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Πεξίιεςε

 
 

ηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη κηα απφπεηξα «αλάγλσζεο» ηνπ δηεγεκαηνγξαθη-

θνχ έξγνπ ηνπ Γ. Βηδπελνχ κε βάζε έλλνηεο θαη φξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζεσξία 

ηεο αθήγεζεο/αθεγεκαηνινγίαο, ε νπνία απνηειεί απηφλνκν θιάδν ηεο επξχηεξεο πεξη-

νρήο ηεο Λνγνηερληθήο Θεσξίαο. Ζ αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε πνπ επηρεηξείηαη ζηα 

δηεγήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα ζηνρεχεη ζηελ επηζήκαλζε θαη ζηελ αλάιπζε ησλ αθεγεκα-

ηηθψλ επηινγψλ-ηερληθψλ ηνπ Βηδπελνχ θαη, παξάιιεια, ζηελ αλάδεημε εθείλσλ ησλ 

φςεσλ ηεο γξαθήο ηνπ πνπ ζπλδηαιέγνληαη κε ην ινγνηερληθφ γίγλεζζαη ηεο επνρήο ηνπ, 

αιιά θαη απνξξένπλ απφ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, δηακνξθψλνληαο, κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ηελ ηδηαίηεξε ζπγγξαθηθή ηνπ ηδηνζπγθξαζία πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο 

ζχγρξνλνχο ηνπ ινγνηέρλεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθαξκφδνπκε ηελ ηππνινγία ηεο ζεσξί-

αο ηνπ Gérard Genette, ε νπνία θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο 

ζχγρξνλεο αθεγεκαηνινγίαο. Ζ εξγαζία νξγαλψλεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην θεθάια-

ην ηνπ πξψηνπ κέξνπο, χζηεξα απφ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, εθζέηνπκε 

ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο, ηηο ππνζέζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο, 

θαζψο θαη ηε κέζνδν πνπ αθνινπζνχκε. Ζ αλάιπζή καο ζην δηεγεκαηνγξαθηθφ έξγν 

ηνπ Γ. Βηδπελνχ ζπλίζηαηαη ζε κηα εζσηεξηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο 

ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην G. Genette γηα ηελ αλάιπζε ησλ αθεγεκαηη-

θψλ ηερληθψλ, δειαδή ην Υξφλν, ηελ Έγθιηζε θαη ηε Φσλή, έλλνηεο πνπ αλαιχνληαη εθ-

ηελψο ζην δεχηεξν θεθάιαην πνπ πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη νη νπνίεο ζε-

κειηψλνληαη κε βάζε ηελ ηξηκεξή δηάθξηζε ηνπ G. Genette: ηζηνξία, αθήγεκα, αθήγεζε. 

ην ηξίην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην ινγνηερληθφ θιίκα 

ηεο επνρήο, ζηελ νπνία δεκηνχξγεζε ν ζπγγξαθέαο, φπσο θαη κηα αλαθνξά ζηα εξγνβη-

νγξαθηθά ηνπ Βηδπελνχ, φπνπ αλαδχνληαη νη πνηθίιεο φςεηο ηεο μερσξηζηήο πξνζσπηθφ-

ηεηαο ηνπ ινγνηέρλε. Ζ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δεχηε-

ξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, φπνπ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ηνπ Βηδπε-

λνχ. Δθζέηνπκε ηηο ηερληθέο ηνπ ζπγγξαθέα, ζχκθσλα κε ηελ ηξηκεξή θαηεγνξηνπνίεζε 

ηνπ G. Genette, ζηα εμήο μερσξηζηά θεθάιαηα: Υξφλνο, Έγθιηζε θαη Φσλή. Σέινο, δηα-

ηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο 

αλαιχζεσλ, νξίδνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο αθεγεκαηηθήο ηέρλεο ηνπ Γ. Βηδπελνχ.  

 

 



 - 4 - 

Πξνινγηθό ζεκείσκα

 
 

Ο φξνο «αθήγεζε» θαηέρεη έλα αξθεηά επξχ θάζκα ελλνηψλ. Πεξηιακ-

βάλεη, γηα παξάδεηγκα, θάζε πξνθνξηθή ή γξαπηή αθήγεζε, πξαγκαηηθψλ ή κπ-

ζνπιαζηηθψλ γεγνλφησλ, πνπ δε ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηε ινγνηερλία θαη ηε 

γιψζζα, αιιά ζπλαληάηαη ηφζν ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (π.ρ. ζηνλ θηλεκαηνγξά-

θν) φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. ηα πιαίζηα ησλ ινγνηερληθψλ ζπνπδψλ, 

εηδηθφηεξα, αλαπηχρζεθε έλαο μερσξηζηφο θιάδνο πνπ νλνκάζηεθε αθεγεκαην-

ινγία, ε νπνία, έρνληαο σο αληηθείκελν ηελ αθήγεζε, αλαιχεη ηα αθεγεκαηηθά 

θείκελα, πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηεο αθήγε-

ζεο. ην ρψξν ηεο Λνγνηερλίαο, ινηπφλ, αλαθεξφκελνη ζε αθεγεκαηηθέο ηερλη-

θέο, ελλννχκε ηελ έξεπλα ζε πθνινγηθφ επίπεδν, δειαδή ηε κειέηε ησλ αθεγε-

καηηθψλ ηξφπσλ, ηε ζχλζεζε θαη ηηο ηερληθέο κέζσ ησλ νπνίσλ εθδειψλεηαη ε 

πξάμε ηεο αθήγεζεο. Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ησλ ηξφ-

πσλ εθθνξάο ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ηνπ Γ. Βηδπελνχ, ηνπ νπνίνπ ην ζχληνκν 

δηεγεκαηνγξαθηθφ έξγν ήηαλ αξθεηφ γηα λα ηνλ θαζηεξψζεη ζηε λενειιεληθή 

πεδνγξαθία, ψζηε λα ζεσξείηαη εηζεγεηήο ηνπ δηεγήκαηνο ζηελ Διιάδα. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ επθαηξία πνπ 

κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ αληηθείκελν, ην νπνίν αληα-

πνθξίλεηαη απνιχησο ζηα επηζηεκνληθά κνπ ελδηαθέξνληα, ηνλ θ. Πνιίηε Γε-

κήηξε, ιέθηνξα ηνπ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ. ηνπ Παλ/κίνπ Παηξψλ, ν νπνίνο αλέιαβε ηελ 

επίβιεςε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο, κε ζεκαληηθέο ππνδείμεηο, ρξήζηκεο δηνξζψζεηο 

θαη ζπλερφκελε πξνηξνπή ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ νινθιήξσζή ηεο. Δπίζεο, 

επραξηζηψ ηα ππφινηπα Μέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, ηελ θ. Κνλδχιε Μαξη-

άλλα, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ. ηνπ Παλ/κίνπ Παηξψλ, θαη 

ηελ θ. Μνπξίθε Αιεμάλδξα, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ. ηνπ 

Παλ/κίνπ Παηξψλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη γφληκε ζπλεξγαζία πνπ είρακε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο, αιιά θαη γηα ηελ πξφζπκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Σξη-

κειή Δπηηξνπή θαη ζηε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ηεο εξγαζίαο κνπ. 
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Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζέισ λα εθθξάζσ πξνο ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε 

δηαρξνληθή ζηήξημε θαη ηελ ακέξηζηε θαηαλφεζε πνπ κνπ παξέρνπλ. Ζ εξγαζία 

απηή δηθαησκαηηθά αθηεξψλεηαη ζε απηνχο σο ειάρηζηε αληακνηβή.  
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1
ν
 Κεθάιαην: Δηζαγσγηθά  

   

 

1.1. Πξνβιεκαηηθή ηεο εξγαζίαο-Αλαγθαηόηεηα ηεο κειέηεο  

 

Οη κειεηεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ Γεσξγίνπ Βηδπελνχ ζα ζπκθσλνχζαλ φηη ν 

Βηδπελφο είλαη κηα μερσξηζηή πεξίπησζε ζπγγξαθέα. Παξνπζηάζηεθε ζηα ειιε-

ληθά γξάκκαηα ζε κηα επνρή ρσξίο δηεγεκαηηθή παξάδνζε, αιιά μερψξηζε κε ηα 

δηεγήκαηά ηνπ, έηζη ψζηε λα ζεσξείηαη φηη εηζήγαγε ην δηήγεκα ζηελ Διιάδα. 

Παξαηεξείηαη, σζηφζν, ην εμήο παξάδνμν: ελψ έρνπκε αξθεηά ζηνηρεία γηα ηελ 

πνίεζή ηνπ πνπ καο επηηξέπνπλ λα δηαγλψζνπκε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο πηζαλέο 

επηδξάζεηο ηνπ, ηνπο Φαλαξηψηεο θαη ηνλ Ζιία Σαληαιίδε, ηνλ Goethe, ην 

Schiller, ηνλ Uhland θαη ην Heine, δε γλσξίδνπκε ηίπνηα, ζχκθσλα κε ην αρίλε, 

γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο γλψζεηο ηνπ Βηδπελνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο 

ή ηνπ αθεγήκαηνο. Αλαθνξηθά, δειαδή, κε ηελ αθεγεκαηηθή πεδνγξαθία δελ 

έρνπκε θακία ζαθή καξηπξία, θακία κλεία γηα ηνπο Έιιελεο ή ηνπο μέλνπο πε-

δνγξάθνπο πνπ αγάπεζε θαη κειέηεζε ή γηα ηηο ελδερφκελεο επηδξάζεηο πνπ κπν-

ξεί λα δέρηεθε. Με άιια ιφγηα, καο είλαη άγλσζην πψο δηακνξθψζεθε ε ζπγ-

γξαθηθή ηνπ ηδηνζπγθξαζία ζηελ αθεγεκαηηθή πεδνγξαθία θαη εηδηθφηεξα ζην 

ρψξν ηνπ δηεγήκαηνο, φπνπ θαη δηαθξίζεθε (1982:153-154). Μηα πηζαλή απάλ-

ηεζε δίλεη ν ίδηνο ν Απ. αρίλεο, αλαθέξνληαο φηη ν Βηδπελφο «ήξζε έηνηκνο 

ζηελ αθεγεκαηηθή πεδνγξαθία, ψξηκνο, έπεηηα απφ κπζηηθή εζσηεξηθή πξνεηνη-

καζία, φηη ππήξμε έλαο απηνδίδαθηνο, έλαο απηνζρεδηαζηήο, κε ηελ έλλνηα φηη 

έγξαςε ηα δηεγήκαηά ηνπ ρσξίο λα έρεη θαλέλα πξφηππν θαη ρσξίο λα έρεη δερηεί 

θακία επίδξαζε, φπσο ηνπ ππαγφξεπαλ θάζε θνξά ε εζσηεξηθή ηνπ παξφξκεζε 

θαη νη νηθνγελεηαθέο ηνπ αλακλήζεηο» (1982:153). Ζ έιιεηςε, ίζσο ησλ εμσιν-

γνηερληθψλ πεγψλ πνπ ζα καο βνεζνχζαλ ζηελ αλαζχλζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

κέζα ζην νπνίν γελλήζεθε ε δεκηνπξγηθή πνξεία ηνπ ζπγγξαθέα νδεγεί ζε απ-

ζαίξεηεο θξίζεηο θαη ζε εηθαζίεο
1
 ζρεηηθά κε ηελ ηερλνηξνπία ηνπ Βηδπελνχ. Ζ 

                                                 
1
 Σνλ πξνβιεκαηηζκφ απηφ, ζρεηηθά, φκσο, κε ηνλ Παπαδηακάληε θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ απφ 

ηε ζχγρξνλε θξηηηθή εθθξάδεη ε Γ. Φαξίλνπ - Μαιακαηάξε (1987:4-5). Αληίζηνηρε, ζεσξνχκε 

ραξαθηεξηζηηθή νκνηφηεηα παξαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ζην ζχγρξνλν ηνπ 

Παπαδηακάληε Βηδπελφ.  
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θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, θαζψο ειάρηζηεο κειέηεο ηνπ έξ-

γνπ ηνπ πεξηέρνπλ παξαηεξήζεηο ζε ζέκαηα αθεγεκαηηθήο ηερληθήο,
2
 ελψ ππάξ-

ρνπλ αξθεηέο δηάζπαξηεο θξίζεηο πνπ δελ αθνινπζνχλ θάπνηα εηδηθή νξνινγία ή 

κέζνδν θαη δελ απνξξένπλ απφ κηα ζπζηεκαηηθή αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε. 

