». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδ ΐέκζα 
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540

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Παζπαθζκά παζπκίδζα,  φ.π., ζζ.125-126 
541

 Απηφζη ζ.131 
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Παζράιεο:   Σέιεησζαλ νη αιήζεηεο. 

Άληξαο:   Μπαίλνπκε ζηηο κεγάιεο αιήζεηεο. 

Παζράιεο:   ηα κεγάια ςέκαηα. 

   (ν άληξαο ηνπ δίλεη κηα κε ην καζηίγην. Ο Παζράιεο ηξίβεηαη) 

Άληξαο:   Πνλάεη; Αε κνπ είπαηε αλ πηζηεχεηε ζην Θεφ; Σν μέξσ κε κνχ 

απαληάηε (ηνπ δίλεη άιιν έλα καζηίγσκα) 

   (…) 

Παζράιεο:   Πνχ καο πάηε, θχξηε; 

Άληξαο:   Βθδξνκή! 

Παζράιεο:   Καηεπζείαλ ζην καληαζκέλν ζηφκα ηεο αχξαο; 

Άληξαο:  Βίλαη έλαο άιινο θφζκνο. Έλαο αλνημηάηηθνο θφζκνο! Πξαγκαηηθά 

θχξηε Λάιιακπάπ, κνχ „ξρεηαη λα ζαο αθήζσ κηα πνιπζξφλα δηθηά 

ζαο θαη λα ζαο παξαηήζσ εδψ πέξα. Βίζαζηε έλαο ηηπνηέληνο 

κηθξναζηφο, πεξάζαηε κηα δσή δπν θνξέο πην ηηπνηέληα θη έρεηε ηελ 

αλνεζία λα ππεξεθαλεχεζηε αθφκε γηα ην κπαιφ ζαο! 

Παζράιεο:  (μαλαξρίδεη λα πεδά κε κεγαιχηεξε φξεμε) Βίπαηε έλαο αλνημηάηηθνο  

  θφζκνο!  

Άληξαο:   Πην ςειά. (αζηξάθηνληαο ην καζηίγηφ ηνπ)  

Μαδί κε άθζνλν γέιην, θχξηε Λαιιακπάπ! 542
 

 

Ο βεκεζμθυνμξ άκηναξ απμηαθεί εζνςκζηά ημκ Παζπάθδ Λάιιακπαπ (κακμφνζζια), 

δδθαδή «απμημζιζζιέκμ», ημοηέζηζκ «ιαηάνζμ»
543

. Δ παζβκζχδδξ ηαζ πανίεζζα 

δζάεεζή ημο ηαεχξ ηαζ ημ βέθζμ, ιε ημ μπμίμ ηαεμδδβεί ημοξ επζζηέπηεξ ημο ζηδ Νέα 

Γδ, επζαεααζχκεζ ηζξ οπμρίεξ βζα έκα ηαθά εκμνπδζηνςιέκμ παναιφεζ, ιζα πθάκδ ζε 

πενζηφθζβια ΐζαθίμο ιε πνοζά βνάιιαηα, πμο δζακέιεηαζ εονέςξ, παθαζυεεκ. Μήπςξ 

οπμκμείηαζ δ Ώβία Γναθή; 

 

Ώοηή είκαζ δ «Αεοηένα Μοεμθμβία» ημο ένβμο, πμο παναπέιπεζ ζηδ «Αεοηένα 

Πανμοζία»
544

 ημο Υνζζηζακζζιμφ. Έκα παναιφεζ, έκα παζπκίδζ! Ο Υνζζηζακζζιυξ, 
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 Απηφζη ζζ.134-135 
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Καηά Μαηεαίμκ Β΄, 3 : «Μαηάνζμζ μζ πηςπμί ης πκεφιαηζ, υηζ αοηχκ εζηζκ δ ααζζθεία ηςκ 

μονακχκ». 
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 Καηά Μαηεαίμκ ΚΒ΄, 31-46: «ηακ δε έθεδ μ οζυξ ημο ακενχπμο ιε ηδκ δυλακ ημο ηαζ υθμζ μζ άβζμζ 

άββεθμζ εα είκαζ ιαγί ημο, ηυηε εα ηαεήζδ εζξ ενυκμκ έκδμλμκ ηαζ θαιπνυκ. Καζ εα ζοκαπεμφκ ειπνυξ 

ημο υθα ηα έεκδ, υθμζ δδθαδή μζ άκενςπμζ, πμο έγδζακ απ‟ ανπήξ ηδξ δδιζμονβίαξ ιέπνζ ηέθμοξ ημο 
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ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα, δεκ πνυζθενε πανά ιυκμ παναιοεία ηαζ υπζ ηδκ Ώθήεεζα. θδ δ 

ιεηαθοζζηή ημο ήηακ έκα Παζραιηλφ παηρλίδη, ζακ ηα Παζπαθζκά αανεθυηα. Γζ‟ αοηυ 

ηαζ μ οπυηζηθμξ ημο ένβμο είκαζ: Μηα θσκσδία δπζάξεζηε. Κςιςδία βζα ιαξ, ημοξ 

εεαηέξ, αθθά ηαζ βζα ημοξ ήνςεξ, πμο ιαξ ακηζπνμζςπεφμοκ. Κςιςδία δπζάξεζηε, 

δζυηζ μφηε ειείξ, μφηε μζ ήνςεξ δζαθέλαιε κα παίλμοιε ζ‟ αοηήκ, ηζ υιςξ 

πνςηαβςκζζημφιε! 

 

3. Σα δνθάξηα 

 

Φνρ: Αε ζα ηα ρξσκαηίζνπκε πνηέ απηά ηα δνθάξηα; (Ο Μπεξ γειάεη ηξαληαρηά. 

ησπνχλ)545
 

πςξ απμδείλαιε παναπάκς
546

 ημ ιμκυπναηημ Σα δνθάξηα ακαθένεηαζ ζε ηνεζξ 

άκηνεξ πμο ανίζημκηαζ ζε ιζα ιεηά εάκαημκ ηαηάζηαζδ. Τπμζηδνίλαιε υηζ ηα 

δμηάνζα ζοιαμθίγμοκ ηα ζδεμθμβζηά οπμζηοθχιαηα ηδξ φπανλδξ, ηζξ ενδζηεοηζηέξ 

δζδαπέξ βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ γςήξ ζημ επέηεζκα ηαζ ηζξ παναδμιέκεξ ιεηαθοζζηέξ 

πανδβμνζέξ. Συηε δ απμνία ημο Φμπ, «δε εα ηα πνςιαηίζμοιε πμηέ αοηά ηα δμηάνζα;» 

ηάθθζζηα εα ιπμνμφζε κα ακαθένεηαζ ζημ αζπνυιαονμ, ιμκμδζάζηαημ ημπίμ ημ μπμίμ 

ακηζηνίγμοκ μζ ήνςεξ αοημί ςξ κεηνμί. Σμ αίηδια αοηυ απυ ηάπμζμκ, ήδδ κεηνυ, πμο 

αζχκεζ ηδ ιεηαεακάηζα ηαηάζηαζδ, έπεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα. Βίκαζ ιζα έηηθδζδ βζα 

δζαοβέζηενδ ηαζ πνιχρξσκε υναζδ. Μάθθμκ, έκαξ εζνςκζηυξ οπαζκζβιυξ βζα ηδκ ιεηά 

εάκαημκ ακοπανλία ηςκ οπεζπδιέκςκ «πμθφπνςιςκ» παναδείζςκ. Δ απάκηδζδ ημο 

έηενμο κεηνμφ Μπεν, δε εα ιπμνμφζε κα είκαζ ηίπμηα άθθμ, θοζζηά, πανά έκα 

ηνακηαπηυ βέθζμ
547

, ςξ εζνςκζηή επζαεααίςζδ ηδξ μοημπζηήξ πνμζδμηίαξ ημο Φμπ. 

Ο ΐ. Γζχβαξ, ακαηνέπεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μ δοηζηυξ, ζφβπνμκμξ άκενςπμξ 

ακηζθαιαάκεηαζ ιέζς ημο Υνζζηζακζζιμφ ηα εέιαηα πμο άπημκηαζ ημο επέηεζκα. 

Βζδζηυηενα:  

i) Οζ κεηνμί άκηνεξ, εα έπνεπε -ηαηά ηδκ πνζζηζακζηή ακηίθδρδ
548

- κα 

ιεηαιμνθχκμκηαζ ζε πκεοιαηζηά υκηα, ηα μπμία, δεκ πάκμοκ ηδκ αημιζηυηδηά ημοξ, 

                                                                                                                                            
ηυζιμο, ηαζ εα πςνίζδ αοημφξ ημκ έκα απυ ημκ άθθμκ (…) Καζ εα απέθεμοκ αοημί εζξ ηυθαζζκ, πμο 

δεκ έπεζ ηέθμξ, αθθά εα είκαζ αζςκία, μζ δε δίηαζμζ εα ιεηααμφκ δζα κα απμθαφζμοκ γςήκ αζχκζα.» 
545

 Βαζίιεο Εηψγαο, Σα δμηάνζα, φ.π., ζ.64 
546

 ΐθέπε πενίθδρδ ημο εεαηνζημφ ένβμο Σα δνθάξηα 
547

 Απηφζη ζ.64: «Ο Μπεν βεθάεζ ηνακηαπηά. ζςπμφκ.» 
548

 Βπζζημθή Παφθμο, Πνμξ Θεζζαθμκζηείξ Ώ΄, Κεθ. Α΄, Βδάθζα 13-15: «Θέθμοιε κα λένεηε αδενθμί, 

ηζ εα βίκεζ ιε αοημφξ πμο πέεακακ, βζα κα ιδ θοπάζηε ηζ εζείξ υπςξ ηαζ μζ άθθμζ, πμο δεκ εθπίγμοκ 

πμοεεκά. Βιείξ πζζηεφμοιε υηζ μ Εδζμφξ πέεακε ηζ ακαζηήεδηε. Σμ ίδζμ πζζηεφμοιε ηζ υηζ αοημφξ πμο 

πέεακακ πζζηεφμκηαξ ζημκ Εδζμφ, μ Θευξ εα ημοξ ακαζηήζεζ βζα κα γήζμοκ ιαγί ημο.» 
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δδθαδή δζαηδνμφκ ηδκ ελαημιζηεοιέκδ ροπή ημοξ. Ώκηζεέηςξ, μζ ήνςεξ 

πανμοζζάγμκηαζ ζε πθήνδ ζφβποζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαοηυηδηά ημοξ. 

ii) Καηά ημ πνζζηζακζηυ πνυηοπμ εα έπνεπε μζ κεηνμί κα ανίζημκηαζ ζε «ηυπμ 

πθμενυ» ηαζ «ηυπμ ακαπαφζεςξ»
549

, αδνακείξ ηαζ εκ εζνήκδ. Ώκηζεέηςξ, μζ κεηνμί ημο 

ΐ. Γζχβα είκαζ ζε εβνήβμνζδ, ακ ηαζ υπζ ζε δζαφβεζα, ηαζ αζπμθμφκηαζ ιε ηα 

εβηυζιζα. Ώκαθένμκηαζ απμζπαζιαηζηά, ζε ημζκςκζηά βεβμκυηα, ηαζ βεκζηά 

επζδεζηκφμοκ ίπκδ εκαπμιείκαζαξ οθζηυηδηαξ/ζςιαηζηυηδηαξ.  

Δ Καζκή Αζαεήηδ ακαθένεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ κεηνμφξ
550

, αθθά ιυκμ ζπεηζηά ιε 

ηδκ ακάζηαζή ημοξ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ πμο εα επζηναηήζεζ κεηά ηδ Θεία Κνίζδ. Αεκ 

οπάνπμοκ, υιςξ ζαθείξ ακαθμνέξ βζα ημ ηζ ζοιααίκεζ ζημ ιεζμδζάζηδια, εκυζς, 

δδθαδή, «πενζιέκμοκ» ηδ Θεία Κνίζδ. Έηζζ, μζ πνζζηζακζηέξ δζδαπέξ ζπεηζηά ιε ηδ 

θφζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ μ άκενςπμξ αιέζςξ ιεηά ημκ εάκαημ 

είκαζ αιθίζδιεξ
551

.  

iii) Οζ ηνεζξ άκηνεξ ζηδνζβιέκμζ ζηα δμηάνζα ημοξ ιπμνεί, επίζδξ, κα είκαζ ιζα 

εζνςκζηή ακαθμνά ζημ ζηαονςεέκηα Εδζμφ ηαζ ημοξ δφμ θδζηέξ πμο ημκ πενζέααθακ, 

ζημ Γμθβμεά. Δ ζοζπέηζζδ αοηή εκημπίγεηαζ πενζζζυηενμ ζε ιμνθζηυ επίπεδμ, ζηδ 

ζηδκζηή εζηυκα πμο δδιζμονβείηαζ ηαζ θζβυηενμ ζε επίπεδμ πενζεπμιέκμο. 

Ο ΐ. Γζχβαξ εζνςκεφεηαζ ηαζ, εκηέπκςξ, οπμκμιεφεζ ηζξ πνμακαθενεείζεξ 

πνζζηζακζηέξ πεπμζεήζεζξ βζα ηδ ιεηαεακάηζα πνμζδμηία. Ώκαηνέπεζ ηα πνζζηζακζηά 

εζςευηα ηαζ πνμζπαεεί κα ηζκήζεζ ηδκ πενζένβεζα βζ‟ αθθυηνζα. 

 

4. Σν πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο 

                                                 
549

 Φζθίπ Ώνζέξ, Ο άλζξσπνο ελψπηνλ ηνπ ζαλάηνπ, Ζ επνρή ησλ θνηκσκέλσλ Η, υ.π., , ζ.50: «ηζξ 

ιένεξ ιαξ, επίζδξ, μζ κεηνχζζιεξ παναηθήζεζξ βίκμκηαζ «οπέν ακαπαφζεςξ ηςκ ροπχκ». Δ ακάπαοζδ 

είκαζ δ πζμ παθζά, δ πζμ δζαδεδμιέκδ ηαζ δ πζμ ζηαεενή εζηυκα ημο Βηείεεκ, επζαζχκεζ δε ςξ ζήιενα 

πανά ημκ ακηαβςκζζιυ πμο οθίζηαηαζ απυ άθθμοξ ηφπμοξ παναζηάζεςκ. Οζ κεηνμί ηαηά πάζα 

πζεακυηδηα ημζιμφκηακ ζ‟ έκακ ακεζζιέκμ ηυπμ (…).» 
550

 Βκδεζηηζηά Βπζζημθή Παφθμο: Πνμξ Κμνζκείμοξ Ώ΄, Κεθ.ΕΒ΄, εδάθζα 22-28, Πνμξ Ρςιαίμοξ Σ΄, 

Βδάθζμ 5, Πνμξ Θεζζαθμκζηείξ Ώ΄, Κεθ. Α΄, Βδάθζα 3-5, Πνμξ Θεζζαθμκζηείξ ΐ΄, Κεθ. ΐ΄, Βδάθζμ 1-

12, Καηά Μάνημκ Κεθ. ΕΓ΄, Βδάθζα 32-37. 
551

 John Bowker, Ο Θάλαηνο θαη νη Θξεζθείεο, ιηθν. Μανίαξ Ν. Κμκμιή-Ώιαθίαξ Ώ. Λμβζάηδ, 

Παπαδήια, Ώεήκα, 2006, ζ.152: «Δ πνζζηζακζηή ζζημνία είκαζ βειάηδ απυ δζαθςκίεξ: βζα ηδ θφζδ ηδξ 

αζχκζαξ απχθεζαξ ή ηαηά πυζμκ ιζα ηέημζα απχθεζα ιπμνεί κα είκαζ αζχκζα ή εάκ ιεηά εάκαημκ 

οθίζηαηαζ ιζα εηηεηαιέκδ ηάεανζδ ηάπμζςκ ακενχπζκςκ ροπχκ πνζκ αοηέξ εημζιαζημφκ βζα κα 

εζζέθεμοκ ζημ ηεθζηυ υναια ημο Θεμφ ή αηυια βζα ηδ θφζδ ημο ακενχπζκμο εαοημφ ηαζ ηδξ ροπήξ. 

νμζ υπςξ ροπή ηαζ πκεφια επζηνέπμοκ ηδ δζαηφπςζδ ιζαξ πζμ θζθμζμθζηήξ ακενςπμθμβίαξ, ιε 

πθαηςκζηέξ επζννμέξ υζμκ αθμνά ηδ πνζζηζακζηή πκεοιαηζηυηδηα ηαζ ιε ανζζημηεθζηέξ επζννμέξ ςξ 

πνμξ ηδ δζααεααίςζδ υηζ μ παναηηδνζζιέκμξ εαοηυξ, ημ οπμηείιεκμ ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ μ θμνέαξ ηδξ 

δνάζδξ ημο, δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ εβηέθαθμ ή ημ ζχια.» 
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Καζ ζ‟ αοηυ ημ ιμκυπναηημ, υπςξ ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ, μ ΐ. Γζχβαξ ακαθένεηαζ 

ζημκ Υνζζηζακζζιυ. Βίκαζ θακενυ υηζ έκαξ απυ ημοξ ηφνζμοξ ζηυπμοξ ημο είκαζ δ 

απμηαεήθςζδ ημο Υνζζηζακζημφ πνμηφπμο ηαζ βεκζηυηενα ηδξ Υνζζηζακζηήξ 

ημζιμεεςνίαξ, δ μπμία ένπεηαζ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε πμθθέξ απυ ηζξ πεπμζεήζεζξ 

ημο. ημζπεία αοηήξ ημο ηδξ πνμζπάεεζαξ ζοκακηήζαιε ζηα ένβα Παζραιηλά 

Παηρλίδηα ηαζ Σα δνθάξηα. Σν πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο, υιςξ, πενζθαιαάκεζ άιεζεξ 

ακαθμνέξ-ηαηαββεθίεξ ηδξ πνζζηζακζηήξ ημζιμεεςνίαξ. 

1) Ώζηζηυξ/πνζζηζακζηυξ «πανάδεζζμξ» 

Οζ ζηδκζηέξ μδδβίεξ πενζβνάθμοκ έκα ιζηνμαζηζηυ ζπίηζ ςξ ημ πνυηοπμ εκυξ επίβεζμο 

«παναδείζμο»: «πανάεονμ πμο αθέπεζ ζημκ ηήπμ. Αζαηνίκεηαζ ηαεανά ιζα κενακηγζά, 

θμνηςιέκδ ηανπμφξ. (…) έκα ρδθυ ηνίπμδμ ιε έκα ηθμοαί απυ ηακανίκζ ζηδκ 

ανζζηενή βςκζά. Έκα παιδθυ ηνίπμδμ ιε ιζα βοάθα ιε πνοζυρανμ, ιπνμζηά ζηδ 

ζηδκή»
552

 

Δ πενζβναθή αοηή εζνςκεφεηαζ, ζε πνχημ επίπεδμ, ημκ ιζηνμαζηζηυ πανάδεζζμ. 

Σαοηυπνμκα, υιςξ, εα ιπμνμφζε κα εηθδθεεί ηαζ ςξ εζνςκζηή κφλδ βζα ημκ 

Υνζζηζακζηυ Πανάδεζζμ, αθμφ υθα ηα ζοζηαηζηά ημο ζημζπεία ειπενζέπμκηαζ ηαζ 

πνμαάθθμκηαζ ζοκεηδμπζηά: ηήπμξ, κενακηγζά θμνηςιέκδ ηανπμφξ, ηακανίκζ ζημ 

ηθμοαί, πνοζυρανμ ζηδ βοάθα. Μεηαθμνζηά ημ παναδείζζμ πενζαάθθμκ ηδξ θφζδξ 

είκαζ πανυκ. πςξ πανυκηεξ είκαζ ηαζ μζ οπεναζπζζηέξ ημο: παηέναξ, εείμξ, εεία, 

πνμλεκδηήξ. Πανχκ είκαζ ηαζ μ πανααάηδξ ηδξ «Βκημθήξ»: μ Αάζηαθμξ/βαιπνυξ, 

ηάημπμξ ηδξ μοζζαζηζηήξ Γκχζδξ, αοηήξ πμο δεκ ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηζξ επζηαβέξ ημο 

Υνζζηζακζημφ Παναδείζμο. Ο Αάζηαθμξ, υιςξ, δεκ απμαάθθεηαζ απυ ημκ Πανάδεζζμ 

αοηυ. Ώκηζεέηςξ, ημ ζηάεζ μζηεζμεεθχξ. Άθθδ ιζα ακαηνμπή πμο εθεονίζηεζ μ ΐ. 

Γζχβαξ βζα κα εκδοκαιχζεζ ημκ ιφεμ ημο ηαζ κα δζαηδνφλεζ ηδκ επακαζηαηζηή 

πνμηνμπή ημο: ημ άημιμ μθείθεζ κα «θφβεζ» μζημζςεεθχξ απ‟ αοηυκ ημκ «πανάδεζζμ».  

2) Ώκαθμνά ζημ πνμπαημνζηυ αιάνηδια:  

Οζ ζοββεκείξ ηδξ Ώκηζβυκδξ οπμδέπμκηαζ ημ βαιπνυ πνμζθένμκηάξ ημο βθοηυ 

κενακηγάηζ. Σμ κενακηγάηζ, υιςξ αοηυ, είκαζ «ηενάζηζμ» ηαζ μ βαιπνυξ δοζημθεφεηαζ 

κα ημ ηαηαπζεί. 

 

                                                 
552

ΐαζίθδξ Γζχβαξ,  Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ, φ.π., ζ.9  
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Αάζθαινο: (μαθληθά αγξηεχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη θνθθηλίδεη ην πξφζσπφ ηνπ) 

Πξνο Θενχ, δελ κπνξψ λα βξσ θακηά απνιχησο δχλακε λα θαηαπηψ. (θάλεη 

απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο λα θαηαπηεί. Οη άιινη θνηηνχλ ηξνκαγκέλνη). 

Θεία: Πξέπεη λα θαηαπηείηε νπσζδήπνηε γηαηί ζα πληγείηε. 

Αάζθαινο:  (θάζηδξνο) Πξνζπαζψ, πξνζπαζψ, κα φπσο βιέπεηε ν γθαξγθαιηάλνο κνπ 

δελ θαηνξζψλεη λα θηλεζεί 

Θεία: Σν θαηαξακέλν κήιν ηνπ Ώδάκ! 

Αάζθαινο: Σν πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα!553
 

 

Σμ κενακηγάηζ πμο πνμζπαεεί κα ηαηαπζεί μ βαιπνυξ είκαζ «οπενιέβεεεξ», υπςξ ηαζ 

ημ θμνηίμ πμο ζδηχκεζ ζημο χιμοξ ημο μ άκενςπμξ ελαζηίαξ ημο πνμπαημνζηυ 

αιανηήιαημξ
554

, ημ μπμίμ ηαευνζζε ηδ ιμίνα ημο ηαζ ημκ ηαηαδίηαζε ζε αζχκζα 

εκμπή. Ο βαιπνυξ ηαθείηαζ κα «ηαηαπζεί» έκα ηενάζηζμ κενάκηγζ, οπμδδθχκμκηαξ υηζ 

δοζημθεφεηαζ κ‟ απμδεπηεί ιζα ηέημζα ηζιςνία. Ο ΐ. Γζχβαξ παναθθάζζεζ ημ θνμφημ: 

ηζ ιήθμ ηζ κενάκηγζ! «Αελ έρσ θακηά εκπηζηνζχλε ζηηο λεξαληδηέο»
555

.  Άθθδ ιζα εζνςκζηή 

ακαθμνά ζηδκ Παθαζά Αζαεήηδ. Βζνςκεία εηθνάγεζ ηαζ δ ακαθμνά ζημκ 

γθαξγθαιηάλν ημο βαιπνμφ, -πνμελμπή ημο εονεμεζδμφξ πυκδνμο ζημ θάνοββα- πμο 

μκμιάζηδηε ηαζ «ιήθμ ημο Ώδάι», βζα κα οπεκεοιίγεζ ζοκεπχξ ηδκ πανααίαζδ ηδξ 

εεσηήξ εκημθήξ.  

3) Ώκαθμνά ζηδκ ροπή ηαζ ηδκ αβκυηδηά ηδξ: 

Έκα απυ ηα ηφνζα δυβιαηα ημο Υνζζηζακζζιμφ είκαζ δ πίζηδ ζημ δζαπςνζζιυ
556

 

ζχιαημξ ηαζ ροπήξ. Σμ οθζηυ ζχια είκαζ δ βήζκδ οπυζηαζδ
557

, εθήιενδ ηαζ 

αζήιακηδ, εκχ δ ροπή είκαζ ημ άθεανημ ηαζ αεάκαημ ημιιάηζ ημο ακενχπμο
558

. 

Μεηά εάκαημκ δ ροπή ελαβκίγεηαζ ηαζ πενζθμοζιέκδ ιε θςξ, ζακ ημο ήθζμο, 

                                                 
553

 Απηφζη ζζ.14-15 
554

 Παθαζά Αζαεήηδ, Γέκεζζξ 3, Ζ πηψζε ηνπ αλζξψπνπ 
555

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.14 
556

 Βπζζημθή Παφθμο, Πξνο Κνξηλζίνπο Ά, εδάθζμ 15: «πςξ οπάνπεζ θοζζηυ ζχια έηζζ οπάνπεζ ηαζ 

πκεοιαηζηυ.» 
557

 Βπζζημθή Παφθμο, Πξνο Κνξηλζίνπο Β΄, εδάθζμ 5-6: «Ξένμοιε πςξ, ακ δ επίβεζα ζηδκή πμο 

ηαημζημφιε, δδθαδή ημ ζχια ιαξ, δζαθοεεί, έπμοιε ζημοξ μονακμφξ ηαημζηία αζχκζα, μζημδμιδιέκδ 

απυ ημ Θευ ηζ υπζ απυ ακενχπζκα πένζα.» 
558

 Βπζζημθή Παφθμο, Πξνο Κνξηλζίνπο Ά, εδάθζμ 15: «Βκηαθζάγεηαζ ημ ζχια πμο ήηακ ειροπςιέκμ 

απυ γςζηή θοζζηή δφκαιδ, ε‟ ακαζηδεεί υιςξ γςμπμζδιέκμ απυ ημ Πκεφια ημο Θεμφ. (…) Άκενςπμζ 

απυ ζάνηα ηαζ αίια δεκ ιπμνμφκ κα πάνμοκ ιένμξ ζηδ ααζζθεία ημο Θεμφ, μφηε αοηυ πμο είκαζ 

θεανηυ ιπμνεί κα ηθδνμκμιήζεζ ηδκ αθεανζία. (…)Πνέπεζ αοηυ πμο είκαζ θεανηυ κα ιεηαιμνθςεεί 

ζε άθεανημ, ηζ αοηυ πμο είκαζ εκδηυ κα βίκεζ αεάκαημ.» 
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ζοκεπίγεζ ηδκ αζχκζα γςή. Ο Υνζζηζακζζιυξ ηαοηίγεζ ημ θςξ
559

 ιε ηδκ αβκυηδηα ηαζ 

ηδκ αβζυηδηα. Βλ‟ μο ηαζ ημ θςημζηέθακμ πμο πενζαάθεζ ηυζμ ημκ Εδζμφ υζμ ηαζ ημοξ 

Ώβίμοξ. Καηά ηδκ πμνεία ηδξ ζογήηδζδξ, ακάιεζα ζηδ εεία ηαζ ημκ βαιπνυ, οπάνπεζ 

δζαθςκία βζα ηδ πνδζζιυηδηα ημο δθζαημφ θςηυξ ηαζ ηδ ζοκάθεζά ημο ιε ηδκ ροπή 

ηςκ ακενχπςκ.  

 

Παηέξαο: (…) ε Ώληηγφλε δελ παξεμεγείηαη κε ηίπνηε. Δ ςπρή ηεο είλαη ηφζν αγλή φζν 

θαη ην θσο ηνπ ήιηνπ. 

Αάζθαινο: Σν θσο ηνπ ήιηνπ δελ είλαη θαζφινπ αγλφ. (…) Σν θσο ηνπ ήιηνπ είλαη 

θνξντδία. 

 (…) 

Θεία: (αλαζηαησκέλε) Ώθνχζηε. Βζίμαηε έλα πνιχ βαζηθφ δήηεκα. Ώλ πάςεη ε ςπρή 

ηεο Ώληηγφλεο λα κνηάδεη κε ην θσο ηνπ ήιηνπ, ηφηε δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο 

λα ζπλερίζνπκε ηε ζπδήηεζε πάλσ ζ‟ απηφ ην γάκν. Πεηάηε ζηα ζθνππίδηα 

νιφθιεξε ηελ πίζηε καο. 

Αάζθαινο: Κη εζείο πεηάηε ζηα ζθνππίδηα ηε δηθηά κνπ. αο είπα πσο είκαη αξθεηά 

ειίζηνο λ‟ αληηιεθζψ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη κ‟ απηφ ην ειηαθφ θσο. Αελ ην 

θαηαιάβαηε αθφκε, πσο απηφ είλαη ε αηηία ηεο δπζηπρίαο καο; Καη πσο, αλ δελ 

ππήξρε απηφ δε ζα ππήξρε ηίπνηε θαη ζα εζπράδακε κηα δηα παληψο; 

Θεία: Πξνο Θενχ, μέξεηε ηη θάλεηε ηψξα; 

Αάζθαινο: ρη. 

Θεία: (έμαιιε) Καηαζηξέθεηε νιφθιεξε ηε δσή κνπ.
560

 

 

Σδ εειεθζχδδ αοηή πνζζηζακζηή πίζηδ ζηδ «θςηεζκή ροπή» πμο επζγεί ηαζ ιεηά 

εάκαημκ οπεναζπίγμκηαζ μ παηέναξ ηαζ δ εεία ηδξ κφθδξ. Πζζηεφμοκ υηζ δ ροπή ηδξ 

κεηνήξ ηυνδξ ημοξ ανίζηεηαζ ιέζα ζημ αβκυ εείμ θςξ, άθεανηδ ηαζ αιυθοκηδ. Ο 

βαιπνυξ, υιςξ,  -πμο ςξ «αθεθήξ» ακηζθαιαάκεηαζ ιυκμ ηδκ οθζηή ημο οπυζηαζδ- 

ανκείηαζ αοηήκ ηδκ πίζηδ. Σαοηίγεζ ημ θςξ ιε ημκ ήθζμ, ημκ μπμίμ εεςνεί ημκ 

ιμκαδζηυ οπαίηζμ βζα ηδ ζοκηήνδζδ αοηήξ ηδξ «ιανηονζηήξ γςήξ» πάκς ζηδ βδ. 

Υςνίξ ημκ γςμδυηδ ήθζμ υθα εα πέεαζκακ ηαζ υθμζ εα βθίηςκακ. Ώοηυ πμο 

ακηζθαιαάκεηαζ μ βαιπνυξ, είκαζ ιυκμ δ ζςιαηζηυηδηά ηαζ δ ζελμοαθζηυηδηά ημο ηαζ 

                                                 
559

 Καηά Εςάκκδκ, εδάθζμ 8: «Συηε μ Εδζμφξ ημοξ ιίθδζε πάθζ ηαζ ημοξ είπε: Ββχ είιαζ ημ θςξ ημο 

ηυζιμο» 
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζζ.17-18 
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δ μδφκδ πμο αζχκεζ ελαζηίαξ ημοξ. Αεκ έπεζ ιεηαθοζζηή πανδβμνζά, υπςξ δ πεπμίεδζδ 

βζα ηδκ «αεακαζία ροπήξ» ηζ έηζζ, ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε ημοξ ζοββεκείξ, ηςκ 

μπμίςκ ηδκ πίζηδ εέηεζ οπυ αιθζζαήηδζδ.  

4) Μεηαεακάηζα ηαηάζηαζδ:  

Κάπμζα ζηζβιή μ Αάζηαθμξ ζηνέθεηαζ απεβκςζιέκα πνμξ ηδκ Ώκηζβυκδ 

πνμζπαεχκηαξ κα εηιαζεφζεζ ηδκ άπμρή ηδξ βζ‟ αοηά πμο δζαδναιαηίγμκηαζ: 

 

Αάζθαινο: Αεζπνηλίο Ώληηγφλε, εζείο δελ κπνξείηε λα επέκβεηε; 

(Ώθνχγεηαη έλα γειάθη, ζαλ θφξλα πνδειάηνπ. Οη άιινη κέλνπλ έθπιεθηνη κ‟ 

απηφ πνπ αθνχλε) 

Αάζθαινο: Αεζπνηλίο Ώληηγφλε, ζαο παξαθαιψ εμεγήζηε ηνπο, ζε ηη αθξηβψο πηζηεχνπκε 

εκείο νη λένη άλζξσπνη; 

(Ώθνχγεηαη πάιη ην ίδην γειάθη.) 

Παηέξαο: Μίιεζε!! 

ηξαηεγφο: Β, δελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηε. 

(Πάιη ην ίδην γειάθη.)561
 

 

Μζα κεηνή, θοζζηά, δεκ ιπμνεί κα απακηήζεζ ζε ενςηήζεζξ. Ώοηή, υιςξ, δ κεηνή 

γειά! Σμ ίδζμ βέθζμ ημ λακαζοκακηήζαιε ηάης απυ πανυιμζεξ ζοκεήηεξ ζημ ένβμ Σα 

δνθάξηα, υηακ μ Φμπ πίζηεοε πςξ δ ιεηαεακάηζα ηαηάζηαζδ έηνοαε, ηαηά ημ 

πνζζηζακζηυ πνυηοπμ, πμθφπνςιμοξ παναδείζμοξ
562

. Σμ βέθζμ ημο Μπεν πνμζδζυνζγε, 

εηεί, ηδ δζάρεοζδ ηδξ πνμζδμηίαξ ημο Φμπ. Κζ εδχ, ημ βέθζμ ηνφαεζ ιζα δζάρεοζδ. 

Βκχ ηακείξ δεκ πζζηεφεζ υηζ δ Ώκηζβυκδ πνυηεζηαζ κα ακηαπμηνζεεί ζηδκ πανάηθδζδ 

ημο βαιπνμφ αθμφ είκαζ κεηνή, αημφβεηαζ έκα «βεθάηζ». οκεπχξ, ηζ εδχ, 

δζαρεφδεηαζ δ πεπμίεδζδ ηςκ ζοββεκχκ ηδξ Ώκηζβυκδξ υηζ μ ηυζιμξ ηςκ γςκηακχκ 

δεκ ιπμνεί κα επζημζκςκήζεζ ιε ημκ ηυζιμ ηςκ κεηνχκ. Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ημ 

δναιαημονβζηυ ηυθπμ ημο «βέθζμο», πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα δζαρεφζεζ δζαθμνεηζηέξ 

πνζζηζακζηέξ «αεααζυηδηεξ» ηαζ κα επζζδιάκεζ ημ άδδθμ ηδξ ιεηαεακάηζαξ 

ηαηάζηαζδξ. 

5) Ώεακαζία ροπήξ: 

                                                 
561

 Απηφζη ζ.20 
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σα δμηάνζα, φ.π., ζ.68: Φμπ: Αε εα ηα πνςιαηίζμοιε πμηέ αοηά ηα δμηάνζα;(Ο 

Μπεν βεθάεζ ηνακηαπηά. ζςπμφκ) 
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Δ Ώκηζβυκδ είκαζ, υιςξ, κεηνή. Ώκ ηζ έπμοκ πενάζεζ 13 πνυκζα απυ ημ εάκαηυ ηδξ, μζ 

ζοββεκείξ ηδξ ανκμφκηαζ κα ημκ παναδεπημφκ.  

 

Πξνμελεηήο: (ζην Αάζθαιν) Έρεη πεζάλεη πξηλ δεθαηξία ρξφληα. Ήηαλ ην κνλαδηθφ ηνπο 

παηδί. 

Αάζθαινο: (ςπρξά) Ώ! Δ Ώληηγφλε πέζαλε. 

Παηέξαο: (θαλαηηζκέλα) Δ Ώληηγφλε δελ πέζαλε. 

Θεία:  (θαλαηηζκέλα) Δ Ώληηγφλε δελ πέζαλε.
563

  

 

Σμ ηνακίμ ηδξ ηαζ ηα άθθα ηυηαθα θοθάζζμκηαζ ζ‟ έκα ιαφνμ ημοηί. Φοθάκε, επίζδξ, 

ηδκ ηεθεοηαία πκμή ηδξ κεανήξ ημπέθαξ ζ‟ έκα ιπαθυκζ. 

(Ο παηέναξ ζδηχκεζ ηδ κεηνμηεθαθή ηαζ ηδκ ηναηά ζηα πένζα ημο. Δ Θεία ακμίβεζ ημ 

ημοηί ηαζ μ Παηέναξ αβάγεζ απυ ιέζα έκα άζπνμ ιπαθυκζ, ιζζμθμοζηςιέκμ, ζπεδυκ 

γανςιέκμ. Πνμπςνεί ιε ζηαεενά ηαζ ηζιδηζηά αήιαηα πνμξ ημ Αάζηαθμ ηαζ ημο 

πνμζθένεζ ημ ιπαθυκζ.) 

 

Παηέξαο: Οξίζηε, ζαο πξνζθέξνπκε ηελ ςπρή ηεο Ώληηγφλεο. 

Θεία:  Σελ ςπρή ηεο Ώληηγφλεο. 

ηξαηεγφο: Σελ ςπρή ηεο Ώληηγφλεο.
564

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ζεναίνεζ ηδκ «αεακαζία ηδξ ροπήξ» ζ‟ έκα θεοηυ, ιζζμγανςιέκμ 

ιπαθυκζ. Καηανναηχκεζ, έηζζ, ημκ ζδεμθμβζηυ πονήκα ημο πνζζηζακζημφ δυβιαημξ. 

Αεκ ανηείηαζ, υιςξ, ζηδκ έιιεζδ απαλίςζδ ηδξ θνμφδαξ εθπίδαξ βζα αεακαζία. Γζα 

κα ιδκ οπάνλεζ αιθζαμθία βζα ηδκ πνυεεζή ημο, δδθχκεζ λεηάεανα, ιέζς ημο 

Πνμλεκδηή ηαζ ιέζς ηδξ εείαξ, ηδκ ζδεμθμβζηή ελαπάηδζδ πμο οθίζηαηαζ μ ηάεε 

πνζζηζακυξ, πμο πζζηεφεζ αηθυκδηα ζηδκ αεακαζία ηδξ ροπήξ: 

 

Πξνμελεηήο: (…) Ξέξεηε πνιχ θαιά πφζν δχζθνιε είλαη ε δνπιεηά κνπ. Αελ είλαη κηθξφ 

πξάγκα λα θαηαπαηάο ην βαζίιεην ηνπ ζαλάηνπ. Κη εγψ ην θαηαπαηψ, θπξία 

κνπ. Μπνξψ λα ζαο δείμσ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ δηάθνξεο νηθνγέλεηεο 

πνπ έρνπλ πηζηέςεη γηα πάληα, πσο ηα πξνζθηιή ηνπο πξφζσπα δελ 
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ, φ.π., ζζ.32-33 
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πέζαλαλ. Κάλνπκε δνπιεηά θαζαξή θαη ηίκηα θπξία κνπ θαη πνηέ δελ 

θνξντδεχνπκε ηνλ πειάηε καο. 

Θεία: (…) Ώπνηχραηε. πσο είπαηε θη εζείο ε δνπιεηά ζαο είλαη ιεπηή. Καηαπαηάηε 

ην  ζάλαην. Αελ πεηξάδεη, ζα βξείηε θη άιινπο πειάηεο. Μηιηνχληα. Βγψ δελ 

πιεξψλσ πνηέ αηέιεησηεο δνπιεηέο.
565

 

 

Με ηδκ παναδμπή πςξ δ πνζζηζακζηή πεπμίεδζδ πενί αεακαζίαξ ηδξ ροπήξ είκαζ 

απθχξ ηαζ ιυκμ έκα εθεφνδια βζα πεθαηεζαηήξ θφζεςξ ζπέζεζξ ηαζ πανδβμνζέξ, 

ακάιεζα ζε επζηήδεζμοξ ηαζ αθεθείξ, ηθείκεζ ημ Πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο. Ο ΐ. Γζχβαξ 

πηοπά εοεέςξ ηα πνζζηζακζηά δυβιαηα πενί φπανλδξ ηαζ αεακαζίαξ ηδξ ροπήξ 

εθεονίζημκηαξ ζηδκζηέξ ηαηαζηάζεζξ, πμο ηα εζνςκεφμκηαζ ηαζ ηα οπμκμιεφμοκ. 

οιπίπηεζ απυθοηα ιε ημκ έηενμ πμθέιζμ ημο Υνζζηζακζζιμφ Νίηζε. Καζ μζ δφμ είκαζ 

ζζπονμί ανκδηέξ ηςκ πνζζηζακζηχκ δυβιαηςκ ζοθθήαδδκ: 

«Ο Υξηζηηαληζκφο καο έρεη ζπλεζίζεη ζηελ πξνιεπηηθή ηδέα ηεο “ςπρήο”, ηεο “αζαλαζίαο” ηεο 

ςπρήο, ηεο ςπρήο πνπ είλαη κνλάδα πνπ έρεη κηα άιιε παηξίδα θαη πνπ θαηά ηχρε, θάησ απφ 

νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, ήξζε ζηε δσή ηεο γεο πνπ κε θάπνην παξάμελν ηξφπν ληχζεθε κε έλα 

ζψκα, ρσξίο φκσο λ‟ αιιάμεη ε θχζε ηεο ή θαη λα πξνζδηνξηζηεί. (…) Μηα αθφκε φρη πην ιίγν 

θνπηή ρξηζηηαληθή ηδέα ππάξρεη πην βαζηά ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν. (…) Βίλαη ε ηδέα ηεο 

ηζφηεηαο ησλ “ςπρψλ κπξνζηά ζηνλ Θεφ.”»566
 

 

 

5. Οη γάκνη 

Ναπζηθά: Φηχλσ θαηά πξφζσπν ηελ χπνπιε παξαλφεζε ηεο Σερλνινγίαο. Φηνπ! Φηνπ! 

(Κξαπγέο πζηεξίαο, παλδαηκφλην, κεξηθά «ζνπη» (…) φηαλ αθνχγεηαη απφ 

θάπνπ θνληά ην θαηαζπάξαγκα ηνπ παγσληνχ απφ ηα ζθπιηά. Δ θπξία 

εζπράδεη ιίγν, εξεκεί ζην πξφζσπν. Μπαίλεη ε θακαξηέξα κε κηα ρνχθηα 

βαηφκνπξα. Σεο βάδεη έλα ζηα ρείιε. Δ Κπξία ην καζνπιάεη αξγά, 

επραξηζηεκέλε. ην πξφζσπφ ηεο δηαγξάθεηαη έθθξαζε επδαηκνλίαο) 

Κακαξηέξα: Μεηάιεςε! 

Ναπζηθά: Θεία Βπραξηζηία! 

Γηαηξφο: Ώγίαζκα ηεο θχζεο! 

(…) 
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 Απηφζη ζ.38 
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 Φνίκηνζπ Νίηζε, Ζ ζέιεζε ηεο δπλάκεσο, ιηθν. Γ. Βββθέγμξ, Ααιζακυξ, Ώεήκα, απνμκμθυβδημ, ζ.51 
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Ναπζηθά: Με πηέδεη νινχζε. Κάζε κφξην ηνπ ζψκαηφο κνπ. Ώπηήλ ηελ ζηηγκή, έρεη πάξεη 

ην ζρήκα κνπ. Βίλαη φκνην κε κέλα. 

Γηαηξφο: (ζξηακβεπηηθά) Θεφο. αο ηθαλνπνηεί; 

Ναπζηθά: (θσλάδεη) Θεφο! (Δζπράδεη. Μεηδηά.) Μάιηζηα. Πεξηέζηεηια ηελ πίεζή ηνπ. 

Πνιχ πεηπρεκέλε ε ιέμε. Ώπηφ ην Θήηα κε ην έςηινλ θαη ην φκηθξνλ είλαη 

ηζρπξά θαηεπλαζηηθά.
567

 

Σμ παναπάκς απυζπαζια ειθμνείηαζ απυ θακενή εζνςκεία ηαζ ζανηαζιυ απέκακηζ 

ζε υ,ηζ ζοκζζηά ηδ Θεία Μεηάθδρδ ή ηδκ εοενβεηζηή επίδναζδ ηδξ επίηθδζδξ ημο 

Θεμφ απυ έκακ άκενςπμ πμο ανίζηεηαζ ζημ πνυεονα ημο εακάημο. Ώκηί ηδξ 

ζοιααηζηήξ Θείαξ Μεηάθδρδξ πμο ηαηά ημ πνζζηζακζηυ πνυηοπμ ηαεαίνεζ απυ ηζξ 

αιανηίεξ ηαζ ηα ακμιήιαηα πμο εκδεπμιέκςξ δζέπναλε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο 

μ απενπυιεκμξ, δ Ναοζζηά «ιεηαθαιαάκεζ» ηυηηζκα ααηυιμονα (!) -ζοιαμθζζιυξ ηδξ 

πανάξ ηδξ γςήξ ηαζ ηςκ αζζεήζεςκ. Ώκηί κα επζηαθεζηεί ζηζξ ηεθεοηαίεξ ηδξ ζηζβιέξ 

ημ υκμια ημο Θεμφ, εηείκδ ημ πθεοάγεζ εζνςκζηά, θέβμκηαξ πυζμ ηαηεοκαζηζηυξ είκαζ 

μ ζοκδοαζιυξ ηςκ βναιιάηςκ πμο ημ ζοκζζημφκ αοηήκ ηδκ έκκμζα. Ώπυ ηα 

παναπάκς, βίκεηαζ θακενυ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ βηνειίγεζ ηδ πνζζηζακζηή ζςηδνζμθμβία 

ηαζ ηάεανζδ. ηδ εέζδ ημοξ πνμηείκεζ ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο αδζάημπμο 

ιεηαζπδιαηζζιμφ ηςκ οθζηχκ ηδξ  θφζδξ.  
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ βάιμζ, φ.π., ζ.89 ηαζ 91 ζπμνάδδκ. 
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6. Ο θαιιόο πάλσ ζην ινπινύδη 

Σμ βεβμκυξ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ δζάηεζηαζ ανκδηζηά απέκακηζ ζηα ζδεμθμβήιαηα ηαζ ηζξ 

ζδεμθδρίεξ ημο Υνζζηζακζζιμφ είκαζ ειθακέξ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ ιμκυπναηημ. 

 

Παχινο: (Φσλάδεη, ζπαξαθηηθά). Βγψ είκαη Υξηζηηαλφο. Με πηάλεη κεηαθπζηθφ 

δένο. Ώλ ν Θεφο κε δεη -αλ ν Θεφο κε δεη λα γδχλνκαη, πνπ ιεο- 

[Δ ΜΑΡΙΑ γειάεη, ριεπαζηηθά.] 

Παχινο: Με γειάο. Βίκαη Υξηζηηαλφο. Πηζηεχσ ζηνλ Θεφ. Πηζηεχσ αθξάδαληα. 

Φνβάκαη ηελ νξγή Σνπ. Κξχβσ ην θεθάιη κνπ κέζα ζην ρψκα, γηα λ‟ 

απνθχγσ ηελ ηηκσξία ηνπ. 

[Δ ΜΑΡΙΑ ραραλίδεη.] 

Παχινο: Αελ είλαη γηα γέιηα απηά πνπ ιέσ. Θα πέζεη θσηηά θαη ζα καο θάςεη. 

(Φσλάδεη, απειπηζκέλα). Με γειάο... 

[Δ ΜΑΡΙΑ ζηακαηά ην γέιην.] 

Παχινο:  Θα κνπ πεηο, είλαη έλα ςέκα. Ώιιά θη εγψ είκαη έλα ςέκα. κσο, 

αλαγθάδνκαη θαη πηζηεχσ ζ‟ απηφλ ηνλ παλάζιην εαπηφ κνπ, γηα λα 

επηβηψζσ. Πψο λα ζην εμεγήζσ; εθψλσ ηα ρεξηά κνπ ςειά θαη 

πηάλνκαη απφ ηηο ρεηξνιαβέο ηνπ επνπξάληνπ ιεσθνξείνπ. (Οπξιηάδεη). 

Γηα λα κελ ζπάζσ ηα κνχηξα κνπ. (Λαραληάδεη).568
 

 

Ο ζοββναθέαξ πθεοάγεζ απενίθναζηα ηα ζδεμθμβήιαηα βζα ηδκ αιανηία, ηδ 

ιεηαεακάηζα  ηζιςνία
569

 ηαζ ηδκ δεζημθμβία ημο Υνζζηζακζζιμφ. Καηά ημκ ΐ. Γζχβα δ 

πίζηδ ζημκ Υνζζηζακζηυ Θευ είκαζ απθχξ ιζα «θφζδ ακάβηδξ» βζα κα επζαζχζεζ μ 

άκενςπμξ ιέζα ζηδ ιεηαθοζζηή ημο απυβκςζδ. Βίκαζ μζ «πεζνμθααέξ ημο επμονάκζμο 

θεςθμνείμο», ζηζξ μπμίεξ ακαβηαζηζηά ζηδνίγεηαζ μ άκενςπμξ βζα κα παναιείκεζ 

υνεζμξ ζημ ηαλίδζ ηδξ γςήξ. Ώπαζηείηαζ, θμζπυκ, ζδζαίηενμ ζεέκμξ βζα κα απαθθαβεί μ 

άκενςπμξ απυ ηζξ παναδεδμιέκεξ πνζζηζακζηέξ ζδεμθδρίεξ. Ο ΐ. Γζχβαξ ιε ηα 

εεαηνζηά ημο ένβα ανπζηά επζηνίκεζ, ζηδ ζοκέπεζα απμννίπηεζ ηαζ ηεθζηά ακαηνέπεζ ηα 

πνζζηζακζηά ζηενευηοπα. 
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ, φ.π., ζ.10 
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 John Bowker, φ.π., ζ.152: «Δ πνζζηζακζηή ζζημνία είκαζ βειάηδ απυ δζαθςκίεξ: βζα ηδ θφζδ ηδξ 

αζχκζαξ απχθεζαξ ή ηαηά πυζμκ ιζα ηέημζα απχθεζα ιπμνεί κα είκαζ αζχκζα ή εάκ ιεηά εάκαημκ 

οθίζηαηαζ ιζα εηηεηαιέκδ ηάεανζδ ηάπμζςκ ακενχπζκςκ ροπχκ πνζκ αοηέξ εημζιαζημφκ βζα κα 

εζζέθεμοκ ζημ ηεθζηυ υναια ημο Θεμφ ή αηυια βζα ηδ θφζδ ημο ακενχπζκμο εαοημφ ηαζ ηδξ ροπήξ.» 
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7. Φηινθηήηεο 

ηπιίηεο 

Βίκαζ δ πνχηδ θμνά πμο μ ζοββναθέαξ πνδζζιμπμζεί έκα πνζζηζακζηυ ζημζπείμ βζα κα 

εηθνάζεζ ηζξ ζδέεξ ημο. Ο πμνυξ ζημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ απμηεθείηαζ απυ ζηοθίηεξ. 

Σδκ ζδζάγμοζα εηείκδ ηαηδβμνία αζηδηχκ πμο άηιαζακ ηαηά ημκ 4
μ
-5

μ
 αζχκα ζηδ 

ονία. Οκμιάγμκηαζ «ζηοθίηεξ» θυβς ημο ηνυπμο ηδξ άζηδζδξ πμο αημθμοεμφζακ: 

έιεκακ υθδ ηδ γςή ημοξ πάκς ζ' έκα ζηφθμ, ζηδκ ημνοθή ημο μπμίμο οπήνπε έκα 

ζηεκυ ημοαμφηθζμ. Πανέιεκακ υνεζμζ, ζε ζηάζδ ζηαονζηή ηαζ πνμζεφπμκηαζ 

αδζάημπα, ακελάνηδηα απυ ηα ηαζνζηά θαζκυιεκα. Τπμδήθςκακ έηζζ ηδκ πθήνδ 

δζάζηαζή ημοξ απυ ηα εβηυζιζα. Ώζηδηέξ ηαζ ιμκαπμί ημο Υνζζηζακζζιμφ, ελέθναγακ 

ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ημκ απυθοημ πςνζζιυ ημοξ απυ ηα βήζκα, ηδκ ηαηίζποζδ πάκς ζηζξ 

ακάβηεξ ηδξ φθδξ ηαζ ηδκ δεζηή ημοξ ακφρςζδ. Βζζδβδηήξ ημο είδμοξ αοημφ ημο 

ιμκαπζζιμφ ήηακ μ οιεχκ. ηοθίηδξ ήηακ ηαζ μ Αακζήθ, πμο θέβεηαζ υηζ έγδζε πάκς 

ζε ζηφθμ ημκηά 30 πνυκζα. 

Σμκ πνζζηζακζηυ αοηυκ ηνυπμ αζηδηζζιμφ οζμεέηδζε ςξ ζπήια μ ζοββναθέαξ βζα κα 

ιεηαδχζεζ ηδ δζηή ημο ακηίθδρδ πενί ηδξ ηαφηζζδξ ημο ακενχπμο ιε ηδ θφζδ. Σμ 

ακαθένεζ ελάθθμο λεηάεανα ζημ ιοεζζηυνδιά ημο Ο αλζηζκέλνο άληξαο
570

: Οζ 

ζηοθίηεξ, επζαάθθμκηαζ ζηδ ζάνηα ημοξ ηζ ελατθχκμκηαζ. Οοζζαζηζηά ηαηανβμφκ
571

 

ημκ δοζζιυ ζχιαημξ-πκεφιαημξ ηαζ αζχκμοκ ηδκ μθμηθδνςιέκδ ηζ εκηαβιέκδ ιέζα 

ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ φπανλδ. Συζμ μ Φζθμηηήηδξ υζμ ηαζ μζ ζηοθίηεξ δηαρένληαη
572

 

ιέζα ζηδ θφζδ ηαηαθφμκηαξ ηα δζαηνζηά υνζα ηδξ οθζηυηδηάξ ημοξ. Σμ ίδζμ 

                                                 
570

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.81: «Έκα άθθμ πανάδεζβια πνμζμιμίςζδξ είκαζ μζ ζηοθίηεξ ημο ΐογακηίμο, 

μζ μπμίμζ ζηέημκηακ μνεμί πάκς ζ‟ έκα λφθζκμ ζηφθμ οπμδουιεκμζ ηδκ ημνοθή ημο δέκηνμο ςξ ημ 

ηέθμξ ηδξ γςήξ ημοξ. Γχκηαξ ηάης απυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ εκυξ δέκηνμο, άθςκμζ ηαζ αημθμοεχκηαξ ηζξ 

ηζκήζεζξ ημο ακέιμο, εηζρσξνύζαλ κέζα ζην άβαην θσο ηνπ Οιηθνύ Όληνο, υπμο μ ρσξνρξόλνο 

εθκεδελίδεηαη.»
 
 

571
Υανά Μπαημκζηυθα, φ.π., ζ.127: «Οζ ηπιίηεο ημο Φηινθηήηε (1976) Ώβςκίγμκηαζ κα ηενδίζμοκ ηδκ 

πάιθςηδ πναβιαηζηυηδηα, πμο δεκ είκαζ άθθδ απυ ηδκ εκυηδηα ηδξ φπανλήξ ημοξ ιε ηδ Φφζδ.(…) μ 

ζηοθίηδξ διίηοθθμξ παθεφεζ κα εκανιμκίζεζ ημ έκζηζηημ ιε ηδκ ζηέρδ, ηζξ θθέαεξ ημο ιε ηζξ ζδέεξ ημο, 

ηαζ ηδ αβαθθίαζδ ιε ημοξ ανπέβμκμοξ ηνυιμοξ. (…) Δ εκένβεζα πμο εηπέιπεζ μ άκενςπμξ ιπμνεί κα 

είκαζ ιζα απεζνμεθάπζζηδ πμζυηδηα ηδξ ημζιζηήξ εκένβεζαξ, αθθά δεκ παφεζ κα ακήηεζ ζ‟ αοηήκ.Σμ 

ιμηίαμ ημο θςηυξ-ηαζ ημο ήθζμο- ιαξ παναπέιπεζ ζαθχξ ζημ «απμηαθορζαηυ» ζημζπείμ, ημ μπμίμ 

πνμαάθθμοκ ηυζμ μ Εμοδασζιυξ υζμ ηαζ μ Υνζζηζακζζιυξ.» 
572

 Αδιήηνδξ Σζαηζμφθδξ, διεία Γναθήξ Κχδζηεξ ζηδκήξ, φ.π., ζζ.104-105: «Πνυηεζηαζ βζα ημ 

ζχια εκυξ δναιαηζημφ πνμζχπμο πνυζθμνμο ζε ημζιζηή ηήλδ, πμο απμννμθάηαζ απυ ημ έιαζμ ή 

άοθμ πενζαάθθμκ ημο (…) Ώκάθμβδ ημζιζηή ηήλδ βκςνίγεζ ηαζ μ Φζθμηηήηδξ ημο ΐαζίθδ Γζχβα 

ηαεχξ, είηε ημ ίδζμ ημ ηεκηνζηυ πνυζςπμ είηε μζ αεέαημζ απυ ημοξ άθθμοξ ηοθίηεξ μζ μπμίμζ ημ 

πενζαάθθμοκ –ηαευζμκ απμηεθμφκ ζηδκζηέξ οθμπμζήζεζξ ηςκ μναιάηςκ ημο- ηδκ εκμπμίδζδ ημο 

ζχιαημξ επαββέθθμκηαζ, ημκ δζπαζιυ ημο απεφπμκηαζ. Μυκμ πμο δ εκυηδηα ζχιαημξ ηαοηίγεηαζ ιε ημ 

ζοιπαβέξ ηδξ Φφζδξ. (…) Σμ πάζπμκ ζχια ημο Φζθμηηήηδ βκςνίγεζ ηδκ μθυηδηά ημο ιέζς ηδξ 

εκζςιάηςζήξ ημο ζηδ Φφζδ (…)». 
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θαζκυιεκμ εκζςιάηςζδξ παναημθμοεήζαιε ηαζ ζηδκ Κσκσδία ηεο κχγαο, ιε ημκ 

Γνινθφλν πμο εηζεξρφηαλ ζημ δάζμξ. 

Ο εάκαημξ, εκυξ απυ ημοξ ζηοθίηεξ πνμηαθεί ζημοξ οπυθμζπμοξ έκακ ηαηαννάηηδ 

ζηέρεςκ ηαζ απμηαθφρεςκ βζα ημ επέηεζκα: 

 

ηπιίηεο: Ώπνθνηκήζεθε ν αδεξθφο καο. Βίλαη θηφιαο ζηα ρέξηα ηνπ Θενχ θαη 

Κπξίνπ καο. (…) ΐξάρνο ζηε βξνρή, ζηνπο αλέκνπο ηεο αληηύιεο ην 

κπζηηθό θαηέθηεζε θη νδεχεη κέζα ηεο. (…) Φχζε ζηε Φχζε. (…) Μηα 

δσή ηαπηηζκέλνο κε ην φξακα ηεο Φχζεο. Τέιεηα ε έλσζε. (…) 

θελψλσ κφλν ην ζψκα κνπ ζην ηνπίν θαη ην απνηειψ. Καη κε 

απνηειεί…573
 

 

Με ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο απμηαθφπηεηαζ ημ «ιοζηζηυ», θέεζ μ ΐ. Γζχβαξ: δ 

ιεηάααζδ ζηδκ αληηχιε ιζα άθθδ δδθαδή έηθακζδ ηδξ φπανλδξ ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ 

θφζδξ. Καζ μζ εεςνδηζημί θοζζημί ζοκδβμνμφκ οπέν ηδξ ακηζφθδξ ςξ ιζαξ άθθδξ 

οπανηηζηήξ δοκαηυηδηαξ: 

«Βπηβεβαηψζεθε έηζη κηα ζπνπδαία αξρή (…) φηη θάζε ζσκαηίδην ηεο χιεο έρεη θαη ην 

θαηνπηξηθφ ηνπ αληίζηνηρν, πνπ δηαθέξεη κφλνλ σο πξνο ην ειεθηξηθφ θνξηίν θαη θάπνηεο 

καγλεηηθέο ηδηφηεηεο. Ο θπζηθφο θφζκνο απνθηνχζε κηα βαζχηεξε ζπκκεηξία. ηελ χιε 

αληηζηνηρνχζε ε αληηχιε. (…) ηελ ζρεηηθή ηνπ νκηιία, θαηά ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ Νφκπει, 

ν Dirac (1928) είρε ήδε πξνρσξήζεη ζε κηα ηνικεξή ππφζεζε: φηη ε ζχζηαζε ηεο γεο απφ χιε 

απνηεινχζε κάιινλ ζχκπησζε! ε θάπνηα απφ η‟ αζηέξηα δελ απνθιεηφπηαλ λα ζπκβαίλεη ην 

αληίζηξνθν, λα θπξηαξρεί, δειαδή, ε αληηχιε. Με άιια ιφγηα, ήηαλ πηζαλή ε χπαξμε 

αληηαζηέξσλ, αληηπιαλεηψλ -ίζσο θαη αληηαλζξψπσλ.»
574

 

Δ ηαφηζζδ ημο αηυιμο ιε ηδ θφζδ πμο εοαββεθίγεηαζ, ηζ εδχ, μ ΐ. Γζχβαξ 

πνμτπμεέηεζ -υπςξ ηαζ ζημ ένβμ Οη γάκνη- ηδκ απεθεοεένςζδ απυ ημ «εβχ». 

 

ηπιίηεο: Ώπαιιαγή ηνπ εγψ. Ώπφξξηςε ηνπ αγλψζηνπ θαη παξαδνρή ηνπ Βλφο. 

Ααίκνλαο ην Αχν. Ώιινηξίσζε ην Μεδέλ. Καηάξα θαη δηάιπζε ην 

Μεδέλ. Ανπιεία.
575

 

                                                 
573

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Φζθμηηήηδξ, φ.π., ζ.10 
574

 Γζχνβμξ Γναιιαηζηάηδξ, Δ αοημαζμβναθία ημο θςηυξ, φ.π., ζ.248 
575

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π.,  ζ.13 
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Ο ΐ. Γζχβαξ επζθέβεζ ημοξ ζηοθίηεξ δζυηζ δ πναηηζηή ημοξ ηαηανβεί ημκ δοζζιυ
576

 

ζάνηαξ-πκεφιαημξ ηαζ εζζάβεζ ηδ ζθαζνζηή ακηίθδρδ ημο ηυζιμο ζε ακηίεεζδ ιε ηδ 

βναιιζηυηδηα ηδξ ζηέρδξ ημο δοηζημφ πμθζηζζιμφ. Δ έβκμζα ημο είκαζ κα 

απμηαεδθχζεζ αοηή ηδ δζαθμνμπμίδζδ πμο ανίζηεηαζ ζημ επίηεκηνμ ηδξ ζηέρδξ ημο 

δοηζημφ ακενχπμο. Βπζεοιεί κα ηαηαδείλεζ ημκ άκενςπμ ςξ απθυ ιένμξ ημο 

ζφιπακημξ, ημο ημζιζημφ υθμο. Πθήνδξ εκυηδηα, πθήνδξ ηαφηζζδ ημο ακενχπμο ιε 

ημ ζφιπακ. Έκαξ άκενςπμξ ημιιάηζ ημο ζφιπακημξ, ηνίημξ ζηδκ αθοζίδα ηςκ 

ιμνθχκ ημο. πζ απμημιιέκμξ, υπζ ενοιιαηζζιέκμξ. Γζ‟ αοηυ εοαββεθίγεηαζ ημ Έλα 

εκχ ηαηαδζηάγεζ ημ Γχν. Κάεε δοζζιυξ είκαζ ηαηάνα. Βιιέζςξ αάθθεζ ηαζ πάθζ -υπςξ 

ηαζ ζημ Πξνμεληφ- ηαηά ημο Υνζζηζακζημφ δυβιαημξ, υπμο, ζημκ πονήκα ημο 

ηονζανπεί μ αβεθφνςημξ δοζζιυξ ζχιαημξ-ροπήξ. Ο ζοββναθέαξ δεκ ζηένβεζ ζ‟ 

αοηήκ ηδ δζάηνζζδ. Ο άκενςπμξ ςξ μθυηδηα επζημζκςκεί ιε ηδ θφζδ, δ μπμία είκαζ 

ηαζ φθδ ηαζ ακηζφθδ, ηαζ ζχια ηαζ πκεφια. Ο άκενςπμξ βίκεηαζ απμδεηηυξ ςξ θμκ. 

 

ηπιίηεο: Δ γλψζε κ‟ απνζηξέθεη απφ ην έλζηηθην. Σν έλζηηθην κ‟ απνζηξέθεη απφ ηε 

γλψζε. Οινθιήξσζε ην κπαιφ κνπ, Κχξηε, λα δπγηάζσ ην είλαη κνπ, γηα λ‟ 

αξθεζηψ ζ‟ απηφ πνπ είκαη. (…) Πακκέγηζηε ε Φχζε βξίζεη απφ θαηλφκελα. 

πκπαγήο ε Φχζε, Βλζσκαησκέλνο ν άλζξσπνο. Φχζε ην έλζηηθην, Φχζε ε 

ζθέςε. Φχζε ε ηδέα. Φχζε ε νληφηεηα. (…) πκπαγείο ε δσή θαη ν 

ζάλαηνο.
577

 

 

Έκζηζηημ/φθδ ηαζ ζηέρδ/πκεφια είκαζ εκμπμζδιέκα ζε ιζα «μκηυηδηα». Ο δοζζιυξ 

απμννίπηεηαζ.  

 

8. Σν κπνπθάιη 

Δ ηνζηζηή ηαζ δ απυννζρδ ημο πνζζηζακζημφ δυβιαημξ ανίζηεηαζ ηαζ πάθζ ζημ 

πνμζηήκζμ. ‟ αοηυ ημ ένβμ βίκμκηαζ ακαθμνέξ ζηδκ Κυθαζδ ηαζ ζημκ Πανάδεζζμ: 

 

                                                 
576

 Αδιήηνδξ Σζαηζμφθδξ, «Δ πνυζθδρδ ημο Φζθμηηήηδ απυ ημ ζφβπνμκμ εθθδκζηυ εέαηνμ», ζημ Απφ 

ην αηηηθφ δξάκα ζην ζχγρξνλν ζέαηξν. Μειέηεο γηα ηελ πξφζιεςε θαη ηε δηαθεηκεληθφηεηα, υ.π., ζ.230: 

«Δ ιεηαθοζζηή ημο Γζχβα είκαζ ήδδ εδχ μναηή: μ ζηφθμξ παναπέιπεζ ζημκ άλμκα πμο ζοκδέεζ ημκ 

μονακυ ιε ηδ βδ, εκχ ημ ζηνμββοθυ ζπήια ηδξ ελέδναξ ζοιαμθίγεζ ηδκ μθυηδηα. Ο ανζειυξ μηηχ, 

άθθςζηε, παναπέιπεζ ζημ μηηάβςκμ ζπήια πμο ενιδκεφεηαζ ςξ μ ηεηναβςκζζιυξ ημο ηφηθμο ηαζ 

ζοιαμθίγεζ ηδκ έκςζδ ημο μονακμφ ηαζ ηδξ βδξ, ηαηαθφμκηαξ ημκ δοσζιυ ημοξ.» 
577

 Stephen W. Hawking, Απφ ηε κεγάιε Έθξεμε σο Σν ρξνληθφ ηνπ Υξφλνπ, ιηθν. Κςκζηακηίκμο 

Υάναηα, Κάημπηνμ, Ώεήκα, 1988, ζ.122: Απηφζη ζ.17, ηαζ ζ.31 
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Γηάλθη: ηελ θφιαζε ζα παο … θη εθεί ζα ηα βγάιεηο πέξα  κε ηνλ πξνδφηε … Β, ξε 

θαη λα κελ ηνλ βξεηο εθεί! Να έρεη πάεη ζηνλ Παξάδεηζν ιέεη … 

Γηαλ:  (…) Αελ πηζηεχσ εγψ ζ‟ απηά. (…) ηε ζπλείδεζε πηζηεχσ.
578

 

 

Πανάδεζζμξ ηαζ Κυθαζδ απμννίπημκηαζ, υπςξ απμννίπηεηαζ ηαζ ημ δυβια πενί 

φπανλδξ ηαζ αεακαζίαξ ηδξ ροπήξ ηαηά ηα ΐζαθζηά πνυηοπα. Ο ΐ. Γζχβαξ δεκ 

ζοβηαηακεφεζ ζηδκ αεακαζία ηδξ ροπήξ, πεπμίεδζδ πμο θμζδμνεί ηυζμ ζημ ένβμ Σν 

πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο, αθθά ηζ εδχ: 

 

Γηάλθη:  Πνηα ςπρή ξε θφπαλε; Ση ζρέζε έρεη ε ςπρή κε ηνλ ζάλαην;579
 

 

Βπζπθέμκ, μ ΐ. Γζχβαξ οπαζκίζζεηαζ υηζ μ εβηθςαζζιυξ ημο ακενχπμο ζημ ιπμοηάθζ 

πνμήθεε απυ ημκ Θευ. Ο Θευξ είκαζ μοζζαζηζηά μ οπαίηζμξ ηδξ ακεθεοεενίαξ ημο 

ακενχπμο.  

 

Γηάλθη:  Αε ζπάεη κε ηίπνηα 

Γηαλ:  Ώπηφ δελ είλαη κπνπθάιη θάηη άιιν είλαη. 

Ώγσληζηήο: Βγψ ηε ζθηάδνκαη. 

Γηάλθη:  Ση ζθηάδεζαη; 

Ώγσληζηήο: Σε κπνηίιηα. Γπαιί κνηάδεη θαη γπαιί δελ είλαη. Σξία κπφγηα ςειή θαη δηάθαλε 

ζαλ ηνλ αέξα 

Γηάλθη:  Β, θαη; 

Ώγσληζηήο: Λεο θη είλαη ηνπ Θενχ.
580

 

 

οκεπχξ, μ Θευξ έπεζ ηαηαζηεοάζεζ ελανπήξ ημ «ιπμοηάθζ». Ο ΐ. Γζχβαξ 

ηαηαννίπηεζ έκα αηυια δυβια, πμο αθμνά ζηδκ οπμηζεέιεκδ αημιζηή εθεοεενία πμο 

πνεζαεφεζ δ Υνζζηζακζηή ζδεμθμβία, αθμφ μ Θευξ ζφιθςκα ιε ηδκ Παθαζά Αζαεήηδ 

έδςζε ζημκ άκενςπμ ηδκ εθεοεενία
581

 επζθμβήξ. 

                                                 
578

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ ιπμοηάθζ, φ.π., ζ.22 
579

 Απηφζη ζ.36 
580

 Απηφζη ζ.68 
581

 Παθαζά Αζαεήηδ, Γέκεζζξ, 2:15, «Καζ έθααε Κφνζμξ μ Θευξ ημκ ακενςπμκ, μκ έπθαζε, ηαζ έεεημ 

αοηυκ εκ ης παναδεζζς ηδξ ηνοθήξ, ενβάγεζεαζ αοηυκ ηαζ θοθάζζεζκ. 16 ηαζ εκεηείθαημ Κφνζμξ μ 

Θευξ ης Ώδάι θέβςκ· απυ πακηυξ λφθμο ημο εκ ης παναδείζς ανχζεζ θαβή, 17 απυ δε ημο λφθμο ημφ 

βζκχζηεζκ ηαθυκ ηαζ πμκδνυκ, μο θάβεζεε απυ αοημφ· δ δε ακ διένα θάβδηε απυ αοημφ, εακάης 

απμεακείζεε.»
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Δ ακοπαημή, υιςξ, ημο ακενχπμο έβζκε δ αζηία ηδξ απμπμιπήξ ημο απυ ημκ 

Πανάδεζζμ
582

 ηαζ ηδξ μδφκδ πμο αζχκεζ έηημηε επί βδξ. Σμ θεβυιεκμ πνμπαημνζηυ, 

θμζπυκ, αιάνηδια, είκαζ δ ηνμπμπέδδ ζηδκ «εθεοεενία αμφθδζδξ» πμο πνεζαεφεζ μ 

Υνζζηζακζζιυξ, αθμφ υθμζ μζ άκενςπμζ είκαζ έηημηε έκμπμζ ηαζ απυ βεκκήζεςξ 

ηαηαδζηαζιέκμζ. Γζ‟ αοηυ, ελάθθμο, έπεζ επακεζθδιιέκςξ αιθζζαδηδεεί ηαζ δ 

εθεοεενία ημο ακενχπμο: 

«Τπάνπεζ αεααίςξ ημ πνυαθδια ημφ πυζδ εθεφεενδ αμφθδζδ ιπμνεί κα έπμοιε, 

δεδμιέκμο υηζ δ ενδζηεία πζζηεφεζ ζημ δυβια ημο πνμπαημνζημφ αιανηήιαημξ; 

(Φαθιμί 51:5, Πνμξ Ρςιαίμοξ 5:12)»
583

 

Ο ζημπαζιυξ ημο ΐ. Γζχβα έπεζ δζέθεεζ απ‟ αοηά ηα ιμκμπάηζα ζηεπηζηζζιμφ ηαζ 

αιθζζαήηδζδξ ηζ έπεζ απμθακεεί ζημ πενί εθεοεενίαξ γήηδια: 

 

Γηάλθη: Αελ ππάξρεη Παξάδεηζνο. ιν ην αλζξψπηλν γέλνο είλαη θνιαζκέλν. 

(…) Γηα ηε ιεπηεξηά. (…) Γηα λα θαζαξίζεη ε δσή καο απφ ηα 

ζθνππίδηα ησλ αηψλσλ.
 584

 

 

«ημοπίδζα ηςκ αζχκςκ»: ιήπςξ οπμκμείηαζ μ Υνζζηζακζζιυξ; Πάκηςξ, δ επίηνζζδ 

ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζηνέθεηαζ ηαζ ηαηά ηςκ οπμδεέζηενςκ πνζζηζακζηχκ θμνέςκ, ηςκ 

αββέθςκ. Δ βκχνζιδ «αββεθζηή» εζηυκα ακηζζηνέθεηαζ. Οζ άββεθμζ πμο ειθακίγμκηαζ 

ηαηά δζαζηήιαηα ηαζ νίπκμοκ ηνμθή ζημοξ έβηθεζζημοξ ζημ ιπμοηάθζ δεκ είκαζ μζ 

θφθαηεξ/άββεθμζ, μζ αμδεμί ημο ακενχπμο ζηζξ δφζημθεξ ζηζβιέξ ημο. Βίκαζ άββεθμζ 

εκημθμδυπμζ. Γζα ηδκ αηνίαεζα, μ ΐ. Γζχβαξ ημζηά πίζς απυ ημ αββεθζηυ πνμηάθοιια 

ηαζ ακαηαθφπηεζ υηζ: άββεθμζ-ηαποδνυιμζ, ιακηαημθυνμζ, άββεθμζ πμο πεημφκ ηανυηα 

ηαζ ημρίδζα ηαζ λεδζπθχκμοκ πακυ, είκαζ ηα εηηεθεζηζηά υνβακα ιζαξ ηαηαπζεζηζηήξ 

ηαζ ακεθεφεενδξ αδζυναηδξ ελμοζίαξ. Δ αεςυηδηα ηαζ δ ηαθμζφκδ ηςκ αββεθζηχκ 

θμνέςκ ηδξ ενδζηεοηζηήξ εζημκμπμζίαξ ιεηαηνέπεηαζ εδχ ζε δζαηεηαβιέκδ απμζημθή 

ορδθυααειςκ αυναηςκ υκηςκ εζξ αάνμξ ημο ακενχπζκμο είδμοξ. Οζ ενδζηεοηζημί 

οπαζκζβιμί είκαζ μθμθάκενμζ. Άββεθμξ: έκα υνβακμ παναπθάκδζδξ, ιε ζημπυ ηδκ 

άκεο υνςκ ηαεοπυηαλδ ημο αηυιμο ζε θνμφδεξ ιεηαθοζζηέξ εθπίδεξ. αθήξ κφλδ βζα 

ηδκ παεδηζηυηδηα ηαζ ηδκ αδνακμπμίδζδ πμο επζθένεζ δ πνζζηζακζηή ζδεμθμβία ζηδκ 
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ακενχπζκδ οπυζηαζδ. Οζ άββεθμζ, θμζπυκ, πανμοζζάγμκηαζ εδχ ςξ ηα θενέθςκα ιζαξ 

ελμοζίαξ πμο επζδζχηεζ κα εθέβλεζ ηδκ ακενχπζκδ ζοκείδδζδ. Οζ ζπέζεζξ ημο ΐ. 

Γζχβα ιε ημκ Υνζζηζακζζιυ θαίκεηαζ υηζ έπμοκ δζανναβεί δζα πακηυξ. 

 

9. Σν βνπλό 

Ο Υνζζηυξ ειθακίγεηαζ ζημ Βνπλφ ςξ πεθςηζζιέκμ μκ ιαγί ιε ημκ Πνμιδεέα ηαζ ημκ 

Βςζθυνμ η.ά.: 

 

Διίαο: Βθηφο δπτζκνχ. Σηηάλεο, αξράγγεινη, Πξνκεζέαο, Βσζθφξνο, Υξηζηφο είλαη ην 

ίδην νλ θη έθηαζε σο εκάο απφ ηνπο Ώηιάληηνπο ζα κχζνο, κέζα απφ ηελ 

παξάδνζε.
585

 

 

Οζ ιφεμζ πμο έπμοκ ηαηαβναθεί ζηδκ πμθζηζζιζηή πμνεία ηδξ ακενχπζκδξ ζηέρδξ -

ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα- ζοιαμθίγμοκ ηα ίδζα πακακενχπζκα ανπέηοπα. Βηθνάζηδηακ, δε, 

ιέζα απυ ηα θυβζα ηαζ ηζξ πνάλεζξ ιοεζηχκ ή ιδ πνμζςπζημηήηςκ. Ώκάιεζα ζ‟ αοηέξ 

ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ μ Υνζζηυξ, ςξ πνυηοπμ θςηεζκήξ ζοκείδδζδξ. Χξ μκηυηδηα πμο 

ιεηείπε ηδξ μθζηήξ βκχζδξ, βζ‟ αοηυ ηαζ ηζιςνήεδηε. 

 

Διίαο:  Ώπηή είλαη ε πξαγκαηηθή θχζε. Πξνέξρνκαη θαη ππάξρσ κέζα ζην κχζν. 

θέθηνκαη θαη πξάηησ κχζν. Ώπηή είλαη ε κνλαδηθή αιήζεηα θαη δχλακε ηνπ 

παληφο. Ώπηφ έκαζε ν Βσζθφξνο θαη ηηκσξήζεθε, απηφ ν Πξνκεζέαο θαη ν 

Υξηζηφο. 

 

Ώπυ ηδκ αιείθζηηδ επίηνζζδ -υπςξ εα δμφιε ηαζ παναηάης- ημο ΐ. Γζχβα απέκακηζ 

ζε υθα ηα Υνζζηζακζηά δυβιαηα μ ιυκμξ πμο δζαζχγεηαζ είκαζ μ Υνζζηυξ. Κζ αοηυ 

βζαηί ημκ εεςνεί ςξ θμνέα ηδξ φρζζηδξ μθζηήξ βκχζδξ, πμο ηαζ μ ίδζμξ εοαββεθίγεηαζ. 

Βπίζδξ, ημ βεβμκυξ υηζ ηζιςνήεδηε απυ ημοξ αδαείξ ηαζ ακίδεμοξ, δζηαζχκεζ ηδκ 

πεπμίεδζδ ημο, πενί πκεοιαηζηήξ ακςηενυηδηαξ ημο Υνζζημφ, ηδκ μπμία μζ άκενςπμζ 

δεκ ιπυνεζακ κα ηαηαθάαμοκ. Αζυηζ μ Υνζζηυξ ιεηήθεε ηδξ ειπεζνίαξ θαη ηδξ ζάνηαξ 

εθυζμκ εκζανηχεδηε αθθά θαη ημο πκεφιαημξ εθυζμκ πνμήθεε απυ έκα άθθμ 

ημζιζηυ επίπεδμ. οκεπχξ, επνυηεζημ βζα μθμηθδνςιέκμ μκ, ιεηέπμκ ζημ ημζιζηυ 

βίβκεζεαζ εκ ζοκυθς. 
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10. Big-Bang 

Γζα αηυια ιία θμνά μ ζοββναθέαξ ακηζπαναεέηεζ ηδκ ζδεμθμβία ημο ζημ ιοεμθμβζηυ 

πθαίζζμ ημο Υνζζηζακζζιμφ, ελδβχκηαξ ηδκ πηχζδ ημο ακενχπμο: 

 

νθία: Σν φηη έδησμε ν Θεφο ηνπο πξσηφπιαζηνπο απφ ηελ Βδέκ, είλαη ην παξακχζη 

ησλ εμνπζηαζηψλ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε ζθιαβηά πνπ έρνπλ επηβάιεη ζηνλ 

θνζκάθε. Σνπο κηζψ. πσο κηζψ θη φινπο απηνχο ηνπο ειίζηνπο πνπ 

δηαησλίδνπλ κε ηελ άγλνηά ηνπο απηφλ ηνλ απναλζξσπηζκφ.
586

 

 

πςξ, είδαιε ηαζ ζηα πνμδβμφιεκα εεαηνζηά ημο μ ΐ. Γζχβαξ αάθθεζ ηαηά ημο 

πνζζηζακζημφ δυβιαημξ ιε ηάεε αθμνιή.  

 

11. Ο Γνλ Κηρώηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο 

Ο ΐ. Γζχβαξ, υπςξ είπαιε -αθέπε εεαηνζηυ ένβμ Σν βνπλφ- εεςνεί ημκ Υνζζηυ 

θςηζζιέκμ ιφζηδ ηαζ βκχζηδ ηδξ φρζζηδξ αθήεεζαξ. ιςξ, υπςξ ηαζ μ Αμκ Κζπχηδξ, 

έηζζ ηαζ μ Υνζζηυξ δεκ μθμηθήνςζε ημκ «εαοηυ» ημο ιέζς ημο βάιμο.  

 

Απάδα: Κάιιηζηε Υξηζηέ. Βδψ ζηελ Βιεπζίληα ρψξα επηηεινχκε ηνλ γάκν νπ. Ώπηφλ 

πνπ δελ έθαλεο πνηέ θαη πνπ φθεηιεο λα είρεο πξαγκαηνπνηήζεη γηα λα 

επηζηξέςεηο ζηελ αγθαιηά ηνπ παηξφο νπ. ΐαζηά ε ςπρή νπ αγάιιεηαη, πνπ 

δχλακε απφ ην ζειπθφ ζα πάξεη θαη κε ηνλ παγθφζκην λφκν ζα 

ελαξκνληζηεί.(…) Τηέ ηνπ Ώλζξψπνπ, αθηήκνλα θαη αλέζηηε αγαπεκέλε. 

Μειινληηθέ άλζξσπε Τπέξηαηε θη Ώπαξλεκέλε. Μνληέιν ηεο θαζαξφηεηαο θαη 

ηεο παγθφζκηαο γλψζεο. Άξρνληα ηεο αλζξψπηλεο χιε θαη κνίξαο. ΐαζηιηά 

ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ απφιπηνπ θαινχ.»
587

 

 

Οθείθεζ κα εηπθδνχζεζ ηαζ μ Υνζζηυξ ηδκ έκςζδ. οιαμθζηά ιέζα απυ ημκ βάιμ ημφ 

Κζπχηδ ηεθείηαζ ηαζ μ βάιμξ ημο Υνζζημφ. Γζ‟ αοηυ απμηαθεί, μ ζοββναθέαξ, ημκ 

«άθθμ» εαοηυ ημο Κζπχηδ Υξηζηηαλφ, ιε ημ Υ ηεθαθαίμ, οπμκμχκηαξ, ιάθθμκ, ημκ 

πνχημ ηδ ηάλεζ πνζζηζακυ, δδθαδή ημκ Υνζζηυ. Κζπχηδξ ηαζ Υνζζηυξ ηαοηίγμκηαζ. 

Κακέκαξ ημοξ δεκ εηπθήνςζε ηδκ φρζζηδ επζηαβή ηδξ έκςζδξ ηςκ ακηζεέηςκ. Έηζζ, 
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πενζβνάθμκηαξ μ ζοββναθέαξ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο Κζπχηδ ειιέζςξ πενζβνάθεζ ηζ 

αοηήκ ημο Υνζζημφ. 

Ο ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμζεί ημ ζπήια ημο Ώββέθμο υπζ ιε ηδκ πνζζηζακζηή δοκαιζηή 

ημο, αθθά ςξ έκα ιεηαθοζζηυ ζφζημζπμ ιζαξ οπενααηζηήξ ηαηάζηαζδξ -ελάθθμο ημ 

έπεζ παναπμζήζεζ ηαζ ζημ εεαηνζηυ Σν κπνπθάιη. Ο Άββεθμξ ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα είκαζ 

ιζα άθθδ έηθακζδ ημο υκημξ, ημ μπμίμ έπεζ εηπέζεζ υπζ δεζηά υπςξ εκκμεί μ 

Υνζζηζακζζιυξ, αθθά οπανηηζηά, ιε ηδκ έκκμζα ηδξ απμπχνδζδξ απυ ημ υθμκ, ημο 

δζαιεθζζιμφ ημο ανπζημφ ζοκυθμο ζε ελεθζηηζηέξ ααειίδεξ. Γζα ημκ ΐ. Γζχβα 

«πηχζδ» = δζαιεθζζιυξ, ηαηαηενιαηζζιυξ, ενοιιαηζζιέκμξ ηυζιμξ! Ώοηυ πμο μζ 

ζφβπνμκμζ ελεθζηηζημί αζμθυβμζ, ζοκεπζζηέξ ημο Ααναίκμο, εα μκυιαγακ, βεκεαθμβζηά 

δέκηνα, ηα μπμία ζπδιαηίγμοκ ιε αάζδ ηζξ ελεθζηηζηέξ αθθαβέξ
588

 ηςκ βμκζδίςκ, ηδ 

δζαθμνεηζηή ιμνθμθμβία ηαζ θοζζμθμβία ηςκ υκηςκ. Αδιζμονβμφκ, δδθαδή ιε ηδ 

ζοκεπή νμή ημο DNA ημοξ, έκακ πνηακφ απυ δζαθμνεηζηέξ οθζηέξ ιμνθέξ ζε άθθμοξ 

πςνμπνυκμοξ, ιεηνδιέκμοξ ζε εηαημιιφνζα πνυκζα, ζφιθςκα ιε ηδ βεςθμβζηή 

μνμθμβία. 

 

12. Μήδεηα 

Έπμοιε ήδδ επζζδιάκεζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ ακηζηίεεηαζ ζημκ Υνζζηζακζζιυ, ιε ηδκ έκκμζα 

υηζ απμννίπηεζ ημ ηεκηνζηυ ημο δυβια πενί δοσζιμφ ζχιαημξ-ροπήξ ηαζ ακάζηαζδξ 

ηςκ κεηνχκ. Βκχ ακηζεέηςξ δείπκεζ ιεβάθμ εαοιαζιυ πνμξ ημ πνυζςπμ ημο Υνζζημφ, 

ημκ μπμίμ ηαζ εεςνεί πνμθήηδ ηαζ απυζημθμ απμηάθορδξ ηδξ ζοιπακηζηήξ αθήεεζαξ. 

ηδ Μήδεηα ηάκεζ ανηεηέξ ακαθμνέξ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ «εέςζδξ» υπςξ ηδκ 

απμηαθεί ηαζ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ ακάζηαζδξ, ημ μπμίμ θοζζηά πνμζεββίγεζ ιέζα απυ 

ηδ δζηή ημο ημζιμθμβζηή μπηζηή.  

Δ Μήδεζα απμθαζίγεζ ιεηά ηδκ απζζηία ημο Εάζμκα κα ζημηχζεζ ηα παζδζά ηδξ ηαζ 

ιεηά κα αοημηημκήζεζ. Αεκ οπάνπεζ ηίπμηα πθέμκ πμο κα ηδκ ηναηά ζ‟ αοηυκ ημκ 

ηυζιμ ημο δζπαζιμφ ηαζ ηδξ ακηζκμιίαξ. 

Μήδεηα: Βγψ ε ίδηα, ε ςπρή κνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε. Με ην έλα άθξν ηνπ ζψκαηφο κνπ 

παηάσ ζηε γε θαη κε η‟ άιιν κνπ πεξηθέξνκαη ζην καχξν ηνπ Γαιαμία.
589
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 Richard Dawkins, Ο πνηακφο ηεο δσήο, ιηθν. Γζχνβμο Κονζαηυπμοθμο, Κάημπηνμ, Ώεήκα, 1995, 
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Ο εάκαημξ, υιςξ, δεκ είκαζ βζ‟ αοηήκ πανά ιζα ιεηάααζδ ζημκ ηυπμ απυ ημκ μπμίμ 

πνμήθεε, δδθαδή, ζηδκ ηέηανηδ βαθαλζαηή δζάζηαζδ ή μονάκζμ ηυπμ, υπςξ ημκ 

μκμιάγεζ.  

 

Υνξφο: ΐαξχ ην πέλζνο ζνπ, Μήδεηα. (…) Κη ήξζε ε ψξα, λνκίδσ, λα πξνεηνηκάζεηο 

ηε κεηάβαζή ζνπ. Ήξζε ε ψξα λα απνραηξεηήζεηο ηε γε θαη λα επηζηξέςεηο 

ζηνλ γαιαμία, φπνπ αλήθεηο. Γηαηί ν έξσηαο πνπ ζε θξαηνχζε δέζκηα ζ‟ απηφλ 

ηνλ θφζκν έρεη ηειεηψζεη …590
 

 

Ο εάκαημξ, είκαζ ιζα δζαδζηαζία δζα ιέζμο ηδξ μπμίαξ μ ιεηαζηάξ ακεθίζζεηαζ 

πκεοιαηζηά ζε ακχηενα οπανηηζηά επίπεδα
591

. Ώοηήκ ηδκ πκεοιαηζηή ακέθζλδ μ ΐ. 

Γζχβαξ ηδκ μκμιάγεζ έκςζδ ιε ημ εείμ, «εέςζδ»: 

 

Υνξφο: Γηαηί έλα ην πλεχκα κε ηε ζάξθα, ζηελ νιηθή κεηάιιαμε απνβιέπνπλ θαη ζηελ 

αλάζηαζε κέζα ζηνλ ρψξν ηεο ζετθήο χιεο. 

Μήδεηα: Ώπηή είλαη ε ηειηθή κνξθή ηνπ φληνο. Βμ αλαζηάζεσο ζηνλ άρξνλν βίν λα 

εηζέιζεη θαη ηνπο ζθιεξνχο λφκνπο ηνπ πλεχκαηνο λα αζπαζζεί. Γηαηί εθεί ην 

φλ ζε ηαρχηαηε εμέιημε αλαπηχζζεηαη θαη βαζηά ζηελ θνζκηθή πξσηνπνξία 

ελαξκνλίδεηαη. (…) Σελ αλάζηαζή κνπ, καδί κε ησλ παηδηψλ κνπ πξέπεη λα 

επηδηψμσ.
592

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ηαηαπζάκεηαζ ηζ εδχ -υπςξ ηαζ ζηα Παζραιηλά παηρλίδηα-, ιε ημ 

θαζκυιεκμ ηδξ ακάζηαζδξ. Βηεί είπε εζνςκεοηεί ηδ ζςηδνζμθμβζηή ηδξ ζήιακζδ. 

Βδχ, ιε ηδ νδλζηέθεοεδ μπηζηή ημο απμημθιά κα απμηνοπημβναθήζεζ ημ ιοζηήνζμ 

ηδξ ακάζηαζδξ ημο Υνζζημφ ελζζχκμκηάξ ημ ιε ηδ ιεηάααζδ ηδξ Μήδεζαξ ζε 

ακχηενμ ημζιζηυ επίπεδμ. ε πνμδβμφιεκα ένβα
593

 ημο έπεζ ακαθενεεί ζε κεηάβαζε. 

Σχνα αλάζηαζε ίζμκ κεηάβαζε ηάπμο αθθμφ, πάκηα θοζζηά ιέζς ημο εακάημο, ηδξ 

ακαπυθεοηηδξ δζαδζηαζίαξ αοημβκςζίαξ ηαζ βκχζδξ. Δ ζοκδοαζηζηή ηαζ ζοκεεηζηή 

ζηέρδ ημο ακαηαθφπηεζ μιμζυηδηεξ ακάιεζα ζηδκ ακάζηαζδ ημο Υνζζημφ ηαζ ζημκ 

                                                 
590

 Απηφζη ζ.19 
591

 Απηφζη ζ.22: «Μέζα ζημ απένακημ ζφιπακ ηαζ ημ απένακημ ηεκυ πμο γμφιε, μ εάκαημξ ιπμνεί κα 

είκαζ ιζα δςνεά ζζπφμξ ζ‟ αοηυκ πμο ημ παεαίκεζ. Ο Μεβάημζιμξ εέθεζ ακέθζλδ ηαζ ζζπονμπμίδζδ ηζ 

υπζ ιείςζδ. (…) Ώκαπυθεοηημξ μ κυιμξ ηδξ ακορςηζηήξ ζπείναξ ηςκ ροπχκ.» 
592

 Απηφζη ζζ.25-26 
593

 ΐθέπε εεαηνζηά ένβα: Φηινθηήηεο, Big-Bang, Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα, Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο 

πεξηπέηεηεο, Μπνδφ. 
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ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ Μήδεζα ιεηαααίκεζ ζε ακχηενμ πκεοιαηζηυ επίπεδμ. Σα ημζκά 

ζημζπεία ηδξ πμνείαξ ημοξ ιπμνμφκ κα ζοκμρζζημφκ ζηα ελήξ: 

α) Ο Υνζζηυξ
594

 ηαζ δ Μήδεζα πνμένπμκηακ απυ έκακ «άθθμ», ακχηενμ 

πκεοιαηζηά ηυζιμ ηαζ επζπθέμκ ηαζ μζ δφμ εκακενςπίζηδηακ  

Σξηάδα:  Μηα ελαλζξσπηζκέλε ζεά δελ έρεη άιιν δξφκν595
 

 

α)  Καζ μ Υνζζηυξ
596

 ηαζ δ Μήδεζα πνμδυεδηακ απυ ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ιάθζζηα 

απυ ημοξ πμθφ ημκηζκμφξ ημοξ (Εμφδαξ/Πέηνμξ, Εάζςκ) 

 

Μήδεηα: (…) αιιά φηαλ θάησ απ‟ ην θεγγαξφθσην δίλακε ππφζρεζε αηψληαο αγάπεο 

κε ηνλ Εάζνλα, δελ κε απνηξέςαηε. Ώιιά πεηζηήθαηε θη εζείο φπσο θη εγψ 

ζηνπο ςεχηηθνπο φξθνπο ηνπ.597
 

β) Καζ μ Υνζζηυξ
598

 ηαζ δ Μήδεζα πθεοάζηδηακ απυ ημκ υπθμ ηαζ μδδβήεδηακ 

ζηδκ αοημεοζία 

Σξηάδα: Ώλαινγίδεζαη ηη ζνχ κέιιεηαη, θαεκέλε, ζεά εζχ, παηαγκέλε αλάκεζα ζηνλ 

απαίδεπην φριν; Πνηνο απ‟ απηνχο ηνπο αγξνίθνπο ζα ζε ζεβαζηεί; Πνηνο ζα 

ζε θαηαιάβεη; Θα ζε πξνδψζνπλ θαη ηνχηνη αληί ελφο πηλαθίνπ θαθήο, φπσο ν 

Εάζσλ. Σηαύξσζε ζε πεξηκέλεη, λα ην ζπκάζαη.599
 

δ) Δ δζαδζηαζία ακαπχνδζδξ απυ ημκ ηυζιμ ημφημ, δδθαδή ηδξ ιεηάααζδξ, ηαζ 

ημο Υνζζημφ
600

 ηαζ ηδξ Μήδεζαξ ήηακ πμθφ επχδοκδ 

 

                                                 
594

 Καηά Μαηεαίμκ, Κεθάθαζμκ Ώ΄, ζηζπ.18: « Δ βέκκδζζξ δε ημο Εδζμφ Υνζζημφ έβζκε ηαηά ημκ 

αηυθμοεμκ οπενθοζζηυκ ηαζ πνςημθακή ηνυπμκ. (…)» ηαζ παναηάης Κεθάθαζμκ Γ΄, ζηζπ.2: 

«Μεηακμείηε, αθθάλαηε απμθαζζζηζηά ζηέρεζξ ηαζ θνμκήιαηα ηαζ γςήκ, δζυηζ πθδζζάγεζ μ ηαζνυξ, 

ηαηά ημκ μπμίμκ μ Μεζζίαξ ιε ηδκ κέακ μονάκζμκ γςήκ, πμο εα ιαξ θένδ, εα εβηαεζδνφζδ ηαζ επί ηδξ 

βδξ ηδκ ααζζθείακ ηςκ μονακχκ.» 
595

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.26 
596

 Καηά Μαηεαίμκ, Κεθάθαζμκ ΚΣ΄, ζηζπ.33-34: «Ώθθ‟ μ Πέηνμξ απεηνίεδ ηαζ είπε πνμξ αοηυκ, Βάκ 

υθμζ ηθμκζζεμφκ εζξ ηδκ πνμξ ζε πίζηζκ, εβχ υιςξ μοδέπμηε εα ζηακδαθζζηχ. Βίπεκ εζξ αοηυκ μ 

Εδζμφξ, Βκ πάζδ αθδεεία ζε αεααζχ, υηζ ηαη‟ αοηήκ ηδκ κφηηα πνμημφ κα θαθήζδ μ πεηεζκυξ, εα ιε 

ανκδεήξ ηνεζξ θμνάξ (…)» 
597

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.6 
598

 Καηά Μαηεαίμκ, Κεθάθαζμκ ΚΣ΄, ζηίπ.65-68: «Συηε μ ανπζενεφξ εηδδθχκςκ οπμηνζηζηχξ ηδκ 

αβακάηηδζζκ αοημφ ηαηά ηδξ θνζηηήξ αθαζθδιίαξ πμο δημφζεδ, έζηζζε ηα νμφπα ημο -ημο Εδζμφ- (…) 

Βίκαζ έκμπμξ εβηθήιαημξ πμο ηζιςνείηαζ ιε εάκαημκ. Συηε ημκ έπηοζακ εζξ ημ πνυζςπυκ ημο ηαζ ημο 

έδςζακ ζαενηζέξ, άθθμζ δε ημκ εννάπζζακ «…)» 
599

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.8 
600

 Καηά Μαηεαίμκ, Κεθάθαζμκ ΚΓ΄, ζηζπ.34-56: «Σμο έδςηακ κα πζδ λφδζ ακαιειζβιέκμκ ιε πμθήκ, 

δζα κα ημο θένδ ηάπμζακ κάνηςζζκ ηαζ κα ιδκ αζζεακεή πμθφ ημοξ πυκμοξ ηδξ ζηαονχζεςξ ηαζ 

δοζημθεοημφκ μζ ζηαονςηαί εζξ ηδκ εηηέθεζίκ ηδξ.» 
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Σξηάδα: Σν ζθέθηεθεο Μήδεηα θαιά; Βίλαη ζθιεξφο ν ζάλαηνο γηα ηνπο κπεκέλνπο θαη 

πην ζθιεξή ε πιηθή κεηάιιαμε ζε θσο. ΐαζηέο αξλήζεηο θαη νξηαθνί 

απνραξαθηεξηζκνί ηνπ ζαξθηθνχ βίνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ 

νη λφκνη ηνπ απνρσξηζκνχ ζνπ απφ ηνλ δπτζκφ θαη ηεο εηζδνρήο ζνπ ζηνπο 

ιεηκψλεο ηνπ κχζνπ θαη ηνπ εληαίνπ.601
 

 

ε)  Καζ μζ δφμ θζβμρφπδζακ ηαηά ηδκ χνα ημο ιανηονίμο ημοξ. Μάθζζηα δ 

Μήδεζα εηθνάγεηαζ ιε ηα ίδζα αηνζαχξ θυβζα, υπςξ ηαζ μ Υνζζηυξ
602

 

Μήδεηα:  Ώρ, Θεέ κνπ γηαηί κ‟ εγθαηέιεηςεο;603(…) Γηαηί κ‟ εγθαηέιεηςεο παηέξα;
604

 

 

γ) Καζ μ Υνζζηυξ
605

 ηαζ δ Μήδεζα ακαθήθεδηακ ζημκ μονακυ ιεηά απυ ζεζζιυ 

ηαζ ζημηάδζ 

 

Σξηάδα: Σψξα, ε εξσηεπκέλε Μήδεηα, ζηηο θξηρηέο ζήξαγγεο ηνπ ζαλάηνπ γιηζηξά, 

εθκεδελίδνληαο ηνλ ρξφλν, σο ηελ θαιή ηεο ψξα πνπ ζε άιιν θσο θαη άιιε γε 

ζα βξεη ηνλ εαπηφ ηεο.  

[Δ κέξα ζβήλεη θη έξρεηαη απφηνκν ζθνηάδη] 

Λίιηζ:  Λνηκφο, ιηκφο- 

ΐξπκψ:  -θαη θαηαπνληηζκφο- (…) 

[Έλαο δπλαηφο ζεηζκόο αθνινπζεί (…)] 

Σξηάδα:  Αλαζηήζνπ Μήδεηα, ζηνπο νπξάληνπο ιεηκψλεο, μεθνπξάζνπ. 

[Δ Μήδεηα θαη ηα δπν ηεο παηδηά νιφθσηνη ράλνληαη κέζα ζην δάζνο θη 

αλεβαίλνπλ (…)]606
 

Ο παναθθδθζζιυξ ημο ιανηονίμο ηαζ ηδξ ακάζηαζδξ ηδξ Μήδεζαξ ιε ηδκ πμνεία πνμξ 

ημ ιανηφνζμ ηαζ ηδκ ακάζηαζδ ημο Υνζζημφ είκαζ μθμθάκενμξ. Υνζζηυξ ηαζ Μήδεζα 

είκαζ πνμζςπζηυηδηεξ δζαθμνεηζηέξ ηαζ πεθςηζζιέκεξ. Ο ΐ. Γζχβαξ πναβιαημπμίδζε 

ηδ ζφγεολδ ιοεμθμβίαξ ηαζ πνζζηζακζζιμφ ζημ πνυζςπμ ηδξ Μήδεζαξ. Σμ ιοεμθμβζηυ 

ακάθμβμ ημο Υνζζημφ είκαζ -ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα- δ Μήδεζα. οκεπχξ, ιέζα απ‟ αοηήκ 

                                                 
601

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.26 
602

 Καηά Μαηεαίμκ, Κεθάθαζμκ ΚΣ΄, ζηζπ.39: «πανεθεέης απ‟ ειμφ ημ πμηήνζμκ ημφημ» ηαζ ζηζπ.46: 

«Θεέ ιμο, Θεέ ιμο, ίκα ηζ ι‟ εβηαηέθζπεξ;» 
603

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.28 
604

 Απηφζη ζ.34 
605

 Καηά Μαηεαίμκ, Κεθάθαζμκ ΚΓ΄, ζηζπ.45-56: «Ώπυ δε έηηδξ χναξ ζηυημξ εβέκεημ επί πάζακ ηδκ 

βδκ (…) ηαζ δ βδ εζείζεδ ηαζ αζ πέηναζ εζπίζεδζακ …» 
606

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.35 



 261 

ηδ ζφγεολδ έδςζε ηδ δζηή ημο ενιδκεία βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ ακάζηαζδξ. Σμ 

απμβφικςζε απυ ηα πνζζηζακζηά ζηενευηοπα ηαζ ημ πνμζέββζζε απυ ηδ δζηή ημο 

ζδεμθμβζηή ζημπζά. Έπναλε υπςξ αηνζαχξ ηαζ ιε ηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία: ιεηέπθαζε 

ημ πνζζηζακζηυ δυβια ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα ελοπδνεηεί ηδ δζηή ημο ιεηαθοζζηή 

μπηζηή. Έηζζ, θαη μ Υνζζηυξ βίκεηαζ άνια ιεηαθμνάξ ηςκ ζδεχκ ημο.  

Ο ΐ. Γζχβαξ πνμζπαεεί κα είκαζ «μθζηυξ». Πζζηεφεζ υηζ ηάεε πηοπή ημο ακενχπζκμο 

πκεφιαημξ υπςξ ηζ ακ εηδδθχεδηε δζαπνμκζηά -δμλαζία, ενδζηεία, ιοεμθμβία, 

ροπακάθοζδ, εεηζηέξ επζζηήιεξ, θμβμηεπκία, εζηαζηζηά η.ά.-, οπαημφεζ ζηδκ ίδζα 

κμιμηέθεζα ηζ απμηαθφπηεζ ιένμξ ηδξ ζοιπακηζηήξ αθήεεζαξ, ανηεί κα 

απμηςδζημπμζδεεί ζςζηά. Ο ίδζμξ, ςξ ιοδιέκμξ, έπεζ πνμμνζζιυ ηδκ 

απμηςδζημπμίδζδ ηαζ ημζκμπμίδζδ ιέζς ηδξ εεαηνζηήξ ηέπκδξ ηςκ ζπδιάηςκ ηαζ 

ηςκ αθθδβμνζχκ αοηχκ. Με ηδκ εοθάκηαζηδ έιπκεοζή ημο ηαημνεχκεζ κα ζοκδέζεζ 

ακυιμζα θαζκυιεκα ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα απμηεθμφκ έκα ανιμκζηυ ζφκμθμ. Βδχ 

εζδςθμθαηνία ηαζ Υνζζηζακζζιυξ πεζεανπμφκ ζηζξ ενιδκείεξ ημο. 

 

Γ. ΗΝΓΟΤΗΜΟ – ΒΟΤΓΗΜΟ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Αεκ οπάνπμοκ βναπηά ή πνμθμνζηά ζημζπεία ηα μπμία κα απμδεζηκφμοκ υηζ μ ΐ. 

Γζχβαξ είπε ιεθεηήζεζ ηζξ ακαημθζηέξ ενδζηείεξ. Χζηυζμ, ζηα εεαηνζηά ημο ηείιεκα, 

πμθθέξ θμνέξ, υπςξ εα απμδεζπηεί παναηάης, ακαθένεηαζ ζημκ Εκδμοζζιυ ηαζ ημκ 

ΐμοδζζιυ. Βίηε ειιέζςξ είηε ζαθχξ ιέζα απυ ακαθμνέξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ 

ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ. Γεβμκυξ είκαζ, υηζ δζάηεζηαζ εεηζηά απέκακηζ ζηα 

ακαημθζημφ ηφπμο ζδεμθμβζηά δυβιαηα πςνίξ, υπςξ εα δμφιε υιςξ, κα ηα αζπάγεηαζ 

ελ μθμηθήνμο. 

 

1. Οη κπξηδόιεο 

Σμ ιμκυπναηημ αοηυ είκαζ ημ πνχημ απυ ηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα, ζημ μπμίμ 

εηθένμκηαζ, λεηάεανα, πηοπέξ ημο ζημπαζιμφ ηαζ ηδξ ιεηαθοζζηήξ ημο ζηέρδξ. Ο 

Γααυη ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ανεζ ηα πνήιαηά ημο αάγεζ ημκ ααέ κα ράλεζ βζ‟ 

αοηά ζηδκ αηιυζθαζνα. Κζ μ ααέ ιμκμθμβχκηαξ θέεζ: 

 

αβέ:  ηελ αηκφζθαηξα ππάξρνπλ ηα πάληα: ε δσή, ν ζάλαηνο, ν θφζκνο, ην  

  άπεηξν. Βδψ είλαη ην κεγάιν κπζηηθφ. Ώπ‟ ηελ αηκφζθαηξα έρνπλ πεξάζεη 
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  ρηιηάδεο γελεέο θη έρνπλ αθήζεη ηηο γλψζεηο ηνπο θη φια ηα ππάξρνληά ηνπο, 

  πνπ έηζη λα θάλσ ην ρεξάθη κνπ, νπ! θαη ζ‟ αξπάμσ θάηη! Ση βιέπσ θαη ηη δελ 

  βιέπσ …Μηιηνχληα πξακαηάθηα ζηξηθνγπξίδνπλ, ζηξηθνγπξίδνπλ.(Πεδάεη) 607
 

 

Δ άπμρδ πμο εηθνάγεηαζ εδχ είκαζ υηζ «ηίπμηα απ‟ υηζ έπεζ οπάνλεζ δεκ πάκεηαζ». 

Βίηε πκεοιαηζηυ είηε οθζηυ δδιζμφνβδια ζοκεπίγεζ κα οπάνπεζ ζε έκα πεξηέρνλ
608

 -

πμο, μ ΐ. Γζχβαξ, απμηαθεί άθθμηε αηκφζθαηξα άθθμηε άπεηξν θαη άιινηε θελφ- ηαζ 

είκαζ, ηάης απυ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ, παναηδνήζζιμ ηαζ 

ακζπκεφζζιμ.  

Δ έκκμζα αηκφζθαηξα/άπεηξν πνςημειθακίγεηαζ εδχ, ηαζ απμηεθεί έκα απυ ηα 

ζηαεενά ιμηίαα ηδξ δναιαημονβίαξ ημο. Δ οθή ημο, είκαζ ανπζηά ιάθθμκ, 

ζοβηεποιέκδ ζηδ ζηέρδ ημο ζοββναθέα. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, υιςξ, 

ειπθμοηίγεηαζ ηαζ, ζηα ηεθεοηαία ένβα ημο, πνμζεββίγεζ ηεθζηά ηδκ επζζηδιμκζηή ηδξ 

δζάζηαζδ. Θα παναημθμοεήζμοιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζδιαζζμδυηδζήξ ηδξ, ηαεχξ εα 

ακαθφμοιε ηα ένβα ημο. 

 

Φσλή Γαβφθ:  Ση άιιν βξήθεο; (ζηελ αηκφζθαηξα) 

αβέ:   Μηα γνκνιάζηηρα, έλα απηνθίλεην θη έλα θεθάιη αλζξψπηλν. (…) Σψξα βξήθα 

  έλαλ πιαλήηε. Κάπνπ εδψ ζα αησξνχληαη θαη ηα ρξήκαηα. Ώθνχ θη ν ίδηνο ν 

  Σνπθ, ζηελ ίδηα αηκφζθαηξα αησξείηαη.(…) Ώπηφ είλαη πνιπθαηνηθία. (…)  

  Σνχην δσ, ηξέλν. (…) Έλα δέληξν. Έλα πνπιί. Έλα ςάξη … Πνπζελά  

  άλζξσπνο, βξε αδεξθέ; Να έλαο! (…) 609
 

 

Δ αηιυζθαζνα/άπεζνμ θζθμλεκεί υθα ηα υκηα, γςκηακά ή κεηνά, πμο έπμοκ οπάνλεζ, 

αθθά ηαζ υθα ηα ακηζηείιεκα. Πνυηεζηαζ, ζοκεπχξ, βζα έκα πεξηέρνλ πμο εηηείκεηαζ 

ζημ ρψξν ηαζ ημ ρξφλν, αθμφ πενζθαιαάκεζ υ,ηζ οπήνλε ηαζ υ,ηζ οπάνπεζ, αθθά ηαζ υ,ηζ 

εα οπάνλεζ.  

Τπμκμείηαζ, έηζζ, ημ Κνζκηθφ Γίγλεζζαη, έκαξ «πμνυξ» οπάνλεςκ, ιμνθχκ, οθζηχκ 

ακηζηεζιέκςκ, ηαηαζηάζεςκ, εκκμζχκ, η.η.θ., πμο ζηνζθμβονίγμοκ εζαεί, 

ακακεμφιεκα, εκαθθαζζυιεκα, ζημκ άπεζνμ πχνμ ηαζ πνυκμ. πςξ ημ πενζέβναρε δ 

Εκδμοζζηζηή ιοεμπθαζία: 

                                                 
607

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ ιπνζγυθεξ, φ.π., ζζ. 96-99 
608

 Θεμδυζδξ Πεθεβνίκδξ, φ.π., ζ. 464: « (…) ημκ μνίγμκηα εκηυξ ημο μπμίμο οπάνπμοκ ηα πάκηα, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ.» 
609

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζζ. 96-99 
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«Ο ρνξφο ηνπ ίβα είλαη ην χκπαλ πνπ ρνξεχεη, ε αζηακάηεηε ξνή ελέξγεηαο κέζα απφ ηελ 

αλεμάληιεηε πνηθηιία ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνηχπσλ, πνπ ε ίδηα γελλάεη, δηαηεξεί θαη 

θαηαζηξέθεη.» 610«Υάξε ζην ρνξφ ηνπ, ν ίβα ηξνθνδνηεί ηα πνιχκνξθα θαηλφκελα ηνπ 

θφζκνπ, ελνπνηεί φια ηα πξάγκαηα, ηα ππνηάζζεη ζην ξπζκφ ηνπ, θάλεη ηα πάληα λα παίξλνπλ 

κέξνο ζην ρνξφ ηνπ, ζην ρνξφ ηεο δπλακηθήο ελφηεηαο ηνπ ζχκπαληνο.»
 611

 

πςξ, μ ΐμοδζζηήξ ζμθυξ αάιζ Ρακηαηνζζκάκ ημ δζαηφπςζε: 

 «Με πνην ηξφπν θηάζακε ζην ζεκείν λα ζθεθηφκαζηε γηα πξάγκαηα, ηε ζηηγκή πνπ πξφθεηηαη 

γηα δηαδηθαζίεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απφιπηεο ξνήο; Κιείλνληαο ηα κάηηα καο ζηα δηαδνρηθά 

ζπκβάληα, πξφθεηηαη γηα κηαλ εληειψο ηερλεηή ηάζε πνπ καο θάλεη λα απνκνλψλνπκε ηκήκαηα 

ηνπ ξεχκαηνο ηεο αιιαγήο θαη λα ηα νλνκάδνπκε πξάγκαηα… ηαλ ζα κάζνπκε ηελ αιήζεηα 

ησλ πξαγκάησλ, ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πφζν αλφεην είλαη λα πηζηεχνπκε ζε απνκνλσκέλα 

πξντφληα ησλ αέλασλ κεηακνξθψζεσλ θαη λα ηα ζεσξνχκε αηψληα θαη πξαγκαηηθά. Δ δσή δελ 

είλαη έλα πξάγκα ή ε θαηάζηαζε ελφο πξάγκαηνο. Βίλαη κηα ζπλερφκελε θίλεζε θαη 

αιιαγή»
612

 

 πςξ μ Έκβηεθξ ηαηέεεζε ζηδ Γηαιεθηηθή ηεο Φχζεο
613

 ηαζ μ Βοηφπδξ Μπζηζάηδξ 

ενιήκεοζε: «Γηαηί, ηφζν ε εθηαηφηεηα φζν θαη ε δηάξθεηα δε λννχληαη ζηαηηθά, αιιά 

δπλακηθά: ζαλ αέλαε κεηαβνιή ησλ κνξθψλ κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ μεηπιίγεη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηεο ζην θνζκηθφ γίγλεζζαη»614
 

Σμ ιμκυπναηημ αοηυ ηεθεζχκεζ ιε ημ παναηάης απυζπαζια, ημ μπμίμ ζοιποηκχκεζ 

ηζξ πνμακαθενεείζεξ απυρεζξ θζθμζμθζημφ πνμαθδιαηζζιμφ, εκ είδεζ ανζζημθακζηήξ 

πανάααζδξ:  

αβέ:  (…) Γηαηί, φπσο βιέπεηε θη εζείο, ζηελ επνρή καο, δελ ςάρλνπκε γηα ηίπνη‟ 

άιιν παξά γηα λα βξνχκε ηα ρακέλα αληηθείκελα ησλ πεξαζκέλσλ επνρψλ. Κη 

έηζη κνλάρα ζα ζσζνχκε. (ην θνηλφ εκπηζηεπηηθά) Τπάξρνπλ πξάγκαηα πνπ 

καο έρνπλ δηαθχγεη ηειείσο. (Υνξεχεη θαη ηξαγνπδάεη απφ ραξά). Έρσ κηα 

πξναίζζεζε πσο ζα γίλσ ν  κεγαιχηεξνο έκπνξνο ρακέλσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

θφζκνπ. ζν θαηξφ ζα ςάρλνπλ νη άιινη κέζα ζηηο παιηέο θαζέιεο, εγψ ζα 

ςάρλσ ζην άπεηξν! Σν ίδην είλαη νη παιηνθαζέιεο κε ην άπεηξν; Υε, ρε …
615
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 Fritjof Capra,Σν Σάν θαη ε Φπζηθή, ιηθν. Μάνζμο ΐενέηηα, Βηδυζεζξ Χνυνα, Ώεήκα, 1982, ζ.269 
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 Απηφζζ ζ.208 
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 S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Allen & Unwin, London, 1951, p.369 
613 Φνίκηνζπ Έκβηεθξ, Ζ δηαιεθηηθή ηεο Φχζεο, υ.π., ζ.21: «Δ αζχκζα επακαθαιαακυιεκδ δζαδμπή ηςκ 

ηυζιςκ ιέζα ζημκ άπεζνμ πνυκμ, δεκ είκαζ πανά ημ θμβζηυ ζοιπθήνςια ηδξ ζοκφπανλδξ ακανίειδηςκ 

ηυζιςκ ιέζα ζημκ άπεζνμ πχνμ»  
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 Βοηφπδξ Μπζηζάηδξ, Γηαιεθηηθή θαη λεψηεξε Φπζηθή, Γαπανυπμοθμξ, Ώεήκα, 3
δ
 1990, ζ.195 
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Ο δναιαηζηυξ ήνςαξ ααέ, έπεζ ακηζθδθεεί υηζ δ μοζία ηδξ δδιζμονβίαξ ανίζηεηαζ 

ζηδκ έκκμζα ημο απείνμο ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ηςκ υκηςκ πμο ειπενζέπμκηαζ ιέζα ζ‟ αοηυ. 

Γζ‟ αοηυ άθθςζηε ηαζ … ζχγεηαζ απυ ηδ δμθμθμκία. 

 

2. Δζηηαηόξην Humanismus 

νπδηλψθ: Ο θφζκνο είλαη κηα κεγάιε θαηζαξφια πνπ κέζα ηεο βξάδνπκε εκείο  

  κε ην δνπκί καο. Καη πάλσ, ν κέγαο Μάγεηξαο κε ηα βηβιηθά γέληα,  

  θξαηψληαο κηα θνπηάια, αλαθαηεχεη κφληκα έλα κελνχ δσνηξνθήο γηα  

  ηα ζθνπιήθηα. Ώέλαν θχξακα ζηελ αλάπηπμε ησλ θφζκσλ.
 616

 

 

Οζ άκενςπμζ, βζα ημκ ΐ. Γζχβα, δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά ημ θφναια, δ ηνμθή ηςκ 

ζημοθδηζχκ. Δ ιμίνα ημοξ είκαζ μ εάκαημξ. Αδθαδή, δ γςή
617

 είκαζ ιζα πανμκμιαζία 

ημο εακάημο. Ώπυ ημ ηνέαξ ηςκ ακενχπςκ πμο πεεαίκμοκ, πνμηφπημοκ μζ πνχηεξ 

φθεξ, μζ μπμίεξ ακαηοηθχκμκηαζ ηαζ ακαδδιζμονβμφκ ημκ Κυζιμ.  

 

Ο Εκδμοζζιυξ, επίζδξ, ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ηυζιμ ςξ έκα αέκαμ ζοκεπέξ: 

 «Οη Ελδνπηζηέο πηζηεχνπλ πσο θάζε εθδήισζε δσήο απνηειεί ηκήκα ηεο κεγάιεο ξπζκηθήο 

ελαιιαγήο αλάκεζα ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ θαηαζηξνθή, αλάκεζα ζην ζάλαην θαη ηελ 

αλαγέλλεζε (…) ηνλ Ελδνπτζκφ πηζηεχνπλ ζ‟ έλα ηαιαληεπφκελν ζχκπαλ, φπνπ ν ρξφλνο θαη 

ε ηζηνξία ζεσξνχληαη θχθινη δηαδνρηθήο δεκηνπξγίαο, εθθπιηζκνχ, θαηαζηξνθήο θαη 

αλαδεκηνπξγίαο. (…) Οη Ελδνπτζηέο πηζηεχνπλ αλέθαζελ ζε έλα ζχκπαλ πνπ ζπκθσλεί κε ην 

επηζηεκνληθφ, έλα ζχκπαλ απέξαλην θαη αηέξκνλν.»618
  

Ώκηίζημζπδ είκαζ ηαζ δ ζηέρδ ημο Κζκέγζημο Σαμσζιμφ, υπςξ εηθνάζηδηε απυ ημκ 

Λάμ Σζε: 

«Τπήξρε θάηη άκνξθν θαη ηέιεην 

πξηλ γελλεζεί ν θφζκνο. 

Βίλαη ήξεκν. Κελφ. 

Μνλαρηθφ. Ώκεηάβιεην. 

Άπεηξν. Ώηψληα Παξφλ. 

Βίλαη ε κεηέξα ηνπ θφζκνπ. 
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     Κ Ο  Μ Ο  

 

Ώπφ έιιεηςε θαιχηεξνπ νλφκαηνο, 

ην νλνκάδσ Σάν. 

Ρέεη κέζα απφ φια ηα πξάγκαηα, 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, θη επηζηξέθεη 

ζηελ αξρή φισλ ησλ πξαγκάησλ. (…)»619
 

Δ αδζάημπδ νμή ημο Σάν ζοιαμθίγεζ ηδκ επακαηφηθδζδ, υθςκ ηςκ δδιζμονβδιάηςκ, 

ηα μπμία αθθδθμ-ιεηαζπδιαηίγμκηαζ. 

Δ θζθμζμθζηή εεχνδζδ ιε ηδκ μπμία ζοκημκίγεηαζ ημ ημζιζηυ πνυηοπμ πμο 

παναεέηεζ ζημ παναπάκς ιμκυπναηημ μ ΐ. Γζχβαξ ιπμνεί κα απεζημκζζηεί ςξ ελήξ,  

 

πήια 1: 

 

Αδιζμονβία 

                    Ώκα-δδιζμονβία 

         

 

Ώκαηφηθςζδ οθζηχκ           Άκενςπμξ 

 (πνχηδ φθδ)         

      

 

 

 

Θάκαημξ 

 

 

3. Ζ θαηδξή δνινθνλία ηνπ θνπ κηζ 

Πνυηεζηαζ βζα ημ ιυκμ ηείιεκμ ημο ΐ. Γζχβα ζημ μπμίμ ακηζπανααάθθμκηαζ 

μοζζαζηζηά μζ δφμ δζαθμνεηζημί ηνυπμζ ζηέρδξ: μ δοηζηυξ ηαζ μ ακαημθζηυξ.  

 

Ώίκηιε: Ο Εσλάζαλ γελλήζεθε πέληε ιεπηά κεηά ηνλ καθαξίηε ηνλ Σδσλ. Καη δελ είλαη 

απηφ πνπ ηνλ πείξαμε ηφζν, φζν ε κεηέπεηηα επηρεηξεκαηηθή θαξηέξα ηνπ 

δίδπκνπ αδεξθνχ ηνπ. Σνπ δεκηνχξγεζε ηέηνην ζχκπιεγκα, φπσο έιεγε ν 
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 Λάμο Σγε, Σάν Σε Σδηλγθ, Πφνζκμξ Κυζιμξ, Ώεήκα, 2003, ιηθ. Σάζμο Γηίηα, ζ.41 
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θαπκέλνο ν Σδσλ, πνπ γηα λα αληηδξάζεη έγηλε άγηνο! (…) Βίλαη ν άγηνο ησλ 

ινπινπδηψλ. Γεη ζε κηα θάξκα ζηελ Καιηθφξληα, κέζα ζε κηα αηέιεησηε 

θπηεία απφ ινπινχδηα! 

Σδέξεκπ: Ώ, βέβαηα. Βίλ‟ απηφο πνπ αηζζάλεηαη κε ηα ινπινχδηα. Αηαβιέπεη ηηο 

δηαζέζεηο ηνπο θαη ζθέθηεηαη καδί ηνπο!
620

 

 

Ο Εςκάεακ είκαζ μ δίδοιμξ αδενθυξ ημο δμθμθμκδεέκημξ Σγςκ. Ο Σγςκ εηπνμζςπεί 

ημκ δοηζηυ, οθζζηζηυ ηνυπμ γςήξ ηαζ ζηέρδξ εκχ μ Εςκάεακ εηπνμζςπεί ημκ 

ακαημθζηυ, ιε ηδκ απελάνηδζδ απυ ηδκ φθδ ηαζ ηδκ εκζςιάηςζδ ζηδ θφζδ. Δ 

έιπκεοζδ αοηή -ηςκ δίδοιςκ αδενθχκ- ημο ΐ. Γζχβα, αθεκυξ δζεοημθφκεζ ηδκ πθμηή 

ημο ένβμο, αθθά μοζζαζηζηά οπαζκίζζεηαζ ηδ δζπθή ηαοηυηδηα ημο ηαεεκυξ ιαξ. Όθδ 

ηαζ πκεφια, ςξ δίδοια αδένθζα, ζοκμζημφκ ζημκ ηαεέκα ιαξ. Δ δοηζηή ημοθημφνα 

έπεζ δχζεζ ημ πνμαάδζζια ζηδκ πνχηδ πανάιεηνμ αβκμχκηαξ πακηεθχξ ηδ δεφηενδ. 

Δ ακζζμννμπία αοηή -ηαηά ημκ ζοββναθέα- εοεφκεηαζ βζα ηδκ παναηιή ημο πθακήηδ 

ηαζ ηδκ αθθμηνίςζδ ημο αηυιμο. Καηά ημκ ΐ. Γζχβα, ημ άημιμ ζημκ δοηζηυ πμθζηζζιυ 

ζοιαμθζηά «δμθμθμκείηαζ» ηαεδιενζκά απυ ηάεε είδμοξ ακμφζζεξ δναζηδνζυηδηεξ 

ηαζ ζδεμθδρίεξ: 

 

Σδέξεκπ: Βίπακε ινηπφλ πσο ν άλζξσπνο δνινθνλείηαη, δελ πεζαίλεη. Πνηνη είλαη απηνί 

νη δνινθφλνη; Σα πάληα. Οη άλζξσπνη, ηα ζηνηρεία ηεο θχζεσο, ηα κηθξφβηα, 

ν ηερλεηφο πνιηηηζκφο, ηα αληηθείκελα πάζεο θχζεσο, νη πξνιήςεηο, ν 

έξσηαο, νη ηδέεο, ε ζξεζθεία, ε απαηζηνδνμία, ε αηζηνδνμία, αθφκε θαη ν 

θαζαξφο αέξαο.
621

 

Γζα πνχηδ θμνά μ ζοββναθέαξ ιζθά ακμζπηά οπέν ημο Εκδμοσζιμφ ηαζ πνμπαβακδίγεζ 

ηδκ ζδεμθμβία ημο. Ο Εςκάεακ έπμκηαξ βίκεζ πθέμκ ηφνζμξ ημο ζπζηζμφ ηδξ μζημβέκεζαξ 

ιζε, αθθάγεζ ηα πάκηα εη αάενςκ, υπςξ θαίκεηαζ ζηζξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ ημο 

δεφηενμο ιένμοξ: 

 

[Λεο θη άιιαμαλ νη θάηνηθνη ηνπ ζπηηηνχ. (…) ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θαλείο φηη βξέζεθε 

μαθληθά ζε θάπνην ζπίηη ηεο ΐνκβάεο! (…) Έλαο επζπηελήο άληξαο, ν Εσλάζαλ κηζ, κ‟ έλα 

θαξδχ θαηάιεπθν θνζηνχκη, κε ππθλά καθξηά γέλεηα θαη καιιηά θη έλα βνπδηζηηθφ θπιαρηφ λα 
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θξέκεηαη απφ ην ζηήζνο ηνπ, επηζηαηεί μππφιεηνο ζηε κεηαθνξά ηνπ αγάικαηνο ηεο ζεάο 

Κάιη.]622
 

Άλλα: Καη ηψξα ν βσκφο, θχξηε. Σνλ έρσ ήδε θνξηψζεη κε ινπινχδηα, φπσο 

δηαηάμεηε, θχξηε: 

Εσλάζαλ: Μάιηζηα! … Ο βσκφο ηεο ζεάο!
623

 

 

Δ εεά Κάθζ
624

 είκαζ ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ εευηδηεξ ζημ ζκδμοσζηζηυ πάκεεμκ, 

βζ‟ αοηυ ηαζ μ Εςκάεακ ηδξ απμδίδεζ ηζιέξ. Δ επέιααζδ ημο Εςκάεακ δεκ πενζμνίγεηαζ, 

υιςξ, ιυκμ ζημκ δζάημζιμ ημο ζπζηζμφ, αθθά ηαζ ζημοξ ακενχπμοξ: 

 

Ώίκηιε: Οχηε ιίγν νχηε πνιχ ζθνπεχεη λα αλαζξέςεη η‟ ακεξηθαλφπαηδα κε 

βξαρκαληθέο δνμαζίεο. Καηήξγεζε ηελ θξεαηφζνππα, (…) ηελ 

παζίγλσζηε θξεαηφζνππα κηζ. Ση ζηξαηηψηεο ζα παξαδψζνπλ 

αχξην νη γνλείο ζην βσκφ ησλ απνηθηαθψλ καο πνιέκσλ; (…) 

Ώλάγθαζε ηνπο ππαιιήινπο λα κάζνπλε γηφγθα. Να αθήλνπλ γέληα 

θαη καθξηά καιιηά θαη λα θνξάλε ιεπθά θνζηνχκηα.
625

 

 

Δ ζηναηδβζηή ημο Εςκάεακ είκαζ θακενή. Ώκαηνέπεζ ημ δοηζηυ ζφζηδια βζα κα 

εζζάβεζ ηδκ ακαημθζημφ ηφπμο ζδεμθμβία ηαζ θζθμζμθία γςήξ. Μζα θζθμζμθία γςήξ 

πμο ζηδνίγεηαζ ζηδ βζυβηα
626

 ηαζ ζημ ανάπιακ
627

. Σμ θέεζ ελάθθμο παναηάης ηαζ μ 

ίδζμξ 
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ηάπμζμο άθθμο, αθθά ιέζς ημο εθέβπμο ηςκ δζηχκ ιαξ δζαεέζζιςκ εκενβεζχκ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

άζηδζδ, πμο ελδιενχκεζ ηδκ ελαβνζςιέκδ εάθαζζα ιε ηδκ πεζεανπία, ακ υπζ ιε ιζα θέλδ. Έηζζ, δ ράζα 

γηφγθα ακαγδηά ηδκ μθμηθήνςζδ ιε ημκ έθεβπμ ημο ζχιαημξ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ ημο, δ κπάθηη γηφγθα 

ιε ηδκ απυθοηδ αθμζίςζδ ηαζ ηδκ αβάπδ πνμξ ημ Θευ, δ κάληξα γηφγθα ιε ηδ δζείζδοζδ ηςκ ζοιαυθςκ 

ηαζ ηςκ ήπςκ ζε ιζα εζςηενζηή ηαζ δπδνή ζζςπή, δ γληάλα γηφγθα ιε ηδ βκχζδ ηαζ ηδ ζμθία, δ θάξκα 

γηφγθα ιε ηδκ πνάλδ υπςξ ηδκ ηαεμνίγμοκ ηα ζενά ηείιεκα ηαζ πάκς απ‟ υθεξ δ ξάηδα γηφγθα, δ 

ααζζθζηή βζυβηα, ιέζς ηδξ μπμίαξ υηακ υθμξ μ ευνοαμξ ηαζ μζ έβκμζεξ ζημ ιοαθυ ηαζ ημ ζχια έπμοκ 

μδδβδεεί ζε δοκαιζηή ακάπαοζδ, θαιαάκεζ πχνα εκζςιάηςζδ ηςκ ακηζθήρεςκ πένα απυ ηα 

ζοκδεζζιέκα ηαζ θακενχκεηαζ δ ηνοιιέκδ ανιμκία υθςκ υζςκ οπάνπμοκ. Καζ αοηυ είκαζ ημ ανάπιακ. 

Δ βζυβηα είκαζ ηαηά ζοκέπεζα έκα ιέζμκ.» 
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Εσλάζαλ: Βπηηειψ ηζηνξηθφ θαζήθνλ. Έηζη ην βιέπσ.  (…) θξαηψ ζην ρέξη κνπ 

ηε βξεθηθή ειηθία ησλ ακεξηθαλψλ…! Ώλ ζπλεζίζνπλ λα 

νξακαηίδνληαη απφ κσξά, ηφηε ζε είθνζη ρξφληα ζα έρνπκε κηα γεληά, 

έηνηκε γηα ην κεγάιν πήδεκα! (…) Οη παηδηθέο ηξνθέο κηζ ζα 

απνηειέζνπλ ηνλ κεηαθπζηθφ Μαζηφ ηεο Ώκεξηθήο!628
 

 

Δ ιοεμπθαζζαηή ζηακυηδηα ημο ΐ. Γζχβα ιαξ εηπθήζζεζ ηαζ πάθζ. Ο Εκδμοσζηήξ 

Εςκάεακ πνδζζιμπμζεί ηδ «πμνηυζμοπα ιζε», ιε ηδκ μπμία εα βαθμοπήζεζ ηα ανέθδ 

ηςκ Ώιενζηακχκ χζηε κα αθθάλεζ δ κμμηνμπία ημοξ ηαζ δ ζηάζδ ημοξ απέκακηζ ζηδ 

γςή. Νέα μνάιαηα ηαζ κέα ήεδ ηαηά ημ Εκδμοσζηζηυ πνυηοπμ. 

 

Εσλάζαλ: Αελ ζέισ ζπλαηζζεκαηηζκνχο, δελ ζέισ κεγαιναζηηθέο εθθξάζεηο θαη θπξίσο 

μεράζηε ηνλ παιηφ εαπηφ ζαο. (…) Έρσ αλάγθε απφ κηα θαηλνχξγηα ηάμε 

πξαγκάησλ.
629

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ, υπςξ ηαζ μ Εςκάεακ, έπεζ ακάβηδ απυ ιζα ηαζκμφνβζα ηάλδ πναβιάηςκ. 

Ώοηήκ πνμζπαεεί κα πανμοζζάζεζ ιέζα απυ ημ πανυκ εεαηνζηυ ημο ένβμ. Καζ ζηδ κέα 

αοηή ηάλδ πναβιάηςκ δεκ πςνμφκ άκενςπμζ ζακ ημκ Σγςκ ιζε πμο ήηακ: 

Εσλάζαλ: (…) έλαο άλζξσπνο εγσζηξεθήο θαη κνλφθεληξνο. Βίρε ηελ εληχπσζε πσο 

φια άξρηδαλ απ‟ ηνλ εαπηφ ηνπ. Σε γε ηελ αηζζαλφηαλ δνξπθφξν ηνπ!
630

 

Ο εβςηεκηνζζιυξ, μ οθζζιυξ ηαζ δ ιαηαζμδμλία μθείθμοκ κα εηθείρμοκ ζηδκ κέα ηάλδ 

πναβιάηςκ. Γζ‟ αοηυ δμθμθμκείηαζ μ Σγςκ ηαζ ηδ εέζδ ημο παίνκεζ μ Εςκάεακ, πμο 

ηαηέπεζ ηδκ μθζηή βκχζδ. 

 

Εσλάζαλ: (…) Υξεηάδεηαη κεγάιε ςπρηθή άζθεζε θαη πείξα γηα λα θηάζεηο ζηα ζσζηά 

νξάκαηα. Βθεί πνπ ην Παλ κεηνπζηψλεηαη ζε ιεπθή γλψζε.
631

 

 

                                                                                                                                            
627

 Απηφζη ζ.202 η.ελ.: «(…) ημ ανάπιακ είκαζ αοηυ απυ ημ μπμίμ πδβάγεζ ηάεε ιμνθή ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ, ηαζ ημ μπμίμ ηάκεζ ηα πνάβιαηα μναηά ιέζς ηδξ ιάβζα. (…) Σμ ανάπιακ είκαζ μ 

εββοδηήξ ηάεε ιμνθήξ, ηνφαεηαζ πίζς απ‟ αοηήκ ηαζ δζαηνίκεηαζ ιέζς αοηήξ.  (…) βζαηί μ αθδεζκυξ 

εαοηυξ ΐνάπιακ είκαζ αεάκαημξ  ηαζ δεκ ιπμνεί κα ηαηαζηναθεί.» 
628

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.27 
629

 Απηφζη ζ.27 
630

 Απηφζη ζ.30 
631

 Απηφζη ζ.26 
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Βπμιέκςξ, δεκ πςνά αιθζαμθία υηζ μ ΐ. Γζχβαξ οζμεεημφζε ζημζπεία απυ ηδκ  

Εκδμοσζηζηή ζδεμθμβία, υπςξ οπμζηδνίλαιε ελ ανπήξ. ηα επυιεκα εεαηνζηά ημο 

ένβα, δακείγεηαζ ζημζπεία απυ ηδκ ζδεμθμβία αοηή, ηα ιεηαπμζεί ηαζ ηα εκζςιαηχκεζ 

ζηδ δζηή ημο ημζιμεεςνία. 

 

4. Σα δνθάξηα 

Βνπδηζκόο 

Δ επζννμή πμο δέπηδηε, μ ζοββναθέαξ, απυ ηζξ θζθμζμθζηέξ ακηζθήρεζξ, απυ ηδ 

ιεηαεακάηζα εζπαημθμβία ηαζ ζςηδνζμθμβία ημο ΐμοδζζιμφ, είκαζ ειθακήξ, ζ‟ αοηυ 

ημ ιμκυπναηημ. Οζ ήνςεξ ημο ΐ. Γζχβα, ακ ηαζ κεηνμί, ζηδνίγμκηαζ αηυια ζηα 

δνθάξηα ημοξ, ζηα λφθζκα πυδζα, δδθαδή, ηδξ οθζηυηδηάξ ημοξ ακέημζιμζ κα 

απμημθθδεμφκ απ‟ αοηήκ. θμζ έπμοκ εμθέξ ακαικήζεζξ απυ ηδκ οθζηή ημοξ γςή ηαζ 

ηονίςξ ικήιεξ άζηδιεξ, πμθέιμο, δμθμθμκζχκ, αζιαημποζίαξ. Κακέκαξ δεκ έπεζ ηάηζ 

ηαθυ κα εοιδεεί, ίζςξ δζυηζ, ηίπμηα ηαθυ δεκ έπναλε. φιθςκα ιε ηδ Θζαεηζακή 

ΐίαθμ ηςκ Νεηνχκ
632

 ηαηά ηδκ πενίμδμ πμο μ κεηνυξ εζζένπεηαζ ζηδ «θάζδ ημο 

εακάημο», ζηδκ ιεηαεακάηζα δδθαδή ηαηάζηαζδ, ειθακίγμκηαζ ιπνμζηά ημο ςξ 

πνμαμθέξ ηδξ ζοκείδδζήξ ημο
633

, μζ ειπεζνίεξ ημο. Οζ ιοδιέκμζ ζ‟ αοηήκ ηδ 

ιεηαεακάηζα δζαδζηαζία μθείθμοκ κα ακαβκςνίζμοκ
634

 αοηέξ ηζξ ειπεζνίεξ. 

Οζ κεηνμί ήνςεξ ημο ΐ. Γζχβα «αθέπμοκ» ηδκ πνμαμθή ηςκ ειπεζνζχκ ημοξ, ιυκμ πμο 

αδοκαημφκ κα ηζξ ηαοημπμζήζμοκ. Να ακαβκςνίζμοκ, δδθαδή, ζε πμζμκ ακήηεζ δ ηάεε 

πνάλδ, ζοκεπχξ ηαζ δ εοεφκδ ηδξ. Ίζςξ, δζυηζ, μ ζοββναθέαξ επζεοιεί κα ιδκ 

απμδχζεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ παναηιή ηδξ ακενςπυηδηαξ ζε ζοβηεηνζιέκα άημια, 

αθθά κα οπμδείλεζ ηαεέκακ απυ ιαξ ςξ οπεφεοκμ, ζημπμπμζχκηαξ έηαζημκ ελ διχκ. 

                                                 
632

 Padma Sambhava, Θηβεηηαλή Βίβινο ησλ Νεθξψλ, ιηθν. Βοζηάεζμο Λζαηυπμοθμο, Έζμπηνμκ, 

Ώεήκα, 1992, ζζ.34 ηαζ 36: «Δ Θηβεηηαλή Βίβινο ησλ Νεθξψλ είκαζ ημ πνχημ ηαζ ημ ιυκμ ίζςξ αζαθίμ 

απυ ηζξ εηαημκηάδεξ ηείιεκα ημο Θζαεηζακμφ ΐμοδζζιμφ πμο ηαηάηηδζε ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ ζηδ 

Αφζδ (…) ααζζηά απυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ εέια ημο αζαθίμο αοημφ, δδθαδή μ εάκαημξ, πνμηαθεί ιμζναία 

ιε πνςημηοπία ιμκαδζηή ηδκ φπανλδ υθςκ ηςκ υκηςκ. (…) Σμ ηείιεκμ “ηδξ Ώπεθεοεένςζδξ Μέζς 

ημο Ώημφζιαημξ”, ηδξ Θζαεηζακήξ ΐίαθμο ηςκ Νεηνχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ, είκαζ ιένμξ εκυξ 

ιεβαθφηενμο ηφηθμο εζςηενζηχκ Αζδαζηαθζχκ πμο απμδίδεηαζ ζημκ Padma Sambhava, ημκ Μεβάθμ 

Σακηνζηυ Αάζηαθμ απυ ηδκ Uddiyana πμο έιεζκε βκςζηυξ ιε ημ πνμζςκφιζμ «Πμθφηζιμξ Αάζηαθμξ», 

μ μπμίμξ ημκ 8
μ
 αζχκα ιεηέδςζε ημκ ΐμοδζζιυ ζηα Ειαθάσα ηαζ εεςνείηαζ απυ ημοξ Θζαεηζακμφξ ζακ 

έκα δεφηενμξ ΐμφδαξ, μ ΐμφδαξ ηδξ επμπήξ ιαξ.» 
633

 Απηφζη ζ.38: «(…) δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά δ πνμζςπμπμίδζδ ηςκ ειπεζνζχκ ηαζ ηςκ μναιάηςκ 

πμο ελαζηίαξ ηςκ ηανιζηχκ ιαξ επζαανφκζεςκ πνμαάθθμκηαζ πάκς ζηδ ζοκείδδζή ιαξ ιεηά ημ εάκαηυ 

ιαξ ηαζ ηδ ιεηάζηαζή ιαξ απυ αοηή ηδ γςή.» 
634

 Απηφζη ζ.38: «(…) ηυηε υθεξ αοηέξ αοευνιδηα αοημαπεθεοεενχκμκηαζ απ‟ ανπήξ ηαζ επζηοβπάκμοιε 

ηδ θχηζζή ιαξ εηείκδ ηδ ζηζβιή ζηδκ ηαεανυηδηα ηδξ Πνςηανπζηήξ Καηάζηαζδξ πμο εδχ μκμιάγεηαζ 

ημ Φοζζηυ Καεανυ Φςξ. Ώκ δεκ ηζξ ακαβκςνίζμοιε (…) εα ζοκεπίζμοιε ηδκ πενζπθάκδζδ ιαξ ζημκ 

αηέθεζςημ ηφηθμ ηςκ βεκκήζεςκ ηαζ ημο εακάημο, εα λακαβεκκδεμφιε δδθαδή ζηδ αιζάνα.» 
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Μπεξ:  Μα πφηε ήηαλ ζηξαηηψηεο απηφο; 

Γη:  ηελ πξψηε ηαπξνθνξία. 

Μπεξ:  ηελ πξψηε ηαπξνθνξία; Πσο ηνλ έιεγαλ; 

Γη:  Γη! 

Μπεξ:  Γη, φρη…Γη … Αελ κπνξεί Γη. Βγψ πνιέκεζα ζηε κάρε ηνπ ΐέξληελ. Αελ ην 

  ζπκάκαη ηέηνην φλνκα. 

Γη:  Ώπνθιείεηαη. Κάλεηο πσο δε ζπκάζαη. Βθεί βξηζθφηαλ. Ήηαλ κάιηζηα  

 πεξίθεκνο αθνληηζηήο. Σν δεμί ρέξη ηνπ Ρηράξδνπ ηνπ Λενληφθαξδνπ. 

(…) 

Φνρ:  Βγψ ζαο είδα θαη ηνπο δπν ζην Πεξι Υάξκπνξ. 

(…) 

Γη:  Μαο μαλαείδεο. Ήπηακε κπίξα καδί ζηελ Κνπεγράγε. 

Μπεξ:  ηε Υάγε. 

Φνρ:  ην ζιν. 

Γη:  Ώρ, Γη, Γη, πφηε ζα ‟ξζεηο λα ηνπο πεηο ηελ αιήζεηα;
635

 

 

Δ αδοκαιία ακαβκχνζζδξ ηαζ απμδμπήξ ηςκ αημιζηχκ πνάλεςκ ζοιπθέεζ ηαζ ιε ιζα 

αηυια αμοδζζηζηή πεπμίεδζδ: ιε ημ βεβμκυξ υηζ ημ άημιμ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά 

έκαξ ζοκδοαζιυξ εκενβεζαηχκ επζπέδςκ πμο ζημ οθζηυ πεδίμ ζςιαημπμζμφκηαζ. Οζ 

πνάλεζξ, ηάεε ηέημζμο εκενβεζαημφ
636

 ζοκυθμο/αηυιμο ακηζιεηςπίγμκηαζ ζφιθςκα ιε 

ημ κυιμ ημο Κάνια, πμο ζζπφεζ ζημκ οθζηυ ηυζιμ. 

Οζ ήνςεξ ημο ΐ. Γζχβα παναιέκμοκ αηζκδημπμζδιέκμζ, ζηδνζβιέκμζ ζημ δμηάνζ ημοξ, 

εβηθςαζζιέκμζ ζηδ βήζκδ οπυζηαζή ημοξ. Μυκμ μ Μπεν ζοκεζδδημπμζεί υηζ είκαζ 

πεεαιέκμξ ηαζ ζ‟ έκακ ιαηνμζηεθή ιμκυθμβμ πενζβνάθεζ ζοβηεηνζιέκα πενζζηαηζηά 

ηδξ γςήξ ημο. Παναδέπεηαζ ημκ άζηδιμ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηδκ δζήβε: 

 

                                                 
635

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σα δμηάνζα, φ.π., ζ.58 
636

 Padma Sambhava, φ.π., ζζ.62-63: «(…) μ Νυιμξ ημο Κάνια ζφιθςκα ιε ηδκ ανπαία Εκδμοζζηζηή 

ηαζ ΐμοδζζηζηή πανάδμζδ, πενζβνάθεηαζ ααζζηά ζακ μ Νυιμξ ηδξ ηαφηζζδξ, ηδξ άννδηηδξ ζφκδεζδξ 

ηδξ αζηίαξ ηαζ ημο απμηεθέζιαημξ ιε ηδκ έκκμζα υηζ ημ απμηέθεζια βνάθμκηαξ έκα ηφηθμ εα βονίζεζ 

ακαπυηνεπηα ζηδκ αζηία ημο, ζηδκ πδβή ημο, πάκς ζηδκ μπμία ηαζ εα εηθμνηζζηεί ηεθζηά. (…) Δ αζηία 

ηαζ ημ απμηέθεζια εηθνάγμοκ έηζζ ιζα παβηυζιζα κμιμηέθεζα, ακαθένμκηαζ ζε έκα αδοζχπδημ 

ιδπακζζιυ πμο δεκ επδνεάγεηαζ απυ ελςηενζηέξ ηαζ δεοηενεφμοζεξ ζοκεήηεξ βζα κα εκενβμπμζδεεί.» 
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Μπεξ: Έθαγεο ηε δσή ζνπ έηζη αλφεηα Μπεξ. Οχηε ράνο, Μπεξ. Άκνηξε Μπεξ, νχηε 

ράνο. (…) Ση ζα θάλεηο ηψξα Μπεξ; Αελ έρεη νχηε νξίδνληα λα ζηακαηήζεη ην 

βιέκκα ζνπ. Κάπνηε ηνλ νπξαλφ ηνλ θξάηαγεο κε ηα δπν ζνπ ρέξηα πάλσ απ‟ 

ην θεθάιη ζνπ. Σψξα ηνπ έρνπλε βάιεη ζηδεξέληα ππνζηεξίγκαηα θαη ηνλ 

απνκαθξχλνπλ κε κεραληθά έκβνια (…) Ση λα δεηο πηα Μπεξ; Βθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη πνπ δελ βιέπνπλ.
637

 

 

Ώκαβκςνίγεζ υηζ ζπαηάθδζε ηδ γςή ημο, ιάηαζα. Κάπμηε, είπε ιεηαθοζζηέξ ακδζοπίεξ 

ηαζ πνμαθδιαηζζιμφξ. Βκδζαθενυηακ βζα ημκ νπξαλφ, ημ Βπέηεζκα. Ο ζφβπνμκμξ 

πμθζηζζιυξ, υιςξ, ηαζ δ αθιαηχδδξ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ δεκ ημο άθδζακ 

πενζεχνζα ζημπαζιμφ. Ώπμιάηνοκακ ημκ νπξαλφ απ‟ ημ μπηζηυ ημο πεδίμ. Σμκ 

ζηήνζλακ ζε ζζδενέκζα οπμζηδνίβιαηα! Ώοηυξ, υπςξ ηζ εηαημιιφνζα ακενχπςκ, «δεκ 

αθέπμοκ», παναιέκμοκ ζημ ζημηάδζ. Ο Μπεν, υιςξ, ακ ηαζ έπεζ ακαβκςνίζεζ ηδ 

πνμαμθή ηςκ ειπεζνζχκ ημο δεκ λένεζ πχξ κα ηδ δζαπεζνζζηεί ηαζ παναιέκεζ άννδηηα 

ζοκδεδειέκμξ ιε ημ δμηάνζ ημο, ηαζ ιε ηδκ οθζηυηδηά ημο, πμο ζοκεπίγεζ κα κμιίγεζ 

υηζ είκαζ δ ζςηδνία ημο: 

 

Μπεξ: (…) Με λνηάδεζαη γηα ηίπνηα, Μπεξ. Φηάλεη πνπ έρεηο εηνχην ην μχιν θη 

αθνπκπάο. Πεο πσο έπεζεο ηνχηε ηε ζηηγκή πάλσ ζηε γε θαη κείλε έηζη γηα 

πάληα. αλ άγαικα. Μελ θνηηάο πνπζελά αδειθάθη. ια κνηάδνπλ κε ζέλα. 

ια κνηάδνπλ απαξάιιαρηα κε ζέλα.(πηάλεη ην δνθάξη θη αιιάδεη ζέζε 

θνπηζαίλνληαο). Αηάιεμε θάπνην ζεκείν ηεο ειηφζθαηξαο θαη κείλε. Μελ θνηηάο 

πνπζελά, κε ζθέθηεζαη ηίπνηα. Ώλ ρξεηαζηεί λα κηιήζεηο, ακφια απφ ην 

ζηφκα ζνπ έλαλ ρείκαξξν αλάθαηα γξάκκαηα. βήζε ην θεξί Μπεξ.
638

 

 

Ο Μπεν, θυβς άβκμζαξ, επζιέκεζ ζημκ μνεμθμβζζιυ ημο. Πζζηεφεζ υηζ ιπμνεί κα 

ηαεμδδβήζεζ ημ κεηνυ «εαοηυ» ημο, υπμο εεθήζεζ, ηάπμο ζηδκ δθζυζθαζνα. θδ 

αοηή δ δζαδζηαζία «ηαεμδήβδζδξ» ημο «κεηνμφ εαοημφ» εκηάζζεηαζ ηαηά ηδ 

Θζαεηζακή ΐίαθμ ηςκ Νεηνχκ
639

 ζηδκ πνμζπάεεζα πμο πνέπεζ κα ηάκεζ ημ νλ, ιεηά 

                                                 
637

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.62 
638

 Απηφζη ζ.64 
639

 Padma Sambhava, φ.π., ζζ.34 ηαζ 38: «(…) Δ Απειεπζέξσζε κέζσ ηνπ Αθνχζκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Δλδηάκεζεο Καηάζηαζεο -πνπ αθνινπζεί ην ζάλαην (…) Σα ηείιεκα “ηδξ Ώπεθεοεένςζδξ 

Μέζς ημο Ώημφζιαημξ”, ηδξ Θζαεηζακήξ ΐίαθμο ηςκ Νεηνχκ, (…) ακαθένμκηαζ ηονίςξ ζηδ θφζδ ημο 

Πκεφιαημξ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ πανμοζίαξ ηαζ ηδξ εβνήβμνζδξ. Βζδζηυηενα έπμοκ ζπέζδ ιε ηα 6 
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εάκαημκ, βζα κα απειεπζεξσζεί απυ ηδκ επακεκζάνηςζή ημο ζημ βήζκμ πχνμ. Αζυηζ, 

ζημκ ΐμοδζζιυ, μ εάκαημξ είκαζ ιζα πνμζςνζκή θάζδ ζε ιζα ιαηνμπνυκζα δζαδζηαζία 

επακαθαιαακυιεκςκ βεκκήζεςκ ηαζ εακάηςκ
640

.  

Δ αοηυ-ηαεμδήβδζδ, υιςξ, ζηδκ μπμία επζδίδεηαζ μ Μπεν, δζαηαηέπεηαζ απυ ηδκ 

απυθοηδ πνμζηυθθδζδ ζημκ εαοηυ ημο, είκαζ ιζα ηεκηνμιυθμξ αοημακαθμνζηή 

δζαδζηαζία. Πνάβια πμο ηαηά ηδ Θηβεηηαλή Βίβιν ησλ Νεθξψλ δεκ μδδβεί ημκ 

πεεαιέκμ ζηδκ απεθεοεένςζδ, αθθά πίζς ζηδ βήζκδ μδφκδ
641

. 

Σεθζηά, πνζκ αηυια μ Γη ηαζ μ Φμπ ζοκεζδδημπμζήζμοκ, ηζ αοημί, υηζ είκαζ πεεαιέκμζ, 

ανπίγεζ κα θοζά δοκαηυξ αέναξ ηυζμ πμο: «οβηναημφκηαζ απ‟ ηα δμηάνζα ημοξ βζαηί 

ηζκδοκεφμοκ κα ημοξ παναζφνεζ.»
642

 Συηε, ανπίγμοκ κα ακανςηζμφκηαζ πμο 

ανίζημκηαζ. ε ιζα ηαηάζηαζδ πανμλοζιμφ, επακαθαιαάκμοκ ηδ θέλδ «θοζάεζ», 

«θοζάεζ», ηαεχξ ανπίγμοκ κα ηαηαθαιαάκμκηαζ μθμηθδνςηζηά απυ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

εφεθθαξ. Ώθμφ έπμοκ πενάζεζ απυ ημ ζηάδζμ ηδξ αζοκεκκμδζίαξ, δζένπμκηαζ ζημ 

ζηάδζμ ηδξ πθήνμοξ βθςζζζηήξ απμδυιδζδξ. Δ επζημζκςκία ημοξ δζαηυπηεηαζ. 

Βηζημιίγμοκ θευββμοξ δδιζμονβχκηαξ ακενιάηζζηεξ θελζηέξ ιμκάδεξ, πςνίξ 

ζδιαζία. 

Μπεξ: Πνξθέςην. έα κεάλ απε δελ ζπκβαξίηε κε ην Γεη. Με ην Μφπεξ ζπκβαξίηε. 

Χάξηρ δελ αθίκβν643
 

Σεθζηά, οπμηφπημοκ υθμζ ζηδκ μνιή ηδξ εφεθθαξ: 

Γη:  Φπζάεη. 

Φνρ:  Φπζάεη. 

Γη:  Β, ηφηε αο κε θπζάεη. 

Φνρ:  Ναη. 

Μπεξ:  Ναη. 

Γη:  Καη φκσο θπζάεη. 

Μπεξ:  Ναη. 

                                                                                                                                            
Bardo ή ηζξ εκδζάιεζεξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ φπανλδξ. Ώπυ ηα 6 αοηά Bardo ιυκμ ηα ηνία ηεθεοηαία 

ακαθένμκηαζ ζημ εάκαημ ηαζ ηζξ ιεηαεακάηζεξ ηαηαζηάζεζξ (…)» 
640

 Andre Bareau, Βνχδαο, ιηθν. Ναηάζαξ Σζμοηαθά, Πθέενμκ, Ώεήκα, 1985, ζ.27 : «Κακέκα γςκηακυ 

μκ, ηακέκαξ εευξ, ηακέκα ημιιαηάηζ εκυξ υκημξ, υζμ θεπηυ ηζ ακ είκαζ, ηαιζά ζηέρδ, ηαιζά ζδέα 

(εηηυξ πάθζ απ‟ ηδ Νζναάκα), δε ιπμνεί κα γήζεζ αζχκζα, ηίπμηα δε ιπμνεί κα λεθφβεζ απυ ημκ 

ακελενεφκδημ κυιμ ηδξ παναβςβήξ, ηδξ ιεηααμθήξ ηαζ ηδξ παφζδξ, (…).»  
641

 John Bowker, φ.π., ζ.202: «Ώθθά ηζ ζοιααίκεζ ιε ημκ εαοηυ πμο δεκ έπεζ απεθεοεενςεεί ηαζ 

παναιέκεζ πνμζημθθδιέκμξ ηαζ παβζδεοιέκμξ ζηζξ εζηυκεξ; Ο εαοηυξ παναιέκεζ αιεηάαθδημξ, αθθά 

λακαβεκκζέηαζ ζοκέπεζα, ιέπνζ κα ανεζ ημ δνυιμ πνμξ ηδκ απεθεοεένςζδ, ηαζ δ Γηίηα οπάνπεζ βζα κα 

δείπκεζ αοηυκ ημκ δνυιμ.» 
642

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.64 
643

 Απηφζη ζζ.64-65 
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Φνρ:  Ναη. 

(…) 

Μπεξ:  Φπζάεη. 

Φνρ:  Φπζάεη. 

Γη:  Ναη. 

Μπεξ:  Φθθθθθ… 

Φνρ:  Φθθθθθ… 

Γη:  Φθθθθθ… 

(πλερίδνπλ λα κηκνχληαη ην θχζεκα ελψ ιπζζνκαλάεη ν αέξαο. Γξήγνξα ηειεηψλεη ε κέξα θαη 

θξχβνληαη ζην ζθνηάδη. Κη αθφκε θπζνκαλάλε καδί κε ηνλ αέξα.) 644
 

 

Ώπυ ηδκ εηθμνά ηδξ θέλδξ θπζάεη πενκμφκ, απθχξ, ζηδκ εηθμνά ημο δπδηζημφ ηδξ 

απμηεθέζιαημξ Φθθθθθ. Δ ακαβκχνζζδ ηαζ δ απμδμπή ηδξ ηαηάζηαζήξ ημοξ έπεζ 

ζοκηεθεζηεί. Σμ πενζζηαηζηυ ηδξ εφεθθαξ πμο λεζπά λαθκζηά ιπμνεί κα ζοζπεηζζηεί 

ηαζ ιε ηδκ «Καηαζηνμθή απ‟ ημκ ηαηαηθοζιυ ημο αένα»
645

, δ μπμία πενζθαιαάκεηαζ 

ιέζα ζηζξ Αζδαπέξ ημο ΐμφδα ηαζ παναπέιπεζ ζηδκ ηαηαζηνμθή
646

 ημο ηυζιμο. ‟ 

αοηήκ ηδκ ΐμοδζηή Πανααμθή, δ ηαηαζηνμθζηή δφκαιδ ημο αένα βηνειίγεζ υθμ ημ 

«έκμπμ» ζφιπακ ζοιπαναζφνμκηαξ ηα πάκηα. Έπεζηα απ‟ ηδκ ηαηαζηνμθή, υθα 

ακαβεκκχκηαζ ζε κέεξ ζοκεήηεξ. Μζα Νέα Αδιζμονβία πναβιαημπμζείηαζ
647

 

Γζα αηυια ιζα θμνά, μ ΐ. Γζχβαξ ιέζα απυ ηδ δναιαημπμίδζδ ιζαξ αθθυημηδξ 

ηαηάζηαζδξ, ηδξ ιεηαεακάηζαξ ειπεζνίαξ, ηαημνεχκεζ κα πεηφπεζ ημκ ζηυπμ ημο: 

ηαηαββέθθεζ ηδ θζθμπυθειδ ηαζ αίαζδ ζοιπενζθμνά ημο αηυιμο, εζνςκεφεηαζ ημ 

πνζζηζακζηυ παναδείζζμ επέηεζκα ηαζ εηημλεφεηαζ, ιε πθμδβυ ημκ ΐμοδζζιυ, ζε 

ακαημθζημφ ηφπμο «ηάεανζδ». 

 

5. Ζ ζηαθίδα ή ην Φεπηνπαίδη 

ημ ιμκυπναηημ αοηυ μζ Κμπ ηαζ Πμη βεκκζμφκηαζ, επζαζχκμοκ βζα αναπφ δζάζηδια 

ηαζ πεεαίκμοκ, εζζδφμκηαξ ηαζ πάθζ ζηδ ιήηνα, ηδ ιδηένα θφζδ πμο ημοξ βέκκδζε. Ο 

ΐ. Γζχβαξ πνμζπαεεί ιε ηζξ ζηδκζηέξ ημο εζηυκεξ κα ζοιαμθμπμζήζεζ ηδ  « (…) 

                                                 
644

 Απηφζη ζζ.66-67 
645

 Andre Bareau, φ.π., ζ.95 
646

 Απηφζη ζ.95: «ημ ηέθμξ ιζαξ οπεναμθζηά ιαηνζάξ πενζυδμο, μ ηυζιμξ ηαηαζηνάθδηε απυ ηδ 

θςηζά, απ‟ ημ κενυ ή απ‟ ημκ αένα» 
647

 Απηφζη ζ.98: « δ ηαζκμφνβζα δδιζμονβία ημο ηυζιμο πναβιαημπμζείηαζ ηαη‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

πνμμδεοηζηά, επίπεδμ ιε επίπεδμ …»  
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ζοκέπεζα ηδξ πνμυδμο πμο ελαημθμοεεί απενζυνζζηα (…) ζηδκ μπμία ηάεε 

μνβακζζιυξ επζααίκεζ ηαηά ημ αναπφ δζάζηδια ημο πνυκμο πμο ημο ιέθθεηαζ κα 

γήζεζ.»
648

. Ο ΐ. Γζχβαξ απμιαηνφκεηαζ απυ ημκ δοσζιυ γςή-εάκαημξ ηδξ δοηζηήξ 

ζηέρδξ ηαζ πνμζεββίγεζ ηδκ ζοιαμθζζηζηή ηδξ ακαημθζηήξ: 

«Ο Απηηθφο άλζξσπνο έρεη απνδερηεί κηα γξακκηθή ζρεδφλ αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο θαη θαηά 

ζπλεθδνρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο χπαξμεο ή ηεο δσήο, ζε αληίζεζε κε ηνλ αλαηνιηθφ ηξφπν 

ζθέςεο θαη ην ΐνπδηζκφ εηδηθφηεξα πνπ ζηεξίδεη ηελ αληίιεςή ηνπ πάλσ ζηελ εκπεηξία ηνχ 

ζπλερψο θαη απξνζδηφξηζηα κεηαβαιιφκελνπ. Ο θφζκνο ησλ θαηλνκέλσλ είλαη ζπλδεδεκέλνο 

κε ηελ παξνδηθφηεηα θαη ηε κε δηάξθεηα (…)»649
  

 Ο μπεκπάμοεν ημ ακέθοζε πεναζηένς: 

 

«Γέλλεζε θαη ζάλαηνο αλήθνπλ εμίζνπ ζηε δσή θαη αληηζηαζκίδνληαη. Δ γέλλεζε είλαη ν φξνο 

ηνπ ζαλάηνπ θη ν ζάλαηνο ηεο γέλλεζεο. ρεκαηίδνπλ ηα δπν άθξα, ηνπο δπν πφινπο φισλ ησλ 

εθδειψζεσλ ηεο δσήο. Ώπηφ δειαδή πνπ εθθξάδεη ε ζνθφηεξε απ‟ φιεο ηηο κπζνινγίεο, ε 

κπζνινγία ησλ Ελδψλ, κ‟ έλα ζχκβνιν. Αίλεη ζηνλ ίβα, ηνλ Θεφ ηεο θαηαζηξνθήο, καδί κε ην 

πεξηδέξαην απφ θεθάιηα πεζακέλσλ θαη ην ιίγγακ έκβιεκα ηεο γέλλεζεο.»
650

. 

Θεςνία πμο ανβυηενα οπμζηήνζλε ηαζ μ θοζζηυξ επζζηήιμκαξ Fritj of Capra 

ιεθεηχκηαξ ηζξ Ώκαημθζηέξ ενδζηείεξ ηαζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ηδ ζφβπνμκδ Φοζζηή: 

«Δ εηθφλα ηνπ θφζκνπ πνπ πξνζθέξεη ν αλαηνιηθφο κπζηηθηζκφο δελ είλαη ζηαηηθή αιιά 

δπλακηθή. Δ πξαγκαηηθή νπζία απηήο ηεο εηθφλαο είλαη ε αέλαε κεηαιιαγή. Ο θφζκνο εδψ 

είλαη κηα αδηάζπαζηε πξαγκαηηθφηεηα, αεηθίλεηε, δσληαλή, νξγαληθή, ηαπηφρξνλα πιηθή θαη 

πλεπκαηηθή»
651

. 

Ο ζοββναθέαξ ζοκακηζέηαζ ιέζα απυ ηα ηείιεκά ημο ιε ηα ίδζα πνυζςπα ηαζ ηζξ ίδζεξ 

ζδεμθμβίεξ. Ώπθχξ, πνέπεζ κα απμιαηνφκμοιε ημκ «ιοεζηυ» ημο πέπθμ βζα κα 

απμηαθφρμοιε ηδ ζηέρδ πμο ημκ φθακε. 

 

6. Ζ θσκσδία ηεο κύγαο 

Ο Γνινθφλνο ζημ ιμκυπναηημ αοηυ επζγδηεί επίιμκα κα ιπεζ ζημ «δάζμξ». Σμ 

«δάζμξ» ακαθένεηαζ πμθθέξ θμνέξ ςξ μ ηυπμξ υπμο λακαανίζηεζ ημκ εαοηυ ημο, έλς 

απυ ημκ πνυκμ: 

                                                 
648

 Βννίημξ Μπενλυκ, Δ δδιζμονβζηή ελέθζλδ, φ.π., ζ.39. 
649

 Padma Sambhava, φ.π.,  ζ.46 
650

 Ώνημφν μπεκπάμοεν, Σα βάζαλα ηνπ θφζκνπ θη ν ζάλαηνο, Σα βάζαλα ηνπ θφζκνπ θαη ν ζάλαηνο, 

ιηθν. Λεςκίδα Παοθίδδ,  Ώκηςκυπμοθμο, Ώεήκα, 1939, ζ.24. 
651

 Fritjof Capra, φ.π., ζ.24 
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Ανινθφλνο: Κάπνηνο έθηηαμε έλαλ θφζκν θαη δελ ην μέξεη. Πεξλάσ ηελ ψξα κνπ φπσο 

φπσο. Μπαηλνβγαίλσ ζηε θχζε. Πεγαηλνέξρνκαη ζηνλ ρξφλν. πάσ πιάθα. 

(…) Μεηά … Μπήθε ζην δάζνο.652 (…) Γέκηζα εθηπθισηηθέο ραξακάδεο653
 

 

Δ είζμδμξ ζημ δάζμξ απαζηεί απεθεοεένςζδ απυ ηζξ αβηζζηνχζεζξ πμο ηναημφκ ημκ 

άκενςπμ δέζιζμ ζημκ οθζζιυ. φιθςκα ιε ηδκ «Μπάβηααακη Γηίηα»
654

 ημ ζενυ 

αζαθίμ ημο Εκδμοζζιμφ Εκδμοζζιυ, απαζηείηαζ ηονίςξ απεθεοεένςζδ απυ ηδ θαβκεία 

ηαζ ηδκ απθδζηία. Ο ΐ. Γζχβαξ ακαθένεηαζ ηαζ ζηα δφμ λεπςνζζηά, ιέζα ζημ ηείιεκυ 

ημο.  

 Καηανπάξ δ έκςζδ ημο ήνςα ιε ιζα ιφβα, είκαζ έκςζδ πθαηςκζηή, πκεοιαηζηή ηζ υπζ 

ζανηζηή. Δ ενςηζηή ημοξ ζοκεφνεζδ δεκ είκαζ ζςιαηζηή αθθά επζζοιααίκεζ ιε 

δζάιεζμ ημκ … άκειμ. Ο άκειμξ πασδεφεζ ηα ημνιζά ημοξ ηζ έηζζ ημοξ εκχκεζ ενςηζηά. 

Δ αζεένζα έκςζδ έπεζ οπμηαηαζηήζεζ ηδκ ενςηζηή θαβκεία. Σμ πςνίμ υπμο 

πενζβνάθεζ ηδκ ενςηζηή ημοξ πενίπηολδ ημ απμδεζηκφεζ: 

 

Ανινθφλνο: Βπηπρηζκέλνο έξσηαο … Ήκαζηε μαπισκέλνη ν έλαο καθξηά απφ ηνλ άιινλ. 

Έλαο λνηηζκέλνο άλεκνο πεγαηλνεξρφηαλ κέζα ζην δσκάηην, απφ ην έλα 

θνξκί ζην άιιν, απφ ην έλα θνξκί ζην άιιν -Σα παηδηά ζηνλ δξφκν 

ηξαγνπδνχζαλ ρξηζηηαληθέο θξαπγέο- ξεο αηέιεησηεο. Ο άλεκνο κέζα ζην 

δσκάηην, έθεξλε φιν θαη πην βίαηνπο θχθινπο πάλσ απ‟ ηα θνξκηά καο, φπσο 

ζην ιηβάδη ελαπνζέηεη ηηο γηγάληηεο κπξσδηέο απ‟ ην έλα ινπινχδη ζην άιιν. 

ξεο αηέιεησηεο επηπρίαο … Έζηξηςα αξηζηεξά θαη κπήθα ζην δάζνο. 
655

 

 

Με ιζα, επίζδξ, πμθφ δοκαηή εζηυκα μ ΐ. Γζχβαξ πενζβνάθεζ ηδκ απθδζηία ηαζ ηδκ 

απυηηδζδ οθζηχκ αβαεχκ: 

 

                                                 
652

 Βαζίιεο Εηψγαο, Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ, φ.π., ζ.66 
653

 Απηφζη ζ.77 
654

 ξηκαλη Μπαγθαβαηάκ, ιηθν. Γζχνβμο Α. Κςκζηακηυπμοθμο, ISKCON, Ώεήκα, 1991, Άζια 1, 

Κεθ. 6, Κείιεκμ 21: «Ο Θευξ πενζβνάθεηαζ ςξ Ώπυθοηδ Ώθήεεζα.(…) έκαξ πμο έπεζ ηαζ ημ πζμ 

εθάπζζημ ίπκμξ οθζηήξ έθλδξ δεκ ιπμνεί κα Σμκ πθδζζάζεζ.(…) Σα ζδιάδζα ηδξ απεθεοεένςζδξ είκαζ δ 

απαθθαβή απυ ηδ ιαγλεία ηαζ ηδκ απιεζηία. (…) Σμ κα επζγδηήζεζ ηάπμζμξ κα δεζ ημκ Θευ ζ‟ έκα 

εξεκηθό δάζνο εεςνείηαζ υηζ ακήηεζ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ ανεηήξ. Μπμνεί, υιςξ, ηάπμζμξ κα πάεζ ζημ 

δάζμξ βζα κα επζηφπεζ πκεοιαηζηή ηεθεζμπμίδζδ. (…) Θα πνέπεζ κα είκαζ ηάπμζμξ ηεθείςξ 

απαθθαβιέκμξ απυ ηάεε οθζηή πνμζηυθθδζδ ηαζ κα ανίζηεηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ οπένααζδξ (…) βζα κα 

ένεεζ ζε πνμζςπζηή επαθή ιε ημκ Θευ.» 
655

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.53 
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Ανινθφλνο: Ήηαλ έλα θφθθηλν απηνθίλεην ζηακαηεκέλν θάησ απφ ην παξάζπξφ κνπ κε 

φκνξθε καθξνπιή κνχξε θαη κηα ληθέιηλε γνξγφλα ζηελ ηάπα ηνπ ςπγείνπ … 

Ώπ‟ ηελ άιιε θαηεθφξηδε έλαο λεαξφο (…) ηακάηεζε κπξνο ην απηνθίλεην θαη 

ην πεξηεξγαδφηαλ, θέξλνληαο επίκνλεο βφιηεο γχξσ ηνπ … Καηαιαβαίλσ ην 

πάζνο ηνπ … (…) Ήηαλ κηα ζηηγκή αιινθξνζχλεο, αιιά κηα αιεζηλή ζηηγκή! 

Κξπθνθνίηαδε ηηο ζηηιπλέο ηαρχηεηεο, ην γνεηεπηηθφ εβέληλν ηηκφλη -θηινχζε 

παξάθνξα ην ζθνληζκέλν ηδάκη- Φηινχζε ην ηδάκη παξάθνξα (…) Έζπξε ηα 

ρείιε ηνπ εδνληζκέλνο. (…) Ώλάζαηλε βαξηά, αλάζαηλε βαξηά.»
656

. 

 

Ο Γνινθφλνο ακαβκςνίγεζ εδχ ηδκ απθδζηία πμο ηονζεφεζ ημ κεανυ αβυνζ ζηδ εέα 

εκυξ πμθοηεθμφξ αοημηζκήημο. Καηαβνάθεζ ημ άπθδζημ πάεμξ βζα ηδκ φθδ 

(αοημηίκδημ), ηαζ ημ απμηονήηηεζ βζα κα εζζέθεεζ ζημ «δάζμξ» «ηαεανυξ».  

Ο Γνινθφλνο επζεοιεί επίζδξ δζαηαχξ κα απμηηήζεζ ή κα αβμνάζεζ έκα «ηαπέθμ»:  

 

Ανινθφλνο: Δ ηδέα λα αγνξάζσ εθείλν ην θαπέιν, γηλφηαλ κέξα κε ηε κέξα εληνλφηεξε. 

Ώλαθξηηήο: Αελ ην αγφξαζεο πνηέ ζνπ εθείλν ην θαπέιν. 

Ανινθφλνο: Βίπα κφλνλ φηη γηλφηαλ εληνλφηεξν 

Ώλαθξηηήο: αλ ηη έκνηαδε; 

Ανινθφλνο: Ήηαλ θάηη, πνπ αλ δελ κ‟ εκπφδηδε απηή ε κεγάιε κνπ αβεβαηφηεηα, ζα ην 

παξνκνίαδα, κ‟ εθθιεζηαζηηθφ ηξνχιν.
657

 

Έκα ηαπέθμ πμο «ιμζάγεζ ιε ηνμφθμ». Μήπςξ ημ «ηαπέθμ» είκαζ, ηεθζηά, ημ 

πανδβμνδηζηυ πνζζηζακζηυ ζδεμθυβδια βζα ζςηδνία, πμο θεζημονβεί εδχ ςξ 

πνμζηαζία, ςξ ηαηαθφβζμ; Σμ εέθεζ αθθά πμηέ δεκ ημ αβμνάγεζ! Αεκ ημ αβμνάγεζ δζυηζ 

απμννίπηεζ ηδκ ηαηαθοβή ζηδ πνζζηζακζηή ιεηαθοζζηή. Σμ ηαπέθμ παναπέιπεζ 

επίζδξ δζαηεζιεκζηά ζημ ακηίζημζπμ ζηζβιζυηοπμ ιε ημκ Βζηναβηυκ ηαζ ημκ 

ΐθαδίιδνμ ζημ Πεξηκέλνληαο ηνλ Γθνληφ, υπμο ακηαθθάζζμοκ ζοκεπχξ ηαπέθα. Χξ 

κφλδ βζα ηδκ δζανηή εκαθθαβή ζδεμθμβζηχκ ηαζ ιεηαθοζζηχκ ιμκηέθςκ πμο δεκ ημοξ 

ζηακμπμζμφκ εθυζμκ δεκ αθθάγμοκ ηα δεδμιέκα ηδξ οπανηηζηήξ ημοξ ηαηάζηαζδξ. 

Παναηάης μιμθμβεί υηζ δεκ αβυναζε ηεθζηά ημ ηαπέθμ/ηνμφθμ. Βίκαζ θακενυ υηζ 

ζηνέθεηαζ «αθθμφ» βζα κα ανεζ ηζξ απακηήζεζξ ημο. Βηεί πμο ημο οπμδεζηκφεζ δ 

βναιιαηέαξ υηακ ιεηαιθζέγεηαζ ζε αημφκηαθα, ζημκ Εκδμοσζιυ. ‟ έκακ ηυπμ, ζημκ 
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θυθμ Πμον, υπμο επζηναηεί δ απυθοηδ «ζηαζζιυηδηα ηαζ δνειία»
658

. Ο Γνινθφλνο 

αίςκε ηάπμηε ιζα ιαηάνζα εοδαζιμκζηή ηαηάζηαζδ, υηακ πνζκ απυ ημκ Υνυκμ ήηακ 

εκζςιαηςιέκμξ ιε ημ υθμκ, ιε ηδ θφζδ. Ώοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ δεκ ηδ εοιάηαζ 

πθέμκ, αθθά ηδκ ακαγδηά ιέζα ζημ δάζμξ ηαζ ιέζα απυ ηδ ζοκεφνεζή ημο ιε ηδ 

ιφβα. 

 

Γξακκαηέαο:  Πνηα θαηάξα ζε θάλεη λα μερλάο θχξηέ κνπ; Ο ρξφλνο; Μα ν άλζξσπνο είλαη 

έλαο θαη κνλαδηθφο ζηνπο αηψλεο. Θα ζπκεζείο αλ ε αγάπε ζνπ δελ έρεη 

ζβήζεη. (…) Μέζα ζηνλ κεδεληζκέλν ρξφλν ηνπ πιαλήηε καο, ηη είλαη γηα ην 

κεγάιν κπαιφ ζνπ κηα ηέηνηα ζχκεζε;»659 

(…) 

Ανινθφλνο: Αελ ζε γλψξηζα θαιή κνπ αθνχληαια … Δ κέιηζζα πνπ ζε θπλήγεζε ζηνλ 

ιφθν Πνπξ, έκπεμε ην θεληξί ηεο ζε κέλα θη απφ ηφηε ν πφλνο θπξηεχεη ηε 

ζχκεζή κνπ. (…) Κη απφ ηφηε ν πφλνο δηακειίδεη ην θχηηαξφ κνπ. ρη, 

αζηεηεχνκαη. –Κη απφ ηφηε ην θχηηαξφ κνπ αζηεηεχεηαη –Πεξλάσ ηελ ψξα κνπ 

φπσο-φπσο. –Κάπνηνο έθηηαμε έλαλ νιφθιεξν θφζκν θαη δελ ην μέξεη –

Πεξλάσ ηελ ψξα κνπ φπσο-φπσο –Μπαηλνβγαίλσ ζηε θχζε –

Πεγαηλνέξρνκαη ζηνλ ρξφλν –πάσ πιάθα (…). Πεξλάσ ηελ ψξα κνπ. πάσ 

πιάθα κε ηελ ίδηα κνπ ηελ ππφζηαζε!
660

 

Ο Γνινθφλνο δεκ έπεζ ικήιδ απυ ηδκ πεναζιέκδ γςή ημο, ιυκμ ιζα αιοδνή 

ακάικδζδ εοδαζιμκίαξ. Ο πνυκμξ είκαζ εδχ ζπεηζηυξ ηαζ ζοκηαοηζζιέκμξ ιε ημκ 

πχνμ. ηακ νςηάηαζ μ Γνινθφλνο πυηε ζηυηςζε ηδ βοκαίηα ημο απακηά: 

 

Ανινθφλνο: Κπξηαθή. (…) Ή ηελ πεξαζκέλε ή πξηλ δπν ρξφληα, κπνξεί θαη είθνζη. Αελ έρεη 

ηφζε ζεκαζία, κηα πνπ ζ‟ φιε κνπ ηε δσή βξάδσ ζην ίδην δνπκί.661
 

 

Καηά ηδκ πνμζθζθή ηαηηζηή ημο μ ΐ. Γζχβαξ, πίζς απυ ηδκ παναδμλυηδηα ημο 

ιμκυπναηημο ηνφαεζ ηαζ πάθζ ζοβηεηνζιέκμ ζδεμθμβζηυ θμνηίμ. Ώπυ ηδκ ανπή, μζ 

ζηδκζηέξ μδδβίεξ απμηαθφπημοκ υηζ ημ ηεκηνζηυ πνυζςπμ μ Γνινθφλνο «δίκεζ ηδκ 

εκηφπςζδ ανκδηζημφ θςημβναθίαξ»
662

. Νφλδ δδθαδή υηζ ιπμνεί κα είκαζ πθάζια 

                                                 
658

 Απηφζη ζ.64 
659

 Απηφζη ζ.64, ζ.65 
660

 Απηφζη ζ.66 ηαζ ζ.71 
661

 Απηφζη ζ.58 
662

 Απηφζη ζ.43 
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θακηαζηζηυ, πθάζια πμο πνμτπήνλε, ηάπμζμο απχηαημο αζπνυιαονμο πανεθευκημξ. 

Πάκηςξ υπζ ημο ηυζιμο ημφημο. Βπίζδξ, ημ ηονίανπμ ζημζπείμ ζημ ζηδκζηυ ημο ένβμο 

είκαζ «έκα πανααάκ, υπμο εζημκίγεηαζ ζ‟ υθδ ημο ηδκ επζθάκεζα, έκα ήνειμ δάζμξ, 

ηαηά ιίιδζδ ηλδηθήο ηεπκμηνμπίαξ»
663

. Ήδδ, θμζπυκ, απυ ηδκ ανπή έπεζ βίκεζ ζαθέξ 

ζε πμζμ πχνμ εα ηζκδεεί μ ιφεμξ -ζηζξ απανπέξ ημο πμθζηζζιμφ ηαζ ζημκ πςνμπνυκμ 

ημο ανπέβμκμο ακενχπμο- αθθά ηαζ ζε πμζα ζδεμθμβζηά ιμκμπάηζα ααδίγεζ -

ζκδμοζζηζηέξ ακαθμνέξ. Βίκαζ δ δεφηενδ θμνά πμο μ ΐ. Γζχβαξ ακαθένεηαζ λεηάεανα 

ζημκ Εκδμοζζιυ ηαζ ιάθζζηα ζημ αλζμθμβυηενμ εεαηνζηυ ένβμ ηδξ Εκδζηήξ 

δναιαημονβίαξ, ζημκ ιφεμ ηδξ αημφκηαθα
664

. Δ πνχηδ θμνά ήηακ ζημ ένβμ Ζ 

θαηδξή δνινθνλία ηνπ θνπ κηζ. φιθςκα ιε ηδκ Εκδζηή ιοεμθμβία δ επζζηνμθή ζημκ 

Θευ -δ επίηεολδ ηδξ μθυηδηαξ- εηθνάγεηαζ ιέζα απυ ηδκ έκςζδ ηδξ αημφκηαθα ιε 

ημκ αβαπδιέκμ ηδξ ζημκ θυθμ Πμον. 

 

7. Οη Γάκνη 

ζμ πνμπςνμφιε ζηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα ακαηαθφπημοιε υηζ δ ζδεμθμβία 

ημο βίκεηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκδ ηαζ λεηάεανδ. Ώκαθένεηαζ, μθμέκα ηαζ πζμ άιεζα ζηδκ 

Ώκαημθζηή ημζιμεεςνία. ημζπεία απυ ηδ θζθμζμθία ηδξ ανίζημκηαζ δζάζπανηα ζημ 

ηείιεκμ ηςκ Γάκσλ ηαεχξ εηθνάγμκηαζ ιέζα απυ ηδ ζηέρδ ηςκ δναιαηζηχκ 

πνμζχπςκ. Σαοηυπνμκα, μ ζοββναθέαξ απμιαηνφκεηαζ ζηαεενά ηαζ ζοκεζδδηά απυ 

ηα ζημζπεία εηείκα πμο παναπέιπμοκ ζηδ ιεηαθοζζηή ηαζ ηδκ ζδεμθμβία ημο 

Υνζζηζακζζιμφ. Βζδζηυηενα, ζημ εεαηνζηυ ένβμ Οη Γάκνη μ εάκαημξ ακαδεζηκφεηαζ ςξ:  

 

i)  Δλζσκάησζε κε ηε θύζε 

Δ Ναοζζηά είκαζ πεναζιέκδξ δθζηίαξ βοκαίηα. Πνμεημζιάγεηαζ βζα ημκ εάκαηυ ηδξ, 

ημκ μπμίμ απμηαθεί «βάιμ». Μζα βαιήθζα ηεθεηή επακέκηαλδξ ζηδ ιδηένα θφζδ. 

ηαδζαηά μζ δοκάιεζξ ηδξ ελαζεεκμφκ. Ο εάκαημξ, υιςξ, δεκ μδδβεί ηαηά ημ 

πνζζηζακζηυ δυβια ζε «ηυπμ πθςενυ», «ηυπμ ακαπαφζεςξ» υπμο δ ροπή πενζιέκεζ 
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 Απηφζη ζ.43 
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 Δγθπθινπαίδεηα Γνκή, Βηδυζεζξ Αμιή, ηι. 26
μξ 

, ζ.63, Λήιια αημφκηαθα: «Αναιαηζηυ ένβμ ημο 

Εκδμφ πμζδηή Καθζκηάζα (4
μξ

 αζ. ι.Υ.). Σμ εέια ημο ααζίγεηαζ ζημκ ιφεμ ημο ένςηα ηδξ μιχκοιδξ 

Εκδήξ ηαζ ημο ααζζθζά Νημζζάκηα, μ μπμίμξ ηδκ πακηνεφηδηε, ιεηά ηδκ ηοπαία ζοκάκηδζή ημοξ ζημ 

ενδιδηήνζμ ημο Κάκαα» ηαζ ηι.12
μξ   

θήιια Καθζδάζα: «Σμ αημφκηαθα -ζζημνία ιζαξ πζζηήξ ηζ 

αθμζζςιέκδξ κέαξ ηαζ ημο αβαπδιέκμο ηδξ μ μπμίμξ ηδκ λέπαζε ελαζηίαξ ηδξ ηαηάναξ εκυξ ενδιίηδ-

απμηεθεί ανζζημφνβδια ηδξ ζκδζηήξ δναιαημονβίαξ πάνδ ζηδκ ηέθεζα ζζμννμπία ιμνθήξ, ζηδκ 

πεζζηζηυηδηα ηαζ ζηδ γςκηάκζα ηδξ πθμηήξ, απυ ηδκ μπμία λεπδδά ηάεε ηυζμ ιζα εφεοιδ κυηα.» 
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ηδκ αζχκζα ηνίζδ. Οφηε μδδβεί ζηδκ ακοπανλία, αθθά ζηδ ιεημοζίςζδ ζε έκα άθθμ 

θοζζηυ ζημζπείμ, ζε δέκηνμ. Θάκαημξ, δδθαδή, είκαζ δ εκμπμίδζδ ιε ημ πενζαάθθμκ.  

Ο ΐ. Γζχβαξ δίκεζ ηαζ πάθζ ημ ζδεμθμβζηυ ημο ζηίβια: 

 

Ναπζηθά: Αελ ζέισ … λα κηιψ. Βίκαη … φιν ξσγκέο… χγθνξκα … Βθηπθισηηθέο… 

ξσγκέο … Ώλαπαξηζηάλσ … ηε θχζε … Γσ … βαζχηαηα δσ … κε ηε ζέιεζή 

κνπ …665 

Γηαηξφο: Έρεηε πεηχρεη ζαπκαζηή βηνινγηθή πξφνδν. Έρεηε εγθνιπσζεί ην πεξηβάιινλ 

ζαο.
666

 

 

Βδχ απδπμφκηαζ μζ ζηέρεζξ ημο Roger Caillois: «Ώζζεάκεηαζ (ημ άημιμ) υηζ γίνεται 

… πχνμξ. Μεηαιμνθχκεηαζ, υπζ υηζ μοιάζει ιε (πχνμ), αθθά υηζ είναι (πχνμξ).»
667

 

Θα θέβαιε υηζ μ ηεεκεχξ είκαζ πθέμκ μ θπζηθφο ρψξνο ή μ ρψξνο ηεο θχζεο. 

 

ii)  Καηάξγεζε ηνπ «εγώ» 

Σμ «εβχ» ηδξ Ναοζζηάξ ηαηαθφεηαζ ζηαδζαηά ηαζ βζ‟ αοηυ εηείκδ ακαθένεηαζ ζημκ 

εαοηυ ηδξ ζημ ηνίημ πνυζςπμ: 

 

Ναπζηθά: ΐιέπσ παληνχ … Ο θφζκνο είλαη ζθαηξηθφο. Αηακαξηχξνκαη πνπ κηιψ … 

Αηακαξηχξεηαη πνπ κηιάεη. Αελ ππάξρεη ιφγνο λα μαλακηιήζεη. ΐιέπεη 

ζθαηξηθά. Έρεη ράζεη ην «εγψ» ηεο. Δ απεξαληνζχλε ηεο θχζεο, εμαθαλίδεη 

ηνλ παξαηεξεηή ηεο … Αηνρεηεχεηαη ζηε θχζε ην DNA αλαπφζπαζην.
668

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ επζθέβεζ ηδκ ηεπκζηή ηδξ ακαθμνάξ ζημ ηνίημ πνυζςπμ βζα κα 

οπμδδθχζεζ ηδκ μθμηθδνςηζηή αθμιμίςζδ ημο εαοημφ απυ ημ πενζαάθθμκ, ζε ηέημζμ 

ααειυ πμο πάκμκηαζ ηα δζαηνζηά παναηηδνζζηζηά ημο «εβχ». Δ αοημζοκεζδδζία 

δζαννδβκφεηαζ ηαζ ημ άημιμ αθμιμζχκεηαζ απυ ημ υθμκ. Γίκεηαζ έκα ιε υ,ηζ ημ 

πενζαάθθεζ. «Ώπμιζιείηαζ ηδ θφζδ», υπςξ ζζπονίγεηαζ ηζ μ Roger Caillois
669

. 

 

iii)  Γηείζδπζε ζην ζύκπαλ 
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 Δ Ναοζζηά δεκ ακηζθαιαάκεηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο ςξ ηένια. Καηακμεί ηδκ 

ακαηφηθςζδ ηςκ ιμνθχκ ηαζ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ηαζ πθάκδ ηδξ αημιζηυηδηαξ. Γζ‟ 

αοηυ δ δζείζδοζδ ζ‟ αοηήκ ηδ ζοιπακηζηή αθήεεζα ηδκ βειίγεζ εοδαζιμκία.  

 

Ναπζηθά:  Κπξηαξρείηαη απφ ην ζπλαίζζεκα ηεο εμαπιψζεσο ζηα φξηα ηνπ δηαζηήκαηνο. 

(…) Οη ρπκνί δπλακψλνπλ ηνλ θνξκφ ηεο. Δ ζθαηξηθφηεηα ηεο ζέαο κεδελίδεη 

ην ”εγψ” ηεο θαη απνηξέπεη ηελ θίλεζε. Ώηζζάλεηαη επδαηκνλία.
670

 

 

Καζ μζ ηνεζξ πνμακαθενεείζεξ πανάιεηνμζ ζπεηζηά ιε ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο 

(εκζςιάηςζδ ιε ηδ θφζδ, ηαηάνβδζδ ημο “εβχ” ηαζ δζείζδοζδ ζημ ζφιπακ) 

απακηχκηαζ ζηζξ δζδαπέξ ηςκ Εκδμοζζηζηχκ ηαζ ΐμοδζζηζηχκ ηεζιέκςκ.  

«Μία απφ ηηο πνιιέο θαη παλαλζξψπηλεο παξαδφζεηο επηβάιιεη ζε φινπο ηνπο κπεκέλνπο λα 

πεξάζνπλ κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζαλάηνπ πξηλ επηδηψμνπλ ηελ πλεπκαηηθή ηνπο 

αλαγέλλεζε. πκβνιηθά πξέπεη λα πεζάλεη ην παξειζφλ ηνπο θαη ην παιηφ εγψ ηνπο, πξηλ 

κπνξέζνπλ λα αλέιζνπλ ζην επίπεδν κηαο λέαο πλεπκαηηθήο δσήο ζηελ νπνία έρνπλ 

κπεζεί.»671
 

Σμ μκ ιε ημκ εάκαηυ ημο πενκά ζε ιζακ «άθθδ» δζάζηαζδ βκχζδξ ηαζ ζοκείδδζδξ. 

Γζα ηδκ ακοπανλία ημο «εβχ» ςξ δζαηνζηήξ μκηυηδηαξ ιέζα ζηδ θφζδ δ Ώκαημθζηή 

ζδεμθμβία ηαηαεέηεζ: 

«Ο ΐνπδηζκφο θαζψο εζηηάδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο “ζπλείδεζεο” θαη φρη ηεο “ςπρήο” γηαηί 

κάρεηαη ηελ ηδέα ελφο απαξάιιαρηνπ “εγψ” (…).»672
 

 

Μα ηαζ μζ ενδζηεζμθυβμζ ηαηαβνάθμοκ ηδκ ακηζδζαιεηνζηή ακηίθδρδ πενί 

ιεηαθοζζηήξ ακάιεζα ζημκ Εκδμοσζιυ/ΐμοδζζιυ ηαζ ζηδ δοηζηή ζδεμθμβία: 

«Ο ΐνπδηζκφο δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο ζξεζθείεο ζην φηη αξλείηαη ην ππνθείκελν ή ηελ ςπρή. 

Βάλ ην θαζεηί είλαη παξνδηθφ θαη άλεπ νπζίαο, πψο κπνξεί έλα ππνθείκελν λα ππάξμεη; Βίλαη 

κηα παξαίζζεζε (κάγηα). Βίκαζηε απιψο έλα ζχλνιν απφ λνεηηθέο θαη θπζηθέο ηδηφηεηεο (…) 

Δ έιιεηςε επίγλσζεο καο θάλεη λα πηζηεχνπκε φηη ν θφζκνο θαη ην ππνθείκελν είλαη νληφηεηεο 

αηψληεο. Ο Ελδνπηζκφο θαη ν ΐνπδηζκφο ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςε φηη απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε 
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είλαη ε απειεπζέξσζε απφ ηελ άγλνηα, ελψ νη ζεκηηηθέο ζξεζθείεο επηκέλνπλ ζηελ ππαθνή 

ζηηο εληνιέο ηνπ Θενχ γηα ηε ιχηξσζε.»
673

 

Καζ αθθμφ: 

«πνηνο εγθαηαιείπεη θάζε επηζπκία θαη θηλείηαη ρσξίο πφζνπο θαη ρσξίο ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

“εγψ” θαη ηνπ “δηθφ κνπ”, απηφο απνθηά ηε γαιήλε. Ώπηή είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ βξάρκαλ. 

Φηάλνληαο θαλείο ζ‟ απηήλ, δε γειηέηαη πηα. Ώλ ζηαζεί ζ‟ απηήλ αθφκα θαη ηελ ψξα ηνπ 

ζαλάηνπ, θηάλεη ζηε ληξβάλα, πνπ είλαη ην βξάρκαλ. ΐξάρκαλ ζεκαίλεη ηε βίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο απειεπζέξσζεο ζε απηή ηε δσή θαη κεηά ζάλαηνλ. Δ πξνζέγγηζε ηνπ βξάρκα-

ληξβάλα κεηά ηνn ζάλαην δελ είλαη ην ηέινο, αιιά κάιινλ κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν 

απειεπζεξσκέλνο εαπηφο ζπλερίδεη λα ππάξρεη αηψληα»
674

. Ώθθά ηαζ μ Σαμσζιυξ
675

 δίκεζ 

ακηίζημζπεξ ζοιαμοθέξ: 

Δ πενζβναθή ημο εακάημο ηδξ Ναοζζηάξ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηζξ πνμακαθενεείζεξ 

ζδεμθμβίεξ. Ο ΐ. Γζχβαξ δεκ ιζθά βζα ιζα «ζηζβιή» εακάημο, αθθά βζα ιζα ηεθεηή, 

έκακ «βάιμ», ιζα δζαδζηαζία πμο έπεζ ανπή, ιέζδ ηαζ ηέθμξ. Σμ ακαθένεζ, άθθςζηε, 

ηαζ ζημκ πνυθμβμ ημο ένβμο: «ηδκ πμνεία αοηή οπάνπμοκ ηνεζξ μνβακζηέξ εκυηδηεξ: 

Αμηζιαζία γςήξ, Κάεανζδ, Σαφηζζδ»
676

. Σμ ηεθζηυ ζηάδζμ είκαζ δ «ηαφηζζδ» ιε ηδ 

ιδηένα-θφζδ, δ ιεηαζημζπείςζδ ηδξ βδναζάξ βοκαίηαξ ζε δέκηνμ/ζηζά, ιέζα ζε ιζα 

ζθαζνζηή επίβκςζδ ημο ζφιπακημξ ηαζ ηςκ παθιχκ ημο. 

 

Ναπζηθά: Έβιεπα ζθαηξηθά γηα λα εμαθαλίζσ ηνλ εαπηφ κνπ, Βπθνξία … αλ έξσηαο 

απιεζίαζηνο … Άγγηζκα … Ρνή ρπκψλ … Ννεηηθή αδξάλεηα … Ρσγκέο 

θσηφο … Γαιαθηψδεο χπλνο … Γαιαθηψδεο χπλνο …677 

(…) Σέιεηνο εληνπηζκφο ηνπ παξφληνο. Έξσηαο! (…) Μεγέζπλζε ηνπ 

παξφληνο. Φαληαζηηθφ είδσιν ηνπ “έλα”. πγθερπκέλεο αηζζήζεηο! (…) Βίκαη! 

                                                 
673

 Robert Crawford, Σζ είκαζ ενδζηεία, φ.π., ζζ.119-120 
674

 John Bowker, Ο Θάκαημξ ηαζ μζ Θνδζηείεξ, φ.π., ζζ. 198-202 
675

Λάμο Σγε, Σάμ Σε Σγζκβη, φ.π., ζ.66: Ο μθυξ αθήκεηαζ ζε μηζδήπμηε θένεζ δ ζηζβιή. 

Γκςνίγεζ υηζ πνυηεζηαζ κα πεεάκεζ, 

ηαζ δεκ οπάνπεζ ηίπμηα ζημ μπμίμ 

κα πνμζπαεεί κα ιέκεζ πνμζημθθδιέκμξ: 

Οφηε αοηαπάηεξ ζημ ιοαθυ ημο, 

μφηε ακηζζηάζεζξ ζημ ζχια ημο. 

Αεκ ζηέπηεηαζ ηζξ πνάλεζξ ημο 

πδβάγμοκ απυ ημκ πονήκα ημο είκαζ ημο. 

Αεκ παναηναηεί ηίπμηα απυ ηδ γςή 

έηζζ είκαζ έημζιμξ βζα ημ εάκαημ, 

υπςξ έκαξ άκενςπμξ είκαζ έημζιμξ βζα φπκμ 

ιεηά απυ ιζα ηαθήξ ιέναξ δμοθεζά.» 
676

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.10 
677

 Απηφζη ζ.73 
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Γαιαθηψδεο χπλνο. Πξνρσξεκέλε απνκφλσζε. “Έλα”. 

Ρξξξξξξξξξξξξξνννννήεεεεε ρρρρρρπππππκκκκκκψσσσσλ 

Γηαηξφο: Ώηζζαλζείηε ζαλ δέληξν. Μελ θαζπζηεξείηε. Πιεζηάδεη.678
 

 

ημ Πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο δ ζφγοβμξ πμο πνμλεκεφμοκ ζημκ Γάζθαιν είκαζ έκα 

κεηνυ ημνίηζζ. ηδκ Κσκσδία ηεο Μχγαο, δ ζφγοβμξ είκαζ έκα έκημιμ/ιφβα. ημ ένβμ 

Οη Γάκνη δ ζφγοβμξ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε δέκηνμ βζα κα επζηεοπεεί δ έκςζδ. Καζ ζηζξ 

ηνεζξ πενζπηχζεζξ δ ζφγοβμξ, ημ εήθο, είκαζ ιζα μκηυηδηα αζφιααηδ βζα βάιμ εκχ δ 

έκςζδ πμο επζγδηείηαζ είκαζ πανάδμλδ. Μυκμ, υιςξ, ζημοξ Γάκνπο μθμηθδνχκεηαζ 

επζηοπχξ δ ηεθεηή: δ εκζςιάηςζδ ηαζ δ ιεηαιυνθςζδ πμο πνμμζςκίγεηαζ ηδκ αέκαδ 

ακαηφηθδζδ ιέζα ζηδ θφζδ ηαζ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ πκεοιαηζηήξ ακέθζλδξ ηαζ ηδξ 

μθζηή βκχζδξ. 

 

8. Ο θαιιόο πάλσ ζην ινπινύδη 

ημ επίηεκηνμ ηδξ ζδεμθμβίαξ ημο Εκδμοζζιμφ
679

 ανίζηεηαζ δ έκκμζα ηδξ ακαβέκκδζδξ 

ηαζ ηδξ ακαηφηθδζδξ ηςκ γςχκ ιέζα απυ ημκ εάκαημ. Ο ΐ. Γζχβαξ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ 

ιμκυπναηημ πνμαάθθεζ ακηίζημζπεξ ζδέεξ. Ο ηυζιμξ αοηυξ, μ βήζκμξ, είκαζ ημ 

ανκδηζηυ θζθι εκυξ ηυζιμο αεέαημο, πμο μ άκενςπμξ ιπμνεί ιυκμ κα δζαζζεακεεί ιε 

ημ έκζηζηηυ ημο ηαζ ιε ηδκ εκυναζδ. Έηζζ, μ Παφθμξ ακηζθαιαάκεηαζ αοηήκ ηδκ 

εθήιενδ ηαηάζηαζδ ημο υκημξ ζηδ βδ ηαζ επζζδιαίκεζ: 

Παχινο:  Ήηαλ ζθάικα πνπ γελλήζεθα. 

Μαξία: (Δ Μαξία μαπιψλεη ζην γξαζίδη θαη πεξηκέλεη κε αλνηρηά ηα πφδηα) 

Θα επηζηξέςεηο … Θα επηζηξέςεηο … ην ππφζρνκαη, αγάπε κνπ!680
 

 

Καζ δ επζζηνμθή ζημκ υθμκ, πενκά -ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα- ιέζα απυ ηδκ ενςηζηή πνάλδ 

ηαζ ημκ εάκαημ. Δ Μανία πενζιέκεζ ημκ Παφθμ ιε ακμζπηά ηα πυδζα. Βηείκμξ βίκεηαζ 

έκαξ «μθυζςιμξ θαθθυξ»
681

 ηαζ ζοκεονίζηεηαζ ενςηζηά ιε ηείκδ. 

 

Μαξία: Θα κνχ κηιάο κέζα απ‟ ηε κήηξα κνπ, κε ην αίκα κνπ. … Αελ πξέπεη 

λα κέλεηο εθηεζεηκέλνο ζ‟ απηφλ ηνλ άζιην θφζκν αγάπε κνπ. 

                                                 
678

 Απηφζη ζζ.92-93 
679

Padma Sambhava, φ.π., ζ.33: «Δ Θζαεηζακή ΐίαθμξ δ μπμία ηαεμδδβεί ζηδκ απεθεοεένςζδ ιέζα 

απυ ηδκ εκδζάιεζδ ηαηάζηαζδ γςήξ ηαζ επακαβέκκδζδξ ηδκ μπμία μζ άκενςπμζ απμηαθμφκ εάκαημ, 

έπεζ ηαθοθεεί ηάης απυ ιζα ζοιαμθζηή βθχζζα.» 
680

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ, φ.π., ζ.16 
681

 Απηφζη ζ.16: «Μανία ημκ πθδζζάγεζ ηαζ πασδεφεηαζ πάκς ημο) Βίζαζ έκαξ μθυζςιμξ θαθθυξ». 
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(Σα ιφγηα ηεο  Μαξίαο επεξεάδνπλ ηνλ Παχιν θη αξρίδεη λα 

αηζζάλεηαη ηελ ζηχζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Ώπνθηά αηζζήζεηο πένπο 

θηλήζεηο πένπο. Γίλεηαη ν ίδηνο έλα πένο θαη ζείεηαη πέξα δψζε.) 

Μαξία: Δ γε είλαη ζθνηεηλή· ζα ζε δηνρεηεχζεη ζηα δέληξα. Έια λα 

μαπιψζεηο ζην άζπξν... Θα ζνπ έρσ θσο ζηνλ ζάλαηφ ζνπ... Αελ 

πξέπεη λα κέλεηο άιιν εθηεζεηκέλνο ζ‟ απηφλ ηνλ αξλεηηθφ θφζκν, 

αγάπε κνπ. Ο ήιηνο ζα ζε θάςεη· ν άλεκνο ζα ζε μεξάλεη. Δ βξνρή ζα 

ζε δηνρεηεχζεη ζην δάζνο. Θα γίλεηο ρπκφο γηα ηα ινπινχδηα θαη ηα 

δέληξα... Ώλαςπθηηθφ. Βξσηηθή πνξηνθαιάδα... Θα ζείνληαη ζηνλ ήιην 

θαζψο ζα ζε ξνπθνχλ... Δδνληζκέλα... Θα είλαη ε πην δνμαζκέλε 

ζηηγκή ηνπ δάζνπο... Καη ηνλ άιιν ρξφλν νη θαξπνί ηνπο ζα κνηάδνπλ 

κε θεθάιηα παηδηψλ!682
 

 

Δ ενςηζηή ζοκεφνεζδ μθμηθδνχκεηαζ. Σμ ζχια ημο Παφθμο εζζένπεηαζ μθυηθδνμ 

ζημ αζδμίμ ηδξ Μανίαξ. Πνυηεζηαζ βζ‟ αηυια ιία πνςηυηοπδ ηαζ αθθυημηδ εζηυκα, 

πμο πδβάγεζ θοζζηά απυ ηδκ λέθνεκδ ηαζ απεθεοεενςιέκδ ζηέρδ ημο ΐ. Γζχβα.  

 

(Ο Παχινο θιαίγνληαο γνεξά, θαηξαθπιάεη ζαλ πένο αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο Μαξίαο.) 

Μαξία:    Έκπα κέζα κνπ... 

(Ο Παχινο ζέξλεηαη αλάκεζα ζηα κπνχηηα ηεο Μαξίαο θαη θαίλεηαη 

λα κπαίλεη κε ην θεθάιη ζην αηδνίν ηεο. Σν θιάκα ηνπ πλίγεηαη ιίγν-

ιίγν, θαζψο εηζρσξεί ην ζψκα ηνπ· θάπνηα ζηηγκή ειεπζεξψλεηαη θη 

έπεηηα απνκαθξχλεηαη. Δ Μαξία, ζε πιήξε εξσηηθή θαηάλπμε, 

επαλαιακβάλεη ηηο θξάζεηο: «‟ αγαπψ... Θα ζνπ θξαηψ ηνλ ηάθν 

ζνπ δεζηφ...». Ο Παχινο εμαθαλίδεηαη. Καζψο ε Μαξία θηάλεη ζε 

νξγαζκφ, ην θιάκα ηνπ Παχινπ ζηακαηά. Δ Μαξία κέλεη γηα ιίγν 

μαπισκέλε θαη θαηφπηλ ζεθψλεηαη απαζηξάπηνπζα θαη θνξάεη ηα 

ξνχρα ηεο κε θηιαξέζθεηα. Δ θνηιηά ηεο ειαθξά θνπζθσκέλε.)683
 

 

Πανυιμζα ζηδκή υπμο μθυηθδνμξ άκενςπμξ εζζένπεηαζ ζοιαμθζηά λακά ζηδ ιήηνα 

βζα κα πεεάκεζ ηαζ κα λακαβεκκδεεί εα δμφιε παναηάης ζ‟ έκα αηυια ακέηδμημ 

εεαηνζηυ ένβμ ημο ΐ. Γζχβα ηδ Μήδεηα. Έηζζ, δ ενςηζηή πνάλδ μδδβεί ζημκ εάκαημ 

                                                 
682

 Απηφζη ζ.16 
683

 Απηφζη ζ.16 
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ημο ανζεκζημφ. Αεκ είκαζ, υιςξ, ηίπμηα άθθμ πανά ιζα κέα βέκκδζδ, αθμφ αοημιάηςξ 

δ βοκαίηα ηομθμνεί. Καηά ημκ Εκδμοζζιυ: Θάκαημξ = ακαβέκκδζδ. Κζ μ ΐ. Γζχβαξ 

πνμζεέηεζ:  

Δξσηηθή πξάμε = Δίζνδνο ζηε κήηξα = Θάλαηνο = Αλαγέλλεζε.  

Ο ΐ. Γζχβαξ ζοιπθδνχκεζ, επεηηείκεζ ηζ ακαιμνθχκεζ πάκημηε ηζξ παναδεδμιέκεξ 

ζδεμθμβίεξ, χζηε κα ηζξ ζοκημκίζεζ ηαζ κα ηζξ εκανιμκίζεζ ιε ηζξ ηαεδιενζκέξ 

ακενχπζκεξ πνάλεζξ ηαζ θεζημονβίεξ, ηζξ μπμίεξ ακάβεζ ζε ζοιαμθζηήξ ζδιαζίαξ 

έκκμζεξ. 

 

9. Οη πιύζηξεο 

Θηβεηηαλή Βίβινο ησλ Νεθξώλ 

πςξ εζπχεδηε, μ Γζάκκδξ είκαζ ελακηθδιέκμξ ηαζ ηαηαναηςιέκμξ ηαζ ανίζηεηαζ ζηα 

πνυεονα ημο εακάημο.  Έπεζ ήδδ εζζέθεεζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ «απχθεζαξ» ηδξ γςήξ. 

Δ Μάβδα ςξ ημ εδθοηυ ζημζπείμ ζημ ένβμ επζδζχηεζ κα ηναηήζεζ ημκ αβαπδιέκμ ηδξ 

ζηδ βδ, ημκηά ηδξ. 

 

Μάγδα:   πγθεληξψζνπ ζ‟ έλα θφθθν άκκνπ. 

Γηάλλεο:  Έρσ ράζεη ηελ αίζζεζε ηνπ ιίγνπ. 

(…) 

Μάγδα:   (…) Λχγηζε. Έια πίζσ ζην ιίγν. 

(…) 

Γηάλλεο:  Αηαιχνκαη.684
 

 

Ο Γζάκκδξ έπεζ εζζέθεεζ ζε ηνμπζά ιεηαζημζπείςζδξ. Έπεζ απμημθθδεεί απυ ημ «θίβμ» 

πμο πνμζθένμοκ μζ αζζεήζεζξ ηδξ βήζκδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ μδεφεζ  ιέζα απυ ημκ 

εάκαημ πνμξ ηδκ οπανλζαηή ημο μθμηθήνςζδ. Βπζημζκςκεί ιε ηδ Μάβδα, αθθά μζ 

αζζεήζεζξ ημο ζηαδζαηά ημκ εβηαηαθείπμοκ, υπςξ ζοκέαδ ηαζ ζηδ Ναοζζηά ζημοξ 

Γάκνπο, ηαζ ζημκ Φάκδ ζημ Βνπλφ. Δ ελάκηθδζδ ημκ ηαηαπμκεί. Ώπεοεφκεηαζ ζημκ  

Κνακη: 

 

                                                 
684

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ πθφζηνεξ, φ.π., ζζ.4-5 
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Γηάλλεο: Θέισ λα ζσζψ. Φχγε. Θα μεράζσ. (Ο Μαχξνο ηνλ θνηηά αηάξαρνο). Θεφο 

ππάξρεη. Σνλ είδα. Μα δελ πξνζθέξεη θάηη θαιχηεξν. Αεηλνπαζεί καδί κνπ. Θα 

πξνζαξκνζηψ αιιά πνχ;685 (…) Μάγδα, έρσ ζθελψζεη ζηνλ Θεφ.
686

 

 

ηδ δζάζηαζδ πμο εζζένπεηαζ δζαζζεάκεηαζ ηδκ φπανλδ ημο Θείμο. Βκυξ Θεμφ πμο δεκ 

ιπμνεί κα ημκ αμδεήζεζ, δζυηζ μ ίδζμξ, μ Θευξ, έπεζ ηαεμνίζεζ αοηήκ ηδκ κμιμηέθεζα 

ηδξ αέκαδξ εκαθθαβήξ γςήξ ηαζ εακάημο. Πνέπεζ  κα απμημθθδεεί απυ ηδκ ζδεμθδρία 

ημο ελόο Θεμφ βζα κα απεθεοεενςεεί ηαζ κα εκςεεί ιε ημ υθμκ. Ο πμνυξ 

παναημθμοεεί ηδ ζηαδζαηή είζμδμ ημο Γζάκκδ ζηδ ιεηαεακάηζα θάζδ. Ο ΐ. Γζχβαξ 

εεςνεί υηζ δ παναημθμφεδζδ ηδξ επζεακάηζαξ δζαδζηαζίαξ είκαζ έκα ιάεδια βζα ημκ 

ηάεε άκενςπμ ηαζ θοζζηά βζα ημ ημζκυ/εεαηέξ πμο παναημθμοεεί ηδκ πανάζηαζδ: 

 

Γηάλλεο: Θα ράζεηε ην δίδαγκα;
687

 

 

θέεζ ζηζξ βοκαίηεξ ημο πμνμφ. Πνυηεζηαζ βζα «δίδαβια», βζα ιφδζδ ζηα άδοηα εκυξ 

ιοζηδνζαημφ θαζκμιέκμο ηαζ ιζαξ απυημζιδξ δζαδζηαζίαξ. 

ηδ ζοκέπεζα μζ βοκαίηεξ/πθφζηνεξ πάκμοκ ηδκ ανπζηή ζδζυηδηά ημοξ ςξ 

«πθήεμξ»/πμνυξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ακαπαναζηήζμοκ ηζξ πμζηίθεξ 

ιεηαιμνθχζεζξ πμο πνεζάγμκηαζ ζημκ ζοββναθέα βζα ηδκ μζημκμιία ημο ένβμο ημο: 

ιεηαιμνθχκμκηαζ ζε ζηοθί, ζε πμοθί, ζε ηίβνδ, ζε πανααάκ ηαζ ηεθζηά ζε δνάημ. Οζ 

ιεηαιμνθχζεζξ αοηέξ, ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ ιε ηα ζηάδζα -ιε ηζξ ειπεζνίεξ ημο 

Bardo
688

- ζφιθςκα ιε ηδ «Θζαεηζακή ΐίαθμ ηςκ Νεηνχκ», ζηα μπμία εζζένπεηαζ μ 

απενπυιεκμξ, Γζάκκδξ, ηαηά ηδκ ηάεμδυ ημο ζημκ «άθθμ» ηυζιμ. Ήιενεξ ηαζ άβνζεξ 

«εευηδηεξ» ειθακίγμκηαζ ςξ ακηακαηθάζεζξ ηδξ ζοκείδδζήξ ημο εκ γςή
689

. 

Έηζζ, ημ «ζηοθί» εα ιπμνμφζε κα ζοιαμθίγεζ ηδ δφκαιδ ηαζ ηδκ ηονζανπία πμο είπε μ 

Γζάκκδξ υζμ ήηακ εκ γςή: 

                                                 
685

 Απηφζη ζ.6 
686

 Απηφζη ζ.12 
687

 Απηφζη ζ.10 
688

Padma Sambhava, φ.π., ζ.65: «Οζ ειπεζνίεξ ημο Bardo, μζ ιεηαεακάηζεξ ειπεζνίεξ, βίκμκηαζ αθυνδηα 

ηναοιαηζηέξ ηαζ μδδβμφκ ζημκ πακζηυ ηαζ ηδκ πανάηνμοζδ, βζαηί είιαζηε εκηεθχξ απνμεημίιαζημζ κα 

ακηζιεηςπίζμοιε ηαζ ιάθζζηα ζςνεοηζηά υθεξ ηζξ ηανιζηά έκμπεξ ηαηαζηάζεζξ πμο ιαξ 

πανμοζζάγμκηαζ. Καζ πμο κμιίγαιε απυ άβκμζα υηζ είπακ ιε επζιέθεζα απμηνοαεί.» 
689

 Απηφζη ζζ.162: «(…) μζ εζνδκζηέξ ηαζ μζ αβνζςπέξ εευηδηεξ, (…) αοηέξ μζ υρεζξ πμο θένμοκ ιάζηεξ 

ιε ηεθαθέξ γχςκ (…) δεκ έπμοκ δζηή ημοξ οπυζηαζδ, αθθά ακαδφμκηαζ απυ ηδκ εκένβεζα ηδξ ίδζαξ ζμο 

ηδξ Καηάζηαζδξ ηδξ οκείδδζδξ. Ώκ δζαθοεείξ αδζαπχνζζηα ιέζα ζ‟ αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ, εα ηα 

ακαβκςνίζεζξ υθα αοηά βζα υηζ πναβιαηζηά είκαζ, εα απαθθαβείξ απυ ημκ ηνυιμ ηαζ ηδκ αβςκία ηαζ εα 

πναβιαηςεείξ ζα ΐμφδαξ.» 
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(Ο ρνξφο κεηακνξθψλεηαη ζε ζθπιί θαη νξκά αιπρηψληαο ζηνλ Γηάλλε. Σνπ ρπκάεη αγξηεκέλν. 

Βθείλνο ην ζπξψρλεη κε δχλακε θαη ην ζσξηάδεη ράκσ. Σν ζθπιί δηαιχεηαη ζε θνκκάηηα, κα 

αλαζπληίζεηαη θαη θνπινπξηάδεηαη κνπγθξίδνληαο ζην βάζνο.) 

Γηάλλεο: (θαζψο πιεζηάδεη ην ζθπιί) 

  ε ηξνκάδεη ε δχλακή κνπ; Ώπ‟ απηήλ πεζαίλσ δχζηπρν.
 690

 

 

Ο Γζάκκδξ εοιάηαζ ηδκ πνυηενδ αίβθδ ημο ηαζ μιμθμβεί υηζ δ οπεναμθζηή δφκαιή ημο 

ηαζ δ ακηζγδθία πμο πνμηαθμφζε ζημοξ άθθμοξ ημκ ηαηέζηνερακ. Οιμθμβεί ζηδ 

Μάβδα υηζ ημονάζηδηε κα ακαβεκκάηαζ ζηδκ φθδ: 

 

Γηάλλεο: Μάγδα, δελ ζέισ άιιε γέλλα. Αελ ζέισ άιιε επζχλε. Κη εμάιινπ απηφ ην 

ξνχρν δελ θξχβεη άιιν απφ λχρηα θαη δηάζπαξηε καλία.
691

 

 

Δ γςή απμηαθείηαζ «νμφπμ», «εοεφκδ», «κφπηα», ιε ηδκ έκκμζα ηδξ άβκμζαξ ηαζ 

«ιακία» ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ζοκεπμφξ αβςκίαξ ηαζ πάθδξ. Ο Γζάκκδξ δεκ ακηέπεζ άθθμ 

ηέημζμ νμφπμ, άθθδ «βέκκα», άθθδ εκζάνηςζδ δδθαδή. Πνμηζιά κα πεεάκεζ. ηδ 

ζοκέπεζα μ πμνυξ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε «πμοθί», πμο οπμκμεί ηζ ελοικεί ηδ πανά ημο 

ένςηα.  

 

Πνπιί:  Σνπ έξσηα ηνπ πξέπεη θσο 

Σνπ πξέπεη ηζίνπ-ηζίνπ 

Να πεξπαηάο κε ην θεθάιη πιάη ζην θεγγάξη 

Καη λα ζηνράδεζαη κε ηζίνπ-ηζίνπ.
692

 

 

Ώκαθένεηαζ ζημκ ένςηα ημο Γζάκκδ ηαζ ζηδκ έκςζή ημο ιε ηδκ αβαπδιέκδ ημο 

Μάβδα. Δ οπυικδζδ ημο ένςηα, υιςξ, δεκ ανηεί βζα κα επζζηνέρεζ μ Γζάκκδξ ζηδκ 

οθζηή πναβιαηζηυηδηα. Βηείκμξ έπεζ ήδδ εζζπςνήζεζ ααεζά ζημ άννδημ.  
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Γηάλλεο: Άθνπ. Σν θεθάιη κνπ έρεη κηα ζεηξά κάηηα γχξσζε. ΐιέπσ νινχζε. Αελ έρσ 

πιάηε. Αε βιέπσ εαπηφ. (…) Βηνχηνο κφλν κε αθνινπζεί πηζψπιαηα 

θξαηψληαο έλα ζηηιέην. Μπήθα νιφζσκνο ζην παλ.
693

 

 

ζμ ηζ ακ δ Μάβδα ημο οπεκεοιίγεζ ημκ δεζιυ ημοξ ηαζ ημκ πανμηνφκεζ κα 

επζζηνέρεζ, ηυζμ εηείκμξ απμιαηνφκεηαζ: 

 

Γηάλλεο: Πψο λα ηε δηαλχζσ κηα ηέηνηα επηζηξνθή πνπ δεηάο; 

Μάγδα: Ξέραζε. 

Γηάλλεο: Ση; Πνην απ‟ φια; Σν θαζέλα απαξηίδνπλ ην ζήκεξα. Βίλαη ε ππμίδα πιεχζηο 

ηνπ φληνο. Ξέξσ πεξηζζφηεξα, αιιά ην ράνο μαλνίγεηαη καθξχηεξα θαη κέλσ. 

(…) Αελ ζέιεηο λα θαηαιάβεηο ηε βηνινγηθή κνπ απνμέλσζε; Αε βιέπεηο ηα 

κάηηα κνπ πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί ζε δπν ηξχπεο; (…) Πιεξνθνξίεο απ‟ νινχζε 

δηάζπαξηεο θη αλφκνηεο κε βνκβαξδίδνπλ θάζε ζηηγκή θαη πξέπεη λα ηηο 

ζπγθξαηψ (…).694 

 

Κζ υθμ απμνία δ Μάβδα δζενςηάηαζ: 

 

Μάγδα:  Ση πεξηζζφηεξν αμίδεη ε γλψζε απ‟ ηνλ θαξπφ πνπ θξέκεηαη 

ψξηκνο.
695

 

 

Δ Μάβδα πνμαάθθεζ ημ δίθδιια επζθμβήξ πμο έπεζ μ άκενςπμξ: ηαηάηηδζδ ηδξ 

αθήεεζαξ/«βκχζδ» ή πνμζηυθθδζδ ζηδκ οθζηή γςή/«ηανπυξ πμο ηνέιεηαζ». Δ 

Μάβδα ιε ηζξ παναζκέζεζξ ηδξ ειπμδίγεζ ημκ Γζάκκδ ζημ ηαλίδζ ημο. Αεκ ημκ αθήκεζ κα 

απεθεοεενςεεί απυ ηδ βήζκδ έθλδ. Ώβηζζηνςιέκδ ηαζ αθμιμζςιέκδ απυ ημ ααζίθεζμ 

ηςκ αζζεήζεςκ ηαζ ηδξ οθζηυηδηαξ απμνεί πμο μ Γζάκκδξ επζθέβεζ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ 

βκχζδξ ηαζ ηδξ αθήεεζαξ ακηί ηδ δοκαηυηδηα κα βεοηεί έκακ χνζιμ ηανπυ ιε ηζξ 

αζζεήζεζξ ημο, ακηί ηδξ οθζηυηδηαξ δδθαδή. Κάηζ ακηίζημζπμ ζοκέαδ ηαζ ιε ημοξ 

πνςηυπθαζημοξ ζημκ Υνζζηζακζηυ Πανάδεζζμ, ιυκμ πμο εηεί μ «πενίενβμξ» ήηακ δ 

βοκαίηα, δ Βφα, πμο πνμηίιδζε κα βεοηεί ηδ βκχζδ. Βδχ είκαζ μ άκηναξ, μ Γζάκκδξ 
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πμο απανκζέηαζ ηδκ οθζηυηδηα ηζ επζθέβεζ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ βκχζδξ, ιέζα απυ ηδκ 

ειπεζνία ημο εακάημο. 

 

ηδ ζοκέπεζα μ πμνυξ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε ηίβνδ. Με πδδήιαηα ηζκείηαζ βφνς απυ ημκ 

Γζάκκδ ηαζ πενζβνάθεζ ηα ζοιπηχιαηα πμο αοηυξ αζζεάκεηαζ. Δ Μάβδα ηδκ θμαάηαζ: 

 

Μάγδα: Σνλ ερζξφ γηα ηνλ θίιν κάο θάλεηο; 

Σίγξε:  πσο κε βνιεχεη ηελ θάζε πεξίζηαζε. 

Μάγδα: Θαξξείο πσο ζα ελδψζσ ζηα ράδηα ζνπ; Καη ηη θεξδίδεηο κε ηα δσηθά 

ζρήκαηα πνπ αιιάδεηο αθνύ ζην βάζνο είζαη ην ίδην κε θείλνλ. 

Σίγξε:  Αελ είκαη ην ίδην, είκαη πεξηζζφηεξν. (…) Σνλ ζηγνληάξσ ζηνλ 

ζάλαην.
696

 

 

Βδχ επζαεααζχκεηαζ μ ζζπονζζιυξ ιαξ υηζ μζ γςζηέξ ιμνθέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ 

Γζάκκδ είκαζ μζ πνμαμθέξ ηδξ δζηήξ ημο ζοκείδδζδξ -«αθμφ ζημ αάεμξ είζαζ ημ ίδζμ ιε 

ηείκμκ». Ο Γζάκκδξ ήηακ έκαξ δοκαηυξ πμθειζζηήξ/αενμπυνμξ, πμο ακαιεηνζυηακ ιε 

ημοξ αζεένεξ, ζοκακηζυηακ ιε ημ ηεκυ, αίςκε ζηδ ιμκαλζά ημο μονάκζμο μνίγμκηα ηαζ 

ηζξ οπενααηζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ δζαζζεακυηακ ημ ιοζηζηυ ηδξ θφζδξ. Ήηακ έκαξ απυ 

ημοξ λεπςνζζημφξ ακενχπμοξ. Ήηακ ηάηζ ζακ ηίβνδξ. 

 

Σίγξε:  Ώπηφο είλαη ν έλαο, γηγάληηνο, εγψ ε κάδα.  

Μάγδα:  Εζνπεδψλεηο ζην έλα. Σνλ κηζείο ηνλ άλζξσπν.
697

 

 

Ώκηίεεηα μ πμθφξ θαυξ, δ ιάγα, αδαήξ ηαζ απμλεκςιέκδ δζήβε αίμ οθζζηζηυ ηαζ 

αδζάθμνμ βζα ηα ιεβάθα ηαζ ηα αθδεζκά. Ώθθμηνζςιέκδ απυ ηδκ ηαεδιενζκή νμοηίκα: 

Σίγξε: (αλαθεξφκελε ζηνλ άλζξσπν γεληθά) ηελ πφιε, ζην απηνθίλεην, εμνληψλσ 

ηα πφδηα ηνπ ζηε δνπιεηά, ηα ρέξηα ηνπ ζην ζπίηη, ην κπαιφ ηνπ. Υαξά 

απξηαλή, ν έλαο κε ηα δηζεθαηνκκχξηα πνδάξηα. 

(…) 

Μάγδα:  Καη πνην ην κέιινλ κε ηέηνηα αθξσηεξηαζκέλα θνξκηά; 

Σίγξε:  Μηα ίζηα γξακκή ζην δηάζηεκα. 
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 Απηφζη ζζ.18-19 
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Μάγδα: (εηξσλεχεηαη) Έρεη αλάγθε ην παγθφζκην απ‟ ηε ξάηζα ζνπ! (απνκαθξχλεηαη 

θη απνκνλψλεηαη) Μφλε.
698

 

 

Οζ άκενςπμζ παναιίγμκηαζ ζε ακχθεθεξ ηαεδιενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ. Μυκμζ ηζ 

απνμζηάηεοημζ ηαζ αδαείξ. Πμζα είκαζ δ θφζδ, υιςξ, βζα ηδκ ακενςπυηδηα πμο 

ημζιάηαζ εθδζοπαζιέκδ πςνίξ κα ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ πναβιαηζηή μοζία ηδξ φπανλήξ 

ηδξ; Δ ηίβνδξ απακηά: 

 

Σίγξε:  Σαγκέλε φκσο ζε κηα ηδέα γιηηψλεηο. 

Μάγδα:  Καη πνηα είλαη απηή; 

Σίγξε: Ώπηή πνπ δεηάεη ηε ζπκπαξάζηαζε. Ο άλζξσπνο δε θνβάηαη λα ζηαζεί 

θνληά ζνπ, δελ έρεη άιιεο ζθέςεηο απ‟ ηε γε θαη ηνλ γφλν.699(…) 

Πξνζπάζεζε λα αδεξθσζείο ηε κάδα. 

Μάγδα: Ώπ‟ ηε κάδα πξνέξρνκαη. Υξφληα νιφθιεξα βνινδέξλσ ζηα ράνο ηεο. 

Μεξνδνχιη, κεξνθάη δίρσο αλάζα, απνζηεσκέλε απ‟ ηελ ηειεφξαζε θαη ην 

κφρζν. Οχηε έλα ειηνβαζίιεκα γηα εξεκηζηηθφ νχηε κηα πίζηε γηα ηελ 

σξαηφηεηα ηνπ κπαινχ. 

Σίγξε:  Να παζρίδεηο γηα θάηη θαιχηεξν. 

Μάγδα:  Ση είλαη θαιχηεξν; 

Σίγξε:  Βγψ ζην είπα ε ηδέα.  

Μάγδα:  Πνηα ηδέα; Υηιηάδεο θπθινθνξνχλ απ‟ ηνπο ειεθηξνληθνχο εγθεθάινπο γηα λα 

ζπλζιίβνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη λα ππνδνπιψλνπλ αθφκα πην πνιχ ην 

δφιην θνξκί καο. Παληνχ ε λαπηία κε ζπληξέρεη, νινχζε ν γέισηαο θη ε απάηε 

δψλνπλ ηνλ δφιην ιαφ καο. Έια θαεκέλε ηα πηζηεχεηο;
 700

  

Δ ηίβνδξ πνμηείκεζ ηδκ επζδίςλδ ηδξ αθθδθεββφδξ ακάιεζα ζημοξ ακενχπμοξ ηαζ έκα 

ζζπονυ ζδεμθμβζηυ υναια ςξ ηζξ ιμκαδζηέξ δζελυδμοξ ηδξ ιάγαξ απυ ημ ηέθια ηδξ. Δ 

Μάβδα αθέπεζ πακημφ ηδκ εηιεηάθθεοζδ απυ ημοξ ηναημφκηεξ ηαζ ηζξ ζδεμθμβζηέξ 

απάηεξ πμο ζεναίνμοκ ζηδ ιάγα. Βίκαζ δφζπζζηδ ηζ επζθοθαηηζηή. 
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Σίγξε: Ώπηφ ζα ζε θαηαζηξέςεη. Ώκθηβάιιεηο, αξξψζηεζεο, είζαη ρακέλε.(…) (Δ 

ηίγξεο αγξηεχεη θαη θέξλεη πήδνπο νπξιηάδνληαο. Πιεζηάδεη ηνλ Γηάλλε θαη ηνλ 

δαγθψλεη ζην πφδη. Βθείλνο πεηάγεηαη θαη ηεο ξίρλεηαη.) 

(…) 

Γηάλλεο: Αελ είκαζηε απφ ηελ ίδηα γέλλα. Ώεδηάδσ κε ηε ζθέςε πσο αλαζαίλεηο δίπια 

κνπ. 

Σίγξε:  Πνιεκάσ ηελ αδηθία. 

Γηάλλεο: Πνιέκα ηελ. ηαλ ληθήζεηο, ζα ‟ρεηο θη εζχ έλα δίθαην πνπ ζα αδηθεί. Πνιέκα 

ηελ θη άζε κε ήζπρν. 

Σίγξε:  ην δηθφ ζνπ δίθαην ηνπ ράνπο. 

Γηάλλεο: Βθεί ζα βξεηο ηελ αιήζεηα θη εζχ. Βθεί ηε ιεπηεξηά. ,ηη θη αλ είζαη 

εμαπινχζαη ζην απέξαλην. Σίπνηα δε κεηξάεη. Σίπνηα δε λνείηαη. 

Σίγξε:  Μεδέλ. 

Γηάλλεο:  (θσλάδεη) Κξαλθ …701
 

 

Ο Γζάκκδξ ακηζδζηεί ιε ηδκ ηίβνδ. Θεςνεί υηζ δ ιάγα δεκ εα ανεζ πμηέ ημ δίηζμ ηδξ 

δζυηζ δεκ οπάνπεζ δίηαζμ ζημ πάμξ. Ώοηυ πμο ηονζανπεί ζημ ζφιπακ είκαζ ημ κεδέλ, 

υπζ ζακ απαλίςζδ ηςκ πάκηςκ αθθά ζακ ζύλζεζε ηςκ πάκηςκ, πμο μδδβεί ζημ υθμκ. 

οκεπχξ, δ ηίβνδξ, ςξ πνμαμθή ηδξ ζοκείδδζδξ ημο Γζάκκδ, πνμζπάεδζε κα ημκ θένεζ 

ζηα βήζκα ιέηνα ηαζ κα ακαδείλεζ ημ δζηαίςια υθςκ ζηδ δζηαζμζφκδ. Ο Γζάκκδξ, 

υιςξ, δεκ ζηέθηεηαζ πθέμκ ιε οθζζηζηά ιέηνα ηαζ ζηαειά αθθά ιε ζοιπακηζημφξ 

υνμοξ. 

Δ επυιεκδ ιεηαιυνθςζδ ημο πμνμφ είκαζ πενζζζυηενμ θεζημονβζηή ζηδκζηά ηαζ 

θζβυηενμ ζδεμθμβζηά ζδιαζιέκδ: μ πμνυξ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε πανααάκ βζα κα ηνφρεζ 

ηδ Μάβδα απυ ημκ Γζάκκδ. 

 

Παξαβάλ: Ώο ηνπ δψζνπκε θη απηή ηελ επθαηξία. Κξχςνπ. Κη αλ ηνπ ιάρεη λα δήζεη ζα ζ‟ 

αγαπήζεη.702
 

Ο Γζάκκδξ, ςξ ηεθεοηαία ακαθαιπή ακαεοιάηαζ ηδκ ενςηζηή επαθή ιε ηδ Μάβδα, 

ακαζηαηχκεηαζ ηαζ ηδκ ακαγδηά, απεβκςζιέκα, ιέζα ζε ιζα πμζδηζηή έλανζδ. 

 

Γηάλλεο: Ξεξακέλνο ζηνλ δξφκν κε ληφηε μεζθηζκέλε 
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Σν θεγγάξη ρξσκαηίδεη ην κπαιφ κνπ. 

Καη καθξηά ε ζησπή ζνπ, νινέλα κε ηνλ ρξφλν ζαλ θξαπγή. 

Μάγδα, θφξε κνπ απφ δάρηπια θη απχζκελν δέξκα, 

Εζεκεξία αηζζήζεσλ θαη ζάλαηε 

Δ ζησπή ζνπ κνπ ‟ξρεηαη ζη‟ απηηά κνπ κπφκπα. 

Σηηάληνο ζφξπβνο ζπληαξάζζεη ηνλ γαιαμία. 

α λα ‟δσζεο καθξνβνχηη 

Καη θξαηψληαο πέξ‟ απ‟ ηνλ ρξφλν ηελ αλάζα 

Μεηακνξθψζεθεο ζε γνξγφλα. 

Θεά θαη θσο ηνπ βνιηατθνχ ηφμνπ. 

Κνηκηζκέλε γειάδα ζην ρσξάθη 

Δ πνηλή ζνπ είλαη ρεηξφηεξε απ‟ ηελ θφιαζε. 

Μάγδα … Μάγδα … Μάγδα …703 (…) Αελ λνηάδνκαη πηα, ζην δηάνιν ηα 

εξσηήκαηα θη νη κεγάιεο ηδέεο. Δ κνξθή ηεο αμίδεη πνιχ πεξηζζφηεξν απ‟ ηνλ 

γαιαμία. Μηα καηηά ηεο αμίδεη φζν αίκα ηξέρεη ζηηο θιέβεο κνπ. Σα δάρηπιά 

ηεο είλαη ε αξρή θαη ην ηέινο. (…) ρη ηψξα ν ζάλαηνο. Αελ αμίδεη ηνλ θφπν ε 

πηψζε.(…) 

Μάγδα: Παηδεχεηαη.704
 

 

Ο Γζάκκδξ ακηζθαιαάκεηαζ υηζ δ έκςζδ, μ βάιμξ ιε ημ εδθοηυ ζημζπείμ είκαζ ιέζα 

ζηδ δζαδζηαζία ηδξ απμηάθορδξ ηδξ αθήεεζαξ. 

 

Γηάλλεο: Βίζαη έλαο θφζκνο άιινο θη νιφηδηνο Μάγδα. Βθείλν πνπ δελ μέξσ θη φκσο η‟ 

αλαγλσξίδσ κφιηο κε πιεζηάζεη. Βίζαη ην αληίζηξνθν πνπ βιέπσ ζηνλ 

θαζξέθηε. Μηα άζπξε άρλε απφ ζπέξκα θαη δχλακε. Βίζαη ε γλψζε ε 

κνλαδηθή π‟ αλαξσηηφκνπλ.
705

 

 

Σμ πανααάκ/πμνυξ υιςξ δεκ αθήκεζ ηδ Μάβδα κα πθδζζάζεζ ημκ Γζάκκδ αθεκυξ βζαηί 

δεκ πνυηεζηαζ κα ηδκ ακαβκςνίζεζ: 
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Παξαβάλ: ρη αθφκα. α ζε δεη δε ζα ζε πηζηέςεη.706
 

 

ηαζ αθεηένμο δζυηζ εα ηζκδοκέρεζ ακ ζιίλεζ ιε έκακ ιεθθμεάκαημ. Ο Γζάκκδξ 

απμβμδηεφεηαζ ηαζ θςκάγεζ ηεθζηά ημκ Κνακη, ημκ Μαφνμ κα ημκ ζοκηνέλεζ. 

 

Γηάλλεο: Σν καραίξη ζνπ εηνίκαζε θαιέ κνπ, ζαξξψ πσο έθηαζε ε ψξα. Μαθξηά ηεο λα 

δήζσ άιιν δελ αληέρσ, νζκέο πνπ έρσ θαη νξάκαηα κε θαίλε αθφκε πην 

βαζηά. Κη φιε ε αγάπε γηα ηε δσή πνπ είρα πξηλ ιίγν θηφιαο ζηνλ ζάλαην κε 

ζπξψρλεη. (…) θηά κνπ πξνζθηιή θαη καχξε. (…) Πίζσ εξρφζνπλ ζα ζθηά 

κνπ κε δξεπάλη. Κάζε βήκα θη ν ζάλαηνο αληάκα.
707

 

 

Σεθζηά δ Μάβδα ηαηαθένκεζ κα λεθφβεζ απυ ηδκ επζηήνδζδ ημο πανααάκ/πμνμφ ηζ 

εκχ είκαζ έημζιδ κα ζοκακηήζεζ ημκ Γζάκκδ, ημ πανααάκ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε Ανάημ 

πμο ηδξ ηθείκεζ ημκ δνυιμ. Μεηά απυ πάθδ δ Μάβδα απμημζιζέηαζ ζ‟ έκα θζεάνζ ηζ μ 

Ανάημξ λαπθχκεζ πάκς ηδξ ιε ενςηζηέξ ηζκήζεζξ. Δ ιεηάααζδ ημο Γζάκκδ ζηδκ 

«άθθδ» δζάζηαζδ μθμηθδνχκεηαζ ζηαδζαηά: 

 

Γηάλλεο:  Βάπηηζκα. 

(ηέθεη ζε θαηαθφξπθε ζηάζε, ρψλνληαο ην θεθάιη ηνπ ζ‟ έλα ζσξφ απφ 

ρψκα. Μέλεη εθεί ζαιεχνληαο αξγά πέξα δψζε ζα δεληξάθη. Υακειψλεη ηα 

πφδηα ηνπ, παηάεη ζηε γε, γνλαηίδεη θαη ζθάβεη ζην ζεκείν εθείλν κε ηα ρέξηα 

ηνπ.) 

Αλαβάπηηζκα ζην ρώκα. αλ ην ζθνπιήθη ζα ρσζψ ζηα ππφγεηα 

θαιληεξίκηα, ηνλ αξρέηππν κύζν αλαδεηψληαο. ηκά ζηηο ξίδεο ζα ζηαζψ θαη 

ζα μαπιψζσ.  

(θάβεη κηα κεγάιε ηξχπα). 

Να μαπνζηάζσ.  

(Υψλεηαη κε ην θεθάιη ζηελ ηξχπα. Υάλεηαη ζηε γε. Ξαλαβγαίλεη ζε ιίγν πην 

πέξα. Ώλνίγεη θαηλνχξγηα ηξχπα κε αθάληαζηε ηαρχηεηα.)  

Να θνηκεζψ. 

(Μπαίλεη ζηελ θαηλνχξγηα ηξχπα. Ξαλαβγαίλεη πην πέξα.)  

Τελ επεξγεηηθή  κνπ ζήςε ηξνθή ζην δέληξν λα δώζσ. 

                                                 
706

 Απηφζη ζ.29 
707

 Απηφζη ζ.31 
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(Μπαίλεη ζε θαηλνχξγηα ηξχπα. Ξαλαβγαίλεη απφ άιιε ηξχπα.)  

Να γίλεη άλζνο.  

(Μπαίλεη ζε θαηλνχξγηα ηξχπα. Ξαλαβγαίλεη απφ άιιε ηξχπα)  

Άλζνο αλζξώπηλν. Ώπηφ ην κέγα απφθηεκα ηεο θύζεο.  

(Μπαίλεη ζε κηα θαηλνχξγηα ηξχπα θαη δελ μαλαβγαίλεη. Ο Κξαλθ θάζεηαη 

ράκσ. (…) Ο Κξαλθ βγάδεη ην ζηηιέην θη αλάκεζα ζηνπο ήρνπο ησλ 

ειαζκάησλ ην κπήγεη ζηε γε.)708
 

 

Δ επζζηνμθή ζημ πχια απμηαθείηαζ «αάπηζζια», αθμφ ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ηδξ 

ενδζηεζμθμβίαξ: 

«Ο ζπκβνιηθφο εληαθηαζκφο, κεξηθφο ή νιηθφο, έρεη ηελ ίδηα καγηθν-ζξεζθεπηηθή αμία πνπ έρεη 

θαη ε βχζηζε κέζα ζην λεξφ, ην βάθηηζκα. Ο άξξσζηνο αλαλεψλεηαη, μαλαγελληέηαη: γη‟ απηφλ, 

δελ είλαη κηα απιή επαθή κε ηηο δπλάκεηο ηεο γεο, αιιά κηα νινθιεξσηηθή αλαγέλλεζε.»
709

 

Ο Γζάκκδξ επέζηνερε ζημ πχια -«υηζ βδ εζ ηαζ εζξ βδκ απεθεφζδ»
710

. Βκηαθζάζηδηε 

ζοιαμθζηά ζ‟ αοηυ. Δ δζαδζηαζία ηδξ ζήρδξ πμο εα αημθμοεήζεζ ημκ εάκαηυ ημο εα 

πνμζθένεζ ηζξ απαναίηδηεξ πδιζηέξ μοζίεξ βζα ηδκ ακάπηολδ εκυξ δέκηνμο. Σμ δέκηνμ 

ιε ηδ ζεζνά ημο εα αβάθεζ ακευ. Σεθζηά μ εάκαημξ ακαηοηθχκεζ ηδκ φθδ, ηδ 

ιεηαζπδιαηίγεζ ζε γςή. Δ φπανλδ εκζςιαηχκεηαζ ζηδ θφζδ, ζηδ ιήηνα απυ ηδκ 

μπμία πνμήθεε. Δ ζπμνά ημο εακάημο είκαζ, υπςξ πμζδηζηά ακαθένεζ μ ΐ. Γζχβαξ, μ 

«ακενχπζκμξ ακευξ». 

Καζ ζηδκ «Ώζβοπηζαηή ΐίαθμ ηςκ Νεηνχκ» μζ επςδέξ
711

 πμο ζοκμδεφμοκ ημκ κεηνυ 

ηαηά ηδ ιεηάααζή ημο ζημκ άθθμ ηυζιμ ακαθένμκηαζ ζημ ίδζμ θαζκυιεκμ: ζημκ 

ιεηαζπδιαηζζιυ ημο κεηνμφ ζχιαημξ ζε θοηυ ηαζ ζηδ ιεηά εάκαημκ αθάζηδζδ ημο 

ζχιαημξ. Σεθζηά δ «άθθδ» δζάζηαζδ μδδβεί ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ ζοκεπμφξ 

ακαβέκκδζδξ ηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο ζοιπακηζημφ ιδπακζζιμφ ζφιθςκα ιε ημκ 

μπμίμ θεζημονβεί ημ υθμκ. Οζ ζοκεπείξ ιεηαιμνθχζεζξ ημο πμνμφ είκαζ μζ 

ζοκεζδδζζαηέξ πνμαμθέξ ημο Γζάκκδ, υπςξ επζζοιααίκμοκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία 

                                                 
708

 Απηφζη ζζ.33-34 
709

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.240 
710

 Παθαζά Αζαεήηδ, Γέλεζηο 3,19 
711

 Αηγππηηαθή Βίβινο ησλ Νεθξψλ, Πφνζκμξ Κυζιμξ, Ώεήκα, 1993, απυδμζδ Ώκδνέα Σζάηαθδ, ζ.28: 

«Ώθθά ημ ζχια δεκ ημζιάηαζ ζημκ ηάθμ ακίζπονμ, βζαηί ιε ηζξ πνμζεοπέξ ηαζ ιε ηζξ ηεθεημονβίεξ ηαηά 

ηδκ διένα ηδξ ηαθήξ πνμζηίγεηαζ ιε ηδκ ζηακυηδηα κα αθθάγεζ ζε Πκεοιαηζηυ χια. Έηζζ, έπμοιε 

ηέημζεξ θνάζεζξ (ζηζξ επςδέξ) υπςξ: “ΐθαζηαίκς ζακ ηα θοηά”, ή “δ ζάνηα ιμο αθαζηαίκεζ” ηαζ 

“οπάνπς, οπάνπς, γς, γς, αθαζηαίκς, αθαζηαίκς” ή “δ ροπή ζμο γεζ, ημ ζχια ζμο αθαζηαίκεζ ιε ηδκ 

εκημθή ημο Ρα (…)”.» 

  



 294 

απμπχνδζήξ ημο απυ ημκ ηυζιμ ημφημ. Άθθςζηε, υπςξ ακαθένμοκ ηαζ μζ 

απμηνοθζζηέξ: «Κάζε ςπρή έρεη ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ ζπκβνιηζκφ, πνπ πεγάδεη απφ ηηο 

εκπεηξίεο ηεο δηθήο ηεο ηζηνξίαο. Ώπηφ απνθαιχπηεηαη κε ηελ ςπραλάιπζε ησλ νλείξσλ.»
 712

 

Ο ΐ. Γζχβαξ έπεζ πνδζζιμπμζήζεζ λακά αοηυ ημ ζπήια «ελαββεθίαξ» ζημοξ Γάκνπο 

ηαζ εα ημ πνδζζιμπμζήζεζ ανβυηενα ηαζ ζημ Βνπλφ. Δ δζαθμνά εδχ έβηεζηαζ ζημ υηζ 

επζπεζνεί πμθθαπθέξ ζςιαημπμζήζεζξ: ζςιαημπμζεί ημκ εάκαημ -ζημ πνυζςπμ ημο 

Κνακη/Μαφνμο- αθθά ηαζ ηζξ ζοκεζδδζζαηέξ εκαθθαβέξ ημο Γζάκκδ, υπςξ ηζξ αζχκεζ 

ηζξ ηεθεοηαίεξ ημο ζηζβιέξ, ιέζα απυ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ μκημηήηςκ
713

 

ηαζ ιμνθχκ. 

 

10. Φηινθηήηεο 

Κονίανπδ εέζδ ζηζξ ακαημθζηέξ θζθμζμθίεξ ηαζ ενδζηείεξ ηαηέπεζ δ έκκμζα ημο 

Μφεμο, αθμφ εεςνμφκ υηζ ιέζα απυ ημκ Μφεμ απμηαθφπηεηαζ δ πναβιαηζηή 

Ώθήεεζα. 

«Ο κχζνο πεξηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνζέγγηζεο ζηελ απφιπηε αιήζεηα πνπ κπνξεί 

λα εθθξαζηεί κε ιφγηα.»
714

 

Οζ ιοεμθμβζηέξ αθδβήζεζξ ηςκ ενδζηεζχκ αοηχκ έπμοκ ζδιακηζηή εέζδ ζηδ 

θζθμζμθία ημοξ αθμφ πνμζπαεμφκ ιε αθθδβμνζηυ ηνυπμ κα πενζβνάρμοκ ηα ιοζηζηά 

ημο ζφιπακημξ. Δ αθθδβμνία ηαζ μ ιφεμξ είκαζ ηα πζμ πνυζθμνα ιέζα. Αζυηζ μ 

μνεμθμβζζιυξ ηαζ δ οπμηεζιεκζηυηδηα ηςκ αζζεήζεςκ είκαζ ακεπανηείξ. Καη‟ 

ακάθμβμ ηνυπμ, μ ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμζεί ημοξ ζηπιίηεο ςξ πνυηοπμ ιοεζημφ 

δζαθμβζζιμφ ηαζ ςξ εη ημφημο φρζζηδξ επζημζκςκίαξ ιε ηδκ μοζία ηςκ πναβιάηςκ. Ο 

δζαθμβζζιυξ ςξ ιέζμ ηαηάηηδζδξ ηδξ εζχηενδξ μοζίαξ είκαζ πμθφ δζαδεδμιέκμξ ζηδκ 

ακαημθζηή θζθμζμθία
715

. Σα θυβζα, ελάθθμο ηςκ ζηπιηηψλ μιμζάγμοκ ιε ημοξ ζηίπμοξ 

ηςκ θνάλ
716

.  

                                                 
712

 Dion Fortune, Μέζα απυ ηζξ πφθεξ ημο εακάημο, υ.π.,  ζ.77 
713

 Maurice Blanchot, Ο πχνμξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, φ.π., ζ.177: «ημ Bardo Thodol ζηδ Θζαεηζακή αίαθμ 

ηςκ κεηνχκ, μ πεεαιέκμξ, υζμ δζανηεί δ ιεηαααηζηή πενίμδμξ ηαηά ηδκ μπμία ελαημθμοεεί κα 

πεεαίκεζ, ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε ημ πνςηανπζηυ θαιπνυ θςξ, έπεζηα ιε ηζξ πνάεξ εευηδηεξ, φζηενα ιε 

ηα ηνμιαηηζηά πνυζςπα ηςκ εοιςιέκςκ εεμηήηςκ. Βάκ δεκ έπεζ ηδ δφκαιδ κα ακαβκςνίζεζ ζ‟ αοηέξ 

ηζξ εζηυκεξ ημκ εαοηυ ημο, εάκ δεκ ηζξ δεζ ζακ ηδκ πνμαμθή ηδξ δζηήξ ημο ηνμιαβιέκδξ, άπθδζηδξ ηαζ 

αίαζδξ ροπήξ, εάκ πνμζπαεήζεζ κα ηζξ απμθφβεζ, εα ηζξ ηάκεζ πναβιαηζηέξ ηαζ απηέξ, ηζ αοηυξ μ ίδζμξ 

εα λακαηοθήζεζ ζηδκ πθάκδ ηδξ φπανλδξ.» 
714

 A. K. Coomaraswamy, Hinduism and Bouddhism, Philosophical Library, New York, 1943, p.33 
715

 Fritjof Capra,Σμ Σάμ ηαζ δ Φοζζηή, φ.π., ζ.27 ηαζ 31: «Δ μνεμθμβζηή βκχζδ ακήηεζ ζηδκ πενζμπή 

ηδξ δζακυδζδξ, πμο ακαθαιαάκεζ κα πςνίζεζ, κα ηαηαπςνίζεζ, κα ζοβηνίκεζ, κα ηαηαιεηνήζεζ ηάεε 

πθδνμθμνία ημο κμο πμο εζζένπεηαζ δζαιέζμο ηςκ αζζεήζεςκ. Ο ηυζιμξ αοηυξ πενζθαιαάκεζ έκα 

πθήεμξ ακανίειδηςκ ακηζεέζεςκ, πμο οθίζηακηαζ ιυκμ ζε ζπέζδ δ ιία ιε ηδκ άθθδ. Γζ‟ αοηυ ημ θυβμ 

μζ ΐμοδζζηέξ μκμιάγμοκ ημκ δζακμδηζηυ ηφπμ βκχζεςκ «ζπεηζηυ». (…) Δ απυθοηδ βκχζδ μνίγεηαζ ζακ 
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Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ, ηα αηαηάθδπηα απυ ηδ θμβζηή θυβζα ηςκ «ζηοθζηχκ» 

απμηαθφπημοκ ηδκ εζχηενδ πναβιαηζηυηδηα ημο υκημξ: 

 

ηπιίηεο: Ώίζζεζε ε γλψζε. Ώπνθαιππηηθή ε γιψζζα. Βθάκηιιε ηνπ ελζηίθηνπ ε 

αίζζεζε απηή, ην αλαδχεη. Καη εηζδχσ, φιν εηζδχσ ζην αξρέηππν. Άιινο 

ρψξνο θη άιινο ρξφλνο. Άιιε γιψζζα. Άιιν ην θσο. Άπεηξε ε δχλακε. 

Βληειήο ε ειεπζεξία. Δδνλή ε ραξά απφ ηνλ πακκέγηζην πφλν.
717

 

 

Ώκηίζημζπεξ απμηαθφρεζξ βζα ημ βίβκεζεαζ ημο ζφιπακημξ βίκμκηαζ ηαζ ιέζα απυ ηζξ 

ζηέρεζξ πμο εηθνάγμκηαζ ζημκ Σαμσζιυ
718

: Ώθθά ηαζ μ ενδζηεζμθυβμξ Mircea Eliade 

ακαβκςνίγεζ υηζ μ αζηδηήξ μοζζαζηζηά επζδζχηεζ ηδκ πθήνδ εκζςιάηςζδ
719

 ημο 

ζχιαηυξ ημο ζημ υθμκ, υπμο ηα ακηζεεηζηά γεφβδ ελαθείθμκηαζ. Ο Φζθμηηήηδξ ηαζ μζ 

ζηοθίηεξ έπμοκ επζηφπεζ αοηήκ αηνζαχξ ηδκ ηαηάζηαζδ μοδεηενυηδηαξ ηαζ ηαφηζζδξ 

ιε ημκ νοειυ ημο ηυζιμο. 

 

11. Σν βνπλό 

Θηβεηηαλή Βίβινο ησλ Νεθξώλ 

Δ «Καεμδήβδζδ ιέζς ημο Ώημφζιαημξ»
720

, υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζηδ ΐμοδζζηζηή 

«Θζαεηζακή ΐίαθμ ηςκ Νεηνχκ» είκαζ ιία ιμνθή αημοζηζηήξ ηαεμδήβδζδξ ιέζς 

ζοβηεηνζιέκςκ παναζκέζεςκ, πμο ηάπμζμξ ζοββεκήξ ή θίθμξ ημφ ιεθθμεάκαημο 

                                                                                                                                            
ιζα εκηεθχξ ελς-δζακμδηζηή ειπεζνία ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ (…) ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ιυκμ ζηδκ 

πενζμπή ημο “δζαθμβζζιμφ” ηδξ ιοζηζηζζηζηήξ δζδαζηαθίαξ.» 
716

 Απηφζη ζ.27 ηαζ 53: «Σα θνάλ είκαζ πνμζεπηζηά δζαηοπςιέκμζ ζηίπμζ, πμο αμδεμφκ ημ ζπμοδαζηή 

ημο Εελ κα ζοθθάαεζ ηαζ κα λεπενάζεζ ηα πενζμνζζιέκα ζφκμνα ηδξ θμβζηήξ. Ο πανάθμβμξ παναηηήναξ 

ηςκ αζκζβιαηζηχκ αοηχκ ζηίπςκ ειπμδίγεζ ηδ θμβζηή ζηέρδ κα ανεζ ημ κυδιά ημοξ. Βίκαζ εζδζηά 

θηζαβιέκμζ βζα κα ζηαιαηήζμοκ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζηέρδξ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ πνμεημζιάγμοκ ημ 

ιαεδηή κα δεπηεί ηδκ ελς-θμβζηή ειπεζνία ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ.»  
717

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Φζθμηηήηδξ, φ.π., ζ.47 
718

 Λάμο Σγε, φ.π., ζ.56: «Δ ηίκδζδ ημο Σάμ είκαζ δ επζζηνμθή. 

Ο ηνυπμξ ημο Σάμ είκαζ δ οπμπςνδηζηυηδηα. 

θα ηα πνάβιαηα βεκκζμφκηαζ απυ ηδκ φπανλδ. 

Δ φπανλδ βεκκζέηαζ απυ ηδ ιδ-φπανλδ.» 
719

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.390: «Ο αζηδηήξ, μ ζμθυξ, μ “ιοζηζηζζηήξ” -ζκδυξ ή ηζκέγμξ- πνμζπαεεί κα 

(…) απμηηήζεζ ιζα ηαηάζηαζδ μοδεηενυηδηαξ ηαζ απυθοηδξ αδζαθμνίαξ, κα βίκεζ αδζαπέναζημξ ζηδκ 

εοπανίζηδζδ ηαζ ημκ πυκμ, ηθπ, κα βίκεζ αοηυκμιμξ. Σμ λεπέναζια ηςκ άηνςκ ιέζς ηδξ αζηδηζηήξ 

ηαζ ημο ζημπαζιμφ, ηαηαθήβεζ ηζ αοηυ ζηδ ζφιπηςζδ ηςκ ακηζεέηςκ.» 
720

 Padma Sambhava, Θηβεηηαλή Βίβινο ησλ Νεθξψλ, υ.π., ζ.36: «Σμ ηείιεκμ ηδξ “Ώπεθεοεένςζδξ 

Μέζς ημο Ώημφζιαημξ”, ηδξ Θζαεηζακήξ ΐίαθμο ηςκ Νεηνχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ, είκαζ ιένμξ 

εκυξ ιεβαθφηενμο ηφηθμο εζςηενζηχκ Αζδαζηαθζχκ πμο απμδίδεηαζ ζημκ Padma Sambhava, ημκ 

Μεβάθμ Σακηνζηυ Αάζηαθμ απυ ηδκ Uddiyana πμο έιεζκε βκςζηυξ ιε ημ πνμζςκφιζμ “Πμθφηζιμξ 

Αάζηαθμξ”, μ μπμίμξ ημκ 8
μ
 αζχκα ιεηέδςζε ημκ ΐμοδζζιυ ζηα Ειαθάσα ηαζ εεςνείηαζ απυ ημοξ 

Θζαεηζακμφξ ζακ έκα δεφηενμξ ΐμφδαξ, μ ΐμφδαξ ηδξ επμπήξ ιαξ.». ηαζ ζ.38: «Σα ηείιεκα αοηά (…) 

έπμοκ ζπέζδ ιε ηα 6 Bardo ή ηζξ εκδζάιεζεξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ φπανλδξ. Ώπυ ηα 6 αοηά Bardo ιυκμ ηα 

ηνία ηεθεοηαία ακαθένμκηαζ ζημ εάκαημ ηαζ ηζξ ιεηαεακάηζεξ ηαηαζηάζεζξ (…).» 
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εηηεθεί πανεονζζηυιεκμξ ζηζξ ηεθεοηαίεξ ημο ζηζβιέξ. Ώοηυ αηνζαχξ, δδθαδή,  πμο 

ηάκεζ μ Δθίαξ ζημκ Φάκδ, ζημ εεαηνζηυ ένβμ ημο ΐ. Γζχβα Σν βνπλφ. 

 

Διίαο:  Καιά. Άθεζέ καο κφλνπο. 

Μηξάληα: Ση ζα ηνπ θάλεηο; 

Διίαο: Μεηαζαλάηηα θαζνδήγεζε. (…) Ώιιά δελ ζνπ εγγπψκαη. Αελ πηζηεχεη, δελ 

έρεη πλνή γηα κεηαζαλάηηα θαηάζηαζε. Θα πξνζπαζήζσ λα ηνλ νδεγήζσ (…) 

721
 

Ο Φάκδξ, μ βζαηνυξ, είκαζ ιεθθμεάκαημξ. Κμκηά ημο ανίζηεηαζ μ Δθίαξ, μ αζεεκήξ 

ημο, ηαζ ημκ ηαεμδδβεί βζα κα ιπμνέζεζ κα απεβηθςαζζηεί μιαθά απυ ημ ζχια ημο 

ηαζ κα πενάζεζ βαθήκζα ζηδ ιεηαεακάηζα θάζδ
722

, υπμο ηαζ εα απεθεοεενςεεί απυ 

ηδκ οθζηυηδηά ημο. Δ πνχηδ ειπεζνία πμο έπεζ μ ιεθθμεάκαημξ Φάκδξ είκαζ δ 

ειπεζνία ημο «θςηυξ»: 

Φάλεο: Βίδα κηα εθηπθισηηθή ιάκςε θη αθηλεηνπνηήζεθα  (…) Σν θσο ήηαλ ζθιεξφ 

θαη παγσκέλν723
 

 

Δ «Θζαεηζακή ΐίαθμξ ηςκ Νεηνχκ» επζζδιαίκεζ: «Πξψηα ππνδεηθλχεηαη πσο ζα 

εκθαληζηεί απηφ πνπ ιέγεηαη ην “Καζαξφ θσο” θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Bardo ηεο ξαο ηνπ 

ζαλάηνπ.»724
 

Ο Φάκδξ αθέπεζ μνάιαηα
725

 απυ ηδ βήζκδ γςή ημο. Ώζζεάκεηαζ ρφπμξ ηαζ 

εηηοθθςηζηυ θςξ, ράπκεζ βζα δζέλμδμ. 

 

                                                 
721

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ αμοκυ, φ.π., ζ.147 
722

 Απηφζη ζ.46: «Γζαηί μ εάκαημξ ζφιθςκα ιε ηδ Θζαεηζακή ακηίθδρδ, δεκ είκαζ έκα βεβμκυξ μνζζηζηυ 

ηαζ ηεθεζίδζημ αθθά ιζα ιεηαααηζηή ηαηάζηαζδ πμο βεθονχκεζ, αξ πμφιε, δφμ άθθεξ 

“πναβιαηζηυηδηεξ”. Δ πεναζιέκδ ηαηάζηαζδ θαίκεηαζ υηζ ιυθζξ ζοκέαδ ηαζ δ ιεθθμκηζηή ηαηάζηαζδ 

δεκ έπεζ αηυια εηδδθςεεί -ανζζηυιαζηε ροπμθμβζηά πάκς ζε έκα πάζια. Ώοηή είκαζ ααζζηά δ 

ειπεζνία ημο Bardo. Βίκαζ ηονζμθεηηζηά ιζα ηαηάζηαζδ ιεηεςνζζιμφ, ιζα ειπεζνία πμο πανυθμ πμο ηδ 

αζχκμοιε, δεκ είιαζηε ζε εέζδ, δεκ ηαηέπμοιε ηζξ παναιέηνμοξ ηδξ βζα κα ηδκ μνίζμοιε -μζ 

ηαηαζηάζεζξ ηζκμφκηαζ ηαπφηενα απυ ηδκ ακηίθδρή ιαξ.»
 
  

723
 Απηφζη ζ.148 

724
 Padma Sambhava, φ.π., ζ.97 

725
 Απηφζη ζ.38: « ,ηζ ειθακίγεηαζ ζηα Bardo δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά δ πνμζςπμπμίδζδ ηςκ 

ειπεζνζχκ ηαζ ηςκ μναιάηςκ πμο ελαζηίαξ ηςκ ηανιζηχκ ιαξ επζαανφκζεςκ πνμαάθθμκηαζ πάκς ζηδ 

ζοκείδδζή ιαξ ιεηά ημ εάκαηυ ιαξ ηαζ ηδ ιεηάζηαζή ιαξ απυ αοηή ηδ γςή. (…) Ώκ ηζξ 

ακαβκςνίζμοιε ζα ηέημζεξ, ηυηε υθεξ αοηέξ αοευνιδηα αοημαπεθεοεενχκμκηαζ απ‟ ανπήξ ηαζ 

επζηοβπάκμοιε ηδ θχηζζή ιαξ εηείκδ ηδ ζηζβιή ζηδκ ηαεανυηδηα ηδξ Πνςηανπζηήξ Καηάζηαζδξ πμο 

εδχ μκμιάγεηαζ ημ Φοζζηυ Καεανυ Φςξ. Ώκ δεκ ηζξ ακαβκςνίζμοιε (…) εα ζοκεπίζμοιε ηδκ 

πενζπθάκδζδ ιαξ ζημκ αηέθεζςημ ηφηθμ ηςκ βεκκήζεςκ ηαζ ημο εακάημο, εα λακαβεκκδεμφιε δδθαδή 

ζηδ αιζάνα.» 
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Φάλεο: Φχρνο … ια έρνπλ αθηλεηήζεη κέζα κνπ …(...) Λίγν αθφκε θαη ζα 

κπνξνχζα λα πσ φηη βξηζθφκνπλα ζην ηίπνηα … ην ηίπνηα… Καη παξφιν 

πνπ φια έκνηαδαλ κε θπιαθή, σζηφζν είρα κηα δηαξθή αίζζεζε ειεπζεξίαο … 

Έλησζα ηελ επηξξνή κηαο αληίζεηεο ρνάλεο πνπ μαλνηγφηαλ απεξηφξηζηα 

παληνχ (…) πσο ε θιεςύδξα … πσο ε θιεςχδξα … 

Διίαο: (…) Ώλ πηζηέςεηο φηη χπαξμε θαη απψιεηα ζπγθνηλσλνχλε κέζα απφ ηε ζηελή 

δίνδν ηεο θιεςχδξαο, φηαλ ζα αλαζηξαθεί, ζα επηζηξέςεηο …726
 

 

Σμ πακ είκαζ κα ζοκεζδδημπμζήζεζ μ Φάκδξ υηζ ανίζηεηαζ ιπνμζηά ζε ιία ιεηάααζδ. 

Δ «ηθερφδνα» είκαζ ημ ζπήια πμο πνμηείκεζ μ ΐ. Γζχβαξ ςξ ημ ηαηαθθδθυηενμ βζα 

ηδκ μπηζημπμίδζδ ηδξ ιεηαααηζηήξ αοηήξ ηαηάζηαζδξ. Πνάβιαηζ είκαζ ιζα εοθοήξ 

ζφθθδρδ δζυηζ μ πάκς ηχκμξ ηδξ ηθερφδναξ ιπμνεί κα ζοιαμθίγεζ ηδκ ηαηάζηαζδ εκ 

γςή εκχ μ ηάης ηχκμξ ηδκ ηαηάζηαζδ εκ εακάης. Οζ δφμ «ηυζιμζ» έπμοκ ηδκ ίδζα 

οθή, ζφζηαζδ ηαζ ζπήια εκχ ζοκδέμκηαζ ιέζς ιζα θεπηήξ πμάκδξ -ζηδκ μπμία 

ανίζηεηαζ μ ιεθθμεάκαημξ. Ο εάκαημξ, ζοκεπχξ, είκαζ ιζα ηαηάζηαζδ ηδξ φπανλδξ -

ακηίζημζπδ ιε ηδ γςή- αθθά ιε ανκδηζηυ πνυζδιμ. Ώνηεί κα ακαζηναθεί δ ηθερφδνα 

βζα κα ζοκεπίζεζ δ «ξνή ηεο χπαξμεο»
727

, ζε άθθδ ηαηάζηαζδ. 

Ο ιεθθμεάκαημξ Φάκδξ ζηδ ζοκέπεζα:  

«Γιηζηξάεη ζην πάησκα. Μέλεη ζα λεθξφο. Ο Διίαο ηνλ βιέπεη λα ζσξηάδεηαη θαη ζιίβεηαη. 

θηάδεη ην πξφζσπφ ηνπ κε ηηο δπν ηνπ παιάκεο. Μέλεη έηζη γηα ιίγν. Σνπ θιείλεη ηα κάηηα θαη 

ηνπ ζηαπξψλεη ηα ρέξηα». 

Διίαο: Βίζαη λεθξφο. (…) Ώιιά δελ ην μέξεηο αθφκα. (…) Πξέπεη λα ην 

ζπλεηδεηνπνηήζεηο πσο βξίζθεζαη κέζα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο απώιεηαο (…) 

Να γλσξίζεηο ηε ζεκαζία ησλ νξακάησλ ζνπ … Βίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

λα έρεηο πιήξε γλψζε απηήο ηεο εκπεηξίαο…728
 

 

                                                 
726

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζζ.148-150 
727

 Padma Sambhava, φ.π., ζ.252: «Ο ΐμοδζζιυξ πζζηεφεζ ζηδκ φπανλδ εκυξ ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκμο 

νεφιαημξ, πκεοιαηζηχκ ηαζ άθθςκ παναιέηνςκ, πμο ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ζακ «νμή φπανλδξ». 

Καζ εδχ ααζζηά δζαθένεζ ηυζμ απυ ημκ Εκδμοσζιυ, υζμ ηαζ απυ ηζξ ιεβάθεξ ιμκμεεσζηζηέξ ενδζηείεξ 

(Υνζζηζακζζιυ, Εζθαιζζιυ, Εμοδασζιυ).». 
728

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.152 
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Καζ δ «Θζαεηζακή ΐίαθμξ ηςκ Νεηνχκ» επζαεααζχκεζ υηζ πανυηζ δ ακαπκμή ζηαιαηά 

μζ εζςηενζημί παθιμί ζοκεπίγμοκ βζα έκα ιζηνυ δζάζηδια, μπυηε μ ιεθθμεάκαημξ δεκ 

ζοκεζδδημπμζεί αιέζςξ υηζ είκαζ κεηνυξ
729

. 

Οοζζαζηζηά, θμζπυκ, μ Φάκδξ είκαζ κεηνυξ, αθθά δεκ ημ έπεζ ζοκεζδδημπμζήζεζ βζ‟ 

αοηυ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ αημθμοεχκηαξ ηζξ δζδαπέξ ηδξ «Θζαεηζακήξ ΐίαθμο» ημκ αάγεζ, 

«εεαηνζηά»,  κα ζοκεπίγεζ κα ιζθάεζ πενζβνάθμκηαξ ηδκ ειπεζνία ημο. Δ πενζβναθή 

ηδξ επζεακάηζαξ ειπεζνίαξ είκαζ πναβιαηζηά ζαβδκεοηζηή: 

 

Φάλεο: Βίρα αθεζεί νινθιεξσηηθά ζηνπο λφκνπο κηαο αλειέεηα άγλσζηεο θχζεο. 

Ώπνηεινχζα κέξνο ηεο … Σν θσο δηαπεξλνχζε δηαζπαζκέλν ζε κηθξέο 

άρξνλεο εθιάκςεηο. Βπηθξαηνχζε ε νιηθή λχρηα, κε ηελ ππφλνηα ηνπ θσηφο 

ζηα βάζε ηνπ νξίδνληα. Άθνπγα ηνπο θηχπνπο απ‟ ηα ηαθνχληα κνπ, κέζα ζηε 

ζπνλδπιηθή κνπ ζηήιε (…) Υσξίο αξρή θαη ηέινο κε παξέζεξλε κέζα ζε 

εμνλησηηθέο δίλεο.
730

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ θαίκεηαζ κα αημθμοεεί, ιέπνζ εδχ ηαηά βνάιια, ηζξ παναζκέζεζξ ηδξ 

«Θζαεηζακήξ ΐίαθμο». ηδ ζοκέπεζα, υιςξ, επζθοθθάζζεζ ηδκ ακαηνμπή. Ο ηνυπμξ 

πμο μ Δθίαξ ηαεμδδβεί ημκ Φάκδ ηαηά ημ δεφηενμ ζηάδζμ ακηζηίεεηαζ ζ‟ αοηυκ πμο 

πενζβνάθεηαζ ζηζξ αμοδζζηζηέξ βναθέξ. Βκχ, δδθαδή, μ απενπυιεκμξ -αθμφ πενάζεζ 

ημ πνχημ ιεηαεακάηζμ ζηάδζμ- πνέπεζ κα αβκμήζεζ μπμζαδήπμηε εζηυκα μνάιαημξ πμο 

ακαθένεηαζ ζε έκςζδ ανζεκζημφ/εδθοημφ ζημζπείμο ηαζ πμο ιμζναία μδδβεί ζηδκ 

ακαβέκκδζδ ζε ιήηνα ηαζ ιεηεκζάνηςζδ
731

, μ Δθίαξ πανμηνφκεζ ημκ Φάκδ κα ανεζ 

ιέζα ζημ ζημηάδζ ιζα άθθδ αζςνμφιεκδ μκηυηδηα ζακ ηζ αοηυκ ηαζ κα εκςεεί ιαγί 

ηδξ. 

 

                                                 
729

 Padma Sambhava, φ.π., ζ.97-98 ηαζ ζ.101: «Πνέπεζ κα θάαεζ ηακείξ οπυρδ ημο υηζ απ‟ ηδ ζηζβιή 

πμο δ ελςηενζηή ακαπκμή ζηαιαηήζεζ, μζ εζςηενζημί παθιμί εα δζαηδνδεμφκ βζα ηυζμ ιυκμ δζάζηδια, 

υζμ πνεζάγεηαζ βζα κα ηαηακαθςεεί έκα βεφια. (…) Ώοηή δ θάζδ απμηαθείηαζ ζηδκ ημζκή βθχζζα  

“απώιεηα ηεο ζπλείδεζεο” (…) ηαηά ημ δζάζηδια πμο ιεζμθααεί απυ ημ ζηαιάηδια ηδξ ακαπκμήξ, 

ιέπνζ ηαζ ημ εζςηενζηυ ζηαιάηδια ηςκ παθιχκ. (…) Γζα κα ιπμνέζεζ κα πεζ ηακείξ ακ αοηή δ 

ηαηάζηαζδ εα δζανηέζεζ υζμ έκα βεφια εα πνέπεζ κα λένεζ ημκ ααειυ ηδξ εοαζζεδζίαξ ηαζ ηδξ 

άζηδζδξ ημο απενπυιεκμο. Μεηά απ‟ αοηυ (ημ πνχημ θςξ) δ ζοκεζδδηυηδηά ημο επακένπεηαζ, αθθά μ 

ίδζμξ μ απενπυιεκμξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα λεπςνίζεζ ακ είκαζ κεηνυξ ή υπζ.» 
730

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.154 
731

 Padma Sambhava, φ.π., ζ.190: «Σέηκμ απυ ηαθή μζημβέκεζα, αοηήκ ηδκ χνα εα ζμφ πανμοζζαζηεί δ 

εζηυκα ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ πμο εα ανίζημκηαζ ζε ενςηζηή πενίπηολδ. Ώθθά υηακ ημοξ δεζξ, ιδκ 

ηνέλεζξ κα ιπεζξ ακάιεζά ημοξ, (…) αθθά δζαθμβίζμο ζακ κα είκαζ, (…) μ Αάζηαθυξ ζμο ζε έκςζδ ιε 

ηδ φκηνμθυ ημο. (…) Ώκ ζοβηεκηνςεείξ πάκς ζ‟ αοηέξ ηζξ ζηέρεζξ ιε ημ ιέβζζημ ηςκ δοκάιεχκ ζμο 

ηαζ ιε απυθοηδ ζηαεενυηδηα, δ είζμδμξ ηδξ ιήηναξ εα ηθείζεζ, κα είζαζ αέααζμξ.» 
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Διίαο: α κνλαδηθή ζνπ ειπίδα λα αθππληζηείο κέζα απφ ηε καξηπξηθή εκηδσή ζνπ 

θαη λα απισζείο μαλά ζηα δσηθά ζνπ φξηα … (…) Ώλ φκσο θάπνηα ηχρε ζε 

θέξεη θνληά ζε θάπνην άιιν αησξνύκελν ςήγκα, ηφηε βάιε ζα ζθνπφ ζνπ 

λα ην πιεζηάζεηο θαη λα ελσζείο καδί ηνπ …(…) Γηαηί απηή ζα είλαη ε αξρή 

ηεο απειεπζέξσζήο ζνπ … ηελ έλσζή ζαο απηή, ζα αξρίζεη λα 

δεκηνπξγείηαη έλαο θαηλνχξγηνο θφζκνο …(…) Με ηελ πξψηε ζνπ ηπραία 

έλσζε κ‟ έλα άιιν θνιαζκέλν νλ ζηνλ αδηφξαην θφζκν ηεο απψιεηαο, 

αλαηξέπνληαη απηφκαηα νη ζπλζήθεο ηνπ ηπραίνπ … Ώξρίδνπλ πιένλ λα 

ιεηηνπξγνχλ νη λφκνη ηνπ κνηξαίνπ. Κη απηή αθξηβψο είλαη ε αξρή ηεο 

Αεκηνπξγίαο …(…) Καη ηφηε ην Μνηξαίν ζα ζπκβεί κε ηε κνξθή ηεο 

ζπκπαληηθήο έθξεμεο … Κη απηνί πνπ ήηαλ έμσ απφ ηνλ Μχζν ζα μαλακπνχλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Μχζνπ … Κη έλαο θαηλνχξγηνο θφζκνο ζα ζρεκαηηζηεί, 

ζηνλ αληίπνδα ηνπ παιηνχ, εκπνηηζκέλνο κε ηε θξηρηή εκπεηξία ηεο Κνιάζεσο 

… Έλαο θφζκνο θαιφο, ζπκπνλεηηθφο, γηαηί ην καξηχξην γιπθαίλεη ηελ θαξδηά 

... Καη ζα επηθπιάζζεηαη ε εηξήλε θαη ε νιηθή γλψζε … Ώπηφ θχιαμέ ην κέζα 

ζηελ άγλνηά ζνπ, ζαλ ηε κφλε ειπίδα πνπ ζνχ κέλεη πιένλ … α ζπέξκα 

γλψζεο, ζαλ θιεξνλνκηά απφ ηνλ παηέξα ζνπ ηνλ Βσζθφξν.
732

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ, ζοκεπχξ, εκχ παναδέπεηαζ ηδκ ειπεζνία ηδξ αμοδζζηζηήξ ιεηαεακάηζαξ 

ηαηάζηαζδξ υπςξ εηθνάγεηαζ ιέζα ζηδ «Θζαεηζακή ΐίαθμ», ανκείηαζ υηζ ημ εοηηαίμ 

βζα ημ μκ  είκαζ δ απεθεοεένςζδ απυ ηδκ εκζάνηςζδ. Πνμηνέπεζ ημκ απενπυιεκμ 

Φάκδ κα πνμζπαεήζεζ κα ζοκακηήζεζ «έκα άθθμ αζςνμφιεκμ ρήβια» ηαζ κα 

εκςεμφκ, χζηε κα ζπδιαηζζηεί έκαξ ηαζκμφνβζμξ ηυζιμξ, μ μπμίμξ, υιςξ, εα ηαηέπεζ 

πθέμκ ιέζς ημο πενάζιαημξ ηδξ φπανλδξ απυ ηδκ επζεακάηζα ειπεζνία, ηδκ μθζηή 

βκχζδ
733

. Ο ζοββναθέαξ πνδζζιμπμζεί ηζξ δζδαπέξ ηδξ «Θζαεηζακήξ ΐίαθμο ηςκ 

Νεηνχκ» ζημ ααειυ πμο ελοπδνεημφκ ηδκ ημζιμεεςνία ημο. ,ηζ μδεφεζ πνμξ πζμ 

ζδεαθζζηζηά ιεηαθοζζηά πνυηοπα, ημ απμννίπηεζ. 

 

                                                 
732

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζζ.157-8 
733

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, πςξ ηα ημφνδζζεξ Θεέ ιμο, φ.π., ζζ.211-212: «Πνέπεζ κα λένεηε υηζ ηα πκεφιαηα 

ιε ηα μπμία ιπμνμφιε κα ζοκδζαθεπεμφιε είκαζ υζα δεκ πέναζακ ζε ακχηενα επίπεδα ηαζ 

πνμζεθηφμκηαζ απυ ηδκ έθλδ ηδξ Γδξ. (…) Σμ δζηυ ζαξ παζδί δεκ είπε ηακέκα θυβμ κα ιείκεζ ζ‟ αοηυ ημ 

επίπεδμ. Ή έπεζ ηεθεζχζεζ ιε ηδκ αζηνζηή ημο ιμίνα ηαζ πέναζε ζηδκ Οθζηή Νυδζδ ή ανίζηεηαζ ζε 

δζαδζηαζία ιζαξ ηαζκμφνβζαξ ιεηεκζάνηςζδξ.» 
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12. Big-Bang 

Βίκαζ δ ηέηανηδ θμνά -δ πνχηδ ήηακ ζημ ένβμ Δζηηαηφξην Humanismus, δ δεφηενδ 

ζηζξ Πιχζηξεο ηαζ δ ηνίηδ ζημ Μπνπθάιη-  πμο μ ΐ. Γζχβαξ ακαθένεηαζ ζηδκ πμζυηδηα 

ημο Θεμφ άιεζα. 

Υξήζηνο: Αελ ζα δερφζνπλ θακηά επηξξνή. Οινκφλαρε, κε ηελ απεξηφξηζηε δχλακε 

κέζα ζνπ λα ζε πηέδεη ρσξίο λα μέξεηο γηαηί. Θα αλαγθαδφζνπλ λα ηελ 

εθπέκπεηο γηα λα ππάξρεηο. Θεφο δειαδή. Ο Θεφο δελ αθνχεη, δελ βιέπεη, δελ 

αηζζάλεηαη. Βθπέκπεη κφλν. Ώηζζήζεηο. Καη καο αληηιακβάλεηαη φηαλ καο 

αθνπκπάεη κε ηε δχλακή ηνπ. ηαλ πξνζθξνχεη ε γνεηεία ηνπ ζηελ αληίιεςή 

καο θαη αλαιχεηαη ζε ζαπκαζκφ.(…) Βίλαη απηφο θαη ηίπνηε άιιν. Γη‟ απηφ θαη 

δελ θαίλεηαη, νχηε ζα θαλεί πνηέ. Αελ αθνχγεηαη, νχηε ζα αθνπζηεί πνηέ. 

Βπεηδή γη‟ απηφλ δελ ππάξρνπκε. (…) Βπεηδή είκαζηε εκείο νη ίδηνη ε 

ζπλείδεζή ηνπ. Σα Άηκεηά ηνπ. Σα πεξίθεκα κφξηα ηνπ νιηθνχ λνπ.734
  

 

Βδχ πνυηεζηαζ βζα έκακ Θευ μ μπμίμξ δεκ έπεζ ζοκείδδζδ ηδξ φπανλήξ ημο. Ώπμηηά 

αοηεπίβκςζδ ιυκμ ιέζα απυ ημοξ ακενχπμοξ, ηα Άηκεηά ημο υπςξ ημοξ μκμιάγεζ. Γζ‟ 

αοηυ ημοξ δδιζμονβεί, βζαηί ημοξ πνεζάγεηαζ. Γζα κα μθμηθδνςεεί ηαζ κα αοημ-

ηαηακμδεεί. Ο ΐ. Γζχβαξ επακένπεηαζ ζηδκ πνχηδ ημο πνυηαζδ
735

 ηαζ ειπθμοηίγεζ ημ 

μκημθμβζηυ ημο ζπήια: 

Οιηθόο λνπο   =  Θεόο     > Άηκεηα  =  Άλζξσπνη 

Σα «άημια» ημο Αδιυηνζημο έπμοκ παναθθαπεεί ζε «Άηιδηα». Σα «άηιδηα» είκαζ μζ 

μκηυηδηεξ
736

 πμο πνμένπμκηαζ απυ ημκ oθζηυ Νμο, αθθά ηαζ ημκ απμηεθμφκ. 

οιπενζθαιαάκμοκ υθμκ ημκ οθζηυ ηυζιμ -αθθά ηαζ άθθμοξ ημζιζημφξ- ηαζ ηδκ 

ακενχπζκδ φπανλδ. Ο ζοββναθέαξ απμδίδεζ ζηδ εεσηή μκηυηδηα υθεξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ 

ηα παναηηδνζζηζηά πμο ιέπνζ ηχνα έπεζ ηαηαεέζεζ αθθά πνμζεέηεζ ηαζ έκα αηυια 

ααζζηυ: μ Θευξ ρξεηάδεηαη ημκ άκενςπμ ηζ υπζ μ άκενςπμξ ημκ Θευ
737

. Καηά ημκ ΐ. 

Γζχβα, θμζπυκ, μζ άκενςπμζ δδιζμονβήεδηακ απυ ηδκ επζηαηηζηή -ζοκεζδδηή ή 

                                                 
734

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Big-Bang, φ.π., ζζ.57-58 
735

 ΐθ. πήια. 1 
736

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, πςξ ηα ημφνδζζεξ Θεέ ιμο, φ.π., ζ.190: «Βίζαζ έκα απένακημ ζχια ηζ ειείξ ηα 

ιζηνά μο ηφηηανα, πμο υ,ηζ μο ιδκάιε πδβαίκεζ ηαηεοεείακ ζημκ εβηέθαθυ μο.» ηαζ ζ.206: «Ώθθά, 

Θεέ ιμο, είιαζηε ημιιάηζα μο ηζ ειείξ. ηυκδ ημο μθζημφ ζχιαηυξ μο. Θα πνυζεεηα ηζυθαξ, 

ηφηηανα ηςκ κμδηζηχκ μο πνμεέζεςκ.» 
737

 Απηφζη, ζ.78-79: «Καζ ηζ είιαζηε ειείξ; Κυηημζ άιιμο ιέζα ζημ βζβάκηζμ ηαγάκζ μο. Ώθθά ιαξ 

έπεζξ ακάβηδ, υιςξ, βζα κα ιαξ δδιζμονβήζεζξ. Αδθαδή, πςνίξ ειάξ δεκ ιπμνεί κα ρδεεί δ πμοηίβηα 

μο. Γζ‟ αοηυ πνέπεζ κα είζαζ θίβμ πζμ πνμζεπηζηυξ. Θέθεζξ κα παεμφιε απ‟ ημκ ηυζιμ; (…) Καζ κα 

δμφιε πμζμκ εα έπεζξ ιεηά βζα κα εαοιάγεζ ημ δδιζμφνβδιά μο.» 
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αζοκείδδηδ;- ακάβηδ απηνγλσζίαο εκυξ μθζημφ υκημξ, πμο μκμιάγμοιε Θευ. Δ ζδέα 

αοηή ημο ΐ. Γζχβα δεκ είκαζ θοζζηά πνςηυηοπδ. Ώπακηζέηαζ ηαζ ζημκ Εκδμοζζιυ
738

: 

«Ο Prajapati πνζνχζε: “ζέισ λα πνιιαπιαζηαζηψ, ζέισ λα είκαη πνιιαπιφο. Έθαλε Σάπαο, 

αθνχ έθαλε Σάπαο, δεκηνχξγεζε απηνχο ηνπο θφζκνπο». (…)  χκθσλα κε ηνλ Deussen, ε 

έλλνηα ηνπ Σάπαο πξέπεη λα κεηαθξαζηεί: «ζεξκάλζεθε ζηε ζέξκε» κε ηελ έλλνηα «επψαζε 

ηελ επψαζε», φπνπ απηφ πνπ επσάδεη θη εθείλν πνπ επσάδεηαη δελ είλαη δχν πξάγκαηα, αιιά 

έλα θαη ην ίδην. (…) Ο Prajapati είλαη ην απγφ πνπ γελλήζεθε απφ ηνλ ίδην, ην Παγθφζκην Ώπγφ, 

ζην νπνίν επσάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ (…) Ο Deussen  ιέεη (…) φηη ε δεκηνπξγία απνηειεί κηα 

πξάμε απαιιαγήο πνπ θάλεη ν Αεκηνπξγφο ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ»
739

 

Σδκ ίδζα μκημθμβία, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ Αδιζμονβία ήηακ απαξαίηεηε βζα ημκ 

Θευ, εηθνάγεζ μ ΐ. Γζχβαξ ηαζ ζημκ Γνλ Κηρψηε ζε λέεο πεξηπέηεηεο, ζημ Μπνδφ ηαζ 

ζημ ακέηδμημ εεαηνζηυ ημο ένβμ Ο Ζζνπνηφο.  

 

                                                 
738

 Ρηλγθ Βέδα (10, 121). 
739

 Κανθ Γζμοκβη, χκβνια ηεο κεηακφξθσζεο, υ.π., ζ.262 
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Δ. ΦΗΛΟΟΦΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

ηα εεαηνζηά ηείιεκα ημο ΐ. Γζχβα ακζπκεφμκηαζ απυρεζξ ηαζ εέζεζξ ζοβηεηνζιέκςκ 

θζθμζυθςκ ηαζ θζθμζμθζηχκ νεοιάηςκ ηαζ ηζκδιάηςκ. ηδκ εκυηδηα αοηή εα 

ηαηαβνάρμοιε ηζξ ακαθμνέξ αοηέξ ιέζα απυ ηα εεαηνζηά απμζπάζιαηα, 

παναεέημκηαξ ηαοηυπνμκα ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ θζθμζμθζηέξ πδβέξ. 

 

1. ΖΡΑΚΛΔΗΣΟ 

 

α. Ο Μέγαο Μπεεδάρ 

ημ ιμκυπναηημ αοηυ πνμαάθθεηαζ ημ ζηζβιζυηοπμ ιζαξ ακενςπυηδηαξ -πμο ζημκ 

πανυκηα ιφεμ ζοιαμθίγεηαζ ιε ημ ααζίθεζμ ημο Μεβάθμο Μπεδγάπ- υπμο μζ 

άκενςπμζ/οπήημμζ, ιε πνμελάνπμκηα ηςκ αθέκηδ ημοξ Μπεδγάπ, ανκμφκηαζ κα 

απνδερηνχλ ηδ θοζζηή νμή ηςκ πναβιάηςκ: βέκκδζδ, κευηδηα, ςνζιυηδηα, βδναηεζά, 

εάκαημξ. Δ κμιμηέθεζα ηδξ θφζδξ μνίγεζ δ βζαβζά κα δίκεζ ηδ εέζδ ηδξ ζηδκ ηυνδ ηαζ 

δ ηυνδ ζημκ βζμ-εββμκυ, η.μ.η. ημ ιμκυπναηημ, ηα πνάβιαηα ακηζζηνέθμκηαζ. Δ 

Γζαβζά ηξψεη ηδκ ηυνδ ηδξ ηαζ ηοκδβά κα θάεζ ηαζ ημκ εββμκυ ηδξ βζα κα επζαζχζεζ! Ο 

ΐ. Γζχβαξ, υιςξ, ακηζηίεεηαζ ζ‟ αοηήκ ηδκ πξαθηηθή. Γζ‟ αοηυ δ Γηαγηά -μ εηθναζηήξ, 

δδθαδή, ηδξ άνκδζδξ ηαζ ηδξ ακηίζηαζδξ απέκακηζ ζηδ θοζζηή νμή ηςκ πναβιάηςκ- 

δνινθνλείηαη. Ώκ δ Γζαβζά ζηυηςκε ημκ εββμκυ, ηυηε ημ ζεκάνζμ ηδξ επζδίςλδξ ηδξ 

«αζχκζαξ γςήξ/κευηδηαξ» εα ζοκεπζγυηακ ηαζ αοηυ εα ζήιαζκε -ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα- 

δζαηάναλδ ηδξ ζοιπακηζηήξ νμήξ ηαζ «δζαζάθεοζδ» ηδξ κμιμηέθεζαξ ηδξ θφζδξ. 

«Δ θχζε (…) θέξεη κέζα ηεο ηελ έλλνηα ηνπ ληνο θαη ηνπ κε ληνο. Καη φπσο φια ηα 

αληίζεηα, βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή ελαιιαγή ππάξμεσο θαη κε ππάξμεσο, δσήο θαη ζαλάηνπ. 

Κάηη ζαλ ην κεραληζκφ ηεο αλαπλνήο ζηα έκβηα φληα. Ώλ εθπλεχζνπκε θαη δελ 

μαλαεηζπλεχζνπκε, ε έλλνηα ηεο δσήο θαηαξγείηαη νξηζηηθά. Σν ίδην θαη κε ην Αεκηνχξγεκα αλ 

δε βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή θαηάζηαζε εθπλνήο θαη εηζπλνήο, δηεχξπλζεο θαη ζπξξίθλσζεο, 

ηφηε πεζαίλεη.» 740
 

Δ δζανηήξ νμή ηςκ ηαηαζηάζεςκ ημο υκημξ είκαζ μ πονήκαξ ηδξ ζηέρδξ ημο ΐ. 

Γζχβα,  μ μπμίμξ ζοκακηζέηαζ εδχ ιε ηδ ζηέρδ ημο Βθέζζμο θζθμζυθμο Δνάηθεζημο: 

 

                                                 
740

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ εέαηνμ ηαζ δ Μμκμηναημνία ημο Υάμοξ», φ.π., ζ.14 
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«Σν ίδην πξάγκα ππάξρεη ζε καο, ην δσληαλφ θαη ην πεζακέλν, ην μχπλην θαη ην θνηκηζκέλν, ην 

λέν θαη ην γεξαζκέλν. Γηαηί απηά κεηαβάιινληαη ζ‟ εθείλα θαη, αληίζεηα, εθείλα κεηαβάιινληαη 

ζ‟ απηά.» 

(Σαπηφ η‟ έλη δσλ θαη ηεζλεθφο θαη (ην) εγξεγνξφο θαη θαζεχδνλ θαη λένλ θαη γεξαηφλ. Σάδε 

γαξ κεηαπεζφληα εθείλά εζηη θαθείλα πάιηλ κεηαπεζφληα ηαχηα) 
741

 

 

Σδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ηδκ απμδμπή αοηήξ ηδξ κμιμηέθεζαξ επζδζχηεζ ιε αοηυ ημ 

ιμκυπναηημ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ, ααεζά επδνεαζιέκμξ απυ ηδ ζηέρδ ημο «ζημηεζκμφ» 

θζθμζυθμο. Δ επζδίςλδ ηήξ αηζκδημπμίδζδξ ημο υκημξ ζε ιζα ηαηάζηαζδ (π.π. 

κευηδηα) ή δ επζδίςλδ ηδξ δζάνηεζαξ (αζςκζυηδηα) -πμο πνεζαεφεζ δ Γζαβζά ζημ 

ιμκυπναηημ- ακηζααίκμοκ ζηδ θοζζηή κμιμηέθεζα. Με αθθδβμνζηυ ηνυπμ μ ΐ. Γζχβαξ 

εζημκμπμζεί αοηή ηδκ αβηφθςζδ, ηδκ ηαεήθςζδ ηαζ ηδκ ειιμκή ζηδ κευηδηα ηαζ ηδκ 

αζςκζυηδηα, ζηδκ πναηηζηή ημο ηακζααθζζιμφ ηαζ ηςκ ζδιαζκμιέκςκ ημο. Δ 

ζοιπενζθμνά αοηή ακηζιάπεηαζ ημ δναηθείηεζμ βίβκεζεαζ, υπςξ ημ ενιδκεφεζ ηαζ μ 

Κχζηαξ Ώλεθυξ
742

, μ μπμίμξ έηακε ηδ δζαηνζαή ημο πάκς ζημκ Δνάηθεζημ. οκεπχξ, 

Ο ΐ. Γζχβαξ ηηκσξεί ηδ κε απνδνρή ηδξ αέκαδξ ιεηααμθήξ (πάκηςκ ηςκ υκηςκ), ιε 

ηδ ζθεληθή δνινθνλία ηδξ Γζαβζάξ ηαζ ηδκ επζηνάηδζδ ημο εββμκμφ, ηδξ κέαξ βεκζάξ. 

Τπδνεηείηαζ έηζζ δ ελεθζηηζηή δζαδζηαζία ηδξ θφζδξ, ημ βίβκεζεαζ ηαηά μ μπμίμ ημ 

παθαζυηενμ ακηζηαείζηαηαζ απυ ημ κεχηενμ. 

 

β. Σν ιαζηηρέλην θέξεηξν 

Σμ ιμκυπναηημ αοηυ, βνάθεηαζ ηδκ ίδζα πενίμδμ ιε ημ πνμδβμφιεκμ -Μέγαο 

Μπεεδάρ- ηαζ ηα γδηήιαηα πμο είβεζ εηθνάγμοκ ηδκ ίδζα, ααζζηά, πνμαθδιαηζηή: ηδκ 

άνκδζδ απμδμπήξ απυ ημκ άκενςπμ ηδξ θοζζηήξ δζαδζηαζίαξ ηδξ θεμνάξ
743

. Βδχ, 

εζζάβεηαζ, επζπθέμκ, ηαζ δ έκκμζα ημο ηοπαίμο 
744

, ςξ ηαηδβμνία ηδξ φπανλδξ. 

                                                 
741

 Δνάηθεζημξ απυζπαζια 88, Hermann Diels - Walther Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 

Weidmann, 9
δ
 έηδ., η. Ε, Berlin, 1960, ss.170-171. Δ ιεηάθναζδ ηςκ απμζπαζιάηςκ ζηα Νέα 

Βθθδκζηά είκαζ ηδξ Πυθοξ Γηέηα ηαζ παναηίεεηαζ ζημ: Jean Brun, Ζξάθιεηηνο, ιηθν. απθμφξ 

Αζαιάκηδ, Πθέενμκ, Ώεήκα, 1992, ζ.100 
742

 Μάνζμξ Μπέβγμξ, Κχζηαξ Ώλεθυξ, φ.π.,, ζ.46: «Ο Δνάηθεζημξ έπεζ ειπθαηεί ζημ βίβκεζεαζ ημο 

ηυζιμο. Ο Κυζιμξ πμο είκαζ δ Βκυηδηα ηδξ Οθυηδηαξ. (…) δ ζηέρδ είκαζ δζαθεηηζηή, βζαηί 

ζοθθαιαάκεζ ηδκ εκςηζηή ηίκδζδ υθςκ ηςκ ακηζηζεέιεκςκ δοκάιεςκ (…) Σμ ηάεε ηζ πμο είκαζ (πάληα 

ηα φληα) είλαη ιέζα ζημ βίβκεζεαζ (…)» 
743

 Απηφζη ζ.80 : «Πνυηεζηαζ βζα ιζα ιαηάανζα ζηδκή οπανλζαηήξ εειαηζηήξ …» 
744

 Θεμδυζδξ Πεθεβνίκδξ, φ.π., ζ. 590 : «Σοπαίμ εεςνείηαζ ηάεε βεβμκυξ, ημ μπμίμ δεκ ιπμνεί κα 

ελδβδεεί αάζεζ ηάπμζαξ αζηίαξ» ηαζ Λ.Φ. Ήθζηζεθ – Π.Δ. Φεκημζέβζεθ, Φηινζνθηθφ Δγθπθινπαηδηθφ 

Λεμηθφ, Βηδυζεζξ Κ. Καπυπμοθμξ, Ώεήκα, 1985, ζ.97: «Σμ ηοπαίμ είκαζ δ ακηακάηθαζδ, ααζζηά, ηςκ 

ελςηενζηχκ, επμοζζςδχκ, αζηαεχκ, ιειμκςιέκςκ ζπέζεςκ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ (…) ημ απμηέθεζια  

ηδξ εκένβεζαξ απμιαηνοζιέκςκ, αηακυκζζηςκ, ηοπαίςκ, αζήιακηςκ αζηίςκ, ή ηδξ ηαοηυπνμκδξ 
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Ώνπζηά, δ άνκδζδ απμδμπήξ ηςκ βδναηεζχκ ηάκεζ ημκ Πεζακέλν κα αζθοηηζά ιέζα 

ζημ ζανηίμ ημο. Βίκαζ ήδδ, 70 εηχκ ηαζ, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, δ δοκαηυηδηα δνάζδξ 

ημο είκαζ αηνςηδνζαζιέκδ ηζ δ πζμ εφημθδ επζθμβή ημο είκαζ κα αβμνάζεζ ημ θένεηνυ 

ημο ηαζ κα επζζπεφζεζ ημκ εάκαηυ ημο. 

 

Πεζακέλνο: Αελ είρα ηη άιιν λα θάλσ. ηη ρξήκαηα κ‟ απφκεηλαλ ηα ΄βαια θη αγφξαζα 

απηφ ην θέξεηξν. Χξαίν δελ είλαη; Μαχξν θη απηφ, ζαλ ην ζάλαην. 

Γείηνλαο: Κη εγψ ηε δσή ηε βαξέζεθα απφ θαηξφ. Καιή ηδέα θάηη ηέηνην! 745
 

 

Ο Πεζακέλνο, υιςξ, ζε δεφηενδ ζηέρδ, απμθαζίγεζ υηζ δεκ ςθεθεί κα αοημηημκήζεζ, 

αθμφ, ζ‟ αοηή ηδκ δθζηία, δεκ οπάνπμοκ μοζζαζηζηέξ πμζμηζηέξ δζαθμνέξ γςκηακμφ-

κεηνμφ.  

 

Πεζακέλνο: Μφιηο πξν νιίγνπ ζθέθηεθα ην εμήο. Γηα πνην ιφγν λα πεζάλσ αθνχ ην ίδην 

θάλεη θαη λα δσ. (…) Πάεη, η‟ απνθάζηζα λα κελ πεζάλσ. Σψξα, πνπ κπήθα 

κέζα (ζην θέξεηξν) ζθέθηεθα πσο κπνξψ πνιχ εχθνια λα μαλαβγψ. Ώλ 

πεζάλσ, φκσο, δελ είκαη ζίγνπξνο πσο ζα ην θαηαθέξσ. (…) Αελ ζέισ λα 

πεζάλσ!
746

 

 

Σνέθεζ υιςξ, ηδκ ρεοδαίζεδζδ υηζ ιπμνεί, κα επζθέλεζ, μπμζαδήπμηε ζηζβιή εεθήζεζ, 

ακ εα γήζεζ ή ακ εα πεεάκεζ. Έπεζ, υιςξ, μ άκενςπμξ ηδκ πμθοηέθεζα αοηήξ ηδξ 

επζθμβήξ; Αζυηζ, ακ ηαζ μ Πεζακέλνο έπεζ απμθαζίζεζ κα ιδκ πεεάκεζ ηεθζηά 

δμθμθμκείηαζ, αλαπάληερα, απυ ημκ Αληςηφ ημο.  Ώπυ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ ημο 

ιμκυπναηημο, δ απάκηδζδ πμο δίκεζ μ ΐ. Γζχβαξ είκαζ «υπζ». Αεκ ιπμνεί μ άκενςπμξ, 

κα επζθέλεζ, κα απμθαζίζεζ ή κα πνμηαεμνίζεζ ημ ιέθθμκ ημο, δζυηζ ηα βεβμκυηα 

ζοιααίκμοκ ακαπάκηεπα. πςξ δ ηπραία δμθμθμκία ημο Πεζακέλνπ. Έκα 

ζπκπησκαηηθφ βεβμκυξ, υπμο ηακείξ δεκ πζζηεφεζ υηζ εα ημο ζοιαεί, ηάηζ ζακ 

                                                                                                                                            
επίδναζδξ εκυξ ζοιπθέβιαημξ πενίπθμηςκ αζηχκ, είκαζ πμθοζήιακημ ηαζ δ πμνεία ημο αηαευνζζηδ…» 

ηαζ ζ.98 Οζ ηθαζζημί ηδξ ιανλζζηζηήξ θζθμζμθίαξ έδεζλακ : «ημ ηοπαίμ είκαζ ιυκμκ μ έκαξ πυθμξ ηδξ 

αθθδθμοπίαξ εκχ μ άθθμξ μκμιάγεηαζ ακαβηαζυηδηα. ηζ ηάης απυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ μζ ηαηδβμνίεξ 

αοηέξ είκαζ ηαοηυζδιεξ, δδθαδή ημ ηοπαίμ είκαζ ακαβηαίμ ηαζ ημ ακαβηαίμ ηοπαίμ, υηζ ζηδ θφζδ ηαζ 

ηδκ ημζκςκία, υπμο παίγεηαζ επζθακεζαηά ημ παζπκίδζ ηδξ ηφπδξ, αοηυ ημ ηοπαίμ δζέπεηαζ πάκηα απυ 

εζςηενζημφξ ηνοθμφξ κυιμοξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηάεε θαζκυιεκμ είκαζ, ηαοηυπνμκα αθθά απυ 

δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ ή απυ ηδκ ίδζα άπμρδ αθθά ζε δζαθμνεηζημφξ πνυκμοξ, ηαζ ηοπαίμ ηαζ ακαβηαίμ, 

“πενζέπεζ” ζημζπεία ημο ακαβηαίμο ηαζ ημο ηοπαίμο πμο αθθδθμζοκδέμκηαζ.» 
745

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Λαζηζπέκζμ θένεηνμ, φ.π., ζ.72 
746

 Απηφζη  ζζ.77-78 
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«ιεηςπζηή ζφβηνμοζδ» ζηδκ εεκζηή μδυ ηζ υιςξ, ηάπμο, ηάπμηε, ζε ηάπμζμκ 

ζοιααίκεζ.  Ώοηυ ημ ζοιπηςιαηζηυ, ακαπάκηεπμ βεβμκυξ μ ΐ. Γζχβαξ ημ απμδίδεζ 

ζηδκζηά ιε ημ «μαθληθά, μ Ώκζρζυξ αβάγεζ έκα πζζηυθζ ηαζ ημκ ζημηχκεζ»
747

. 

Ο ΐ. Γζχβαξ, έπεζ, δδθαδή, πνμαπμθαζίζεζ, δναιαημονβζηά, ηδ δμθμθμκία ημο 

Πεεαιέκμο, ελ μο ηαζ δ μκμιαημδμζία ημο. Ώκηί υιςξ, κα πνμαεί ζε πκζβιυ ή 

δμθμθμκία ιεηά απυ πάθδ -ηάηζ πμο εα δζηαζμθμβμφκηακ, απυθοηα, ελαζηίαξ ηδξ 

μνβήξ ηςκ πανεονζζημιέκςκ- επζθέβεζ κα δμθμθμκήζεζ ιε έκα πζζηυθζ. Έκα υπθμ, 

δδθαδή, ηδκ φπανλδ ημο μπμίμο αβκμμφκ, ηυζμ μζ ήνςεξ, υζμ ηαζ μζ εεαηέξ. Αζπθή 

ακαηνμπή ηαζ οπένααζδ. Καιία κφλδ δε βίκεηαζ βζα ημ πζζηυθζ αοηυ ζημ ένβμ ηαζ 

ηαιζά ζηδκζηή ακαβηαζυηδηα δεκ ημ δζηαζμθμβεί. Ώπθχξ μ Αληςηφο έηπρε λα έρεη έλα 

πηζηφιη ζηδκ ηζέπδ ημο ηαζ ηάης απυ ηδκ πίεζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ κα ημ 

πνδζζιμπμζήζεζ. Δ ιμκαδζηή εηδμπή πμο εα ιπμνμφζε, ζδεμθμβζηά, κα 

ζημζπεζμεεηήζεζ ιζα ηέημζα επζθμβή ημο ΐ. Γζχβα, είκαζ δ επζεοιία ημο κα εζζαβάβεζ, 

ζημ ένβμ ημο, αηυια ιία απνυαθεπηδ πανάιεηνμ ηδξ γςήξ -ηαζ ηαηά ηδκ πεπμίεδζή 

ημο, ζδιακηζηή- ημ ηοπαίμ/ζοιπηςιαηζηυ ζημζπείμ. Ο πανάβμκηαξ ηοπαζυηδηα
748

, 

έηζζ, εζζένπεηαζ ελανπήξ ηαζ δοκαιζηά ζηδ δναιαημονβία ημο. Ώπμδεζηκφεζ, θμζπυκ, μ 

ζοββναθέαξ υηζ δ εθεφεενδ αμφθδζδ ημο αηυιμο αηονχκεηαζ. οκεήηεξ 

αδζεοηνίκζζηεξ ηαεμνίγμοκ ηδ ιμίνα ημο. Ο ΐ. Γζχβαξ εζζάβεζ εδχ ηδκ έκκμζα ημο 

ηοπαίμο, υπζ ςξ αζηάειδημο πανάβμκηα, αθθά ςξ ιζαξ ζπλάξηεζεο -ηαηά ηδ 

ιαεδιαηζηή μνμθμβία- παναιέηνςκ ιε αηαευνζζημοξ αηυια, βζα ηδκ ακενχπζκδ 

ζοκείδδζδ, ηεθεζηέξ. Ώηυια ιία ηαφηζζδ ζηέρδξ ιε ημκ Δνάηθεζημ, μ μπμίμξ είπε 

απμθακεεί: «Ο αηψλαο (ν ρξφλνο) είλαη έλα παηδί πνπ παίδεη, ξίρλνληαο δάξηα, ελφο παηδηνχ 

ε βαζηιεία (Ώηψλ παηο εζηη παίδσλ, πεζζεχσλ. Παηδφο ε βαζηιείε)»749
 ηαζ «Ο πην φκνξθνο 

θφζκνο είλαη ζα ζσξφο ζθνππίδηα ρπκέλα ζηελ ηχρε (ζπεξ ζάξκα εηθή θερπκέλσλ ν 

θάιιηζηνο, θεζίλ Δξάθιεηηνο, ν θφζκνο)»750
 

Αναιαημονβζηά ηαζ μ Βονζπίδδξ ηαηέεεζε ακηίζημζπμ θζθμζμθζηυ πνμαθδιαηζζιυ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ, ςξ ηαηαηθείδα ζε πμθθέξ ηναβςδίεξ ημο, ηδ νήζδ:  

                                                 
747

 Απηφζη  ζ.79 
748

 Φνίκηνζπ Έκβηεθξ, φ.π., ζζ.196-197: «Μ‟ άθθα θυβζα εηείκμ πμο ιπμνεί κα οπαπεεί ζε βεκζημφξ 

κυιμοξ εεςνείηαζ ακαβηαίμ ηαζ εηείκμ πμο δεκ ιπμνεί κα οπαπεεί ζ‟ αοημφξ ημοξ κυιμοξ, εεςνείηαζ 

ζοιπηςιαηζηυ. (…) Σμ ακ εα μκμιάζς ηδκ αζηία ηςκ ακελήβδηςκ θαζκμιέκςκ, ηφπδ ή εευ, είκαζ ηαηά 

αάεμξ αδζάθμνμ, υζμκ αθμνά ημ ίδζμ ημ πνάβια.» 
749

 Δνάηθεζημξ απυζπαζια 52, φ.π., ss.162. Γζα ηδ ιεηάθναζδ ζημ:  Jean Brun, φ.π., ζ.104 
750

 Δνάηθεζημξ απυζπαζια 124, Ώοηυεζ s.178. Γζα ηδ ιεηάθναζδ Ώοηυεζ ζ.122 
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«θαη ηα δνθεζέληα νπθ εηειέζζε, ησλ δ‟ αδνθήησλ πφξνλ εχξε ζεφο» 751 (Βθείλα πνπ ήηαλ γηα 

λα γίλνπλ δελ έγηλαλ πνηέ. Κη απηά πνπ δελ ήηαλ γηα λα γίλνπλ, έγηλαλ ).  

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ζοιπμνεφεηαζ ιε ηδ ζηέρδ ημο Δνάηθεζημο, ηαζ ημο Βονζπίδδ: ημ 

ακέθπζζημ, ακαπάκηεπμ ηαζ ηοπαίμ βεβμκυξ νοειίγεζ, εκ πμθθμίξ, ηδ γςή ηςκ 

ακενχπςκ. Μέζα ζ‟ αοηυκ ημκ ηοηεχκα ηοπαίςκ βεβμκυηςκ, οπάνπεζ ηαζ ιζα 

βεβαηφηεηα. Δ αεααζυηδηα ηδξ έθεοζδξ αθθά ηαζ ηδξ ηαεμθζηυηδηαξ ημο εακάημο. Δ 

ηαεμθζηυηδηα αοηή δδθχκεηαζ λεηάεανα, ζημ ιμκυπναηημ, απυ ημ υηζ ημ θένεηνμ 

είκαζ «θαζηζπέκζμ ηαζ αθθάγεζ θυνιεξ»
752

. Σαζνζάγεζ δδθαδή ζημκ ζςιαηυηοπμ 

μπμζμοδήπμηε! Σμ «θαζηζπέκζμ θένεηνμ» είκαζ εοθφβζζημ, εφηαιπημ ηαζ 

πνμζανιυγεηαζ ακάθμβα ζημ ζχια. Αεκ πνυηεζηαζ θμζπυκ, ιυκμ βζα ημκ εάκαημ ημο 

ηεκηνζημφ ήνςα, αθθά οπεκεοιίγεζ ηδκ ηεθζηή ηαηάθδλδ υθςκ ιαξ. Σμ «θαζηζπέκζμ 

θένεηνμ» είκαζ μ αλαπάληερνο ηζ ςζηυζμ επηθείκελνο εάκαηυξ ιαξ. 

 

γ. Οη κπξηδόιεο 

«ηελ αηκφζθαηξα ππάξρνπλ ηα πάληα: ε δσή, ν ζάλαηνο, ν θφζκνο, ην άπεηξν. Βδψ είλαη ην 

κεγάιν κπζηηθφ. Ώπ‟ απηή ηελ αηκφζθαηξα έρνπλ πεξάζεη ρηιηάδεο γεληέο θη έρνπλ αθήζεη ηηο 

γλψζεηο ηνπο θη φια ηα ππάξρνληά ηνπο, πνπ έηζη λα θάλσ ην ρεξάθη κνπ, νπ! Καη ζα αξπάμσ 

θάηη! Κη αλ θπζηθά ην θάλσ επάγγεικα, ζα πεηψ ηηο ζαβνχξεο, αλζξψπνπο, πιαλήηεο, 

γνκνιάζηηρεο θαη ζα θξαηψ ηηο αμίεο. (…) Ση βιέπσ, θαη ηη δελ βιέπσ, κηιηνχληα πξαγκαηάθηα 

ζηξηθνγπξίδνπλ,, ζηξηθνγπξίδνπλ (…) Βγψ ζα ςάρλσ ζην άπεηξν!»753 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ζημ ιμκυπναηημ αοηυ ακαθένεηαζ ζηδκ «αηιυζθαζνα», δ μπμία 

πενζθαιαάκεζ ηα ηαζ ιεηαιμνθχκεηαζ ζηα … πάκηα! Πνυηεζηαζ, ιάθθμκ, βζα ημ 

γίγλεζζαη, υπςξ ημ απμηφπςζε μ Δνάηθεζημξ
754

. Ο J. Burnet ακαθφμκηαξ ημ 

απυζπαζια αοηυ ηδξ θςηζάξ, ημφ απέδςζε αοηήκ αηνζαχξ ηδκ ακακεμφιεκδ απεζνία 

ιμνθχκ ηαζ πναβιάηςκ πμο ακαηαθφπηεζ μ ααέ ιέζα ζηδκ αηιυζθαζνα/ άπεζνμ: 

                                                 
751

 Βκδεζηηζηά ακαθένς: Μήδεηα, ζηζπ. 1417-18, Άιθεζηηο, ζηζπ. 1161-2, Αλδξνκάρε, ζηζπ. 1286-7, 

Διέλε, ζηζπ. 1690-1, ΐάηπεξ, ζηζπ.1390-1. 
752

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ. 79 
753

 Απηφζη ζ.100 
754

 Δνάηθεζημξ απυζπαζια 30, φ.π., s.159: «Ώοηυκ εδχ ημκ ηυζιμ, ημκ ίδζμ βζα υθμοξ, μφηε ηακείξ εευξ 

μφηε άκενςπμξ ημκ έπθαζε, αθθά ήηακ απυ πάκηα ηαζ είκαζ ηαζ εα είκαζ αζχκζα γςκηακή θςηζά, πμο 

ακάαεζ ιε ιέηνμ ηαζ ζαήκεζ ιε ιέηνμ» (Κυζιμκ ηυκδε, ημκ αοηυκ απάκηςκ, μφηε ηζξ εεχκ μφηε 

ακενχπςκ επμίδζεκ, αθθ‟ δκ αεί ηαζ έζηζκ ηαζ έζηαζ πον αείγςμκ, απηυιεκμκ ιέηνα ηαζ 

απμζαεκκφιεκμκ ιέηνα). Γζα ηδ ιεηάθναζδ Jean Brun φ.π., ζ.106 
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«Δ πνηφηεηα ηεο θσηηάο, ζε κηα θιφγα πνπ θαίεη ήζπρα, θαίλεηαη λα είλαη ε ίδηα. Δ θιφγα 

θαίλεηαη λα είλαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε “πξάγκα”. Κη φκσο ε νπζία απ‟ ηελ νπνία είλαη 

θακσκέλν αιιάδεη ζπλερψο. Μεηακνξθψλεηαη πάληνηε ζε θαπλφ,  θαη ε ζέζε ηνπ παίξλεηαη 

πάληνηε απ‟ ηε ζπξξνή ηνπ θαπζίκνπ πνπ ηελ ηξέθεη. Βθεί είλαη αθξηβψο απηφ πνπ καο 

ρξεηάδεηαη. Ώλ εμεηάζνπκε ηνλ θφζκν ζαλ κηα “θσηηά πάληνηε δσληαλή” κπνξνχκε λα 

θαηαιάβνπκε πσο γίλνληαη αθαηάπαπζηα φια ηα πξάγκαηα, ελψ φια ηα πξάγκαηα 

επαλέξρνληαη αθαηάπαπζηα ζ‟ απηή.»
 755

 

Βπδνεαζιέκμξ ηαεχξ θαίκεηαζ, μ ζοββναθέαξ, απυ ηδκ δναηθείηεζα θζθμζμθία, 

απμδίδεζ δναιαημονβζηά ηδκ αηιυζθαζνα/άπεζνμ ςξ ιία ζοκεπχξ ακακεμφιεκδ μοζία, 

πμο «οθμπμζείηαζ», ζςιαημπμζείηαζ ηαζ ιεηαζπδιαηίγεηαζ αεκάςξ. 

 

δ. Σα δνθάξηα 

Με ηδ βκχζδ ηδξ δναηθείηεζαξ ζηέρδξ, μ ΐ. Γζχβαξ, απμπεζνάεδηε κα 

ακαπαναζηήζεζ ηα «ακέθπζζηα πνάβιαηα»
756

 πμο πενζιέκμοκ ιεηά εάκαημκ ημοξ 

ακενχπμοξ. Αναιαημπμίδζε, έηζζ, ηζξ πνχηεξ ζηζβιέξ, ιάθθμκ, ημ πνχημ 12ςνμ ηνζχκ 

πεεαιέκςκ ακηνχκ.  

 

[Σα θψηα ηεο πφιεο ζβήλνπλ. Σα δηαδέρεηαη ην θσο ηεο απγήο. Δ θακπάλα ηνπ ξνινγηνχ 

ρηππάεη 7. Ώέξαο θπζάεη δπλαηφο. πγθξαηνχληαη απφ ηα δνθάξηα ηνπο, γηαηί θηλδπλεχνπλ λα 

ηνπο παξαζχξεη.] 

Γη: Φπζάεη. 

Μπεξ: Φπζάεη. 

Φνρ: Φπζάεη. 

Γη: Τη είλαη εδώ; 

Φνρ: Δκέλα ξσηάο; 

Γη: ρη. 

Μπεξ: Απηό δα έιεηπε, λα ξσηάο εκέλα!
757

 

 

Οζ άκηνεξ αοημί αζχκμοκ ιία ηαηάζηαζδ -ιεηά εάκαημκ- πνςηυβκςνδ ηαζ ακέθπζζηδ, 

υπςξ απμθαίκεηαζ ηαζ μ Δνάηθεζημξ.  Αεκ ιπμνμφκ κα ηδκ πνμζδζμνίζμοκ. Βίκαζ 

                                                 
755

 J. Burnet, φ.π., ζ.139  
756

 Δνάηθεζημξ απυζπαζια 27, φ.π., s.157 «Ώκενχπμοξ ιέκεζ απμεακυκηαξ άζζα μοη έθπμκηαζ μοδέ 

δμηέμοζζκ.» Γζα ηδ ιεηάθναζδ  Jean Brun, φ.π., ζ.109: Πνάβιαηα πμο δεκ εθπίγμοκ μφηε θακηάγμκηαζ 

πενζιέκμοκ ημοξ ακενχπμοξ ιεηά ημκ εάκαηυ ημοξ 
757

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σα δμηάνζα, φ.π., ζ.64 
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έηπθδηημζ ηαζ ιέζα απυ ηδ ζογήηδζή ημοξ πνμζπαεμφκ κα αβάθμοκ ζοιπέναζια βζα 

ημ πμφ ανίζημκηαζ ηαζ ημ ηζ ημοξ ζοιααίκεζ. Ώδζεοηνίκζζηδ δ ηαηάζηαζδ, άβκςζημ ημ 

ημπίμ ηαζ ιυκμ ένεζζιά ημοξ ημ δνθάξη ημοξ ηαζ δ πανμοζία ηςκ άθθςκ.  

 

ε. Ζ ζηαθίδα ή ην Φεπηνπαίδη  

Σμ γεφβμξ Κμπ, βεκκά παζδζά Πμη, πμο βεκκμφκ ιε ηδ ζεζνά ημοξ παζδζά Κμπ ηαζ ιεηά 

πεεαίκμοκ, εκχ ηα παζδζά Κμπ βεκκμφκ παζδζά Πμη η.μ.η ηαζ δ ζοκεπήξ εκαθθαβή ημο 

Κ-Ο-Π ηαζ ημο ακεζηναιιέκμο εζδχθμο Π-Ο-Κ ζοκεπίγεηαζ ζημ δζδκεηέξ, πςνίξ πμηέ 

ηακείξ κα βκςνίγεζ ηδκ ανπή ηαζ ημ ηέθμξ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Ώνπή ηαζ ηέθμξ 

ζοιπίπημοκ. Γζ‟ αοηυ, ζημ ιμκυπναηημ αοηυ, μζ βεναζιέκμζ βμκείξ εζζένπμκηαζ ζηδκ 

ημζθζά ηςκ ιδηένςκ ημοξ ηαηά ημκ εάκαηυ ημοξ. Βζζένπμκηαζ ζηδ ιήηνα απυ ηδκ 

μπμία πνμήθεακ. Σμ ηένια ζοιπίπηεζ ιε ηδκ ανπή, ζε ιζα αέκαδ νμή. Γέκκδζδ ηαζ 

εάκαημξ απμηεθμφκ έκακ θαφθμ ηφηθμ. Ο ΐ. Γζχβαξ οπαζκίζζεηαζ υηζ δ δζανηήξ 

ιεηααμθή πμο παναηηδνίγεζ υθα ηα θοζζηά θαζκυιεκα, δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά 

ιζα δζαδζηαζία ακάπηολδξ ηαζ ζφιπηολδξ, ζηιάδαξ ηαζ βήνακζδξ, πφηκςζδξ ηαζ 

αναίςζδξ. Ο Δνάηθεζημξ ζοιαμθμπμίδζε ηδκ ίδζα ζηέρδ ιε ηδ ιεηαθμνά ημο 

πμηαιμφ:  

«Πνηακψη γαξ νπθ έζηηλ εκβήλαη δηο ηση απηψη θαζ‟ Δξάθιεηηνλ νπδέ ζλεηήο νπζίαο δηο 

άςαζζαη θαηά έμηλ (ηεο απηήο), αιι‟ νμχηεηη θαη ηάρεη κεηαβνιήο ζθίδλεζη θαη πάιηλ ζπλάγεη 

(…) θαη πξφζεηζη θαη άπεηζη» (Αελ κπνξνχκε λα κπνχκε δχν θνξέο ζην ίδην πνηάκη, θαηά ηνλ 

Δξάθιεηην, νχηε λ‟ αγγίμνπκε δπν θνξέο κηα νπζία ζλεηή, γηαηί ζθνξπίδεηαη θαη πάιη καδεχεηαη 

κε ηελ νμχηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο κεηαβνιήο, θαη πιεζηάδεη θη απνκαθξχλεηαη.)758 

 

Δ αηαηάπαοζηδ νμή οθζηχκ ιμνθχκ «Κμπ» ηαζ «Πμη» ζοιαμθίγεζ ζημ ηείιεκμ ημο 

ΐ. Γζχβα ημ βίβκεζεαζ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ θεζημονβμφκ ηα θοζζηά θαζκυιεκα. 

Ώπυ ηδκ ιήηνα ηδξ θφζδξ εηπμνεφμκηαζ μζ ιμνθέξ ηδξ φθδξ ηαζ ζημ θίηκμ ηδξ 

επζζηνέθμοκ. ςιαημπμζμφκηαζ πνμζςνζκά, ιμνθμπμζμφκηαζ ηαζ ηεθζηά επακ-

εκζςιαηχκμκηαζ ζημ ανπζηυ θοζζηυ πνηάκη.  

 

ζη. Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα 

Εθηγέλεηα: Βδψ ιαηξεχνπκε ην ινλ! 

Ππιάδεο: Πξψηε θνξά αθνχσ απηφλ ηνλ Θεφ. 

                                                 
758

Δνάηθεζημξ απυζπαζια 91, φ.π., s.171. Γζα ηδ ιεηάθναζδ Jean Brun, φ.π., ζ.103. 
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Εθηγέλεηα: Σεο θχζεο έρεη ηελ φςε θαη ηνπ αγλψζηνπ. Βίλαη ην ζπέξκα ηεο αηψληαο δσήο 

κέζα ζην γίγλεζζαη. Σν θαλεξφ κέζα ζην αθαλέξσην. Σν αηζζεηφ θαη ε 

ππφλνηα, φπσο ε επσδηά ηνπ άγξηνπ ινπινπδηνχ. Σν κηθξφ κε ηελ έλλνηα ηνπ 

κεγάινπ. Σν γλσζηφ κε ηελ έλλνηα ηνπ αγλψζηνπ. Δ εδνλή κε ηελ έλλνηα ηεο 

νδχλεο. Σν θσο κε ηελ έλλνηα ηνπ ζθφηνπο. Δ δσή κε ηελ έλλνηα ηνπ ζθνπνχ. 

Ο ζάλαηνο κε ηελ έλλνηα ηνπ γίγλεζζαη.759
 

Δ Εθζβέκεζα, ςξ ζένεζα αθθά ηαζ ςξ εκδηή, πμο έπεζ δζααεί ηζξ πφθεξ ημο Άδδ έζης ηαζ 

ζηζβιζαία -ηαηά ηδ εοζία ηδξ- έπεζ ιοδεεί ζηδκ αθήεεζα ηςκ εείςκ κυιςκ. Βιθμνείηαζ 

απυ ηδκ Δναηθείηεζα
760

 ζηέρδ, ηδκ μπμία απμηαθφπηεζ ηαζ ζημκ Ποθάδδ: υθα 

ζοκηείκμοκ ζημ υηζ μ εάκαημξ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά δ απεθεοεένςζδ ηδξ 

φπανλδξ απυ ηδκ ηονακκία ηςκ αζζεήζεςκ, μζ μπμίεξ δεκ επζηνέπμοκ κα δζαθακεί δ 

θοζζηή κμιμηέθεζα. Γςή ηαζ εάκαημξ είκαζ αθθδθμδζαδεπυιεκεξ ηαηαζηάζεζξ. Δ 

φπανλδ ζηνμαζθίγεηαζ ιέζα ζ‟ έκα αηέθεζςημ βίβκεζεαζ. Σμ εεηζηυ ηαζ ημ ανκδηζηυ 

υθςκ ηςκ πναβιάηςκ απμηεθμφκ μοζζαζηζηά ηζξ δφμ εηθάκζεζξ ηδξ ιζαξ, αδζαίνεηδξ 

ηαζ εκζαίαξ θφζδξ, αοηυ πμο μ ΐ. Γζχβαξ απμηαθεί θμκ. ακ ηαηαηθείδα μ ΐ. 

Γζχβαξ ζοκεκχκεζ ζε ιζα εκζαία ακηίθδρδ ηδ εεςνία ημο βίβκεζεαζ ηαζ ημο Βκυξ: 

 

Υνξφο ησλ Βζλψλ: Μηα ε νπζία θαη κηα ε δσή. Σν δηηηφ, θαηνπηξηζκφο ηεο κνλάδαο. Δ 

πξάμε θαηνπηξηζκφο ηεο πξάμεο. Δ πνιιαπιφηεηα αληηθαζξέθηηζκα 

ηνπ θαζξέθηε. Ώπέξαληνο ν θφζκνο θαη κηθξφηαηνο. Καη κφλε 

αλζξψπηλε αμία ε εμάπισζε ζην ινλ.
761

 

ηα πκάνζα, δδθαδή, ημο Δνάηθεζημο: «Νφκνο είλαη ε πεηζαξρία ζηε ζέιεζε ηνπ ελφο» 

(Νφκνο θαη βνπιήη πείζεζζαη ελφο)762
 

 

δ. Ο εζνπνηόο 

Σαύηηζε αληηζέησλ 

 

Παηέξαο: Αηαιέγεηο φηη ζέιεηο… Βίηε ηελ άγλνηα … Βίηε ηε γλψζε …Βίλαη θαη ηη ζνχ 

πάεη πην πνιχ … Πνηα κάλα ζε γέλλεζε … ΐέβαηα … Πνηα κάλα ζε γέλλεζε 
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 Βαζίιεο Εηψγαο, Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα, φ.π., ζ.9 
760

 Δνάηθεζημξ απυζπαζια 36, φ.π., s.159: «Φοπήζζκ εάκαημξ φδςν βεκέζεαζ, φδαηζ δε εάκαημξ βδκ 

βεκέζεαζ, εη βδξ δε φδςν βίκεηαζ, ελ φδαημξ δε ροπή.» Γζα ηδ ιεηάθναζδ Jean Brun, φ.π., ζ.103: «Γζα 

ηζξ ροπέξ εάκαημξ είκαζ κα βίκμοκ κενυ, βζα ημ κενυ εάκαημξ κα βίκεζ βδ, απυ ηδ βδ βίκεηαζ κενυ ηζ απ‟ 

ημ κενυ ροπή.» 
761

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.34 
762

 Δνάηθεζημξ απυζπαζια 33, φ.π., s.159.Γζα ηδ ιεηάθναζδ Jean Brun, φ.π., ζ.97 
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… Η θπξία Σπλ ή ε θπξία Πιελ! Ώπηέο νη δπν είλαη πνπ ηα πάληα 

γελλνύλ!763
  

 

Δ ζφκεεζδ ηςκ ακηζεέηςκ πμο μδδβεί ζηδ δδιζμονβία ηςκ ηυζιςκ είκαζ δ ζηαεενή 

επςδυξ ηδξ ζδεμθμβίαξ ημο ΐ. Γζχβα. Φακενή είκαζ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ ένβμ δ επίδναζδ 

ημο Βθέζζμο θζθμζυθμο, αθμφ ηαζ μζ ιεθεηδηέξ
764

 ημο εεςνμφκ υηζ δ ηαφηζζδ ηςκ 

ακηζεέηςκ, ανίζηεηαζ ζημ επίηεκηνμ ηδξ θζθμζμθζηήξ μπηζηήξ ημο. Σμ «ζοκ» ηαζ ημ 

«πθδκ» είκαζ ηα ακηίεεηα πμο ιε ηδκ ζοιπθδνςιαηζηυηδηά ημοξ βεκκμφκ ηα πάκηα, 

υπςξ ηαζ ζημ παναηάης απυθεεβια ημο Δνάηθεζημο: Σμ ακηίεεημ ζοβηθίκεζ, ηαζ απ‟ 

ηζξ δζαθμνέξ (βεκκζέηαζ) δ πζμ υιμνθδ ανιμκία, ηαζ ηα πάκηα βίκμκηαζ ιε ηδ 

δζπυκμζα.» (Σν αληίμνπλ ζπκθέξνλ θαη εθ ησλ δηαθεξφλησλ θαιιίζηελ αξκνλίαλ [θαη πάληα 

θαη‟ έξηλ γίγλεζζαη])765
.  

 

Φσηηά 

Ο ΐ. Γζχβαξ ακαθένεηαζ ζημ ένβμ αοηυ ηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ «δζαζηάζεζξ» φπανλδξ -

υπςξ εα δμφιε παναηάης ηαζ ζημ εεαηνζηυ ένβμ Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο. 

Βδχ πνμζδζμνίγεζ ηζξ δζαζηάζεζξ αοηέξ ςξ δζαθμνεηζηέξ ιεηαθθαβέξ ηςκ ηεζζάνςκ 

ααζζηχκ ζημζπείςκ ηδξ θφζδξ. Έηζζ, δδιζμονβεί ηδκ αηυθμοεδ ζενανπία, υπμο δ 

ηαηάζηαζδ ηδξ θςηζάξ είκαζ ακχηενδ εηείκδξ ημο αένα, ηζ αοηή ημο αένα ακχηενδ 

εηείκδξ ημο κενμφ ηαζ ημο κενμφ ακχηενδ εηείκδξ ηδξ βδξ, πμο είκαζ ακχηενδ απυ 

εηείκδ ζηδκ μπμία ηαηαηάζζεηαζ δ ακενχπζκδ φπανλδ υπςξ ηδκ λένμοιε. Οπυηε μ 

άκενςπμξ ανίζηεηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ πμο μ ΐ. Γζχβαξ μκμιάγεζ «δζθμνμφιεκμ», 

πνμθακχξ δζυηζ ζημκ βήζκμ ηυζιμ επζηναηεί δ ακηίθαζδ ηαζ μ δοσζιυξ. Σα παναηάης 

απμδίδμκηαζ βναθζηά ζημ παναηάης πήια: 

Φσηηά > Αέξαο > Νεξό > Γε > δηθνξνύκελν/πιηθή δηάζηαζε/άλζξσπνο 

 

ηδκ αοβή ηδξ εθθδκζηήξ θζθμζμθίαξ μζ  Ίςκεξ θζθυζμθμζ πνυηεζκακ ςξ ααζζηά 

ζημζπεία ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ, ηδ βδ, ημκ αένα, ηδ θςηζά ηαζ ημ κενυ. 
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο δεμπμζυξ, φ.π., ζ.2 
764

Burnet John, φ.π., ζ.136: « (…) ηα πμθθά, θαζκμιεκζηά ακελάνηδηα πνάβιαηα ηα ιεκ απ‟ ηα άθθα 

ηαζ ζε ζφβηνμοζδ ηα ιεκ ιε ηα άθθα ηςκ μπμίςκ έπμοιε βκχζδ, είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έκα, ηαζ 

υηζ, απ‟ ημ άθθμ ιένμξ, δ εκυηδηα αοηή είκαζ επίζδξ πμθθαπθή. Δ “πάθδ ηςκ ακηζεέηςκ” είκαζ ζηδκ 

πναβιαηζημηδηα ιζα ανιμκία. (…) Δ αθήεεζα πμο δζαηήνοηηε μ Δνάηθεζημξ, είκαζ υηζ δεκ οπάνπεζ Έκα 

πςνίξ ημ Πμθθαπθυ ηαζ δεκ οπάνπεζ Πμθθαπθάζζμ πςνίξ ημ Έκα. Ο ηυζιμξ είκαζ ηαοηυπνμκα έκαξ ηαζ 

πμθθαπθάζζμξ, ηαζ είκαζ αηνζαχξ δ “ακηίεεηδ έκηαζδ” ημο Πμθθαπθάζζμο πμο ζοκζζηά ηδκ εκυηδηα 

ημο Έκα.» 
765

 Δνάηθεζημξ απυζπαζια 8, φ.π., s.152.Γζα ηδ ιεηάθναζδ Jean Brun φ.π., ζ.99 
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Βζδζηυηενα, ημ ίδζμ ζενανπζηυ πνυηοπμ ιε ημκ ΐ. Γζχβα θαίκεηαζ κα αημθμοεεί ηαζ μ 

Βιπεδμηθήξ
766

:  

Καζ μ Δνάηθεζημξ έεεηε ςξ πνςηανπζηή μοζία ηδ θςηζά
767

: 

Ο άκενςπμξ, ζοκεπχξ, ανίζηεηαζ ζε παιδθυ οπανλζαηυ επίπεδμ, ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα, 

βζ‟ αοηυ ηαζ δεκ ιπμνεί κα ηαηακμήζεζ άιεζα ηζ ζοιααίκεζ ζηδ θφζδ.  

Παναηδνμφιε υηζ ηα ζημζπεία ηδξ θφζδξ (θςηζά, κενυ, βδ, αέναξ) ζοκδοάγμκηαζ, ηαηά 

ημκ Βιπεδμηθή, ιε αάζδ ηάπμζεξ ακαθμβίεξ ηαζ δδιζμονβμφκ υθα ηα πνάβιαηα. 

Σαοηυπνμκα, δ ζηέρδ ημο Βιπεδμηθή ηαοηίγεζ ημ Έκα ηαζ ημ Πμθθαπθυ, υπςξ ηαζ μ 

ΐ. Γζχβαξ, υηακ δζαηείκεηαζ ζηα ένβα ημο υηζ ημ Έκα/θμκ δζαζπάζηδηε ζε επζιένμοξ 

ιένδ ηαζ ιμνθέξ βζα κα αοηεπζβκςζεεί. θμξ μ ηυζιμξ ζακ «ιζα θςηζά αέκαδ», απυ 

ηδκ μπμία βίκμκηαζ αηαηάπαοζηα υθα ηα πνάβιαηα, εκχ υθα ηα πνάβιαηα 

επακένπμκηαζ αηαηάπαοζηα ζ‟ αοηή. 

 

ε. Ζ θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα 

Ώπμθεέβιαηα ηαζ νήζεζξ πμο δζαηοπχεδηακ απυ ημκ ΐ. Γζχβα ζηα ιμκυπναηηα ένβα 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 θαίκεηαζ υηζ πνμζςπμπμζμφκηαζ εδχ ζημκ Ώίβζζεμ. Ο 

Ώίβζζεμξ είκαζ έκαξ αιθζζαδηίαξ ηςκ πάκηςκ ηζ έκαξ ιδδεκζζηήξ. 

 

Ώίγηζζνο: Μα αλ ραζεί ν θφζκνο, ράλεηαη ν θφζκνο (θνηηά ην θνηλφ κ‟ έλα πιαηχ 

ρακφγειν). Γη‟ απηφ θαη κέλα ην ίδην κνχ θάλεη γηα ηνλ Ώγακέκλνλα, φπσο ην 

ίδην κνχ θάλεη θαη γηα ηελ Σξνία! Βθείλν πνπ κ‟ ελδηαθέξεη είλαη λα ραζεί ν 

                                                 
766

 H. Diels, W. Kranz, φ.π.,απυζπαζια 17, s.315-318: «δζπθ‟ ενές,ημηέ ιέκ βαν εκ δοεήεδ ιυκμκ 

είκαζ εη πθευκςκ, ημηέ δ‟ αο δζέθο πθέμκ‟ ελ εκυξ είκαζ πον ηαζ φδςν ηαζ βαία ηαζ δένμξ άπθεημκ φρμξ 

(…) αθθ‟ αφη(α) έζηζκ ηαφηα, δζ‟ αθθήθςκ δε εέμκηα Γίβκεηαζ άθθμηε άθθα ηαζ δκεηέξ αζέκ μιμία». Γζα 

ηδ ιεηάθναζδ ζημ: John Burnet, Ζ απγή ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο, υ.π., ζ.210: «ε ιζα δμζιέκδ 

ζηζβιή, ημ Έκα ζπδιαηίζηδηε απ‟ ημ Πμθθαπθυ, ζε ιζακ άθθδ ζηζβιή, πςνίζηδηε, ηζ απ‟ ημ Έκα αβήηε 

ημ Πμθθαπθυ -Φςηζά Νενυ Γδ ηαζ ημ πακημδφκαιμ φρμξ ημο Ώζεένα. (…) Βίκαζ αοηυ πμο είκαζ αθθά, 

ηνέπμκηαξ ηα ιεκ δζαιέζμο ηςκ άθθςκ, βίκμκηακ άθθμηε ημφημ, άθθμηε εηείκμ ηαζ πάκημηε ακάθμβα 

πνάβιαηα.» 
767

 Δνάηθεζημξ απυζπαζια 90, H. Diels, W. Kranz, φ.π., s.171: «πονυξ ηε ακηαιμζαή ηα πάκηα ηαζ πον 

απάκηςκ υηςζπεν πνοζμφ πνήιαηα ηαζ πνδιάηςκ πνοζυξ». Γζα ηδ ιεηάθναζδ ζημ: Jean Brun, φ.π., 

ζ.105: «Σα πάκηα ακηαθθάζζμκηαζ ιε θςηζά ηαζ ιε ηα πάκηα δ θςηζά, υπςξ ηα ειπμνεφιαηα ιε ημ 

πνοζάθζ, ηαζ ημ πνοζάθζ ιε ηα ειπμνεφιαηα» ηαζ Δνάηθεζημξ απυζπαζια 30, φ.π., ss.157-8: «ηυζιμκ 

ηυκδε, ημκ αοηυκ απάκηςκ, μφηε ηζξ εεχκ μμφηε ακενχπςκ επμίδζεκ, αθθ‟ δκ αεί ηαζ έζηζκ ηαζ έαηαζ 

πον αείγςμκ, απηυιεκμκ ιέηνα ηαζ απμζαεκκφιεκμκ ιέηνα.» Γζα ηδ ιεηάθναζδ ζημ: John Burnet, φ.π.,  

ζ.106: «Ώοηυκ εδχ ημκ ηυζιμ, ημκ ίδζμ βζα υθμοξ, μφηε ηακείξ εευξ μφηε άκενςπμξ ημκ έπθαζε, αθθ‟ 

ήηακ απυ πάκηα ηαζ είκαζ ηαζ εα είκαζ αζχκζα γςκηακή θςηζά, πμο ακάαεζ ιε ιέηνμ ηαζ ζαήκεζ ιε 

ιέηνμ» 
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θφζκνο! Κη έρσ ζην κπαιφ κνπ πνιιέο ηδέεο, πνπ αλ δελ είλαη απηή ε 

θαηάιιειε ζηηγκή λα ηηο βάισ ζε πξάμε, δε ζα ‟λαη θακηά άιιε.
768

 

  (…) 

Καη ηφηε ν θφζκνο ζα πάεη θαηά δηαφινπ επηπρηζκέλνο. Ώλ φρη, ζα πάεη θαηά 

δηαφινπ δπζηπρηζκέλνο. Κη φζν γηα κέλα, αξθεί λα πάεη θαηά δηαφινπ φπσο θη 

αλ πάεη.769
  

 

Πνυηεζηαζ βζα έκακ άκενςπμ πμο απαλζχκεζ πθήνςξ ηδκ ακενςπυηδηα δζυηζ αοηή έπεζ 

παναζηναηήζεζ. Σμ ακενχπζκμ είδμξ έπεζ εζζέθεεζ ζε πενίμδμ παναηιήξ. Σμ ηέθια 

ηαζ δ αδνάκεζα ακαπανίζηακηαζ ιε ηδκ ακαβηαζηζηή ακαιμκή ηςκ Ώπαζχκ ζηδκ 

Ώοθίδα. Σμ αβηονμαυθδιά ημοξ εηεί δδθχκεζ ιεηαθμνζηά ηδκ αδζαθμνία ηδξ 

ακενςπυηδηαξ βζα μπμζαδήπμηε ελέθζλδ πμο πνμηφπηεζ ιέζα απυ ηδκ ηίκδζδ, απυ ηδκ 

ακηίεεζδ, απυ ηδκ πάθδ, ηαζ ζοιαμθζηά απυ ημκ «πυθειμ». Δ εζνήκδ είκαζ επζγήιζα. 