Σνλ πξνβιεκαηηζκφ απηφ δηαηππψλεη θαη ν Π. Μνπιιάο επηζεκαίλνληαο φηη «ε 

ηερληθή ηνπ Βηδπελνχ είλαη αγλνεκέλε ή παξακεξηζκέλε κε βηαζηηθέο (ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο, αδηάθνξν) θξίζεηο» (1996: β΄). 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία κπνξεί λα εληνπίζεη θαλείο αξθεηέο κειέηεο 

πνπ αθελφο κελ εμεηάδνπλ ηα έξγα ηνπ Βηδπελνχ, ηνπνζεηεκέλα ζηελ ηζηνξηθή 

ηνπο δηάζηαζε, ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο θνηλσληθέο θαη ινγνηερληθέο ζπλζή-

θεο ηεο επνρήο, εξκελεχνληαο ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο, αθεηέξνπ δε ζε ζρέζε 

κε ηε δσή ηνπ ζπγγξαθέα ―ηνπο «κχζνπο ηνπο δσήο ηνπ», θαηά ην B. Αζαλαζφ-

πνπιν (1996)― πνπ επηρεηξνχλ, κέζσ κηαο ςπραλαιπηηθήο εξκελείαο, λα αλα-

ζπλζέζνπλ ηνλ άλζξσπν Βηδπελφ θαη ηνλ ςπρηζκφ ηνπ.
3
 Δπίζεο, ε ηδενινγία πνπ 

εθθξάδεη ηo έξγν ηνπ ζπγγξαθέα απαζρφιεζε εμίζνπ ηελ παιαηφηεξε θαη ζχγ-

ρξνλε θξηηηθή πνπ εζηίαζε ζηηο ηδέεο θαη ζηα κελχκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζην 

έξγν ηνπ. Αθφκε, ε ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ, ε νπνία ζπ-

λίζηαηαη φρη κφλν ζηελ «ηθαλφηεηά ηνπ λα δηεηζδχεη ζηελ αλζξψπηλε ςπρή θαη λα 

εηθνλίδεη ηελ εζσηεξηθή ηξηθπκία θαη ην δξάκα ηεο» (αρίλεο 1982:153), αιιά 

θαη ηα ζέκαηά ηνπ πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ κηα «θξίζε ζπλείδεζεο, έλα 

πξφβιεκα ςπρηθφ» (Παλαγησηφπνπινο 1954:29), απνηεινχλ θαηλνηφκα ζηνηρεία 

πνπ εηζάγεη ν Βηδπελφο ζηελ ηέρλε ηνπ, πξνζαλαηφιηζαλ, φπσο ήηαλ θπζηθφ, ην-

πο κειεηεηέο ζην ζρνιηαζκφ απηήο ηεο πιεπξάο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ. Ζ εξκελεί-

α, ε αλαθάιπςε ηνπ λνήκαηνο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο πξνζεγγίζεηο πξαγκαηψ-

λεηαη, ινηπφλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαθάιπςε ηεο πξφζεζεο ηνπ ζπγγξαθέα ή 

θαη ζε ζρέζε κε εμσηεξηθέο καξηπξίεο, φπσο ε βηνγξαθία ηνπ ζπγγξαθέα, ή ηα 

                                                 
2
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα βηβιία, άξζξα ή κειέηεο ησλ: Γ. Σδηφβα (2002), M. Perri (1994), 

Αθξ. Αζαλαζνπνχινπ, (2006), Ε. Γθφηζε (1988), Β. χξκνπ (1988).  
3
 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αλάκεζα ζε άιιεο, παξνπζηάδνπλ νη παξαθάησ εθηελείο κειέηεο ησλ: Β. 

Αζαλαζφπνπινπ (1996), Μ. Υξπζαλζφπνπινπ (1994), Π. Μνπιιά (1996). Γηαθνξεηηθέο θαη ελ-

δηαθέξνπζεο ―αλαγλψζεηο‖ ηνπ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ζηα άξζξα πνπ 

ππάξρνπλ ζηα εμήο πεξηνδηθά ή αθηεξψκαηα: Γεψξγηνο Βηδπελφο, Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ 

γηα ηε Εσή θαη ην έξγν ηνπ (Κνκνηελή, 28-30 Μαξηίνπ 1997), Γήκνο Κνκνηελήο-Κέληξν Λατθψλ 

Γξσκέλσλ, Κνκνηελή (1998), π. Δμψπνιηο («Γεψξγηνο Βηδπελφο, εθαηφ ρξφληα απφ ην ζάλαηφ 

ηνπ»), ηεχρ. 5 (θαινθαίξη 1996), π. Σεηξάδηα «Δπζχλεο» («Πνίνο ήηνλ ν Γεψξγηνο Βηδπελφο») 29 

(1988), π. Γηαβάδσ 278 (8-1-1992).  
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ηζηνξηθνθνηλσληθά ζπκθξαδφκελα θαη ην ινγνηερληθφ θιίκα ηεο επνρήο (π.ρ. γε-

ληά ηνπ ‘80, εζνγξαθία). 

Οη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο ζην έξγν ηνπ Βηδπελνχ επηζθίαζαλ ηε κειέηε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ σο ζψκαηνο θεηκέλσλ. Αγλνήζεθε, θαηά ηε γλψκε καο, ην 

ίδην ην έξγν ηνπ σο πιηθφ πνπ κπνξεί λα ―αλαγλσζηεί‖, έηζη ψζηε λα απνθαιχςεη 

ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή ηνπ Βηδπελνχ θαη λα αλαδεηρηεί αληίζηνηρα ε ζπκβνιή 

ηνπ Βηδπελνχ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζηελ εμέιημε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ κε 

βάζε ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, ε α-

λάγθε λα κειεηεζνχλ ζε επίπεδν ηερληθήο ηα ηδηαίηεξα αθεγεκαηηθά ραξαθηε-

ξηζηηθά ηνπ πεδνγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ, ηδηαίηεξα ηνπ δηεγεκαηνγξαθη-

θνχ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε παξνχζα εξγαζία έξρεηαη λα αλαδείμεη ηηο 

αθεγεκαηηθέο εθείλεο ηερληθέο πνπ ηνλ δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο ζχγρξνλνπο αι-

ιά θαη νκφηερλνχο ηνπ, θαζηζηψληαο ηνλ μερσξηζηφ.  

 

 

1.2. Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο-Τν πιηθό ηεο έξεπλαο 

 

Απφ ηε ζπλνιηθή ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γ. Βηδπελνχ ζα πεξην-

ξηζηνχκε ζην δηεγεκαηνγξαθηθφ ηνπ έξγν, απνθιείνληαο ηφζν ην πνηεηηθφ ηνπ 

έξγν φζν θαη ηηο (επηζηεκνληθέο) κειέηεο ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα δηε-

γήκαηα ηνπ Βηδπελνχ δελ είραλ ζπγθεληξσζεί πνηέ απφ ηνλ ίδην θαη δελ είραλ 

εθδνζεί ζπλνιηθά πξηλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ. Σν έξγν ηνπ βξηζθφηαλ ζθνξπηζκέλν 

θαη δεκνζηεπκέλν ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, ελψ ππνζέζεηο εθθξάδνληαη απφ 

κειεηεηέο ηνπ γηα αλέθδνηα ρεηξφγξαθα πνπ πηζαλψο δε δηαζψζεθαλ. Ο K. 

ηεξγηφπνπινο (1997:42) θαη ν Υ.Γ. αθειιαξηάδεο (1955) ππνζηεξίδνπλ φηη, 

φηαλ ν Βηδπελφο κπήθε ζην Γξνκνθαΐηεην, νη ζπγγελείο ηνπ πνχιεζαλ ηα αλέθ-

δνηα ρεηξφγξαθά ηνπ, γηα λα πιεξψζνπλ ηα έμνδα ηεο λνζειείαο ηνπ, κε απνηέ-

ιεζκα λα ραζνχλ πνιιά θαη αλάκεζα ηνπο θαη ε άγλσζηε ηξαγσδία Γηακαληψ ζε 

πέληε πξάμεηο. Δπίζεο, γίλεηαη ιφγνο γηα έλα αλέθδνην δηήγεκα, κε ηνλ ηίηιν 

«Θιηβεξφ παλεγχξη», ην νπνίν εηθάδεηαη απφ κειεηεηέο ηνπ Βηδπελνχ φηη έρεη 

δηαζσζεί, αιιά δελ έρεη εθδνζεί (Βαιέηαο 1937:273, Παλαγησηφπνπινο 1954:24, 

αθειιαξηάδεο 1955). Ζ χπαξμή ηνπ, σζηφζν, ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ Κ. ηεξ-

γηφπνπιν (1997:43). πλνιηθά γλσξίδνπκε ηα παξαθάησ δηεγήκαηα ηνπ Βηδπε-
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λνχ, ηα νπνία ν ζπγγξαθέαο δεκνζηεχεη θαηά ζεηξά, φρη απαξαίηεηα θαη ζπγγξα-

θήο ηνπο (Πνιίηεο 2003:125),
4
 θαη απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο καο: 

1) «Ο άξας θαη ε θάκεινο απηνχ». π. Ζ δηάπιαζηο ησλ παίδσλ, (επηέκβξη-

νο ηνπ 1879),  

2) «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ». π. Δζηία (Απξίιηνο ηνπ 1883),  

3) «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο». π. Δζηία (Αχγνπζηνο ηνπ 1883),  

4) «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ». π. Δζηία (Οθηψβξηνο-

Ννέκβξηνο ηνπ 1883),  

5) «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο». π. Δζηία (Ηαλνπάξηνο ηνπ 1884),  

6) «Σν ζθηάρηξν ηνπ ρσξαθηνχ». π. Ζ δηάπιαζηο ησλ παίδσλ (Φεβξνπάξηνο 

ηνπ 1884),  

7) «Πξσηνκαγηά». εθ. Αθξφπνιηο (Μάηνο ηνπ 1884),  

8) «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ». π. Δζηία (Ηνχληνο-Ηνχιηνο ηνπ 1884),  

9) «Ο θιέπηεο». π. Ζ δηάπιαζηο ησλ παίδσλ (επηέκβξηνο ηνπ 1884),  

10) «Ο ηξνκάξαο». π. Ζ δηάπιαζηο ησλ παίδσλ (Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο ηνπ 

1884), 

11) «Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα». π. Δβδνκάο (Ηαλνπάξηνο ηνπ 1885), 

12)  «Μέζα εηο ην ακθηζέαηξνλ». π. Ζ Γηάπιαζηο ησλ παίδσλ (επηέκβξηνο 

ηνπ 1890) θαη  

13) «Πψο νηθνλνκείηαη ν ρξφλνο». π. Ζ Γηάπιαζηο ησλ παίδσλ (επηέκβξηνο 

ηνπ 1890). 

14)  «Ο Μνζθψβ-ειήκ». εθ. Δζηία (Απξίιηνο-Μάηνο ηνπ 1895).  

Δπίζεο, θαηά ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο καο θαη έρνληαο σο ζθνπφ λα εμε-

ηάζνπκε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ζην δηεγεκαηηθφ έξγν ηνπ Βηδπελνχ, ζπλαλ-

ηήζακε δπζθνιία ζρεηηθά κε ηελ έληαμε θάπνησλ απφ ηα παξαπάλσ έξγα ηνπ 

Βηδπελνχ ζηελ θαηεγνξία δηεγήκαηα, θαζψο νη κειεηεηέο ηνπ εθθξάδνπλ επηθπ-

ιάμεηο σο πξνο νξηζκέλα απφ απηά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ε «Πξσην-

καγηά» θαη ην «Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα» δε ζεσξνχληαη «θαζαπηά δηεγή-

καηα» απφ ηνλ Απ. αρίλε (1982:133). Αλάινγε άπνςε εθθξάδεη ν Β. Αζαλαζφ-

                                                 
4
 Βι θαη ζρεηηθή ππνζεκείσζε ζην Γ. Πνιίηε (2003:125), φπνπ αλαθέξεηαη φηη δηάθνξνη κειεηε-

ηέο φπσο ν Απ. αρίλεο (1982:167), ν Π. Μνπιιάο (1996:πδ΄), ν Β. Αζαλαζφπνπινο (1996:152-

154) εθθξάδνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ηελ ηαχηηζε ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο ζπγγξαθήο 

θαη δεκνζίεπζεο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ Βηδπελνχ. Δπίζεο, παξάβαιιε ηα φζα ζρεηηθά ζεκεηψλεη ν 

Κ. ηεξγηφπνπινο (1997:38-39). 
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πνπινο, φηαλ ζεσξεί φηη ηα δχν πξναλαθεξζέληα δηεγήκαηα κπνξνχλ λα ραξαθ-

ηεξηζηνχλ δηεγήκαηα «κφλν κε κηα πνιχ πιαηηά ζεκαζία ηνπ φξνπ» (1991:41). 

ζνλ αθνξά ηα παηδηθά δηεγήκαηα (1, 6, 9, 10, 13, 14), νη κειεηεηέο ηνπ 

έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ δε δείρλνπλ λα ηα ζεσξνχλ είηε αμηφινγα ή λα ηα εληάζζνπλ 

ζην δηεγεκαηνγξαθηθφ ηνπ έξγν. Ο Β. Αζαλαζφπνπινο, απαξηζκψληαο ηα δηεγή-

καηα ηνπ Βηδπελνχ, ζεκεηψλεη φηη αλάκεζα ζηα δηεγήκαηα δε ζπλππνινγίδεη ηα 

κηθξά παηδηθά δηεγήκαηα, αθνχ «απφ άπνςε ηππνινγηθή αιιά θαη νπζηαζηηθή 

δελ απνηεινχλ δείγκαηα ηεο αθεγεκαηηθήο ηέρλεο ηνπ» (1991:40, ζεκ. 39). Αλ-

ηίζηνηρε ζέζε δηαηππψλεηαη απφ ηνλ Κ. ηεξγηφπνπιν θαη γηα ηα δχν ηειεπηαία 

αθεγήκαηα, ην «Μέζα εηο ην ακθηζέαηξνλ» θαη ην «Πψο νηθνλνκείηαη ν ρξφλνο», 

ηα νπνία θξίλεη σο «δηαζθεπέο, πνπ δελ ηαηξηάδεη λα ηα ζπλαξηζκήζεη θαλείο κε 

ηα ππφινηπα» (ηεξγηφπνπινο 1997:43). Παξφκνηα άπνςε εθθξάδεη θαη ν Πέη-

ξνο Υάξεο (1968:52), ν νπνίνο απ‘ φια ηα παηδηθά αθεγήκαηα μερσξίδεη κφλν 

ηνλ «Σξνκάξα». 