Ο πυθειμξ, ιε ηδκ έκκμζα ημο αβχκα ηαζ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ είκαζ ημ εοηηαίμ, βζα ημκ 

ΐ. Γζχβα: 

 

Ώίγηζζνο: Οξίζηε. Πελήληα ρξφληα ε Βιιάδα δνχζε ελ εηξήλε. Οχηε κηα κάρε, νχηε κηα 

ζπκπινθή. Οχηε ιεζηέο ππήξραλ γηαηί ηνπο είρε μεθαζαξίζεη ν Δξαθιήο. Οχηε 

ερζξνί, γηαηί είρακε δεζεί κε άιπηεο ζπκκαρίεο θφβνπ θαη θηιίαο. Βπί κηζφ 

αηψλα, ινηπφλ, νη Έιιελεο δελ θάλαλε ηίπνηα άιιν παξά λα θάζνληαη ζηα 

ζπηηάθηα ηνπο, κε ηηο γπλαηθνχιεο ηνπο θαη ηα παηδάθηα ηνπο. (…) Κη έθηαζε 

εληέιεη θη ε ζηηγκή πνπ δελ ππήξρε ηίπνηα θαηλνχξγην ζ‟ απηφλ ηνλ θφζκν γηα 

λα δψζεη λφεκα ζηε δσή καο.  Βθείλν φκσο πνπ δελ μέξεηε, είλαη φηη βξήθακε 

ην θνπξάγην λα πνχκε αληί γηα εηξήλε πφιεκν θη αο είλαη επινγεκέλνο εθείλνο 

πνπ ήξζε απφ ηελ Σξνία θαη θεξάησζε ηνλ Μελέιαν! (…).770
 

 

Ώθθά ηζ μ Ώβαιέικμκαξ, ιεηά απυ ηδκ αδνάκεζα ηυζςκ πνυκςκ, επζεοιεί ημκ πυθειμ: 

Ώγακέκλνλαο: ζν δηαξθεί ε εηξήλε ππνζηηηδφκαζηε θαη θζίλνπκε. Υάλνπκε ηε ζπλείδεζή 

καο, μερλάκε ηνλ Θεφ, γηλφκαζηε ζαλ ηα γνπξνχληα ζηα ζθνππίδηα. Οη 

πφιεκνη απμάλνπλ ηελ αμία ηεο δσήο. Οη εζηθέο αμίεο μαλαπαίξλνπλ ηε 
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 Βαζίιεο Εηψγαο, Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα, φ.π., ζ.2 
769

 Απηφζη ζ.7 
770

Απηφζη ζ.2 
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ζεκαζία ηνπο θαη φια δσληαλεχνπλ. Κη απηνί πνπ απνκέλνπλ δπλακψλνπλ 

ςπρηθά θαη αλεβάδνπλ αθφκα πην ςειά ην αλζξψπηλν γέλνο.
771

 

 

Ο πυθειμξ
772

 είκαζ ηίκδζδ. Βίκαζ δ ζοκεπήξ πάθδ ηςκ πάκηςκ, δ δναηθείηεζα νμή πμο 

ειπενζέπεζ ηδκ αθθαβή. ηζ αηζκδηεί πεεαίκεζ. Σμ ακαθένεζ εκανβέζηενα μ ΐ. Γζχβαξ 

ζε δμηίιζυ ημο:  

«Δ δσή παξάγεηαη δελ πξνυπάξρεη. Καη παξάγεηαη κφλν κέζα απφ ζπλερή θίλεζε. ηαλ θάηη 

πάςεη λα θηλείηαη, θαη ην αλαθέξσ κε ηε βαζχηεξε έλλνηα ηεο ιέμεο, δελ δεη.»773
 

 

Ο Ώίβζζεμξ απεπεάκεηαζ ηδ ζηαζζιυηδηα, βζ‟ αοηυ επζδζχηεζ ημκ πυθειμ. Θεςνεί υηζ 

δ ακαηνμπή ηδξ πανδηιαζιέκδξ ηαζ ζάπζαξ ημζκςκίαξ ιπμνεί κα ένεεζ ιυκμ ιέζα 

απυ ηδκ ηαηαζηνμθή πμο επζθένεζ δ πμθειζηή ζφνναλδ. Με πνχηδ ιαηζά, θαίκεηαζ 

υηζ μ ΐ. Γζχβαξ ακηζθάζηεζ αθμφ ζηα ιέπνζ ηχνα εεαηνζηά ημο είκαζ μνηζζιέκμξ 

επενυξ ημο πμθέιμο. ημ εεαηνζηυ αοηυ, υιςξ, μ πυθειμξ είκαζ ζημζπείμ ημο ιφεμο. 

Πνυηεζηαζ βζα ημ ιοεμθμβζηυ ακάθμβμ ημο ζοιπακηζημφ βίβκεζεαζ, ημ μπμίμ 

ηςδζημπμζείηαζ ζηδκ πμθειζηή ακηζπανάεεζδ ηςκ θαχκ. Ο πυθειμξ, ζοκεπχξ, 

ελζζχκεηαζ ιε ηδκ ηίκδζδ, ιε ηδ νμή, ιε ημ βίβκεζεαζ. Έηζζ, δ ειιμκή ημο Ώίβζζεμο -

ηαζ ημο ζοββναθέα- ζημ κα βίκεζ πυθειμξ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ απυ έκα ιέζμ 

«εηηαεάνζζδξ» ημο παθζμφ ηαεεζηχημξ ηαζ ιεηάααζδξ ζ‟ έκα κέμ πζμ ελεθζβιέκμ. Ο 

πυθειμξ ζοιαμθίγεζ ηδ δνάζδ ηαζ ηδκ ακαηνμπή έκακηζ ηδξ αδνάκεζαξ ηαζ ηδξ 

παβζςιέκδξ ηαηάζηαζδξ. 

 

ζ. Ο Γνλ Κηρώηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο 

Ο ΐ. Γζχβαξ απμηαθφπηεζ, ζημ εεαηνζηυ αοηυ υηζ ημ Θείμ είκαζ ημ Δλ απυ ημ μπμίμ 

υθα εηπμνεφμκηαζ ηαζ ηαηαηενιαηίγμκηαζ ζε μκηυηδηεξ, δζεζπανιέκεξ ζε δζαθμνεηζηά 

οπανλζαηά επίπεδα. Δ ίδζα ζδεμθμβία εηθνάγεηαζ ηαζ ζημ ιοεζζηυνδιά ημο 

Αλζηζκέλνο άληξαο
774

. Σμ ίδζμ πνεζαεφεζ ηαη‟ επακάθδρδ ηαζ μ Δνάηθεζημξ
775

 ηαζ 
776

. 

                                                 
771

 Απηφζη ζ.33 
772

 Δνάηθεζημξ απυζπαζια 53, φ.π., s.162: «Πυθειμξ πάκηςκ ιεκ παηήν εζηζ, πάκηςκ δε ααζζθεφξ, ηαζ 

ημοξ ιεκ εεμφξ έδεζλε ημοξ δε ακενχπμοξ, ημοξ ιεκ δμφθμοξ επμίδζε ημοξ δε εθεφεενμοξ». Γζα ηδ 

ιεηάθναζδ Jean Brun φ.π., ζ.98: «Ο πυθειμξ είκαζ παηέναξ υθςκ, υθςκ ααζζθζάξ. Άθθμοξ ακέδεζλε ζε 

εεμφξ ηαζ άθθμοξ ζε ακενχπμοξ, άθθμοξ έηακε δμφθμοξ ηαζ άθθμοξ εθεφεενμοξ» 
773

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζ.38 
774

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ώκεζζιέκμξ άκηναξ, φ.π.,  ζ.208: «Σμ ιυκμ πμο ιε αμθεφεζ είκαζ ημ Έκα. Ο Θευξ 

μθμηθδνςιέκμξ. Ώθθά δεκ οπάνπεζ έπεζ ημιιαηζαζηεί ζε πμθθά.» 
775

 Δνάηθεζημξ απυζπαζια 10, φ.π., s.153: «(…) ζοκάρζεξ υθα ηαζ μοπ υθα, ζοιθενυιεκμκ 

δζαθενυιεκμκ, ζοκαίδμκ δζαίδμκ, ηαζ εη πάκηςκ εκ ηαζ ελ εκυξ πάκηα». Γζα ηδ ιεηάθναζδ Jean Brun, 
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Έπμοιε επζζδιάκεζ ηδκ αηθυκδηδ πεπμίεδζδ ημο ΐ. Γζχβα βζα ηδκ αέκαδ νμή ηςκ 

πάκηςκ. Δ ίδζα ζηέρδ ειθακίγεηαζ ηζ εδχ: 

 

Κηρψηεο:  ηνλ νπξαλφ ηνπ αέλανπ γίγλεζζαη κε ζηγνπξηά πεξπαηψ…777
 

 

Ώπυθοηδ ζδεμθμβζηή ηαφηζζδ ιε ημκ ζημπαζιυ ημο Βθέζζμο θζθμζυθμο. 

 

2. ΝΗΣΔ 

α. Οη κπξηδόιεο 

Οη κπξηδφιεο είκαζ ηα απμιεζκάνζα απυ ηα ζπανάβιαηα ηςκ «επζγήιζςκ» βζα ηδκ 

ακενςπυηδηα αηυιςκ, ημ είδμξ εηείκμ ακενχπμο πμο -ηαηά ημκ ζοββναθέα- 

ηονζανπεί ζημκ ηυζιμ. Ο ΐ. Γζχβαξ, αζζεάκεηαζ υηζ ηνζβονίγεζ ακάιεζά ημοξ, υπςξ 

αζζεακυηακ ηζ μ Νίηζε
778

. Δ ηαφηζζδ ηδξ πεπμίεδζήξ ημοξ είκαζ θακενή. Ο 

ηαηαηενιαηζζιυξ ζε «επζγήιζα» ακενχπζκα ιέθδ ααναίκεζ μθυηθδνδ ηδκ 

ακενςπυηδηα. Σμ απυζηαβια, υιςξ, ηδξ ζηέρδξ ημο ΐ. Γζχβα ζ‟ αοηυ ημ 

ιμκυπναηημ ζοιποηκχκεηαζ ζημ υηζ δ αθήεεζα δε ανίζηεηαζ ζηδκ πναβιαηζζηζηή 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ Εζημνίαξ ηδξ Ώκενςπυηδηαξ, αθθά:  «οπάνπεζ ζε πνάβιαηα πμο ιαξ 

έπμοκ δζαθφβεζ ηεθείςξ». Ώθθμφ πνέπεζ κα ράλεζ μ άκενςπμξ, υπζ ζε ηαζέθεξ, 

ιπαμφθα, ζζημνζηά ηεζιήθζα, εκεφιζα, ακαζηαθέξ, ενείπζα, ανπαζυηδηεξ. Ώοηά είκαζ 

ιυκμ δ επζθάκεζα ημο ηυζιμο, πμο θίβμ ημκ εκδζαθένεζ. Γζ‟ αοηυ μζ «επζγήιζμζ», 

οθζζηέξ ήνςεξ -Σμοθ ηαζ Γααυη- ηαηαζπανάζζμκηαζ, δζυηζ είκαζ ημθθδιέκμζ ζηδκ 

επζθάκεζα, ζηδκ φθδ ηζ επζγδημφκ ηδκ αεακαζία, δδθαδή ιία πθάκδ
779

 πμο ακηζααίκεζ 

ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ. Δ μοζία ανίζηεηαζ ζηδκ αηκφζθαηξα/άπεηξν, δδθαδή ζημ 

Κμζιζηυ Γίβκεζεαζ. Βηεί, υπμο «δ γςή, μ εάκαημξ, μ ηυζιμξ, ημ άπεζνμ», μζ ζδέεξ, μζ 

ζηέρεζξ ηαζ μ ζημπαζιυξ απμηαθφπημοκ ημ άννδημ. Ώοηυ ζοκεζδδημπμίδζε μ ααέ 

                                                                                                                                            
φ.π., ζ. 99: «οκδέζεζξ υθα ηζ υπζ υθα, μιυκμζα, δζπυκμζα, ζοιθςκία, αζοιθςκία: ημ Έκα βεκκζέηαζ απ‟ 

υθα ηαζ απυ ημ Έκα υθα» 
776

 Δνάηθεζημξ απυζπαζια 50, Ώπηφζη s.161: « (…) μοκ θοζίκ είκαζ ημ πακ δζαζνεηυκ αδζαίνεημκ, 

βεκδηυκ αβέκδημκ, εκδηυκ αεάκαημκ, θυβμκ αζχκα, παηένα οζυκ, εευκ δίηαζμκ. Οοη ειμφ, αθθά ημο 

θυβμο αημφζακηαξ μιμθμβείκ ζμθυκ εζηζκ εκ πάκηα είκαζ». Γζα ηδ ιεηάθναζδ Ώπηφζη ζ.96: «Ο 

Δνάηθεζημξ θμζπυκ θέεζ υηζ ημ πακ είκαζ δζαζνεηυ ηαζ αδζαίνεημ, βεκκδηυ ηαζ αβέκκδημ, εκδηυ ηαζ 

αεάκαημ, θυβμξ ηαζ αζχκ, παηέναξ ηαζ οζυξ, εευξ ηαζ δζηαζμζφκδ. Ώθμφ αημφζεηε υπζ ειέκα αθθά ημ 

θυβμ, είκαζ ζμθυ κα μιμθμβήζεηε πςξ ηα πάκηα είκαζ έκα « 
777

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ, φ.π., ζ.35 
778

 Φνεζδενίημο Νίηζε, Ίδε μ άκενςπμξ, φ.π., ζ.244: «Ώθδεζκά, θίθμζ ιμο, ηνζβονίγς ακάιεζα ζημοξ 

ακενχπμοξ, ζάιπςξ ακάιεζα ζε ακενχπζκα ημιιάηζα ηαζ ιέθδ» 
779

 Άνημον μπεκπάμοεν, Σα αάζακα ημο ηυζιμο ηζ μ εάκαημξ, φ.π., ζ.24: «Να απαζημφιε ηδκ 

αεακαζία βζα ημ άημιμ είκαζ ζακ κα εέθμοιε κα δζαζςκίζμοιε ιζα πθάκδ.» 



 315 

ηαζ «επέγδζε».  Πνυηεζηαζ βζα ημκ άκενςπμ ηδξ μθυηδηαξ
780

, ημο απείνμο, υπςξ ημκ 

εκκμμφζε ηαζ μ Νίηζε: ημκ άκενςπμ ζηδκ ελέθζλή ημο. ‟ αοηυ ημ πεξηέρνλ μθείθμοιε 

κα ακαγδηήζμοιε ημ πενζεπυιεκμ/αθήεεζα ηαζ ι‟ αοηά πνέπεζ κα αζπμθδεμφιε. Ο ΐ. 

Γζχβαξ ζηήκεζ ιζα θνζηζαζηζηή ηαζ ελεγδηδιέκδ ζζημνία, δ μπμία βθζζηνά 

ακεπαίζεδηα ζε θζθμζμθζηέξ αηναπμφξ, ηαζ έκκμζεξ, πμο εα λεδζπθςεμφκ ζηαδζαηά 

ζηα επυιεκα ένβα ημο.  

 

β. Δζηηαηόξην Humanismus 

Δ δζανηήξ εκαθθαβή ηαζ μ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηςκ οθζηχκ ημο ηυζιμο πμο 

οπμκμμφκηαζ
781

 ζημ ιμκυπναηημ αοηυ απυ ημκ ζοββναθέα, ακαδεζηκφμοκ ημ βεβμκυξ 

υηζ ηίπμηα ζημκ ηυζιμ δεκ είκαζ απμημιιέκμ. θα είκαζ αθθδθέκδεηα ηζ 

αθθδθμελανηχιεκα. Δ ηάεε αθθαβή αημθμοεείηαζ απυ ιζακ άθθδ ακαιμκή αθθαβήξ 

η.μ.η. Καζ ημ μκ ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ αοημφ ημο αέκαμο ηφηθμο. Ο ΐ. Γζχβαξ 

ηαηαθάζηεζ ζηδκ αθθδθμδζαδμπή αοηή ηςκ ηαηαζηάζεςκ ςξ ημκ ηζκδηήνζμ ιμπθυ ηδξ 

δδιζμονβίαξ εκχ ηαοηυπνμκα απμδέπεηαζ ηδκ ακοπανλία ειθακμφξ κμήιαημξ ηαζ 

ζημπμφ. ημ Δζηηαηφξην Humanismus, ηα ζημοθήηζα -ζοκεηδμπζηά μ ηάθμξ ηαζ μ 

εάκαημξ- απμηεθμφκ ημκ πνμδζαβεβναιιέκμ πνμμνζζιυ ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ. 

Ο ΐ. Γζχβαξ, υπςξ ηαζ μ Νίηζε
782

, πζζηεφμοκ υηζ μ άκενςπμξ μθείθεζ κα ανεζ ημκ 

πνμμνζζιυ ημο. ημ ιμκηέθμ αοηυ ηδξ ιαηαζυηδηαξ μ ΐ. Γζχβαξ, πανειαάθθεζ, 

ζανηαζηζηά ηαζ εζνςκζηά, ιζα ακενχπζκδ «πνάλδ», ιζα δνάζδ, πμο ηαηά ηδ βκχιδ 

ημο δίκεζ αλία ηαζ «κυδια» ζηδ δδιζμονβία ημο ακενχπμο: ηδκ αλζξσπνθαγία! Ώθμφ 

ζημ πνμδβμφιεκμ ημζιζηυ ζπήια μ άκενςπμξ είκαζ, απθχξ, ιζα θάζδ ζηδκ πμνεία 

ακαηφηθδζδξ
783

 ηςκ πάκηςκ, έκαξ ηνίημξ ζηδκ αθοζίδα ηςκ, αεκάςξ 

επακαθαιαακυιεκςκ βεβμκυηςκ ημο Βίκαζ, αθμφ δ οπυζηαζή ημο δεκ έπεζ ηαιζά 

                                                 
780

 Παναηίεεηαζ ζημ: Georges Bataille, Γηα ηνλ Νίηζε. Θέιεζε γηα ηχρε, ιηθν. Υάνδ Β. Ράπηδ- Νίημο 

Δθζάδδ, Φοπμβζυξ, Ώεήκα, 2002, ζ.33: «Θέθδζδ βζα δφκαιδ» βνάθεζ: «Οθυηθδνεξ επμπέξ, μθυηθδνμζ 

θαμί είκαζ οπυ ηδκ έκκμζα αοηή ηάηζ απμζπαζιαηζηυ, ίζςξ κα ακήηεζ ζηδκ μζημκμιία ηδξ ακενχπζκδξ 

ελέθζλδξ ημ κα ελεθίζζεηαζ μ άκενςπμξ ημιιάηζ ημιιάηζ. Ώοηυ υιςξ δεκ πνέπεζ κα ιαξ ηάκεζ κα 

λεπκμφιε ηδκ παναβςβή ημο ζοκεεηζημφ ακενχπμο (…) δ ηενάζηζα πθεζμκυηδηα, είκαζ απθχξ πνμμίιζα 

ηαζ πνυαεξ, απυ ημ ζοκδοαζιυ ηςκ μπμίςκ πνμηφπηεζ εδχ ηζ εηεί μ άκενςπμξ ηδξ μθυηδηαξ, μ 

άκενςπμξ/μδμδείηηδξ πμο δείπκεζ πυζμ ιαηνζά έπεζ πνμπςνήζεζ ιέπνζ ηχνα δ ακενςπυηδηα.» 
781

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Βζηζαηυνζμ Humanismus, φ.π., ζζ. 25-27: «Ώέκαμ θφναια ζηδκ ακάπηολδ ηςκ 

ηυζιςκ. 
782

 Φνίκηνζπ Νίηζε, Έηζη κίιεζε ν Εαξαηνχζηξα, ιηθν. Άνδ Αζηηαίμο, Αςδχκδ, Ώεήκα, 1983, ζ.455: 

«Κάεε ζημπυξ έπεζ απςθεζεεί. Οζ άκενςπμζ πνέπεζ κα πνμζδζμνίζμοκ έκακ (…).» 
783

 Απηφζη ζ. 298: «Κάεε εοεεία ρεφδεηαζ, ιμονιμφνζζε (…) Κάεε αθήεεζα είκαζ ηαιπφθδ, ηζ μ ίδζμξ μ 

πνυκμξ είκαζ ηφηθμξ»
783

 ηαζ αθθμφ:  «θα θεφβμοκ, υθα λακάνπμκηαζ πίζς. Ώζχκζα ηοθά μ ηνμπυξ ημο 

Βίκαζ. θα πεεαίκμοκ, υθα λακακείγμοκ, αζχκζα ηνέπεζ δ πνμκζά ημο Βίκαζ. θα ζοκηνίαμκηαζ, υθα 

ζοκανιυγμκηαζ πάθζ. Ώζχκζα πηίγεηαζ ημ ίδζμ ζπίηζ ημο Βίκαζ.(…) Καιποθχκεζ ημ ιμκμπάηζ ηδξ 

αζςκζυηδηαξ»  
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ζδζαίηενδ αανφηδηα, βζαηί κα ιδκ επζδμεεί ζημκ ηακζααθζζιυ, ςξ φζηαημ πνμμνζζιυ; 

Σμκ ηακζααθζζιυ, ςξ ιζα ζοκεζδδηή ακενχπζκδ πνάλδ, πμο ζπάεζ ηδ ιμκυημκδ νμή 

ημφ Βίκαζ ηαζ πνμζδίδεζ ζημκ άκενςπμ -εθθείρεζ άθθμο- έκακ ζημπυ: κα βίκεζ, 

δδθαδή, ημ απμθαοζηζηυ έδεζια ηςκ ζοκακενχπςκ ημο. Ώθμφ μ εάκαημξ είκαζ 

δεδμιέκμξ, βζαηί κα ιδκ επζζπεοζηεί ηαζ κα είκαζ ηαζ πνδζηζηυξ; Φοζζηά, πνυηεζηαζ 

βζα ημκ βκςζηυ πθεοαζιυ ημο ΐ. Γζχβα απέκακηζ ζηδκ ηναβζηυηδηα ηδξ φπανλδξ. Μζα 

ιοεμπθαζία, έκαξ αζηεσζιυξ, έκα παζπκίδζ παναθμβζζιμφ, πμο θζθμδμλεί κα ζανηάζεζ 

ηαζ κα ακαηνέρεζ ημοξ ζζπονζζιμφξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ιοεμπθαζζχκ, ηζξ 

ζςηδνζμθμβζηέξ εζηαζίεξ ηαζ ηζξ ζδεαθζζηζηέξ ηεθεμθμβίεξ. 

 

γ. Παζραιηλά παηρλίδηα 

Ο ΐ. Γζχβαξ πνμαάθθεζ ηζ εδχ ημκ ζηεπηζηζζιυ ημο ζπεηζηά ιε ηδ «ιεηαθοζζηή 

πίηα»
784

, υπςξ ηδκ απμηαθεί. Ο Ονέζηδξ εηηζκεί απυ ηδ δζαπίζηςζδ ημο οπανλζαημφ 

αδζελυδμο ηαζ ημο ιεηαθοζζημφ ηεκμφ. Ώκαβκςνίγεζ ηδκ ηναβζηυηδηα ηδξ φπανλήξ 

ημο ηαζ δε ιέκεζ παεδηζηυξ εεαηήξ, αθθά πνμπςνά ζηδκ εκενβυ δνάζδ. Παίγεζ ημ 

παζπκίδζ
785

. Πνάηηεζ, πνάλδ ηαηαζηνμθζηή. ηδκμεεηεί ηδκ ηαηαζηνμθή ημο βήζκμο 

ηυζιμο, ιε ηδκ εθπίδα υηζ εα ιεηααεί ζε ιζακ «άθθδ δζάζηαζδ». ημ ηέθμξ ηδξ 

δζαδνμιήξ ημο, υιςξ, μ Οδνηπφξνο ημο ηαζ μζ ζοκεπζαάηεξ ημο -μζ βμκείξ ημο-, 

ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε ημ Σίπμηα. Πάκηςξ, υπζ ι‟ αοηυ πμο εοεθπζζημφζακ. Δ 

Αλάζηαζε δεκ επεηεφπεδ. Μήπςξ, ηα ιεηαθοζζηά παναιφεζα είκαζ ιζα πθάκδ; Βίκαζ 

ιήπςξ, υ,ηζ μ Νίηζε
786

 οπμζηδνίγεζ; Ώθθά ηαζ μζ ιεθεηδηέξ ημο Νίηζε έπμοκ 

ηαηαθήλεζ υηζ δ θνάζδ ημο «Ο Θευξ είκαζ κεηνυξ» οπμδδθχκεζ δφμ πνάβιαηα: 

«Ώθελφο κηιά γηα ηνλ ζάλαην ηνπ ζπκβνιηθνχ Θενχ -δειαδή, ηνλ ζάλαην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Θενχ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. (…) Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεκαίλεη φηη ν Θεφο ησλ ζενιφγσλ, ησλ 

θηινζφθσλ θαη νξηζκέλσλ επηζηεκφλσλ, δειαδή ν Θεφο πνπ ρξεζηκεχεη σο εγγπεηήο φηη ην 

ζχκπαλ δε ζηεξείηαη δνκήο, ηάμεο θαη ζθνπνχ, είλαη επίζεο, λεθξφο.»
787

 

                                                 
784

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Παζπαθζκά παζπκίδζα, φ.π., ζ.124 
785

 Σμ ίδζμ πνμηνέπεζ ηαζ μ Κ. Ώλεθυξ: «ε ιαξ θμζπυκ εκαπυηεζηαζ κα ιάεμοιε κα παίγμοιε ημ 

παζπκίδζ απ‟ ημ μπμίμ δεκ ιπμνμφιε κα λεθφβμοιε (…) κα ηα παίλμοιε γςηζηά ηαζ εακαηδθυνα υθα ή 

ηίπμηα». Παναηίεεηαηζ ζημ Μάνζμξ Μπέβγμξ, φ.π., ζ.75 
786

 Φνήκηνζπ Νίηζε, φ.π., ζζ.65-66: «Ώπ, αδενθμί ιμο, μ Θευξ αοηυξ πμο δδιζμφνβδζα, ήηακ ένβμ ημο 

ακενχπμο ηαζ ηνέθα ημο ακενχπμο, υπςξ υθμζ μζ Θεμί! Άκενςπμξ ήηακ, έκα άοθμ ημιιάηζ απυ 

άκενςπμ ηζ απυ Ββχ: απυ ηδκ ίδζα ιμο ηδ ζηάπηδ ηαζ ηδκ ίδζα ιμο ηδ θθυβα αβήηε αοηυ. Καζ αθήεεζα! 

Αεκ ιμφ ΄νεε απυ ηακέκακ, πένακ ηδξ βδξ ηυζιμ! Πυκμξ ήηακ ηζ αδοκαιία, αοηά ήηακ πμο 

δδιζμφνβδζακ υθμοξ ημοξ άθθμοξ ηυζιμοξ, ηζ εηείκδ δ ζφκημιδ ηνέθα ηδξ εοηοπίαξ, πμο ιυκμ αοηυξ 

πμο πζμ πμθφ πμκεί ηδκ έπεζ.»
 
 

787
 Keith Ansell Pearson, Νίηζε, ιηθν. Αέζπμζκαξ Ρζζζάηδ, Παηάηδ, Ώεήκα, 2008 

φ.π., ζ.61 
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Ο ΐ. Γζχβαξ ζοιθςκεί. Ώθμφ αοηυ πμο ακαηαθφπηεζ μ Οδνηπφξνο ημο, ςξ 

«ιεηαθοζζηή ακηαιμζαή», είκαζ δ ζζςπή. Σμ ηίπμηε, πμο ζοιποηκχκεηαζ ηεθζηά ζηδ 

θνάζδ: «ιν ηα ίδηα κε ηηο κπζνινγίεο. Μάληεςε φηη ζέιεηο!»788
  

 

Ο άκενςπμξ είκαζ ζοκεπχξ, εθεφεενμξ κα ηαηαζηεοάζεζ ημ δζηυ ημο παναιφεζ -βζα ημ 

ηζ οπάνπεζ ιέζα ζημ ζηυια ηδξ «Ανμζενήξ Θεσηήξ αφναξ», υπςξ απμηαθεί μ ΐ. 

Γζχβαξ ημ επέηεζκα. Βπζπθέμκ, μ ζοββναθέαξ ζηέθκεζ ζε ιαξ ημοξ εεαηέξ, έκα αηυια 

ιήκοια, ιέζα απυ ηα θυβζα ημο παηένα Παζπάθδ, ακαθενυιεκμξ βζα πνχηδ θμνά, 

άιεζα ηαζ αδζαιεζμθάαδηα, ζημκ νυθμ ημο ζοββναθέα ςξ δδιζμονβμφ. 

 

Παζραιηά:  Άθνπζα πσο είλαη πνηεηήο. (αλαθέξεηαη ζηνλ άληξα κε ηε γελεηάδα)  

Παζράιεο:  Κη έθεξε φιε απηήλ ηελ αλαζηάησζε γηα λα καο αλαγθάζεη λα δηαβάζνπκε ην 

βηβιίν ηνπ! 789
 

 

Θα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ «έθενε υθδ αοηή ηδκ ακαζηάηςζδ» -

δδθαδή, δδιζμφνβδζε ημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ-, βζα κα ακαβηάζεζ ειάξ, ημοξ 

ακαβκχζηεξ/εεαηέξ ημο, κα δζααάζμοιε ημ αζαθίμ ημο ηαζ κα αθοπκζζημφιε ιέζα απυ 

ημκ Λυβμ ηδξ «Αεοηέναξ Μοεμθμβίαξ» ημο. Ο πμζδηήξ/εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ ΐ. 

Γζχβαξ ηαηαζηεοάγεζ ημ εεαηνζηυ ένβμ, ζημ μπμίμ εκζηαθάγεζ ηδ ζηέρδ ημο ηαζ ημκ 

πνμαθδιαηζζιυ ημο βφνς απυ ηδ ιμίνα ηδξ φπανλδξ, επζδζχημκηαξ ηδκ πκεοιαηζηή 

ακέθζλδ ηςκ εεαηχκ ημο. Ο δμηζιζαηυξ θυβμξ ημφ ΐ. Γζχβα επζηονχκεζ ημκ ζζπονζζιυ 

ιαξ:  

« (…) ν πνηεηήο, αγειάδα πνπ εθηξέθεη ην βξεθηθφ ζχκπαλ, γηα λα κεγαιψζεη θαη λα 

σξηκάζεη ην κπαιφ ηνπ.»
790

 

 Καζ αθθμφ:  

« (…) Ο πνηεηήο είλαη έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηνπ ζπιινγηθνχ κπαινχ, πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα ζπλδηαιέγεηαη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Οιηθφ Ννπ. Έλα είδνο, δειαδή, κφληκεο βάζεο 

επαθήο ηνπ ζπιινγηθνχ κπαινχ κε ην νιηθφ Ολ, πνπ καο επεξεάδεη θαη απνθαζίδεη γηα ην 

κέιινλ καο. (…) Δ πνίεζε δε γίλεηαη γηα λα δηδάμεη ή λα εθπαηδεχζεη, αιιά γηα λα 

κεηνπζηψζεη ηε θαηλνκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, λα ηελ πάξεη απφ ηελ πιαλεηηθή θπιαθή θαη λα 

                                                 
788

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.131 
789

 Απηφζη ζ.129 
790

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Πμζδηζηυξ θυβμξ ςξ δζηθείδα απεθεοεένςζδξ ηδξ φθδξ», υ.π., ζ.16 
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ηελ ειεπζεξψζεη ζηηο απχζκελεο δηαζηάζεηο ηνπ Ώξρηθνχ Λφγνπ.  Κη απφ θεη, εμ αλαθιάζεσο, 

επεξεάδεηαη ε εμέιημή καο.»
791

 

 

Δ «Αεοηένα Μοεμθμβία» πμο ηαηαζηεφαζε μ ΐ. Γζχβαξ -δ ζζημνία δδθαδή, ημο 

Οδμζπυνμο/Ονέζηδ- ζημπεφεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ακενχπςκ ζοκεζδδημπμζδιέκςκ. 

Ώκενχπςκ πμο βκςνίγμοκ ηδκ Ώθήεεζα ηαζ δεκ ηνέθμκηαζ ιε ιεηαθοζζηά παναιφεζα. 

Αδιζμονβείηαζ, έηζζ, μ άκενςπμξ ιε ημ Νέμ Ήεμξ. Ώοηυ πμο μ ΐ. Γζχβαξ 

μναιαηίγεηαζ. Ήζνο ιε ηδκ έκκμζα ημο ζοκυθμο ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ ηαζ 

πκεοιαηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ηαθθζενβδιέκμο αηυιμο/πμθίηδ. Βίκαζ δ πνχηδ 

θμνά πμο θακενά, ιέζα ζε εεαηνζηυ ημο ηείιεκμ, μ ΐ. Γζχβαξ ηαηαβνάθεζ ηδκ 

πεπμίεδζή ημο βζα ηδ θεζημονβία ημο εεαηνζημφ ένβμο, ςξ μπήιαημξ 

αοημζοκεζδδζίαξ, ςξ ενβαθείμο γςήξ
792

 -υπςξ οπμζηήνζγακ ηαζ μζ οπεννεαθζζηέξ- 

αθθά ηαοηυπνμκα επζζδιαίκεζ ηαζ ηδ πνδζζιυηδηα ημο εεαηνζημφ ζοββναθέα, ςξ 

θνζκηθνχ, εκ ηέθεζ, ακαιμνθςηή. Ώκαθοηζηυηενα, ελάθθμο, ημ εηθνάγεζ ζημ δμηίιζυ 

ημο:  

«Σν κεγάιν ζθάικα (…) πνπ εμαθνινπζεί αθφκα λα επεξεάδεη ηελ επνρή είλαη φηη κε ηε ιέμε 

άλζξσπνο ελλνεί ην κηθξφ, ην ιίγν, ην αλεχζπλν άηνκν πνπ δέρεηαη κνηξνιαηξηθά ηελ χπαξμή 

ηνπ αλίθαλν λα πάξεη ηελ επζχλε ηνπ θφζκνπ ζηα ρέξηα ηνπ. (…) Ώληίζεηα είλαη 

εκπινπηηζκέλνο άλζξσπνο, αλ δερηνχκε ζα βαζηθή ιεηηνπξγία ηελ εμέιημε πξνο ηελ ηειεηφηεηα 

κέζα απφ ηε γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ, αξθεί απηφ λα ηνπ απνθαιπθζεί απφ ηελ ηέρλε θη 

ηδηαίηεξα απ‟ ην ζέαηξν ζαλ πην αξκφδην.» 793
 

Μήπςξ, ηεθζηά, μ ΐ. Γζχβαξ παναπέιπεζ ζηδ νήζδ ημο Νίηζε: 

«(…) γηαηί έλα ζετθφ ηξαπέδη είλαη ε γε, πνπ ηξέκεη απφ ηα θαηλνχξγηα δεκηνπξγηθά ιφγηα θη 

απφ ηα δάξηα ησλ Θεψλ»
 794

. 

 

δ. Ο θαιιόο πάλσ ζην ινπινύδη 

 

Παχινο: (Φσλάδεη, ζπαξαθηηθά). Βγψ είκαη Υξηζηηαλφο. Με πηάλεη κεηαθπζηθφ 

δένο. Ώλ ν Θεφο κε δεη -αλ ν Θεφο κε δεη λα γδύλνκαη, πνπ ιεο- 

[Δ ΜΑΡΙΑ γειάεη, ριεπαζηηθά.] 

                                                 
791

 Απηφζη ζ.15 
792

 Υακξ Ρίπηεν, Νηαληά, ιηθν. Ώκδνέα Ρζηάηδ, Τπμδμιή, Ώεήκα, 1983, ζ.70 : « (…) Φάπκαιε βζα 

έκακ ηνυπμ πμο εα έηακε ηδκ ηέπκδ έκα βειάημ κυδια ενβαθείμ γςήξ.» 
793

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Νμδηζηυ εέαηνμ βεκκζέηαζ. Σμ πζμ αθδεζκυ απυ ηαηααμθήξ ηυζιμο», υ.π., 

ζ.58 
794

 Φνήκηνζπ Νίηζε, φ.π., ζ.313 



 319 

Παχινο: Με γειάο. Βίκαη Υξηζηηαλφο. Πηζηεχσ ζηνλ Θεφ. Πηζηεχσ αθξάδαληα. 

Φνβάκαη ηελ νξγή Σνπ. Κξχβσ ην θεθάιη κνπ κέζα ζην ρψκα, γηα λ‟ 

απνθχγσ ηελ ηηκσξία ηνπ. 

[Δ ΜΑΡΙΑ ραραλίδεη.] 

Παχινο: Αελ είλαη γηα γέιηα απηά πνπ ιέσ. Θα πέζεη θσηηά θαη ζα καο θάςεη. 

(Φσλάδεη, απειπηζκέλα). Με γειάο..795
. 

 

Σδκ επίπθαζηδ «δεζηή» ιε ηδκ μπμία βαθμοπείηαζ μ ηάεε πνζζηζακυξ ηαζ ημκ θυαμξ 

ηδξ «ηζιςνίαξ» υζςκ οπμηφπημοκ ζηδ ζανηζηή ημοξ επζεοιία, πθεοάγεζ ιε 

πζμοιμνζζηζηυ ηνυπμ, ζημ απυζπαζια αοηυ, μ ΐ. Γζχβαξ. Σδκ ίδζα επζηνζηζηή εέζδ 

οπεναζπίγεηαζ ηαζ μ Νίηζε
796

, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα απεβηθςαίζεζ ηδ ζςιαηζηυηδηα 

ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ απυ ημοξ ενδζηεοηζημφξ πενζμνζζιμφξ ηαζ ημοξ ζηενδηζημφξ 

ηαηακαβηαζιμφξ. 

Καηά ημκ ΐ. Γζχβα μ Υνζζηζακζηυξ Θευξ είκαζ απθχξ ιζα «θφζδ ακάβηδξ». Οζ 

«πεζνμθααέξ ημο επμονάκζμο θεςθμνείμο»
797

, μνίγμοκ μοζζαζηζηά ηδκ ιεηαθοζζηή 

απμοζία, ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ, ηδκ απεθπζζία ημο υκημξ.  Πεπμίεδζδ πμο ζοιιενίγεηαζ 

ηαζ επζηονχκεζ ηαζ μ Νίηζε: «ηακ μ Θευξ παφεζ κα οπάνπεζ, μ οπένμπμξ άκενςπμξ 

πνέπεζ κα πάνεζ ζηα πένζα ημο ηα παθζκάνζα, δ έθθεζρδ ημο Θεμφ θένκεζ ηνμιενή 

ιμκαλζά.»
798

 

 

ε. Φηινθηήηεο 

ημκ Φηινθηήηε, μ ΐ. Γζχβαξ, ακαθένεηαζ ζηζξ άπεζνεξ δοκαηυηδηεξ ελέθζλδξ πμο έπεζ 

μ άκενςπμξ ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ ακενχπζκδ κυδζδ
799

 πμο αηυια δεκ έπεζ πθήνςξ 

δζενεοκδεεί. Πζζηεφεζ υηζ ζηαδζαηά μδδβείηαζ «ζηδ δυλα ημο ακενχπμο»
800

, ζ‟ έκα 

                                                 
795

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ, φ.π., ζ.10 
796

 Φνίκηνζπ Νίηζε, Ζ ζέιεζε ηεο δπλάκεσο, υ.π., ζ.37: «Σμ αζαθίμ αοηυ πμθειάεζ ηδκ δεζηή, ηαζ ζη‟ 

αθήεεζα, εα ανπίζς ηδκ απαθθαβή απυ μπμζμκδήπμηε δεζημθυβμ. (…) θμζ μζ αζχκεξ, μζ θαμί, μζ 

άκενςπμζ αδζαηνίηςξ, θζθυζμθμζ ηαζ βοκαίηεξ ηνίκμκηαζ ζηδκ δεζηή. (…) Δ ιεβαθφηενδ ιμνθή 

ηαημήεμοξ ρεοδμθμβίαξ είκαζ δ δεζηή πμο παίγεζ βζα ημοξ ακενχπμοξ ημ νυθμ ιζαξ αθδεζκήξ Κίνηδξ. 

Πυζα πνάβιαηα έπεζ ηαηαζηνέρεζ ηαζ κμζχες θνίηδ (…) αοηυ πμο ιε βειίγεζ θνίηδ είκαζ δ απμοζία 

ημο θοζζμθμβζημφ, είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ιε ηδ ιμνθή ηδξ δεζηήξ ημ ιδ θοζζμθμβζηυ, δ ακηζ-θφζδ έπεζ 

ηζιδεεί ηυζμ πμθφ ηαζ ηνζβονκάεζ πάκς ζηα ηεθάθζα ιαξ ιε ηδ ιμνθή κυιμο.» 
797

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.10 
798

 Απηφζη ζ.43 
799

Marvin Minsky, Δ ημζκςκία ηδξ κυδζδξ, φ.π., ζ.103: «Νυδζδ: Μζα ιοζηδνζχδδξ ιμνθή φθδξ πμο 

εηηνίκεηαζ απυ ημκ εβηέθαθμ. Δ ηφνζα δναζηδνζυηδηά ηδξ ζοκίζηαηαζ ζημ κα παζπίγεζ κα ελαηνζαχζεζ 

ηδκ ίδζα ηδξ ηδ θφζδ, δ δε ιαηαζυηδηα αοημφ ημο εβπεζνήιαημξ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ, βζα κα 

βκςνίζεζ ημκ ίδζμ ηδξ εαοηυ, δεκ δζαεέηεζ ηακέκα άθθμ ιέζμ εηηυξ απυ ημκ ίδζμ ηδξ ημκ εαοηυ. 

Ambrose Bierce." 
800

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Φζθμηηήηδξ, φ.π., ζ.74 
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ακχηενμ είδμξ, ιε ακαααπηζζιέκμ πκεφια, πμο εεςνεί υηζ πθδζζάγεζ ηδ «εέςζδ». Ώκ 

ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ δεκ ιίθδζε βζα «οπενάκενςπμ»
 801

, μοζζαζηζηά ημκ οπμδεζηκφεζ, 

αθμφ εεςνεί υηζ μ ηφπμξ ακενχπμο πμο ηονζανπεί ημοξ ηεθεοηαίμοξ αζχκεξ εα 

λεπεναζηεί ζφκημια ηαζ εα δχζεζ ηδ εέζδ ημο ζημ ελεθζβιέκμ είδμξ πμο 

εοαββεθίγεηαζ ηαζ ημ μπμίμ εα έπεζ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ ζδεμθμβία πμο πενζβνάθεζ 

ζηα ένβα ημο. Κζκείηαζ έηζζ πανάθθδθα, ακ ηαζ υπζ ηυζμ αθμνζζηζηά, ιε ηδ ζηέρδ ημο 

Νίηζε
802

. Καζ μ ΐ. Γζχβαξ πζζηεφεζ υηζ ημ ιμκηέθμ ακενχπμο πμο έπεζ επζηναηήζεζ 

δεκ είκαζ ημ ηειηθφ, -απμδίδμκηαξ ζημκ υνμ ηδκ ηεθμθμβζηή
803

 ημο έκκμζα- αθθά ιία 

εκδζάιεζδ θάζδ
804

 ελέθζλδξ ζηδκ ζζημνία ημο ακενχπζκμο είδμοξ. Οοζζαζηζηά μ 

ζφβπνμκμξ άκενςπμξ θαη βζα ημκ ΐ. Γζχβα είκαζ αοηυ πμο μ Νίηζε απμηαθεί έκα 

«βζμθφνζ», δδθαδή ιζα εκδζάιεζδ ηαηάζηαζδ. Βκδεπμιέκςξ κα ιδκ ήεεθε κα 

ζοκδεεεί ακμζπηά δ ζδεμθμβία ημο ιε αοηήκ ημο Νίηζε, μ μπμίμξ δέπηδηε ζηθδνή 

πμθειζηή. Αζυηζ μ ίδζμξ μ ΐ. Γζχβαξ ήηακ ανηεηά πενζεςνζμπμζδιέκμξ ζηδκ επμπή 

ημο, χζηε κα ιδκ επζδζχηεζ ηδ ζφκδεζή ημο ιε θζθμζυθμοξ πμο δέπηδηακ ζηθδνή 

ηνζηζηή. Πάκηςξ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ εεςνμφζε υηζ ημ ακενχπζκμ είδμξ ιε ηδ ζδιενζκή 

ημο ιμνθή είκαζ «επζγήιζμ» ηαζ πανςπδιέκμ, είδμξ πμο πνέπεζ κα ελαθακζζηεί
805

. Σμ  

ακενχπζκμ είδμξ πμο ελαββέθθεζ  μ Φηινθηήηεο είκαζ πθέμκ ιεηελεθζβιέκμ
806

, ιε 

δζαθμνεηζηέξ αλίεξ ηαζ πθήνςξ εκανιμκζζιέκμ ιε ημκ θοζζηυ νοειυ.  

                                                 
801

 Φνεζδενίημο Νίηζε, Ίδε μ άκενςπμξ, φ.π., ζ.70: «Δ θέλδ “οπενάκενςπμξ” βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ 

εκυξ ακχηενμο ηφπμο ορίζηδξ μθμηθήνςζδξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ “ζφβπνμκμ άκενςπμ” (…)»  
802

 Φνήκηνζπ Νίηζε, Έηζζ ιίθδζε μ Γαναημφζηνα, φ.π., ζ.43: «αξ δζδάζης ημκ οπενάκενςπμ. Ο 

άκενςπμξ είκαζ ηάηζ πμο πνέπεζ κα λεπεναζηεί. ,ηζ οπάνπεζ ιεβάθμ ζημκ άκενςπμ είκαζ πςξ μ 

άκενςπμξ είκαζ έκα γηνθχξη ηζ υπζ ζθνπφο: αοηυ πμο ιπμνεί κα ιαξ ανέζεζ ζημκ άκενςπμ είκαζ η΄ υηζ μ 

άκενςπμξ είκαζ έκα πέξαζκα ηαζ ιζα δχζε.» 
803

 Θεμδυζδξ Πεθεβνίκδξ, φ.π., θήιια Σέινο, ζ. 572: «Καηά ηδ δζδαζηαθία ηδξ ηεθμθμβίαξ δεκ οπάνπεζ 

μφηε βίκεηαζ ηίπμηε ζηδ θφζδ πμο κα ιδκ έπεζ ηάπμζμ ζημπυ. πζ ιυκμκ μζ άκενςπμζ αθθά ηαζ ηα γχα 

ηαζ ηα θοηά, αηυιδ ηαζ ηα άροπα υκηα, (…) έπμοκ έκακ ζημπυ, έκα ηέθμξ. Σμ ηέθμξ είκαζ πάκημηε ηάηζ 

πμο οπενααίκεζ ηδκ εηάζημηε οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ ημο ακενχπμο ή μπμζμοδήπμηε άθθμο υκημξ, οπυ 

ηδκ έκκμζα υηζ ημ ηέθμξ είκαζ πάκημηε ηάηζ ημ μπμίμ ηείκεζ μ άκενςπμξ ή ημ μκ κα εηπθδνχζεζ.» 
804

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Μήδεζμξ», υ.π., ζ.8: « (…) υθα μδεφμοκ πνμξ ηδκ απμεέςζδ ημο ακενχπζκμο 

είδμοξ, ιέζα απυ ιζα ζοκεπή ιεηάθθαλδ, πμο εα πνμηαθείηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ άκενςπμ. (…) Βίκαζ δ 

ανπέηοπδ ζμθία, δ μπμία δζαηδνήεδηε ζηδ ικήιδ απυ ηδκ πνχηδ εη ηαευδμο ακενςπυηδηα ηαζ έβζκε 

ακηζηείιεκμ επελενβαζίαξ απυ αοηήκ ηδ θοθή, ημοξ Έθθδκεξ, ζε υθεξ ηζξ θεπημιένεζέξ ηδξ. (…) Καζ 

αζθαθχξ εέθεζ αεθηίςζδ ημ είδμξ ιαξ.» 
805

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο ακεζζιέκμξ άκηναξ, φ.π., ζ.19: «Ο Ααιζακυξ είπε ανεζ ηδ ζςηδνία ζημ ζπαεάηζ 

ημο. (…) Δ ιακία ημο κα απμγδηά ηδ εακάηςζδ ηςκ ακενςπμεζδχκ (…) έιμζαγε ιε πολίδα πμο ημκ 

μδδβμφζε ζηδκ ζςζηή ηαηεφεοκζδ. (…) Γζαηί μζ πναβιαηζημί άκενςπμζ είπακ απςθεζεεί. Ώοηυ πμο 

απέιεζκε ήηακ ζανηχδεζξ ιάγεξ, πμο ζοκηδνμφκηακ απυ ηα αβζαζιέκα γχα ηαζ ηα θοηά ημο πθακήηδ, 

πςνίξ ζδζαίηενμ θυβμ.» 
806

 Ώκηίζημζπδ είκαζ ηαζ δ θζθμζμθία ημο Νίηζε ζφιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ ημο: «(…) επζγδημφζε ηδκ 

ηαηαζηνμθή ηςκ οπανπμοζχκ αλζχκ, ιε ζηυπμ ηδ εειεθίςζδ κέςκ αλζχκ ζηδκ πνμμπηζηή ηδξ έθεοζδξ 

ημο ππεξαλζξψπνπ. Δ δζδαζηαθία ημο Νίηζε βζα ημκ ιδδεκζζιυ δεκ απμηεθεί ιία μθμηθδνςηζηή ζηείνα 

άνκδζδ ηςκ πάκηςκ, αθθά ιζα κεηαμίσζε ηςκ αλζχκ, ήβμοκ ιζα αθθαβή ημο οθζζηάιεκμο ακενχπζκμο 

πμθζηζζιμφ ζε έκακ ηαθφηενμ πμθζηζζιυ ημο ακενχπμο.» ζημ Θεμδυζδξ Πεθεβνίκδξ, φ.π., ζ. 392  
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ζη. Σν βνπλό 

Σμ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ εοαββεθίγεηαζ ηδκ ζδέα ηδξ αζχκζαξ επζζηνμθήξ ηςκ υκηςκ 

ιέζα απυ ηδ βέκκδζδ ηαζ ημ εάκαηυ ημοξ. Σμ μκ δζενπυιεκμ ιέζα απυ ηδκ επζεακάηζα 

ειπεζνία, ακαηαθφπηεζ αοηήκ ηδκ βκχζδ
807

, ηδξ επζζηνμθήξ οπυ δζαθμνεηζηυ οθζηυ 

ζπδιαηζζιυ ή ζοκδοαζιυ. Σδκ ίδζα ακηίθδρδ εηθνάγεζ ηαζ μ Νίηζε ηαηά ημοξ 

ιεθεηδηέξ ημο
808

, υπμο ιέζα απυ ηδκ ζδέα ηδξ «αζχκζαξ επζζηνμθήξ» πνμζπάεδζε κα 

απμθφβεζ ημκ ιδδεκζζιυ πμο εθθμπεφεζ πίζς απυ ημκ «εάκαημ ημο Θεμφ» ηαζ κα 

ηαηαλζχζεζ ηδ γςή. Έηζζ, « (…) ν Νίηζε πξνηείλεη κηα δηδαζθαιία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

ζηφρνο είλαη λα δεηο ηε δσή ζνπ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ζέιεηο λα ηελ μαλαδήζεηο, (…) ε 

αηψληα επηζηξνθή είλαη ε ζθέςε πνπ ππφζρεηαη φρη ηελ έιεπζε κίαο θαιχηεξεο δσήο ή κίαο 

κεηά ζάλαηνλ δσήο, αιιά κάιινλ ηελ επηζηξνθή κίαο ίδηαο θη απαξάιιαρηεο δσήο. Σν “ίδηα” 

αλαθέξεηαη ζηηο εγθφζκηεο ζπλζήθεο θαη ηελ εγθφζκηα κνξθή ηεο επίγεηαο δσήο καο. (…) Μ‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε ηελ αίζζεζε ηνπ βάξνπο ησλ πξαγκάησλ πνπ 

θάλνπκε θαη ησλ πξαγκάησλ πνπ ζα ζέιακε λα θάλνπκε.»
809

 

 

Καζ μ ΐ. Γζχβαξ, ζ‟ αοηυ ημ ζδιείμ -υπςξ ηαζ μ Νίηζε- πνμζπαεεί κα ηαηαλζχζεζ ηδκ 

οθζηή έηθακζδ ηδξ φπανλδξ, αθμφ πνχηα ηδκ ηαεαίνεζ ιέζα απυ ηδ βκχζδ πμο 

επζθένεζ δ δζαδζηαζία ημο εακάημο. Γζ‟ αοηυ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ ςεεί ημκ Φάκδ κα 

λακαβεκκδεεί, κα λακαεκζανηςεεί, απδπχκηαξ ηαζ ηαηαλζχκμκηαξ ηδκ ζδέα ηδξ 

αζχκζαξ επζζηνμθήξ. Ώοηή είκαζ δ «ακαβέκκδζδ» βζα ημκ ΐ. Γζχβα. Ο εάκαημξ ςξ 

ακαβεκκδηζηή ηαζ δζαθςηζζηζηή ειπεζνία βζα ημ μκ. Δ εεςνία αοηή απμηεθεί ηαηά ημκ 

ΐ. Γζχβα ηδ «Νέα Αδιζμονβία» δ μπμία πζζηεφεζ υηζ είκαζ «ιζα αναδοθθεβήξ ιπυιπα 

ζηα πυδζα ημο Θεμφ.»
810

. Βίκαζ αοηυ, δδθαδή, πμο «θμαάηαζ» ημ θεβυιεκμ Θείμκ. Δ 

ηαηάηηδζδ ηδξ μθζηή ζοκείδδζδξ απυ ημκ άκενςπμ, δ ηαηακυδζδ ηςκ κυιςκ πμο 

δζέπμοκ ημ ζφιπακ, χζηε κα είκαζ ακχθεθδ δ ηαηαθοβή ζε εεσηή πανδβμνζά. Αζυηζ 

ηυηε δεκ εα οπάνπεζ πχνμξ βζα έκακ Θευ υπςξ ημκ βκςνίγμοιε ιέπνζ ζήιενα. Μέζα 

απυ αοηήκ ηδκ εεςνία εα δδιζμονβδεεί ηζ έκαξ ηαζκμφνβζμξ «Μφεμξ».  Έηζζ, δ  

                                                 
807

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, πςξ ηα ημφνδζζεξ Θεέ ιμο, φ.π., ζζ.211-212: «Πνέπεζ κα λένεηε υηζ ηα πκεφιαηα 

ιε ηα μπμία ιπμνμφιε κα ζοκδζαθεπεμφιε είκαζ υζα δεκ πέναζακ ζε ακχηενα επίπεδα ηαζ 

πνμζεθηφμκηαζ απυ ηδκ έθλδ ηδξ Γδξ. (…) Σμ δζηυ ζαξ παζδί δεκ είπε ηακέκα θυβμ κα ιείκεζ ζ‟ αοηυ ημ 

επίπεδμ. Ή έπεζ ηεθεζχζεζ ιε ηδκ αζηνζηή ημο ιμίνα ηαζ πέναζε ζηδκ Οθζηή Νυδζδ ή ανίζηεηαζ ζε 

δζαδζηαζία ιζαξ ηαζκμφνβζαξ ιεηεκζάνηςζδξ.» 
808

 Keith Ansell Pearson, φ.π., ζ.121: « (…) μ Νίηζε ζοκέθααε ηδκ ζδέα ηδξ αζχκζαξ επζζηνμθήξ ςξ έκα 

είδμξ επζεακάηζαξ απμηάθορδξ ηαζ υηζ δ χνα ηδξ πζμ ιμκαπζηήξ ιμκαλζάξ ακαθένεηαζ μοζζαζηζηά ζηδ 

ζηζβιή ημο εακάημο.» 
809

Απηφζη ζζ.117-118 
810

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ αμοκυ, φ.π., ζ.156 
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έκκμζα ημο Μφεμο
811

, εζζπςνεί ηαζ πάθζ ζηδκ ζδεμθμβία ημο, ςξ ημ πενίαθδια πμο 

πενζηθείεζ ηδκ μθζηή αθήεεζα οπυ ιμνθή ηχδζηα. Σμ ίδζμ οπμζηδνίγεζ, ελάθθμο, ηαζ 

ζημ δμηίιζυ ημο. 

«Δ χπαξμε ηνπ ζειπθνχ θαη ηνπ αξζεληθνχ ζπκβαίλεη απφ ηελ απαξρή ηνπ παληφο. Ο κχζνο 

είλαη ν γάκνο ησλ δχν απηψλ δπλάκεσλ. Καη ίζσο ζα ήηαλ θαιχηεξα λα νλνκάδακε ην ζχκπαλ 

κχζν, γηαηί απηφ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καηά ζπλέπεηα φ,ηη πξνέξρεηαη απ‟ απηφλ ηνλ 

γάκν είλαη επίζεο κχζνο. Καη ν άλζξσπνο, ν θάζε άλζξσπνο έρεη απηή ηε ζχλζεζε. Βίλαη 

έλαο γάκνο ζειπθνχ θαη αξζεληθνχ. (…) ρη, δελ είλαη παξακχζηα νη Μχζνη. Βίλαη παξάδνζε. 

Καη ε παξάδνζε απηή είλαη ε νληνινγηθή καο πξνδηαγξαθή. ,ηη αλαθέξεηαη ζηνπο κχζνπο 

είλαη ε νληνινγηθή καο ηαπηφηεηα. Βίλαη απηφ γηα ην νπνίν είκαζηε πξννξηζκέλνη. Βίλαη ην 

εχξνο ηεο χπαξμήο καο. Δ θπζηθή καο ππφζηαζε. (…)» 812
 

 

3. ΜΠΔΡΞΟΝ 

 

α. Σν πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο 

Αεκ βκςνίγμοιε, επαηνζαχξ, πμζμ ιπμνεί κα ήηακ ημ έκαοζια ή δ επίδναζδ ηάης απυ 

ηδκ μπμία μ ΐ. Γζχβαξ ειπκεφζηδηε ηδκ ζζημνία ημο Πξνμεληνχ ηεο Αληηγφλεο. 

Τπάνπεζ, υιςξ, ιζα δήθςζή ημο πμο νίπκεζ ανηεηυ θςξ: 

«Αελ ζα μεράζσ κηα θνπειίηζα πνπ είρε πεζάλεη θαη ηελ είραλ ληχζεη λχθε. Σν θέξεηξν ήηαλ 

αλνηρηφ θαη είρε έλα θεξάζη, ζαλ λα ην δάγθσλε, αλάκεζα ζηα θαηαθφθθηλα ρείιε ηεο. Ήηαλ ζα 

δσληαλή. (…) Ώπηφ ην θνξίηζη ήηαλ ην ζπέξκα ηνπ Πξνμεληνύ ηεο Αληηγόλεο»
813

 

 

Ήδδ δ εζηυκα
814

 πμο πενζβνάθεηαζ παναπάκς ειπενζέπεζ υθδ ηδκ εζνςκεία, ηζξ 

ακηζθάζεζξ ηαζ ηζξ ακηζεέζεζξ πμο απακηχκηαζ ζημ ιμκυπναηημ, ημ Πξνμεληφ ηεο 

Αληηγφλεο. Ο εάκαημξ, ακ ηαζ ακαπυηνεπημξ, ιμζάγεζ κα εζνςκεφεηαζ ηδ γςή, κα παίγεζ 

                                                 
811

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Γζχβαξ ηαζ πάθζ ζημκ Πεζναζά». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδ ΐέκζα Γεςνβαημπμφθμο, 

Διεπζεξνηππία, 4 Αεηειανίμο 1986: «Γζα ιέκα υηακ ημ αζοκείδδημ βίκεηαζ ζοκείδδζδ επζζηνέθμοιε 

ζηζξ πενζμπέξ ημο ιφεμο. Βηεί υπμο μ δοζζιυξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ πμο ηνεθαίκεζ, ελαθακίγεηαζ. Γζαηί 

μ ιφεμξ πνμηαθεί θςξ, θάιρδ, εκχκμκηαξ ηα άηνα ακηίεεηα, υπςξ μ δθεηηνζζιυξ ημοξ δφμ πυθμοξ. 

Αέπμιαζ πζα πςξ μ ιφεμξ είκαζ δ ιμκαδζηή αθήεεζα.» 
812

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζ.39-40  
813

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «ΐαζίθδξ Γζχβαξ: ημ πνυζςπμ, δ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο». Παναηίεεηαζ ζημ: Γζμφθδ 

Πεγμπμφθμο φ.π., ζ.5 
814

Σδκ ίδζα εζηυκα πενζβνάθεζ ηαζ ζημ ιοεζζηυνδιά ημο: ΐαζίθδξ Γζχβαξ, πςξ ηα ημφνδζζεξ Θεέ 

ιμο, φ.π., ζ.89:  «(…) πζάκεζ ιζα επζδδιία δοζεκηενία ζημ πςνίμ, πμο εένζγε υθμ ημκ ηυζιμ. Αεηάδεξ 

πεεαίκακ ηάεε ιένα. Κονίςξ παζδζά. Δ ηαιπάκα πηφπαβε πέκεζια ημ πνςί ηαζ ημ ανάδο. Θοιάιαζ ιζα 

ημπεθίηζα εηεί ζηδ βεζημκζά, έκα ςναζυηαημ, δνμζενυ πθάζια, ηαζ πέεακε. Να, ζηα ιάηζα ιμο ηδκ έπς 

αηυια, ηαεχξ ηδκ πενκάβακε λεζηέπαζηδ ιε ημ κοθζηυ ηδξ ηζ έκα ηυηηζκμ ηενάζζ ζημ ζηυια. Σδκ 

έαθεπα ρδθά απυ ημ ιπαθηυκζ ηαζ ιμο ηαζβυηακ δ ηανδζά. Σζ ηθάια Θεέ ιμο, αοηή δ ιάκα, κα 

ζένκεηαζ ζπεδυκ πίζς απ‟ ημ θένεηνμ.» 
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ιαγί ηδξ, αθμφ δεκ ηδκ αθήκεζ κα μθμηθδνςεεί
815

 ηαζ κα αοηυ-πναβιαηςεεί αθθά 

«επειααίκεζ» ηαζ ηδ δζαηυπηεζ ζηδκ αηιή ηδξ: δ κεηνή είκαζ ιζα ημπεθίηζα! Μζα 

ημπεθίηζα πμο δεκ πνυθααε κα βεοηεί ηδ πανά ηδξ γςήξ, αθμφ ημ ηενάζζ έιεζκε 

«αδάβηςημ» ακάιεζα ζηα ηαηαηυηηζκα πείθδ ηδξ. 

Ώκ μ ΐ. Γζχβαξ ζημ άροπμ ζχια ηδξ Αληηγφλεο πνμαάθεζ ημ κεηνυ ζφζηδια 

ακαθμνάξ ημο ιζηνμαζηζζιμφ, ηυηε ημ ηενάζζ ζημ ηαηαηυηηζκμ ζηυια ηδξ 

ζοιποηκχκεζ ημ «ποιυ ηδξ γςήξ» πμο δζαννέεζ ημ ζχια ηςκ οβεζχκ υπςξ μ 

Γάζθαινο. Κάης απ‟ αοηήκ ηδκ μπηζηή, μ Αάζηαθμξ/βαιπνυξ εα ιπμνμφζε κα είκαζ δ 

εκζάνηςζδ αοημφ πμο ζηδ εεςνία ημο Μπενλυκ μκμιάζηδηε élan vital ή vis vitalis, 

δδθαδή γςηζηή μνιή. φιθςκα ιε ηδ Μπενλμκζηή εεςνία
816

, δ γςηζηή μνιή είκαζ δ 

ακελέθεβηηδ δφκαιδ πμο δδιζμφνβδζε ημκ ηυζιμ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημκ άκενςπμ. 

Βηδδθχκεηαζ ιέζα απυ δφμ ηονίςξ μδμφξ: ηδ κυδζδ ηαζ ημ έκζηζηημ
817

. Βίκαζ θακενυ 

υηζ μ Αάζηαθμξ είλαη μ άκενςπμξ ημο εκζηίηημο, μ άκενςπμξ ηδξ πνςηανπζηήξ 

γςηζηήξ μνιήξ. Σα παναηάης παναηηδνζζηζηά ημο ημ επζαεααζχκμοκ:  

i) Βίκαζ μ άκενςπμξ ηδξ θφζδξ, πμο πενζπθακζέηαζ ζηα θζαάδζα, ζηδ εάθαζζα 

ηαζ ζημοξ ανάπμοξ βζα κα θοηνςεεί απυ ηζξ μνιέξ, πμο ημκ ααζακίγμοκ.  

 

Αάζθαινο: Ώλ μέξαηε ηελ αλαηνκία κνπ, ζα κε δηθαηνινγνχζαηε ακέζσο. Γεληθά, αλ ζαο 

πέξλαγε έζησ θαη ιίγν απ‟ ην κπαιφ, ηη θξχβσ θάησ απφ ηα ξνχρα κνπ, ζα 

κέλαηε κε ην ζηφκα αλνηρηφ. Μάζεηε, ινηπφλ, πσο είκαη γηνκάηνο ηξίρεο, νη 

νπνίεο φισο μαθληθά, παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ειηθία ησλ δεθάμη ρξφλσλ κνπ 

(…) έρνπλ θηάζεη κάιηζηα ηψξα ζε ζεκείν αμηνζξήλεην θη επεηδή έρνπλ 

ιεπηέο άθξεο, κε ηελ πξσηλή δξνζηά ζηξίβνπλ θαη κνπ ηζηκπνχλ ην θξέαο φιεο 

καδί, ζαλ λα είλαη ζπλελλνεκέλεο.(…) Πξηλ ιίγν έηξερα ζαλ ηξειφο ζηα 

ιηβάδηα θαη μπλφκνπλ. (…) πήδεμα ζηε ζάιαζζα. Μα ηφηε ζηξίςαλ 

                                                 
815

 Σδκ ίδζα εζνςκζηή μπηζηή επζζδιάκαιε ηαζ ηαηά ηδκ ακάθοζδ ημο πνμδβμφιεκμο ιμκυπναηημο Σα 

δνθάξηα -ηα δναιαηζηά πνυζςπα αοηχκ ηςκ ένβςκ είκαζ πμθφ  κέμζ- ςξ έκα επζπθέμκ ζημζπείμ βζα κα 

οπμζηδνίλμοιε υηζ ηαζ ηα δφμ ιμκυπναηηα ακήημοκ ζηδκ εειαηζηή ηαηδβμνία: «Θάκαημξ: δ εζνςκζηή 

πθεονά ηδξ γςήξ». 
816

 Βννίημξ Μπενλυκ, Δ δδιζμονβζηή ελέθζλδ, φ.π., ζ.62: «(…) δ γςή, ελ οπανπήξ, είκαζ δ ζοκέπζζδ 

ιζαξ ηαζ ηδξ αοηήξ μνιήξ, δ μπμία επζιενίζηδηε ζε απμηθίκμοζεξ βναιιέξ ελέθζλδξ.» ηαζ ζ.61: «Δ 

πναβιαηζηυηδηα είκαζ ακαιθίαμθα δδιζμονβζηή».  
817

 Απηφζη ζ.165: «Βίκαζ αιθίαμθμ ακ δ επζζηήιδ (…) εα ηαημνεχζεζ πμηέ κα ακαθφζεζ πθήνςξ ημ 

έκζηζηημ. Δ αζηία είκαζ υηζ ημ έκζηζηημ ηαζ δ δζάκμζα απμηεθμφκ δφμ απμηθίκμοζεξ ακαπηφλεζξ ιζαξ ηαζ 

ηδξ αοηήξ ανπήξ, δ μπμία ζηδ ιία πενίπηςζδ παναιέκεζ εζςηενζηή ζημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ζηδκ άθθδ 

ελςηενζηεφεηαζ ηαζ αθμζζχκεηαζ ζηδκ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ αηαηένβαζηδξ φθδξ.» 
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νισζδηφινπ θαη ζαλ αιιφθξσλ βγήθα έμσ θαη ρχκεμα ζηνπο βξάρνπο ηνπ 

γηαινχ θαη θπιηφκνπλ ζηηο θφγρεο ηνπο, ψζπνπ πηα κε πήξαλ νη πφλνη … 
818

 

 

Ο Γάζθαινο ηαηαηθφγεηαζ, μθμζπενχξ, απυ ημ ζελμοαθζηυ ημο μνιέιθοημ. Μζα 

ζανακηαπμδανμφζα (Βζηυκα 5), πμο θέβεηαζ ένςηαξ, ημο ηνχεζ ηα ζςεζηά ηαζ ημο 

νμοθά ημ αίια: «Εδμφ, έπς ηζ εβχ ιζα ζανακηαπμδανμφζα ζημ ζηήεμξ ιμο. Σδ θέκε ηζ 

αοηήκ «Ένςηα». Πζζηέρηε ιε, πςξ ηζ ειέκα ι‟ έπεζ ηοθίλεζ ηαζ ημκηεφεζ κα ιε 

πεεάκεζ»
819

.  

 

 

Βζηυκα 5: Franz Stuck Ζδππάζεηα. Σμ θίδζ ηαζ ηα εξπεηά γεληθά ηαοηίγμκηαζ ζηδκ 

ροπακάθοζδ ιε ηδ θαβκεία ηαζ ηδκ δδοπάεεζα. ημ Κανθ Γζμοκβη, χκβνια ηεο 

κεηακφξθσζεο, φ.π., ζ.89 

Ο Γάζθαινο μιμζάγεζ ιε ημκ εευ Πάκα
820

 πμο βονκμφζε ζηα θζαάδζα ηαζ γεοβάνςκε, 

αηυνεζηα, ιε Νφιθεξ, ιε Μαζκάδεξ ηαζ ιε αβκέξ ημπέθεξ, βζα κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ 

μνιέξ ημο. 

ii) Οζ ακάβηεξ ημο πενζμνίγμκηαζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ γςηζηχκ ημο 

θεζημονβζχκ:   

 

                                                 
818

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ, φ.π., ζζ.34-35 
819

Απηφζη ζ.31 
820

 Ρυιπενη Γηνέσαξ, Οη ειιεληθνί κχζνη,  υ.π., η.1, ζζ.100-101. 
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Αάζθαινο: πλήζσο δελ έρσ ηίπνηε λα πσ. Κη αθφκε φηαλ ιέσ θάηη ην ιέσ απφ δσηθή 

αλάγθε λα γπκλάζσ ηηο καζέιεο κνπ.
821

  

iii) Δ ζηέρδ ημο ακηακαηθά ηζξ απανπέξ ηδξ ζηέρδξ ημο πνςηυβμκμο ακενχπμο, 

εκδεζηηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ έκκμζα ημο πνυκμο
822

 ημφ πνμηαθεί ηνμιενή 

ζφβποζδ:  

Αάζθαινο: Πξνρηέο ελφκηδα πσο ην ξαληεβνχ ήηαλ γηα αχξην. Βρηέο, ελφκηδα, πσο αθνχ 

πξνρηέο είρα ζθεθηεί πσο ζα ζπλαληηφκαζηε αχξην, άξα γηα ζήκεξα ήηαλ. 

ήκεξα φκσο ζθέθηεθα, πσο αθνχ πξνρηέο είρα πεη αχξην, άξα ρηεο ήηαλ ην 

ξαληεβνχ θη φρη ζήκεξα. (…)823
 

 

Ο πνμακαθενεείξ, υιςξ, ηνυπμξ ακηίθδρδξ ημο πνυκμο ζοκάδεζ ηαζ ιε ηδκ εκμναηζηή 

ζφθθδρδ ημο πνυκμο πμο πνεζαεφεζ μ Μπενλυκ, υηακ θέεζ υηζ ακηζθαιαακυιαζηε ημκ 

πςνμπμζδιέκμ πνυκμ ιε ηδ κυδζδ εκχ ηδ δζάνηεζα ιε ημ έκζηζηημ. Θεςνεί, θμζπυκ, 

ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μ εηπμθζηζζιέκμξ ηυζιμξ ηαηαηενιάηζζε ηαζ ηαηαζηεφαζε 

ημκ πνυκμ, πθαζηυ, εκχ δ αοεεκηζηή νμή
824

 ημο πνυκμο πενζβνάθεηαζ απυ ηδ 

δζάνηεζα, ηδκ μπμία ζοθθαιαάκεζ ιυκμ ημ έκζηζηημ, πμο εηθνάγεηαζ ζημ ένβμ απυ ημκ 

Αάζηαθμ. 

iv) Ο Αάζηαθμξ αζχκεζ, εκζηζηηςδχξ, ηδκ μδφκδ ηδξ φπανλδξ, εεςνχκηαξ υηζ ημ 

θςξ ημο ήθζμο πμο ζοκηδνεί ηδ γςή «εοεφκεηαζ» βζα ηδ δοζηοπία ημο»:  

«Σν θσο ηνπ ήιηνπ απ‟ φπνπ πεξλάεη ζθνξπάεη ην ζάλαην (…) Αελ ην θαηαιάβαηε αθφκε, πσο 

απηφ είλαη ε αηηία ηεο δπζηπρίαο καο; Καη πσο αλ δελ ππήξρε απηφ δε ζα ππήξρε ηίπνηε θαη ζα 

εζπράδακε κηα δηα παληψο;»825 θαη αιινχ: «Ώλέθαζελ είρα κεγάιεο ακθηβνιίεο γηα ηελ επηπρία 

κνπ.»
826

  

v) Πνμζπαεεί κα δζαζηεδάζεζ ηδκ ακία ηαζ ηδκ πθήλδ ηδξ γςήξ ημο, ιε ηεπκδηυ 

ηνυπμ: 

 

Αάζθαινο: πλήζσο ην πξσί ζεθψλνκαη κε ην ζρήκα ηνπ θξεβαηηνχ θαη ρξεηάδεηαη ηελ 

επφκελε, λα θνηκεζψ κπξνχκπηα, γηα λ‟ αιιάμεη ην ζρήκα κνπ θαη λα πάξσ ην 

                                                 
821

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π ζ.16 
822

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.361: «(…) αοηή ηαεαοηή δ ειπεζνία ημο πνυκμο ζημοξ πνςηυβμκμοξ θαμφξ 

δεκ ζζμδοκαιεί πάκηα ιε ηδ πνμκζηή ειπεζνία εκυξ ζφβπνμκμο δοηζημφ» 
823

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π.,ζ.12 
824

 Βννίημξ Μπενλυκ, φ.π., ζ.55: (…) δ δζάκμζα απμζηνέθεζ ημ αθέιια απυ ηδ εέαζδ ημο πνυκμο. 

Ώπεπεάκεηαζ ηδ νμσηυηδηα ηαζ ζηενεμπμζεί υ,ηζ αββίγεζ. Αεκ ζηεθηυιαζηε ημκ πναβιαηζηυ πνυκμ.» 
825

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.17 
826

 Απηφζη ζ.32 



 326 

ζρήκα ηνπ θξεβαηηνχ απ‟ ηελ αληίζεηε κεξηά. Κάπνηε ην πάζαηλα απηφ 

ζπλερψο επί έλα ρξφλν. 

ηξαηεγφο: Καη γηαηί δελ αγνξάδαηε έλα μχιηλν θξεβάηη; 

Αάζθαινο: Γηαηί ηφηε ην ζρήκα δε ζ‟ άιιαδε πνηέ. Καηαιαβαίλεηε ηη ξνπηίλα ζα 

θαηαληνχζε!827
 

vi) Βίκαζ θοημθάβμξ: «Ώλ ζέιεηε λα κάζεηε, δελ ηξψσ πνηέ θξέαο γηα λα κε ζπκκεξηζηψ 

ηε δνινθνλία ησλ δψσλ.»
828

. 

vii) Σμκ απμηαθμφκ «δθίεζμ» ηζ εηείκμξ ημ δέπεηαζ, αδζαιανηφνδηα
829

. Δ 

πανμοζζαγυιεκδ ςξ «δθζεζυηδηα», υιςξ, απμηαθφπηεηαζ ηεθζηά υηζ είκαζ δ 

βκδζζυηδηα ηαζ δ αβκυηδηα πμο απχθεζε μ  «εηπμθζηζζιέκμξ» ηαζ θμβζηυξ 

άκενςπμξ. 

 

Αάζθαινο: «Βγψ, ζ‟ νιφθιεξε ηε δσή κνπ, έρσ θαιή δηάζεζε»830 θαη «Ναη, λαη δελ έρσ 

θάλεη πνηέ κνπ κηαλ άηηκε πξάμε»
 831

. 

 

Ο βαιπνυξ, ςξ «δάζηαθμξ», ζδζυηδηα πμο ημκ θμνηίγεζ «(…) ιε ημ ζοιαμθζζιυ ηδξ 

βκχζεςξ»
832

, εηθνάγεζ ηδ ζμθία ηδξ θφζδξ ηζ υπζ ηδκ λενή ηαζ ζηείνα μνεμθμβζζηζηή 

ζηέρδ. Αζαηαηέπεηαζ απυ ιζα μοζζαζηζηή ζοκαζζεδηζηή ηαζ αιυθοκηδ βκχζδ, πμο 

δζαθένεζ απυ ηδ βκχζδ πμο πνμηείκεζ ημ δοηζηυ πνυηοπμ. 

viii) Κάης απ‟ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ ηονζανπίαξ ημο εκζηίηημο, δεκ ημο είκαζ εφημθμ 

κα εκηαπεεί ζημ ζφζηδια ηδξ πμθζηζζιζηήξ ελέθζλδξ, ημο «εηπμθζηζζιέκμο» 

δοηζημφ ηυζιμο, μ μπμίμξ έπεζ απμηαεδθχζεζ ημ έκζηζηημ ηαζ ημκ 

αοεμνιδηζζιυ ηαζ ζηδ εέζδ ημοξ έπεζ ημπμεεηήζεζ ημκ μνεμθμβζζιυ ηαζ ημ 

ζοιθένμκ.  

 

                                                 
827

 Απηφζη ζ.15 
828

 Απηφζη ζ.22 
829

 Απηφζη ζ.13: «Αε κμιίγεηε πςξ είκαζ πμθφ θοζζηυ κα είκαζ ηακέκαξ δθίεζμξ; (…) Ββχ είιαζ δθίεζμξ 

ηαζ είιαζ πμθφ εοηοπζζιέκμξ βζ‟ αοηυ. αξ παναηαθχ πμθφ, πμηέ ιδ κμιίζεηε πςξ πανζζηάκς ημκ 

δθίεζμ. Βίιαζ δθίεζμξ ηαζ θαίκμιαζ. Άθθςζηε ιπμνχ κα ζαξ απανζειήζς απυ πυζεξ δμοθεζέξ ι‟ έπμοκ 

δζχλεζ ιέπνζ ζήιενα. Πζζηέρηε ιε, πζζηέρηε ιε, πςξ είκαζ ηνμιενά δφζημθμ κα είκαζ ηακείξ δθίεζμξ 

ζηζξ ιένεξ ιαξ.» 
830

 Απηφζη ζ.27 
831

 Απηφζη ζ.22 
832

 Μανίηα Θςιαδάηδ, Θεαηνμθμβζημί πνμαθδιαηζζιμί, φ.π., ζ.90 
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Αάζθαινο: «Πξνο ζενχ, πξέπεη λα αληηιεθζείηε ηελ θαηάζηαζή κνπ, εγψ είκαη έλαο 

κνλαρηθφο άλζξσπνο…»
833

 

 

viiii) Μέζα απ‟ αοηυ ημ πνίζια ημο εκζηίηημο ακηζηνίγεζ ημκ ηυζιμ μ Αάζηαθμξ. 

Ώκηζθαιαάκεηαζ ηδ θφζδ ςξ υθμκ
834

. Αε ζοθθαιαάκεζ ημκ δζαπςνζζιυ 

ζχιαημξ ηαζ πκεφιαημξ ζημκ μπμίμ έπεζ πνμζπςνήζεζ ημ ζφκμθμ, ζπεδυκ, ηδξ 

δοηζηήξ ζηέρδξ ιέζα απυ ηδκ ενδζηεοηζηή πίζηδ. Άθθςζηε αοηυ 

απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ηδκ απμνία πμο εηθνάγεζ, αιέζςξ ιεηά ηδκ 

απμηάθορδ υηζ δ κφθδ πμο ημο πθαζάνμοκ είκαζ ιζα κεηνμηεθαθή:  

 

Αάζθαινο: Σνπιάρηζηνλ, κήπσο ζαο βξίζθεηε πνπζελά ην δέξκα ηεο;
835

 

 

Δ κεηνμηεθαθή ιαγί ιε ηδκ ηεθεοηαία πκμή ηδξ ημπέθαξ εβηθςαζζιέκδ ζημ ιπαθυκζ 

αθθά θαη ημ δένια εα ζοκζζημφζακ ηδκ μθυηδηα ηδξ ηυνδξ!  

Οζ πνμακαθενεείζεξ πανάιεηνμζ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο Ααζηάθμο, ζοκημκίγμκηαζ 

πθήνςξ ιε ηδ ιπενλμκζηή θζθμζμθία:  

 

« (…) ε πξψηε γλψζε, ελζηηθηψδνπο θχζεσο, ζα δηαηππσλφηαλ κε ηηο πξνηάζεηο πνπ νη 

θηιφζνθνη απνθαινχλ θαηεγνξηθέο836 (…) πλεπψο, ην έλζηηθην είλαη ε έκθπηε γλψζε ελφο 

πξάγκαηνο837. ζην εζσηεξηθφ ηεο δσήο ζα νδεγνχζε κφλν ε ελφξαζε, δειαδή ην έλζηηθην πνπ 

έγηλε αληδηνηειέο, έρεη απηνζπλείδεζε θαη είλαη ηθαλφ λα αλαζηνράδεηαη ην αληηθείκελφ ηνπ θαη 

λα ην δηεπξχλεη απεξηφξηζηα.»
838

.  

 

Έπμοιε, ήδδ, ηαηαβνάρεζ, ιέζα απυ ηα εεαηνζηά ημο, ηδ νμπή ημο ΐ. Γζχβα πνμξ ημ 

έκζηζηημ, ημ αζοκείδδημ ηαζ ηδ θακηαζία, εκχ έβζκε θακενυ υηζ επζπεζνεί ηδκ 

απμηαεήθςζδ ηαζ ηδ δμβιαηζηυηδηα ηδξ δοηζηήξ θμβζηήξ.  

                                                 
833

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.29 
834

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, Κθεζδζά ηαζ ηχδζηεξ, φ.π., ζ.196 : «ημ „Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ‟ μ 

δάζηαθμξ ανκείηαζ ημκ αημιζηυ εάκαημ ηαζ ιαγί ανκείηαζ ηδ δζάηνζζδ ζχιαημξ ηαζ ροπήξ. (…) Γζ‟ 

αοηυκ ημκ „δθίεζμ‟ „ηνάβμ‟ μ ηυζιμξ ηαζ δ θφζδ είκαζ ζςιαηζηή ηαζ αδζαίνεηδ ηαζ ιυκμ ςξ ζχια ηαζ 

υθμκ δέπεηαζ κα ηδ ιεηαθάαεζ.» 
835

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.34 
836

 Βννίημξ Μπενλυκ, φ.π., ζ.149 
837

 Απηφζη ζ.150 
838

 Απηφζη ζ.173 
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Βλάθθμο, δ θζθμζμθία ημο Μπενλυκ επδνέαζε
839

 πμθθμφξ θμβμηέπκεξ (Πνμοζη, 

Σγυζξ, Φχηκεν ηηθ) αθθά ηαζ ηαθθζηέπκεξ ηςκ ανπχκ ημο 20
μο

 αζχκα (ηοαζζηέξ, 

θςαζζηέξ, θμοημονζζηέξ ηηθ). Δ επζδίςλδ ηδξ αοηυιαηδξ βναθήξ απυ ημοξ 

οπεννεαθζζηέξ είπε πμθθά ημζκά ζδιεία ιε ημ «αδζαθμνμπμίδημ έκζηζηημ» ημο 

Μπενλυκ. οκεπχξ, δ ζοκάθεζα ημο ΐ. Γζχβα ιε ηδ ιπενλμκζηή ζηέρδ είκαζ αάζζιδ. 

Βπζπθέμκ, ζημζπεία αοηήξ ηδξ ζοκμιζθίαξ εα δμφιε παναηάης ζηα εεαηνζηά ένβα 

ηαθίδα, Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο η.ά. 

 

β. Ο θαιιόο πάλσ ζην ινπινύδη 

Έπμοιε ήδδ δζαπζζηχζεζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ επδνεάζηδηε απυ ηδκ ζδεμθμβία ημο 

Μπελυκ, υπςξ αοηή εηθνάγεηαζ ζημ αζαθίμ ημο «Δ δδιζμονβζηή ελέθζλδ». Δ 

εκζςιάηςζδ ζηδ θφζδ είκαζ δ θοδία θίεμξ ηδξ εεςνίαξ ημο Μπενλυκ. Οζ 

πνςηαβςκζζηέξ αοημφ ημο ιμκυπναηημο, μ Παφθμξ ηαζ δ Μανία, ηάκμοκ ιζα εηδνμιή 

ζηδ θφζδ. Ώνπζηά ηνμιμηναημφκηαζ απυ ηα έκημια ηαζ θμαμφκηαζ ιήπςξ ημοξ 

ηζζιπήζμοκ. Ώοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ ςξ υκηα έπμοκ απμημπεί απυ ημ θοζζηυ  

πενζαάθθμκ πμο ήηακ ημ ανπζηυ ημοξ «ζπίηζ». Δ απμιάηνοκζή ημοξ απ‟ αοηυ ημφξ 

ηαεζζηά επζθοθαηηζημφξ απέκακηζ ζε υ,ηζ δεκ βκςνίγμοκ. Σμ άημιμ έπεζ απμθέζεζ ηδ 

ικήιδ ηδξ ελεθζηηζηήξ
840

 ημο ζοββέκεζαξ ηζ αθοζίδαξ. Σα ίπκδ ηδξ ανπζηήξ ιμνθήξ 

πμο, ιέζς ιζαξ ζεζνάξ ιεηαιμνθχζεςκ, έπμοκ μδδβήζεζ ζημ ακενχπζκμ είδμξ έπμοκ 

ελαθακζζηεί. Ώοηυ οπαζκίζζεηαζ μ ΐ. Γζχβαξ εδχ, αάγμκηαξ ημοξ ήνςέξ ημο κα είκαζ 

ηνμιμηναηδιέκμζ ζηδ εέα ηαζ ιυκμ εκυξ αεχμο εκηυιμο. Ο ζοββναθέαξ ημκίγεζ ηδκ 

απυ-ελμζηείςζδ απυ ηδ ιδηένα θφζδ. ιςξ, μ Παφθμξ ακαβκςνίγεζ εκζηζηηςδχξ ηζξ 

νίγεξ ημο ηζ επζεοιεί κα επζζηνέρεζ εηεί. 

 

Παχινο: (Θξνληάδεηαη ζην γξαζίδη) (…) Σψξα κπνξεί λα ραξεί θαλείο ηε θχζε! 

Μαξία:   (Έθπιεθηε) Θα θαζίζεηο εδψ; 

Παχινο:  Θέισ λα θαηαληθήζσ ηνπο θφβνπο κνπ. 

Μαξία:   Μηιάο ζνβαξά; 

Παχινο:  Πνιχ ζνβαξά. Βμνηθεηψλνκαη κε ηε κέιινπζα δσή.841 

(…) 

                                                 
839

 Γζάκκδξ Πνεθμνέκηγμξ, Δπίκεηξν, ζημ: Βννίημξ Μπενλυκ φ.π., ζζ.391-392. 
840

 Βννίημξ Μπενλυκ, φ.π., ζ.36: «(…) ημ άημιμ ακαπηφζζεζ ιέζα απυ ηδκ εκ βέκεζ ειανοαηή γςή ιζα 

ζεζνά ιεηαιμνθχζεςκ πμο ιπμνμφκ κα πανααθδεμφκ ιε ηείκεξ δζα ηςκ μπμίςκ -ηαηά ημκ 

ελεθζηηζηζζιυ- εα πενκμφζαιε απυ ημ έκα είδμξ ζημ άθθμ.» 
841

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ, φ.π., ζ.4 
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Μαξία:   ε παξαθαιψ, βνήζεζέ κε λα μεθχγσ απ‟ απηφλ ηνλ θινηφ. 

Παχινο:  Μα εγψ, δελ ζα επηζηξέςσ ζηελ πφιε. Θα κείλσ εδψ. 

Μαξία:   Αελ ζα μαλαγπξίζεηο πηα; 

Παχινο: (θαζψο καδεχεη απφ θάησ μεξφρνξηα) Αελ ζα μαλαγπξίζσ πηα … δελ 

ζα μαλαγπξίζσ πηα … Θα κείλσ θαζηζηφο ζε κηα θσιηά.
842

 

 

Δ απυννζρδ απυ ημκ Παφθμ ηδξ «αβκήξ»
843

 πυθδξ υπςξ ηδκ απμηαθεί δ Μανία είκαζ 

δ ανπή βζα ηδκ εκζςιάηςζή ημο ζηδ θφζδ, δ μπμία μθμηθδνχκεηαζ ανβυηενα ιε ηδκ 

είζμδυ ημο ζημκ ηυθπμ ηδξ Μανίαξ. Δ Μανία ζημ ένβμ είκαζ ιζα ςναία βοκαίηα, αθθά 

ιζα βοκαίηα ακέναζηδ, πμο δεκ βκςνίγεζ ηζ εα πεζ ένςηαξ. 

Παχινο: Βίζαη κηα ζεξκή θνπέια, Μαξία! Ώπηφ ην θαηαιαβαίλεη θαλείο κε ηελ 

πξψηε καηηά. Οιφιεπθν θνξκί, κε πηαζίκαηα θη σξαίεο θακπχιεο! Σα 

ρείιε ζνπ ζειθηηθά! Σα κάηηα ζνπ κε κηα ειαθξηά απφθιηζε πξνο ηα 

πάλσ, αιιά … (…) δελ έρεηο ηδέα, πψο πιαγηάδνπλ κ‟ έλαλ άληξα.844 

(…) φηη πέθηεηο ηα‟ αλάζθεια θαη θιείλεηο ηα κάηηα, ζαλ λα ζνχ δίλνπλ 

ξεηζηλφιαδν. Ώπηφλ ηνλ έξσηα μέξεηο κνλάρα. Κη είλαη θξίκα γηαηί 

έρεηο ηαιέλην.845
 

 

Βκχ μ Παφθμξ, απ‟ ηδκ άθθδ ιενζά, θαίκεηαζ υηζ είκαζ έκαξ άκηναξ, ιε έκημκδ 

εδθοπνέπεζα.  

 

Παχινο: Βγψ ήκνπλ γηα γπλαίθα, κα ιάζεςα. (…) Βίκαη κηα πξαγκαηηθή 

γπλαίθα. Πην πξαγκαηηθή απφ ζέλα. Παξφιν πνπ κνχ ιείπνπλ νη 

θακππιφηεηεο, αλ ήηαλ θάπνηνο άληξαο εδψ θνληά καο, ζα ζνχ ηνλ 

έθιεβα. Γηαηί έρσ απηήλ ηελ αληξηθή ζειπθφηεηα, πνπ ηφζν ηελ 

απνδεηνχλ νη πνηεηέο γηα λα γξάςνπλ πνηήκαηα. (…) Βίκαη έλα 

αλζξσπνεηδέο θιάζεσο. Πηάλσ φιε ηελ αλζξψπηλε θιίκαθα. Βίκαη 

κηα ζεμνπαιηθή Ίκα νπκάθ.
846

 

 

                                                 
842

 Απηφζη ζ.12 
843

 Απηφζη ζ.12 
844

 Απηφζη ζ.7 
845

 Απηφζη ζ.8 
846

 Απηφζη ζ.13 
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Ο Παφθμξ είκαζ μοζζαζηζηά άθοθμξ. Αζυηζ δεκ έπεζ βεκκδηζηά υνβακα μφηε ακηνζηά 

μφηε βοκαζηεία. Πνυηεζηαζ βζα ημ πνμζπέδζμ ημο «ενιαθνυδζημο» υκημξ πμο εα 

μθμηθδνχζεζ ζηα ηαημπζκά ένβα ημο μ ΐ. Γζχβαξ. Γζα κα εκδοκαιχζεζ ημ άθοθμ 

δδιζμφνβδιά ημο μ ΐ. Γζχβαξ ημ ηαοηίγεζ ιε ηδκ Πενμοαζακή ζμπνάκμ Ίια 

μοιάη
847

, πμο πμθθμί ζζπονίγμκηακ υηζ ήηακ έκα θςκδηζηυ εαφια ηδξ θφζδξ, αθμφ δ 

θςκή ηδξ έπζακε ιέπνζ 4,5 μηηάαεξ! πςξ ηαζ δ Ίια μοιάη ήηακ έκαξ ενφθμξ έηζζ 

ηαζ μ άθοθμξ Παφθμξ είκαζ έκαξ ενφθμξ βζα ημ ακενχπζκμ είδμξ, ηάηζ έλς απυ ηα 

ζοκήεδ θοζζμθμβζηά υνζα. Γζ‟ αοηυ μ Παφθμξ, ςξ ακχηενμ μκ, αζχκεζ ηδκ 

ακαβέκκδζδ. Δ διζηεθήξ Μανία -πμο δεκ «βκςνίγεζ» ηζ είκαζ μοζζαζηζηά μ «ένςηαξ»- 

απμηεθεί ιυκμ ημ ζηεφμξ ιεηαθμνάξ ημο Παφθμο ζηδκ επακαβέκκδζή ημο.  

Δ ενςηζηή ζοκεφνεζδ πμο επζδζχηεζ δ Μανία, ιέζα ζ‟ έκα απυθοηα θοζζηυ 

πενζαάθθμκ, πάκς ζημ πχια, ιέζα ζημ δάζμξ, εκηάζζεηαζ ζημκ ηφηθμ ηδξ 

ζενμβαιίαξ
848

. Σμ ανζεκζηυ εκχκεηαζ ιε ημ εδθοηυ ζημζπείμ ιέζα ζ‟ έκακ εζημκζηυ 

θοζζηυ πανάδεζζμ, υπμο δ ζελμοαθζηή μνιή ζοκδέεζ ημ ακενχπζκμ είδμξ ιε ημ υθμκ. 

Κάης απ‟ αοηυ ημ πνίζια δ ημπμεέηδζδ ημο θαθθμφ πάκς ζημ θμοθμφδζ 

οπαζκίζζεηαζ αοηή ηδκ εκμπμζδηζηή δζαδζηαζία, ηδ ζφιιεζλδ ηαζ ζφιπηολδ ηςκ 

ημζιζηχκ ιμνθχκ πμο φικδζε μ Μπενλυκ
849

 ηαζ ζηδκ μπμία ηα θοθεηζηά 

παναηηδνζζηζηά δεκ είκαζ ακαβηαία πνμτπυεεζδ, αθθά απθχξ έκα ζηάδζμ ζηδκ 

ελεθζηηζηή δζαδζηαζία. Άνα, ηάπμηε, ηάπμο, ζε ηάπμζμ πνμζηάδζμ έιαζμο υκημξ εα 

ιπμνμφζε κα είπε οπάνλεζ έκαξ θαθθυξ πάκς ζε έκα θμοθμφδζ. Ώθμφ υθα ηα έιαζα 

υκηα πμο παναηδνμφιε ζήιενα είπακ πνμβυκμοξ
850

 πμο έπμοκ παεεί, πςνίξ κα 

αθήζμοκ ίπκδ. οκεπχξ, μ ΐ. Γζχβαξ ζημ ιμκυπναηημ αοηυ εζημκμπμζεί έκα 

ελεθζηηζηυ πνμζηάδζμ, ιπαίκμκηαξ ηαζ ζηα πςνάθζα ηδξ κεμδαναζκζηήξ εεςνίαξ. 

 

                                                 
847

 Δγθπθινπαίδεηα Γνκή, φ.π., ηι. 27
μξ 

,  ζ.326 
848

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.333: «Δ αημθαζία παίγεζ έκα λεηάεανμ ηαζ ζςηήνζμ νυθμ ιέζα ζηδκ 

μζημκμιία ημο ζενμφ. πάεζ ηα θνάβιαηα ακάιεζα ζημκ άκενςπμ, ηδκ ημζκςκία, ηδ θφζδ ηαζ ημοξ 

εεμφξ. ΐμδεάεζ κα ηοηθμθμνήζεζ δ δφκαιδ, δ γςή, ηα ζπένιαηα, απυ έκα επίπεδμ ζημ άθθμ, απυ ιία 

γχκδ φπανλδξ ζε υθεξ ηζξ άθθεξ. Ώοηυ πμο ήηακ ηεκυ απυ μοζία βειίγεζ, αοηυ πμο ήηακ 

ηαηαηενιαηζζιέκμ επαζοκδέεηαζ ιε ημ υθμ, αοηυ πμο ήηακ απμιμκςιέκμ πφκεηαζ ιέζα ζηδ ιεβάθδ 

παβημζιζαηή ιήηνα.» 
849

 Βννίημξ Μπενλυκ, φ.π., ζ.53: «κηαξ, ςξ έκακ ααειυ, έκα ι‟ αοηυκ ημκ ανπέβμκμ πνυβμκμ, ημ 

άημιμ είκαζ ελίζμο αθθδθέββομ ιε υ.ηζ απμζπάζηδηε απυ αοηυκ ιε ηδκ ηαηζμφζα δζαθμνμπμίδζδ. Τπυ 

αοηήκ ηδκ έκκμζα, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ παναιέκεζ εκςιέκμ ιε ηδκ μθυηδηα ηςκ έιαζςκ υκηςκ ιε 

αυναημοξ δεζιμφξ. Μάηαζα θμζπυκ αλζχκμοκ κα πενζζηείθμοκ ηδκ ηεθζηυηδηα ζηδκ αημιζηυηδηα ημο 

έιαζμο υκημξ. Ώκ οπάνπεζ ηεθζηυηδηα ζημκ ηυζιμ ηδξ γςήξ, αοηή πενζθαιαάκεζ μθυηθδνδ ηδ γςή ζηδκ 

ίδζα ηαζ ιδ δζαζνεηή πενίπηολδ.»
 
 

850
 Richard Dawkins, Ο πμηαιυξ ηδξ γςήξ, φ.π., ζ.36: « (…) ηα είδδ πμο επζαζχκμοκ απμηεθμφκημ 1% 

ηςκ εζδχκ πμο έγδζακ πμηέ. Θα ιπμνμφζαιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ έπμοκ οπάνλεζ ζοκμθζηά ηνία 

δζζεηαημιιφνζα υκηα.»  
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γ. Ο Γνλ Κηρώηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο 

 

Υξηζηηαλφο: (…) ζν γηα ηνλ Θεφ, απηή ε αζεκέληα θισζηή πνπ ειέγρεη ηηο 

πξάμεηο κνπ, πηζαλφλ λα νδεγεί ζηα ρέξηα ηνπ. Μνλαδηθή κνπ 

κέξηκλα, ε ηήξεζε ησλ λφκσλ ηνπ.
851

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ εηθνάγεζ αβκςζηζηζζηζηέξ απυρεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ φπανλδ ημο Θεμφ
852

. 

Δ αζδιέκζα ηθςζηή πμο ζοκδέεζ ημοξ δζαθμνεηζημφξ «εαοημφξ» ηδξ φπανλδξ ζηα 

δζάθμνα επίπεδα βκχζδξ ιπμνεί κα μδδβεί, ιπμνεί ηαζ υπζ, ζημ Θείμ. Ώοηυ πμο 

εκδζαθένεζ ημκ ζοββναθέα είκαζ δ κμιμηέθεζα
853

 πμο οπάνπεζ ηαζ δ ακαβηαζυηδηα ιε 

αάζδ ηδκ μπμία θεζημονβεί ημ φιπακ ηζ υπζ ακ έπεζ ή υπζ επζαθδεεί έλςεεκ, απυ 

ηάπμζμκ Θευ.  

Ώκαθέναιε ζημ Big-Bang υηζ μ Θευξ πανμοζζάγεηαζ ςξ ιία μκηυηδηα δ μπμία βζα κα 

αοηεπζβκςζεεί απαζηείηαζ δ δδιζμονβία ημο ηυζιμο. Δ δζαζπμνά, δδθαδή, ηδξ μοζίαξ 

ημο Θείμο ηαζ δ δζμπέηεοζή ηδξ ζε δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ ζημ φιπακ. Όθδ ηαζ 

εκένβεζα δζάζπανηεξ δδιζμονβμφκ μκηυηδηεξ ηαζ ηυζιμοξ. Ώπυ ιία ανπζηή μοζία 

εηπμνεουιεκεξ δζαζπείνμκηαζ χζηε ιέζα απυ ηδκ πμθοιένεζα ηςκ εηδδθχζεχκ ημοξ 

κα απμηηήζεζ ημ Θείμ ηδκ αοημβκςζία ημο. Δ ίδζα ζηέρδ ακαδφεηαζ ηαζ απυ ημ ένβμ 

αοηυ: 

 

Σξηάδα: Παξψλ ν Θεφο, αλαπφδνηνο, ην Πλεχκα ηνπ πξνάγεη. Παξψλ ν Θεόο 

θαη αλεξκήλεπηνο, ηελ ύιε ηνπ εθβάιιεη. Μνξθέο ηεο δίλεη 

απεξηόξηζηεο, ηνλ Δαπηό ηνπ λα νξίζεη. (…) Θεφο Θεψκελνο. 

Αεκηνπξγφο θαη ζεαηήο, ζηηο ίδηεο ζπρλφηεηεο, αιιά ζε άιινπο 

ρξφλνπο. Μαδί ζηελ εμέιημε θαη καδί ζηελ αλέιημε. Σαλ κηα νληόηεηα 

πξνσζνύληαη ζηνλ Πέξαλ.
854

 

 

                                                 
851

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ, φ.π., ζζ.17-18 
852

ΐθέπε εεαηνζηά ένβα: Δζηηαηφξην Humanismus, Παζραιηλά παηρλίδηα, Ο θαιιφο πάλσ ζην ινπινχδη, 

Σν κπνπθάιη, Big-Bang, Ο Ζζνπνηφο η,ά. Καζ επίζδξ: ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Αλζηζκέλνο άληξαο, φ.π., ζ.126: 

«Ώοηήκ ηδ ζηζβιή ημκ ανκμφιαζ. Τπάνπμοκ άβζμζ, οπάνπμοκ πμζδηέξ, οπάνπεζ μ Υνζζηυξ, αθθά Θευξ 

δεκ οπήνλε πμηέ.» 
853

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.22: «Κζπχηδξ: Βδχ μζ πνάλεζξ ιαξ έπμοκ ηέθεζα ακηαπυηνζζδ. Κάεε ιαξ 

ηίκδζδ, ηάεε θυβμξ επδνεάγμοκ ηδκ ημζιζηή φθδ οπμηζκχκηαξ θεζημονβίεξ εεηζηέξ ή ανκδηζηέξ.» 
854

 Απηφζη ζζ.33-34 
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Ώπυ ηάπμζα αηαευνζζηδ μοζία, απυ έκα Οκ -ηάπμηε ημ μκμιάγεζ Θευ- λεποεήηακ 

πθήεμξ ιμνθχκ
855

, φθδξ ηαζ εκένβεζαξ, ηαζ δδιζμφνβδζακ ημ φιπακ. Ο ΐ. Γζχβαξ, 

υπςξ ηαζ ζε άθθα εεαηνζηά ένβα ακηθεί απυ ηδ θζθμζμθζηή ζηέρδ ημο Μπενλυκ
856

  

ζοβηεηνζιέκεξ ζδέεξ πμο ζοκημκίγμκηαζ ιε ηδκ δζηή ημο ημζιμεεςνία. Έκα «νεφια 

γςήξ»
857

 λεπφεδηε ηαηά ημκ Μπενλυκ ηαζ δδιζμφνβδζε ημ πακ. θα είκαζ 

εηαθαζηήζεζξ ημο ανπζημφ κημξ, απμθήλεζξ ηδξ ανπζηήξ γςηζηήξ μοζίαξ, ημο 

ανπζημφ κημξ
858

. Ο ΐ. Γζχβαξ οπμζηδνίγεζ: 

 

Υξηζηηαλφο:  Ναη, γη‟ απηφ κπνξείο λα κε πιεζηάδεηο. Πφζνη λνκίδεηο απφ ηηο 

εθβιαζηήζεηο κνπ, είραλ απηή ηελ επηπρία; Βγψ είκαη Βζχ θη φρη Βζχ 

Βγψ. Βγψ είκαη ν άλζξσπνο θη Βζχ είζαη κία απφ ηηο απνιήμεηο κνπ.
 

859
 

Καζ μ Μπενλυκ : 

 

«(…) ε δσή, εμ ππαξρήο, είλαη ε ζπλέρηζε κηαο θαη ηεο απηήο νξκήο, ε νπνία επηκεξίζηεθε ζε 

απνθιίλνπζεο γξακκέο εμέιημεο».
860

  

Καζ μ ΐ. Γζχβαξ ζοιπθδνχκεζ: 

 

Έλαο:  ΐαζηά ε πεγή ηεο χιεο θη αλεμάληιεηε.  

                                                 
855

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, πςξ ηα ημφνδζζεξ Θεέ ιμο, φ.π., ζ.112: «Σζ ζοιααίκεζ, θμζπυκ; Μήπςξ Βζφ είζαζ 

έκαξ οπενηυζιζμξ άκενςπμξ ηζ ειείξ ηα μιμζχιαηά μο; Οζ απμθήλεζξ μο;» 
856

 Βννίημξ Μπενλυκ, φ.π., ζ.37: «ε ηάπμζα ζηζβιή, ζε ηάπμζα ζδιεία ημο πχνμο, βεκκήεδηε έκα 

μθμθάκενμ νεφια γςήξ, δζαηνέπμκηαξ ηα ζχιαηα πμο μνβάκςζε εη πενζηνμπήξ, ιεηαααίκμκηαξ απυ 

βεκεά ζε βεκεά, δζαηθαδχεδηε ιεηαλφ ηςκ εζδχκ ηαζ δζαζημνπίζηδηε ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ, ηαζ υπζ 

ιυκμ δεκ απχθεζε ηάηζ απυ ηδ δφκαιή ημο, αθθά ακηίεεηα εκηάεδηε ηαευζμκ πνμπςνμφζε.» ηαζ ζ.29: 

«Κμζηαβιέκδ απυ αοηή ηδ ζημπζά, δ γςή ειθακίγεηαζ ζακ έκα νεφια πμο ααίκεζ απυ ζπένια ζε 

ζπένια ιέζς εκυξ ακεπηοβιέκμο μνβακζζιμφ. θα ζοιααίκμοκ ζάιπςξ μ ίδζμξ μνβακζζιυξ κα ήηακ 

ιυκμ ιζα απυθοζδ, έκα εηαθάζηδια δ ακάπηολδ ημο μπμίμο μθείθεηαζ ζημ παθαζυ ζπένια πμο 

παζπίγεζ κα ζοκεπζζηεί ζε έκα κέμ ζπένια. Σμ μοζζχδεξ έβηεζηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ πνμυδμο πμο 

ελαημθμοεεί απενζυνζζηα, (…)» 
857

 Απηφζη ζ.29: «Κμζηαβιέκδ απυ αοηή ηδ ζημπζά, δ γςή ειθακίγεηαζ ζακ έκα νεφια πμο ααίκεζ απυ 

ζπένια ζε ζπένια ιέζς εκυξ ακεπηοβιέκμο μνβακζζιμφ. θα ζοιααίκμοκ ζάιπςξ μ ίδζμξ μνβακζζιυξ 

κα ήηακ ιυκμ ιζα απυθοζδ, έκα εηαθάζηδια δ ακάπηολδ ημο μπμίμο μθείθεηαζ ζημ παθαζυ ζπένια πμο 

παζπίγεζ κα ζοκεπζζηεί ζε έκα κέμ ζπένια. Σμ μοζζχδεξ έβηεζηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ πνμυδμο πμο 

ελαημθμοεεί απενζυνζζηα, (…)» 
858

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ώκεζζιέκμξ άκηναξ, φ.π., ζ.208: «Πεξ: Σμ ανπζηυ Οκ είκαζ Γςή. Ββχ είιαζ ιένμξ 

ηδξ γςήξ. Άνα είιαζ ιένμξ ημο ανπζημφ κημξ. Χνζιάγς ιαγί ημο, επεηηείκμιαζ ιαγί ημο, πνάηης ιαγί 

ημο, πανάβς ιαγί ημο, δζδάζημιαζ ιαγί ημο. Σμ Οκ είκαζ ημ θμκ. Μζα ζθαζνζηή ιειανάκδ πμο θένεζ 

εκηυξ ηδκ δζαζπμνά.» 
859

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ, φ.π., ζ.18 
860

 Βννίημξ Μπενλυκ, φ.π., ζ.62 
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Σξηάδα: (…) Ώπεξηφξηζηνο ν αξηζκφο ησλ κνξθψλ θη αλεπαλάιεπηνο. Ώπεξηφξηζηνο ν 

αξηζκφο ησλ ελλνηψλ θη αλεπαλάιεπηνο. Ώπεξηφξηζηνη νη ζπλδπαζκνί ησλ 

γελνκέλσλ θη αλεπαλάιεπηνη.861
 

Σξηάδα: (…) Έλα ην λ θαη πνιιέο νη νληφηεηεο. Έλαο ν λνψλ θαη πνιινί νη εξγάηεο. 

Σε δηάζπαξηε χιε ζπιιέγνπλ θαη σζνχλ ζε κηα θαηλνχξγηα αλάπιαζε.862
 

 

Πθήνδξ ηαφηζζδ απυρεςκ βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ιμνθχκ.
863

 

Βπζπθέμκ, μ Μπενλυκ, υπςξ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ εοαββεθίγεηαζ ηδκ φπανλδ ηαζ άθθςκ 

ηυζιςκ: 

«Βίλαη ινηπφλ πηζαλφ φηη ε δσή εθηπιίζζεηαη θαη ζε άιινπο πιαλήηεο θαη ζε άιια ειηαθά 

ζπζηήκαηα ππφ κνξθέο πνπ αγλννχκε απνιχησο, ζε (άιιεο) θπζηθέο ζπλζήθεο .»864 «Καη‟ 

νπζίαλ ε δσή είλαη έλα ξεχκα πνπ έρεη εμαπνιπζεί δηακέζνπ ηεο χιεο θαη αξχεηαη απφ απηήλ 

φ,ηη κπνξεί.»865
 

 

Βίκαζ, πθέμκ, αέααζμ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ είπε επδνεαζηεί απυ ηδ ζηέρδ ημο Μπενλυκ ηαζ 

πνμζπάεδζε κα εκηάλεζ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ ζηδκ ημζιμεεςνία ημο. 

 

                                                 
861

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.30 
862

 Απηφζη ζ.34 
863

 Ώκηίζημζπδ ηαφηζζδ ζδεχκ ανίζημοιε ηαζ ζημκ Σαμσζιυ, απυ ημκ μπμίμ μ Γζχβαξ, έπεζ ακηθήζεζ, 

υπςξ έπμοιε πεζ ζημζπεία. Λάμο Σγε, Σάν Σε Σδηλγθ, υ.π., ζ.51:  

«Κάεε φπανλδ ζημκ ηυζιμ 

είκαζ ιζα έηθναζδ ημο Σάμ. 

Βιθακίγεηαζ ζηδ γςή, 

αζοκαίζεδημ, ηέθεζμ, εθεφεενμ, 

πνμζθαιαάκεζ θοζζηυ ζχια, 

αθήκεζ ηζξ πενζζηάζεζξ κα ημ ζοιπθδνχζμοκ. 

Γζ‟ αοηυ ημ θυβμ ηάεε άκενςπμξ 

ηζιά ημ Σάμ αοευνιδηα. 

Σμ Σάμ βεκκά υθεξ ηζξ οπάνλεζξ, 

ηζξ ηνέθεζ, ηζξ ζοκηδνεί, 

ηζξ θνμκηίγεζ, ηζξ πανδβμνεί, ηζξ πνμζηαηεφεζ, 

ηζξ παίνκεζ πίζς ζημκ εαοηυ ημο, 

δδιζμονβχκηαξ πςνίξ κα ελμοζζάγεζ, 

εκενβχκηαξ πςνίξ κα πνμζιέκεζ, 

μδδβχκηαξ πςνίξ κα πανειααίκεζ. 

Γζ‟ αοηυ ημ θυβμ δ αβάπδ βζα ημ Σάμ 

ΐνίζηεηαζ ιέζα ζηδκ αθδεή θφζδ ηςκ πναβιάηςκ. 
864

 Βννίημξ Μπενλυκ, φ.π., ζ.244 
865

 Απηφζη ζ.253 
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4. ΚΧΣΑ ΑΞΔΛΟ 

α. Παζραιηλά παηρλίδηα 

 

Άληξαο:  Βγψ ήξζα κ‟ φιεο ηηο θαιέο πξνζέζεηο θη έλα ράξηηλν κχιν ζην ρέξη, γηα λα 

παίμνπκε.
866

 

 

Ο Θευξ, θμζπυκ, υπςξ ημκ πανμοζζάγεζ μ ΐ. Γζχβαξ εδχ, είκαζ έκαξ ζεαάζιζμξ 

βένμκηαξ, ιε ζπμν αιθίεζδ ηαζ παζβκζχδδ δζάεεζδ, πμο ηναηά έκα αανφ αζαθίμ ζημ 

πένζ, ημ πενζεπυιεκμ ημο μπμίμο ιαεαίκμοιε πνμξ ημ ηέθμξ ημο ένβμο. Δ παζβκζχδδξ 

δζάεεζδ ηαζ ημ «παίβκζμ» ανίζηεηαζ ηαζ ζημ επίηεκηνμ ηδξ ζηέρδξ ημο Κ. Ώλεθμφ,  ηδ 

ζηέρδ ημο μπμίμο θαίκεηαζ κα βκςνίγεζ μ ΐ. Γζχβαξ
867

: 

«Βίλαη ν άλζξσπνο νιφθιεξνο πνπ είλαη ν παίθηεο θαη ην παίγλην φ,ηη θη αλ θάλεη (…) Σν 

πεξηπιαλψκελν είλαη ηνπ αλζξψπνπ παίδεη έλα παηρλίδη κέζα ζην νπνίν ηα ζρέδηά ηνπ 

αδηάθνπα δηαςεχδνληαη.»868
 

Παίβκζμ ζηα πένζα ημο Θεμφ μ άκενςπμξ αθθά ηαζ παίηηδξ, δζπθή ζδζυηδηα πμο 

εηθνάγεζ υθδ ηδκ ακηζκμιία ηδξ φπανλήξ ημο. 

 

β. Οη γάκνη 

 

Ναπζηθά: (…) Γσ λνεηηθά. Σν κέιινλ κνπ δηαγξάθεηαη επνίσλν … Αελ έρσ θνβίεο. Έρσ 

ηέιεηα γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο. (…) Πεξπαηψ ινηπφλ, είηε κε ιηαθάδα είηε 

κε βξνρή είηε κε ρηφλη. Σα έρσ αλάγθε φια απηά ηα θαηλφκελα. Μνχ 

δεκηνπξγνχλ έλαλ ζπκπαγή ρψξν φπνπ κπνξψ λα εθηίζεκαη αλεπηθχιαθηα.869 

 (…) Να πξνρσξάο κέζα ζηε θχζε. Ώπηφ είλαη ην κπζηηθφ. (…) Έβιεπα 

ζθαηξηθά γηα λα εμαθαλίζσ ηνλ εαπηφ κνπ. Βπθνξία …
870

 

 

                                                 
866

Βαζίιεο Εηψγαο, Παζπαθζκά παζπκίδζα, φ.π., ζ.124 
867

 Ο ΐ. Γζχβαξ ηαζ μ Κχζηαξ Ώλεθυξ γμφζακ ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 ζημ Πανίζζ. Συηε 

ελάθθμο εηδυεδηε ηαζ δ πνχηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή ημο Κ. Ώλεθμφ, ιε ηίηθμ Les fragments d’ 

Heraclite d’ Ephese, Paris, 1958 (Σα απμζπάζιαηα ημο Δναηθείημο ηδξ Βθέζμο). οκεπχξ εα 

ιπμνμφζαιε κα οπμεέζμοιε υηζ είηε μ ΐ. Γζχβαξ βκχνζγε ημ πυκδια ημο Κ. Ώλεθμφ, είηε υηζ ημκ είπε 

ζοκακηήζεζ, εθυζμκ ηυηε μζ ζπέζεζξ ζημκ ηφηθμ ηςκ Βθθήκςκ ημο Πανζζζμφ ήηακ ζηεκέξ. 
868

 Ώπυ ημ Kostas Axelos, Le jeu du monde, Editions de Minuit, Paris, 1969, αζαθίμ αιεηάθναζημ ζηα 

εθθδκζηά, ακαιέκεηαζ δ έηδμζή ημο απυ ηδκ Βζηία. Παναηίεεηαζ ζημ: Μάνζμξ Μπέβγμξ, Κψζηαο 

Αμειφο. Σν άλνηγκα ηεο ζθέςεο, υ.π. ζ.73 
869

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ βάιμζ, φ.π., ζ.59 ηαζ 60 ζπμνάδδκ 
870

 Απηφζη ζ.72 ηαζ 73 ζπμνάδδκ 
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Ο ΐ. Γζχβαξ ιε ημ εεαηνζηυ ένβμ Οη γάκνη εζζάβεζ ηδκ έκκμζα ημο ημζιζημφ/μθζημφ
871

 

ακενχπμο. Σμκ θνζκηθφ άκενςπμ υπςξ ημκ ζοκέθααε ηαζ μ Κχζηαξ Ώλεθυξ ηαζ ημ 

δζαηφπςζε ζηδ δζαηνζαή ημο βζα ημκ Δνάηθεζημ
872

  Βκδεζηηζηά ακαθένς: 

«Σν κεξηηθφ ηνπ αλζξψπνπ είλαη λα είλαη άλζξσπνο (απνζπαζκαηηθφο) θαη λα θηινδνμεί λα 

θηάζεη ηνλ (νιηθφ θη αλνηθηφ) Κφζκν. (…) Γηα ηνλ Δξάθιεηην ν άλζξσπνο είλαη έλα φιν θη απηφ 

ην φιν απφζπαζκα ηνπ κεγάινπ ινπ»
873

 

 

γ. Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα 

Ο ΐ. Γζχβαξ ζακ ηαηαηθείδα ζοκεκχκεζ ζε ιζα εκζαία ακηίθδρδ ηδ εεςνία ημο 

βίβκεζεαζ ηαζ ημο Δλφο πμο απμηαθφπηεζ ιέζα απυ ηα θυβζα ημο Υμνμφ ηςκ Βεκχκ, 

ζηδκ Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα: 

Υνξφο ησλ Βζλψλ: Μηα ε νπζία θαη κηα ε δσή. Σν δηηηφ, θαηνπηξηζκφο ηεο κνλάδαο. Δ 

πξάμε θαηνπηξηζκφο ηεο πξάμεο. Δ πνιιαπιφηεηα αληηθαζξέθηηζκα 

ηνπ θαζξέθηε. Ώπέξαληνο ν θφζκνο θαη κηθξφηαηνο. Καη κφλε 

αλζξψπηλε αμία ε εμάπισζε ζην ινλ.
874

 

 

Δ πμθθαπθυηδηα ζοκζζηά ηδκ ηεθζηυηδηα ζημ ααζίθεζμ ημο Βκυξ. Σμ πμθθαπθυ ηαζ ημ 

έκα απμηεθμφκ εηθάκζεζξ ζε δζαθμνεηζηά ελεθζηηζηά επίπεδα. Οιυηεκηνμοξ ηφηθμοξ 

ημοξ απμηαθεί μ Κ. Ώλεθυξ, ζηδκ  ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ημο Κυζιμο
875

. Δ 

ηαφηζζδ ηδξ ζηέρδξ ημοξ είκαζ αλζμπνυζεπηδ. 

 

δ. Μήδεηα 

Δ Μήδεζα επακ-εζζάβεζ ζηδ ιήηνα ηα παζδζά ηδξ, ηα μπμία θαίκεηαζ υηζ πεεαίκμοκ ζημ 

βήζκμ επίπεδμ ηαζ βεκκζμφκηαζ, υιςξ, ζ‟ έκα «βαθαλζαηυ», υπςξ ημ μκμιάγεζ μ 

ζοββναθέαξ, ηαζ υπςξ δ Μήδεζα ημ πενζβνάθεζ: 

                                                 
871

 Σδκ ίδζα έκκμζα πναβιαηεφεηαζ ηαζ ζημ ιοεζζηυνδιά ημο. ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Αλζηζκέλνο άληξαο, υ.π., 

ζ.80: «Ίζςξ έπμοκ πεηφπεζ ιενζημί άκενςπμζ κα ένεμοκ ζε πθήνδ επαθή ιε ηδκ Οθζηή Οκηυηδηα. 

Ώθθά βζα κα ημ ηαηαθένμοκ αοηυ πνμζμιμζχεδηακ ιε ηάπμζμ θοηυ ή ηάπμζμ γχμ.» 
872

 Δ δζαηνζαή ημο (Heraclite et la philosophie, Paris, Editions de Minuit, 1962) ηοπχεδηε ζημ Πανίζζ 

ηαζ δεκ απμηθείεηαζ μ ΐ. Γζχβαξ κα ηδ βκχνζγε. 
873

 Κχζηαξ Ώλεθυξ, Ο Δνάηθεζημξ ηαζ δ θζθμζμθία, φ.π., ζ.147 ηαζ ζ.197 
874

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα, φ.π., ζ.34 
875

 Κχζηαξ Ώλεθυξ, Πξνο ηελ πιαλεηηθή ζθέςε, Βζηία, Ώεήκα, 1996, ζ.426: «Ο Κυζιμξ πάεζ απυ έκα 

ηέκηνμ πνμξ ιζα πενζθένεζα -ζε έκα πμθοηεκηνζηυ υθμκ ιε θεοβαθέα πενζθένεζα- ηαζ δ αηναία 

πενζθένεζα παναπέιπεζ ζημκ ηεκηνζηυ πονήκα, ακ ηέκηνμ ηαζ πενζθένεζα οπάνπμοκ. ημ ζφκμθμ ηςκ 

αθθδθμεπζηαθφρεςκ ηαζ ηςκ μιμηεκηνζηχκ ηφηθςκ άναβε ακαγδηάιε ημ Βκ ιέζς ημο πμθθαπθμφ ηαζ 

ακηίζημζπα; θμκ ηαζ ιένδ πανειαάθθμκηαζ ηα ιεκ ιε ηα δε (…) Σμ ηθεζζηυ Βκ ηαζ ημ ακμζηηυ θμκ 

ειπκέμοκ ηαζ ηάκμοκ κα εηπκεφζεζ ηδκ άβνζα ηαζ θεπημιενή, ιοζηζηή ηαζ δμηζιαζηζηή ακαγήηδζήξ 

ιαξ, εκχ δ γςή μθυηθδνδ βίκεηαζ ειπεζνία, ζοκεπανιέκδ απ‟ ηδκ ηίκδζδ ηδξ θαίναξ» 
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Μήδεηα: Παληνηηλό παηρλίδη είλαη όινο ν θόζκνο θαη ζαπκαζηά ηα θαλεξψκαηά ηνπ. 

Κπιψληαο ηηο αζηεξνεηδείο ζθαίξεο ηνπ Γαιαμία ζα παξαβγαίλεηε κε ηηο 

κηθξέο ζεφηεηεο. Ή ηνπο θνκήηεο θαβαιψληαο, ζα θέξλεηε γχξνπο ζηνπο 

αζηεξηζκνχο. Καη κεο ηνπο ήιηνπο ζα βνπηάηε, γηαηί άηξσηνη απ‟ ηε ζεξκφηεηα 

ή ην ςχρνο ζα είζηε, αθνχ ην ζψκα ζαο ζε αζηξηθή χιε ζα κεηαιιαρζεί. Ώιιά 

θαη ηνπο πιαλήηεο ζα επηζθέπηεζηε, φζν απάλζξσπνη θη αλ είλαη, γηαηί ν 

θφζκνο γηα ηνπο ζενχο έγηλε θη φρη γηα ηνπο αλζξψπνπο. Κη φζν ζα 

κεγαιψλεηε, ε δχλακή ζαο, ζα επαπμάλεηαη, ζπλεξγνί ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 

θφζκνπ λα εληαρζείηε.876
 

 

Έπμοιε επζζδιάκεζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ ακηθεί ημκ ηαηεοεοκηήνζμ άλμκά ημο, ημ παηρλίδη, 

απυ ηδ ζηέρδ ημο Δνάηθεζημο αθεκυξ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ηαζ απυ ημφ Κ. Ώλεθμφ. Σμ 

παηρλίδη υπζ ςξ έκα ηαηδβυνδια ημο ηυζιμο, αθθά ςξ ημ ίδζμ ημ είλαη ημο Κυζιμο, 

αηνζαχξ, υπςξ ημ ζοκέθααε ηαζ μ Κ. Ώλεθυξ: 

«Σν παηρλίδη δελ είλαη ππέξηαην:  “απηφ”, “είλαη” ,“Παηρλίδη”. Σν παηρλίδη δελ είλαη θαηεγφξεκα 

ηνπ θφζκνπ. Σν παηρλίδη παίδεη ηνλ θφζκν. Βάλ ν ζθνπφο ηνπ παηρληδηνχ είλαη ην ίδην ην 

παηρλίδη, απηφ ην παηρλίδη “είλαη” ν θφζκνο. Ο ρσξνρξόλνο ηνπ μεηπιίγκαηνο ηνπ 

παηρληδηνύ είλαη ν θόζκνο.»
877

 

Σμ παηρλίδη ςξ είλαη. Έκκμζα πμο πνςημεζζήβαβε μ Δνάηθεζημξ, μ Κ. Ώλεθυξ, 

ελάθθμο, ήηακ μφηςξ ή άθθςξ ειανζεήξ ιεθεηδηήξ ημο Βθέζζμο θζθμζυθμο. 

 

Σ. ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο ΐ. Γζχβαξ θαίκεηαζ υηζ είπε επδνεαζηεί ανηεηά απυ ηζξ ροπακαθοηζηέξ εεςνίεξ ηςκ 

Φνυζκη ηαζ Γζμοκβη, υπςξ δζαπζζηχκμοιε ακαθφμκηαξ ηδ ιοεμπθαζία ημο ηαζ ηζξ 

αθθδβμνζηέξ εζηυκεξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηα εεαηνζηά ημο ηείιεκα. 

Παναηάης παναηίεεκηαζ απμζπάζιαηα ηςκ εεαηνζηχκ ημο ένβςκ υπμο ακαθαίκμκηαζ 

μζ ακηζζημζπίεξ ιε ηζξ ροπακαθοηζηέξ εεςνίεξ. 

 

                                                 
876

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Μήδεζα, φ.π., ζ.32 
877

 Ώπυ ημ Κχζηαξ Ώλεθυξ, Le jeu du monde, υ.π. Παναηίεεηαζ ζημ: Μάνζμξ Μπέβγμξ, Κψζηαο Αμειφο. 

Σν άλνηγκα ηεο ζθέςεο, υ.π., ζ.92 
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1. Ο Μέγαο Μπεεδάρ 

ημ ιμκυπναηημ αοηυ μ εββμκυξ, μ Θμδςνήξ, είκαζ έκαξ «ιζηνμιέβαθμξ». Καηά ημ 

Γζμοκβηζηυ ροπακαθοηζηυ πνυηοπμ εα ιπμνμφζαιε κα ημκ ηαηαηάλμοιε ζηζξ 

πενζπηχζεζξ εηείκεξ ηδξ ηαεήθςζδξ ηδξ θίιπζκημ ζηδκ παζδζηή δθζηία
878

. Ο 

παθζιπαζδζζιυξ ηαζ μ ροπζηυξ ηαηακαβηαζιυξ ημο εββμκμφ είκαζ μθμθάκενμζ. Μυκμ 

ζημ ηέθμξ ηαημνεχκεζ κα ζπάζεζ ηα δεζιά πμο ημκ ηναημφκ δέζιζμ ζηδκ 

παθζκδνυιδζδ ηδξ παζδζηήξ ημο ηαηάζηαζδξ ηαζ κα ακδνςεεί ιέζς ηδξ 

εοζίαξ/δμθμθμκίαξ ηδξ βζαβζάξ ημο, πμο ακηζπνμζςπεφεζ ημ πανεθευκ ημο. 

Δ εοζία ηαζ εζδζηυηενα δ ακενςπμεοζία είκαζ έκα θαζκυιεκμ πμο έπεζ εηηεκχξ 

ιεθεηδεεί ηαζ απυ ηδκ ροπακάθοζδ. Ο θυαμξ ημο Θμδςνή υηζ εα ηαηαζπαναπεεί απυ 

ηδ βζαβζά ημο ενιδκεφεηαζ ςξ θυαμξ ηδξ απςεδιέκδξ αζιμιζηηζηήξ επαθήξ ιε ηδ 

ιδηένα, ηαηά ημκ Γζμοκβη
879

. οκεζνιζηά, δ ακενςπμθαβία ζημκ Μέγα Μπεεδάρ, 

θακενχκεζ ηδκ ηαεήθςζδ ημο αηυιμο ζηα πνχζια ζηάδζα ηδξ θίιπζκημ, υπμο 

ηονζανπεί δ αδζαθμνμπμίδηδ εκζηζηηχδδξ εκυνιδζδ, δ μπμία ειπμδίγεζ ημ άημιμ, ηαζ 

ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα, ηδκ  ακενςπυηδηα κα ςνζιάζεζ. Ο Θμδςνήξ απμηεθεί, ηεθζηά, ημ 

ζφιαμθμ ηδξ ηαεδθςιέκδξ ακενςπυηδηαξ ζε πνχζιδ ροπμ-πκεοιαηζηή ααειίδα.  

 

2. Ζ θσκσδία ηεο κύγαο 

Ο Γνινθφλνο ημο ΐ. Γζχβα παναπέιπεζ ζημκ άκενςπμ πμο ηαηαηνέπεηαζ απυ ηζξ 

εζηυκεξ ημο αζοκεζδήημο ημο. Μέζα ζημ θακηαζζαηυ, μκεζνζηυ ημο ηυζιμ εζζένπεηαζ 

ζημ «δάζμξ» ηαζ πενζπθακζέηαζ. Πθάεεζ ημκ δζηυ ημο πνμζςπζηυ ιφεμ, ζοκακηζέηαζ ι‟ 

έκα έκημιμ ηαζ ηαοηίγεηαζ ι‟ αοηυ. Ώκαγδηά ημ θςξ, ηδκ αθήεεζα, ιε ηάεε ηυζημξ. 

πςξ ηαζ ημ έκημιμ, ηαλζδεφεζ ζημ δάζμξ ηαζ ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ημκ ήθζμ, πνμξ ημ 

«θςξ» έζης ηζ ακ αοηυ ημ ηαίεζ.  

 

                                                 
878

 Κανθ Γζμοκβη, φιαμθα ηδξ ιεηαιυνθςζδξ, φ.π., ζ.289: «Γζαηί υηακ αθήκεζ ηακείξ ηδ θίιπζκηυ ημο 

ηαεδθςιέκδ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ παζδζηήξ ημο δθζηίαξ ηαζ δεκ ηδκ εθεοεενχκεζ κα θηάζεζ ζε 

ακχηενμοξ ζηυπμοξ, ηυηε ανίζηεηαζ ηάης απυ ηδκ επζννμή εκυξ αζοκείδδημο ηαηακαβηαζιμφ.»
 
 

879
 Απηφζη ζ.292: « (…) δ παθζκδνυιδζδ έπεζ θηάζεζ ηδ ααεφηενδ θεζημονβζηή ζημζαάδα ηδξ δζαηνμθήξ 

-πμο πνμκζηά πνμδβείηαζ ηδξ ζελμοαθζηυηδηαξ- ηαζ επεκδφεηαζ πζα ζηα αζχιαηα ημο ανέθμοξ: ζε 

αηυιδ ιεβαθφηενδ επακαβςβή, δ ζελμοαθζηή πανααμθζηή βθχζζα ηδξ παθζκδνυιδζδξ 

ιεηαιμνθχκεηαζ ζ‟ εηείκδκ ηδξ δζαηνμθήξ ηαζ ηδξ πέρδξ (…) Σμ θεβυιεκμ Οζδζπυδεζμ ζφιπθεβια 

ιεηαιμνθχκεηαζ ζ‟ αοηή ηδ ααειίδα ζημ ζφιπθεβια ημο Εςκά ηαζ ημο ηήημοξ, ημ μπμίμ έπεζ πμθθέξ 

παναθθαβέξ, υπςξ π.π. δ ιάβζζζα πμο ηαηαανμπείγεζ ηα παζδζά, μ θφημξ, μ ακενςπμθάβμξ, μ 

δνάημκηαξ ηηθ. Ο θυαμξ ηδξ αζιμιζλίαξ ιεηαηνέπεηαζ ζ‟ εηείκμκ ηδξ ηαηαανυπεζζδξ απυ ηδ ιδηένα.» 
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Ανινθφλνο: πνπ έβιεπε θσο, νξκνχζε αζπιιφγηζηα, αςεθψληαο θη απηφλ ηνλ ζάλαην 

(…) Σα φλεηξφ ηεο ήηαλ λα θαεί θάπνηε ζε θιφγα θεξηνχ, γηα λα ελζσκαησζεί 

κηα γηα πάληα κε ην θσο. 

Ώλαθξηηήο: Κη εζχ δελ είρεο θσηνθηιία; 

Ανινθφλνο: Κη εγψ (…) Έηζη, θάπνηα κέξα έβαια θσηηά θαη ζαχκαδα ζηνλ θαζξέθηε ην 

θσηνζηέθαλν πνπ δεκηνπξγήζεθε γχξσ απφ ην θεθάιη κνπ. (…) Πξέπεη λα 

πξνζζέζσ φηη νη πιεγέο πνπ κνχ άθεζε ζην θεθάιη ην θσηνζηέθαλν, έθαλαλ 

πνιιά ρξφληα λα ζεξαπεπζνχλ. Μα ε αλάκλεζή ηνπ έκεηλε βάιζακν γηα ηελ 

ππφινηπε δσή κνπ.
880

 

 

Ο Γνινθφλνο απμθαζίγεζ κα θεζημονβήζεζ υπςξ ημ έκημιμ ηαζ κα βηψζεη ημ θςξ. Γζ‟ 

αοηυ ακάαεζ θςηζά ζημ ηεθάθζ ημο, έκα πφνζκμ ζηεθάκζ βφνς απυ ηα ιαθθζά ημο. Με 

ημκ ηνυπμ αοηυ απεθεοεενχκεζ ημ εζχηενμ Δαπηφ ημο, αοηυ πμο δεκ ιπμνεί δ θμβζηή 

κα ηαηακμήζεζ ηαζ ημ μπμίμ απμηαθφπηεηαζ ιυκμ ιέζα απυ «ημκ ιφεμ ηαζ ηα 

παναιφεζα», υπςξ οπμζηδνίγμοκ μζ ροπακαθοηέξ
881

.  

Έηζζ, δ πενζήβδζδ, μοζζαζηζηή ηαζ κμδηζηή, ημο ήνςα ζημ «δάζμξ» ηαζ δ επζημζκςκία 

ημο ιε έκα έκημιμ είκαζ μοζζαζηζηά ιζα πνμζπάεεζα ζοιαμθμπμίδζδξ ηςκ 

πανμνιήζεςκ ημο αζοκείδδημο εαοημφ ημο. Δ ζοκεφνεζδ εκυξ ακενχπμο ηαζ ιζαξ 

ιφβαξ εκηάζζεηαζ, επίζδξ, ζηδκ μπηζηή ημο πνςηυβμκμο ακενχπμο, υπμο δ ζοκμπή 

ημο ηυζιμο είκαζ δεδμιέκδ.  

«Κη απηφ γηαηί ζηνλ θφζκν ηνπ πξσηφγνλνπ, ηα πξάγκαηα δελ δηαρσξίδνληαη κε ηφζν απζηεξά 

ζχλνξα, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο “νξζνινγηθέο” καο θνηλσλίεο. Γνχκε κέζα ζ‟ έλαλ θφζκν 

“αληηθεηκεληθφ” θαη ηνλ έρνπκε απνγπκλψζεη απ‟ απηφ πνπ νη ςπρνιφγνη νλνκάδνπλ ςπρηθή 

ηαχηηζε, ή “κπζηηθηζηηθή κέζεμε”.»882
 

 

Καζ μ Roger Caillois, ημζκςκζμθυβμξ ηαζ ζοββναθέαξ ηδξ πνςημπμνίαξ, υπςξ 

ακαθένεηαζ ζημ L’ amour fou, Photography et surrealism
883

 «δεκνζίεπζε ζην 

Minotaure, δχν άξζξα (…) ην δεχηεξν πάλσ ζην θαηλφκελν ηεο απνκίκεζεο. Οη εξγαζίεο 

                                                 
880

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ, φ.π., ζ.56 
881

 Κανθ Γζμοκβη, Ο άλζξσπνο θαη ηα ζχκβνιά ηνπ, υ.π., ζ.207: «Σμ Βαοηυ απεζημκίγεηαζ ζοπκά ι‟ έκα 

γχμ πμο ζοιαμθίγεζ ηδκ εκζηζηηχδδ θφζδ ιαξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ηδξ ιε ημ πενζαάθθμκ. (Να βζαηί μζ ιφεμζ 

ηαζ ηα παναιφεζα είκαζ βειάηα απυ ανςβά γχα). Ώοηή δ ζπέζδ ημο Βαοημφ ιε ηδκ πενζαάθθμοζα 

θφζδ, ηαζ ιάθζζηα ιε ημκ Κυζιμ, πνμένπεηαζ ίζςξ απυ ημ υηζ ημ “ανπέβμκμ άημιμ” ηδξ ροπήξ ιαξ 

ζοιιεηέπεζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ζ‟ μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ, εζςηενζηυ ηζ ελςηενζηυ. θεξ μζ ακχηενεξ 

εηδδθχζεζξ ηδξ γςήξ εκανιμκίγμκηαζ ηάπςξ ιε ημκ δζδκεηή πςνμ-πνυκμ.»
 
 

882
  Απηφζη ζ.45  

883
 Rosalind Krauss, Jane Livingston, υ.π., p.70 
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απηέο, ηνπ είδνπο ηεο θνηλσλην-βηνινγηθήο πξνέιεπζεο ηεο ζπλείδεζεο, βαζίζηεθαλ ζηελ 

πεπνίζεζε φηη ηα έληνκα θαη ε αλζξψπηλε χπαξμε είλαη κέξνο ηεο ίδηαο θύζεο».  

O Roger Caillois πνμζπαεχκηαξ κα ενιδκεφζεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο εκηυιμο ιάκηζξ 

κα ιζιείηαζ ηδ κεηνή, -υηακ απεζθείηαζ- ή αηυια κα ιζιείηαζ ηδ γςκηακή υηακ ιένδ 

ημο ζχιαηυξ ηδξ έπμοκ απμημπεί, οπμζηήνζλε υηζ: «ην έληνκν κάληηο κέζα απφ ην 

θαηλφκελν ηεο απνκίκεζεο, νπζηαζηηθά ράλεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζηζηνχλ δηαθξηηφ 

κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ. (…) θαη φηη ε δσή ηνχ θάζε νξγαληζκνχ εμαξηάηαη απφ ηε 

δπλαηφηεηά ηνπ λα δηαηεξεί ηα δηαθξηηά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηα ζύλνξα δειαδή κέζα ζηα 

νπνία πεξηέρεηαη, απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί απηό-θαηνρή. Δ απνκίκεζε, είλαη ε 

απψιεηα απηήο ηεο απην-θαηνρήο, δηφηη ην δψν πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην πεξηβάιινλ 

εθδηψθεηαη, απφ-πινπνηείηαη, ππνηάζζεηαη ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ, ππνθχπηνληαο ζηνλ πεηξαζκφ ηεο ζπγρψλεπζεο. Φνβνχκελνο κήπσο θαλεί 

παξάμελνο ν Caillois, ππελζπκίδεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ην θαηλφκελν ηεο νκνηνπαζεηηθήο 

καγείαο ησλ πξσηφγνλσλ θπιψλ (…)»884
 

ημ άνενμ ημο βζα ηδ ιζιζηή μ Caillois οπμζηήνζλε
885

  υηζ πανυιμζα ζοιπενζθμνά 

ειθακίγμοκ ηαζ άημια ιε δζαηαναβιέκδ ροπμθμβία. Μ‟ αοηυ ημ πνυηοπμ μ ΐ. Γζχβαξ 

πθάεεζ ημκ Γνινθφλν ημο. Μζα «δζαηαναβιέκδ» φπανλδ πμο έπεζ ηαηαθφζεζ ηα υνζα 

ημο εαοημφ ηδξ ηζ έπεζ εκζςιαηςεεί ιε ημ πενζαάθθμκ ηδξ, υπςξ ακαθένεζ ηζ μ 

Caillois. Δ φθδ, μζ αζζεήζεζξ ηαζ ημ πκεφια ημο είκαζ εκμπμζδιέκα ζε έκα αδζαίνεημ 

ζφκμθμ ιέζα ζημκ πχνμ. οκζζημφκ ιία μκηυηδηα ιε ηδ θφζδ, ιε ημ δάζμξ. Ο δοηζηυξ 

ελμνεμθμβζζιυξ, υιςξ, επζαάθθεζ ημκ δζαιεθζζιυ, ημκ επζιενζζιυ ηςκ αζζεήζεχκ 

ιαξ, ημκ δζαπςνζζιυ ιαξ απυ ηζξ οπυθμζπεξ οπάνλεζξ ηδξ θφζδξ ηαζ ηεθζηά ημκ 

δζαηνζηυ νυθμ ζηέρδξ ηαζ αίζεδζδξ. 

 

3. Οη γάκνη 

Σμ ένβμ Οη γάκνη ηαηαηάπεδηε ζηδ Θειαηζηή Καηδβμνία Δλζσκάησζε κε ηε θχζε -

αθμφ υπςξ δείλαιε παναπάκς- δ ιεηαιυνθςζδ ζε δέκηνμ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημκ 

                                                 
884

 Απηφζη p.74 
885

 Roger Caillois, Mimetisme et Psychasthenie Legendaire, Minotaure, no. 7 (1935), pp.8-9, υ.π., : «Ο 

πχνμξ βζ‟ αοηέξ ηζξ δζαηαναβιέκεξ ροπέξ ιμζάγεζ ιε ιζα ηαηαανμπεζζηζηή δφκαιδ … πμο ηαηαθήβεζ 

ζημ κα ηζξ ακηζηαεζζηά. Σμ ζχια έηζζ απμδμιείηαζ ιέζα ζηζξ ζηέρεζξ ημο, ημ άημιμ ζπάεζ ηα υνζα ηδξ 

φθδξ ημο ηαζ ηαηαθαιαάκεηαζ απυ υθεξ ημο ηζξ αζζεήζεζξ. Πνμζπαεεί κα ακηζθδθεεί ημκ εαοηυ ημο απ‟ 

υθεξ ηζξ μπηζηέξ, ιέζα ζημκ πχνμ. Ώζζεάκεηαζ υηζ γίλεηαη … πχνμξ. Μεηαιμνθχκεηαζ, υπζ υηζ κνηάδεη 

ιε (πχνμ), αθθά είλαη (πχνμξ). Καζ ηεθζηά, ακαηαθφπηεζ πχνμοξ, υπμο είκαζ μ ζπαζκσδηθφο 

ηδηνθηήηεο.» (ιεηάθναζδ δζηή ιμο) 



 340 

ιεβάθμ ηφηθμ ηςκ ιεηαιμνθχζεςκ πμο ζφιθςκα ιε ηδκ ροπακάθοζδ ζοιαμθίγεζ 

ηδκ επζζηνμθή ημο υκημξ ζηδκ πδβή ηδξ γςήξ, δδθαδή ζηδ ιδηένα θφζδ:  

«Δ εμαθάληζε θαη ην θξχςηκν ζην δάζνο, ζην ζπήιαην, ζηελ αθηή ηεο ζάιαζζαο, (…), 

ζεκαίλνπλ ην ζάλαην θαη ηελ αλαγέλλεζε.»886 (…) «ην δέληξν ζεκαίλεη ηελ θαηαγσγή, φπσο ε 

κεηέξα, είλαη ε εηθφλα ηεο αξρήο θαη ηεο πεγήο ηεο δσήο, πξφθεηηαη γηα θείλε ηελ ηφζν νηθεία 

ζηνλ πξσηφγνλν καγηθή δχλακε ηεο δσήο, πνπ ε εηήζηα αλαλέσζή ηεο γηνξηαδφηαλ κε ηηκέο 

…»887
 

Δ Ναοζζηά ζοκεπχξ, ζφιθςκα ιε ηα ροπακαθοηζηά πνυηοπα ημο Γζμοκβη, 

ακαβεκκάηαζ ιέζα απυ ημκ εάκαημ ηαζ ηδ ιεηαζημζπείςζή ηδξ. πςξ ημ λφθζκμ 

θένεηνμ
888

 πμο ηθείκεηαζ μ κεηνυξ είκαζ μοζζαζηζηά ζοκεηδμπή ημο δέκηνμο ηαζ 

ζοιαμθίγεζ ηδκ ακαβέκκδζδ. Βλάθθμο, δ ιεηαιυνθςζδ ζε δέκηνμ
889

 (Βζηυκα 6) 

εζημκίγεηαζ ζηδκ ηέπκδ ανηεηχκ θαχκ ηαζ ζοιαμθίγεζ ηδκ επακέκςζδ ιε ηδ θφζδ.  

 

 

 

Βζηυκα 6: Σν δέληξν ηεο δσήο, Ώζβοπηζαηυ μνεζπάθηζκμ αββείμ, 26
δ
 Αοκαζηεία 

 

                                                 
886

 Κανθ Γζμοκβη, φιαμθα ηδξ ιεηαιυνθςζδξ, φ.π., ζ.177 
887

Απηφζη ζ.186 
888

 Απηφζη ζ.171: «(…) μ ζηαονυξ ημο Υνζζημφ είκαζ ημ δέκηνμ ηδξ γςήξ ηαζ ηαοηυπνμκα ημ λφθμ ημο 

εακάημο. πςξ ζφιθςκα ιε ηζξ ιοεμθμβζηέξ παναδυζεζξ, οπμζηδνζγυηακ πςξ μ άκενςπμξ ηαηάβεηαζ 

απυ ηα δέκηνα, έηζζ οπήνπακ ηαζ έεζια ηαθήξ ζε ημφθζα δέκηνα, ελαζηίαξ αοημφ πνδζζιμπμζείηαζ ιέπνζ 

ζήιενα μ παναηηδνζζιυξ «κεηνζηυ δέκηνμ» βζα ημ θένεηνμ.» 
889

 Απηφζη ζ.171, εζηυκα: Σν δέληξν ηεο δσήο, Ώζβοπηζαηυ μνεζπάθηζκμ αββείμ , 26
δ
 Αοκαζηεία 
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4. Οη πιύζηξεο 

Δ Μάβδα πμεεί ηδκ έκςζή ηδξ ιε ημκ Γζάκκδ. Γζα κα ημκ δεθεάζεζ κα παναιείκεζ ζηδ 

βήζκδ ζθαίνα ηαζ κα ιδκ εζζέθεεζ ζημκ εάκαημ, ημο πνμηείκεζ κα «ιζηνφκεζ» ηαζ κα 

λακανπίζμοκ απυ ηδκ ανπή. 

 

Μάγδα: ηελ αγθαιηά κνπ ζα κηθξχλεηο. 

Υνξφο:  Υα, Υα! Αελ κηθξαίλεη απηφο πηα. Ο ζάλαηνο ηνπ πξέπεη. 

Μάγδα: Πηεο απ‟ ην γάια κνπ. Θα ζε αλαζξέςσ απ‟ ηελ αξρή. (…) Θα ζε κάζσ λα 

ςειιίδεηο ηηο πξψηεο ιέμεηο. Κη ν ήιηνο ζα ζηέθεη πάληνηε ην κεζεκέξη. Μηα ε 

κέξα θη έλα νη δχν καο. (…)890
 

 

Δ Μάβδα πανμοζζάγεηαζ εδχ ςξ δπλεηηθή κεηέξα ημο Γζάκκδ πμο ιπμνεί κα ημκ 

λακα-ακαενέρεζ, κα ημκ λακα-βαθαηηχζεζ, κα ημκ ηναηήζεζ ζηδ γςή
891

. Πνμζπαεεί 

κα οζμεεηήζεζ ημκ νυθμ ηδξ «ιδηέναξ» ηαζ ημκ πνμζηαθεί ζε ιζα έκςζδ/ακαβέκκδζδ. 

Σμ αζδμίμ ηδξ, εηηυξ απυ ηδκ ενςηζηή δδμκή, εα ημο πνμζθένεζ ηαζ ημ θίηκμ ηδξ κέαξ 

ημο γςήξ, ιζαξ γςήξ εδχ ζηδ βδ ηζ υπζ ζηδκ «άθθδ» δζάζηαζδ. Μδηένα ηζ ενςιέκδ 

ηαοηίγμκηαζ. Πνυηεζηαζ βζα ημ αζοκείδδημ ημο ανζεκζημφ
892

 πμο ζφιθςκα ιε ημκ 

Φνυζκη, ζοπκά, επζεοιεί ηδ ιδηένα ημο ηαζ ςξ ενςιέκδ. ιςξ, δ αζιμιζηηζηή αοηή 

ηάζδ ημο αηυιμο, ηαζ ζδζαίηενα ημο αβμνζμφ, μθείθεηαζ ηαηά ημκ Γζμοκβη ζηδκ 

παθζκδνυιδζδ ζηδ ανεθζηή ηαηάζηαζδ ημο Ββχ. ηδκ εκδθζηίςζδ δ ηάζδ αοηή 

απςεείηαζ. Σμ βεβμκυξ αοηυ εζημκμπμζεί εδχ μ ΐ. Γζχβαξ, αάγμκηαξ έκακ Ανάημ κα 

παθεφεζ ιε ηδ Μάβδα ηαζ κα ηδκ απμηνέπεζ απυ ηδκ έκςζδ αοηή. Με απανάιζθθδ 

ιαεζηνία μ ΐ. Γζχβαξ ηαημνεχκεζ κα ζοκηαζνζάλεζ υθα ηα ροπακαθοηζηά ζφιαμθα -

ημκ δνάημ, ηδκ πάθδ, ηδ ζηζά- πμο πνδζζιμπμζεί θαη μ Γζμοκβη βζα κα οπμδδθχζεζ 

ηαζ κα απμηνέρεζ ηδκ αηαίνζαζηδ αοηή έκςζδ: 

 

                                                 
890

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ πθφζηνεξ, φ.π., ζ.5 
891

 Απηφζη ζ.6: «Μάβδα: Θέθς κα γήζεζ.» 
892

Φνυζκη ίβηιμοκη, Δηζαγσγή ζηελ ςπραλάιπζε, ιηθν. Ώ. Πάβηαθμο, Γημαυζηδξ-Μπάτνμκ, Ώεήκα, 

1974, ζ.175: «Ο βζμξ υηακ είκαζ πμθφ ιζηνυ παζδί ανπίγεζ ηζυθαξ κα ακαπηφζζεζ ιζακ ζδζαίηενδ 

ηνοθενυηδηα βζα ηδ ιδηένα ημο πμο ηδ εεςνεί ζακ ζδζμηηδζία ηαζ αθέπεζ ημκ παηένα ημο ζακ ακηίγδθμ 

(…) Οζ παναηδνήζεζξ ιαξ δείπκμοκ ιέπνζ πμζμ ζδιείμ πνμξ ηα πίζς θηάκμοκ αοηά ηα αζαζεήιαηα, 

αζζεήιαηα πμο πενζβνάθμοιε ιε ημκ υνμ Οζδζπυδεζμ ζφιπθεβια, βζαηί ζημκ ιφεμ ημο Οζδίπμδα μζ δφμ 

αηναίεξ ιμνθέξ ηςκ επζεοιζχκ πμο βεκκζμφκηαζ ζημκ βζμ –δ επζεοιία κα ζημηχζεζ ημκ παηένα ημο ηαζ 

κα πακηνεοηεί ηδ ιδηένα- πναβιαημπμζμφκηαζ ιε εθάπζζηα παναθθαβιέκδ ιμνθή.»
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Γξάθνο: Γηάάάάφνννν… Γηάάάάφννννν… Πίζσ ζηε ζθηά. Γηα ην θαιφ ζνπ θπξά κνπ 

ηξαβήμνπ (…) Λήζε Λειήζε Λειήζε ιή. Δζχραζε.893
  

 

«Βίλαη αθξηβψο ε έλλνηα ηεο “ζθηάο”, πνπ παίδεη ηφζν αλαιπηηθφ ξφιν ζηελ αλαιπηηθή 

ςπρνινγία. Ο Γηνπλγθ απέδεημε πσο ε ζθηά πνπ πξνβάιιεηαη απ‟ ην αζπλείδεην πλεχκα ηνπ 

αηφκνπ, πεξηέρεη ηηο απφθξπθεο, απσζεκέλεο, θξηθηαζηηθέο (ή δπζνίσλεο) πιεπξέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Σν Βγψ ζπγθξνχεηαη κε ηε ζθηά, ζ‟ απηφ πνπ ν Γηνπλγθ νλφκαζε πάιε γηα 

ηε ιχηξσζε. ηελ πάιε πνπ θάλεη ν πξσηφγνλνο άλζξσπνο γηα λα θηάζεη ζηε ζπλείδεζε, 

ηνχηε ε ζχγθξνπζε εθθξάδεηαη κέζα απ‟ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αξρεηππηθνχ ήξσα κε ηηο 

θνζκηθέο δπλάκεηο ηνπ θαθνχ, πνπ πξνζσπνπνηνχληαη απφ δξάθνπο θη άιια ζεξία.»
894

 

Καζ αθθμφ: 

 

«Βίλαη πιένλ ζαθέο (…) φηη ν δξάθνο -φληαο αξλεηηθή εηθφλα ηεο κεηέξαο- εθθξάδεη ηελ 

αληίζηαζε πξνο ηελ αηκνκημία θαη εηδηθφηεξα ηνλ θφβν γη‟ απηήλ.»
895

 

Ο Γζμοκβη, υιςξ, δεκ εκημπίγεζ ηδκ αζιμιζλία απμηθεζζηζηά ζηδ ζελμοαθζηή 

πνμδζάεεζδ ημο ανζεκζημφ παζδζμφ πνμξ ηδ ιδηένα ημο, αθθά δζεονφκεζ ημ κμδιαηζηυ 

ηδξ πενζεπυιεκμ: 

«(…) πξέπεη λα ζπκίζσ φηη κε ηε ιέμε αηκνκημία ζπλδέσ άιιε κηα ζεκαζία, εθηφο απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πνπ έρεη ν φξνο. Ώηκνκημία είλαη απηφ πνπ ηείλεη πξνο ηα πίζσ, ζηελ παηδηθή 

ειηθία (…) Μφλν γηα ηνλ ελήιηθν, ν νπνίνο έρεη κηα ηέιεηα αλεπηπγκέλε ζεμνπαιηθφηεηα, 

θαηαληά απηή ε νπηζζνδξόκεζε αηκνκημία»
896

 

 

Αδθαδή, αζιμιζλία βζα ημκ εκήθζημ εεςνείηαζ δ ηάεε είδμοξ μπζζεμδνυιδζδ
897

 ζηδκ 

πνχζιδ, παζδζηή θάζδ ηδξ γςήξ ημο. Πνάβια πμο μ ΐ. Γζχβαξ δεκ εέθεζ βζα ημκ ήνςά 

ημο Γζάκκδ, βζ‟ αοηυ ειπμδίγεζ ηαζ ηδκ έκςζδ ιε ηδ ιδηένα/ενςιέκδ Μάβδα. 

Φαίκεηαζ πςξ μ ΐ. Γζχβαξ βκχνζγε ηδκ ροπακαθοηζηή μπηζηή ημο Γζμοκβη ηαζ ηδ 

ζήιακζδ ημο Ανάημο ηαζ ηδξ «ζηζάξ» ηαζ ηα αλζμπμίδζε ηαηάθθδθα δναιαημονβζηά. 

                                                 
893

 Απηφζη ζ.32 
894

 Κανθ Γζμοκβη, Ο άκενςπμξ ηαζ ηα ζφιαμθά ημο, φ.π., ζ.118 
895

 Κανθ Γζμοκβη, Σα ζφιαμθα ηδξ ιεηαιυνθςζδξ, φ.π., ζ.187 
896

 Απηφζη ζ.198 
897

Απηφζη ζζ.172-173: «Μέζα ζ‟ αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ιζα βειάηδ 

ζοκαζζεδιαηζζιυ ακάικδζδ ηδξ γςχδμοξ επμπήξ, ζηδκ μπμία δεκ οπήνπε μφηε «πνέπεζ», μφηε 

«μθείθεζξ», αθθά ηα πάκηα ήηακ απθά ηαζ ιυκμ βεβμκυηα. (…) Δ κμζηαθβία υιςξ βζ‟ αοηυ ημ παιέκμ 

ηυζιμ ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ ηαζ παναζφνεζ δζανηχξ ζε απμηθίζεζξ ηαζ μπζζεμδνμιήζεζξ (…) ηυηε 

πανμοζζάγεηαζ παθζκδνυιδζδ ζηδκ πνχζιδ παζδζηή δθζηία, απυ ηδκ μπμία πνμένπεηαζ ηαηυπζκ δ 

αζιμιζηηζηή ζοιαμθζηή.» 
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Ο Ανάημξ ειπμδίγεζ ηδ Μάβδα ηαζ ηδξ θέεζ κα ηνοθηεί πίζς ζηδ «ζηζά» ζε ιζα 

πνμζπάεεζα κ‟ απμθφβεζ ηδκ «αζιμιζλία», κα εκςεεί δδθαδή ιε ημκ Γζάκκδ. Βκχ ζημ 

ηέθμξ μ δνάημξ απμιζιείηαζ ιε ηζξ ηζκήζεζξ ημο ζχιαηυξ ημο, ηδκ ενςηζηή πνάλδ πμο 

δεκ έβζκε. Δ μιμζυηδηα ηδξ ζηδκήξ αοηήξ ιε ηδ εεςνία ημο Γζμοκβη είκαζ 

απανάιζθθδ.  

Δ εζζπχνδζδ, υιςξ, ημο Γζάκκδ ζημ πχια ακηζηαεζζηά ηδ ζελμοαθζηή ζοκεφνεζδ, 

δζυηζ βοκαίηα ηαζ πχια ηαοηίγμκηαζ ζημ ζοθθμβζηυ αζοκείδδημ: 

«Δ αλαγλσξηζκέλε ζπζρέηηζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ ρψκαηνο κε ηελ γπλαίθα ζπληζηά έλα απφ 

ηα πξνεμάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ. Γηα θαηξφ νη Έιιελεο θαη νη 

Ρσκαίνη ηαχηηδαλ ην ρψκα κε ηε κήηξα, ηε γελεηηθή πξάμε κε ηελ αγξνηηθή εξγαζία.»
898

 

ηδ ζοκέπεζα υηακ δ Σίβνδξ δαβηχκεζ ζημ πυδζ ημκ Γζάκκδ αημθμοεεί μ παναηάης 

δζάθμβμξ: 

 

Γηάλλεο:  Πφξλε 

Σίγξεο:  Αελ πέζαλεο αθφκε. 

Γηάλλεο:  Ση βξήθαλ ινηπφλ ηα δφληηα ζνπ; 

Σίγξεο:  Πέηξα.
899

 

 

Καηά ημκ Γζμοκβη δ «πέηνα» ζοιαμθίγεζ ημκ ααεφηενμ Βαοηυ ημο αηυιμο, ημκ 

πονήκα ημο, ηδκ ηαεανή ημο φπανλδ. 

 

«Γηαηί αλ ην αλζξψπηλν νλ δηαθέξεη ηφζν απφ κηα πέηξα, ην εζσηεξηθφ ηνπ θέληξν ζπγγελεχεη 

πεξίεξγα κε νξηζκέλεο πιεπξέο ηεο (ίζσο επεηδή ε πέηξα ζπκβνιίδεη ηελ θαζαξή χπαξμε θαη 

επεηδή είλαη θη απηή απνκαθξπζκέλε απφ ηηο ζπγθηλήζεηο, ηα αηζζήκαηα, ηηο θαληαζηψζεηο ηεο 

επαγσγηθήο ζθέςεο ηεο ζπλείδεζήο καο). Μ‟ απηήλ ηελ έλλνηα ε πέηξα ζπκβνιίδεη ηελ 

εκπεηξία ίζσο ηελ πην απιή θαη ηελ πην βαζηά, ηελ εκπεηξία θάηη ηνπ αηψληνπ, πνπ ν 

άλζξσπνο κπνξεί λα δνθηκάζεη ζε ζηηγκή πνπ ληψζεη αζάλαηνο θη άθζαξηνο.»
900

 

 

Καηά ηζξ ηεθεοηαίεξ ημο ζηζβιέξ, θμζπυκ, μ Γζάκκδξ έπεζ απεηδοεεί ημκ οθζηυ ημο 

ιακδφα ηαζ εθεφεενμξ μδεφεζ πνμξ ηδκ ακεφνεζδ ηδξ εζχηενδξ μοζίαξ ημο. Ώοηυ 

οπαζκίζζεηαζ ηαζ δ «πέηνα» πμο αζζεάκεηαζ δ ηίβνδξ υηακ ημκ δαβηχκεζ. Βίκαζ 

                                                 
898

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.245 
899

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.22 
900

 Κανθ Γζμοκβη, Ο άκενςπμξ ηαζ ηα ζφιαμθά ημο, φ.π., ζ.209 
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αλζμεαφιαζημ πχξ μ ΐ. Γζχβαξ ηαημνεχκεζ κα ζοιπθέεζ ηυζμ ζοπκά ιε ηδκ 

ροπακαθοηζηή ζηέρδ ημο Γζμοκβη. Βίηε αοηυ βίκεηαζ απυ βκχζδ είηε απυ δζαίζεδζδ. 

Βπζπθέμκ, ηα ηεθεοηαία θυβζα ημο Γζάκκδ ακαθένμκηαζ ζε «αάπηζζια», εκχ εηείκμξ 

ιπαίκεζ ζημ πχια ηαζ μοζζαζηζηά εάαεηαζ. Σμ αάπηζζια αοηυ, ηαζ ημ «ακααάπηζζια 

ζημ πχια»
901

 ακαθένεηαζ ζηδκ είζμδμ ζε ιζα ηαζκμφνβζα γςή, πςιάηζκδ. πςξ 

απμδεζηκφεηαζ οπμκμεί ηδ ιεθθμκηζηή ιεηαζημζπείςζή ημο ζε δέκηνμ. Μζα ηαζκμφνβζα 

«ακαααπηζζιέκδ» γςή ιέζα απυ ημ δέκηνμ ηαζ ημοξ ηανπμφξ ημο. Σμ δέκηνμ, υπςξ 

ηαζ ζημοξ Γάκνπο, ζοιαμθίγεζ ηδκ ακαβέκκδζδ ζε ιζα κέα θάζδ. Σμ ίδζμ επζζδιαίκεζ 

ηαζ μ Γζμοκβη: 

«Έλα  εμίζνπ ζπρλφ κε ην λεξφ ζχκβνιν ηεο κεηέξαο είλαη ην μχινλ δσήο θαη ην δέληξν δσήο. 

Σν δέληξν δσήο είλαη θαηαξρήλ ην γελεαινγηθφ δέληξν πνπ παξάγεη θαξπνχο, δειαδή έλα 

είδνο κεηέξαο ηεο γεληάο. Πνιπάξηζκνη κχζνη ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ αλζξψπνπ 

απφ ηα δέληξα, πνιινί απ‟ απηνχο πεξηγξάθνπλ πσο ν ήξσαο θιείλεηαη κέζα ζην κεηξηθφ 

δέληξν, π.ρ. ν ζηξεο ζηελ εξείθε, ν Άδσλεο ζηε κχξξα θηι. Οη ζεέο ηηκήζεθαλ ζπρλά ζα 

δέληξα θαη απφ απηφ πξνέξρεηαη ε ιαηξεία ηνπ ηεξνχ άιζνπο θαη ησλ ηεξψλ δέληξσλ.»902
 

 

5. Big-Bang 

 

Βπζαιία: Ώλαξρηθφο είζαη; 

Υξήζηνο: Οιηθφο είκαη 

(…) 

νθία: Έρνπκε έξζεη θαη νη δχν απφ ηνλ είξην. Βίκαζηε απφ ην ίδην αβγφ. (…)[ απηή] 

δελ έρεη βξεη ηνλ θνζκηθφ ηεο ζχληξνθν αθφκε. (…)Βίλαη ν αξρέηππνο 

ζχληξνθφο κνπ.
903

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ειπκέεηαζ ηζ εδχ απυ ηζξ εεςνίεξ ηδξ ροπακάθοζδξ ηαζ ηονίςξ απυ ηδ 

ζηέρδ ημο Γζμοκβη ζπεηζηά ιε ηα ανπέηοπα. Έηζζ, υηακ ακαθένεηαζ ζημκ «ανπέηοπμ 

ζφκηνμθμ» ηαζ ζημκ «ημζιζηυ άκενςπμ» απδπεί ειιέζςξ ηαζ ηζξ απυρεζξ ημο 

Γζμοκβη. πςξ ήδδ έπμοιε επζζδιάκεζ, βζα ημκ ΐ. Γζχβα μ «ημζιζηυξ άκενςπμξ» 

είκαζ: μ αιθζβεκήξ, ιε ηδκ δζεονοιέκδ ζηέρδ ηαζ ηδκ μθζηή βκχζδ, πμο ηαηαθάζηεζ 

ζηδκ αέκαδ ηίκδζδ ηςκ υκηςκ, πμο έπεζ πενάζεζ ιέζα απυ ηζξ ζοιπθδβάδεξ εκυξ ή 

                                                 
901

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.33 
902

 Κανθ Γζμοκβη, Σα ζφιαμθα ηδξ ιεηαιυνθςζδξ, φ.π., ζ.162 
903

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Big-Bang, φ.π., ζζ.26,27,31 
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πενζζζμηένςκ εακάηςκ, ηζ έπεζ επζζηνέρεζ ζμθυηενμξ ηαζ επςθεθήξ βζα ηδκ 

ακενςπυηδηα. Ο «ημζιζηυξ άκενςπμξ» είκαζ βζα ημκ ΐ. Γζχβα μ ζημπυξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ. Ώκηίζημζπδ είκαζ ηαζ δ ζηέρδ ημο Γζμοκβη
904

. 

 

6. Ο Γνλ Κηρώηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο 

Ο Αμκ Κζπχηδξ είκαζ έκα οπυδεζβια ήνςα. Παθεφεζ βζα ηα ζδακζηά ημο εκάκηζα ζημ 

ηαηεζηδιέκμ αδζαθμνχκηαξ βζα ημ ηυζημξ. Βίκαζ επακαζηάηδξ ηαζ ιαπδηήξ. Αφμ 

ζδζυηδηεξ πμο εηηζιά μ ΐ. Γζχβαξ. θδ ημο ηδ γςή έιεζκε πζζηυξ ζε ιία βοκαίηα, ηδ 

Αμοθηζζκέα. Μυκμ πμο δ έκςζή ημοξ δεκ επεηεφπεδ. Οπυηε ςξ ζφιαμθμ έιεζκε 

εθθζπέξ. Ο ΐ. Γζχβαξ ακαθαιαάκεζ κα ζοιπθδνχζεζ αοηυκ ημκ ιφεμ ημο 

ακενχπμο/οπμδείβιαημξ ηαζ κα ημκ πανμοζζάζεζ ζηδκ ακενςπυηδηα. Ο θενυιεκμξ ςξ 

Υνζζηζακυξ, μ «άθθμξ» εαοηυξ ημο Κζπχηδ, πμο ανίζηεηαζ ζηδκ «ηέηανηδ» δζάζηαζδ 

ζοκεζδδημπμζεί ημ ηεκυ αοηυ ηαζ ςεεί ημκ Κζπχηδ ζημ κα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ έκςζδ 

ιε ηδ Αμοθηζζκέα..  