Δπεηδή, σζηφζν, ν αμηνινγηθφο ραξαθηεξηζκφο ή ε θξηηηθή ηνπ έξγνπ ηνπ 

δελ είλαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηθήο καο εξγαζίαο, ζα επηρεηξήζνπκε κηα 

ζπγρξνληθή κειέηε φινπ ηνπ αθεγεκαηηθνχ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ (ησλ δεθαηεζ-

ζάξσλ δηεγεκάησλ ηνπ). πκπεξηιακβάλνπκε ζηελ έξεπλά καο ηα γλήζηα (―ελή-

ιηθα‖) δηεγήκαηα, ηα ακθηζβεηνχκελα θαη ηα πέληε ―παηδηθά‖ αθεγήκαηα, ηα 

νπνία, χζηεξα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή καο έξεπλα, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη, εθηφο απφ ειάρηζηεο εμαηξέζεηο,
5
 έρνπλ αγλνεζεί απφ ηνπο κειεηεηέο θαη 

θξηηηθνχο ηνπ έξγνπ ηνπ. Πξνηείλνπκε, ινηπφλ, ηε ζπγρξνληθή κειέηε ηνπ έξγνπ 

ηνπ, φπσο ζπληζηά θαη ν Π. Μνπιιάο, δηφηη «ην αθεγεκαηηθφ έξγν ηνπ Βηδπελνχ, 

γξακκέλν ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ηνλ ίδην δεκηνπξγηθφ παικφ, επη-

βάιιεη εληειψο θπζηθά ηε ζπλνιηθή επνπηεία σο κέζνδν αλάιπζήο ηνπ» 

(1996: γ΄). Σέινο, νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσ-

ξίαο επηιέγνπκε ηα δηεγήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ επξήκαηα αληίζηνηρα κε ηηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ ζεσξεηηθνχ εξγαιείνπ ηνπ G. Genette θαη φηη ε παξν-

πζίαζή ηνπο δελ είλαη εμαληιεηηθή, αθνχ θάζε θαηεγνξία απφ κφλε ηεο ζπληζηά 

μερσξηζηφ αληηθείκελν.  

 

                                                 
5
 Βι. Αι. Αθξηηφπνπινο (2009), Μ. Καλαηζνχιε (1995), Δι. Ληαλνπνχινπ (1995).  
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1.3. Υπνζέζεηο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

Ο Βηδπελφο δηαθξίζεθε κε ην αθεγεκαηηθφ ηνπ έξγν, θαη εηδηθφηεξα ηα 

δηεγήκαηά ηνπ, ζε κηα επνρή κάιηζηα θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ζηελ Δι-

ιάδα ην λέν απηφ πεδνγξαθηθφ είδνο, ην δηήγεκα. Ο Κ. Παιακάο επηζεκαίλεη ρα-

ξαθηεξηζηηθά: «Σν Γηήγεκα ζξηακβεχεη˙ φρη πιένλ αλαγέλλεζηο, αιιά ε γέλλεζηο 

ηνπ ειιεληθνχ δηεγήκαηνο εηειέζζε, λνκίδεηο, επί ησλ εκεξψλ εκψλ» (Παιακάο 

ηφκ. Α΄:156), ελψ ζεκεηψλεη πσο ν αθεγεκαηηθφο ιφγνο ζηελ νπζία αξρίδεη κε 

ην Βηδπελφ (Παιακάο ηφκ. Α΄:155). Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί, ινηπφλ, ην έξγν 

ηνπ Βηδπελνχ, θαηαθεχγνπκε ζηε ζεσξία ηεο αθεγεκαηνινγίαο, «ζηνλ θιάδν, 

δειαδή, ηεο θεηκελνινγίαο πνπ επηρεηξεί λα δηαηππψζεη ηε ζεσξία ησλ ινγνηερ-

ληθψλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ σο πξνο ηελ αθεγεκαηηθφηεηά ηνπο» (Σδνχκα 

1997:36), επεηδή ζεσξνχκε πσο καο παξέρεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ πε-

ξίπησζή καο, ηε κειέηε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ζην δηεγεκαηνγξαθηθφ έξ-

γν ηνπ Βηδπελνχ. Τηνζεηψληαο ηελ άπνςε ηνπ Π. Μνπιιά φηη «ην ίδην ην έξγν 

είλαη απηφ πνπ ππαγνξεχεη ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πξνζέγγηζήο ηνπ αξθεί λα π-

πάξρεη ν ηξφπνο θαη ηα κέζα» (1996:θγ΄), ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο νδεγφ ζηελ 

επηζήκαλζε θαη θαηφπηλ ζηελ αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ηνπ Βηδπε-

λνχ ηηο λεφηεξεο ζεσξίεο πεξί αθήγεζεο, φπσο απηέο ζπλζεηηθά δηαηππψζεθαλ 

απφ ην Gérard Genette κε θχξηα αλαθνξά ην έξγν ηνπ Figures III (1972) [ειιε-

ληθή έθδνζε: ρήκαηα ΗΗΗ (2007)]. Οη ήδε ππάξρνπζεο εξγαζίεο πνπ αμηνπνηνχλ 

ηε ζεσξία ηνπ G. Genette ζην έξγν ηνπ Βηδπελνχ ζα απνηειέζνπλ πνιχηηκε βνή-

ζεηα ζηελ εμέηαζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ζηα δηεγήκαηά ηνπ, θαζψο κπν-

ξεί λα κελ εμαληινχλ ην ζρεηηθφ πεδίν, απνηεινχλ, σζηφζν, κηα θαιή πξνυπφζε-

ζε γηα κηα πην ζπλζεηηθή κειέηε ηεο αθεγεκαηηθήο γξαθήο ηνπ Βηδπελνχ. Ζ πα-

ξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα απνηειέζεη ινηπφλ δηεμνδηθφηεξε αλάιπζε, ελίζρπ-

ζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαπηζηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθέο ζην δηεγεκαηνγ-

ξαθηθφ έξγν ηνπ Γ. Βηδπελνχ. 

Φηινδνμνχκε λα επηρεηξήζνπκε κηα πξνζέγγηζε «εζσηεξηθή» 

(«intrinsic») (Μαιακαηάξε 1987:20) ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ, ε νπνία α-

θνξκάηαη απφ ην ίδην ην θείκελν, πεξηζηξέθεηαη θαη θαηαιήγεη ζε απηφ. ηελ 

αλάιπζε απηνχ ηνπ είδνπο αληηκεησπίδνπκε ην θείκελν σο ηε κφλε ζηαζεξά πνπ 
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απνηξέπεη ηελ αλαθνξά κφλν ζην πεξηερφκελν ή ηελ πξνζθπγή ζε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο εξκελεχνληαο ην θείκελν σο πξντφλ κηαο εηεξνγελνχο ζεηξάο (ζχγ-

θξηζε ηεο ηζηνξίαο κε πξαγκαηηθά γεγνλφηα ή πξνζθπγή ζηε βηνγξαθία ηνπ ζπγ-

γξαθέα). Γίλνπκε έκθαζε ζηελ ηερληθή «πνπ είλαη ην κφλν κέζν πνπ έρεη ν ζπγ-

γξαθέαο λα αλαθαιχπηεη, λα εμεξεπλά, λα εμειίζζεη ην ζέκα ηνπ, λα κεηαδίδεη ην 

λφεκά ηνπ» (Scorer 1967:66). Άιισζηε, ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο, φπσο 

ζεκεηψλεη ν Γ. Σζαηζνχιεο, ν νπνίνο παξαπέκπεη ζηελ «intentio operis» («πξφ-

ζεζε ηνπ έξγνπ») ηνπ Οπκπέξην Έθν (1993:138-142), φηη: «ην ίδην ην θείκελν 

εκπεξηέρεη ηηο πηζαλέο εξκελείεο ηνπ, δειψλεη θαη θαηαδεηθλχεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαο ηνλ εξκελεπηή ηνπ κε βάζε ηα ζεκεία πνπ εκπεξηέρεη βάδνλ-

ηαο φξηα ζηηο αηειεχηεηεο θαη άθξηηα ππνθεηκεληθέο εξκελείεο» (Σζαηζνχιεο 

1997:13-15).  

Απφ ηελ άιιε, ππνζηεξίδεηαη φηη:  

«..νη “εθ ησλ έμσ” πξνζεγγίζεηο ηεο ινγνηερλίαο καο βνεζνχλ λα αλαζπλζέ-

ζνπκε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε έλα έξγν [κε ηελ πξνυπφ-

ζεζε] λα κελ ππεξβαίλνπλ απηφ ην ξφιν θαη λα γίλνληαη εξκελείεο πνπ π-

πφζρνληαη λα δηθαηνινγήζνπλ ην αίηην παξαγσγήο ελφο έξγνπ, λα ην εμεγή-

ζνπλ θαη λα ην απινπνηήζνπλ, αλάγνληάο ην ζηηο αξρέο ηνπ. [Όζνλ αθνξά 

ην] ινγνηερληθφ θείκελν, έλαο ηέηνηνο ζπζρεηηζκφο ηνπ αηηίνπ κε ην απνηέ-

ιεζκα, ρσξίο πεξηγξαθή ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζα ήηαλ απινπζηεπηη-

θφο» (Μαιακαηάξε 1987:18).  

Άιισζηε, «ζην έξγν ηέρλεο ε αηηία θαη ην απνηέιεζκα είλαη αζχκκεη-

ξα» (Wellek-Warren:73). Ο κφλνο ηξφπνο, θαηά ηελ Άλλα. Σδνχκα, γηα λα 

επηηεπρζεί ε πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ππφ ην πξίζκα κηαο εμσ-

ινγνηερληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζπλίζηαηαη: «ζηελ αλάδεημε ησλ εγγξαθψλ 

ηεο ηειεπηαίαο κέζα ζην ίδην ην ζχζηεκα ηεο γιψζζαο θαη ζηελ αλάγλσζε 

ησλ γισζζηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ θεηκέλνπ, ηνπ είδνπο δειαδή ηνπ δηαιφγνπ 

πνπ δεκηνπξγνχλ απηέο νη εγγξαθέο» (1997:22). 

Δπεηδή, αθξηβψο, ε πεξίπησζε ηνπ Βηδπελνχ είλαη ηδηαίηεξε ζην ζψκα 

ηεο λενειιεληθήο γξακκαηείαο, θαζψο εκθαλίδεηαη ζε έλα κεηαβαηηθφ ηεο ζηάδη-

ν, ην νπνίν ζα πεξηγξάςνπκε ζε επφκελν θεθάιαην, θξίλνπκε φηη είλαη απαξαίηε-

ην λα κειεηεζεί απηφ ην πιαίζην, νη ζπλζήθεο πνπ ―επηβάιινπλ‖ ζπγθεθξηκέλεο 

αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην έξγν ηνπ Βηδπελνχ. Θεσξνχκε 
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φηη ην ινγνηερληθφ θιίκα ηεο επνρήο ―εγγξάθεη‖ ηηο επηινγέο ηνπ Βηδπελνχ σο 

πξνο ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ θαη ―εγγξάθεηαη‖ αληίζηνηρα ζε απ-

ηέο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ, ινηπφλ, ζα καο βνεζήζεη λα δηθαηνινγήζνπκε ηα πν-

ξίζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε. Με άιια ιφγηα, 

ζα επηρεηξήζνπκε λα εληάμνπκε ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ησλ θεηκέλσλ ζηελ επ-

ξχηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλάο καο, δειαδή ζηελ αλαδήηεζε ησλ αθεγεκα-

ηηθψλ ηερληθψλ ηνπ Βηδπελνχ. Ζ δηαδηθαζία απηή πξνυπνζέηεη θαη ηε γλψζε ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δσήο ηνπ Βηδπελνχ, κηαο δσήο κπζηζηνξεκαηηθήο. Απηφ 

δε ζεκαίλεη φηη ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε απηνβηνγξαθηθά ην Βηδπελφ 

ζηα δηεγήκαηά ηνπ, νχηε αληίζηνηρα λα εξκελεχζνπκε ηελ πνιπηάξαρε δσή ηνπ 

κέζα απφ ην έξγν ηνπ, πξνβαίλνληαο ζε κηα ςπραλαιπηηθή αλάιπζε. Τπνζέηνπ-

κε, φκσο, φηη κειεηψληαο ην ινγνηερληθφ πιαίζην ηεο επνρήο θαη ηε ζέζε ηνπ 

Βηδπελνχ κέζα ζε απηφ, ζθηαγξαθψληαο, παξάιιεια, ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο 

δσήο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ζα επηρεηξήζν-

πκε λα θσηίζνπκε ηηο ηερληθέο ηεο αθεγεκαηηθήο γξαθήο ηνπ, αιιά θαη λα αλα-

δείμνπκε, κε βαζηθφ άμνλα αλαθνξάο πάληα ην ίδην ην θείκελν, ζε ηη ζπλίζηαηαη 

ε ηδηνηππία ηεο αθεγεκαηηθήο ηέρλεο ηνπ Βηδπελνχ, ζην πψο ν Βηδπελφο «ζπλέ-

βαιε ζηελ ―γέλλεζε‖ ηνπ λενειιεληθνχ δηεγήκαηνο κε ηελ αλψηεξε πνηφηεηα 

ηεο αθεγεκαηηθήο παξαγσγήο ηνπ» (αρίλεο 1983:138).  