 

Υξηζηηαλφο: Αελ εθπιήξσζα ηνλ γάκν. Βίλαη σζηφζν θνζκηθφο λφκνο. Γη‟ απηφ 

είκαη ζηάζηκνο εδψ, ζηελ Βιεπζίληα Υψξα. (…) Ώληαιιαγή 

αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ ξεπζηψλ. Αελ νινθιήξσζεο ζε κχζν ηελ 

ηαχηηζε ησλ δχν αληίζεησλ κεξψλ ηεο θχζεο. Καη πξέπεη λα ην θάλεηο 

ηψξα εζχ γηα κέλα.
905

 

 

Αζυηζ υηακ μζ δφμ πυθμζ ανζεκζηυ/εδθοηυ ημφ υκημξ παναιέκμοκ απμιαηνοζιέκμζ 

δεκ επζηοβπάκεηαζ δ μθμηθήνςζή ημο. Μυκμ υηακ ημ ανζεκζηυ ηαζ ημ εδθοηυ 

εκςεμφκ, ιυκμ υηακ μ «βάιμξ» ημοξ ζοκηεθεζηεί, ηαηαηηάηαζ δ πθήνδξ βκχζδ ηαζ 

επζηοβπάκεηαζ δ ακέθζλδ. Δ επζηαηηζηή αοηή έκςζδ είκαζ ημ ηαηάθμζπμ ηδξ 

αιθζβέκεζαξ ηδξ ανπέηοπδξ μκηυηδηαξ.
906

 Σα δφμ θφθα πςνίζηδηακ υηακ ημ ανπζηυ μκ 

                                                 
904

 Κανθ Γζμοκβη, Ο άκενςπμξ ηαζ ηα ζφιαμθά ημο, φ.π., ζ.202: «φιθςκα ιε πμθθμφξ ιφεμοξ μ 

Κμζιζηυξ άκενςπμξ δε ζδιαδεφεζ ιυκμ ηδκ απανπή ηδξ γςήξ, απμηεθεί ηαζ ημκ ηεθζηυ ηδξ ζημπυ, ημ 

θυβμ φπανλδξ ηδξ Αδιζμονβίαξ (…) Πάκς απ‟ αοηέξ ηζξ πανμνιήζεζξ, δ εζςηενζηή ροπζηή ιαξ 

πναβιαηζηυηδηα εηδδθχκεζ έκα γςκηακυ ιοζηήνζμ πμο ιπμνεί κα εηθναζηεί ιε ηδκ εζηυκα ημο 

Κμζιζημφ Ώκενχπμο. ημκ δοηζηυ ιαξ πμθζηζζιυ μ Κμζιζηυξ Άκενςπμξ ηαοηίζηδηε ζε ιεβάθμ ααειυ 

ιε ημκ Υνζζηυ ηαζ ζηδκ Ώκαημθή ιε ημκ Κνίζκα ή ημκ ΐμφδα. (…) μ ζμοδασηυξ ιοζηζηζζιυξ ημκ 

αάθηζζε Ώδάι Κάδιμ. (…) πςξ υθα ηα ζφιαμθα, αοηή δ εζηυκα ζδιαίκεζ έκα άβκςζημ ιοζηζηυ, ημ 

άβκςζημ ηαζ έζπαημ κυδια ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ.» 
905

 ΐαζίθήξ Γζχβαξ, Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ, φ.π., ζζ.20-21 
906

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.393 η.ελ. 
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δζεζπάνδ. Ώοηυ πμο μ Γζμοκβη μκμιάγεζ anima
907

 (εδθοηυ ζημζπείμ) ζημκ άκηνα ηαζ 

animus
908

 (ανζεκζηυ ζημζπείμ) ζηδ βοκαίηα είκαζ υ,ηζ απυιεζκε βζα κα εοιίγεζ ηδκ 

ανπζηή ημοξ εκυηδηα. Ο ΐ. Γζχβαξ δίκεζ ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ έκςζδ ηςκ ακηζεέηςκ, 

πμο ιέζα απυ ημκ «ένςηα» πθδζζάγμοκ ζηδκ πνςηανπζηή αδζαθμνμπμίδηδ μοζία. Ο 

«βάιμξ» ημο Κζπχηδ ιε ηδ Αμοθηζζκέα, δ ζενή αοηή ηεθεηή, ηεθείηαζ εδχ ζοιαμθζηά 

ζηδκ Βθεοζίκζα πχνα ηαζ επακαθένεζ ηδ παιέκδ ανιμκία. 

 

Σξηάδα: Γάκνο. Ώξρή θαη ηέινο ηνπ ηεξνχ παηρληδηνχ. Ώξρή θαη ηέινο ηεο γέλεζεο ησλ 

θφζκσλ θαη φισλ ησλ ζπκπάλησλ. Έλσζε θαη ζάκβνο θαη εμ απηνχ ν κχζνο. 

Με νξκή ηα δχν ελψλνληαη ζην Έλα θαη εμ απηνχ ε πνιιαπιφηεηα.909 

(…) 

Έλαο:               Βηξήλε ν γάκνο (…) Αέζηκν ησλ λφκσλ θαη θαηάθαζε ζηε δσή.
910

 

Ο ΐ. Γζχβαξ έπεζ επδνεαζηεί απυ ημκ Γζμοκβη ηαζ ηδ εεςνία ημο βζα ημ Βαοηυ, πμο 

εκμζηεί ζε υθμοξ ιαξ. Οκμιάγεζ Δαπηφ ηδκ άθθδ έηθακζδ ηδξ μκηυηδηαξ ημο Κζπχηδ.  

 

Σξηάδα:  Ώπηφο πνπ ζε θάιεζε εδψ: ν Δαπηόο ζνπ.911 

Σξηάδα: Γηαηί λα θχγεηο απφ δσ δελ γίλεηαη Κηρψηε. Βδψ ζε θάιεζε ν Βαπηφο 

ζνπ, εδψ ζα κείλεηο.
912

 

 

Ώοηυ δεκ είκαζ ηοπαίμ. Μάθθμκ είπε ζημ ιοαθυ ημο ημ Βαοηυ ημο Γζμοκβη, υηακ 

έπθαεε ημ δναιαηζηυ ημο μιυθμβμ.  

« (…) θάζε αλζξψπηλν νλ έρεη αξρηθά έλα αίζζεκα πιεξφηεηαο, δειαδή κηα ηζρπξφηαηε θαη 

πιεξέζηαηε αίζζεζε ηνπ Βαπηνχ. Κη απ‟ απηφ αθξηβψο ην Δαπηό, απ‟ ην ζχλνιν δειαδή ηεο 

ςπρήο, απνζπάηαη ε εμαηνκηθεπκέλε ζπλείδεζε ηνπ Βγψ, φζν κεγαιψλεη ην άηνκν.»
913

 

 

φιθςκα ιε ημκ Γζμοκβη
914

 ημ Βαοηυ απμηεθεί ημ ηέκηνμ ηδξ ανπέβμκδξ ροπήξ.  Ο 

οθμπμζδιέκμξ βήσκμξ άκενςπμξ Κζπχηδξ είκαζ ημ Ββχ ημο, έκα εθάπζζημ ιένμξ ηδξ 

ζοκμθζηήξ μκηυηδηαξ ημο Κζπχηδ. Σμ Ββχ ζδιαίκεζ ελαημιίηεοζδ, δδθαδή απυζπαζδ 

                                                 
907

 Κανθ Γζμοκβη, Ο άκενςπμξ ηαζ ηα ζφιαμθά ημο, φ.π., ζ.177 η.ελ. 
908

 Απηφζη ζ.189 η.ε. 
909

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.58 
910

 Απηφζη ζ.59 
911

 Απηφζη ζ.25 
912

 Απηφζη ζ.45 
913

 Κανθ Γζμοκβη, φ.π., ζ.128 
914

 Απηφζη ζ.161 
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εκυξ ιένμοξ απυ ημ υθμκ, απυ ημ Βαοηυ ηάεε μκηυηδηαξ. Ώπμημιιέκμξ, έηζζ, απυ ηδκ 

μθυηδηα ημφ Βαοημφ ημο ηαζ δζαπςνζζιέκμξ απυ ημ εδθοηυ ημο ιένμξ, μ Κζπχηδξ 

ηαθαζπςνείηαζ ζηδ βδ ηοκδβχκηαξ αλεκόκπινπο, δδθαδή ηδκ νπηνπία ηεο 

νινθιήξσζήο ημο. Ώοηή είκαζ δ δναιαηζηή ενιδκεία ημο ΐ. Γζχβα βζα ημκ ιφεμ ημο 

Θεναάκηεξ. Ο «άθθμξ» εαοηυξ ημο Κζπχηδ ζημ εεαηνζηυ ένβμ, είκαζ μοζζαζηζηά ημ 

βζμοκβηζηυ πνυηοπμ Βαοηυ, δ «μκηυηδηα Κζπχηδξ» πμο επζδζχηεζ ηδκ απυθοηδ 

μθμηθήνςζδ. Ο Γζμοκβη δζαηνίκεζ ηδκ φπανλδ ηδξ έκκμζαξ ημο Βαοημφ ζε υθεξ 

ζπεδυκ ηζξ ιοεμθμβίεξ. 

 

7. Σν Μπνδό 

Ο ηίηθμξ ημο εεαηνζημφ αοημφ ένβμο, πνμαθδιαηίγεζ. Σζ είκαζ, υιςξ, ημ Μπμγυ; 

Μήπςξ είκαζ δ ιμνθμπμίδζδ αοημφ πμο μ Εκδμοζζιυξ απμηαθεί βξάρκαλ
915

; Μήπςξ 

εηθνάγεζ ηάπμζα έκκμζα ημο ζοθθμβζημφ αζοκείδδημο; Ίζςξ, ηεθζηά, κα είκαζ αοηυ 

πμο μ Γζμοκβη, μκυιαζε Βαοηυ
916

, ηαζ ακζπκεφεηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ζε υθεξ 

ζπεδυκ ηζξ ιοεμθμβίεξ. 

Ο ΐ. Γζχβαξ ζημ ένβμ ημο πανμοζζάγεζ ημ Μπνδφ επακεζθδιιέκα ςξ γχμ. 

 

Ώγγειηθή: Βίλαη θη απηφ ην δψν πνπ πεξπαηάεη ζπλερψο ζηελ πιάηε ηεο 

θακπαξληίλαο κνπ. (…) Ώ! είλαη ηφζν αιαθξνπάηεην! Μπνξεί θηφιαο 

λα κεδεληζηεί παξνδηθά. 

Αξ. Κνέλ:  Μα ηη δψν είλαη; Σν έρεηε δεη πνηέ; 

Ώγγειηθή:  Μπνδφ!
917

 

 

Οπυηε, ηάθθζζηα εα ιπμνμφζε κα ηαοηζζηεί ημ Μπμγυ ιε ημ Βαοηυ ημο Γζμοκβη. 

Βλάθθμο, ημ Βαοηυ ηδξ βζμοκβηζηήξ ροπακαθοηζηήξ εεςνίαξ ημ έπεζ πνδζζιμπμζήζεζ μ 

ΐ. Γζχβαξ ηαζ ζημκ Γνλ Κηρψηε.  

                                                 
915

John Bowker, Ο Θάκαημξ ηαζ μζ Θνδζηείεξ, φ.π., ζ.209: «Σμ ανάπιακ δεκ είκαζ ιυκμ μ 

αδδιζμφνβδημξ Αδιζμονβυξ ηςκ πάκηςκ, πμο δεκ ημκ αββίγμοκ μζ αθθαβέξ ηαζ μζ πενζζηάζεζξ ημο 

πανμδζημφ ηυζιμο, είκαζ επίζδξ ημ ζφκμθμ υθςκ ηςκ ροπχκ ή ηςκ εαοηχκ, είηε απυθοηα είηε ιέζα ζε 

έκα δίηηομ ζοκεπυιεκςκ δζαζοκδέζεςκ» 
916

 Κανθ Γζμοκβη, Ο άκενςπμξ ηαζ ηα ζφιαμθά ημο, φ.π., ζ.161: «Οζ Έθθδκεξ ημ είπακ μκμιάζεζ 

εζςηενζηυ δαζιυκζμ ημο ακενχπμο (Ο ςηνάηδξ ζημκ Φαίδςκα). ημοξ Ώζβοπηίμοξ εηθναγυηακ ιέζα 

απυ ηδκ έκκμζα ημο Μπα. Καζ μζ Ρςιαίμζ ημ εηηζιμφζακ ζακ «έιθοηδ» δζάκμζα ημο αηυιμο. ηζξ πζμ 

πνςηυβμκεξ ημζκςκίεξ, ημ θακηάγμκηακ ιε ηδ ιμνθή εκυξ πνμζηαηεοηζημφ πκεφιαημξ, πμο 

εκζανηςκυηακ ζ‟ έκα γχμ ή οθμπμζμφκηακ ζ‟ έκα θεηίπ.»  
917

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Μπμγυ, φ.π., ζ.13 
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Σμ Μπνδφ, πάκηςξ, πενζθαιαάκεζ πμθθέξ απυ ηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο 

υκημξ, υπςξ αοηέξ έπμοκ πενζβναθεί ζηδ δζαπνμκία ηςκ ενδζηεζχκ: Σάν, βξάρκαλ, 

Άγην Πλεχκα, … Μπνδφ. Τπενθίαθμ; Ίζςξ. ηδκζηά υιςξ δυηζιμ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ 

ζοκεζζθμνά ημο ζοββναθέα, ΐ. Γζχβα, ςξ πνμθήηδ, ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ζφβπνμκδξ 

ιοεμθμβίαξ ημο υκημξ.  

 

Ε. ΤΠΑΡΞΗΜΟ: ΑΛΜΠΔΡ ΚΑΜΤ / ΕΑΝ ΠΧΛ ΑΡΣΡ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οζ ζδεμθμβζηέξ ζοββέκεζεξ ιε ημοξ οπανλζζηέξ, Ώθιπέν Καιφ ηαζ Γακ Πςθ ανην,  

είκαζ ηαηαθακείξ ζηα εεαηνζηά ηείιεκα ημο ΐ. Γζχβα. πςξ εα απμδεζπηεί ηαζ 

παναηάης μ ζοββναθέαξ έπθαζε αηυιδ ηαζ δναιαηζηά πνυζςπα ηαηά ηα πνυηοπα 

ημο οπανλζζηζημφ ηζκήιαημξ ηαζ ηδξ θζθμζμθίαξ ημο.  

 

1. Λαζηηρέλην θέξεηξν 

Πεζακέλνο: Πάεη, η‟ απνθάζηζα λα κελ πεζάλσ. Σψξα, πνπ κπήθα κέζα (ζην θέξεηξν) 

ζθέθηεθα πσο κπνξψ πνιχ εχθνια λα μαλαβγψ. Ώλ πεζάλσ, φκσο, δελ είκαη ζίγνπξνο πσο 

ζα ην θαηαθέξσ. (…) Αελ ζέισ λα πεζάλσ!918
 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ακαβκςνίγεζ υηζ ζηδ γςή οπάνπμοκ ζημζπεία πμο είκαζ ιμζναία ηαζ 

αιεηάηθδηα. O ήνςάξ ημο ζημ Λαζηηρέλην θέξεηξν μ Πεζακέλνο, πζζηεφεζ υηζ ιπμνεί 

κα δζαθεκηέρεζ έζης ζε ηάπμζμ ααειυ ηδ ιμίνα ημο. ιςξ, δ ακαπάκηεπδ δμθμθμκία 

ημο απυ ημκ ακζρζυ ημο ηαηαδεζηκφεζ υηζ: «Αελ δηαιέγεη ν άλζξσπνο. (…) Ώπνθιεηζηηθά 

θαη κφλν είλαη δήηεκα ηχρεο.»919
, υπςξ απμθαίκεηαζ μ Ώ. Καιφ. 

 

2. Φηινθηήηεο  

ε πμθθά ζδιεία ημο ένβμο ζοκακημφιε ακαθμνέξ ζηδκ οπανλζζηζηή ζηέρδ υπςξ 

αοηέξ δζαηοπχεδηακ απυ ημκ Γακ Πςθ ανην ηαζ ημκ Ώθιπέν Καιφ ακηζζημίπςξ. 

ΐαζζηέξ ανηδνίεξ ηδξ ζηέρδξ ημο ΐ. Γζχβα είκαζ: δ πεπμίεδζδ βζα ημ πανάθμβμ ηδξ 

φπανλδξ, δ μδφκδ ηδξ φπανλδξ πάκς ζ‟ έκακ αθζθυλεκμ πθακήηδ πςνίξ ιεηαθοζζηά 

ζηδνίβιαηα ηαζ δ εοεφκδ ημο ηάεε αηυιμο λεπςνζζηά βζα ηδκ πμνεία ηδξ 

ακενςπυηδηαξ. 

                                                 
918

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Λαζηζπέκζμ θένεηνμ,φ.π.,  ζζ.77-78 
919

 Ώθιπέν Καιφ, Ο κχζνο ηνπ ίζπθνπ, ιηθν. ΐαββέθδ Υαηγδιδηνίμο, Αμηίιζμ πάκς ζημ πανάθμβμ, 

Μπμοημοιάκδξ, Ώεήκα, 1973, ζ.76 
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ημ ένβμ αοηυ μ Νεμπηυθειμξ απμδεζηκφεηαζ, ιε αάζδ ηείιεκμ, έκαξ ηαεανυαζιμξ 

οπανλζζηήξ πμο ακηζπαναηίεεηαζ ζημκ ζδεαθζζηή ηαζ νμιακηζηυ Φζθμηηήηδ. Κάεε 

ζζπονζζιυξ ημο Νεμπηυθειμο, ανίζηεζ ημκ ζφζημζπυ ημο ζημκ ζημπαζιυ ημο Ώ. Καιφ, 

εκχ μ Φζθμηηήηδξ πνμζθένεζ πάκηα ιζα ηάπμζα θοηνςηζηή δζέλμδμ ηαζ πνμμπηζηή. Ώκ 

ακηζπανααάθμοιε ημκ θυβμ ημο Νεμπηυθειμο ζημκ ηαηαηεεεζιέκμ δμηζιζαηυ θυβμ 

ηςκ Ώ. Καιφ ηαζ Γ. Π. ανην μζ ζοββέκεζεξ ηδξ ζηέρδξ ημοξ είκαζ πνμθακείξ:  

Αθηιόμελνο πιαλήηεο: 

 

Νενπηφιεκνο: Αε κ‟ αξέζεη ε δσή φπσο είλαη. 920 (…) Νηψζσ πσο ήξζα ζε 

ιάζνο πιαλήηε.
921

 

Κακχ: « (…) εζχ απνθαζίδεηο πσο ε δσή αμίδεη ή δελ αμίδεη ηνλ 

θφπν λα ηε δήζεηο.»922 (…) «Σν λα δεηο θάησ απ‟ ηνλ 

αδπζψπεην νπξαλφ, ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα θχγεηο ή λα 

κείλεηο. Ώιιά πξέπεη λα κάζνπκε ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

πσο θεχγνπκε θαη ζηε δεχηεξε γηαηί κέλνπκε.»
923

 

Παξάινγνο θόζκνο: 

Νενπηφιεκνο:   Αελ αμίδεη ν Θεφο λα ηνλ ηηκνχκε.
924

 

Κακχ: «Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο ππνβάιεη ηνλ Θεφ ζε εζηθή 

θξίζε ηνλ ζθνηψλεη κέζα ηνπ.»
925

 

Φηινθηήηεο: Ίζσο δελ είλαη ηφζν ζθιεξφο. Τπάξρνπλ ζθέςεηο θαη ζθέςεηο 

ηνπ Θενχ πνπ ηηο αθνινπζνχκε. ιν απηφ ην αραλέο δελ είλαη 

άδεην.
926

 

Νενπηφιεκνο: Σίπνηα δελ είλαη ζηα κέηξα καο ζηνλ πιαλήηε απηφλ, 

Φηινθηήηε.
927

  

Φηινθηήηεο: Ώδχλαηνλ. ινο απηφο ν νξγαληζκφο δσήο θάπνπ θξχβεη ηελ 

απνθάιπςε.
928

 

                                                 
920

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Φζθμηηήηδξ, φ.π., ζ.44 
921

 Απηφζη ζ.44 
922

 Ώθιπέν Καιφ, φ.π., ζ.11 
923

 Απηφζη φ.π., ζ.11 
924

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.44 
925

Ώθιπέν Καιφ, Ο Δπαλαζηαηεκέλνο άλζξσπνο, ιηθν. Σγμφθζαξ Σζαηίνδ, Μπμοημοιάκδξ, Ώεήκα, 

1971, ζ.86 
926

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.44 
927

 Απηφζη ζ.46 
928

 Απηφζη ζ.46 
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Κακχ: «Σν κφλν πνπ κπνξνχκε λα πνχκε είλαη πσο απηφο ν θφζκνο 

δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί.929 Σν παξάινγν γελληέηαη απ‟ 

ηελ αληίθαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ πφζν ηνπ 

αλζξψπνπ γηα ζαθήλεηα θαη ηελ παξάινγε ζησπή ηνπ 

θφζκνπ.»930
 

Διεπζεξία – Δπζύλε ηνπ αλζξώπνπ: 

Νενπηφιεκνο: Σίπνηα, ηίπνηα. Φέκα αλελδνίαζην είλαη φια. Θα δήζσ θη εγψ 

φζν πην αλελδνίαζηα γίλεηαη! 931
 

Κακχ: «Σν παξάινγν κε δηαθσηίδεη ζε ηνχην ην ζεκείν: δελ ππάξρεη 

αχξην. Να, ζην εμήο, ε αηηία ηεο βαζεηάο κνπ ειεπζεξίαο.»932
 

Νενπηφιεκνο: Άληξαο ζα πεη πξάμε. Δ πξάμε έρεη αληίθξηζκα ζηελ 

αλζξσπφηεηα.
933

 

αξηξ: Δ αηνκηθή πξάμε δεζκεχεη φιε ηελ αλζξσπφηεηα.934 « (…) γηα 

ηελ αλζξψπηλε πξαγκαηηθφηεηα είκαη ζεκαίλεη εθιέγσ ηνλ 

εαπηφ κνπ. (…) Έηζη, ε ειεπζεξία δελ είλαη έλα νλ: είλαη ην 

είλαη ηνπ αλζξψπνπ (…) απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθα ζην 

είλαη, θέξσ ην βάξνο ηνπ θφζκνπ νινκφλαρνο»
 935

 

Κακχ: Δ κνίξα είλαη αλζξψπηλε ππφζεζε θαη πξέπεη λα ξπζκίδεηαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν.
936

 

 

Παναηδνμφιε υηζ δ ζοκάθεζα ηςκ ζηέρεςκ ημο Νεμπηυθειμο ιε ηζξ απυρεζξ ημο Ώ. 

Καιφ αθθά ηαζ ημο Γ. Π. ανην είκαζ ειθακήξ. Ο ΐ. Γζχβαξ, ςξ ακμζπηυ πκεφια, 

ακαβκςνίγεζ ηδκ μνευηδηα ηςκ θζθμζμθζηχκ γδηδιάηςκ πμο έεεζακ μζ 

πνμακαθενεέκηεξ θζθυζμθμζ ηαζ ηζξ εηθνάγεζ ιέζς ημο δναιαηζημφ ημο πνμζχπμο, 

Νεμπηυθειμο. Χξ ηαηαηθείδα ζημ ένβμ ημο, μ ΐ. Γζχβαξ ακαθένεηαζ ηαζ πάθζ ζημκ 

εάκαημ:  

 

Νενπηφιεκνο:   Ο ζάλαηνο είλαη άδηθνο απφ κφλνο ηνπ.
937

 

                                                 
929

 Ώθιπέν Καιφ, Ο ιφεμξ ημο ίζοθμο, φ.π., ζ.30 
930

 Απηφζη ζ.37 
931

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.46 
932

 Ώθιπέν Καιφ, Δπηινγή απφ ην έξγν ηνπ, ιηθν. Βθέκδξ Πμηαιζάκμο, ηζβιή, Ώεήκα, 2004, ζ.37 
933

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.54 
934

 Γακ Πςθ ανην, Οζ θέλεζξ, φ.π., ζ.300 
935

 Γακ Πςθ ανην, Σν Δίλαη θαη ην Μεδέλ, Γνθίκην θαηλνκελνινγηθήο νληνινγίαο, ιηθν.Κςζηή 

Παπαβζχνβδ, Παπαγήζδ, Ώεήκα, 2007, ζ.688 ηαζ ζ.853 
936

 Ώθιπέν Καιφ, φ.π., ζ.50 
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Κακχ: Παξ‟ φια απηά, ζην ηέινο φισλ ππάξρεη ν ζάλαηνο. (…) ηνλ 

επαλαζηαηεκέλν ν ζάλαηνο απνζεψλεη ηελ αδηθία.
938

 

 

Σα ζοβηεηνζιέκα απμζπάζιαηα απυ ημκ Φζθμηηήηδ ιαξ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια 

υηζ μ ζοββναθέαξ εκζηενκζγυηακ ημκ πονήκα ηδξ ζδεμθμβίαξ  ηδξ οπανλζζηζηήξ 

ζηέρδξ. 

Μέπνζ ηχνα ζηα εεαηνζηά ημο ένβα, μ ΐ. Γζχβαξ, παναηηδνίγεζ ημκ εάκαημ ςξ: 

«υκεζδμξ», «αιανηία» ηαζ «άδζημξ». Σα δφμ πνχηα ακαθένμκηαζ ζημ ένβμ Οη γάκνη
939

, 

ημ ηεθεοηαίμ ζημκ Φηινθηήηε. Ο ΐ. Γζχβαξ πνμζπαεεί κα λμνηίζεζ αοηυ πμο ημκ 

ηαθακίγεζ, ηδκ άβκμζα: ημ ηζ βίκεηαζ ιεηά εάκαημκ. Πνμζπαεεί κα ενιδκεφζεζ αοηυ ημ 

θοζζηυ θαζκυιεκμ, μνίγμκηαξ ιζα δζηή ημο «μοζία εακάημο» πμο ζοκάδεζ 

πενζζζυηενμ ιε ηδκ ακαημθζηή θζθμζμθία. Σμ ένβμ αοηυ είκαζ έκα άιεζμ ιάεδια 

γςήξ απυ ημκ Φζθμηηήηδ πνμξ ημκ Νεμπηυθειμ ηαζ έιιεζα απυ ημκ ΐ. Γζχβα πνμξ 

ειάξ, ημοξ ακαβκχζηεξ/εεαηέξ. ημ ηέθμξ, εα πνέπεζ δ «υναζή» ιαξ κα έπεζ 

δζεονοκεεί, υπςξ ηαζ ημο Νεμπηυθειμο. Θα πνέπεζ κα «αημφιε» ηαζ κα «αθέπμοιε» 

ημοξ ζηπιίηεο, ηδκ αθθδθελάνηδζή ιαξ δδθαδή ιε ηα θοζζηά θαζκυιεκα ηαζ ηδκ 

εκυηδηά
940

 ιαξ ιε ημ ζφιπακ. πςξ, επίζδξ, κα ακαβκςνίγμοιε ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ 

γςή ιαξ ειπίπηεζ ζ‟ έκα Κμζιζηυ υθμ, άβκςζημ ζημοξ πμθθμφξ αθθά μζηείμ ζημοξ 

ιοδιέκμοξ μναιαηζζηέξ. Ο ΐ. Γζχβαξ ηαηαεέηεζ ηδ δζηή ημο πνυηαζδ, βζα κα οπεναεί 

ημ θαζκμιεκζηυ πανάθμβμ ηςκ οπανλζζηχκ. Ο Φζθμηηήηδξ, ιε ηζξ εέζεζξ ηαζ ηδκ 

ζδεμθμβία ημο, υπςξ ηαηαηίεεκηαζ ζημ ηείιεκμ, ακηζπνμζςπεφεζ αοηή ηδκ οπένααζδ. 

Με ημ ένβμ αοηυ, μ ΐ. Γζχβαξ, ιάξ πνμηείκεζ ημκ δνυιμ βζα κα ηδκ ακαηαθφρμοιε. 

 

3. Σν κπνπθάιη 

Με αθμνιή ημ ζζημνζηυ βεβμκυξ ηδξ πμθζμνηίαξ ημο Μεζμθμββίμο μ ΐ. Γζχβαξ 

επζπεζνεί έκακ παναθθδθζζιυ: υπςξ μζ Μεζμθμββίηεξ ααμήεδημζ πμθζμνημφκηαζ απυ 

ημκ επενυ έηζζ ηαζ δ φπανλδ, εκ βέκεζ, ανίζηεηαζ «πμθζμνηδιέκδ» απυ έκακ 

                                                                                                                                            
937

 Απηφζη ζ.56 
938

 Ώθιπέν Καιφ, Ο ιφεμξ ημο ίζοθμο, φ.π., ζ.105 
939

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ βάιμζ, φ.π., ζ.38 
940

 Claude Levi-Strauss, Μχζνο θαη λφεκα, ιηθν. ΐαββέθδ Ώεακαζυπμοθμο, Κανδαιίηζα, Ώεήκα, 

1986, ζ.61: «Ώκ θηάζμοιε ζημ ζδιείμ κα πζζηέρμοιε πςξ υ,ηζ θαιαάκεζ πχνα ιέζα ζημκ κμο ιαξ δεκ 

είκαζ ηάηζ μοζζςδχξ ηαζ εειεθζςδχξ δζαθμνεηζηυ απυ ημ ααζζηυ θαζκυιεκμ ηδξ ίδζαξ ηδξ γςήξ, ηαζ ακ 

ιεηά μδδβδεμφιε ζημ αίζεδια πςξ δεκ οπάνπεζ εηείκμο ημο είδμοξ ημ πάζια, πμο είκαζ αδφκαημ κα 

βεθονςεεί, ακάιεζα ζημκ άκενςπμ απυ ημ έκα ιένμξ ηαζ ζε υθα ηα άθθα γςκηακά πθάζιαηα –υπζ 

ιυκμ γχα, αθθά επίζδξ ηαζ θοηά- απυ ημ άθθμ, ηυηε ίζςξ εα επζηφπμοιε πμθφ πενζζζυηενδ ζμθία, απυ 

υζδ κμιίγμοιε υηζ είιαζηε ζηακμί κα απμηηήζμοιε.» 
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αδζεοηνίκζζημ «επενυ». Ββηθςαζζιέκδ ελανπήξ, εη βεκκήζεςξ, ζ‟ έκα αυναημ 

ιπμοηάθζ, πνμζπαεεί ιάηαζα κα απεθεοεενςεεί, ακαγδηχκηαξ ηδ «θεοηενζά» ζε ηάεε 

ημιέα. Μζα θεοηενζά ζοκχκοιδ ιε ηδκ εθεοεενία ηδξ αμφθδζδξ ηαζ ηδξ 

αοημδζάεεζδξ. Ώοημδζάεεζδ ηςκ θαχκ, ζελμοαθζηή αοημδζάεεζδ, εθεοεενία ζδεχκ 

ηηθ. Έκκμζεξ πμο ακηζπνμζςπεφμκηαζ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ ήνςεξ ημο ένβμο: Γζακ 

(«Γηα ηελ Πνισλία ζθφησζα»
941

), Γζάκηζ (-«ζηε, απφ ζηξαβφ πήδεκα μέπεζεο εδψ; …» -

«Βίλαη θη απηφ ιεπηεξηά. Ο άλζξσπνο ζέιεη λα είλαη ειεχζεξνο νινχζε»
942

), Αγσληζηήο («Αελ 

έρεη νλφκαηα ν αγψλαο»
943

). 

Γηάλθη: Άθνπ θίιε, ν θαζέλαο καο θάλεη φ,ηη κπνξεί. ΐάξδα κνλάρα κε γελλεζείο. Έηζη 

θαη γελλήζεθεο, θάλεηο φ,ηη κπνξείο, ζνχ ην βεβαηψλσ εγψ.
944

 

 

Δ «ειθζάθςζδ»
945

 οπάνπεζ, ήδδ, απυ ηδ βέκκδζή ιαξ, αθθά ιέζα ζηδ νμή ηςκ 

βεβμκυηςκ είκαζ πμθφ δφζημθμ κα ημ ζοκεζδδημπμζήζμοιε. ε ζηζβιέξ αηναίεξ, υιςξ, 

υηακ ανζζηυιαζηε ιπνμζηά ζημκ εάκαημ, υπςξ αοημί μζ πμθειζζηέξ, ημ πέπθμ 

ζηίγεηαζ ηαζ δ αθήεεζα βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ φπανλδξ λεπνμαάθεζ μθυθςηδ. Γζ‟ 

αοηυ ηζ υηακ έκαξ πεναζηζηυξ απυ ημ μπονυ ημφξ θέεζ: 

 

Ώξκαησιφο:  Ο Θεφο καδί ζαο, αδέξθηα!
946

 

Ο Γζάκηζ ιεηαθνάγεζ: 

 

Γηάλθη:   Μαο βάιαλ ζην κπνπθάιη, αδέξθηα!
947

 

 

Ο Γζάκηζ εζνςκζηά παναθνάγεζ ηα θυβζα ημο πεναζηζημφ. ,ηζ μκμιάγμοιε «Θευ» 

απθχξ ιάξ «θοθαηίγεζ» ζ‟ έκα ηυζιμ ζημκ μπμίμ νζπηήηαιε αεέθδηα. Ώκηίζημζπδ 

                                                 
941

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ ιπμοηάθζ, φ.π., ζ.22 
942

 Απηφζη ζζ.23,24 
943

 Απηφζη ζ.40 
944

 Απηφζη ζ.43 
945

 «πέζδ έπς ιε ηδκ αίζεδζδ ημο πανάθμβμο, υπςξ ηδκ ηαευνζζε μ Καιφ ζημ “Μφεμ ημο ίζοθμο”. 

Ώοηή δ αίζεδζδ -πμο δ έηθναζδ παξάινγν δεκ ηδκ απμδίδεζ ηαηά ηδ βκχιδ ιμο- οπάνπεζ ζηα ένβα 

ιμο. Σμ πανάθμβμ, αοηή δ ηναβζηή αίζεδζδ, υπμο μ άκενςπμξ ένπεηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηδ ιμίνα ή 

ημοξ εεμφξ ηαζ δεκ παίνκεζ απάκηδζδ απυ πμοεεκά, οπάνπεζ έκημκα ζηζξ ανπαίεξ ηναβςδίεξ, οπάνπεζ 

ζημ ιφεμ ημο Οζδίπμδα.» ζημ ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ εθεοεενία απμηηζέηαζ ιε ηδκ πνάλδ». Ώπυ 

ζοκέκηεολδ ζηδ ΐέκζα Γμκαημπμφθμο, φ.π. 
946

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ,, Σμ ιπμοηάθζ, φ.π., ζ.18 
947

 Απηφζη ζ.19 



 353 

είκαζ ηαζ δ νήζδ ημο Ώ. Καιφ: «Έηζζ, μ πανάθμβμξ άκενςπμξ ηαηαθαααίκεζ πςξ δεκ 

ήηακ πναβιαηζηά εθεφεενμξ.»
948

  

 

Γηάλθη: Αελ ππάξρεη κηα ιχζε ζ‟ απηφλ ηνλ θξηθηφ θφζκν; (…) Μαο έρνπλ θιείζεη ζην 

κπνπθάιη, Γηαλ. (…) ΐαζηά ζηνλ πάην ηνπ κπνπθαιηνχ. Βθεί πνπ δελ πάεη 

παξαθάησ. ε ιίγν ζα κπεη θαη ε ηάπα … Αελ νξίδσ ηίπνηα κέζα κνπ … Δ 

δσή θπιάεη αθίλεηε, ζαλ ην κεγάιν πνηάκη … Θέισ λα αγθαιηάζσ φιν ηνλ 

θφζκν. Οξκάσ κα κέλσ αζάιεπηνο. (…) Βίκαζηε φινη ζην κπνπθάιη, αδεξθέ. 

(…) ήκεξα, αχξην ζα κπεη θαη ε ηάπα.949
 

 

«Γςή», θμζπυκ, ζδιαίκεζ θοθαηή ζε έκα ιπμοηάθζ
950

 πμο δεκ έπεζ πνμξ ημ πανυκ 

ηάπα. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο, μ άκενςπμξ δεκ ζηέθηεηαζ ημκ εάκαημ. ηακ 

ζοκεζδδημπμζεί ημ ακαπυθεοηημ ημο εακάημο ημκ εεςνεί ακαίηζμ:  

Γηάλθη: Μάιηζηα, κε πξνβιεκαηίδεη. Μνχ ζπκίδεη ην αλαίηην, θχξηε. Βίκαη άλζξσπνο 

εγψ, έρσ αμηνπξέπεηα. Δ νηθνγέλεηά κνπ, ην ζρνιείν κνπ, ε ζξεζθεία κνπ, κε 

γαινχρεζαλ κε ηελ ηδέα ηνπ αλζξψπηλνπ κεγαιείνπ. Σα καθξνρξφληα θπλήγηα 

κνπ κνχ απνδείθλπαλ θαζεκεξηλά ηελ αλζξψπηλε ππεξνρή. Αελ κπνξεί 

ινηπφλ κ‟ έλα ζθέην «κπινπκ» λα πεγαίλεηο απ‟ ηε δσή ζηνλ ζάλαην. Βίλαη 

πξνζβνιή ην ιηγφηεξν.
951

 

 

Σαφηζζδ ζηέρδξ ιε ημκ Ώ. Καιφ: 

 

«Ο ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο, πξνηνχ γλσξίζεη ην παξάινγν, δεη ζέηνληαο ζθνπνχο, θξνληίδεη 

γηα ην κέιινλ θ.ά.(…) Μεηά ηε γλσξηκία ηνπ κε ην παξάινγν θινλίδνληαη ηα πάληα (…) απ‟ ηνλ 

παξαινγηζκφ ελφο μαθληθνχ ζαλάηνπ.»
952

 

Ο εάκαημξ ζημ Μπνπθάιη μ παναηηδνίγεηαζ ςξ «πνμζαμθή». Μέπνζ ηχνα βζα ημκ ΐ. 

Γζχβα μ εάκαημξ είκαζ «κηνμπή, υκεζδμξ, αιανηία»
953

. Σχνα ακαθένεηαζ ηαζ ζημ 

                                                 
948

 Ώθιπέν Καιφ, φ.π., ζ.71 
949

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζζ.46-48 
950

 Βθέκδ ΐανμπμφθμο, «Σμ Μπμοηάθζ ημο ΐ. Γζχβα», Πξσηλή Διεπζεξνηππία, 15 ΜαΎμο 1979: «Σμ 

ένβμ (…) επζηνέπεζ κα ζηδεμφκ ηνία ημοθάπζζημκ ιέηςπα πνμαθδιαηζηήξ. Πνχηα, ημ οπανλζαηυ ιε 

πονήκα ηδ ζπέζδ αημιζηήξ δνάζδξ ηαζ ελςηενζημφ ηυζιμο. (…) μδδβμφκηαζ ζηδ δζαπίζηςζδ πςξ μ 

αβχκαξ βζα ημ Μεζμθυββζ δεκ ημοξ ελαζθαθίγεζ πανά ιυκμ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ 

δζηαίςζδξ, αθμφ υθα μνζμεεημφκηαζ απυ ημ πανάθμβμ βεβμκυξ ημο εακάημο. (…) Σμ Μεζμθυββζ 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ απθυ πνυζπδια.» 
951

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ. 31 
952

 Ώθιπέν Καιφ, φ.π., ζ.69 
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«ακαίηζμ» ημο εακάημο αθθά ηαζ ζηδκ «πνμζαμθή». Δ ζογήηδζδ πενί γςήξ ηαζ 

εακάημο ηεθεζχκεζ ςξ ελήξ: 

 

Γηαλ:  (…) Γηα ζηάζνπ ξε θίιε, αθνχ ζα πεζάλνπκε έηζη θη αιιηψο ηη η‟ αλαθαηψλεηο; 

Ση θη αλ έγηλε ζήκεξα, ηη θη αλ γίλεη αχξην; Ση θη αλ είλαη «κπινπκ», ηη θη αλ 

είλαη «κπνπκ». Δ νπζία είλαη φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηελ έρνπκε 

άζρεκα. Ή πεζακέλνη είκαζηε ή δελ είκαζηε, αθφκε ζην Μεζνιφγγη 

βξηζθφκαζηε.954
 

 

Σμ Μεζνιφγγη ιπμνεί κα πανμιμζαζηεί ιε ηδκ ακενχπζκδ ηαηάζηαζδ. Σμ Μεζμθυββζ 

ηαζ δ φπανλδ ανίζημκηαζ οπυ «πμθζμνηία», οπυ πενζμνζζιυ
955

. ημ Μεζμθυββζ μζ 

πμθειζζηέξ είκαζ ζε εέζδ κα ακαβκςνίζμοκ ηδκ πμθζμνηία ηςκ επενχκ Σμφνηςκ, 

ακηζθαιαάκμκηαζ βεκζηά ηδκ «ειθζάθςζή» ημοξ ηζ ακαθένμκηαζ ζ‟ αοηήκ. Δ φπανλδ, 

απθχξ, δζαζζεάκεηαζ ημκ εβηθςαζζιυ ηδξ υζμ είκαζ εκ γςή ηαζ ημκ ζοκεζδδημπμζεί 

ιέζα απυ ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο -υηακ ιπαίκεζ, ηαηά ηα θεβυιεκα ημο ΐ. Γζχβα, 

ηαζ δ ηάπα ημο ιπμοηαθζμφ
956

. Ο εάκαημξ είκαζ ιμκυδνμιμξ. Συηε μ εβηθςαζζιυξ 

είκαζ ηεθεζςηζηυξ ηαζ δ ηαηάζηαζδ είκαζ πζμ ζαθήξ. Άνα, ιπμνμφιε κα οπμεέζμοιε 

υηζ ζημ Μπνπθάιη:  

Μεζμθυββζ = Όπανλδ  

ηαζ  

πμθζμνηία = ειθζάθςζδ/εβηθςαζζιυξ/ακεθεοεενία  

Σν κπνπθάιη πναβιαηεφεηαζ, ζοκεπχξ, ηδκ έθθεζρδ εθεοεενίαξ ημο αηυιμο ζε υθα ηα 

επίπεδα ηδξ γςήξ ηαζ ηαοηυπνμκα ημκ απεβκςζιέκμ πυεμ ημο βζα εθεοεενία. Δ 

ακηζκμιία ηαζ δ ακηίθαζδ αοηή μδδβμφκ, ηαζ ηαηά ημκ Ώ. Καιφ, ζηδκ αίζεδζδ ημο 

πανάθμβμο. 

 

                                                                                                                                            
953

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ βάιμζ, φ.π., ζ.38 
954

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σν κπνπθάιη, υ.π., ζζ.31-32 
955

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ ιπμοηάθζ» ημο ΐαζίθδ Γζχβα ζημ Θεαηνζηυ Βνβαζηήνζ». Ώπυ ζοκέκηεολδ 

ζηδ Θοιέθδ, Ρηδνζπάζηεο 28 Ώπνζθίμο 1979: «ημ “Μπμοηάθζ” μ ζζημνζηυξ πνυκμξ ηαζ πχνμξ είκαζ ημ 

Μεζμθυββζ ηαζ δ Έλμδμξ. Ο εζςηενζηυξ πνυκμξ είκαζ δ αζςκζυηδηα ηαζ μ εζςηενζηυξ πχνμξ δ 

εθεοεενία ζηδκ εκκμζμθμβζηή μθυηδηά ηδξ. Δ ηναβςδία δεκ θεζημονβεί ζημ δναιαηζηυ επίπεδμ. 

Κνοιιέκδ ζηδκ οπανλζαηή αβςκία βζα ηδ γςή ηαζ ημ εάκαημ, βζα ημ κυδια ηαζ ηδ δζαπνμκζηή αλία ηδξ 

εοζίαξ, βζα ηδκ εζςηενζηή ηαζ ελςηενζηή θεοηενζά ημο ακενχπμο, απμηαθφπηεηαζ ζηδ δζαπάθδ ηδξ 

ζοκείδδζδξ ηςκ αβςκζζηχκ.»  
956

 ηάεδξ. Ες. Ανμιάγμξ, «Σν κπνπθάιη ημο ΐαζίθδ Γζχβα ζημ Θεαηνζηυ Βνβαζηήνζ», Καζεκεξηλή, 27 

Ώπνζθίμο 1979: «Αεκ ιπμνείξ κα λεπςνίζεζξ ακ μζ ήνςεξ ημο ένβμο είκαζ γςκηακμί ή κεηνμί ή ηαζ ηα 

δφμ.» 
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«Παξάινγν είλαη ην ράζκα αλάκεζα ζην φ,ηη δελ δηθαηνινγείηαη θαη ζην κάηαην, κα δπλαηφ 

πφζν ηνπ αλζξψπνπ γηα ζαθήλεηα.»
957

 

 

Οφηε ζηδ βήζκδ, οθζηή γςή ημο ημ άημιμ είκαζ εθεφεενμ, πυζμ ιάθθμκ ιεηά ημκ 

εάκαηυ ημο, βζα ημκ μπμίμ δεκ βκςνίγεζ ηίπμηα. Δ «πμθζμνηία» ημο αηυιμο είκαζ, 

θμζπυκ, ζοκεπήξ ηαζ αηένιμκδ. πςξ ηαζ ζημ Μεζμθυββζ. Βλ μο ηαζ δ επζθμβή ημο 

ζζημνζημφ εέιαημξ.  

ηδ δεφηενδ πνάλδ ημο εεαηνζημφ ένβμο, ημ ζηδκζηυ έπεζ αθθάλεζ:  

 

«ηελ ίδηα ηάπηα, έλα κεγάιν κπνπθάιη κε ηάπα, φπνπ ζηνλ πάην ηεο θείηνληαη ν Γηαλ, ν 

Γηάλθη θαη ν Ώγσληζηήο»
958

. 

 

Γηαλ:  Μπνξείο λα βγεηο απ‟ ην κπνπθάιη; 

Γηάλθη:  Ώπ‟ ην κπνπθάιη; Γηα πξνζπάζεζε. 

Γηαλ: Ση ζθνηίδεζαη ινηπφλ; (Γαγθώλεη ην θαξόην) Ώθνχ δελ κπνξείο πάξ‟ ην 

απφθαζε θαη δεο πσο ζα βνιεπηείο.
959

 

 

Ώθμφ, θμζπυκ, δ έλμδμξ απυ ημ ιπμοηάθζ είκαζ αδφκαηδ, μ ηαεέκαξ ημζηάγεζ «πχξ εα 

ηδ αμθέρεζ». Οπυηε ημ ηάεε άημιμ ηίεεηαζ πνμ ηςκ εοεοκχκ ημο. Τπεζζένπεηαζ, εδχ, 

ημ ιυκζιμ γήηδια βζα ημκ ΐ. Γζχβα ηδξ αημιζηήξ ζοιπενζθμνάξ, ηδξ ζηάζδξ γςήξ, ζε 

πναηηζηυ αθθά ηαζ ζδεμθμβζηυ επίπεδμ. Σμ ίδζμ γήηδια ανίζηεηαζ ηαζ ζημ επίηεκηνμ 

ηδξ ζηέρδξ ημο Ώ. Καιφ. 

«(…) Δ κφλε ειεπζεξία πνπ μέξσ είλαη ε πλεπκαηηθή ειεπζεξία θαη ε ειεπζεξία ηεο 

δξάζεο.»
960

 

Σμ ίδζμ πνεζαεφεζ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ ιέζα απυ ηα θεβυιεκα ηςκ δνχςκ ημο. Δ ιυκδ 

θφζδ ζ‟ αοηυκ ημκ ηυζιμ ηδξ ακεθεοεενίαξ είκαζ κα παναιείκεζ μ άκενςπμξ 

αλζμπνεπήξ έζης ηζ ακ λένεζ υηζ είκαζ ηαηαδζηαζιέκμξ. Δ αλζμπνέπεζά ημο ηενδίγεηαζ 

ιε ηδκ δνάζδ, ιε ηδκ επακάζηαζδ: 

 

Γηάλθη:  Θα κείλεηο θιεηζκέλνο ζην κπνπθάιη ζην απξνζκέηξεην 

Γηαλ: Ση ζα πεη απηφ;(…) Έρσ λα θεξδίζσ ηίπνηα αλ θαηαιάβσ ηη ζα πεη απηφ; 

                                                 
957

 Ώθιπέν Καιφ, Ο ιφεμξ ημο ίζοθμο, φ.π., ζ.30 
958

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ ιπμοηάθζ, φ.π., ζ.52 
959

 Απηφζη  ζ.57 
960

 Ώθιπέν Καιφ, φ.π., ζ.69 
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Γηάλθη:  Αμηνπξέπεηα (…) Ξέξεηο ηη πάεη λα πεη κπνπθάιη; 

Γηαλ:  Κινπβί. 

Γηάλθη:  Κφιαζε. 

Γηαλ:  Με θαξφηα.961 

(…) 

Γηάλθη: Ξέξεηο γηαηί αμίδσ παξαπάλσ; Γηαηί εγψ επαλαζηαηώ, ζέισ λα βγσ απ‟ ην 

κπνπθάιη.962 

(…) 

Γηάλθη: Άθνπ θηιαξάθν, ν θαζέλαο καο θάλεη φ,ηη ηνχ αξκφδεη θη φ,ηη κπνξεί, έηζη; Ο 

θαζέλαο καο θέξλεη ηελ αλάινγε επζύλε γη‟ απηφ, έηζη;963
 

 

Ο Γζακ ηαζ μ Αγσληζηήο ζοιαζαάγμκηαζ ηαζ οπμηάζζμκηαζ ζηδ ιμίνα ημοξ. Ο Γζάκηζ 

επακαζηαηεί ηαζ πνμζπαεεί εκάκηζα ζηα δεδμιέκα, ηυκηνα ζηζξ πζεακυηδηεξ. Ώοηυκ 

ημκ ηφπμ ακενχπμο «ελαββέθθεζ» μ ΐ. Γζχβαξ ι‟ αοηυ ημ ένβμ. Σμκ Μεζμθμββίηδ 

αλζμπνεπή, αηνυιδημ ηζ επακαζηάηδ άκενςπμ. Σμ εεαηνζηυ ηείιεκμ ημο ΐ. Γζχβα 

ζοκακηζέηαζ ηαζ πάθζ ιέζα απυ ημ ααζζηυ δυβια ημο «επακαζηαηδιέκμο ακενχπμο» 

«Δπαλαζηαηώ, άξα ππάξρνπκε»
964

 ιε ημκ Ώ. Καιφ. Δ επακάζηαζδ ηαζ δ ελέβενζδ 

μνίγεζ βζα ημκ Ώ. Καιφ, αθθά ηαζ βζα ημκ ΐ. Γζχβα, ημ ζδιείμ εηείκμ πένα απυ ημ 

μπμίμ μ άκενςπμξ ηαηαλζχκεηαζ ςξ φπανλδ. Παθεφεζ ηυκηνα ζημ πεπνςιέκμ ημο 

έζης ηζ ακ μ αβχκαξ ημο αοηυξ είκαζ ιάηαζμξ. Σμ πανάθμβμ ημο αβχκα, αοηυ είκαζ 

πμο πνμζδίδεζ αλία ζημ άημιμ, αθθά ηαζ ζηδ γςή. Ο αβχκαξ, υιςξ, πνμζθένεζ ηαζ 

ηάηζ αηυια ζημκ άκενςπμ. Ώοηυ πμο ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ ηαζ μ α. Καιφ δζαηδνφζζμοκ: 

ηδκ αθθδθεββφδ. 

«Δ εμέγεξζε θαζφξηζε κηα πξψηε αμία, πξνζδηνξίδνληαο έλα φξην (…), πνπ πέξα απ‟ απηφ 

αξρίδεη ε θνηλή ζε φινπο αμηνπξέπεηα. Έζεζε αλάκεζα ζηηο πξψηεο ζπζηάζεηο ηεο κηα 

δηάθαλε ζπλσκνηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ αλάκεζά ηνπο, έλα θνηλφ δέζηκν, ηελ αιιειεγγχε ηεο 

αιπζίδαο, κηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζε χπαξμε κε χπαξμε, πνπ θάλεη ηνπο αλζξψπνπο 

φκνηνπο θαη αιιειέλδεηνπο.»
965

 

Καζ αθθμφ πνμζεέηεζ μ α. Καιφ: 

                                                 
961

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.59 
962

 Απηφζη  ζ.77 
963

 Απηφζη  ζ.81 
964

 Ώθιπέν Καιφ, Ο επακαζηαηδιέκμξ άκενςπμξ, φ.π., ζ.38 
965

 Απηφζη ζ.14 
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«(…) Έηζη, κηα απφ ηηο ιίγεο θηινζνθηθέο ζέζεηο πνπ πξέπεη λα πάξεηο, είλαη ε επαλάζηαζε. 

Ώπνηειεί ηελ αδηάθνπε αληίζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, ηελ έθθξαζε ηεο αβεβαηφηεηάο ηνπ. (…) Δ 

επαλάζηαζε απηή εθθξάδεη ηε βεβαηφηεηα ελφο ζπληξηπηηθνχ πεπξσκέλνπ, φρη ηελ ππνηαγή ζ‟ 

απηφ. (…) Ώπηή ε επαλάζηαζε δίλεη ζηε δσή αμία. Ώπισκέλε ζ‟ φιν ην κήθνο ηεο χπαξμεο, ηεο 

πξνζθέξεη ην κεγαιείν ηεο.»966
 

Καζ μ ΐ. Γζχβαξ ηαηαθήβεζ ζημ εεαηνζηυ ημο ένβμ: 

 

Γηάλθη:  Ξέξεηο Γηαλ, ζθέθηνκαη λα θάλσ κηα πεηξακαηηθή επαλάζηαζε. 

Γηαλ:  αλ ηη; 

Γηάλθη: Να πξνσζήζσ πεηξακαηηθά ηελ ηδέα ηεο επαλάζηαζεο (…) Δ ειεπζεξία είλαη 

ξεπζηή έλλνηα. Υξεηάδεηαη πνιχ κεγάιε παξαθνινχζεζε. Ώλ θαηαθέξλακε λα 

ηελ εληνπίζνπκε πεηξακαηηθά. Ώλ κπνξνχζακε απφ ξεπζηή λα ηελ 

κεηαηξέςνπκε ζε ζηεξεά. Να ηελ πεξηζθίμνπκε θεξεηπείλ. Θα κνχ πεηο πξέπεη 

πξψηα λα βξνχκε ηα φξηά ηεο, πξάγκα αθαηφξζσην βέβαηα, αιιά φρη ηειείσο 

… Ώλ ηελ πεξηδεχακε θπθιηθά, αξρίδνληαο απφ ην θέληξν ηεο, θάπνηα ζηηγκή 

ζα βξίζθακε ηα φξηά ηεο. Βθηφο αλ επεθηείλεηαη ζπλερψο. Ώιιά δελ μέξεηο. Αελ 

ράλνπκε ηίπνηα λα πεηξακαηηζηνχκε …967
 

 

Ώοηυ πμο μοζζαζηζηά εμαγγέιιεη μ ΐ. Γζχβαξ, εδχ, είκαζ δ επζεοιία ημο μ άκενςπμξ 

κα ηαθθζενβήζεζ ιζα επακαζηαηδιέκδ ζοκείδδζδ, δζενεοκχκηαξ ηα υνζα ηδξ αημιζηήξ 

ημο ημζκςκζημ/πμθζηζηήξ αθθά ηαζ οπανηηζηήξ εθεοεενίαξ. Χξ απμηέθεζια εα 

απμδεπηεί ημ βεβμκυξ υηζ δ επζθμβέξ ημο ηάεε αηυιμο «δεζιεφμοκ» μθυηθδνδ ηδκ 

ακενςπυηδηα. 

 

4. Μήδεηα 

Γκςνίγμοιε ήδδ απυ ηα πνμδβμφιεκα
 
εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα υηζ δ ζηέρδ ημο ζε 

πμθθά ζδιεία ζοιπμνεφεηαζ ιε ηα δυβιαηα ημο οπανλζζιμφ. ηδ Μήδεηα ζοκακημφιε 

πάθζ έκακ εηπνυζςπμ ημο οπανλζζιμφ. Πνυηεζηαζ βζα ημκ Εάζμκα. Ο Εάζςκ 

πανμοζζάγεηαζ νεαθζζηήξ, πναβιαηζζηήξ ηαζ άκενςπμξ ηδξ δνάζδξ: 
 

 

                                                 
966

 Ώθιπέν Καιφ, Ο ιφεμξ ημο ίζοθμο, φ.π., ζζ.66-67 
967

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζζ.82-83 
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Εάζσλ: Βγψ είρα έλαλ ζθνπφ, πνπ εζχ δελ είρεο. Καη δίρσο ζθνπφ ε δσή δελ αμίδεη 

κηα πεληάξα.968 (…) Μνχ ρξεηάδεηαη έλαο θαηλνχξγηνο ζθνπφο γηα λα δήζσ. 

(…) Αελ αληέρσ άιιν ηελ απξαμία.
969

 

 

Βίκαζ ζηεπηυιεκμξ ηζ έπεζ αοημβκςζία. Ώκαβκςνίγεζ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ ζηδ 

δδιζμονβία ζζυηζιεξ ηαζ ζζάλζεξ, πςνίξ ζενάνπδζδ, υπςξ ηαζ μ πανάθμβμξ 

άκενςπμξ
970

. Ώπμδέπεηαζ ηδ γςή υπςξ ημο δυεδηε. Καηαθάζηεζ, δδθαδή, ζηδκ 

φπανλδ: 

 

Εάζσλ: Σνλ εαπηφ κνπ ηνλ γλσξίδσ. Βγψ δελ κηζψ ηνλ Θεφ φπσο νη πεξηζζφηεξνη 

ζλεηνί. Αελ δειεχσ πνπ ε κνίξα κνπ κ‟ έηαμε θαηψηεξν γηαηί πηζηεχσ πσο δελ 

ππάξρεη θαηψηεξν θη αλψηεξν ζ‟ απηή ηε ζθαίξα ηνπ παληφο πνπ έπιαζε ν 

Θεφο. Αελ ππάξρεη πάλσ, δελ ππάξρεη θάησ, δελ ππάξρεη δεμηά, δελ ππάξρεη 

αξηζηεξά. Μα ππάξρνπλ δηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ, πεο ηεο ηδέεο, πεο ηεο 

απφςεηο ηνπ θφζκνπ, ε κηα κέζα ζηελ άιιε. Παξνπζίεο ηεο χιεο, πνπ γηα ηελ 

θάζε κηα είκαζηε πιαζκέλνη λα δνχκε. Κη εγψ ηε δέρνκαη ηε δσή φπσο κνχ ηελ 

έδσζε ν Θεφο.971
 

 

ιςξ δεκ απμγδηά ηδκ εφκμζα ηςκ μονακχκ δζυηζ βκςνίγεζ υηζ δ δδιζμονβία είκαζ έκα 

αζηείμ, έκα παζπκίδζ εεσηυ. Ώκαβκςνίγεζ ηδκ ακηίθαζδ ηαζ ηδκ ακηζκμιία πμο επζθένεζ 

δ επίβκςζδ ηδξ πεναηυηδηαξ ηαζ ημο εακάημο: 

 

Εάζσλ: Ση λα ηελ θάλσ ηελ εχλνηα απηή (ησλ νπξαλψλ), ρσξίο ηελ αζάλαηε ζάξθα; 

Έλα κεδεληζκέλν νλ είκαη ρσξίο ηε ράξε ηνπ ρξφλνπ λα πξνιάβσ λα 

νινθιεξψζσ ηνλ εαπηφ κνπ. ηελ απψιεηα κε έρεη ηάμεη ν Θεόο απφ ηελ 

εκέξα πνπ κε δεκηνχξγεζε. Γη‟ απηφ θη εγψ ηνλ γξάθσ ζηα παιηά κνπ ηα 

παπνχηζηα. (…) Αελ έρσ λα ράζσ ηίπνηε απφ ην αζηείν πνπ κ‟ έβαιε ν Θεφο 

λα ππνδπζψ. Ώηειήο ζα εμαθαληζηψ κέζα ζηνλ ινλ, κε ηνλ ζάλαηφ κνπ, 

φπσο έλα ηίπνηα ζηε δφμα ησλ νπξαλψλ. Γη‟ απηφ ηελ πξφζθαηξε δσή κνπ κε 

ιύζζα ηε βηώλσ θη φηη κνχ πξνζθέξεηαη, ην παίξλσ. (…) Καη ηη κε λνηάδεη 
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 Απηφζη ζ.10 
969

 Απηφζη ζ.14 
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 Ώθιπέν Καιφ, Ο επακαζηαηδιέκμξ άκενςπμξ, φ.π., ζ.23: «Σμ πανάθμβμ είκαζ αοηυ ηαεαοηυ ιζα 

ακηίθαζδ. Καζ είκαζ ιζα ακηίθαζδ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ ημο βζαηί απμηθείεζ ηζξ ηνίζεζξ αλζχκ 

εέθμκηαξ κα δζαηδνήζεζ ηδ γςή (…)» 
971

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Μήδεζα, φ.π., ζ.11 
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εκέλα, αθνχ φια ρακέλα ηα έρσ απφ ηε κέξα πνπ ήξζα ζ‟ απηφλ ηνλ 

θφζκν.972
             

 

Ώδζαθμνεί βζα ημκ Θευ ηαζ δεκ ημκ οπμθμβίγεζ. Βπζθέβεζ κα γήζεζ
973

, υπςξ ηαζ μ 

επακαζηαηδιέκμξ άκενςπμξ ημο Ώ. Καιφ, μ άκενςπμξ ημο παναθυβμο. ΐάγεζ, υιςξ, 

μ ίδζμξ έκακ ζημπυ ζηδ γςή ημο αθμφ μ Θευξ ημκ άθδζε έηεεημ ζηδ βδ. Βίκαζ έκαξ 

ελεβενιέκμξ εκάκηζα ζηδκ υπμζα ιεηαθοζζηή. Ώοηυ πμο μ Ώ. Καιφ μκμιάγεζ 

«ιεηαθοζζηή ελέβενζδ»: 

«Δ κεηαθπζηθή εμέγεξζε είλαη ην θίλεκα κε ην νπνίν έλαο άλζξσπνο εμεγείξεηαη ελάληηα ζηελ 

θαηάζηαζή ηνπ θαη ζ‟ νιφθιεξε ηε δεκηνπξγία. Βίλαη κεηαθπζηθή γηαηί ακθηζβεηεί ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο.»
974

 

Ώνκείηαζ, θμζπυκ μ Εάζμκαξ, υπζ ηδκ φπανλδ ημο Θεμφ -ελάθθμο δεκ ημκ εκδζαθένεζ ακ 

οπάνπεζ ή υπζ- αθθά ηδκ οπμηέθεζα ηαζ ηδκ πεζεανπία ζημκ ηαηεζηδιέκμ Θευ, ηδκ 

οπυζηαζδ ημο μπμίμο μφηε ζέαεηαζ μφηε εηηζιά. Μ‟ άθθα θυβζα ηαηαθάζηεζ ζηδ 

δδιζμονβία αθθά υπζ ηαζ ζημκ δδιζμονβυ ηδξ. Έηζζ, παίνκεζ ηδ ιμίνα ηήξ φπανλήξ ημο 

ζηα πένζα ημο αδζαθμνχκηαξ βζα ηζξ ζοκέπεζεξ: 

 

Εάζσλ: Καη κάζε Μήδεηα, φηη ην πένο κνπ επράξηζηα ην ρψλσ ζηε κηθξνχια ηε Γιαχθε 

θαη κεγάιε ε εδνλή κνπ θαζψο θαη ε δηθή ηεο. Κη είκαζηε θη νη δπν 

κεδεληζκέλα φληα, ρσξίο νπξάληα κνίξα θαη εδνληδφκαζηε αθφκε 

πεξηζζφηεξν γη‟ απηφ.
975

 

 

Ο Εάζμκαξ ιμζάγεζ ιε ημκ ήνςα Εαάκ Καναιάγμθ
976

 ημο Νημζημβζέθζηζ, μ μπμίμξ 

ανκείηαζ υπζ ηδκ φπανλδ ημο Θεμφ αθθά ηδκ μκημθμβία ηαζ ηδ ζςηδνζμθμβία πμο δ 
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 Απηφζη ζζ.18-19 
973

 Ώθιπέν Καιφ, φ.π., ζ.23: «(…) εκχ δ γςή αοηή ηαεαοηή είκαζ ιζα ηνίζδ αλίαξ. ηακ ακαζαίκεζξ 

είκαζ ζακ κα ηνίκεζξ.» 
974

 Απηφζη ζ.39 
975

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.19 
976

 Φζυκημν Νημζημβζέθζηζ, Αδεξθνί Καξακάδνθ, ιηθν. Άνδ Ώθελάκδνμο, Γημαυζηδ, Ώεήκα, 1990, 

ηι. 2
μξ

, ζζ. 123-125: «Καζ πναβιαηζηά μ άκενςπμξ εθεφνε ημ Θευ. Καζ δεκ είκαζ πανάλεκμ ηζ μφηε εα 

‟ηακ αλζμεαφιαζημ πμο οπάνπεζ πναβιαηζηά μ Θευξ, ια είκαζ αλζμεαφιαζημ πμο ιζα ηέημζα ζδέα -δ 

ζδέα ηδξ ακαβηαζυηδηαξ ημο Θεμφ- ιπυνεζε κα ηνοπχζεζ ζημ ηεθάθζ εκυξ ηυζμ άβνζμο ηαζ ηαημφ γχμο 

υπςξ είκαζ μ άκενςπμξ. (…) ζμ βζα ιέκα, απυ ηαζνυ πζα η‟ απμθάζζζα κα ιδ ζηέπημιαζ βζα ημ ακ μ 

άκενςπμξ δδιζμφνβδζε ημ Θευ ή μ Θευξ ημκ άκενςπμ. (…) Αεκ είκαζ πςξ δεκ παναδέπμιαζ ημ Θευ, 

κζχζε ημ αοηυ, ια ημκ ηυζιμ πμο δδιζμφνβδζε αοηυξ, ημκ ηυζιμ ημο Θεμφ δεκ ημκ παναδέπμιαζ ηζ 

ανκζέιαζ κα ημκ παναδεπηχ.» 
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ηάεε επμκμιαγυιεκδ εεσηή μκηυηδηα πνμζθένεζ ζημ ακενχπζκμ είδμξ. «Ο Εβάλ 

ελζαξθψλεη ηελ άξλεζε ηεο ζσηεξίαο»
977

 -υπςξ ηαζ μ Εάζςκ. 

Ο ΐ. Γζχβαξ, υιςξ, ιέζα απυ ημκ ήνςά ημο Εάζμκα, δε ζηαιαηά ζηδ ιεηαθοζζηή ημο 

ελέβενζδ. Ώκαγδηά δζέλμδμ. Κζ έηζζ «ακαηαθφπηεζ» αοηυ πμο πνμθακχξ επζεοιεί
978

, 

έκακ ζθνπφ ζηδ δδιζμονβία. Μζα μκημθμβία ηαηά ηα δζηά ημο πνυηοπα: έκα υθμκ πμο 

δζαζημνπίζηδηε ζε άπεζνα ημιιάηζα, ιμνθέξ ηδξ δδιζμονβίαξ -ακάιεζά ημοξ ηαζ μζ 

άκενςπμζ- ηαζ πμο μ ηεθζηυξ ζημπυξ ημοξ είκαζ δ επακέκςζή ημοξ. 

 

Σξηάδα: Έρνπλ θαη νη άλζξσπνη κεξίδην απφ ηε ζεία κνίξα. Ώιιά δελ ην μέξνπλ θαη 

ράλνληαη ζην κεδακηλφ. Ώλ γηα ιίγν απνζηξέςνπλ ηνλ λνπ ηνπο απφ ηε ζάξθα 

ηνπο θαη ζην θαζαξφ εγψ ηνπο επηζηξέςνπλε, ηφηε ζα ιάκςεη κπξνο ηνπο ε 

αιεζηλή ηνπο ηζηνξία. Γηαηί ηίπνηε, κα ηίπνηε ζ‟ απηφλ ηνλ θφζκν δελ είλαη έμσ 

απφ ηε ζεία επζπιαρλία θαη ζείν ζρέδην. Σίπνηε, κα ηίπνηε δελ ζέιεη λα ράζεη 

ν Θεφο ηε κέξα πνπ ζα αξρίζεη λα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ κάδα.
979

 

Ο Εάζςκ ηαζ ηα μιυθμβά ημο δναιαηζηά πνυζςπα -π.π. Νεμπηυθειμξ (Φηινθηήηεο) 

ηαζ Ώίβζζεμξ (Ζ θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα) αθθά πμθθά πνυζςπα απυ ηα 

ιμκυπναηηα ένβα ημο- έπμοκ ηαηαηηήζεζ ηδκ πνχηδ ααειίδα βκχζδξ πμο είκαζ: κα 

απμννίρμοκ μπμζαδήπμηε ιεηαθοζζηή πανδβμνζά ημφξ πνμζθένεηαζ ιέζα απυ ηζξ 

οπάνπμοζεξ ενδζηείεξ. Σμ ιεζμκέηηδιά ημοξ υιςξ είκαζ υηζ εκχ είκαζ επανηείξ 

πκεοιαηζηά δεκ πνδζζιμπμζμφκ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο εβηεθάθμο 

ημοξ, βζα κα εζζπςνήζμοκ ζημ ιοζηήνζμ ημο ζφιπακημξ ηαζ ιέκμοκ ηεθζηά ζηδκ 

επζθάκεζα. Αζυηζ μ Νμοξ είκαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ υνβακμ ημο ακενχπμο βζα ημκ ΐ. 

Γζχβα: 

 

Μήδεηα: ια ζπγρσξνχληαη ζηνλ άλζξσπν εθηφο απφ ηελ ακπαιηά. ηαλ ηνλ Ννπ πνπ 

ζνχ δψξηζε ν Θεφο, ηνλ παξαβιέπεηο θαη δελ ηνλ ππνιήπηεζαη πεξηζζφηεξν 

θη απ‟ ηελ ίδηα ζνπ ηε δσή. (…) Γηαηί ν Θεφο ζνχ έδσζε ηε γλψζε θαη ηελ 

άγλνηα καδί, ην θσο θαη ην ζθνηάδη, ην ηίπνηε θαη ην φινλ θαη ζ‟ άθεζε 

ειεχζεξν λα ραξείο ηνλ εαπηφ ζνπ φπσο ν Ννπο ζνπ ζε νδεγεί. Γηα 

                                                 
977

 Ώθιπέν Καιφ, φ.π., ζ.78 
978

 ημ ζδιείμ αοηυ μ ΐ .Γζχβαξ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ οπανλζζηέξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ημκ Ώ. 

Καιφ μ μπμίμξ δζαηδνφζζεζ: «Σμ υηζ ράπκεζξ βζα ηδκ αθήεεζα δε ζδιαίκεζ πςξ ράπκεζξ βζ‟ αοηυ πμο 

εφπεζαζ κα οπάνπεζ», ζημ: Ώθπέν Καιφ, Ο κχζνο ηνπ ίζπθνπ, υ.π., ζ.52 
979

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.16 
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ζπιινγίζνπ αλ ν Οηδίπνδαο είρε ζθεθηεί θαιά κε φζα ηνπ πξνείπε ε θίγγα 

θη απέθεπγε λα ζθνηψζεη ηνλ Λάην, απφ πφζα δεηλά ζα είρε γιηηψζεη.  

(…) 

Εάζσλ: Πξέπεη λα έρεηο κεγάιε νίεζε γηα λα κηιάο έηζη γη‟ απηφ ην ηεξφ ηέξαο, πνπ 

αληξίθεηα αληηηάρζεθε ζηελ πιάλε πνπ ηνπ έζεζε ν Θεφο θη φηαλ είδε ηελ 

αλφζηα πξάμε αξλήζεθε θαη ην ίδην ηνπ ην θσο θαη ηε βαξηά ηνπ κνίξα δέρηεθε 

αγφγγπζηα σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ.
 980

  

 

Ο Εάζςκ ηαείζηαηαζ, έηζζ, άιοαθμξ, «πεπεναζιέκμξ» άκενςπμξ. Αζυηζ εκχ έπεζ 

εζζέθεεζ ζημ ιμκμπάηζ ημο ζςζημφ ζημπαζιμφ δεκ πνδζζιμπμζεί ελακηθδηζηά ημκ Νμο 

ημο -υπςξ ηαζ μ Οζδίπμδαξ- χζηε κα απεθεοεενχζεζ ηδ ζηέρδ ημο ηαζ κα δζαννήλεζ 

ημ πέπθμ πμο ημο ηνφαεζ ηδ ζοιπακηζηή κμιμηέθεζα. Βιιέκεζ ζημ πανάθμβμ ηαζ δεκ 

ελεθίζζεηαζ. Οπυηε πνέπεζ κα ηζιςνδεεί. Καζ θοζζηά ηαηαζηνέθεηαζ. 

Οοζζαζηζηά, μ ΐ. Γζχβαξ εηηζκεί απυ ηδκ ζδεμθμβία ημο οπανλζζιμφ. ημ ιεβάθμ 

πμηάιζ ηδξ ζηέρδξ ημο, μ οπανλζζιυξ ανίζηεηαζ ζηδκ πδβή, εηεί απ‟ υπμο ακααθφγεζ 

μ ανπζηυξ πνμαθδιαηζζιυξ ημο. Χζηυζμ, έπεζ ιάθθμκ ακάβηδ, θυβς ζδζμζοβηναζίαξ, 

ηάηζ πζμ ζηαεενυ, πανειααηζηυ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ. Οπυηε πάεζ παναπένα, 

δδιζμονβχκηαξ αοηήκ ηδκ ζδζάγμοζα ζοκεεηζηή μκημθμβία ημο. Αεκ ιπμνεί, υιςξ, 

ηακείξ κα ανκδεεί ηζξ οπανλζζηζηέξ ημο νίγεξ, πυζμ ιάθθμκ υηακ απμηοπχκμκηαζ, 

λεηάεανα ιέζα απυ ηα θυβζα ηςκ δναιαηζηχκ ημο πνμζχπςκ. 

 

Ζ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ώπ‟ υηζ πνμηφπηεζ απυ ηα εεαηνζηά ημο ένβα μ ΐ. Γζχβαξ παναημθμοεμφζε ηα 

ζφβπνμκά ημο επζζηδιμκζηά επζηεφβιαηα, ηαζ ιάθζζηα ζε ιζα πενίμδμ πμο εθάπζζημζ 

αζπμθμφκηακ. Ο ΐ. Γζχβαξ θαίκεηαζ υηζ ιεθεηά ηζξ επζηαζνμπμζδιέκεξ βκχζεζξ ηςκ 

εεηζηχκ -ηονίςξ θοζζημ/πδιζηχκ- επζζηδιχκ, αθθά δδιζμονβεί ηαζ ηζξ ηαηάθθδθεξ 

πνμτπμεέζεζξ ζηδ ιοεμπθαζία ημο χζηε ηα δναιαηζηά ημο πνυζςπα, ιε ηδ ζηδκζηή 

δνάζδ ημοξ, κα εκζςιαηχκμοκ ηζξ βκχζεζξ αοηέξ ζηδ δναιαημονβία ημο. 

 

 

                                                 
980

 Απηφζη ζ.17 
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1. Λαζηηρέλην θέξεηξν 

Ο ΐ. Γζχβαξ  πνμζπαεεί, υπςξ πνμακαθένεδηε, κα εζζαβάβεζ, ιε ημ Λαζηηρέλην 

θέξεηξν, έκακ αηυια πανάβμκηα ακαιέηνδζδξ ηδξ φπανλδξ ιε ηδ ιμίνα ηδξ: ημ 

ηοπαίμ. Σμ ηοπαίμ, υιςξ, ημ ακηζθαιαάκεηαζ ςξ ιία απνυαθεπηδ απυ ημκ άκενςπμ 

ζοκζζηαιέκδ, ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ ημζιζηήξ, υιςξ, κμιμηέθεζαξ. Δ ηοπαζυηδηα, 

δδθαδή, βζα ημκ ζοββναθέα είκαζ θαζκμιεκζηή, ηαεχξ μ άκενςπμξ δεκ ιπμνεί, θυβς 

ηδξ αδοκαιίαξ εη ηαηαζηεοήξ ηςκ αζζεήζεχκ ημο, κα έπεζ πθήνδ ηδκ ημζιζηή εζηυκα. 

Δ ακηίθδρή ημο αοηή ζοιθςκεί ηαζ ιε ηα δεδμιέκα ηδξ θοζζηήξ: 

«Δ θβαληηθή κεραληθή ινηπφλ εηζάγεη ζηελ επηζηήκε έλα αλαπφθεπθην ζηνηρείν αδπλακίαο 

πξφβιεςεο θαη ηπραηφηεηαο. Ο Ώτλζηάηλ (…) δελ δέρηεθε πνηέ φηη ε ηχρε θπβεξλά ην χκπαλ: 

νη απφςεηο ηνπ ζπλνςίδνληαη απφ ηελ πεξίθεκε θξάζε ηνπ “Ο Θεφο δελ παίδεη δάξηα”.»981
 

 

2. Ζ ζηαθίδα ή ην Φεπηνπαίδη 

Ο ΐ. Γζχβαξ, εεςνεί υηζ δ Γεληθή Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο
982

 είκαζ πθέμκ 

ηαηεηηδιέκδ βκχζδ ηαζ βζα ημκ απθυ εεαηή ημο εεάηνμο, ημκ επανηή εεαηή, ημκ 

μπμίμ μ ίδζμξ απμηαθεί «κμδηζηυ». Κάης απ‟ αοηυ ημ πνίζια -ιε ηδκ αίζεδζδ δδθαδή 

υηζ μ εεαηήξ ημο εεάηνμο ακηαπμηνίκεηαζ ζηα ηεθεφζιαηα ημο ηαζνμφ ημο ηζ υηζ 

παναημθμοεεί ηαζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ακαηαθφρεζξ- ζοκεέηεζ ηα εεαηνζηά ημο μ ΐ. 

Γζχβαξ. Σδ ζηζβιή πμο μζ ζφβπνμκμί ημο ζοββναθείξ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ δεμβναθία, 

εηείκμξ πνμζπαεεί κα «ζοιποηκχζεζ» ζημ ιμκυπναηηυ ημο Ζ ζηαθίδα ή ημ 

Φεπηνπαίδη ημκ πχνμ ηαζ ημκ πνυκμ ζηδ ζηδκή, υπςξ οπμδεζηκφεζ δ  Γεληθή Θεσξία 

ηεο ρεηηθφηεηαο! Έηζζ, πνμηφπηεζ δ επζηαποιέκδ ακάπηολδ ημο ανέθμοξ ηαζ δ 

«ηαιποθςιέκδ» μπηζηή ημο πνυκμο ζημ ιμκυπναηημ αοηυ, υπμο ανπή ηαζ ηέθμξ 

ζοιπίπημοκ, ζημοξ ηάεε θμβήξ Κμπ ηαζ Πμη. 

Ο ΐ.  Γζχβαξ ζοιπενζέθααε, επίζδξ εβηαίνςξ, ηδ ζοθθμβζζηζηή ηδξ Γεληθήο Θεσξίαο 

ηεο ρεηηθφηεηαο, ζηδκ ημζιμακηίθδρή ημο, υπςξ αοηή εηθνάγεηαζ ζε δμηίιζυ ημο 

ζηδ δεηαεηία ημο ‟60: 

«Ώλ δερηνχκε δειαδή φηη κε ηε ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο ε αλζξσπφηεηα ζθελψζεθε κε ην 

θεθάιη κέζα ζην ζψκα ηεο λέαο επνρήο, ηφηε κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζθέςε έρνπκε ζα ζπλέπεηα 

θαη ηελ ππαξθηηθή κεηαβνιή ηνπ αλζξψπνπ. ηαλ έλαο ζεαηήο βιέπεη ηνλ θφζκν πξνο ηα έμσ 

                                                 
981

 Stephen W. Hawking, Σμ πνμκζηυ ημο πνυκμο, φ.π., ζ.96 
982

 Ο Άιπενη Ώσκζηάζκ δδιμζίεοζε ημ 1915 ηδ Γεληθή Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο, ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία «μ πςνμπνυκμξ δεκ ήηακ επίπεδμξ, υπςξ πζζηεουηακ ιέπνζ ηυηε, αθθά ηαιπφθμξ. Σδκ 

ηαιποθυηδηά ημο αοηή ηδκ πνμηαθεί δ πανμοζία ηδξ φθδξ, δδθαδή ηδξ ιάγαξ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ». ημ 

Stephen W. Hawking, Σν ρξνληθφ ηνπ Υξφλνπ, υ.π., ζ.62 
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σο ηελ απεξαληνζχλε ηνπ, απνξξνθάηαη απφ ην κεγάθνζκν απηφκαηα θη ν ππαξθηηθφο ηνπ 

ρξφλνο ζπζηέιιεηαη πιεζηέζηεξα ζην ηίπνηα. ηαλ έλαο ζεαηήο βιέπεη ηνλ θφζκν πξνο ηα 

κέζα ηνπ, απνξξνθά ηνλ ελδφθνζκν θη ν ππαξθηηθφο ηνπ ρξφλνο δηαζηέιιεηαη πιεζηέζηεξα 

ζην φινλ. Κη νη δχν ζέζεηο είλαη ζσζηέο θαη αλζξψπηλεο. Δ πξψηε, ηεο ήηηαο, γηαηί ν ζεαηήο 

ζπληξίβεηαη θη ε δεχηεξε, ηεο λίθεο, γηαηί ν ζεαηήο θαηαθηά. Κη επεηδή ζηηο κέξεο καο ε ζέζε 

ηνπ ζεαηή έρεη κεηαηνπηζηεί απ‟ ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, έρεη δηαζηαιεί θη ν ππαξθηηθφο ηνπ 

ρξφλνο. Γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν πσο νη θαζαξά λνεηηθέο δηεξγαζίεο ιεηηνπξγνχλ 

πιεζηέζηεξα ζηηο πεξηνρέο ησλ αξγψλ ξπζκψλ. Ώπφ ηελ ελζηηθηψδηθε ζέα ηνπ θφζκνπ 

κεηαηνπίζηεθε ζηε λνεηηθή ζέα ηνπ θφζκνπ.»983
 

 

3. Οη γάκνη 

Δ δμιή ημο DNA
984

 ακαηαθφθεδηε ημ 1953 απυ ημοξ James D. Watson ηαζ Francis 

Crick. Μυθζξ ημ 1962, ημοξ απμκέιεηαζ
985

 ημ ΐνααείμ Νυιπεθ! Οηηχ πνυκζα ιεηά, μ 

ΐ. Γζχβαξ ακαθένεηαζ ζηδ δμιή ημο DNA ηαζ ζηζξ πζεακέξ ζδζυηδηέξ ημο ζημ 

εεαηνζηυ ημο ένβμ Οη γάκνη (1970). Ώπυ ηα παναπάκς απμδεζηκφεηαζ υηζ μ 

ζοββναθέαξ παναημθμοεεί ιε εκδζαθένμκ ηα επζηεφβιαηα ηςκ επζζηδιχκ ηαζ ηάκεζ 

πνμζπάεεζα κα ηα αλζμπμζήζεζ ζηδ δναιαημονβία ημο: 

 

Γηαηξφο: Πξέπεη λα κελ ράζεηε ηελ απηνπεπνίζεζή ζαο. ,ηη θαη λα ζαο ζπκβεί ζα 

είλαη κνηξαίν, αιιά κε ηε ζέιεζή ζαο κνηξαίν. Αελ κπνξψ λα πξνθεηεχζσ ηε 

δηακφξθσζε πνπ ζα πάξεη ην DNA. Ώπηφ εμαξηάηαη απ‟ ηνλ βαζχηεξν 

ςπρηζκφ ζαο ή ηελ θιεξνλνκηθφηεηά ζαο. Χζηφζν, ηελ πξνζσπηθφηεηά ζαο 

ζα ηε ράζεηε, έηζη θη αιιηψο. (…) Αελ είζηε νχηε ε πξψηε νχηε ε ηειεπηαία. 

Πνιινί κε ηνλ ηξφπν ηνπο ελψζεθαλ κε ην πεξηβάιινλ. αο πξνεηδνπνηψ. Ο 

απιφο ζάλαηνο είλαη νδπλεξφο, είλαη θπξηνιεθηηθά απάλζξσπνο. (…) 

Ώπαιιαγείηε απφ ηελ ηδέα ηνπ.
986

 

                                                 
983

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Νμδηζηυ Θέαηνμ βεκκζέηαζ», υ.π., ζζ.56-58 
984

 Ε. Γ. Γεςνβάηζμο, Βηνρεκεία, Βηδυζεζξ Ώνζζημηέθεζμο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ, 

Θεζζαθμκίηδ, 1986, ηι .ΐ΄, ζ.341: « (…) ιε ηδκ ακαηάθορδ υηζ ημ DNA είκαζ δ έδνα ηςκ βεκεηζηχκ 

πθδνμθμνζχκ. Σμ ηθεζδί πμο ιαξ έδςζε ηδ θφζδ ημο ιοζηδνίμο ήηακ δ ακαηάθορδ απυ ημοξ Watson 

ηαζ Crick ηδξ δμιήξ ημο DNA, ηαζ ηέθμξ ημ ιοζηήνζμ επζθφεδηε υηακ μ Nirenberg ανήηε ημκ βεκεηζηυ 

ηχδζηα, δδθαδή ηδκ ακηζζημζπία ιεηαλφ πνςημηαβμφξ δμιήξ ημο DNA ηαζ πνςημηαβμφξ δμιήξ ηςκ 

πνςηεσκχκ.» ηαζ Κ. Υνζζημδμφθμο – ΐ. Μανιάναξ– Φ. Καθάημξ, εκεηψζεηο Μνξηαθήο Βηνινγίαο, 

Βηδυζεζξ Πακεπζζηδιίμο Παηνχκ, Πάηνα, 1991, ζ.6: «Σμ 1953 μ James D. Watson ηαζ μ Francis Crick 

πνυηεζκακ υηζ δ πθεζμκυηδηα ημο DNA έπεζ ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ δζπθήξ έθζηαξ ή ημο δίηθςκμο ιμνίμο.» 
985

 Υνζζημδμφθμο Κ., Μανιάναξ ΐ., Καθάημξ Φ., εκεηψζεηο Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Βηδυζεζξ 

Πακεπζζηδιίμο Παηνχκ, Πάηνα, 1991, ζ.9 
986

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ βάιμζ, φ.π., ζ.84 ηαζ 85 ζπμνάδδκ 
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4. Σν βνπλό  

Ο ηνυπμξ πμο μ ΐ. Γζχβαξ απμηοπχκεζ ιε εζηυκεξ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηζξ ζδέεξ ημο ζηδ 

δναιαημονβία ημο ακηαπμηνίκεηαζ ανηεηέξ θμνέξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ θοζζημί 

απεζηυκζζακ ημκ ηυζιμ: π.π. μ βκςζηυξ θοζζηυξ Stephen Hawking ακαθένεζ ζημ 

αζαθίμ ημο «Σμ πνμκζηυ ημο Υνυκμο» υηζ έκα ημζιζηυ βεβμκυξ ιπμνεί κα 

απεζημκζζηεί ζημκ ηεηναδζάζηαημ πςνμπνυκμ ιε ιία ηθερφδνα
987

 (Βζηυκα 7) υπμο ημ 

πάκς ιένμξ ηδξ ακαθένεηαζ ζημ απυθοημ ιέθθμκ ηαζ ημ ηάης ζημ απυθοημ πανεθευκ. 

ημ ζδιείμ έκςζδξ ηςκ δφμ ιενχκ απεζημκίγεηαζ ημ πανυκ, δδθαδή ημ απυθοημ 

βεβμκυξ, ημ βεβμκυξ βζα ημ μπμίμ βίκεηαζ θυβμξ. 

Ώκηίζημζπδ είκαζ ηαζ δ πνμζέββζζδ, απυ ημκ ζοββναθέα, ηδξ πενζβναθήξ ημο 

βεβμκυημξ ημο εακάημο ζημ εεαηνζηυ ένβμ ημ Βνπλφ: 

 

Διίαο: ‟ απηφ ην ζεκείν ηεο θιεςχδξαο πνπ βξίζθεζαη ηψξα, έρεηο ηελ εληχπσζε φηη 

θάζεζαη πάλσ ζην κεδέλ, θαη ζα γιηζηξήζεηο απιψο ζηνλ απέξαλην θφζκν 

ηεο άξλεζεο, πνπ θη απηφο βξίζθεηαη κέζα ζηα ζεκηηά φξηα ηεο δσήο. ε ιίγν 

ζα αλαπνδνγπξίζεη ε θιεςχδξα θαη ζα γιηζηξήζεηο πάιη ζηε ζεηηθή ρνάλε 

…988
 

 

 

  

Βζηυκα 7 
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 Stephen Hawking, φ.π., ζζ.57-58 
988

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ αμοκυ, φ.π., ζ.150 
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Βηπθήζζεζ, θοζζηά, δ μιμζυηδηα ηδξ απεζηυκζζδξ, ηαζ ζδζαίηενα υηακ πνυηεζηαζ βζα ημ 

βεβμκυξ ημο εακάημο. Βκδεπμιέκςξ, μ ΐ. Γζχβαξ κα βκχνζγε ημ 1986, υηακ έβναθε Σν 

βνπλφ, ημ θοζζηυ αοηυ ιμκηέθμ πενζβναθήξ ηςκ ημζιζηχκ βεβμκυηςκ απυ πανειθενή 

επζζηδιμκζηά αζαθία.  

 

Διίαο: Ώλ πηζηέςεηο φηη χπαξμε θαη απψιεηα  ζπγθνηλσλνχλε κέζα απφ ηε 

ζηελή δίνδν ηεο θιεςχδξαο, φηαλ ζα αλαζηξαθεί, ζα 

επηζηξέςεηο,(…)989
 

 

Φοζζηά, μ ΐ. Γζχβαξ πάκηα επεκδφεζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ πμο εκζςιαηχκεζ ηαζ 

«πνδζζιμπμζεί» ζηα εεαηνζηά ημο ένβα ιε ηδ δδιζμονβζηή έιπκεοζή ημο. πςξ εδχ, 

υπμο εεςνεί υηζ ιπμνεί ηακείξ κα «επζζηνέρεζ», πςνίξ κα λεηαεανίγεζ πψο, απυ ηδκ 

ανκδηζηή πμάκδ ηδξ ηθερφδναξ. Πμζδηζηή αδεία, βζα κα ζηδνίλεζ ηδκ ημζιμεεςνία 

ημο. 

 

5. Big-Bang 

Ήδδ μ ηίηθμξ ημο εεαηνζημφ Big-Bang ακαθένεηαζ άιεζα ζηδ Μεβάθδ Έηνδλδ, ηδκ 

επζηναηέζηενδ εεςνία δδιζμονβίαξ ημο ζφιπακημξ. φιθςκα ιε ηδ εεςνία αοηή πνζκ 

απυ 13,7 δζζεηαημιιφνζα πνυκζα πενίπμο ζοκέαδ ιζα ιεβάθδ έηνδλδ. θδ δ 

πμζυηδηα ηδξ φθδξ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ ήηακ ζοβηεκηνςιέκδ «ζε ιζα ημζιζηή ζθαίνα 

ιε απεζνμεθάπζζημ ιέβεεμξ, ζε έκα ανπέβμκμ ημζιζηυ “αοβυ”.»
990

. 

 

νθία:  Έρνπκε θνηλή παηξίδα. (…) Βίκαζηε απφ ην ίδην αβγφ.
991

 

 

Δ εζηυκα ημο «ημζιζημφ αοβμφ» ηαηά ηδκ ανπή ηδξ δδιζμονβίαξ πμο οζμεεηεί μ 

ζοββναθέαξ ζοιθςκεί ηαζ ιε ηδκ ζπδιαημπμίδζδ πμο πνμηείκμοκ μζ θοζζημί βζα κα 

πενζβνάρμοκ ηδ ζηζβιή πνζκ απυ ηδ Μεβάθδ Έηνδλδ. Μζα έηνδλδ πμο δδιζμφνβδζε  

«ημκ πχνμ ηαζ ημκ πνυκμ»
992

 ηαζ ζοκέαδ ηαοηυπνμκα πακημφ. Σμ Big-Bang 

απεθεοεένςζε ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ εκένβεζαξ
993

  πμο ζηαδζαηά άνπζζακ κα 

                                                 
989

 Απηφζη ζζ.150-1 
990

 Γζχνβμξ Γναιιαηζηάηδξ, Δ αοημαζμβναθία ημο θςηυξ, φ.π., ζ.362 
991

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Big-Bang, φ.π., ζ.27 
992

 Γζχνβμξ Γναιιαηζηάηδξ, φ.π., ζ.362 
993

 Απηφζη ζ.363: «ηδκ ανπή ζπδιαηίζηδηακ μζ εθαθνμί πονήκεξ ηςκ ζημζπείςκ, ζε ιενζηέξ 

εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ πνυκζα ηα άημια ηδξ φθδξ, ηαζ ζε έκα πενίπμο δζζεηαημιιφνζμ πνυκζα μζ 

ανπέβμκμζ βαθαλίεξ. Κάπμζα ζηζβιή ηα άζηνα ηςκ βαθαλζχκ άκαρακ ημ θςξ ημοξ ιε πονδκζηέξ 
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ιεηαηνέπμκηαζ ζε φθδ ηαεχξ ρφπμκηακ ηαζ δζαζηέθθμκηακ. Δ γςή, ιε ηδκ έκκμζα ηςκ 

πνχηςκ πδιζηχκ
994

 εκχζεςκ ααζζζιέκςκ ζηα ααζζηά ζημζπεία ημο ζφιπακημξ 

(οδνμβυκμ, άκεναηαξ, εείμ, άγςημ, ηηθ) εα ειθακζζηεί ανβυηενα ιέζς ηςκ πδιζηχκ 

ακηζδνάζεςκ ζημοξ πθακήηεξ. Έηζζ, υηακ μ ΐ. Γζχβαξ θέεζ: 

 

νθία:   Έρνπκε έξζεη θαη νη δχν απφ ην είξην995
 

 

μοζζαζηζηά ακαθένεηαζ ζε επζζηδιμκζηά πζεακυ βεβμκυξ αθμφ: 

«ζν θη αλ θαίλεηαη απίζηεπην, ε χπαξμή καο άξρηζε λα πιάζεηαη ζηελ καθξηλή θαξδηά ησλ 

άζηξσλ»
996

. Ο είνζμξ  πμο «είλαη ην ιακπξφηεξν άζηξν ζηνλ λπρηεξηλφ νπξαλφ»
997

 

ηάθθζζηα εα ιπμνμφζε κα είκαζ ημ άζηνμ ηνμθμδυηδξ ηδξ γςήξ ζηδ βδ. Ο ζοββναθέαξ 

έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αοεαζνεηήζεζ, επζθέβμκηαξ ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ γςήξ απυ ημκ 

είνζμ
998

. Ώκελάνηδηα ιε ημ ακ απμδεζπηεί ηεθζηά υηζ ήηακ μ είνζμξ ημ άζηνμ ημ 

μπμίμ απμηέθεζε ηδκ ημζηίδα ηςκ πνχηςκ έιαζςκ υκηςκ, δ δναιαημονβζηή επζθμβή 

ημο ΐ. Γζχβα έπεζ επζζηδιμκζηή αάζδ. Ο είνζμξ ακαθένεηαζ, υιςξ, ηαζ ζηδκ 

«Ώζβοπηζαηή ΐίαθμ ηςκ Νεηνχκ»
999 

ςξ ημ άζηνμ εηείκμ πμο θζθμλεκεί ηζξ ιοδιέκεξ 

ζηα ιοζηζηά ημο ζφιπακημξ οπάνλεζξ, ηζξ μκηυηδηεξ πμο έπμοκ ιεηά εάκαημκ 

ηαηαηηήζεζ ηδ βκχζδ. οκεπχξ, μ πθακήηδξ αοηυξ έπεζ ηαηαβναθεί ζηδ ιοεμθμβζηή, 

ηδ ενδζηεζμθμβζηή ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή πανάδμζδ ςξ έκαξ ζδζαίηενμξ ηυπμξ. Ο ΐ. 

Γζχβαξ ημκ ακαθένεζ, θμζπυκ, ζηυπζια! 

Με βκχιμκα ηζξ επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ θαίκεηαζ υηζ ηζκείηαζ μ ζοββναθέαξ ηαζ υηακ 

θέεζ: 

 

νθία:   Θέισ λα κεηαβψ 

Βπζαιία:  Να κεηαβείο πνχ; 

                                                                                                                                            
ακηζδνάζεζξ. Καζ έκα απυ ηα άζηνα, μ Ήθζμξ, εα θςηίζεζ πνζκ απυ πενίπμο πέκηε δζζεηαημιιφνζα 

πνυκζα έκακ κεανυ πθακήηδ, πμο ανβυηενα εα μκμιαζηεί Γδ.»  
994

 Υνζζημδμφθμο Κ., Μανιάναξ ΐ., Καθάημξ Φ., φ.π., ζ.1: «θεξ μζ ηθδνμκμιζηέξ πθδνμθμνίεξ ημο 

ηοηηάνμο είκαζ απμεδηεοιέκεξ ιε ηςδζηή ιμνθή ζηα ιυνζα ημο DNA. (…) Σα κμοηθεσκζηά ιυνζα 

(δδθαδή ημ DNA) (…) απμηεθμφκηαζ απυ: ιία αγςημφπμ μνβακζηή αάζδ , ιία πεκηυγδ, ηαζ θςζθμνζηυ 

μλφ.» 
995

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.27 
996

 Γζχνβμξ Γναιιαηζηάηδξ, φ.π., ζ.385 
997

 Απηφζη  ζζ.381-382 
998

 Σμ ίδζμ πνεζαεφεζ ηαζ ζημ ιοεζζηυνδιά ημο Αλζηζκέλνο άληξαο, φ.π., ζζ.114: «Ο Ααιζακυξ βκχνζγε 

υηζ μ άκενςπμξ δεκ ήηακ αοηυπεςκ. Αεκ ήηακ βήζκμ μκ.» 
999

 Αηγππηηαθή Βίβινο ησλ Νεθξψλ, φ.π., ζ. 14: «Πανυιμζα μ ιοδιέκμξ αθμφ πενκμφζε υθεξ ηζξ 

δμηζιαζίεξ ημο μζίνεζμο δνάιαημξ ηεθζηά ζηεθακςκυηακ ηαζ ακαηδνοζζυηακ “ααζζθζάξ” ηαζ ημο 

απμηαθοπηυηακ δ αθδεζκή θφζδ ηδξ φπανλδξ ηαζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Ώκενπυηακ ζηα πκεοιαηζηά 

φρδ ηαζ έιπαζκε ζηδκ αδεθθυηδηα ημο είνζμο, ημο άζηνμο πμο ηαοηζγυηακ ιε ηδκ Ίζζδα.»
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(…) 

νθία: Έρεη ηελ έλλνηα ηεο απφδξαζεο. Σεο κεηάβαζεο ζε θάπνην αιιηψηηθν 

πεξηβάιινλ. Με δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

Βπζαιία:  Βλ δσή; 

νθία:   Ώζθαιψο.1000 

    (…) 

νθία: Θεέ κνπ, πφζν ζα ‟ζεια λα θχγσ, λα θχγσ … Να μαλνηρηψ παληνχ. 

Να ειεπζεξσζψ… Πφζν ζα πεξηκέλσ αθφκε; Ώπηφο ν θαηαξακέλνο 

πιαλεηηθφο ζχιαθαο ζε ηη ππνβηβαζκνχο κε ππνρξεψλεη.1001
 

Καζ παναηάης: 

 

Υξήζηνο: Ο θόζκνο είλαη όιν πηπρέο. Αίπια ζ‟ απηή ηε γε ππάξρεη έλαο 

άιινο πιαλήηεο. πσο κηα άιιε, πην πξνεγκέλε ζθέςε! Με κηα 

νξηαθή εθηίλαμε κπνξείο λα πεηχρεηο πνιχ εχθνια ηε κεηάβαζή ζνπ 

εθεί.1002
 

 

Σμ ακδνυβοκμ επζεοιεί κα απεθεοεενςεεί απυ ηζξ οθζηέξ δεζιεφζεζξ ημο πθακήηδ βδ, 

απυ ημκ «εφθαηα» υπςξ ημκ μκμιάγεζ ιέζα ζημκ μπμίμ γεζ ακαβηαζηζηά. Έηζζ, 

μνβακχκμοκ ηδκ «απυδναζή» ημοξ ιέζς ηδξ «ιεηάααζδξ» υπςξ ηδκ απμηαθμφκ ζε 

άθθμκ πθακήηδ
1003

, ιε πζμ πνμδβιέκδ ζηέρδ. Δ ιεηάααζδ αοηή, υζμ ηζ ακ αημφβεηαζ 

πανάδμλδ, είκαζ ιζα δοκαηυηδηα πμο δεκ απμηθείεηαζ απυ ημκ μνίγμκηα πζεακμηήηςκ 

ηδξ επζζηήιδξ: 

«κσο δε ιείπνπλ θαη νη ηνικεξέο πξνβιέςεηο. Πξάγκαηη, ν ζπλδπαζκφο ηεο θβαληηθήο 

ζεσξίαο κε ηελ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε Βπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξίαο νδεγεί νξηζκέλνπο λα 

νλεηξεχνληαη ηε κέξα πνπ έλα βηβιίν, ή αθφκα έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο ζα 

“ηειεκεηαθέξεηαη” ρσξίο δηαζηεκφπινηα έσο θαη έηε θσηφο καθξηά. Ώξθεί, ιέλε απηνί νη 

κάιινλ νπηνπηθνί νξακαηηζηέο, λα εθκεηαιιεπηνχκε ζην έπαθξν ηε ζπζρέηηζε θσηνλίσλ. 

Μέζσ απηήο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεηαη αθαξηαία ε θάζε πιεξνθνξία θαη, 

                                                 
1000

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Big-Bang, φ.π., ζζ.31-32 
1001

 Απηφζη ζ.50 
1002

 Απηφζη ζ.51 
1003

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ώκεζζιέκμξ άκηναξ, υ.π., ζ.115: «Πυζμ ζπμοδαίμ είκαζ κα βκςνίγεζξ πςξ υθμ ημ 

ζφιπακ ηαημζηείηαζ. Πςξ οπάνπεζ ηζ άθθμξ ηνυπμξ γςήξ ηζ άθθμο είδμοξ δζάκμζεξ, άθθα ήεδ, άθθμζ 

κυιμζ, άθθεξ δοκαηυηδηεξ επζαίςζδξ ιέζα ζ‟ αοηήκ ηδκ Παιιέβζζηδ Βκηέθεζα.» 
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ζπλεπψο, φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπληζηνχλ ηα άηνκα ηνπ αλζξψπνπ. Σν αξρηθφ 

πξσηφηππν ζα αληηγξάθεηαη έηζη θαηά βνχιεζηλ θαη φπνπ επηζπκνχκε!»1004
 

οκεπχξ, ημ εέια ηδξ «ιεηάααζδξ» αθθμφ πμο πναβιαηεφεηαζ ζημ εεαηνζηυ αοηυ μ 

ΐ. Γζχβαξ δεκ είκαζ άκεο μοζίαξ, εθυζμκ ζογδηείηαζ ςξ εκδεπυιεκμ ηαζ ζημοξ 

επζζηδιμκζημφξ ηφηθμοξ. Δ ιεηάααζδ, υιςξ, αοηή εα βίκεζ ζημ εεαηνζηυ ένβμ ιε ηδ 

αμήεεζα εκυξ μιμζχιαημξ Ώζβοπηζαηήξ ποναιίδαξ. Ο ΐ. Γζχβαξ, εδχ, ακαθένεηαζ 

ζηζξ ζδζαίηενεξ ζδζυηδηεξ πμο ηαηά ηαζνμφξ έπμοκ απμδμεεί ζηζξ Ώζβοπηζαηέξ 

ποναιίδεξ. Θεςνείηαζ υηζ δοκάιεζξ ακελενεφκδηεξ εηδδθχκμκηαζ, θυβς ημο ζπήιαηυξ 

ημοξ, ζημ εζςηενζηυ ημοξ. Πμθθμί ιάθζζηα επζζηήιμκεξ έπμοκ επζδμεεί ζημ κα 

επζαεααζχζμοκ ημοξ ζζπονζζιμφξ αοημφξ
1005

. Σμ ακδνυβοκμ εα αλζμπμζήζεζ ηζξ 

δοκάιεζξ αοηέξ βζα κα ιεηααεί ζημκ άθθμ πθακήηδ. 

Αεκ είκαζ, επίζδξ, δζυθμο ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ ζημκ ηήπμ ημο ακδνυβοκμο έπεζ πέζεζ 

έκαξ ιεηεςνίηδξ απυ ημ οθζηυ ημο μπμίμο μ Υνήζημξ ηαηαζηεοάγεζ ηδκ ποναιίδα 

ημο. Οζ ιεηεςνίηεξ
1006

 εεςνμφκηαζ ζενμί θίεμζ δζυηζ πέθημοκ απυ ημκ μονακυ, πνάβια 

πμο ζδιαίκεζ υηζ ζοιαμθζηά οπμδεζηκφμοκ ηάπμζα επαθή ιε ημ αδζυναημ, ηαζ ημ 

οπενθοζζηυ.  

 

νθία: Υξεζηκνπνηεί ηελ πέηξα ηνπ κεηεσξίηε. Βίλαη κεγάιε ηχρε, μέξεηο, πνπ 

ηελ έρνπκε θνληά καο. Μ‟ απηφ ην πιηθφ ε ππξακίδα αλαπηχζζεη φιεο 

ηεο ηηο δπλάκεηο.1007  

(…) 

Υξήζηνο: Αελ ζα είλαη επαξθψο ηζρπξφ ην θνζκηθφ ξεχκα πνπ ζα αλαπαξαρζεί 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ππξακίδαο. (…) Ώξρίδσ λα αληηιακβάλνκαη ηνλ 

ιφγν ησλ πνιιψλ ππξακηδνεηδψλ ρψξσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Πξέπεη 

λα ρξεζίκεπαλ ζαλ ζπγθιίλνληεο πνιιαπιαζηαζηέο.
1008

 

 

                                                 
1004

 Γζχνβμξ Γναιιαηζηάηδξ, φ.π., ζ.235 
1005

 Patrick G. Flanagan, Pyramid Power, The Millenium Science, Eartpulse Press Inc., 1973 
1006

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.219: «Έηζζ, μζ ιεηεςνίηεξ είκαζ ζενμί βζαηί έπεζακ απυ ημκ μονακυ ή βζαηί 

θακενχκμοκ ηδκ πανμοζία ηδξ Μεβάθδξ Θεάξ ή βζαηί ακηζπνμζςπεφμοκ ημ «Κέκηνμ ημο Κυζιμο». ε 

υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ είκαζ ζχκβνια ή εκβιήκαηα.» ηαζ ζ.225: «(…) ακηζπνμζςπεφμοκ εεμθάκεζεξ ή 

ζδιεία δζαημιήξ ηςκ ημζιζηχκ γςκχκ ή παναζηάζεζξ ημο “ηέκηνμο”.» 
1007

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.30 
1008

 Απηφζη. ζ.38 
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Ώπ‟ ηδκ άθθδ ιενζά, ηαζ μζ εεμζμθζζηέξ εεςνμφκ υηζ μζ ποναιίδεξ ηαζ μζ 

ζενμηεθεζηίεξ πμο θάιαακακ πχνα εηεί «απμηάθοπηακ»
 1009

 ζημοξ ιοδιέκμοξ ηδκ 

αθήεεζα. 

Ο ΐ. Γζχβαξ πνμζπαεεί κα ζοκδοάζεζ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ θοζζηήξ ιε ηζξ δμλαζίεξ 

ηςκ ιοζηζηζζηχκ, χζηε κα ζοκεέζεζ ιζα κέα ιοεμθμβία. Με ηδ ζοκεεηζηυηδηα ηαζ ημκ 

πθμοναθζζιυ ημο ηαηαθήβεζ, έηζζ, ζε ιζα κέα ημζιμθμβία. 

 

6. Ο Ζζνπνηόο 

Ο ΐ. Γζχβαξ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ εεαηνζηυ ένβμ ηδνφζζεζ ηδκ μκημθμβία ημο ααζζζιέκμξ 

ζε εεςνίεξ ηδξ θοζζηήξ. Βζδζηυηενα ακαθένεηαζ εδχ ζηα ελήξ: 

1) Ώνπζηά ημ ζφιπακ ήηακ ζοβηεκηνςιέκμ ζ‟ έκα ημζιζηυ αοβυ ημ μπμίμ 

ελεννάβδ ζε άπεζνεξ μκηυηδηεξ ηαζ  ζοκεπίγεζ κα δζαζηέθθεηαζ ιέπνζ ζήιενα. 

,ηζ πνεζαεφεζ, δδθαδή, δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα βζα ηδ δδιζμονβία ημο 

ηυζιμο ιε ηδ Μεβάθδ Έηνδλδ. Πανυιμζεξ ζδέεξ έπεζ εηθνάζεζ, υπςξ είδαιε 

ζημ Big-Bang ηαζ εα οπμζηδνίλεζ ηαζ παναηάης ζημ Μπνδφ.  

Παηέξαο: Έηζη θη αιιηψο κέζα ζ‟ έλα απγφ είκαζηε φινη … Πνπ εθθνιάπηεηαη 

αθφκε … Γη‟ απηφ δελ μέξνπκε ηη καο γίλεηαη … θη είκαζηε φιν 

ππνζέζεηο θαη αληηζέζεηο. Τπνςίεο θαη θνβίεο … ΐέβαηα … Άκα 

σξηκάζεη ν θφζκνο θαη πάξεη νξηζηηθή κνξθή, ζα ζπάζνπκε ην 

ηζφθιη θαη ηφηε ζα δεηο ηη έρεη λα γίλεη … 1010 

 

2)  Πανάθθδθα ζφιπακηα, φθδ ηαζ ακηζφθδ, ημ βίβκεζεαζ ςξ δ ζοκεπήξ 

ακαηφηθδζδ γςήξ ηαζ εακάημο, ηονζανπμφκ ηαζ ζ‟ αοηυ ημ εεαηνζηυ:  

 

Μεηέξα: Ση λνκίδεηο πσο είλαη ν θφζκνο; Ώλαδηπισκέλνο είλαη. Δ κηα δσή 

δηπιψλεη πάλσ ζηελ άιιε. Κάλεηο έηζη ην θεθάιη ζνπ θαη πεξλάο 

ζηελ άιιε δίπια. Οχηε πνπ ην θαηαιαβαίλεηο δειαδή. Ση ζαξξείο; 

Μφλν δσή ππάξρεη.1011
 

 

                                                 
1009

 H. P. Blavatsky, φ.π., ζ. 39: «ηδκ Ώίβοπημ μ κευθοημξ, αοεζζιέκμξ ζε έηζηαζδ, ημπμεεηείημ ζε 

ιζα άδεζα ζανημθάβμ ιέζα ζηδκ Ποναιίδα, υπμο εθάιαακακ πχνα μζ ιοδηζηέξ ηεθεηέξ.» 
1010

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο δεμπμζυξ, φ.π., ζ.4 
1011

 Απηφζη ζ.13 
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Πναβιαηζηά, είκαζ εκηοπςζζαηυ ημ βεβμκυξ υηζ δ ζηέρδ ημο ΐ. Γζχβα παναημθμοεεί 

ηαζ ζοκημκίγεηαζ πθήνςξ ιε ηζξ, πνυζθαηεξ βζα ηδκ επμπή ημο, ηαηαηηήζεζξ ηδξ 

εεςνδηζηήξ θοζζηήξ: 

«Σν γεγνλφο φηη ν Γθέληει είρε αλαθαιχςεη ζηε γεληθή ζρεηηθφηεηα πεξηζηξεθφκελα ζχκπαληα 

ήηαλ γλσζηφ (…) ε νπζία ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ηνπ Γθέληει φηη δειαδή ε δπλαηφηεηα χπαξμεο 

θιεηζηψλ ρξνλνεηδψλ θακππιψλ, κε θνξά πξνο ην κέιινλ, δειαδή ηε δπλαηφηεηα ηαμηδηνχ 

ζηνλ ρξφλν, απνδεηθλχεη πσο ν ρξφλνο δελ είλαη δηαηζζεηηθφο ρξφλνο, αιιά ρψξνο.»
1012

 Ο 

Γηεκηέθ οπμζηδνίγεζ εκ μθίβμζξ υηζ δεκ οπάνπεζ πνυκμξ αθθά ηαιποθςιέκμξ πχνμξ, 

μπυηε ιπμνμφιε κα «αβμφιε ηαζ κα ιπμφιε» λακά ζ‟ αοηυκ. Ώκαδζπθςιέκεξ γςέξ, 

υπςξ ηζξ μκμιάγεζ μ ΐ. Γζχβαξ. 

Καηά ηδκ ακηίθδρδ ημο ΐ. Γζχβα, ιέζα απυ ηδκ εκαθθαβή αοηή ηςκ γςχκ, ή 

επζζηδιμκζηυηενα ηδ πςνμ-πνμκζηή εκαθθαβή, επένπεηαζ δ πθήνδξ ζοκεζδδηυηδηα ηδξ 

εηάζημηε μκηυηδηαξ ιέπνζ πμο ηεθζηά ιεηαααίκεζ ζε άθθμ ζοιπακηζηυ επίπεδμ. Δ 

ακενχπζκδ φπανλδ ειθακίγεηαζ ιε πμθθαπθέξ οπμζηάζεζξ ηαζ ζε δζαθμνεηζηά 

ζοιπακηζηά επίπεδα: 

 

Παηέξαο: Μηα κήηξα είζαη έηζη θη αιιηψο, πνπ κπαηλνβγαίλεηο δηαξθψο απφ ηελ χιε 

ζηελ αληηχιε, ππαθνχνληαο ζηηο ξνπέο ηεο δσήο … Βίκαζηε αθφκε πνιχ 

ρακειά θη έρσ ην ρξένο λα ζην πσ, κηα πνπ κε θηινμελείο απηή ηε ζηηγκή ζηηο 

θιέβεο ζνπ. Πην θάησ απ‟ ηε θσηηά. Πην θάησ απ‟ ηνλ αέξα. Πην θάησ απ‟ ην 

λεξφ. Πην θάησ απ‟ ηε γε. ην δηθνξνχκελν.
1013

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ έπεζ λακαιζθήζεζ βζα ηδκ φθδ ηαζ ηδκ ακηζφθδ, ζημ εεαηνζηυ ένβμ 

Φηινθηήηεο.  Κζ εδχ ακαθένεηαζ ζηδκ ακηζφθδ ςξ ιία απυ ηζξ πμθθέξ δοκαηυηδηεξ ηδξ 

φπανλδξ. Ώκ ηαζ μζ θοζζημί δεκ έπμοκ ηαηαθήλεζ απυθοηα βζα ηδκ φπανλδ ή υπζ 

πανάθθδθςκ ζοιπάκηςκ, ςζηυζμ δ οπυεεζδ αοηή απμηεθεί ζζπονή πεπμίεδζδ 

ακάιεζα ηαζ ζημοξ πζμ επζθακείξ απ‟ αοημφξ, π.π. ημο Νηέζαζκη Νηυζηξ, μζ μπμίμζ 

πνμζπαεμφκ ιε πεζνάιαηα κα απμδείλμοκ ημκ ζζπονζζιυ ημοξ: 

«Ο Νηφηηο δελ πξνζπαζεί λα θξπθηεί πίζσ απφ ιέμεηο ή θηινζνθηθά θσιχκαηα, αιιά 

αλαγλσξίδεη πσο λαη, νη παξάιιειεο εθδνρέο ηνπ θφζκνπ καο είλαη ηφζν πξαγκαηηθέο φζν θαη 

                                                 
1012

 Palle Yourgrau, Έκαξ ηυζιμξ δίπςξ πνυκμ, φ.π., ζ. 202 
1013

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.6 
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ν θφζκνο καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αληηγξάθσλ ζηα νπνία ν ίδηνο (άλζξσπνο) ππάξρεη 

αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή θάλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.»
1014

 

Έηζζ, υπζ ιυκμ εζηάγεηαζ υηζ οπάνπμοκ πανάθθδθα ζφιπακηα, αθθά ηαζ υηζ ζ‟ αοηά 

οπάνπμοκ αηνζαή ακηίβναθα ημο βήσκμο εαοημφ ιαξ, ζε άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ. 

Μεβαθφηενμοξ ζοκέκμπμοξ απυ ημοξ εεςνδηζημφξ θοζζημφξ δεκ εα ιπμνμφζε κα ανεζ 

μ ΐ. Γζχβαξ! 

3)  Δ πνςηανπζηή θφζδ είκαζ ακδνυβοκδ. ημ βήζκμ επίπεδμ, υιςξ, θυβς ηςκ 

οθζηχκ ζοκεδηχκ ειθακίγεηαζ ιε ημ έκα απυ ηα δφμ θφθα 

 

Παηέξαο: Έλα είλαη ην είδνο ζην επίπεδφ καο. Δ Μήηξα. ηαλ ζην Μέζα είζαη ζειπθφ, 

ζην Έμσ είζαη αξζεληθφ. Σν ίδην θάλεη. (…) νχ απνθαιχπησ ηνλ αθξηβή 

αξηζκφ ησλ καηηψλ. Σέζζεξα! Γηαηί δνχκε κε δχν ζψκαηα θη αο κελ ην 

βιέπνπκε ζην δηθνξνχκελν πνπ καο απνηειεί …1015
 

 

Δ ζδέα ημο ανπέβμκμο ακδνυβοκμο έπεζ ακαπηοπεεί ζε πμθθά απυ ηα εηδμιέκα 

εεαηνζηά ημο ένβα π.π Σν Βνπλφ, Big-Bang, Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο, Σν 

Μπνδφ η.ά. Δ ελεθζηηζηή αζμθμβία, επίζδξ, εεςνεί υηζ δ πνχηδ ιμνθή έιαζαξ γςήξ 

ήηακ αιθίθοθδ
1016

 ηαζ ιάθζζηα ηάπμζα είδδ ηδξ επζαζχκμοκ αηυια. 

4) Ώέκαδ αθθδθμδζαδμπή οπανηηζηχκ ηαηαζηάζεςκ: Δ ακηίθδρδ αοηή απμηεθεί 

αηυια έκα ημζιμθμβζηυ πνυηοπμ. ημκ αέκαμ ηφηθμ βέκκδζδξ/εακάημο δ φπανλδ 

ζοκεζδδημπμζεί ιυκμ ηδκ πανμκηζηυηδηά ηδξ ζηζξ δζάθμνεξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ. Ώδοκαηεί 

κα ζοθθάαεζ ημ υθμκ, πμο ανίζηεηαζ πένα ηζ έλς απ‟ αοηήκ. ημ βήζκμ επίπεδμ 

ηονζανπεί δ θήεδ. Αεκ οπάνπεζ ακάικδζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ 

φπανλδξ: 

 

Μεηέξα: Μφλν δσή ππάξρεη ζην μαλαιέσ. Πεζαίλεηο θαη δε ζπκάζαη πψο πέζαλεο. Σν 

ίδην φπσο γελληέζαη θαη δε ζπκάζαη πψο γελλήζεθεο.
1017

 

 

                                                 
1014

 Colin Bruce, Σα θνπλέιηα ηνπ ξέληηγθεξ, Οη πνιινί θφζκνη ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο, ιηθν. 

Ώκδνμιάπδξ πακμφ, Σναοθυξ, Ώεήκα, 2007, ζ.256 
1015

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.6 
1016

 Richard Dawkins, Ο πμηαιυξ ηδξ γςήξ, φ.π., ζ.141-146   
1017

 Απηφζη ζ.13 
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Γςή ηαζ εάκαημξ εκαθθάζζμκηαζ. Ώζχκζα ακαηοηθχκμκηαζ, δ φπανλδ νέεζ -ζακ  

άιιμξ ζε ηθερφδνα, αθέπε Σν Βνπλφ- ακάιεζα ζηδ βέκκδζδ, ημκ εάκαημ ηαζ ηδκ 

επακαβέκκδζδ.  

«Δ πίζηε ζ‟ έλαλ θπθιηθφ ρξφλν, ζηελ αηψληα επηζηξνθή, ζηελ πεξηνδηθή θαηαζηξνθή ηνπ 

χκπαληνο θαη ηεο αλζξσπφηεηαο, πξννίκην ελφο λένπ χκπαληνο θαη κηαο θαηλνχξγηαο 

«αλαγελλεκέλεο» αλζξσπφηεηαο, φιεο απηέο νη δνμαζίεο επηβεβαηψλνπλ θπξίσο ηελ ειπίδα 

θαη ηελ επηζπκία γηα κηα πεξηνδηθή αλαγέλλεζε ηνπ πεξαζκέλνπ ρξφλνπ ηεο ηζηνξίαο.»
1018

 

5) Ο άκενςπμξ, υιςξ, ιπμνεί κα εηιεηαθθεοηεί ακ εέθεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημφ 

εβηεθάθμο
1019

 ημο ηαζ κα επεηηαεεί ηαζ κα δζεζζδφζεζ ζηα άθθα ζοιπακηζηά 

επίπεδα: 

 

Μεηέξα: ην ρέξη κνπ είλαη. ,ηη ζέισ θάλσ. Άκα κνχ ηε ζθάζεη μαθληθά λα βγσ ζηελ 

ειηφζθαηξα θαη λα πεξηπιαλεζψ, δίλσ κηα κε ην θεθάιη κνπ θαη γίλεηαη … 

Ώπηφ ζα πεη λνεηηθή επάξθεηα. Φξφληηζε ινηπφλ λα ηελ απνθηήζεηο θη εζχ. Δ 

ειεπζεξία κέζα ζην θεθάιη καο βξίζθεηαη. Άκα μεράζεηο ηειείσο ην πιαλεηηθφ 

ζνπ ζψκα, παο φπνπ ζέιεηο. Γίλεζαη φ,ηη ζέιεηο. Κάλεηο φ,ηη ζέιεηο. (…) Άκα 

μερλάο ην ζψκα ζνπ, ζε νπνηαλνχ ζέιεηο κπνξείο λα κπεηο κε ην κπαιφ ζνπ. 

Δ δσή είλαη ίδηα. (…) Γηαηί απηφ έρεη ζεκαζία λα θάλεη θαιή επαθή ην 

πιαλεηηθφ ζνπ ζψκα κε ηνλ λνπ ζνπ. Γελ ππάξρεη ςπρή, λνπο ππάξρεη 1020
 

πςξ αθέπμοιε μ ΐ. Γζχβαξ απμννίπηεζ ηαηδβμνδιαηζηά ηδκ έκκμζα ηδξ ροπήξ. Ώοηυ 

πμο ημκ εκδζαθένεζ είκαζ δ «κυδζδ»
1021

 ηαζ δ ελέθζλή ηδξ, πμο μδδβεί ζηδκ 

απεθεοεένςζδ ηδξ φπανλδξ απυ ηα πενζμνζζηζηά δεζιά ηδξ φθδξ. Δ ίδζα ζηέρδ 

ακαθένεηαζ ηαζ ζηα εεαηνζηά ένβα: Σν Βνπλφ, Big-Bang, Σν Μπνδφ. 

6) Γζα ημκ ΐ. Γζχβα δεκ οπάνπεζ ηοπαζυηδηα -ημ είπαιε πνςημακαθένεζ ζημ 

ιμκυπναηημ Λαζηηρέλην θέξεηξν. Δ ελέθζλδ ελανηάηαζ ηαζ ηαηεοεφκεηαζ απυ 

ημοξ υνμοξ πμο δδιζμφνβδζακ μζ ανπζηέξ ζοκεήηεξ ημο ζφιπακημξ. Μυκμ πμο 

μ άκενςπμξ ιδ έπμκηαξ υθα ηα δεδμιέκα ζηδ δζάεεζή ημο δεκ ιπμνεί κα 

πνμαθέρεζ, μφηε κα ελδβήζεζ ηα βεβμκυηα πμο θαζκμιεκζηά απμδίδεζ ζηδκ 

                                                 
1018

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.378 
1019

 Marvin Minsky, Δ ημζκςκία ηδξ κυδζδξ, φ.π., ζ.641: «ήιενα, βζα πνχηδ θμνά, δ ακενςπυηδηα 

έπεζ ζοζζςνεφζεζ ανηεηά εκκμζμθμβζηά ενβαθεία χζηε κα ιπμνεί πθέμκ κα ανπίζεζ κα ηαηακμεί 

ιδπακέξ απμηεθμφιεκεξ απυ πζθζάδεξ ιένδ. (…) έπμοιε ηάκεζ ιυκμ ηα πνχηα αήιαηα βζα ηδκ 

απυηηδζδ ηςκ εκκμζχκ πμο πνεζαγυιαζηε χζηε κα ηαηακμήζμοιε ηζξ οπενπμθφπθμηεξ ιδπακέξ πμο 

ζοκζζημφκ μζ εβηέθαθμί ιαξ.» 
1020

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.14 
1021

 ΐθέπε: Βθέκδ αααάηδ, Οη παξάιιεινη εαπηνί καο, Πακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Κνήηδξ, Δνάηθεζμ, 

1990 
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ηφπδ ηαζ ηα βεβμκυηα πμο απμηαθεί ζοιπηχζεζξ. ημ ηοπαίμ ακαθένεηαζ ζηα 

εεαηνζηά ένβα Σν Βνπλφ ηαζ παναηάης ζημ Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο 

πεξηπέηεηεο. Βδχ επζζδιαίκεζ: 

 

Μεηέξα: Γηαηί απηά ηα κπζηήξηα κε ηελ ηχρε είλαη θνπθηά κεηξεκέλα θη αο θαίλνληαη 

ηπραία … Σπραίν επηθξαηεί φζν αθφκε θαηαιακβάλεηαη απφ ηελ χιε ην θελό 

πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηελ έθξεμε. Βθεί φκσο πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε δσή … 

πνπ έρνπλ ςεζεί νη κνξθέο, φια δηέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηνπ θχθινπ. Κη 

επεηδή αθφκε επεθηείλεηαη ν θφζκνο, νη αιιεπάιιεινη θχθινη εμέιθνληαη ζην 

ζρήκα ηεο ζπείξαο, εμειηζζφκελνη σο ηε κεγάιε κέξα πνπ ζα πιεξσζεί ην 

θελφ. Καη ηφηε ζαλ απγφ πνπ εθθνιάθηεθε, ζα ζπάζεη ν θινηφο θαη ζα βγνχκε 

ζην θσο θαη ζα δνχκε κε ηα ίδηα καο ηα κάηηα ηη είκαζηε θαη γηαηί ππάξρνπκε 

… Καη ζα δνχκε θαη ηα άιια ζχκπαληα πνπ βγήθαλ απφ ην απγφ ηνπο, θαη ηα 

άιια ζχκπαληα πνπ είλαη αθφκε ζηα απγά ηνπο θαη ζα λνηψζνπκε ηελ 

νινθιεξσκέλε δχλακε ηεο δσήο. Σελ ειεπζεξία.
1022

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ, θμζπυκ, απμννίπηεζ ηδκ ηοπαζυηδηα ηαζ εοαββεθίγεηαζ ιζα κμιμηέθεζα 

πμο δεκ ιπμνεί δ ακενχπζκδ φπανλδ κα ζοθθάαεζ ζηδ δεδμιέκδ πκεοιαηζηή ηδξ 

ηαηάζηαζδ. Σμ οπμζηήνζγε άθθςζηε ηαζ μ Ώσκζηάζκ, αθθά ηζ άθθμζ ζφβπνμκμζ 

επζζηήιμκεξ. ηζ δ ηοπαζυηδηα είκαζ ημ «πάμξ πμο πνμηφπηεζ ιέζα ζ‟ έκα 

κηεηενιζκζζηζηυ ζφιπακ»
1023

. φιθςκα ι‟ αοηήκ ηδκ επζζηδιμκζηή άπμρδ: 

«Ο Θεφο παίδεη δάξηα ή παίδεη έλα βαζχηεξν παηρλίδη πνπ δελ έρνπκε αθφκα θαηαλνήζεη; (…) 

Ώλ φλησο ππάξρεη θάπνην βαζχηεξν παηρλίδη, είλαη αθφκα πνιχ βαζχ γηα καο, ηα 

καζεηεπφκελα κηθξά πιαζκαηάθηα.»1024 θαη αιινχ: «Πξαγκαηηθά, επεηδή είκαζηε κέξε ηνπ 

ζχκπαληνο, νη πξνζπάζεηέο καο λα πξνβιέςνπκε ηη ζπκβαίλεη ζ‟ απηφ, ίζσο παξεκβαίλνπλ ζ‟ 

εθείλν πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβεί. (…) δελ μέξσ πψο ζα ιεηηνπξγνχζε έλαο ππνινγηζηήο, αλ ηα 

άηνκα πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ επεξεάδνληαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ.»
1025

 

ιςξ ηαζ ημ «ηεκυ» δεκ είκαζ, ζηδ δναιαημονβία ημο ΐ. Γζχβα, απθχξ έκαξ άδεζμξ 

πχνμξ, αθθά ιζα δοκαιζηή μκηυηδηα. Δ ενιδκεία πμο δίκεζ ζημ «ηεκυ» ζοκάδεζ 

απυθοηα ιε ηδκ ακηίζημζπδ επζζηδιμκζηή εεχνδζδ: 

                                                 
1022

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π.,  ζ.15 
1023

 Παναηζεεηαζ ζημ: Ian Stewart, Παίδεη ν Θεφο δάξηα; Ζ επηζηήκε ηνπ Υάνπο, ιηθν. Κςκζηακηίκμο 

αιανά, Σναοθυξ, Ώεήκα, 1991, ζ.347 
1024

 Απηφζη ζ.336 
1025

 Απηφζη ζ.344 
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« (…) ζήκεξα απνδίδνπκε ζην θελφ έλα ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν κε εληειψο δηαθνξεηηθή 

ζεκαζία απφ ηελ παξαδνζηαθή. Σν θελφ ζεσξείηαη πιένλ κηα ηεξάζηηα απνζήθε γεκάηε απφ 

εηθνληθά ζσκαηίδηα πνπ πεξηκέλνπλ λα εκθαληζηνχλ.»
1026

 

 

Καζ αθθμφ: 

«Σν θελφ ηεο ζχγρξνλεο ζεσξίαο ησλ ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ είλαη πξάγκαηη έλαο 

παξάμελνο ηφπνο. Ώπφ ηελ ακεηάβαηε “θελή πεξηνρή” θαηέιεμε ζε έλαλ ελεξγφ ζηίβν, ζηνλ 

νπνίν κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα θαηαζηξαθνχλ ζσκαηίδηα. (…) Μάιηζηα, ην θελφ 

απηφ ίζσο απνηειεί ηελ “πεγή” ηνπ ζπλφινπ ηεο χιεο θαη ηεο ελέξγεηαο ζην ζχκπαλ.»
1027

 

οκεπχξ, μ ΐ. Γζχβαξ ιάθθμκ είπε οπυρδ ημο ηζξ νδλζηέθεοεεξ εεςνίεξ πμο άνπζζακ 

κα ακαπηφζζμκηαζ ζηδ δεηαεηία ημο ‟80 ηαζ ήηακ πμθφ θοζζηυ βζ‟ αοηυκ κα ηζξ 

εκζςιαηχζεζ ζημκ ημνιυ ημο εεαηνζημφ ημο ένβμο. Φοζζηά, επζζδιαίκεζ πάκημηε υηζ 

δεκ ιπμνμφιε αηυια κα ζοθθάαμοιε ημκ πθήνδ ιδπακζζιυ ημο ημζιζημφ παζπκζδζμφ.  

7)  Σμ ενχηδια πμο ηαθακίγεζ, υιςξ, ημκ δεμπμζυ, ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ηαζ ημκ 

ζοββναθέα είκαζ: 

 

Δζνπνηφο: Να κε γλσξίδεηο θαη λα δηαλχεηο ηπθιφο ηνλ δξφκν ζνπ κέρξη ην ηέινο; Ή λα 

γλσξίδεηο θαη λα δηαζπάο ηε ζσκαηηθή ζνπ δχλακε ζε απεηξνζηά κφξηα 

πνιιαπιψλ αηζζήζεσλ; Καη λα ζψλεηαη ε ζάξθα ζνπ ζχληνκα. Σξσηφο, κε 

ηνλ λνπ ζνπ γπκλφ θη εθηεζεηκέλν ζε θάζε επηβνπιή; Πεξηκέλσ απάληεζε ζ‟ 

απηφ, είλαη ην κφλν πνπ κε θαίεη.1028
 

 

Οοζζαζηζηά, μ ζοββναθέαξ, ακαγδηά ιζα πολίδα ζδεμθμβζηήξ πθμήβδζδξ ζηδ γςή. 

Καηαηνφπεηαζ απυ οπανλζαηή αβςκία. Αεκ ημ αάγεζ ηάης, υιςξ. Ώκ ηαζ δεκ παίνκεζ 

ζαθή απάκηδζδ απυ πμοεεκά επζιέκεζ κα ηοκδβά ημ άννδημ. Σμθιά, υιςξ, κα 

εθεφνεζ ιυκμξ ημο ηζξ απακηήζεζξ. Βίκαζ ηζ αοηυ ιζα ακαημφθζζδ ηδξ μδφκδξ ημο. 

 

7. Ο Γνλ Κηρώηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο 

Με ημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ μ ΐ. Γζχβαξ αλζμπμζεί ηαζ πάθζ εεςνίεξ ηδξ θοζζηήξ ηαζ 

εζζένπεηαζ πθέμκ ζε πζμ ελεζδζηεοιέκα ιμκμπάηζα. Σμ ζηδκζηυ ιέζα ζημ μπμίμ 

ημπμεεηείηαζ δ δνάζδ ημφ ένβμο είκαζ έκα βοάθζκμ ημοηί, ημ θενυιεκμ ςξ «ημοηί 

                                                 
1026

 Lawrence Krauss, φ.π., ζ.87 
1027

 Απηφζη ζ.93 
1028

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.2 
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νέκηζβηεν». Γζα κα ιπμνέζμοιε κα παναημθμοεήζμοιε ημ ένβμ ηαζ κα ημ 

ενιδκεφζμοιε εα πνέπεζ πνμδβμοιέκςξ κα ακαθενεμφιε ζε μνζζιέκεξ ααζζηέξ 

εεςνίεξ ηδξ θοζζηήξ. 

Ο νέκηζβηεν, κμιπεθίζηαξ θοζζηυξ, δζαηφπςζε ημ 1926 ηδ θενχκοιδ Δμίζσζε 

ξέληηγθεξ, ιε ηδκ μπμία ηαηανβμφκηακ πθέμκ δ αεααζυηδηα πνμζδζμνζζιμφ ηδξ 

ηίκδζδξ εκυξ δθεηηνμκίμο βφνς απυ ημκ πονήκα. οβηεηνζιέκα, απέδεζλε ιέζς ιζαξ 

ζοκάνηδζδξ πμο πανζζηάκεηαζ ιε ημ εθθδκζηυ βνάιια Φ, υηζ δεκ ιπμνεί ηακείξ κα 

βκςνίγεζ ηδ εέζδ εκυξ δθεηηνμκίμο ζ‟ έκα άημιμ ζε δεδμιέκδ πνμκζηή ζηζβιή. 

Μπμνεί απθχξ κα βκςνίγεζ ιυκμ ηδκ πζεακυηδηα κα ανεεεί ημ δθεηηνυκζμ ζε ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ εέζδ.  Έηζζ:  

«ε ηξνρηά (ηνπ ειεθηξνλίνπ) απνθηά ηε κνξθή ελφο λέθνπο, ελφο λέθνπο πηζαλνηήησλ ην 

νπνίν πεξηβάιιεη ηνλ ππξήλα.. (…) Δ ηξνρηά άξρηζε λα δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε έλα πεξίεξγν 

“λέθνο” (…) έλα λέθνο πηζαλνηήησλ!»1029
  

Σμ δθεηηνυκζμ έπεζ έηζζ δζπθή θφζδ: είκαζ ηαοηυπνμκα ζςιαηίδζμ αθθά ηαζ ηφια πμο 

ηζκείηαζ ιε ηδ ιμνθή κέθμοξ (Λμοί κηε Μπνμβηθί). Οζ πζεακυηδηεξ κα 

ζοιπενζθένεηαζ ςξ ζςιαηίδζμ ή ςξ ηφια είκαζ ίζεξ. Δ πηζαλφηεηα, ζοκεπχξ ηένδζζε 

έδαθμξ έκακηζ ηδξ βεβαηφηεηαο, εθυζμκ δεκ ιπμνμφιε κα βκςνίγμοιε πμζα ζηζβιή εα 

ζοιαεί ημ έκα ή ημ άθθμ θαζκυιεκμ ζημ αημιζηυ επίπεδμ. ηακ δε ηαζ μ 

Υασγεκιπενβη οπμζηήνζλε ηδκ Αξρή ηεο Αβεβαηφηεηαο (1925) ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία 

μ παναηδνδηήξ εκυξ πεζνάιαημξ ζημκ οπμαημιζηυ ηυζιμ επδνεάγεζ ημ ίδζμ ημ 

πείναια, ηα εειέθζα ηδξ ηθαζζηήξ θοζζηήξ ηθμκίζηδηακ ηαζ δ ηαακημιδπακζηή 

ηένδζζε ζηαεενά έδαθμξ. Έηζζ, δ  πηζαλνθξαηηθή ζοιπενζθμνά ηςκ οπμαημιζηχκ 

ζςιαηζδίςκ έβζκε πενζζζυηενμ βέβαηε, δδθαδή: «ζν ινηπφλ θη αλ θαίλεηαη παξάδνμν, 

κηα αβεβαηφηεηα θξχβεηαη πίζσ απφ ηε βέβαηε θαη ζηαζεξή δνκή ηνπ θφζκνπ καο!»1030
. Έηζζ, 

εδναζχκεηαζ ηαζ δ εεςνία ηδξ ηαακημιδπακζηήξ. 

Ο ΐ. Γζχβαξ απ‟ υηζ θαίκεηαζ ήηακ εκήιενμξ βζα ηζξ ελεθίλεζξ αοηέξ ζηδ θοζζηή. ημ 

ένβμ Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο πνδζζιμπμζεί ημ «ημοηί ημο νέκηζβηεν» ςξ 

ημκ ζηδκζηυ πχνμ ιέζα ζημκ μπμίμ εηηοθίζζεηαζ μ ιφεμξ ημο. Κζ αοηυ υπζ ηοπαία, 

υπςξ εα δμφιε παναηάης. Σμ πείναια πμο έβζκε απυ ημοξ θοζζημφξ ιε ημ «ημοηί ημο 

νέκηζβηεν» είπε ζημπυ κα απμδείλεζ υηζ δεκ είιαζηε ζε εέζδ κα βκςνίγμοιε πφηε έκα 

                                                 
1029

 Γζχνβμξ Γναιιαηζηάηδξ, φ.π., ζζ.217-218 
1030

 Απηφζη ζ.221 
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ζοιαάκ έπεζ βίκεζ ή πφηε ζα γίλεη ελαζηίαξ ηδξ Αξρήο ηεο αβεβαηφηεηαο υπςξ 

εηθνάζηδηε απυ ημκ Υασγεκιπενβη
1031

.  

Ο ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμζεί, θμζπυκ, αοηέξ ηζξ εεςνήζεζξ ηδξ θοζζηήξ ηαζ ηηίγεζ ημ 

δζηυ ημο «ημοηί ημο νέκηζβηεν», ιυκμ πμο ιέζα αάγεζ ημκ Αμκ Κζπχηδ ηαζ ημκ 

άκηζμ Πάκηζα: 

 

θεληθέο νδεγίεο: (Γπκλνί ηεηξάγσλνη, γπάιηλνη ηνίρνη -φπσο έλα θβαληηθό δσκάηην, ρσξίο 

ηαβάλη. Ώλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηφηε νη ηνίρνη ηνπ θβαληηθνχ δσκαηίνπ κπνξνχλ λα είλαη 

ρηηζηνί. Βπίζεο, μχιηλνη ή θαη ραξηνλέληνη, νπφηε ζα αλαπαξηζηά ην θβαληηθό θνπηί ηνπ 

Σξέληηγθεξ)1032
 

‟ αοηυκ ημκ πχνμ εηηοθίζζεηαζ ημ δνάια. ‟ έκακ πχνμ, δδθαδή, ηαακηζηυ, πμο 

ζφιθςκα ιε ηδκ ηαακημιδπακζηή κπνξεί λα ζπκβεί νηηδήπνηε. Μπμνεί, επί 

παναδείβιαηζ, ιε αάζδ ημκ κυιμ ηςκ πζεακμηήηςκ κα ειθακζζηεί έκα πνυζςπμ, μ 

εαοηυξ/Υνζζηζακυξ, πμο κα ζζπονίγεηαζ υηζ είκαζ μ «άθθμξ» εαοηυξ ημφ ήνςα Αμκ 

Κζπχηδ, απυ ηάπμζμ «πανάθθδθμ ζφιπακ». Ο ΐ. Γζχβαξ, ζοκεπχξ, έπεζ ακάβηδ ημ 

ηαακηζηυ δςιάηζμ βζα κα οπμζηδνίλεζ ηαζ επζζηδιμκζηά ηδκ ζδεμθμβία ημο. Ώλζμπμζεί 

ηζξ ακαηαθφρεζξ ηδξ θοζζηήξ χζηε μζ εεςνίεξ ημο κα έπμοκ ενείζιαηα ηαζ 

εβηονυηδηα:  

 

                                                 
1031

 Απηφζη ζζ.228-229: Σμ πείναια έπεζ ςξ ελήξ: ‟ έκα αδζαθακέξ ημοηί:«είκαζ ηθεζζιέκδ ιζα βάηα, 

ηδκ μπμία ζδιαδεφεζ έκα υπθμ ιε μπθζζιέκδ ηδ ζηακδάθδ. Δ ζηακδάθδ ζοκδέεηαζ ιε έκα ναδζεκενβυ 

οθζηυ, ηαζ ημ υπθμ εηπονζμηνμηεί ιυκμκ ακ ακζπκεοεεί εηπμιπή ναδζεκένβεζαξ. Σμ ενχηδια είκαζ: ζε 

ιζα δεδμιέκδ ζηζβιή, δ βάηα είκαζ γςκηακή ή κεηνή; (…) Σμ ενχηδια είκαζ πνάβιαηζ ααεφ. Αζυηζ δ 

εηπμιπή ναδζεκένβεζαξ είκαζ έκα ηαεανά ηαακημιδπακζηυ θαζκυιεκμ, ηαζ (…) ιεηά απυ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια, οπάνπεζ ιυκμ ίζδ πζεακυηδηα κα έπεζ ζοιαεί δζάζπαζδ (δδθαδή 

εηπμιπή ναδζεκένβεζαξ) ή υπζ. Να έπεζ, δδθαδή, εηπονζμηνμηήζεζ ημ υπθμ ηζ έηζζ κα εοζζάζηδηε δ 

βάηα πνμξ πάνζκ ηδξ επζζηήιδξ ή κα είκαζ αηυια γςκηακή. (…) Πνζκ ακμίλμοιε ημ ημοηί, βζα κα 

δζαπζζηχζμοιε ηζξ ελεθίλεζξ, δ βάηα είκαζ (βζα ιαξ) ηαοηυπνμκα κεηνή ηαζ γςκηακή! Βίκαζ, δδθαδή, έκα 

θάκηαζια, έκα “οανίδζμ” ιζζυ γςκηακυ, ιζζυ κεηνυ. Καζ ιυκμ δ παναηήνδζή ιαξ ηδκ ημπμεεηεί 

μνζζηζηά ζημκ έκακ απυ ημοξ δφμ αοημφξ ηυζιμοξ. Ώηνζαχξ υπςξ ημ δθεηηνυκζμ δεκ είκαζ μφηε ηφια 

μφηε ζςιαηίδζμ ηαζ ιυκμ δ ιέηνδζδ απμθαζίγεζ βζα ηδκ ηαηάζηαζή ημο.(…) Μζα ημθιδνή άθθςζηε 

άπμρδ οπμζηδνίγεζ υηζ ηα πανάδμλα ηδξ ηαακηζηήξ θοζζηήξ αίνμκηαζ ιυκμκ ακ δεπεεί ηακείξ ηδκ 

φπανλδ πμθθχκ ζοιπάκηςκ, πμο είκαζ, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, πανάθθδθα. Σμ ηαεέκα, ςζηυζμ, είκαζ 

ηυζμ πναβιαηζηυ υζμ ηαζ ημ δζηυ ιαξ. Ώκ έκαξ παναηδνδηήξ πμο ανίζηεηαζ ελ μνζζιμφ ιέζα ζημ 

φιπακ ηάκεζ ιζα ιέηνδζδ, δδιζμονβείηαζ ιζα αιέηνδηδ πμθθαπθυηδηα κέςκ ζοιπάκηςκ. Σμ ηαεέκα 

απ‟ αοηά ακηζπνμζςπεφεζ ιζα δζαθμνεηζηή πζεακή έηααζδ ηδξ παναηήνδζδξ. πςξ ζημ πνμδβμφιεκμ 

πανάδεζβια, ιζα γςκηακή ή ιζα κεηνή βάηα.» 
1032

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ, φ.π., ζ.9 
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Υξηζηηαλφο: Βίκαη ν νπξάληνο εαπηφο ζνπ. Ώπηφο πνπ κε κηαλ αζεκέληα θισζηή ζε 

θπβεξλά απφ πάλσ. Βγψ ζε θάιεζα ζ‟ απηή ηελ Βιεπζίληα Υψξα, γηα 

έλαλ ηδηαίηεξν θαη πνιχ ζεκαληηθφ ιφγν.
 1033

    

 

Ο Υνζζηζακυξ, υπςξ ημκ μκμιάγεζ μ ζοββναθέαξ, είκαζ μ «άθθμξ» εαοηυξ
1034

 ημο 

Κζπχηδ ζε ιζα άθθδ δζάζηαζδ. ‟ έκα, ηαηά ηδ ζηέρδ ημο ΐ. Γζχβα, δζαθμνεηζηυ 

βκςζζαηυ επίπεδμ. 

 

Υξηζηηαλφο: Βγψ είκαη Βζχ θη φρη Βζχ Βγψ. Βγψ είκαη ν άλζξσπνο. Βζχ είζαη κία 

απφ ηηο απνιήμεηο κνπ. (…) Ώιιά θη εγψ πξέπεη λα κεηαπεδήζσ ζηελ 

Πέκπηε δηάζηαζε γηα λα επηβηψζσ. ‟ απηήλ εδψ ηελ ηέηαξηε 

δηάζηαζε πνπ βξίζθνκαη, ηξνθή κνπ είλαη νη εκπεηξίεο. ην επφκελν 

ζηάδην ζα είλαη νη γλψζεηο. Ώλ επηδήζσ, ζα επηδήζεηο θη εζχ. Ώλ 

ραζψ, ζα ραζείο θη εζχ.
1035

 

 

Ώπυ ηα πνμδβμφιεκα ζοιπεναίκμοιε υηζ οπάνπεζ ιία ζενάνπδζδ ηςκ «δζαζηάζεςκ», 

μζ μπμίεξ λεηζκμφκ απυ παιδθά ηαζ αολάκεηαζ δ ζπμοδαζυηδηά ημοξ ζηαδζαηά. Έηζζ, 

ζηδκ «ηέηανηδ δζάζηαζδ» ηονζανπμφκ μζ ειπεζνίεξ, εκχ ζηδκ «πέιπηδ» μζ βκχζεζξ. Ο 

άκενςπμξ ανίζηεηαζ, ιάθθμκ, παιδθυηενα, ζηδκ «ηνίηδ» δζάζηαζδ, υπμο ηονζανπμφκ 

μζ αζζεήζεζξ. Βηεί, ηαθείηαζ κα ακαβκςνίζεζ ηζ πνέπεζ κα πνάλεζ βζα κα απμηηήζεζ 

«ειπεζνία» ηαζ κα ακέθεεζ ζηδκ «ηέηανηδ» δζάζηαζδ ημο «άθθμο» εαοημφ ημο. 

Αζαηοπχκεηαζ έηζζ ημ παναηάης ζπήια 2: 

Σξίηε δηάζηαζε:   αηζζήζεηο (γήηλν επίπεδν/άλζξσπνο)  

Σέηαξηε δηάζηαζε:   εκπεηξίεο  (άιινο Δαπηόο) 

Πέκπηε δηάζηαζε:   γλώζεηο  

Άνα, μ ζηδκζηυξ Αμκ Κζπχηδξ είκαζ έκα οανίδζμ, πμο απμηεθείηαζ απυ ημκ Κζπχηδ 4
δξ

 

δζάζηαζδξ ηαζ ημκ Κζπχηδ ηδξ 3
δξ

 δζάζηαζδξ, είκαζ έκα δζαζπαζιέκμ πνυζςπμ, έκα α-

                                                 
1033

 Απηφζη ζ.17 
1034

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, πςξ ηα ημφνδζζεξ Θεέ ιμο, φ.π., ζ.217-218: «Ώξ πμφιε, εζφ ηζ εβχ, ιπμνεί κα 

ιδκ είιαζηε εδχ αοηή ηδ ζηζβιή, αθθά μ πναβιαηζηυξ ιαξ Βαοηυξ, ημ πκεφια ιαξ, είκαζ ζ‟ έκα άθθμ 

επίπεδμ, ζε ιζα άθθδ δζάζηαζδ ημο πνυκμο, υπμο δεκ οπάνπεζ εάκαημξ. Βιείξ εδχ ζηδ Γδ είιαζηε 

απθχξ εθήιενεξ πναβιαηχζεζξ ημο Βαοημφ ιαξ. Κάκμοιε μνζζιέκα πνάβιαηα, ηεθεζχκμοιε ηαζ 

λακανπυιαζηε ιε ηάπμζακ άθθδ ιμνθή ηαζ άθθεξ δοκαηυηδηεξ, βζα κα ηάκμοιε ηάπμζεξ άθθεξ 

δμοθεζέξ. Πζεακυκ, ιάθζζηα, μ Βαοηυξ  ιαξ κα ιδκ έπεζ ιυκμ ειάξ αθθά ηαζ άθθμοξ, μζ μπμίμζ 

ανίζημκηαζ ζε άθθεξ πχνεξ ή άθθμοξ πθακήηεξ, ηάκμκηαξ ηάηζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηυ, πμο εα αμδεήζεζ 

ζηδκ μθμηθήνςζή ημο.» 
1035

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ, φ.π., ζ.18 
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ζοκεπέξ δναιαηζηυ οπμηείιεκμ, υπςξ ημ υνζζε ηαζ μ ζηδκμεέηδξ ηδξ πανάζηαζδξ 

Νίημξ Αζαιακηήξ: 

« (…) ν ΐαζίιεο Γηψγαο πξνζπαζνχζε λα αληρλεχζεη ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν κέζα απφ ηα 

αηηήκαηα πνπ κφλν ε θπζηθή -ε θβαληηθή θπζηθή, ζπγθεθξηκέλα- είρε δηαηππψζεη, δειαδή ηελ 

αζπλέρεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηελ αζπλέρεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ κέζα ζηνλ ιφγν ηνπ, 

κέζα ζην ίδην ζεαηξηθφ πξφζσπν. ια απηά ηα ζηνηρεία ηεο αζπλέρεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηεο 

ξήμεο ηνπ, ηεο κε ελφηεηαο πιένλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηα δηαηχπσζε θπζηθά, κε έλαλ 

έμππλν ηξφπν, πεξλψληαο ηα κέζα απφ ηνλ έξσηα ηνπ Ανλ Κηρψηε απέλαληη ζηνπο αγγέινπο 

ηνπ ρψξνπ, κέζα ζηνλ νπνίν βξέζεθε εγθάζεηνο ν Κηρψηεο. (…) Φνβάκαη φηη ην θείκελν απηφ 

ήηαλ δηαηππσκέλν πνιχ πην πξηλ απφ ηελ επνρή ηνπ, δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ζην θνηλφ λα 

κπνξέζεη λα θαηαιάβεη φξνπο θαη ζηνηρεία, ηα νπνία ππήξραλ ζ‟ απηφ σο αλαθνξέο.»
1036

 

Δ Αμοθηζζκέα ένπεηαζ απυ άθθδ δζάζηαζδ. Δ εκζάνηςζή ηδξ ζηδκ ακενχπζκδ 

«ηνίηδ» δζάζηαζδ ηςκ αζζεήζεςκ είκαζ επχδοκδ, αθθά ζφιθςκδ ιε ηδ εεςνία ηςκ 

πζεακμηήηςκ ηαηά ημκ ζοββναθέα: «(…) αθνινπζψληαο ην ξεχκα ησλ πηζαλνηήησλ»
1037

.  

 

(Σν θνπθνχιη ζθίδεηαη θαη βγαίλεη ε Ανπιηζηλέα. Τγξή, θαη θξέζθηα. Κνηηάεη νιφγπξα ζαλ 

ηπθιή) 

Σξηάδα: Καζψο απφ άιιε δηάζηαζε ην λέν βιαζηάξη έξρεηαη, ηπθιφ ζηηο 

θαηλνχξηεο ζπληζηψζεο ησλ αηζζήζεσλ, αξγά ζπκκνξθψλεηαη ζηε 

λέα ινγηθή θαη δχζθνια ηνλ ζθνπφ ηεο έιεπζήο ηεο αλαγλσξίδεη.1038
 

 

Οζ δζαθμνεηζηέξ αοηέξ δζαζηάζεζξ, μζ επάθθδθμζ ηυζιμζ, δδθαδή, επζημζκςκμφκ 

ιεηαλφ ημοξ. Ο ΐ. Γζχβαξ, πνμζπαεεί κα δναιαημπμζήζεζ αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ ιε ημ 

εθεφνδια ημο ημοημοθζμφ ηδξ Αμοθηζζκέαξ. Ώθμφ υ,ηζ ζηέθηεηαζ ηάπμζμξ ζημκ έκακ 

ηυζιμ έπεζ ακηίηηοπμ ηαζ ζημκ άθθμκ, μ Κζπχηδξ θαίκεηαζ υηζ ααζάκζγε ηδ 

Αμοθηζζκέα ιε ημ κα ηδκ ζηέθηεηαζ δζανηχξ. 

 

Σξηάδα: Ώπηφ ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ζνπ Κηρψηε. ζν ηε 

Ανπιηζηλέα ζην κπαιφ ζνπ ηελ είρεο θαη ζηελ αγάπε εθείλεο 

αθηέξσλεο η‟ αλδξαγαζήκαηά ζνπ, ηφζν εθείλε, ρσξίο λα μέξεη ηη ηεο 

                                                 
1036

Νίημξ Αζαιακηήξ, «Πμίδζδ ζημ κεμεθθδκζηυ εέαηνμ», ζημ: Έηδμζδ Πμθφηζιδξ Όθδξ. 20 πνυκζα 

Νεμεθθδκζηυ Θεαηνζηυ Ένβμ, φ.π., ζζ.279 – 280 
1037

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.28 
1038

 Απηφζη ζ.39 
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ζπκβαίλεη, ηπθιά πξνρσξνχζε ζην άγλσζην. Γηαηί νη πξάμεηο καο 

είλαη αιιειέλδεηεο κέζα ζηηο ξνέο ηεο χιεο.
1039

 

 

φιθςκα ιε ηδκ ηαακημιδπακζηή ιυκμ ακ ηάπμζμξ παναηδνεί έκα θαζκυιεκμ αοηυ 

οθίζηαηαζ. Μάθζζηα μ παναηδνδηήξ
1040

 επδνεάγεζ άιεζα ηδκ ελέθζλδ ημο θαζκμιέκμο 

πμο παναηδνεί. φιθςκα ιε ημκ ΐ. Γζχβα: Μυκμ ακ ηάπμζμξ ζε παναηδνεί ή ζε 

ζηέθηεηαζ οπάνπεζξ. οκεπχξ, ηαηά ημκ ΐ. Γζχβα, ανηεί ιυκμ κα ζηεθημφιε ηάπμζμκ 

ή κα ημκ παναηδνήζμοιε βζα κα ζοβηνμηδεεί ηαζ κα επδνεαζηεί δ φπανλή ημο. Ο ΐ. 

Γζχβαξ εζημκμπμζεί, δδθαδή, ημκ ζζπονζζιυ ηδξ ηαακημιδπακζηήξ:  

 

Σξηάδα: Βδψ είζαη κέζα ζ‟ έλα θβαληηθφ δσκάηην φπσο βιέπεηο. (…) Ώλ ζε 

ζθεθηώ ζα ππάξμεηο θη αλ ζε μεράζσ δελ ζα ππάξμεηο. ζν ζα 

ζηέθσ δίπια ζνπ, νη πξάμεηο ζνπ ζα έρνπλ αληίθξηζκα θαη 

απνηέιεζκα. Ώλ θχγσ φκσο θαη θαιχςσ ηε ζηέγε ηνπ, φ,ηη θη αλ 

θάλεηο ζα ‟λαη ζαλ λα κελ έγηλε πνηέ.1041
  

 

Σμ ίδζμ ιμηίαμ ζοκακηήζαιε ηαζ ζημ ιμκυπναηημ Σα δνθάξηα, υηακ μζ ηνεζξ ήνςεξ 

απμγδημφζακ ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ φπανλήξ ημοξ, ιέζα απυ ηα ιάηζα ηςκ άθθςκ. Σμ 

ίδζμ ζοκακηήζαιε ηαζ ζημ Βνπλφ
1042

, υηακ δ ζηέρδ ηαζ ιυκμ εκυξ πνάβιαημξ ημ 

ιμνθμπμζεί. Δ ζδέα αοηή απμηεθεί, πθέμκ, έκα απυ ηα ζηαεενά δυβιαηα ηδξ 

ζδεμθμβίαξ ημο ΐ. Γζχβα: 

 

Σξηάδα: Κβαληηθφο ν θφζκνο, θβαληηθφο θη ν ρξφλνο. Κβαληηθέο νη δηαζηάζεηο 

θαζψο θαη νη ηαρχηεηεο ηεο χιεο. Κβαληηθέο θαη νη κνξθέο ηνπ 

ζχκπαληνο. Ώλχπαξθηα ρσξίο ηνλ ζεαηή.(…) Θεαηήο ν άλζξσπνο θαη 

δεκηνπξγφο ν Θεφο. Ώλαγελλψκελν ην ζχκπαλ θαη πεπεξαζκέλν γηα 

ηνλ ζεαηή, ζηελ ελεζηψζα κνξθή ηνπ. Σειεηψλεη ν ρξφλνο κε ηνλ 

ζάλαην ηνπ ζεαηή θαη θαηλνχξγηα ζχλζεζε έξρεηαη λα ζεαζεί ζηελ 

                                                 
1039

 Απηφζη ζ.44 
1040

 Lawrence Krauss, ημηεζκή φθδ, φ.π., ζζ.80-81: «Άνα, ακ εέθμοιε κα δμφιε ημ ζςιαηίδζμ πνέπεζ 

κα ημ αμιαανδίζμοιε ιε θςηυκζα ορδθήξ εκένβεζαξ. ιςξ, υηακ έκα ηέημζμ θςηυκζμ ακαπδδήζεζ πάκς 

ζημ ζςιαηίδζμ, επζηνέπμκηάξ ιαξ έηζζ κα δζαηνίκμοιε ιε αοεαίνεηδ αηνίαεζα ηδ εέζδ ημο, ημ θςηυκζμ 

εα κεηαβάιιεη ζε ηάπμζμ ααειυ ηδκ ηίκδζδ ημο ζςιαηζδίμο.» 
1041

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.25 
1042

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ αμοκφ, φ.π., ζ.132: «υ,ηζ ζηέθημκηαζ αοημί εηεί, πναβιαηχκεηαζ εδχ. Κζ υ,ηζ 

ζηεθηυιαζηε ειείξ εδχ, πναβιαηχκεηαζ εηεί. Σίπμηα δεκ πάεζ παιέκμ. Βίκαζ ηυζμ ιεβάθδ δ έηηαζδ 

ημο ηεκμφ, πμο ημ παναιζηνυ ανίζηεζ ημκ πχνμ κα οπάνλεζ.» 
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επφκελε εηζπλνή, πεπεξαζκέλε θη απηή, θαζψο ε παξνχζα 

εμειίζζεηαη ζηνλ άιιν ρξφλν.1043
 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ, θμζπυκ, πνμζπαεεί κα δναιαημπμζήζεζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ πζεακήξ 

φπανλδξ ηαζ ηδξ ακοπανλίαξ, υπςξ αοηυ εηθνάγεηαζ ιέζα απυ ηδ ηαακημιδπακζηή. Ο 

ιφεμξ πμο πνδζζιμπμζεί είκαζ δ εκζάνηςζδ ηδξ Αμοθηζζκέαξ πμο «οπήνπε» ιυκμ ζηα 

υκεζνα ημο Κζπχηδ. Με ημκ κυιμ ηςκ πζεακμηήηςκ, υιςξ, ηαζ ηδ εεςνία βζα ηα 

πανάθθδθα ζφιπακηα/δζαζηάζεζξ δ Αμοθηζζκέα «οθμπμζείηαζ» ζηδκ βήσκδ 

πναβιαηζηυηδηα, ιέζα ζ‟ έκα ηαακηζηυ δςιάηζμ, ελαζηίαξ ηδξ ζηέρδξ ημο Κζπχηδ. Δ 

ιμνθμπμίδζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ ηαακημιδπακζηήξ ιεηαηνέπεηαζ εδχ ζε έκα 

θμβμηεπκζηυ πείξακα: 

 

Σξηάδα: Βδψ επηθξαηνχλ θβαληηθνί θψδηθεο θαη πξέπεη θάηη λα ζειήζεηο λα ην 

δεηο, γηα λα ζπκβεί ακέζσο. Ώιιηψο ζα κείλεη ζηελ αθάλεηα θαη ζηελ 

αλππαξμία, άζρεην αλ απηφ ππάξρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.
1044

 

 

Καζ θοζζηά υθεξ μζ παναπάκς ζδέεξ ημο ειθακίγμκηαζ ελίζμο λεηάεανα ηαζ ζημκ 

δμηζιζαηυ ημο θυβμ: 

«(…) Καη αζθαιψο ζέιεη βειηίσζε ην είδνο καο. ε ζρέζε κε ηελ πξναλαγγειιφκελε κπζηθή 

καο δηάζηαζε βξηζθφκαζηε αθφκε ζε ρακειφ επίπεδν. Υξεηάδνληαη γελλαίεο επεκβάζεηο ζην 

DNA γηα λα πεξάζνπκε ζηα επίπεδα ηεο θβαληηθήο ζπλείδεζεο. Καη αλ ζθεθηεί θαλείο πσο ε 

θβαληηθή ζπλείδεζε είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ νιηθή ζπλείδεζε, ν δξφκνο είλαη καθξχο θαη 

πξνβιεκαηηθφο. Χζηφζν είλαη θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, γηαηί ην είδνο καο έρεη γεξάζεη 

θαη θηλδπλεχεη λα εμαιεηθζεί.»1045
 

Ο ΐ. Γζχβαξ παναδέπεηαζ υηζ επδνεάζηδηε απυ ηδ θοζζηή ζε ζοκέκηεολή ημο: 

-  Σμπμεεηήζαηε ημοξ ήνςέξ ζαξ ζηδ ζφβπνμκδ επμπή; 

- πζ. Ώπθχξ ζε ζδιενζκή εεςνδηζηή ηαηάζηαζδ, ζε ζφβπνμκδ ζηέρδ 

δδθαδή, υπμο ηα πάκηα εθέβπμκηαζ απυ ηδκ θβαληνκεραληθή.
1046

 

                                                 
1043

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ, φ.π., ζζ.33-34 
1044

 Απηφζη ζ.56 
1045

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Μήδεζμξ», υ.π., ζ.8 
1046

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Αμκ Κζπχηδξ ιμο». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζημκ Γζχνβμ ανδβζάκκδ,  Σα Νέα,  29 

Αεηειανίμο 1993 
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8. Σν Μπνδό 

ημ Μπνδφ, ημ ηεθεοηαίμ δδιμζζεοιέκμ εεαηνζηυ ένβμ ημο ΐ. Γζχβα, ανίζημκηαζ 

ζοβηεκηνςιέκεξ υθεξ μζ επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ πμο πνδζζιμπμίδζε ζηα πνμδβμφιεκα 

ένβα ημο. Βζδζηυηενα ζοκακημφιε ηαζ πάθζ:  

1) ηζξ δζαθμνεηζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ φπανλδξ: 

 

Αξ. Κνέλ:  Να κνχ κηιήζεηε γηα ηελ παηδηθή ζαο ειηθία 

Ώγγειηθή:  Πνηα απ‟ φιεο; 

Αξ. Κνέλ:  Μηα είλαη ε παηδηθή ειηθία ηνπ αλζξψπνπ. 

Ώγγειηθή: ε κέλα ήηαλ πνιιέο. Έρνπλ ραξαρηεί αλεμίηεια ζην θχηηαξφ κνπ. 

Αξ. Κνέλ:  Μηιήζηε κνπ γηα κία απ‟ απηέο 

Ώγγειηθή: Γηα ηε κεζαησληθή. (…) Καη ηψξα πνπ ζαο κηιψ βξίζθνκαη ζε κία απ‟ 

απηέο. Θέιεηε λα μεθηλήζσ απφ ηελ αξρεηππηθή;1047
 

 

2) άθθμοξ πθακήηεξ δζαθμνεηζηήξ πμζυηδηαξ γςήξ: 

 

Ώγγειηθή: Τπάξρεη έλαο θνβεξφο λφκνο πνπ επεξεάδεη νπνηνδήπνηε αλζξψπηλν 

νλ. Λέγεηαη πιαλεηηθφο. Ώθνινπζεί ν ειηαθφο, ν γαιαμηαθφο θη ν 

ζπκπαληηθφο. Βγψ δε γλψξηζα πνηέ ηνλ πιαλεηηθφ λφκν, γηαηί ε κάλα 

κνπ κ‟ εγθαηέιεηςε θη ν παηέξαο κνπ κνχ είλαη άγλσζηνο. ΐξίζθνκαη 

θάησ απφ ηελ επηξξνή ηνπ ειηαθνχ λφκνπ θη είλαη ζαλ λα 

αλαπηχζζνκαη ζε φιν ην ειηαθφ ζχζηεκα κε ππεξβνιηθή δχλακε. Γη‟ 

απηφ κνχ θφιιεζε απηφ ην Μπνδφ ζηελ πιάηε κνπ!1048
 

3) δζαθμνεηζημφξ ααειμφξ ελέθζλδξ ηδξ φπανλδξ 

 

Ώγγειηθή: αο κηιψ ηψξα ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο. Σνλ Άγγειν ηνλ γλψξηζα ζε πέληε 

δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο. Με πέληε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Κη σζηφζν ήηαλ 

πάληνηε, εδψ, κέζα κνπ. Μέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ.
1049

 

4) Σμ «ηεκυ»  

Σδκ έκκμζα ημο ηεκμφ ηδκ έπμοιε λακαζοκακηήζεζ, ζηα Παζραιηλά παηρλίδηα
1050

, ζημ 

Δζηηαηφξην Humanismus
1051

, ζημ Big–Bang
1052

 η.ά. Άθθμηε ακηζπνμζςπεφεζ ημ 

                                                 
1047

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ, φ.π., ζζ.16-17 
1048

 Απηφζη ζζ.32-33 
1049

 Απηφζη ζ.32 
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οπανλζαηυ, άθθμηε ημ «επζζηδιμκζηυ» ηεκυ
1053

, αοηυ πμο βεκκά ηζξ μκηυηδηεξ εη ημο 

ιδδεκυξ
1054

. Βίκαζ πνμζθζθήξ έκκμζα ζηδ ζηέρδ ημο ΐ. Γζχβα. Βδχ είκαζ εκδεδοιέκδ 

ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ηδξ ενιδκεία οπαημφμκηαξ ζηδ «εεςνία πεδίμο». φιθςκα ιε 

ηδ «εεςνία πεδίμο»
1055

 ηδξ θοζζηήξ, απυ ημ ηεκυ ιπμνμφκ κα ακαδοεμφκ ηα οθζηά 

ζςιαηίδζα ζε μπμζαδήπμηε ζηζβιή ημο πνυκμο ηαζ κα ηαηαζηναθμφκ αοημιάηςξ ιέζα 

ζε έκα ρνξφ αέκαςκ ζοβηνμφζεςκ ιεηαλφ ημοξ. Οοζζαζηζηά ιμζάγεζ ζακ δ φθδ κα 

ακαδφεηαζ απυ ημ ηεκυ, ζε ιζα ζοκεπή δζαδζηαζία φπανλδξ ηαζ ακοπανλίαξ. οκεπχξ, 

δεκ οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηυ ηεκυ, δζυηζ αοηυ -ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία πεδίμο- 

πθδνχκεηαζ απυ ηδκ αέκαδ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ ηαζ ηαηαζηνμθήξ ζςιαηζδίςκ. 

Έπμκηαξ οπυρδ ημο ηδ «εεςνία πεδίμο» μ ΐ. Γζχβαξ ηδκ αλζμπμζεί, απμδίδμκηαξ ζημ 

Μπνδφ ημο ηάπμζεξ απυ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο ηεκμφ.  