Γηεπθξηλίδνπκε φηη δελ αιιάδεη ε κέζνδνο πξνζέγγηζεο καο νχηε πξνθξί-

λνπκε ηελ ηζηνξηθή ηνπνζέηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ή ηε κειέηε ηεο δσήο ηνπ, φπσο 

άιισζηε έρεη ήδε γίλεη απφ πνιινχο κειεηεηέο. Με ηελ εμέηαζε ησλ εηδηθψλ απ-

ηψλ παξακέηξσλ «δελ αλαγάγνπκε ζε απηνζθνπφ ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη απφ 

ηελ άιιε δελ απνζθνπνχκε ζηελ θαηάξγεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηεο ινγνηερληθήο 

ζηηγκήο» (Πνιίηεο 2003:14). Ο ζπλδπαζκφο πνπ επηρεηξνχκε ζηεξίδεηαη, επηπιέ-

νλ, ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ καο δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο ηεο θξηηηθήο πνπ δέρ-

ηεθαλ ηα κνληέια ησλ δνκηζηψλ αθεγεκαηνιφγσλ απφ ηνπο κεηαδνκηζηέο. Αλ 

θαη ε θξηηηθή απηή δελ έθηαζε ζηελ απφξξηςε, νδήγεζε, σζηφζν, ζηε δηεχξπλζε 

ηνπ νξίδνληα ηεο αθεγεκαηνινγίαο, δεκηνπξγψληαο, γηα παξάδεηγκα, απμαλφκε-

λν ελδηαθέξνλ γηα ζπλδπαζκνχο ηερληθήο θαη ζέκαηνο (Herman 1999:1-30). Δπί-

ζεο, παξαηεξνχκε φηη «ε αθεγεκαηνινγία ζήκεξα αλαδηακνξθψλεη ηηο κεζφδνπο 

ηεο, εγθαηαιείπεη ην θιεηζηφ θχθισκα θαη ζηξέθεηαη ζηελ ―αλάγλσζε‖ σο δηα-

δηθαζία θαηαζθεπήο…. θαη ζηε κειέηε ησλ ζπκθξαδνκέλσλ κέζα ζηα νπνία γί-
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λεηαη ε παξαγσγή θαη ε πξφζιεςε ησλ αθεγήζεσλ» (Μαιακαηάξε 2001:1012). 

Οη πξνζεγγίζεηο απηνχ ηνπ είδνπο καο ζπκίδνπλ απηφ πνπ πξνθεηηθά είρε εθδε-

ιψζεη σο επηζπκία ν Roland Barthes ζηα Essais Critiques ηνπ ηελ επνρή ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ηεο ―λέαο θξηηηθήο‖ ζηε Γαιιία ηνπ 1963: «πρλά νλεηξεχηεθα 

κηα εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ θξηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ή, αλ πξνηηκάηε, κηα ―πα-

ξακεηξηθή‖ θξηηηθή» (1964:272 παξαηίζεηαη ζην Μνπιιάο 1996:θα΄). 

Ζ δηεξεχλεζε πνπ ζα επηρεηξήζνπκε ζηηο ηερληθέο πνπ δηέπνπλ ην δηεγε-

καηνγξαθηθφ έξγν ηνπ Βηδπελνχ δελ απνζθνπεί ζηελ απνδφκεζε ηνπ θεηκέλνπ, 

κέζσ κηαο ιεπηνκεξεηαθήο θαηαγξαθήο ζχκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνηεί-

λνληαη απφ ην G. Genette, εθφζνλ θηινδνμνχκε λα «εμεηάζνπκε ην κεραληζκφ 

ηνπ έξγνπ γηα λα ζπιιάβνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηηο ζπλνιηθέο θαη νπζηαζηη-

θέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη φρη λα πεξηγξάςνπκε κεραληζηηθά ηα ζξαχζκαηά ηνπ, 

ζπγρένληαο ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ δηάιπζε ηνπ» (Μνπιιάο 1996: γ΄). 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη «ε κειέηε ηεο αθεγεκαηηθήο ηερληθήο δελ απνβιέπεη 

ζηελ εμνλπρηζηηθή θαη απνδνκεηηθή αλάιπζε ελφο θεηκέλνπ, αιιά επεθηείλεηαη 

θαη ζε γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα θαη ππνζέζεηο κε βάζε απηέο ηηο αλαιχζεηο, 

[νθείι]νπκε [θη εκείο] λα ηνπνζεη[ήζνπκε] ηηο ηερλνηξνπηθέο δηεξγαζίεο ζε επ-

ξχηεξα θνηλσληθά ή ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα» (Σδηφβαο 2003:87) θαη «λα ιεη-

ηνπξγ[ήζνπλ] σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα λέεο εξκελείεο» (Prince 2004:188). Σέ-

ινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε κειέηε απηή πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαδήηεζε 

ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ζην έξγν ηνπ Βηδπελνχ θαη ζπλαθφινπζα ζηελ α-

λάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ρσξίο λα απνζθνπεί απαξαίηεηα ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο 

φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο ηνπ.  

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη βαζηθή ππφζεζε ηεο εξγαζίαο καο είλαη φηη 

ν Βηδπελφο κε ην δηεγεκαηνγξαθηθφ ηνπ έξγν έρεη ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ 

αλαλέσζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ηεο επνρήο ηνπ, ελψ ν ζηφρνο ηεο πξν-

ζέγγηζήο καο είλαη λα πηζηνπνηήζνπκε απηή ηε ζπκβνιή κε ηε βνήζεηα ησλ θεη-

κέλσλ ησλ δηεγεκάησλ ηνπ. 
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1.4. Μέζνδνο έξεπλαο 

 

Ζ εξγαζία ηνπ Gérard Genette Discours du récit: essai de méthode, ε ν-

πνία πεξηέρεηαη ζην βηβιίν Figures ΗΗΗ (1972) [ειιεληθή έθδνζε: ρήκαηα ΗΗΗ 

(2007)], ζπληζηά ην ζεσξεηηθφ εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ αλά-

ιπζε ησλ ηερληθψλ ηνπ δηεγεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ. ην έξγν ηνπ ν 

G. Genette επεθηείλεη ηε δηκεξή δηάθξηζε ηνπ ξσζηθνχ θνξκαιηζκνχ αλάκεζα 

ζηελ «ηζηνξία» («fabula») θαη ζηελ «πινθή» («sjuzhet») θαη ηε λέα δηάθξηζε 

ησλ δνκηζηψλ ζεσξεηηθψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 κεηαμχ «ηζηνξίαο» 

(«historie»=αληηθείκελν ηνπ «ιφγνπ») θαη «ιφγνπ» («discourse»=ν ηξφπνο δηα 

ηνπ νπνίνπ πξαγκαηψλεηαη ε «ηζηνξία»), πξαγκαηνπνηψληαο κία ηξηκεξή ηεξάξ-

ρεζε ηεο αθεγεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Μαιακαηάξε 2001:973, Βεινπδήο 

1994:258-259). Ολνκάδεη ηζηνξία ην ζεκαηλφκελν ή ην αθεγεκαηηθφ πεξηερφκε-

λν, αθήγεκα ην ζεκαίλνλ, ην ίδην ην αθεγεκαηηθφ θείκελν, θαη αθήγεζε ηελ πα-

ξαγσγηθή αθεγεκαηηθή πξάμε, ηελ πξάμε ηνπ αθεγείζζαη. χκθσλα κε ην G. 

Genette, απφ ηα ηξία επίπεδα αθήγεζεο, κφλν ην αθήγεκα θαη εηδηθφηεξα ην κπ-

ζνπιαζηηθφ αθήγεκα, πξνζθέξεηαη άκεζα ζηελ θεηκεληθή αλάιπζε, ε νπνία εί-

λαη ην κνλαδηθφ εξγαιείν κειέηεο ζην πεδίν ηεο ινγνηερληθήο αθεγεκαηηθήο α-

λάιπζεο. Ο G. Genette ππνζηεξίδεη φηη ε ηζηνξία θαη ε αθήγεζε δελ πθίζηαληαη, 

εάλ δελ ππάξμεη ην αθήγεκα πνπ απνηειεί ην δηάκεζν. Αληίζηνηρα, ε χπαξμε ηνπ 

αθεγήκαηνο εμαξηάηαη αθελφο απφ ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο, ειιείςεη ηεο ν-

πνίαο ην αθήγεκα δελ ζα απνηεινχζε έλα αθήγεκα, θαη απφ ηελ άιιε απφ ην γε-

γνλφο φηη θάπνηνο αθεγείηαη θάηη, δηαθνξεηηθά ην αθήγεκα δελ ζα απνηεινχζε 

ιφγν. πλεπψο, ε αλάιπζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζπλίζηαηαη ζηε κειέηε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηζηνξίαο/αθεγήκαηνο, αθεγεκαηηθήο πξάμεο/αθεγήκαηνο θαη ηζ-

ηνξίαο/αθεγεκαηηθήο πξάμεο (Genette 2007:85-89).  

Σα παξαπάλσ θαζνξίδνπλ ην πιαίζην έξεπλαο ηεο εξγαζίαο καο. Θα εμε-

ηάζνπκε, δειαδή, ηα αθεγήκαηα, ην δηεγεκαηνγξαθηθφ έξγν ηνπ Βηδπελνχ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζηνξία, ην πεξηερφκελν θαη ηε ζεκαηηθή ηνπ, θαη ηελ πξάμε 

ηνπ αθεγείζζαη, ηελ αθήγεζε, ηηο ηερληθέο ηνπ ζπγγξαθέα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζεσξνχκε φηη ζα θαηαδεηρηεί πψο «κηα ηζηνξία κε ηε δηθή ηεο ρξνληθή θαη αηηην-

ινγηθή ζεηξά, πξνθαλψο απηήο ηεο ―πξαγκαηηθήο δσήο‖, θαη ειεχζεξε απφ ζπγ-
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θεθξηκέλν ζεκεηνινγηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε ινγνηερληθφ θείκε-

λν» (Μαιακαηάξε 1987:22) κέζσ ηεο πξάμεο ηεο αθήγεζεο, πψο, δειαδή, νη 

απηνβηνγξαθηθέο θαη κε ηζηνξίεο ηνπ Βηδπελνχ κεηαηξέπνληαη ζε δηεγήκαηα κε 

ηηο ηερληθέο ηνπ ζπγγξαθέα.  

Ζ εξγαζία νξγαλψλεηαη ζε δχν κέξε. Όζηεξα απφ ηηο εηζαγσγηθέο επηζε-

κάλζεηο πνπ πεξηθιείνληαη ζην πξψην θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο (Δηζαγσγη-

θά-Θεσξεηηθά-Ηζηνξηθά), αθνινπζεί ην δεχηεξν θεθάιαην, ζην νπνίν, αθνχ 

πξψηα θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηε ζεσξία ηεο αθεγεκαηνινγίαο, παξν-

πζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηε ζεσξία ηνπ G. Genette, ηε κέζνδν, δειαδή, πνπ πξνηεί-

λεη γηα ηελ αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε ελφο έξγνπ. Κξίλνπκε, επίζεο, απαξαίηε-

ην, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπκε ηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπ-

ελνχ, αξθεηά απφ ηα νπνία έρνπλ απηνβηνγξαθηθέο αλαθνξέο, λα αλαθεξζνχκε 

ζπλνπηηθά ζηε δσή ηνπ ζε μερσξηζηφ θεθάιαην, ην ηξίην ζηε ζεηξά ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο, επηινγή ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξίαο, έηζη 

φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο απφ ηνλ G. Genette, αιιά θαη επεηδή κε απηφ ηνλ 

ηξφπν δίλεηαη κηα αρλή έζησ ζθηαγξάθεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζπγγξαθέα 

πνπ καο απαζρνιεί θαη πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν ηεο γξαθήο ηνπ, ηελ πξάμε 

ηνπ αθεγείζζαη. ην ίδην θεθάιαην, παξά ην γεγνλφο φηη ην εγρείξεκά καο ππεξ-

βαίλεη ηε ζεσξία ηνπ G. Genette, επηρεηξνχκε λα αλαηξέμνπκε ζηελ επνρή θαηά 

ηελ νπνία έδεζε ν ζπγγξαθέαο, ψζηε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο 

βνεζήζνπλ λα δηθαηνινγήζνπκε ηελ ηερλνηξνπία ηνπ θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

γξαθήο ηνπ, ηελ αθήγεζε, δειαδή, ηνπ Βηδπελνχ, κε άκεζε αλαθνξά, φκσο, ζην 

ίδην ην θείκελν, ην αθήγεκα.  

ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο (Παξνπζίαζε ησλ επξε-

κάησλ ηεο έξεπλαο), επηρεηξνχκε ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο αθήγεζεο, 

ζηεξηδφκελνη ζε ηξεηο ζεκειηψδεηο άμνλεο ηεο αθεγεκαηνινγηθήο αλάιπζεο: ζην 

ρξφλν, ζηελ έγθιηζε θαη ζηε θσλή, νη νπνίνη επεμεγνχληαη ζην δεχηεξν θεθάιαην 

ηνπ πξψηνπ κέξνπο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ εξγαιείνπ ηνπ G. Ge-

nette. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε εμήο δηεπθξίληζε πνπ παξαηίζεηαη ζηελ εηζαγσγή 

ηεο ζεσξίαο ηνπ G. Genette, θαζψο απνζαθελίδεη θαη ηε δηθή καο κέζνδν πξν-

ζέγγηζεο:  

«..νη ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ πξνηείλνληαη [ρξφλνο, έγθιηζε, θσλή], νη νπνίεο 

πξνζδηνξίδνπλ πεδία κειέηεο θαη θαζνξίδνπλ ηε δηάηαμε ησλ θεθαιαίσλ 
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πνπ αθνινπζνχλ, δελ θαιχπηνπλ αιιά επηκεξίδνπλ κε πεξίπινθν ηξφπν ηηο 

ηξεηο θαηεγνξίεο [ηζηνξία, αθήγεζε, αθήγεκα]… [νη νπνίεο] πξνζδην-

ξίδ[νπλ] ηα επίπεδα πνπ νξίδνπλ ην αθήγεκα: ν ρξφλνο θαη ε έγθιηζε ιεη-

ηνπξγνχλ θαη νη δχν ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηζηνξίαο θαη αθεγή-

καηνο, ελψ ε θσλή πξνζδηνξίδεη ηαπηνρξφλσο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αθεγεκα-

ηηθήο πξάμεο θαη αθεγήκαηνο, κεηαμχ αθεγεκαηηθήο πξάμεο θαη ηζηνξίαο.» 