 

Ώγγειηθή: Μαγλεηηθά κφξηα κε ηιιηγηψδεηο θηλήζεηο θαη παηαγψδεηο εθιάκςεηο 

ζπλνπζηαδνκέλσλ ζηνηρείσλ. Κη νινχζε ην άρξσκν θελφ κε 

νξζάλνηρην ην πακθάγν ζηφκηφ ηνπ.1056 

                                                                                                                                            
1050

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Παζπαθζκά παζπκίδζα, φ.π., ζζ.54-55: «Ονέζηδξ: Μζα ηνφπα ζηδ κεθναιζά ιμο 

(…) Β, δεκ ήηακ ηαζ ιζηνυ πνάβια ανε αδενθέ, κα ιπεζ λαθκζηά υθμ ημ πένζ ζμο, ιέζα ζημ πάμξ ημο 

ημνιζμφ ζμο …» 
1051

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Βζηζαηυνζμ Humanismus, φ.π., ζ.16: «Ώβάπ: Βλαθακίζηδηακ υθα. Σμ ιυκμ πμο 

ιέκεζ πθέμκ: μ άκενςπμξ μθμιυκαπμξ, ηνειαζιέκμξ ακάπμδα ζ‟ έκα ηζζβηέθζ ηνεμπςθείμο (…) 

Πεζκαζιέκμξ, ηαημνίγζημξ, βονκά ζημοξ δνυιμοξ ζένκμκηαξ ηα πυδζα ημο, απυ ημ ααάζηαπημ αάνμξ 

ημο ηεκμφ πμο ημοααθά ζηδ νάπδ ημο.» 
1052

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Big – Bang, υ.π., ζ.36: «μθία: (…) Έκα αηέθεζςημ πμηάιζ απυ ιμνθέξ είκαζ δ 

γςή ιμο, ηαεχξ ελεθίζζεηαζ μνιδηζηά κα ηαηαθάαεζ ημ ηεκυ, πμο άθδζε, υηακ ζοιπηφπεδηε πνζκ απυ 

ηδ βέκκδζδ!» 
1053

 Γζχνβμξ Γναιιαηζηάηδξ, φ.π., ζ.222: «Βίκαζ ιάθζζηα παναηηδνζζηζηυ υηζ ηάπμζεξ ζφβπνμκεξ 

ημζιμθμβζηέξ απυρεζξ οπμζηδνίγμοκ πςξ δ ανπή ηδξ ααεααζυηδηαξ επζηνέπεζ ηδ δδιζμονβία ημο 

φιπακημξ ηονζμθεηηζηά εη ημο ιδδεκυξ! Βίκαζ υκηςξ δοκαηή δ φπανλδ αοευνιδηςκ ζοιαάκηςκ -

πνάβια πμο έπεζ παναηδνδεεί ηαζ πεζναιαηζηά- εκχ θοζαθίδεξ εκένβεζαξ ή ηαζ ζςιαηίδζα ηδξ φθδξ 

ιπμνμφκ κα ειθακζζημφκ απυ ημ ηίπμηα έζης ηαζ πνμζςνζκά» 
1054

 Fritjof Capra, Σμ Σαυ ηαζ δ θοζζηή, φ.π., ζζ.231: «Οζ αμοδζζηέξ εηθνάγμοκ ηδκ απχηενδ αθήεεζα 

«Κεκυηδηα» ηαζ οπμζηδνίγμοκ πςξ δ γςκηακή «ηεκυηδηα» βεκκάεζ υθεξ ηζξ ιμνθέξ ημο θαζκμιεκζημφ 

ηυζιμο. Οζ Σαμσζηέξ απμδίδμοκ ιζα πανυιμζα αέκαδ δδιζμονβζηυηδηα ζημ Σάμ ηαζ ημ παναηηδνίγμοκ 

ιε ηδ ζεζνά ημοξ “ηεκυ”». 
1055

 Απηφζη ζ.226 ηαζ 243-244: «Δ ζφβπνμκδ θοζζηή (…) μδήβδζε υπζ ιυκμ ζε ιζα εκηεθχξ ηαζκμφνβζα 

ακηίθδρδ βζα ηα ζςιαηίδζα, αθθά ηαζ ζε ιζα κέα ζδέα ζπεηζηά ιε ημ «ηεκυ». Δ ιεηαιυνθςζδ 

πναβιαημπμζήεδηε ζηα πθαίζζα ηςκ εεςνζχκ πενί πεδίμο. (…) υηακ δ εεςνία ηςκ ηαάκηα ηαζ δ 

εεςνία ηδξ ζπεηζηυηδηαξ ζοκδοάζηδηακ βζα κα πενζβνάρμοκ ηα δοκαιζηά πεδία ηςκ οπμαημιζηχκ 

ζςιαηζδίςκ. ‟ αοηέξ ηζξ «ηαακηζηέξ εεςνίεξ πεδίμο» δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηα ζςιαηίδζα ηαζ ζημ 

πχνμ πμο ηα πενζαάθθεζ πάκεζ ηδκ ανπζηή ηδξ μλφηδηα ηαζ ημ ηεκυ ακαβκςνίγεηαζ ζα ιζα δοκαιζηή 

πμζυηδηα ιε ζδζαίηενδ ζδιαζία.» «Σμ πεδίμ οπάνπεζ πάκηα ηαζ πακημφ. Δ αθαίνεζή ημο είκαζ 

αδφκαηδ. Σμ πεδίμ είκαζ μ θμνέαξ υθςκ ηςκ οθζηχκ θαζκμιέκςκ. Βίκαζ ημ «ηεκυ» απ‟ υπμο ημ 

πνςηυκζμ δδιζμονβεί ηα ιεζυκζα-πζ. Δ δδιζμονβία ηαζ δ ελαθάκζζδ ηςκ ζςιαηζδίςκ εα πνέπεζ κα 

ακαβκςνζζημφκ ζακ ιμνθέξ ηδξ ηίκδζδξ ημο πεδίμο.» 
1056

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Μπμγυ, φ.π., ζ.61 
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Ώγγειηθή: Ναη. Σν Μπνδφ θαιχπηεη ηνλ ρψξν ηνπ θελνχ. ΐξίζθεηαη ζηελ αληίζεηε 

φςε ησλ πξαγκάησλ. (…) Μα ην θελφ είλαη αδεθάγν, δελ ην μέξεηε; 

Ρνπθάεη ηα πάληα κέζα ηνπ. Ώλ δελ ππήξρε ην θελφ, δελ ζα ππήξρε ην 

ζχκπαλ. Βίλαη ηφζν κεγάιε ε ειθηηθή ηνπ δχλακε, πνπ κεγέζπλε ηνλ 

ίδην ηνλ ππξήλα. ιν ην ζχκπαλ δεκηνπξγήζεθε απφ έλα κηθξφ 

θνπθνχηζη.1057
 

5) Σμ «Μπμγυ»  

Σμ Μπνδφ πνμαάθθεηαζ ςξ ιία μκηυηδηα πμο πνμηφπηεζ απυ ημ ηεκυ
1058

. Σμ Μπνδφ, 

δδθαδή, είκαζ ιζα δοκαιζηή δζενβαζία πμο επζ-ζοιααίκεζ ζηδκ οπυζηαζδ ηδξ 

Ώββεθζηήξ. Σμ Μπνδφ είκαζ «ηάηζ» πμο ειθακίγεηαζ εη ημο ιδδεκυξ απυ ημ ηεκυ ηαζ 

ελαθακίγεηαζ υηακ ηάπμζμξ πνμζπαεεί κα ημ παναηδνήζεζ. Οζ ζδζυηδηέξ ημο ζοκάδμοκ 

ιε ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ εηθνληθψλ ζςιαηζδίςκ πμο πενζβνάθεζ δ ηαακημιδπακζηή ζηδκ 

εεςνία πεδίμο. Βιπθμοηζζιέκμ ιε επζζηδιμκζημθακή ελήβδζδ, ημ Μπνδφ, θένεζ 

ζημζπεία ζςιαηζδζαηά ηαζ ηοιαηζηά. Έπεζ, δδθαδή, δζηηή θφζδ, υπςξ ηάεε 

οπμαημιζηυ ζςιαηίδζμ.  

Αεδμιέκδξ ηδξ αβάπδξ πμο ηνέθεζ μ ΐ. Γζχβαξ βζα ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηζξ ακαηαθφρεζξ 

ηδξ ημ Μπνδφ εα ιπμνμφζε ηάθθζζηα κα ηαοηζζηεί ιε ημ κπνδφλην (W, Z), έκα 

εζημκζηυ ζςιαηίδζμ ηδξ εεςνίαξ ηδξ οπενζοιιεηνίαξ (SUZY), ημ μπμίμ εεςνμφκ μζ 

θοζζημί υηζ είκαζ ζζπονά οπμρήθζμ ζημ κα απμηεθεί -ιαγί ιε ημ θενιζυκζμ- ηδ 

ζημηεζκή φθδ ημο ζφιπακημξ
1059

. Σα κπνδφληα είκαζ εηθνληθά ζςιαηίδζα -

μκμιάζηδηακ έηζζ ζε ακηίζηζλδ ιε ηα πναβιαηζηά πμο ακζπκεφμκηαζ ζηδ θφζδ π.π. 

πνςηυκζα, κεηνυκζα, δθεηηνυκζα, κεηνίκα ηηθ.- πμο «λεπεηάβμκηαζ» ζηδκ ηονζμθελία 

απυ ημ «ηεκυ», ηαηά ηζξ ζοβηνμφζεζξ πμο εηηοθίζζμκηαζ εηεί, αθθδθεπζδνμφκ ιε 

άθθα ζςιαηίδζα ηζ ελαθακίγμκηαζ. Σδκ φπανλή ημοξ πνμζπαεμφκ μζ ενεοκδηέξ κα 

πζζημπμζήζμοκ, ακάιεζα ζη‟ άθθα, ηαζ ζημ πείναια πμο ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ ζημκ 

ιεβάθμ επζηαποκηή CERN, ζηδ Γεκεφδ. 

«Μπνξνχκε λα δείμνπκε φηη έλαο απζαίξεηα κεγάινο αξηζκφο ζσκαηηδίσλ κε αθέξαην ζπηλ, 

φπσο ηα θσηφληα -ηα νπνία νλνκάδνληαη κπνδόληα- κπνξνχλ νπζηαζηηθά λα θαηαιάβνπλ ηελ 

                                                 
1057

 Απηφζη ζ.40 
1058

 Απηφζη ζ.62: «Αν. Κμέκ: Σίπμηα. Κεκυ πζάκς. Υάκεηαζ ημ πένζ ιμο ιέζα ζημ ηεκυ. Ώββεθζηή: Ώοηυ 

είκαζ ημ  Μπμγυ εη πνχηδξ υρεςξ. Πενζιέκεηε θίβμ κα ημ δείηε κα νμοθήλεζ ηάπμζα ιμνθή.» 
1059

 Lawrence Krauss, φ.π., ζ.376: «φιθςκα ιε πνυζθαηα απμηεθέζιαηα απυ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο 

δμνοθυνμο WMAP, ηα πμζμζηά (φθδξ/εκένβεζαξ απυ ηα μπμία απμηεθείηαζ ημ ζφιπακ δζαιμνθχκμκηαζ 

ζήιενα ς ελήξ: ζοκδεζζιέκδ φθδ 4%, ζημηεζκή φθδ 29%, ηαζ ζημηεζκή εκένβεζα –εκένβεζα ηεκμφ- 

67%.» 
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ίδηα θβαληηθή θαηάζηαζε ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ηα κπνδφληα κπνξνχλ λα 

“ζπκππθλψλνληαη” ζην θελφ (…)»1060
 

Σμ κπνδφλην είκαζ, έηζζ, έκα ζςιαηίδζμ ημ μπμίμ ακαδφεηαζ ηζ ελαθακίγεηαζ ζημ 

δοκαιζηυ ηεκυ. Αεδμιέκμ πμο ακηαπμηνίκεηαζ πθήνςξ ζηδκ επζζηδιμκζηή οθή πμο μ 

ΐ. Γζχβαξ ημο απμδίδεζ ζημ ένβμ. Βλάθθμο ειπκέεηαζ απυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ 

αθμφ οπμζηδνίγεζ υηζ: 

« (…) φζν θη αλ ζεσξείηαη ηξνρνπέδε ε επηζηεκνληθή ζεψξεζε ζηελ πνηεηηθή αίζζεζε ησλ 

πξαγκάησλ, γηα κέλα, φρη κφλνλ ειεπζεξψλεη δηαλνίγνληαο δξφκνπο, αιιά θσηίδεη έληνλα ην 

πλεπκαηηθφ ηνπίν. Πξνθαιεί ελαχζκαηα θαη απνθαιχπηεη ρψξνπο, φπνπ επηβεβαηψλνληαη νη 

αηζζήζεηο. Οη λνεηηθνί δξφκνη, δειαδή, πνπ νδεγνχλε ζηελ ηειηθή αλαγλψξηζε ηεο νιηθήο 

ππάξμεσο.»
1061

 

Σμ Μπνδφ είκαζ, επίζδξ, ημ «ζημζπείμ» εηείκμ πμο δ Ώββεθζηή δζαηαχξ επζεοιεί κα 

ιεηαδχζεζ ιέζς ηδξ επαθήξ ημοξ ζηδ βζαηνυ. Ώοηή είκαζ δ απμζημθή ηδξ. Να θένεζ 

ζ‟ επαθή ημ άοθμ ηαζ αυναημ Μπνδφ ηδξ ιε ηδ βζαηνυ. Μζα αθθυημηδ, υιςξ, επαθή. 

Ώκμίηεζα ηζ ελχημζιδ. Μυθζξ δ επαθή πναβιαημπμζείηαζ, ημ ιήκοια ιεηαδίδεηαζ ηαζ 

δ Ώββεθζηή ακένπεηαζ πνμξ ημκ μονακυ. Ώκ ημ υκμια Ώββεθζηή παναπέιπεζ ζημ 

Άγγεινο ηαζ ημ Μπνδφ πνμζμιμζάγεζ ζημ Άβζμ Πκεφια, ηυηε μ ΐ. Γζχβαξ έπεζ 

ιεηαπθάζεζ άθθμ έκα Υνζζηζακζηυ δυβια, αοηυ ηδξ άιςιμο ζφθθδρδξ, ζε δναιαηζηυ 

ιμηίαμ. Ο δυηδξ/Ώββεθζηή
1062

 ιεηααίααζε ημ ιήκοια ζημκ θήπηδ/Αν. Κμέκ ηαζ 

ακεθήθεδ. Δ ηομθμνία ηδξ «Νέαξ Μοεμθμβίαξ» ζοκηεθέζηδηε -ιέζα απυ ηδ 

δναιαημονβία ημο- ηαζ ακαιέκεηαζ δ ακαβέκκδζδ ηδξ ακενςπυηδηαξ. Ο ΐ. Γζχβαξ 

εοαββεθίγεηαζ έκα κέμ ζδεμθμβζηυ δυβια πθάεμκηαξ ημκ δζηυ ημο «Νέμ» Βοαββεθζζιυ. 

Βίκαζ βεβμκυξ υηζ ηακέκα ενδζηεοηζηυ δυβια ηαζ ηαιζά δμλαζία δεκ θαίκεηαζ κα 

ζηέημκηαζ ειπυδζμ ζηδκ ιεηαπθαζηζηή δφκαιδ ηδξ θακηαζίαξ ημο ζοββναθέα.  

ηδκ πνμζπάεεζά ιαξ κα απμηνοπημβναθήζμοιε, πεναζηένς, ηδκ έκκμζα ημο Μπνδφ 

ιπήηαιε ηαζ ζηδ δζαδζηαζία κα ακαβναιιαηίζμοιε ηδ θέλδ. Αεκ αβήηε ηακέκα κυδια 

ή ηάπμζμ ζδιάδζ πμο κα παναπέιπεζ ηάπμο. Ώκηζεέηςξ, ακ ακαβναιιαηίζμοιε ηδ 

θέλδ Κμέκ -εανασηυ υκμια πμο δεκ έπεζ ηάπμζα άθθδ ζδιαζία ζημ ένβμ- πνμηφπηεζ δ 

θέλδ «ηεκυ». οκεπχξ, δ δνςίδα Ώββεθζηή, επέθελε ιία βζαηνυ πμο ημ υκμιά ηδξ 

                                                 
1060

 Απηφζη ζ.333 
1061

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζ.38  
1062

Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Μφδζδ ζημ κέμ Μφεμ», Σα Νέα, 8 Φεανμοανίμο 1999: «(…) Ο Αυηδξ 

εα ιοήζεζ ημκ Λήπηδ ηαζ εα ελαθακζζηεί ή εα ιεηαζημζπεζςεεί, … Έηζζ εα βεκκδεεί μ Νέμξ Μφεμξ. 

Πμηέ άθθμηε δεκ έβζκε βμδηεοηζηυηενδ δναιαημπμίδζδ ηδξ δζαθεηηζηήξ ημο Δνάηθεζημο (ηονίςξ δ 

εεςνία ηδξ ιεηαπηχζεςξ, ημο ηοηθζημφ πνυκμο ηαζ ηδξ ελίζςζδξ: εκ ημ πακ) ηαζ δ ζοββεκήξ 

πνμζέββζζδ ημο αοημφ πνάβιαημξ απυ ημκ ΐμοδζζιυ.» 
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παναπέιπεζ ζηδκ έκκμζα ημο ηεκμφ βζα κα εκςεεί ιαγί ηδξ. Παζπκίδζα 

ηνοπημβναθζηά
1063

 ηδξ γζςβζηήξ βναθήξ. Παζπκίδζα επζζηήιδξ ηαζ θμβμηεπκίαξ, πμο 

ζοκανενχκμκηαζ βζα κα ιμνθμπμζήζμοκ ηα δδιζμονβήιαηα ηδξ δναιαημονβζηήξ 

έιπκεοζδξ ημο ΐ. Γζχβα. 

6)  Βηηυξ απυ ηδ θοζζηή μ ΐ. Γζχβαξ ιπαίκεζ ηαζ ζηα πςνάθζα ηδξ αζμθμβίαξ. 

Βπδνεαζιέκμξ απυ ηζξ ηθςκμπμζήζεζξ
1064

 DNA ακαθένεηαζ ζημοξ ακενχπζκμοξ 

ηθχκμοξ ςξ ηδ ιεθθμκηζηή βεκζά πμο εα ηονζανπήζεζ. 

 

Ώγγειηθή: Βίλαη αιήζεηα φηη είκαη δπλαηφηεξε απφ ην κέζν φξν. Έρσ 

αλαβαζκηζκέλν DNA. Μνχ έρεη ζπκβεί γελεηηθή βειηίσζε.
1065

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ πζζηεφεζ, υπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζημ Βνπλφ υηζ δ επζγήιζα παθζά βεκζά 

πνέπεζ κα εηθείρεζ. Δ επέθαζδ ηςκ Εζπκχκ ζημ Βνπλφ είκαζ δ ηαζκμφνβζα βεκζά. Δ 

μπμία εδχ μκμιάγεηαζ Αεφηενδ βεκζά, ακα-ζοκδοαζιέκδ. Δ Αν. Κμέκ ιοείηαζ ιέζς 

ηδξ έκςζδξ ηςκ Μπνδφ ζ‟ αοηήκ ηδκ ακααάειζζδ. 

 

Ώγγειηθή: Δ επαθή ζαο καδί κνπ ζα ζαο αλαβαζκίζεη ζηελ λέα ηάμε 

πξαγκάησλ. Θα γίλεηε ν δηαθνκηζηήο. Θα ζπλδέζεηε ηελ παιηά κε ηελ 

θαηλνχξγηα αλζξψπηλε γεληά. Αεκηνπξγήζηε ηελ γέθπξα αλάκεζα 

ζηνπο Πξψηνπο θαη ζηνπο Αεχηεξνπο. Βμεγείζηε ηνπο γηαηί ρξεηάδεηαη 

απηή ε αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, εθφζνλ ζέινπκε λα 

ζπλερηζηεί ε επηθπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ.1066
 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ εεςνεί υηζ μ ακαζοκδοαζιυξ ημο DNA εα μδδβήζεζ ηαζ ζηδ δδιζμονβία 

εκυξ ακαζοκδοαζιέκμο ηφπμο ακενχπμο, ιε ζδζαίηενα ελεθζβιέκεξ
1067

 βκςζζαηέξ 

ζηακυηδηεξ. Σέημζεξ πμο κα ηαηακμμφκ ηδκ μθζηή αθήεεζα. 

                                                 
1063

 Βίπαιε επζζδιάκεζ υηζ ημ ίδζμ έηακε μ ζοββναθέαξ ηαζ ιε ημκ ήνςά ημο ααέ ζημ ιμκυπναηημ «Οζ 

ιπνζγυθεξ», αθθά ηαζ ζημ ιμκυπναηημ Ζ ηαθίδα, υπμο ημ Κμπ ακαβναιιαηζζιέκμ δίκεζ ημ Πμη. 
1064

 ΐαζίθδξ Μανιάναξ, Βηνινγία θπηηάξνπ, Πάηνα, 1991, ζ.115: « (…) δ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ 

ημο ακαζοκδοαζιμφ ημο DNA ηαθείηαζ βεκεηζηή ιδπακζηή (genetic engineering). Δ ηεπκμθμβία αοηή 

επζηνέπεζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ αθθδθμοπίεξ εοηανοςηζημφ DNA κα εκζςιαηςεμφκ ζε πθαζιίδζα ηαζ κ‟ 

ακαπηοπεμφκ ζε ιεβάθδ πμζυηδηα π.π. ζε E. coli. Δ ηθςκμπμίδζδ (cloning) ημο βμκζδίμο ακαθένεηαζ 

αηνζαχξ ζηδκ απμιυκςζδ ηαζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ αθθδθμοπίαξ DNA (βμκίδζμ).» 
1065

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Μπμγυ, φ.π., ζ.15 
1066

 Απηφζη ζ.63 ηαζ ζ.66 
1067

Dawkins Richard, Σν εγστζηηθφ γνλίδην, ιηθν. Λ. Μανβανίηδ-Ώε. Σζμοηαθαδάηδ, Κάημπνημ, 

Ώεήκα, 1988, ζ.361: «(…) ημ δζαηοκδοκεφς ηαζ απμδέπμιαζ ιζα βεκζηή ανπή. Δ ανπή αοηή είκαζ υηζ 

υθεξ μζ ιμνθέξ γςήξ ελεθίζζμκηαζ δζαιέζμο ηδξ επζαίςζδξ δζαθυνςκ αοημακηζβναθυιεκςκ 
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«Ώπυ ηδ ζηζβιή, θμζπυκ, πμο έπμοιε ανπίζεζ κα απμηςδζημπμζμφιε ημ DNA, 

εζζπςνμφιε ααεζά ζημ ιοζηζηυ ηδξ εεσηήξ αμφθδζδξ, έπμοιε θηάζεζ ζηα υνζα ηδξ 

ιεηαηνμπήξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ Όανεςξ ζε Βοπή. Μπμνμφιε κα ακαααειίζμοιε ηαζ κα 

ακορχζμοιε ημ ακενχπζκμ είδμξ ζηα υνζα ηδξ ανπζηήξ εεσηήξ ημο ιμνθήξ, πμο 

ζηενήεδηε ιε ηδκ ηάεμδυ ημο ζημκ άβκςζημ αοηυκ πθακήηδ.»
1068

 

7)  Έκαξ άθθμξ επζζηδιμκζηυξ ημιέαξ πμο απαζπμθεί ημκ ζοββναθέα ηαζ ζημκ 

μπμίμ έπεζ ακαθενεεί ηαζ ζημ εεαηνζηυ ένβμ Σν βνπλφ είκαζ δ κεονμθμβία, πμο 

ελεηάγεζ ηδ θεζημονβία ημο εβηεθάθμο. ημ Μπνδφ ακαθένεζ ηαζ πάθζ ηδκ πεπμίεδζή 

ημο υηζ ιυκμ υηακ αλζμπμζδεεί ημ 100% ημο ακενχπζκμο εβηεθάθμο
1069

 εα βίκεζ 

ηαηακμδηή ζημκ άκενςπμ δ μθζηή Ώθήεεζα. 

 

Ώγγειηθή: (…) Δ ελεξγνπνίεζε ηνπ ππφινηπνπ 90% ηνπ κπαινχ καο. Βθεί 

εδξεχεη ε θαζαξή λφεζε θαη νη Απλάκεηο πνπ παξέρεη ε 

Οιφζθαηξα.
1070

 

 

Σμ ίδζμ εηθνάγεζ λεηάεανα ηαζ ζημκ δμηζιζαηυ ημο θυβμ: 

«Ώιιά αλ δελ θαηαθέξνπκε λα επεθηαζνχκε ζηηο αλελεξγέο πεξηνρέο ηνπ κπαινχ καο, ε 

απηνεμαθάληζή καο είλαη ήδε πξνδηαγεγξακκέλε. Βπεηδή θαη ε παξακηθξή απξνζεμία καο, 

απφ άγλνηα ησλ πκπαληηθψλ Νφκσλ, ζα ιεηηνπξγήζεη θαηαζηξνθηθά. (…) Γηαηί ην βάξνο ηεο 

επζχλεο πνπ αλαιακβάλνπκε παξαραξάζζνληαο ηνλ Θεφ ή έζησ, ηνλ απνζαλφληα Θεφ, ηνπ 

νπνίνπ ην έξγν φκσο παξακέλεη εμειηζζφκελν, είλαη πνιχ κεγάιν θαη έμσ απφ ηηο δπλαηφηεηέο 

καο, ρσξίο ηελ βνήζεηα αλάινγσλ ππεξθπζηθψλ δπλάκεσλ. Μνλαδηθφ κέιεκα, ινηπφλ, φζσλ 

αζρνινχληαη απηή ηε ζηηγκή κε ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ DNA, είλαη λα βξνπλ 

ηνλ ηξφπν ελεξγνπνίεζεο θαη ηνπ ππφινηπνπ αλελεξγνχ 90% ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, 

ψζηε λα αλαδεηρηνχλ νη άγλσζηεο πλεπκαηηθέο καο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο νδεγνχλ αζθαιψο 

                                                                                                                                            
πναβιάηςκ. ημκ πθακήηδ ιαξ, ηα πνάβιαηα πμο αοημακηζβνάθμκηαζ είκαζ ηονίςξ ηα βμκίδζα, ηα ιυνζα 

ημο DNA. Ίζςξ υιςξ οπάνπμοκ ηζ άθθα. Ώκ οπάνπμοκ, ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ζηακμπμζμφκηαζ 

μνζζιέκεξ άθθεξ ζοκεήηεξ, είκαζ ζπεδυκ ακαπυθεοηημ υηζ ηείκμοκ κα απμηεθέζμοκ ηδ αάζδ ιζαξ άθθδξ 

ελεθζηηζηήξ δζαδζηαζίαξ.» 
1068

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ακηζζηνμθή ηδξ ηναβςδίαξ», υ.π., ζ.7 
1069

 Marvin Minsky, φ.π., ζζ.224-225: «Σα δφμ διζζθαίνζα ημο εβηεθάθμο ιμζάγμοκ ηυζμ πμθφ χζηε 

βζα πμθφ ηαζνυ ηα εεςνμφζακ πακμιμζυηοπα. Ώνβυηενα δζαπζζηχεδηε υηζ, ακ μζ ιεηαλφ ημοξ 

δζαζοκδέζεζξ ηαηαζηναθμφκ, ζοκήεςξ ιυκμ μ ανζζηενυξ εβηέθαθμξ ιπμνεί κα ακαβκςνίγεζ ηαζ κα 

πνμθένεζ θέλεζξ ηαζ ιυκμ μ δελζυξ ιπμνεί κα ζπεδζάγεζ εζηυκεξ. (…) μ πμθζηζζιυξ ιαξ οπέηορε ζηδ 

ζαβήκδ αοηήξ ηδξ παθζάξ ζδέαξ (…) υηζ, δδθαδή, δ κυδζή ιαξ είκαζ μ ηυπμξ υπμο ζοκακηχκηαζ 

ακηζεεηζηά γεφβδ ανπχκ. Ώπυ ηδ ιζα οπάνπεζ ημ “θμβζηυ” ηζ απυ ηδκ άθθδ ημ “ακαθμβζηυ”. Σμ 

ανζζηενυ διζζθαίνζμ είκαζ “μνεμθμβζηυ”, εκχ ημ δελζυ είκαζ “ζοκαζζεδιαηζηυ”» 
1070

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Μπμγυ,  φ.π., ζ.65 



 387 

ζηελ επίιπζε φισλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε, θαζψο ζα 

δηεηζδχζνπκε φιν θαη πην πνιχ ζηα άδπηα ηεο ζπκπαληηθήο κεραληθήο.»1071
 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ πζζηεφεζ, επίζδξ, υηζ ηαζ δ ηνέθα είκαζ ιζα ιμνθή ακχηενδξ βκςζζαηήξ 

ηαηάζηαζδξ ηαζ υηζ μ «ηνεθυξ» έπεζ πνυζααζδ ζε πενζμπέξ ημο κμο αηαηάθδπηεξ απυ 

ηδκ ημζκή θμβζηή. Γζ‟ αοηυ ελάθθμο ηαζ μ «ηνεθυξ» Δθίαξ ζημ Βνπλφ είκαζ 

μοζζαζηζηά πανζζιαηζηυξ. Σμ ίδζμ απμθαίκεηαζ ηζ εδχ δ Ώββεθζηή: 

 

Ώγγειηθή: (…) Ξέξεηε φηη ε ηξέια δελ είλαη αζζέλεηα. Βίλαη έλαο ειεπζεξσηήο 

ηνπ κπαινχ, πνπ νδεγεί ην άηνκν ζε δηαπηζηψζεηο θαη ελέξγεηεο, έμσ 

απφ ηελ πεπαηεκέλε. (…) φια απηά απνηεινχλ κηα άιιε θάζε ηνπ 

αλζξψπνπ, πνπ νδεγνχλε ηε ζθέςε ζε άγλσζηα πεδία γηα ηνπο 

πνιινχο.
1072

 

 

8)  ηα δφμ ηεθεοηαία εεαηνζηά ένβα έπμοιε, πθέμκ, λεηάεανδ ηδ εέζδ ημο ΐ. 

Γζχβα βζα ημ Θείμκ: δεκ πζζηεφεζ ζε εεσηυ ζπεδζαζιυ αθθά ζηδ θοζζηή ελεθζηηζηή 

κμιμηέθεζα: 

 

Ώγγειηθή:  Πηζηεχεηε ζηνλ κνλαδηθφ Θεφ; 

Αξ. Κνέλ:  Βγψ, λαη! 

Ώγγειηθή: Βγψ φρη. Οη θπζηθνί λφκνη δελ εκπεξηέρνπλ έλαλ Θεφ. Μία ππέξηαηε 

δχλακε. Μεηά ην Μπηλγθ Μπαλγθ, ην Έλα δηαζιάζηεθε ζε πνιιά. Δ 

θχζε είλαη έλα κείγκα νξκώλ θαη ελλνηώλ.1073
 

 

Σδκ ίδζα άπμρδ ελέθναζε ηαζ ζημκ Γνλ Κηρψηε ηαζ ζηδ Μήδεηα. Οζ ενδζηείεξ, ηαηά 

ημκ ΐ. Γζχβα, έπμοκ ιμκαδζηυ ζημπυ ημοξ κα παναπθακμφκ, ημοξ αδαείξ. 

 

Ώγγειηθή: Μα γηα πνηα ινγηθή κηιάηε; Γηα θείλε  πνπ βαζίδεηαη ζηα θαηλφκελα, 

πνπ έρνπλ απνδεηρηεί επηζηεκνληθά φηη είλαη απαηειά; Οη άλζξσπνη 

δελ είλαη νχηε ζαλ ηα δψα, νχηε ζαλ ηα θπηά. ΐιέπνπλ θη 

αληηιακβάλνληαη κηα πεξηιεπηηθή κνξθή ηνπ θφζκνπ. Υνλδξνεηδή. Με 

                                                 
1071

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ακηζζηνμθή ηδξ ηναβςδίαξ», υ.π., ζ.7 
1072

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Μπμγυ, φ.π., ζ.66 
1073

 Απηφζη ζ.20 
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ρξψκαηα θη επσδηέο. ρήκαηα θαληαζηηθά πνπ βνιεχνπλ ηνλ επάισην 

ςπρηζκφ ηνπο. Μνξθέο θαζεζπραζηηθέο, γηα λα ρξπζψλνπλε ην ράπη 

ελφο θφζκνπ ζθιεξνχ θη απάλζξσπνπ (…).1074
 

 

Ώθμφ έπεζ ηαηαννίρεζ ηδκ φπανλδ εκυξ Θεμφ ζοβηθίκεζ ηαζ πάθζ πνμξ ηδκ θζθμζμθία 

ηςκ πνμζςηναηζηχκ, εζδζηυηενα ημο Δνάηθεζημο, υπμο ημ αέκαμ βίβκεζεαζ ηαζ δ 

εκαθθαβή ηςκ ιμνθχκ ηαζ ηςκ εζδχκ ηονζανπμφκ.  

 

Ώγγειηθή: πγθνηλσλνχζα χιε πνπ ελαιιάζζεηαη θαη εθθνιάπηεηαη ζε 

ακέηξεηνπο ζπλδπαζκνχο, είκαζηε. ήκεξα εγψ, αχξην εζχ, είλαη ην 

ίδην πξφζσπν θαη άλζξσπνο θαη δέληξν θαη Θεφο. Μία ε νπζία, έλαο 

ν δξφκνο θη έλα ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ! Βγψ, δφθησξ Κνέλ, δελ 

ζαο δήηεζα ηίπνηε άπξεπν. Να ελαιιάμνπκε ηελ χιε καο ζέισ 

απιψο. Ώπηήλ ηελ πξάμε ν Υξηζηφο ηελ νλφκαζε αγάπε θαη νη 

αξραίνη καο έξσηα.
1075

 

 

Ώοηή είκαζ ηαζ δ «απμηάθορδ» πμο ηάκεζ μ ΐ. Γζχβαξ ιε ημ Μπνδφ. Ο ένςηαξ, ημ 

άθοθμ μκ, δ Ώββεθζηή, δ εκμπμίδζδ ηςκ Μπμγυ, δ δζανηήξ νμή φθδξ
1076

, 

ζδιαημδμημφκ ηδκ αέκαδ εκαθθαβή γςήξ-εακάημο, ιέζα απυ δζαθμνεηζηέξ δμιέξ ηαζ 

ιμνθέξ φπανλδξ. Ο ΐ. Γζχβαξ ηαημνεχκεζ ι‟ έκακ εηπθδηηζηυ ηνυπμ κα ζοκδοάγεζ 

έκκμζεξ απυ δζαθμνεηζηέξ πδβέξ ηαζ πνμεθεφζεζξ. Βκμπμζεί ενδζηεοηζηά δυβιαηα 

(πνζζηζακζηή αβάπδ) ιε ιοεμθμβζηέξ έκκμζεξ (ανπαζμεθθδκζηυξ ένςηαξ). Πθάεεζ, έηζζ, 

έκακ θμβμηεπκζηυ ιφεμ ζημκ μπμίμ ηαενεθηίγεζ ηδκ ζδεμθμβία ημο. Σμ Μπνδφ είκαζ δ 

απυθοηδ ζφκεεζδ ηςκ ζδεχκ ημο. Έκα ζηαονυθελμ υπμο δζαζηαονχκμκηαζ υθεξ μζ 

πνμδβμφιεκεξ απμθάκζεζξ ημο, απμηαθφπημκηαξ μθμηθδνςιέκα ηαζ ακαθοηζηά ηδ 

μκημθμβία ηαζ ηδκ ημζιμθμβία ημο. 

 

                                                 
1074

 Απηφζη ζ.63 
1075

 Απηφζη ζ.59 
1076

 Richard Dawkins, Ο πμηαιυξ ηδξ γςήξ, φ.π., ζ.26: «πμηαιυξ ηδξ γςήξ, (…) ημ DNA» 
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Β΄ ΜΔΡΟ 

Αηζζεηηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ 

ζηε δξακαηνπξγία ηνπ Β. Εηώγα 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν θαηλόκελν ηνπ ζαλάηνπ σο «αηζζεηηθό» γεγνλόο  

ζηε δξακαηνπξγία ηνπ Β. Εηώγα  

 

Ο ΐ. Γζχβαξ απυ πμθφ κςνίξ, ζημ Πανίζζ, ήνεε ζε επαθή ιε αζζεδηζηά νεφιαηα ηαζ 

ηζκήιαηα ηςκ ανπχκ ημο 20
μο

 αζχκα. οκμιίθδζε ηαζ ζοκενβάζηδηε ιε πμζδηέξ 

εηπνμζχπμοξ ημο Λεηνζζιμφ ηαζ ημο Νηακηασζιμφ. πςξ μιμθυβδζε μ ίδζμξ ζε 

ζοκεκηεφλεζξ ή ζε δμηζιζαηά ημο ηείιεκα επδνεάζηδηε πενζζζυηενμ απυ ημκ 

Τπεννεαθζζιυ ηαζ ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο. Γεβμκυξ είκαζ, υηζ μ ΐ. Γζχβαξ δεκ 

αημθμφεδζε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ αζζεδηζηυ ηίκδια μφηε οζμεέηδζε ζοβηεηνζιέκμ 

δναιαημονβζηυ φθμξ, βθχζζα ή ηεπκμηνμπία. Ώοηυ πμο ημκ παναηηδνίγεζ, υπςξ ηαζ 

ζημ ζδεμθμβζηυ επίπεδμ, είκαζ δ ζοκεεηζηή ηαζ ζοβηεναζηζηή πνμζπάεεζα πμο έηακε 

χζηε κα δδιζμονβήζεζ έκα κέμ είδμξ εεαηνζηήξ βναθήξ, επζδεηηζηυ ημο ζδεμθμβζημφ 

ημο θμνηίμο. 

 

ηδκ πανμφζα εκυηδηα εα πνμζπαεήζμοιε κα ακαδείλμοιε ηδ ζοββέκεζα ηαζ ηδ 

ζοκάθεζα ηδξ αζζεδηζηήξ ημο ιε ηα πνμακαθενεέκηα ηζκήιαηα, υπςξ αοηέξ 

δζαθαίκμκηαζ ιε βκχιμκα ημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο, πμο είκαζ μ ηεκηνζηυξ 

ζδεμθμβζηυξ ηζ αζζεδηζηυξ πονήκαξ ηςκ εεαηνζηχκ ημο ένβςκ. Βζδζηυηενα, εα 

ακαθενεμφιε ζηζξ δναιαημονβζηέξ ηαζ ηζξ ζηδκζηέξ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμίδζε μ 

ζοββναθέαξ ζηα εεαηνζηά ημο ένβα βζα κα απμηοπχζεζ ημκ «εάκαημ» ηαζ ηα 

ζδεμθμβζηά ημο ζοιθναγυιεκα. 

 

Α. ΛΔΣΡΗΜΟ 

Κακείξ απυ ημοξ ιεθεηδηέξ ημο ΐ. Γζχβα, αθθά μφηε ηαζ δ πανμφζα ένεοκα, 

ακέδεζλακ ζημζπεία επζννμήξ ημο απυ ημκ Λεηνζζιυ. Δ ιυκδ ακαθμνά πμο έπμοιε 

είκαζ απυ ημκ ίδζμ: 

 

«Λεηξηζκφο είλαη έλα παηρλίδη κε ηηο ιέμεηο. Αειαδή έπαηξλαλ ιέμεηο θαη αθαηξνχζαλ απ‟ απηέο 

γξάκκαηα, πξφζζεηαλ γξάκκαηα θαη έβγαηλε κηα ιέμε. Ώιιά νη απφςεηο πνπ θπθινθνξνχζαλ 
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ζηελ παξέα απηή ήηαλ φηη κπνξείο λα θάλεηο φπνηα κνξθή ζέιεηο αξθεί λα ηαηξηάδεη ζηελ ηδέα 

πνπ έρεηο ζπιιάβεη. Ώπηφ επεξέαζε πνιχ ηα έξγα κνπ θαη είλαη έλα ζηνηρείν πνπ αθφκα 

θξαηψ. Αειαδή, ηα έξγα κνπ δελ κνηάδνπλ ζε κνξθή ην έλα κε ην άιιν. Σν θίλεκα φκσο απηφ 

αθνξνχζε ην ήζνο πνπ έπαηξλε ε ινγνηερλία. Ήηαλ έλα θαζαξά λεφηεξν ήζνο, έλα άλνηγκα 

πεξηζζφηεξν πξνο ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ, φπσο καο παξνπζηάδνληαη ζήκεξα θαη ζ‟ 

απηφ βνεζνχζε πάξα πνιχ ε ειεπζεξία ησλ κνξθώλ. Αελ κπνξεί, δειαδή, λα δνπιέςεηο 

νπνηαδήπνηε ηδέα κε ηελ ίδηα κνξθή. Βθεί έγξαςα επίζεο, ην κνλφπξαθην Ο ύπλνο (…)»1077
 

ηαζ «Έθπγα ζηε ΐηέλλε φπνπ παξαθνινχζεζα ηελ θηινζνθηθή ζρνιή θαη εληάρζεθα ζην 

θίλεκα ηνπ ιεηξηζκνχ (…) Σν θίλεκα ηνπ ιεηξηζκνχ επέηξεπε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

νπνηαζδήπνηε θφξκαο, πξνθεηκέλνπ λα εηπσζεί ε νπζία.»
1078

  

 

Ο ΐ. Γζχβαξ, υπςξ ακαθένεζ, εήηεοζε ανπζηά ζημ ηίκδια ημο Λεηνζζιμφ, υζμ ήηακ 

ζηδ ΐζέκκδ, οζμεεηχκηαξ απ‟ αοηυκ, ηαηά δζηή ημο μιμθμβία, κόλν ηδκ εθεοεενία 

θυνιαξ «πξνθεηκέλνπ λα εηπσζεί ε νπζία». Σμ ιμκυπναηημ Όπλνο ίζςξ κα ήηακ έκαξ 

πεζναιαηζζιυξ ιε «ζπαζιέκεξ» θέλεζξ ηαηά ηζξ θεηνζζηζηέξ επζηαβέξ. Ώοηυ, υιςξ, δεκ 

ημ βκςνίγμοιε ηαεχξ ημ ένβμ αοηυ δεκ έπεζ ανεεεί αηυια. 

 

Β. ΤΜΒΟΛΗΜΟ 

 

Γεβμκυξ είκαζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμζεί ζηα εεαηνζηά ημο ένβα ακηζηείιεκα, 

εζηυκεξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ ςξ ζφιαμθα. Ο ζοιαμθζζιυξ ςξ αζζεδηζηυ ηίκδια ημο 

ηεθεοηαίμο διίζεςξ ημο 19
μο

 αζχκα είπε ζοβηεηνζιέκδ ζδεμθμβία, δζαηδνφλεζξ ηαζ 

δεδμιέκδ ηεπκμηνμπία, υπςξ δζαηοπχεδηακ ζημ ιακζθέζημ
1079

 ημο πμο δδιμζζεφηδηε 

                                                 
1077

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «ΐαζίθδξ Γζχβαξ: Σμ πνυζςπμ, δ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδ 

Γζμφθδ Πεγμπμφθμο, φ.π., ζ.10 
1078

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ,  «Μμκαπζηή δζαδνμιή ζημ εεαηνζηυ θυβμ». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδκ Άκκα Κυηαθδ, 

Πξηλ, 7 Αεηειανίμο 1997 
1079

 Jean Morreas, «Le Symbolism, Un manifest litteraire», Le Figaro, Le supplement Litteraire, 18 

Septembre, 1886, p.1-2. Πδβή: ρδθζμπμζδιέκα ανπεία ηδξ Biblioteque Nationale de France: «Nous 

avons déjà proposé la dénomination de symbolisme comme la seule capable de désigner 

raisonnablement la tendance actuelle de l'esprit créateur en art.(…) Ennemie de l'enseignement, la 

déclamation, la fausse sensibilité, la description objective, la poésie symbolique cherche à vêtir l‟Idée 

d'une forme sensible qui, néanmoins, ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à 

exprimer l'Idée, demeurerait sujette. L'Idée, à son tour, ne doit point se laisser voir privée des 

somptueuses simarres des analogies extérieures ; car le caractère essentiel de l'art symbolique consiste 

à ne jamais aller jusqu'à la concentration de l'Idée en soi. Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature, 

les actions des humains, tous les phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes ; ce sont 

là des apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités ésotériques avec des Idées 

primordiales.» Δ ιεηάθναζδ δζηή ιμο: «Βπενζηή απέκακηζ ζηδκ πθδνμθμνία, ζηδ δήθςζδ, ζηδκ 

ρεφηζηδ εοαζζεδζία, ζηδκ ακηζηεζιεκζηή πενζβναθή, δ ζοιαμθζζηζηή πμίδζδ επζδζχηεζ κα κηφζεζ ηδκ 

Εδέα ιε ιζα αζζεδηζηή ιμνθή, πμο, οπδνεηχκηαξ ηδκ έηθναζδ ηδξ Εδέαξ, εα ιέκεζ οπμηείιεκδ ζε ηείκδ. 
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απυ ημκ Γακ Μμνεάξ ημ 1886 ζηδκ εθδιενίδα Le Figaro. Κονίανπμ ζημζπείμ ζηδκ 

ζδεμθμβία ημο ζοιαμθζζιμφ ήηακ δ πεπμίεδζδ ζηδκ φπανλδ ιζαξ Ώπυθοηδξ Εδέαξ
1080

, 

ηνοιιέκδξ απυ ηδ θαζκμιεκζηή πναβιαηζηυηδηα, δ μπμία ιπμνμφζε κα απμηαθοθεεί 

ιυκμ ιέζς ηςκ ζοιαυθςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ ηέπκεξ. Δ ζδεαθζζηζηή πνμζέββζζδ 

ημο ηυζιμο, δ έκημκα ιοζηζηζζηζηή δζάεεζδ, δ ζημηεζκυηδηα ηαζ δ αζάθεζα, δ 

ζοβηζκδζζαηά θμνηζζιέκδ αηιυζθαζνα ηαζ ηεθζηά ημ ακέθζηημ ηδξ απυθοηδξ 

ζφθθδρδξ ηδξ Ώθήεεζαξ πμο απμδυεδηακ ζημοξ ζοιαμθζζηέξ ένπμκηαζ ζε πθήνδ 

ακηίεεζδ ιε ηδ δζαθεηηζηή ηαζ οθζζηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο ζφιπακημξ πμο πνεζαεφεζ 

μ ΐ. Γζχβαξ ζηα εεαηνζηά ημο ένβα. Ο ΐ. Γζχβαξ δεκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ 

ζοιαμθζζηήξ ηαεχξ είκαζ πμθέιζμξ ηάεε ζδεαθζζιμφ, πμθέιζμξ ηάεε «ηνοιιέκδξ 

αθήεεζαξ» ηαζ ηάεε απυθοημο πνςηανπζημφ υκημξ. Βίκαζ έκαξ ζοββναθέαξ πμο ηα 

εεαηνζηά ημο ένβα ζοκδζαθέβμκηαζ ιε ημκ Δνάηθεζημ, ιε ημκ Νίηζε, ιε ημκ Κ. Ώλεθυ, 

ιε ημκ Γ. Π. ανην ηαζ ημκ Ώ. Καιφ. Καιζά ιεηαθοζζηή ηαζ ηακέκαξ οπενααηζζιυξ 

δεκ οπμκμείηαζ πμοεεκά. Υνδζζιμπμζεί, υπςξ μζ ζοιαμθζζηέξ, ηδ εεαηνζηή ηέπκδ ςξ 

ιέζμ απμηάθορδξ ηδξ ζοιπακηζηήξ κμιμηέθεζαξ, αθθά ιζαξ κμιμηέθεζαξ πμο 

ανίζηεηαζ ζημκ ακηίπμδα ηδξ ακηίζημζπδξ ημο ζοιαμθζζιμφ, ιζαξ κμιμηέθεζαξ πμο 

παηά βενά ζε οθζζηζηά ηαζ επζζηδιμκζηά πνυηοπα. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζοιπακηζηή 

κμιμηέθεζα πμο ηαηαθάζηεζ ζημ αέκαμ βίβκεζεαζ ηαζ υπζ ζε ηάπμζα απυθοηδ ζηαεενά 

αθδεείαξ. 

 

Ώκαθμνζηά ιε ηδκ ηεπκμηνμπία ημο, μ ΐ. Γζχβαξ πνάβιαηζ πνδζζιμπμζεί ζφιαμθα ηαζ 

ζοιαμθζηέξ εζηυκεξ, υπζ υιςξ βζα κα απμηνφρεζ, αθθά βζα κα δζαζαθδκίζεζ, βζα κα 

απμηαθφρεζ. Δ πνήζδ ζοιαυθςκ δεκ είκαζ ζηακή ζοκεήηδ βζα κα παναηηδνζζηεί μ ΐ. 

Γζχβαξ ζοιαμθζζηήξ. Βλάθθμο, μ Ίρεκ ανκζυηακ ηδ ζοιαμθζζηζηή πνυεεζδ πμο ημο 

απμδίδμκηακ ιέγνληαο: 

                                                                                                                                            
Δ Εδέα, ιε ηδ ζεζνά ηδξ, δεκ πνέπεζ κα ζηενδεεί ιε ηακέκα ηνυπμ ηα  πμθοηεθή εκδφιαηα ηςκ 

ελςηενζηχκ ακαθμβζχκ. Γζαηί μ μοζζχδδξ παναηηήναξ ηδξ ηέπκδξ ημο ζοιαμθζζιμφ ζοκίζηαηαζ ζημ κα 

ιδ θηάκεζξ πμηέ ιέπνζ ηδκ ζφθθδρδ ηδξ Εδέαξ ηαεαοηήκ. Έηζζ, ζηδκ ηέπκδ αοηή, μζ πίκαηεξ ηδξ θφζδξ, 

μζ πνάλεζξ ηςκ ακενχπςκ, υθα ηα ζοβηεηνζιέκα θαζκυιεκα δεκ εα ιπμνμφζακ κα εηδδθςεμφκ αοηά 

ηαεαοηά: πνυηεζηαζ εδχ βζα θαζκυιεκα ακηζθδπηά ιέζς ηςκ αζζεήζεςκ, πνμμνζζιέκα κα 

ακαπαναζηήζμοκ ηζξ εζςηενζηέξ ημοξ ζπέζεζξ ιε ανπέηοπεξ Εδέεξ (…)» 
1080

 Oscar G. Brockett, History of the theatre, Allyn & Bacon, 1995, 7
th

 edition, p.442: «Γζα ημοξ 

ζοιαμθζζηέξ, δ οπμηεζιεκζηυηδηα, μζ εηθνάζεζξ ημο ροπζζιμφ, ηαζ μζ ιοζηδνζχδεζξ εζςηενζηέξ ηαζ 

ελςηενζηέξ δοκάιεζξ ήηακ μζ πδβέξ ιζαξ ακχηενδξ ιμνθήξ αθήεεζαξ απυ εηείκδ πμο ήηακ ζε εέζδ κα 

απμηαθφρεζ δ απθή παναηήνδζδ ηςκ ελςηενζηχκ θαζκμιέκςκ. Τπμζηήνζγακ υηζ δ ηνοιιέκδ αοηή 

αθήεεζα δεκ ιπμνμφζε κα παναζηαεεί άιεζα, πανά ιυκμ ιέζα απυ ζφιαμθα, ενφθμοξ, ιφεμοξ ηαζ 

ζοβηίκδζδ.» Δ ιεηάθναζδ δζηή ιμο. 
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« (…) φηη ε δσή είλαη γεκάηε απφ ζχκβνια, ζπλεπψο ην ίδην φθεηιε λα ζπκβαίλεη θαη κε ηα 

έξγα κνπ.»1081
 

Βπζπθέμκ, μ θυβμξ ημο ΐ. Γζχβα είκαζ δζαοβήξ ηαζ απμηαθοπηζηυξ ηαζ ηαευθμο 

ηνοπηζηυξ ή ζημηεζκυξ
1082

, υπςξ παναηηδνίζηδηε μ ζοιαμθζζηζηυξ θυβμξ. Ο ΐ. 

Γζχβαξ επζθέβεζ κα δδιζμονβήζεζ ηδ δζηή ημο ιοεμθμβία -δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηαζ 

ηα κέα επζζηδιμκζηά δεδμιέκα ηδξ επμπήξ ημο- βζα κα απμδχζεζ, ιε θυβμ ζαθή ηαζ 

πμζδηζηυιμνθμ, ημκ ζημπαζιυ ημο. Έηζζ, θμζπυκ, μ ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμίδζε ιεκ 

ζφιαμθα ηαζ ιοεμθμβζηά ζημζπεία ηα εκέηαλε, υιςξ, ζ‟ έκα εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ 

αζζεδηζηυ ηαζ ζδεμθμβζηυ πθαίζζμ -υπςξ εα απμδεζπεεί παναηάης- απ‟ αοηυ ηςκ 

ζοιαμθζζηχκ.  οκεπχξ, μφηε ημ ζδεμθμβζηυ οπυααενμ μφηε δ ηεπκμηνμπζηή ηαηηζηή 

ημο ΐ. Γζχβα ζοκάδμοκ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ημο ζοιαμθζζιμφ.  

 

Δ βναθή ημο ΐ. Γζχβα ηαζ ημ αζζεδηζηυ νεφια ημο ζοιαμθζζιμφ είκαζ ζοββεκείξ ελ 

αβπζζηείαξ, ζημκ ααειυ πμο ηάπμζα ζημζπεία ημο ζοιαμθζζιμφ ηθδνμδμηήεδηακ
1083

 

ζημκ Τπεννεαθζζιυ ηαζ ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο -πμο είκαζ ηα ηονζυηενα 

αζζεδηζηά νεφιαηα απυ ηα μπμία επδνεάζηδηε μ ζοββναθέαξ. ηδκ ζζημνία ημο 

εεάηνμο, ελάθθμο, παναηδνμφιε ιζα δζανηή πμνεία επακάζηαζδξ ηαζ ακηίδναζδξ, 

υπμο μζ κέεξ θυνιεξ ηαζ ηεπκζηέξ, άθθμηε ζοιπθέημοκ άθθμηε πνμηαθμφκ ηζξ ηαζ 

ακαιεηνχκηαζ ιε παθαζυηενεξ, εκχ ηαοηυπνμκα εέημοκ ηζξ αάζεζξ βζα ηζξ 

επενπυιεκεξ. ‟ αοηυ ημ ελεθζηηζηυ πθαίζζμ, είκαζ πζμ δυηζιμ κα ακαγδηήζμοιε ηδ 

βεκεαθμβία ηαζ ηδκ ηαηαβςβή ηδξ βναθήξ ημο ΐ. Γζχβα εηεί υπμο οπάνπεζ ζοιθςκία 

δζαηδνφλεςκ ηυζμ ζε ζδεμθμβζηυ υζμ ηαζ ζε αζζεδηζηυ επίπεδμ, δδθαδή ζηα 

αζζεδηζηά νεφιαηα ηςκ ανπχκ ημο 20
μο

 αζχκα -ηα μπμία ειπενζέπμοκ μφηςξ ή άθθςξ 

ρήβιαηα απυ ηα πνμβεκέζηενα. Οπμζαδήπμηε, θμζπυκ, πνμζπάεεζα κα ζοζπεηίζμοιε 

ηδ εεαηνζηή βναθή ημο ΐ. Γζχβα ιε ηδκ αζζεδηζηή ηαζ ηδκ ζδεμθμβία ζδεαθζζηζηχκ
1084

 

                                                 
1081

 J. L. Styan, Modern drama in theory and practice 2, Symbolism, Surrealism and the Absurd, 

Cambridge University Press, 1981, ζ.26 (Δ ιεηάθναζδ δζηή ιμο) 
1082

 «Σμ πμθφ πμο ιπμνχ κα ιακηέρς, είκαζ πςξ απαβμνεφεηαζ ζημκ ζοιαμθζζηή πμζδηή κα πενζβνάρεζ 

ηαζ κα μκμιάζεζ μηζδήπμηε. (…) Πμηέ ηα πνάβιαηα εηεί δεκ απμηαθφπημκηαζ ιε η‟ υκμιά ημοξ. (…) 

Ώπ‟ αοηυ πνμηφπηεζ ιζα ααεζά ζημηεζκυηδηα. Ώθθά δ ακενςπυηδηα είκαζ πμθφ ημοναζιέκδ βζα κα 

ηαηαθάαεζ, εδχ ηαζ πμθφ ηαζνυ δίκεηαζ ζηζξ θέλεζξ ιζα ζδιαζία. Ο η. Jean Moreas, ακαββέθθεζ ημ ηέθμξ 

ηδξ παθζάξ αοηήξ ζοκήεεζαξ.» Άνενμ ημο P. Bourde, «Οζ παναηιζαημί πμζδηέξ», Le Temps, 6 

Ώοβμφζημο 1885. Παναηίεεηαζ ζημ: A. France, J. Moreas, P. Bourde, Σα πξψηα φπια ηνπ πκβνιηζκνχ, 

ιηθν. Έηημνα Πακηαγή, Γκχζδ, Ώεήκα, 1983, ζζ.19-20 
1083

 J. L. Styan, φ.π., p.45-145 
1084

 Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ ηίκδια ημο κεμνμιακηζζιμφ, ζοββεκέξ ημο ζοιαμθζζιμφ, μζ δζαηδνφλεζξ 

ημο μπμίμο ένπμκηαζ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε ηα υζα ζδεμθμβζηά ζημζπεία ακζπκεφμκηαζ ζηα εεαηνζηά 

ένβα ημο ΐ. Γζχβα. 
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νεοιάηςκ, υπςξ ημο ζοιαμθζζιμφ, εα πνμζέηνμοε ακαπυθεοηηα ζημοξ ζημπέθμοξ 

πμο πνμακαθέναιε. 

 

Γ. ΝΣΑΝΣΑΨΜΟ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο κηακηασζιυξ θαίκεηαζ υηζ επδνέαζε ημκ ΐ. Γζχβα ςξ πνμξ ηδκ ακαηνεπηζηή 

ζδεμθμβζηή μπηζηή ημο αθθά ηαζ ςξ πνμξ ηδκ αίαζδ ηαζ επζεεηζηή αζζεδηζηή ημο. ηα 

παναηάης εεαηνζηά ένβα ακαδεζηκφμκηαζ μζ ακαθμνέξ ηαζ μζ μιμζυηδηεξ ιε ημκ 

Νηακηασζιυ, ιέζς ηδξ ζηδκζηήξ απεζηυκζζδξ ημο θαζκμιέκμο ημο εακάημο. 

  

1. Μέγαο Μπεεδάρ 

ημ ιμκυπναηημ μ Μέγαο Μπεεδάρ μζ ζδεμθμβζηέξ ακαθμνέξ ζημ ηίκδια ημο Νηακηά 

είκαζ ειθακείξ. Δ ζδεμθμβζηή πδβή ηδξ «ιακζαζιέκδξ» ακηίδναζδξ ημο ΐ. Γζχβα 

ζοιπμνεφεηαζ ιε ηδκ ηονίανπδ πναηηζηή ημο ηζκήιαημξ ημο Νηακηά, ημ μπμίμ, μ ΐ. 

Γζχβαξ, εαφιαγε
1085

 ηαζ, εκ ιένεζ, αημθμφεδζε. Σμ Νηακηά ζηάεδηε ημ ζδεμθμβζηυ 

ημο εθαθηήνζμ, ζημ μπμίμ πάηδζε βζα κα εηημλεοεεί ζε ιεβαθφηενα φρδ -ανβυηενα, 

ιέζς ημο οπεννεαθζζιμφ. Σμ ιυημ «Ώκηί ηα πάκηα»
1086

, ημο Νηακηασζιμφ, 

οθμπμζείηαζ ζημ ιμκυπναηημ αοηυ ιέζα απυ ηδκ ακαπάκηεπδ δμθμθμκία ηδξ βζαβζάξ 

απυ ημκ εββμκυ. 

Ο εββμκυξ είκαζ μ θμνέαξ ηδξ αίαζδξ ακαηνμπήξ ηδξ ηαεεζηδηοίαξ ηαηάζηαζδξ. 

Ώοηυξ, μ ανπζηά άαμοθμξ, ηνμιμηναηδιέκμξ -50πνμκμξ, ιε ημκηά πακηεθυκζα- 

εββμκυξ, ελεβείνεηαζ ηαζ επακαζηαηεί. Σμθιά, ακηζζηέηεηαζ ζημκ θμνέα ημφ ζάπζμο, 

δζαζςκζγυιεκμο ζοζηήιαημξ -ηδ Γζαβζά-, πμο ηυζα πνυκζα ημκ ηναηά αζπιάθςημ, ζε 

«κδπζαηή» πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ. Σμ ιαπαίνζ ημο εββμκμφ, έπεζ ηανθςεεί ζημ 

ζηήεμξ ηδξ Γζαβζάξ, ζε ιζα «ηαηά ιέηςπμ επίεεζδ». Πνυηεζηαζ βζα ιζα κηακηασζηζηήξ 

αζζεδηζηήξ, επίεεζδ, πμο θακενχκεζ, ιζα πςνίξ έθεμξ ανπή, ηαζ πνμιδκφεζ ηδκ 

                                                 
1085

ΐαζίθδξ Γζχβαξ: «Βλάθθμο απυ ημ Dada λεηίκδζακ υθα ηα θμβμηεπκζηά ηζκήιαηα. Ο Νηακηασζιυξ 

ήηακ ιζα θμμηεπκζηή έηνδλδ, είπε πάνα πμθθέξ ζδέεξ, ήηακ εκακηίμκ ημο ηαηεζηδιέκμο ζηδκ ηέπκδ». 

Παναηίεεηαζ ζημ: Γζμφθδ Πεγμπμφθμο φ.π., ζ.9 
1086

 Υακξ Ρίπηεν, Νηακηά: ηέπκδ ηαζ ακηζ-ηέπκδ, φ.π., ζ.70 ηαζ ζ.76: «θα πνέπεζ κα απμζοκηεεμφκ, κα 

ιδκ ιείκεζ μφηε αίδα ζηδ ζοκδεζζιέκδ ηδξ εέζδ (…) μ ίδζμξ μ άκενςπμξ, κα πενάζεζ ζε ιζα κέα 

θεζημονβζηυηδηα πμο εα ιπμνμφζε κα βίκεζ βκςζηή ιυκμ φζηενα απυ ηδκ μθμηθδνςηζηή άνκδζδ υθςκ 

υζςκ είπακ πνμτπάνλεζ. Μέπνζ ηυηε: ελέβενζδ, ηαηαζηνμθή, πνμηθδηζηυηδηα, ζφβποζδ. (…) Σμ 

Νηακηά ζηδκ ηαεανή ημο ηαηάζηαζδ ήηακ ηαεανή ελέβενζδ, ΏΝΣΕ-ΣΏ-ΠΏΝΣΏ!»
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αζιαηδνή αθοζίδα ζηδκζηχκ δμθμθμκζχκ, πμο πνυηεζηαζ κα αημθμοεήζμοκ απυ ημκ 

ΐ. Γζχβα: 

 

«Ο Θνδσξήο θιείλεη ην θσο θη ακέζσο ην πξνζσπείν θαη ηα ρέξηα ιάκπνπλ θξηθηαζηηθά ζην 

ζθνηάδη. Καπλνί θαη θιφγεο βγαίλνπλ απφ ην ζηφκα. Δ γηαγηά ηζηξίδεη απεγλσζκέλα. Ο 

Θνδσξήο νξκάεη επάλσ ηεο θαη μάθλνπ φια ζηακαηάλε. ηαλ αλνίγεη ην θσο, ν Θνδσξήο έρεη 

βγάιεη ηε κάζθα θαη ηα ρεηξφθηηα θαη θνπληέηαη γαιήληνο ζηελ θνπληζηή πνιπζξφλα. ην 

πάησκα βξίζθεηαη ζσξηαζκέλν ην ζψκα ηεο Γηαγηάο κ‟ έλα καραίξη θαξθσκέλν ζην 

ζηήζνο»
1087

 

 

Έκα αηυια κηακηασζηζηυ ζημζπείμ, πμο ακζπκεφεηαζ ζ‟ αοηυ ημ ιμκυπναηημ είκαζ δ 

«ηαθηηθή αηθληδηαζκνχ»
1088

. Βκχ υθα, ζημ ιμκυπναηημ, δείπκμοκ υηζ δ Γζαβζά είκαζ 

αοηή πμο πνυηεζηαζ κα ηενδίζεζ ηδ ιάπδ -εθυζμκ, επί ηυζα πνυκζα, οπενζζπφεζ ημο 

θμαζζιέκμο εββμκμφ ηδξ- ηεθζηά, αζθκζδζαγυιαζηε, αθμφ υηακ ακάαμοκ ηα θχηα, δ 

δμθμθμκία πμο έπεζ ζοκηεθεζεεί, έπεζ εφηδ ημκ εββμκυ, υπςξ απμηαθφπηεηαζ ζηδκ 

ηεθζηή αμοαή ζηδκή ημο ένβμο. Σμ ζφκεδια «Ξαθληάδσ» ημο Ώπμθθζκαίν
1089

, 

οζμεεηήεδηε εδχ ηαζ απυ ημκ ΐ. Γζχβα, μ μπμίμξ επεηηάεδηε, ανβυηενα, ηαζ ζε 

άθθεξ, πζμ ελεγδηδιέκεξ αηναπμφξ, ζηδκζημφ αζθκζδζαζιμφ. 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ επζηνμηεί ηδκ ελέβενζδ ηαζ ηδκ ακαηνμπή πμο πνέζαεοε ημ ηίκδια ημο 

Νηακηά, ςξ δζέλμδμ ζημ ημζκςκζηυ ηέθια. Δ ζδεμθμβζηή αοηή ηαφηζζή ημο ιε ημοξ 

Νηακηασζηέξ ακζπκεφεηαζ ιέζα απυ ηδκ δναιαημονβία ημο, αθθά επζαεααζχκεηαζ ηαζ 

ιέζα απυ ημκ δμηζιζαηυ ημο θυβμ: « (…) Χζηφζν ρίιηα δπν θαηάινηπα κηαο πεζακέλεο 

επνρήο ζηέθνληαη κεηέσξα εκπφδηα έηνηκα λα γθξεκηζηνχλ θαη ζηακαηνχλ αλφεηα ηελ 

παξαδνρή ηεο θαηλνχξγηαο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο.»
 1090

 

 

2. Σν παξακύζη 

ημ ιμκυπναηημ αοηυ μ εάκαημξ εκυξ κέμο αβμνζμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα πμο δ βζαβζά 

ημο ημφ αθδβείηαζ έκα παναιφεζ απμηεθεί έκα δοκαηυ, υπζ υιςξ ηυζμ πζεακυ, ζοιαάκ. 

Πανυιμζα βεβμκυηα απμηαθμφκηαζ ηοπαία, θυβς ηδξ ιζηνήξ πζεακυηδηάξ ημοξ κα 

                                                 
1087

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Μέβαξ Μπεδγάπ, φ.π., ζ.112 
1088

 C.W.E.Bigsby, Νηαληά θαη νπξεαιηζκφο, ιηθ. Βθέκδξ Μμζπμκά, Βνιήξ 1
δ
, Ώεήκα, 1972, ζ.21 

1089
 Πάηνζη ΐάθκηιπενβη, νπξξεαιηζκφο, ιηθν. Ώθελάκδναξ Παπαεακαζμπμφθμο, Βηδυζεζξ 

Τπμδμιή, Ώεήκα 1982, ζ.24  
1090

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Νμδηζηυ εέαηνμ βεκκζέηαζ. Σμ πζμ αθδεζκυ απυ ηαηααμθήξ ηυζιμο», φ.π., 

ζ.58 
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ζοιαμφκ. Ο ακαπάκηεπμξ ηαζ μθυηεθα απνυζιεκμξ εάκαημξ ημο κέμο αβμνζμφ ζακ 

ηαηαηθείδα ζηδκ αθήβδζδ ημο παναιοεζμφ είκαζ έκα ηπραίν βεβμκυξ, Πνυηεζηαζ βζα 

ιζα δναιαημονβζηή επζθμβή, ακηίζημζπδ ι‟ αοηήκ πμο οζμεεημφζακ μζ 

Νηακηασζηέξ
1091

. Σμ ηοπαίμ ςξ πζεακυ ζοιαάκ ζηδ γςή ημο ακενχπμο ηαζ δ ελ αοημφ 

ακαηνμπή ηςκ δεδμιέκςκ. ημ ιμκυπναηημ αοηυ μ ΐ. Γζχβαξ εζημκμβναθεί έκακ 

ηοπαίμ εάκαημ ηαζ ζδιαζζμδμηεί
1092

, ιε ηδκ απνυζιεκδ αοηή ηαηάθδλδ, υθμ ημ 

ιμκυπναηημ.  

 

Γ. ΤΠΔΡΡΔΑΛΗΜΟ 

 

ηδ ζοκέπεζα εα επζπεζνήζμοιε ιζα ακηζπανααμθή ηςκ δεδμιέκςκ πμο έπμοιε -απυ 

ηδ ζφκμθδ εεαηνζηή βναθή ημο ΐ. Γζχβα- ιε ηα ηονζυηενα αζηήιαηα ηδξ 

οπεννεαθζζηζηήξ βναθήξ βζα κα δζαθεοηάκμοιε ηζξ δζαζοκδέζεζξ ημο ιε ημ ηίκδια 

αοηυ. ηδ δζάνηεζα ηδξ ενιδκεοηζηήξ
1093

 πνμζέββζζδξ ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. 

Γζχβα ηαηαβνάραιε ηα ζδιεία ηαφηζζήξ ημο ιε ηζξ ζδεμθμβζηέξ δζαηδνφλεζξ ημο 

οπεννεαθζζηζημφ ιακζθέζημο π.π.: ηδκ απυννζρδ ηςκ παναδεδμιέκςκ αλζχκ ηαζ 

δεχκ, ηδκ επζδίςλδ ακαηνμπήξ ηδξ ηαεεζηδηοίαξ ηάλδξ πναβιάηςκ ζηδκ ημζκςκία 

ηαζ ζηζξ ακηζθήρεζξ, ηδκ έκημκα επακαζηαηζηή δζάεεζδ ηςκ δναιαηζηχκ ημο 

πνμζχπςκ, ηδκ πνςημηαεεδνία ημο θακηαζζαημφ έκακηζ ημο μνεμθμβζζιμφ  η.μ.η.. Δ 

ακηζζοιααηζηή θφζδ ηαζ ζοιπενζθμνά, ζπεδυκ υθςκ, ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ ημο 

ΐ. Γζχβα ηαηά ηςκ ζδεμθδρζχκ ηδξ πανδηιαζιέκδξ δοηζηήξ ημζκςκίαξ υζμ ηαζ ηαηά 

ηςκ δμβιάηςκ -θζθμζμθζηχκ ηαζ ενδζηεοηζηχκ- ιε ηα μπμία έπεζ βαθμοπδεεί μ 

δοηζηυξ πμθζηζζιυξ, ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ επακαζηαηζηή ηαζ απμννζπηζηή θφζδ ημο 

οπεννεαθζζηζημφ ηζκήιαημξ. 

 

ε υ,ηζ αθμνά, υιςξ, ζηδκ ηεπκμηνμπία ηαζ ηδκ ηεπκζηή ημο, μ ΐ. Γζχβαξ δεκ 

αημθμφεδζε ηζξ επζηαβέξ ημο οπεννεαθζζιμφ βζα άιεζδ νήλδ ιε ηζξ παναδεδμιέκεξ 

δναιαημονβζηέξ θυνιεξ, πανυθμ πμο μ ίδζμξ είπε ηαη‟ επακάθδρδ ακαθένεζ: 

 

                                                 
1091

 Υακξ Ρίπηεν, φ.π., ζ.76, ζ.70 ηαζ ζ.80: «Σμ ηοπαίμ έβζκε ημ ζήια ηαηαηεεέκ ιαξ.», «Ο νυθμξ ημο 

ηοπαίμο, υπζ ζακ ιζα επέηηαζδ ημο πεδίμο ηδξ ηέπκδξ, αθθά ζακ ανπή δζάθοζδξ ηαζ ακανπίαξ.» ηαζ :«Δ 

πνδζζιμπμίδζδ ημο ηοπαίμο άκμζλε ιζα ζδιακηζηή κέα δζάζηαζδ ζηδκ ηέπκδ: ηζξ ηεπκζηέξ ηςκ 

εθεφεενςκ ζοκεζνιχκ, ηςκ απμζπαζιαηζηχκ ζοκεζνιχκ ζηέρδξ,(…).» 
1092

 ΐθέπε ζδεμθμβζηή ακάθοζδ ημο ηάεε εεαηνζημφ ένβμο  
1093

 ΐθέπε Μένμξ Ώ΄, Εδεμθμβζηή ακάθοζδ ημο θαζκμιέκμο ημο εακάημο 
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« (…) ην Πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο (…) είλαη έλα ππεξξεαιηζηηθφ έξγν, γξακκέλν κε ην ζχζηεκα 

ηεο απηόκαηεο γξαθήο, πνπ αληιεί ην ζέκα ηνπ θαηεπζείαλ απ‟ ηνλ ειιεληθφ θνηλσληθφ ρψξν. 

Δ ζεαηξηθή ηνπ κνξθή είλαη ζρεδφλ θιαζηθή. Τπάξρεη θάζαξζε ζην ηέινο.1094 

 

Δ δήθςζή ημο αοηή παναπθάκδζε πμθθμφξ, ηαεχξ πίζηεοε, υηζ δ πθδιιονίδα ηςκ 

εζηυκςκ πμο ένπμκηακ ζημ κμο ημο πήβαγε αοηυιαηα απυ ημ αζοκείδδημ. Βίκαζ 

αθήεεζα υηζ δ εεαηνζηή βναθή ημο ζε επίπεδμ επζθάκεζαξ δμιχκ ηαζ εζηυκςκ 

πνμζμιμίαγε ιε εζηυκεξ ελχθμβεξ, πανυιμζεξ ι‟ αοηέξ ηςκ οπεννεαθζζηχκ 

ηαθθζηεπκχκ. Πχξ ιπμνεί, υιςξ, δ ιμνθή εκυξ οπεννεαθζζηζημφ εεαηνζημφ ένβμο κα 

είκαζ -ηαηά δήθςζή ημο- θιαζηθή ηαζ κα οπάνπεζ θάζαξζε ζημ ηέθμξ; Βπζπθέμκ, ηζ 

εκκμεί μ ΐ. Γζχβαξ ιε ημκ υνμ «αοηυιαηδ βναθή» 1095;  

 

Φαίκεηαζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ υηακ έθεβε «αοηυιαηδ βναθή» ακαθενυηακ ιυκμ ζηδκ 

ηαπφηδηα ζοββναθήξ εκυξ ένβμο ηαζ ζηδκ αδζαιεζμθάαδηδ απυ ημκ μνεμθμβζζιυ 

ηαηαβναθή εζηυκςκ.  Ώοηυ, υιςξ, είκαζ απθχξ ειπκεοζιέκδ θακηαζία, πμο ζημ 

αάεμξ ηδξ ελοπδνεηεί ηδ ζοβηεηνζιέκδ αμφθδζδ ημο ζοββναθέα. Σδ δζαθμνά απυ ηδκ 

αζφκεζδδ έιπκεοζδ -πμο επζηαθείηαζ μ οπεννεαθζζιυξ- εκημπίγεζ μ Νηαθί: 

 

«Δ θαληαζία είλαη ην ζηληξηβάλη πνπ ε νξκή ηνπ ππαθνχεη ζηε βνύιεζή καο. Δ έκπλεπζε, 

αληίζεηα, είλαη θάηη ην αθνχζην, ν ζεξκνπίδαθαο πνπ εθξήγλπηαη αλαπάληερα ζην πην ήζπρν 

ζεκείν ηεο αθξνγηαιηάο θαη πςψλεη ην αικπξφ θαη ρνριαθηζηφ πίδαθά ηνπ ζε κηα θιίκαθα 

απξφβιεπηνπ πάζνπο.»1096
 

 

οκεπχξ, είκαζ ή δεκ είκαζ μ ΐ. Γζχβαξ οπεννεαθζζηήξ; ε υ,ηζ αθμνά ζηδκ ηεπκζηή 

ημο δ απάκηδζδ είκαζ ιάθθμκ ανκδηζηή. Με ημκ δμβιαηζηυ πνμζδζμνζζιυ ημο υνμο, 

πμο πνμτπμεέηεζ ςξ πδβή ημο ηαθθζηεπκήιαημξ ηδ «κηιεκέλε ζθέςε», μ ΐ. Γζχβαξ δεκ 

είκαζ οπεννεαθζζηήξ. Οζ δναιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ μζ εζηυκεξ πμο δδιζμονβεί δεκ 

                                                 
1094

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, οκέκηεολδ ζημκ Γζχνβμ Πδθζπυ, φ.π., 
1095

Μζα απάκηδζδ ζημ ενχηδια αοηυ πνμζπάεδζε κα δχζεζ μ Γνδβυνδξ Εςακκίδδξ ζημ: Γνδβυνδξ 

Εςακκίδδξ, φ.π., ζζ.44-47: «Ώοηυ πμο πζεακυκ κα εκκμεί μ Γζχβαξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ "αοηυιαηδξ 

βναθήξ" είκαζ δ βνήβμνδ
1095

 (ακαθένεζ μ ίδζμξ ημ γήηδια ημο πνυκμο ζοββναθήξ ηςκ ιμκυπναηηςκ) 

ηαηαβναθή ζηδκζηχκ εονδιάηςκ υπςξ αοηά ένπμκηαζ ζημ κμο ημο αδζαιεζμθάαδηα απυ έκακ 

μνεμθμβζηυ εοπνεπζζιυ ημοξ. Κζ υιςξ αοηέξ μζ αδζαιεζμθάαδηεξ εζηυκεξ, πμο ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

ιμκυπναηηςκ απμηεθμφκ ζοπκά ηδκ μοζία ημο ένβμο- θεξ ηαζ δ εζηυκα αοηή απμηεθεί ηδκ ααζζηή αζηία 

βναθήξ ημο ένβμο - δεκ απμηεθμφκ ζε ηαιία πενίπηςζδ, ηαζ πανά ηδκ ηυθιδ ημοξ, ά-θμβεξ 

θακηαζζχζεζξ. (…) Κζ υιςξ. Αεκ είκαζ αοηυ "αοηυιαηδ βναθή" ηαζ δεκ είκαζ αοηυ, ιε ημ γυνζ,  

"οπεννεαθζζηζηυ εέαηνμ".» 
1096

 αθαακηυν Νηαθί, Πανακμσημ-ηνζηζηή, φ.π., ζ.86 
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είκαζ πνμσυκηα ημο αζοκείδδημο αθθά πνμσυκηα πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζε ιαηνυπνμκδ 

δζακμδηζηή επελενβαζία δζαθμνεηζηχκ «πνιηηηζκηθψλ κνξθσκάησλ»
1097

 ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ηάπμζμ ααειυ δζαζζεδηζηήξ εκυναζδξ. Οζ εζηυκεξ πμο δδιζμονβεί -πμζδηζηέξ ή ιδ- 

είκαζ ημκηφηενα ζηδκ έιπκεοζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο
1098

. 

ιςξ, πανυθμ πμο δ δζαδζηαζία «παναβςβήξ» ηςκ εεαηνζηχκ ημο ένβςκ δεκ είκαζ 

αζοκείδδηδ ηαζ ά-θμβδ, μζ εζηυκεξ ημο «ιμζάγμοκ» κα θοηνχκμοκ ιέζα απυ ημ πχια 

ημο οπεννεαθζζηζημφ εενιμηδπίμο. Καζ ιάθζζηα δεκ πνυηεζηαζ βζα πθαζηά ή ρεφηζηα 

άκεδ. Μονίγμοκ οπεννεαθζζιυ. Γζ‟ αοηυ άθθςζηε ηαζ πμθθμί ηνζηζημί ηαζ ιεθεηδηέξ 

ακαβκχνζζακ ηδ παναηηδνζζηζηή αφνα ημοξ. 

 

Σμ αέααζμ είκαζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ δεκ έγξαςε οπεννεαθζζηζηά -ιέζς ηδξ αζφκεζδδξ 

έιπκεοζδξ. ιςξ ήηαλ μ ίδζμξ ππεξξεαιηζηήο. Πνμζέββζγε, δδθαδή, ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ιέζα απυ έκα οπεν-πναβιαηζηυ θίθηνμ. Σα πνμζςπζηά ημο αζχιαηα, 

ηα δζααάζιαηα ηαζ μζ ζηέρεζξ ημο ζοβπςκεφηδηακ ηαζ πςκεφηδηακ ζ‟ έκα ανιμκζηυ 

ζφκμθμ ειπφνεηδξ ειπεζνίαξ. οκεζδδηυ ηαζ αζοκείδδημ, κυδζδ ηαζ έκζηζηημ, φθδ ηαζ 

πκεφια, θφζδ ηαζ πμθζηζζιυξ, αίςια ηαζ βκχζδ δδιζμφνβδζακ έκα ζχια 

παθίιρδζημο, απ‟ υπμο λεπήδδζε δ βναθή ημο ςξ ακαβηαζυηδηα. Καηήνβδζε ηα υνζα 

ημο δοσζιμφ ζημκ εαοηυ ημο. Δ «αοηυιαηδ βναθή» ημο δεκ ήηακ υπςξ άνιμγε ζ‟ έκακ 

οπεννεαθζζηή δ εθεφεενδ ηαηάδοζδ ζημκ ςηεακυ ημο αζοκείδδημο. Ο ΐ. Γζχβαξ 

ημοαάθδζε ζημκ αοευ ημο ηαζ ημκ ηαηαδοηζηυ ελμπθζζιυ ημο, ηδ ιάζηα ηαζ ημκ 

ακαπκεοζηήνα ημο. Καηυπηεοζε ημκ αζφκεζδμ «αοευ» δζαιεζμθααδιέκα. ιςξ 

ηαηαδφεδηε. Κζ ακέζονε ημοξ αθθυημημοξ εδζαονμφξ ημο: ζηδκζηέξ ειπκεφζεζξ 

πνςηυηοπεξ ηαζ πανάδμλεξ πμο πενζθαιαάκμοκ ακμίηεζεξ ζοκακηήζεζξ επζδεηηζηέξ, 

υιςξ, ζοκεζνιζηήξ ενιδκείαξ. Μα ηαζ μζ ελςθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ πνάλεζξ ηςκ 

δναιαηζηχκ ημο πνμζχπςκ ζοκμιζθμφκ ιε δμλαζίεξ πμο έπμοκ πνμέθεεζ απυ ηδ 

ζηέρδ ημο ανπέβμκμο υκημξ. θα βναιιέκα ζε βκχνζιμ φθμξ ηαζ θυνια.  

 

                                                 
1097

Υανά Μπαημκζηυθα, «Πμθζηζζιζηά Μμνθχιαηα ζημ εέαηνμ ημο ΐαζίθδ Γζχβα», ζημ Έηδμζδ 

Πμθφηζιδξ Όθδξ. 20 πνυκζα Νεμεθθδκζηυ Θεαηνζηυ Ένβμ. Ώ΄ οιπυζζμ Νεμεθθδκζημφ Θεάηνμο, φ.π., 

ζζ. 122-131  
1098

 Μάνηζκ Έζζθζκ, Σν ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ, ιηθν. Μάβζαξ Λοιπενμπμφθμο, Αςδχκδ, Ώεήκα, 1996, 

ζ.479: « (…) ημ κα εθεφνεζξ ιζα ηαεμθζηά πμζδηζηή εζηυκα ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ, απαζηεί έκακ 

αζοκήεζζημ ααειυ αζζεακηζηυηδηαξ ηζ έκηαζδξ ζοβηζκδζζαηήξ, ηαζ έκακ αηυια πζμ ιεβάθμ ααειυ 

βκήζζαξ δδιζμονβζηήξ υναζδξ -ιε θίβα θυβζα, έιπκεοζδ.» 
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Ώοηήκ ηδκ ηαηάδοζδ ακαβκςνίγμοκ μζ ιεθεηδηέξ ημο ηζ αοηήκ επζζδιάκαιε ηαζ 

ηαηαβνάραιε ηζ ειείξ. Βλάθθμο, υπςξ ημκίγεζ ηαζ μ Μ. Έζζθζκ ακαθενυιεκμξ ζηα 

εεαηνζηά ένβα ημο Θεάηνμο ημο Παναθυβμο, δεκ είκαζ εφημθμ κα ιζιδεείξ επάλζα ιζα 

ηεπκμηνμπία1099 ακ δεκ έπεζξ αθμιμζχζεζ ηα ζοζηαηζηά ηδξ ζημζπεία. Ο ΐ. Γζχβαξ 

αθμιμίςζε ημκ οπεννεαθζζιυ, ημκ αίςζε ςξ ζοκέκςζδ ηςκ ακηζεέηςκ ηαζ πνμζςπζηή 

ηαηααφεζζδ ζηα έκδμκ. Ώθθά δεκ ημκ πεζνίζηδηε ςξ ιέεμδμ βναθήξ. Δ ζοββέκεζά ημο 

ιε ημκ οπεννεαθζζιυ εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ αζζεδηζηή ζφθθδρδ ηςκ εζηυκςκ ημο 

ηαζ ζηδ δναιαημονβζηή ηεπκζηή ημο ηοπαίμο ηαζ ηδξ πνυηθδζδξ. ηδκ επζδζχλή ημο 

κα πνμηαθέζεζ, κα εηπθήλεζ ηαζ κα ακαβηάζεζ ημκ εεαηή κα εζζέθεεζ ζηδ δζηή ημο 

οπεν-πναβιαηζηυηδηα. Ώκ ηαζ μζ ζηδκζηέξ ημο εζηυκεξ πνμηαθμφκ ιζα «αζηναπή» ηαζ 

«ιμζάγμοκ» κα είκαζ πνμσυκηα αζοκείδδηδξ δζενβαζίαξ -θυβς ηδξ «ακμζηείςζδξ» πμο 

δδιζμονβμφκ ζημκ εεαηή- δ ειανζεήξ ακάθοζδ απμηαθφπηεζ ηδ δζα-κμδηζηή ημοξ 

πνμέθεοζδ. οκεπχξ, μ ΐ. Γζχβαξ δεκ είκαζ ηαεανυαζιμξ οπεννεαθζζηήξ.  

 

ηδκ πανμφζα ένεοκα επζζδιαίκμοιε ηζξ ακηζζημζπίεξ πμο ειθακίγμκηαζ ακάιεζα ζηζξ 

ζηδκζηέξ εζηυκεξ ηςκ δναιάηςκ ημο ηαζ ζε οπεννεαθζζηζημφξ πίκαηεξ. Πνυηεζηαζ 

ιάθθμκ βζα οπεννεαθζζηζηέξ εζηυκεξ πμο πανάπηδηακ ζηδ ικήιδ ημο ζοββναθέα ηαζ 

ηζξ ακέζονε υηακ έηνζκε υηζ ήηακ απαναίηδημ. Βφθμβμ είκαζ, θμζπυκ, ζε πνχημ 

επίπεδμ κα επζζδιακεεί δ οπεννεαθζζηζηή οθή ημοξ ηαζ κα ακεονεεεί δ ηαηαβςβή 

ημοξ. ηακ, υιςξ, θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηαζ ηδκ πεναζηένς 

πναβιάηεοζδ πμο επζθοθάζζεζ μ ΐ. Γζχβαξ ζηδκ ανπζηή ημο ζφθθδρδ ηυηε εα πνέπεζ 

κα ακαεεςνήζμοιε ηαζ κα ημπμεεηήζμοιε αοηέξ ηζξ εζηυκεξ ζημ ηαηάθθδθμ πθαίζζμ. 

οκεπχξ, δζααθέπμοιε ιζα οπεννεαθζζηζηή απυπνςζδ ζηδ εεαηνζηή βναθή ημο ΐ. 

Γζχβα, εκχ ηαοηυπνμκα επζζδιαίκμοιε ηδ δζάζηαζδ
1100

 ηδξ βναθήξ ημο απυ ημ 

ηονίανπμ δυβια ηδξ «αοηυιαηδξ βναθήξ».  

 

                                                 
1099

 Μάνηζκ Έζζθζκ, φ.π., ζ.477: « (…) δεκ αθδεεφεζ ηζ μ ζζπονζζιυξ πςξ ημ μπμζμδήπμηε παζδί ιπμνεί 

κα γςβναθίζεζ ημ ίδζμ ηαθά ιε ημκ Κθέε ηαζ ημκ Πζηάζμ. Τπάνπεζ ηενάζηζα δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ 

ηαθθζηεπκζηά ηαζ εεαηνζηά έβηονδ “αζοκανηδζία” ηαζ ζηδ ζηέηδ ακμδζία. πμζμξ πνμζπάεδζε 

ζμαανά κα βνάρεζ “αζοκάνηδηδ” πμίδζδ ή κα επζκμήζεζ έκα αζοκάνηδημ εεαηνζηυ ένβμ, είκαζ ζε εέζδ 

κα αεααζχζεζ ηδκ αθήεεζα αοημφ ημο ζζπονζζιμφ.» 
1100

 Οζ ηνζηζημί εεάηνμο -ηάεδξ Ανμιάγμξ, Θοιέθδ, υθςκ Μαηνήξ- ηνάηδζακ ιζα πζμ 

ελζζμννμπδηζηή ζηάζδ, πνμζπαεχκηαξ -μζ δφμ ηεθεοηαίμζ- κα ζοκηαζνζάλμοκ ιε αδυηζιμοξ υνμοξ -

πανάθμβδξ-οπεννεαθζζηζηήξ (…) βναθήξ, «ηαεανυ εέαηνμ» ακηίζημζπα- ηα παναηηδνζζηζηά ημο 

Θεάηνμο ημο Παναθυβμο αθθά ηαζ ημο οπεννεαθζζιμφ πμο ακαβκχνζγακ ζηδ βναθή ημο ΐ. Γζχβα. 

Μυκμ μ Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ -ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ- πθδζίαζε πενζζζυηενμ ζημ πκεφια ημο ζοββναθέα 

ιε ηδκ άπμρή ημο υηζ μ ΐ. Γζχβαξ «ηζκείηαζ δίπια ζημκ οπεννεαθζζιυ ηαζ “παξά” ημ πανάθμβμ». 
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ηδ ζοκέπεζα εα ακαθενεμφιε ζηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα ηα μπμία 

πανμοζζάγμοκ αζζεδηζηή ζοββέκεζα ιε ημ ηίκδια ημο Τπεννεαθζζιμφ ζε υ,ηζ αθμνά 

ζημκ ηνυπμ πανμοζίαζδξ ημο θαζκμιέκμο ημο εακάημο.  

 

1. Λαζηηρέλην θέξεηξν 

 

Δ βθςζζζηή εζνςκεία είκαζ δζάποηδ ζ‟ αοηυ ημ ιμκυπναηημ ήδδ απυ ημκ ηίηθμ ημο: 

Λαζηηρέλην θέξεηξν. Ο υνμξ «θαζηζπέκζμ» παναπέιπεζ ζηζξ έκκμζεξ εοθφβζζημ, 

εφηαιπημ, εθαζηζηυ. Δ ημπμεέηδζή ημο, υιςξ, δίπθα ζηδ θέλδ «θένεηνμ» ζ‟ έκα 

ακηζηείιεκμ ηαηελμπήκ ζηένεμ ηαζ άηαιπημ ζοκζζηά εζνςκεία, θυβς ηδξ εββφηδηαξ 

ηςκ δφμ ακηζθαηζηχκ
1101

 υνςκ. Σμ θένεηνμ ζοκεηδμπζηά παναπέιπεζ ζημκ εάκαημ, ζ‟ 

έκα θαζκυιεκμ πμο είκαζ, εη ηςκ πναβιάηςκ, αδζαιθζζαήηδημ, ακαπυηνεπημ, ζηένεμ 

ηαζ αέααζμ. Με ημκ υνμ «θαζηζπέκζμ» υιςξ, πμο παναπέιπεζ ζηδκ εοηαιρία, μ 

ζοββναθέαξ ημπμεεηεί πθάζ ζηδ αεααζυηδηα ημο εακάημο, ηδκ ααεααζυηδηα ημο πφηε. 

Τπαζκίζζεηαζ, δδθαδή, ηδκ εθαζηζηυηδηα ζημκ πνμκζζιυ ημο εακάημο. Γζ‟ αοηυ εκχ 

ζημ ιμκυπναηημ ακαιέκεηαζ μ εάκαημξ εκυξ βδναζμφ ακδνυξ, ημο Πεζακέλνπ, ηεθζηά 

ζημ «θαζηζπέκζμ θένεηνμ» ιπαίκεζ έκα κεανυηενμ γεοβάνζ! Ώηυια ηζ δ ιμκαδζηή 

«αεααζυηδηα», ημο ακενχπμο επί βδξ εκέπεζ εοηαιρία, εοθοβζζία, ιε άθθα θυβζα 

«εθαζηζηυηδηα». Πνυηεζηαζ βζ‟ αοηυ πμο μ ανην
1102

 μκυιαζε απάηε. Σν ιαζηηρέλην 

θέξεηξν είκαζ, θμζπυκ, ημ πνμκζηυ ιζαξ απάηδξ. Σδξ ρεοδαίζεδζδξ υηζ εα δζάβμοιε 

ημκ αίμ ιαξ ιέπνζ ημ ηέθμξ ακεκυπθδημζ. Ο ΐ. Γζχβαξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ δφμ 

εκκμζμθμβζηά ακηζθαηζηχκ υνςκ ζημκ ηίηθμ πνμηαθεί αιθζεοιία ζημκ 

ακαβκχζηδ/εεαηή ηαζ ημκ ηναηά ελανπήξ ζε ιζα ηαηάζηαζδ εβνήβμνζδξ ηαζ 

ζφβποζδξ.  

Ο ηνυπμξ, επίζδξ, ηδξ δνινθνλίαο ημο εείμο, ημο απμηαθμφιεκμο Πεζακέλνπ, ζημ 

ιμκυπναηημ αοηυ, ιπμνεί κα ενιδκεοηεί ιέζα απυ ηδκ οπεννεαθζζηζηή αζζεδηζηή. Δ 

δνινθνλία ημο εείμο, απυ ημκ Αληςηφ ημο, εηηυξ ημο υηζ είκαζ έκα ιδ ακαιεκυιεκμ 

ζοιαάκ, εηηεθείηαζ ηαζ απυ ημ πζμ ημκηζκυ ημο πνυζςπμ, βεβμκυξ πμο ημο επζδίδεζ ιία 

                                                 
1101

 D. C. Muecke, Βζνςκεία, φ.π., ζ.51 «(…) δ εζνςκεία απαζηεί ιζακ ακηίεεζδ ή αζοιθςκία 

θαζκμιέκμο ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ.» 
1102

 Γακ-Πςθ ανην, Σμ Βίκαζ ηαζ ημ Μδδέκ, φ.π., ζζ.825-826: «Ώθθά ημ ζδζάγμκ ημο εακάημο έβηεζηαζ 

ζημ βεβμκυξ υηζ ιπμνεί πάκηα κα πθήλεζ πνζκ απυ ημ ηένια αοημφξ πμο ημκ ημπμεεημφκ ζε αοηή ή ηδκ 

άθθδ πνμκζηή ζηζβιή. (…) δεκ ιπμνμφιε κα ημκ ακαιέκμοιε ζε ηάπμζμ πνμκζηυ ζδιείμ: ζοκεπάβεηαζ 

πάκηα ηδκ δοκαηυηδηα κα πεεάκμοιε αζθκίδζα πνζκ απυ ηδκ ακαιεκυιεκδ πνμκμθμβία, ηαζ ζοκεπχξ, υηζ 

δ ακαιμκή ιαξ εα ιμζάγεζ ιε αλακνλή κηαο απάηεο.» 
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επζπθέμκ ακαπάκηεπδ
1103

 πανάιεηνμ δ  μπμία δεκ ακαιέκεηαζ ιέζα ζημ πθαίζζμ ιζαξ 

«μνεμθμβζηήξ» πναβιαηζηυηδηαξ. Βνιδκεφεηαζ, υιςξ, απυθοηα οπυ ημ πνίζια ιζαξ 

απεθεοεενςιέκδξ θακηαζίαξ
1104

, πμο ήηακ έκα απυ ηα ηφνζα γδημφιεκα ηδξ 

ζδεμθμβζημ-αζζεδηζηήξ άπμρδξ ημο ηζκήιαημξ ημο οπεννεαθζζιμφ
1105

. Οζ 

οπεννεαθζζηέξ απεθεοεενχκμοκ ηδ θακηαζία απυ ηα δεζιά ηδξ ηαζ επζηνέπμοκ, ή 

ιάθθμκ επζαάθθμοκ
1106

, ζημκ ηαθθζηέπκδ κα θεζημονβήζεζ οπυ ηδκ επίδναζή ηδξ. Ο ΐ. 

Γζχβαξ επδνεαζιέκμξ
1107

 απυ ημκ οπεννεαθζζιυ, οζμεεηεί ηδκ ηονζανπία ημο 

θακηαζζαημφ ζηα ένβα ημο ηαζ απεθεοεενχκεηαζ απυ ημκ μνεμθμβζζιυ. 

 

Βπζπθέμκ, δ δμθμθμκία ημφ, παν‟ μθίβμκ αοηυπεζνα, εείμο είκαζ έκα απνμζδυηδημ 

βεβμκυξ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηνεζξ παναιέηνμοξ: Ο ακζρζυξ είπε πάκς ημο έκα 

πζζηυθζ (υνμξ α΄) ηαζ απμθάζζζε λαθκζηά (υνμξ α΄) κα ημ πνδζζιμπμζήζεζ ζακ 

παζπκίδζ (υνμξ β΄) ηαηά ημο εείμο ημο. ‟ αοηήκ ηδκ δνάζδ ζοκακηζυκηαζ ηνεζξ 

οπεννεαθζζηζημί υνμζ, υπςξ αοημί εηθνάγμκηαζ απυ ημκ Μπνεηυκ:  

 

«Δ πην απιή ζνπξεαιηζηηθή ελέξγεηα ζπλίζηαηαη ζην λα βγεηο ζην δξφκν κε ην ξεβφιβεξ ζην 

ρέξη θαη λα ππξνβνιήζεηο ζηελ ηχρε, φζν κπνξείο, ην πιήζνο.»
 1108

 

 

Ώπ‟ αοηήκ ηδκ ηοπαία ηαζ εκ είδεζ παζπκζδζμφ ζοκάκηδζδ πνμηφπηεζ ημ «ελαίζζμ», δ 

ακαγήηδζδ ημο εαοιαζημφ πμο ζφιθςκα ηαζ ιε ημκ Ώπμθζκέν, «παξάγεηαη αθξηβψο 

απφ ηε ζχγθξνπζε θαηλνκεληθά αζχλδεησλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.»1109
. Έηζζ, 

εδχ μ ΐ. Γζχβαξ, έααθε ηδ θακηαζία ηαζ ημ αζθκίδζμ επζηεθαθήξ ζηδκ πθμηή ημφ 

ένβμο ημο, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα ηαηαηηήζεζ ηδκ «νκνξθηά ηεο αζηξαπήο»
1110

. 

 

                                                 
1103

 Σμ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ ζηδ δμθμθμκία ημο Ώβαιέικμκα απυ ηδκ Κθοηαζικήζηνα αθθά ηαζ ζηδ 

δμθμθμκία ημο Καίζανα απυ ημκ ΐνμφημ. 
1104

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, Μαληθέζηα ηνπ νπξξεαιηζκνχ, ιηθν. Βθέκδξ Μμζπμκά, Αςδχκδ, Ώεήκα-

Γζάκκζκα, 1983, ζ.8: «Ώβαπδιέκδ θακηαζία, αοηυ πμο ηονίςξ αβαπχ ζε ζέκα είκαζ πμο δεκ 

ζοβπςνείξ.» 
1105

 C. W. E. Bigsby, φ.π., ζ.82: «Οζ ζμονεαθζζηέξ (…) επζδίςλακ κα απμηαηαζηήζμοκ ηδ θακηαζία 

ζημκ ααζζηυ ηδξ νυθμ (…) Βπζπθέμκ, (…) δζηαίςζδ ηδκ μπμία πανέπμοκ ζηδ θακηαζία έκακηζ ημο 

μνεμθμβζζιμφ ηαζ ημο οθζζιμφ.» 
1106

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, φ.π., ζ.41: «Γζα ιέκα δ πζμ ζζπονή (εζηυκα) είκαζ εηείκδ πμο πανμοζζάγεζ ημκ πζμ 

ρδθυ ααειυ αοεαζνεζίαξ. (…).» 
1107

 ΐάθηεν Πμφπκεν, Πμίδζδ ηαζ ιφεμξ ζηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐαζίθδ Γζχβα, φ.π., ζ.54 « (…) Ο 

οπεννεαθζζιυξ ήηακ ιάθθμκ έκα ηαθθζηεπκζηυ υπδια πνμξ ηδκ εζςηενζηή ημο απεθεοεένςζδ απυ 

παναδμιέκεξ θυνιεξ ηαζ ζοκηαβέξ …» 
1108

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, φ.π., ζ.66. 
1109

 Γηζβζυι Ώπμθζκέν, Οζ ιαζημί ημο Σεζνεζία, φ.π., ζ.10 
1110

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, φ.π., ζ.40 
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2. Δζηηαηόξην Humanismus 

 

Οζ οπεννεαθζζηζηέξ επζννμέξ ζημκ ΐ. Γζχβα είκαζ παναπάκς απυ ειθακείξ, ζημ 

ιμκυπναηημ αοηυ. Ο ιφεμξ ημο, απμβοικςιέκμξ απυ ηα ιαβζημ-ενδζηεοηζηά 

ζοιθναγυιεκα, θεζημονβεί ιε οπυααενμ ηδκ οπεννεαθζζηζηή ζδεμθμβία ηζ αζζεδηζηή. 

πςξ ηαζ μ Νηαθί πμο δζαηδνφζζεζ υηζ: «Ο άλζξσπνο έρεη δηθαηψκαηα πάλσ ζην αίληγκα 

θαη ηα είδσια, πνπ βαζίδνληαη πάλσ ζηηο κεγάιεο νπζηαζηηθέο δηαπηζηψζεηο: ην ζεμνπαιηθφ 

έλζηηθην, ηε ζπλείδεζε ηνπ ζαλάηνπ, ηε θπζηθή κειαγρνιία πνπ νθείιεηαη ζηνλ ρσξν-

ρξφλν»
1111

 έηζζ, ηζ μ ΐ. Γζχβαξ ζημπάγεηαζ οπεννεαθζζηζηά πάκς ζ‟ αοηά ηα 

γδηήιαηα. Ώημθμοεχκηαξ ακηίζημζπεξ εέζεζξ ι‟ εηείκεξ ημο έηενμο εηηεκηνζημφ ηαζ 

ακαηνεπηζημφ οπεννεαθζζηή ηαθθζηέπκδ Νηαθί -αδζαθμνεί βζα ηζξ «θμβζημ-

πναηηζηέξ»
1112

 ζενανπίεξ ηαζ ςξ «αοεεκηζηυξ δδιζμονβυξ» μδδβείηαζ ζε «ηαηαπνήζεζξ 

ηαζ ζθεηενζζιμφξ»
1113

 π.π. ζηδκ ακενςπμθαβία. Ο ηακζααθζζιυξ απμηηά, εδχ, έκακ 

άηνςξ θεζημονβζηυ ηαζ πναβιαηζζηζηυ νυθμ: δ ακενχπζκδ ζάνηα πνμαάθθεηαζ ςξ 

έδεζια πνμξ ηένρδ ηάπμζςκ μζζμθάβςκ. Ο άκενςπμξ ηαηαλζχκεηαζ ςξ ακηζηείιεκμ 

βαζηνζιανβζηήξ απυθαοζδξ. Δ Αδιζμονβία ανίζηεζ επζηέθμοξ έκακ ημπυ! Ο 

ηακζααθζζιυξ ακηζηαημπηνίγεζ απυθοηα ηδκ οπεννεαθζζηζηή αζζεδηζηή. Δ ανχζδ ηαζ 

δ ηνμθή ςξ φρζζηεξ οπεννεαθζζηέξ αλίεξ μδδβμφκ ζημ «ιεδμφθζ»
 1114

 ηδξ αθήεεζαξ, 

ηαηά ημκ Νηαθί. 

Βλάθθμο, είκαζ βκςζηή ηαζ δ άθθδ νήζδ ημο Νηαθί: «Δ νκνξθηά ή ζα ηξψγεηαη ή δελ ζα 

είλαη νκνξθηά»
1115

. Ώνηεί κα εοιδεμφιε ηζ έκακ βκςζηυ πίκαηά ημο (Βζηυκα 8), ημ 

Autumn Cannibalism
1116

 (1936), υπμο πανμοζζάγεηαζ έκα γεοβάνζ, ιάθθμκ άκηναξ ηαζ 

βοκαίηα, κα αοημ-δζαιεθίγμκηαζ ηαζ κα ηαηαζπανάζζμοκ μ έκαξ ημκ άθθμκ. Ο ΐ. 

Γζχβαξ ηαζ μ  Νηαθί ζοκακηχκηαζ ζηδ ζηέρδ ηαζ ηδκ αζζεδηζηή ημοξ ακαθμνζηά ιε 

ηδκ ηνμθή ςξ αζζεδηζηή αλία. 

                                                 
1111

 αθαακηυν Νηαθί, Παξαλντθν-θξηηηθή, υ.π., ζ.56 
1112

 Απηφζη ζ.56 
1113

Απηφζη ζ.56 
1114

 Απηφζη ζ.25 ηαζ ζ.28: «(…) απμδίδς εζδζηά ζημ ζπακάηζ ηαζ ζε ηάεε είδμξ ηνμθήξ, βεκζηυηενα, 

ααζζηέξ δεζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ αλίεξ (…) Σζ δδμκή κα ηναβακίγεζξ ιε ηα δυκηζα ημ ηαφηαθμ ηςκ ιζηνχκ 

πμοθζχκ! Πςξ αθθζχξ ιπμνείξ κα θαξ ηα ιοαθά; Δ ιαζέθα είκαζ ημ ηαθφηενμ υνβακμ πμο δζαεέημοιε 

βζα ηδ θζθμζμθζηή βκχζδ. Σζ πενζζζυηενμ θζθμζμθζηυ απυ εηείκδ ηδκ οπένηαηδ ζηζβιή πμο νμοθάηε 

ανβά ημ ιεδμφθζ εκυξ ηυηαθμο πμο βνζηζακίγεζ αηυια ηάης απυ ημοξ ηναπεγίηεξ ζαξ; Μμζάγεζ κα 

ηονζανπείηε ζηδκ ηαηάζηαζδ, ηδ ζηζβιή πμο ακαηαθφπηεηε ημ ιεδμφθζ ηάεε πνάβιαημξ. Βίκαζ δ βεφζδ 

ηδξ ίδζαξ ηδξ αθήεεζαξ». 
1115

Costantino Porcu, Daniel Giralt-Miracle, Νηαιί-Μεγάινη Εσγξάθνη, ιηθ. Κςκζηακηίκμο 

Παθαζμθυβμο, Ζ Καζεκεξηλή, 2006, ζ.118 
1116

 Robert Descharnes – Gilles Neret, Salvador Dali 1904-1989, Taschen, 2006, p.108 
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Βζηυκα 8: . Νηαθί Autumn Cannibalism (1936) 

Έκα άθθμ πεδίμ ζημ μπμίμ, μ ΐ. Γζχβαξ -ηαζ μ Νηαθί- απμδίδεζ ζανημθαβζηά 

παναηηδνζζηζηά, είκαζ μ βάιμξ, ζημκ μπμίμ ακαθένεηαζ ζακ ημ «ιεβάθμ 

ηζζιπμφζζ»
1117

. 

 

νπδηλψθ: (…) Ο γάκνο είλαη αλαγθαίνο θχξηνη, γηα έλαλ εθιεπηπζκέλν   

  θαινθαγά ηεο επνρήο καο. Βγψ, εληφο ησλ εκεξψλ μαλαπαληξεχνκαη. 

ΐηζηνπδέθ:  Καη πνηα ζα πάξεηε; 

νπδηλψθ:  Σε καξθεζία Νηε Κνιέ. (…) θέθηεθα λα ηε θηηάμσ κε πξάζζα, πψο  

  ζαο θαίλεηαη ε ηδέα κνπ;  (…) Ναη, πξάγκαηη, ηε ιαηξεχσ. Θέισ λα  

  ηελ θάλσ γηα πάληα δηθή κνπ. 1118
  

                                                 
1117

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Βζηζαηυνζμ Humanismus, φ.π., ζ.18 : «ΐζζημοδέη: ΐθάηα, δεκ λένεζξ ηζ ηζζιπμφζζ 

είκαζ μ βάιμξ» 
1118

 Απηφζη ζ. 19 
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Δ ηηδηζηυηδηα ηαζ δ αιεηνμέπεζα θυβςκ πμο επζδεζηκφμοκ μζ ενςηεοιέκμζ ή μζ 

πακηνειέκμζ ηαηά ηδκ έηθναζδ ημο ένςηά ημοξ πνμξ ημ ενςηζηυ ημοξ ακηζηείιεκμ, 

παναθθδθίγεηαζ, εδχ, ιε ηδ δζαδζηαζία ημο βεφιαημξ. πςξ, υηακ απυ ηδκ πμθφ 

ιεβάθδ ηνοθενυηδηα πμο δείπκμοιε πνμξ ηα παζδζά θέιε: «ιμφ ‟νπεηαζ κα ζε θάς!».  

 

Δ ηνμθή πνδζζιεφεζ βζα κα ημνέζεζ ηδκ πείκα ιαξ, ημ ζημιαπζηυ ιαξ ηεκυ. Βδχ δ 

ανχζδ ακενχπζκμο ηνέαημξ ηαθφπηεζ ηαζ ημ οπανλζαηυ ηεκυ, ημ έθθεζιια ηδξ 

θμβζηήξ κα ενιδκεφζεζ ημκ ηυζιμ
1119

 ηαζ κα νίλεζ θςξ ζημ ιεηαθοζζηυ ζημηάδζ.  

 

«Ναη, φια γίλνληαη, γηα λα θαιπθζεί ην θελφ καο. Σν θελφ πνπ βξίζθεηαη ζην πλεχκα καο, ην 

θελφ πνπ βξίζθεηαη ζηηο γλψζεηο καο, ην θελφ πνπ βξίζθεηαη ζην ζπλαίζζεκά καο, ην θελφ 

πνπ βξίζθεηαη ζην ζηνκάρη καο. Σν θελφ κέζα ζην νπνίν καο ηαμηδεχεη ε ίδηα ε Φχζε, θαζψο 

εθηεηλφκαζηε ζην άγλσζην.»
1120

 

 

Ο Νηαθί απεζημκίγεζ ζημοξ πίκαηέξ ημο έκακ ηυζιμ «νεοζημπμζδιέκμ» ηαζ ανχζζιμ. 

Σμ ίδζμ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ πμο παναηάζζεζ ηαζ εκμπμζεί ηδκ ακενςπυηδηα ζε 

ζπδιαηζζιυ γεχκαηνο: «Βθάηε θίθμζ, αξ εκςεμφιε υθμζ ζηυια ιε ηχθμ ιέζα ζηα 

ζημιάπζα ιαξ …»
1121

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ηαηαηεναοκχκεζ, επίζδξ, ημοξ ηάεε θμβήξ δζακμμφιεκμοξ, επζζηήιμκεξ, 

ηαθθζηέπκεξ, μζ μπμίμζ πνμζπαεμφκ ιε ηδ δνάζδ ημοξ κα δχζμοκ απακηήζεζξ ηαζ 

δζελυδμοξ ζηα ιεβάθα ενςηήιαηα ημο ακενχπμο, πςνίξ υιςξ απμηέθεζια. Ο 

ηακζααθζζιυξ είκαζ «ιζα ηάπμζα θφζζξ» ελμθυενεοζδξ ηδξ άπνδζηδξ εθίη ημο 

ακενχπζκμο είδμοξ ηαζ έκαξ ηνυπμξ κα θακεί, επζηέθμοξ, πνήζζιδ. 

 

Κφκεο νπδηλψθ: Κη φζν ζα ήζεια λα πηζηεχσ ζηελ αλσηεξφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, ηφζν 

ε θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα κνπ επαιεζεχεη ην αλαίηην ηεο 

                                                 
1119

 Αδιήηνδξ Σζαηζμφθδξ, Δ βθχζζα ηδξ εζηυκαξ, μοννεαθζζηζηά παίβκζα  ηαζ ημζκςκζμζδιεζςηζηέξ 

ακαβκχζεζξ, φ.π., ζ.188: «Ο ηανηεζζακυξ άκενςπμξ ηδξ μνεμθμβζηήξ ζηέρδξ βζα ημκ Νηαθί δεκ 

οπάνπεζ πθέμκ. Έπεζ οπμηαηαζηαεεί απυ ημ ηεκυ, έκα ηεκυ πμο πνμηαθεί ηδ ιεβάθδ πείκα: μ Κυζιμξ 

πεζκάεζ, μ άκενςπμξ πεζκάεζ, δ πείκα ημο ακενχπμο είκαζ δ πείκα βζα ημκ (ημο) ηυζιμ(ο). Βίκαζ αοηή δ 

αιθίδνμιδ ζπέζδ πείκαξ πμο βνήβμνα εα μδδβήζεζ ζηδ ανχζδ πμο ηαεμνίγεζ ζημ ελήξ ηδ ζπέζδ ημο 

κέμο «νεοζημπμζδιέκμο» (υπςξ μζ πίκαηεξ ημο Νηαθί εζημκίγμοκ) ακενχπμο ιε ηδ βφνς ημο 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηα πνάβιαηα πμο ηδ ζοκεέημοκ.» 
1120

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ εέαηνμ ηαζ δ Μμκμηναημνία ημο Υάμοξ», υ.π., ζ.15 
1121

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Βζηζαηυνζμ Humanismus, φ.π., ζ.26 
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ππάξμεψο ηνπ. Γηαηί, έλαο θηιφζνθνο θαπακά είλαη πνιχ πην 

πεηζηηθφο απφ ηα γξαθφκελά ηνπ. (…) Έλαο πνηεηήο ζηηθάδν ζε 

πξνδηαζέηεη άκεζα λ‟ αθνχζεηο ην ηξαγνχδη ησλ πνπιηψλ ζην δάζνο. 

Κη έλαο δσγξάθνο ςεηφ ηεο θαηζαξφιαο ζνπ απνθαιχπηεη κηα 

φκνξθε δχζε. Έλαο πνιηηηθφο πιαθί κε ζθνξδάθη θαη θξέζθηα ηνκάηα 

ζε αληακείβεη γηα ηα βξνκεξά παηρλίδηα ηνπ εηο βάξνο ησλ πνιηηψλ. 

Κη έλαο Γεξκαλφο ζηνραζηήο κε καθαξφληα ζνπ μαλαπξνζθέξεη ηελ 

εδνλή ηεο παγθφζκηαο αξκνλίαο, πνπ ζνπ αθαίξεζε κε ηα δνθίκηά 

 ηνπ … Ώρ, ν άλζξσπνο, ν άλζξσπνο … Πφζν παξεμεγεκέλν 

κελνχ είλαη …Βλψ είλαη έξσηαο… απφιαπζε … ραξά ηεο γιψζζαο 

θαη ηνπ  νηζνθάγνπ…  

(Σα θψηα ζβήλνπλ. Ώθνχγνληαη εδνληθέο γαζηξηκαξγηθέο θσλέο. Ο έλαο ηξψεη ηνλ άιινλ. 

Δζπράδνπλ. Σα θψηα αλάβνπλ θη είλαη φινη έλα θνπβάξη. Ο έλαο κέζα ζηνλ άιινλ) . Σέινο 1122
 

 

Οζ παναπάκς απυρεζξ ημο ζοββναθέα απδπμφκ ακηίζημζπεξ ημο Ώκημκέκ Ώνηχ
1123

, μ 

μπμίμξ εεςνείηαζ ηαζ πνυδνμιμξ ημο οπεννεαθζζιμφ. Ο ΐ. Γζχβαξ ηαηαεέηεζ ι‟ αοηυ 

ημ ιμκυπναηημ ημκ ηονίανπμ θζθμζμθζηυ πνμαθδιαηζζιυ ημο πμο επζηεκηνχκεηαζ 

ζημ ενχηδια: «Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο;», ηαζ ηαηαθήβεζ ζηδκ 

εζνςκζηή απάκηδζδ: μ εάκαημξ. Μέζα απυ ηδκ μπηζηή αοηή πθεοάγεζ ηζξ 

πνμηεζκυιεκεξ ενδζηεζμθμβζηήξ πνμέθεοζδξ ζςηδνζμθμβίεξ ηαζ ζε ακηίπναλδ 

«εθεονίζηεζ» -υπςξ ηαζ μ Νίηζε
1124

- ημκ φρζζημ πνμμνζζιυ ημο ακενχπζκμο είδμοξ: 

ηδκ ακενςπμθαβία! Πνμζθένεζ ζηδκ ακενςπυηδηα, δδθαδή, «οπδνεζία». Ώοηυξ είκαζ 

μ ακενςπζζιυξ ημο, αοηυξ μ «μοιακζζιυξ» ημο. Γζ‟ αοηυ αλνίγεη ημ εζηζαηυνζμ 

«Humanismus» ηαζ ιαξ ηαθεί κα βεοιαηίζμοιε! 

 

                                                 
1122

 Απηφζη ζζ. 25-27 
1123

 Ώκημκέκ Ώνηχ, «La Revolution Surrealiste», ηπ.3, Ώπνίθζμξ 1925. Παναηίεεηαζ ζημ: Πάηνζη 

ΐάθκηιπενβη, φ.π., ζζ.102-105: «Φηζάπκεηε ιδπακζημφξ, δζηαζηέξ, βζαηνμφξ πμο αβκμμφκ ηα αθδεζκά 

ιοζηήνζα ημο ζχιαημξ, ημοξ ημζιζημφξ κυιμοξ ηδξ γςήξ, ρεοημεζδήιμκεξ πμο δεκ ιπμνμφκ κα δμοκ 

πένα απυ ημκ ηυζιμ ημφημ, ηαζ θζθμζυθμοξ πμο θζθμδμλμφκ κα λακαθηζάλμοκ ημ Πκεφια. (…) Οζ 

ζοββναθείξ ιαξ, μζ ζημπαζηέξ ιαξ, μζ βζαηνμί ιαξ, μζ ηνεηίκμζ ιαξ, είκαζ εζδζημί ζημ κα πάκμοκ ηδ γςή. 

(…) απυ ακζηακυηδηα κα θηάζμοκ ζηζξ θεπηέξ απμπνχζεζξ (…) υπμο ημ ακχηενμ πκεφια 

αοημακηζηαείζηαηαζ αηαηάπαοζηα. Βθάηε. χζηε ιαξ απ‟ αοηά ηα εηηνχιαηα.» 
1124

 Keith Ansell Pearson, Νίηζε, φ.π., ζ.151: «Ο Νίηζε έπεζ πθήνδ επίβκςζδ ημο βεβμκυημξ υηζ δεκ 

ιπμνεί κα απμδμεεί ηάπμζμξ ζημπυξ ζηδκ ακενχπζκδ ζζημνία, ιάθθμκ πνέπεζ κα δδιζμονβδεεί ηάπμζμξ 

ζημπυξ βζ‟ αοηήκ.» 
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3. Παζραιηλά παηρλίδηα ή Αζηηθή Μπζνινγία 

 

Σμ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ έπεζ ζοιααηζηή δμιή ηαζ βθχζζα. Δ οπεννεαθζζηζηή ημο 

μπηζηή εκημπίγεηαζ, ηονίςξ, ζηζξ εζηυκεξ πμο πνμαάθθεζ. Ο ιφεμξ ακαθένεηαζ ζ‟ έκακ 

πανδηιαζιέκμ ηυζιμ, πμο πνέπεζ κα ελαθεζθεεί πάζδ εοζία. Ο ίδζμξ πανδηιαζιέκμξ 

ηυζιμξ πμο πενζβνάθεηαζ ηαζ ζημ «Manifeste cannibale Dada»
 1125

. 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ηαηαζηνέθεζ, πακηεθχξ, ημκ αθθμηνζςιέκμ αοηυκ ηυζιμ. Ονβακχκεζ ηδ 

δζηή ημο «Μοεμθμβία» ηαηά ημ πνυηοπμ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ ιοεμθμβίαξ: 

αζιαηδνή ηαζ αζιαημααιιέκδ
1126

 είκαζ δ «ηάεανζή» ημο. οιθςκεί ιε ημκ Ώνηχ
1127

: 

«πςξ δ πακμφηθα ηαζ ημ εέαηνμ έπεζ δδιζμονβδεεί βζα κα ηαεανίγεζ ζοθθμβζηά 

απμζηήιαηα.». θα, υιςξ, μδδβμφκ ημκ ζηεπηυιεκμ κέμ Ονέζηδ -ίζςξ ηαζ ημκ ΐ. 

Γζχβα- ζ‟ έκα ααάζηαπημ «ηεκυ». «Κεκυ» πμο θένεζ ιέζα ημο ηαζ ημκ ηαηαπίκεζ. Σμ 

ίδζμ «ηεκυ» πμο πνςημπανμοζζάζηδηε ζημ Δζηηαηφξην Humanismus. Δ πάζημοζα 

ηνφπα ζηδ κεθναιζά ημφ Ονέζηδ ιπμνεί ηάθθζζηα κα παναθθδθζζηεί ιε ημκ πίκαηα 

ημο Νηαθί
1128

 (Βζηυκα 9),  υπμο ημ ακενχπζκμ ζχια βειάημ ζονηάνζα, δζάηνδημ, 

πνμζπαεεί κα αοημπνμζδζμνζζηεί ηαζ κα δζαζαθδκίζεζ ηδκ εζχηενδ πμζυηδηά ημο.  

                                                 
1125

 Υακξ Ρίπηεν, φ.π., ζ.283:  

«Βίκαζ ζακ ηζξ εθπίδεξ ζαξ: ηίπμηε 

ζακ ημκ πανάδεζζυ ζαξ: ηίπμηε 

ζακ ηα είδςθά ζαξ: ηίπμηε 

ζακ ημοξ πμθζηζημφξ ζαξ: ηίπμηε 

ζακ ημοξ ήνςέξ ζαξ: ηίπμηε 

ζακ ημοξ ηαθθζηέπκεξ ζαξ: ηίπμηε 

ζακ  ηζξ ενδζηείεξ ζαξ: ηίπμηε» 
1126

 Ώκημκέκ Ώνηχ, Σν ζέαηξν θαη ην είδσιφ ηνπ, ιηθν. Παφθμο Μάηεζζ, Αςδχκδ, Ώεήκα-Γζάκκζκα, 

1992, ζ.35: « (…) μζ ιεβάθμζ Μφεμζ είκαζ ζημηεζκμί, έηζζ πμο κα ιδ ιπμνείξ κα ημοξ θακηαζηείξ πανά 

ιμκάπα ιέζα ζε αηιυζθαζνα αζιαημποζίαξ ηαζ ααζακζζηδνίςκ, ιαηεθζμφ, υθμοξ αοημφξ ημοξ 

ιεβαθυπνεπμοξ Μφεμοξ πμο δζδβμφκηαζ ζηα πθήεδ ημκ πνχημ ενςηζηυ δζαπςνζζιυ ηαζ ηδκ πνχηδ 

ζθαβή μοζίαξ πμο θάκδηακ ιέζα ζηδ Αδιζμονβία. (…).». 
1127

 Απηφζη ζ.35 
1128

 Πίκαηαξ: City of drawers ζημ: Salvador Dali, The Tate Gallery, London, 1980, cat.133 ηαζ cat.85 
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Βζηυκα 9: . Νηαθί City of drawers (1936) 

 

Δ πενζβναθή ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ ακενςπυηδηαξ απυ ημκ Ονέζηδ, πνμένπεηαζ 

οπεννεαθζζηζηχ ης ηνυπς
1129

, απυ θακηαζζαηέξ δζενβαζίεξ ημο ζοββναθέα, πμο 

θαίκεηαζ υηζ επζδζχηεζ βζα ημ εέαηνυ ημο υπςξ ηαζ μ Νηαθί βζα ηδ γςβναθζηή ημο: 

«απυθοηα ακμνεμθμβζηέξ εζηυκεξ ηονίανπεξ ηαζ αηνζαείξ (…) πμο δεκ ιπμνμφκ κα 

οπμααειζζημφκ ζε ηαζ κα ελδβδεμφκ ιε έκα ζφζηδια θμβζηήξ ενιδκείαξ.»
1130

 

 

Έηζζ, ηαζ μζ εεαηνζηέξ εζηυκεξ ηδξ «Νέαξ Γδξ» ημο ΐ. Γζχβα δεκ ιπμνμφκ κα 

ελμνεμθμβζζημφκ, μφηε κα πνμζεββζζημφκ ιε νεαθζζηζηά ηνζηήνζα. Ο ζοββναθέαξ 

απμπεζνάηαζ, υιςξ, κα ηζξ ηαηαζηήζεζ, ιε ζφιιαπμ ημκ εεαηνζηυ ιακδφα, 

ζδιεζμθμβζηά ηαζ εκκμζμθμβζηά ζαθείξ. 

 

 

 

 

 

                                                 
1129

Υανά Μπαημκζηυθα, Κακυκεξ ηζ ελαζνέζεζξ. Κείιεκα βζα ημ κεμεθθδκζηυ εέαηνμ, φ.π., ζ.72: «(…) 

ηα Παζραιηλά παηρλίδηα (…), υπμο μ ζοββναθέαξ παθζκςδμφζε πανζηςιέκα ηαζ άθμαα ακάιεζα ζημ 

νεαθζζηζηυ ηαζ ζημ ζμονεαθζζηζηυ επίπεδμ. Βδχ, δ ανπζηή ποηκυηδηα ηδξ απηήξ πναβιαηζηυηδηαξ 

αναζχκεζ ααειδδυκ, παναπςνχκηαξ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ εέζδ ζε ιζα ελχθμβδ, παναζζεδηζηή ειπεζνία  
1130

 Robert Descharnes – Gilles Neret, φ.π., p.106: «My whole ambition in painting is to manifest the 

images of concrete irrationality in terms of authoritative precision … images which for the moment can 

neither be explained nor reduced by logical systems or rational approaches.»  (δ ιεηάθναζδ δζηή ιμο) 
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4. Σν πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο 

 

Ο ίδζμξ μ ΐ. Γζχβαξ απμηάθεζε ημ ιμκυπναηημ αοηυ «οπεννεαθζζηζηή 

δεμβναθία»
1131

, δζυηζ μζ ηαηαζηάζεζξ, μζ ζογδηήζεζξ ηαζ ημ ζηδκζηυ πμο ζηήκμκηαζ 

απμπκέμοκ έκημκα ημ οπεννεαθζζηζηυ ζημζπείμ, πμο είκαζ άθθςζηε δυηζιμ ζημ κα 

απμηοπχζεζ, ιε εηγήηδζδ, ημ «κεηνυ» πθέμκ ζφζηδια δεζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ αλζχκ 

πμο ζοκεπίγμοκ κα πνμζηαηεφμοκ μζ ιζηνμαζημί
1132

 ηδξ επμπήξ ημο.  

 

α) Μφεμξ ηαζ πθμηή ημο ιμκυπναηημο 

 

Ο ιφεμξ ημο ένβμο είκαζ ακαιθζζαήηδηα οπεννεαθζζηζηυξ. Μζα κεηνή ημπέθα 

πνμλεκεφεηαζ ζ‟ έκακ ζθφγμκηα απυ γςή κέμ άκηνα. Ο μνεμθμβζζιυξ ηαηανβείηαζ, δ 

θακηαζία ηονζανπεί εκχ επζδζχηεηαζ δ ζφκεεζδ ηςκ ακηζεέηςκ -γςή/εάκαημξ- ηαζ δ 

δζαθεηηζηή ημοξ ζοκφπανλδ, υπςξ ακαθένμκηαζ ζημ Αεφηενμ Τπενννεαθζζηζηυ 

ιακζθέζημ
1133

 ημο 1930:  

 

Ο ιφεμξ ημο «Πνμλεκζμφ» απμηεθεί ζδζαίηενδξ αζζεδηζηήξ ζφθθδρδξ ζοββναθζηή 

έιπκεοζδ: πνμζπάεεζα κα ζοκηεεμφκ ηα ηαηελμπήκ ακηίεεηα ηαζ αζφιααηα: γςή ηαζ 

εάκαημξ! Σμ εβπείνδια αοηυ απμδεζηκφεζ πςξ μ ΐ. Γζχβαξ έπεζ αθμιμζχζεζ πθήνςξ, 

ηδκ πενίμδμ αοηή, ηδκ αζζεδηζηή ημο οπεννεαθζζιμφ. Δ πθμηή, επίζδξ, ημο 

ιμκυπναηημο ειπενζέπεζ ημ ζοζηαηζηυ οπεννεαθζζηζηυ ζημζπείμ ηδξ ακαηνμπήξ : δ 

κεανή κφθδ απμηαθφπηεηαζ κεηνή!  

 

α) ηδκζηά ζημζπεία  

ρδ: 

                                                 
1131

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ: «Βίκαζ έκα οπεννεαθζζηζηυ ένβμ, βναιιέκμ ιε ημ ζφζηδια ηδξ αοηυιαηδξ 

βναθήξ, πμο ακηθεί ημ εέια ημο ηαηεοεείακ απ‟ ημκ εθθδκζηυ ημζκςκζηυ πχνμ. (…) εα ημ έθεβα 

οπεννεαθζζηζηή δεμβναθία. Έκαξ οπεννεαθζζιυξ υιςξ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ζοκδέζεζ ημ 

ηςιζηυ ιε ημ ηναβζηυ.». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζημκ Γζχνβμ Πδθζπυ, Σα Νέα, 25 Φεανμοανίμο 1977 
1132

ηάεδξ Ανμιάγμξ, «ΐαζίθδ Γζχβα, Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ-Δ ηςιςδία ηδξ Μφβαξ», 

Καζεκεξηλή, 5 Μανηίμο 1977: «Κζ υθδ δ οπυεεζδ πθέηεηαζ βφνς απυ ηζξ λεπεναζιέκεξ ηαζ 

ιπαθζαιςιέκεξ αλίεξ. Δ επζθμβή ημο πνμλεκζμφ ίζςξ είκαζ δδθςηζηή ηςκ πζμ ζζπονχκ ηαιπμφ ιζαξ 

ημζκςκίαξ, βζα ηδκ μπμία μζ ηανζπεοιέκεξ αλίεξ οικμθμβμφκηαζ ηαζ αοημαπμηαθφπημκηαζ.» 
1133

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, Μακζθέζηα ημο μοννεαθζζιμφ, φ.π., ζ.64: «Σα πάκηα μδδβμφκ ζημ κα 

πζζηέρμοιε υηζ οπάνπεζ έκα μνζζιέκμ ζδιείμ ημο πκεφιαημξ απ‟ υπμο δ γςή ηαζ μ εάκαημξ, ημ 

πναβιαηζηυ ηαζ ημ θακηαζηζηυ, ημ πεναζιέκμ ηαζ ημ ιεθθμκηζηυ, ημ ιεηααζαάζζιμ ηαζ ημ 

αιεηααίααζημ, ημ ρδθυ ηαζ ημ παιδθυ παφμοκ κα δζαπενκμφκηαζ ακηζθαηζηά. οκεπχξ, εα ήηακ ιάηαζμ 

κα ακαγδημφζε ηακείξ ζηδ οπεννεαθζζηζηή δναζηδνζυηδηα ηίκδηνμ άθθμ εηηυξ απυ ηδκ εθπίδα κα 

πνμζδζμνζζηεί αοηυ ημ ζδιείμ. (…) ημ ζδιείμ βζα ημ μπμίμ βίκεηαζ θυβμξ είκαζ a fortiori εηείκμ υπμο 

δδιζμονβία ηαζ ηαηαζηνμθή παφμοκ κα ζοβηνμφμκηαζ.» 
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Πμθθά μπηζηά ζημζπεία επζαεααζχκμοκ ημκ οπεννεαθζζηζηυ πνμζακαημθζζιυ ημο 

ζοββναθέα: 

 

«(Μπαίλεη κέζα ν Αάζθαινο θξαηψληαο κηα καξγαξίηα ππεξθπζηθνχ  κεγέζνπο ζην ρέξη ηνπ. 

Φνξά καχξν θνζηνχκη θη έρεη ηα καιιηά ηνπ θαινρηεληζκέλα κε κπξηγηαληίλε.)
1134

  

Καζ αθθμφ: 

(Σν γιπθφ είλαη έλα ηεξάζηην λεξαληδάθη πξάζηλν θαη ην λεξφ κέζα ζ‟ έλα ηεξάζηην 

πνηήξη.)1135
 

(…) Μαδεχνληαη φινη γχξσ απφ ην Αάζθαιν θαη ζπξψρλνπλ ην λεξαληδάθη ζην ζηφκα ηνπ. 

ηαλ θαηαθέξλεη πηα λα θαηαπηεί βγάδνπλ ραξνχκελεο θξαπγέο θαη ηνλ ζπγραίξνπλ.)»1136
 

 

Δ εηγήηδζδ ηαζ δ οπεναμθή ζηδκ απμηφπςζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ (ιανβανίηα, 

κενακηγάηζ) είκαζ παναηηδνζζηζηυ δείβια ηςκ οπεννεαθζζηχκ
1137

  ηαθθζηεπκχκ 

(Βζηυκεξ 10, 11, 12).  

 

                                                 
1134

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ, φ.π., ζ.10 
1135

 Απηφζη ζ.13 
1136

 Απηφζη ζ.14 
1137

 The Hand, Remorse (1930) ημο Νηαθί υπμο βζα κα οπμδδθςεμφκ μζ ηφρεζξ ζοκεζδήζεςξ πμο 

αζζεάκεηαζ μ άκηναξ -ηαηά ημκ Νηαθί- υηακ αοκακίγεηαζ, ημ πένζ ημο έπεζ ιεβεεοκεεί οπένιεηνα. Κάηζ 

ακηίζημζπμ απεζημκίγεηαζ ηαζ ζημκ πίκαηα Bather (1928) ημο Νηαθί ηαζ πάθζ, υπμο ιία 

βοκαίηα/ενιαθνυδζημ αοκακίγεηαζ. Βπίζδξ, ζοπκά ζοκακημφιε ζημ ένβμ ημο Νηαθί οπενιεβέεεζξ 

ιδνμφξ οπμααζηαγυιεκμοξ απυ δεηακίηζα [π.π. ζημκ πίκαηα The enigma of  William Tell (1933)], μζ 

μπμίμζ οπμδδθχκμοκ ηδκ ελμοζζαζηζηή ηαηαπίεζδ ημο παηένα πνμξ ημκ βζμ, υπςξ ακαθένεζ μ Paul 

Moorehouse φ.π., ζ.51 
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Βζηυκα 10: . Νηαθί The Hand, Remorse (1930) Βζηυκα 11: . Νηαθί: Bather 

(1928) 

 

 

Βζηυκα 12: . Νηαθί The enigma of  William Tell (1933) 

 

Δ οπενιεβέεδξ απμηφπςζδ ακηζηεζιέκςκ ζημ ιμκυπναηημ ζημπεφεζ ζημ κα 

ηαηεοεφκεζ ηδκ πνμζμπή ημο εεαηή ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ζφιαμθα. 

Άθθμηε βζα επζηφνςζδ ηδξ αλίαξ ημοξ ηαζ άθθμηε βζα ηδκ απμιοεμπμίδζή ημοξ. Ώθθά 

ηαζ δ πανάδμλδ ζοιπενζθμνά ηςκ ζοββεκχκ πμο ιε ηδ αία πνμζπαεμφκ κα ηάκμοκ 

ημκ Αάζηαθμ κα ηαηαπζεί ημ κενάκηγζ, εκηάζζεηαζ ζηδκ παζβκζχδδ ηαζ βηνμηέζημ 



 410 

ηάζδ ημο οπεννεαθζζιμφ. Καζ ηα δφμ εηθνάγμοκ ηδκ απμιάηνοκζδ απυ ηδκ 

μνεμθμβζζηζηή απεζηυκζζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ απυ ηδκ ακηίθδρδ ηςκ 

βεβμκυηςκ ιμκάπα ιέζς ηςκ αζζεήζεςκ. Ο ΐ. Γζχβαξ ανκείηαζ, υπςξ ηαζ μζ 

οπεννεαθζζηέξ, κα οπδνεηήζεζ ηδ ζηεκυηδηα ηδξ μνεμθμβζζηζηήξ
1138

 μπηζηήξ ηαζ κα 

ειπζζηεοηεί απμηθεζζηζηά ηα αζζεδηήνζά ημο. 

 

Μέζα απυ ηδκ οπεναμθή, μ ζοββναθέαξ, ηεκηνίγεζ ημ εκδζαθένμκ ημο εεαηή. Δ 

ακαηνμπή ηςκ ζηενευηοπςκ δζεβείνεζ ηζ μλφκεζ ηδκ αζζεδηζηή ηαζ ηδ ζηέρδ ημο. Κζ 

αοηυ επζδζχηεζ μ ΐ. Γζχβαξ. 

 

5. Ζ ζηαθίδα ή Σν ςεπηνπαίδη 

 

Πονήκαξ ημο ιμκυπναηημο αοημφ είκαζ μ πνυκμξ ηαζ εζδζηυηενα δ ακηζζηνμθή ηδξ 

ζοιααηζηήξ -δζά ιέζμο ηςκ αζζεήζεςκ- ειπεζνία ιαξ ακαθμνζηά ιε ηδ βναιιζηή ημο 

πμνεία. Ο ΐ. Γζχβαξ έπεζ δναιαημπμζήζεζ ηζ εκζςιαηχζεζ ζ‟ αοηυ ημ ιμκυπναηημ 

εζηυκεξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ πνυκμ ηαζ πμο ζοκακημφιε ηαζ ζε 

ένβα βκςζηχκ οπεννεαθζζηχκ. 

 

α) Νηαθί  

 

Ο πενίθδιμξ πίκαηάξ ημο ιε ηα «θζςιέκα» νμθυβζα -The persistence o Memory
1139

 

(1931) (Βζηυκα 13) - απεζημκίγεζ ηδ νμή ημο πνυκμο.  

 

                                                 
1138

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, φ.π., ζ.13: «Γμφιε αηυιδ ηάης απυ ηδ ααζζθεία ηδξ θμβζηήξ (…) μ απυθοημξ 

μνεμθμβζζιυξ δεκ επζηνέπεζ κα θάαμοιε οπ‟ υρδ πανά ηα βεβμκυηα πμο ζηεκά πνμηφπημοκ απυ ηδκ 

ειπεζνία ιαξ.» 
1139

 Paul Moorehouse, φ.π., ζ.49 
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Βζηυκα 13: .Νηαθί The persistence o Memory (1931) 

 

Κονίανπδ εέζδ ζημκ πίκαηα, εηηυξ απυ ημ θζςιέκμ νμθυζ πμο ηνέιεηαζ απυ ηα 

ηθαδζά εκυξ δέκηνμο, έπεζ δ αοημπνμζςπμβναθία ημο γςβνάθμο ζε ζπήια ανέθμοξ, 

πάκς ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ, επίζδξ, έκα «θζςιέκμ» νμθυζ. Έιιεζδ ακαθμνά ζηδ 

ανεθζηή δθζηία ηαζ ζημ ηναφια πμο αζχκεζ ημ έιανομ ηαηά ηδκ απυζπαζή ημο απυ ηδ 

ιήηνα
1140

.  

 

Σαοηυπνμκα, ζημκ πίκαηα αοηυκ ηαηαζηναηδβείηαζ δ ειπεζνία ηδξ βναιιζηήξ νμήξ 

ημο πνυκμο, ηδκ μπμία απεζημκίγμοιε -ζοιααηζηά- ιε ηδκ ηαηαζηεοή επίπεδςκ ηαζ 

άηαιπηςκ νμθμβζχκ. Δ «θζςιέκδ» νμσηυηδηα ημο πνυκμο, πμο εζζάβεζ ζημκ πίκαηά 

ημο μ Νηαθί, επζζδιαίκεζ ηδ ζπεηζηυηδηα ημο πνυκμο, εκχ δ πανμοζία ημο ειανφμο 

παναπέιπεζ ζε ιζα «ακάικδζδ» γςήξ, ιζα οπανηηζηή θάζδ πμο δεκ μνζμεεηείηαζ απυ 

ημκ πνυκμ, μφηε ειπίπηεζ ζηδ ζοκεζδδηή ακενχπζκδ ειπεζνία. Σμ έιανομ ειθακίγεηαζ 

κα «ημοααθά» πάκς ζηδκ πθάηδ ημο έκα νμθυζ «θζςιέκμ». Έκακ πνυκμ 

παναιμνθςιέκμ. Μζα ηαιποθςιέκδ  πμνεία. Πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ νλ/έκβξπν 

δεκ ζοκεζδδημπμζεί ιζα βναιιζηή ζζημνία ιε ανπή ιέζδ ηαζ ηέθμξ. Σμ νμθυζ «θζχκεζ» 

ζηδ νάπδ ημο, ακαδεζηκφμκηαξ υπζ ηδκ εηθμβζηεοιέκδ βναιιζηή πμνεία αθθά ηδκ εκ 

βέκεζ ηαζ εζαεί ακαβέκκδζδ ηαζ ημκ εάκαημ ηδξ φπανλδξ. Δ ζφθθδρδ, δ βέκκδζδ ηαζ 

μ εάκαημξ ζοκζζημφκ ιζα πνμδζαβεβναιιέκδ δζαδζηαζία, πμο δεκ ιπμνεί υιςξ κα 

πνμαθεθηεί μφηε κα απμηναπεί απυ ημκ άκενςπμ. Ώπθχξ ζοιααίκεζ, είλαη. Έηζζ, 

                                                 
1140

 Απηφζη ζ.49: «ημ ηέκηνμ απεζημκίγεηαζ δ αοημπνμζςπμβναθία ημο ζε ζπήια ανέθμοξ 

εβηαηαθεθεζιιέκμο ζηδκ παναθία. Μζα ακαθμνά ζηδκ ακάικδζδ ημο Νηαθί απυ ηδ γςή ημο ςξ έιανομ 

ιέζα ζηδ ιήηνα ηαζ ζημ ηναφια ηδξ βέκκδζδξ. Σμ νμθυζ πμο ηνέιεηαζ απυ ημ ανέθμξ (…) λοπκά ημ 

ζοκαίζεδια ημο άπνμκμο, πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πνμ-βεκκδηζηή ειπεζνία.» (Δ ιεηάθναζδ δζηή ιμο) 
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παναιέκεζ νεοζηή, «θζςιέκδ», υπςξ ηαζ ηα νμθυβζα πμο πνμζπαεμφκ κα ηδ 

θοθαηίζμοκ ζημ πθαίζζμ ηςκ ζοιααηζηχκ αζζεδηζηχκ ειπεζνζχκ ιαξ. Σμ θαζκυιεκμ 

ηδξ γςήξ ηαζ ημο εακάημο απμηοπχκεηαζ ζοιαμθζηά ζηα παναιμνθςιέκα νμθυβζα, 

πμο ακηζηαεζζημφκ ημκ εοεοηεκή νέμκηα πνυκμ ηδξ ηαεδιενζκυηδηάξ ιαξ ιε ηδκ 

ηαιποθυηδηα ηαζ ηδκ ηοηθζηυηδηα πμο απμηαθφπηεηαζ ιέζα απυ ιζα ζοιπακηζηή 

μπηζηή. 

 

Σδκ ίδζα πνμαθδιαηζηή απμηοπχκεζ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ δναιαημονβζηά, ιε ημ ανέθμξ 

πμο ιεβαθχκεζ αηανζαία ζηδκ ημφκζα ημο, αθθά ηαζ ιε ηδκ επακείζμδμ ηςκ 

βεναζιέκςκ βμκζχκ ζηδ ιήηνα. πςξ ηαζ μ Νηαθί
1141

, ανενχκεζ ιζα «κέα ιοεμθμβία» 

βζα ηδ ζοιπακηζηή ηαηάζηαζδ ηδξ φπανλδξ. Έηζζ, ιέζα απυ ηδκ ακηίζηνμθδ 

δζαδζηαζία μζ βμκείξ ανπίγμοκ κα παθζιπαζδίγμοκ. Πανμοζζάγμκηαζ ςξ ιςνά πμο 

ηθαίκε βμενά: 

 

Κπξά Κνπ:  Μακάθα κνπ! Μακάθα κνπ! 

Κπξ-Κνπ:  Μακά… Μακά! 

Κπξά Κνπ:  Μα, κα, κα … 

Κπξ-Κνπ:  Οπά, νπά, νπά …1142
 

 

ζπμο ηεθζηά βίκμκηαζ ανέθδ ηζ επζζηνέθμοκ ζηδ ιήηνα ηςκ ιδηένςκ ημοξ. Αεκ 

πανμοζζάγεηαζ εάκαημξ επί ζηδκήξ, μφηε ηάπμζμξ κεηνυξ. Ώπθχξ, οπμκμείηαζ μ 

εάκαημξ ηςκ βεναζιέκςκ βμκζχκ. Δ επακέκςζδ ηαζ δ επζζηνμθή ζηδ ιήηνα 

πανμοζζάγεηαζ, θανζζηχ ης ηνυπς, υηακ πχκμκηαζ ηάης απυ ηζξ θμφζηεξ ηςκ 

βοκαζηχκ. 

 

(ζπλερίδνπλ λα θιαίλε ζαλ κσξά, κέρξη πνπ κπαίλνπλ ζηε ζθελή νη δχν γπλαίθεο. Φνξάλε 

καθξηέο θνχζηεο. Ο Κπξ-Κνπ θαη ε Κπξά-Κνπ ηξέρνπλ θαη ρψλνληαη θάησ απφ ηηο θνχζηεο 

ηνπο.) 

Ώ΄ Κπξά-Πνθ:  Ώαα! Πξνο Θενχ! Μπήθε κέζα κνπ! 

ΐ΄ Κπξά-Πνθ:  Μεεε! Ώαααα! ΐνήζεηαααα! Υψζεθε κέζα κνπ! 1143
 

                                                 
1141

 αθαακηυν Νηαθί, Πανακμσημ-ηνζηζηή, φ.π., ζ.55: « (…) ζηδκ πμνεία ηδξ ακενχπζκδξ ημοθημφναξ 

βίκεηαζ απαναίηδημ βζα έκα θαυ κα ζπάζεζ ηα δζακμδηζηά ημο δεζιά πμο ημκ ζοκδέμοκ ιε ηα θμβζηά 

ζοζηήιαηα ημο πανεθευκημξ, ζημπεφμκηαξ κα δδιζμονβήζεζ βζα ημκ ίδζμ ιζα αξρεηππηθή κπζνινγία, 

πμο ακηαπμηνζκυιεκδ ζηδκ αθδεζκή μοζία ηαζ ηδ ζοκμθζηή έηθναζδ ηδξ αζμθμβζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ 

(…)» 
1142

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ζηαθίδα ή ημ Φεοημπαίδζ, φ.π., ζζ.135-6. 
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Ο εάκαημξ έπεζ μθμηθδνςεεί ηαζ μιμθμβείηαζ: 

 

ΐ΄ Κπξά-Πνθ:  Ώρ! Ο θαεκέλνο κνπ ν Κνπ … Πάεη ρακέλνο … 

Ώ΄ Κπξά-Πνθ:  Ώκ ε δηθηά κνπ ε Κνπ; Πάεη θη απηή! 

ΐ΄ Κπξά-Πνθ:  (θιαίγνληαο κε ιπγκνχο) Πάλε ηα παηδηά καο, πέζαλαλ, θπξά-Πνθ! 

Ώ΄ Κπξά-Πνθ:  Ση ηνπο ήξζε λα κπνπλ πάιη εθεί  κέζα; 

(θιαίλε θαη νη δχν απεγλσζκέλα)1144
. 

 

Ο ζοκδοαζιυξ οπεννεαθζζηζηήξ εζηυκαξ ηαζ θανζζημφ ζημζπείμο δδιζμονβεί ιζα 

βηνμηέζημ αηιυζθαζνα, πμο έιιεζα πνμηαθεί θνίηδ. Αζυηζ δ ηαηάζηαζδ ηδξ 

ακηζζηνμθήξ ημο πνυκμο είκαζ ακμίηεζα. Ο βένμξ πμο λακαβίκεηαζ έιανομ ακηζααίκεζ 

ζημ θαίκεζεαζ ηδξ ακενχπζκδξ ειπεζνίαξ. Σμκ ίδζμ ιφεμ ελάθθμο πναβιαηεφηδηε ηαζ 

δ πμθοζογδηδιέκδ ηαζκία «Δ απίζηεοηδ ζζημνία ημο Μπέκγαιζκ Μπάημκ» (2009), ιε 

ημκ Μπνακη Πζη. Δ αζζεδηζηή ημο ΐ. Γζχβα ήηακ, ιάθθμκ, πμθφ ιπνμζηά απυ ηδκ 

επμπή ημο, αθμφ πέναζακ 50 πενίπμο πνυκζα βζα κα ειθακζζηεί λακά ιζα πανυιμζα 

ιοεμπθαζία. 

 

6. Ζ θσκσδία ηεο κύγαο 

 

Δ ιοεμπθαζία ημο ζοββναθέα αββίγεζ βζ‟ άθθδ ιζα θμνά ημ ελχθμβμ αθμφ 

«ηαηαζηεοάγεζ» ζοκεήηδ επζημζκςκίαξ ακάιεζα ζε έκακ άκηνα ηαζ ιζα ιφβα. Ώκ ηαζ 

μ ιφεμξ αοηυξ δεκ είκαζ πνςηυηοπμξ ζηδ θμβμηεπκία, υπςξ ακαθέναιε πνμδβμφιεκα, 

ςζηυζμ μ ΐ. Γζχβαξ ημκ ειπθμοηίγεζ ιε ζημζπεία οπεννεαθζζηζηά -βάιμξ ακάιεζα 

ζημκ άκηνα ηαζ ηδ ιφβα- ηαζ θανζζηά -πενζβναθή ζοβηαημίηδζδξ, ενςηζηή 

ζοκεφνεζδ η.ά. πςξ ακαθένεζ ηαζ ζημ ιοεζζηυνδιά ημο Εηδί :-«Ώθεγεηήο: Έρσ κηα 

αθαηάζρεηε καλία, λα θηηάρλσ φζν γίλεηαη πεξηγξαθέο, λα ζθαξψλσ θχζε, κε φζν γίλεηαη πην 

ηέιεην κεραληζκφ (…)»1145
.  

 

Ο ΐ. Γζχβαξ επζδζχηεζ κα «ζηανχκεζ» θφζδ. Βπζδζχηεζ κα ιζιδεεί ημκ δδιζμονβζηυ 

μίζηνμ ηδξ, «ζηανχκμκηαξ» ηαηαζηάζεζξ ηαζ πθάζιαηα πμο δζαπθέημκηαζ ακμίηεζα, 

                                                                                                                                            
1143

 Απηφζη ζ.136 
1144

 Απηφζη ζ.136 
1145

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Εηδί, υ.π., ζ.61 
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πμο μοζζαζηζηά δζαννδβκφμοκ ηδ «θμβζηή» ηδξ. Έηζζ, δ επαθή εκυξ ακενχπμο ιε ιζα 

ιφβα πανυηζ ειπίπηεζ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ, ζημ ιμκυπναηημ ημο ΐ. Γζχβα 

ιεβεεφκεηαζ. Δ ζοκφπανλδ ιεηαηνέπεηαζ ζε ζοκεφνεζδ ενςηζημφ παναηηήνα, δ 

ζοκήεδξ ελυκηςζή ηδξ θμβανζάγεηαζ ςξ «δμθμθμκία» ηαζ ιάθζζηα μ εφηδξ 

ηαηδβμνείηαζ ηαζ ηαηαδζηάγεηαζ βζ‟ αοηυ! Σμ μζηείμ ιεηαηνέπεηαζ ζε ακμίηεζμ, ημ 

βκχνζιμ απμηηά ααειμφξ εθεοεενίαξ πανάημθιμοξ. Ο ΐ. Γζχβαξ αθήκεηαζ ζηδκ 

μκεζνζηή θακηαζία ημο ηαζ ηαλζδεφεζ ακηάια ιε ημοξ οπεννεαθζζηέξ
1146

: 

α) Νηαθί 

Δ έιπκεοζδ ημο ΐ. Γζχβα ζοκακηζέηαζ ηαζ πάθζ ιε ημκ Νηαθί. Ο πίκαηαξ ημο Νηαθί 

(Βζηυκα 14)  The First day of spring
1147

 (1929), ειθακίγεζ έκημια, ηονίςξ ιφβεξ ηαζ 

ιζα αηνίδα ζ‟ επαθή ιε άκηνεξ. Ώλζμζδιείςηδ είκαζ ηαζ δ μιμζυηδηα -ιε ημ 

ιμκυπναηημ ημο ΐ. Γζχβα- ηδξ εζηυκαξ πμο πενζθαιαάκεηαζ ζημκ πίκαηα: ζημ ηάης 

ανζζηενυ ιένμξ εζημκίγεηαζ έκαξ βεκεζμθυνμξ άκηναξ βμκαηζζιέκμξ, μ μπμίμξ βένκεζ 

ημ ηεθάθζ ημο πάκς ζημκ χιμ ιζαξ βοκαίηαξ.  

 

Βζηυκα 14: . Νηαθί  θεπημιένεζα απυ ημ The First day of spring  (1929)  

 

Δ εδθοηή αοηή θζβμφνα, ακαβκςνίγεηαζ απυ ημοξ βοικμφξ ζηδημφξ ιαζημφξ ηδξ. Σμ 

ηεθάθζ ηδξ υιςξ είκαζ έκα ακμζπηυ ηνακίμ ιε ιαθθζά απ‟ υπμο λεπεηάβμκηαζ έκα 

                                                 
1146

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, Μαληθέζηα ηνπ νπξξεαιηζκνχ, υ.π., ζ.14: «Πνέπεζ κα απμδμεεί εοβκςιμζφκδ 

ζηζξ ακαηαθφρεζξ ημο Freud. (…) Ώκ ηα αάεδ ημο πκεφιαηυξ ιαξ ηνφαμοκ δοκάιεζξ πανάλεκεξ ζηακέξ 

κα αολήζμοκ εηείκεξ ηδξ επζθάκεζαξ, ή κ‟ αβςκζζημφκ κζηδθυνα εκακηίμκ ημοξ, οπάνπεζ ηάεε 

εκδζαθένμκ κα ηζξ ζοθθάαμοιε (…) βζα κα ηζξ οπμαάθθμοιε ζηδ ζοκέπεζα ζημκ έθεβπμ ηδξ θμβζηήξ. 

(…) Βίπε πμθφ δίηζμ μ Freud πμο ηαηδφεοκε ηδκ ηνζηζηή ημο ζημ υκεζνμ. (…) ημ πμζυ ηςκ ζηζβιχκ 

μκείνμο (…) δεκ οζηενεί ζε πμζυ απυ ηζξ ζηζβιέξ πναβιαηζηυηδηαξ, αξ πενζμνζζημφιε κα πμφιε: 

ζηζβιέξ εβνήβμνζδξ.» 
1147

  ημ:Salvador Dali, The Tate Gallery, London, 1980, cat.31i  
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ζιήκμξ κχγεο. Πνυηεζηαζ δδθαδή βζα βοκαίηα/ιφβα. ηδκ ενιδκεοηζηή ακάθοζδ 

αοημφ ημο πίκαηα μ Paul Moorhouse επζζδιαίκεζ: «Ο πίλαθαο απηφο αλαθέξεηαη ζ‟ έλα 

πξαγκαηηθφ εξσηηθφ ληειίξην»
1148

.  

 

πςξ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ, έηζζ ηαζ μ Νηαθί «δδιζμονβμφκ» ιζα ενςηζηή ζοκεφνεζδ 

ακάιεζα ζ‟ έκακ άκηνα ηαζ ιζα βοκαίηα/ιφβα αθμφ ηαηά ημ θνμτδζηυ πνυηοπμ «μζ 

πμζδηέξ δζαεέημοκ επίζδξ ιενζηέξ ζδζυηδηεξ (…) ηονίςξ εοαζζεδζία κα 

ακηζθαιαάκμκηαζ ζε άθθμοξ απυηνοθεξ ροπζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ηδκ ηυθιδ κα 

απμηαθφπημοκ δζάπθαηα ημ δζηυ ημοξ αζοκείδδημ.»
 1149

  

  

Ο Γνινθφλνο ζημ ιμκυπναηημ ειθακίγεηαζ, επίζδξ, ςξ έκαξ άκενςπμξ 

ηαηαηενιαηζζιέκμξ. πςξ, δδθαδή, ειθακίγεηαζ μ άκενςπμξ ηαη‟ επακάθδρδ ζε 

πίκαηεξ ημο Νηαθί. Βπί παναδείβιαηζ ζημκ πίκαηα (Βζηυκα 15) The lugubrious 

game
1150

, ζημκ μπμίμ υθα ηα ζημζπεία είκαζ πανιέκα απυ ηδκ απηή πναβιαηζηυηδηα 

αθθά δ ζφκεεζή ημοξ ηαζ δ ζφκδεζή ημοξ είκαζ αθθυημηδ.  

 

Βζηυκα 15: . Νηαθί The lugubrious game (1929) 

 

                                                 
1148

 Paul Moorhouse, φ.π., ζ.35(ζε δζηή ιμο ιεηάθναζδ απυ ηα αββθζηά) 
1149

 ίβηιμοκη Φνυτκη, Φπρνινγία ηεο εξσηηθήο δσήο, Βπίημονμξ, Ώεήκα, 1974, ζ.9 
1150

 ημ:Salvador Dali, φ.π., cat.31iv 
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Ώκενχπζκα ιέθδ, έκημια, ιφβεξ, ζοιθφνμκηαζ ιε πνυζςπα ηαζ δναζηδνζυηδηεξ. 

Καηαηενιαηζζιέκμξ μ άκενςπμξ απμγδηά ηδ ζοκμπή, ηδ δζεοηνίκζζδ ηδξ 

ζελμοαθζηυηδηάξ ημο ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ηα ακηζηείιεκα ημο έλς ηυζιμο. Σδκ ίδζα 

ζφβποζδ πμο πνμηαθεί δ αίζεδζδ ημο ενοιιαηζζιέκμο αηυιμο πνμζπαεεί κα 

απμδχζεζ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ ιε ημκ Γνινθφλν ημο, μ μπμίμξ ακαγδηά ηδ παιέκδ εκυηδηά 

ημο ιέζα ζημ δάζνο. Βπζγδηά ηδκ επακέκςζή ημο ιε ηδ δζαννδβιέκδ μθυηδηα. ημ 

ζδιείμ αοηυ ζοκακηζέηαζ ηαζ ιε έκακ άθθμκ ιαηνζκυ πνυβμκμ ημο οπεννεαθζζιμφ, 

ημκ μπμίμ μ Μπνεηυκ εαφιαγε
1151

, ημκ Ώνεμφνμ Ρειπχ
1152

.  

Ώοηή δ Οθυηδηα «δεκ οπάνπεζ πζα»! Ώοηήκ ακαγδημφζε μ Ρειπχ
1153

. Σδκ απμοζία 

ηδξ ζημκ ζφβπνμκμ πμθζηζζιυ ηαηαδεζηκφεζ ηαζ ιε ημ ιμκυπναηημ αοηυ μ ΐ. Γζχβαξ. 

Ο Γνινθφλνο ημο είκαζ ημ εκαπμιείκακ πκάνζ αοηήξ ηδξ δζαννδβιέκδξ ζοιπακηζηήξ 

εκυηδηαξ. Βίκαζ μ άκενςπμξ ηδξ ζοκαζζεδζίαξ, μ άκενςπμξ πμο «Μπαηλνβγαίλσ(εη) ζηε 

θχζε, Πεγαηλνέξρνκαη(εηαη) ζην ρξφλν, πάσ(εη) πιάθα»
1154

, μ άκενςπμξ πμο εφπεηαζ κα 

«ιε πάνμοκ ζηα ζμαανά μζ έκμνημζ»
1155

. Μήπςξ απεοεφκεηαζ ζε ιαξ; 

 

7. Οη γάκνη 

 

Δ ιεηαιυνθςζδ ηδξ βοκαίηαξ ζε δέκηνμ έπεζ απεζημκζζηεί ήδδ απυ ηδκ ανπαζυηδηα, 

ζημκ ιφεμ ηδξ Αάθκδξ
1156

, ηδξ μνεζκήξ κφιθδξ, ζένεζαξ ηδξ Μδηέναξ-Γδξ, πμο 

ιεηαιμνθχεδηε ζε δαθκυδεκηνμ βζα κα ζςεεί απυ ημ ενςηζηυ ηοκήβζ ημο Ώπυθθςκα. 

Γζ' αοηυ, έηημηε μ Ώπυθθςκ οζμεέηδζε ηδ δάθκδ ςξ ζενυ θοηυ ηαζ θμνάεζ έκα 

                                                 
1151

 Ώκδνέαξ Μπνεηυκ, Νάληηα, ιηθν. η. Ν. Κμοιακμφδδ, Όρζθμκ, Ώεήκα, 1981, ζ.49: «Δ ιαβζηή 

δφκαιδ πμο μ Rimbaud άζηδζε πάκς ιμο βφνς ζηα 1915 (…)» 
1152

 Δ πμζδηζηή ζηέρδ ημο Ώνεμφνμο Ρειπχ πνμζπαεεί κα θένεζ ζηδ βθχζζα ηδκ αθήεεζα ημο 

Κυζιμο, ημ Βίκαζ αοημφ πμο είκαζ, ημ κυδια ηδξ ακμζπηήξ Οθυηδηαξ (…).» ζημ Κχζηαξ Ώλεθυξ, Πξνο 

ηελ πιαλεηηθή ζθέςε, Ώεήκα, Βζηία, 1996 (4
δ 

), ζ.177. Καζ παναηάης ζ.182 παναεέημκηαξ ημ πμίδια 

ημο Ρειπχ Ήιηνο θαη άξθα:  

«Νμζηαθβχ ημκ ηαζνυ ηδξ ανπαίαξ κζυηδξ 

Σςκ θάβκςκ ζαηφνςκ, ηςκ θαφκςκ 

Σςκ εεχκ πμο δάβηςκακ απυ ένςηα ηδ θθμφδα ηςκ ηθαδζχκ 

Κζ ακάιεζα ζηα κμφθανα θζθμφζακ ηδκ λακεή Νφιθδ! 

Νμζηαθβχ ημκ ηαζνυ πμο μ ποιυξ ημο ηυζιμο 

Σμ κενυ ημο πμηαιμφ, ημ νυδζκμ αίια ηςκ πνάζζκςκ δέκηνςκ 

ηζξ θθέαεξ ημο Πακυξ ιεηάββζγε έκα ζφιπακ 

(…) πμο μνευξ ζηδκ ημζθάδα άημοβε βφνς ημο 

Σδ Φφζδ γςκηακή κ‟ απμηνίκεηαζ ζημ ηάθεζιά ημο» 
1153

 Απηφζη ζ.182: «Σμ εθθδκζηυ εειέθζμ ηδξ μθυηδηαξ αοημφ πμο, εκ ης βίβκεζεαζ είκαζ Πακ, θμκ, 

θφζζξ, ηαζ ηυζιμξ, θφζζξ εεία ηαζ θίθδ δεκ θακενχκεηαζ πζα. Βηείκμ πμο έκςκε βδ, εάθαζζα ηαζ 

μονακυ, ημκ αένα, ηδ θςηζά, ηα θοηά, ηα γχα, ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ημοξ εεμφξ, δεκ οπάνπεζ πζα.» 
1154

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ, φ.π., ζ.66 
1155

 Απηφζη ζ.79 
1156

 Ρυιπενη Γηνέσαξ, η. 1
μξ

, υ.π., ζ.70 
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δάθκζκμ ζηεθάκζ ζημ ηεθάθζ ημο. Πμθθέξ, ελάθθμο, είκαζ ηαζ μζ απεζημκίζεζξ αοημφ 

ημο ιφεμο ζηδκ Σέπκδ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ ζήιενα (Βζηυκα 16)
1157

.  

 

  

Βζηυκα 16 Βζηυκα 17 

 

ημ πθαίζζμ ημο οπεννεαθζζιμφ, δ πνμζμιμίςζδ ηδξ βοκαίηαξ ζε θοηυ απακηζέηαζ 

ηαζ ζε πίκαηεξ ημο Νηαθί 
1158

 (Βζηυκα 17) υπμο ιζα βοκαίηα βοική λεπεηάβεηαζ ιέζα 

απυ έκακ ημνιυ δέκηνμο εκχ ηα πένζα ηδξ είκαζ ηα ηθαδζά ημο ηαζ ηα πυδζα ηδξ μ 

ημνιυξ ημο.  

 

                                                 
1157

 Antonio del Pollaiuolo, “Apollo and Daphne” (1470-80) 
1158

 αθαακηυν Νηαθί, Πανακμσημ-ηνζηζηή, φ.π., ζ.113 
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Βζηυκα 18 Βζηυκα 19 

 

Βπίζδξ, μζ οπεννεαθζζηέξ θςημβνάθμζ αλζμπμίδζακ ηδ ιεηαιυνθςζδ αοηή ηδξ 

βοκαίηαξ ζε δέκηνμ βζα κα δδθχζμοκ ηδ ζοββέκεζα ημο βοκαζηείμο ζχιαημξ -ςξ 

ζηεφμξ βμκζιυηδηαξ- ιε ηδ ιδηένα βδ (Βζηυκα 18).  πςξ «ημ δέκηνμ πμο 

πενπαηάεζ»
1159

 ημο Maurice Tabard ιε ηίηθμ θςημιμκηάγ 1947, υπμο απεζημκίγεηαζ 

έκα βοκαζηείμ ιπμφζημ ζημ μπμίμ μ ημνιυξ ηαζ ημ οπυθμζπμ ζχια είκαζ ηθαδζά 

δέκηνμο. Αεκ δζαηνίκμκηαζ πένζα, ή πυδζα. Ώκηίζημζπδ εζηυκα πανμοζζάγεζ ηαζ δ 

θςημβναθία (Βζηυκα 19) «Βθεμκχνα»
1160

 ημο H. Callahan, 1954. Μζα βοκαίηα ηδξ 

μπμίαξ ημ ζχια δζαβνάθεηαζ ηακμκζηά, θένεζ ηθαδζά, νίγεξ, θφθθα, ηονίςξ ζημ 

ηεθάθζ ηαζ ημ ιπμφζημ ηδξ.  

 

Ο ΐ. Γζχβαξ αημθμοεεί ηαζ ζ‟ αοηυ ημ εεαηνζηυ ημο ηα βκχνζια ιμκμπάηζα ημο 

οπεννεαθζζιμφ, ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα απεζημκίζεζ, επί ζηδκήξ, ημκ εάκαημ. Μέπνζ 

ζηζβιήξ μ εάκαημξ ςξ βεβμκυξ ζοκηεθείημ εηηυξ ζηδκήξ. ημοξ Γάκνπο μ εάκαημξ 

ηεθείηαζ εκχπζμκ ηςκ εεαηχκ εκδεδοιέκμξ, υιςξ, ηδκ οπεννεαθζζηζηή αζζεδηζηή, 

απαναίηδηδ βζα ηδκ απμ-ζοιαμπμίδζδ αθθά ηαζ ηδκ ηάθορδ ημο απμηνυπαζμο ημο 

εεάιαημξ. 

 

                                                 
1159

 Αδιήηνδξ Σζαηζμφθδξ, Δ βθχζζα ηδξ εζηυκαξ, φ.π., Πανάνηδια Βζηυκςκ, εζη. αν.74 
1160

 Απηφζη Πανάνηδια Βζηυκςκ εζη. αν.75 
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8. Ο θαιιόο πάλσ ζην ινπινύδη 

Σμ εεαηνζηυ αοηυ ιμκυπναηημ είκαζ ζαθέζηαηα επδνεαζιέκμ απυ ηδκ ηεπκμηνμπία 

ημο οπεννεαθζζιμφ. Θα πνμζπαεήζμοιε κα ακαδείλμοιε ηα ζημζπεία εηείκα πμο 

εκηάζζμοκ ημ ένβμ ζηδ οπεννεαθζζηζηή αζζεδηζηή. 

 

α) Δ εειαηζηή  

 

Ο ιφεμξ ημφ παναπάκς ιμκυπναηημο είκαζ ηαηανπάξ μζηείμξ. ηδκ ανπή υθα 

θαίκμκηαζ θοζζμθμβζηά: έκα γεοβάνζ πάεζ εηδνμιή ζημ δάζμξ, ηα έκημια αμοίγμοκ 

βφνς ημο ηαζ ημ ηνμιμηναημφκ, δ ζογήηδζδ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ηδ 

ζελμοαθζηυηδηα ηδξ βοκαίηαξ ηαζ ημκ ένςηά ημοξ. Σα πνάβιαηα πενζπθέημκηαζ υηακ 

ηάπμο δίπθα ημοξ αθέπμοκ έκα θμοθμφδζ πάκς ζημ μπμίμ οπάνπεζ έκαξ θαθθυξ -ημκ 

μπμίμ ημπμεέηδζε ηαηά ηα θεβυιεκα ημο άκηνα έκαξ ζηναηζχηδξ πμο αοηυ-

εοκμοπίζηδηε βζα κα απμθφβεζ ημκ ζηναηυ. Έπεζηα μ άκηναξ βοικχκεηαζ ηζ 

απμδεζηκφεηαζ υηζ δεκ έπεζ ακηνζηυ ιυνζμ. Σεθζηά αημθμοεεί ιζα πενίενβδ ενςηζηή 

ζοκεφνεζδ υπμο μ άκηναξ εζζένπεηαζ ιε μθυηθδνμ ημ ζχια ημο ζημ αζδμίμ ηδξ 

βοκαίηαξ. Μζα αεχα ζοκεφνεζδ δφμ κέςκ ζηδκ ελμπή πμο ηαηαθήβεζ ζε ενςηζηυ 

ηακζααθζζιυ. 

 

Δ εειαηζηή αοηή ζίβμονα δεκ ιπμνεί κα πμθζημβναθδεεί ζημκ νεαθζζιυ. Ώθήκμκηαξ 

εθεφεενδ ηδ θακηαζία ημο μ ζοββναθέαξ ζφκδεζε ζοκεζνιζηά ημκ ηακζααθζζιυ ιε ηδ 

ζελμοαθζηή πνάλδ. Άθθςζηε ζε πνμδβμφιεκα ιμκυπναηηα έπεζ πναβιαηεοηεί υθςκ 

ηςκ εζδχκ ημοξ ηακζααθζζιμφξ. Αεκ πνυηεζηαζ, υιςξ, βζα εκηεθχξ ακμίηεζα εζηυκα. 

Ώθμφ δ ηαηάθδλδ ημο ένβμο υπμο μ άκηναξ εζζένπεηαζ ιε ημ ηεθάθζ
1161

 ιέζα ζημ 

αζδμίμ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ μοζζαζηζηά πεεαίκεζ, εοιίγεζ ηδκ ακηίζημζπδ ζοιπενζθμνά 

ημο εκηυιμο mantis religiosa
1162

, ημζκχξ βκςζηυ ςξ «αθμβάηζ ηδξ Πακαβίαξ», ημ 

εδθοηυ ημο μπμίμο ηαηαανμπείγεζ ημ ανζεκζηυ αιέζςξ ιεηά ηδ ζοκμοζία. οκεπχξ, 

οπάνπμοκ νεαθζζηζηέξ ακαθμνέξ πάκς ζηζξ μπμίεξ παηά μ ζοββναθέαξ βζα κα 

ακορςεεί ζηζξ ζοκδδθχζεζξ ημο θαζκμιέκμο πμο ημκ εκδζαθένεζ.  