(Genette 2007:92).  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ επηκέξνπο αλαιχζεσλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ 

αθεγεκαηηθή ηέρλε ηνπ Βηδπελνχ. Ζ κειέηε απηή δελ θαηαιήγεη ζε εηδηθέο δηα-

πηζηψζεηο γηα ηε ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ ζηε δη-

δαθηηθή πξαθηηθή. Χζηφζν, ζεσξνχκε πσο ε δηεχξπλζή ηνπ, ε νπνία επηρεηξείηαη 

θαη πξνηείλεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία, κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη πνιιέο δπλαηφηε-

ηεο εκπινπηηζκνχ ησλ ππαξρνπζψλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχληαη ζηε δηδαζθαιία 

ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Άιισζηε, ε αθεγεκαηνινγία 

«κπνξεί λα εληζρχζεη ηε κεζνδηθφηεξε πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ θαηά ηε δηδαζ-

θαιία ηεο ινγνηερλίαο ζην ζρνιείν, νμχλνληαο ηελ αλαγλσζηηθή ―φξαζε‖ θαη 

δηεπξχλνληαο ηνλ αληηιεπηηθφ (άξα θαη ηνλ πξνζιεπηηθφ) ―νξίδνληα‖ ησλ καζε-

ηψλ» (Καιιίλεο 2005:9). Δπηπιένλ, ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν καο δηεπξχλεηαη 

ζην πιαίζην ηεο Αλαγλσζηηθήο Θεσξίαο,
6
 επεηδή εκπεξηέρεη ην ξφιν ηνπ αλαγ-

λψζηε πνπ ζεσξείηαη «εγγεγξακκέλνο». Ο αλαγλψζηεο απηφο, ζχκθσλα κε ην G. 

Genette, δελ είλαη ν ηδαληθφο εξκελεπηήο αιιά βαζηθφο θαη αλαγθαίνο παξάγνλ-

ηαο γηα ηελ εξκελεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θεηκέλνπ (2007:336-339).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γεληθά γηα ηελ Αλαγλσζηηθή ζεσξία κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη 

ζηνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο γηα ηηο ζέζεηο, ζπλνιηθά, ησλ Θεσξηψλ γηα ηνλ Αλαγλψζηε ζπιινγη-

θνχο ηφκνπο ησλ Tompkins (1992) θαη Suleiman (1980).  
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2
o
 Κεθάιαην: Θεσξεηηθό πιαίζην  

 

 

2.1. Αθεγεκαηνινγία 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ε ζεσξία ηεο αθήγεζεο ιεηηνπξγεί σο θνηλφο ά-

μνλαο πξνζέγγηζεο ηνπ δηεγεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ. Ζ αθεγεκαην-

ινγία, σο απηφλνκνο επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο Θεσξίαο ηεο Λνγνηερλίαο, αλαπ-

ηχζζεηαη ηε δεθαεηία 1965-1975, θπξίσο ζηε Γαιιία (Σδνχκα 1997:35), δειαδή 

ζηελ αθκή ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ, γη‘ απηφ άιισζηε θαη ν φξνο «αθεγεκαην-

ινγία» ππνδειψλεη ηε ζηξνπθηνπξαιηζηηθήο έκπλεπζεο ζεσξία ηεο αθήγεζεο 

(Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε 2001:974). Μηα ζεηξά απφ κειέηεο θαη βηβιία, πνπ εθδί-

δνληαη ζηε Γαιιία θπξίσο, ζπγθιίλνπλ αθελφο πξνο κηα ζεσξία ηνπ αθεγεκαηη-

θνχ ιφγνπ, αθεηέξνπ πξνο ηελ επεμεξγαζία ζπζηεκαηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ α-

λάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ (Καςσκέλνο 2008: 11). Ο φξνο δε «αθε-

γεκαηνινγία», ν νπνίνο επηθξάηεζε ζε ζρέζε κε άιινπο ζπλψλπκνπο φξνπο, 

φπσο: «αθεγεηηθή», «αθεγεκαηηθή ζεκεησηηθή» θαη «δνκηθή αλάιπζε ηεο αθή-

γεζεο», απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ γαιιηθνχ φξνπ «narratologie», ηνλ νπνίν εηζή-

γαγε ν Tzvetan Todorov ην 1969 κε ην βηβιίν ηνπ Grammaire du Décaméron 

(Todorov 1969:10).  

Οη πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ ηε θχζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ θαη ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ είδνπο αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ παξάδνζε πνπ αξρίδεη κε ην 

ξσζηθφ θνξκαιηζκφ (1915-30). Οη Ρψζνη θνξκαιηζηέο έζεζαλ ηα ζεκέιηα ηεο 

αθεγεκαηνινγίαο, σο μερσξηζηνχ πεδίνπ έξεπλαο, θαη πξνζδηφξηζαλ κε ηηο εξ-

γαζίεο ηνπο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο νπνίεο αλαπηχρζεθε: ηελ αλάιπζε ηεο 

δνκήο ηνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ, ηεο «αθεγεκέλεο» ηζηνξίαο, φπσο θαζηεξψ-

ζεθε λα ιέγεηαη (κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Vl. Propp κε ην έξγν ηνπ Μνξθνινγία 

ηνπ παξακπζηνχ (1928),
7
 θαη ηε ζεσξία ηεο αθεγεκαηηθήο πξάμεο, ηνπ αθεγεκα-

ηηθνχ ιφγνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κειέηε ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο ηερληθήο ηνπ α-

θεγεκαηηθνχ ηχπνπ γξαθήο [κε εθπξνζψπνπο ηνπο: V. Chklovsky, κε ην έξγν Ζ 

                                                 
7
 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπε ζρεηηθά ζηελ ειιεληθή έθδνζε: Πξφπ (1987). 
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θαηαζθεπή ηεο λνπβέιαο θαη ηνπ κπζηζηνξήκαηνο (1925), B. Eichenbaum, κε ην 

έξγν Πψο είλαη θηηαγκέλν ην Παιηφ ηνπ Γθφγθνι (1918)] (Καςσκέλνο 2008:14, 

Σδνχκα 1997:37).  

ηε ζπλέρεηα ε αθεγεκαηνινγία πξνεθηείλεηαη κε ην δνκηζκφ θαη ηε ζε-

κεησηηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗60, ζηελ πξννπηηθή πνπ άλνημε ε δνκηθή γισζζνιν-

γία θαη ηδηαίηεξα ε ―παξάδνζε‖ ηνπ Ferdinard de Saussure (Καςσκέλνο 

2008:11).  

Ζ αθεγεκαηνινγία ζεσξείηαη σο πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ζηε ινγνηερλία 

ησλ κεζφδσλ θαη αληηιήςεσλ ηνπ ζεκειησηή ηεο ζχγρξνλεο δνκηθήο γισζζνιν-

γίαο, ηνπ Ferdinard de Saussure. «Ο Saussure ζεσξεί ηε γιψζζα σο έλα ζχζηεκα 

ζεκείσλ (φπνπ θάζε ζεκείν απνηειείηαη απφ έλα ―ζεκαίλνλ‖ θαη έλα ―ζεκαηλφ-

κελν‖), ην νπνίν πξέπεη λα κειεηεζεί ―ζπγρξνληθά‖, δειαδή, σο πιήξεο ζχζηεκα 

ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, παξά «δηαρξνληθά» ζηελ ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε» 

(Ήγθιεηνλ 1996:152). Πξφηεηλε κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηε γιψζζα κε ην λα ελ-

δηαθεξζεί γηα ηηο δνκέο, πνπ ππνβαζξψλνπλ φια ηα γισζζηθά θαηλφκελα, ζε αλ-

ηίζεζε κε ηηο ηζρχνπζεο ζεσξήζεηο πνπ επέκελαλ ζηελ ηζηνξία θαη ζηα γλσξίζ-

καηα θάζε γιψζζαο (Saussure 1979:155). Ο ζπζηεκαηηθφο απηφο ραξαθηήξαο 

ηεο γιψζζαο νδήγεζε ην Saussure, ζην έξγν ηνπ Μαζήκαηα Γεληθήο Γισζζνιν-

γίαο, ζε κηα δεχηεξε δηκεξή δηάθξηζε αλάκεζα ζηε «γιψζζα» («langue») θαη 

ζηελ «νκηιία» («parole»), φπνπ «γιψζζα» είλαη ν θψδηθαο πνπ απνηειεί ηε βάζε 

θάζε δεδνκέλνπ ζπζηήκαηνο, ελψ «νκηιία» είλαη ε θαηά πεξίπησζε αηνκηθή 

πξαγκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηεο πξαθηηθήο ηεο «γιψζζαο». Ζ δηάθξηζε απηή 

κπνξεί, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, λα εθαξκνζηεί θαη ζηε ινγνηερλία. «Γιψζ-

ζα» γηα ηε ινγνηερλία θαη ηελ αθεγεκαηηθή πεδνγξαθία είλαη ην γεληθφ ζχζηεκα 

ησλ λφκσλ πνπ θπβεξλνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, ελψ «νκηιία» είλαη νη ζπλδπαζκνί 

κε ηνπο νπνίνπο θάζε ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα, γηα λα εθθξάζεη ηηο 

ηδέεο ηνπ. Ζ αθεγεκαηνινγία επηθεληξψλεηαη εηδηθφηεξα ζηελ αθεγεκαηηθή 

γιψζζα θαη‘ αληηδηαζηνιή πξνο ηελ αθεγεκαηηθή νκηιία (Μαιακαηάξε 

1987:21, Prince ζην Selden 2004:162).  

Ζ ζρέζε ηεο αθεγεκαηνινγίαο κε ην δνκηζκφ πξνζδηνξίδεηαη, ζχκθσλα 

κε ηνλ G. Prince, απφ ηνλ θνηλφ ηξφπν ―ζέαζεο‖ ησλ θεηκέλσλ πνπ ζεσξνχληαη 

σο «ηξφπνη δηεπφκελνη απφ θαλφλεο, κε ηνπο νπνίνπο ηα αλζξψπηλα φληα (α-

λα)πιάζνπλ ην ζχκπαλ ηνπο» θαη απφ ηελ θνηλή θηινδνμία λα νξηζηνχλ «νη θεη-
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κεληθνί ηχπνη θαη λα πεξηγξαθνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αξζξψλνληαη» 

(Prince ζην Selden 2004:161). Ζ αθεγεκαηνινγία, κε πξφηππν ηε δνκηθή γισζ-

ζνινγία, απφ ηελ νπνία δαλείδεηαη ηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο, επηρεηξεί λα δηα-

ηππψζεη, φπσο αλαθέξεη ε Άλλα Σδνχκα: ηηο θαλνληθφηεηεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 

αθεγεκαηηθφηεηα ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη αθνξνχλ είηε ζην ζχζηεκα 

―εθθνξάο‖ κηαο ηζηνξίαο, ζηελ πξάμε ηεο αθήγεζεο, είηε ζην ζχζηεκα ηνπ ―εθ-

θεξφκελνπ‖, ηεο αθεγεκέλεο ηζηνξίαο. Οη θαλνληθφηεηεο απηέο ππεξβαίλνπλ 

ζπγθεθξηκέλα έξγα, ζπγγξαθείο θαη επνρέο, εθφζνλ αλαθέξνληαη ζε παλαλζξψ-

πηλεο θαη δηαρξνληθέο δνκέο πνπ απνθαιχπηνπλ φρη κφλν ―ηη αθεγείηαη‖ ν άλ-

ζξσπνο αιιά θαη ―πψο αθεγείηαη‖. πγθξνηνχλ κηα «Πνηεηηθή», κηα γεληθή ζεσ-

ξία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θεηκέλνπ (Σδνχκα 1997:36) ή, φπσο ραξαθηεξηζηηθά α-

λαθέξεη ν Γ. Σδηφβαο, κηα «Πνηεηηθή ηεο πξφδαο» (2003:45). 

Οη ζεσξεηηθνί ηεο ινγνηερλίαο δηαθξίλνπλ δχν θαηεπζχλζεηο ζηελ αθε-

γεκαηνινγία: Ζ πξψηε θαηεχζπλζε είλαη ε «ζεκεησηηθή». Έρνληαο σο αληηθεί-

κελν ηελ «αθεγεκέλε ηζηνξία», δειαδή ηε κειέηε, ησλ αθεγεκαηηθψλ πεξηερν-

κέλσλ, δηεξεπλά ηε δνκή ηνπ αθεγήκαηνο ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ην κέζν πνπ 

καο ηα γλσζηνπνηεί (κπζηζηφξεκα, θηικ, θφκηθ θ.ι.π.), αθνχ ην ίδην γεγνλφο 

κπνξεί ―λα κεηαθξαζζεί‖ απφ δηάθνξα κέζα. ηφρνο ηεο είλαη ε ζχληαμε κηαο 

«γξακκαηηθήο βάζνπο», ε νπνία λα εθζέηεη ηε βαζηθή λνεκαηηθή δνκή πνπ βξίζ-

θεηαη θάησ απφ θάζε ινγνηερληθφ πεξηερφκελν (Σδνχκα 1997:35-36, Καςσκέλνο 

2008:13, Delcroix & Hallyn 2000:196). Ζ δεχηεξε θαηεχζπλζε, ε νπνία δηαηεξεί 

θαη ην φλνκα ηεο «αθεγεκαηνινγίαο», έρεη σο αληηθείκελν φρη ηελ ηζηνξία, αιιά 

ην αθήγεκα σο ηξφπν ξεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο ηζηνξίαο, ηελ «πξάμε ηεο 

δηήγεζεο». Μειεηά ζε πθνινγηθφ επίπεδν ηνπο ιεθηηθνχο ηξφπνπο (ηερληθέο) πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε αθεγεκαηηθή πξάμε, πξνθεηκέλνπ λα ―εθδηπιψζεη‖ κηα ηζηνξία, 

φπσο επίζεο θαη ηα πξνβιήκαηα ζχλζεζεο ηεο αθεγεκαηηθήο γξαθήο. ηνρεχεη 

ζηε ζπγθξφηεζε κηαο ζεσξίαο ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ηππνινγίαο, κηαο γεληθήο δειαδή έθζεζεο ησλ αθεγεκαηηθψλ ηξφπσλ, νη ζπλδπ-

αζκνί ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδνπλ ηα επηκέξνπο ινγνηερληθά έξγα (Σδνχκα 

1997:35-36, Καςσκέλνο 2008:13, Delcroix & Hallyn 2000:196). 