 

                                                 
1161

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ, φ.π., ζ.16: «Ο Παφθμξ ζένκεηαζ ακάιεζα ζηα 

ιπμφηζα ηδξ Μανίαξ ηαζ θαίκεηαζ κα ιπαίκεζ ιε ημ ηεθάθζ ζημ αζδμίμ ηδξ. Σμ ηθάια ημο πκίβεηαζ 

ηαεχξ εζζπςνεί ημ ζχια ημο …» 
1162

 Νζηυθαξ Γενιακυξ, Ο βίνο ησλ δψσλ, Βηδυζεζξ Βθεοεενμοδάηδξ, Ώεήκα, ζ.87 
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Οζ οπεννεαθζζηέξ εκδζαθένεδηακ
1163

 βζα ημ θαζκυιεκμ ημο ενςηζημφ ηακζααθζζιμφ 

ηαζ ζδζαίηενα βζα ηδ ζοιπενζθμνά ημο εκηυιμο ιάκηζξ
1164

, υπςξ ακαθέναιε ζημ 

ιμκυπναηημ Ζ θσκσδία ηεο κχγαο. Δ ιάκηζδα ηαηαζπανάζζεζ ημ ανζεκζηυ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ή αιέζςξ ιεηά ηδ ζοκμοζία. Δ πανάδμλδ αοηή ζοιπενζθμνά ημο εκηυιμο 

ηέκηνζζε ημ εκδζαθένμκ ημο ημζκςκζμθυβμο Roger Caillois, μ μπμίμξ οπμζηήνζλε υηζ: 

 

« (…) ε αδεθαγία ηνπ εληφκνπ απηνχ ην θαζηζηά ην ηέιεην ζχκβνιν ηεο “θαιιηθήο” κεηέξαο, 

απνηξνπατθφ, ζαγελεπηηθφ, επλνπρηζηηθφ.»
1165

  

Ο Νηαθί, επίζδξ, ζηδκ πανακμσημ-ηνζηζηή ημο ακαθενυηακ ζηδ ζφκδεζδ ηδξ 

ζελμοαθζηυηδηαξ ηαζ ημο εακάημο
1166

, βεβμκυξ πμο πναβιαημπμζείηαζ ζηδ 

ζοιπενζθμνά
1167

 ημο εκηυιμο ιάκηζξ. Βλάθθμο, μ Νηαθί πνυααθθε επακεζθδιιέκςξ 

ηδκ πεπμίεδζή ημο ζηδ ζανημαυνα ηάζδ ημο εδθοημφ ηαηά ηδ ζελμοαθζηή πνάλδ 

ζημκ πίκαηα ημφ Γακ Φνακζμοά Μζθθέ «Άββεθμξ» (Βζηυκα 20).  

 

Βζηυκα 20: Γακ Φνακζμοά Μζθθέ Άγγεινο (1857-59) 

                                                 
1163

 Rosalind Krauss, Jane Livingston, φ.π., p.70: «Δ ιάκηζδα ζοκςζηίγεηαζ ζηα ένβα ηςκ 

ζμονεαθζζηχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1930: ζημοξ πίκαηεξ ημο Masson ηαζ Dali, ζηα βθοπηά ημο 

Giacometti  ηαζ ζηα ημθάγ ημο Max Ernst.» 
1164

 Αδιήηνδξ Σζαηζμφθδξ, φ.π., ζζ.193-195: «Ο Ρμγέ Καβζμοά εα δδιμζζεφζεζ ζημκ Μζκχηαονμ δφμ 

άνενα ημο ιε ακηζηείιεκμ (…) ηδ ιάκηζδα ενήζημ. Μέζα ζ‟ αοηά ηα άνενα πνμζδζμνίγμκηαζ ηα 

ζημζπεία εηείκα πμο ηαεζζημφκ ηδ ιάκηζδα ζδζαίηενα πνμζθζθή ζημοξ ζμοννεαθζζηέξ.» 
1165

 Rosalind Krauss, Jane Livingston, φ.π., p.70 
1166

 Paul Moorehouse, φ.π., ζ.20 :«Έηζζ, ζφιθςκα ιε ηδκ άθμβδ πανακμσηή δζαδζηαζία [ηαηά ημκ 

Νηαθί], ημ ζελ ηαζ μ εάκαημξ ζοκδέμκηακ.» (ιεηάθναζδ δζηή ιμο) 
1167

 Dawkins Richard, Σν εγστζηηθφ γνλίδην, φ.π. ζ.31:» Πμθφ πζμ βκςζηυξ είκαζ μ ιαηάανζμξ 

ηακζααθζζιυξ πμο εηδδθχκμοκ μζ εδθοηέξ ιάκηεζξ. Οζ ιάκηεζξ είκαζ ιεβαθυζςια ζανημθάβα έκημια. 

(…)  Γζα κα γεοβανχζμοκ ημ ανζεκζηυ ένπεζ πνμζεπηζηά πάκς ζημ εδθοηυ. Σμ εδθοηυ, ακ ανεζ 

εοηαζνία, ηνχεζ ημ ανζεκζηυ ανπίγμκηαξ απυ ημ ηεθάθζ ημο, είηε ηαεχξ πθδζζάγεζ είηε ιυθζξ ακέαεζ 

πάκς ηδξ, ή ιυθζξ πςνίζμοκ.» 
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Με ημκ πίκαηα αοηυκ μ Νηαθί είπε ειιμκή ηζ αζπμθζυηακ ζ‟ υθδ ημο ηδ γςή 

βνάθμκηαξ ιάθζζηα ηζ έκα αζαθίμ: «Ο ηναβζηυξ ιφεμξ ημο “Άββεθμο” ημο Μζθθέ» 

(1938).
1168

 Πίζς απυ ηδ θαζκμιεκζηή αεςυηδηα ημο πίκαηα -εκυξ γεοβανζμφ αβνμηχκ 

πμο ανίζηεηαζ ζημ πςνάθζ ημο ιαγεφμκηαξ παηάηεξ ηαζ πνμζεφπμκηαζ- μ Νηαθί 

μναιαηίζηδηε υηζ ζημ ζπήια ηδξ βοκαζηείαξ θζβμφναξ ηδξ αβνυηζζζαξ ηαιμοθθάνεηαζ 

ημ έκημιμ ιάκηζξ. Καζ ηαη‟ επέηηαζδ δ βοκαίηα ήηακ έημζιδ κα ηαηαανμπείζεζ ημκ 

άκηνα ηδξ. ημ δε ηαθάεζ ιε ηζξ παηάηεξ, πμο ανίζηεηαζ δίπθα ημοξ, θακηάζηδηε ημ 

θένεηνμ ημο παζδζμφ ημοξ. πςξ απμδείπηδηε
1169

 εη ηςκ οζηένςκ, μ Νηαθί είπε δίηζμ 

ζε υηζ αθμνμφζε ζημ ηαθάεζ ιε ηζξ παηάηεξ! 

 

Βπίζδξ, πμθθμί οπεννεαθζζηέξ θςημβνάθμζ απμηφπςζακ ηδ ιάκηζδα ζηζξ 

θςημβναθίεξ ημοξ (Βζηυκεξ 21, 22) π.π. Le Charles, Praying Mantis, 1933. 

Αδιμζζεφηδηε ζημκ Μηλψηαπξν
1170

. 

 

 

Βζηυκεξ 21, 22 

 

Μία αηυιδ ηακζααθζζηζηή εζηυκα ζελμοαθζηήξ επαθήξ ζημ ένβμ ακαδφεηαζ απυ ημκ 

παναθθδθζζιυ ηδξ Μανίαξ ιε «ιαφνδ πήνα», ιε ηδκ ανάπκδ πμο ηζ αοηή 

ηαηαανμπείγεζ ημ ανζεκζηυ ιεηά ηδκ ζοκμοζία. Σμ εδθοηυ/ανάπκδ ιπθέηεζ ζημκ ζζηυ 

ηδξ ημ ανζεκζηυ ηαζ ηεθζηά ημ ηαηαζπανάζζεζ. Ώπυ ηεζ αβήηε ηαζ δ επςκοιία 

                                                 
1168

 Απηφζη ζ.21 
1169

 Γζάκκδξ Κμφημοθαξ, «Σα ιοζηζηά εκυξ πίκαηα», Διεπζεξνηππία, 11 Εακμοανίμο 2009: «Σμ 1963 μ 

πίκαηαξ ημο Μζθθέ ελεηάζηδηε απυ επζζηήιμκεξ ιε ηδ ιέεμδμ ηςκ αηηίκςκ Υ ηαζ απμδείπεδηε υηζ 

ηάης απυ ημ ηαθάεζ ιε ηζξ παηάηεξ ήηακ γςβναθζζιέκμ, ζηα πνχηα ζηάδζα δδιζμονβίαξ ημο πίκαηα, 

έκα ηζαχηζμ ζε ζπήια παηδηθνύ θέξεηξνπ...» 
1170

 Rosalind Krauss, Jane Livingston, φ.π., p.178 
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βοκαίηα/ανάπκδ βζα ηδκ επζηίκδοκδ βοκαίηα. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ οπαζκίζζμκηαζ ηαζ μζ 

θςημβναθίεξ
1171

 ηςκ οπεννεαθζζηχκ Raul Ubac (Mannequin) Jacques-Andre Boiffard 

(Utitled) (Βζηυκεξ 23,24). Βδζηυηενα, αοηυ πμο απμηοπχκεηαζ ιε ημκ ζελμοαθζηυ 

ηακζααθζζιυ είκαζ « δ ανπαηηζηυηδηα ηαζ δ αμοθζιζαηή υνελδ ημο εκηυιμο/βοκαίηαξ 

πμο ηαηαζπανάζζεζ ηδ θεία ημο ηδκ χνα ηδξ ενςηζηήξ ημο ζοκεφνεζδξ.»
1172

 

 

  

Βζηυκα 23 Βζηυκα 24 

 

θεξ μζ παναπάκς εζηυκεξ ηςκ οπεννεαθζζηχκ, αθθά ηαζ δ ζηδκζηή εζηυκα πμο 

θζθμηεπκεί μ ΐ. Γζχβαξ, ειπίπημοκ ζηδκ αηυνεζηδ, απυθοηδ ηαζ ηονζμθεηηζηή 

επζεοιία «εκζςιάηςζδξ»
1173

 ηςκ δφμ θφθςκ ηαηά ηδ ζελμοαθζηή πνάλδ.  

 

οκεπχξ, δ επζθμβή ημο ΐ. Γζχβα ανίζηεηαζ ζε ζοκάθεζα ιε ηδκ οπεννεαθζζηζηή 

ζοιαμθζζηζηή. Βζδζηυηενα, ιε έκα πέηαβια ημο κμο, ακ πνμζπαεήζμοιε κα 

ζοιπηφλμοιε ηδ εειαηζηή αοηή ζ‟ έκακ πίκαηα, ηυηε εα ανίζηαιε αλζυθμβεξ 

ακαθμβίεξ ιε ηζξ ηνοιιέκεξ εζηυκεξ πμο απέδςζε μ Νηαθί ζημκ πίκαηα ημο Φνακζμοά 

Μζθθέ «Άββεθμξ». Ώκ απεζημκίγαιε, θμζπυκ, ζε πίκαηα, ηδ εειαηζηή ημο 

ιμκυπναηημο αοημφ, εα αθέπαιε έκα γεοβάνζ κέςκ ζηδκ ελμπή, μζ μπμίμζ 

ζοκεονίζημκηαζ ενςηζηά ηαζ ημ εδθοηυ ζημηχκεζ ημ ανζεκζηυ ηαηά ηδ ζελμοαθζηή 

πνάλδ. Σμ ημπίμ είκαζ πανυιμζμ, ζημκ ιεκ πίκαηα ημο Μζθθέ πςνάθζα, ζημ δε ένβμ 

ημο ΐ. Γζχβα έκα λέθςημ ζημ δάζμξ. Σμ υθμ ζοιαάκ ηεθείηαζ ζηδ θφζδ, ηάης, 

                                                 
1171

 Απηφζη p.76-77 
1172

 Αδιήηνδξ Σζαηζμφθδξ, φ.π., ζ.195 
1173

 Απηφζη ζ.193 
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δδθαδή, απυ ζοκεήηεξ πμο ανκμφκηαζ ηδκ αζηζηή δεζημθμβία ηαζ ηα ζηενευηοπα. Σδκ 

ενιδκεοηζηή μπηζηή πμο πνυααθε μ Νηαθί ζημκ πίκαηα ημφ Μζθθέ «Άββεθμξ», 

πναβιαημπμίδζε εεαηνζηά μ ΐ. Γζχβαξ. Ο ΐ. Γζχβαξ πνέπεζ, ιάθθμκ, κα ήνεε ζε 

επαθή ιε ημ πανακμσηυ πέηαβια ηδξ ζηέρδξ ημο Νηαθί ηαζ κα οζμεέηδζε ηδ 

ζοθθμβζζηζηή ημο.  

 

Οιμζυηδηεξ εζηυκαξ ακάιεζα ζημκ ΐ. Γζχβα ηαζ ημκ Νηαθί ανίζημοιε επίζδξ ηαζ ζημ 

βεβμκυξ ημο εοκμοπζζιμφ ηαζ ηδκ απεζηυκζζδ ημο θαθθμφ. Ο Νηαθί γςβνάθζζε θάζεζξ 

εοκμοπζζιμφ, υπςξ επίζδξ ηαζ θαθθμφξ ζε ανηεημφξ πίκαηέξ ημο
1174

. Εδζαίηενα ζημκ 

πίκαηά ημο The Great Masturbator
1175

 (Βζηυκα 25) απεζημκίγμκηαζ υθα ηα ζημζπεία 

πμο πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ζημ εεαηνζηυ ένβμ ημο ΐ. Γζχβα: έκα γεοβάνζ κέςκ, έκημια, 

ιία αηνίδα ηαζ πμθθά ιονιήβηζα, ημ ηάης ιένμξ ημο ημνιμφ εκυξ άκηνα ηαζ ημ 

πνυζςπμ ιζαξ βοκαίηαξ ζε επαθή ιε ηα βεκκδηζηά ημο υνβακα πμο ζηάγμοκ αίια.  

 

 

Βζηυκα 25: . Νηαθί The Great Masturbator (1929) 

 

Ο Νηαθί απέδςζε ηδ ζελμοαθζηή ημο κεφνςζδ ζε «(…) κηα θαθή αλάκλεζε θαηά ηελ 

νπνία ε κεηέξα ηνπ ξνπθνχζε θαη θαηαβξφρζηδε ηνλ θαιιφ ηνπ»
1176

. Γζ‟ αοηυ ίζςξ μ Νηαθί 

έπεζ απεζημκίζεζ ιε πανάδμλμ ηνυπμ ημκ θαθθυ ζημοξ πίκαηέξ ημο, ζοκδεμκηάξ ημκ 

πάκημηε ιε ηδ ανχζδ π.π. έκα ρςιί πμο ιμζάγεζ ιε θαθθυ ζημκ πίκαηα 

Anthropomorphic bread (1932)
1177

  

                                                 
1174

 Βκδεζηηζηά ακαθένς: The Lugubrious Game (1929), Illumined Pleasures (1929) 
1175

 Paul Moorehouse, φ.π.,42 
1176

 Απηφζη ζ.41 (δ ιεηάθναζδ δζηή ιμο) 
1177

 Απηφζη ζ.58 
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Βζηυκα 26: . Νηαθί Anthropomorphic bread (1932) 

 

Ώηυια ιία μιμζυηδηα εειαηζηήξ ημο ιμκυπναηημο αοημφ ηαζ ηςκ πζκάηςκ ημο Νηαθί 

ακζπκεφεηαζ ζηδκ απεζηυκζζδ ηςκ εκηυιςκ, εκ βέκεζ, ηαζ ηςκ ιονιδβηζχκ εζδζηυηενα. 

ημ ιμκυπναηημ ημο ΐ. Γζχβα ηα έκημια είκαζ απεζθή βζα ημοξ δφμ κέμοξ. Εδζαίηενα δ 

ημπέθα αθέπμκηαξ ηα ιονιήβηζα ζηέθηεηαζ πυζμ απνμζηάηεοηα είκαζ ηα βεκκδηζηά 

ηδξ υνβακα ηαζ πυζμ εφημθα εα ιπμνμφζακ κα εζζπςνήζμοκ εηεί. Ώκηίζημζπεξ 

εζηυκεξ έπεζ ηαηαβνάρεζ ιε ημκ πνςζηήνα ημο μ Νηαθί π.π ζημοξ πίκαηεξ : The 

Lugubrious Game
1178

 ηαζ The first day of Spring.
1179

, υπμο λεηάεανα θαίκμκηαζ 

ιονιήβηζα κα εζζένπμκηαζ ζε βοκαζηεία βεκκδηζηά υνβακα. 

 

α) Ο ηίηθμξ: Ο θαιιφο πάλσ ζην ινπινχδη 

 

Ο ηίηθμξ ημο ένβμο Ο θαιιφο πάλσ ζην ινπινχδη εοιίγεζ ηδ βκςζηή νήζδ ημο 

Λςηνεαιυκ βζα ηδκ μιμνθζά ςξ ηδκ «απνμζδυηδηδ ζοκάκηδζδ, ζ‟ έκα ακαημιζηυ 

ηναπέγζ, ιζαξ ναπημιδπακήξ ηαζ ιζαξ μιπνέθαξ»
1180

. Αφμ ακηζηείιεκα πμο δεκ εα 

ιπμνμφζακ «θμβζηά» κα ζοκδοαζημφκ ζοκακηζμφκηαζ ζ‟ έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ. Με 

ημκ ηίηθμ ηαζ ιυκμ, μ ΐ. Γζχβαξ ηαημνεχκεζ κα εηηνμπζάζεζ ηδ θμβζηή ημο εεαηή ηαζ 

κα ημκ εηπθήλεζ
1181

. Υνδζζιμπμζεί δδθαδή έκα αηυια ζζπονυ υπθμ ηςκ 

οπεννεαθζζηχκ. ε ιζα ααεφηενδ ακάβκςζδ, υιςξ, ακηζθαιαάκεηαζ ηακείξ υηζ δ 

εζηυκα πμο πνδζζιμπμζεί μ ζοββναθέαξ πδβάγεζ ζοκεζνιζηά απυ ηδκ ειπεζνζηή 

                                                 
1178

 Απηφζη υ.π., ζ.38 
1179

 Απηφζη υ.π., ζ.37 
1180

 Πάηνζη ΐάθκηιπενβη, μοννεαθζζιυξ, φ.π., ζ.28 
1181

Απηφζη ζ.28: « (…) μ Μπνεηυκ έηακε ηδκ απυζπαζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ απυ ημ θοζζηυ ημοξ 

πενζαάθθμκ ημ εειεθζχδεξ ζημζπείμ ηδξ έηπθδλδξ…» 



 425 

πναβιαηζηυηδηα. Αζυηζ υπςξ είκαζ βκςζηυ, ημ άκεμξ -ημ θμοθμφδζ δδθαδή ηάεε 

θοημφ- έπεζ έκα ανζεκζηυ υνβακμ, πμο θέβεηαζ ζηήιμκαξ, ιζα ζςθδκςηή αθαζηζηή 

πνμελμπή, δ μπμία θένεζ ηδ βφνδ πμο βμκζιμπμζεί ηα ςάνζα ημο θοημφ. οκεπχξ, μ 

ζηήιμκαξ εα ιπμνμφζε ιεηαθμνζηά κα μκμιαζηεί μ «θαθθυξ» ημο θμοθμοδζμφ. 

Φαζκμιεκζηά ημ ζδιείμ -θαθθυξ- πμο πνδζζιμπμζεί μ ζοββναθέαξ είκαζ αοεαίνεημ ζε 

ζπέζδ ιε ημ ζδιείμ ακαθμνάξ ημο -ζηήκεζ δδθαδή ιζα οπεννεαθζζηζηή εζηυκα. 

οκεζνιζηά υιςξ είκαζ απμθφηςξ δζηαζμθμβδιέκδ δζυηζ ακηαπμηνίκεηαζ ζε ιζα 

ααεφηενδ θεζημονβία ηδξ θοζζμθμβίαξ ημο θμοθμοδζμφ. Υνδζζιμπμζεί, υπςξ ηαζ μζ 

οπεννεαθζζηέξ
1182

, οθζηυ απυ ηα έβηαηα ημο αζοκείδδημο ηαζ πθαζημονβεί ηζξ εζηυκεξ 

ημο. Ώκηζζημίπςξ
1183

 ζηέθηεηαζ ηαζ μ Μπενλυκ βζα ηδκ πμζδηζηή δζαδζηαζία. 

 

ακ ηαηαηθείδα, μ ΐ. Γζχβαξ αημθμφεδζε ηαζ πάθζ ηζξ αηναπμφξ ηδξ θακηαζζαηήξ 

ημο ζηέρδξ πμο ημκ μδήβδζακ ζημ κα δδιζμονβήζεζ έκα εεαηνζηυ ένβμ πμο, 

αζζεδηζηά, εκηάζζεηαζ ακεπζθφθαηηα ζημκ οπεννεαθζζιυ. 

 

9. Οη πιύζηξεο 

Σζ πζμ οπεννεαθζζηζηυ απυ ημ κα πνμζςπμπμζείηαζ μ εάκαημξ, ιε ηδ ιμνθή εκυξ 

Μαφνμο ζοκμδμφ, πμο αημφεζ ζημ υκμια Κνακη ηζ έπεζ ιμνθή απυημζιδ:  

 

«Φνξά κηα θίηξηλε μχιηλε κάζθα, πνπ θαιχπηεη φιν ην πξφζσπν κε ζηαγφλεο πνπ 

αλνηγνθιείλνπλ. Βηδηθά ειάζκαηα θξπκκέλα ζηηο θιεηδψζεηο ηνπ αθήλνπλ ηε κνπζηθή ηνπο κε 

θάζε ηνπο θίλεζε»
1184

 

 

Γηνμηέζημ νμιπμηζηή απεζηυκζζδ, πμο εκέπεζ εζνςκεία ηαζ ζανηαζιυ. Κίηνζκδ ιάζηα 

βζα κα απμδμεεί δ κεηνζηή ςπνυηδηα, ζάνηα ακφπανηηδ, ιυκμ μζηά, ιαζέθεξ πμο 

ηνμηαθίγμοκ ηαζ ηθεζδχζεζξ πμο ηνίγμοκ, χζηε κα ηνμιμηναηεί ηαζ κα απεζθεί ζε 

ηάεε ημο αήια. Ώηυια ηαζ ημ υκμιά ημο είκαζ αηακεχδεξ ηαζ ηνμιαηηζηυ: Κξαλθ. 

ακ ζπάζζιμ, ζακ ηνχλζιμ ηαζ ζακ ζηζβιζαία ιεηςπζηή επίεεζδ. Μεηαθένεζ ιζα 

αίζεδζδ λαθκζάζιαημξ ηαζ ακαπυθεοηημο ζοκάια. Ο Κνακη, υιςξ, δεκ ιζθά. 

                                                 
1182

 C.W.E.Bigsby, Νηακηά ηαζ μονεαθζζιυξ, φ.π., ζ.107: « (…) Ο νυθμξ ημο  [πμζδηή] είκαζ κα 

θένκεζ ημ εθπζδμθυνμ ιήκοια ζ‟ εηείκμοξ πμο είκαζ παβζδεοιέκμζ ζε ιζα πμθφ πενζμνζζιέκδ εηδμπή 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ.» 
1183

 Βννίημξ Μπενλυκ, φ.π., ζ.255: «Πνάβιαηζ, ζηδκ ακενςπυηδηα ζηδκ μπμία ιεηέπμοιε, δ εκυναζδ 

έπεζ εοζζαζηεί ζπεδυκ μθμηθδνςηζηά ζηδ δζάκμζα.» 
1184

 Απηφζη ζ.2 
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ΐνίζηεηαζ ζημ αάεμξ ηδξ ζηδκήξ ηαζ πθδζζάγεζ ημκ ιεθθμεάκαημ υηακ εηείκμξ ημκ 

ηαθεί: 

 

Γηάλλεο:  Κξαλθ, Κξαλθ,… 

(Ο Μαχξνο ηνλ πιεζηάδεη αξγά κε ηε κνπζηθή ησλ ειαζκάησλ) 

Θέισ λα ζσζψ. Φχγε. 

Θα μεράζσ. 

(Ο Μαχξνο ηνλ θνηηά αηάξαρνο) (…)  

(Ο Μαχξνο θνπλά ηηο μχιηλεο καζέιεο ηνπ θη αθνχγεηαη έλα 

θξνηάιηζκα)1185
 

 

ΐμοαυ πνυζςπμ, μ Υάνμξ, ηζ εα ιπμνμφζε κα πεζ άθθςζηε. Μυκμ ζημ ηέθμξ ιε ιζα 

ζοιαμθζηή ηίκδζδ δδθχκεζ πςξ μ ζημπυξ ημο ελεηεθέζεδ:  

 

(Ο Κξαλθ βγάδεη ην ζηηιέην θη αλάκεζα ζηνπο ήρνπο ησλ ειαζκάησλ ην κπήγεη ζηε γε.)1186
 

 

Ο Γζάκκδξ έπεζ πεεάκεζ. Βπέζηνερε ζηδ Μάκα-Γδ, βζα κα λεηζκήζεζ ηδκ πμνεία ημο 

απ‟ ηδκ ανπή. Με έκημκα πμζδηζηή δζάεεζδ μ ΐ. Γζχβαξ πνμζςπμπμζεί ημκ Υάνμ. 

Αδιζμονβεί ιζα ιμνθή οπενααηζηή πνμζπαεχκηαξ κα μπηζημπμζήζεζ ημ άννδημ ηαζ κα 

θακενχζεζ ημοξ ιδπακζζιμφξ ημο. ηυπμξ
1187

 πμο ζοκάδεζ ιε ηδ ζηέρδ ηςκ 

οπεννεαθζζηχκ. 

 

Ώθθά ηαζ δ υθδ ζφθθδρδ ηδξ πανμοζίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ ηςκ γχςκ (ζηοθί, πμοθί, 

ηίβνδξ) ιε ημοξ ακενχπμοξ ακήηεζ ζηδ οπεννεαθζζηζηή ζθαίνα. Ο ζοββναθέαξ 

εζηειιέκα ελανενχκεζ ηδκ ειπεζνία ηςκ αζζεήζεχκ ιαξ δδιζμονβχκηαξ εζηυκεξ 

ελχθμβεξ. πςξ δ μιζθία ηςκ γχςκ πμο ζοπκά ζοκακημφιε ηαζ ζηα παναιφεζα. Σα 

γχα ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ζφιαμθα ηαζ θμνείξ 

εκδυιοπςκ επζεοιζχκ ηαζ μνιχκ. Πανμοζζάγμκηαζ ςξ κα βκςνίγμοκ ηδκ μθζηή 

                                                 
1185

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ πθφζηνεξ,φ.π., ζζ.6-7 
1186

 Απηφζη ζ.34 
1187

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, Μακζθέζηα ημο μοννεαθζζιμφ, φ.π., ζ.155: «(…) Σμ ιεβάθμ ιέζμ πμο δζαεέηεζ 

(μ ηαθθζηέπκδξ) βζα κα ημ επζηφπεζ είκαζ δ πμζδηζηή εκυναζδ  πμο απμδεζιεοιέκδ επί ηέθμοξ ζημκ 

οπεννεαθζζιυ, εέθεζ υπζ ιυκμ κα αθμιμζχκεζ υθεξ ηζξ βκςζηέξ ιμνθέξ αθθά κα δδιζμονβεί πανάημθια 

ηαζκμφνβζεξ -δδθαδή κα είκαζ ζε εέζδ κα αβηαθζάγεζ υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ δμιήξ ημο ηυζιμο, θακενμφ 

ηαζ ιδ. Μυκδ αοηή ιαξ πνμιδεεφεζ ημ ιίημ πμο εα ιαξ επακαθένεζ ζημ δνυιμ ηδξ Γκχζδξ, ζα βκχζδξ 

ηήξ πάκς απυ ηζξ αζζεήζεζξ ιαξ Πναβιαηζηυηδηαξ “πμο είκαζ αυναηα μναηή ιέζα ζ‟ έκα αζχκζμ 

ιοζηήνζμ”». 
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αθήεεζα, θυβς ημφ υηζ δεκ έπμοκ απμημπεί απυ ημκ ζοιπακηζηυ μιθάθζμ θχνμ ημο 

εκζηίηημο. Σμ άννδηημ
1188

 ηαζ ημ άννδημ εκοπάνπμοκ ζηζξ γςζηέξ ιμνθέξ πμο 

δδιζμονβεί. Ώπεθεοεενςιέκμξ απυ πνμηαηαθήρεζξ μ ΐ. Γζχβαξ ιεηαζπδιαηίγεζ ηα 

βκςζηά ηαζ μζηεία δεδμιέκα ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Βιπκέεηαζ 

εζηυκεξ, ιμνθέξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο ιε απμηαθοπηζηυ ηνυπμ πνμζεββίγμοκ ηδκ πδβή 

ηδξ αθήεεζαξ. Δ αθήεεζα, υιςξ, πνέπεζ κα βίκεζ βκςζηή ζε υθμοξ. Καζ πνςηίζηςξ 

ζημκ θαυ, ζηδ ιάγα. Ο ΐ. Γζχβαξ ζημ ένβμ αοηυ ηαηδβμνεί ηδκ ιάγα ηαζ ημ πθήεμξ 

βζα ηδκ μθζβςνία ηαζ ηδκ αδζαθμνία ημο.  

 

Μάγδα:  Ράζπκεο, θαινζξεκκέλεο. (…) Λαφο δπζθίλεηνο απ‟ ηα πάρηα!1189 

(…) Ώπφ ηε κάδα πξνέξρνκαη. Υξφληα νιφθιεξα βνινδέξλσ ζην ράνο ηεο. 

Μεξνδνχιη κεξνθάη ρσξίο αλάζα, απνζηεσκέλε απφ ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ 

κφρζν. Οχηε έλα ειηνβαζίιεκα γηα εξεκηζηηθφ νχηε κηα πίζηε γηα ηελ 

σξαηφηεηα ηνπ κπαινχ. 

Σίγξεο:  Να παζρίδεηο γηα θάηη θαιχηεξν. 

Μάγδα:  Ση είλαη θαιχηεξν; 

Σίγξεο:  Βγψ ζην είπα. Δ ηδέα.
 1190

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ επζεοιεί κα αθοπκίζεζ ηδ ιάγα. Γζ‟ αοηυ βνάθεζ ηα δνάιαηά ημο. 

Πνμζπαεεί κα ζπάζεζ ηζξ αθοζίδεξ πμο ηδκ ηναημφκ δέζιζα ζηδκ άβκμζά ηδξ. 

οιπμνεφεηαζ ηαζ πάθζ ιε ηζξ ζδέεξ ημο Νηαθί: «Σν θνηλφ αμίδεη απείξσο πεξηζζφηεξν 

απφ ηα ζθνππίδηα πνπ ζέινπλ θαζεκεξηλά λα ην ηαΎδνπλ»1191
. Ο ΐ. Γζχβαξ ηαοηίγεηαζ 

ζδεμθμβζηά ιε ηδκ επζδίςλδ ηςκ οπεννεαθζζηχκ βζα πκεοιαηζηή αθφπκζζδ ηδξ ιάγαξ. 

Ώθθά ηαζ μ οπανλζζιυξ ημο Γ. Π. ανην
1192

 -απυ ημκ μπμίμ έπεζ επδνεαζηεί μ 

ζοββναθέαξ- εέηεζ ηδκ αθφπκζζδ ηδξ ενβαηζηήξ ιάγαξ ςξ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

                                                 
1188

 C.W.E.Bigsby, Νηακηά ηαζ μονεαθζζιυξ, φ.π., ζ.89: «Ώθθά βζα ημκ οπεννεαθζζηή δ εζηυκα δεκ 

είκαζ έηθναζδ ημο άννδηημο, δδιζμονβεί ημ άννδηημ. Ο οπεννεαθζζιυξ δεκ είκαζ ειπκεοζιέκμξ, είκαζ 

ειπκεοζηήξ. (…) Βίκαζ εθαθηήνζμ βζα ηδκ εθεοεενία πμο είκαζ ζοβπνυκςξ ιέζμ ηαζ ζημπυξ.» 
1189

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.3 
1190

 Απηφζη ζ.21 
1191

 αθαακηυν Νηαθί, Πανακμσημ-ηνζηζηή, φ.π., ζ.58 ηαζ ζ.63:«(…) Δ ημοθημφνα δεκ εα 

απμαζηζημπμζδεεί πανά ιμκάπα απμπνμθεηανζμπμζχκηαξ ηδκ ημζκςκία ηαζ ζηνέθμκηαξ πνμξ ηα πάκς 

ηζξ πκεοιαηζηέξ θεζημονβίεξ, επακμδδβχκηαξ ηζξ πνμξ ηδκ μονάκζα, οπενααηζηή ηαζ κυιζιδ πδβή. 

Πνέπεζ κα λεπνμαάθεζ ιζα ανζζημηναηία ημο πκεφιαημξ. Ο άκενςπμξ-ααζζθζάξ δεκ ιπμνεί κα ακεπεεί 

πανά ηδ ζοκηνμθζά πνζβηίπςκ ημο πκεφιαημξ.» 
1192

 Γακ-Πςθ ανην, Σμ Βίκαζ ηαζ ημ Μδδέκ, φ.π., ζ.681: « (…) δ μνβακςιέκδ ιμνθή: ”ενβάηδξ-πμο-

ανίζηεζ-ηδκ-μδφκδ-ημο-θοζζμθμβζηή” μθείθεζ κα λεπεναζηεί ηαζ κα ανεεί χζηε κα απμηεθέζεζ 

ακηζηείιεκμ ιζαξ απμηαθφπημοζαξ εκαηέκζζδξ. Πνμθακχξ αοηυ ζδιαίκεζ πςξ ιε ηδκ ηαεανή 

απυζπαζδ απυ ημκ εαοηυ ημο ηαζ απυ ημκ ηυζιμ, μ ενβάηδξ ιπμνεί κα εέζεζ ηδκ μδφκδ ημο ςξ 

ακοπυθμνδ ηαζ, επμιέκςξ, κα ηδκ θαηαζηήζεη θίλεηξν ηδξ επακαζηαηζηήξ ημο δνάζδξ.» 
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ηαηάηηδζδ ηδξ μθζηήξ αθήεεζαξ ηαζ ηδκ ακάθδρδ δνάζδξ. Ο ΐ. Γζχβαξ, ζοκεπχξ, δεκ 

λεθεφβεζ απυ ηζξ ζημπεφζεζξ ημο, πμο θαίκεηαζ υηζ είκαζ ηαθά εδναζςιέκεξ ιέζα ημο. 

 

10. Σν κπνπθάιη 

 

Σν κπνπθάιη είκαζ έκα ένβμ ιε πθήεμξ ζοιαυθςκ ηαζ αθθδβμνζηχκ εζηυκςκ. Ο 

εάκαημξ είκαζ ζηδκζηά πανχκ εθυζμκ οπάνπμοκ μθμφεε δζαζημνπζζιέκα πηχιαηα, 

εκχ μζ ήπμζ απυ ηα ηακυκζα ηαζ ηζξ ημοθεηζέξ δεκ ζηαιαημφκ. Ώθθά ηαζ δ ζογήηδζδ 

βφνς απυ ημκ εάκαημ είκαζ δζανηήξ.  

 

Με ημ Μπνπθάιη μ ζοββναθέαξ έηακε πναβιαηζηά έκα οπεννεαθζζηζηυ άθια. 

Σμπμεέηδζε ημ ακενχπζκμ είδμξ ιέζα ζ‟ έκα ιπμοηάθζ ιε ημκ εάκαημ κα θοζζμιακά 

ηνζβφνς ημο. Έηζζ, ζοιαυθζζε ηδκ απυθοηδ ακεθεοεενία ημο αηυιμο ηαζ ηδκ 

ακαπυθεοηηδ ιμίνα ημο, πμο είκαζ μ εάκαημξ. Αζεηδίηδζε, υιςξ, ιέζα απυ ηδ δνάζδ 

ηςκ δναιαηζηχκ ημο πνμζχπςκ ηδκ απυθοηδ εθεοεενία
1193

 ηαηά ημ 

οπεννεαθζζηζηυ
1194

 δυβια. Ο ΐ. Γζχβαξ άκηθδζε ακαιθζζαήηδηα απυ ηζξ «πδβέξ ηδξ 

πμζδηζηήξ θακηαζίαξ».
1195

 Δ εζηυκα ιμζάγεζ ιε ημ παζδζηυ παζπκίδζ, υπμο έκα 

ηανααάηζ θοθαηίγεηαζ ιέζα ζ‟ έκα ιπμοηάθζ. Σμ ηαλίδζ πμο είκαζ μ ζημπυξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηανααζμφ, ακαζηέθθεηαζ, ιαηαζχκεηαζ, αθμφ ημ ηανάαζ 

ειθζαθχκεηαζ. Έηζζ, ηζ μ άκενςπμξ πμο έπεζ υθεξ ηζξ πνμδζαβναθέξ κα γήζεζ, κα 

«ηαλζδέρεζ», ειθζαθχκεηαζ ηαζ αηζκδημπμζείηαζ. Ο οπεννεαθζζηζηυξ ιφεμξ ημο ΐ. 

Γζχβα ααζίγεηαζ ζ‟ αοηέξ ηζξ παζδζηέξ
1196

 εζηυκεξ. Ο ΐ. Γζχβαξ είβεζ, επίζδξ, ημ 

γήηδια ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο αηυιμο. Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα ημ ίδζμ 

εέια πμο εέηεζ ηαζ ζημ ιμκυπναηημ Σα δνθάξηα.  

 

Γηαλ:  Γηα ζηάζνπ ξε θίιε, ιεο πσο είκαζηε πεζακέλνη έηζη; Καη πψο κηιάκε; 

Γηάλθη:  Καη πνηνο ζνχ είπε πσο κηιάκε; (…) Καη πνηνο καο βεβαηψλεη φηη 

ζπκβαίλεη ζη‟ αιήζεηα απηφ; 

                                                 
1193

Ώκηνέ Μπνεηυκ, Μακζθέζηα ημο μοννεαθζζιμφ, φ.π., ζ.8: « (…) Καζ ιυκμ δ θέλδ εθεοεενία είκαζ 

πμο ιε δζεβείνεζ.» 
1194

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, Νάκηζα, φ.π., ζ.64: «Βθεοεενία είκαζ, κμιίγς, κα ζοκηνίαεζξ αζηαιάηδηα ηα δεζιά 

ζμο: αηυια βζα κα ‟καζ αοηή δ ζοκηνζαή δοκαηή, ζηαεενά δοκαηή, πνέπεζ μζ αθοζίδεξ κα ιδ ιαξ 

ηζαηίγμοκ, (…)» 
1195

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, Μακζθέζηα ημο μοννεαθζζιμφ, φ.π., ζ.22 
1196

 Απηφζη ζ.43: « (…) Σμ πκεφια πμο αοείγεηαζ ζημ οπεννεαθζζιυ λακαγεί ιε έλανζδ ημ ηαθφηενμ 

ιένμξ ηδξ παζδζηήξ ημο δθζηίαξ. (…) Ίζςξ, δ παζδζηή δθζηία πθδζζάγεζ πενζζζυηενμ απ‟ υθεξ ζηδκ 

“αθδεζκή γςή”.» 
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Γηαλ:  Βγψ βεβαηψλσ εζέλα θη εζχ εκέλα. 

(…) 

Γηάλθη:  Ξέξεηο πσο είλαη ν ζάλαηνο;   

Γηαλ:  ρη. 

(…) 

Ώγσληζηήο: Σν κπνπθάιη απ‟ έμσ αλαγλσξίδεηαη, φρη απφ κέζα. (…) Πξέπεη λα 

παξαδερηείο πσο είκαζηε θαιχηεξα απφ ηα πξηλ. Καη ηφηε δελ κπνξνχζακε λα 

θνπλεζνχκε πην πέξα θαη ςνθάγακε ηεο πείλαο. Όζηεξα, αγλαληεχνπκε. 

Έρνπκε θσο, εζπρία θαη ηζνχπ θαη ην θαξφην. Κη εμάιινπ αλ ήηαλ γπαιί απηφ 

ζα έζπαγε. Μήπσο είλαη ε ηδέα καο;
1197

 

 

Σμ ίδζμ γήηδια απαζπυθδζε ηαζ ημοξ οπεννεαθζζηέξ
1198

 μζ μπμίμζ δζέβκςζακ εβηαίνςξ 

ημ γήηδια ηδξ ιενζηήξ ακηζθδπηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο ακενχπμο ιέζς ηςκ αζζεήζεχκ 

ημο.  Σδκ αδοκαιία ημο βζα μθυπθεονδ ηαζ πθήνδ ηαηακυδζδ υπζ ιυκμ ημο 

πενζαάθθμκημξ αθθά ηαζ ημο εαοημφ ημο. Έηζζ, μ Μπνεηυκ λεηζκά ημ ιοεζζηυνδιά 

ημο Νάληηα ιε ηδκ απμνία: «Πνηνο είκαη;»1199
 ηαζ παναηάης πνμζπαεεί κα μνζμεεηήζεζ 

ηζξ ακηζθδπηζηέξ ημο δοκαηυηδηεξ, πμο εα ημο έδζκακ ηδκ αίζεδζδ ηδξ 

αοημζοκεζδδζίαξ
1200

. 

Βκδεζηηζηυ ζημζπείμ, ελάθθμο, ηδξ ιζηνήξ ζδιαζίαξ πμο έδζκακ μζ οπεννεαθζζηέξ ζηδ 

δήεεκ «ακηζηεζιεκζηή» πναβιαηζηυηδηα υπςξ αοηή ημοξ απμηαθφπημκηακ ιέζα απυ 

ηζξ αζζεήζεζξ είκαζ ηαζ δ θςημβναθία πμο ηνάαδλακ, ιε ηα πμνηναίηα ημοξ, υπμο υθμζ 

είκαζ ιε ηα ιάηζα ηθεζζηά, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα πνμζεββζζηεί ημ «είκαζ» ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ υπζ ημ «θαίκεζεαζ». αθήξ δήθςζδ πμο απμννίπηεζ ηδκ υναζδ 

ςξ έβηονδ πδβή πθδνμθμνζχκ βζα ηδκ πναβιαηζηυηδηα. 

 

ημ Μπνπθάιη, μζ ήνςεξ ημο ΐ. Γζχβα δδθχκμοκ ηδκ αδοκαιία ημοξ κα δμοκ ημ 

πενζαάθθμκ ημοξ ηαζ κα εκηάλμοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ζε δεδμιέκμ ηυπμ ηαζ πνυκμ. Σα 

                                                 
1197

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ ιπμοηάθζ, φ.π., ζ.70 
1198

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, φ.π., ζ.155: «ημ αάεμξ ημο πνμαθήιαημξ πμο είκαζ ημ πνυαθδια ηςκ ζπέζεςκ 

ημο ακενχπζκμο ιοαθμφ ιε ημκ αζζεδηυ ηυζιμ, μ οπεννεαθζζιυξ ζοκακηζέηαζ ιε ζημπαζηέξ ηυζμ 

δζαθμνεηζημφξ υζμ μ Louis-Claude de Saint-Martin ηαζ μ Schopenhauer ιε ηδκ έκκμζα πςξ υπςξ ηζ 

εηείκμζ εεςνμφκ υηζ πνέπεζ κα “πνμζπαεήζμοιε κα ηαηακμήζμοιε ηδ θφζδ ζφιθςκα ιε ημκ εαοηυ ιαξ 

ηζ υπζ ημκ εαοηυ ιαξ ζφιθςκα ιε ηδ θφζδ” (…)» 
1199

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, Νάκηζα, φ.π., ζ.11 
1200

 Απηφζη ζ.11: « (…) ι‟ αθήκεζ κα ηαηαθάας πςξ υ,ηζ εεςνχ ακηζηεζιεκζηέξ εηδδθχζεζξ ηδξ 

οπάνλεχξ ιμο, εηδδθχζεζξ θίβμ ςξ πμθφ εκζοκείδδηεξ, δεκ είκαζ πανά αοηυ πμο πενκάεζ, ιέζα ζηα 

υνζα αοηήξ ηδξ γςήξ, απυ ιζα δναζηδνζυηδηα πμο ημ αθδεζκυ ηδξ πεδίμ ιμφ είκαζ ηεθείςξ άβκςζημ.» 
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υνζα ακάιεζα ζηδ θακηαζία ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ειθακίγμοκ νςβιέξ. 

Αζενςηχκηαζ ακ γμοκ ή ακ πέεακακ ή ακ υθα είκαζ ιζα «ζδέα» ημοξ; Βθυζμκ δεκ 

ιπμνμφκ κα ελδβήζμοκ ιέζς ηδξ θμβζηήξ ηαζ ηςκ αζζεήζεςκ ηα θαζκυιεκα δεκ 

ιπμνμφκ κα ηα απμδεπημφκ ςξ πναβιαηζηά: «Μήπσο είλαη ε ηδέα καξ;»
1201

 θςκάγμοκ. 

Έηζζ, μζ ήνςεξ ημο ΐ. Γζχβα, νζβιέκμζ ζηδ γςή, εβηθςαζζιέκμζ ιέζα ζημ ιπμοηάθζ 

ηδξ, πνμζπαεμφκ κα επζηφπμοκ ηδκ αοημζοκεζδδζία ηαζ κα αοημπνμζδζμνζζημφκ
1202

 

ιέζα απυ ηζξ πνάλεζξ
1203

 ημοξ. 

 

11. Big-Bang 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ζημ Big-Bang ακαθένεηαζ ζηδκ έκκμζα ημο «ημζιζημφ αοβμφ» ςξ ηδκ 

πνςηανπζηή ιμνθή πμο είπε ημ ζφιπακ ηαζ απυ ημ μπμίμ πνμέηορε ηαζ μ άκενςπμξ. 

Σδκ ίδζα εζηυκα πανμοζζάγμοκ ηαζ ανηεημί πίκαηεξ ημο Νηαθί. Ο Εζπακυξ γςβνάθμξ 

ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1940 ανζζηυηακ ζηδκ Ώιενζηή
1204

. Βηεί απμθάζζζε κα αθθάλεζ 

ημκ ηνυπμ ηδξ γςβναθζηήξ ημο ζηνεθυιεκμξ πνμξ πζμ «ηθαζζηέξ» ακαπαναζηάζεζξ -

πςνίξ κα απμιαηνοκεεί απυ ηδκ ζδεμθμβία ηαζ ηδκ αζζεδηζηή πμο μ ίδζμξ αάθηζζε 

«Πανακμσημ-ηνζηζηή» ιέεμδμ. Σαοηυπνμκα, μ ΐ΄ Παβηυζιζμξ Πυθειμξ ιαζκυηακ 

ζηδκ Βονχπδ. Τπυ αοηέξ ηζξ ζοβηονίεξ γςβνάθζζε πίκαηεξ ηαζ θζθμηέπκδζε βθοπηά, 

ηα μπμία ακαπανζζημφζακ έκα αοβυ ιέζα απυ ημ μπμίμ λεπνυααθε μ «κέμξ 

άκενςπμξ». ήιακζδ ιε δζπθυ πενζεπυιεκμ: αθεκυξ ακαθένεηαζ ζημκ εαοηυ ημο ηαζ 

ηδκ αζζεδηζηή ημο «ακαβέκκδζδ» ηζ αθεηένμο ζημκ «κέμ άκενςπμ» πμο εα 

πνμέηοπηε απυ ηζξ ζηάπηεξ ημο Πμθέιμο. 

 

                                                 
1201

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.70 
1202

 Υανά Μπαημκζηυθα-Γεςνβμπμφθμο, Φηινζνθία θαη Γξακαηνπξγία, Απφ ην "Δίλαη θαη ην κεδέλ" 

ζην ζέαηξν ηνπ αξηξ, ΐζαθζμβμκία, Ώεήκα, 1991, ζ.37: «Δ ακενχπζκδ πναβιαηζηυηδηα ζοκίζηαηαζ ζημ 

«εκενβείκ» (…) Ο αοεεκηζηυξ άκενςπμξ δεκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα επζηαθεζεεί ηδ θφζδ ημο, βζα κα 

αοημπνμζδζμνζζηεί εεηζηά ή ανκδηζηά. (…) Δ πνάλδ, υιςξ, είκαζ απμηέθεζια πνμζςπζηήξ επζθμβήξ, ηζ 

αοηή δ ηεθεοηαία δεκ δζηαζμθμβείηαζ μφηε ηαηεοεφκεηαζ απυ ηδ θφζδ, αθθά απυ ηδκ εθεοεενία ημο 

ακενχπμο.» 
1203

 Γακ Πςθ ανην, Κεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ιηθν. Γνδβυνδ Γνδβμνίμο, Ώζβυηενςξ, Ώεήκα, 1988, 

ζ.297: «Ηλέο: Μμκάπα μζ πνάλεζξ ιαξ απμδεζηκφμοκ αοηυ πμο εεθήζαιε.» 
1204

 Φζθίπ Οκημοάκ, Οη νπξεαιηζηέο, ιηθν. Αδιήηνδ Αδιμφθδ-ΐαζζθζηήξ Παπαμζημκυιμο, Θειέθζμ, 

Ώεήκα, 1990, ζ.103: «Ο πυθειμξ ήηακ δ αζηία ιζαξ πνχηδξ απμιάηνοκζδξ. Ονζζιέκμζ πνμπμνεφηδηακ 

ηαζ εβηαηαζηάεδηακ ζηδκ Ώιενζηή: μ Σαβηφ, μ Νηαθί ηαζ μ Μαηηά ζηζξ ΔΠΏ (…)» 



 431 

Ο πίκαηάξ ημο ιε ηίηθμ «Geopoliticus child Watching the birth of the New Man»
1205

 

(1943) απεζημκίγεζ (Βζηυκα 27) ιζα βοκαίηα ιε ημ παζδί ηδξ, μζ μπμίμζ παναημθμοεμφκ 

έκακ άκενςπμ κα αβαίκεζ ιέζα απυ έκα ιζζμζπαζιέκμ αοβυ.  

 

  

Βζηυκα 27: Geopoliticus child Watching the birth of the New Man (1943) 

 

Ο Νηαθί γςβνάθζζε αοηυκ ημκ πίκαηα βζα κα εηθνάζεζ ηδ δζηή ημο ακαβέκκδζδ ζημκ 

πχνμ ηδξ ηέπκδξ: «Γζα κα βίκς ηθαζζηυξ»
1206

 είπε δδθχζεζ. Σμ ίδζμ εέια ημ 

ακαπανέζηδζε ηαζ ζε βθοπηυ ιε ηίηθμ «Birth of the New Man». Σμ βθοπηυ αοηυ, 

υπςξ επεζήιακακ μζ ιεθεηδηέξ ημο, ακαθένεηαζ ζημκ «κέμ άκενςπμ», μ μπμίμξ 

μθείθεζ κα απεθεοεενχζεζ ημκ εαοηυ ημο απυ ημ πανεθευκ ηζ έηζζ μ ηυζιμξ κα 

εζζέθεεζ ζε ιζα κέα θάζδ. Βπίζδξ, μ Νηαθί θζθμηέπκδζε έκα θςημιμκηάγ υπμο 

πανμοζζάγεηαζ μ ίδζμξ ζε ειανοζηή ζηάζδ ιέζα ζε έκα αοβυ (Βζηυκα 28). Βπζπθέμκ, 

είπε ημπμεεηήζεζ έκα βθοπηυ απυ ιάνιανμ ζε ζπήια αοβμφ ζηδ ζηέβδ ημο ζπζηζμφ 

ημο ζημ Πμνη Λζβηάη ηδξ Εζπακίαξ (Βζηυκα 29).  

 

                                                 
1205

 Paul Moorehouse, Dali, υ.π., p. 98 
1206

Απηφζη p. 98 
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Βζηυκα 28 Βζηυκα 29 

  

Ώπ‟ υθα ηα πνμδβμφιεκα θαίκεηαζ υηζ μ Νηαθί πνδζζιμπμίδζε ανηεηέξ θμνέξ ηδκ 

εζηυκα ημο αοβμφ ζημοξ πίκαηέξ ημο, ηαζ ζδζαίηενα εκυξ ζπαζιέκμο αοβμφ, απ‟ υπμο 

ελένπεηαζ μ κέμξ άκενςπμξ ζε ιζα κέα επμπή -βζ‟ αοηυ άθθςζηε ζηδκ επζθάκεζα ημο 

αοβμφ απεζημκίγμκηαζ ακάβθοθα μζ ήπεζνμζ. Δ εζηυκα πνμηφπηεζ, ηαηά ημοξ 

οπεννεαθζζηέξ, υηακ « (…) εμσζείο ηνλ εαπηφ ζνπ ζε παξαιεξεκαηηθή θαηάζηαζε ρσξίο λα 

ππνθχπηεηο θαη λα ηελ αλαπαξηζηάο πηζηά (…)»1207
. Δ ιέεμδμξ ημο Νηαθί θένκεζ ζηδκ 

επζθάκεζα ημ αζοκείδδημ, ζημ μπμίμ ημ αοβυ έπεζ εββναθεί ςξ ημ ζφιαμθμ ηδξ 

ακαβέκκδζδξ, ηαζ ζοκάδεζ ιε ηδκ έιπκεοζδ ημο ΐ. Γζχβα ηαηά ηδκ μπμία ημ αοβυ 

είκαζ δ ιήηνα ημο «κέμο ακενχπμο». Έπμοιε επζζδιάκεζ λακά ηζξ ακαθμβίεξ εζηυκςκ 

ζε πίκαηεξ ημο Νηαθί ηαζ ζηζξ ζηδκζηέξ εζηυκεξ  ημο ΐ. Γζχβα. 

 

12. Ζ Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα 

 

ημ εεαηνζηυ ένβμ Ζ Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα δ απεζηυκζζδ ημο ζφιπακημξ ςξ «δέκηνμ 

γςήξ», ιε ηα δζάθμνα υκηα κα ηνέιμκηαζ απυ ηα ηθαδζά ημο εκχ απυ ημκ ημνιυ ημο 

θοηνχκεζ έκαξ ηαενέθηδξ, είκαζ δ εζηυκα πμο ζοκμιζθεί ιε ημκ οπεννεαθζζιυ. Βζηυκα 

ακμίηεζα, πανάλεκδ ηαζ πανάδμλδ πμο εηπθήζζεζ. Σμ «δέκηνμ ηδξ γςήξ» 

ακηαπμηνίκεηαζ απυθοηα ζηα ημζιμθμβζηά δεδμιέκα απεζηυκζζδξ ημο ζφιπακημξ. Δ 

ζοκάκηδζή ημο, υιςξ, ιε έκακ ηαενέθηδ δδιζμονβεί ημ «παναλέκζζια», ηδκ 

                                                 
1207

 Φζθίπ Οκημοάκ, φ.π., ζ.78 
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ακμζηείςζδ
1208

, πμο επζδζχηεζ μ οπεννεαθζζιυξ. Αεκ οπάνπεζ αζηζαηή ζπέζδ ζφκδεζδξ 

ηςκ δφμ ζδιαζκμιέκςκ εθυζμκ δ ζοκάνηδζή ημοξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ακενχπζκδ 

αμφθδζδ. Έηζζ, δζ‟ αοηήξ ηδξ ζοκφπανλδξ, ζακ ιζα θάιρδ «αζηναπήξ»
1209

, 

ζοκηεθείηαζ δ απμηάθορδ: δ -ηαηά ΐ. Γζχβα- απμηάθορδ υηζ ημ ζφιπακ ιμζάγεζ ιε 

δέκηνμ απυ ηα ηθαδζά ημο μπμίμο ηνέιμκηαζ υθα ηα υκηα. Γζα κα δμφιε, υιςξ, ηδ 

Θεία Μμνθή πνέπεζ κα ημζηάλμοιε ιέζα ζ‟ έκα ηαενέθηδ. Αζυηζ δ «Θεσηή Μμνθή» 

είιαζηε ειείξ μζ ίδζμζ. Ο ηαενέθηδξ ακηζπνμζςπεφεζ ημ ημίηαβια ιέζα ιαξ, ηδκ 

ακαηάθορδ ημο έζς. Σδκ εκδμζηυπδζδ, πμο εα ιαξ μδδβήζεζ ηεθζηά ζηδκ 

αοημβκςζία ηαζ ζοκεπχξ ηαζ ζηδκ εηενμ-βκςζία, ημο αθθυηνζμο αθθά ηαζ ημο έλς 

ηυζιμο.  

 

Ο ΐ. Γζχβαξ εζημκμπμζεί, θμζπυκ, ιέζς ημο ηαενέθηδ υ,ηζ ηαζ μζ οπεννεαθζζηέξ ιε 

ηδκ πενίθδιδ θςημβναθία ιε ηα ηθεζζηά ιάηζα
1210

 (Βζηυκα 30). Σδκ ακαγήηδζδ ηδξ 

αθδεζκήξ μοζίαξ ηδξ φπανλδξ ζηα έκδμκ.  

 

 

 Βζηυκα 30 

 

                                                 
1208

 Keir Elam, Ζ ζεκεησηηθή ζεάηξνπ θαη δξάκαηνο, ιηθν. Καίηδξ Αζαιακηάημο, Βθθδκζηά Γνάιιαηα, 

Ώεήκα, 2001, ζ.40 
1209

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, Μακζθέζηα ημο μοννεαθζζιμφ, φ.π., ζ.40: «Δ αλία ηδξ εζηυκαξ ελανηάηαζ απυ 

ηδκ μιμνθζά ηδξ «αζηναπήξ» πμο πνμηφπηεζ. Πνυηεζηαζ ζοκεπχξ βζα δζαθμνά δοκαιζημφ ακάιεζα ζε 

δομ αβςβμφξ.» 
1210

C.W.E.Bigsby, Νηακηά ηαζ μονεαθζζιυξ, φ.π., ζ.88: « (…) ακηζηαημπηνίγεζ ηζυθαξ ιε μλφηδηα ηδ 

δζάεεζή ημοξ ηαζ ηδκ εζςηενζηή θφζδ ηδξ ακαγήηδζήξ ημοξ.» 
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13. Ο εζνπνηόο 

 

Σμ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ είκαζ βναιιέκμ ζε νεαθζζηζηυ φθμξ ηαζ βθχζζα. Δ 

εκζάνηςζδ ηςκ κεηνχκ ζοιααίκεζ ιε ηνυπμ ζηδκζηά νεαθζζηζηυ. Ώοηή ηαεαοηήκ, 

υιςξ, δ ζδέα ηδξ εκζάνηςζδξ ηςκ κεηνχκ είκαζ ιζα ακμνεμθμβζηή εζηυκα, ζημ υνζμ 

ημο οπεννεαθζζιμφ. Ο δεμπμζυξ βζα κα εκζανηςεεί ημοξ κεηνμφξ βμκείξ ηαζ ημκ 

δάζηαθυ ημο, δζένπεηαζ απυ ημ ζηάδζμ ημο κεμβέκκδημο
1211

. Ώπυ ημ κεμβέκκδημ αοηυ 

«βεκκζέηαζ» μοζζαζηζηά έκαξ … κεηνυξ. Πθήνδξ ακηζζηνμθή ηςκ δεδμιέκςκ. 

Ώκαηνμπή ηαζ αθθδθμδζείζδοζδ εκκμζχκ ηαζ θαζκμιέκςκ. Ο εάκαημξ ηομθμνείηαζ 

ζηδ γςή ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. «Δ χπαξμε βξίζθεηαη αιινχ»
1212

, αοηυ πνμζπαεεί κα 

απμηαθφρεζ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ ζημοξ εεαηέξ. Γζ‟ αοηυ αθθάγεζ «πμοηάιζζα» γςήξ ζημκ 

ήνςά ημο ηυζμ εφημθα ηζ απθά. 

 

14. Ζ θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα 

 

Δ οπεννεαθζζηζηή δζάεεζδ είκαζ έκημκδ ζ‟ αοηυ ημ εεαηνζηυ ημο ΐ. Γζχβα ήδδ απυ 

ηζξ μδδβίεξ βζα ημ ζηδκζηυ πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ «ακηζιοηδκασηυ» ηαζ θένκεζ ζημ 

κμο ηα αζηζηά ημπία ημο Νηε Κίνζημ, ιε ημ ιεθαβπμθζηυ, ιοζηδνζχδεξ φθμξ ηαζ ηζξ 

αζκζβιαηζηέξ θζβμφνεξ κα ηζκμφκηαζ. Μζα ηέημζα είκαζ ηαζ μ Αεαθίδ, έκα ιζηνυζςιμ 

ζζπκυ μκ, πμο ηνζβονκά ζηδκ πυθδ αοηή, ακάιεζα ζηα μζημδμιήιαηα ηαζ γδηζακεφεζ. 

Ο Ώίβζζεμξ ημκ απμηαθεί «εευ ηδξ θηχπεζαξ». Δ οπενααηζηή ημο πνμέθεοζδ 

απμδεζηκφεηαζ ζημ ηέθμξ υηακ ζοκμδεφεζ ημκ «άθθμ» εαοηυ ηδξ Εθζβέκεζαξ ζηδκ 

Σαονίδα. 

 

Ο Ώίβζζεμξ, απ‟ ηδκ άθθδ ιενζά, ςξ δναιαηζηυ πνυζςπμ, είκαζ θμνέαξ ακαηνεπηζηχκ 

οπεννεαθζζηζηχκ ζδεχκ. Τπένιαπμξ ηδξ δνάζδξ ηαζ ηδξ ακαηνμπήξ ηζ εκάκηζμξ ζηδκ 

αδνάκεζα ηαζ ημκ εθδζοπαζιυ. 

 

Ώίγηζζνο: Έ, φζν λα ‟λαη. Πελήληα ρξφληα εηξήλεο, θάπνπ καο πείξαμε ηνπο 

αδέλεο.1213
 (…) Ώπφ ηε λελεκία έρνπκε ράζεη ην κπνχζνπιά καο, 

                                                 
1211

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο δεμπμζυξ, φ.π., ζ.2 
1212

Ώκηνέ Μπνεηυκ, Μαληθέζηα ηνπ νπξξεαιηζκνχ, υ.π., ζ.51: «Σμ κα γεζξ ηαζ κα παφεζξ κα γεζξ είκαζ 

θφζεζξ θακηαζηζηέξ. Δ φπανλδ ανίζηεηαζ αθθμφ.» 
1213

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.8 
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Κιπηαηκλήζηξα.1214 (…) Δ αδηαθνξία είλαη γέλλεκα ηεο θαινπέξαζεο 

θπξά κνπ. Με ηέηνηα αγαζά θαη απηή ηε καθξφρξνλε εηξήλε, έρνπκε 

αλάγθε απφ ζεάκαηα ηνικεξά.1215
 

   (…) 

Κιπηαηκλήζηξα: Σφζν πνιχ ζθάξηεςε ην γέλνο καο; 

Ώίγηζζνο:  Σφζν. 

Κιπηαηκλήζηξα:  Σφηε θαιά ζα πάζεη λα εθιείςεη. 

Ώίγηζζνο:  Ώλ βνεζήζνπκε θη εκείο, απηφ ζα γίλεη ζπληνκφηεξα. Λίγν λα 

ζπξψμνπκε ην εξείπην κε ην ρέξη, ζα ζσξηαζηεί.1216
 

 

Σμ ακενχπζκμ βέκμξ πμο αζηυπδζε ηαζ ιεηαηνάπδηε ζε ενείπζμ, ζε άεθζμ είδςθμ ημο 

εαοημφ ημο πνέπεζ κα βηνειζζηεί. Μαγί πνέπεζ κα βηνειζζηεί ηαζ υθμ ημ ημζιμείδςθυ 

ημο. 

 

Ώίγηζζνο: Θέισ λα θαηαιάβεη επηηέινπο ην θξηρηφ θη αλάξκνζην παηρλίδη πνπ καο 

παίδνπλ νη Θενί θαη λα κε βνεζήζεη ζηνλ αθαληζκφ ηνπ θφζκνπ.
1217

 

 

Ώκηίζημζπδ είκαζ ηαζ δ ζηέρδ ημο Μπνεηυκ
1218

. Ο Ώίβζζεμξ είκαζ πνυεοιμξ κα 

επζζπεφζεζ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο ηυζιμο. Σμ εηθνάγεζ ηαζ ιέζα απυ ημ παναηάης 

θμβμπαίβκζμ: 

 

Κάιραο:  Θα ζσζνχκε. Ο άλζξσπνο είλαη κεγάινο! 

Ώίγηζζνο:  Θα θαηαζηξαθνχκε. Ο Θεφο είλαη κεγάινο!
1219

 

 

Ο Ώβαιέικμκαξ εηθνάγεζ, επίζδξ, πνμπςνδιέκεξ απυρεζξ βζα ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ηδκ 

αζηζηή γςή
1220

 πμο απδπμφκ ακάθμβεξ
1221

 νήζεζξ ηςκ οπεννεαθζζηχκ. 

                                                 
1214

 Απηφζη ζ.11 
1215

 Απηφζη ζ.24 
1216

 Απηφζη ζ.25 
1217

 Απηφζη ζ.43 
1218

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, φ.π., ζ.136: « (…) πνεζάγεηαζ υπζ ιυκμ κα ζηαιαηήζεζ δ εηιεηάθθεοζδ ακενχπμο 

απυ άκενςπμ, αθθά κα ζηαιαηήζεζ δ εηιεηάθθεοζδ ημο ακενχπμο απυ ημκ δήεεκ “Θευ” ιε ηδκ 

πανάθμβδ ηαζ πνμηθδηζηή ικήιδ. Πνέπεζ μ άκενςπμξ ιε υπθα ηζ απμζηεοέξ κα πενάζεζ απυ ηδκ 

πθεονά ημο ακενχπμο.» 
1219

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα, φ.π., ζ.49 
1220

 Απηφζη ζ.13 ηαζ ζ.19 
1221

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, φ.π., ζ.69:  
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Σμ φθμξ βναθήξ ηαζ δ δμιή ημο εεαηνζημφ ένβμο αημθμοεμφκ ημ νεαθζζηζηυ πνυηοπμ 

-υπςξ άθθςζηε ηαζ υθα ζπεδυκ ηα πμθφπναηηα ένβα ημο ΐ. Γζχβα. Οζ 

οπεννεαθζζηζηέξ πζκεθζέξ, υιςξ, είκαζ ειθακείξ, ηονίςξ ζημ εζημκμπθαζηζηυ ζηέθμξ 

ημο ένβμο. Έηζζ, ηα ζφιαμθα πμο ηναημφκ μζ άκηνεξ ζημ πακδβφνζ είκαζ υθα 

οπενιεβέεδ -«οπεναμθζηή ημθμηφεα», «οπενθοζζηυ ιζζμημιιέκμ ιήθμ», 

«οπενθοζζηυ ηνίκμ». Βζηυκεξ πμο έπμοιε λακαζοκακηήζεζ ζημ Πξνμεληφ ηεο 

Αληηγφλεο ηαζ ζηδκ Κσκσδία ηεο κχγαο. Ώπυ πμφ αθθμφ ακ υπζ ηαηεοεείακ απυ ηδκ 

πδβή ηδξ οπεννεαθζζηζηήξ εζημκμπμζίαξ πνμένπμκηαζ ηαζ μζ ιεηαιμνθχζεζξ ημο 

Ώβαιέικμκα, ηδξ Κθοηαζικήζηναξ ηζ έπεζηα ημο Οδοζζέα ζε ιπάθεξ; 

 

Οδπζζέαο: Βθεί πνπ έβιεπα ηνλ Ώγακέκλνλα λα θπλεγάεη ηελ κπάια, είδα ηνλ 

Ώγακέκλνλα λα θπλεγάεη κηα κπάια θαη λα ηελ απνθαιεί Κιπηαηκλήζηξα θη 

ψζπνπ λα ζθεθηψ, "πάεη ν Ώγακέκλνλαο ηξειάζεθε", είδα ηνλ εαπηφ κνπ λα 

θπλεγάεη δπν κπάιεο· θαη ηφηε ζθέθηεθα "λα δεηο πνπ ηψξα ζα δσ ηνλ 

Ώίγηζζν λα θπλεγάεη ηξεηο κπάιεο" θη απφ ηελ ηξνκάξα κνπ θνθάισζα.
1222

 

 

Δ ιεηαιυνθςζδ αοηή αημθμφεδζε ιεηά απυ έκακ ηαοβά ακάιεζα ζημοξ ηνεζξ ημοξ, 

υπμο μ ηαεέκαξ είπε εβηθςαζζηεί ζημ «πείζια»
1223

 ημο. Ο ζοββναθέαξ εζημκμπμίδζε 

αοηυκ ημκ εβηθςαζζιυ ζηδκ απμθοηυηδηα ηαζ ημκ εβςζζιυ ιε ηδ ιεηαιυνθςζή ημοξ 

ζε ιπάθα ηαζ ιέζα απυ ηα θυβζα ημο Ώίβζζεμο επζζδιαίκεζ: 

 

Ώίγηζζνο: Καη ηψξα θξαηψ ζηα ρέξηα κνπ ηελ εμνπζία ηεο Ώπιίδαο. (Γείρλεη ηηο κπάιεο.) 

Σν βαζηιηά, ηε βαζίιηζζα θαη ηνλ ζηξαηεγφ. Κη φζν θη αλ ζαο θαίλεηαη 

παξάμελν, έλα θπλεγεηφ εμαλαγθαζκνχ θαη θφβνπ πάληα απηήλ ηελ θαηάιεμε 

έρεη. πσο εθείλα ηα παλάξραηα έληνκα ηεο πγξαζίαο, πνπ κφιηο 

αληηιεθζνχλ ηνλ θίλδπλν γίλνληαη ζβνιαξάθηα. Γηαηί ζ‟ απηφ ην νινζηξφγγπιν 

κεδεληθφ πνπ δνχκε, φπνηνο θπλεγάεη, ηελ ίδηα ψξα θπλεγηέηαη θηφιαο θη φπσο 

ζθιαβψλεη ηελ ίδηα ψξα εμαλδξαπνδίδεηαη απφ ην ζθιάβν ηνπ.
1224

 

 

                                                                                                                                            
«Πνέπεζ κα βίκμοκ ηα πάκηα, υθα ηα ιέζα πνέπεζ κα εεςνμφκηαζ εειζηά βζα κα ηαηαννεφζμοκ μζ ζδέεξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ, ηδξ παηνίδαξ, ηδξ ενδζηείαξ. (…) » 
1222

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.20 
1223

 Απηφζη ζ.20: «Ώίβζζεμξ: Θα ιμο δζδβδεείξ ηχνα πχξ παβζδεφηδηακ αοημί μζ δομ ζημ πείζια ημοξ;» 
1224

 Απηφζη ζ.20 
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Ώημθμφεςξ μ Ώίβζζεμξ παίγεζ ιε ηζξ ιπάθεξ αοηέξ ηθςηζχκηαξ ηεξ, αθμφ ςξ μ 

ζοκεηυηενμξ υθςκ, παναιέκεζ αθχαδημξ. Μζα εζηυκα οπεννεαθζζηζηή, άκενςπμζ πμο 

πάκς ζ‟ έκακ ηαοβά ελαζηίαξ ηδξ ειιμκήξ ημοξ ηαζ ημο δμβιαηζζιμφ ημοξ 

ιεηαιμνθχκμκηαζ ζε ιπάθεξ -εζςζηνεθείξ, ηοηθμηενείξ ηαζ αοηάνηεζξ- ηαζ ηάπμζμξ 

ημοξ ηθςηζά δχεε ηείεε. Σμ παναλέκζζια πμο δδιζμονβείηαζ ζημκ εεαηή απυ ιζα 

ηέημζα παναδμλυηδηα πμο ακηίηεζηαζ ζε υθμοξ ημοξ κυιμοξ ημο μνεμθμβζζιμφ ηαζ 

ζοκάδεζ ιε ηζξ επζδζχλεζξ
1225

 ηςκ οπεννεαθζζηχκ. 

Βπεζδή μ ΐ. Γζχβαξ επζεοιεί κα είκαζ ηαζ απμηεθεζιαηζηυξ, ιε ηδκ εζηυκα πμο 

εθεονίζηεζ ημφ δίκεηαζ, ηαοηυπνμκα, δ δοκαηυηδηα κα εηθνάζεζ ηδκ πεπμίεδζή ημο 

βζα ηδκ πθδνυηδηα ημο ζθαζνζημφ ζπήιαημξ
1226

. 

 

15. Ο Γνλ Κηρώηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο 

 

Σμ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ είκαζ απυ άπμρδ ηεπκμηνμπίαξ ημ πζμ ζφκεεημ ημο ΐ. Γζχβα. 

Τπεννεαθζζηζηά ζημζπεία ζηδ ιοεμπθαζία ηαζ ηδκ εζημκμπμζία ακαιζβκφμκηαζ ιε 

άηνςξ ηεθεημονβζηά βθςζζζηά ηαζ οθμθμβζηά ζημζπεία εκχ δε θείπμοκ ηαζ μζ 

βηνμηέζημ πζκεθζέξ ζηδ δζαβναθή ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ ηζ υθα αοηά ιέζα ζ‟ 

έκα επζζηδιμκζηυ ημοημφθζ. ηδ ζοκέπεζα εα πνμζπαεήζμοιε κα δζαηνίκμοιε ηα 

πνμακαθενεέκηα ζοζηαηζηά ημο ζημζπεία.  

 

α) οπεννεαθζζηζηή εζηυκα 

Ο ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμζεί υθεξ ηζξ ηεπκζηέξ ημο. Ώπυ ηδκ ανπή ημο ένβμο έκα 

ημοημφθζ ηνέιεηαζ απυ ημκ μονακυ. Πενζέπεζ ιζα πνοζαθίδα, ηδ Αμοθηζζκέα, αηυια 

                                                 
1225

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, φ.π., ζ.29: «Τπαβυνεοζδ ηδξ ζηέρδξ, ιε ηδκ απμοζία ηάεε εθέβπμο απ‟ ηδ 

θμβζηή, έλς απυ ηάεε πνμηαηάθδρδ αζζεδηζηή ή δεζηή.» 
1226

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.20: «Ώίβζζεμξ: Ξένεζξ ηζ λέκμζαζημξ εα είζαζ υηακ πάνεζξ ημ ζπήια ηδξ 

ζθαίναξ; Δ πθδνυηδηα ημο ηυζιμο έηζζ εηθνάγεηαζ απυ ημοξ ιάβμοξ ηαζ ημοξ ζμθμφξ.» 
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αδζαιυνθςηδ («Έπεζ ιάηζα, έπεζ ιαθθζά, αθθά δεκ έπεζ ιφηδ μφηε ζηυια»
 1227

). Ο 

Κζπχηδξ «πθάεεζ» ζηαδζαηά ηδ ιμνθή ηδξ ιε ηα πένζα ημο ζε βοκαίηα:  

 

Κηρψηεο: Χ, γπλαίθα ησλ νλείξσλ θαη ηαίξη ηνπ θάζε αλδξφο, αλ ην κπνξνχζε. Χ, 

νκνξθηά ηεο πιάζεο, θακάξη ησλ ινπινπδηψλ. (…) [Έρεη θηάζεη θνληά ζηελ 

θεθαιή ηνπ θνπθνπιηνχ, πιάζνληαο ηελ χιε ηεο Ανπιηζηλέαο κε ηηο παιάκεο 

ηνπ] (…) Άπηαζην φλεηξν, πνπ ζε θπλεγψ ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηνπ 

ρξφλνπ (…) Βθθνιάςνπ θαη ζηελ έκκνξθε χιε ελζσκαηψζνπ θαη 

αληαχγαζε.1228
 

 

Δ ζοκάκηδζδ ιζαξ πνοζαθίδαξ/ημοημοθζμφ
1229

 πμο ηνέιεηαζ απυ ημκ μονακυ ιε ημκ 

Αμκ Κζπχηδ, ιέζα ζ‟ έκα ηαακηζηυ ημοηί ζίβμονα είκαζ «ζπαζιςδζηή»
1230

 μιμνθζά ηζ 

ειπίπηεζ ζηδ οπεννεαθζζηζηή αζζεδηζηή ημο απνμζδυηδημο. 

 

α) Σεθεημονβζηυ φθμξ 

Πμθθέξ απυ ηζξ παναζκέζεζξ ηδξ Σνζάδαξ ηςκ αββέθςκ έπμοκ έκα δμλαζηζηυ, 

ηεθεημονβζηυ ηζ εηηθδζζαζηζηυ φθμξ. 

 

Έλαο: Παλαλζξψπηλε, δηα ηνπ γάκνπ νπ δνμάζηεθεο θαη κε ηνλ γάκν καο θη εκείο ζε 

δνμάδνπκε. 

Σξηάδα: Αφμα ν γάκνο θαη δη‟ απηνχ ηελ επεξγεζία ηεο δσήο δνμάδνπκε. Μχζνο ν γάκνο 

θαη δη‟ απηνχ ηε κπζηθή καο πξνέιεπζε δνμάδνπκε. Θείνο ν γάκνο θαη δη‟ 

απηνχ ηελ ζετθή καο ζπγγέλεηα δνμάδνπκε.
1231

 

 

Ο δμλαζηζηυξ παναηηήναξ ηςκ θεβμιέκςκ πνμηφπηεζ απυ ηζξ επζηθήζεζξ ζημκ 

Πακημδφκαιμ. Βπίζδξ, μζ επακαθήρεζξ ζοβηεηνζιέκςκ θνάζεςκ «δφμα ν γάκνο θαη δη‟ 

                                                 
1227

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ, φ.π., ζ.13 
1228

 Απηφζη ζ.38 
1229

 Αδιήηνδξ Σζαηζμφθδξ, Δ βθχζζα ηδξ εζηυκαξ, φ.π., ζ.199: «Καζ είκαζ επίζδξ βκςζηή δ πνμηίιδζδ 

πμο έηνεθακ βζ‟ αοηήκ (πεηαθμφδα) μζ ζμονεαθζζηέξ ςξ ζοιαυθμο ηδξ ιεηαιυνθςζδξ: ηάιπζα, 

πνοζαθθίδα, πεηαθμφδα. Σνεζξ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ εκυξ ηαζ ημο αοημφ υκημξ πμο ιεηαθθάζζεηαζ, 

αημθμοεχκηαξ ηζξ επζηαβέξ ηδξ θφζδξ.» 
1230

 Ώκδνέαξ Μπνεηυκ, Νάκηζα, φ.π., ζ.149: « Δ μιμνθζά εα είκαζ παζιςδζηή ή δεκ εα είκαζ.» 
1231

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.59 
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απηνχ …» μνίγμοκ έκα θεηηζηυ ηοπζηυ πμο ειπίπηεζ ζοκήεςξ ζε ηεθεημονβίεξ
1232

 ηαζ 

ζενμπναλίεξ. Ο Mircea Eliade ακαθένεηαζ ζημ ηζκδζζμθμβζηυ ηοπζηυ, αθθά ημ ίδζμ 

ζζπφεζ ηαζ βζα ημ θεηηζηυ ιένμξ ηδξ ηεθεημονβίαξ. πςξ επί παναδείβιαηζ ζηδ Θεία 

Λεζημονβία ημο Μ. ΐαζζθείμο
1233

, υπμο ζοβηεηνζιέκεξ θνάζεζξ επακαθαιαάκμκηαζ 

έπμκηαξ ηάεε θμνά ηαζ δζαθμνεηζηυ ακηζηείιεκμ ακαθμνάξ. Δ δμιή ιζαξ ηέημζαξ 

δμλαζηζηήξ ηεθεημονβίαξ ειθακίγεζ ηοηθζηή πενζμδζηυηδηα επακαθαιαακυιεκςκ 

θνάζεςκ. Σμ ίδζμ ηάκεζ ηζ μ ΐ. Γζχβαξ βζα κα απμηηήζεζ μ δναιαηζηυξ ημο θυβμξ ζζπφ 

απμηαθοπηζημφ θυβμο. 

 

β) Γηνμηέζημ ζημζπείμ: 

Ο άκηζμ Πάκηζα απμηεθεί ηδκ ηςιζηή, θαζδνή κυηα ημο ένβμο. Δ θζβμφνα ημο, ημ 

ζμοθμφπζ ημο αθθά ηαζ δ αθέθεζά ημο ένπμκηαζ ζε ακηίζηζλδ ιε ηδ ζμαανυηδηα ηςκ 

θυβςκ ηςκ οπμθμίπςκ. Σμ ηςιζηυ ζημζπείμ είκαζ υηζ μ άκηζμ δεκ ιπμνεί κα 

ημοκδεεί αθθά ιέκεζ αζάθεοημξ, επεζδή ημκ ηαηαδζχηεζ ηάπμζα  Αδξάλεηα, πμο 

οπάνπεζ ζ‟ αοηυκ ημκ άβκςζημ ηυπμ υπμο ανίζημκηαζ. Φμαζζιέκμξ, πανμηνφκεζ ημκ 

Κζπχηδ κα ημ ζηάζμοκ. 

 

άληζν: Μελ ηνικήζεηε λα κε αθήζεηε κνλαρφ κνπ. (…) Μαο απεηιεί έλα ζεξίν, θαη 

δελ ην έρεηο θαηαιάβεη. Καιά δνχζακε ηφζνλ θαηξφ ζηελ Εζπαλία. ζν μχιν θη 

αλ ηξψγακε ζην ηέινο γιηηψλακε ηηο δσέο καο. Σψξα, θχξηε, είκαζηε ζ‟ έλαλ 

                                                 
1232

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.49: « (…) ημ ηεθεημονβζηυ ζοκίζηαηαζ πάκημηε ζηδκ επακάθδρδ ιζαξ 

ανπέηοπδξ ηίκδζδξ πμο πναβιαημπμζήεδηε in illo tempore “ζηδκ ανπή ηδξ Εζημνίαξ”, (…) πάνδ ζηδκ 

επακάθδρδ ημ ηεθεημονβζηυ ζοιπίπηεζ ιε ημ “ανπέηοπμ”.» 
1233

Ο Αζάημκμξ:Βκ εζνήκδ ημο Κονίμο δεδεχιεκ. 

Ο πμνυξ: Κφνζε εθέδζμκ. 

Ο Αζάημκμξ: Τπέν ηδξ άκςεεκ εζνήκδξ ηαζ ηδξ ζςηδνίαξ ηςκ ροπχκ διχκ ημο Κονίμο δεδεχιεκ. 

Ο πμνυξ: Κφνζε εθέδζμκ. 

Ο Αζάημκμξ: Τπέν ηδξ εζνήκδξ ημο ζφιπακημξ ηυζιμο εοζηαεείαξ ηςκ αβίςκ ημο Θεμφ Βηηθδζζχκ ηαζ 

ηδξ ηςκ πάκηςκ εκχζεςξ ημο Κονίμο δεδεχιεκ. 

Ο πμνυξ: Κφνζε εθέδζμκ. 

Ο Αζάημκμξ: Τπέν ημο αβίμο μίημο ημφημο ηαζ ηςκ ιεηά πίζηεςξ, εοθααείαξ ηαζ θυαμο Θεμφ εζζζυκηςκ 

εκ αοηχ ημο Κονίμο δεδεχιεκ. 

Ο πμνυξ: Κφνζε εθέδζμκ. 

Ο Αζάημκμξ: Τπέν ηδξ πυθεςξ ηαφηδξ, πάζδξ, πυθεςξ, πχναξ ηαζ ηςκ πίζηεζ μζημφκηςκ εκ αοηαίξ ημο 

Κονίμο δεδεχιεκ. 

(…) 

Ο Εενεφξ: Πνυζπςιεκ.Ο πμνυξ: Αυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. Σεθεζχκμκηαξ ηήκ εοαββεθζηή πενζημπή μ 

δζάημκμξ, Εενεφξ, ημκ εοθμβεί θέβςκ: Βζνήκδ ζμζ ης εοαββεθζγμιέκς. 

Ο πμνυξ: Αυλα ζμζ, Κφνζε, δυλα ζμζ. 
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ηφπν άγλσζην, κε ηελ Ώδξάλεηα λα καο επηβνπιεχεηαη απφ παληνχ θη εγψ, κε 

καγθσκέλα πφδηα, λα κελ έρσ πφδηα λα ην βάισ ζηα πφδηα.1234
 

 

Σμ «ημοημφθζ», μζ άββεθμζ, δ ιοζηαβςβία, δ Αδξάλεηα, ακήημοκ ζηδκ επζηνάηεζα ημο 

οπεννεαθζζιμφ, ηδξ αθθδβμνίαξ ηαζ ημο βηνμηέζημ. Γζαηί πχξ αθθζχξ εα 

απμηοπχκμκηακ μζ ζενέξ αθήεεζεξ ηαζ δ ζοιπακηζηή βκχζδ; ηδκ Βθεοζίκζα Υχνα 

υπμο εηηοθίζζεηαζ ημ ένβμ μ ηυπμξ είκαζ ζενυξ. Δ ζζςπή είκαζ οπμπνεςηζηή. 

Τπμπνεςηζηυξ είκαζ ηαζ μ ηχδζηαξ ηαζ ημ ζφιαμθμ. ημζπεία ακαθαίνεηα ιζαξ 

ζενμηεθεζηζηήξ δζαδζηαζίαξ έλς απυ ηα νεαθζζηζηά πνυηοπα. 

 

Κηρψηεο: ηελ Βιεπζίλα δελ παίδεη ξφιν ε κνξθή κα ν ιφγνο, ε κνπζηθή θαη ν 

ρνξφο.
1235

 

 

ηδκ Βθεοζίκζα Υχνα θέλεζξ ηαζ εζηυκεξ αημθμοεμφκ αηακυκζζηα ζπήιαηα, 

κεθεθχδδ, υπςξ ηα οπμαημιζηά ζςιαηίδζα. «Υμνεφμοκ» αεκάςξ. Λζηκίγμκηαζ ζηζξ 

ιοζηζηέξ ιμοζζηέξ ζοιθςκίεξ ημο ζφιπακημξ, αθμφ δεκ ιπμνμφκ κα δζαηοπςεμφκ 

δζαθμνεηζηά. Οζ ηεπκζηέξ ηαζ μζ εζηυκεξ πμο πνδζζιμπμζεί μ ΐ. Γζχβαξ ιπενδεφμκηαζ 

ηαζ ζοιπθέημκηαζ ζπδιαηίγμκηαξ έκα ζοκμκεφθεοια νεαθζζηζηήξ βναθήξ ηαζ 

κεθεθςδχκ εζηυκςκ. Ώπμημθιχκηαξ κα πνδζζιμπμζήζμοιε έκακ υνμ ηδξ θοζζηήξ ζηδ 

θμβμηεπκία, εα θέβαιε υηζ μ ΐ. Γζχβαξ επζθέβεζ ηεθζηά ιζα «ηαακηζζιέκδ» ηεπκζηή, ιε 

ηδκ έκκμζα υηζ μ θυβμξ ημο είκαζ άθθμηε απμθφηςξ ζοιααηζηυξ ηαζ νεαθζζηζηυξ -

ζςιαηζδζαηυξ- ηζ άθθμηε μζ εζηυκεξ ημο απμβεζχκμκηαζ ηζ εηηείκμκηαζ -ηοιαηζηά- ζε 

δζαηνζηέξ απμηαθοπηζηέξ ηαζ πνμθδηζηέξ αηναπμφξ. ηυπμξ ημο είκαζ κα εθεφνεζ ηδκ 

πνέπμοζα ιμνθή βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζηέρδξ ημο. 

 

16. Μήδεηα 

 

Δ οπεννεαθζζηζηή αζζεδηζηή ένπεηαζ κα εκδοκαιχζεζ αοηυ ημ ηυζμ ποηκυ ζε 

κμήιαηα ηαζ ζδιάκζεζξ εεαηνζηυ ένβμ. Δ Μήδεζα «ζημηχκεζ» ηα δομ ηδξ παζδζά 

εζζάβμκηάξ ηα πάθζ ιέζα ζηδ ιήηνα ηδξ, χζηε κα ηα πάνεζ ιαγί ηδξ ζημ ηαλίδζ ηδξ 

επζζηνμθήξ ζημκ βαθαλία ηδξ. Δ θακηαζηζηή αοηή εζηυκα ακηίζηνμθμο νεαθζζιμφ -

δζυηζ πνυηεζηαζ βζα απμιίιδζδ βέκκαξ ηαηά ηδκ ακηίζηνμθδ θμνά- είκαζ υ,ηζ αηνζαχξ 

                                                 
1234

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.14 ηαζ ζ.16 
1235

 Απηφζη ζ.51 



 441 

έηακε ηαζ μ Νηαθί ζημοξ πίκαηέξ ημο. Υνδζζιμπμζμφζε νεαθζζηζηά ακηζηείιεκα ηαζ 

ζημζπεία ζε ακμνευδμλεξ
1236

 ηαηαζηάζεζξ ηαζ εζηυκεξ, χζηε κα ακα-ζδιαζζμδμηδεμφκ 

απυ ηδ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ. Μέζα ζημ οπεννεαθζζηζηυ παναθήνδια ηδξ ζηδκήξ, υπμο 

ημ ιμζνμθυζ βζα ημκ εάκαημ ηςκ παζδζχκ ακαιζβκφεηαζ ιε ηζξ μδφκεξ ημηεημφ, δ ημζθζά 

ηδξ Μήδεζαξ θμοζηχκεζ. Δ ακηίζηνμθδ δζαδζηαζία έπεζ ζοκηεθεζηεί. Σμ ζηζβιζυηοπμ 

δζαδναιαηίγεηαζ ζημ αάεμξ ημο ζηδκζημφ ιέζα ζημ δάζμξ. Βίκαζ, υιςξ, μναηυ ζημοξ 

εεαηέξ. ίβμονα δ ζηδκή αοηή οπμζηάπηεζ ημκ μνεμθμβζζιυ ημοξ, ημφξ λεαμθεφεζ. 

Ώοηή άθθςζηε δεκ ήηακ ηαζ δ ηαηελμπήκ επζδίςλδ
1237

 ημο οπεννεαθζζιμφ ηαζ ημο 

Νηακηά; 

 

Σμ εβπείνδια έπεζ βίκεζ λακά απυ ημκ ίδζμ ημκ ΐ. Γζχβα ζημ ιμκυπναηημ Ζ ζηαθίδα. 

Σμ ζδεμθμβζηυ ημο θμνηίμ παναιέκεζ ηζ εηεί ηζ εδχ ημ ίδζμ: μ εάκαημξ είκαζ ιζα 

επζζηνμθή ζηδ ιήηνα ηαζ ιζα ακαβέκκδζδ ηάπμο «αθθμφ». Γςή ηαζ εάκαημξ 

ανίζημκηαζ ζε δζανηή ακαηφηθςζδ. Έηζζ, ιέζα απ‟ αοηήκ ηδ ζφκεεζδ θακηαζίαξ ηαζ 

πναβιαηζηυηδηαξ μ ΐ. Γζχβαξ μοζζαζηζηά οθμπμζεί ημ ηονίανπμ δυβια ημο 

οπεννεαθζζιμφ: 

«Πηζηεχσ ζηε κειινληηθή ιχζε απηψλ ησλ δχν θαηαζηάζεσλ, θαη‟ επίθαζε ηφζν αληηθαηηθψλ, 

πνπ είλαη ην φλεηξν θαη ε πξαγκαηηθφηεηα, ζ‟ έλα είδνο απφιπηεο πξαγκαηηθφηεηαο (surrealite), 

ππεξπξαγκαηηθφηεηαο (…) ηελ θαηάθηεζή ηεο είλαη πνπ πεγαίλσ.»
1238

 

 

17. Σν Μπνδό 

 

α) οπεννεαθζζηζηή πνμζέββζζδ 

Ο πχνμξ ιέζα ζημκ μπμίμ δζαδναιαηίγμκηαζ ηα βεβμκυηα ημο εεαηνζημφ ένβμο Σν 

Μπνδφ είκαζ έκα ροπακαθοηζηυ βναθείμ. Υχνμξ πνυζθμνμξ ζε θακηαζζχζεζξ, 

οπεναάζεζξ ηαζ οπεναμθέξ. Νμιζιμπμζείηαζ έηζζ μ ζοββναθέαξ κα πανμοζζάζεζ 

πενίενβα βεβμκυηα ηαζ πανάδμλεξ ηαηαζηάζεζξ. 

                                                 
1236

 C.W.E.Bigsby, Νηακηά ηαζ μονεαθζζιυξ, φ.π., ζ.99: «Ο Νηαθί έαθεπε ςξ ηεκηνζηυ ζημπυ ημο ημκ 

πθήνδ ελεοηεθζζιυ ημο ηυζιμο ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ (…) μ Νηαθί πνμζπαεεί κα οπμζηάρεζ ηδ 

ζηαεενυηδηα ημο “πναβιαηζημφ”. ημκ ηυζιμ ημο Νηαθί ηα νμθυβζα βίκμκηαζ εφηαιπηα, εκχ 

ελαθακίγεηαζ δ θεζημονβζηή ημοξ ζδζυηδηα, δ ακενχπζκδ ιμνθή ζοκεπχξ απεζθεί κα δζαθοεεί. Πανά ηδκ 

απχθεζα ηδξ ιμνθήξ, δ ηεπκζηή, παναδυλςξ, απμιέκεζ δ ημο θςημβναθζημφ νεαθζζιμφ.» 
1237

Ώκηνέ Μπνεηυκ, Μακζθέζηα ημο μοννεαθζζιμφ, φ.π., ζ.109: «Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ πνχημξ 

ακηζηεζιεκζηυξ ζηυπμξ ηςκ εεαιάηςκ ημο Νηακηά οπήνλε πάκημηε δ ζφβποζδ, υηζ ζημ ιοαθυ ηςκ 

μνβακςηχκ ιεβαθφηενδ ζδιαζία είπε κα θένμοκ ηδκ πανελήβδζδ ακάιεζα ζηδκ ζηδκή ηαζ ζηδκ 

πθαηεία ζημ ιεβαθφηενμ δοκαηυ ααειυ.» 
1238

Απηφζη ζ.17 
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Μία αζεεκήξ πενζιέκεζ ζημκ πνμεάθαιμ εκυξ ροπακαθοηζημφ ζαηνείμο. Μζα άθθδ 

παίνκεζ ηδ εέζδ ηδξ εζζαάθμκηαξ ζημ βναθείμ ηδξ βζαηνμφ ηζ επζιέκεζ κα ηδξ ιζθήζεζ. 

Δ βζαηνυξ ελακίζηαηαζ. 

 

Ώγγειηθή:  Υξφλν έρνπκε φζν ζέιεηε. 

Αξ. Κνέλ:  αο είπα, πεξηκέλσ άιινλ αζζελή. 

Ώγγειηθή:  Μηα μαλζηά λπκθνκαλή; 

Αξ. Κνέλ:  (ηεο εθηζηά ηελ πξνζνρή) αο παξαθαιψ! 

Ώγγειηθή:  Αελ πεξηκέλεη πηα.  

Αξ. Κνέλ:  Ση ζα πεη απηφ; 

Ώγγειηθή:  Θα πεη φηη έρεη πάςεη πηα λα πεξηκέλεη. Ώπειπίζηεθε. Βμαλεκίζηεθε, 

πέζηε ην θαιχηεξα.
1239

 

 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα δ Ώββεθζηή ζθνηώλεη ηδκ ηονία πμο πνμδβείημ βζα κα πάνεζ ηδ 

εέζδ ηδξ. Μία πανάδμλδ πνάλδ πμο ζοκάδεζ ιε ηδκ αζζεδηζηή, ηδκ ακαηνεπηζηή 

δζάεεζδ ηαζ ηδκ οπεναμθή ημο οπεννεαθζζιμφ. 

 

α) Φανζζηυ ζημζπείμ: 

 

Δ Ώββεθζηή ηαζ δ βζαηνυξ παίγμοκ ιέζα ζημ ζαηνείμ ζακ ηδ βάηα ιε ημ πμκηίηζ. Δ 

Ώββεθζηή, ιάθζζηα, επζδίδεηαζ ζε αηνμααηζηέξ ηζκήζεζξ, ζηανθαθχκμκηαξ ζε 

ηανέηθεξ ηαζ ηναπέγζα, βζα κα επζδείλεζ ηζξ ζδζαίηενεξ ζηακυηδηέξ ηδξ ςξ ελεθζβιέκμ 

είδμξ. 

 

Ώγγειηθή: Έρσ κηα θαθή επαθή κε ηνλ πεξίγπξφ κνπ. (Αίλεη κηα πεδηά θη αλεβαίλεη ζην 

γξαθείν ηεο) 

(…) 

Αξ. Κνέλ: Ώλ πξαγκαηηθά ζέιεηε λα ζαο βνεζήζσ, δελ ζέισ λα κνχ ιέηε ςέκαηα. Καη 

θαηεβείηε απφ ην γξαθείν κνπ. 

Ώγγειηθή: Αε ζαο ιέσ ςέκαηα. Καη δελ θαηεβαίλσ.
1240

 

(…) 

                                                 
1239

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Μπμγυ, φ.π., ζζ. 14-15 
1240

 Απηφζη ζζ.20-21 
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Ώγγειηθή: Γηαηί ζαο θαίλεηαη δχζθνιν απηφ; (Πεδάεη απφ ην ηξαπέδη θαη αλεβαίλεη νξζή 

ζην αλάθιηληξν)1241 

(…) (Δ Ώγγειηθή πεδάεη απφ ην αλάθιηληξν ζπκσκέλε θαη ηελ πιεζηάδεη 

απεηιεηηθά… Δ Αξ. Κνέλ κέλεη άλαπδε. Δ Ώγγειηθή ηελ πηάλεη απ‟ ην 

ξνχρν)1242
.  

Παναηάης αημθμοεεί ιζα πακημιίια: 

 

Ώγγειηθή: Πξνζέμηε απηφ. (Μηκείηαη λα πεγαίλεη βφιηα έλα ζθπιί. Να ηελ ηξαβάεη 

δπλαηά. Να ζηέθεη λα κπξίζεη. Να θαηνπξάεη θάζε ηφζν, ελψ εθείλε θάλεη 

δηάθνξεο ηεξαηψδεηο γθξηκάηζεο). Πψο ζαο θάλεθε ην Μπνδφ;
1243

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ πνμζπαεεί κα εθαθνφκεζ ηδ αανζά αηιυζθαζνα πμο δδιζμονβείηαζ απυ 

ημκ πανάδμλμ δζάθμβμ ιεηαλφ βζαηνμφ ηαζ αζεεκμφξ εζζάβμκηαξ ηάπμζα θανζζηά 

ζημζπεία. ημ δεφηενμ ιένμξ δε, επζαάθεζ ηδκ αζζεδηζηή ηδξ ιάζηαξ
1244

. Βζζάβεζ, 

επίζδξ, ηαζ ιμοζζηά ζκηενιέδζα, πνάβια πμο έηακε ηαζ ζημ Γνλ Κηρψηε. Ο 

οπμθακεάκςκ θονζζιυξ ηαζ δ παζπκζδζάνζηδ ζηζπμονβζηή ημοξ ζοιαάθθμοκ ζηδ 

θαζδνή δζάεεζδ πμο επζεοιεί κα δζμπεηεφζεζ βζα κα δζαζηεδάζεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα 

ηςκ ζηέρεςκ πμο εηεέηεζ. 

 

β) Ώζζεδζζαζιυξ: 

Πνμξ ημ ηέθμξ ημο ένβμο δ αηιυζθαζνα βίκεηαζ πζμ ιοζηδνζαηή. Καεχξ πθδζζάγεζ δ 

χνα κα εκςεμφκ ηα Μπνδφ ηςκ δφμ βοκαζηχκ μ ενςηζζιυξ είκαζ έηδδθμξ ηυζμ 

θεηηζηά υζμ ηαζ μπηζηά: 

 

Αξ. Κνέλ: Σνλ αηζζάλνκαη ζηελ πιάηε κνπ. Ση θνξκί Θεέ κνπ! Μπαίλεη κέζα κνπ θαη ηελ 

ζέξλεη έμσ … Σνλ ζέιεη, λαη, ηνλ ζέιεη … Γηαηί φκσο; (Βξεζηζκέλε) Σφζν 

πνιχ… Σφζν πνιχ… ηεο αξέζεη! 

(…) 

Ώγγειηθή: Βπηηέινπο, ηνπ αθέζεθε. θηρηά, παγθφζκηα ελσκέλνη, λα αησξνχληαη ζαλ 

κχζνο. 

                                                 
1241

 Απηφζη ζ.23 
1242

 Απηφζη ζ.24 
1243

 Απηφζη ζ.25 
1244

Απηφζη ζ.43: «Ώοηυ ημ ιένμξ πνέπεζ κα ιμζάγεζ ιε ιμοζζηή Μάζηα ακαβεκκδζζαημφ ηφπμο. (…) 

Βίκαζ δοκαηυ, ςζηυζμ, κα ιδκ πνδζζιμπμζδεμφκ ιάζηεξ. 
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[Βλψλνληαη θαη νη δχν κε πάζνο απφ ην θεθάιη σο ηα πφδηα. Καη ηελ ίδηα ζηηγκή ιάκπεη ζε 

κεγάιν θσο ν ρψξνο, ηφζν πνπ ηα ζψκαηά ηνπο θξχβνληαη ζε κηαλ αριχ. (…) ηαλ ράλεηαη ε 

ιάκςε, ε ζθελή επαλέξρεηαη ζηνλ πξνεγνχκελν θσηηζκφ ηεο. Οη δχν γπλαίθεο ραιαξψλνπλ. 

Λίγν-ιίγν απνζπλδένληαη. Δ Ώγγειηθή βγάδεη ην ηειεηνπξγηθφ καραίξη απφ ηε δψλε ηεο θαη ην 

δίλεη ζηε Αξ. Κνέλ] 

Ώγγειηθή: Ώπηφ πνπ κε βαζάληδε, ην έκαζα. Ο Άγγειφο κνπ κ‟ αγαπάεη. Σψξα κπνξψ λα 

πεζάλσ γαιήληα. (Γπξλάεη ηελ πιάηε ηεο ζηε Αξ. Κνέλ) Δ αρίιιεηνο πηέξλα 

κνπ είλαη ην θελφ κνπ. Μπήμηε απηφ ην καραίξη βαζηά ζην θελφ ηνπ ζψκαηφο 

κνπ θη ακέζσο ζα κε ξνπθήμεη, ζηελ αγθαιηά ηεο κάλαο κνπ ηεο Νχρηαο. αο 

επραξηζηψ.
1245

 

 

ηδκ ηεθζηή ζηδκή ημο ένβμο ηα Μπνδφ εκχκμκηαζ. Δ αηαηακυδηδ αοηή ανπεηοπζηή 

μοζία ηδξ φπανλδξ πμο εκοπάνπεζ ιέζα ιαξ ηαζ ιαξ ςεεί πνμξ ηδκ ενςηζηή έκςζδ. 

Μεηά απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ηαζ ηδκ επίηεολδ ημο ζενμφ βάιμο ηαζ ηδξ επακέκςζδξ 

επένπεηαζ δ θφηνςζδ ηαζ δ βαθήκδ. Δ φπανλδ μθμηθδνςιέκδ επζεοιεί κα ιεηααεί ζε 

άθθδ δζάζηαζδ. Ο ένςηαξ ζοκηνμθεφεηαζ απυ ημκ εάκαημ. Έηζζ, δ Ώββεθζηή πεεαίκεζ 

ιε ηδ εέθδζή ηδξ βζα κα επζζηνέρεζ ζηδ Νφπηα. ηδκ ιήηνα, ζηδ ιδηένα, ζηδ Φφζδ. 

πςξ ηαζ δ Κα Ναοζζηά ζημ ένβμ Οη γάκνη: δ ενςηζηή επαθή ηδξ ιε ημκ κεανυ 

ζφγοβυ ηδξ ηδκ μδήβδζε ζημκ εάκαημ, ζηδκ εκζςιάηςζδ ιε ηδ ιδηένα θφζδ, ζηδ 

ιεηαιυνθςζδ. Σμ ίδζμ ηαζ μ Αμκ Κζπχηδξ ιεηά ηδκ έκςζή ημο ιε ηδ Αμοθηζζκέα, 

ακαθήθεδηακ. Ένςηαξ ηαζ εάκαημξ ζοκμνεφμοκ ηαζ αθθδθμπενζπςνμφκηαζ. Σα 

δζαπςνζζηζηά υνζα ακάιεζα ζηδ ιήηνα ηαζ ημ θένεηνμ ηαηανβμφκηαζ. 

 

 Δ. ΘΔΑΣΡΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΟΓΟΤ 

 

«(…) Πξνζσπηθά ην Πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο δελ ην θαηαηάζζσ ζην “ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ”. 

Βίλαη έλα ππεξξεαιηζηηθφ έξγν, γξακκέλν κε ην ζχζηεκα ηεο απηφκαηεο γξαθήο, πνπ αληιεί ην 

ζέκα ηνπ θαηεπζείαλ απ‟ ηνλ ειιεληθφ θνηλσληθφ ρψξν. Δ ζεαηξηθή ηνπ κνξθή είλαη ζρεδφλ 

θιαζηθή. Τπάξρεη θάζαξζε ζην ηέινο. Ώπηφ δε ζπκβαίλεη ζε θαλέλα έξγν ηνπ 

“παξαιφγνπ”.1246
 

Καζ αθθμφ: 

                                                 
1245

 Απηφζη ζζ.67-68 
1246

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ,  «Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζημκ Γζχνβμ Πδθζπυ, Σα Νέα, 

25 Φεανμοανίμο 1977 
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« (…) ν Ενλέζθν ή ν Μπέθεη είραλ ήξσεο εηηνπαζείο, πξάγκα πνπ δελ ζπλέβαηλε ζε κέλα. Οη 

ήξσέο κνπ αληηδξνχζαλ, είραλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο κχζν, έβιεπαλ θάηη παξαπάλσ απφ 

ραξακάδα αηζηνδνμίαο»
1247

 

 

Λίβα πνυκζα ανβυηενα μ ΐ. Γζχβαξ δζεοηνίκζζε υηζ: 

 

«Με ην “ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ” δελ πηζηεχσ φηη έρσ ζρέζε. ρέζε έρσ κε ηελ αίζζεζε ηνπ 

παξάινγνπ, φπσο ηελ θαζφξηζε ν Κακχ ζην “Μχζν ηνπ ίζπθνπ”. Ώπηή ε αίζζεζε -πνπ ε 

έθθξαζε “παξάινγν” δελ ηελ απνδίδεη θαηά ηε γλψκε κνπ- ππάξρεη ζηα έξγα κνπ. Σν 

παξάινγν, απηή ε ηξαγηθή αίζζεζε, φπνπ ν άλζξσπνο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε κνίξα ή 

ηνπο ζενχο θαη δελ παίξλεη απάληεζε απφ πνπζελά (…) ηα έξγα κνπ εκπεξηέρνπλ θάζαξζε -

θάηη πνπ δελ ππάξρεη ζην ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ, ζηα έξγα ηνπ Μπέθεη ή ηνπ Ενλέζθν.»1248 

 

ημ ζδιείμ αοηυ εα ήηακ πνυζθμνμ κα πνμζδζμνίζμοιε εηείκα ηα ζημζπεία ηδξ 

εεαηνζηήξ ημο βναθήξ -ζδεμθμβζηά ηζ αζζεδηζηά- πμο ιμζνάγεηαζ μ ΐ. Γζχβαξ ιε ημ 

θεβυιεκμ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο. Θα ηαηαθφβμοιε ζηδκ μιχκοιδ ιεθέηδ ημο 

Μάνηζκ Έζζθζκ απ‟ υπμο εα ακηθήζμοιε ηα παναηηδνζζηζηά ζπεηζηά ιε ημ 

ζδεμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδκ ηεπκμηνμπία ημο Θεάηνμο ημο Παναθυβμο. 

Σαοηυπνμκα εα ηα ακηζπανααάθθμοιε ιε ηα ζοιπενάζιαηα πμο ελήπεδζακ απυ ηδ 

δζηή ιαξ ένεοκα ζπεηζηά ιε ηδκ ζδεμθμβία ηαζ ηδ δναιαημονβζηή ηεπκζηή ημο ΐ. 

Γζχβα, χζηε κα επζζδιακεμφκ μζ μιμζυηδηεξ αθθά ηαζ μζ δζαθμνμπμζήζεζξ ηδξ βναθήξ 

ημο απυ ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο. Ώπχηενμξ ζηυπμξ είκαζ κα ζοκαπεεί ηεθζηά έκα 

υζμ ημ δοκαηυκ εοηνζκέζηενμ ζοιπέναζια ζπεηζηά ιε ηζξ ζοββέκεζεξ ηδξ 

δναιαημονβίαξ ημο ΐ. Γζχβα ιε ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο. 

 

Ώηυια ηαζ μ ίδζμξ μ Μάνηζκ Έζζθζκ δίζηαζε κα μκμιάζεζ ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο 

αζζεδηζηυ ηίκδια. Πνμζπάεδζε κα ηαεμνίζεζ
1249

 ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά -

ζδεμθμβζηά ηαζ ιμνθζηά- πμο ήηακ ημζκά ζε μνζζιέκα εεαηνζηά ένβα ζφβπνμκςκ 

δναιαημονβχκ. Καηέθδλε, έηζζ, ζε μνζζιέκα ζοιπενάζιαηα πμο έηημηε εεςνμφκηαζ 

υηζ πενζβνάθμοκ επανηχξ ηα δναιαημονβζηά ζημζπεία πμο απαζημφκηαζ βζα κα 

                                                 
1247

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζημκ Γζάκκδ Ξακεμφθδ, 

Διεπζεξνηππία, 22 Φεανμοανίμο 1977 
1248

ΐαζίθδξ Γζχβαξ,  «Δ εθεοεενία απμηηζέηαζ ιε ηδκ πνάλδ». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδ ΐέκζα 

Γμκαημπμφθμο, Δθεκεξίδα Πξψηε, 22 Ώπνζθίμο 1987 
1249

 Μάνηζκ Έζζθζκ, Σμ εέαηνμ ημο παναθυβμο, φ.π., ζ.10-11 
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ηαηαηαπεεί έκα εεαηνζηυ ένβμ ζημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο. Γζα ημκ θυβμ αοηυ εα 

ακαθενεμφιε επζβναιιαηζηά ζηα ηονζυηενα απ‟ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά. 

 

α.  Ηδενινγηθό ππόβαζξν: Τπαξμηαθό θελό/Σξαγηθόηεηα ηεο ύπαξμεο

    

Ο Μάνηζκ Έζζθζκ ζζπονίγεηαζ υηζ μ άκενςπμξ ιέζα απυ ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο 

ακαγδηά: 

 

«(…) κία ηνπιάρηζηνλ έθθξαζε ηνπ Ώλέθθξαζηνπ, (…) λα αληηιεθζεί ηηο ππέξηαηεο αιήζεηεο 

ηεο χπαξμήο ηνπ, λα ξηδψζεη κέζα ηνπ μαλά ηε ρακέλε αίζζεζε ηνπ θνζκηθνχ δένπο θαη ηνπ 

πξσηφγνλνπ άγρνπο, λα απνζπαζηεί απφ κηα χπαξμε πνπ έρεη θαηαληήζεη ηεηξηκκέλε, 

κεραληθή, απηάξεζθε θαη ζηεξείηαη ηελ αμηνπξέπεηα, πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ επίγλσζε.»1250
 

      

Σδκ ίδζα απχθεζα κμήιαημξ ηδξ γςήξ ηαζ ηδκ ηναβζηυηδηα ηδξ φπανλδξ ηαηαβνάθεζ 

ηαζ ζηα εεαηνζηά ένβα ημο μ ΐ. Γζχβαξ. οβηεηνζιέκα ηα δναιαηζηά ημο πνυζςπα ζε 

υθα ζπεδυκ ηα ένβα ημο ακαθένμκηαζ ζηδκ απυβκςζή ηαζ ζημ «ηεκυ» πμο αζχκεζ δ 

φπανλδ ιεηά ηδκ ηαηάννεοζδ ηδξ ιεηαθοζζηήξ πανδβμνζάξ. Βκδεζηηζηά ακαθένμοιε: 

 

Ώγάπ:  Πεηλαζκέλνο, θαθνξίδηθνο, γπξλά ζηνπο δξφκνπο ζέξλνληαο ηα πφδηα ηνπ, απφ ην 

αβάζηαρην βάξνο ηνπ θελνχ πνπ θνπβαιά ζηε ξάρε ηνπ. Κελό … θελφ, θχξηνί κνπ. 

1251 (Βζηηαηφξην Humanismus) 

 

Ο Ονέζηδξ, ζηα Παζραιηλά παηρλίδηα,  έπεζ ιζα «ράζθνπζα ηξύπα», έκα … «ηεκυ» 

ζηδκ πθάηδ ημο, πμο ημκ ηαηαπίκεζ. ημ Παξακχζη ακαθένεηαζ υηζ: «ηελ αξρή 

μαθληάζηεθαλ. Καηφπη φκσο έλησζαλ έλα κεγάιν θελό κέζα ηνπο. Λεο θη εμαλεκίζηεθε ν 

θφζκνο. Σίπνηα δελ άμηδε πιένλ θη νχηε ήηαλ πηα ιφγνο λα δεη θαλείο. Σέηνηα θαηαζηξνθή ηνπο 

είρε θέξεη ε Μεγάιε Λεζηεία.»1252
.  

Δ Μεγάιε Λεζηεία είκαζ δ πμζδηζηή απυδμζδ ηδξ απχθεζαξ ηδξ ιεηαθοζζηήξ 

αεααζυηδηαξ ηαζ ημ ηναβζηυ αίζεδια πμο πνμηφπηεζ απ‟ αοηήκ, ζ‟ έκα ηυζιμ δίπςξ 

κυδια. ηζξ Πιχζηξεο μ Γζάκκδξ μιμθμβεί: 

                                                 
1250

 Απηφζη ζ.452 ηαζ παναηάης: «Σμ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο απμηεθεί ιζα απυ ηζξ εηθνάζεζξ αοηήξ 

ηδξ ακαγήηδζδξ. Θανναθέα ακηζηνίγεζ ημ βεβμκυξ πςξ βζα υζμοξ μ ηυζιμξ έπαζε πζα ημκ πονήκα ηαζ 

ημ κυδιά ημο, (…) ηδ δοκαηυηδηα, δδθαδή, ηδξ βκχζδξ ηςκ οπένηαηςκ αλζχκ, ζακ απυννμζα ιζαξ 

επζηονςιέκδξ αεααζυηδηαξ ςξ πνμξ ημ ζημπυ ημο ακενχπμο ζημ ζφιπακ.»
 
 

1251
 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Βζηζαηυνζμ Humanismus, φ.π., ζ. 16 

1252
 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ παναιφεζ, φ.π., ζ.1 
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Γηάλλεο:  Υξφληα ιηαλίδνκαη απφ κφλνο θαη λα ‟κηα ηψξα κε ζηξαπαηζαξηζκέλα 

θχηηαξα.  

(…) Υξφληα ζην αεξνπιάλν ζπάσ ην θξάγκα θη αησξνχκαη ζην θελό. (…) 

Τςεπαηψ, αιιά ην ράνο απέξαλην θη εγψ ηξέρσ λα ην πξνθηάζσ. Πνηνη 

αξηζκνί θαη πνην κεδέλ κε ζηακαηάλε;1253 

 

Με πζμφιμν ακηζιεηςπίγμοκ ημ «ηεκυ» ημοξ δ Κθοηαζικήζηνα ηαζ μ Ώβαιέικμκαξ 

ζημ Ζ θαιή κνπ Μάλα Κιπηαηκλήζηξα: 

 

Ώγακέκλνλαο: (…) αηζζάλνκαη κέζα κνπ έλα θελό. (…) Ώπηφ ην θελφ είλαη πνπ  ζέισ λα 

μερλάσ κε ηηο θισηζηέο.  

Κιπηαηκλήζηξα: Έρσ δέξκα ιείν θη εξσηηθφ θαη κέζα κνπ απέξαλην θελό.
1254

 

 

Πμζηίθμ ηαζ ιε πενζζζυηενεξ ζδζυηδηεξ ειθακίγεηαζ ημ «ηεκυ» πμο θένεζ δ Ώββεθζηή 

ζηδκ πθάηδ ηδξ, ζημ εεαηνζηυ Σν Μπνδφ: 

Ώγγειηθή: Ναη. Σν Μπνδφ θαιχπηεη ηνλ ρψξν ηνπ θελνχ. ΐξίζθεηαη ζηελ αληίζεηε φςε 

ησλ πξαγκάησλ. (…) Μα ην θελφ είλαη αδεθάγν, δελ ην μέξεηε;1255 Μπήμηε 

απηφ ην καραίξη βαζηά ζην θελό ηνπ ζψκαηφο κνπ θη ακέζσο ζα κε ξνπθήμεη, 

ζηελ αγθαιηά ηεο κάλαο κνπ ηεο Νχρηαο. αο επραξηζηψ.
1256

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ πνμζπαεεί απεβκςζιέκα ιέζα απυ ηα εεαηνζηά ημο ένβα - Παζραιηλά 

παηρλίδηα, Οη γάκνη, Ο θαιιφο πάλσ ζην ινπινχδη, Οη πιχζηξεο, Φηινθηήηεο, Σν βνπλφ, 

Ζζνπνηφο, Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα, Κηρψηεο, Μήδεηα, Μπνδφ- κα ηαηαδείλεζ ημ 

ηεκυ
1257

 ηδξ φπανλδξ, ηδ ιεηαθοζζηή ηδξ απυβκςζδ αθθά ηαζ κα πνμζεββίζεζ ημ 

«άννδημ» ηαζ ημ ακείπςημ. Σα δναιαηζηά ημο πνυζςπα πθέμοκ ιέζα ζημ ζοιπακηζηυ 

                                                 
1253

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ πθφζηνεξ, φ.π.,  ζ.11 
1254

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ηαθή ιμο ιάκα δ Κθοηαζικήζηνα, φ.π., ζζ.22-23 
1255

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ Μπμγυ, φ.π., ζ.40 
1256

 Απηφζη ζ.68 
1257

Μεθεηδηέξ υπςξ δ Μ. Θςιαδάηδ έπμοκ εηθνάζεζ μνζζιέκεξ ακηζννήζεζξ επ‟ αοημφ. ΐθέπε: 

Μανίηα Θςιαδάηδ, Θεαηνμθμβζημί Πνμαθδιαηζζιμί, φ.π., ζ.88: «Ώκ ηαζ βνάθεζ, υπςξ ηαζ μ Μπέηεη, 

ζφβπνμκμ δνάια, μ Γζχβαξ δζαθένεζ εκημφημζξ απυ ημκ Ενθακδυ δναιαημονβυ ςξ πνμξ ηδκ 

εκκμζμθμβζηή θυνηζζδ ημο εεαηνζημφ πενζαάθθμκημξ πμο δδιζμονβεί. Ο Μπέηεη βζα πανάδεζβια, 

δδιζμονβεί ημ ηνμιαηηζηυ πανάθμβμ πενζαάθθμκ εκυξ ηεκμφ πμο ηαηαανμπείγεζ ηδκ ακήιπμνδ νεοζηή 

ακενχπζκδ θφζδ.» 
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ηεκυ, πςνίξ επμονάκζα ενείζιαηα, πνμζπαεχκηαξ κα αοημπνμζδζμνζζημφκ. Δ ηναοβή 

ημο Παφθμο ζημ Ο θαιιφο πάλσ ζην ινπινχδη ζοκμρίγεζ αοηήκ ηδκ απυβκςζδ: 

 

Παχινο:  Ώιιά θη εγψ είκαη έλα ςέκα. κσο, αλαγθάδνκαη θαη πηζηεχσ ζ‟ απηφλ ηνλ 

παλάζιην εαπηφ κνπ, γηα λα επηβηψζσ. Πψο λα ζην εμεγήζσ; εθψλσ ηα ρεξηά 

κνπ ςειά θαη πηάλνκαη απφ ηηο ρεηξνιαβέο ηνπ επνπξάληνπ ιεσθνξείνπ. 

(Οπξιηάδεη). Γηα λα κελ ζπάζσ ηα κνχηξα κνπ. (Λαραληάδεη).1258
 

 

Έκα αηυια ζδιείμ ζφβηθζζδξ ημο ΐ. Γζχβα ιε ημοξ ζοββναθείξ ημο Θεάηνμο ημο 

Παναθυβμο είκαζ υηζ μ εάκαημξ ηονζανπεί ζηα εεαηνζηά ημοξ ςξ ημ ακαπυηνεπημ 

βεβμκυξ πμο ζδιαημδμηεί ηδκ ακενχπζκδ ιμίνα. ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο 

αθθδβμνζηέξ ηαηαζηάζεζξ εζημκμπμζμφκ ημκ επζηείιεκμ εάκαημ ηδξ φπανλδξ ηαζ ημκ 

εβηθςαζζιυ ηδξ ζε ιζα πνμδζαβεβναιιέκδ ηαηάθδλδ. Π.π. δ ΓμοΎκο ζηζξ Δπηπρηζκέλεο 

κέξεο ημο άιμοεθ Μπέηεη, είκαζ αηζκδημπμζδιέκδ ηαζ ήδδ πςιέκδ ιέζα ζηδ βδ, 

εκυζς γεζ. Μζα φπανλδ γςκηακή/κεηνή. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημοξ Ναβη ηαζ Νεθ 

ζημ Σέινο ηνπ παηρληδηνχ,  ημο Μπέηεη πμο πςιέκμζ ιέζα ζημοξ ζημοπζδμηεκεηέδεξ 

ημοξ πενζιέκμοκ ημ ηέινο. Ώκηίζημζπμ εβηζαςηζζιυ ηαζ αδζέλμδμ ακηζιεηςπίγμοκ ηαζ 

ηα δναιαηζηά πνυζςπα ημο Υάνμθκη Πίκηεν ζημκ Δπηζηάηε, υπςξ ηαζ μ ΐαζζθζάξ ζημ 

Ο Βαζηιηάο πεζαίλεη ημο Εμκέζημ, αθθά ηαζ ζημ Ζ πείλα θαη ε δίςα -ημο ζδίμο- υπμο 

ημ ηεκηνζηυ πνυζςπμ μ Γακ ζαπίγεζ ιέζα ζε ιζα αδζεοηνίκζζηδξ πνμέθεοζδξ 

«θοθαηή» η.ά. οκεπχξ, μ ΐ. Γζχβαξ ηαζ μζ ζοββναθείξ ημο Θεάηνμο ημο Παναθυβμο 

ζοκδζαθέβμκηαζ θζθμζμθζηά ηαζ ζοββεκεφμοκ ζημκ πονήκα ημο ζημπαζιμφ ημοξ. 

Βπζπθέμκ, απμηοπχκμοκ ζηδκζηά πανειθενείξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ φπανλδξ ηαζ 

πναβιαηεφμκηαζ ηα ιεβάθα οπανλζαηά γδηήιαηα πμο ηαθακίγμοκ απυ βεκέζεςξ ημκ 

άκενςπμ. 

 

Βλάθθμο, μ ΐ. Γζχβαξ ημ επζαεααζχκεζ ζημκ δμηζιζαηυ ημο θυβμ:  

 

« (…) απηή είλαη ε έλλνηα ηνπ ηξαγηθνχ αλζξψπνπ. Γηαηί ν άλζξσπνο είλαη κφλν ηξαγηθφο. 

(…) ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη απηή. Αειαδή, ε αιήζεηα ηνπ ληνο είλαη ηξαγηθή. Βίλαη κηα 

ζπλερήο θαη αέλαε κάρε κε ην άγλσζην θαη ην απξνζδφθεην.»
1259

 

 

                                                 
1258

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο θαθθυξ πάκς ζημ θμοθμφδζ, φ.π., ζ.10 
1259

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Μήδεζμξ», υ.π., ζ.8 
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β.  Κνηλσληθή θξηηηθή 

 

Σμ εέαηνμ ημο παναθυβμο αζηεί έκημκδ ημζκςκζηή ηνζηζηή: 

 

«Βίλαη ην αίζζεκα ηνπ απνλεθξσκέλνπ θαη κεραληθνχ παξαινγηζκνχ ηεο εκη-ζπλεηδεηήο 

δσήο, ην αίζζεκα “ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ πνπ εθθξίλνπλ απαλζξσπηά” (…) Ώληηπξνζσπεχεη 

ηε ζαηηξηθή φςε, ηελ παξσδία ηνπ ζεάηξνπ ηνπ παξαιφγνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ θξηηηθή, ην 

δεκφζην εμεπηειηζκφ κηαο πιαζηήο αζήκαληεο θνηλσλίαο.»
 1260

 

 

Ώκηίζημζπδ ημζκςκζηή ηνζηζηή έπμοιε επζζδιάκεζ
1261

 υηζ αζηεί ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ ζε 

υθα ακελαζνέηςξ ηα εεαηνζηά ημο ένβα. Μάθζζηα, βζα ημκ ΐ. Γζχβα δ ημζκςκζηή 

αθφπκζζδ είκαζ πνμαπαζημφιεκμ βζα ηδκ ζδεμθμβζηή αθφπκζζδ ημο αηυιμο. Δ ζςνεία 

ηςκ «επζγήιζςκ» αηυιςκ πμο ελμθμενεφμκηαζ ζηα ιμκυπναηηά ημο, αθθά ηαζ ζηα 

πμθφπναηηα ένβα ημο αημθμοεεί ημ πνμακαθενεέκ ζηεπηζηυ ηδξ «εηηαεάνζζδξ»
1262

.  

 

γ.  Όξακα ηνπ ζπγγξαθέα 

 

«Σν ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ απιά κεηαδίδεη ηελ πην εζσηεξηθή θαη πξνζσπηθή δηαίζζεζε ηνπ 

πνηεηή γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, ηε δηθηά ηνπ αίζζεζε χπαξμεο, ην αηνκηθφ ηνπ φξακα γηα 

ηνλ θφζκν. Ώπηφ είλαη ην  ζ έ κ α – π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ ν ηνπ ζεάηξνπ ηνπ παξαιφγνπ (…)»1263 

 

Σδκ ίδζα ακηίθδρδ βζα ηδκ «απμζημθή» ημο πμζδηή, ηδκ οπμηεζιεκζηή αίζεδζή ημο 

βζα ημκ ηυζιμ ηαζ ημ ζφιπακ εηθνάγεζ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ ιε ηα παναηάης θυβζα: 

 

« (…) ν πνηεηήο, αγειάδα πνπ εθηξέθεη ην βξεθηθφ ζχκπαλ, γηα λα κεγαιψζεη θαη λα 

σξηκάζεη ην κπαιφ ηνπ.»1264
 

 

Καζ αθθμφ: 

 

                                                 
1260

 Μάνηζκ Έζζθζκ, φ.π., ζ.453 
1261

 Σμ ίδζμ επζηνζηζηυ ζηεπηζηυ ηδξ ζφβπνμκήξ ημο ημζκςκίαξ εηθνάγεζ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ ζηα εεαηνζηά 

ένβα ηδξ Ώ΄ Πενζυδμο. 
1262

 ΐθέπε ζζ.45-46 
1263

 Μάνηζκ Έζζθζκ, φ.π., ζ.456 
1264

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Πμζδηζηυξ θυβμξ ςξ δζηθείδα απεθεοεένςζδξ ηδξ φθδξ», υ.π., ζ.16 
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«Ο πνηεηήο είλαη έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηνπ ζπιινγηθνχ κπαινχ, πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ζπλδηαιέγεηαη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Οιηθφ Ννπ. Έλα είδνο, δειαδή, κφληκεο βάζεο 

επαθήο ηνπ ζπιινγηθνχ κπαινχ κε ην νιηθφ Ολ, πνπ καο επεξεάδεη θαη απνθαζίδεη γηα ην 

κέιινλ καο. Βίλαη ν κφλνο πνπ μέξεη λα νξγαλψζεη θαη λα αξζξψζεη ζσζηά ηηο ιέμεηο θαη λα 

ηηο εμαπνιχζεη θαηεπζείαλ ζην ζεκείν πνπ ην ινλ αδηαθνξεί ή ιαλζάλεη. Βίλαη απηφο, γηα 

παξάδεηγκα, πνπ κε ηε γελλαία αληηπαξάζεζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ελάληηα ζηνπο ζενχο, 

ζηελ Σξαγσδία, εμχςσζε ηελ αλζξσπφηεηα ζην ζεκεξηλφ κεγαιείν ηεο.»
1265

 

 

Βλάθθμο, ζε ανηεηά εεαηνζηά ημο ένβα μ ΐ. Γζχβαξ ακαθένεηαζ ζημκ 

πμζδηή/ζοββναθέα: 

 

Παζραιηά:  Άθνπζα πσο είλαη πνηεηήο. (ακαθένεηαζ ζημκ άκηνα ιε ηδ βεκεζάδα)  

Παζράιεο:  Κη έθεξε φιε απηήλ ηελ αλαζηάησζε γηα λα καο αλαγθάζεη λα δηαβάζνπκε ην 

βηβιίν ηνπ! 1266 

Καη 

 

Ώίγηζζνο: Σέινο πάλησλ, πνιχ κπιεγκέλε απηή ε ηξαγσδία δε λνκίδεηο; (…) Ση λφεκα 

είραλ ηψξα φια απηά θαη γηαηί λα γίλνπλ; Κη αλ είλαη φια γξακκέλα φπσο ιέεη ν 

Αεβιίδ, κεγάιν ςώλην ν ζπγγξαθέαο. 1267 

 

ημ ηέθμξ ημο εεαηνζημφ ένβμο Ζ θαηδξή δνινθνλία ηνπ θνπ κηζ ακαθένεηαζ: 

«Πιεξψζηε κε θαζαξή ζπλείδεζε ην εηζηηήξην λα δείηε έλα έξγν ηνπ Γηψγα.»
1268

 

 

Δ δζαθμνά ημο Θεάηνμο ημο Παναθυβμο είκαζ υηζ μζ ζοββναθείξ ημο δεκ πνμζθένμοκ 

«θακηά ζαθψο θαζνξηζκέλε ιχζε πνπ λα κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί θαη λα πεξηνξηζηεί ζηα 

πιαίζηα ελφο δηδάγκαηνο ή ελφο απνθζέγκαηνο.»1269
. Καζ υηζ ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο 

απμηαεδθχκεζ υθα ηα ζδεμθμβζηά ζοζηήιαηα ηαζ ηζξ ρεοδαζζεήζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ 

ηνεθυηακ ιέπνζ ηυηε δ ημζκςκία: «(…) εθθξάδεη ηελ απνπζία νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ 

γεληθψο παξαδεθηνχ θνζκηθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ.»1270
. «Σίπνηα δελ είλαη πην πξαγκαηηθφ 

                                                 
1265

 Απηφζη ζ. 15 
1266

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Παζπαθζκά παζπκίδζα, φ.π., ζ.129 
1267

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα, φ.π., ζ.50 
1268

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ θαζδνή δμθμθμκία ημο ημο ιζε, φ.π., ζ.44 
1269

 Μάνηζκ Έζζθζκ, φ.π., ζ.471 
1270

 Απηφζη ζ.455 
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απφ ην ηίπνηα»
1271

 ιμζάγεζ κα ακαθςκεί μ Μπέηεη. Καηά ζοκέπεζα, μ ζοββναθέαξ ημο 

Θεάηνμο ημο Παναθυβμο δεκ εοαββεθίγεηαζ ηαιζά δζέλμδμ απυ ηδκ ηναβζηυηδηα ηδξ 

φπανλδξ. Ώοηυκ ημκ ιδδεκζζιυ ηαζ ηδκ απαλίςζδ ηςκ πάκηςκ ακηζιάπεηαζ μ ΐ. 

Γζχβαξ, δδθχκμκηαξ υηζ ζηα ένβα ημο «Τπάξρεη θάζαξζε ζην ηέινο. Ώπηφ δε ζπκβαίλεη ζε 

θαλέλα έξγν ηνπ “παξαιφγνπ”.1272
 

Καζ αθθμφ: 

« (…) ν Ενλέζθν ή ν Μπέθεη είραλ ήξσεο εηηνπαζείο, πξάγκα πνπ δελ ζπλέβαηλε ζε κέλα. Οη 

ήξσέο κνπ αληηδξνχζαλ, είραλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο κχζν, έβιεπαλ θάηη παξαπάλσ απφ 

ραξακάδα αηζηνδνμίαο.»1273
 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ηαζ ηα δναιαηζηά ημο πνυζςπα -Δγγνλφο, αβέ, Ναπζηθά, Φηινθηήηεο, 

Γηαλ, Ζιίαο, Οξέζηεο, Κηρψηεο, Μήδεηα, Αγγειηθή η.ά.- δνμοκ ηαζ παθεφμοκ κα 

πνμαάθθμοκ ημ υναιά ημο, ηδ θζθμζμθζηή ηαζ ημζκςκζηή ημο εέζδ ςξ ιζα «ηάπμζα 

θφζδ» ζημ αδζέλμδμ. ημ ζδιείμ αοηυ ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο ηαζ  δ 

δναιαημονβία ημο ΐ. Γζχβα ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ. 

 

δ.  Θέαηξν θαηαζηάζεσλ 

 

Σμ εέαηνμ ημο παναθυβμο «Βίλαη έλα ζέαηξν θαηαζηάζεσλ, αληίζεηα απφ ην ζέαηξν ηεο 

αιιεινπρίαο γεγνλφησλ. (…) είλαη ζηεξεκέλν απφ έγθπξνπο ραξαθηήξεο. Αελ κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη ηε ζχγθξνπζε αληίζεησλ ηδηνζπγθξαζηψλ ή λα κειεηήζεη ηα αλζξψπηλα πάζε 

(…) γη‟ απηφ θαη δελ είλαη δξακαηηθφ. (…) Δ δξάζε ζ‟ έλα έξγν ηνπ ζεάηξνπ ηνπ παξαιφγνπ, 

δελ δηεγείηαη κηα ηζηνξία, αιιά κεηαδίλεη έλα ζρήκα απφ πνηεηηθέο εηθφλεο.»1274
 

 

Καζ ημ εέαηνμ ημο ΐ. Γζχβα είκαζ εέαηνμ ηαηαζηάζεςκ, πςνίξ πθμηή ηαζ δζαβναθή 

παναηηήνςκ. Ο ΐ. Γζχβαξ πανμοζζάγεζ -απυ ηα ιμκυπναηηα ιέπνζ ηαζ ηα πμθφπναηηα 

ένβα ημο- ηαηαζηάζεζξ ηδξ φπανλδξ. ηα εεαηνζηά ημο ένβα δεκ οπάνπμοκ 

ροπμβναθδιέκα δναιαηζηά πνυζςπα. Γζα ηακέκακ ήνςά ημο δεκ ιπμνμφιε κα 

δχζμοιε έκακ ζαθή παναηηδνμθμβζηυ πνμζδζμνζζιυ. Σα δναιαηζηά ημο πνυζςπα 

είλαη μζ ζδέεξ ημοξ ηαζ εκζανηχκμοκ οπανηηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ώκηζπνμζςπεφμοκ 

οπανηηζηά πνυηοπα. Αεκ έπμοκ αημιζηά παναηηδνμθμβζηά βκςνίζιαηα, μφηε δνμοκ 

                                                 
1271

 Απηφζη ζ.483 
1272

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζημκ Γζχνβμ Πδθζπυ, φ.π., 
1273

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζημκ Γζάκκδ Ξακεμφθδ, φ.π., 
1274

 Μάνηζκ Έζζθζκ, φ.π., ζ.456 
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ςξ άημια, αθθά ςξ θμνείξ ηζ εηθναζηέξ ζδεμθμβζχκ. Οφηε δναιαηζηή ζφβηνμοζδ 

οπάνπεζ ζηα ένβα ημο, δζυηζ δεκ οπάνπμοκ παναηηήνεξ κα ακηζπαναηεεμφκ. Μυκμ ζηδ 

Μήδεηα ακηζπαναηίεεηαζ μ Εάζςκ ιε ηδ Μήδεζα αθθά ηζ εηεί ημ οπυααενμ είκαζ 

ζδεμθμβζηήξ οθήξ. Ο ΐ. Γζχβαξ εκδζαθένεηαζ ιυκμ βζα ηδκ «ακενχπζκδ ηαηάζηαζδ» 

εκ βέκεζ ηζ υπζ βζα ηδκ πενζπηςζζμθμβία παναηηήνςκ, ροπμθμβζχκ ηαζ ζπέζεςκ, πμο 

ηονζανπμφκ ζηα οπυθμζπα είδδ εεάηνμο. 

 

ε.  Γιώζζα 

 

ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο δ βθχζζα απαλζχεδηε ηζ εηθοθίζηδηε ςξ θμνέαξ 

κμδιάηςκ ηζ επζημζκςκίαξ:  

« (…) κείσζε ηεο αμίαο ηεο γιψζζαο, (…) Φέξνληαο ηνλ ιφγν πνπ πξνθέξεηαη ζε κηα ζθελή 

ζ‟ αληίζεζε κε ηε δξάζε, ππνβηβάδνληάο ηνλ ζε κηα ρσξίο λφεκα δηάιεθην ή εγθαηαιείπνληαο 

ηελ επαγσγηθή ινγηθή γηα ράξε ηεο πνηεηηθήο ινγηθήο ησλ ζπζρεηηζκψλ θαη ησλ 

παξερήζεσλ.»1275
 

 

Ώκηζεέηςξ, μ ΐ. Γζχβαξ επζθυνηζζε ηδ βθχζζα ιε ηδκ απμζημθή κα απμηαθφρεζ ημ 

«άννδημ», ιέζα απυ ιζα ιεηαθμνζηή ηαζ πμζδηζηή δζαδζηαζία, ζηδκ μπμία ηδκ 

οπέηαλε. Μμζάγεζ κα ακηζζηνέθεζ ηδ νήζδ ημο Μπέηεη, «Ση ζέιεηε, θχξηε; Πξφθεηηαη γηα 

ιέμεηο, δελ έρνπκε ηίπνηα άιιν.»1276
, υηακ νςηήεδηε απυ ημκ Γηέζζκεν βζα ηδκ ακηίθαζδ 

πμο οπάνπεζ ζημ βνάρζιυ ημο ηαζ ζηδ θακενή ημο πεπμίεδζδ υηζ δ βθχζζα δεκ 

ιπμνεί κα ιεηαδχζεζ κμήιαηα.  

 

ιςξ, μ ΐ. Γζχβαξ παναιένζζε ηδκ εζνςκεία ημο Μπέηεη «πξφθεηηαη γηα ιέμεηο», ηαζ 

θυνηζζε ιε εεηζηυ πνυζδιμ ηδ θεζημονβζηυηδηα
1277

 ηδξ βθχζζαξ: 

«Βθείλν γηα ην νπνίν είκαζηε απφιπηα ζίγνπξνη είλαη φηη νη ιέμεηο, κε έλαλ θαηάιιειν 

ζπλδπαζκφ απφ έλαλ ζσζηφ ρξήζηε, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απειεπζεξψλνπλ ηελ χιε απφ 

ηα ζπγθεθξηκέλα δεζκά ηεο απφ ηα φξηα κέζα ζηα νπνία ππάξρεη θαη ελεξγεί.»1278
 ηαζ 

                                                 
1275

 Απηφζη ζ.460 
1276

 Απηφζη ζ.168 
1277

 ΐάθηεν Πμφπκεν, Πμίδζδ ηαζ ιφεμξ ζηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐαζίθδ Γζχβα, φ.π., ζ.54: «Ο Γζχβαξ 

δεκ ανκήεδηε πμηέ ηδ βθχζζα ςξ θμνέα κμδιάηςκ. Σδ αθέπεζ ςξ medium εζςηενζηήξ 

απεθεοεένςζδξ, έκα οθζηυ ιε ημ μπμίμ ιπμνεί κα εηθναζηεί δδιζμονβζηά.» 
1278

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Πμζδηζηυξ θυβμξ ςξ δζηθείδα απεθεοεένςζδξ ηδξ φθδξ», υ.π., ζ.14  



 453 

«Λέμεηο εκβαπηηζκέλεο ζην πνηεηηθφ πιηθφ εθηνμεχνληαλ πξνο ηα πάλσ, κέζσ ηνπ λνεηηθνχ 

δηαχινπ.»1279
 

 

οκεπχξ, δ πνήζδ ηαζ δ πνδζηζηυηδηα ηδξ βθχζζαξ, ςξ εεαηνζημφ θυβμο, είκαζ έκα 

ζδιείμ απυηθζζδξ ακάιεζα ζημκ ΐ. Γζχβα ηαζ ζημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο. 

 

ζη.  Γξακαηνπξγηθέο ηερληθέο: 

Πνηεηηθέο εηθόλεο, ζπλδπαζκόο θσκσδίαο θαη ηξαγσδίαο 

 

Σμ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο ηαηά ημκ Μ. Έζζθζκ: 

 

« (…) βξίζθεηαη πέξα απφ ηνλ δηαρσξηζκφ θσκσδίαο θαη ηξαγσδίαο, θαη ζπλδπάδεη ην γέιην 

κε ηε θξίθε.»
1280

 

 

Ώκηίζημζπεξ ηεπκζηέξ βναθήξ έπμοιε επζζδιάκεζ ηαζ ζηδ δναιαημονβία ημο ΐ. Γζχβα. 

Σα δναιαηζηά ημο πνυζςπα έπμκηαξ εθαθηήνζμ ηδ θάνζα εηηζκάζζμκηαζ ζημ ηναβζηυ. 

Εδζαίηενα ηα ιμκυπναηηα ηδξ Ώ΄ Πενζυδμο είκαζ βειάηα θανζζηά ζημζπεία. ε υθα ηα 

πμθφπναηηα ένβα ημο δ ζοκμίηδζδ βηνμηέζημ, πζμφιμν ηαζ ηναβζηυηδηαξ έπεζ 

επζζδιακεεί. Βλάθθμο, αοηή δ ζδζαζηενυηδηά ημο είκαζ ειθακήξ αηυια ηαζ ζημοξ 

ηίηθμοξ ηαζ ζημοξ οπυηζηθμοξ ηςκ εεαηνζηχκ ημο. Βκδεζηηζηά: Οη Μπξηδόιεο: θσκσδία 

γθξνηέζθα, Τν πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο: θσκσδία πάλσ ζ‟ έλα ηξαγηθφ ζέκα, Ζ θσκσδία ηεο 

κχγαο: ιζα θάνζα, Παζραιηλά παηρλίδηα: ιζα ηςιςδία δοζάνεζηδ, Ο θαιιφο πάλσ 

ζην ινπινχδη: ηςιςδία, Ζ θαηδξή δνινθνλία ηνπ θνπ κηζ.  

 

Δ ιίλδ ηεπκμηνμπζχκ είκαζ ιζα ζοκεζδδηή επζθμβή ηςκ ζοββναθέςκ ημο Θεάηνμο ημο 

Παναθυβμο αθθά ηαζ ημο ΐ. Γζχβα, χζηε κα ελμιαθφκμοκ ηαζ κα ελςναΎζμοκ ηδκ 

απυβκςζδ ηαζ ηδκ ηναβζηυηδηα ηδξ φπανλδξ ιε πζμοιμνζζηζηέξ ηαζ θανζζηέξ πζκεθζέξ. 

Αεκ πνυηεζηαζ βζα ακηίθαζδ ή εκκμζμθμβζηή ακηζκμιία, αθθά βζα ηαθμζηδιέκμ 

ζπεδζαζιυ χζηε: 

                                                 
1279

 Απηφζη ζ.16 
1280

 Μάνηζκ Έζζθζκ, φ.π., ζ.466 ηαζ ζ.467: Καζ παναηάης: « (…) δ ηεπκμηνμπία ημο Παναθυβμο είκαζ 

απμηεθεζιαηζηή. ιςξ βζαηί είκαζ απμηεθεζιαηζηή; Δ απάκηδζδ είκαζ πςξ, δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ 

μθείθεηαζ ςξ έκα ζδιείμ ζηδ θφζδ ηςκ ηςιζηχκ ηαζ θανζζηχκ ηδξ ζημζπείςκ, πμο ακαθέναιε 

παναπάκς. (…) ημ  Θέαηνμ ημο Παναθυβμο, μθυηθδνδ δ δνάζδ είκαζ ιοζηδνζχδδξ, πςνίξ ηίκδηνα, 

ηζ απυ πνχηδ ιαηζά, αηαηακυδηδ.» 
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« (…) ην θνηλφ λα έξρεηαη αληηκέησπν κε πξάμεηο, ζηεξεκέλεο απφ θάζε θαλεξφ θίλεηξν, κε 

ραξαθηήξεο αδηάθνπεο ξεπζηφηεηαο θαη κ‟ αιιεπάιιεια γεγνλφηα πνπ‟ λαη ηνπνζεηεκέλα 

ζαθψο έμσ απφ ην ρψξν ηεο ινγηθήο εκπεηξίαο. (…) Έρεη βέβαηα επηθπξσζεί πσο ην 

θαηλνχξην απηφ είδνο ζαζπέλο αληηπξνζσπεχεη έλα πςειφηεξν επίπεδν ζεαηξηθήο έληαζεο θαη 

πξνμελεί κηα πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθή -επεηδή είλαη θαη πεξηζζφηεξν πξνθιεηηθή- αηζζεηηθή 

εκπεηξία ζην θνηλφ.»
1281

 

 

οιπεναζιαηζηά, απυ ηδκ πανμφζα ένεοκα ζοκάβεηαζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ είκαζ ααεζά 

επδνεαζιέκμξ απυ ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο ηαζ υηζ αοηυ είκαζ ημ αζζεδηζηυ νεφια 

ημ μπμίμ έπεζ αθήζεζ ζηδ ζοκείδδζή ημο ηαζ ζηδ βναθή ημο ακελίηδθα ζδιάδζα. Ώπυ 

υζα ακαθένεδηακ παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ ειθακίγεζ πμθθά ημζκά 

ζημζπεία ιε ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο. Συζμ ζδεμθμβζηά υζμ ηαζ ιμνθζηά. Αζυηζ 

ζοκηάζζεηαζ απυθοηα ιε ημκ οπανλζαηυ ζημπαζιυ ηςκ ζοββναθέςκ ημο ηαζ ιε ηδκ 

οθμθμβζηή ζδζαζηενυηδηα ηςκ ένβςκ ημοξ. Αφμ είκαζ ηα ηονζυηενα ζδιεία 

ακηζπανάεεζήξ ημοξ: 1) δ άνκδζδ ημο ΐ. Γζχβα κα οπμηφρεζ ζημ αδζέλμδμ, ζημ 

ηέθια
1282

 ηαζ ζηδκ αδνάκεζα ζηδκ μπμία εβηθςαίγμκηαζ ηα δναιαηζηά πνυζςπα ημο 

Θεάηνμο ημο Παναθυβμο ηαζ 2) δ πεπμίεδζδ ημο ΐ. Γζχβα υηζ δ βθχζζα ιπμνεί κα 

απμαεί απμηεθεζιαηζηυξ θμνέαξ κμδιάηςκ.  Έηζζ, ηα δναιαηζηά πνυζςπα ημο ΐ. 

Γζχβα βζα κα οπεναμφκ ημ ηέθια ηαζ ημ οπανλζαηυ αδζέλμδμ ηςκ δνχςκ ημο Θεάηνμο 

ημο Παναθυβμο επζθέβμοκ ηδκ επακαζηαηζηυηδηα, ηδ δνάζδ ηαζ ηδ νήλδ ιε ηάεε 

είδμοξ ηαηεζηδιέκμ. οιπενζθμνέξ πμο πνυηεζκακ μζ οπεννεαθζζηέξ. Σαοηυπνμκα μ 

θυβμξ ημοξ -ηαζ άνα δ βθχζζα- ακαδεζηκφεηαζ ζε επανηή θμνέα κμδιάηςκ ιέζα απυ 

ηδκ αθθδβμνζηή ηαζ πμζδηζηή ημο εεαηνζηή βναθή. 

 

Σ. ΑΡΥΑΗΑ ΣΡΑΓΧΓΗΑ 

 

Ώλζμζδιείςημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ηνζηζημί ηαζ μζ ιεθεηδηέξ δεκ έδςζακ πμθφ 

ζδιαζία ζε -ή αβκυδζακ- έκα ζδιακηζηυ ζημζπείμ ημ μπμίμ επέιεκε κα δδθχκεζ μ 

ζοββναθέαξ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ημο ήδδ απυ ημ 1977: 

                                                 
1281

 Μάνηζκ Έζζθζκ, φ.π., ζ.472 
1282

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Νμδηζηυ Θέαηνμ βεκκζέηαζ», υ.π., ζ.57: «Οζ ήνςεξ ιέκμοκ εοκμοπζζιέκμζ. Δ 

ακενχπζκδ πνάλδ ιδδεκίγεηαζ. ημκ Εμκέζημ μ άκενςπμξ παναιέκεζ ζημηζζιέκμξ. Ώοηή δ ζοζηυηζζδ 

ζημ Μπέηεη απμθήβεζ ζε ιζα ανκδηζηή φανδ. Μυκμ ζηα ηεθεοηαία ένβα ημο Πίκηεν απκμθαίκεηαζ ζ‟ 

έκα ελαζηδιέκμ ιάηζ δ κμδηζηή δμιή ηςκ δνχςκ.» 
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«Ώπφ ηα πξψηα (έξγα) κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην Πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο κέρξη ηα ηειεπηαία, 

ζαλ βάζε έρσ ηε ζπληαγή ησλ αξραίσλ θιαζηθώλ. Μηιάκε γηα ηε ζπληαγή ηεο δνκήο. Δ 

βάζε ζε φια είλαη θαζαξά πνηεηηθή κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηε ζάηηξα, ην ζαξθαζκφ.»
1283

. 

«Καη φια κνπ ηα  έξγα βαζίδνληαη ζηελ αξραία ηξαγσδία, εκπεξηέρνπλ ηνπο λφκνπο 

ηεο.»1284
. « (…) Οη επηξξνέο κνπ πξαγκαηηθά πξνέξρνληαη απφ ηελ ππεξξεαιηζηηθή πνίεζε. 

(…) Πηζηεχσ πσο ν ππεξξεαιηζκόο είλαη ζπγγελήο  πξνο ηελ ειιεληθή ζθέςε, καο πάεη … 

Μνηάδεη κε ην δεκνηηθφ καο ηξαγνχδη, κνηάδεη κε ην Βπαγγέιην -έλα εληειψο ππεξξεαιηζηηθφ 

θείκελν.»
1285

. «Σν ζέαηξν είλαη ε ηέρλε ηνπ αλαλενχκελνπ κελχκαηνο απφ άλζξσπν ζε 

άλζξσπν. πσο ζηελ αξραηόηεηα, έηζη θαη ζήκεξα, δελ είλαη δηαζθέδαζε. Βίλαη 

κπζηαγσγία.»
1286

. «Ξεθίλεζα απφ ην παξάινγν θαη ηνλ ππεξξεαιηζκό θαη έρσ θζάζεη σο 

ηελ ηξαγσδία θαη ηνπο θιχαθεο.»
1287

  

 

Κμζκυξ πανμκμιαζηήξ ζηζξ πνμακαθενεείζεξ δδθχζεζξ ημο ΐ. Γζχβα -πμο ηαθφπημοκ 

πνμκμθμβζηά υθδ ηδ ζοββναθζηή ημο πενίμδμ- είκαζ έκαξ ανπαζμπζκήξ άλμκαξ -

ανπαζυηδηα, ανπαίμζ ηθαζζημί, εθθδκζηή ηναβςδία, πμίδζδ, εθθδκζηή ζηέρδ, 

ιοζηαβςβία. Σεθζηά θαίκεηαζ υηζ δ ααζζηή ημο επζδίςλδ ήηακ κα βνάρεζ ιε ηδ 

«ζοκηαβή ηςκ ηθαζζηχκ», εκκμχκηαξ υηζ ήεεθε κα βνάρεζ έκα δνάια ημ μπμίμ κα 

απμηαθφπηεζ ηςδζημπμζδιέκα ηδ ζοιπακηζηή κμιμηέθεζα, ηαηά ημ πνυηοπμ
1288

 ηςκ 

ιφεςκ ηδξ ανπαίαξ ηναβςδίαξ. 

 

«Σν φηη νη αξραίνη Σξαγηθνί εμεγνχζαλ ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο κέζσ ησλ κχζσλ θαη βάζεη 

ησλ κχζσλ, θαηαδεηθλχεη ηελ νξζφηεηα ηεο ζέζεο κνπ. Οη αξραίνη Σξαγηθνί -θαη πξέπεη λα ζαο 

νκνινγήζσ φηη ε ηξαγσδία είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ αλζξψπηλνπ αγψλα γηα ηελ ηειείσζή ηνπ, 

γη‟ απηφ θαη ην ζεσξψ ην αλψηεξν είδνο πνίεζεο- δελ έγξαςαλ ηίπνηε εθηφο κχζνπ. ‟ απηνχο 

ηνπο ρψξνπο θηλήζεθαλ γηαηί εθεί ήηαλ ην κπζηηθφ ησλ αλζξσπίλσλ. Βθεί ήηαλ ε κνλαδηθή 

αιήζεηα. Βθεί ε λνκνηέιεηα ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο. (…) πηζηεχσ απηά πνπ ζαο ιέσ θαη ηα 

                                                 
1283

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, οκέκηεολδ ζημκ Γζάκκδ Ξακεμφθδ, φ.π.,  
1284

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, οκέκηεολδ ζηδ ΐέκζα Γμκαημπμφθμο, φ.π.,  
1285

 Απηφζη  
1286

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Θέαηνμ 1991: Ώπαθθαβή θυβς ζοβπφζεςξ», Υξνληθφ, ηπ.91, ζ.47 
1287

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο “Αμκ Κζπχηδξ” ιμο». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζημκ Γζχνβμ ανδβζάκκδ, Σα Νέα, 29 

Αεηειανίμο 1993 
1288

 Μανίηα Θςιαδάηδ, Θεαηνμθμβζημί Πνμαθδιαηζζιμί, φ.π., ζ.88 «ημ εέαηνμ ημο ΐαζίθδ Γζχβα, 

ακααζχκεζ έκαξ ζηεπηζηζζιυξ πμο ηαηάβεηαζ ηαηεοεείακ απυ ηδκ ανπαία εθθδκζηή ηναβςδία.» 
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ελλνψ, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ηα έρσ δνθηκάζεη ζην έξγν κνπ θαη είδα φηη ιεηηνπξγνχλ.»
 

1289
 

 

Δ επζζηνμθή ζημκ ιφεμ ηαζ ζηδκ αθθδβμνία ηδξ εθθδκζηήξ ηναβςδίαξ πμο 

εοαββεθίγεηαζ μ ΐ. Γζχβαξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηα παναηάης απμζπάζιαηα ηςκ 

εεαηνζηχκ ημο ένβςκ: 

 

Παηέξαο: Καη κελ αθνχο απηά πνπ ιέλε, «απηφ έρεη απνδεηρηεί» θαη ηέηνηα. Μφλν ηνπο 

κύζνπο λα πηζηεχεηο. Μφλν ζ‟ απηνχο ην δηθνξνχκελν αθηλεηεί θη αθήλεη 

δηέμνδν δηαθπγήο.1290 

 

Διίαο: Έμσ απ‟ απηνχο (ηνπο κύζνπο) φια είλαη έλα παηρλίδη … Έηζη θαη ην παίμεηο 

είζαη ρακέλνο απφ ρέξη.1291
 

 

Αεβιίδ: Θα θάλεηζ φηη ζε πινζηάδεη ν κύζνο: Εέιεηα ζηελ Σαπιίδα. (…) Ώθνχ ην ιέεη ν 

Μύζνζ, αιιηψζ δελ κπνξείζ λα θάλεηζ. ια είλαη γιακκέλα θαη ηακέλα.
1292

 

 

Γηάλλεο: Ώλαβάπηηζκα ζην ρψκα. αλ ην ζθνπιήθη ζα ρσζψ ζηα ππφγεηα θαιληεξίκηα, 

ηνλ αξρέηππν κύζν αλαδεηψληαο. ηκά ζηηο ξίδεο ζα ζηαζψ θαη ζα 

μαπιψζσ.1293 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ μναιαηίγεηαζ, θμζπυκ, κα βνάρεζ ιζα Νέα Σναβςδία πμο κα είκαζ, υπςξ 

ηαζ δ ανπαία, απμηαθοπηζηή. Μζα Νέα Σναβςδία, ααζζζιέκδ πάκς ζε ιζα Νέα 

Μοεμθμβία, δ μπμία εα απμηαθφπηεζ ημ Νέμ Ήεμξ πμο μθείθεζ κα οζμεεηήζεζ μ Νέμξ 

Άκενςπμξ.  

 

«,ηη αλαθέξεηαη ζηνπο κχζνπο είλαη ε νληνινγηθή καο ηαπηφηεηα. Βίλαη απηφ γηα ην νπνίν 

είκαζηε πξννξηζκέλνη. Βίλαη ην εχξνο ηεο χπαξμήο καο. Δ θπζηθή καο ππφζηαζε.»1294
 

 « (…) επηηάζζεηαη λα θάλεη ηελ παξνπζία ηεο κηα λέα ινγηθή ησλ πξαγκάησλ, έλα λέν ήζνο, 

έλαο λένο ιφγνο, θαιχηεξα, πνπ λα αλαζηξέθεη ηε κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ εξψσλ ηεο ηξαγσδίαο 

                                                 
1289

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζζ.39-40 
1290

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο δεμπμζυξ, φ.π., ζ.7 
1291

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Σμ αμοκυ, φ.π., ζ.7 
1292

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα, φ.π., ζ.49 
1293

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ πθφζηνεξ, φ.π., ζ.-34 
1294

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζ.39 
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θαη λα ηνπο πςψλεη ζηε ζέζε φζσλ επηβνπιεχνληαλ ηελ αλζξψπηλε κνίξα ηνπο, δειαδή ησλ 

ζεψλ. Κη απηφ καο ππνρξεψλεη λα ππεξεηήζνπκε κηα λέα θαηάζηαζε. Να αξζξψζνπκε, 

δειαδή, εκείο νη ίδηνη ην ζετθφ ιφγν.»1295
. «Οη ηέρλεο θαη ηδηαίηεξα ην ζέαηξν, κέζα απφ ηνπο 

αλεζηξακκέλνπο φξνπο ηεο ηξαγσδίαο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ νξηνζέηεζε απηήο ηεο 

θαηλνχξγηαο θάζεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Βμάιινπ, απηή είλαη ε έλλνηα ηνπ ζεάηξνπ θαη ν 

ιφγνο ππάξμεψο ηνπ: λα θαηαγξάθεη θαη λα λνκηκνπνηεί ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο, ζηελ 

πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ηζνηηκία κε ην ζείνλ. Γηαηί ην ζέαηξν είλαη εθ θαηαγσγήο ζεφπεκπην 

είδνο. Οη ίδηνη νη λφκνη ηνπ παηρληδηνχ Σνπ ην δεκηνχξγεζαλ. Βίλαη ην παηρλίδη πνπ καο 

δφζεθε γηα λα Σν αληηκεησπίζνπκε.»
1296

  

 

Σμ εέαηνμ δδιζμονβήεδηε -ηαηά ημκ ζοββναθέα- ιέζα ζημ ζοιπακηζηυ παζπκίδζ βζα 

κα ημ ενιδκεφζεζ. Μ‟ αοηυ ημ ζηεπηζηυ μ ΐ. Γζχβαξ ζηήκεζ ηδ δζηή ημο ζηδκή. 

Μεηαπεζνίγεηαζ ημ εέαηνμ, υπςξ μ Άκιεη ημοξ εεαηνίκμοξ
1297

, ςξ ιέζμ βζα κα 

απμηαθοθεεί δ αθήεεζα. Δ δζηή ημο Μοεμθμβία απμηεθείηαζ απυ ΐζζημονίπ, 

Μπεδγάπ, μοδζκχθ, Αεκδέ, ααέ, Σμοθ, Γααυη, Κμπ, Πμη, Γημγυ, απκάπακα, 

Αεαθίδ, Εζπκμφξ, Μεηακενχπμοξ ηηθ. Πενζπεπθεβιέκμζ ιφεμζ, ζζημνίεξ ηαζ 

ηαηαζηάζεζξ πμο ακ απμηςδζημπμζδεμφκ ζςζηά ηαεμδδβμφκ ζηαδζαηά ζηδκ 

απμηάθορδ ηδξ γζςβζηήξ άπμρδξ βζα ηδ ζοιπακηζηή κμιμηέθεζα ηαζ ελέθζλδ. 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ δεκ εκδζαθένεδηε ηαευθμο κα πνςημηοπήζεζ ζηδ ιμνθή ημο εεαηνζημφ 

ένβμο. Σμ ιείγμκ δζαηφαεοια βζ‟ αοηυκ ήηακ ημ πενζεπυιεκμ ημο θυβμο, ημ 

ζδιαζκυιεκμ: 

 

 «Ο Λφγνο κφλν ζα παξακείλεη λα παξάγεη ην Νένλ Ήζνο. Καη απηφ ζα είλαη θάηη ζαλ Αεπηέξα 

Παξνπζία: ην ζέαηξν ζηελ αξρέηππε θαη ιφγηα κνξθή ηνπ. Ώπηφ πνπ πξνυπήξμε ηεο 

Αεκηνπξγίαο.»1298
  

Γζ‟ αοηυ ηαζ ζηα δμηζιζαηά ημο ηείιεκα ακαθένεηαζ ζοκεπχξ ζημ ζδεμθμβζηυ θμνηίμ 

πμο μθείθεζ κα έπεζ έκα εεαηνζηυ ένβμ. Πμοεεκά δεκ ακαθένεηαζ ζηδ ιμνθή ημο 

εεαηνζημφ ένβμο ή ζηδκ ηεπκμηνμπία πμο αημθμοεεί. Ώκηζεέηςξ, υπςξ είδαιε, 

πνμδβμοιέκςξ, πνδζζιμπμζεί «μπμζαδήπμηε» θυνια είκαζ θεζημονβζηυηενδ βζα ηδκ 

έηθναζδ ηςκ ζδεχκ ημο. Ο ίδζμξ, δε, απμδίδεζ ζ‟ αοηήκ ηδκ επζθμβή ημο ηδκ ελήβδζδ 

                                                 
1295

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ακηζζηνμθή ηδξ ηναβςδίαξ», υ.π., ζ.6 
1296

 Απηφζη ζ.7 
1297

 ΟοΎθθζαι αίλπδν, Άιθεη, φ.π., Ώεήκα (απνμκμθυβδημ) 
1298

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ εέαηνμ ηαζ δ Μμκμηναημνία ημο Υάμοξ», υ.π., ζ.15 
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ημφ βζαηί δεκ παίγμκηαζ ηα ένβα ημο: «Έηζη, θη εγψ αλαθάιπςα δηάθνξεο θφξκεο γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ε ηδέα κνπ θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ηα έξγα κνπ δηαθέξνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο 

θαη είλαη δχζθνιν λα παηρηνχλ.»
1299

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ επεδίςηε ηεθζηά κα βνάρεζ ηναβςδία. πζ ηυζμ ζηδ θυνια υζμ ζημ 

πενζεπυιεκμ -πέκηε απυ ηα εεαηνζηά ημο ένβα ελάθθμο δζαηδνμφκ ηδ δμιή ηναβςδίαξ, 

ιε επεζζυδζα ηαζ πμνυ. Μυκμ πμο δ ηναβςδία ημφ 20
μο

 αζχκα υθεζθε -ηαηά ημκ ίδζμ- 

κα ζοιπενζθάαεζ ηαζ κα εκζςιαηχζεζ ζημκ ιφεμ ηδξ ηζξ ζφβπνμκεξ ηαηαηηήζεζξ ημο 

πκεφιαημξ, ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηέπκδξ. Δ Νέα Σναβςδία ημο 20
μο

 αζχκα υθεζθε 

επίζδξ κα δζαηδνήζεζ απυ ηδκ πνμηάημπυ ηδξ ηδκ απμηαθοπηζηή ηδξ θεζημονβία ιέζα 

απυ ιζα πμζδηζηυηνμπδ βθχζζα. Έηζζ, μ ΐ. Γζχβαξ πνμζπάεδζε κα ζοκηαζνζάζεζ 

ζημζπεία απυ ηα ζφβπνμκα αζζεδηζηά νεφιαηα, ι‟ έκακ αθθδβμνζηυ ιφεμ ηαζ ιε έκακ 

απμηαθοπηζηυ θυβμ. Αζαιυνθςζε, δδθαδή, έκα θμβμηεπκζηυ οανίδζμ, πνςηυβκςνμ. 

Μζα θμβμηεπκζηή Υίιαζνα πμο ημ ηονίςξ ζχια ηδξ ήηακ ημ εέαηνμ ημο παναθυβμο, 

ηα θηενά ηδξ ήηακ μ οπεννεαθζζιυξ ηαζ ημ ηεθάθζ ηδξ δ ανπαία ηναβςδία. 

 

Βκ ηαηαηθείδζ, δ δναιαημονβία ημο ΐ. Γζχβα είκαζ δ πζμ πνςηεσηή
1300

 ηδξ ζφβπνμκδξ 

εθθδκζηήξ δναιαημονβίαξ βζ‟ αοηυ ηαζ είκαζ αδφκαημκ κα ημο απμδμεεί ιζα εηζηέηα. 

Βπζπθέμκ, μ ίδζμξ απμηάθορε υηζ επεζδή αηνζαχξ δεκ οπμηάπεδηε, ελ μθμηθήνμο, ζε 

ηακέκα αζζεδηζηυ νεφια ηα «ηθεζδζά» ηδξ ηέπκδξ ημο ήηακ «πνμζςπζηά ημο 

εονήιαηα». Αεκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ πζμ ζαθήξ.  

 

ηδ ζοκέπεζα εα ελεηάζμοιε ηα εεαηνζηά ημο ένβα πμο πνμζζδζάγμοκ ζηδκ ιμνθή ηαζ 

ζηδκ αζζεδηζηή ηδξ ανπαίαξ ηναβςδίαξ. 

 

                                                 
1299

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, οκέκηεολδ ζηδκ Άκκα Κυηαθδ, φ.π., 
1300

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ: «Κάεε ιμο ένβμ άθθδ ιμνθή είκαζ.». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζημκ Γζχνβμ ανδβζάκκδ, 

φ.π., 
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1. Οη πιύζηξεο 

  

ημ εεαηνζηυ αοηυ ιμκυπναηημ δζαηνίκμοιε ζημζπεία πμο πνμζζδζάγμοκ ζηδ δμιή ηαζ 

ημκ θυβμ ηδξ ανπαίαξ ηναβςδίαξ. Καηανπάξ, οπάνπεζ μ πμνυξ πμο απμηεθείηαζ απυ 

βοκαίηεξ/πθφζηνεξ, μζ μπμίεξ ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηα δνχιεκα ηαζ ηαοηυπνμκα 

ζπμθζάγμοκ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ πνάλεζξ ηςκ ηεκηνζηχκ δνχςκ. Βπίζδξ, μ θυβμξ είκαζ 

πμζδηζηυιμνθμξ, εκίμηε εθθεζπηζηυξ ηαζ αθθδβμνζηυξ. Ο ΐ. Γζχβαξ δζαιμνθχκεζ έκακ 

κέμ ιφεμ. Σμκ ιφεμ εκυξ ακενχπμο ζημ ιεηαίπιζμ ημο εακάημο, ημο μπμίμο ηα 

απμηαθοπηζηά μνάιαηα παναημθμοεμφιε.  

 

2. Φηινθηήηεο 

Σμ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ ιμζάγεζ, ζηδ δμιή, ηδκ πθμηή, αθθά ηαζ ζηα επζιένμοξ 

δναιαημονβζηά ζημζπεία (πμνζηά, δζάθμβμζ, ζηζπμιοεία, ιμκυθμβμζ) ιε ηδκ μιχκοιδ 

ηναβςδία ημο μθμηθή. Βλάθθμο, ημ μιμθμβεί ηαζ μ ίδζμξ: 

«Καη φια κνπ ηα  έξγα βαζίδνληαη ζηελ αξραία ηξαγσδία, εκπεξηέρνπλ ηνπο λφκνπο ηεο.»
1301

 

 

πςξ ηαζ μ επζθακήξ ακενςπμθυβμξ Claude Levi-Strauss
1302

, μ ΐ. Γζχβαξ, εεςνεί υηζ 

μ ιφεμξ είκαζ δ πειπημοζία ηδξ ανπαίαξ ηναβςδίαξ ηαζ ημ επανηέζηενμ ιέζμ βζα ηδκ 

απμηάθορδ ημο πναβιαηζημφ κμήιαημξ ηδξ φπανλδξ. Γζ‟ αοηυ μ ΐ. Γζχβαξ 

πνδζζιμπμζεί ημκ ηναβζηυιμνθμ ηχδζηα βζα κα απμηαθφρεζ ηδ δζηή ημο 

ημζιμεεςνία. 

 

3. Ζ Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα 

 

ημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ δεκ οπάνπεζ εάκαημξ επί ζηδκήξ. Ώπεκακηίαξ, υθμζ ιζθμφκ βζ‟ 

αοηυκ ηαζ υθα πενζζηνέθμκηαζ βφνς απ‟ αοηυκ, αθμφ μ ηυπμξ πμο εηηοθίζζεηαζ ημ 

δνάια είκαζ μ πνμεάθαιμξ ημο εακάημο. Ο Ονέζηδξ έπεζ θηάζεζ εηεί βζα κα ανεζ ηδ 

«Θεία Μμνθή» αημθμοεμφιεκμξ απυ ημκ Ποθάδδ ηζ δ Εθζβέκεζα είκαζ θοθαηζζιέκδ 

εηεί, δζυηζ ακ ηαζ δεκ είκαζ πεεαιέκδ -αθμφ βθίηςζε ηδ ζθαβή- δεκ είκαζ μφηε 

                                                 
1301

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ εθεοεενία απμηηζέηαζ ιε ηδκ πνάλδ». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδ ΐέκζα 

Γμκαημπμφθμο, φ.π. 
1302

 Claude Levi-Strauss, φ.π., ζ.48: «(…) βζαηί μ ζημπυξ ημο [ημο ιφεμο] είκαζ κα πεηφπεζ ιε ηα 

ζοκημιυηενα δοκαηά ιέζα ιζα βεκζηή ηαηακυδζδ ημο ζφιπακημξ -ηαζ υπζ ιυκμ ιζα βεκζηή, αθθά ιζα 

μθζηή ηαηακυδζδ.» 
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μθμηθδνςηζηά γςκηακή, εθυζμκ έπεζ βεοηεί έζης ηαζ ζηζβιζαία ημκ εάκαημ. Ο ηυπμξ 

ημο δνάιαημξ, θμζπυκ, ιονίγεζ εάκαημ.  

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ηζκείηαζ ηαζ πάθζ ιέζα ζημ εειαηζηυ ηαζ ιμνθζηυ πθαίζζμ ηδξ ανπαίαξ 

ηναβςδίαξ. Σα ηφνζα πνυζςπα ημο δνάιαημξ -Εθζβέκεζα, Ονέζηδξ, Ποθάδδξ, Θυαξ- 

είκαζ ηα ίδζα ιε αοηά ηδξ Βονζπίδεζαξ ηναβςδίαξ. Ο ααζζηυξ πμνυξ εδχ απμηεθείηαζ 

απυ ηζξ Βνζκφεξ ηαζ ημκ πμνυ ηςκ Βεκχκ, εκχ ημκ Θυα αημθμοεμφκ δφμ διζπυνζα μ 

πμνυξ ηςκ ΐαναάνςκ ηαζ μζ ηνεζξ έθδαμζ.  

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ζοκεέηεζ ημ δνάια ημο ηαηά ημ ανπαίμ πνυηοπμ. Ώπμηοπχκεζ εφβθςηηα 

πάκς ζημκ παναθθαβιέκμ ιφεμ ηδξ Ηθηγέλεηαο ζηελ Σαπξίδα ημκ δζηυ ημο ιφεμ βζα 

ηδκ απυημζιδ αοηή πυθδ ηαζ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ. Κναηά αθχαδημοξ ημοξ 

παναηηήνεξ ηδξ ανπαίαξ ηναβςδίαξ εκχ ακαδζαιμνθχκεζ ηζξ επζδζχλεζξ ηαζ ημοξ 

ζηυπμοξ ημοξ. ‟ έκακ μλοδενηή εεαηνζηυ δζάθμβμ ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ 

δζμπεηεφεζ ημκ ζημπαζιυ ημο βφνς απυ ηα ιεηαθοζζηά γδηήιαηα. Πθήνςξ ζοιααηή 

ιε ηα εεμθάκεζα ηδξ Ώεδκάξ είκαζ ηαζ δ πνήζδ ηδξ ιμνθήξ ημο εεσημφ ζοιαυθμο πμο 

απμηαθφπηεηαζ ζημ ηέθμξ ςξ «απυ ιδπακήξ» εευξ. Ο ΐ. Γζχβαξ δεκ δζαηανάζζεζ ηδ 

δμιή ηδξ ανπαίαξ ηναβςδίαξ, εθυζμκ πζζηεφεζ υηζ είκαζ ηαηαζηάθαβια ααεζάξ βκχζδξ 

ηαζ απυζηαβια
1303

 ζμθίαξ. Ώημθμοεεί ηα πκάνζα ηδξ βζα κα είκαζ ημ ίδζμ 

απμηεθεζιαηζηυξ: 

Με εηγήηδζδ ηαζ βηνμηέζημ ειθάκζζδ πανμοζζάγεηαζ μ Υμνυξ ηςκ ΐαναάνςκ.  

 

« (…) φπσο κηα πνδνζθαηξηθή νκάδα κπαίλεη ζην γήπεδν γηα λα αξρίζεη ην καηο. Βίλαη φινη 

έθεβνη, κε αζεκέληα καθξηά λχρηα, ζα δαθηπιίδηα θνξεκέλα ζ‟ φια ηνπο ηα δάθηπια (…) 

παίξλνληαο δηάθνξεο πφδεο πνπ ηνπο θάλνπλ  λα κνηάδνπλ κε άληξεο, (…) ληαήδεο,  (…) 

θάλνπλ ηνπο σξαίνπο, ηνπο δπλαηνχο …»
1304

 

 

Ο ζοββναθέαξ βεθμζμπμζεί ημκ Υμνυ ηςκ ΐαναάνςκ. Σμκ πανμοζζάγεζ ζακ πμνυ 

ζαηφνςκ, πμο ηζκείηαζ άηαηηα ηαζ αθθμπνυζαθθα. Ήδδ απυ ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ηδ 

ζοιπενζθμνά ημοξ μζ έθδαμζ απμηαθφπημοκ ηδ ιδδαιζκυηδηα ηαζ ηδκ ηεκυηδηα ηδξ 

                                                 
1303

 ΐαζίθδξ Γζχβα, «Ο Πμζδηζηυξ θυβμξ ςξ δζηθείδα απεθεοεένςζδξ ηδξ φθδξ», υ.π., ζ.16: « (…) Δ 

ηάεε Σναβςδία βνάθηδηε βζα κα εζπςεμφκ μνζζιέκα μοζζχδδ, πμο έπνεπε κα θηάζμοκ ζημκ ηεκηνζηυ 

πονήκα ημο Κυζιμο. Γζα κα εθεοεενςεεί υθδ αοηή δ φθδ δ μπμία ηαηαπίεγε, ιε ηδκ αθεμκία ηδξ, ηζξ 

ακενχπζκεξ ροπέξ. (…)» 
1304

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα, φ.π., ζ.26 



 461 

φπανλήξ ημοξ. Καηαηονζεοιέκμζ απυ ημκ θυαμ ηδξ απχθεζαξ. Κανζηαημφνεξ, 

ιανζμκέηεξ πςνίξ πενζεπυιεκμ ηαζ μοζζαζηζηή ζηέρδ.  

 

Υνξφο ΐαξβάξσλ: Οινκφλαρνη, ρσξίο ηνλ βαζηιηά καο ζα ραζνχκε ζ‟ απηήλ ηελ έξεκν. 

(Ώγθαιηάδνληαη απφ ηνπο ψκνπο, δεκηνπξγψληαο έλαλ εξκεηηθφ θχθιν 

αλακεηαμχ ηνπο, θαη πεξηθέξνληαη κε κηθξά βήκαηα επί ηφπνπ.) (…) 

Φνβφκαζηε ηελ απψιεηα.
1305

  

 

Με ζανηαζιυ πανμοζζάγεζ επίζδξ ηαζ ημκ ααζζθζά ημοξ Θυα. Εδζαίηενα ηςιζηή 

απμααίκεζ, ιάθζζηα, δ ζηδκή ηδξ απμηαεήθςζήξ ημο απυ ηζξ Βνζκφεξ πμο ημκ 

ηαηαδζχημοκ, ηαζ ημκ βηνειίγμοκ απυ ηα ζηαθζά ημο καμφ. 

 

Θφαο: Εδξψλσ. Με πηάλεη παληθφο φπσο ζην φλεηξν. Ση έρσ πάζεη; Μήπσο 

θνηκάκαη; 

Βξηλχεο:  (ηνπ νξκάλε αγξηεκέλεο) Γθξεκίζνπ. 

(Ο Θφαο θαηξαθπιάεη ζηα ζθαιηά θη ελψλεηαη κε ηνλ Υνξφ ησλ 

ΐαξβάξσλ) 

Θφαο:   ην φλεηξν ή ζηνλ μχπλην κνχ ζπκβαίλεη;1306
 

  

Σμ δνάια αοηυ οπδνεηεί ηδ θζθμδμλία ημο ΐ. Γζχβα κα βνάρεζ ηαηά ημ πνυηοπμ ηςκ 

ανπαίςκ ηναβζηχκ. Πεζναιαηίγεηαζ, αημθμοεχκηαξ ηδ θυνια ηδξ μιχκοιδξ ανπαίαξ 

ηναβςδίαξ ηαζ επακαπναβιαηεφεηαζ ηδ εειαηζηή ηδξ, χζηε κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ 

ζδεμθμβζηέξ ημο επζηαβέξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα πεηοπδιέκδ ακηζζημίπζζδ ηαζ «δζαζηεοή» 

ημο ανπαίμο ιφεμο, μ μπμίμξ βίκεηαζ θμνέαξ ημο ζημπαζιμφ ημο. Σμ ίδζμ αηνζαχξ 

επακαθαιαάκεζ ηαζ ζηδ Μήδεηα πμο εα δμφιε παναηάης. 

 

4. Ζ θαιή κνπ Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα 

 

Ώκ ηαζ ημ εεαηνζηυ αοηυ ακηθεί ημκ ιφεμ ημο απυ ηδκ Βονζπίδεζα ηναβςδία Ηθηγέλεηα 

ελ Απιίδη δεκ ειθακίγεζ ακηζζημζπία πθμηήξ μφηε ηαζ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ ιε ημ  

πνςηυηοπμ. Ώκηζεέηςξ, απυ ηδκ ανπή ακηζθαιαακυιαζηε υηζ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε 

έκα εεαηνζηυ ένβμ παναθθαβή ηαζ ημο πνςηυηοπμο. Μεζηυ απυ ηδκ επακαζηαηζηή 

                                                 
1305

 Απηφζη ζ.29 
1306

 Απηφζη ζζ.33,34 
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δζάεεζδ ηςκ πνχηςκ εεαηνζηχκ ημο ένβςκ Ζ θαιή κνπ Μάλα Κιπηαηκλήζηξα απδπεί 

ζημζπεία ακαηνεπηζηά ηαζ οπεννεαθζζηζηά. Δ πθμηή ημο ένβμο δεκ ιμζάγεζ ιε ηδκ 

πθμηή ηδξ Βονζπίδεζαξ ηναβςδίαξ. Παναηάης παναεέημοιε ηάπμζα ζοβηνζηζηά 

ζημζπεία.  

 

i) Πνυζςπα ημο δνάιαημξ 

 

ημ εεαηνζηυ ημο ΐ. Γζχβα πνμζηίεεκηαζ δναιαηζηά πνυζςπα πμο δεκ οπάνπμοκ ζηδκ 

Βονζπίδεζα ηναβςδία εκχ απμοζζάγμοκ άθθα:  

 

Πίκαηαξ – 5 

 

Βονζπίδδξ:  

Εθζβέκεζα εκ Ώοθίδζ 

ΐαζίθδξ Γζχβαξ:  

Δ ηαθή ιμο ιάκα Κθοηαζικήζηνα 

Ώβαιέικςκ Ώίβζζεμξ 

Γένςκ Ώβαιέικςκ 

Μεκέθαμξ Οδοζζέαξ 

Ώββεθζαθυνμξ α΄ Κθοηαζικήζηνα 

Κθοηαζικήζηνα Εθζβέκεζα 

Εθζβέκεζα Αεαθίδ 

Ώπζθθέαξ Κάθπαξ 

Ώββεθζαθυνμξ α΄  

οκμδυξ Ώνβείςκ  

Υμνυξ Υαθηζδέςκ βοκαζηχκ  

 

Βίκαζ θακενυ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ εεαηνζηυ πνμααίκεζ ζε μοζζαζηζηέξ 

πανειαάζεζξ ηυζμ ζηα πνυζςπα υζμ ηαζ ζηδκ πθμηή. Κζκείηαζ εθεφεενα, παίγμκηαξ 

ιε ημκ ιφεμ ηδξ εοζίαξ ηδξ Εθζβέκεζαξ, εζζάβεζ πνυζςπα θακηαζηζηά (Αεαθίδ), 

ειθακίγεζ άθθα (Ώίβζζεμξ, Οδοζζέαξ, Κάθπαξ) πμο δεκ έπμοκ ζπέζδ ιε ημκ ιφεμ 

αοηυκ ηαζ δζαηανάζζεζ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ οπμθμίπςκ. Βπζπθέμκ, απμοζζάγεζ μ πμνυξ, 

ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ακηζζημίπζζδξ ημο ένβμο ιε ηδκ ηναβςδία. Θα ιπμνμφζε, θμζπυκ, 

ηακείξ κα οπμεέζεζ πςξ πνυεεζή ημο ήηακ κα δδιζμονβήζεζ έκα «ηναβζηυιμνθμ» 
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πθαίζζμ, ζημ μπμίμ επέθελε κα δνμοκ ηα ζοβηεηνζιέκα πνυζςπα, ηαεέκα ςξ θμνέαξ 

ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζδεχκ.  

 

ii)  Πανςδία
1307

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ επέααθε έκα ηθίια πανςδίαξ ηςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ βεβμκυηςκ δζυηζ 

επζεοιμφζε κα δζαηςιςδήζεζ ημ ακενχπζκμ είδμξ πμο δεκ ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ δεκ 

ηαηακμεί ημ ααεφηενμ κυδια ηδξ «εοζίαξ». Δ πνυεεζδ δζαηςιχδδζδξ εκημπίγεηαζ 

ήδδ απυ ηζξ ανπζηέξ ζηδκζηέξ μδδβίεξ: 

(Δ θχξηα αίζνπζα ζην λεφθηηζην παιάηη ηνπ Ώγακέκλνλα ζηελ Ώπιίδα. Ώξρηηεθηνληθφο ξπζκφο 

αληηκπθελατθφο.)1308
 

 

Ώκηζιοηδκασηυξ. Δ εζηυκα, ζοκεπχξ, ημο ζηδκζημφ εα είκαζ υ,ηζ πζμ ακηζζοιααηζηυ 

ηαζ αηαευνζζημ ή έζης έκα ζοκμκεφθεοια νοειχκ. Σμ πανίεκ φθμξ ηδξ βναθήξ ηαζ δ 

δζαηςιχδδζδ ηςκ πνμζχπςκ δζαθαίκεηαζ, επίζδξ, ζημκ ηνυπμ πμο εζημκμπμζεί ημοξ 

ήνςέξ ημο μ ζοββναθέαξ. Γζα ημκ Ώίβζζεμ ακαθένεζ: 

 

[Ώληξηθή θαιινλή! (…) Έλα δηαξθέο ρακφγειν αλαδεηθλχεη ηελ θελφηεηα πνπ θξχβεη έλα ζψκα, 

πνπ είλαη έηνηκν λα θάλεη νπνηαδήπνηε απίζαλε θίλεζε. Φνξάεη κηα γαιάδηα πνπθακίζα κε 

άζπξα θεληήκαηα ζην γχξν ηεο θη έλα αζπξνγάιαδν ξηγέ ζηελφ παληειφλη. Παπνχηζηα άζπξα 

θαζηφξηλα, πνιχ ζηελά θαη κπηεξά.]1309
 

 

Γζα ημκ Ώβαιέικμκα ακαθένεζ: 

[Κάηαζπξα καιιηά κε κηα νινζηξφγγπιε θαιάθξα ζηελ θνξπθή. Κνληφ ζψκα, κεγάιε θνηιηά, 

θαξδείο ψκνπο, (…) Μνιπβηά πνπθακίζα κε γαιάδηνπο καηάλδξνπο ζην γχξν θαη πνξθπξφ 

παληειφλη. Υξπζά ζθαξπίληα. Κηλήζεηο αζπλάξηεηεο Άιια θάλεη ην έλα ηνπ πφδη, άιια ηα‟ 

άιιν θη άιια ην έλα ηνπ ρέξη άιια ηα‟ άιιν, άιια ην ζψκα ηνπ, άιια ην θεθάιη ηνπ.]1310
 

 

Γζα ημκ Οδοζζέα ακαθένεζ: 

                                                 
1307

 Καηενίκα Κςζηίμο, Δηζαγσγή ζηελ Πνηεηηθή ηεο Αλαηξνπήο, υ.π., ζ.205: «Κονίςξ, εηείκμ πμο 

εκδζαθένεζ, (…) είκαζ υηζ δ πανςδία εκενβμπμζεί ηνζηζηά δεδμιέκμ θμβμηεπκζηυ οθζηυ, ιε ηςιζηυ 

απμηέθεζια. (…) Έηζζ μ πανςδχκ ιπμνεί κα πεηφπεζ ηαζ ηα δφμ: ηαζ κα επζαεααζχζεζ ηδκ εββφηδηα 

πνμξ ημ ηείιεκμ-ζηυπμ ηαζ κα δζαηδνήζεζ ηα μοζζαζηζηά παναηηδνζζηζηά ημο ζηυπμο.» 
1308

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα, φ.π., ζ.1 
1309

 Απηφζη ζ.1 
1310

 Απηφζη ζ.3 
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[(…) πνιχ ςειφο, ζηξνγγπιφ θνξκί, καχξα θαηζαξά καιιηά, πνπ αξρίδνπλ ιίγν πην πάλσ απφ 

ηα θξχδηα ηνπ. αξθψδε ρείιε, κηθξή κχηε, κεγάια απηηά ζαλ θηεξά. (…) Φνξάεη πξάζηλε 

πνπθακίζα κε ρξπζαθηά θεληίδηα, γθξη παληειφλη θαη αζεκέληα ζθαξπίληα]1311
 

 

Γζα ημκ Κάθπα ακαθένεζ: 

[Μπαίλεη ν Κάιραο, αδχλαηνο, ρισκφο, κε αιινπαξκέλν παξνπζηαζηηθφ, γχξσ ζηα 28. Φνξάεη 

καχξε θειεκπία κε έλαλ ρξπζφ ήιην ζην κέξνο ηεο θαξδηάο.]1312 

 

Δ ειθάκζζδ ηςκ ηφνζςκ πνμζχπςκ ημο δνάιαημξ εοιίγεζ πμπ ημοθημφνα -ηαζ 

ιάθζζηα θασημπυπ-, έςξ ηαζ ηζηξ, ιε έκημκα πνχιαηα ζηα νμφπα, πνςιαηζζηά ηαζ 

πνοζά ζηανπίκζα ηαζ νζβέ πακηεθυκζα. Γεθμζμπμζεί ημοξ ανπδβμφξ ημο ζηναημφ, ημφξ 

ιέπνζ ηχνα δοκαημφξ,  ηναηαζμφξ δβειυκεξ, πανμοζζάγμκηάξ ημοξ ςξ ηανζηαημφνεξ. 

 

‟ έκα άθθμ ζδιείμ ημο ένβμο εζζάβεζ έκα πμνεοηζηυ ζκηενιέδζμ
1313

, υπμο δ 

Κθοηαζικήζηνα επαίνεηαζ βζα ηα ηάθθδ ηδξ ηαζ βζα κα ημ απμδείλεζ επζδίδεηαζ ζε 

ζηνζπηίγ ιπνμζηά ζημοξ ζηναηζχηεξ. Οζ θοζζημί ήπμζ ημο ηεθασδίζιαημξ ηςκ πμοθζχκ 

ακαιζβκφμκηαζ ιε ημοξ ήπμοξ ηςκ κηναιξ βζα κα ζοκμδεφζμοκ ηδκ απμηάθορδ ημο 

ζςιαηζημφ ηάθθμοξ ηδξ Κθοηαζικήζηναξ! Δ ζηδκή ζοκεπίγεηαζ ιε ημκ Ώβαιέικμκα 

κα παίγεζ ημ παζπκίδζ ηδξ ημθμηοεζάξ ιε ημ ζηνάηεοια ηαζ κα μιμθμβεί: 

 

Ώγακέκλνλαο: Βγψ δελ είκαη κφλν βαζηιηάο ησλ Μπθελψλ, αιιά θαη βαζηιηάο ηεο 

αριακάξαο.(…) Έρσ κηα θνινθπζηά πνπ θάλεη 35.000 θνινθχζηα …1314
 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ, θμζπυκ, πανςδεί ηα δναιαηζηά πνυζςπα ηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ βζα κα 

θαζδνφκεζ ηδκ αηιυζθαζνα. Μέζα ζ‟ αοηυ ημ ηθίια ζε ακφπμπημ πνυκμ εηθφμκηαζ 

ηαηά νζπέξ μζ ζδεμθμβζηέξ ημο εέζεζξ. Ώοηή δ αζζεδηζηή επζθμβή ημο είκαζ ιάθθμκ 

οθμθμβζηυ ηαηάθμζπμ απυ ηα πνυκζα ηςκ ιμκυπναηηςκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960. 

Ώθμφ είπαιε πςξ αοηυ ημ ένβμ λεηίκδζε κα βνάθεηαζ ημ 1960 αθθά μθμηθδνχεδηε ημ 

1990. ηα εεαηνζηά ένβα ηςκ επυιεκςκ δεηαεηζχκ ημ πζμφιμν είκαζ θεπηυηενμ ηαζ 

ειπενζέπεηαζ ηονίςξ ζε θμβμπαίβκζα. 

 

                                                 
1311

 Απηφζη ζ.9 
1312

 Απηφζη ζ.28 
1313

 Απηφζη ζ.38 
1314

 Απηφζη ζ.38 
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α) Καηάνβδζδ ηδξ ζηδκζηήξ ρεοδαίζεδζδξ 

ημ ένβμ αοηυ μ ΐ. Γζχβαξ ζπάεζ άιεζα ηδ ζηδκζηή ρεοδαίζεδζδ. Συζμ ζηδκ ανπή 

υζμ ηαζ ζημ ηέθμξ ημο ένβμο μ Ώίβζζεμξ απεοεφκεηαζ άιεζα ζημ ημζκυ, ζπάγμκηαξ 

ημκ ηέηανημ ημίπμ.   

 

Ώίγηζζνο: Οξίζηε θαηάζηαζε. Ο ήιηνο έρεη ψξεο πνπ βγήθε, ε απιαία ζεθψζεθε θαη κήηε 

άλζξσπνο δε βξίζθεηαη ζην παιάηη λα ζαο  πξνυπαληήζεη. (…) Κη φ,ηη ήηαλ, 

απηφ ρξεηαδφηαλ, γηα λα ράζεη πηα θάζε ηδέα ν θφζκνο απφ καο. ηα ζίγνπξα 

θη θηφιαο ζα ‟ρεηε ζθεθηεί πσο ηα ‟ρνπκε ηηλάμεη φινη απφ θαηξφ. (…) Καη ζην 

θάησ - θάησ ηεο γξαθήο κπνξείηε λα ζθεθηείηε φ,ηη ζέιεηε αξθεί λα κε ηνπο 

πάξεηε γηα πεζακέλνπο. Με έλαλ φξν φκσο: λα κελ ην πείηε παξά πέξα. (…) 

Μα κε ραξά κνπ βιέπσ εηνχηε ηε ζθελή θη φινλ απηφλ ηνλ θφζκν ζηα 

ζθνηεηλά.
1315

 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ οζμεεηεί εδχ ημκ Βονζπίδεζμ πνυθμβμ, ζημκ μπμίμ έκα πνυζςπμ ημο 

δνάιαημξ ακαημζκχκεζ ζημοξ εεαηέξ ηδκ ιέπνζ ηχνα ηαηάζηαζδ ηςκ πναβιάηςκ. 

Βηεέηεζ δδθαδή ηα βεβμκυηα. Ο ΐ. Γζχβαξ, υιςξ, ημκ παναθθάζζεζ αάγμκηαξ ημκ 

Ώίβζζεμ κα έπεζ επίβκςζδ υηζ εηείκδ ηδκ χνα ζοιιεηέπεζ ζε ιζα πανάζηαζδ. Έκα 

δνςκ, δδθαδή, πνυζςπμ ημο ιοεμπθαζζαημφ ηυζιμο απεηδφεηαζ ηδξ ζδζυηδηάξ ημο 

ηαζ επζημζκςκεί ιε ημ ημζκυ. Δ ζφιααζδ ηδξ ρεοδαίζεδζδξ ηαηανβείηαζ. Οζ δφμ 

ηυζιμζ, πνυκμξ δνάιαημξ ηαζ πναβιαηζηυξ πνυκμξ εεαηχκ, ζοιθφνμκηαζ. Γζαηί, υιςξ, 

μ ζοββναθέαξ πνμααίκεζ ζ‟ αοηήκ ηδκ πνάλδ; Ο ζημπυξ ημο απμηαθφπηεηαζ ζηα 

παναηάης θυβζα ημο Ώίβζζεμο: 

 

Ώίγηζζνο: Μελ ην πείηε παξαπέξα. Ώλ είρε έλαλ θφβν ν Ώγακέκλνλαο, ήηαλ λα κελ ηνλ 

πάξεη κπξσδηά ν θφζκνο. Θέιεη ζψλεη θαη θαιά, απηφ ην θηάζθν ηεο Ώπιίδαο 

λα κείλεη άγλσζην. Γη‟ απηφ επγλσκνλψ ηε κνίξα κνπ πνπ απφ θάπνην ινμφ 

βήκα δελ έγηλα πνηεηήο. ζνπο είρε πάξεη καδί ηνπ ν Ώγακέκλνλαο, ηνπο 

έπλημε ζηε ζάιαζζα ή ηνπο έθνςε ηελ άθξε ηεο γιψζζαο ή ηνπο ηχθισζε. Κη 

έηζη είηε γίλεη είηε δελ γίλεη πνηέ ηξσηθφο πφιεκνο, ζα ‟λαη ζαλ λα κελ έγηλε 

                                                 
1315

 Απηφζη ζζ.1-2 
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πνηέ. Βθηφο θη αλ θάηζεη θαη γξάςεη ν κεξνο απηά πνπ λφκηζε πσο είδε κεο 

ζηελ ηχθια ηνπ!1316
 

 

Ο πμζδηήξ, μ «υπμζμξ» πμζδηήξ, είκαζ ηαζ πάθζ εηείκμξ πμο ηαηέπεζ ηδκ αθήεεζα βζα 

ηδκ … Ώοθίδα. Ο Ώίβζζεμξ πθδνμθμνεί ημοξ εεαηέξ υηζ ζημκ ηυζιμ ημο δναιαηζημφ 

ένβμο, δδθαδή ζηδ ιοεμπθαζία, μ Ώβαιέικςκ ελμκηχκεζ υθμοξ ημοξ πμζδηέξ χζηε κα 

ιδκ ιαεεοηεί δ αθήεεζα. ε ακηζπανααμθή, υιςξ, ζημκ ελς-ζηδκζηυ ηυζιμ οπάνπεζ 

έκαξ πμζδηήξ -μ ΐ. Γζχβαξ θοζζηά- μ μπμίμξ έπεζ ημ εάννμξ κα ελζζημνήζεζ ηδκ 

αθήεεζα ηςκ βεβμκυηςκ ζε υθδ ημοξ ηδ δζάζηαζδ. Σδκ αθήβδζδ αοημφ ημο πμζδηή 

πνυηεζηαζ κα παναημθμοεήζμοκ μζ εεαηέξ. Έηζζ, δνάια ηαζ πναβιαηζηυηδηα 

αθθδθμδζεζζδφμοκ ηαζ ζοβπςκεφμκηαζ. Παναηάης μ Ώίβζζεμξ ακαημζκχκεζ ζημοξ 

εεαηέξ πςξ δ υθδ δνάζδ ημο ςξ δναιαηζηυ πνυζςπμ ηαηεοεφκεηαζ μοζζαζηζηά απυ 

ηδκ επζεοιία ημο κα ηάκεζ «ζςζηυ» εέαηνμ. Να  πανάλεζ δδθαδή εκηεθή ζηδκζηή 

πνάλδ. 

 

Ώίγηζζνο: (ζην θνηλφ): Πνχ λα ‟μεξε ν δπζηπρήο πσο φια ηα θάλσ γηα λα βγεη ζηελ 

εληέιεηα ε παξάζηαζε. Γηαηί ε δσή έηζη αηφθηα ζηε λαηνχξα ηεο δελ είλαη 

πνηέ ζέαηξν.
1317

 

 

Ββηαεζδνφεηαζ έηζζ ιζα ιεηα-ιπνεπηζημφ ηφπμο ζοκεκμπζηή επζημζκςκία ιε ημ ημζκυ, 

ημ μπμίμ ααοηαθίγεηαζ υηζ ζοιιεηέπεζ ζε ιζα άιεζδ «επζημζκςκία» ιε ηα δναιαηζηά 

πνυζςπα ημο ένβμο. Βκ ης ιεηαλφ μ Ώίβζζεμξ δζαηδνεί ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

πανάζηαζδξ αοηήκ ηδκ «ζοκμιζθία» ιε ημ ημζκυ. 

 

[(…) Ώθνχγνληαη αιαιαγκνί, θιαγγέο φπισλ, πάλδεκνη αλαζηελαγκνί, αγνξαία πεηξάγκαηα, 

φπσο «λα κνπ δήζεηο παζά κνπ» θιπ. Μέλεη ν ΏΕΓΕΘΟ ν νπνίνο παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε θαη 

ξίρλεη πνλεξέο καηηέο ζηελ πιαηεία.]1318 

 

Ώοηή δ ζοκςιμηζηή ηαηηζηή ηενδίγεζ ημοξ εεαηέξ. Σμ εβπείνδια μθμηθδνχκεηαζ ιε 

ηα ηεθεοηαία θυβζα ημο Ώίβζζεμο πμο ηθείκμοκ ηαζ ημ ένβμ: 

 

                                                 
1316

 Απηφζη ζ.1 
1317

 Απηφζη ζ.4 
1318

 Απηφζη ζ.46 
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Ώίγηζζνο: Σέινο πάλησλ, πνιχ κπιεγκέλε απηή ε ηξαγσδία δε λνκίδεηο; Κη φπνπ 

κπεξδεχνληαη νη ζενί, ηα κπιέθνπλ αθφκε παξαπάλσ. Ση λφεκα είραλ ηψξα φια 

απηά θαη γηαηί λα γίλνπλ; Κη αλ είλαη φια γξακκέλα φπσο ιέεη ν Αεβιίδ, κεγάιν 

ςψλην ν ζπγγξαθέαο. Μαο πξήμαλε θαιά - θαιά κε ηα απσζεκέλα ηνπο θη 

χζηεξα θχγαλε, ράζεθαλ. Γη‟ απηφ, έια λα ηα μεκπιέμνπκε εκείο κ‟ έλα θηιάθη. 

(Φηιηνχληαη).1319
 

 

Χξ ηαηαηθείδα μ Ώίβζζεμξ ακανςηζέηαζ: «Σζ κυδια είπακ ηχνα υθα αοηά ηαζ βζαηί κα 

βίκμοκ;». Γζαηί, δδθαδή έβναρε ημ ένβμ μ ζοββναθέαξ; Πμζυξ ήηακ μ ζημπυξ ημο, 

αθμφ υπςξ θέεζ μ Αεαθίδ «υθα είκαζ βναιιέκα»; Ο ΐ. Γζχβαξ πζζηεφεζ υηζ «υθα είκαζ 

βναιιέκα» ζημκ Μφεμ ηαζ δ δμοθεζά ημο ζοββναθέα είκαζ κα απμηαθφρεζ ηδκ αθήεεζα πμο 

ηνφαεηαζ πίζς ημο. οκεπχξ, δ θνάζδ «ιεβάθμ ρχκζμ μ ζοββναθέαξ» είκαζ αθεκυξ 

εζνςκζηή ηαζ αθεηένμο νεαθζζηζηή. Βζνςκζηή βζαηί ακ υθα είκαζ βναιιέκα ηζ ιπμνεί κα 

αθθάλεζ μ πμζδηήξ ηαζ πχξ ιπμνεί κα επέιαεζ. Καζ νεαθζζηζηή δζυηζ μ ΐ. Γζχβαξ εεςνμφζε 

ημκ εαοηυ ημο «ρχκζμ», ιε ηδκ έκκμζα υηζ αζπμθμφκηακ ιε γδηήιαηα πμο μζ άθθμζ 

μιυηεπκμί ημο πθεφαγακ: 

 

«Δ επηζηήκε εθκεηαιιεχεηαη ηελ χιε, ε ηέρλε ηελ νδεγεί ζηελ άιιε δηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πεξηδήηεηε πλεπκαηηθή ειεπζεξία. αλ θχξηνο ειεπζεξσηήο αλ 

δερηνχκε ηελ άπνςε απηή είλαη ε πνίεζε. Γηαηί ε πνίεζε ρξεζηκνπνηεί έλα φξγαλν, πνπ ηεο 

επηηξέπεη λα παξάγεη ζπλδπαζκνχο, λα ζρεκαηίδεη κνξθέο θαη λα ραξάζζεη ελλνηνινγηθνχο 

δξφκνπο πιεζηέζηεξνπο ζηελ πθή θαη ζηε δνκή ηνπ Κνζκηθνχ Λφγνπ.»
1320

 

 

Ο πμζδηήξ, οπ‟ αοηήκ ηδκ έκκμζα, είκαζ υκηςξ «ρχκζμ». Θεςνεί υηζ επζημζκςκεί ιε ημκ 

Κμζιζηυ Λυβμ ηαζ υηζ ιπμνεί κα απμηςδζημπμζήζεζ ημ θελζθυβζυ ημο ηαζ κα ημ 

πνμζθένεζ ςξ δχνμ ζημοξ εεαηέξ ημο. Δ ηαηάνβδζδ, εδχ, ηδξ ζηδκζηήξ 

ρεοδαίζεδζδξ ηαζ ηδξ εεαηνζηήξ ζφιααζδξ ζοκημκίγεηαζ απυθοηα ιε ηδκ ηαηάνβδζδ 

ηςκ ηαεζενςιέκςκ ζδεμθμβζηχκ ζηενευηοπςκ, ηδκ μπμία εοαββεθίγεηαζ μ 

ζοββναθέαξ. Γζ‟ αοηυ ημο πνεζάγεηαζ ηαζ δ άιεζδ επζημζκςκία ιε ημ ημζκυ. Καηανβεί 

ηάεε ζφιααζδ ηυζμ ζημκ ηυπμ ηδξ ζηδκήξ υζμ ηαζ ζημκ ηυπμ ηδξ πναβιαηζηήξ γςήξ. 

πάεζ ημκ ηέηανημ ημίπμ βζα κα ζπάζεζ έιιεζα ηαζ ημ ηείπμξ ηδξ ιέπνζ ηχνα 

ζοκαίκεζδξ ηαζ ζζςπήξ ακάιεζα ζημοξ εεαηέξ. Έηζζ, δ ιοεμπθαζία ημο βίκεηαζ έκα 

                                                 
1319

 Απηφζη ζ.50 
1320

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Πμζδηζηυξ θυβμξ ςξ δζηθείδα απεθεοεένςζδξ ηδξ φθδξ», υ.π., ζ.15 
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ζηδκζηυ παζπκίδζ ιε ημ ημζκυ ζοκέκμπμ ηαζ ζοιπαίηηδ. Δ πανηίδα ζπεδζάγεηαζ, υιςξ, 

απυ ημκ ζοββναθέα. 

 

5. Ζ Μήδεηα 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ έπεζ απμδείλεζ πςξ πεζνίγεηαζ άρμβα ηδ δμιή ηδξ ηναβςδίαξ ζηα ηνία 

πνμδβμφιεκα εεαηνζηά ημο ένβα: Πιχζηξεο, Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα ηαζ Ζ θαιή κνπ 

Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα. Βδχ, δζαηδνεί ηδ δζαίνεζδ ζε ζηάζζια ηαζ επεζζυδζα. 

Ώλζμπμζεί ημκ αβχκα θυβςκ ηαζ ημκ ιμκυθμβμ βζα κα απμηαθφρεζ ηαζ κα πνμαάθεζ 

ηδκ ζδεμθμβία ημο. Ο πμνυξ ζοιπθέεζ ιε ηδ Μήδεζα εκχ μζ ηνεζξ ημνοθαίεξ (Σνζάδα) 

ηδ κμοεεημφκ, υπςξ ηαζ ζημ πνςηυηοπμ. Δ πθμηή ημο δνάιαημξ παναιέκεζ 

ακαθθμίςηδ εκχ μζ παναηηήνεξ δζαηδνμφκ ηα ααζζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά. Έπμοκ 

αθαζνεεεί δναιαηζηά πνυζςπα, υπςξ μ Ώζβέαξ ηαζ μ αββεθζμθυνμξ δζυηζ δεκ 

ελοπδνεημφκ ηδκ μζημκμιία ημο δνάιαημξ εκχ ειθακίγεηαζ δ Γθαφηδ ζε ιζα απυπεζνα 

ακηζπανάεεζδξ ηςκ δφμ βοκαζηχκ, ηαηά ηδκ μπμία οπενηενεί δ ζμθία ηδξ Μήδεζαξ. 

Σμ μοζζαζηζηυ, υιςξ, είκαζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ κμδιαημδμηεί
1321

 εη κέμο, υπςξ 

ακαθέναιε ζηδκ ενιδκεοηζηή ακάθοζδ, ηυζμ ημ ηάεε πνυζςπμ λεπςνζζηά υζμ ηαζ ημ 

ζφκμθμ ηδξ ηναβςδίαξ. 

  

α) Οπηζηά ζδιεία  

Πχξ είκαζ δοκαηυκ κα απμδμεεί ζηδκζηά ημ οπενθοζζηυ ζημ δνάια; Ο ΐ. Γζχβαξ ημ 

έπεζ ηαημνεχζεζ ανηεηέξ θμνέξ ιέζα απυ πμζηίθμοξ
1322

 δζαφθμοξ. Σμ ίδζμ ηάκεζ ηαζ 

ζηδ Μήδεηα. Οζ Μεηάκενςπμζ υπςξ ημοξ πανμοζζάγεζ μ ζοββναθέαξ ζηζξ ζηδκζηέξ 

ημο μδδβίεξ είκαζ πθάζιαηα απυημζια, ιε ιμνθή αθθυημηδ βζα ηα βήζκα δεδμιέκα, 

αθμφ έπμοκ ζθαζνζηυ ζπήια ηαζ αζςνμφκηαζ. Δ αζχνδζδ είκαζ θοζζηά δφζημθμ κα 

παναζηαεεί ζηδκζηά, εηηυξ ακ απμδμεμφκ μζ ιμνθέξ αοηέξ απυ ιανζμκέηεξ ή 

ακδνείηεθα. Ο ΐ. Γζχβαξ, υιςξ, δεκ ηάκεζ εηπηχζεζξ ζηδ θακηαζία ημο. 

 

[ (…) ππεξβνιηθά ςεινχο, κε θαξδηά, ζθαηξηθά ξνχρα, ψζηε λα κνηάδνπλ κε αλζξψπνπο ζε 

θαηάζηαζεο ζέσζεο, φπσο πξάγκαηη είλαη. Κξαηνχλ ζηα ρέξηα ηνπο δηάθνξα ινπινχδηα απφ 

ρξπζάθη, αζήκη θαη γπαιί κε ηα νπνία πιέθνπλ ζηγά-ζηγά ηξία πεξηδέξαηα.] 

                                                 
1321

Μανίηα Θςιαδάηδ, διεζςηζηή ημο μθζημφ εεαηνζημφ θυβμο, φ.π., ζ.16: «(…) δ ζδιεζμθμβζηή 

πνμζέββζζδ (…) εηηζκχκηαξ απυ ηδ δζάηνζζδ ημο βθςζζζημφ ηαζ παναβθςζζζημφ ζδιείμο ζε 

ζδιαίκμκ ηαζ ζδιαζκυιεκμ, ακαθφεζ ηα πνυζςπα ημο ένβμο ζε δοκάιεζξ, ζε ζδέεξ ηαζ ζε θεζημονβίεξ.» 
1322

 ΐθέπε εεαηνζηά ένβα: Οη γάκνη, Σν κπνπθάιη, Σν Μπνδφ,  Πιχζηξεο, Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα η.ά. 
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(…) [Οη Μεηάλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ρσκέλνη ζηε γε θαη ιίγν-ιίγν λα θπηξψλνπλ 

πξνο ηα έμσ σο ηε ζηηγκή πνπ ζα αλαιάβνπλε δξάζε. Ώιιηψο ζα κπνξνχζαλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ή -εθφζνλ ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο- λα αησξνχληαη. Δ 

αξρηθή ζθέςε είλαη λα θνξάλε πνιχ πςεινχο θνζφξλνπο θαη ξνχρα ζθαηξηθά πνπ λα ηνπο 

θάλνπλ λα κνηάδνπλ κε αησξνχκελα κπαιφληα.]1323
 

 

Οζ Μεηάκενςπμζ είκαζ υηζ ιέπνζ ηχνα έπεζ απμηαθέζεζ, μ ΐ. Γζχβαξ, «ελεθζβιέκμζ 

άκενςπμζ». Άκενςπμζ, δδθαδή, πμο έπμοκ εηιεηαθθεοηεί ζημ ιέβζζημ ημκ εβηέθαθυ 

ημοξ. «Εζπκμί», «Σνίθμαμζ», άκενςπμζ απυ ημκ είνζμ, «Λζημί», ηηθ. είκαζ ιενζηά απυ 

ηα πνμζςκφιζά ημοξ. ε ηάεε ένβμ ημφξ απμδίδεζ ηαζ δζαθμνεηζηά παναηηδνζζηζηά ζε 

ιζα πνμζπάεεζα κα πενζβνάρεζ ηαθφηενα υθεξ ηζξ ζδζυηδηέξ ημοξ. ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ένβμ ηα ακχηενα αοηά πκεοιαηζηά υκηα ίπηακηαζ, δδθαδή ανίζημκηαζ πάκς απυ ηζξ 

βήζκεξ ηαζ οθζηέξ ζοκεήηεξ. Οθείθμοκ κα είκαζ απμημθθδιέκμζ απυ ηδ βδ, θοηνχκμοκ 

ιεκ απυ ηδ βδ αθθά ακορχκμκηαζ ηαηά ηδκ ελεθζηηζηή ημοξ πμνεία. Βίκαζ ζθαζνζημί 

ζακ ιπαθυκζα ηαζ αζςνμφκηαζ. Ο ζοββναθέαξ πνμζπαεεί κα εζημκμπμζήζεζ ηζξ 

ζδζυηδηεξ πμφ ημοξ πνμζδίδεζ. Κζ επεζδή υπςξ οπμζηδνίγεζ ηαζ μ Φμοηχ «ην ζεκείν δελ 

πεξηκέλεη ζησπειά ηελ έιεπζε εθείλνπ πνπ κπνξεί λα ην αλαγλσξίζεη: ζπγθξνηείηαη πάληα 

κέζσ κηαο γλσζηαθήο πξάμεο.»
1324

 δ ζθαζνζηυηδηα αοηχκ ηςκ ιμνθχκ είκαζ έκα μπηζηυ 

ζδιείμ, πμο ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ πθδνυηδηα ηαζ ηδκ μθμηθήνςζδ
1325

 ημο υκημξ. Γζ‟ 

αοηυ άθθςζηε ημ επζθέβεζ μ ζοββναθέαξ, βζα κα παναπέιρεζ ζοκεζνιζηά ζημ 

ζδιαζκυιεκυ ημο. Ώθθά ηαζ δ «αζχνδζδ» ηςκ Μεηακενχπςκ πάκς απυ ηδ βδ 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ εδναζςιέκδ πεπμίεδζδ πμο οπάνπεζ ζημ ζοθθμβζηυ 

αζοκείδδημ
1326

 υηζ: « (…) είλαη εμαγηαζηηθή ε ηδηφηεηα ηνπ χςνπο.» 

 

                                                 
1323

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Μήδεζα, φ.π., ζ.3 
1324

Μζζέθ Φμοηχ, Οη ιέμεηο θαη ηα πξάγκαηα, Μηα αξραηνινγία ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ, ιηθν. 

Κςζηή Παπαβζχνβδ, Γκχζδ, Ώεήκα, 2008, ζ.100 
1325

 Κανθ Γζμοκβη, Ο άκενςπμξ ηαζ ηα ζφιαμθά ημο, φ.π., ζ.199: «Σμ ζηνμββοθυ ακηζηείιεκμ ιε ηδ 

ιμνθή ήθζμο πίζς απ‟ ημ πνυζςπμ είκαζ ημ ζφιαμθμ μθυηδηαξ (…).» ηαζ παναηάης ζ.240: «(…) μ 

ηφηθμξ -ή δ ζθαίνα- ήηακ έκα ζφιαμθμ ημο Βαοημφ (…) Σμ ζφιαμθμ αοηυ, είηε πανμοζζάγεηαζ ζηδκ 

ανπέβμκδ θαηνεία ημο ήθζμο, ζηδ ζφβπνμκδ ενδζηεία, ζημοξ ιφεμοξ ή ζηα υκεζνα, είηε παίνκεζ ηδ 

ιμνθή ηςκ mandala, πμο ζπεδζάζηδηακ απυ εζαεηζακμφξ ιμκαπμφξ, είηε ειπκέεζ ημ ζπεδζαζιυ ηςκ 

πυθεςκ, είηε εηθνάγεηαζ ζηζξ ζθαίνεξ ηςκ πνχηςκ αζηνμκυιςκ, ημκίγεζ πάκηα ηδκ πζμ ζδιακηζηή 

πθεονά ηδξ γςήξ: ηδκ εκυηδηά ηδξ ηαζ ηδκ πθδνυηδηά ηδξ.» 
1326

 Mircea Eliade, φ.π., ζ.109: (…) Κάεε ηζ πμο ανίζηεηαζ πζμ ημκηά ζημκ μονακυ ζοιιεηέπεζ ιε 

ιεηααθδηή έκηαζδ ζηδκ οπενααηζηυηδηα. Σμ φρμξ, ημ ακχηενμ ηαοηίγεηαζ ιε ημ οπενααηυ, ημ 

οπενάκενςπμ. Κάεε ακάθδρδ είκαζ ιζα δζάζπαζδ επζπέδμο, έκα πέναζια ζημ οπενπένακ, έκα 

λεπέναζια ημο πχνμο ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ.»
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Σδκ ακηίθδρδ αοηή έπεζ οζμεεηήζεζ ηαζ μ Υνζζηζακζζιυξ βζ‟ αοηυ ηαζ μ Υνζζηυξ υπμο 

απεζημκίγεηαζ δεκ παηά πμηέ ζηδ βδ, αηνζαχξ βζα κα ημκζζηεί δ απμηυθθδζή
1327

 ημο 

απυ ηα βήζκα, δ ακάθδρή ημο ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ δ  οπενααηζηυηδηά ημο. 

 

Ε. ΓΗΑΚΔΗΜΔΝΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Δ επζθμβή ημο ΐ. Γζχβα κα ζοκεέηεζ ηα δνάιαηά ημο ιέζα απυ ημκ ζοβηεναζιυ 

δζαθμνεηζηχκ ιφεςκ, ζηδκχκ, εζηυκςκ, ζοιαυθςκ η.μ.η. ιαξ μδδβεί ζημ κα 

πνμζπαεήζμοιε κα ακζπκεφζμοιε ζηα εεαηνζηά ημο ένβα ζημζπεία δζαηεζιεκζηυηδηαξ. 

Δ δζαηεζιεκζηυηδηα
1328

 ακαθένεηαζ ζημ ένβμ ηέπκδξ ςξ δδιζμφνβδια υπζ ιυκμ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ηαθθζηέπκδ πμο ημ πθαζημφνβδζε αθθά ηαζ ςξ απμηέθεζια ζεζνάξ 

πνμβεκέζηενςκ «άθθςκ ένβςκ»
1329

. Έηζζ, ζημκ ΐ. Γζχβα, ημκ ηαηελμπήκ ζοκεεηζηυ 

ηυζμ ζε ζδεμθμβζηυ υζμ ηαζ ζε αζζεδηζηυ επίπεδμ ζοββναθέα, υπςξ ιέπνζ ηχνα 

ακηζθδθεήηαιε, δ ακαγήηδζδ δζαηεζιεκζηχκ ζημζπείςκ ζηδ δναιαημονβία ημο 

ηαηέζηδ ιμκυδνμιμξ. Ήδδ έπεζ ακαθενεεί δ δζαηεζιεκζηή ζοκμιζθία ιε ημκ 

οπεννεαθζζηή γςβνάθμ Νηαθί. ηδκ πανμφζα εκυηδηα ελεηάγμοιε ηδ ζοκμιζθία ηςκ 

εεαηνζηχκ ημο ένβςκ ιε μιυθμβά ημοξ αθθά ηαζ ηδ ζοκμιζθία ημο ίδζμο ημο 

ζοββναθέα ιε άθθμοξ εεαηνζημφξ ζοββναθείξ. 

 

1. Δζηηαηόξην Humanismus 

 

Ο ηυιδξ μοδζκχθ ζημκ επίθμβμ ημο ιμκυπναηημο Δζηηαηφξην Humanismus 

ακαθένεζ: 

 

                                                 
1327

 Κανθ Γζμοκβη, φ.π., ζ.144  
1328

 Γ. Ε ζαθθέηδξ, Ζ εχζξαπζηε αιήζεηα, Gutenberg, Ώεήκα, 1994, ζζ.13-16: «Δ δζαηεζιεκζηυηδηα, 

ιζα έκκμζα ηδξ εεςνίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ελδβεί ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ ζήιενα ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ιίιδζδξ, ηζ ένπεηαζ κα ακακεχζεζ αζζεδηά ηδ βναιιαημθμβζηή ένεοκα ακηζηαεζζηχκηαξ, (…) ηδκ 

έκκμζα ηςκ επζδνάζεςκ πμο ηαευνζζε βζα πμθθέξ δεηαεηίεξ ηδκ ένεοκα αοηή. (…) Σμ ζδιαζζμδμηζηυ 

δοκαιζηυ πμο δζαεέηεζ ηάεε θμβμηεπκζηυξ ιφεμξ ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηδ πνήζδ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ ημο 

απυ ζοβηεηνζιέκμοξ ζοββναθείξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ επμπέξ. (…) Δ δζαηεζιεκζηυηδηα πνέπεζ, ηαηά 

ζοκέπεζα, κα εκκμδεεί ςξ δδιζμονβζηή πνάλδ, απυ ηδκ πθεονά ημο ζοββναθέα. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

θεζημονβία πμο ημο δίκεζ ηδκ απενζυνζζηδ δοκαηυηδηα κα ιεηαπθάεεζ ημκ ιφεμ ζε θυβμ, ζε 

ακανίειδηεξ εηδμπέξ, ιέζα απυ ηαζκμφνβζα ηάεε θμνά επζημζκςκζαηά δεδμιέκα.» 
1329

 Brunel Pierre, Richois Claude, Rousseau Andre-Michel, Σζ είκαζ δ ζοβηνζηζηή βναιιαημθμβία; 

Βηδυζεζξ Παηάηδ, Ώεήκα, 1998, ζ. 175: «Σμ ένβμ ηέπκδξ δεκ έπεζ δδιζμονβδεεί ιυκμ απυ ημκ ηνυπμ 

εέαζδξ (vision) ημο ηαθθζηέπκδ, αθθά επίζδξ ηαζ απυ άθθα ένβα: αοηή δ παζίβκςζηδ άπμρδ ημο 

Μαθνχ ιαξ επέηνερε κα μνίζμοιε ηδ δζαηεζιεκζηυηδηα.» 
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«Ο θφζκνο είλαη κηα κεγάιε θαηζαξφια, πνπ κέζα ηεο βξάδνπκε εκείο κε ην δνπκί καο. Καη 

πάλσ, ν κέγαο Μάγεηξαο κε ηα βηβιηθά γέληα, θξαηψληαο κηα κεγάιε θνπηάια, αλαθαηεχεη 

κφληκα έλα κελνχ δσνηξνθήο γηα ηα ζθνπιήθηα. Ώέλαν θχξακα ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θφζκσλ.»
1330

 

 

Βίκαζ πνυδδθδ δ ηαφηζζδ ημο ζημπαζιμφ ημο ηυιδ μοδζκχθ ιε ημκ ακηίζημζπμ ημο 

πνίβηζπα Άιθεη, ζημ μιχκοιμ εεαηνζηυ ένβμ ημο αίλπδν, μ μπμίμξ ακαθενυιεκμξ 

ζημκ εάκαημ ημο Πμθχκζμο θέεζ:  

 

«Άκιεη: (…) Ο ζθνχιεθαο είλαη ν αλψηεξνο θπξίαξρνο ζην θαΎ. Παραίλνπκε φια ηα 

πιάζκαηα κφλν θαη κφλν γηα λα παρχλνπκε ηνπο εαπηνχο καο, θαη 

παραίλνπκε ηνπο εαπηνχο καο γηα ηα ζθνπιήθηα. Ο παρχο βαζηιηάο θαη ν 

αρακλφο δεηηάλνο είλαη κφλνλ πνηθηιία θαγεηψλ, δχν δηαθνξεηηθά πηάηα ζην 

ηξαπέδη. Ώπηφ είλαη ην ηέινο. (…) Μπνξεί έλαο λα ςαξεχεη κε ην ζθνπιήθη πνπ 

‟θαγε απφ βαζηιηά, θαη λα θάεη ην ςάξη πνπ εηξάθε κ‟ απηφ ην ζθνπιήθη. (…) 

έλαο βαζηιηάο κπνξεί λα θάκεη κηα πεξηνδεία κέζα ζη‟ άληεξα ελνχ 

δεηηάλνπ.1331 

 

2. Ζ θαηδξή δνινθνλία ηνπ θνπ κηζ 

 

Σμ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ είκαζ βναιιέκμ ηαηά ημ πνυηοπμ ηςκ Παζραιηλψλ παηρληδηψλ. 

ε βθχζζα ζηνςηή, ιε νεαθζζηζημφξ δζαθυβμοξ ηαζ εζηυκεξ. Σμ νεαθζζηζηυ φθμξ 

δζαζπάηαζ ιυκμ πνμξ ημ ηέθμξ υηακ ιέζα ζε ιζα πανςδζαηή αηιυζθαζνα μ κηεκηέηηζα 

Σγένειο ελακαβηάγεηαζ απυ ηδκ μζημβέκεζα ιζε -δ μπμία ημκ ηαηδβμνεί βζα φπμπημ 

θυκμο- κα ιζθήζεζ βζα ημκ εαοηυ ημο. Ο ζοββναθέαξ βζα κα εθαθνφκεζ ηδκ 

αηιυζθαζνα ζηανχκεζ έκα ηνμιαπηζηυ ηναβμοδάηζ βζα ημ πχξ δζαιμνθχκμκηαζ απυ 

ιζηνά παζδζά μζ «δμθμθυκμζ». Ώλίγεζ κα ημ παναεέζμοιε: 

 

αλ ήκνπλα κηθξφ παηδί 

Αε κ‟ έδεξλε ε κάλα κνπ πνιχ 

Καπρηφηαλ γηα ηελ νκνξθηά κνπ 

Καη ηα ζπνπδαία ηα κπαιά κνπ 

                                                 
1330

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Βζηζαηυνζμ Humanismus, φ.π., ζ.26 
1331

 Οοίθθζαι αίλπδν, Άιθεη, φ.π., ζ.132 
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Σξαλήο νηθνγελείαο γφλνο 

Μεγάισζα γηα δνινθφλνο. 

 

ηα ηέζζεξά κνπ θηφιαο έηε 

θφησζα έλαλ ππεξέηε, 

Καη κφιηο κπήθα ζηα επηά κνπ 

Έπλημα ηελ ληαληά κνπ. 

Σξαλήο νηθνγελείαο γφλνο 

Μεγάισζα γηα δνινθφλνο. 

ηα δεθαηέζζεξα πνπ έγηλα αληξάθη 

Μηα θακαξηέξα κνπ ζηάζεθε κεξάθηΣ 

 

ηεο έζηεζα κηα κέξα θαξανχιη 

Κη έθηαζα κέρξη ην κεδνχιη. 

Ση εξαζηήο, ηη γφεο θαη ηη κάγνο 

Έγηλα ηειηθά θη αλζξσπνθάγνο. 

 

Μ‟ απηά αλέηεηιιε ν βίνο κνπ ζπνπδαίνο 

Κη νη ζπγγελείο κ‟ αληίθξπδαλ κε δένο, 

ζπνπ κηα κέξα πνπ ήκνπλ ζηα γιπθά κνπ 

Φαξκάθσζα ηνλ γέξν ηνλ κπακπά κνπ. 

Σξαλήο νηθνγελείαο γφλνο 

Έγηλα επηηέινπο παηξνθηφλνο. 

 

Σψξα π‟ αθνχζηεθε ε ηέρλε κνπ ζηνλ θφλν 

Καη ζηελ εληέιεηα ηα θέξεηξα θαξθψλσ 

Λέσ λα θάκσ ην ηέιεην έγθιεκά κνπ 

Να γδάξσ νιφγπκλε ηελ φκνξθε κακά κνπ. 

Σξαλή νηθνγελείαο γφλνο 

Βίκ‟ έλα θαιιηηέρλεο δνινθφλνο.
1332

 

 

                                                 
1332

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ θαζδνή δμθμθμκία ημο ημο ιζε, φ.π., ζζ.31-32 
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Φοζζηά μ ΐ. Γζχβαξ δεκ εκδζαθένεηαζ κα ηεθεζμπμζήζεζ ηδκ αζηοκμιζηή πθμηή μφηε 

υιςξ ηαζ κα ηδκ οπμααειίζεζ.. Τπυ αοηυ ημ πνίζια, ηναηάεζ ηα πνμζπήιαηα ηαζ 

απμηαθφπηεζ ηδ θφζδ ημο ιοζηδνζχδμοξ θυκμο ημο ημο ιζε ιέζς εκυξ εεαηνζημφ 

ζηεηξ πμο δζμνβακχκεζ ημ ηαθθζηεπκζηυ ηιήια ηςκ αζηοκμιζηχκ, ζημ μπμίμ 

ζοιιεηέπεζ ηαζ μ κηεκηέηηζα Σγένειο. Σμ υθμ ζηζβιζυηοπμ εοιίγεζ ηδκ ακηίζημζπδ 

ζηδκή
1333

 ζημκ Άκιεη ημο αίλπδν, υπμο μ είαζμξ ηςκ εεαηνίκςκ ηαεμδδβδιέκμξ απυ 

ημκ Άιθεη ακαπανζζηά ηδ δμθμθμκία ημο παηένα ημο, ιέζα απυ έκα εεαηνζηυ ζηεηξ 

πμο μκμιάγεζ Πνληηθνπαγίδα. 

 

3. Ζ ζηαθίδα ή ην Φεπηνπαίδη 

 

ίβμονα μ ΐ. Γζχβαξ είπε δζααάζεζ ημ πνχημ «οπεννεαθζζηζηυ»
1334

 εεαηνζηυ ένβμ, Οη 

καζηνί ηνπ Σεηξεζία (1917) ημο Γηζβζυι Ώπμθζκέν. Δ εειαηζηή ακαθμβία ηαζ δ 

εζημκμπθαζηζηή ακηζζημζπία πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ηζξ ζηδκέξ ηςκ 

δομ ένβςκ είκαζ ακαιθζζαήηδηδ. 

  

α) Θειαηζηή ακαθμβία 

ζμ πανάδμλδ ηζ ακ θαίκεηαζ δ επζθμβή ημο ΐ. Γζχβα κα ιπαίκμοκ μζ άκενςπμζ λακά 

ζηδ ιήηνα ηςκ ιδηένςκ ημοξ βζα κα πεεάκμοκ, άθθμ ηυζμ πανάδμλδ είκαζ ηαζ δ 

επζθμβή ημο Ώπμθζκέν
1335

 κα ηεηκμπμζμφκ μζ άκηνεξ ακηί βζα ηζξ βοκαίηεξ. Πνυηεζηαζ 

βζα δζαδζηαζίεξ πμο ακαζνμφκ ηαζ ακηζζηνέθμοκ ηδ «θοζζμθμβζηή» πμνεία ηςκ 

θοζζηχκ θαζκμιέκςκ υπςξ αοηή πανμοζζάγεηαζ ζηδκ ακενχπζκδ ειπεζνία. Δ 

ακαθμβία εειαηζηήξ ζημοξ δφμ αοημφξ ζοββναθείξ ζοκάδεζ ιε ηδκ οπεννεαθζζηζηή1336 

ημοξ ηαηαβςβή. 

                                                 
1333

 Οοίθθζαι αίπλδν, Άιθεη, φ.π., ζ.96: Πνάλδ 2, ηδκή 2, η ελ. 
1334

 Γηζβζυι Ώπμθζκέν, φ.π., ζ.8: «ηνπο καζηνχο ηνπ Σεηξεζία, δνάια «ζμονεαθζζηζηυ» -πνχηδ 

πνδζζιμπμίδζδ ημο υνμο- ανίζημοκ άιεζδ ακηαπυηνζζή ημοξ μζ απυρεζξ ημο Ώπμθζκέν βζα ημ 

ιμκηένκμ εέαηνμ.» 
1335

 Απηφζη ζ.56: «χδπγνο: (ιμκμθμβχκηαξ) Μα ηδκ πίζηδ ιμο, έπεζ δίηζμ.  Ώθμφ δ βοκαίηα ιμο είκαζ 

άκηναξ, είκαζ πμθφ ζςζηυ εβχ κα ‟ιαζ βοκαίηα. (…). Βίιαζ ιζα ηίιζα ακηνμ-βοκαίηα Δ βοκαίηα ιμο 

είκαζ έκαξ βοκαζη-άκηναξ.» ζημ ίδζμ ζ.61: χδπγνο: ηδ Γακγζαάνδ είκ‟ ακάβηδ κα λακαηάκμοκε παζδζά. 

Κζ αθμφ δ βοκαίηα πζα δεκ ηάκεζ, ηζ ηνίια! Ο άκηναξ πνέπεζ κα ηα ηάκεζ (…). Σδ θφζδ εθάηε κα δείηε, 

πχξ ηδ αναδζά αοηή πςνίξ κα ‟πς βοκαίηα, εα ιμφ δχζεζ παζδί.» 
1336

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, Μακζθέζηα ημο μοννεαθζζιμφ, φ.π., ζ.22: «Βπξφθεηην λα αλαηξέμνπκε ζηηο πεγέο 
ηεο πμζδηζηήξ θακηαζίαξ. (…) Πνέπεζ κα εεςνείξ ημκ εαοηυ ζμο πμθφ ζπμοδαίμ βζα κα εέθεζξ κα 

εβηαηαζηαεείξ ζ‟ αοηέξ ηζξ απυιαηνεξ πενζμπέξ πμο ημ ηάεε ηζ ιμζάγεζ ζηδκ ανπή ηυζμ άζηδιμ ηζ 

αηυιδ πενζζζυηενμ κα εεθήζεζξ κα μδδβήζεζξ εηεί ηάπμζμκ.» ηαζ ζ.51: «Ο οπεννεαθζζιυξ υπςξ ημκ 

ακηζιεηςπίγς, δζαηδνφζζεζ ανηεηά ημκ απυθοημ κε θνκθνξκηζκό ιαξ, χζηε κα ιδκ οπάνλεζ εέια 

ιεηάθναζήξ ημο, ζηδ δζαδζηαζία ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο. Αε εα ιπμνμφζε, ακηίεεηα, κα 

δζηαζμθμβήζεζ πανά ηδκ πθήνδ ηαηάζηαζδ αθαίνεζδξ ζηδκ μπμία εθπίγμοιε κα θεάζμοιε εδχ ηάης.» 
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α) Βζημκμπθαζηζηή ακηζζημζπία 

Δ ακηζζημζπία ηςκ εζηυκςκ ηαζ ηςκ ηαηαζηάζεςκ πμο πενζβνάθμκηαζ ηαζ ζηα δφμ 

εεαηνζηά ένβα είκαζ πνμθακήξ. ημ ένβμ ημφ Ώπμθζκέν μ χδπγνο βεκκά πζθζάδεξ 

παζδζά, ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε ημφκζεξ ηνζβφνς ημο. Σα ανέθδ, υιςξ, ηζ εδχ 

ακαπηφζζμκηαζ ηαπφηαηα
1337

 ηαηαθφμκηαξ ηδ ζοιααηζηή νμή ημο πνυκμο. Ώιέζςξ 

ιζθμφκ ηαζ ζοκδζαθέβμκηαζ ιε ημκ παηένα ημοξ. Σδκ ίδζα αηνζαχξ επζηαποιέκδ 

ακάπηολδ ανέθμοξ παναηδνμφιε ηαζ ζημ ένβμ Ζ ζηαθίδα ημο ΐ. Γζχβα, αθμφ ιέζα ζε 

εθάπζζημ πνυκμ έπεζ αβάθεζ ιμοζηάηζα ηαζ ηνίπεξ: 

 

Κπξ Κνπ: Κνίηα! Έβγαιε θαη κνπζηάθηα! (…) 

Βίδεο πνπ έβγαιε θαη ηξίρεο ζ‟ φιν ηνπ ην ζψκα; 1338  

 

Κζ αημθμφεςξ ημ ανέθμξ βζβακηχκεηαζ -Πψ, πσ θάηη κνχζθνπια πνπ έρεη αλ ζ‟ αξπάμεη 

ράζεθεο θαθνκνίξα κνπ!1339
- ηαζ ιάθζζηα ηηοπά

1340
 ηαζ ημοξ βμκείξ ημο εκυζς 

ανίζηεηαζ αηυια ζηδκ ημφκζα ημο! 

 

Οζ μιμζυηδηεξ ηςκ δφμ εεαηνζηχκ ένβςκ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ ΐ. Γζχβαξ 

ανζζηυηακ ζε άιεζδ ζοκμιζθία ιε ημ οπεννεαθζζηζηυ ηίκδια ηαζ ιάθζζηα αθμιμίςζε 

απμηεθεζιαηζηά ηζξ δναιαημονβζηέξ ηεπκζηέξ
1341

 ηςκ πνςημπυνςκ ημο, υπςξ μ 

Ώπμθζκέν. Ο ΐ. Γζχβαξ εέθδζε κα δδιζμονβήζεζ έκα εέαηνμ ακηζζοιααηζηυ
1342

 ηαζ 

ακηζημιθμνιζζηζηυ, πένα ηαζ έλς απυ ηα ζηεκά υνζα ηδξ ζφβπνμκήξ ημο εθθδκζηήξ 

δναιαημονβίαξ. Βκχ απέηθεζζε ημ εέαηνμ ηδξ ρεοδαίζεδζδξ ηαζ ζοκηάπεδηε ιε ημκ 

Ώπμθζκέν, μ μπμίμξ δήθςκε υηζ μ εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ πνέπεζ κα έπεζ: 

 

                                                 
1337

Γηζβζυι Ώπμθζκέν, φ.π., ζ.71-73: χδπγνο: ΐθέπεηε ημφημ ημ ιζηνυ πμο ιεξ ηδκ ημφκζα ημο 

ημζιάηαζ. (Σμ παζδί ηθαίεζ). Σμ θέκε Ώνεμφνμ ηαζ ήδδ ιμο έπεζ απμθένεζ έκα εηαημιιφνζμ ζακ 

πνμαβμναζηήξ βζαμονηζμφ. (…) Καζ ημφημξ δς μ Γμγέθ (ημ παζδί ηθαίεζ) βνάθεζ ιοεζζημνήιαηα. Σμ 

ηεθεοηαίμ ημο αζαθίμ πμφθδζε 600.000 ακηίηοπα. (…) Μζα μνζζιέκδ πνυςνδ ακάπηολδ (…) Πμο δε 

ζοκακηζέηαζ εφημθα.  Καζ ζημ ίδζμ ζ.79: Γηνο: (εκχ ακαζδηχκεηαζ ιεξ ηδκ ημφκζα). Ώβαπδιέκε ιμο 

ιπαιπά, ακ επζηέθμοξ εέθεηε κα ιάεεηε υζα ζηανχκμοκ μζ απαηεχκεξ εα ‟πνεπε θίβμ πνήια κα ιμφ 

δχζεηε (…) 
1338

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ζηαθίδα ή ημ Φεοημπαίδζ, φ.π., ζ.131 
1339

 Απηφζη ζ.132 
1340

 Απηφζη ζ.132: «Κπξ Κνπ: Πμη, ειείξ δεκ ζμφ ηάκαιε ηίπμηα βζαηί ιαξ έδεζνεξ; (…) Ώκ ένεμοιε πζμ 

ημκηά εα ιαξ δείνεζξ ηζ άθθμ;» 
1341

 Γηζβζυι Ώπμθζκέν, φ.π., ζ.23: «(…) ια πνχηα απ‟ υθα δζαιανηφνμιαζ εκάκηζα ζημ εέαηνμ ηδξ 

μθεαθιαπάηδξ, πμο είκαζ ηαζ ημ πζμ λεηάεανμ ζηδ ζδιενζκή εεαηνζηή ηέπκδ.» 
1342

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Νμδηζηυ Θέαηνμ βεκκζέηαζ. Σμ πζμ αθδεζκυ απυ ηαηααμθήξ ηυζιμο», υ.π., 

ζ.56: « ν παηξηαξρηθφο θψδηθαο, πάλσ ζηνλ νπνίν βαζίζηεθε φιν ην κέρξη ηψξα ζέαηξν, έρεη εθθπιηζηεί (…)» 
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« (…) ζα ζθνπφ, φρη κνλάρα 

Να θσηνγξαθήζεη έλα θνκκάηη ηεο δσήο 

Ώιιά ηελ ίδηα ηε δσή λ‟ απνθαιχςεη ζ‟ φιε ηεο ηελ αιήζεηα. 

Γηαηί ην έξγν πξέπεη λα είλαη έλα ζχκπαλ νινθιεξσκέλν. 

Μαδί κε ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ 

Πάεη λα πεη, λα ‟λαη ίδηα ε θχζε.»1343
 

 

Δ ιμκαδζηή εθπίδα ημο ΐ. Γζχβα, υπςξ ηαζ ημο Ώπμθζκέν, ήηακ κα ανεζ ακηαπυηνζζδ 

ηαζ εοήημα χηα ζημ ημζκυ ημο: «Χ, θνηλφ, Ώο είζαη δάδα άζβεζηε ηεο θαηλνχξηαο 

ππξάο.»1344
 

 

Πνμθακχξ, υπςξ ηαζ μ Ώπμθζκέν έηζζ ηζ μ ΐ. Γζχβαξ ακαθένεηαζ ζηδκ ηαζκμφνζα 

δναιαημονβζηή οπεννεαθζζηζηή «πονά» πμο εβηαζκζάγεζ ιε ημ ένβμ ημο ηαζ δ μπμία 

ζημπεφεζ ζηδ κμδηζηή αθφπκζζδ ημο εεαηή
1345

 

β) Αναιαηζηυξ πνυκμξ 

Δ πφηκςζδ
1346

 ημο δναιαηζημφ πνυκμο πμο οθμπμζείηαζ ζημ ιμκυπναηημ αοηυ είκαζ 

έκα αηυια παναηηδνζζηζηυ ηδξ οπεννεαθζζηζηήξ πμζδηζηήξ -αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ 

ιέζα ζε δφμ/ηνεζξ ζεθίδεξ ηεζιέκμο ημ «ανέθμξ» ακδνχκεηαζ ηαζ μζ «βμκείξ» 

λακαιςναίκμκηαζ! Ο οπεννεαθζζιυξ επζδζχηεζ ημ εοζφκμπημ ηαζ ημ ποηκυ βνάρζιμ, 

πμο δεκ πθαηεζάγεζ, δζυηζ ιε ημκ οπεννεαθζζιυ δζαζπίγεζ ηακείξ «κ‟ έλα ζθίξηεκα, απηφ 

πνπ νη απνθξπθηζηέο απνθαινχλ επηθίλδπλα ηνπία.»
1347

. Δ πφηκςζδ πνυκμο, θμζπυκ, 

είκαζ πνμαπαζημφιεκμ βζα ημ «ζηίνηδια». Αεδμιέκμ πμο ηδνεί αοζηδνά ζημ 

ιμκυπναηημ αοηυ μ ΐ. Γζχβαξ αθθά ηαζ ζημ εεαηνζηυ ημο ένβμ μ Ώπμθθζκαίν. 

                                                 
1343

 Γηζβζυι Ώπμθζκέν, φ.π., ζ.32-33 
1344

 Απηφζη ζ.33 
1345

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.56: «Με ηδκ ίδζα θμβζηή απυ πμθίηδξ ηςκ εκζηζηηχδζηςκ ημζκςκζχκ (μ 

εεαηήξ) ιεηαηέεδηε ζε πμθίηδ ηςκ κμδηζηχκ ημζκςκζχκ.» αθέπε ηαζ ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ 

βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζ.39: «Τπάνπεζ έκαξ κμδηυξ ηυζιμξ. Γζα ιέκα, υθμξ μ ηυζιμξ 

είκαζ κμδηυξ. ΐθέπμοιε ιζα πέηνα, βζαηί δ φθδ ηζκείηαζ βζα ηάπμζμκ άβκςζημ θυβμ ή ζημπυ. Ώκά πάζα 

ζηζβιή πανάβεζ ιζα πζεακυηδηα πμο μδδβεί ζημ άβκςζημ. Ώοηυ βζα ημκ πμζδηή -βζα ημ κμδηζηυ εεαηή 

ηαθφηενα- απμηεθεί έκαοζια δδιζμονβίαξ εκυξ ιφεμο. Μζαξ πμθθαπθήξ εζηίαξ γςήξ, δδθαδή.» 
1346

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, φ.π., ζ.23:«Δ ανεηή ημο θυβμο (ηδξ βναθήξ αηυιδ πενζζζυηενμ) ιμο θαζκυηακ υηζ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ ζηακυηδηα κα ζοκημιεφεζ ιε ηνυπμ εεθηηζηυ ηδκ αθήβδζδ (...) εκυξ ιζηνμφ ανζειμφ 

βεβμκυηςκ, πμζδηζηχκ ή άθθςκ, ζηα μπμία έδζκα μοζία. (…) Δ επζεοιία ιμο κα είιαζ ζφκημιμξ …» ηαζ 

ζ.26: « (…) ι‟ έκακ ιμκυθμβμ παναηηδνζζηζηυ ηζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ βνήβμνα, ζημκ μπμίμ ημ ηνζηζηυ 

πκεφια δεκ ιπμνεί κα επζθένεζ ηαιζά ηνίζδ (…) δ ιζθδιέκδ ζηέρδ (la pensee parlee).» 
1347

 Απηφζη ζ.44 
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4.  Οη γάκνη 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ αάγεζ ηδκ δνςίδα ημο Ναοζζηά κα ιζθά ζημ β΄ πνυζςπμ ακαθενυιεκδ 

ζημκ εαοηυ ηδξ, υηακ πθέμκ μζ αζζεήζεζξ ηδξ ηδκ εβηαηαθείπμοκ ηαζ ανίζηεηαζ ζημ 

ιεηαίπιζμ ακάιεζα ζηδ γςή ηαζ ζημκ εάκαημ. 

 

Ναπζηθά: ΐιέπσ παληνχ … Ο θφζκνο είλαη ζθαηξηθφο. Αηακαξηχξνκαη πνπ κηιψ … 

(αιιάδεη ηφλν θσλήο) Αηακαξηχξεηαη πνπ κηιάεη. Αελ ππάξρεη ιφγνο λα 

μαλακηιήζεη. ΐιέπεη ζθαηξηθά. Έρεη ράζεη ην «εγψ» ηεο. Δ απεξαληνζχλε ηεο 

θχζεο, εμαθαλίδεη ηνλ παξαηεξεηή ηεο… Αηνρεηεχεηαη ζηε θχζε. Σν DNA 

παξακέλεη αλαπφζπαζην.
1348

 

 

Δ ακαθμνά ζημ β΄ πνυζςπμ επζζδιαίκεζ ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ μνίςκ ημο «εβχ» ηαζ ηδκ 

ζοβπχκεοζή ημο ιε ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ
1349

, εδχ οπμδεζηκφεζ ηδ ιεηαζημζπείςζδ 

ηδξ βοκαίηαξ ζε δέκηνμ. 

 

Ναπζηθά: θαηξηθφ βιέκκα. Ώπαιιαγή ηνπ «εγψ»! Ώπαιινηξίσζε ηνπ θπηηάξνπ!1350
 

 

Σδκ ίδζα αίζεδζδ ηδξ «απαθθμηνίςζδξ» ημο μνβακζζιμφ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ημο 

εακάημο ιεηαθένεζ ηαζ μ Εμκέζημ ζημ εεαηνζηυ Ο Βαζηιηάο πεζαίλεη
1351

: 

 

Μαξία: Ώγάπε κνπ, ΐαζηιηά κνπ, δελ ππάξρεη παξειζφλ, δελ ππάξρεη κέιινλ. Πεο ην 

ζηνλ εαπηφ ζνπ, ππάξρεη έλα παξφλ κέρξη ην ηέινο, φια είλαη παξφλ, γίλε 

παξφλ. Γίλε παξφλ. 

ΐαζηιηάο: Ώιίκνλν, δελ είκαη παξψλ παξά ζην παξειζφλ. 

(…) 

Μαξγαξίηα: Ο θφβνο ηνπ θιείλεη ηνλ νξίδνληα. 

(…) 

ΐαζηιηάο: Αελ θαηαιαβαίλσ. 

Μαξία:  Αελ θαηαιαβαίλεηο πηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 

Μαξγαξίηα: Πνηέ δελ ηνλ θαηάιαβε. 

                                                 
1348

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Οζ βάιμζ, φ.π., ζ.56 
1349

 ΐθέπε οπμζδιείςζδ βζα Roger Caillois 
1350

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.81 
1351

Βοβέκζμξ Εμκέζημ, Ο ααζζθζάξ πεεαίκεζ, φ.π., ζ.30-31 
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Δ απχθεζα αοημζοκεζδδζίαξ πμο αζχκεζ μ ιεθθμεάκαημξ έπεζ πενζβναθεί λακά απυ 

ημκ ΐ. Γζχβα ζημ ιμκυπναηημ Σα δνθάξηα. Ο Μπέηεη, επίζδξ, πναβιαηεφεηαζ ηδκ 

αδοκαιία μνζζιμφ ημο «εβχ» ηαζ ηδκ αδοκαιία ακαβκχνζζδξ απυ ηδκ πθεονά ημο 

αηυιμο ιζαξ ηαοηυηδηαξ, ζημ ιμκυπναηηυ ημο Σφηεο πνπ!
 1352

 

 

Φσλή Γ: Πνηέ ίδηνο κε πξψηα, κα ίδηνο κε πνηνλ, Θεέ θαη Κχξηε, είπεο πνηέ απφ κέζα 

ζνπ «εγψ» ζηε δσή ζνπ, γηα πεο, άληε κπξάβν 

(…) ηε βξνρή θαη ην πιάλεκα ην αλέθαζελ, θαη ζπ λα γπξεχεηο λα ζθαξψζεηο 

κε ην λνπ ζνπ απηφ έηζη, λα επηλνήζεηο έηζη ιίγν-ιίγν ηνλ εαπηφ ζνπ, λα 

θάλεηο ηελ απφπεηξα λα ηδείο ηη δηαθνξά ζα έθαλε γηα κηα αιιαγή ην λα κελ 

έρεηο ππάξμεη, ηη δηαθνξά ζα κπνξνχζε ηάρα λα έθαλε λα κελ είρεο πνηέ 

ππάξμεη, ην αηψλην πιάλεκα κε κφλελ έγλνηα κε ηη θφιπν λα παξαιιαρηεί ην 

φλ ζε πξάκα, (…) φηηλνο θη αλ ήηαλε, ή ην πξάκα λα εγθαηαιείςεη φ,ηη θη αλ 

είλαη1353
  

 

Ο ήνςαξ πμο ιζθά, ηζ εδχ, ακαθένεηαζ ζημκ εαοηυ ημο, ζημ α΄ υιςξ πνυζςπμ. Σδ 

δναιαημονβζηή ηεπκζηή, υπμο μ ήνςαξ «αθθάγεζ» ακηςκοιία, δδθαδή πνυζςπμ, υηακ 

ακαθένεηαζ ημκ εαοηυ ημο, πνδζζιμπμίδζακ εονέςξ μζ ζοββναθείξ ημο Θεάηνμο ημο 

Παναθυβμο (Μπέηεη ηαζ Εμκέζημ). Ο ΐ. Γζχβαξ έπεζ εηθεηηζηέξ ζδεμθμβζηέξ 

ζοββέκεζεξ ηαζ ιε ημοξ δφμ ηζ έπεζ ηαηά ηαζνμφξ πνδζζιμπμζήζεζ -υπςξ εδχ- ημ δζηυ 

ημοξ δναιαημονβζηυ θελζθυβζμ. 

 

Οη γάκνη έπμοκ αηυιδ ιία μιμζυηδηα ιε ημ εεαηνζηυ ένβμ ημο Εμκέζημ Ο Βαζηιηάο 

πεζαίλεη: μ «ηαεμδδβδηήξ» εακάημο είκαζ ηαζ ζηα δφμ ένβα έκαξ γηαηξφο. Καηά ηζξ 

ηεθεοηαίεξ ζηζβιέξ ηδξ Ναοζζηάξ μ γηαηξφο
1354

 ηδξ είκαζ αοηυξ πμο ηδκ ηαεμδδβεί, βζα 

κα απεβηθςαζζηεί απυ ηδ ζςιαηζηυηδηά ηδξ: 

 

                                                 
1352

 άιμοεθ Μπέηεη, Σφηεο πνπ, ιηθ. Νάζμο Αεηγχνηγδ, Βηδυζεζξ Λέζπδ, Ώεήκα, 1985, ζ. 27 
1353

 Απηφζη ζ.22 
1354

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.10: «Βδχ μ βζαηνυξ, πμο εκζανηχκεζ ημκ Βθεοεενςηή ηδξ η. ΐμνεάδμο, 

είκαζ έκα είδμξ βδηεοηή-ροπζάηνμο. Πνςημζηαηεί ζακ ζενέαξ ζηδκ ηεθεηή (…)» 
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Γηαηξφο: Μελ θάλεηε πεξηηηέο θηλήζεηο. Πξνζπαζήζηε ιίγν-ιίγν λ‟ αθνκνησζείηε ζην 

πεξηβάιινλ. Ώπαιιάμηε ηε ζθέςε ζαο απφ ηα πεξηηηά πξάγκαηα. (…) 

Ώθνινπζήζηε, ινηπφλ, ηνπο παξαηλεηηθνχο κνπ ιφγνπο. 1355
 

 

πςξ ηαζ μ γηαηξφο, είκαζ μ «ηαεμδδβδηήξ» ημο ιεθθμεάκαημο βαζηιηά, αθμφ 

πνμζπαεεί κα ημκ ηάκεζ κα ζοκεζδδημπμζήζεζ υηζ εζζένπεηαζ ζηαδζαηά ζηδ θάζδ ημο 

εακάημο: 

 

Γηαηξφο: Παξαηηεζείηε, Μεγαιεηφηαηε, είλαη θαιχηεξα. 

ΐαζηιηάο: Να παξαηηεζψ; 

Μαξγαξίηα: Ναη, παξαηηήζνπ εζηθά θαη δηνηθεηηθά. 

Γηαηξφο: Καη ζσκαηηθά.
1356

 

(…) 

Γηαηξφο: (…) δελ είζαζηε πηα θχξηνο ηνπ εαπηνχ ζαο. Σν δηαπηζηψλεηε θη εζείο ν ίδηνο, 

Κχξηε. Γηα δείηε ηα πξάγκαηα μεθάζαξα. Βκπξφο, ιίγν ζάξξνο.1357 

 

Δ ιυκδ δζαθμνά ακάιεζα ζηδ Ναπζηθά ηαζ ημκ Βαζηιηά είκαζ πςξ δ πνχηδ δέπεηαζ 

αδζαιανηφνδηα ημκ εάκαηυ ηδξ ηαζ ιάθζζηα ημκ επζδζχηεζ ηαζ ημκ μνβακχκεζ δ ίδζα, 

εκχ μ δεφηενμξ ακηζζηέηεηαζ ηζ ανκείηαζ κα οπμηαπεεί ζημ ιμζναίμ. Κζ αοηυ είκαζ 

απμθφηςξ θοζζηυ, αθμφ ημ ηαεέκα απυ ηα πνυζςπα αοηά ακηζπνμζςπεφεζ ηαζ 

δζαθμνεηζηή ζδεμθμβζηή ζηάζδ απέκακηζ ζημ θαζκυιεκμ ημο εακάημο. Ο ιεκ Βαζηιηάο 

είκαζ ημ πνυηοπμ ημο αημιζηζζιμφ, πμο βαθμοπήεδηε ιε ηδ δοηζηή ακηίθδρδ ηδξ 

οπενμπήξ ημο ακενχπζκμο είδμοξ ηαζ ηδξ δβειμκίαξ ημο πάκς ζηδ βδ, ηαζ ημ μπμίμ 

εεςνεί ημκ εάκαημ ςξ ηένια, εκχ δ Ναπζηθά ακηζπνμζςπεφεζ ημ πνυηοπμ ηδξ 

ακαημθζηήξ ζηέρδξ, υπμο μ εάκαημξ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά έκαξ δίαοθμξ 

εζζυδμο ζε ιζα άθθδ δζάζηαζδ ζημ πθαίζζμ ημο θοζζηήξ ακαηφηθςζδξ ηςκ πάκηςκ.  

 

Ο ΐ. Γζχβαξ επζθέβεζ ςξ άημιμ/πνυηοπμ ηδ Ναοζζηά, δζυηζ δ ζηέρδ ηαζ δ ζηάζδ ηδξ 

πνμζθένεζ ηάεανζδ
1358

, δδθαδή δζέλμδμ ηαζ πνμμπηζηή βζα ημ ακενχπζκμ είδμξ. Βκχ 

μ Βαζηιηάο ημο Εμκέζημ δεκ ελεθίζζεηαζ, επζιέκεζ ζημ οθζηυ ημο ηέθια. Ώοηή 

                                                 
1355

Απηφζη ζ.80 
1356

 Βοβέκζμξ Εμκέζημ,  φ.π., ζ.14 
1357

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.17 
1358

 Απηφζη ζ.10: «Δ “ηάεανζδ” ανπίγεζ ιε ηδ δεφηενδ πνάλδ ηαζ είκαζ δ ζοκέπεζα ηδξ πμνείαξ ηδξ -ζημ 

δάζμξ αοηήκ ηδκ θμνά, υπμο εα ηεθεζηεί μ “βάιμξ” ηδξ.». 
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άθθςζηε είκαζ ηαζ δ ακηίννδζδ πμο εηθνάγεζ μ ΐ. Γζχβαξ ιέζα ζημ ίδζμ αοηυ ηείιεκμ 

βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζηάζδ ηςκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ ζηα ένβα ημο Θεάηνμο ημο 

Παναθυβμο: 

 

«Βίρα δεη ηηο πξνάιιεο έλα έξγν κε δχν γέξνπο λα ηα θαθαξψλνπλ κέζα ζηνπο ζθνππηδνηελεθέδεο. 

Μσξνινγψληαο. Έθπγα ζηε κέζε ηνπ έξγνπ θαη πήγα θαη θαηνχξεζα ζηνλ απφπαην ηνπ ζεάηξνπ. 

Έθηπζα ζηε θσηνγξαθία ηνπ ζπγγξαθέα (…) έςαρλα γηα έλαλ θαηάιιειν ηξφπν λα ηνλ εθδηθεζψ.»
 

1359
 

 

Ώοηυ πμο δεκ δέπεηαζ μ ΐ. Γζχβαξ είκαζ δ αδνάκεζα ηαζ δ «παεδηζηυηδηα» ηςκ 

δναιαηζηχκ πνμζχπςκ ζημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο.  

 

5. Οη πιύζηξεο 

 

Έκα αηυιδ εεαηνζηυ ένβμ ημο ΐ. Γζχβα ημ μπμίμ ζοκμιζθεί δζαηεζιεκζηά ιε ημ Ο 

βαζηιηάο πεζαίλεη ημο Βοβέκζμο Εμκέζημ είκαζ Οη πιχζηξεο. Οζ εζηυκεξ πμο 

πανμοζζάγμκηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ημο Γζάκκδ (Πιχζηξεο) ηαεχξ απμδδιεί ιπμνμφκ κα 

παναθθδθζζημφκ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ ααζζθζά
1360

 ημο 

Εμκέζημ. Ο βαζηιηάο ανπζηά ανκείηαζ κα οπμηφρεζ ζημ ιμζναίμ
1361

. Με ηζξ 

παναζκέζεζξ ηαζ ηζξ δζδαπέξ ηςκ οπμθμίπςκ ηεθζηά ημ απμδέπεηαζ. Βπίζδξ, δζάθμνα 

γχα, έκαξ θνάπηδξ ηζ άθθεξ ιμνθέξ ημο πανμοζζάγμκηαζ -γχα, ηζ έκα πανααάκ ζηζξ 

Πιχζηξεο ημο ΐ. Γζχβα- πμο πνμζπαεμφκ κα ηναηήζμοκ ημκ ιεθθμεάκαημ ααζζθζά 

αβηζζηνςιέκμ ζηδκ οθζηή θάζδ. Ώκ ηαζ ηα γχα
1362

 πμο επζθέβεζ μ ΐ. Γζχβαξ 

δζαθένμοκ απ‟ αοηά πμο επέθελε μ Εμκέζημ ςζηυζμ οπαημφμοκ ζηδκ ίδζα 

ζοθθμβζζηζηή: ακηζπνμζςπεφμοκ ηζξ ακηακαηθάζεζξ ηδξ ζοκείδδζδξ ημο 

απενπυιεκμο, ζςιαημπμζχκηαξ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηζξ επζεοιίεξ πμο ημκ ηναημφκ δέζιζμ 

ζηδ γςή. Βίκαζ, θμζπυκ, πμθφ πζεακυ κα είπε δζααάζεζ μ ΐ. Γζχβαξ ημ ένβμ αοηυ ημο 

                                                 
1359

 Απηφζη ζ.20: «Βίπα δεζ ηζξ πνμάθθεξ έκα ένβμ ιε δφμ βένμοξ κα ηα ηαηανχκμοκ ιέζα ζημοξ 

ζημοπζδμηεκεηέδεξ. Μςνμθμβχκηαξ. Έθοβα ζηδ ιέζδ ημο ένβμο ηαζ πήβα ηαζ ηαημφνδζα ζημκ 

απυπαημ ημο εεάηνμο. Έθηοζα ζηδ θςημβναθία ημο ζοββναθέα (…) έραπκα βζα έκακ ηαηάθθδθμ 

ηνυπμ κα ημκ εηδζηδεχ.» 
1360

 Βοβέκζμξ Εμκέζημ, φ.π., ζζ.34-35: Μανβανίηα: Αεκ πνέπεζ κα ημζηάλεζ βφνς ημο, κα ηναηζέηαζ 

απ‟ ηζξ εζηυκεξ, πνέπεζ κα βονίζεζ πίζς ζημκ εαοηυ ημο ηαζ κα ηθεζζηεί ιέζα ημο. 
1361

 Απηφζη ζ.31: «ΐαζζθζάξ: Να πεεάκμοκ υθμζ, ανηεί εβχ κα γήζς αζχκζα, αηυια ηζ μθμιυκαπμξ ιέζα 

ζε ιζα απένακηδ ένδιμ.» 
1362

 Απηφζη ζ.64: Μανβανίηα:(…) ιδ θμαάζαζ αοηυκ ημκ βένζημ θφημ πμο μονθζάγεζ … (…) μφηε ηαζ 

ημοξ ανμοναίμοξ. (…) Ώνμοναίμζ ηαζ μπζέξ δεκ οπάνπεηε πζα! (…) Αναζηέθζζε ημκ θνάπηδ. 
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Εμκέζημ ηαζ κα είπε επδνεαζηεί απυ ηδ δναιαημονβζηή ημο πνμζέββζζδ. ΐέααζα ημ 

δναιαημονβζηυ αοηυ εθεφνδια, υπμο ηάπμζμξ πνμζιέκεζ ημκ εάκαηυ ημο, ημ 

ζοκακημφιε βζα πνχηδ θμνά ζηδκ Άιθεζηε ημο Βονζπίδδ υπμο ηαζ πάθζ 

παναημθμοεμφιε ηζξ ακηζδνάζεζξ ιζαξ ιεθθμεάκαηδξ. 

Ώηυια ιζα δζαηεζιεκζηή ακαθμνά ακζπκεφεηαζ ζημ ένβμ Πιχζηξεο ημο ΐ. Γζχβα ηαζ 

ηδκ ηαζκία Έβδνκε θξαγίδα ημο Ίβηιαν Μπένβηιακ (1957). Σμ ζδιείμ ζφβηθζζδξ 

ηςκ δφμ ένβςκ ηέπκδξ - Έβδνκε θξαγίδα ηαζ Πιχζηξεο- εκημπίγεηαζ ζημ υηζ ηαζ ζηα 

δφμ έκαξ ιεθθμεάκαημξ αημθμοεείηαζ απυ ημκ εκζανηςιέκμ εάκαημ. ηδκ ηαζκία, 

ιάθζζηα, οπάνπεζ δ πανμζιζχδδξ ζηδκή υπμο μ ιεθθμεάκαημξ παίγεζ ζηάηζ ιε ημκ 

Υάνμ. Ο ΐ. Γζχβαξ, ζοκεπχξ, ζοθθαιαάκεζ ηα ενεείζιαηά ημο απυ δζαθμνεηζηέξ 

πδβέξ, αθμιμζχκεζ ηαζ δζεονφκεζ ηζξ επζννμέξ ημο ηαζ παναδίδεζ ηείιεκα πμο 

ζοιπμνεφμκηαζ ιε ηδκ εονφηενδ εονςπασηή πνμαθδιαηζηή. 

 

6. Ο Ζζνπνηόο 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ιε ημ παναηάης δμηζιζαηυ ημο ηείιεκμ ζημ πενζμδζηυ «Πενίηεπκμ» 

ακαθένεηαζ ζημ πχξ μ άκενςπμξ ακηζιεηχπζζε ηζξ οπανλζαηέξ ημο αβςκίεξ ζηζξ 

δζάθμνεξ επμπέξ ηδξ ακενςπυηδηαξ: «Ο άλζξσπνο είλαη ην κφλν πιάζκα ζηνλ πιαλήηε 

καο πνπ θνβάηαη. (…) αλ πεηακέλν ςάξη ζηε ζηεξηά, δειαδή, απηή ηελ αίζζεζε ηελ είρακε 

απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμήο καο θαη δε καο έρεη εγθαηαιείςεη αθφκε παξφιεο ηηο 

πξνζηαηεπηηθέο δηθιείδεο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. Ώξγφηεξα, πξνζπαζνχζακε κέζσ ηεο 

καγείαο θαη ησλ αλζξσπνζπζηψλ -σο θφξν ππνηειείαο- λα δηνξζψζνπκε ηε κνίξα καο. Μεηά, 

φκσο, ζηελ θιαζηθή Βιιάδα έγηλε ε κεγάιε επαλάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, νξζψλνληαο ην θνξκί 

ηνπ ελάληηα ζηελ άδηθε κνίξα ηνπ. ηε ρξηζηηαληθή επνρή (…) πεξάζακε κέζα απφ κηα 

ςπρνινγία απνδνρήο ελφο αζπγρψξεηνπ ακαξηήκαηνο αλππαθνήο. Καη ζήκεξα, ζηελ 

ακθηζβήηεζε ηνπ ζετθνχ αιάλζαζηνπ, κε ηελ επηζηεκνληθή αλίρλεπζε ηνπ νιηθνχ ληνο. ε 

φιεο απηέο ηηο επνρέο, φκσο, πξσηνζηαηνχζε ν πνηεηήο, είηε κε ηε κνξθή κάγνπ, είηε κε ηε 

κνξθή ηεξέα, είηε κε ηε κνξθή ζεαηξηθνύ ζπγγξαθέα, θαη νη ιέμεηο είραλ πάληνηε ηνλ 

πξσηαξρηθφ ηνπο ξφιν. (…) Δ αλζξσπφηεηα εμειίρζεθε, γηαηί ην ίδην ην ζχκπαλ πιεζηάδεη 

ζηελ ελειηθίσζή ηνπ. Κη απηφ ην νθείιεη ζηηο εθάζηνηε ηξνθνύο, ηνπο αιεζηλνχο πνηεηέο, πνπ 

ην ηξνθνδνηνχζαλε κε ηηο θαηάιιειεο ηαιαληώζεηο ησλ ιέμεσλ.» 1363
 

 

                                                 
1363

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Πμζδηζηυξ θυβμξ ςξ δζηθείδα απεθεοεένςζδξ ηδξ φθδξ», υ.π., ζ.16 
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Ώλζμπνυζεπημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ πμζδηήξ/εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ ελζζχκεηαζ ιε 

ημκ ιάβμ ηαζ ημκ ζενέα. Πνάβια πμο επζαεααζχκεζ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ απμδίδεζ ζημκ 

εεαηνζηυ ζοββναθέα ελέπμοζα εέζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκδ απμζημθή. Ο ζοββναθέαξ 

είκαζ «ηνμθυξ πκεφιαημξ» βζα ηδκ ακενςπυηδηα. Έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα εκδιενχκεζ, 

κα πθδνμθμνεί ηαζ κα απμηαθφπηεζ
1364

 υζα βκςνίγεζ. Ο ζοββναθέαξ είκαζ, ηαηά ημκ 

ΐ. Γζχβα, έκα κμδηζηυ άημιμ, πμο ιεηέπεζ ηδξ ηαεανήξ βκχζδξ. Δ απμζημθή ημο 

είκαζ κα ιεηααζαάζεζ ιέζς ημο ένβμο ημο αοηή ηδ βκχζδ ζημοξ ακαβκχζηεξ ημο. Ο 

εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ, θμζπυκ, έπεζ ακηίζημζπδ απμζημθή πνμξ ημοξ εεαηέξ ημο. Ώοηυ 

αηνζαχξ δδθχκεζ ζημ εεαηνζηυ ένβμ Ο εζνπνηφο μ κεηνυξ δάζηαθμξ ηδξ οπμηνζηζηήξ: 

Σδκ ακάβηδ ημο κα ιεηαθαιπαδεφζεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημο ηαζ ζημοξ εεαηέξ ηδκ 

πναβιαηζηή μοζία ημο εεάηνμο, ηδκ αθήεεζα. 

 

Αάζθαινο: Πψο ήηαλ δπλαηφλ λα απνδψζσ ζε φιε ηελ έθηαζε ηελ νπζία ηνπ ζεάηξνπ; 

(…) Πψο ήηαλ δπλαηφλ εγψ κφλνο κνπ; (…) Γηαηί απηφ πνπ ήηαλ ην κπζηηθφ 

ηνπ εληεινχο ην εμέθξαδα κε άλαξζξεο θξαπγέο, κε αλνινθιήξσηεο θξάζεηο, 

κε κηζέο παζηαζκέλεο ιέμεηο … Αε κνχ άξεζε πνπ ήκνπλ έηζη. (…) Πάληα 

έραλα ην άξσκα. Ώπηφ ην θάηη πνπ ζα έθαλε ηελ παξάζηαζε εμσθόζκηα. 

Πνπ ζα κεηέθεξε ηνλ ζεαηή κπξνζηά ζηελ θνζκηθή ζθελή. Βθεί πνπ ν ήρνο 

θαη ν ξπζκφο, νη κνξθέο θαη ηα θνζηνχκηα, νη θηλήζεηο θαη ε εθθνξά ηνπ 

ιφγνπ, δελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο γήηλνπο λφκνπο. Ήζεια λα κπνξψ λα 

δψζσ κηα κηθξή γεύζε από ηελ αιήζεηα.
1365

 

  

Πίζς απυ ηα θυβζα ημο δαζηάθμο ηδξ οπμηνζηζηήξ ηνφαεηαζ δ πναβιαηζηή επζδίςλδ 

ημο ΐ. Γζχβα: «λα κεηαθέξεη ηνλ ζεαηή κπξνζηά ζηελ θνζκηθή ζθελή». Να ημο 

απμηαθφρεζ ηδκ μοζία ηδξ φπανλδξ ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ πμο δζέπμοκ ημ ζφιπακ. Γζ‟ 

αοηυ βνάθεζ εέαηνμ μ ΐ. Γζχβαξ. Ώοηυξ είκαζ μ πνμμνζζιυξ ηαζ μ ζημπυξ
1366

 πμο έπεζ 

ακαεέζεζ ζημκ εαοηυ ημο. Παναδέπεηαζ, δδθαδή, υηζ βνάθεζ εέαηνμ ιε δμηζιζαηή 

                                                 
1364

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζ.38: «Ο ζπγγξαθέαο 

είκαζ πνςηίζηςξ κμδηζηυ άημιμ. Βπζημζκςκεί ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιέζς ηδξ ηαεανήξ κυδζδξ. Μζα 

αίζεδζδ πμο δεκ είκαζ ιυκμ ζςιαηζηή, αθθά ηαζ ροπζηή. Δ αίζεδζδ πμο δζαεέημοκ υθα ηα υκηα, 

αηυιδ ηαζ ημ ηεθεοηαίμ πεηναδάηζ, βζα κα ζοθθαιαάκμοκ ημοξ ακεπαίζεδημοξ ρζεφνμοξ ημο ημζιζημφ 

Λυβμο. Σδξ βκςζηήξ ηαζ άβκςζηδξ θφζδξ, δδθαδή. Δ απυδεζλδ ηςκ ζηέρεχκ ιμο βίκεηαζ απυ ηδκ 

εκηέθεζα ή υπζ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο ένβμο ιμο. Δ εκηέθεζα αοηή, δεκ ελδβείηαζ ιε ημοξ βκςζημφξ 

ηακυκεξ ηδξ ημζκήξ θμβζηήξ, αθθά ιε ηδκ ίδζα ημο ηδ γςή πμο ακααθφγεζ. Καζ δ γςή είκαζ υθα υζα δεκ 

λένμοιε, υπζ υζα λένμοιε.» 
1365

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο δεμπμζυξ, φ.π., ζ.16 
1366

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Μμκαπζηή δζαδνμιή ζημ εεαηνζηυ θυβμ». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδκ Άκκα Κυηαθδ,  

Πξηλ, 7 Αεηειανίμο 1997: « (…) ήκεξα πξνζπαζψ λα πεξάζσ ην ζέαηξν ζε δνθηκηνγξαθηθνχο φξνπο.» 
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εειαηζηή. Μζα εειαηζηή πμο επζηεκηνχκεηαζ ηονίςξ ζε οπανλζαηά ηαζ μκημθμβζηά 

γδηήιαηα. Ώοηυξ είκαζ βζα ημκ ΐ. Γζχβα μ πνμμνζζιυξ ημο ζοββναθέα: δ 

«απμηάθορδ» ημο άννδημο. Βπζεοιεί κα αημθμοεήζεζ ημκ δνυιμ πμο πάναλακ μζ 

ανπαίμζ Έθθδκεξ πμζδηέξ
1367

: ιοεμπθαζία ιέζς ηδξ μπμίαξ απμηαθφπημκηαζ ζημζπεία 

βζα ηδκ ημζιμβμκία, ηδ εεμβμκία ηαζ ηδ κμιμηέθεζα ηδξ θφζδξ. Ο ζοββναθέαξ είκαζ, 

θμζπυκ, έκαξ ιφζηδξ, έκαξ ζενμθάκηδξ1368. 

Ο Γηνμηυθζηζ
1369

 θαίκεηαζ υηζ επδνέαζε ιε ημ εεαηνζηυ ημο δυβια ηδ ζηέρδ ημο ΐ. 

Γζχβα, αθμφ ηζ εηείκμξ πάθεοε βζα έκα «εέαηνμ μοζίαξ», βζα έκα εέαηνμ αοημβκςζίαξ 

δεμπμζμφ ηαζ εεαηή, βζα έκα εέαηνμ πκεοιαηζηήξ ακάηαζδξ. ‟ αοηυκ ημκ εεαηή 

ζημπεφεζ ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ, ιε ηα ένβα ημο. ημκ ιοδιέκμ, επανηή εεαηή πμο εα 

επζγδηά ιέζα απυ ημ εέαηνμ ηδκ αοημβκςζία ηδξ φπανλήξ ημο 

  

Ο Ηθοποιός: κηα ζεκεηνινγηθή αλάγλσζε 

 

Σμ εεαηνζηυ ένβμ Ο εζνπνηφο είκαζ ίζςξ ημ πζμ πμθφζδιμ εεαηνζηυ ένβμ ημο ΐ. 

Γζχβα. Σα ηεζιεκζηά ζδιαίκμκηα πμο πνδζζιμπμζεί είκαζ πμθθαπθά, 

πμθοθεζημονβζηά
1370

 ηαζ αθθδθεπζηαθοπηυιεκα. Πνυηεζηαζ βζα έκα ένβμ 

αοημκακαθμνζηυ ηδξ εεαηνζηήξ ηέπκδξ. Αεκ είκαζ απθχξ εέαηνμ εκ εεάηνς, αθθά έκα 

εεαηνζηυ ένβμ πμο «παίγεζ» ιε ηδκ έκκμζα ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ πνμαάθθεζ πάκς 

ζημ πνςηυηοπμ ένβμ ακαθμνάξ -Ζ ηειεπηαία καγλεηνηαηλία ηνπ Κξαπ (Μπέηεη)- ιζα 

κέα εεαηνζηή πνάλδ ςξ έκα οπεν-ηείιεκμ ζδιαζκυκηςκ ηαζ ζδιαζκμιέκςκ.  

                                                 
1367

ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Δ ζοιαμθή ηδξ βοκαίηαξ ζημκ ακενχπζκμ Μφεμ», υ.π., ζζ.39-40: «Οζ ανπαίμζ 

Σναβζημί -ηαζ πνέπεζ κα ζαξ μιμθμβήζς υηζ δ ηναβςδία είκαζ δ ηαηαβναθή ημο ακενχπζκμο αβχκα βζα 

ηδκ ηεθείςζή ημο, βζ‟ αοηυ ηαζ ημ εεςνχ ημ ακχηενμ είδμξ πμίδζδξ- δεκ έβναρακ ηίπμηε εηηυξ ιφεμο. 

‟ αοημφξ ημοξ πχνμοξ ηζκήεδηακ βζαηί εηεί ήηακ ημ ιοζηζηυ ηςκ ακενςπίκςκ. Βηεί ήηακ δ ιμκαδζηή 

αθήεεζα. Βηεί δ κμιμηέθεζα ηδξ ακενχπζκδξ πνάλδξ. (…) πζζηεφς αοηά πμο ζαξ θές ηαζ ηα εκκμχ, βζα 

ημκ απθμφζηαημ θυβμ υηζ ηα έπς δμηζιάζεζ ζημ ένβμ ιμο ηαζ είδα υηζ θεζημονβμφκ.» 
1368

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Υνςιαηζζηέξ Γοκαίηεξ, Με ιμδίζηνα ημκηεφεζ κα ιμζάζεζ ημ εέαηνυ ιαξ!». Ώπυ 

ζοκέκηεολδ ζηδκ Παναζηεοή Καηδιενηγή, φ.π.,: «Δ γςή ημο εεάηνμο είκαζ δ οπένααζδ. Δ ίδζα δ 

ζηδκή ημο εεάηνμο είκαζ οπενααηζηή, έκαξ πχνμξ ζενυξ, υπμο υηζ αημοιπάεζ, θεφβεζ απυ ηδ 

ηαεδιενζκυ θαζκυιεκμ ηαζ ιπαίκεζ ζημοξ ιοζηζημφξ πχνμοξ. Έηζζ ιαξ ημ πανέδςζακ μζ πνυβμκμί 

ιαξ.(…) Ββχ ζακ εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ αθέπς ημκ ηαζκμφνβζμ άκενςπμ, κα ελεθίζζεηαζ ζε ιζα 

αημιζηή πνμζςπζηυηδηα. (…) Κάπμζμξ πμο πνάβιαηζ ηαηάθενε κα ιπεζ ζημ δνυιμ πμο έπεζ αοηυ ημ 

ζηυπμ είκαζ απυ ηδ ιζα ιενζά μ Γθξνηφθζθη (…) απυ ηδκ άθθδ μ Μξφδεθ ιε ημ ηεθεοηαίμ εζδζηά ένβμ 

ημο, ημοξ Δκηγθξέδεο. Βηεί οπάνπεζ ημ παζπκίδζ ηαζ ημ κευηενμ ήεμξ ηαζ δ πνμζςπζηή εθεοεενία.» 
1369

 Γ. Γηνμηυθζηζ, Γζα έκα θηςπυ εέαηνμ, φ.π., ζ.69: «Μαξ εκδζαθένεζ μ εεαηήξ πμο έπεζ βκήζζεξ 

πκεοιαηζηέξ ακάβηεξ, ηαζ γδηάεζ αθδεζκά, ιεξ απ‟ ηδκ ακαιέηνδζή ημο ιε ηδκ πανάζηαζδ, κ‟ ακαθφζεζ 

ημκ εαοηυ ημο. 
1370

Μανίηα Θςιαδάηδ, διεζςηζηή ημο μθζημφ εεαηνζημφ θυβμο, φ.π., ζ.35 «Αζαπίζηςζδ πμθφ 

ζδιακηζηή βζα ημ εεαηνζηυ ζοιαάκ: ημ εεαηνζηυ ζδιείμ είκαζ πμθοθεζημονβζηυ, ηα δε ζδιεζαηά 

ζοζηήιαηα πμο ζπδιαηίγεζ δεκ απμηεθμφκ ζηεβακά ηςδζημπμζδιέκα ζοζηήιαηα, δζέπμκηαζ ακηζεέηςξ 

απυ νεοζηυηδηα ηζ εοεθζλία.» 
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Σμ ηεκηνζηυ πνυζςπμ ημο ένβμο είκαζ έκαξ εζνπνηφο. Ο ζοββναθέαξ δεκ αζπμθείηαζ 

ιε ηδκ ζζημνία εκυξ μπμζμοδήπμηε άκηνα -ακχκοιμο ή επχκοιμο- αθθά ακαθένεηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζε έκακ δεμπμζυ. ίβμονα δ επζθμβή αοηή δεκ είκαζ ηοπαία. Ο ηνυπμξ 

πμο μ ΐ. Γζχβαξ πεζνίγεηαζ ηδκ ζδζυηδηα ημο δεμπμζμφ απμηαθφπηεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα 

ημ ηονίανπμ ηεζιεκζηυ ζδιαίκμκ ζημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ. Έηζζ, ακαβκςνίγμοιε ζημ 

ηεζιεκζηυ ζδιαίκμκ εζνπνηφο ημοθάπζζημκ ηνεζξ κμδιαηζηέξ επζζηνςιαηχζεζξ, ηνία 

ζδιαζκυιεκα: 

 

α) δδθςηζηή
1371

 ζδιαζία: 

Ο ΐ. Γζχβαξ πνμζπαεεί κα ανεζ έκα δναιαημονβζηυ ζπήια, έκα ηαθμφπζ ιοεμπθαζίαξ 

ημ μπμίμ αθεκυξ κα είκαζ νεαθζζηζηυ ηαζ αθεηένμο κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ πνυεεζή 

ημο κα απμηαθφρεζ ηδ ιεηαθοζζηή ημο ζηέρδ. Οναιαηίγεηαζ, έηζζ, έκακ 

ιμκυθμβμ/ελμιμθυβδζδ. Πμζμ εα ιπμνμφζε κα είκαζ, υιςξ, ημ οπμηείιεκυ ημο; Έκαξ 

ημζκυξ, ηαεδιενζκυξ άκενςπμξ πςνίξ ηακέκα ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ; Ώοηυ δεκ 

ζηακμπμζεί ημκ ΐ. Γζχβα. Βίκαζ ημζκυημπμ ηαζ ηεηνζιιέκμ. Σμ οπμηείιεκυ ημο πνέπεζ 

κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα παηά ζηδ βδ αθθά ηαζ κα ίπηαηαζ ηαοημπνυκςξ. Να ηζκείηαζ 

άκεηα ζημ θμβζηυ υζμ ηαζ ζημ θακηαζζαηυ. Να δζαηδνεί ηδ ζοκμπή ημο αθθά ηαζ κα 

δζαννδβκφεηαζ ζε επζιένμοξ ηαοηυηδηεξ. Να αζζεάκεηαζ ηαζ κα δζ-(άθθςκ) 

αζζεάκεηαζ. Να αθδβείηαζ αθθά ηαζ κα ενιδκεφεζ. Να εκδφεηαζ ηαζ κα οπμδφεηαζ. Σμ 

πνυζςπμ πμο ακαγδηά είκαζ έκαξ εζνπνηφο. Δ ζφιααζδ ηδξ οπμηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ 

ημο δεμπμζμφ οπενηαθφπηεζ ημ γδημφιεκμ ημο ζοββναθέα: κα παίγεζ ζε δφμ επίπεδα 

ημ νεαθζζηζηυ ηαζ ημ θακηαζζαηυ ηαοηυπνμκα. Ο ήνςάξ ημο εα είκαζ, θμζπυκ, έκαξ 

δεμπμζυξ, πμο πνυηεζηαζ ημ ίδζμ ανάδο κα παίλεζ έκακ νυθμ. Ο νυθμξ αοηυξ είκαζ μ 

Κναπ ζημ ένβμ ημο Μπέηεη Ζ ηειεπηαία καγλεηνηαηλία ηνπ Κξαπ
1372

.  

 

Δζνπνηφο: Ώπφςε δίλσ πξεκηέξα. ε δπν ψξεο. Κξαπ. Θα ζηαζψ ζηε ζθελή νινκφλαρνο 

θαη ζα παίμσ Κξαπ. Αελ είρα άιιε ιχζε … Ώλ απνηχρσ ζα απηνθηνλήζσ (…) 

 

                                                 
1371

Keir Elam, φ.π., ζ.32: «Ώηυιδ ηαζ ζηδ νεαθζζηζηυηενδ δναιαηζηή ακαπανάζηαζδ μ νυθμξ ημο 

ζδιεζαημφ μπήιαημξ κα οπμηαεζζηά ιζα μνζζιέκδ ηαηδβμνία ακηζηεζιέκςκ δεκ ελακηθεί ζε ηαιζά 

πενίπηςζδ ημ ζδιεζςηζηυ ημο εφνμξ. Πένα απυ ημκ ααζζηυ αοηυ νυθμ δήθςζδξ, ημ εεαηνζηυ ζδιείμ 

απμηηά ακαπυθεοηηα δεοηενεφμοζεξ ζδιαζίεξ βζα ημ ημζκυ, μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ, 

δεζηέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ αλίεξ πμο ζζπφμοκ ζηδκ ημζκυηδηα πμο ακήημοκ ηυζμ μζ ζοκηεθεζηέξ ηδξ 

εεαηνζηήξ πνάλδξ υζμ ηαζ μζ εεαηέξ.» 
1372

 Samuel Beckett, Κάζαξζε θαη άιια έξγα, ιηθν. εναθείι ΐεθέκηγα, Scripta, Ώεήκα, 2001, ζ.1 
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Ο νυθμξ ημο Κναπ είκαζ, πάθζ, έκαξ ιμκυθμβμξ/ελμιμθυβδζδ. Ώηνζαχξ υηζ 

μναιαηίζηδηε ηαζ μ ΐ. Γζχβαξ. Ώπ‟ ηδ ιζα μ ακχκοιμξ εζνπνηφο ημο ηαζ απ‟ ηδκ 

άθθδ μ Κναπ. Οζ δφμ ιμκυθμβμζ ιπθέημκηαζ. Αζαηεζιεκζηά ηαζ ζηδκζηά. Ο εζνπνηφο 

ημο ΐ. Γζχβα ηάκεζ υηζ ηαζ μ Κναπ. Ξεηζκά εκχπζυκ ιαξ έκακ ιμκυθμβμ, 

ελμιμθμβμφιεκμξ υιςξ ηδ δζηή ημο ζζημνία. ακ άθθμξ Κναπ λεηοθίβεζ ηδ δζηή ημο 

ιαβκδημηαζκία γςήξ. 

 

Δζνπνηφο: Σειεπηαία ερνιεςία ηνπ Κξαπ. … Γεληθή δνθηκή …  

(Ώπηνζπγθεληξψλεηαη γηα λα παίμεη) 

(…) Πεξπαηάσ κε γπκλά πφδηα πάλσ ζην ζαλίδη γηα λα κελ αζειγήζσ. 

Σαπηίδσ ηηο θηλήζεηο ηνπ θνξκηνχ κνπ κε ηνλ ειαζηηθφ ρξφλν απηήο ηεο λχρηαο, 

γηα λα κελ αζειγήζσ. πκπηέδσ ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηφο κνπ θαη απνζηάδσ 

ηα ιφγηα κνπ γηα λα κελ αζειγήζσ …1373
 

 

Ο εζνπνηφο αοημζοβηεκηνχκεηαζ. Πνυηεζηαζ κα «παίλεζ» ιέζα ζημ δςιάηζυ ημο, ημκ 

εαοηυ ημο ιε κμδημφξ εεαηέξ ιυκμ ηα πνυζςπα πμο ημκ ζδιάδερακ, ημοξ κεηνμφξ 

βμκείξ ηαζ ημκ δάζηαθμ οπμηνζηζηήξ ημο: 

 

Δζνπνηφο: (αλ λα παξαθνινπζεί ην δσκάηην) 

ινη εδψ! (επηζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ ζηα δχν πξνζσπεία) Βζχ!... Δ κακά!... 

Κη ν Αάζθαινο! … ινη εδψ;1374
 

 

Με ακαθοηζηή πενζβναθή ακαθένεηαζ ζηδκ πνμεημζιαζία ηδξ αθθαβήξ ημο ζε 

εζνπνηφ, ζε ζχια, δδθαδή, επζδεηηζηυ ιεηαιυνθςζδξ. 

 

Δζνπνηφο: Αηαζπάηαη ην ζψκα κνπ ζηηο πνιιαπιέο επηξξνέο ηνπ νπξαλνχ. Αηαζπψληαη 

νη αηζζήζεηο ζηα θχηηαξά κνπ. Σν θαζέλα θάηη άιιν λα πξνζιακβάλεη θαη λα 

αηζζάλεηαη… Δ απεξαληνζχλε ηεο θχζεο. Δ απεηξφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ 

ραξαθηήξσλ …1375
  

 

                                                 
1373

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο δεμπμζυξ, φ.π., ζ.1 
1374

 Απηφζη ζ.2 
1375

 Απηφζη ζ.2 
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Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζενμηεθεζηία, ιζα ιοδηζηή δζαδζηαζία ζε ζθαίνεξ έλς απυ ηα υνζα 

ημο μνεμθμβζζιμφ. Πνυηεζηαζ βζα επέηηαζδ ηςκ ηοηηάνςκ ζηδκ «απενακημζφκδ ηδξ 

θφζδξ», βζα δζείζδοζδ ζε «άπεζνμοξ παναηηήνεξ». Ώοηή είκαζ δ εζςηενζηή δζενβαζία 

ημο δεμπμζμφ. Έπμκηαξ εκδοεεί ημκ νυθμ «δεμπμζυξ» απεοεφκεζ ηδκ ενχηδζδ πμο ημκ 

ηαίεζ ζημκ κεηνυ παηένα ημο. 

 

Δζνπνηφο: Παηέξα, πνην είλαη ην ζσζηφ; Να κελ γλσξίδεηο θαη λα δηαλχεηο ηπθιφο ηνλ 

δξφκν ζνπ σο ην ηέινο; Ή λα γλσξίδεηο θαη λα δηαζπάο ηε ζσκαηηθή ζνπ 

δχλακε ζε απεηξνζηά κφξηα πνιιαπιψλ αηζζήζεσλ;1376
 

 

Ώοηυξ είκαζ μ ηονίανπμξ πνμαθδιαηζζιυξ ημο ήνςα/δεμπμζμφ ημο ΐ. Γζχβα. Σμ ακ 

εα αημθμοεήζεζ ημκ δφζημθμ δνυιμ ηδξ βκχζδξ ή ακ εα αθεεεί ζηδκ βαθήκδ ηδξ 

άβκμζαξ. Κζ απυ ηδ ζηζβιή πμο δζαηοπχκεζ ημ ενχηδια αοηυ ανπίγεζ ηαζ δ νζγζηή ημο 

ιεηαιυνθςζδ. Βδχ οπεζζένπεηαζ δ ακαηνεπηζηή θακηαζία ηαζ έιπκεοζδ ημο ΐ. 

Γζχβα πμο ακαπμδμβονίγεζ ηα ηαεζενςιέκα. Δ απάκηδζδ πμο πενζιέκεζ μ δεμπμζυξ 

ένπεηαζ ιέζα απυ ηα θυβζα ημο κεηνμφ παηένα ημο. Μυκμ πμο βζα κα επζηεοπεεί αοηυ 

μ δεμπμζυξ  ιεηαζημζπεζχκεηαζ πθήνςξ ζηδ ιμνθή ημο παηένα ημο.  

 

Δζνπνηφο: Ώηζζάλνκαη θηφιαο λα ζε εκπνηίδνκαη. (…) Καη βέβαηα ήξζεο. ε αηζζάλνκαη 

γαιαθηψδεο αίκα λα θπθινθνξείο ζηηο ιαλζάλνπζεο αξηεξίεο κνπ. ηηο 

αζηξηθέο κνπ θιέβεο. Ώπηή ε λχρηα είλαη ειαθξηά. Δ χιε αησξείηαη. Σα ιφγηα 

κνπ, νη θηλήζεηο κνπ. Παξάγνληαη απφ κφλα ηνπο. αλ αλαθιαζηηθά κηαο 

άιιεο δσήο. ΐξίζθνκαη αλεμέιεγθηνο ζηηο πεξηδηλήζεηο ηεο αφξαηεο θχζεο 

(…)1377
 

 

Δ πενζβναθή ηδξ ιεηαιυνθςζήξ ημο πμο αημθμοεεί ιμζάγεζ ιε ημ ζπδιαηζζιυ 

ειανφμο ζηδ ιήηνα: 

Δζνπνηφο: Φηζπξίδεη «Καξνχνπνπνπιη …» Κηλήζεηο  πνπ ζπκίδνπλ λενγέλλεην. Κιάκα. 

Αχζθνια θξαηηέηαη ζηα δχν πφδηα. Ώλαγθάδεηαη λα ζηεξηρηεί ζηα ηέζζεξα. 

Λίγν-ιίγν μαλανξζψλεηαη. Σα ρείιε ηνπ αλαδεχνληαη. Πξνζπαζνχλ λα 

                                                 
1376

 Απηφζη ζ.2 
1377

 Απηφζη ζ.2 



 486 

αξζξψζνπλ θάπνηα ιέμε. Μηιάεη αξγά, κε ράζκαηα, κε αβέβαηε θσλή, αξρηθά 

παξαιιαγκέλε.
1378

 

 

Δ θέλδ «Κανμφμομομοθζ …» πμο ανενχκεζ μ εζνπνηφο είκαζ δ ίδζα θέλδ πμο 

πνδζζιμπμζεί ηαζ μ Κξαπ ημο Μπέηεη πνζκ λεηζκήζεζ ημκ ιμκυθμβυ ημο ηαζ 

ακαθένεηαζ ζηδκ ιπμιπίκα/ηαζέηα ιε ηδκ μπμία δπμβναθεί ηδ θςκή ημο. Δ 

ιεηαζημζπείςζδ ημο δεμπμζμφ έπεζ ζοκηεθεζηεί. Ο εζνπνηφο, ζακ κα λακαβεκκήεδηε, 

εκζανηχεδηε ημκ κεηνυ παηένα ημο ηαζ δζ‟ αοημφ εα πάνεζ απάκηδζδ ζηα ενςηήιαηά 

ημο. 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ πνεζαγυηακ κα επεκδφζεζ ημ δναιαημονβζηυ ημο ζπήια νεαθζζηζηά. Έκαξ 

δεμπμζυξ είκαζ ημ πζμ δυηζιμ υνβακμ ιεηαιυνθςζδξ ηαζ εκζάνηςζδξ. Μυκμ πμο εδχ 

δ «εκζάνηςζδ» είκαζ ηονζμθεηηζηή. Γίκεηαζ, δδθαδή, ηαζ ιμνθζηά μ παηέναξ ημο. 

Ώοηή είκαζ δ ηαηηζηή ημο, ημο ΐ. Γζχβα, ημ «εεαηνζηυ» ημο παζπκίδζ. ,ηζ 

οπαζκίζζεηαζ δ βθχζζα ημ πναβιαημπμζεί ζηδκ ηονζμθελία ζηδκζηά: υπςξ υηακ 

ιίθδζε βζα «αθθδθμθάβςια» ημο ηυζιμο ζημ Δζηηαηφξην Humanismus επζδυεδηακ 

υθμζ ζημκ ηακζααθζζιυ ή υηακ ζηδκ πνμζπάεεζα κα ανεζ ηα παιέκα ημο πνήιαηα μ 

Γααυη (Οη κπξηδφιεο) ηαηαανμπείγεζ ημκ θίθμ ημο ή υηακ απμηαθείηαζ Γνινθφλνο 

ηάπμζμξ πμο ζηυηςζε ιζα ιφβα (Ζ θσκσδία ηεο κχγαο) η.μ.η. Ο ΐ. Γζχβαξ 

ιμνθμπμζεί ηαζ εζημκμπμζεί, ηζξ βθςζζζηέξ ιεηαθμνέξ ηαζ ηα ζηδκζηά ζδιεία
1379

, 

χζηε κα ελακηθήζεζ ηζξ ζοκδδθχζεζξ ηαζ ηζξ οπμδδθχζεζξ ημοξ, ηαηαζηνέθμκηαξ έηζζ 

ημκ δδθςηζηυ
1380

 ημοξ μνεμθμβζζιυ. Γζα ιζα ηέημζα οπένααζδ, θμζπυκ, ημο πνεζαγυηακ 

ζηδκ ηονζμθελία έκαξ δεμπμζυξ, ημ ηαηελμπήκ ζηεφμξ ιεηαιυνθςζδξ. ηδκ 

νεαθζζηζηή ημο ακαθμνά πνυηεζηαζ βζα ημκ δεμπμζυ πμο ελζαξθψλεη. 

 

α)   οκδδθςηζηή ζδιαζία
1381

 

                                                 
1378

 Απηφζη ζ.2 
1379

 Μανίηα Θςιαδάηδ, φ.π., ζ.22: «ε υθα ηα είδδ εεάηνμο ημ βθςζζζηυ ζδιείμ (δ θέλδ) δδθχκεζ, 

ζοκδδθχκεζ (εκηυξ ηδξ ηαζ δίπθα ηδξ, άθθεξ ακαθμνέξ), οπμδδθχκεζ (ακάθοζδ αάζεζ ηάπμζμο 

ζοιαμθζζιμφ) ηαζ ζοκ-οπμδδθχκεζ (εκηυξ ηδξ ή δζπθά ηδξ άθθμξ ζοιαμθζζιυξ πμο εκανιμκίγεηαζ ή 

ανίζηεηαζ ζε εέζδ ακηζπανάεεζδξ ιε ημκ πνχημ).» 
1380

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, φ.π., ζ.41: «Δ πζμ ζζπονή εζηυκα είκαζ (…) αοηή πμο απαζηεί ημκ πζμ πμθφ πνυκμ 

βζα κα ιεηαθναζηεί ζε πναηηζηή βθχζζα, είηε ηνφαεζ ιζα ηενάζηζα δυζδ ειθακμφξ ακηίθαζδξ, (…) 

είηε είκαζ ηφπμο παναζζεδηζημφ, (…) είηε οπμαάθθεζ ηδκ άνκδζδ ηάπμζαξ μοζζχδμοξ θοζζηήξ 

ζδζυηδηαξ, είηε επζζφνεζ ημ βεθμίμ. 
1381

 Keir Elam, φ.π., ζζ.33-34: «Δ ζοκδήθςζδ είκαζ ιζα παναζζηζηή ζδιαζζμθμβζηή θεζημονβία. (…) 

Κάεε πηοπή ηδξ πανάζηαζδξ δζέπεηαζ απυ ιζα δζαθεηηζηή ιεηαλφ δήθςζδξ ηαζ ζοκδήθςζδξ. (…) Σα 

πνάβιαηα πνδζζιεφμοκ ζημ ααειυ πμο ζδιαίκμοκ.» 
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ε έκα δεφηενμ επίπεδμ, μ δεμπμζυξ εκζανηχκμκηαξ ηα δζάθμνα πνυζςπα ηα απμδίδεζ 

ή ζηδ εεαηνζηή βθχζζα ηα «ενιδκεφεζ». Ο ΐ. Γζχβαξ οπαημφμκηαξ ηαζ πάθζ ζηδκ 

ηονζμθεηηζηή  απυδμζδ ηδξ θέλδξ ενιδκεία αάγεζ ημκ εζνπνηφ πμο ελζαξθψλεη ημκ 

Αάζηαθμ οπμηνζηζηήξ κα εξκελεχεη ημκ Κναπ. πζ απθχξ κα ημκ απμδχζεζ ζηδκζηά, 

αθθά κα ημθιά ηαζ ιζα δζαθμνεηζηή ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ημο ιπεηεηζημφ 

νυθμο/Κναπ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ επελήβδζδξ ημο ζοιαμθζζιμφ ημο. Καηά ημκ ΐ. 

Γζχβα, μ Κναπ δεκ είκαζ υπςξ μ Μπέηεη ημκ θακηάζηδηε έκαξ ιμκαπζηυξ 

δθζηζςιέκμξ άκηναξ πμο ακαπμθεί ηζξ παιέκεξ εοηαζνίεξ ηδξ κζυηδξ ημο ηαζ 

ακηζιεηςπίγεζ ιε ζηεπηζηζζιυ ηζξ επζθμβέξ ημο. Ο ΐ. Γζχβαξ δζααθέπεζ ζημκ πνυζςπμ 

ημο Κναπ έκακ απυ ημοξ επζγχκηεξ ιεηά απυ ηδκ μθμζπενή ηαηαζηνμθή ηδξ βδξ απυ 

ηνμιενυ ζεζζιυ, πθδιιφνα ηαζ αθακζζιυ ημο ακενχπζκμο πμθζηζζιμφ. Ο δζαζςεείξ 

Κναπ ηνφαεηαζ ζε ιζα ζπδθζά ηαζ υηακ ζοκένπεηαζ ιεηά απυ ηαζνυ έπεζ πθέμκ 

λακαανεί ηδκ ικήιδ πμο ημκ μδδβεί ζηδκ ανπεηοπζηή ημο φπανλδ, ζημ παζδζηυ ζηάδζμ 

ηδξ ακενςπυηδηαξ. Οπυηε ηαζ ακαηαθεί βεβμκυηα ηαζ εζηυκεξ απυ ηδκ πνςηανπζηή 

θάζδ ηδξ γςή ημο. Ώοηυξ είκαζ μ Κναπ πμο μναιαηίγεηαζ μ ΐ. Γζχβαξ.  

 

Δζνπνηφο/Αάζθαινο: Φήγκαηα κλήκεο … ρη δελ είρε καγλεηφθσλν. Βίλαη κεγάιν ιάζνο 

ηνπ Μπέθεη. (…) Οξγαληθφ ιάζνο ηνπ έξγνπ. Ο Κξαπ είρε θαηαιεθζεί 

απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Σνλ παηδηθφ. Ώπφ έλα παηδί. Έηζη ζέισ ην 

πξφζσπφ ζνπ. (…) ΐέβαηα. Αελ ππήξρε καγλεηφθσλν. Ώλαπαξήγαγε 

κηκεηηθά ηνλ πνιηηηζκφ. (…) Ώπηφο είλαη ν Κξαπ!1382 

(…) Ώπνκνλσκέλνο ζε κηα ζπειηά γηα λα απνθεχγεη ηνλ θαχζσλα, 

ζα κάζεη λα επηβηψλεη ηε λχρηα. Αηεζηαικέλεο θφξεο, επαίζζεηε αθνή. 

Οιηθή λφεζε. Ναη, ζα αλαπηχμεη νιηθή λφεζε. Έηζη ζε ζέισ απφςε. 

ηαλ κεγαιψζεη ν Κξαπ, ζα είλαη ηέιεηα ελαξκνληζκέλνο κε ηηο 

θαηλνχξγηεο πιαλεηηθέο ζπλζήθεο. (…) Υσξίο παξαηζζήζεηο. Υσξίο 

ςεπδαηζζήζεηο. Να βξίζθεη ηα θαηάιιεια θπηά ζηα ηπθιά. Θα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπιιακβάλεη ηνλ ζπκπαληηθφ ρξφλν. Να γλσξίδεη ηη 

αθξηβψο ζπκβαίλεη ζ‟ φινλ ηνλ γαιαμία θάζε ζηηγκή. Δ ζπλερήο 

επαθή ηνπ κε ηνλ έλαζηξν νπξαλφ ζα ηνλ κεηαηξέςεη λχρηα κε ηε 

λχρηα ζε γαιαμηαθφ άλζξσπν. Θα εμνηθεησζεί κε ηελ ηδέα ηεο 

                                                 
1382

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, φ.π., ζ.19 
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κεηάβαζεο, γηαηί ζα έρεη κάζεη λα επηβηψλεη κέζα ζην ζθνηάδη ηνπ 

Γαιαμία … Θα έρεη κάζεη λα εμαπιψλεηαη ζηνλ Γαιαμία … Ώπηφλ ηνλ 

Κξαπ ζα παίμνπκε απφςε. Πάκε! (εθψλεηαη κε ηελ κπάια ζην ρέξη. 

βήλεη ηα θεξηά, αλνίγεη ηελ πφξηα, βγαίλεη, ηελ θιείλεη πίζσ ηνπ. Σν 

δσκάηην γηα ιίγν ζθνηεηλφ θη έξεκν.) Σέινο.
1383

 

 

Ο Κναπ εξκελεχεηαη, ζοκεπχξ, ςξ έκαξ αηυια «κέμξ άκενςπμξ» ιε ακεπηοβιέκμ 

εβηέθαθμ, υπςξ αοημί πμο ηαηά ηαζνμφξ έπεζ πενζβνάρεζ ζηα εεαηνζηά ημο ηαζ ημοξ 

μπμίμοξ μκμιάγεζ ιε δζαθμνεηζηά πνμζςκφιζα ηάεε θμνά: π.π. «Σνίθμαμζ άκενςπμζ» 

ή «Εζπκμί» (Σν βνπλφ), Λζημί (Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα), «βαθαλζαηυξ άκενςπμξ» 

(Ζζνπνηφο), «κμδηζηυξ άκενςπμξ» (Σν Μπνδφ), η.μ.η. Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ ημο 

«κέμο ηφπμο» ακενχπμο είκαζ δ απάνκδζδ ηάεε ιεηαθοζζηήξ
1384

 πανδβμνζάξ ηαζ δ 

«μθζηυηδηα», δ ζοκεζδδημπμίδζδ, δδθαδή, ηδξ ημζκήξ πνμέθεοζδξ, ηδξ δζαζφκδεζδξ 

ηαζ αθθδθελάνηδζδξ ηςκ πάκηςκ ιέζα ζημ ζφιπακ. Ο άκενςπμξ πμο ζοθθαιαάκεζ 

αοηήκ ηδκ ηνοιιέκδ αθήεεζα μκμιάγεηαζ απυ ημκ ΐ. Γζχβα, «κμδηζηυξ», «μθζηυξ», 

«βαθαλζαηυξ», ανπεηοπζηυξ ηηθ. Έκαξ ηέημζμξ άκενςπμξ είκαζ, βζα ημκ ΐ. Γζχβα, ηαζ 

μ Κναπ ημο εεαηνζημφ ένβμο ημο Μπέηεη Ζ ηειεπηαία καγλεηνηαηλία ηνπ Κξαπ. Ο 

άκενςπμξ πμο δζαζχγεηαζ απυ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο πθακήηδ ηαζ -ςξ άθθμξ Νχε- 

θένεζ ζηδκ ηζαςηυ ημο πκεφιαηυξ ημο ηα ζημζπεία ηδξ ανπεηοπζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο 

υκημξ. Πνυηεζηαζ βζα ημκ βαθαλζαηυ άκενςπμ, ηάημπμ ηδξ μθζηήξ βκχζδξ, ηδξ έκκμζαξ 

ηδξ ιεηάααζδξ ηαζ ηδξ επακαβέκκδζδξ. 

 

Ώοηή, υιςξ, είκαζ ιζα ζοκδδθςηζηή ζδιαζία πμο δίκεζ μ ΐ. Γζχβαξ ζημκ εζνπνηφ ημο, 

αθμφ παίγεζ, ηαζ πάθζ, ιε ηδκ εηοιμθμβία ηδξ θέλδξ. Ώθμφ μ δεμπμζυξ ημο 

«ενιδκεφεζ» ζηδκζηά ημκ Κναπ, αξ ημκ εξκελεχζεη ηαζ ζδεμθμβζηά. Μέζα απυ αοηήκ 

ηδκ πνμζέββζζδ, ημ ένβμ ημο Μπέηεη ςξ δζαηεζιεκζηή ακαθμνά απμηεθεί ηζ αοηυ 

ηεθζηά έκα ζδιαζκυιεκμ ηαεεαοηυ. 

 

β) Τπμδδθςηζηή
1385

 ζδιαζία 

                                                 
1383

 Απηφζη ζ.22 
1384

 Ώκηίζημζπδ είκαζ ηαζ δ ενιδκεία ημο «οπενακενχπμο» ημο Φν. Νίηζε απυ ημοξ ιεθεηδηέξ ημο. 

ΐθέπε: Keith Ansell Pearson, Νίηζε, υ.π., ζ.139: «ημ έηζζ ιίθδζε μ Γαναημφζηνα μ υνμξ (…) 

οπμδδθχκεζ απθχξ ημκ κέμ ηφπμ ακενχπμο πμο έπεζ απμδεπηεί ηα κέα ημο εακάημο ημο Θεμφ, 

πνμζπαεεί κα ελαζηεί ηδκ πανμφιεκδ επζζηήιδ ηαζ απμηδνφζζεζ ηδ ιεηαθοζζηή ηδξ δεζηήξ.» 
1385

 Μζζέθ Φμοηχ, Οζ θέλεζξ ηαζ ηα πνάβιαηα, φ.π., ζζ.161-162: «Δ ανπή ηδξ πνχηδξ μκμιαζίαξ ηαζ 

ηδξ ηαηαβςβήξ ηςκ θέλεςκ ζζμγοβίγεζ ημ ηοπζηυ πνςηείμ ηδξ ηνίζδξ. Θα έθεβε ηακείξ υηζ ζε υθμ ημ 
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Ο δεμπμζυξ, ιέπνζ ηχνα, κεηακνξθψλεηαη ηαζ εξκελεχεη. Ώθμφ, θμζπυκ, έκαξ δεμπμζυξ 

ιπμνεί κα ιεηαιμνθχκεηαζ ζε ηαζ κα ενιδκεφεζ ζηδ ζηδκή ακφπανηηα υκηα, δδθαδή 

ηα δναιαηζηά πνυζςπα, βζαηί κα ιδκ ιπμνεί κα ελζαξθψζεη ηαζ κεηνμφξ. κηα, 

δδθαδή, πμο ζημ επίβεζμ επίπεδμ εεςνμφκηαζ μοζζαζηζηά ακφπανηηα. πςξ μ 

δεμπμζυξ «γςκηακεφεζ» κμδηέξ, ηεζιεκζηέξ οπάνλεζξ, ηα δναιαηζηά πνυζςπα εκυξ 

ένβμο, ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ιπμνεί κα δσληαλέςεη ηαζ ημοξ κεηνμφξ. Άοθεξ, επίζδξ, 

οπάνλεζξ εκυξ άθθμο πςνμπνυκμο. Κάπςξ έηζζ πνέπεζ κα ζηέθηδηε μ ΐ. Γζχβαξ υηακ 

επέθεβε ηδκ ζδζυηδηα ημο δεμπμζμφ βζα ημκ ηεκηνζηυ ημο ήνςα. Βλάθθμο, ηαηά 

ηαζνμφξ έπμοκ δδιζμονβδεεί ένβα ηέπκδξ πμο πνμζπαεμφκ κα δχζμοκ οθζηή 

οπυζηαζδ ζηα δναιαηζηά πνυζςπα  π.π. Λμοίηγζ Πζνακηέθμ Έμη πξφζσπα δεηνχλ 

ζπγγξαθέα (1921) αθθά ηαζ δ ηζκδιαημβναθζηή ηαζκία ημο Γμφκηζ Άθθεκ Σν πνξθπξφ 

ξφδν ηνπ Καΐξνπ (1985), ζηδκ μπμία μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ ηδξ ηαζκίαξ ζςιαημπμζείηαζ 

ηαζ αβαίκεζ απ‟ ηδκ μευκδ. Δ ζδζυηδηα ημο δεμπμζμφ, ζοκεπχξ, οπμδδθχκεζ ηαζ ηδ 

δοκδηζηή ζηακυηδηά ημο βζα εκζάνηςζδ άοθςκ υκηςκ.  

 

Με ημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ μ ΐ. Γζχβαξ, ζδιαζζμδμηεί ειθακχξ ηδ εεαηνζηή ηέπκδ,  

-ιέζς ηδξ οπμηνζηζηήξ ηέπκδξ, ςξ θμνέα απμηάθορδξ ηδξ ημζιζηήξ αθήεεζαξ. Σμ 

ζέαηξν ςξ θφζκνο ηαζ μ θφζκνο ςξ ζέαηξν ηαηά ημ Ώκαβεκκδζζαηυ πνυηοπμ. Ο 

δεμπμζυξ, ζημ πθαίζζμ αοηυ, κεηακνξθψλεηαη, εξκελεχεη ηαζ ελζαξθψλεη υκηα ηαζ 

οπάνλεζξ, απυ έκα «άθθμ» επίπεδμ, οθζηυ ή υπζ, μναηυ ή ιδ. Σμ ζδιακηζηυ είκαζ δ 

ζηδκή ηαζ δ δοκαηυηδηά ηδξ κα ιζιείηαζ ηαζ κα ακαπανζζηά. Έηζζ, Ο εζνπνηφο είκαζ 

ένβα ένβμ αοημακαθμνζηυ ηδξ εεαηνζηήξ ηέπκδξ. 

 

7. Ζ θαιή κνπ  Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα 

Δλδνθεηκεληθόηεηα 

Σα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα ζοκμιζθμφκ ιεηαλφ ημοξ δζυηζ είκαζ, μοζζαζηζηά, 

παναθθαβέξ πάκς ζε ζοβηεηνζιέκεξ ζδεμθμβζηέξ ημο ημπμεεηήζεζξ. Οζ ζδέεξ ημο πμο 

ζοπκυηενα πανμοζζάγμκηαζ ζηα εεαηνζηά ημο ένβα είκαζ: ημ ημζιζηυ αοβυ ηαζ δ 

ανπζηή έηνδλδ, μζ πμθθαπθμί εαοημί ημο «εβχ», ημ ενιαθνυδζημ, ηα πανάθθδθα 

                                                                                                                                            
εφνμξ ηδξ βθχζζαξ, ηαεχξ εηδζπθχκεηαζ ζε υθεξ ηζξ ανενχζεζξ ηδξ, είπαιε ημ είκαζ ζημ νδιαηζηυ ημο 

νυθμ ςξ ηαηδβυνδζδξ ηαζ ηδκ ηαηαβςβή ζημκ νυθμ ηδξ ςξ πνχηδξ οπμδήθςζδξ. Σμφηδ εδχ επζηνέπεζ 

κα οπμηαηαζηήζμοιε ημ δεζηκουιεκμ ιε έκα ζδιείμ, δ πνχηδ κα ζοκδέζμοιε έκα πενζεπυιεκμ ιε έκα 

άθθμ.» 
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ημζιζηά επίπεδα, δ αθθδθμδζαδμπή γςήξ ηαζ εακάημο ηαζ ιμηίαα υπςξ δνάημξ, 

ηαενέθηδξ ηηθ. ημ εεαηνζηυ ένβμ Ζ θαιή κνπ  Μάλα ε Κιπηαηκλήζηξα 

πενζθαιαάκμκηαζ ακαθμνέξ βζα ανηεηά απυ ηα πνμδβμφιεκα ζοζηαηζηά ηδξ ζηέρδξ 

ημο  ζημκ θυβμ ηδξ Κθοηαζικήζηναξ ηαζ ηδξ Εθζβέκεζαξ.  

 

Κιπηαηκλήζηξα: (…) Οληόηεηεο θαη φληα δνπιεχνπλ ζθιεξά λα ιχζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ησλ θφζκσλ θη φζν ην ζύκπαλ εμαπιψλεηαη ζην 

απξνζκέηξεην, ηφζν πην έμππλν γίλεηαη. Με κεγάιεο ηαρχηεηεο ν 

λνπο κνπ αλακνριεχεη ηηο απνζηάζεηο θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελ εμέιημε. 

ΐιέπσ ρηιηάδεο Γδέπα θαη Αρλάραλα, λα ηξέρνπλ ζαλ δαηκνληζκέλα 

πέξα δψζε κεο ην δεκηνχξγεκα κεηαθέξνληαο θαηλνχξηα κελχκαηα: 

ζαλ έξζεη ε κεγάιε ώξα ηεο ηέιεηαο απηνγλσζίαο απηνχ ηνπ 

αραλνχο φληνο, έλα επηπρηζκέλν θσο ζα επηθαιχςεη ην ζθνηάδη, θαη 

ζα ζπγθνιιεζεί κεγεζπζκέλνο ν παξάδεηζνο πνπ ζξπκκαηίζηεθε 

από ηε κεγάιε έθξεμε ηελ πξψηε κέξα ηεο δεκηνπξγίαο. Καη λα, 

κφιηο ηψξα έθηαζε έλα Ώρλάραλν θαη κνχ είπε πσο ήξζε ε ψξα λα 

γελλεζεί ζηνλ θφζκν ε θαηλνύξηα γεληά ησλ αλζξώπσλ, λα θέξεη 

θαιχηεξεο κέξεο. (…) Σν χκπαλ ζαο έρεη μεπεξάζεη θαη νη ζενί ζαο 

πξννξίδνπλ γηα αιιεινεμφλησζε …1386 

 

Δ δδιζμονβία ημο ζφιπακημξ απυ ηδ ιεβάθδ έηνδλδ ηαζ μ ενοιιαηζζιυξ ημο, δ 

ζοκεπήξ δζαζημθή ημο, μζ δζαθμνεηζηέξ μκηυηδηεξ μζ πζμ ελεθζβιέκεξ πκεοιαηζηά 

(Γγέπα ηαζ Ώπκάπακα), δ φπανλδ πανάθθδθςκ ηυζιςκ, δ ηαηαζηνμθή ηδξ παθζάξ 

βεκζάξ ηζ δ επζηνάηδζδ ιζαξ κέαξ εοθοέζηενδξ είκαζ ηα ζδιακηζηυηενα ζημζπεία ηδξ 

ζηέρδξ ημο ΐ. Γζχβα πμο πανμοζζάγμκηαζ ζαθέζηαηα ιε ημκ παναπάκς ιμκυθμβμ. 

Μάθζζηα βζα ηα «Ώπκάπακα» έπεζ λακαηάκεζ θυβμ ΐ. Γζχβαξ ζημ εεαηνζηυ ένβμ Big 

Bang: «Ρηδάξεο: Ώπηή … Ώπφζαλελ ζηε κεγάιε Κνιέηαλ θαη ρφξδνλ-ρφξδνλ εγψ αρκάηεπα 

ηελ δσήλ κε θνλθφληα θαη αρλάραλα.»1387 

 

Δ Εθζβέκεζα ένπεηαζ ιε ημκ δζηυ ηδξ θυβμ κα ζοιπθδνχζεζ: 

 

                                                 
1386

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ηαθή ιμο ιάκα δ Κθοηαζικήζηνα, φ.π., ζ.18 
1387

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Big Bang, φ.π., ζ.64 



 491 

Εθηγέλεηα: [ζηνλ Κάιρα] Ώλ κ‟ αγαπάο βνήζεζέ κε. Ρίμε φιν ην βάξνο ζνπ ζην 

θνξκί κνπ, λα ελσζψ ηειεησηηθά κε ηνλ πιαλήηε. αλ κεζπζκέλε ζε 

ηθεηεχσ. Οη αηζζήζεηο κνπ έρνπλ δηνρεηεπηεί ζ‟ φιε ηε ζθαίξα.(…) 

1388  

 

Δ έκςζδ ημο άκηνα ιε ηδ βοκαίηα ζηδ βδ πνμζδζμνίγεζ ημκ ζοιπακηζηυ κυιμ ηδξ 

έκςζδξ ημο εδθοημφ ιε ημ ανζεκζηυ. Οζ δφμ υρεζξ ζε ιία. Σμ Έκα ηαζ ημ θμκ. Γζ‟ 

αοηυ δ Εθζβέκεζα γδηά απεβκςζιέκα κα εκςεεί ενςηζηά ιε ημκ Κάθπα ζ‟ αοηυκ ημκ 

πθακήηδ βζα κα ιπμνέζεζ κα μθμηθδνχζεζ ημκ ηφηθμ ηδξ εδχ ζηδ βδ. 

 

Εθηγέλεηα: Ο νπξάληνο εαπηφο καο θξαηάεη θαη δπν θαη ηξεηο θνχθιεο, θακηά θνξά 

θαη ηέζζεξηο γηα λα νινθιεξσζεί.1389
 

 

Σέζζενεζξ εαοημί, ή αθθζχξ ζοιπακηζηέξ ηαηαζηάζεζξ φπανλδξ, πανμοζζάγμκηαζ ηαζ 

ζημ εεαηνζηυ Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο. Ο άκενςπμξ μθμηθδνχκεηαζ ιέζα 

απυ ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ζοκεζδδημπμίδζδ υθςκ ηςκ πθακδηζηχκ εαοηχκ ημο, πμο μ 

ζοββναθέαξ μκμιάγεζ εδχ «ημφηθεξ», ηαζ ζημ Γνλ Κηρψηε «μονάκζμοξ» εαοημφξ. Καζ 

ζημ ιοεζζηυνδιά
1390

 ημο Ο Αλζηζκέλνο άληξαο ακαθένεηαζ ζημκ βήζκμ εαοηυ ημφ 

ηαεεκυξ ιαξ ςξ «ιανζμκέηα», ημο μονάκζμο εαοημφ ιαξ. 

 

Κζκήζεζξ ιανζμκέηαξ απμδίδεζ μ ΐ. Γζχβαξ ηαζ ζηδκ Εθζβέκεζα ηαζ ημκ Κάθπα: 

 

[Δ Εθηγέλεηα ζηέθεη επεξεαζκέλε απφ ηε γνεηεία απηήο ηεο ψξαο. Οη θηλήζεηο ηεο, ζαλ λα 

εθπνξεχνληαη απφ έλαλ ζαπκαζηφ καξηνλεηίζηα. (…) Μπαίλεη ν Κάιραο κε θίλεζε ίδηα κε ηεο 

Εθηγέλεηαο. ηεηφο, ζαλ λα είλαη ηελησκέλα ηα λήκαηα πνπ ηνλ ηξαβάλε θαη δελ ηνλ αθήλνπλ λα 

γείξεη θνληά ζηελ Εθηγέλεηα.]1391
 

 

οκεπχξ, ηαζ ζ‟ αοηυ ημ εεαηνζηυ ένβμ απμηαθφπηεηαζ δ πεπμίεδζδ  ημο ΐ. Γζχβα υηζ 

μζ άκενςπμζ εηηυξ απυ ημκ βήζκμ έπμοκ ηαζ μονάκζμοξ εαοημφξ ή ημφηθεξ. ηδ βδ 

                                                 
1388

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ηαθή ιμο ιάκα δ Κθοηαζικήζηνα, φ.π., ζζ.44 
1389

 Απηφζη ζ.45 
1390

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Ώκεζζιέκμξ άκηναξ, φ.π., ζ.127: Ααιζακυξ: Σμ οπμρζάγμιαζ. Βδχ ηαζ ανηεηά 

πνυκζα. ΐθέπς, ηάεε ιένα ηαζ πζμ πμθφ, υηζ ηζξ πνάλεζξ ιμο ηζξ οπαβμνεφεζ ηάπμζμξ άθθμξ. Ώηυιδ ηαζ 

ηζξ ηζκήζεζξ ιμο, ηαζ ηα θυβζα ιμο. Βίιαζ ζακ ιανζμκέηα.  

 
1391

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ηαθή ιμο ιάκα δ Κθοηαζικήζηνα, φ.π., ζ.43 
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θεζημονβμφκ ςξ ιανζμκέηεξ ηςκ άθθςκ εαοηχκ ημοξ. Βπζπθέμκ μ Κάθπαξ ακαδεζηκφεζ 

ημκ ζηυπμ ημο ακενχπζκμο βέκμοξ: 

 

Κάιραο: (…) λα πείζνπκε ηα άιια έζλε λα ζπλεξγαζηνχλε, λα θχγνπκε απφ 

απηφ ην ειηαθφ ζχζηεκα κε ηηο θαθέο επηξξνέο, θαη ηνπο απάλζξσπνπο 

ζενχο πνπ παίδνπλε καδί καο.  Κάπνπ αιινχ ζε άιιν γαιαμία ππάξρεη 

ε ζέζε πνπ καο αξκφδεη.(…) Κη έηζη ζ‟ αξρίζεη ε αλαδήηεζε ηεο Γεο γηα 

άιιν γαιαμία, γηα άιιν ζχζηεκα θη άιινπο ζενχο πην ζνβαξνχο θη 

αλζξψπηλνπο. Κακηά επαλάζηαζε, θακηά ζξεζθεία, θακηά ζεσξία δε 

καο ζψδεη, απφ απηά ηα αφξαηα θαζίθηα πνπ ραζθνγεινχλε καδί καο, 

παξά ε θπγή καο. Μαθξηά, καθξηά απ‟ απηή ηε ζπκκνξία ησλ 

αξγφζρνισλ ζεψλ πνπ δηαθεληεχνπλ απηφ ην ειηαθφ ζχζηεκα θη απηφλ 

ηνλ Γαιαμία.
1392

 

 

Καιζά ενδζηεία ηαζ ηακέκα βήζκμ ζφζηδια δεκ ιπμνεί κα δχζεζ ηδ βκχζδ ζημοξ 

ακενχπμοξ. Αζυηζ υθα είκαζ εθθζπή. Οζ παναπάκς ζδεμθμβζηέξ ακαθμνέξ έπμοκ 

επζζδιακεεί ηαζ ακαθοεεί εηηεκχξ ηαζ ζε άθθα εεαηνζηά ένβα. 

 

Μζα ζδέα, υιςξ, πμο ειθακίγεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζε εεαηνζηυ ένβμ ημο ΐ. Γζχβα 

είκαζ αοηή πμο εηθνάγεηαζ ιέζα απυ ηα θυβζα ημο Ώβαιέικμκα: 

 

Ώγακέκλνλαο: Νεθξνί είκαζηε φινη εδψ, θπξά κνπ. Κη εζχ κηα άςπρε κέγαηξα, ζηνλ 

πιαλήηε ησλ λεθξψλ. (…) Οη δσληαλνί είλαη αιινχ. ηνλ πλεπκαηηθφ 

πιαλήηε. Βθεί πνπ ε χιε είλαη κία θαη απηνδχλακε θαη δε ρξεηάδεηαη 

λα ζξέθεηαη απφ ηνλ εαπηφ ηεο γηα λα ππάξμεη. (…) Μηα θαηλνχξηα γε 

εηνηκάδεηαη πάιη απφ ηνπο λένπο λεθξνχο.1393
 

 

Δ βδ ςξ μ πθακήηδξ ηςκ κεηνχκ. «Νεηνμί» είκαζ μζ άκενςπμζ δζυηζ δεκ βκςνίγμοκ 

ηδκ αθήεεζα. Γμοκ ιέζα ζηδκ πθάκδ. Γςκηακεφμοκ ιυκμ υηακ ιεηααμφκ ζημκ 

                                                 
1392

 Απηφζη ζ.45 
1393

 Απηφζη ζ.36 
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πκεοιαηζηυ πθακήηδ ηδξ βκχζδξ, ιεηά εάκαημκ. Πανυιμζα ζηέρδ εηθνάγεζ μ 

ζοββναθέαξ ηαζ ζημ ιοεζζηυνδιά ημο Ο Αλζηζκέλνο άληξαο
1394

: 

 

Ο εάκαημξ είκαζ μοζζαζηζηά ιζα βέκκδζδ ηάπμο αθθμφ. «Δ φπανλδ ανίζηεηαζ 

αθθμφ»
1395

, υπςξ είπε ηαζ μ Μπνεηυκ. Δ ζοκμιζθία ημο ένβμο αοημφ, θμζπυκ, ιε άθθα 

εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα είκαζ ειθακήξ. Δ ζηέρδ ημο αθθάγεζ ζοκεπχξ θυνεια, δ 

ελςηενζηή επέκδοζδ δζαθένεζ, αθθά ημ ζδεμθμβζηυ ηδξ ζχια παναιέκεζ ακέπαθμ.  

 

Βπίζδξ, ζημ ένβμ αοηυ εκημπίγμκηαζ ηαζ ηα ηάηςεζ ιμηίαα: 

 

i) Γξάθνο: Δ Εθζβέκεζα ακαθένεηαζ ζηδκ φπανλδ ημο Ανάημο: 

 

Εθηγέλεηα: Ώιίκνλν αλ είζαη πάιη ν Αξάθνο. Αελ έρσ ηξφπν λα ζσζψ. (…) Ώρ, 

θαιέ κνπ Αξάθε δε θηαηο εζχ. Βγψ εξρφκνπλα πάληα ζε ζέλα κέζα 

ζην φλεηξν. (…) Κη φζν θη αλ μέξσ πσο είζαη ζπ ν πξαγκαηηθφο 

βαζηιηάο ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ θαη δεηο απφ ηηο ζάξθεο θαη ηνλ ηδξψηα 

ησλ αλζξψπσλ, δε ζέισ λα ζπζηαζηψ.
1396

 

 

Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ πενζβνάθεζ μ ζοββναθέαξ ημκ Ανάημ ζημ ιμκυπναηημ Ο Μέγαο 

Μπεεδάρ: 

 

Γηαγηά: Βζχ πνπ ηνλ θφζκν εμνπζηάδεηο, (…). Μεγάιε Μπεεδάρ, άξρνληα ηνπ 

πιαλήηε, (…) έηξσγε γιψζζεο, κάηηα, καζηνχο θαη φξρεηο (…). 

Κάπνηα ζηηγκή ζηακάηαγε, ξεπφηαλε, θαη κεηά μαλάξρηδε ην καθάβξην 

θαγνπφηη ηνπ.
1397

 

 

                                                 
1394

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Ώκεζζιέκμξ άκηναξ, φ.π., ζ.128: Πμθφηανπμξ: Ίζςξ ιε εεςνήζεζξ ηνεθυ, 

αθθά λένεζξ πμφ πάς κα ηαηαθήλς; ηζ αοηή εδχ δ Γδ είκαζ μ πθακήηδξ ηςκ κεηνχκ ηδξ Άθθδξ Γδξ 

ηαζ οπάνπμοιε ζακ ακάικδζδ ηςκ γχκηςκ. Νμδηζηέξ πνμαμθέξ.Ααιζακυξ: Μα πχξ ημ θεξ; Βιείξ 

δεκ πεεαίκμοιε;Πμθφηανπμξ:Μάθθμκ ημ ακηίεεημ ζοιααίκεζ. Γεκκζυιαζηε. Ή ηεθεζχκμοιε υηακ ιαξ 

λεπκάκε. 
1395

 Ώκηνέ Μπνεηυκ, Μακζθέζηα ημο μοννεαθζζιμφ, φ.π., ζ.51 
1396

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ηαθή ιμο Μάκα δ Κθοηαζικήζηνα, φ.π., ζζ.-2829 
1397

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο Μέβαξ Μπεξδγάπ, φ.π., ζζ.107-108 
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Ώθθά Ανάημξ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζημ εεαηνζηυ ένβμ Οη πιχζηξεο, μ μπμίμξ ειπμδίγεζ 

ηδ Μανία κα ζοκεονεεεί ενςηζηά ιε ημκ ιεθθμεάκαημ Γζάκκδ. Ώκαθφζαιε δζελμδζηά 

εηεί ηδκ ροπακαθοηζηή μπηζηή ημο ζοιαυθμο. 

 

ii) θελό 

 

Δ έκκμζα ημο ηεκμφ πνςημειθακίγεηαζ ζηδ δναιαημονβία ημο ΐ. Γζχβα ζημ 

ιμκυπναηημ Δζηηαηφξην Humanismus υπμο έκαξ απυ ημοξ ήνςεξ ακαθενυιεκμξ ζημκ 

άκενςπμ επζζδιαίκεζ: «Πεηλαζκέλνο, θαθνξίδηθνο, γπξλά ζηνπο δξφκνπο ζέξλνληαο ηα 

πφδηα ηνπ, απφ ην αβάζηαρην βάξνο ηνπ θελνχ πνπ θνπβαιά ζηε ξάρε ηνπ. Κελφ … θελφ, 

θχξηνί κνπ.» 1398 Ώπυ ηεζ ηαζ ιεηά ημ «ηεκυ» οπανλζαηυ ηαζ ιεηαθοζζηυ είκαζ μ 

ζοκήεδξ αηυθμοεμξ ανηεηχκ δναιαηζηχκ πνμζχπςκ: Ονέζηδξ (Παζραιηλά 

παηρλίδηα), Αμθμθυκμξ (Ζ θσκσδία ηεο κχγαο), ηα ΐμνεάδμο (Οη γάκνη), 

μθία/Υνήζημξ (Big Bang), Κζπχηδξ (Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο), Ώββεθζηή 

(Σν Μπνδφ) ηαζ Ώβαιέικμκαξ/Κθοηαζικήζηνα (Ζ θαιή κνπ κάλα ε Κιπηαηκλήζηξα). 

 

Ώγακέκλνλαο: (…) αηζζάλνκαη κέζα κνπ έλα θελφ. (…) Ώπηφ ην θελφ είλαη πνπ  ζέισ 

λα μερλάσ κε ηηο θισηζηέο.  

   (…) 

Κιπηαηκλήζηξα:  Έρσ δέξκα ιείν θη εξσηηθφ θαη κέζα κνπ απέξαλην θελφ.
1399

 

 

Με ανςβυ ημ πζμφιμν, μ ζοββναθέαξ, ηαηαβνάθεζ ηδκ οπανλζαηή ηαζ ιεηαθοζζηή 

αβςκία ηςκ δνχςκ ημο. 

 

iii) θαζξέθηεο 

 

Δ Εθζβέκεζα ζημ εεαηνζηυ ένβμ Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα ηναηά ζημ πένζ ηδξ έκακ 

ηαενέθηδ πμο ακηζπνμζςπεφεζ ημ λυακμ ηδξ Θεάξ. Ο ηαενέθηδξ αοηυξ, υιςξ, υπςξ 

ακαθένεδηε ζοιαμθίγεζ ημ ζφιπακ ηαζ ηδ δδιζμονβία. Δ Εθζβέκεζα, θμζπυκ, ζένεζα ηαζ 

ιοδιέκδ ζηα ιοζηήνζα ημο ζφιπακημξ ααζηά έκακ ηαενέθηδ. Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ μ 

ιάκηδξ Κάθπαξ «Κξαηάεη έλα ρξπζφ θαζξέθηε πνπ κνηάδεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ εαπηνχ 

                                                 
1398

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Βζηζαηυνζμ Humanismus, φ.π., ζ.16 
1399

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Δ ηαθή ιμο ιάκα δ Κθοηαζικήζηνα, φ.π., ζζ.22-23 
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ηνπ»
1400

. οκεπχξ, μ ηαενέθηδξ απμηεθεί, βζα ημκ ΐ. Γζχβα, ημ ζήια ηαηαηεεέκ 

εηείκςκ πμο βκςνίγμοκ, πμο είκαζ ιοδιέκμζ. 

 

8. Big Bang, Ο Γνλ Κηρώηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο, Σν Μπνδό 

Δλδν-θεηκεληθόηεηα 

Μζα ημζκή εεχνδζδ ηςκ ηνζχκ ηεθεοηαίςκ δδιμζζεοιέκςκ ένβςκ Big Bang (1987), Ο 

Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο (1993), Σν Μπνδφ (1998) ζε ζπέζδ ιε ημ ακέηδμημ 

Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα (1987) ηαηαθήβεζ ζηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα: 

1. ημ εεαηνζηυ ένβμ Big Bang μζ ήνςεξ έπμοκ έθεεζ απυ έκακ άθθμκ πθακήηδ ημκ 

είνζμ ηζ έπμοκ επμζηίζεζ ηδ Γδ. ηδκ Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα επακαθαιαάκεηαζ ημ 

ίδζμ ιμηίαμ αθθά ειπθμοηζζιέκμ. Οζ άκενςπμζ ένπμκηαζ ζηδ Γδ απυ έκα άθθμ αζηένζ 

πμο δεκ ηαημκμιάγεηαζ. Ώκαθένεηαζ ιυκμ υηζ ηαηάβμκηαζ απυ ημοξ Σζηάκεξ, μζ μπμίμζ 

ηαηέααθακ απέθπζδεξ πνμζπάεεζεξ κα αμδεήζμοκ ημ ακενχπζκμ βέκμξ -υπςξ μ 

Σζηάκαξ Πνμιδεέαξ,  πμο ακαθένεηαζ ηαζ ζημ Βνπλφ. Ο ΐ. Γζχβαξ παναθθάζεζ ηαζ 

πάθζ ηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία βζα κα ζπεδζάζεζ ημ πθαίζζμ ηδξ δζηήξ ημο 

ημζιμεεςνίαξ. 

 

Εθηγέλεηα: Γχξλα πίζσ ζην αξρέηππν θχηηαξφ ζνπ θαη ζα ηα βξεηο φια 

ραξαγκέλα. Γηα θάπνην ακάξηεκα καο ξίμαλ εδψ ράκσ, θάπνηα 

βξσκηά. Ώιινχ ήηαλ ην ζπίηη καο, αιινχ ε γε καο. Γπκλνί, ηξηζάζιηνη, 

δίρσο έλζηηθην γήηλν, δίρσο φπια. Με κηα αλάκλεζε κνλάρα, κηαο 

καθξηλήο παξαδείζηαο παηξίδαο. Σν άγλσζην καο θπλεγάεη νινχζε. 

Κη έηζη ε ζθέςε καο ηξνκαγκέλε απ‟ ην αιιφηξην πεξηβάιινλ δε 

βξίζθεη άθξε. Ήηαλ έλα ιάζνο ηνπ Σηηάλα πνπ δηαησλίζηεθε ζ‟ έλα 

πεληάμελν αζηέξη γηα ακέηξεηεο γεληέο αλζξψπσλ.
1401

 

 

Δ Γδ ήηακ βζα ημοξ ακενχπμοξ/Σζηάκεξ έκαξ ηυπμξ ελμνίαξ. Ώπεθάεδηακ απυ ηδ 

βεκέηεζνά ημοξ βζα ηάπμζμκ θυβμ, βζα ηάπμζμ θάεμξ πμο δεκ δζεοηνζκίγεηαζ. Έιεζκακ 

ζηδ Γδ δζυηζ μζ Σζηάκεξ δεκ ιπυνεζακ κα ακηζδνάζμοκ επανηχξ απέκακηζ ζημκ Αία 

πμο ημοξ ελμθυενεοζε. Κζ έηζζ μζ άκενςπμζ εβηθςαίζηδηακ ζ‟ αοηυκ ημκ αθζθυλεκμ 

πθακήηδ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ θεβυιεκδ «πηχζδ» ημο ακενχπμο, πμο πενζβνάθεηαζ ιε 

παναθθαβέξ ζε υθεξ ηζξ ενδζηείεξ ηαζ ηζξ ιοεμθμβίεξ ηδξ ακενςπυηδηαξ. 

                                                 
1400

 Απηφζη ζ.28 
1401

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Εθζβέκεζα ζηδκ Σαονίδα, φ.π., ζ.15 
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2. ημ εεαηνζηυ ένβμ Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο μ «βάιμξ» ημο Κζπχηδ ιε ηδ 

Αμοθηζζκέα επζθένεζ ηδκ μθμηθήνςζδ, ηδ θφηνςζδ ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ κυιςκ 

ημο ζφιπακημξ. Ώηνζαχξ ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα. Δ έκςζδ 

ηδξ Εθζβέκεζαξ ηαζ ημο Ονέζηδ είκαζ ημ ηαεμνζζηζηυ βεβμκυξ βζα κα θοηνςεμφκ ηαζ κα 

απμδεζιεοημφκ ηα πνυζςπα απυ ηα «αιανηςθά» ημοξ θμνηία. Ο ιεκ Ονέζηδξ 

απεθεοεενχκεηαζ απυ ηζξ Βνζκφεξ ημο ηαζ δ Εθζβέκεζα απεθεοεενχκεηαζ απυ ηδκ 

αζπιαθςζία ηδξ ζε ιζα αάναανδ πχνα. Καζ μζ δφμ ηαηέπμκηαξ ηδκ φρζζηδ βκχζδ ηδξ 

θοζζηήξ κμιμηέθεζαξ επζζηνέθμοκ ζηδκ «παηνίδα» ημοξ. Μζα παηνίδα, ηδκ Βθθάδα εκ 

πνμηεζιέκς, πμο ζοιαμθίγεζ ηδκ επζζηνμθή ζηδκ παναδείζζα, υπςξ πνμακαθένεδηε, 

ηαηάζηαζδ ηαζ βκχζδ. Ώθθά ηαζ μ Κζπχηδξ ιε ηδ Αμοηζζκέα επζζηνέθμοκ ζε ιζα 

«άθθδ» δζάζηαζδ αθμφ έπμοκ πναβιαηχζεζ ημκ «βάιμ». 

 

3. Σμ εεαηνζηυ ένβμ Σν Μπνδφ ακαθένεηαζ ζε ηάπμζμ ζημζπείμ πμο υθμζ ηνφαμοιε 

ιέζα ιαξ, ημ Μπνδφ, ηαζ ημ μπμίμ αθεκυξ ιεκ είκαζ ιδ ζοκεζδδηυ αθεηένμο υζμζ ημ 

ακαβκςνίγμοκ δεκ ιπμνμφκ κα ημ πνμζδζμνίζμοκ επαηνζαχξ. Δ «Θεία Μμνθή», υπςξ 

πανμοζζάγεηαζ ζηδκ Ηθηγέλεηα ζηελ Σαπξίδα ιπμνεί ηάθθζζηα κα ηαοηζζηεί ιε ημ 

Μπνδφ. Αζυηζ υπςξ έπμοιε ήδδ ακαθένεζ ημ Μπνδφ ακηαπμηνίκεηαζ ζημ Βαοηυ, 

δδθαδή ζημκ εζχηενμ αζοκείδδημ εαοηυ ιαξ, άνα ζηδκ ανπεηοπζηή πμζυηδηά ιαξ ηαζ, 

ηαη‟ επέηηαζδ ζφιθςκα ιε ηδ ζηέρδ ημο ΐ. Γζχβα, ζηδκ αδζαθμνμπμίδηδ ανπζηή 

μοζία, πμο εκοπάνπεζ ζημκ ηαεέκακ ιαξ. Ώοηή ηδκ ημζκή αδζαθμνμπμίδηδ μοζία 

απμηαθφπηεζ δ Εθζβέκεζα ζημκ Ονέζηδ μκμιαηίγμκηάξ ηδκ «Θεσηή Μμνθή». 

 

Ώπυ ηα παναπάκς βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ δδιζμονβεί ηα εεαηνζηά ημο 

ένβα αάζεζ ζπεδίμο. Πνυηεζηαζ βζα πανηζημφνεξ ιε ημζκή ιεθςδζηή βναιιή ηαζ 

ιμηίαα πμο επακαθαιαάκμκηαζ ηαζ πμο μδδβμφκ ζ‟ έκα ηνεζέκημ απμηαθοπηζηήξ 

έιπκεοζδξ. Σα εεαηνζηά ημο ένβα -δδιμζζεοιέκα ηαζ ιδ- αημθμοεμφκ ιζα ελεθζηηζηή 

απμηαθοπηζηή πμνεία. Ώθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ ηαζ ακαζοκεέημκηαξ ηδκ 

ημζιμεεςνία ημο. 
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

Πξόζιεςε θαη απνηίκεζε ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπ Β. Εηώγα 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Δ πνυζθδρδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο εκηάζζεηαζ, πθέμκ, ζημ πεδίμ 

ένεοκαξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Ο υνμξ πνυζθδρδ «ζεκαίλεη εθείλε ηε δηζππφζηαηε 

πξάμε, ε νπνία πεξηθιείεη ηελ επίδξαζε πνπ επηθαζνξίδεηαη απφ ην έξγν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

παξαιήπηεο ην δεμηψλεηαη.»1402
 Ήδδ απυ ηζξ ανπέξ ημο 20

μο
 αζχκα πμθθμί εεςνδηζημί 

θμβμηεπκίαξ
1403

 ηαζ πμθθέξ ζπμθέξ επζδυεδηακ ζημ κα εζζάβμοκ ιζα έβηονδ Θεςνία ηδξ 

Πνυζθδρδξ, πμο κα πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ ημο ζφκεεημο αοημφ θαζκμιέκμο. 