Ζ αλάπηπμε ρσξηζηψλ ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνηάζεσλ γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ πεξηερνκέλσλ απφ ηε κηα θαη ηεο αθεγεκαηηθήο 

γξαθήο απφ ηελ άιιε, ππνζηεξίδεη ν Δξ. Καςσκέλνο, ηείλεη λα δεκηνπξγήζεη ηελ 
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εληχπσζε «φηη πξφθεηηαη γηα δχν απνθιίλνληα θαη αζχκβαηα πεδία ή φηη ε αθε-

γεκαηηθή ηερληθή δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ άξζξσζε ηεο ζε-

καζίαο αιιά κε έλα ―εμσηεξηθφ‖ πθνινγηθφ επίπεδν» (2008:173). Θεσξεί, επί-

ζεο, φηη «ζα ήηαλ νπηζζνδξφκεζε ζε πξνζεκεησηηθέο απφςεηο λα ζεσξήζνπκε 

φηη νη αθεγεκαηηθνί ηξφπνη είλαη ζεκαζηαθά νπδέηεξνη θαη φηη απνηεινχλ δηα-

θνζκεηηθά ηερλήκαηα, επεηδή θάζε ηέρλεκα, θάζε κνξθηθή επηλφεζε αζθεί κηα 

δεπηεξνγελή δνκηζηηθή θαη άξα ζεκαζηνδνηηθή ιεηηνπξγία, θαζψο επηθέξεη κε-

ηαηξνπέο ζηηο δνζκέλεο θαηεγνξίεο έθθξαζεο θαη ζθέςεο, δειαδή ζηνπο ηζρχνλ-

ηεο ζεκαζηαθνχο θψδηθεο» (2008:174). Κξίλεη, ηέινο, σο πιαζηή ηε δηρνηνκία 

θφξκα vs. πεξηερφκελνπ αληηπξνηείλνληαο ηελ ελφηεηα θαη ηνλ ακνηβαίν πξνζδη-

νξηζκφ ησλ δχν επηπέδσλ δηαπηζηψλνληαο, σζηφζν, φηη ζηελ πξαθηηθή ηεο αλά-

ιπζεο ησλ θεηκέλσλ «δελ ππάξρεη κηα εληαία ζπζηεκαηηθή κέζνδνο πνπ λα αληη-

κεησπίδεη ηα δχν επίπεδα ζπζρεηηθά θαη λα κειεηά ηε ζπλάξζξσζή ηνπο θαη ηελ 

ελδερφκελε ζεκαζηνδνηηθή ηνπο ιεηηνπξγία» (2008:174) .  

Παξά ηα επηηεχγκαηά ηεο, ε αθεγεκαηνινγία δελ ππήξμε άηξσηε ζηελ 

θξηηηθή.
8
 Δληνχηνηο, παξά ηηο φπνηεο επηθξίζεηο ηεο δελ κπνξεί θαλείο λα αγλνή-

ζεη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο. Ζ αθεγεκαηνινγία παξέρεη, ινηπφλ, ηα εξγαιεία γηα 

κηα αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ηνπ θεηκέλνπ, πξνζ-

θέξνληαο κηα ζπγθξνηεκέλε εξκελεία ηνπ ινγνηερλήκαηνο, ε νπνία απέρεη απφ 

ηελ «εληππσζηνγξαθηθή θξηηηθνγξαθία», «ε νπνία εκθαλίδεη ηηο ζπκβάζεηο ηεο 

γηα θπζηθέο αιήζεηεο θαη κεηαηξέπεη ηηο απηαπάηεο ηεο ζε αληηθεηκεληθέο θξίζεηο, 

απηνπξνβαιιφκελε σο επηζηεκνληθφ πάζνο θαη αλαγλσζηηθή επαηζζεζία» (Γε-

κεξνχιεο 1993:29). Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ε αθεγεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε 

ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ εθθηλεί κελ απφ ην θείκελν θαη αλαιχεη ηηο αθεγεκαηη-

θέο ηερληθέο, αιιά πξνβαίλεη θαη ζηε ζπλεμέηαζε «αθεγήκαηνο»/«ηζηνξίαο» θαη 

«αθεγήκαηνο»/«αθεγεκαηηθήο πξάμεο» θαη εκπεξηέρεη ζηε ζεσξεηηθή αλάιπζε 

ηφζν ην ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν φζν θαη ηε ζρέζε ηνπ θνξέα ηεο εθθψλεζεο κε 

ηνλ απνδέθηε ηνπ θεηκέλνπ. Δπνκέλσο, ην ινγνηερληθφ έξγν πξνζεγγίδεηαη σο 

φινλ, άζρεηα απφ ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ (Σζαηζνχιεο 

1997:15-17).  

                                                 
8
 Βι. ελδεηθηηθά ζηνπο εμήο: Booth (1983), Brooks (1984), Chambers (1984), Culler (1981). 
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Δπηιέγνπκε, ηέινο, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο κεζνδνινγηθφ καο εξγαιείν 

ηελ αθεγεκαηνινγία, πηνζεηψληαο, θπξίσο, ηελ ελδηαθέξνπζα άπνςε ηνπ Γ. 

Σδηφβα φηη ε αθεγεκαηνινγία πξνζθέξεη ην γεληθφ πιαίζην ηεο θεηκεληθήο αλά-

ιπζεο θαη ηαπηφρξνλα ην ―θιεηδί‖, γηα λα εηζέιζνπκε ζηα ―άδπηα‖ ηνπ θεηκέλνπ, 

ιεηηνπξγψληαο σο έλα «modus operandi» επεμεξγαζίαο ελφο ινγνηερληθνχ θεη-

κέλνπ, πξνζθέξνληαο ηελ ―απαξαίηεηε ζθεπή‖ θαη ην ―ζηέξεν έδαθνο‖, γηα λα 

ζηεξίμνπκε θαη λα δηεπξχλνπκε ηελ αλάιπζε ηεο αθήγεζεο (2003:67-68).  

 

 

2.2. Η ζεσξία ηνπ G. Genette 

 

ηε δεχηεξε θαηεχζπλζε ηεο αθεγεκαηνινγίαο εληάζζνληαη νη ζέζεηο 

ηνπ G. Gennete, πνπ επηρεηξνχλ λα ζπλζέζνπλ κηα ζεσξία ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφ-

γνπ. Οη ζέζεηο απηέο βαζίδνληαη ελ κέξεη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο, φπσο: ηνπ 

Lämmert γηα ηε ρξνληθή ζεηξά, ηνπ Günther Müller γηα ηε δηάξθεηα, ηνπ Cleanth 

Brooks θαη ηνπ Robert Penn Warren γηα ηελ νπηηθή γσλία (Prince ζην Selden 

2004:177). Ο Γάιινο ζεσξεηηθφο Gérard Genette δηαηχπσζε κηα νινθιεξσκέλε 

ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξφηαζε γηα ηελ πξάμε ηεο αθήγεζεο θαη ηνπο 

ηξφπνπο εθθνξάο ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζηε κειέηε ηνπ Discours du récit: 

essai de méthode πνπ θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηφκνπ Figures ΗΗΗ 

(1972) [ειιεληθή έθδνζε: ρήκαηα ΗΗΗ (2007)].
9
 Μάιηζηα, ε κειέηε ηνπ Discours 

du récit, ζεσξήζεθε ζε ηέηνην βαζκφ ππνδεηγκαηηθή, ψζηε ηα γαιιηθά ιεμηθά 

Grand Larousse de la langue française θαη Grand Robert αλαθέξνπλ ην 1972 σο 

έηνο γέλλεζεο ηνπ φξνπ «αθεγεκαηνινγία» (Prince ζην Selden 2004:178). «Απφ 

ηφηε ε ζεσξία ηνπ εκπινπηίδεηαη ζπλερψο, θαζψο αθνινχζεζαλ κηα ζεηξά απφ 

έξγα, φπνπ επεμεξγάζηεθε θαη ζπδήηεζε ηα ίδηα δεηήκαηα (Genette 1979, 1983) 

ή δηεχξπλε ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ πξνο λέα ή ζπκπιεξσκαηηθά πεδία έξεπλαο» 

(Genette 1982, 1987, 1991)» (Καςσκέλνο 2008:135). 

                                                 
9
 Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ζην εμήο ζα παξαπέκπνπκε ζηελ ειιεληθή έθδνζε: Genette, 

G. ρήκαηα ΗΗΗ. Ο Λφγνο ηεο αθήγεζεο: Γνθίκην κεζνδνινγίαο θαη άιια θείκελα. Μηθξ.. Μπ. Λπ-

θνχδεο. Αζήλα: Παηάθεο, 2007. Δπίζεο, ρξήζηκα εξγαιεία απνηεινχλ θαη νη επζχλνπηεο παξνπ-

ζηάζεηο ηεο ζεσξίαο ηνπ G. Genette πνπ κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη ζηα παξαθάησ: Γ. Σζαηζν-

χιεο (1997), Δξ. Καςσκέλνο (2008), Γ. Σδηφβαο (2003). Αξθεηά αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη, επε-

μεγείηαη θαη εθαξκφδεηαη ε ζεσξία ηνπ G. Genette ζηα εμήο: Α. Σδνχκα (1997), Γ. Φαξίλνπ – 

Μαιακαηάξε (1987). 
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Ζ κεζνδνινγηθή καο επηινγή, ινηπφλ, έρεη σο άμνλα ην έξγν ηνπ G. Ge-

nette Discours du récit: essai de méthode (1972) πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πην 

ζπγθξνηεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγηθή πξφηαζε ζ‘ απηφ ην πεδίν. Ζ εξ-

γαζία απηή ηνπ G. Genette απνηειεί δηεζλψο ην θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε 

κειέηε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ. «Πξαγκαηνπνηψληαο έλα ζπλερέο ―πήγαηλε – 

έια‖ απφ ηε ζεσξία ζηελ αλάιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ (À la recherche 

du temps perdu ηνπ Marcel Proust) επηδηψθεη (θαη πεηπραίλεη) λ‘ απνθαιχςεη ―ην 

γεληθφ ζηελ θαξδηά ηνπ εηδηθνχ‖, πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα θαη έλα ππφδεηγκα 

εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ πνπ πξνηείλεη» (Καςσκέλνο 2008:135). Δπηπιένλ, «ε 

πιεξφηεηα ηεο ηππνινγίαο ηνπ G. Genette παξακέλεη αλαληηθαηάζηαηε, αξθεί λα 

ηελ αληηκεησπίδεη θαλείο κε δεκηνπξγηθή αλεμαξηεζία θαη ζπλδπαζηηθή ηθαλφηε-

ηα, ψζηε λ‘ απνθεχγεη ηνλ θίλδπλν ελφο ―μεξνχ‖ θνξκαιηζκνχ» (Καςσκέλνο 

2008:147). 

 

 

2.3. Οη ηξεηο αθεγεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ G. Genette γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ 

 

Με θχξην άμνλα ην ζεσξεηηθφ έξγν θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ G. Genette, νη 

πιεπξέο απφ ηηο νπνίεο πξνζεγγίδεηαη ην ζέκα ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ζηε 

δηθή καο εξγαζία είλαη νη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζεσ-

ξεί ν Genette πσο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο αθεγεκαηη-

θήο αλάιπζεο: ν ρξόλνο, ε έγθιηζε θαη ε θσλή. Ο G. Genette δελ αξλείηαη ηε 

κεηαθνξηθή ρξήζε ησλ ελλνηψλ απηψλ πνπ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

ηνπ ξήκαηνο, ππνζηεξίδνληαο φηη «εθφζνλ θάζε αθήγεζε είλαη κηα γισζζηθή 

παξαγσγή πνπ δείρλεη ηε ζρέζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ γεγνλφησλ, είλαη ίζσο ζε-

κηηφ λα ηε κεηαρεηξηζηνχκε ζαλ ηελ αλάπηπμε ελφο ξεκαηηθνχ ηχπνπ, κε ηε 

γξακκαηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ: ηελ επέθηαζε ελφο ξήκαηνο» (Genette 2007:90-

91). Οη θαηεγνξίεο απηέο ζα είλαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο δηθήο καο έξε-

πλαο θαη, ζπλεπψο, ζα ζπγθξνηήζνπλ ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα θαηά ηελ παξνπ-

ζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο καο. ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο παξαζέηνπ-

κε ηε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ G. Genette γηα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζή ηεο.  
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2.3.1. Φξόλνο 

Οη ππνθαηεγνξίεο ηνπ ρξόλνπ: 

 

Υξφλνο ηεο ηζηνξίαο είλαη ε θπζηθή δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ, ελψ ρξφλνο 

ηεο αθήγεζεο είλαη ε αθνινπζία ησλ γισζζηθψλ ζεκείσλ, ην πψο αλαπαξηζηά-

λνληαη ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο ζηελ αθήγεζε. Ο ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο γίλεηαη 

αληηιεπηφο σο ρξφλνο θνζκηθφο– ηζηνξηθφο, ελψ ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο σο 

«ρψξνο» (θείκελν), «λνείηαη, δειαδή, σο ςεπδνρξφλνο θαζψο ην θείκελν δελ έρεη 

άιιε ρξνληθφηεηα εθηφο απφ απηήλ πνπ δαλείδεηαη κεησλπκηθά απφ ην ρξφλν ηεο 

αλάγλσζεο» (Genette 2007:94). Μειεηψληαο θαλείο ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο φ-

ζνλ αθνξά ηε ζεηξά, ηε δηάξθεηα θαη ηε ζπρλόηεηα κπνξεί λα αλαρζεί ζε ζπκ-

πεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ αληηκε-

ηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ρξφλνπ. 

 

2.3.1.1. Σεηξά ή ηάμε (Ordre) 

 

ε θάζε αθήγεζε πνπ ζηφρνο ηεο είλαη ε κεηάδνζε κηαο ηζηνξίαο, αλε-

μάξηεηα αλ απηή είλαη πξαγκαηηθή ή φρη, κηα βαζηθή θαηεγνξία ρξνληθήο νξγά-

λσζεο είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξνληθήο δηαδνρήο ησλ γεγνλφησλ ζηελ ηζηνξία 

θαη ηεο δηάηαμήο ηνπο ζην αθεγεκαηηθφ θείκελν θαη δειψλεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζεηξάο ή ηάμεο (Genette 2007:95). Ζ ζρέζε απηή κπνξεί λα είλαη νκαιή, νπφηε ε 

αξρή ηεο αθήγεζεο ζπκπίπηεη κε ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο, σζηφζν, ζπλήζσο, ε 

δηάηαμε ησλ γεγνλφησλ ζηελ αθήγεζε δελ αθνινπζεί ηε δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ 

ζηελ ηζηνξία, αθήγεζε θαη ηζηνξία δελ ηαπηίδνληαη, νπφηε έρνπκε αλαρξνλία.  

Οη αλαρξνλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εκβέιεηα, ηε ρξνληθή απφζηαζε 

αλάκεζα ζην ―παξφλ‖, δειαδή ζην ζεκείν ηεο ηζηνξίαο, φπνπ ε αθήγεζε δηα-

θφπηεηαη γηα λα παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αλαρξνλία, θαη ζην ζεκείν εθεί-

λν ηνπ ―παξειζφληνο ή ηνπ κέιινληνο‖ φπνπ ηνπνζεηείηαη ε αλαρξνλία απηή. Δ-

πίζεο, κέζα ζηελ ηζηνξία, ε αλαρξνλία ελδέρεηαη λα έρεη κηθξφηεξε ή κεγαιχηε-

ξε ρξνληθή δηάξθεηα, ε νπνία είλαη ην εύξνο ηεο, π.ρ. δέθα ρξφληα (εκβέιεηα) λσ-

ξίηεξα είρα θάλεη έλα πνιχκελν (εχξνο) ηαμίδη (Genette 2007:108-110). 
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α. Αλάιεςε 

Έλα είδνο αλαρξνλίαο είλαη ε αλάιεςε, έλλνηα κε ηελ νπνία νλνκάδεηαη: 

«θάζε εθ ησλ πζηέξσλ αλάθιεζε ελφο ζπκβάληνο πξνγελέζηεξνπ ηνπ ζεκείνπ 

ηνπ νπνίνπ βξηζθφκαζηε» (Genette 2007:100). Οη αλαιήςεηο, ζχκθσλα κε ηελ 

εκβέιεηα, δηαθξίλνληαη ζε:  

Δμσηεξηθέο: Καινχληαη νη αλαιήςεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ρξνληθά ζην δη-

άζηεκα πνπ θαιχπηεη ε πξψηε αθήγεζε (θχξηα αθήγεζε). Οη αλαιήςεηο απηέο 

δελ θηλδπλεχνπλ λα εκπιαθνχλ κε ηελ πξψηε αθήγεζε, ηελ νπνία έρνπλ σο κφλν 

ξφιν λα ζπκπιεξψζνπλ δηαθσηίδνληαο ηνλ αλαγλψζηε γχξσ απφ ην έλα ή ην 

άιιν «πξνεγνχκελν» (Genette 2007:111).  

Δζσηεξηθέο: Σν ρξνληθφ πεδίν απηψλ ησλ αλαιήςεσλ (έλαξμε θαη ιήμε) 

εκπεξηέρεηαη ζην ρξφλν ηεο πξψηεο αθήγεζεο θαη ζπλεπψο ππάξρεη έλαο νξαηφο 

θίλδπλνο πεξηζζφηεηαο ή ζχγθξνπζεο. Ο G. Genette νλνκάδεη εηεξνδηεγεηηθέο 

ηηο εζσηεξηθέο αλαιήςεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε κηα γξακκή δξάζεο δηαθνξε-

ηηθή ζην πεξηερφκελν απ‘ απηή ηεο πξψηεο αθήγεζεο, αλαθέξνληαη γηα παξάδε-

ηγκα ζε έλα λενεηζαρζέλ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ην ηζηνξηθφ ζέιεη λα θσηίζεη ν 

αθεγεηήο. Δζσηεξηθέο νκνδηεγεηηθέο αλαιήςεηο νλνκάδνληαη εθείλεο πνπ αλα-

θέξνληαη ζηελ ίδηα γξακκή δξάζεο κε ηελ αθήγεζε. ηελ πεξίπησζε απηή π-

πάξρεη θίλδπλνο πιενλαζκνχ. Οη ηειεπηαίεο δηαθξίλνληαη ζε: α) Σπκπιεξσκαηη-

θέο αλαιήςεηο ή παξαπνκπέο. Πξφθεηηαη γηα αλαδξνκηθά κέξε πνπ έξρνληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ εθ ησλ πζηέξσλ έλα πξνγελέζηεξν θελφ ηνπ θεηκέλνπ. Απηά ηα 

πξνγελέζηεξα ράζκαηα κπνξεί λα είλαη θαζαξέο ειιείςεηο, δειαδή θελά ζηε ρξν-

ληθή ζπλέρεηα ή έλα άιιν είδνο ραζκάησλ, πνπ είλαη ιηγφηεξν ρξνληθνχ ραξαθ-

ηήξα θαη πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ παξάιεηςε ελφο απφ ηα ζπζηαηηθά θαη βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αθήγεζε. β) Δπαλαιεπηη-

θέο αλαιήςεηο ή ππνκλήζεηο. Με απηέο ηηο αλαιήςεηο ε αθήγεζε επηζηξέθεη 

αλνηρηά θαη ξεηά πάλσ ζηα ίρλε ηεο θαη ζπλεπψο δελ ππάξρεη θαη ηξφπνο απνθπ-

γήο ηνπ πιενλαζκνχ. Οη αλαιήςεηο απηνχ ηνπ είδνπο ζπάληα είλαη καθξνζθειείο, 

δηφηη απνηεινχλ θπξίσο λχμεηο ηεο αθήγεζεο ζην ίδην ηεο ην παξειζφλ. Πξφθεη-

ηαη γηα ππελζπκίζεηο πνπ έρνπλ ζπρλά ηε ιεηηνπξγία λα πξνζδψζνπλ αλαδξνκηθά 

ζε έλα επεηζφδην ηνπ παξειζφληνο κηα ζεκαζία πνπ δελ είρε ζηνλ θαηξφ ηνπ, δε-

ιαδή λα ηξνπνπνηήζνπλ εθ ησλ πζηέξσλ ηε ζεκαζία παιαηφηεξσλ γεγνλφησλ 

είηε κε ην λα δψζνπλ ζε θάηη ζεκαζία πνπ δελ είρε πξηλ είηε κε ην λα απνξξίςν-
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πλ κηα παιηφηεξε εξκελεία ελφο γεγνλφηνο απνδίδνληάο ηνπ κηα θαηλνχξηα (Ge-

nette 2007:111-123) 

Μεηθηέο: Σν ζεκείν εκβέιεηάο ηνπο είλαη πξνγελέζηεξν θαη ην ζεκείν 

εχξνπο κεηαγελέζηεξν ηεο αξρήο ηεο πξψηεο αθήγεζεο. Ζ αλάιεςε, δειαδή, 

νδεγεί ζ‘ έλα ρξνληθφ ζεκείν ηεο πξσηαξρηθήο αθήγεζεο, αιιά ην εχξνο ηεο εί-

λαη κεγάιν, ψζηε λα θηάζεη σο ην «παξφλ» ηεο πξσηαξρηθήο αθήγεζεο θαη λα ην 

μεπεξάζεη (Genette 2007:124).  

Δλψ, αλάινγα κε ην εχξνο, νη αλαιήςεηο δηαθξίλνληαη ζε:  

Μεξηθέο: Ολνκάδνληαη νη αλαδξνκέο ζην παξειζφλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε 

έιιεηςε, ρσξίο λα ζπλαληήζνπλ ηελ πξσηαξρηθή αθήγεζε. Με απηέο, δειαδή, 

είλαη «ζαλ λα γίλεηαη έλα ηίλαγκα πξνο ηα εκπξφο», αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν 

G. Genette. Ζ ζχλδεζε κε ηελ πξσηαξρηθή αθήγεζε γίλεηαη είηε κε ηξφπν φρη 

θαλεξφ, ζαλ λα κελ είρε ζπκβεί ηίπνηε, είηε κε ηξφπν πξφδειν, κε θξάζεηο ηνπ 

ηχπνπ ―λα γηαηί‖ θαη αληίζηνηρεο (2007:124).  

Πιήξεηο: Φηάλνπλ θαη ζπλαληνχλ ηελ πξσηαξρηθή αθήγεζε, ρσξίο λα δη-

αιχεηαη ε ζπλνρή αλάκεζα ζηα δχν ηκήκαηα ηεο ηζηνξίαο. ρεηίδνληαη κε ηελ 

πξαθηηθή ηεο έλαξμεο ηεο αθήγεζεο «in medias res» θαη ζηνρεχνπλ ζην λα απν-

θαηαζηήζνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνεγεζέλησλ γεγνλφησλ ηεο αθήγεζεο ζπληζηψλ-

ηαο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αθήγεζεο. Δλέρνπλ κελ ηνλ θίλδπλν ηεο επαλάιε-

ςεο, αδέμησλ δηαηππψζεσλ ή πιενλαζκψλ, ελαπφθεηηαη δε ζηνλ αθεγεηή λα κε-

ηαηξέςεη απηή ηελ αδπλακία ζε γνεηεπηηθφ παηρλίδη (Genette 2007:125).  

 

β. Πξόιεςε 

Πξνιήςεηο θαινχληαη νη πξφσξεο λχμεηο ή αθεγήζεηο γηα κειινληηθά γε-

γνλφηα, θάζε αθεγεκαηηθφο ειηγκφο, δειαδή, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εθ ησλ πξν-

ηέξσλ εμηζηφξεζε ή αλαθνξά ελφο κεηαγελέζηεξνπ ζπκβάληνο (Genette 

2007:129). «Ζ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία αθεγεκαηηθήο πινθήο κε ηελ θιαζηθή 

έλλνηα ηνπ φξνπ ζην κπζηζηφξεκα (κε ηε κνξθή πνπ απηφ εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα 

ηνλ 19
ν
 αηψλα), ρξεζηκνπνηεί ειάρηζηα κηα ηέηνηα πξαθηηθή, ελψ πεξηζζφηεξν 

ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνζηαθή ηερληθή ηνπ αθεγεηή πνπ νθείιεη λα θαίλεηαη φηη 

αλαθαιχπηεη θαηά θάπνην ηξφπν ηελ ηζηνξία, θαηά ηνλ ίδην ρξφλν πνπ ηελ αθε-

γείηαη» (Σδνχκα 1997:58). Ζ «πξσηνπξφζσπε» αθήγεζε είλαη πην πξφζθνξε 

απφ νπνηνδήπνηε άιιε ζηελ πξναλαγγειία, απφ ην ίδην ην γεγνλφο ηνπ δεδεισ-
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κέλνπ αλαδξνκηθνχ ραξαθηήξα ηεο, πνπ επηηξέπεη ζηνλ αθεγεηή λα θάλεη αλα-

θνξέο ζην κέιινλ πνπ απνηεινχλ θαηά θάπνην ηξφπν κέξνο ηνπ ξφινπ ηνπ. Ζ 

πξφιεςε ππνδειψλεη ηελ παληνγλσζία ηνπ αθεγεηή πάλσ ζηελ ηζηνξία ηνπ 

(Genette 2007:129-131).  

Ο θαζνξηζκφο ηεο εκβέιεηαο επηηξέπεη ην δηαρσξηζκφ ησλ πξνιήςεσλ 

ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

Δζσηεξηθέο: Δίλαη νη πξνιήςεηο ησλ νπνίσλ ην ρξνληθφ πεδίν πεξηιακ-

βάλεηαη ζ‘ εθείλν ηεο πξψηεο αθήγεζεο. Γηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθέο εηεξνδηε-

γεηηθέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζ‘ έλα πξφζσπν, ζε κηα θαηάζηαζε έμσ απφ ηε 

βαζηθή πξψηε αθήγεζε πνπ, σζηφζν, αξγφηεξα απνθηά αλαδξνκηθή ζεκαζία 

(π.ρ. έλα λενεηζαρζέλ πξφζσπν ην νπνίν αξγφηεξα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν) θαη 

ζε εζσηεξηθέο νκνδηεγεηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα γξακκή δξάζεο κε ηελ 

πξψηε αθήγεζε. Οη ηειεπηαίεο κπνξεί λα είλαη είηε α) ζπκπιεξσκαηηθέο, επεηδή 

ζπκπιεξψλνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ κειινληηθά ράζκαηα ηεο αθήγεζεο είηε β) ε-

παλαιεπηηθέο πξνιήςεηο, κνξθέο, δειαδή, ζχληνκσλ ππαηληγκψλ πνπ αλαθέ-

ξνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζε έλα γεγνλφο ην νπνίν, φηαλ έξζεη ε ψξα, ζα εθηεζεί 

εθηελψο. Παίδνπλ ην ξφιν αλαγγειίαο θαη δεκηνπξγνχλ πξνζκνλή ζην πλεχκα 

ηνπ αλαγλψζηε ή ππαηλίζζνληαη γεγνλφηα ηεο αθήγεζεο πνπ παίξλνπλ αμία α-

λαδξνκηθά θαη αλήθνπλ ζηελ θιαζηθή ηέρλε ηεο πξνεηνηκαζίαο (ιεηηνπξγία ελα-

χζκαηνο) (Genette 2007:131-138) 

Δμσηεξηθέο είλαη νη πξνιήςεηο ησλ νπνίσλ ε ηζηνξία δελ αλακεηγλχεηαη 

κε ηελ ηζηνξία ηεο πξψηεο αθήγεζεο (Genette 2007:131). 