Βζδζηυηενα δ «πμθή ηδξ Κςκζηακηίαξ» (1966) «Αηαηχπσζε ην αίηεκα λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

ινγνηερλία σο γίγλεζζαη αηζζεηηθήο επηθνηλσλίαο ζην νπνίν κεηέρνπλ απφ θνηλνχ ηξεηο παξάγνληεο: ν 

ζπγγξαθέαο, ην έξγν θαη ν παξαιήπηεο (αλαγλψζηεο, αθξναηήο ή ζεαηήο, θξηηηθφο ή θνηλφ).»1404
 

 

Χξ εη ημφημο, δ πνυζθδρδ δεκ είκαζ, πζα, ιζα δμβιαηζηή οπυεεζδ ημο εηάζημηε ιεθεηδηή. 

Αζυηζ ημ «κυδια» εκυξ ένβμο δεκ ακαδφεηαζ ιέζα απυ ηδ ιμκμζήιακηδ ενιδκεοηζηή 

δζαδζηαζία ημο ιεθεηδηή αθθά απαζηεί ηδκ αδζάθεζπηδ δζαιεζμθάαδζδ δφμ μνζγυκηςκ: «ηνπ 

νξίδνληα ηεο πξνζδνθίαο ηνλ νπνίν πξνδηαγξάθεη ην έξγν θαη ηνπ νξίδνληα ηεο εκπεηξίαο, ηνλ νπνίν 

πξνζθνκίδεη ν παξαιήπηεο.»1405
. Έηζζ, βζα ηδκ πνυζθδρδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο -ηαζ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ πμο ακαθενυιαζηε ζε εεαηνζηυ ζοββναθέα, εκυξ εεαηνζημφ ένβμο- 

δ Θεςνία ηδξ Πνυζθδρδξ ημο Hans Robert Jauss ειπθέηεζ ζε δζάθμβμ ημκ ζοββναθέα, ημ 

ένβμ ηαζ ημ ημζκυ ημο. Ο νυθμξ, ζοκεπχξ, ημο ημζκμφ ή ημο εηάζημηε ακαβκχζηδ, ςξ 

παναθήπηδ, είκαζ εκενβδηζηυξ. Ο παναθήπηδξ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο «(…) κπνξεί απιψο λα 

θαηαλαιψζεη ην έξγν ή λα ην δεμησζεί κε θξηηηθφ πλεχκα, κπνξεί λα εθδειψζεη ην ζαπκαζκφ ηνπ ή λα 

ην απνξξίςεη, κπνξεί λα απνιαχζεη ηε κνξθή ηνπ, λα εξκελεχζεη ην λφεκά ηνπ, λα πηνζεηήζεη κηα ήδε 

αλαγλσξηζκέλε εξκελεία ή λα επηρεηξήζεη κηα λέα.»1406
 

 

ηδκ πενίπηςζδ ημο εεαηνζημφ ένβμο ημο ΐ. Γζχβα μζ παναθήπηεξ ηςκ ένβςκ ημο απυ ημοξ 

μπμίμοξ έπμοιε ηαηαβεβναιιέκδ άπμρδ -μζ απυρεζξ ηςκ εεαηχκ δεκ ηαηεβνάθδζακ υπςξ 

ήηακ θοζζηυ- είκαζ μζ ηνζηζημί ηδξ επμπήξ ημο ηαζ μζ ιεηέπεζηα αηαδδιασημί ιεθεηδηέξ. Έηζζ, 

βζα ηδκ πνυζθδρδ ημο ένβμο ημο ΐ. Γζχβα εα πνδζζιμπμζήζμοιε ηυζμ ηδ δδιμζζμβναθζηή 

                                                 
1402

 Hans Robert Jauss, Ζ ζεσξία ηεο Πξφζιεςεο. Σξία κειεηήκαηα, ιηθν. Μίθημο Πεπθζαάκμο, Βζηία, 

Ώεήκα, 1995,  ζ.93 
1403

 Robert C. Holub, Θεσξία ηεο πξφζιεςεο. Μηα θξηηηθή εηζαγσγή, ιηθν. Κςκζηακηίκαξ 

Σζαημπμφθμο, Μεηαίπιζμ, Ώεήκα, 2001, ζ.25 
1404

 Hans Robert Jauss, φ.π., ζ.109 
1405

 Απηφζη ζ.94 
1406

 Απηφζη ζ.93 
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υζμ ηαζ ηδκ αηαδδιασηή ηνζηζηή. Βη παναθθήθμο, εα ακαηνέλμοιε ηαζ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ημο 

ίδζμο ημο ζοββναθέα, αθμφ ζε ανηεηέξ ακαθένεηαζ ζημ ζδεμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ ένβςκ 

ημο αθθά ηαζ ζηδκ ηεπκμηνμπία  ημο. Σέθμξ, αλζμπμζχκηαξ ηα πμνίζιαηα ηαζ ηδξ δζηήξ ιαξ 

ένεοκαξ, υπςξ πνμέηορακ απυ ηδκ ζδεμθμβζηή ηζ αζζεδηζηή ακάθοζδ ηςκ εεαηνζηχκ ημο 

ένβςκ, εα επζπεζνήζμοιε κα δζαζαθδκίζμοιε ηδ ζπέζδ ηδξ εεαηνζηήξ ημο βναθήξ ιε ηα 

αζζεδηζηά νεφιαηα ζηα μπμία ημκ εκέηαλακ ηαηά ηαζνμφξ. 

 

Σμ πανυκ ηεθάθαζμ εα μθμηθδνςεεί ιε ηδκ ηαηαβναθή ηδξ απμηίιδζδξ ηδξ δναιαημονβίαξ 

ημο ΐ. Γζχβα απυ ηδκ Κνζηζηή ηαζ ημοξ ιεθεηδηέξ ημο. Έπμκηαξ ηαηά κμο υηζ μζ αζζεδηζηέξ 

κυνιεξ έπμοκ ηαηά πμθφ αθθάλεζ απυ ηυηε πμο πνςημπανμοζζάζηδηακ ηα εεαηνζηά ένβα ημο 

ΐ. Γζχβα εα ηαηαεέζμοιε ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ηνζηζηέξ απμηζιήζεζξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εα 

επζπεζνήζμοιε ιζα ζφκεεζδ «(…) ησλ δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ κε ηηο νπνίεο πξαγκαηψλεηαη 

δηαδνρηθά ζηελ ηζηνξία ην λφεκα ελφο έξγνπ.»
1407

. Πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, εα αλζμπμζήζμοιε 

ηαζ πάθζ ηα ζοιπενάζιαηα πμο ελήπεδζακ απυ ηδ δζηή ιαξ ένεοκα ηαζ εα πνμηείκμοιε ηδ 

δζηή ιαξ εηδμπή βζα ηδκ ενιδκεία ημο «θαζκμιέκμο» Γζχβαξ. Βλάθθμο είκαζ βκςζηυ υηζ: «Οη 

ζηαζεξέο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο (…) δελ ζα πξέπεη λα καο νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε “αηψλησλ 

αμηψλ” ζηα ινγνηερληθά έξγα, γηαηί ηα ινγνηερληθά έξγα ζα δηαβάδνληαη πάληα κε θαηλνχξγηνπο 

ηξφπνπο, ζα εθηηκψληαη γηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, θαζψο νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο 

εθθξάδνπλ ζηαζεξνχο λφκνπο κε πνηθίινπο ηξφπνπο.»
1408

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Πξόζιεςε ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπ Β. Εηώγα από ηελ Κξηηηθή θαη ηνπο κειεηεηέο 

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ζοβηαηαθέβεηαζ ακάιεζα ζημοξ εεαηνζημφξ ζοββναθείξ πμο πνμαθδιάηζζακ 

έκημκα ημοξ ηνζηζημφξ ακαθμνζηά ιε ηδκ έκηαλή ημο -ή υπζ- ζε ηάπμζμ αζζεδηζηυ νεφια ή 

ηίκδια. Δ πνυζθδρδ ηδξ δναιαημονβίαξ ημο απυ ηδκ ηνζηζηή ηαζ ημοξ ιεθεηδηέξ ακέδεζλε 

ζφβποζδ ζπεηζηά ιε ημ πμζεξ ήηακ μζ αζζεδηζηέξ επζννμέξ ημο ηαζ πμζα δ ηεπκμηνμπία ημο. Δ 

εεαηνζηή βναθή ημο δεκ ήηακ εφημθμ κα εβηθςαζζηεί απυθοηα ζε ηακέκα απυ ηα ζφβπνμκα 

οθμθμβζηά ηαθμφπζα. Έηζζ, ηαηεβνάθδζακ ζημκ ηνζηζηυ ηφπμ δζαθςκίεξ ηαζ πθμοναθζζιυξ 

απυρεςκ. Κάπμζμζ ηνζηζημί εκέηαλακ ημκ ΐ. Γζχβα ζημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο, άθθμζ ζημκ 

οπεννεαθζζιυ, άθθμζ ακίπκεοζακ επζννμέξ απυ ημκ ζοιαμθζζιυ η.μ.η. ηδκ εκυηδηα πμο 

αημθμοεεί βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηαζ εηηίιδζδξ ηςκ παναπάκς ηνζηζηχκ 

απυρεςκ ηζ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ακαθμνζηά ιε ηδ έκηαλδ ημο ζοββναθέα ζε ηάπμζμ 

αζζεδηζηυ νεφια. 

 

                                                 
1407

 Hans Robert Jauss, φ.π., ζ.96 
1408

 Jeremy Hawthorn, φ.π., ζ.227 
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Κξηηηθνί ζεάηξνπ: αξρηθέο εθηηκίζεηο  

 

Δ εεαηνζηή βναθή ημο ΐ. Γζχβα είκαζ ζοκεεηζηή ηαζ ςξ πνμξ ηδκ ηεπκζηή ηαζ ςξ πνμξ 

ηδ εειαηζηή ηδξ ηαζ ζοκεπχξ εοεπίθμνδ πνμξ ηάεε είδμοξ πνμζέββζζδ. Βπζπθέμκ, ηα 

πενζμνζζιέκα παναζηαζζαηά δεδμιέκα πμο είπε μ ηάεε ηνζηζηυξ ηδξ επμπήξ ζηδ 

δζάεεζή ημο ηαεζζημφζακ ηδκ πνυζθδρή ηδξ αηυια πζμ δφζημθδ. ‟ αοηυ ημ πθαίζζμ, 

εα παναεέζμοιε ηζξ ηνζηζηέξ απυρεζξ ηςκ ηονζμηένςκ ηνζηζηχκ εεάηνμο, υπςξ αοηέξ 

ηαηαβνάθδζακ ζημκ ηφπμ. 

 

Οθείθμοιε κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ υηζ μζ παναπάκς απυρεζξ ηαηαηίεεκηαζ ιέζα ζ‟ έκακ 

πνμκζηυ μνίγμκηα πμθθχκ δεηαεηζχκ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ μζ ηνζηζηέξ ακηθμφζακ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηα ηείιεκα απμζπαζιαηζηά, ιέζς ηςκ παναζηάζεςκ, πςνίξ κα έπμοκ ηδκ 

επμπηεία υθδξ ηδξ δναιαημονβίαξ ημο ΐ. Γζχβα. Γζ‟ αοηυ παναηδνμφκηαζ εκίμηε -ηαζ 

δζηαζμθμβδιέκα- ιζηνέξ δζαθμνμπμζήζεζξ απυ ηζξ ανπζηέξ ημοξ εέζεζξ.  

 

α. Θέαηξν ηνπ Παξαιόγνπ  

 

Μάξηνο Πισξίηεο 

 

Ο Μάνζμξ Πθςνίηδξ απυ κςνίξ -ήδδ ημ 1966 πανυηζ είπε επζζδιάκεζ ηδκ ηεπκμηνμπζηή 

πμθοιμνθία ημο ΐ. Γζχβα- ημκ εκέηαλε ζημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο: 

«Αελ είλαη άγλσζηνο ν ΐ. Γηψγαο ζηελ Βιιεληθή ζθελή. Τν Πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο ην ‟60 ην έπαημε ε 

“Ασδέθαηε Ώπιαία”. Έλα άιιν έξγν ην Δζηηαηόξην Humanismus ην αλέβαζε πξηλ 3 ρξφληα ην 

Πεηξακαηηθφ ζέαηξν. Καη ηα δχν αθνινπζνχζαλ ην ιεγφκελν “ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ” θαη κ‟ φιν πνπ ε 

επίδξαζε ησλ πξνθεηψλ ηνπ ζεάηξνπ απηνχ πάλσ ηνπο ήηαλ πνιχ θαλεξή, καξηπξνχζαλ ζπγγξαθέα 

πξνηθηζκέλν κε ζεαηξηθή αίζζεζε, νμχηεηα παξαηήξεζεο, ζαηηξηθέο ηθαλφηεηεο.»
 1409

 

 

Βκηυπζζε ζηδ βναθή ημο ΐ. Γζχβα, ιε αθμνιή ηδκ ηνζηζηή ημο βζα ημοξ Γάκνπο, ηδ 

ζοκμίηδζδ ημο «λαηνπξαιηζκνχ θαη ηνπ παξαινγηζκνχ, ηνπ ζπκβνιηζκνχ θαη ηνπ 

εμπξεζηνληζκνχ, ηεο ζάηηξα θαη ηεο πνίεζεο» ηαζ ακαθένεδηε ζημ βεβμκυξ υηζ «(…) ζε 

ηξεηο ζρνηλνηελείο πξάμεηο ζπγθεληξψλεη (ν ζπγγξαθέαο) έλα ζσξείηε απφ επηκέξνπο ζέκαηα 

θαη χθε (…)»1410
.  

 

                                                 
1409

 Μάνζμξ Πθςνίηδξ, «κεζνμ ηαζ Υάμξ. Δ “Ώζηζηή ιοεμθμβία” ημο Γζχβα ζηδκ Βθεφεενδ ηδκή.», 

Βήκα, 16 Ώπνζθίμο 1966  
1410

 Απηφζη 
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Παναηδνμφιε υηζ μ Μάνζμξ Πθςνίηδξ ακ ηαζ εεςνεί ημκ ΐ. Γζχβα έκακ πμθοζφκεεημ 

οθμθμβζηά ζοββναθέα, ακαηαθφπηεζ, ακάιεζα ζηα άθθα, θαη ζοιαμθζζηζηά ζημζπεία 

ζημ ζοβηεηνζιέκμ εεαηνζηυ ημο ένβμ.  

 

Βάζνο Βαξίθαο 

 

Ο ΐάζμξ ΐανίηαξ, επίζδξ, εκέηαλε ημκ ΐ. Γζχβα ζημ ζηναηυπεδμ ημο Θεάηνμο ημο 

Παναθυβμο αθέπμκηαξ ηδκ πανάζηαζδ ημο Πξνμεληνχ ηεο Αληηγφλεο: 

«Έλα κνλφπξαθηφ ηνπ Τν πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο παηγκέλν εδψ θαη πέληε ρξφληα, κνινλφηη έληνλα 

επεξεαζκέλν απφ ηνλ Ενλέζθν (…)»
1411

 

 

Μπάκπεο Κιάξαο 

 

Καζ μ Μπάιπδξ Κθάναξ οπενεειάηζζε: 

«Ο επεξεαζκφο απφ ην Θέαηξν ηνπ Παξαιφγνπ είλαη θαλεξφο. Σφζν ζηελ νπζία φζν θαη ζηε ζθεληθή 

δνκή. Σν φιν έξγν έξρεηαη σο κηα πξνέθηαζε θαηά ηνλ ηξφπν ηνπ Ενλέζθν, κε ην παξάδνμν θαη κε 

θάπνην ζηνηρείν γθξαλ γθηληνιηζκνχ. Μ‟ έλαλ φκσο ζαξθαζκφ θαη απηνζαξθαζκφ, πνπ απφ κέζα ηνπ 

αλαδχεηαη έλα ζηνηρείν ηξαγηθφηεηαο»
1412

 

 

β. Τπεξξεαιηζκόο 

 

Κώζηαο Γεσξγνπζόπνπινο 

Ο Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ οπμζηήνζλε, ελανπήξ, ημ οπεννεαθζζηζηυ ζηίβια ημο ΐ. Γζχβα: 

« (…) Ο Γηψγαο κφλν ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ δελ γξάθεη. Βίλαη ζέαηξν ππέξ-ινγν θαη ππέξ-

ξεαιηζηηθφ.(…) Ο Γηψγαο, είλαη πνηεηήο, γηαηί έρεη δηθφ ηνπ φξακα ηνπ θφζκνπ θαη ην φξακά ηνπ λνείηαη 

κφλν κέζα ζε κηα “άιιε” πξαγκαηηθφηεηα, θαζφινπ ιηγφηεξν πξαγκαηηθή απφ ηε δηθή καο.»
1413

 

 

Θπκέιε 

Καζ δ «Θοιέθδ» ημ 1977 ακαβκχνζζε έκακ αζζεδηζηυ πθμοναθζζιυ ζημ ένβμ ημο ΐ. Γζχβα: 

«Σν ζέαηξν ηνπ Γηψγα εκθαλίδεηαη ζαλ έλα θαιά ζπγρσλεπκέλν θαη αθνκνησκέλν πιηθφ, κηαο καθξάο 

αιιεινπρίαο επηδξάζεσλ πνπ μεθηλά απφ ηε ζνπξεαιηζηηθή παξαδνμνινγία ηνπ Πηξαληέιν, δέλεηαη κε 

ην γαιιηθφ πξσηνπνξηαθφ πνηεηηθφ ζέαηξν φπσο ηνπ Γαθ Χληηκπεξηί, εκπλέεηαη απφ ην ππαξμηαθφ ηνπ 

                                                 
1411

 ΐάζμξ ΐανίηαξ, «Ώζηζηή ιοεμθμβία», Σα Νέα, 18 Ώπνζθίμο 1966 
1412

 Μπάιπδξ Κθάναξ, «Αφμ ιμκυπναηηα ζηδ Ν. ηδκή ημο Βεκζημφ», Ζ Βξαδπλή, 28 Φεανμοανίμο 

1977 
1413

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, Κθεζδζά ηαζ ηχδζηεξ ημο εεάηνμο, φ.π., ζζ. 194-199 
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αξηξ, θαη ηηο θαληαζηψζεηο ηνπ Γελέ, δέρεηαη ην άινγν παιηλδξνκηθφ δηάινγν ηνπ Ενλέζθν θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ ππεξζπκβνιηθή δξακαηνπξγηθή δνκή ηνπ Μπέθεη.»1414
 

ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκδ, ζηδκ ηνζηζηή ηδξ βζα Σν Μπνπθάιη, οζμεεηχκηαξ 

ημ οπεννεαθζζηζηυ ηαζ ημ ζοιαμθζηυ ζημζπείμ ςξ πθδζζέζηενα ζηδκ ηεπκζηή ημο ΐ. Γζχβα: 

«Σνχηνο ν παξάμελνο ζπκβνιηθφο ηίηινο επηθαιχπηεη κε ηελ πηθξή ζαηηξηθφηεηά ηνπ ηνλ θηινζνθηθφ 

ζηνραζκφ θαη ηε κειαγρνιηθή πνηεηηθφηεηα πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ έλα λέν είδνο ζεαηξηθήο 

ηξαγσδίαο. (…) Με “Σν κπνπθάιη” ν Γηψγαο μεθεχγεη απφ ηε γλψξηκε ππεξξεαιηζηηθή γξαθή. Γίλεηαη 

πην άκεζνο, πην ξεαιηζηηθφο ν ζπκβνιηζκφο ηνπ.»1415
 

 

γ. πκβνιηζκόο 

 

Θόδσξνο Κξεηηθόο 

Ο Θυδςνμξ Κνδηζηυξ ελέθναζε ζαθέζηενα ηδκ άπμρή ημο: 

«ε νξηζκέλνπο θχθινπο επηθξαηεί ε πεπνίζεζε (…) φηη δειαδή ην ζέαηξφ ηνπ αλήθεη ζην 

ρψξν ηνπ Τπεξξεαιηζκνχ. Αχζθνια ζα κπνξνχζε λα βξεη θαλείο κηα πεξηζζφηεξν ιαζεκέλε 

αληίιεςε. Γηα λ‟ αλαθαιχςνπκε ηνπο πξνγφλνπο θαη ζπγγελείο ηνπ Γηψγα, ζα πξέπεη λα 

γπξίζνπκε πίζσ, κεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ απφ ηνπο ππεξξεαιηζηέο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζηνπο 

πκβνιηζηέο ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα. Σα έξγα ηνπ απνηεινχλ πεξίεξγεο επηβηψζεηο ησλ 

μεραζκέλσλ πηα ζήκεξα θαιιηηερληθψλ θηινδνμηψλ ελφο Μαίηεξιηλγθ θη ελφο Γέεηο.»1416
 

 

Βηθνάγεζ, ζοκεπχξ, απενίθναζηα ηδκ ακηίεεζή ημο ζηδκ έκηαλδ ημο ΐ. Γζχβα ζημ 

οπεννεαθζζηζηυ ζηναηυπεδμ.Ο Θ. Κνδηζηυξ εεςνεί ςξ πζμ ζοββεκέξ αζζεδηζηυ νεφια ζηδ 

εεαηνζηή βναθή ημο ΐ. Γζχβα ημκ ζοιαμθζζιυ. 

 

Γηάλλεο Βαξβέξεο  

ηδκ ηνζηζηή ημο μ Γζάκκδξ ΐαναένδξ ακαθένεηαζ ζημ Βνπλφ ςξ: 

 « (…) ηνλ ζπκβνιηθφ πνκπφ ησλ ζηνηρείσλ επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαη ζσηεξίαο ησλ 

αλζξψπσλ.»1417
 

 

                                                 
1414

 Θοιέθδ, «Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ ηαζ δ Κςιςδία ηδξ ιφβαξ», Ρηδνζπάζηεο, 19 Μανηίμο 1977 
1415

 Θοιέθδ, «Σμ ιπμοηάθζ» ημο ΐαζίθδ Γζχβα ζημ Θεαηνζηυ Βνβαζηήνζ», Ρηδνζπάζηεο 28 Ώπνζθίμο 

1979 
1416

 Θυδςνμξ Κνδηζηυξ, «Οζ Γάιμζ», Σαρπδξφκνο, 5 Φεανμοανίμο 1987. Παναηίεεηαζ ζημ: Μάνα 

Φζδεηγή, Ζ έλλνηα ηεο Φχζεο ζην ζέαηξν ηνπ Βαζίιε Εηψγα. Δξγνγξαθία θαη Παξαζηαζηνγξαθία-

θξηηηθνγξαθία, Αζπθςιαηζηή ενβαζία (δαηηοθυβναθμ), Πακ/ιζμ Ώεδκχκ, 2001   
1417

 Γζάκκδξ ΐαναένδξ, Ζ θξίζε ηνπ Θεάηξνπ Β΄, Κείκελα Θεαηξηθήο Κξηηηθήο (1984-1989), 

Καζηακζχηδξ, Ώεήκα, 1991, ζζ.171-172 
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Σάζνο Ληγλάδεο 

Ώκηζννήζεζξ βζα ηδκ οπεννεαθζζηζηή αθθά ηαζ βζα ηδ ζοιαμθζζηζηή ηαοηυηδηα ημο ΐ. Γζχβα 

εβείνμκηαζ απυ ημκ Σάζμ Λζβκάδδ: 

 

«ΐεβαίσο, ηα πιαίζηα ηνπ ξεαιηζκνχ είλαη ζηελά γηα ηηο πξνεθηάζεηο απηνχ ηνπ ζεάηξνπ. Ώπφ ηελ 

άιιε, ν νπσζδήπνηε ππάξρσλ ζπκβνιηζκφο ηνπ είλαη κάιινλ γιψζζα πνηεηηθή παξά ζρέδηα θαη 

ηξφπνο θαηαζθεπήο. Ο ππεξξεαιηζκφο, εμάιινπ, είλαη θάηη γεληθφ θαη αφξηζην, είλαη αληίιεςε θαη 

ζηάζε, θαη ππεξξεαιηζηηθφ ζέαηξν ιέγνληαο, ελλννχκε ζεαηξηθά έξγα πνπ έγξαςαλ ππεξξεαιηζηέο κε 

ηνλ ηζρπξηζκφ ελφο απηνκαηηζκνχ, πνπ θάζε άιιν παξά ραξαθηεξίδεη ηα εζθεκκέλα ζρέδηα θαη ηηο 

κεηαθνξηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Γηψγα.»
1418

 

 

Ο Σάζμξ Λζβκάδδξ ημπμεεηεί ημ γήηδια βζα ακαβκχνζζδ ιζαξ ζαθμφξ ηαοηυηδηαξ ζηδ 

εεαηνζηή βναθή ημο ΐ. Γζχβα ζε άθθδ αάζδ:  

«ΐεβαίσο, ηα πιαίζηα ηνπ ξεαιηζκνχ είλαη ζηελά γηα ηηο πξνεθηάζεηο απηνχ ηνπ ζεάηξνπ. Ώπφ 

ηελ άιιε, ν νπσζδήπνηε ππάξρσλ ζπκβνιηζκφο ηνπ είλαη κάιινλ γιψζζα πνηεηηθή παξά 

ζρέδηα θαη ηξφπνο θαηαζθεπήο.»1419
 

 

θεξ μζ παναπάκς απυρεζξ ηςκ ηνζηζηχκ εεάηνμο πμο, ειιέζςξ, ηαηαηάζμοκ ημκ ΐ. Γζχβα 

ζημκ ζοιαμθζζιυ ακαθένμκηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ ζοββναθέαξ  πνδζζιμπμζεί ζηα εεαηνζηά 

ημο ένβα ακηζηείιεκα, εζηυκεξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ ςξ ζφιαμθα. Βηηυξ απυ ημκ Θυδςνμ Κνδηζηυ 

πμο ζοβηεηνζιεκμπμζεί -πςνίξ υιςξ ηεηιδνίςζδ- ηζξ εκδεπυιεκεξ ζοββέκεζεξ ημο ΐ. Γζχβα 

ιε ημ αζζεδηζηυ νεφια ημο ζοιαμθζζιμφ ηακέκαξ άθθμξ ηνζηζηυξ δεκ οπμκμεί υηζ μ ΐ. Γζχβαξ 

είκαζ ζοιαμθζζηήξ. Ώπθχξ, υθμζ επζζδιαίκμοκ ηδκ φπανλδ ζοιαυθςκ ζηδ εεαηνζηή ημο 

βναθή.  

 

δ. πλζεηηθέο απόςεηο 

 

Λέαλδξνο Πνιελάθεο 

Σδ ζφβποζδ ηαζ ηδκ αδοκαιία κα ηαηαηαπεεί μ ΐ. Γζχβαξ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ αζζεδηζηυ 

νεφια ή ηίκδια εηθνάγεζ  εφβθςηηα ζημ ηείιεκυ ημο μ Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ: 

«Σν ζέαηξν ηνπ Γηψγα ην εληάζζνπλ θάπνηνη κειεηεηέο ζην επξχηεξν θίλεκα ηνπ παξαιφγνπ. Υσξίο 

φκσο λα έρνπκε μεθαζαξίζεη θαιά-θαιά ηη ελλννχκε ιέγνληαο παξάινγν. (…) φπσο είπα ν Γηψγαο 

ζπγρέεηαη ζπρλά κε ηνπο γξαθείο ηνπ παξαιφγνπ (…)»1420
 

οβηναηδιέκμξ, πςνίξ απμθοηυηδηα ηαζ ζηεβακά ηαηαεέηεζ μ Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ: 

                                                 
1418

 Σάζμξ Λζβκάδδξ, «Μζα ηεθεηή ιεηαιυνθςζδξ», Καζεκεξηλή, 15 Φεανμοανίμο 1987 
1419

 Απηφζη 
1420

 Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ, «Πένα απ‟ ημ πανάθμβμ», Απγή, 21 Φεανμοανίμο 1999 
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« (…) ηα «Παζραιηλά παηρλίδηα» (…) δίλνπλ κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν θαη ηελ ηδηφηππε γξαθή ηνπ Γηψγα, 

πνπ θηλείηαη δίπια ζηνλ ππεξξεαιηζκφ θαη “παξά” ην παξάινγν (…)»1421
 

 

ηάζεο Γξνκάδνο 

Τπάνπμοκ, υιςξ ηαζ μζ ζπλζεηηθέο ηάζεηο, πμο ειθακίζηδηακ απυ πμθφ κςνίξ (1977) υπςξ 

αοηή ημο ηάεδ Ανμιάγμο: 

«ηνλ θαηξφ ηνπ ζα είρε ηε ιάκςε ηεο παξάινγεο-ππεξξεαιηζηηθήο (…) γξαθήο πνπ έθαλε ηα πξψηα 

ηεο βήκαηα θαη ζην ειιεληθφ ζέαηξν.»
1422

 

 

όισλαο Μαθξήο 

Ή αηυια ηζ δ ακηίζημζπδ ημο υθςκα Μαηνή (1977) πμο δεκ δζζηάγεζ κα δχζεζ ιζα άθθδ 

μκμιαζία ζημ εέαηνμ ημο ΐ. Γζχβα: 

«Αελ είλαη παξαινγηθφ ζέαηξν. Αελ είλαη φκσο θαη ππεξξεαιηζκφο, ηνπιάρηζηνλ κε ηελ εξκελεία πνπ 

δφζεθε ζην θείκελν εθείλν “ηεο απηφκαηεο γξαθήο”. Βθηφο αλ δψζνπκε ζηνλ φξν ηελ θπξηνιεθηηθή -θαη 

σξαία- έλλνηά ηνπ. Θα ιέγακε πσο είλαη “θαζαξφ” ζέαηξν.»
1423

 

 

ε. Αξραία Σξαγσδία 

 

Βάηνο Παγθνπξέιεο 

Μυκμ μ ΐάσμξ Παβημονέθδξ, υιςξ, ζηδκ ηνζηζηή ημο βζα ημ εεαηνζηυ Σν κπνπθάιη δζέαθερε 

ηδκ ηάζδ ημο ΐ. Γζχβα κα δζαιμνθχζεζ ιζα Νέα Σναβςδία: 

«Καη, ηειηθά, ε θφξκα ηνπ έξγνπ απνθηά απφιπηε ζπλάξηεζε κε ην κπζηηθφ ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελφ 

ηνπ, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε νηθνδφκεζε κηαο λέαο γξαθήο ηξαγσδίαο, 25 αηψλεο κεηά ηνπο 

αξραίνπο.»1424
 

 

Μειεηεηέο / Θεαηξνιόγνη 

Οζ εεαηνμθυβμζ θαίκεηαζ υηζ ημπμεεημφκ ημκ ΐ. Γζχβα ζπεδυκ ακεπζθφθαηηα οπυ ηδκ 

επμννμή ημο οπεννεαθζζιμφ, ακ ηαζ ακαβκςνίγμοκ ηζξ απμηθίζεζξ ηαζ ηζξ οπεναάζεζξ ημο.  

 

                                                 
1421

 Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ, «Χνμθμβζαηυξ ιδπακζζιυξ», Απγή, 3 Μανηίμο 1996 
1422

 ηάεδξ Ανμιάγμξ, «Σμ Πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ, Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ», Καζεκεξηλή, 5 Μανηίμο 

1977 
1423

 υθςκ Μαηνήξ, «Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ ηαζ Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ», Νέα Δζηία, η.101, 

ηπ.1193, Μάνηζμξ 1977, ζ.416 
1424

ΐάζμξ Παβημονέθδξ, «Δ δέζιεοζδ ηδξ εθεφεενδξ επζθμβήξ ή ιζα κέα βναθή ηδξ ηναβςδίαξ», 

Γηαβάδσ, αν. 79, Οηηχανζμξ 1983. Παναηίεεηαζ ζημ: Μάνα Φζδεηγή, φ.π., ζ.199 
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Διέλε Βαξνπνύινπ 

Σδκ πεπμίεδζή ηδξ βζα ηδκ οπεννεαθζζηζηή ηαηαβςβή ημο ΐ. Γζχβα εηθνάγεζ δ Βθέκδ 

ΐανμπμφθμο: «Βλψ ε πνηεηηθή ηνπ Γηψγα ζπλερίδεη λα γνληκνπνηεί, κε εχγισηην πάληα ηξφπν, ηε 

ζνπξεαιηζηηθή θαηαγσγή ηεο (…)»1425
 

 

Βάιηεξ Πνύρλεξ 

Καζ μ ΐάθηεν Πμφπκεν ηαηαθάζηεζ ζημκ οπεννεαθζζηζηυ απυδπμ ηδξ βναθήξ ημο: 

« (…) αζπκβίβαζηε θσλή (…) αλαληηθαηάζηαηε γξαθή πνηεηηθνχ “ππεξξεαιηζηηθνχ” ζεάηξνπ, πνπ δελ 

έρεη κηκεηέο νχηε πξνδξφκνπο ζηε λενειιεληθή δξακαηνγξαθία.»
1426

 

 

Γηώξγνο Πεθάλεο 

Ο Γζχνβμξ Πεθάκδξ, ημ 2001, οπμζηήνζγε υηζ μ ΐ. Γζχβαξ ηζκείηαζ «πένα» ηαζ απ‟ ημκ 

οπεννεαθζζιυ: « (…) κπνξνχκε λα απνζχξνπκε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ είραλ απνδνζεί θάπσο 

επηπφιαηα ζην έξγν μερσξηζηψλ ζπγγξαθέσλ: νχηε ν ηξ. Καξξάο έθαλε ακηγψο παξάινγν ζέαηξν, 

πνιιψ δε κάιινλ ν ΐ. Γηψγαο, ν νπνίνο ππεξβαίλεη θαη ηα φξηα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ.»
1427

 

 

Πζμ πνυζθαηα, ημ 2009, απμθαίκεηαζ απμθφηςξ: 

«Βίλαη γλήζηνο εθπξφζσπνο ηνπ ππεξξεαιηζκνχ ζην ειιεληθφ κεηαπνιεκηθφ ζέαηξν. ΐέβαηα, φπσο 

ζπκβαίλεη ζην επξσπατθφ, έηζη θαη ζην ειιεληθφ ζέαηξν δελ ππάξρεη ην ππνδεηγκαηηθφ ππεξξεαιηζηηθφ 

έξγν. κσο ν Γηψγαο μεθίλεζε ηελ πνξεία ηνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, ζηε ΐηέλλε θαη ζην 

Παξίζη, κε ηελ απηφκαηε γξαθή θαη ηελ ά-ινγε ζχλδεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο 

ηελ είρε κειεηήζεη ζηα έξγα ηνπ ν G. Appolinaire, A. Breton, θαη A. Jarry.»1428
 

 

Γξεγόξεο Ησαλλίδεο 

Νεχηενμζ εεαηνμθυβμζ/ηνζηζημί εεάηνμο, υπςξ μ Γνδβυνδξ Εςακκίδδξ, δοζημθεφμκηαζ κα 

δχζμοκ ηδκ οπεννεαθζζηζηή οπδημυηδηα ζημκ ΐ. Γζχβα: 

«Γλσξίδνπκε πιένλ φηη ε θχξηα αηζζεηηθή γξακκή ηνπ έξγνπ ηνπ Γηψγα ζπκπιέεη ιίγν πνιχ κε ηηο 

αλαδεηήζεηο ηνπ ππεξξεαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, φπνπ νη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο κε ηηο νπνίεο ην θίλεκα 

φπσο απηφ εθδειψζεθε ζηνλ Βιιεληθφ ρψξν ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε. (…) ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ θάλεη ν Γηψγαο είλαη πνιχ επηηπρεκέλν. Μφλν πνπ δελ είλαη αθξηβψο 

ππεξξεαιηζκφο.»1429  

 

                                                 
1425

 Βθέκδ ΐανμπμφθμο, «ημηεζκά Ανάιαηα», Σν Βήκα, 1 Φεανμοανίμο 1987 
1426

 ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ.15 
1427

 Γ. Π. Πεθάκδξ, Θέιαηα ημο ιεηαπμθειζημφ ηαζ ζφβπνμκμο εθθδκζημφ εεάηνμο, φ.π., ζ.98 
1428

 Γ. Π. Πεθάκδξ, Σν ρακφγειν ηνπ αιηηκπάγθνπ. Γνθίκηα θαη άξζξα, Ώζβυηενςξ, Ώεήκα, 2009, 

ζζ.130-131 
1429

 Γνδβυνδξ Εςακκίδδξ, «Ώκαθμνά ζημκ ΐαζίθδ Γζχβα. Σα ιμκυπναηηα», Αληί ΐ΄, ηπ.747, 5 

Οηηςανίμο 2001, ζζ.44-47 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

Απνηίκεζε ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπ Β. Εηώγα από ηελ Κξηηηθή θαη ηνπο κειεηεηέο 

 

ζμ εμθυ ήηακ ημ ημπίμ ζπεηζηά ιε ηδκ έκηαλδ ημο ΐ. Γζχβα ζε ζοβηεηνζιέκμ αζζεδηζηυ 

νεφια ηυζμ λεηάεανδ ήηακ δ ηνζηζηή ηαζ μζ ιεθεηδηέξ ημο ένβμο ημο ζημ κα παναδεπημφκ υηζ 

επνυηεζημ βζα έκακ ζδζάγμκηα ζοββναθέα, πνςημπυνμ ηδξ εεαηνζηήξ βναθήξ. Βκδεζηηζηά 

ακαθένμοιε: 

 

Α. Ηδηάδνπζα γξαθή 

 

Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ: 

«Ο ΐαζίιεο Γηψγαο είλαη κηα κνλαρηθή θαη αλεπαλάιεπηε παξνπζία ζην ζεαηξηθφ ρψξν καο.»
1430

  

« (…) ελφο κνλαδηθνχ ζεαηξηθνχ ηαιάληνπ, ίζσο ηνπ πην ηδηφηππνπ ηνπ ζεάηξνπ καο γεληθά.»1431
 

 

Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ: 

« (…) Δ γξαθή ηνπ Γηψγα είλαη πξάγκαηη έλαο κνλαρηθφο θαη κνλαδηθφο ηαπηφρξνλα δξφκνο ηνπ 

λενειιεληθνχ καο ζεάηξνπ.» 1432
 

 

ΐάσμξ Παβημονέθδξ: 

«Αελ είλαη φκσο κφλν ν ηξφπνο ηνπ ζηνραζκνχ πνπ θέξλεη ηνλ Γηψγα ζηελ πξψηε γξακκή ηεο 

ζεαηξηθήο πξσηνπνξίαο (κε ηηο ειιεληθέο ηδηνκνξθίεο ηνπ βέβαηα). Βίλαη θαη ε ζεαηξηθή θφξκα ηνπ. 

(…)»1433
 

 

ΐάθηεν Πμφπκεν: 

« (…) είλαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γηψγα, ηδηαίηεξα γνεηεπηηθή, ζαγελεπηηθή ζα έιεγα, αθξηβψο επεηδή 

πξφθεηηαη γηα “πεξίπησζε” θη φρη γηα θίλεκα, αθξηβψο επεηδή ν Γηψγαο αληηπξνζσπεχεη κφλν ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη θαλέλα ζπιινγηθφ ξεχκα (…)»1434
 

 

Β. Φηινζνθηθόο ζηνραζκόο 

 

Οιμθςκία δζαπζζηχκεηαζ, επίζδξ, ηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα είκαζ 

έιπθεα θζθμζμθζημφ ζημπαζιμφ ηαζ ιεηαθοζζηήξ αβςκίαξ.  

 

                                                 
1430

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Δ ειθζάθςζδ», Σν Βήκα, 18 Ώπνζθίμο 1979 
1431

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, Κθεζδζά ηαζ ηχδζηεξ ημο εεάηνμο, φ.π., ζ. 194 
1432

 Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ, «Μπζβη-Μπακβη: Οιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ», Απγή, 14 Φεανμοανίμο 1997 
1433

 ΐάζμξ Παβημονέθδξ, φ.π., ζ.199 
1434

 ΐάθηεν Πμφπκεν, Πμίδζδ ηαζ ιφεμξ ζηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐαζίθδ Γζχβα, φ.π., ζζ.17-18 
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Ο Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ επζαεααζχκεζ ηδκ μκημθμβζηή οθή ηδξ βναθήξ ημο ΐ. Γζχβα: 

«Δ πνηεηηθή ηνπ Γηψγα δηαξξέεηαη απφ έλα κεηαθπζηθφ ξίγνο θαη έλα κπζηηθηζηηθφ βηηαιηζκφ.»1435 

«Βίλαη έλαο πφηεο ηνπ νληνινγηθνχ κχζνπ.» 1436 «Ο Γηψγαο έθηαζε κε αγψλα θαη αγσλία ζηγά-ζηγά 

ζηελ φρζε ηεο νληνινγίαο (…) ιν απηφ ην βαξχ θηινζνθηθφ πιηθφ ζηνλ Γηψγα ειαθξχλεηαη ιφγσ ηεο 

πνηεηηθήο ηνπ γιψζζαο. (…) Έηζη, ν Γηψγαο αληίζεηα κε ηνλ νινκφ, θάλεη ηε θπζηθή κεηαθπζηθή.»1437 

«Ώπηφο πξψηνο καο νδήγεζε ζηηο νιφθσηεο αηξαπνχο κηαο κεηαθπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, καο έδεημε 

πσο ην ζέαηξν είλαη θαη κηα δηαλνεηηθή ηαιάληεπζε πάλσ απφ ην θελφ ηεο ππάξμεσο θαη ην ράνο ηνπ 

ζπκπαληηθνχ ρξφλνπ.» 1438
 

  

Ο Μδκάξ Υνδζηίδδξ δζαηνίκεζ ημκ οπανλζαηυ ζημπαζιυ ημο ζοββναθέα ζηδκ ηνζηζηή ημο βζα 

ημ Βνπλφ ηαζ ημοξ Γάκνπο: 

«Δ “ηεξή καλία” ηνπ Γηψγα είλαη ε απειπηζία ηνπ έιινγνπ αλζξψπνπ λα θαηαλνήζεη ηνλ παξαινγηζκφ 

ηεο χπαξμήο ηνπ. Μηα απειπηζία πνπ μεθηλάεη απφ ηηο πξψηεο ψξεο πνπ ε ζθέςε πάλσ ζηε γε αξρίδεη 

λα βξίζθεηαη κπξνζηά ζηα αδηέμνδά ηεο. (…) Αελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γηψγα είλαη θηινζνθηθφ. Βίλαη, δειαδή, αγσληψδεο θαη ηξαγηθφ. Αελ είλαη ςπρνινγηθφ -πνπ ζα πεη, δελ 

είλαη δξακαηηθφ. Αελ κέλεη ζε ξεαιηζηηθά ζρήκαηα -παξφιν πνπ πάληα μεθηλάεη απφ ξεαιηζηηθή 

βάζε.»1439
 

 

Ο Νάζμξ Νζηυπμοθμξ ιζθά βζα ηδκ αίζεδζδ οπενααηζηυηδηαξ πμο ακαδφεηαζ απυ ηα ένβα 

ημο: 

«Με ηελ είζνδν ηνπ ΐαζίιε Γηψγα ζην ζέαηξν βξηζθφκαζηε ζηελ πεξηνρή κηαο άιιεο αίζζεζεο, πέξαλ 

ηνπ ζπκβαηηθνχ. Μηαο αίζζεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ πιηθά ηεο ππεξβαηηθφηεηαο.»
1440

 

 

Ο ΐάθηεν Πμφπκεν ιζθχκηαξ επίζδξ βζα ηζξ εζηυκεξ πμο δδιζμονβεί μ ΐ. Γζχβαξ επζζδιαίκεζ: 

« (…) αθήλνπλ σζηφζν κηα αρλή εληχπσζε θάπνηνπ ζηαζεξνχ πεδίνπ αλαθνξάο, πνπ είλαη ελ ηέιεη 

κεηαθπζηθφ: ην χκπαλ, ε Φχζε, ε Μήηξα.»1441
 

 

Δ Υανά Μπαημκζηυθα δζααθέπεζ ζηα δναιαηζηά πνυζςπα ημο ζοββναθέα ηδκ οπανλζαηή 

αβςκία: 

                                                 
1435

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, Κθεζδζά ηαζ ηχδζηεξ ημο εεάηνμο, φ.π., η. ΕΕ, Βζηία, ζ. 194 
1436

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Δ ακεμθμνία ημο ιφεμο», Σα Νέα, 23 Εακμοανίμο 1990 
1437

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Ο Αμκ Κζπχηδξ ιφζηδξ», Σα Νέα, 10 Εακμοανίμο 1994 
1438

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Μφδζδ ζημ κέμ Μφεμ», Σα Νέα, 8 Φεανμοανίμο 1999 
1439

Μδκάξ Υνδζηίδδξ, «Έκαξ ζοββναθέαξ δζαθμνεηζηυξ», Δηθφλεο, 18 Φεανμοανίμο 1987. Παναηίεεηαζ 

ζημ: Μάνα Φζδεηγή, Ζ έλλνηα ηεο Φχζεο ζην ζέαηξν ηνπ Βαζίιε Εηψγα. Δξγνγξαθία θαη 

Παξαζηαζηνγξαθία-θξηηηθνγξαθία, Αζπθςιαηζηή ενβαζία (δαηηοθυβναθμ), Πακ/ιζμ Ώεδκχκ, 2001 
1440

 Νάζμξ Νζηυπμοθμξ, «Σμ εέαηνμ ημο ΐαζίθδ Γζχβα», Γηαβάδσ, 1989, ζ.35 
1441

 ΐάθηεν Πμφπκεν, φ.π., ζ.65 
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« (…) ζηνλ αλήζπρν δξφκν ηνπ Γηψγα, πνπ αλαδεηεί επίκνλα ηε ρακέλε ελφηεηα ηεο χπαξμεο, φπσο 

λνκίδσ. (…) Καη πάλσ ζηα πνιηηηζκηθά κνξθψκαηα ηνπ θφζκνπ καο ιαμεχεη ηηο δηθέο ηνπ ζεαηξηθέο 

κνξθέο, ζηέξεεο θαη ζπλάκα έηνηκεο γηα θπγή νξηδφληηα ή απνγείσζε θαηαθφξπθε.»1442
 

 

Καζ δ Μανίηα Θςιαδάηδ ημκίγεζ ηδ ζηεπηζηζζηζηή ηάζδ ημο ζοββναθέα: 

« (…) Ήδε ζην Πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο, πνπ αλήθεη ζηα πξψηα έξγα ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ απηνχ 

ζπγγξαθέα, αλαγλσξίδνπκε κηαλ ηδηάδνπζα ζθεπηηθηζηηθή θηινζνθηθή ζχιιεςε, ε νπνία έρεη σο 

αθεηεξία ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, έλλνηεο πνπ κνηάδνπλ λα κπεξδεχνληαη ζε κηα 

επεηζνδηψδε κεηαθπζηθή ζχγρπζε.»1443
 

 

Δ ηνζηζηή ηαζ μζ ιεθεηδηέξ έπμοκ, πθέμκ, απμδεπηεί ηδκ ζδζάγμοζα, πανάδμλδ ηαζ 

θζθμζμθζημφ πενζεπμιέκμο εεαηνζηή βναθή ημο ΐ. Γζχβα πμο δεκ είκαζ απαναίηδημ κα ηδκ 

ηαηακμεί ηακείξ, υπςξ επζζδιαίκεζ μ ΐάσμξ Παβημονέθδξ : 

 

« (…) θαλείο είηε αθνινπζεί κε ζαπκαζκφ είηε κέλεη έμσ θαη καθξηά, αδπλαηψληαο -ρσξίο λα επζχλεηαη 

ή λα κεηψλεηαη γη‟ απηφ- λα πιεχζεη ζε αλάινγα πειάγε θαληαζίαο, ζπιινγηζκψλ ή παξνξκήζεσλ 

(…)»1444 

 

Γ. Καηαγξαθή ησλ ζεαηξηθώλ θξηηηθώλ 

 

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί εκδεζηηζηή ηαηαβναθή ηςκ ηνζηζηχκ ηεζιέκςκ βζα ηα εεαηνζηά ένβα 

ημο ΐ. Γζχβα, ιέζα απυ ηα μπμία βίκεηαζ ηαζ δ απμηίιδζδ ημο εεαηνζημφ ημο ένβμο. Φοζζηά, 

ακαθενυιαζηε ζηα εεαηνζηά ένβα πμο πναβιαηεοηήηαιε ιέπνζ ηχνα, δδθαδή ζηα εεαηνζηά 

ένβα πμο ειπενζέπμοκ εάκαημ ηαζ ζε υζα απ‟ αοηά παίπηδηακ ζηζξ Ώεδκασηέξ ζηδκέξ. Ο 

παναηάης Πίκαηαξ-5 δείπκεζ ζοβηεκηνςηζηά ηα εεαηνζηά ένβα ζηα μπμία ακαθενυιαζηε, ηδ 

πνμκμθμβία ζοββναθήξ ημοξ ηαζ ηδ πνμκμθμβία πανάζηαζήξ ημοξ. 

 

                                                 
1442

 Υανά Μπαημκζηυθα, φ.π., ζζ.130-131 
1443

 Μανίηα Θςιαδάηδ, Θεαηνμθμβζημί Πνμαθδιαηζζιμί, φ.π., ζ.88 
1444

ΐάζμξ Παβημονέθδξ, «Οζ ανπέβμκμζ ιφεμζ ηαζ ημ Βνπλφ ημο ΐ. Γζχβα», Διεχζεξνο Σχπνο, 22 

Αεηειανίμο 1986. Παναηίεεηαζ ζημ: Μάνα Φζδεηγή, φ.π.,  ζ.235 
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ΠΕΝΏΚΏ – 5 

 

 

Θεαηξηθά Έξγα 

 

Υξνλνινγία 

πγγξαθήο 

Υξνλνινγία 

Παξάζηαζεο 

 

Σμ πνμλεκζυ ηδξ Ώκηζβυκδξ 

 

 

 

1958 

 

1960 Αςδέηαηδ Ώοθαία 

 

 

 

Βζηζαηυνζμ Humanismus 

 

1958 

 

1963 Θέαηνμ Μ. Ρζάθδδ 

 

 

Παζπαθζκά παζπκίδζα 

 

 

 

1964 

 

1966 Βθεφεενδ ηδκή 

1996 Βθεφεενδ Ώοθαία 

 
 

Δ ηςιςδία ηδξ ιφβαξ 

 

 

1967 

 

1977 Ν.. Βεκζημφ Θεάηνμο 

 
 

Σμ ιπμοηάθζ 

 

 

1973 

 

1979 Θεαηνζηή μιάδα ημο 

ζοββναθέα 

 

 

Οζ βάιμζ 

 

 

1970 

  

1987 Ν.. Βεκζημφ Θεάηνμο 

 

 

Σμ αμοκυ 

 

1986  

 

 

 

1986/‟87 Θέαηνμ ημο  

Πεζναζά 

 

Φζθμηηήηδξ 

 

 

1976 

 

1989/‟90 Θέαηνμ διείμ 

  

Ο Αμκ Κζπχηδξ ζε κέεξ πενζπέηεζεξ  

 

1993 

 

 

 

1993/‟94    Θέαηνμ διείμ 

 

 

 Big Bang 

 

 

  

 

 

1987 

 

 

1997/‟98    Οιάδα Άνημξ 

 

 

 

Σμ Μπμγυ 

 

 

1998 

 

1999 Θέαηνμ Μ. Ρζάθδδ 
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1) Σν πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο – Ζ θσκσδία ηεο Μύγαο 

 

Δ ηνζηζηή οπμδέπηδηε ημ πνχημ ένβμ ημο ΐ. Γζχβα Σν Πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο ιε ηαθμφξ 

μζςκμφξ. Ο Άββεθμξ Αυλαξ έβναρε: 

 

«Σν Πξνμεληφ ηεο Ώληηγφλεο είλαη κηα θσκσδία θνβεξά ζιηβεξή, θξηθηαζηηθή, κα πνιχ αμηφινγε ζηε 

ηερληθή ηεο θαη ζην ρηίζηκν ησλ δηαιφγσλ ηεο (…)»1445
 

 

Ο Άθηδξ Θνφθμξ δζέβκςζε ηδκ επζννμή ημο Εμκέζημ ζηδκ ηεπκμηνμπία ημο ένβμο: 

«Τν πξνμεληό ηεο Αληηγόλεο είλαη κηα δηαζθεδαζηηθφηαηε θσκσδία γηα φπνηνλ κπνξεί λα απνιαχζεη 

φ,ηη μεθεχγεη θαηεγνξεκαηηθά απφ ηνλ νξζνινγηζκφ. (…) Βίλαη θη απηή, φπσο νη θσκσδίεο ηνπ Ενλέζθν, 

κηα εμσθξεληθφηεηα ζηελ νπνία ζπηλζεξίδεη έλα πηθξφ αιι‟ νμχηαην ρηνχκνξ, ζπλπθαζκέλν κε 

καθάβξηα ζηνηρεία. (…) ν θ. Γηψγαο καο έδσζε, ράξε ζηελ εμππλάδα θαη ζην ζηξαθηάιηζκα ηνπ 

δηαιφγνπ ηνπ, κηα θσκσδία πνπ αλ δελ ήηαλ απφ δεχηεξν ρέξη, αλ δειαδή ε ηερλνηξνπία ηεο δελ είρε 

δηακνξθσζεί απφ άιινλ, ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί ηζάμηα πιάη ζηε Φαιαθξή ηξαγνπδίζηξηα θαη ζην 

Μάζεκα ηνπ Ενλέζθν.»1446
 

 

Με εζνςκεία ηαζ ζανηαζιυ αζηεί ηδκ ηνζηζηή ηδξ -πενζζζυηενμ ζημοξ επζηνζηέξ ημο ΐ. 

Γζχβα- δ Λζθή Γςβνάθμο. Βπζηίεεηαζ ειιέζςξ ζ‟ υζμοξ έζπεοζακ κα ηαηαδζηάζμοκ ημκ 

κεανυ ηυηε ζοββναθέα ηαζ ημκ οπεναζπίγεηαζ ιε πάεμξ βζα ηδκ ηυθιδ ημο κα βνάρεζ έκα ηυζμ 

δζαθμνεηζηυ ένβμ: 

«Ήηαλ έξγν απηφ; Καη ήηαλ λα κελ ζπγρπζηνχλ νη θξαηνχληεο απφ ην ζξάζνο ηνπ λεαξνχ -κα ηί 

απζάδηθα πνπ είλαη ηα ζεκεξηλά παηδηά- πνπ ηνπο θψλαμε θαηάκνπηξα: “ Μάηαηα πξνζπαζείηε λα καο 

πείζεηε φινη πσο γνληκνπνηείηε κε ηελ Ώληηγφλε θαη πψο λα καο παληξνινγήζεηε καδί ηεο. Δ Ώληηγφλε 

ζαο πέζαλε.” (…) Σέηνηα εηφικεζε θαη είπε ή άθεζε λα ελλνεζνχλ ν “κηθξφο”  ζεαηξηθφο 

ζπγγξαθέαο.»1447
 

ηδκ ηνζηζηή ημο βζα ηδκ πανάζηαζδ ημο 1977 -ηςκ δφμ ιμκυπναηηςκ Σν Πξνμεληφ ηεο 

Αληηγφλεο ηαζ Ζ θσκσδία ηεο κχγαο απυ ημ Βεκζηυ Θέαηνμ- μ Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ 

είκαζ πμθφ επαζκεηζηυξ. Με αθμνιή ημ πνχημ ακαθένεζ: 

 

« (…) Με ην Γηψγα ληψζεηο φηη έρεηο λα θάλεηο κ‟ έλαλ πνηεηή.(…) Ο Γηψγαο είλαη πνηεηήο, γηαηί έρεη 

δηθφ ηνπ φξακα ηνχ θφζκνπ θαη ην φξακά λνείηαη κφλν κέζα ζε κηα «άιιε» πξαγκαηηθφηεηα, θαζφινπ 

ιηγφηεξν πξαγκαηηθή απφ ηε δηθή καο. (…) Ο Γηψγαο κφλν ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ δελ γξάθεη. Βίλαη 

                                                 
1445

 Άββεθμξ Αυλαξ, «Γζα ηδ Αςδέηαηδ Ώοθαία». Παναηίεεηαζ ζημ Μάνα Φζδεηγή, φ.π., ζ.95 
1446

 Άθηδξ Θνφθμξ, «Βθθδκζηυ Θέαηνμ». Παναηίεεηαζ ζημ Μάνα Φζδεηγή, φ.π., ζ.97 
1447

 Λζθή Γςβνάθμο, «Οζ Θείμζ ηδξ Ώκηζβυκδξ». Παναηίεεηαζ ζημ Μάνα Φζδεηγή, φ.π., ζ.99 



 510 

ζέαηξν ππέξ-ινγν θαη ππέξ-ξεαιηζηηθφ. (…) ηνπο πξνγφλνπο ηνπ Γηψγαο (…) Γνπίιηακ Μπιέεθ, 

Λσηξεακφλ, Πφε, Ώπνιιηλαίξ, Εβάλ Γθνι, ΐίηθεβηηο.»
1448

  

 

Ο εκεμοζζαζιυξ ημο είκαζ έηδδθμξ ηαζ βζα ηδκ Κσκσδία ηεο Μχγαο:  

 

«Πξέπεη λα πσ, φηη ζεσξψ ην κνλφπξαθην απηφ έλα αξηζηνχξγεκα θαη δελ ηζηγθνπλεχνκαη λα 

κεηαθέξσ ην ραξαθηεξηζκφ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Δ απιή δνκή ηνπ, ε αλνηρηή γξαθή ηνπ, ε εχξνηα 

ηνπ ιφγνπ, ε ρξήζε ηεο ιέμεο θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο θξάζεο έρνπλ αλάινγν ζε άιιν ρψξν, πνηεηηθφ 

κφλν, ηα “Γξαπηά” ηνπ Βκπεηξίθνπ θαη θάπνηα πνηήκαηα ηνπ Νάλνπ ΐαιασξίηε. Χο ζεαηξηθφ θείκελν 

είλαη ηδηνθπέο. (…) Σν έξγν έρεη πνιιαπιέο αλαγλψζεηο, αθφκε θαη παιίλδξνκεο. Κνηηαγκέλν απφ ην 

ηέινο παίξλεη κηαλ άιιε δηάζηαζε. (…) Όζηεξα απφ ηελ πνιχρξνλε απνκφλσζε ην έξγν ηνπ Γηψγα 

αλνίγεηαη ζην ειιεληθφ θνηλφ. Σν ζέαηξφ καο γίλεηαη πινπζηφηεξν ζε αλππνςίαζηεο σο ηψξα 

εκπεηξίεο.»1449 

 

Ο Σάζμξ Λζβκάδδξ ζηδκ ηνζηζηή ημο βζα ηδκ ίδζα πανάζηαζδ ημο Βεκζημφ Θεάηνμο δεκ 

ζπμθζάγεζ ηαευθμο ηδ βναθή ημο ζοββναθέα. Πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζημ κα πενζβνάρεζ 

ζοκμπηζηά ημκ ιφεμ ημοξ. 

 

Ο Ώθηζαζάδδξ Μανβανίηδξ ηαηαηάζζεζ ημκ ΐ. Γζχβα ακάιεζα ζημοξ ζφβπνμκμφξ ημο 

εονςπαίμοξ δναιαημονβμφξ: 

«Σν πξνμεληφ ηεο Ώληηγφλεο ππήξμε ην έξγν, κε ην νπνίν καο επεβιήζε ακέζσο, φηαλ ην 

πξσηνπαξνπζίαζε ε “Ασδέθαηε Ώπιαία” (1960). Πξφθεηηαη γηα κηα ειιεληθή δεκηνπξγία κεηνπζίσζε 

ησλ Ενλέζθν θαη Μπέθεη, ζε κηα εζνγξαθηθή ηξαγηθν-θσκηθή ζχλζεζε. Ο ζπγγξαθεχο αξλείηαη απηή ηε 

ζπγγέλεηα, ραξαθηεξίδεη ην έξγν ηνπ “ππεξξεαιηζηηθφ, γξακκέλν κε ην ζχζηεκα ηεο απηφκαηεο 

γξαθήο”. Υσξίο απηά λα ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο, είλαη ηφζν πξνζσπηθή ε δεκηνπξγία ζην φινλ θαη 

ζηηο ιεπηνκέξεηεο, ψζηε ρσξίο ηελ … εθεχξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ, ζα ειέγακε άθνβα φηη νη δχν Γάιινη 

ζπγγξαθείο είλαη επίγνλνί ηνπ. Ώπηνί, θαη νη νκφηερλνί ηνπο, ζπλήζσο γθξεκίδνπλ, γηα λα γθξεκίζνπλ. 

Ο Γηψγαο μέξεη ηη γθξεκίδεη θαη πξν πάλησλ, γηαηί ην γθξεκίδεη!»1450
 

 

2)  Παζραιηλά παηρλίδηα ή Αζηηθή κπζνινγία 

 

Δ πθεζμκυηδηα, υιςξ, ηςκ ηνζηζηχκ παναλεκεφεηαζ ηαζ μνβίγεηαζ ιε ηα Παζραιηλά παηρλίδηα. 

Δ επςδυξ ηςκ πενζζζυηενςκ ελ αοηχκ είκαζ ημζκή: «πιίλζνη  θαη θέξακνη αηάθησο εξξηκκέλα», 

αηαηάζπεηδ θθοανία ηαζ ζφβποζδ. Ώξ δμφιε ακαθοηζηυηενα ηδκ ηάεε πενίπηςζδ: 

                                                 
1448

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, Κθεζδζά ηαζ ηχδζηεξ ημο εεάηνμο, φ.π., η.ΕΕ, ζζ.194-195 
1449

 Απηφζη ζζ.196-197 
1450

 Ώθηζαζάδδξ Μανβανίηδξ, «Μμκυπναηηα ΐαζ. Γζχβα ζηδ Νέα ηδκή», Σα Νέα, 16 ΜαΎμο 1977 
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Ο Μάνζμξ Πθςνίηδξ είκαζ ηαηαζβζζηζηά επζηνζηζηυξ: 

 

«Απζηπρψο ε “Ώζηηθή Μπζνινγία” δελ δηθαίσζε απηέο ηηο πξνζδνθίεο. (…) Ο ΐ. Γηψγαο ζε ηξεηο 

ζρνηλνηελείο πξάμεηο ζπγθεληξψλεη έλα ζσξείηε απφ επηκέξνπο ζέκαηα θαη χθε, φπνπ ζπλσζηίδνληαη 

αηάθησο εξξηκκέλα ην ζεκεξηλφ άγρνο, θαη ε .. Βιιεληθή Βπαλάζηαζε, ε ζπδπγηθή γθξίληα θαη ηα 

παηδηθά ηξαχκαηα, ν Αεθέκβξεο θαη ε … Οξέζηεηα. Ο λαηνπξαιηζκφο θαη ν «παξαινγηζκφο» ν 

ζπκβνιηζκφο θαη ν εμπξεζηνληζκφο, ε ζάηηξα θαη ε «πνίεζε». Ώιιά θη απηή αθφκα ε ζπλνίθεζε ζα 

ήηαλ δεθηή αλ ζέκαηα θαη χθε είραλ νξγαλσζεί, «ρσλεπηεί», δνκεζεί, ψζηε θαη ζ‟ έλα ηέινο λα 

θαηαηείλνπλ θαη έλα γεληθφ ζχλνιν λα ζπγθξνηνχλ. Ώληίζεηα, ε «Ώζηηθή Μπζνινγία» δελ αθήλεη ηελ 

εληχπσζε παξά ελφο λεθειψκαηνο ρσξίο κνξθή. Υσξίο ξαρνθνθαιηά, ρσξίο ζηνηρεηψδε ηζνξξνπία. 

Σα πξφζσπα ινγνθνπνχλ αθαηάζρεηα, θηινινγνχλ αθαηάζρεηα, αεξνινγνχλ αθαηάζρεηα, κέζα α‟ έλα 

άκνξθν αηειεχηεην ράνο. Καη είλαη ηνχην πην ζιηβεξφ γηαηί ην ζεαηξηθφ ηαιέλην δε ιείπεη απφ ηνπ ΐ. 

Γηψγα. Μέζα ζηνλ θπθεψλα ηεο «κπζνινγίαο» ππάξρνπλ ζηηγκηαία θσηεηλά δηαιείκκαηα πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ –θπξίσο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα βιέπεη ή λα ζαηηξίδεη ηηο κηθξφηεηεο ηεο 

δσήο. (…) Γηαηί απηέο ηνπ ηηο ηθαλφηεηεο λα ηηο εμνπζελψλεη θάησ απφ ην αζήθσην θαη πεξηηηφηαην 

βάξνο πνηεηηθν-ζπκβνιηθψλ θελνινγεκάησλ.»
1451

 

 

Ο ΐάζμξ ΐανίηαξ απμννίπηεζ ζοθθήαδδκ υθμ ημ εεαηνζηυ ένβμ. Καηαπέθηδξ βζα ημ βνζθχδεξ 

ζδεμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ημο ένβμο αθθά ηαζ βζα ηδκ ζοβποζιέκδ ηεπκμηνμπία, ιίβια 

δζαθμνεηζηχκ επζννμχκ:  

 

«Αελ αξθείηαη φκσο θαη δελ επηκέλεη ζ‟ απηφ ν ζπγγξαθέαο. Φηινδνμεί λα πξνδηαγξάςεη θαη δηέμνδν. 

Υσξίο, έρσ ηελ ππφλνηα, λα έρεη μεθαζαξίζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηη αθξηβψο δεηάεη. Μηιάεη βέβαηα γηα ην 

“φλεηξν”, πνπ ζα αιιάμεη ηε κνξθή θαη ηελ ηάμε ηνπ θφζκνπ, (…) Σφζν φκσο γεληθά θαη αθεξεκέλα, 

ψζηε λα ππνπηεχεζαη φηη ην “φλεηξφ” ηνπ δελ έρεη νπζηαζηηθή ππφζηαζε. (…) Βμαληιείηαη ζηελ «εμ 

ελζηίθηνπ» άξλεζε ηνπ ππάξρνληνο, ρσξίο λα έρεη ηίπνηα λα ηνπνζεηήζεη ζηε ζέζε ηνπο: Μπζνινγία 

ρσξίο κχζν. (…) Δ απνπζία θεληξηθνχ ηδενινγηθνχ ππξήλα ή ζπγθεθξηκέλεο δξακαηηθήο θαηαζηάζεσο, 

γχξσ απφ ηνλ νπνίν λα ππθλσζεί ην έξγν δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε ηνπ ξεπζηνχ θαη ηνπ άκνξθνπ. Σελ 

επηηείλεη ε ηπραία, ρσξίο δειαδή ζρέδην θαηεχζπλζε, πξνζθπγή ζηηο πιένλ αληίζεηεο ηερλνηξνπίεο. 

(…) έλα είδνο «θνθηέηι» ησλ επηξξνψλ πνπ δέρηεθε ν ζπγγξαθέαο κε ελαιιαζζφκελε θάζε ηφζν 

πνζνινγία: (…) ξεαιηζηηθή εζνγξαθία (…) ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ, θαζαξήο θαληαζία θαη αιιεγνξία: 

ζχγρπζε γισζζψλ. Ώιεζηλή ζεαηξηθή ΐαβέι. Σα ζχκβνια θαη νη αιιεγνξηθέο αθεγήζεηο εμάιινπ, (…) 

θαηαληάλε «γξίθνη» πνπ εληζρχνπλ ηε ζχγρπζε θαη ηελ απνξία ηνπ ζεαηή. (…) Λίζνη, πιίλζνη θαη 

θέξακνη αηάθησο εξξηκκέλα».
1452 

 

                                                 
1451

 Μάνζμξ Πθςνίηδξ, φ.π. 
1452

 ΐάζμξ ΐανίηαξ, φ.π. 
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Ο Άθηδξ Θνφθμξ ακαβκςνίγεζ εθαθνοκηζηά -«εοθοήξ δζάθμβμξ»- ζημκ ΐ. Γζχβα, αθθά 

ακαημοθίγεηαζ υηακ ηθείκεζ δ αοθαία: 

«Απζηπρψο, ε παξάζηαζε ηεο “Ώζηηθήο Μπζνινγίαο” πνιχ καο απνγνήηεπζε. (…) ΐέβαηα, θάπνπ 

θάπνπ δηαθξίλακε φηη έρεη θαη πλεπκαηηθφηεηα θαη επθπΎα, κεξηθνί αζηξαθηεξνί ζπηλζεξηζκνί, κεξηθνί 

θσζθνξηζκνί ηνπ δηαιφγνπ, κεξηθέο νμείεο παξαηεξήζεηο -δπζηπρψο ζπνξαδηθέο θη απνκνλσκέλεο;- 

ην καξηπξνχζαλ, αιιά ζπλνιηθά ε θιπαξία ησλ πξνζψπσλ ήηαλ ηφζν αθαηάζρεηε θαη ηφζν πεξηηηή, 

θαη ε ζχγρπζε πνπ επηθξαηνχζε, πξνπάλησλ ζηελ ηξίηε πξάμε, … (…) ην θιείζηκν ηεο απιαίαο, πνπ 

ζήκαλε ηελ απαιιαγή καο απφ ηε κάηαηε παξαθνινχζεζε ελφο εμαξζξσκέλνπ, ρσξίο επίθεληξν, 

ζηξνβηιίζκαηνο. (…) ηελ “Ώζηηθή Μπζνινγία” δελ αληηθξίδνπκε παξά απνπζία θάζε ζπλνρήο θη 

νκνηνγέλεηαο, παξά έλα αζπγρψλεπην αλαθάηεκα ξεαιηζηηθψλ θαη απίζαλσλ ζηνηρείσλ, παξά 

πιίλζνπο θαη θεξάκνπο αηάθησο εξξηκκέλνπο.»1453
 

 

ηδ θθοανία ηαζ ηδκ απναλία εκημπίγεζ ηα ηονζυηενα ιεζμκεηηήιαηα ημο εεαηνζημφ ένβμο μ 

Μπάιπδξ Κθάναξ: 

« (…) ΐαζηθή αδπλακία είλαη φηη νιφθιεξν ζρεδφλ ην έξγν εθηπιίζζεηαη κε “ιφγηα” ρσξίο δξάζε. 

Οπσζδήπνηε φκσο θαλεξψλεη θαη δεκηνπξγηθή δηάζεζε θαη εθθξαζηηθή δπλαηφηεηα άμηα λα πξνζερζεί 

θαη λα ηνλσζεί.»1454
 

 

Αεκ έθεζρε, υιςξ, ηαζ μ εκεμοζζαζιυξ βζα ηα Παζραιηλά παηρλίδηα. Ο Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ 

βμδηεφηδηε απυ ηδκ έιπκεοζδ ηαζ ηδ εεαηνζηή βναθή ημο ΐ. Γζχβα: 

« (…) Σα Παζραιηλά παηρλίδηα (δειαδή βαξειφηα) είλαη έλαο ηδηφηππνο κεραληζκφο κε βξαδχθαπζην 

θπηίιη πνπ κνηάδεη εθ πξψηεο φςεσο αζψνο, ελψ δελ είλαη. (…) Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν 

θαηαζθεπαζηηθήο δεηλφηεηαο, πνπ παηάεη κε ην έλα πφδη ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία 

ππνλνκεχεη θαη κε ην άιιν ζε κηα πςειή πνίεζε. Καη πξφθεηηαη, βαζηθά θαη θχξηα, γηα Θέαηξν, κε ζήηα 

θεθαιαίν. Καζψο ηα πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο, θηηαγκέλα απφ ηελ πην απζεληηθή θαη αλζεθηηθή χιε, απφ 

εθείλν ην ρψκα πνπ “κπξίδεη” καθξηλέο βξνρέο θαη ηνπία κε πεχθα, θέξλνληαο ηε λνζηαιγία κηαο 

ρακέλεο αζσφηεηαο. (…) Δ ζθελνζεζία εθκεηαιιεχηεθε πνιχ έμππλα ην ράζκα πνπ αθήλεηαη ζθφπηκα 

ζην έξγν, αλάκεζα ζ‟ έλα ιφγν θαζεκεξηλφ θαη ζηηο ελδερφκελεο ζεκαζίεο ηνπ, νη νπνίεο εθθεχγνπλ 

ηνλ έιεγρν ησλ θνξέσλ ηνπ.»1455
 

 

Πανυιμζεξ ανεηέξ επεζήιακε ζημ ένβμ ηαζ μ Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, υηακ λακαπαίπηδηε 

ημ 1996 απυ ημκ είαζμ «Βθεφεενδ Ώοθαία»:  

«Βίλαη αμηνζαχκαζην πφζν ην έξγν απηφ αληέρεη, γηα λα κελ πσ φηη δηθαηψλεηαη, είθνζη πέληε ρξφληα 

κεηά ηελ πξψηε ηνπ παξάζηαζε. Δ άγξηα ζάηηξα ηνπ κηθξναζηηζκνχ, ε πνηεηηθή θχζε ηεο εθεβείαο 

                                                 
1453

 Άθηδξ Θνφθμξ, φ.π., 
1454

Μπάιπδξ Κθάναξ, Κνζηζηή, Ζ Βξαδπλή, 18 Ώπνζθίμο 1966 
1455

 Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ, φ.π.,  
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θαη ε γνεηεία πνπ αζθεί ζηνλ Γηψγα ε εμέγεξζε θαη ε ηξέια πνπ εθθξάδεη ην αλνξζφδνμν, παίξλνπλ ζ‟ 

απηφ ην έξγν ηε κνξθή ζεαηξηθά λφκηκνπ καληθέζηνπ.  Αελ είλαη εχθνιν έξγν, έρεη φκσο κηα 

απζνξκεζία, κε επθνξία ζηε γξαθή, ψζηε γίλεηαη θαηαλνεηφ, αλ φρη κε ηε ινγηθή, εμάπαληνο κε ην 

έλζηηθην ηνπ απινχ ζεαηή.»1456
 

 

3) Σν κπνπθάιη 

 

Σμ εεαηνζηυ ένβμ Σν κπνπθάιη έηοπε ηαθφηενδξ οπμδμπήξ. Βκηοπςζίαζε δ ζφθθδρή ημο 

αθθά ηαζ δ ηεπκζηή ημο. Δ Θοιέθδ ημ επαζκεί, ακαθφμκηαξ ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ ζδεμθμβζηή 

ημο θυνηζζδ: 

«Σα πξψηα ζρεδφλ δέθα ρξφληα ηεο ζπγγξαθηθήο παξαγσγήο ηνπ, ν Γηψγαο γξάθεη έξγα πνπ 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ ππαξμηζηηθή θηινζνθηθή ζέζε ηνπ Πξνμεληνύ θαηαθηψληαο ρξφλν κε ην 

ρξφλν ηελ ηερληθή ηνπ. (…) Σα δέθα πεξίπνπ έξγα απηήο ηεο πεξηφδνπ 1967-1973, κε ηνλ αιιεγνξηθφ 

ηνπο ραξαθηήξα μεθεχγνπλ απφ ηε γξαθή ηνπ ππεξξεαιηζκνχ θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ζαθέζηεξα ηνλ 

ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζπγγξαθέα. Σν κπνπθάιη δηαπξαγκαηεχεηαη κέζα απφ κηα ζχγρξνλε 

πνιηηηθή, θνηλσληθή, θηινζνθηθή δηάζηαζε ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηεο πνιηνξθίαο ηνπ Μεζνινγγίνπ. (…) 

Κξηηηθή ηεο Βπαλάζηαζεο θαη ηεο εμέιημήο ηεο κε πξνέθηαζε ζην ζήκεξα ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ην έξγν.»1457
 

 

Ο Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ ζηδκ εζζαβςβή ηδξ ηνζηζηήξ ημο αθμφ πνχηα πθέηεζ ημ 

εβηχιζμ ζημκ ΐ. Γζχβα ακαθένμκηαξ πςξ πνυηεζηαζ βζα έκακ παναβηςκζζιέκμ ζοββναθέα 

πμο δεκ ημκ εέθεζ δ «αβμνά»: « (…) έρεη απνκνλσζεί ζην πεξηζψξην απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο 

αγνξάο. Ώληηκεησπίδεηαη ζαλ εθείλνπο ηνπο ιεπξνχο ηνπ κεζαίσλα πνπ πεξηθέξνληαλ ζηηο εξεκηθέο 

αθξνπνηακηέο θαη ζηηο ζπειηέο κε θξεκαζκέλα ηα θνπδνπλάθηα, πνπ ν ήρνο ηνπο απνκάθξπλε ηνπο 

“πγηείο”.»1458
 

 

ηδ ζοκέπεζα επαζκεί ημ πνχημ ιένμξ ζημ εεαηνζηυ Σν κπνπθάιη εκχ επζζδιαίκεζ ηαζ 

εθαηηχιαηα:  

«ην κπνπθάιη ε ζχιιεςε είλαη ηδηνθπήο. (…) Σν πξψην κέξνο ηνπ Μπνπθαιηνχ είλαη έλα απφ ηα 

εμνρφηεξα δείγκαηα ηνπ ζεάηξνπ καο. Σν δεχηεξν έρεη κφλν ζεαηξηθέο αδπλακίεο, ζθεληθφ θχξνο ην 

ιείπεη, φρη πνηεηηθή επθξάδεηα.»
1459

 

 

                                                 
1456

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Βθθδκζηυ Θέαηνμ», Σα Νέα, 13 ΜαΎμο 1996 
1457

 Ώνζζηέα Βθθδκμφδδ, «Δ ζδέα ημο αβχκα βζα ηδ θεοηενζά», Ρηδνζπάζηεο, 3 Ώπνζθίμο 1979 
1458

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Δ ειθζάθςζδ», φ.π., 
1459

 Απηφζη 
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ε απυθοηδ ζφιπκμζα απυρεςκ ιε ημκ Κχζηα Γεςνβμοζυπμοθμ ανίζηεηαζ ηαζ μ Σάζμξ 

Λζβκάδδξ: 

«ην πξψην θνκκάηη αλαγλσξίδνπκε ηε γλσζηή ζθξαγίδα πνηφηεηαο ηνπ ζπγγξαθέα, πνπ εληνπίδεη ηελ 

παξνπζία ηνπ ζηελ πςειή ζηάζκε ηεο ζχγρξνλεο παξαγσγήο. (…) Σν πξψην δειαδή θνκκάηη έρεη ην 

γλσζηφ θαη δνθηκαζκέλν χθνο κηαο θαηαμησκέλεο ζπγγξαθήο. Σν δεχηεξν θνκκάηη είλαη έλαο 

επηθίλδπλνο πεηξακαηηζκφο -απξνεηνίκαζηνο- ζ‟ έλα εληειψο άιιε ή θαιχηεξα αιιφηξην χθνο.»1460 

 

Μυκμ ανεηέξ δζαηνίκεζ ζημ Μπνπθάιη δ Βθέκδ ΐανμπμφθμο: 

 

«Σν κπνπθάιη είλαη ινηπφλ έλα παξαδεηγκαηηθφ εγρείξεκα. (…) Σν έξγν έρεη γηα αθεηεξία κηα 

θαηάζηαζε πξαγκαηηθά επξεκαηηθή αθνχ επηηξέπεη λα ζηεζνχλ ηξία ηνπιάρηζηνλ κέησπα 

πξνβιεκαηηθήο. Πξψηα, ην ππαξμηαθφ κε ππξήλα ηε ζρέζε αηνκηθήο δξάζεο θαη εμσηεξηθνχ θφζκνπ. 

(…) Σξίην, ηέινο, ην έκβξπν πξνβιεκαηηθήο είλαη ε πξνζθπγή ζε πνηθίιεο δξακαηηθέο θφξκεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί  ε θξηηηθή ησλ ηδενινγηψλ θαη λα ζεκαλζεί ε ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα πσο 

ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηξνκεξά ζχλζεηε. κνηα κε πξίζκα πνπ νη πιεπξέο ηνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

αληηθαηηθέο φςεηο ησλ γεγνλφησλ, αλζξψπσλ, απφςεσλ θαη ζηάζεσλ.»
1461

 

 

4) Σν βνπλό 

 

μαανή ακηίννδζδ βζα ημ ακ Σν βνπλφ είκαζ εεαηνζηυ ένβμ ελέθναζε ζηδκ ηνζηζηή ημο μ 

Γζάκκδξ ΐαναένδξ, πμο πνμηείκεζ ζημκ ζοββναθέα κα εκηάλεζ ημ ένβμ ημο ζηδκ ηαηδβμνία 

«ζθάθια»: 

 

«Καη ν Μπέθεη είλαη ζηαηηθφο: αιιά είλαη αλ-νίθεηνο, δελ είλαη μέλνο, βξίζθεηαη ζην θξάζπεδν κεηαμχ 

ζησπήο θαη ζεάηξνπ, φρη ζηα φξηα ηεο επθξάδεηαο θαη κε-ζεάηξνπ. Γηαηί απηφ ήηαλ νπζηαζηηθά ην 

ιάζνο ηνπ Γηψγα: έγξαςε, εθηφο ησλ φξσλ νηνπδήπνηε ζεάηξνπ, έλα ιηκλάδνλ αλάγλσζκα κε εληειψο 

ππνηππψδε δξακαηηθή αλέιημε θαη κε ππεξθνξεζκέλε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο δνθηκηαθήο 

πξαγκαηείαο. (…)Σν πιηθφ ηνπ φκσο, αθεξεκέλν, αφξηζην, φζν θαη εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθφ δελ 

δακάζηεθε (…) έραζε πηα θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηερληθέο θαηαθηήζεηο (αλαινγίεο, ρηνχκνξ, αληίζηημε, 

πνηεηηθφηεηα). Ο Γηψγαο ζπλνκίιεζε ζπγθηλεκέλνο κε ηελ ίδηα ηελ ππέξβαζε ηνπ αλζξψπηλνπ. Αελ 

ζπλνκίιεζε φκσο κε ην ζέαηξν γηα ηελ ππέξβαζε απηή. Σν ζέαηξν ηνλ πεξηκέλεη θαη πάιη γηα λα 

ζπλνκηιήζνπλ καδί θαιά, θαη καδί ηνπο θη εκείο θαιχηεξα.»1462
 

 

                                                 
1460

 Σάζμξ Λζβκάδδξ, «Σμ ιπμοηάθζ ζημ εεαηνζηυ ενβαζηήνζ», Δπίθαηξα, 26 Ώπνζθίμο 1979 
1461

 Βθέκδ ΐανμπμφθμο, «Σμ Μπμοηάθζ ημο ΐαζίθδ Γζχβα», φ.π., 
1462

Γζάκκδξ ΐαναένδξ, Ζ θξίζε ηνπ Θεάηξνπ Β΄, Κείκελα Θεαηξηθήο Κξηηηθήο (1984-1989),  

Καζηακζχηδξ, Ώεήκα, 1991, ζζ.171-172 
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Θεηζηή ήηακ ηαζ πάθζ δ θςκή, ηδξ Βθέκδξ ΐανμπμφθμο, δ μπμία ειθακχξ επζιέκεζ κα ημκίγεζ 

ηδκ έηθναζδ «πξάμε ζεάηξνπ είλαη … » ιάθθμκ ςξ απάκηδζδ ζηδκ ηνζηζηή ημο Γζάκκδ 

ΐαναένδ, μ μπμίμξ ηυκζζε υηζ ημ ένβμ ήηακ «κε-ζέαηξν»: 

 

«Πξάμε ζεάηξνπ είλαη ε κχεζε ηεο Μηξάληαο, (…) Πξάμε ζεάηξνπ είλαη ε απφπεηξα ρεηξαγψγεζεο, 

εθκεδέληζεο ηνπ Διία απφ ηνλ ηερλνθξάηε Φάλε (…) Πξάμε ζεάηξνπ είλαη ν αλαγθαίνο θφλνο πνπ 

επσκίδεηαη ν Διίαο (…)»1463
 

 

Ο Νάζμξ Νζηυπμοθμξ δζαηοπχκεζ ιε αθμνιή ημ Βνπλφ ηδκ άπμρδ πςξ μ ΐ. Γζχβαξ είκαζ 

εηπνυζςπμξ εκυξ εεάηνμο ζδεχκ: 

«Με ην Βνπλό ν ΐ. Γηψγαο επηρεηξεί κηα ππέξβαζε ηεο αηνκηθήο ηνπ κπζνπιαζίαο. Βθαξκφδεη κηα 

πξνσζεκέλε πξνζέγγηζε, πνπ εμειίζζεη ηε ζεκαηνγξαθία θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ. (…) Βλφο ιφγνπ πνπ, 

εδξαησκέλνο πάλσ ζην δίπηπρν φξακα-ζπκπαληηθφο κχζνο, θαηνξζψλεη ηελ έθιπζε κηαο 

πνιπζήκαληεο πνηεηηθήο χιεο, πνπ ζηεξίδεη θαη απνδεηθλχεη ηε δηαηππσκέλε ήδε άπνςή κνπ, πσο ν 

ζπγγξαθέαο απηφο είλαη ν αμηφπηζηνο εθπξφζσπνο ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ ηδεψλ.»1464 

 

Ο ΐάζμξ Παβημονέθδξ εηεεζάγεζ ημ εεαηνζηυ αοηυ ένβμ: 

«Βδψ ζην Βνπλό, φκσο, ν Γηψγαο δελ δίλεη απιψο έλα έξγν πξνσζεκέλεο ζχιιεςεο, ην νπνίν 

κεηνπζηψλεη θάπνηα θαηλφκελα (ηεο δσήο, ηνπ ελζηίθηνπ ή ηεο θαληαζίαο) ζε απηφλνκνπο ηδεαηνχο 

θφζκνπο. Πξνρσξεί πνιχ παξαπέξα. Καηαβπζίδεηαη ζηνπο ίδηνπο κχζνπο ηεο δσήο, ηεο δεκηνπξγίαο 

θαη ηεο χπαξμήο ηεο γηα λα αλπςσζεί ζηε ζπλέρεηα ζε κηα θαηλνχξγηα ζπκπαληηθή αληίιεςε. ηε 

κεηακφξθσζε απηή θηλεηήξηνο κνριφο είλαη ε γιψζζα, νη κνλφινγνη θαη νη δηάινγνη ησλ ηξηψλ εξψσλ. 

Πνπ ζηγά-ζηγά κεηαιιάζζεηαη θαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ιέμεσλ θαη ησλ ελλνηψλ ηεο πεξλάεη 

ζην ρψξν ηεο ερεηηθήο -ζρεδφλ κνπζηθήο- ζπκθσλίαο.»
1465

  

 

5) Οη γάκνη 

 

Θεηζηή οπμδμπή επεθφθαλε δ Κνζηζηή βζα ημ εεαηνζηυ ένβμ Οη γάκνη. Ο Γζάκκδξ ΐαναένδξ, 

πανά ηζξ πνμδβμφιεκεξ ακηζννήζεζξ ημο βζα ημ Βνπλφ, δε δίζηαζε κα παναδεπηεί ηδ 

εεαηνζηυηδηα αοημφ ημο δνάιαημξ: 

«Βδψ πνπ ε κπζηηθηζηηθή αλίρλεπζε νξγαλψλεηαη σο απφδξαζε απφ ηνλ αδηέμνδν βηηαιηζηηθφ 

ζεηηθηζκφ, εδψ δει. πνπ ν Γηψγαο αζρνιείηαη αθφκε θαη ζπκπιέθεη ηηο αληηπαιφηεηεο, ρεηξηδφκελνο ηελ 

                                                 
1463

 Βθέκδ ΐανμπμφθμο, «Σμ αμοκυ», Σν Βήκα, 1 Φεανμοανίμο 1987 
1464

 Νάζμξ Νζηυπμοθμξ, «Σμ αμοκυ». Παναηίεεηαζ ζημ Μάνα Φζδεηγή, φ.π., ζ.242 
1465

 ΐάζμξ Παβημονέθδξ, «Οζ ανπέβμκμζ ιφεμζ … ηαζ ημ ΐμοκυ ημο ΐ. Γζχβα», Διεχζεξνο Σχπνο, 22 

Αεηειανίμο 1986 
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παξνπζία ηνπο κε νξαηά ή θαη κε ρπκψδε ζρήκαηα δπλακψλεη ην εγρείξεκά ηνπ θαη επηηέινπο εθηφο 

απφ θηινζνθηθά γίλεηαη θαη ζεαηξηθά πεηζηηθφηεξνο.»
1466

 

 

Κμνοθαίμ ένβμ παναηηδνίγεζ ηαζ μ Μδκάξ Υνδζηίδδξ ημ ένβμ, εκχ ειιέκεζ ζηζξ ανεηέξ ημο 

πνχημο ιένμοξ ημο: 

«Γηα κέλα Οη γάκνη είλαη έλα θνξπθαίν έξγν ηεο δνπιεηάο ηνπ Γηψγα -θπξίσο ην πξψην ηνπ κέξνο. Βθεί 

(…) έρνπκε ζε κηα ζαπκαζηή ζπκπχθλσζε φιεο ηηο αξεηέο ηνπ ζπγγξαθέα: ηελ πνηεηηθή ηνπ ινγηθή, 

ηνλ ξεαιηζηηθφ ηνπ παξαινγηζκφ, ηελ απνθάιπςε ησλ ιφγσλ ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, ην ηδηφξξπζκν αιιά 

ζπλερψο παξφλ ρηνχκνξ ηνπ -ηελ άιιε φςε ηεο απειπηζίαο- ηε δπλαηή ζεαηξηθή αίζζεζε.»
1467

 

Σα ηεθεοηαία ένβα ημο ΐ. Γζχβα Φηινθηήηεο, Big-Bang, Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο 

ηαζ Σν Μπνδφ επαζκέεδηακ απυ ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηδξ Κνζηζηήξ. Ο Φηινθηήηεο ζοβηέκηνςζε 

δζεοναιαζηέξ ηνζηζηέξ. Ο Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ οπμηθίεδηε ιπνμζηά ζημ ηείιεκμ ημο 

Φηινθηήηε: 

 

«ΐξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα γφληκε ζηηγκή ηεο δξακαηνπξγίαο καο. (…) Καη πάλσ απ‟ φια έλα 

κείδνλ θείκελν, θέξδνο ηεο λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο θαη λνκίδσ θαη ηεο λενειιεληθήο 

ζπλείδεζεο.»1468
 

 

Σμ ίδζμ οπμζηήνζλε ηαζ δ Θοιέθδ: 

«Ο ζπγγξαθέαο κε ην ιφγν ησλ ηπιηηψλ θαη ην δνμαζηηθφ χκλν ηνπο ζηε θχζε θαη ηνλ άλζξσπν, 

δεκηνπξγεί έλα ζπάλην ζηε ζχγρξνλε δξακαηνπξγία καο πνηεηηθφ κέγεζνο. Ώπνδεηθλχεη ηηο 

δπλαηφηεηεο αλαβάπηηζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ζεάηξνπ ζηηο πεγέο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο.»
1469

 

 

6) Ο Γνλ Κηρώηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο 

 

Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο ζηάεδηε δ πολίδα βζα ημ ιήημξ ηφιαημξ ζημ μπμίμ εα 

ηζκμφκηακ μ ζοββναθέαξ ηαζ ζηα επυιεκα εεαηνζηά ημο ένβα. Ο Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ 

ημ επεζήιακε: 

«Ο ΐαζίιεο Γηψγαο κεηά ην Βνπλό έρεη θάλεη κηα ζηξνθή ζηε δξακαηνπξγία ηνπ, ζηξνθή ηεο νπνίαο ν 

ζπφξνο, γηα ηνλ νμπδεξθή, βξηζθφηαλ ζην ππέδαθνο ηεο πξνεγνχκελεο πνηεηηθήο ηνπ θάζεο. (…) 

πλδπάδνληαο ηελ εκπεδφθιεηα γιψζζα, ηελ παξκελίδεηα εληζηηθή αληίιεςε θαη ηελ εξαθιείηεηα ξνή, 

(…) ν Γηψγαο δηνξζψλεη εμ αλαηνιψλ ηνλ αλνινθιήξσην ραξαθηήξα ηεο δπηηθήο ζθέςεο.»1470
 

 

                                                 
1466

 Γζάκκδξ ΐαναένδξ, φ.π., ζζ.171-172 
1467

 Μδκάξ Υνδζηίδδξ, φ.π., 
1468

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Δ ακεμθμνία ημο ιφεμο», Σα Νέα, 23 Εακμοανίμο 1990 
1469

 Θοιέθδ, «Φζθμηηήηδξ ζημ εέαηνμ διείμ», Ρηδνζπάζηεο, 30 Εακμοανίμο 1990 
1470

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Ο Αμκ Κζπχηδξ ιφζηδξ», Σα Νέα, 10 Εακμοανίμο 1994 
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7) Big-Bang - Σν Μπνδό 

 

Σμ Big-Bang ηαζ Σν Μπνδφ ήηακ ηα ηεθεοηαία ένβα ημο ΐ. Γζχβα πμο είδακ ηα θχηα ηδξ 

νάιπαξ πνζκ ημκ εάκαηυ ημο. Καζ ηα δφμ επαζκέεδηακ.  

 

Ο Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ έβναρε: 

«Σν Μπηγθ-Μπαλγθ, έξγν κπζηηθφ θαη ηαπηνρξφλσο δηαπγέο ζαλ ρξεζκφο, ή αιιηψο κηα ζθεληθή 

αιιεγνξία (…) Φφξκα θαη κνξθή ζην έξγν απηφ εμηζνξξνπνχληαη άξηηα ηίπνηα ζ‟ απηφ δε θαίλεηαη πνπ 

λα κελ είλαη,θαη ην αληίζηξνθν.»1471
  

 

Καζ βζα ημ Μπνδφ βνάθεζ επίζδξ: 

«Τν Μπνδό ηνπ Γηψγα (…) είλαη έλα αθφκε βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο ζεαηξηθήο πξφηαζεο ελ ησ 

γίγλεζζαί ηεο, πνπ εθθέξεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέαο ηκεκαηηθά, πνπ αθφκε δελ έρεη αξζξσζεί πιήξσο 

θαη πνπ ίζσο ε νκνξθηά θαη ε αμία ηεο ζπλίζηαληαη αθξηβψο ζην φηη δελ ζα δηαβαζηεί πνηέ πιήξεο. Θα 

ππνιείπεηαη πάληα θάηη γηα λα γίλεη ηέιεηα, ζα δηαβάδεηαη φκσο, αθξηβψο γη‟ απηφ ζπλνιηθά, ζαλ κχζνο. 

Τν Μπνδό είλαη δειαδή έλα έξγν νξίσλ, θξαηηέηαη ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ ζην ζεκείν αθξηβψο φπνπ 

επίθεηηαη κηα κεηακφξθσζε, φπνπ ην ζεαηξηθφ πιάζκα ζα απνηηλάμεη ην θνπθνχιη ηεο θφξκαο γηα λα 

ειεπζεξψζεη κηαλ άιιεο ηάμεσο νκνξθηάο. Χζηφζν γηα ηελ ψξα κηιάκε γηα ζέαηξν, είκαζηε δειαδή 

εληφο ζέκαηνο θαη εληφο ζεάκαηνο.»1472
 

 

Ώπυηηδια βζα ηδκ εθθδκζηή αθθά ηαζ ηδ δζεεκή δναιαημονβία παναηηδνίγεζ ημ Μπνδφ μ 

Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ: 

«Γηαηί αλ ζε θάπνηα πξνεγνχκελα νη απιεξνθφξεηνη θπξίσο ζεαηέο έβιεπαλ λα πεξηζζεχεη ε ζεσξία 

θαη ε “πίζηε” ηνπ Γηψγα, ελψ ε δξακαηνπξγία θαηλφηαλ λα είλαη ην βνιηθφ πξφζρεκα. Σν φρεκα γηα λα 

εθηεζνχλ νη κεηαθπζηθέο απνξίεο θαη πίζηεηο ηνπ ζπγγξαθέα, ζην Μπνδό ην ζέαηξν, ε γξαθή ηνπ, νη 

ξπζκνί ηνπ, νη δχν ραξαθηήξεο ηνπ κε ηηο κεηαπηψζεηο ηνπο θαη ηηο αλαηξνπέο ηνπο ζξηακβεχνπλ θαη 

επηβάιινληαη ζην πιηθφ. ην έξγν απηφ ν Γηψγαο εκπινπηίδεη ηε δξακαηνπξγία, θαη φρη κφλν ηελ 

ειιεληθή (…) κε έλα γεξφ σο ζέκα θαη γξαθή απνιχησο ζεαηξηθφ θείκελν. (…) ν Γηψγαο αλαδεηθλπφηαλ 

πιένλ έλαο ζπγγξαθέαο πξνθεηηθφο.»
1473

 

 

                                                 
1471

 Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ, «Μπζβη-Μπακβη: Οιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ», φ.π.  
1472

 Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ, «Πένα απ‟ ημ πανάθμβμ», φ.π. 
1473

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Μφδζδ ζημ κέμ Μφεμ», Σα Νέα, 8 Φεανμοανίμο 1999 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄  

πκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ πξόζιεςε θαη απνηίκεζε ηεο 

δξακαηνπξγίαο ηνπ Β. Εηώγα 

 

Ώκ ηαζ δ Κνζηζηή επεζήιακε ημκ ιεηαθοζζηυ ηαζ εακαημηεκηνζηυ παναηηήνα ηςκ δναιάηςκ 

ημο ΐ. Γζχβα ηακέκαξ δεκ έεεζε εέια απμηςδζημπμίδζδξ ημο νυθμο ημο εακάημο ζηα ένβα 

ημο. Δ πανμφζα ένεοκα είκαζ δ πνχηδ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδ δζενεφκδζδ ημο θαζκμιέκμο ημο 

εακάημο ζηδ δναιαημονβία ημο ΐ. Γζχβα. Αζυηζ, υπςξ απμδείλαιε, βζα ημκ ΐ. Γζχβα μ 

εάκαημξ ήηακ έκα θεζημονβζηυ ενβαθείμ ιεηάδμζδξ ηδξ μκημθμβίαξ ημο. Ο ΐ. Γζχβαξ δεκ ήηακ 

έκαξ πεζζζεακάηζμξ ζοββναθέαξ, αθθά έκαξ ζοββναθέαξ πμο ιεηαπεζνίζηδηε πμζηζθμηνυπςξ 

ημ εάκαημ εκηνοθχκηαξ ζηδκ εηάζημηε ηνμπζηυηδηα ημο θαζκμιέκμο, ιε ιμκαδζηυ ζημπυ κα 

ηδξ απμδχζεζ ηζξ ζδιάκζεζξ πμο επεδίςηε. Καεχξ, δ ημζιμεεςνία ημο απμηαθφπηεηαζ ιέζα 

απυ ημκ δίαοθμ ημο εακάημο.  

 

Καηά ηδ δζαδνμιή ιαξ ζημκ πχνμ ηδξ ηνζηζηήξ απμηίιδζδξ ημο ένβμο ημο ΐ. Γζχβα δεκ 

δζαπζζηχζαιε ιεβάθεξ απμηθίζεζξ ηαζ δζπμβκςιίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ αλία ημο ένβμο ημο. Ώκ 

ηαζ μζ ηνζηζημί δζαθχκδζακ νζγζηά ζπεηζηά ιε ηζξ αζζεδηζηέξ ηαηααμθέξ ημο ΐ. Γζχβα 

ζοιθχκδζακ ζπεδυκ υθμζ ζηδκ ορδθή πμζυηδηα ημο ζημπαζιμφ ημο. Γζ‟ άθθμοξ μ ηνυπμξ πμο 

πανμοζζαγυηακ μ ζημπαζιυξ αοηυξ ήηακ -ζε ηάπμζα ένβα- ακηζεεαηνζηυξ. Οζ ηνζηζημί Άθηδξ 

Θνφθμξ, Μάνζμξ Πθςνίηδξ, ΐάζμξ ΐανίηαξ, Μπάιπδξ Κθάναξ πανυηζ ημο ακαβκςνίγμοκ 

ηάπμζμ ηαθέκημ, ςζηυζμ ημο πνμζάπημοκ θθοανία, αηεπκία ηαζ πνμαθδιαηζηή ιίλδ 

ηεπκμηνμπζχκ. Οζ ηνζηζημί Θοιέθδ, Γζάκκδξ ΐαναένδξ, Βθέκδ ΐανμπμφθμο, Μδκάξ 

Υνδζηίδδξ, Σάζμξ Λζβκάδδξ εεςνμφκ ημκ ΐ. Γζχβα έκακ εοθοή εεαηνζηυ ζοββναθέα ηαζ 

ηαηά αάζδ ειπκεοζιέκμξ ζοββναθέα, πμο εκίμηε οπμπίπηεζ ζε ηάπμζα ζθάθιαηα, αθθά είκαζ 

ζημπαζηζηυξ, ιε πνςηυηοπεξ ζηδκζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ιε μλοδενηή βναθή.  

 

Οζ αδζαθζθμκίηδημζ, υιςξ, μπαδμί ημο ΐ. Γζχβα είκαζ μ Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, μ 

Λέακδνμξ Πμθεκάηδξ ηαζ μ ΐάζμξ Παβημονέθδξ. Ώκ ελαζνέζμοιε ηδκ ειιμκή ημο Κχζηα 

Γεςνβμοζυπμοθμο ζημ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ βνάθεζ οπεννεαθζζηζηυ εέαηνμ, ίζςξ μζ ηνεζξ αοημί 

ηνζηζημί εεάηνμο πθδζίαζακ πενζζζυηενμ ζηδ ζηέρδ ημο ηαζ ημκ ενιήκεοζακ ααεφηενα, 

είβμκηαξ μ ηαεέκαξ ηαζ ιζα δζαθμνεηζηή πηοπή ημο ένβμο ημο. Έηζζ, μ Κ. Γεςνβμοζυπμοθμξ 

ακαθένεδηε ζημκ «πξνθεηηθφ» ημο θυβμ ηαζ ζημ υηζ «ν Γηψγαο δηνξζψλεη εμ αλαηνιψλ ηνλ 

αλνινθιήξσην ραξαθηήξα ηεο δπηηθήο ζθέςεο». Ο Λ. Πμθεκάηδξ ζημ υηζ «ε “αλάδπζε” ηνπ 

θαηλνχξγηνπ αλζξψπνπ ζα γίλεη δηα ηεο κίμεσο ηνπ ζετθνχ κε ην αλζξψπηλν ζε κηα ζθελή ζεάηξνπ». Ο 

ΐ. Παβημονέθδξ ζημ υηζ μ ΐ. Γζχβαξ θηζάπκεζ ιζα «λέαο γξαθήο ηξαγσδία, 25 αηψλεο κεηά ηνπο 

αξραίνπο.» Σα παναπάκς ζοιπενάζιαηα είκαζ -ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ- ηα πζμ εφζημπα, 

ακαθμνζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ δναιαημονβίαξ ημο ΐ. Γζχβα. 
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Σα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα πμο πνμηάθεζακ ηζξ πζμ εεηζηέξ ηνζηζηέξ ήηακ ηαηά 

πνμκμθμβζηή ζεζνά: Ζ θσκσδία ηεο κχγαο, Σν κπνπθάιη, Φηινθηήηεο, Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο 

πεξηπέηεηεο, Big-Bang, Σν Μπνδφ. Βκχ ηα ένβα πμο ζοβηέκηνςζακ ανκδηζηέξ ηνζηζηέξ ήηακ 

Σν Πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο, ηαζ ηα Παζραιηλά παηρλίδηα. Σμ ιεκ πνχημ πνμηάθεζε ιε ηδ 

νδλζηέθεοεδ εειαηζηή ηζ αζζεδηζηή ημο αθμφ ήνεε ακηζιέηςπμ ιε ημ εεαηνζηυ ηαηεζηδιέκμ 

ηδξ επμπήξ. Βδχ πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ ημ βεβμκυξ υηζ « (…) έλα ινγνηερληθφ έξγν πνηέ 

δελ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ αλαγλψζηε κε αζσφηεηα (…)»1474
. Πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ μ 

εηάζημηε ακαβκχζηδξ -άνα ηαζ μ ηνζηζηυξ- επδνεάγεηαζ απυ ηα ημζκςκζημ-ζζημνζηά ημο 

ζοιθναγυιεκα, ζοκεπχξ ηα ηνζηήνζα ηαζ μζ εηηζιήζεζξ ημο είκαζ πςνμ-πνμκζηά 

πνμζδζμνζζιέκα.  Σμ δε δεφηενμ είκαζ έκα ένβμ ζημ ιεηαίπιζμ ηδξ ζοββναθζηήξ δμοθεζάξ ημο 

ΐ. Γζχβα, πμο πςθαίκεζ ηονίςξ θυβς ημο οπεναμθζημφ ζδεμθμβζημφ ημο θμνηίμο, ημ μπμίμ 

έθενε ζε ζφβποζδ ημοξ ηνζηζημφξ. ΐεααίςξ, είκαζ θοζζηυ, ημζκυ ηαζ ηνζηζημί -ιενζηέξ 

δεηαεηίεξ πνζκ- κα ακανςηζμφκηαζ βζα ηδ εεαηνζηυηδηα ηεζιέκςκ πμο ανίεμοκ θζθμζμθζηχκ 

ηαζ επζζηδιμκζηχκ απυρεςκ, εκχ ηαοηυπνμκα ζηενμφκηαζ πθμηήξ, ηφπςκ ηαζ παναηηήνςκ. 

Χζηυζμ ηα ένβα ημο ΐ. Γζχβα δεκ απεοεφκμκηακ ζε ακοπμρίαζημοξ. Βίπακ πνμδβδεεί ηα 

εεαηνζηά ένβα ημο Θεάηνμο ημο Παναθυβμο, αθθά ηαζ δ οπεννεαθζζηζηή πμίδζδ Βθθήκςκ 

πμζδηχκ. Σεθζηά, ημ ανπζηυ λάθκζαζια ηςκ ηνζηζηχκ απυ ηδκ αθθυημηδ εεαηνζηή βναθή ημο 

ΐ. Γζχβα -ηδ δεηαεηία ημο 1960- αημθμφεδζε ιζα πζμ ρφπναζιδ ηαζ ειανζεήξ ιεθέηδ ημο 

ένβμο ημο -ηδ δεηαεηία ημο 1980-, πμο ηαηέθδλε ζημ κα ημκ ηαηαηάλμοκ ακάιεζα ζημοξ 

ηαθακημφπμοξ ζοββναθείξ ηδξ βεκζάξ ημο.  

 

Έζης ηζ έηζζ υιςξ, ηα εεαηνζηά ημο ένβα δεκ επζθέβμκηακ απυ ημοξ ζηδκμεέηεξ.Δ 

παναζηαζζμβναθία ημο ΐ. Γζχβα ιαξ δίκεζ ηζξ ελήξ πθδνμθμνίεξ: 

Σδ δεηαεηία ημο 1960 παίπηδηακ ηνία ένβα ημο ΐ. Γζχβα :Σν Πξνμεληφ ηεο Αληηγφλεο (1960), 

ημ Δζηηαηφξην Humanismus (1963) ηαζ ηα Παζραιηλά παηρλίδηα (1966). Γζα ιία δεηαεηία 

(1966-1977) δεκ ακέαδηε ηακέκα ένβμ ημο ΐ. Γζχβα. Ώπυ ημ 1977 ιέπνζ ημ 1989 ακέαδηακ 5 

εεαηνζηά ένβα ημο: Ζ θσκσδία ηεο κχγαο (1977), Σν κπνπθάιη (1979), Οη γάκνη (1987), Σν 

βνπλφ (1986/87), Φηινθηήηεο (1989).  Βκχ ηδ δεηαεηία ημο 1990 ακέαδηακ ηα ηνία ηεθεοηαία 

ένβα ημο: Ο Γνλ Κηρψηεο ζε λέεο πεξηπέηεηεο (1993/94), ημ Big-Bang (1997) ηαζ Σν Μπνδφ 

(1999). Πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ζε 40 πενίπμο πνυκζα (1960-1999) παίπηδηακ ιυκμ 11 

εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα. Ώκηζθαιαάκεηαζ ηακείξ υηζ δ οπμδμπή ημο ένβμο ημο βζκυηακ ιε 

ημ ζηαβμκυιεηνμ ηδ ζηζβιή πμο ζφβπνμκμζ ζοββναθείξ -υπςξ μ Εάηςαμξ Καιπακέθθδξ- 

έαθεπακ ηα θχηα ηδξ νάιπαξ αδζαθείπηςξ
1475

. Σμ ιέβεεμξ ηδξ δοζακελίαξ ηδξ εεαηνζηήξ 

                                                 
1474

 Jeremy Hawthorn, Ξεηθεζδχκμκηαξ ημ ηείιεκμ, φ.π., ζ.91 
1475

 Κχζηαξ Γεςνβμοζυπμοθμξ, «Μζηνυ Οδμζπμνζηυ ζηδ πχνα Καιπακέθθδ». Παναηίεεηαζ ζημ: 

Γζχνβμξ Πεθάκδξ, Ηάθσβνο Κακπαλέιιεο, Αληρλεχζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ζην ζεαηξηθφ ηνπ έξγν, Κέδνμξ, 

Ώεήκα, 2000, ζζ. 19-33 
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ημζκυηδηαξ απέκακηζ ζημ εεαηνζηυ ένβμ ημο ΐ. Γζχβα αολάκεηαζ ακ ζηεθημφιε υηζ μ 

ζοββναθέαξ ιέζα ζ‟ αοηά ηα 40 πνυκζα έβναρε 35 ένβα, απυ ηα μπμία παίπηδηακ ιυκμ ηα 11, 

δδθαδή πμζμζηυ πενίπμο 30%. Έηζζ, θμζπυκ, ακ ηαζ δ Κνζηζηή -ιε ιενζηέξ ελαζνέζεζξ, υπςξ 

είδαιε- οπμδέπηδηε εοπνεπχξ ηαζ ηεθζηά απμδέπηδηε ηδκ ηαζκμηυιμ δναιαημονβία ημο ΐ. 

Γζχβα, μζ άκενςπμζ ημο εεάηνμο δεκ πνμζέηνεπακ εφημθα ζηδ βναθή ημο. Ίζςξ δζυηζ είπακ 

δζαβκχζεζ εβηαίνςξ ηδκ ζδζμιμνθία ηδξ ηαζ ημ νίζημ πμο εα ζοκεπαβυηακ ιζα ηέημζα επζθμβή.  

 

Μζα αηυια δεηαεηία πέναζε (1999-2010) ηαζ ηα ένβα ημο ΐ. Γζχβα έιεζκακ ζημ ζονηάνζ, 

εηδμιέκα ηαζ ακέηδμηα. Ώκ ελαζνέζμοιε ημ Βεκζηυ Θέαηνμ πμο ακέααζε (2007) ηάπμζα 

ιμκυπναηηά ημο
1476

, δ βναθή ημο ΐ. Γζχβα είκαζ ακεκενβή. ήιενα, υιςξ, δεκ οπάνπεζ ημ 

άθθμεζ ηδξ άβκμζαξ ή ηδξ ζφβποζδξ. Ο μνίγμκηαξ πνμζδμηζχκ ημο ημζκμφ έπεζ δζεονοκεεί 

ηαηά πμθφ. Κμζκυ ηαζ ηνζηζημί έπμοκ ελμζηεζςεεί ιε παναζηάζεζξ -ηονίςξ λέκςκ 

ζηδκμεεηχκ- πμο δεκ πενζπαναηχκμκηαζ απυ εειαημθμβζηά ζηεβακά μφηε αημθμοεμφκ 

ζοβηεηνζιέκδ θυνια. Οζ πενζζζυηενεξ ζφβπνμκεξ παναζηάζεζξ πηίγμκηαζ ιε ακμιμζμβεκή 

οθζηά πάκς ζε πανάδμλα ή δζαζηεοαζιέκα ηείιεκα. Σμ ημζκυ είκαζ πνμσδεαζιέκμ. Δ ιίλδ ηδξ 

εεαηνζηήξ πνάλδξ ιε ηδ θζθμζμθζηή ζηέρδ, ηζξ επζζηήιεξ αθθά ηαζ ιε ηζξ εηάζημηε 

πμθζηζζιζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ έπεζ πθέμκ ζοκηεθεζηεί
1477

. Δ ιοεμπθαζία ζήιενα « (…) καο 

θνηλνπνηεί θάηη γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα»
1478

. Κάηζ πμο είκαζ ηαθά ηνοιιέκμ ηαζ έπεζ ακάβηδ ηα 

εεαηνζηά ρζιφεζα βζα κα απμηαθοθεεί. Βλάθθμο, « ( …) ηα ινγνηερληθά έξγα έρνπλ γηα αηψλεο 

θαηαζηεί αληηθείκελν κειέηεο θαη ζαπκαζκνχ σο πεγή ζνθίαο θαη ελφξαζεο. Οη επηζηήκνλεο -

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Μαξμ θαη Φξφηλη- θαηαθεχγνπλ θαη‟ επαλάιεςηλ ζηε ινγνηερλία σο κηα 

πεγή θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ (…)»1479
. Φοζζηά, ακαθενυιαζηε ζε κεςηενζζηζηά εεαηνζηά ένβα 

πμο πνμηάθεζακ νήβιαηα ζημκ μνίγμκηα πνμζδμηζχκ ημο ημζκμφ ημοξ ηαζ δδιζμφνβδζακ 

πάνδ ζημ κμδιαηζηυ αάεμξ ημοξ πμζηίθεξ ενιδκεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ. 

 

Πζζηεφμοιε υηζ ήνεε δ χνα ηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα κα λακαακαηαθοθεμφκ.  Τπυ ημ 

πνίζια ιζαξ απεθεοεενςιέκδξ ζηδκμεεηζηήξ μπηζηήξ ηαζ ιε ηδ ζοκένβεζα ηςκ multi media, 

μζ ζηδκζηέξ ημο εζηυκεξ ιπμνμφκ κα ηεκηνίζμοκ ημκ κμο ημο εεαηή ηαζ κα ημκ βμδηεφζμοκ 

                                                 
1476

  ΐθέπε Πίκαηα-1 
1477

Ο Κνζζηυθ Μανηάθεν ζημ πθαίζζμ ημο Φεζηζαάθ Ώεδκχκ (2008) πανμοζίαζε ηδκ πανάζηαζδ 

«Φνμοηυιοβα» πμο ήηακ ελ‟ μθμηθήνμο ααζζζιέκδ ζηα επζηεφβιαηα ηδξ αζμθμβίαξ ηαζ ηδξ 

ηθςκμπμίδζδξ, αθμφ εηηοθζζζυηακ ιέζα ζ‟ έκα ενεοκδηζηυ ενβαζηήνζμ. Ο Ρμιπέν Λεπάγ ηαηά ηδ 

ανάαεοζή ημο ιε ημ 11
μ
 Βονςπασηυ ΐνααείμ Θεάηνμο ζηδ Θεζζαθμκίηδ (2007) πανμοζίαζε ιία 

πανάζηαζδ ααζζζιέκδ ζηδ θεζημονβία ημο εβηεθάθμο. Δ εεαηνζηή μιάδα Rimini Protokoll 

ειπκεφζηδηε ηδκ πανάζηαζδ Radio Muezzin βζα ημ Φεζηζαάθ Ώεδκχκ (2009) δ μπμία ακαθενυηακ ζηδ 

ιμοζμοθιακζηή πανάδμζδ ηςκ ιμοεγίκδδςκ ζηδκ Ώίβοπημ. Ο Ρμιέμ Καζηεθμφηζζ, πάθζ ζημ πθαίζζμ 

ημο Φεζηζαάθ Ώεδκχκ (2009), ζηδκμεέηδζε ιζα πανάζηαζδ ααζζζιέκδ ζημκ πμζδηζηυ θυβμ ημο Αάκηδ. 

Καζ πθήεμξ άθθςκ παναδεζβιάηςκ θακενχκεζ υηζ δεκ οπάνπεζ, πζα, ζοκμνζαηή βναιιή ακάιεζα ζημ 

εέαηνμ ηαζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ εηθάκζεζξ ημο πκεφιαημξ.  
1478

 Hans Robert Jauss, φ.π., ζ.106 
1479

 Jeremy Hawthorn, Ξεηθεζδχκμκηαξ ημ ηείιεκμ, φ.π., ζ. 156 
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αζζεδηζηά. Σα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα πνεζάγμκηαζ ηδκ ηεπκμθμβία, δζυηζ ηδκ 

ειπενζέπμοκ. Δ ακαπανάζηαζδ ηςκ ελχθμβςκ ηαζ ακμίηεζςκ ζηδκζηχκ ημο ηαηαζηάζεςκ 

ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ έκακ ηυζιμ «απμηάθορδξ», υπςξ ημκ μναιαηζγυηακ. Δ «κέα βεκζά» 

ηςκ ακενχπςκ πμο πενζβνάθεζ ιπμνεί πθέμκ κα πανμοζζαζηεί επί ζηδκήξ. Κζ έηζζ, ημ εέαηνμ 

κα επακαηηήζεζ ηδκ ανπζηή ημο παζδεοηζηή θεζημονβία. Να δζαιμνθχζεζ ημοξ αονζακμφξ 

αθοπκζζιέκμοξ ηζ ελεβενιέκμοξ ακενχπμοξ,  « (…) γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ηα ινγνηερληθά 

έξγα κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ηα άηνκα κε πνιχ πην άδεινπο θαη ιεπηνχο ηξφπνπο. Αηεπξχλνπκε ηηο 

θαληαζηαθέο καο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο, ζεκαίλεη φηη ηξνπνπνηνχκε ηελ ηθαλφηεηά καο λα 

θαηαλννχκε θαη λα δξνχκε κέζα ζηνλ θφζκν.»
1480

  

 

Δ πανμφζα ένεοκα ηαηέεεζε ιζα ενιδκεία βζα ηα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα, πμο 

επζηεκηνχκεηαζ ζημ ζδεμθμβζηυ ημοξ πενζεπυιεκμ. Υςνίξ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ, δζυηζ δεκ 

πνυηεζηαζ βζα θζθμζμθζηυ ζφζηδια αθθά βζα ημ πνμζςπζηυ υναια εκυξ ζοββναθέα, 

ενιδκεφζαιε ηζξ πηοπέξ ηδξ ζηέρδξ ημο ηαζ πνμζπαεήζαιε κα ηαηαεέζμοιε ηδκ 

ημζιμεεςνία ημο. ίβμονα ημ εεαηνζηυ ημο ένβμ είκαζ επζδεηηζηυ ηζ άθθςκ ενιδκεζχκ. 

Βλάθθμο, «πνην είλαη ην Βθεηείν ζην νπνίν κπνξνχκε λα πξνζθχγνπκε ζηελ πεξίπησζε αλαθνξηθά 

κε ηελ εξκελεία ελφο έξγνπ;»1481
. 

 

Βζδμιέκα απυ ηδ δζηή ιαξ μπηζηή βςκία ηα ηείιεκα ημο ΐ. Γζχβα έπμοκ πμθθά κα 

πνμζθένμοκ ζ‟ έκακ ηυζιμ πμο ζηεκάγεζ απυ ημ αάνμξ ημο οθζζιμφ ηαζ ηδξ δμβιαηζηυηδηαξ 

ημο δοηζημφ μνεμθμβζζιμφ. Ώκμίβμοκ έκα πανάεονμ ζοκεεηζηήξ ζηέρδξ, ζε ιζα κμμηνμπία 

πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ιμκμιένεζα. ‟ έκακ ηυζιμ απμκεηνςιέκμ απυ αλίεξ ηαζ μνάιαηα, 

ημ υναια ημο ΐ. Γζχβα βζα ημ εέαηνμ δίκεζ ιζα εθπίδα ηαζ ιζα ακάζα βζα ημ ιέθθμκ.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1480

 Απηφζη ζ.215 
1481

 Απηφζη ζ.125 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Ώπυ ηδκ πενζήβδζή ιαξ ζημ εεαηνζηυ ημπίμ ημο ΐ. Γζχβα ηαηαθήλαιε ζημ ζοιπέναζια υηζ μ 

ζοββναθέαξ δεκ ζέηεη ιυκμ ενςηήιαηα αθθά ηαζ απαληά ζηα ενςηήιαηα αοηά. Χξ μκηυηδηα, 

μ ΐ. Γζχβαξ ηαηαηνοπυηακ έκημκα απυ οπανλζαηυ πνμαθδιαηζζιυ, ημκ μπμίμ δζμπέηεοζε ζηδ 

βναθή ημο, δίκμκηαξ ηαοηυπνμκα ηαζ δζελυδμοξ. Έηζζ, ιέζα απυ ημ «εεαηνζηυ» μ ΐ. Γζχβαξ 

εηδζπθχκεζ ζε υθμ ημ εφνμξ ηδξ ηδκ οπμηεζιεκζηυηδηά ημο ηαζ ιυκμ, πνμζπαεχκηαξ κα ηδ 

ιεηαηνέρεζ ζε ηαεανυαζιδ «ακηζηεζιεκζηυηδηα» ζηα ιάηζα ημο εεαηνζημφ ημζκμφ ημο. Καηά 

ζοκέπεζα, ημ εεαηνζηυ βεβμκυξ ηαείζηαηαζ απθχξ δ ιεηαβναθή ημο οπμηεζιεκζημφ ζημπαζιμφ 

ημο ζε ζοιαμθζημ-θακηαζζαηή ζηδκζηή πνάλδ. Με ηδκ πανμφζα ένεοκα εέζαιε ζηυπμ δζπθυ: 

αθεκυξ κα ακαηαθφρμοιε ηα ενςηήιαηα πμο απαζπυθδζακ ημκ ΐ. Γζχβα ηζ αθεηένμο κα 

ακηθήζμοιε ηζξ απακηήζεζξ ημο ιέζα απυ ηα εεαηνζηά ημο ένβα. Ώλζμπμζήζαιε, θμζπυκ, ημκ 

ιεβεεοκηζηυ θαηυ ηδξ Γζςβζηήξ βναθήξ, ηνοπχζαιε ιέζα ζηα ηείιεκά ημο ηαζ 

απμπεζναεήηαιε κα δζααάζμοιε πίζς απυ ηζξ θέλεζξ ημο.  

 

πςξ απμδείπηδηε, μ ΐ. Γζχβαξ δεκ είκαζ απθχξ έκαξ ζδζυηοπμξ εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ. Οφηε 

απθχξ ιζα νδλζηέθεοεδ εεαηνζηή βναθή. Πνυηεζηαζ βζα ιζα πνμζςπζηυηδηα πμο εκμναηζηά 

δζέαθερε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επέααθε ζημκ εαοηυ ηδξ ιία «απμζημθή»: ηδκ απμηάθορδ ηδξ 

αθήεεζαξ βζα ημ ζφιπακ ζημοξ ακενχπμοξ. Μζαξ αθήεεζαξ -ηδξ δζηήξ ημο- πμο πνμέηορε ςξ 

ηαηαζηάθαβια πνμζςπζηχκ αζςιάηςκ ηζ ειπεζνζχκ αθθά ηαζ επζννμχκ ηαζ δζαααζιάηςκ 

ζηδκ πμνεία ημο αίμο ημο. Πνυηεζηαζ, θμζπυκ, βζα ημκ ΐ. Γζχβα «πνμθήηδ» ηαζ ιεζζία, 

επζθμνηζζιέκμ ιε ηδκ αθφπκζζδ ηδξ ακενςπυηδηαξ. Δ Βθθάδα έπεζ κα επζδείλεζ αηυια ιία 

ηέημζα πενίπηςζδ, ζηδκ πμίδζδ αοηή ηδ θμνά, ημκ Άββεθμ ζηεθζακυ
1482

. Οζ δφμ δδιζμονβμί 

ιμζνάγμκηαζ ηδκ πεπμίεδζή ημοξ βζα ηδκ «απμζημθή»  ημο πμζδηή. Οζ «θέλεζξ» ήηακ μ ημζκυξ 

ημοξ ηυπμξ. Αζέθενε ιυκμ ημ ιέζμκ. 

 

«ε φιεο απηέο ηηο επνρέο, φκσο, πξσηνζηαηνχζε ν πνηεηήο, είηε κε ηε κνξθή κάγνπ, είηε κε ηε κνξθή 

ηεξέα, είηε κε ηε κνξθή ζεαηξηθνύ ζπγγξαθέα, θαη νη ιέμεηο είραλ πάληνηε ηνλ πξσηαξρηθφ ηνπο ξφιν. 

(…) Δ αλζξσπφηεηα εμειίρζεθε, (…) Κη απηφ ην νθείιεη ζηηο εθάζηνηε ηξνθνύο, ηνπο αιεζηλνχο 

πνηεηέο, πνπ ην ηξνθνδνηνχζαλε κε ηηο θαηάιιειεο ηαιαληώζεηο ησλ ιέμεσλ.» 1483
 

 

                                                 
1482

 Ο Άββεθμξ ζηεθζακυξ, εεςνμφζε ημκ εαοηυ ημο θμνέα ηαζ ιφζηδ ημο ανπαίμο πκεφιαημξ. Έηζζ, 

ζοκέθααε ημ πενίθδιμ Γειθηθφ ρέδην πμο πενζεθάιαακε ηδκ ακααίςζδ ηςκ Αεθθζηχκ Γζμνηχκ ηαζ ημ 

Αεθθζηυ Πακεπζζηήιζμ, υπμο εα ζοκεκχκμκηακ μζ ιφεμζ υθςκ ηςκ θαχκ ζε ιζα παβηυζιζα ημζιζηή 

ιοεμθμβία πμο εα απμηάθοπηε ημ άννδημ. Δ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ηςκ δφμ πενζπηχζεςκ είκαζ ζε 

ελέθζλδ. 
1483

 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Ο Πμζδηζηυξ θυβμξ ςξ δζηθείδα απεθεοεένςζδξ ηδξ φθδξ», φ.π., ζ.16 
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Ο ΐ. Γζχβαξ επέθελε ημ Θέαηνμ. Σδ εεαηνζηή ηέπκδ ζακ ημ πζμ δυηζιμ ιέζμ βζα ηδκ 

απμηάθορδ ηδξ εζχηενδξ μοζίαξ ηςκ πναβιάηςκ, υπςξ αοηυξ ηδκ ακηζθαιαακυηακ. Σδκ πζμ 

ημκηζκή ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ακαπαναζηαηζηή ηέπκδ, ιε ιεβάθδ ειαέθεζα ηαζ απήπδζδ.  

 

Αάζθαινο: Πψο ήηαλ δπλαηφλ λα απνδψζσ ζε φιε ηελ έθηαζε ηελ νπζία ηνπ ζεάηξνπ; (…) Πψο 

ήηαλ δπλαηφλ εγψ κφλνο κνπ; (…) Ώπηφ ην θάηη πνπ ζα έθαλε ηελ παξάζηαζε 

εμσθφζκηα. Πνπ ζα κεηέθεξε ηνλ ζεαηή κπξνζηά ζηελ θνζκηθή ζθελή. Βθεί πνπ ν 

ήρνο θαη ν ξπζκφο, νη κνξθέο θαη ηα θνζηνχκηα, νη θηλήζεηο θαη ε εθθνξά ηνπ ιφγνπ, 

δελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο γήηλνπο λφκνπο. Ήζεια λα κπνξψ λα δψζσ κηα κηθξή 

γεχζε απφ ηελ αιήζεηα.
1484

 

 

Πάκς ζηδ εεαηνζηή ζηδκή μ ΐ. Γζχβαξ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ «αθήεεζα». Φακενχκεζ ηαζ 

ηαηαεέηεζ ιέζς ηδξ βναθήξ ημο ηζξ πζμ ιφπζεξ δζαζηάζεζξ ημο υκημξ. Ο ίδζμξ, πεπεζζιέκμξ βζα 

ηδκ απμζημθή ημο, αημθμοεεί ημκ δνυιμ πμο πάναλακ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ πμζδηέξ. οββνάθεζ 

απμηαθοπηζηή ιοεμπθαζία ηαζ απμδίδεζ ημ ηαηδβμνμφιεκμ «Ώπυζημθμξ» ζημκ εεαηνζηυ 

ζοββναθέα. Ο εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ βίκεηαζ, θμζπυκ, έκαξ ιφζηδξ, έκαξ ζενμθάκηδξ, πμο 

εηηεθεί ηδκ απμζημθή ημο ιέζα απυ ηδ εεαηνζηή βναθή. 

 

«Σν ζέαηξν είλαη αλζξψπηλε πξάμε. Πξάμε ηεηειεζκέλε πνπ έρεη ζα ζπλέπεηα ηελ αλζξψπηλε 

άλνδν.»
1485

 

 

Δ «απμζημθή» ημο ζοββναθέα αθθά ηαζ ηδξ εεαηνζηήξ πνάλδξ είκαζ δ αθφπκζζδ ημο αηυιμο. 

Γζα κα μθμηθδνςεεί, υιςξ, αοηή δ απμζημθή εα πνέπεζ ηαζ μ εεαηήξ κα είκαζ χνζιμξ ηαζ 

επζδεηηζηυξ. Ο Γηνμηυθζηζ, ημκ μπμίμ εαφιαγε
1486

 μ ΐ. Γζχβαξ, ελέθναζε ιε απυθοηδ 

δζαφβεζα ηδκ άπμρή ημο βζα ηδκ «απμζημθή» ημο εεαηή
1487

. Ώοηυκ ημκ εεαηή πνμζπαεεί κα 

δζαπθάζεζ μ ΐ. Γζχβαξ, ιε βκχιμκα ηα ένβα ημο: ημκ εεαηή πμο εα ζημπάγεηαζ πάκς ζηα 

γδηήιαηα ηδξ φπανλδξ ηαζ ημο πνμμνζζιμφ ηδξ ζ‟ αοηυκ ημκ πθακήηδ. ζμ βζα ημ ακ ημ 

εέαηνμ είκαζ ζε εέζδ κα επδνεάζεζ ηαζ κα δζαιμνθχζεζ ημκ εεαηή, εα ανηεζημφιε ζηδκ 
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 ΐαζίθδξ Γζχβαξ, Ο εζνπνηφο, φ.π., ζ.16 
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ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Σμ Νμδηζηυ Θέαηνμ βεκκζέηαζ. Σμ πζμ αθδεζκυ απυ ηαηααμθήξ ηυζιμο», υ.π.,  
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ΐαζίθδξ Γζχβαξ, «Με ιμδίζηνα ημκηεφεζ κα ιμζάζεζ ημ εέαηνυ ιαξ!..». Ώπυ ζοκέκηεολδ ζηδκ 

Παναζηεοή, φ.π., : «Ββχ ζακ εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ αθέπς ημκ ηαζκμφνβζμ άκενςπμ, κα ελεθίζζεηαζ 

ζε ιζα αημιζηή πνμζςπζηυηδηα. (…) Κάπμζμξ πμο πνάβιαηζ ηαηάθενε κα ιπεζ ζημ δνυιμ πμο έπεζ 

αοηυ ημ ζηυπμ είκαζ απυ ηδ ιζα ιενζά μ Γθξνηφθζθη (…) απυ ηδκ άθθδ μ Μξφδεθ ιε ημ ηεθεοηαίμ εζδζηά 

ένβμ ημο, ημοξ Δκηγθξέδεο. Βηεί οπάνπεζ ημ παζπκίδζ ηαζ ημ κευηενμ ήεμξ ηαζ δ πνμζςπζηή εθεοεενία.» 
1487

 Γ. Γηνμηυθζηζ, Γζα έκα θηςπυ εέαηνμ, φ.π., ζ.69: «Μαξ εκδζαθένεζ μ εεαηήξ πμο έπεζ βκήζζεξ 

πκεοιαηζηέξ ακάβηεξ, ηαζ γδηάεζ αθδεζκά, ιεξ απ‟ ηδκ ακαιέηνδζή ημο ιε ηδκ πανάζηαζδ, κ‟ ακαθφζεζ 

ημκ εαοηυ ημο. (…) εηείκμξ πμο οθίζηαηαζ ιζα αηέθεζςηδ δζαδζηαζία αοηυ-ελέθζλδξ, ηζ δ ακδζοπία ημο 

δεκ είκαζ βεκζηή, ια ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ αθήεεζαξ ημο εαοημφ ημο ηαζ ηδξ 

απμζημθήξ ημο ζηδ γςή.» 
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ημζκυημπδ δζαπίζηςζδ ηδξ πακηαπμφ πανμφζαξ θμβμηνζζίαξ. Πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ δ 

ηέπκδ, εκ βέκεζ ζοκεπχξ ηαζ ημ εέαηνμ, ιπμνεί κα ιδκ αθθάγεζ άνδδκ ηδκ ακενχπζκδ 

οπυζηαζδ οπμαάθθεζ, υιςξ, ημ πκεφια αοηήξ ηδξ αθθαβήξ.  

 

Δ μκημθμβία ημο εεαηνζημφ θαζκμιέκμο βζα ημκ ΐ. Γζχβα είκαζ, θμζπυκ, ιμκμζήιακηδ ηαζ 

ζαθχξ ηαεμνζζιέκδ. Ώπμιαηνφκεηαζ απυ μπμζαδήπμηε αζζεδηζηή απυθαοζδ ηαζ 

πνμζακαημθίγεηαζ πνμξ ιζα απμζημθή ιε απμηαθοπηζηή θεζημονβία. Ο ΐ. Γζχβαξ 

πνμζδζυνζζε, ι‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ, ηαζ ηδκ ηεθμθμβία ημφ ηνίπηοπμο ζοββναθέαξ/εεαηνζηυ 

ένβμ/εεαηήξ ςξ ιζα δζαδζηαζία αθφπκζζδ ηδξ ακενςπυηδηαξ δζα ιέζμο ιζαξ οπανλζαηήξ ηαζ 

μκημθμβζηήξ πνμαθδιαηζηήξ ηδξ πανάζηαζδξ.  

 

Πμζα είκαζ, υιςξ, δ «απμηάθορδ» πμο ζοκηεθείηαζ πάκς ζημ ζηδκζηυ παηάνζ ιέζα απυ ηα 

εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα; Ο ΐ. Γζχβαξ δεκ ήηακ θζθυζμθμξ. Χζηυζμ, ηαηυνεςζε κα 

δζαιμνθχζεζ ιζα πνμζςπζηή ημζιμεεςνία, μζ πηοπέξ ηζξ μπμίαξ λεδζπθχκμκηαζ ζηαδζαηά, 

απυ ηα πνςηυθεζα ςξ ηαζ ηα ηεθεοηαία ημο ένβα, ιε οπμδεζβιαηζηή ζοκέπεζα ηαζ αηνίαεζα. Ο 

μιυηεπκυξ ημο Ώθιπέν Καιφ ημ πνμζδζυνζζε απμθφηςξ: 

 

«Αελ πηζηεχσ ζην κεκνλσκέλν έξγν. Ννκίδσ πσο ηα έξγα νξηζκέλσλ ζπγγξαθέσλ ζπγθξνηνχλ έλα 

φιν, φπνπ ην θαζέλα θσηίδεηαη απφ ηα ππφινηπα, θαη φπνπ φια, κεηαμχ ηνπο, αληαιιάζζνπλ 

βιέκκαηα.»
1488

  

 

Σα εεαηνζηά ένβα ημο ΐ. Γζχβα υπζ ιυκμ «αληαιιάζζνπλ βιέκκαηα», αθθά ζοκμιζθμφκ ιεηαλφ 

ημοξ ανενχκμκηαξ έκακ θζθμζμθζηυ ζημπαζιυ, πμο ακαδφεηαζ απμζπαζιαηζηά αθθά ηαζ 

αενμζζηζηά απυ ημ ζφκμθμ ηδξ δναιαημονβίαξ ημο. ‟ αοηυ ημ βεβμκυξ ααζίζηδηε, άθθςζηε, 

ηαζ δ πενζμδμθυβδζδ πμο πνμηείκαιε, ελανπήξ, βζα ηδ δναιαημονβία ημο.  

 

Καηά ζοκέπεζα, δ πενζπθάκδζή ιαξ ζηδ εεαηνζηή πχνα ημο ΐ. Γζχβα ακέδεζλε ηδκ μθζζηζηή 

ημζιμεεςνία ημο, δ μπμία ιπμνεί κα ζοκμρζζηεί ζηα ελήξ: Βκ ανπή είκαζ ημ Βκ/θμκ. Αεκ 

είκαζ δ causa finalis αθθά ημ «πνάβια ηαε‟ εαοηυ». Ώδζεοηνίκζζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ οθήξ, πνμξ 

ημ πανυκ, πανυθμ πμο μζ επζζηήιεξ ηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο πνμζδζμνζζιμφ ημο. 

Δ ζδζμζοζηαζία αοημφ ημο θμο επζαάθθεζ ημκ ηαηαηενιαηζζιυ ημο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ 

εκμπμίδζδ ηςκ ιενχκ ημο. Δ δζάζπαζδ ηαζ δ επακαζφκδεζδ είκαζ, δδθαδή, ιία εββεκήξ 

ζδζυηδηά ημο. Δ μθυηδηα ελαημιζηεφεηαζ ηαζ επακαζοκηίεεηαζ. Δ δζαδζηαζία αοηή 

επακαθαιαάκεηαζ αεκάςξ ζημ δζδκεηέξ ηαζ απμηεθεί ημ γίγλεζζαη ημο θμο. Ώοηυ πμο 

απμηαθμφιε «Αδιζμονβία» είκαζ μζ δζάθμνεξ ιμνθέξ -φθδξ ηαζ εκένβεζαξ- πμο πνμέηορακ 
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 Ώθιπέν Καιφ, Δπηινγή απφ ην έξγν ηνπ, υ.π.,  ζ.49: 



 525 

απυ ηδ δζαζπμνά ημο θμο. Οζ ιμνθέξ αοηέξ είκαζ άπεζνεξ ηαζ επζζοιααίκμοκ ζε άπεζνμοξ 

ζοκδοαζιμφξ ηαζ ζε δζαθμνεηζηά επίπεδα, αηυια ηαζ ζφιπακηα. Σμ βκςζηυ ιαξ ζφιπακ, μζ 

πθακήηεξ, μ άκενςπμξ ιέπνζ ηαζ ηα ζημζπεζχδδ ζςιαηίδζα ηδξ φθδξ είκαζ ιυκμ έκα ηιήια 

αοηήξ. Οζ ζπέζεζξ ηαζ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ απμηεθμφκ αοηυ πμο μκμιάγμοιε Κυζιμ. Καζ 

ιέζα ζημκ οθζηυ αοηυκ ηυζιμ οθίζηαηαζ, επίζδξ, δ δζαδζηαζία ηδξ δζάζπαζδξ ηαζ ηδξ 

ζφκεεζδξ, ζε ιζηνυηενδ ηθίιαηα. ηδκ μοζία, υιςξ, δ δζαζπαζηζηή αοηή ηάζδ 

ελζζμννμπείηαζ απυ ιία ακηίζημζπδ εθηηζηή. Κάεε επζιένμοξ ιμνθή, δδθαδή, δζαζπάηαζ ηαζ 

επακαζοκηίεεηαζ ηαηά ημ «ιδηνζηυ» ηδξ πνυηοπμ. ημ βήζκμ επίπεδμ, μζ ακενχπζκεξ 

αζζεήζεζξ ακηζθαιαάκμκηαζ αοηή ηδκ εκαθθαβή ςξ βέκκδζδ ηαζ εάκαημ ηςκ ιμνθχκ. 

Πνυηεζηαζ απθχξ βζα εκαθθαβή θάζεςκ, πμο εθέθηεηαζ απυ ηδκ μθζηή επακαζφκδεζδ ηςκ 

ιενχκ. οκεπχξ, βέκκδζδ ηαζ εάκαημξ είκαζ απθχξ δφμ ηαηαζηαηζηέξ υρεζξ ηδξ φπανλδξ, πμο 

εκαθθάζζμκηαζ ζηδκ πμνεία ηδξ, ιέπνζ ηδκ ηεθζηή επακέκςζδ ζημ θμκ. Δ εκαθθαβή αοηή 

ελοπδνεηεί ηδκ αοηεπίβκςζδ ηςκ ιενχκ ηαζ ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ αζηζμηναηζηχκ ημοξ 

ζπέζεςκ. Καηαλζχκεηαζ, έηζζ, δ οθζηή έηθακζδ ηδξ φπανλδξ, ςξ «θςηεζκή φθδ», εκχ μ 

εάκαημξ ςξ ημ ζζυηζιμ alter ego ηδξ, δ «ζημηεζκή» φθδ.  

 

Ο άκενςπμξ, ςξ ιένμξ ημο ημζιζημφ ζοζηήιαημξ είκαζ απθυξ εεαηήξ. Με ηα ιυκα ιέζα πμο 

δζαεέηεζ, ηζξ αζζεήζεζξ ηαζ ηδ κυδζδ, πνμζπαεεί κα ενιδκεφζεζ ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημκ ηυζιμ 

ημο. Αεκ ακηζθαιαάκεηαζ, υιςξ, ηδ θφζδ, ηδ δζάνενςζδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημο εκζαίμο θμο, 

δζυηζ ειπενζέπεηαζ ζ‟ αοηυ. Συηε, δ απυβκςζδ ηονζεφεζ ηδκ φπανλδ, πμο πςνίξ ενείζιαηα 

μδοκά απυ ημ ακαίηζμ ηαζ πεεαίκεζ πάκς ζ‟ έκακ αθζθυλεκμ πθακήηδ. ηδκ απεθπζζία ημο μ 

άκενςπμξ, έηακε δζάθμνεξ απυπεζνεξ κα ενιδκεφζεζ ημκ Κυζιμ. θεξ ηαηέθδλακ ζηδκ 

«εθεφνεζδ» ημο Θείμο -υπςξ αοηυ πανμοζζάζηδηε ζηδ ενδζηεζμθμβζηή δζαπνμκία-, ζηζξ 

δεζηέξ επζηαβέξ πμο ημ ζοκμδεφμοκ ηαζ ζηδ ζςηδνζμθμβζηή πανδβμνζά. Βζηαζίεξ πενί 

φπανλδξ ηαζ αεακαζίαξ ηδξ ροπήξ ηαζ πενί δεζηήξ ηεθείςζδξ ςξ πνμτπυεεζδ ζςηδνίαξ 

απμννίπημκηαζ. Πανυιμζεξ ηαηαθοβέξ, υπζ ιυκμ δεκ ηαηυνεςζακ κα θένμοκ βαθήκδ ηαζ 

ακαημφθζζδ αθθά, μδήβδζακ ηαζ ζε αθθδθμελυκηςζδ ημο είδμοξ. οκεπχξ, μ άκενςπμξ 

μθείθεζ κα ζηναθεί αθθμφ, βζα κα ακαηαθφρεζ ηδκ μοζία ηςκ πναβιάηςκ. Να απμιαηνοκεεί 

απυ ηδκ Κμζιμ-βμκία ηαζ κα πνμζακαημθζζηεί πνμξ ηδκ Κμζιμ-θμβία. 

 

Χξ ιένμξ ημο θμο, μ άκενςπμξ, ιεηέπεζ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο, πμο 

είκαζ ηαηαβεβναιιέκεξ ζημ «ζοθθμβζηυ αζοκείδδημ», ζημ DNA, ζημοξ ιφεμοξ -ζδζαίηενα 

ζηδκ ανπαία εθθδκζηή ιοεμθμβία-, ζηδκ ακαημθζηή θζθμζμθία ηαζ ζηζξ δμλαζίεξ ηάεε 

πμθζηζζιμφ. Ώνηεί μ άκενςπμξ κα απεθεοεενςεεί απυ ηα αζθοηηζηά δεζιά ημο 

μνεμθμβζζιμφ, κα εβηφρεζ ζηα άδοηα ηςκ εκμνιήζεχκ ημο, κα αλζμπμζήζεζ ηα επζηεφβιαηα 

ηδξ επζζηήιδξ, ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο εβηεθάθμο ημο ηαζ ηδκ απμηαθοπηζηή θεζημονβία ηδξ 

ηέπκδξ, βζα κα δζαζζεακεεί ηδκ ανπεηοπζηή ηαηάζηαζδ ημο υκημξ ηαζ κα ζοθθάαεζ ηδκ 
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κμιμηέθεζα πμο ημ δζέπεζ. Δ εεαηνζηή ζηδκή είκαζ μ «ηυπμξ» υπμο μζ εηθάκζεζξ ημο 

πκεφιαημξ ζοκακηχκηαζ, ζοκμιςημφκ ηαζ απμηαθφπημοκ: ηδκ αθθδθμδζαδμπή ηςκ 

ηαηαζηάζεςκ γςή/εάκαημξ ςξ επζθαζκμιέκςκ ηδξ φπανλδξ ηαζ ημκ απεβηθςαζζιυ απυ ηδκ 

ρεοδαίζεδζδ ηδξ θεανηυηδηαξ. Δ πανάζηαζδ ςξ «ακαπανάζηαζδ» ημο ηυζιμο ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζηδκ αοηεπίβκςζδ. Δ εεαηνζηή ζηδκή είκαζ μ ηυπμξ υπμο μ θαζκμιεκζηυξ ηυζιμξ 

οπμπςνεί ιπνμζηά ζημκ «ημζιζηυ».  Έηζζ, μ «ημζιζηυξ άκενςπμξ» ακαδφεηαζ ςξ ημ «Νέμ» 

είδμξ ακενχπμο: αιθζβεκήξ, ιε δζεονοιέκδ ζηέρδ ηαζ μθζηή βκχζδ ηδξ πνμακαθενεείζαξ 

ζοιπακηζηήξ κμιμηέθεζαξ. Χξ απμηέθεζια μ ημζιζηυξ/κμδηζηυξ άκενςπμξ απμδέπεηαζ ημ 

ημζιζηυ παζπκίδζ πςνίξ πνμζηυιιαηα ηαζ πανδβμνζέξ ηαζ ηαηαναηοθά ζηζξ ααφζζμοξ ημο ςξ 

οπεφεοκμξ παίηηδξ. Βπένπεηαζ, έηζζ, ανιμκία ζηδκ ημζκςκία ηαζ ημ ζφιπακ. Ώοηή δ ζζημνία 

«απμηαθφπηεηαζ» υηακ δ αοθαία ηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο ΐ. Γζχβα ζδηχκεηαζ. 

  

Φοζζηά, μ ΐ. Γζχβαξ δζαιυνθςζε ημ ημζιμείδςθυ ημο ιέζα απυ ιζα δζενβαζία 

ζοζζχνεοζδξ αζςιάηςκ ηαζ βκχζδξ. Οζ επζννμέξ πμο δέπηδηε ηαζ αθμιμίςζε
1489

 ήηακ 

πμθθέξ ηαζ πμζηίθεξ. Οοζζαζηζηά μ ΐ. Γζχβαξ ήηακ ημ πεδίμ «ηεκμφ», βζα κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε ηαζ ηδκ αβαπδιέκδ ημο μνμθμβία, ζημ μπμίμ ζοκακηήεδηακ δζαθμνεηζηέξ 

εηθάκζεζξ ημο ακενχπζκμο πκεφιαημξ: θμβμηεπκία, θζθμζμθία, ενδζηεία, επζζηήιδ. Ο ΐ. 

Γζχβαξ είπε ηδ ιμκαδζηή ζηακυηδηα κα ανδεφεζ ιειμκςιέκα ζημζπεία απυ εκηεθχξ 

δζαθμνεηζηά πμθζηζζιζηά ζοζηήιαηα, κα ηα ζοκδοάγεζ ηαζ κα ηα ακαδεζηκφεζ ζ‟ έκα εκζαίμ 

ζφκμθμ. Πνυηεζηαζ βζα ημκ ηαηελμπήκ δζαθεηηζηυ
1490

 εεαηνζηυ ζοββναθέα.  

Έηζζ, ημ πθέβια ηςκ πεδίςκ ακαθμνάξ ημο ζοκηίεεηαζ απυ έκα εονφηενμ πθαίζζμ δοκαιζηχκ 

αθθδθεπζδνάζεςκ. Καζ ζοβηεηνζιέκα απυ: ημ βίβκεζεαζ ηαζ ηδκ ηαφηζζδ ηςκ ακηζεέηςκ ημο 

Δνάηθεζημο, απυ ηδ δσηθή δχλακε πμο πνμηαθεί ηδ δζαζπαζηζηή ηάζδ ημο ανπζημφ Βκυξ ζηα 

επζιένμοξ ημο Μπενλυκ, απυ ηδκ εκυηδηα ηζ ακμζηηυηδηα ημο Κνζκηθνχ παηρληδηνχ ημο 

Κχζηα Ώλεθμφ, απυ ηδκ «οπενάκενςπδ» εκδζάεεηδ αμφθδζδ ηαζ δφκαιδ πμο δίκεζ ηδκ 

πνμμπηζηή ελέθζλδξ ζημκ άκενςπμ ηαηά ημκ μπεκπάμοεν ηαζ ημκ Νίηζε, απυ ηδκ απυννζρδ 

μζαζδήπμηε εεσηήξ πνμέθεοζδξ ιεηαθοζζηή πανδβμνζά ημο οπανλζζιμφ αθθά ηαζ ηδκ 

οπμπνέςζδ ημο αηυιμο κα πνμζδζμνίγεζ ηδκ μοζία ημο ζ‟ έκακ ηυζιμ πςνίξ κυδια ηαζ ζημπυ 

ηςκ Καιφ ηαζ ανην, απυ ηα ανπέηοπα πμο επζηαεμνίγμοκ ηδκ ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά ημο 
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 ΐθέπε «Υάνηδ ζδεμθμβζηχκ ακαθμνχκ» ζημ ηέθμξ ημο Βπζθυβμο 
1490

Αζαθεηηζηυξ ιε ηδκ έκκμζα πμο απμδίδεζ ζημκ υνμ μ Φ. Έκβηεθξ, Δ δζαθεηηζηή ηδξ θφζδξ, φ.π., 

ζ.ΥΕΕ: «Ο Έκβηεθξ δζαηοπχκεζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ αάζεζξ ηδξ οθζζηζηήξ-δζαθεηηζηήξ ακηίθδρδξ ημο 

ηυζιμο, ζηδνζγυιεκμξ ζηα ζδιακηζηυηενα επζηεφβιαηα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ηδξ επμπήξ ημο. Σμ 

ζφιπακ είκαζ άπεζνμ ζημ πχνμ ηαζ ζημ πνυκμ. Βίκαζ ιζα δζαδζηαζία αδζάημπδξ ηίκδζδξ ηαζ αθθαβήξ. 

Οζ ιεβαθυπνεπμζ ηφηθμζ πμο ιέζα ημοξ ηζκείηαζ δ φθδ, αβηαθζάγμοκ υθδ ηδκ πθμφζζα πμθθαπθυηδηα 

ηςκ ιμνθχκ ηδξ ηίκδζδξ ηδξ φθδξ, απυ ηδκ απθή ιδπακζηή ιεηαηυπζζδ ιέπνζ ηδ γςή ηαζ ηδ ζηέρδ ηςκ 

υκηςκ πμο είκαζ πνμζηζζιέκα ιε ζοκείδδζδ. (…) Καιζά απυ ηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ φθδξ δε ιπμνεί κα παεεί 

ηαζ ζοκεπχξ, “ακ εα πνέπεζ ιζα ιένα κα ελμθμενέρδ ιε ζζδενέκζα ακαβηαζυηδηα ηδκ ακχηενή ηδξ 

άκεδζδ ζηδ Γδ, ημ ζηεπηυιεκμ πκεφια, εα πνέπεζ ιε ηδκ ίδζα ακαβηαζυηδηα κα ημ ακαδδιζμονβήζεζ 

ηάπμο αθθμφ ηαζ ηάπμζα άθθδ ζηζβιή.”» 
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Γζμοκβη, απυ ηδκ Φνμτδζηή ακάθοζδ ηδξ ηαεήθςζδξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ζε πνχζια ζηάδζα 

ςνίιαζδξ, απυ ηδκ απμδμπή ηδξ εκαθθαβήξ ηςκ θάζεςκ ηδξ φπανλδξ ζημκ 

Εκδμοσζιυ/ΐμοδζζιυ, απυ ηδκ εκζςιάηςζδ ημο πςνμπνυκμο ηαζ ηδξ ααεααζυηδηαξ ηςκ 

θοζζηχκ θαζκμιέκςκ ηδξ ηαακημιδπακζηήξ ζηδκ ηαηακυδζδ αοημφ πμο απμηαθμφιε 

«πναβιαηζηυηδηα», απυ ηδ δοκαηυηδηα επέηηαζδξ ηςκ εβηεθαθζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ ζε ελς-

αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα υπςξ εοαββεθίγεηαζ δ Νεονμθοζζμθμβία ηαζ ηέθμξ απυ ηδκ απεζνία 

δοκαημηήηςκ ακαζοκδοαζιμφ ημο DNA βζα ηδ δδιζμονβία δζαθμνεηζηχκ πζμ ελεθζβιέκςκ 

ιμνθχκ πμο πανέπεζ δ αζμθμβία. 

 

Δ ζθμδνή επζεοιία ημο ΐ. Γζχβα βζα ιζα εκμπμζδηζηή θζθμζμθζηή εεχνδζδ ζοκάδεζ απυθοηα 

ιε ηδκ επζεοιία ηαζ ηδκ εζηαζία ηςκ επζζηδιυκςκ κα εηθνάζμοκ ηδ θεβυιεκδ «εκμπμζδηζηή» 

εεςνία, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία υθεξ μζ δοκάιεζξ ηδξ θοζζηήξ ενιδκεφμκηαζ ιέζα απυ ιία ηαζ 

ιυκμ ιαεδιαηζηή ελίζςζδ. Σδκ ίδζα επζεοιία ιμζνάζηδηε ηαζ μ Γζμοκβη, υηακ πνμζπάεδζε 

κα εηθνάζεζ ηα ανπεηοπζηά ζφιαμθα ςξ ροπζηά ακάθμβα ηςκ θαζκμιέκςκ πμο θαιαάκμοκ 

πχνα ζηδ Θεςνία Πεδίμο ηδξ θοζζηήξ. Καζ μ ΐ. Γζχβαξ ζηήκεζ έκακ ηυζιμ ιοεμπθαζίαξ, 

πμο απμπεζνάηαζ κα ζοιπενζθάαεζ ημκ ελς-ζηδκζηυ ζε υθεξ ημο ηζξ παναιέηνμοξ. Έκα ένβμ 

ηζηάκζμ ιε δζαηθαδχζεζξ ηαζ πενζεθίλεζξ πμο αββίγμοκ ηα υνζα, πμο ιυκμ δ πναβιαηζηά 

πνςηυηοπδ δδιζμονβία επζηνέπεζ. 

 

Πχξ, υιςξ, αοηή δ πμθοπθμηυηδηα ηςκ ακυιμζςκ ηαηααμθχκ ηαζ ζοζπεηζζιχκ ζοκζζηά 

εεαηνζηή πνάλδ; πςξ είδαιε, μ ΐ. Γζχβαξ ηαηέθοβε ζηδ δζαθεηηζηή ζφκεεζδ ζδεμθμβζηχκ 

ιμνθςιάηςκ βζα κα μζημδμιήζεζ ημ εκκμζμθμβζηυ οπυααενμ ηδξ δναιαημονβίαξ ημο. Σδκ ίδζα 

ηαηηζηή αημθμφεδζε ηαζ ζηδκ επζθμβή ηςκ δναιαημονβζηχκ ηεπκζηχκ ημο, χζηε κα 

ηαηαζηήζεζ ημ εεαηνζηυ ημο ένβμ ζηδκζηή πνάλδ. Άκηθδζε απυ ημ μπθμζηάζζμ ηςκ 

αζζεδηζηχκ νεοιάηςκ -Θέαηνμ ημο Παναθυβμο ηαζ οπεννεαθζζιυξ- ηα ζημζπεία εηείκα πμο 

ελοπδνεημφζακ ηάεε θμνά ηδ εειαηζηή ημο. Αζυηζ ημ πενζεπυιεκμ ήηακ αοηυ πμο ημκ 

εκδζέθενε, πνςηίζηςξ. Έηζζ, δ εκκμζμθμβζηή πνζζιαηζηυηδηα πμο ειθακίγεηαζ ζημ 

πενζεπυιεκμ ημο εεαηνζημφ ημο ένβμο ακηακαηθάηαζ ηαζ ζηδ δναιαημονβζηή ηεπκζηή ημο.  

οβηεηνζιέκα, μ ΐ. Γζχβαξ δεκ ηαζκμηυιδζε ζηδ θυνια ημο εεαηνζημφ ηεζιέκμο, χζηε κα 

πηίζεζ ένβα ιε νδλζηέθεοεεξ δμιζηέξ ιμνθέξ ηαζ ανενχζεζξ. Δ δμιή ηςκ εεαηνζηχκ ημο 

ένβςκ, αημθμφεδζε ηα ζοιααηζηά πνυηοπα, πςνίξ αηνμααηζζιμφξ ηαζ ακαπνμκζζιμφξ. Οφηε 

απμδυιδζε, ζοζηδιαηζηά, ημκ εεαηνζηυ θυβμ. Ο ηνυπμξ πμο μ ΐ. Γζχβαξ πνδζζιμπμίδζε ηδ 

βθχζζα είκαζ, ιάθθμκ, ζοιααηζηυξ, ςξ ιέζμ επζημζκςκίαξ, πςνίξ κα ηδκ οπμκμιεφζεζ. Αζυηζ, 

ηδ πνεζαγυηακ. Βθυζμκ δ πνυεεζή ημο ήηακ κα ιεηαδχζεζ ημκ ζημπαζιυ ημο, υθεζθε κα 

δζαηδνήζεζ αηέναζα ηδ ζφιααζδ ηήξ ηαεδιενζκήξ πνήζδξ ηδξ ηαζ κα ιδκ ειπμδίζεζ ηδκ 

ακηζθδπηζηή ζηακυηδηα ημο εεαηή. Σαοηυπνμκα, έπαζλε ιε ηζξ δοκαηυηδηέξ ηδξ, ηζξ μπμίεξ 

ελάκηθδζε. Αζζδιία, αιθζζδιία, εζνςκεία, θμβμπαίβκζα, ζανηαζιυξ, πθεφδ, ζάηζνα, ηηθ. ηα 
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ένβα ηδξ Ώ΄ ηαζ ΐ΄ Πενζυδμο μ θυβμξ ηςκ ηεζιέκςκ ημο είκαζ πενζζζυηενμ απμζπαζιαηζηυξ 

ηαζ εθθεζπηζηυξ, εκχ ζηα ένβα ηδξ Γ΄ Πενζυδμο είκαζ ακαθοηζηυξ, επελδβδιαηζηυξ ηαζ 

θεπημιενεζαηυξ, υπςξ ηαζνζάγεζ ζε βθχζζα «απμηάθορδξ». 

 

Μένζικά ημο ήηακ κα δδιζμονβήζεζ εηείκμκ ημκ ιφεμ πμο εα ημο έδζκε ηδ δοκαηυηδηα κα 

εηθνάζεζ πεζζηζηυηενα ηδκ ζδεμθμβία ημο. Σα πμθοπνδζζιμπμζδιέκα πενζβναθζηά ηαζ 

δεμβναθζηά εειαηζηά πνυηοπα, ιε ηζξ ροπμβναθζηέξ ηαζ ιζηνμαζηζηέξ ακαθφζεζξ δεκ ήηακ, 

αέααζα, ημ ηαηάθθδθμ έδαθμξ βζα κα ακαπηοπεμφκ μζ θζθμζμθζημί πνμαθδιαηζζιμί πμο μ ΐ. 

Γζχβαξ ήεεθε κα εκζηαθάλεζ ζηδ εεαηνζηή ημο βναθή. Σμ αζθοηηζηυ ιοεμπθαζζαηυ πθαίζζμ 

ηδξ παναδεδμιέκδξ δναιαημβναθίαξ ημκ έπκζβε. Έηζζ, εθδφνε ιφεμοξ πμο ακηαπμηνίκμκηακ 

ζηζξ πνμδζαβναθέξ ημο. Καζ πνάβιαηζ, δ ιοεμπθαζηζηή ημο δεζκυηδηα ημκ ηαηέηαλε ακάιεζα 

ζημοξ πνςηυηοπμοξ ηαζ ιμκηένκμοξ ζοββναθείξ.  

 

Δ πδβή ηδξ ιοεμπθαζηζηήξ ημο έιπκεοζδξ είκαζ ακαιθζζαήηδηα ημ Θέαηνμ ημο Παναθυβμο. 

Οζ ζηδκζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηα εεαηνζηά ημο πνμζζδζάγμοκ ζηζξ 

αζθοηηζηέξ ηζ εθζαθηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο Μπέηεη, ημο Εμκέζημ ηαζ ημο Πίκηεν. Σα 

δναιαηζηά ημο πνυζςπα εβηθςαίγμκηαζ ζε θένεηνα, ζε εζηζαηυνζα, ζε αδζέλμδμοξ δνυιμοξ, 

ζε ακαηνζηζηά βναθεία, ζε ιπμοηάθζα, αοείγμκηαζ ζημ πχια, ιεηαζημζπεζχκμκηαζ ζε δέκηνμ, 

εκζςιαηχκμκηαζ ζημ ημπίμ, η.μ.η. Καηαζηάζεζξ πνμιεθεηδιέκμο ζοκεζνιμφ πμο ακμίβμοκ 

δζαφθμοξ ζηδ ζηέρδ ημο εεαηή, ηαεμδδβχκηαξ ημκ ζε ζοβηεηνζιέκα ανπεηοπζηά ιμκμπάηζα 

ζδεχκ ηαζ εκκμζχκ.  

 

ημκ οπεννεαθζζιυ μ ΐ. Γζχβαξ μθείθεζ ηδκ αζζεδηζηή ηαζ ηδκ ακαηνεπηζηή μπηζηή ημο ηαηά 

ηδ δζαπείνζζδ ηςκ παναπάκς ζηδκζηχκ ηαηαζηάζεςκ. Άπαλ ηαζ δ επζκμδιέκδ ζηδκζηή 

ηαηάζηαζδ παβζςεεί, μζ ζπέζεζξ ηαζ μζ δζαζοκδέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ηςκ 

δναιαηζηχκ πνμζχπςκ εηημλεφμκηαζ ζε οπεννεαθζζηζηέξ νζπέξ. Ώκμίηεζεξ ζοκακηήζεζξ, 

απνυμπηα ζοιαάκηα, πανάημθιεξ εζζαμθέξ, ακαηνεπηζηή έηααζδ, δζάρεοζδ ηςκ πνμζδμηζχκ: 

ηειαπζζιυξ πηςιάηςκ, ακαπάκηεπμξ πονμαμθζζιυξ, βάιμξ εκυξ ζηεθεημφ, δμθμθμκία ιζαξ 

ιφβαξ, έκαξ ηυζιμξ ακάπμδα, άββεθμζ πμο ιμζνάγμοκ ηανυηα, δ πνμζςπμπμίδζδ ημο πάνμο, 

ηνοθή πμθζηεία ζηα έβηαηα εκυξ αμοκμφ, ενςηζηυξ ηακζααθζζιυξ, ιζα βοκαίηα πνοζαθίδα, 

επακείζμδμξ ηςκ παζδζχκ ζηδ ιήηνα, ακάθδρδ ζημ ηεκυ η.υ.η. ηδκζηέξ εζηυκεξ πμο 

ηανάγμοκ ημκ εθδζοπαζιέκμ εεαηή, δζεβείνμοκ ημ θακηαζζαηυ ηαζ ηεκηνίγμοκ ημ εοιζηυ. 

Κακέκα απυ ηα εεαηνζηά ημο ένβα δεκ έπεζ πνμαθέρζιδ ηαηάθδλδ. Σμ ηέθμξ είκαζ πάκηα ιζα 

ακαηνμπή, ιζα οπένααζδ, έκα ιδ ακαιεκυιεκμ βεβμκυξ. Δ εκμνπδζηνςιέκδ πθμηή ημο 

εκηείκεζ ηδκ έκηαζδ, δ μπμία ημνοθχκεηαζ ζηαδζαηά ηαζ ηεθζηά λεζπά ζε ιζα δθεηηνζηή 

εηηέκςζδ ζπζκεήνα. Ο ΐ. Γζχβαξ έεεζε, βζ‟ αοηυκ ημκ ζημπυ, ζηδκ οπδνεζία ημο ηζξ 

οπεννεαθζζηζηέξ θυνιεξ: αθθδβμνία, πανααμθή, βηνμηέζημ, εηγήηδζδ. Πανάθθδθα ηα 
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δναιαηζηά ημο πνυζςπα επακαζηαημφκ ηαζ ελεβείνμκηαζ ηυκηνα ζηα ηαεζενςιέκα (π.π. 

Βββμκυξ, Αάζηαθμξ, Αμθμθυκμξ, Γζάκηζ, Δθίαξ, Νεμπηυθειμξ, Ώίβζζεμξ, Ώββεθζηή) ηαζ 

ακαηνέπμοκ ηζξ ηαηεζηδιέκεξ ζδεμθμβζηέξ πνμηαηαθήρεζξ πνεζαεφμκηαξ ιζα κέα οπέν-

πναβιαηζηυηδηα.  

 

Ο ΐ. Γζχβαξ επζκυδζε πνςηυηοπμοξ ιφεμοξ ηαζ δζαπεζνίζηδηε ηδκ πθμηή ημοξ ιε 

απανάιζθθδ ιαεζηνία. οκέεεζε έκα ζηαονυθελμ υπμο δζαζηαονχκμκηαζ ηα αζζεδηζηά 

ηζκήιαηα. Τζμεέηδζε ημκ οπανλζαηυ ζημπαζιυ ηαζ ημ ιοεμπθαζζαηυ πενζαάθθμκ απυ ημ 

Θέαηνμ ημο Παναθυβμο ηαζ ηδκ αζζεδηζηή ηδξ έηπθδλδξ, ηδξ ακαηνμπήξ ηαζ ηδξ ελέβενζδξ 

απυ ημκ οπεννεαθζζιυ, ζοκδοάγμκηάξ ηα ιε ιζα πμδηζηυηνμπδ βναθή. Κηφπδζε πάκς ζημκ 

ημίπμ ημο οπανλζζηζημφ πανάθμβμο, δεκ ηάιθεδηε, ακαηθάζηδηε ηζ εηηέθεζε έκα 

οπεννεαθζζηζηυ άθια, πενκχκηαξ απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μνίγμκηαξ έηζζ ημ «οπεν-

παναθμβζηυ» εέαηνμ.  

 

Σα ιμκυπναηηά ημο είκαζ ικδιεία πφηκςζδξ θυβμο, πθμηήξ ηαζ δοκαιζζιμφ. Δ δεφηενδ 

ζοββναθζηή ημο πενίμδμξ είκαζ δ πμ «ααηή» ηαζ εφθδπηδ. Σα πμθφπναηηα εεαηνζηά ένβα ηδξ 

ηνίηδξ ζοββναθζηήξ ημο πενζυδμο είκαζ ιεζηά θζθμζμθζημφ ζημπαζιμφ ηαζ απμηαθφπημοκ 

ηδκ ημζιμεεχνδζή ημο ζημ ζφκμθυ ηδξ. Υςνίξ κα ειθακίγμοκ ζδεμθμβζηέξ ακηζθάζζεζξ ή 

ακηζκμιίεξ ηαηαζηεοάγμοκ έκα «θζθμζυθδια» ανηεηά πμθφπθμημ ηζ εκκμζμθμβζηά 

θμνηςιέκμ, πμο ζοπκά απαζηεί ζδζαίηενδ ακημπή ηζ εβνήβμνζδ απυ ημκ εεαηή. Βπίζδξ, 

ελαζηίαξ ηδξ «απμηαθοπηζηήξ» ημοξ απμζημθήξ ηα ένβα αοηά νέπμοκ, εκίμηε, πνμξ ηδ 

νδημνζηυηδηα ηαζ ηδκ άηναηδ επελδβδιαηζηυηδηα. ημζπεία πμο ηα ηαεζζημφκ «δφζηνμπα» 

έςξ ηαζ ακηζεεαηνζηά.  Δ ακαεεχνδζή ημοξ χζηε κα βίκμοκ πζμ εοζφκμπηα εα ηα ηαεζζημφζε 

ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενα.  

 

ήιενα μ υνμξ «εεαηνζηυ» έπεζ δζεονοκεεί χζηε κα πενζθαιαάκεζ ιμνθέξ ηέπκδξ υπςξ 

εζηαζηζηά, multi media, δζαδναζηζηή επζημζκςκία ιε ημ ημζκυ. ήιενα πμο ηα υνζα ηαζ ηα 

ζφκμνα ακάιεζα ζηδκ επζζηήιδ, ηδκ ηέπκδ ηαζ ηδ θζθμζμθία έπμοκ ηαηανβδεεί ηαζ επζηναηεί 

δ αθθδθθμδζείζδοζδ ηςκ εηθάκζεςκ ημο πκεφιαημξ, μ ΐ. Γζχβαξ είκαζ πναβιαηζηά 

επίηαζνμξ. Ώπαζηείηαζ δ «ηαηάθθδθδ» ζηδκμεεηζηή ζδζμζοβηναζία πμο εα πνμζανιυζεζ ηδ 

εεαηνζηή ημο βναθή ζηα ζφβπνμκα δεδμιέκα χζηε κα ζοκηεθεζηεί δ «απμηάθορδ» ημο 

μναιαηζημφ ημο ηυζιμο. Ίζςξ ζήιενα, πμο μ εεαηήξ είκαζ πενζζζυηενμ οπμρζαζιέκμξ, μ ΐ. 

Γζχβαξ απμηηήζεζ πενζζζυηενμοξ μπαδμφξ / «απυζημθμοξ» ακάιεζα ζημ ημζκυ.  

 

Ο ΐ. Γζχβαξ ήηακ έκαξ εηθεηηζηζζηήξ ζημπαζηήξ ηαζ εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ. πςξ ηαζ μ 

Νίηζε, έπθαζε «ηεκηαφνμοξ». Ήηακ έκαξ «Εμοθζακυξ πανααάηδξ» πμο άνενςζε ημκ 

ιοεμθμβζηυ ημο θυβμ εκ ιέζς διχκ ηςκ «μνεμδυλςκ». Έκαξ απυ ζηδκήξ «ηνμιμηνάηδξ», 
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πμο οπμκυιεοζε ηδ ζηάζδ ιαξ απέκακηζ ζηδκ ημζκςκία ηαζ ηζξ ζδεμθδρίεξ ηδξ γςήξ ιαξ. Έκαξ 

«απυ ιδπακήξ» ζοββναθέαξ πμο έδςζε ηδ δζηή ημο θφζδ ζημ ιοζηήνζμ ηδξ φπανλδξ. 
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