  Αλάινγα κε ην εχξνο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο ησλ πξνιήςεσλ 

ζε δχν θαηεγνξίεο: ιεο ζρεδφλ νη πξνιήςεηο βαζίδνληαη ζηνλ ηχπν ησλ κεξη-

θώλ πξνιήςεσλ, νη νπνίεο ζπρλά δηαθφπηνληαη κε απφηνκν ηξφπν, παξά ζηνλ 

ηχπν ησλ πιήξσλ πξνιήςεσλ (Genette 2007:141). 
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2.3.1.2. Γηάξθεηα (Durée) 

 

Ζ δηάξθεηα απνηειεί κηα άιιε δηάζηαζε ηεο ρξνληθήο νξγάλσζεο ζην 

αθεγεκαηηθφ θείκελν θαη έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ξπζκνχ, ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δη-

άξθεηαο ησλ γεγνλφησλ ζηελ ηζηνξία θαη ηνπ αληίζηνηρνπ κήθνπο θεηκέλνπ πνπ 

κπνξεί λα είλαη ζπληνκφηεξν, καθξχηεξν ή θαηά ζχκβαζε ην ίδην.  

Ζ δπλαηφηεηα ηαχηηζεο ηνπ ρξφλνπ αθήγεζεο (ΥΑ) κε ην ρξφλν ηεο ηζ-

ηνξίαο (ΥΗ) ζεσξείηαη ηζνρξνλία (ΥΑ=ΥΗ). Απαληάηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηα-

ιφγνπ θαη ηζνδπλακεί κε ζθελή (Genette 2007:160). ηαλ ν ρξφλνο ηεο αθήγε-

ζεο είλαη κηθξφηεξνο ή κεγαιχηεξνο ζε δηάξθεηα απφ ην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο 

(ΥΑ≠ΥΗ), έρνπκε αληζνρξνλία. ηελ πεξίπησζε απηή δεκηνπξγείηαη επηηάρπλζε 

ηνπ ξπζκνχ αθήγεζεο, θαζψο ζχληνκν ή ειάρηζην ηκήκα αθεγήκαηνο αληηζηνη-

ρεί ζε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηζηνξίαο (ΥΑ<ΥΗ) θαη ηελ απνηεινχλ νη εμήο ξπζκνί 

ηεο αθήγεζεο: Α) έιιεηςε, απνζηψπεζε, δειαδή, θάπνησλ γεγνλφησλ ηεο ηζην-

ξίαο πνπ κπνξεί λα είλαη είηε ξεηή θαη λα έρεη ηε κνξθή έλδεημεο, πξνζδηνξηζκέ-

λεο ή φρη, ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ απνζησπείηαη π.ρ. πέξαζαλ κεξηθά ρξφ-

ληα ή ζαθνχο έλδεημεο ηνπ ρξφλνπ πνπ θχιεζε π.ρ. πέξαζαλ δχν ρξφληα, είηε π-

πνλννχκελε, ε παξνπζία ηεο νπνίαο δε δειψλεηαη ζην θείκελν θαη ν αλαγλψζηεο 

κπνξεί κφλν λα ηε ζπκπεξάλεη απφ θάπνην ρξνλνινγηθφ θελφ, είηε ππνζεηηθή έι-

ιεηςε, ν πην ππαηληθηηθφο ηχπνο έιιεηςεο πνπ είλαη αδχλαηνλ λα εληνπηζζεί θαη 

ζπρλά νχηε θαλ λα εληαρζεί θάπνπ θαη πνπ ηελ απνθαιχπηεη εθ ησλ πζηέξσλ κηα 

ζπκπιεξσκαηηθή αλάιεςε (Genette 2007:172-176). Β) πεξίιεςε, ζπλνπηηθή 

απφδνζε, δειαδή, θάπνησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αλαδξν-

κηθψλ κεξψλ θαη ηδίσο ζηηο πιήξεηο αλαιήςεηο αλήθεη ζ‘ απηφλ ηνλ ηχπν ηεο α-

θήγεζεο (Genette 2007:160).  

Αληζνρξνλία ζεσξνχκε, επίζεο, θαη ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αθή-

γεζεο, αθνχ ε αθήγεζε κπνξεί λα ππεξθαιχπηεη ή θαη λα κεδελίδεη ηελ ηζηνξία 

(ΥΑ>ΥΗ). Δπηβξάδπλζε ζπληζηνχλ ε πεξηγξαθηθή παύζε, φπνπ θάπνην ηκήκα 

ηνπ αθεγήκαηνο αληηζηνηρεί ζε κηα αλχπαξθηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο (Genette 

2007:161), φπσο θαη ε ζπιινγηζηηθή παξέθβαζε, ε νπνία εκθαλίδεηαη σο ζρφιην 

ή σο ζηνραζκφο πνπ δηαθφπηεη ηε δξάζε (Σδνχκα 1997:78). 
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2.3.1.3. Σπρλόηεηα (Fréquence) 

 

Βαζηθή πηπρή ηεο αθεγεκαηηθήο ρξνληθφηεηαο είλαη ε ζπρλφηεηα, πνπ 

δειψλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην πφζεο θνξέο έλα γεγνλφο ζπκβαίλεη ζηελ ηζηνξία 

θαη ζην πφζεο θνξέο αλαθέξεηαη ζηελ αθήγεζε. Ζ ζπρλφηεηα ζρεηίδεηαη, δεια-

δή, κε ηελ επαλάιεςε (Genette 2007:181). Θεσξνχκελεο σο δηαλνεηηθέο θαηαζ-

θεπέο νη επαλαιεπηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηζηνξίαο θαη αθήγεζεο κπνξνχλ λα πά-

ξνπλ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: Δληθή ή Μνλαδηθή αθήγεζε απηνχ πνπ ζπλέβε κηα 

κνλαδηθή θνξά ζηελ ηζηνξία, αλαθνξηθή εληθή αθήγεζε λ θνξέο απηνχ πνπ ζπ-

λέβε λ θνξέο, επαλαιεπηηθή αθήγεζε, αθήγεζε λ θνξέο απηνχ πνπ ζπλέβε κηα 

θνξά. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επαλαιεπηηθή αθήγεζε δε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

παλνκνηφηππε επαλάιεςε ελφο γεγνλφηνο, θαζψο ε λέα αθήγεζε έρεη πθνινγηθή 

δηαθνξά θαη παξαιιαγέο σο πξνο ηελ εζηίαζε πνπ αθνινπζείηαη. Θακηζηηθή 

αθήγεζε, αθήγεζε κία θαη κφλε θνξά απηνχ πνπ ζπλέβε λ θνξέο (Genette 

2007:182-185). «Δδψ, ηα γεγνλφηα ζρεκαηνπνηνχληαη θαη, ελψ δηαθέξνπλ ρξνλη-

θά αιιά θαη νπζηαζηηθά κεηαμχ ηνπο, γηα ηνλ αθεγεηή ηαπηίδνληαη, εμνκνηψλνλ-

ηαη, ράλνληαο ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο» (Σζαηζνχιεο 1997:476-477). 

 

 

2.3.2. Έγθιηζε ή ηξόπνο (mode) 

 

Ο φξνο «mode» πνπ ρξεζηκνπνηεί ν G. Genette είλαη απνθαιππηηθφο ηεο 

βαζηθήο ζπιινγηζηηθήο ηνπ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ. Ζ ιέμε 

ζεκαίλεη ηξφπνο (π.ρ. mode d‘ emploi=ηξφπνο ρξήζεο), αιιά έρεη θαη ηε ζεκα-

ζία ηεο έγθιηζεο ηνπ ξήκαηνο.
10

 ε αληίζεζε κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ρξφλνπ, ε 

θαηεγνξία ηεο έγθιηζεο θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο πεξηηηή, θαζψο ε αθήγεζε δε 

ρξεζηκεχεη γηα λα δψζεη δηαηαγέο, λα δηαηππψζεη επρέο ή θάηη παξφκνην, δεηά 

απιψο λα πεη κηα ηζηνξία, λα δηεγεζεί γεγνλφηα πξαγκαηηθά ή θαληαζηηθά. Βέ-

βαηα ε ρξήζε είλαη κεηαθνξηθή, φπσο παξαδέρεηαη ν ίδηνο ν G. Genette, επεηδή ε 

κφλε ή ε πην ραξαθηεξηζηηθή έγθιηζε ηεο αθήγεζεο είλαη ε νξηζηηθή, αθνχ ε 

                                                 
10

 Ζ ππνζεκείσζε ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ G. Genette (2007) αλαθέξεη: «ε θαζηε-

ξσκέλε ειιεληθή απφδνζε ησλ γαιιηθψλ φξσλ mode/ modale είλαη ηξφπνο/ηξνπηθφο. Γηα ην νπ-

ζηαζηηθφ ρξεζηκνπνηνχκε εδψ ηνλ ελαιιαθηηθφ φξν «έγθιηζε» πνπ, ράξε ζηελ αλαινγία ηνπ 

πξνο ηε γξακκαηηθή έγθιηζε, απνδίδεη θαιχηεξα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αθεγεκαηηθoχ φξνπ» 

(2007:231, ζ. 1).  
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ιεηηνπξγία ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ, φπσο είπακε, είλαη αλαθνξηθή, λα δηεγεζεί 

ηα γεγνλφηα (Σδηφβαο 2003:59). Ο G. Genette ζπκπιεξψλεη, φκσο, φηη δελ ππάξ-

ρεη δηαθνξά κφλν αλάκεζα ζηε βεβαηφηεηα, δηαηαγή, επρή, αιιά ππάξρνπλ θαη 

δηαθνξέο βαζκνχ π.ρ. ζηε βεβαηφηεηα πνπ εθθξάδνληαη κε παξαιιαγέο ζηελ έγ-

θιηζε [«πβ. γηα ηα λέα ειιεληθά ηελ ελαιιαγή ηνπ κέιινληα κε ην ζρεκαηηζκφ 

ζα + παξαηαηηθφο» (Σδνχκα 1997:111)]. ηε ζπλέρεηα, αθνχ παξαζέηεη ηνλ ν-

ξηζκφ ηεο έγθιηζεο ηνπ ξήκαηνο πνπ δίλεη ν Littré,
11

 πνπ είλαη δεισηηθφο απηήο 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ζπκπεξαίλεη φηη κπνξνχκε λα αθεγεζνχκε ιηγφηεξν ή πε-

ξηζζφηεξν απηφ πνπ δηεγνχκαζηε ή θαη λα ην αθεγεζνχκε απφ ηε κηα ή απφ ηελ 

άιιε νπηηθή γσλία. Ζ αθεγεκαηηθή πιεξνθνξία εκθαλίδεη δηαβαζκίζεηο: πεξηέ-

ρεη πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη κε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν άκεζν 

ηξφπν δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απόζ-

ηαζε απφ απηφ πνπ δηεγείηαη θαη φηη κνξθνπνηψληαο ηελ πιεξνθνξία θαη πηνζε-

ηψληαο ηε ιεγφκελε «νπηηθή γσλία» κνηάδεη λα ιακβάλεη ηε κία ή ηελ άιιε πξν-

νπηηθή (2007:231-232). «―Απφζηαζε‖ θαη ―πξννπηηθή‖ είλαη, ινηπφλ, δχν ηξνπη-

θφηεηεο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο αθεγεκαηηθήο πιεξνθνξίαο θαηά ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ θαη ε ζέα ελφο πίλαθα εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη 

ην ζεαηή απφ απηφλ θαη ηε ζέζε πνπ παίξλεη σο πξνο ην δσγξαθηθφ αληηθείκελν» 

(Σδνχκα 1997:112).  

 

2.3.2.1. Απόζηαζε (Distance) 

 

Ξεθηλψληαο απφ ηε δηαίξεζε ηνπ Πιάησλα ζηελ Πνιηηεία, φπνπ δηαπηζ-

ηψλεη φηη ν «ιφγνο» («discours») κπνξεί λα κεηαδνζεί κε ηξείο ηξφπνπο: «απιή 

δηεγήζεη», «δηα κηκήζεσο», «δη‘ ακθνηέξσλ»,
12

 ν G. Genette δηαθξίλεη ηξεηο βα-

ζηθέο δηαβαζκίζεηο ηεο ιεθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ φιν ην 

θάζκα απφ ηε κίκεζε έσο ηε δηήγεζε θαη απνδίδνπλ ην βαζκφ αλαπαξάζηαζεο 

                                                 
11

 Έγθιηζε:«φλνκα πνπ δίλεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ηνπ ξήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα βεβαησζεί ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ην πξάγκα πεξί ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη, θαη γηα λα 

εθθξαζηνχλ… νη δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο απφ ηηο νπνίεο εμεηάδνπκε ηελ χπαξμε ή ηε δξάζε» 

(2007:232).  
12

 «Με ηνλ φξν «απιή δηήγεζηο» ν Πιάησλαο ελλνεί ηελ αθήγεζε θαηά ηελ νπνία κηιά ν ίδηνο ν 

πνηεηήο θαη δελ πξνζπαζεί θαζφινπ λα καο θάλεη λα αιιάμνπκε γλψκε θαη λα ππνζέζνπκε πσο 

κηιά άιινο θαη φρη απηφο. Με ηνλ φξν «κίκεζηο» ελλνεί ηελ εμνηθείσζε ηνπ ιεθηηθνχ ηξφπνπ ηνπ 

πνηεηή κε ηνλ ηξφπν θαζελφο απφ εθείλνπο πνπ έρεη εμαγγείιεη σο νκηιεηέο. Ζ επηθή πνίεζε απνηε-

ιεί κηα αλάκηθηε κνξθή ζηελ νπνία απφ θαηξφ ζε θαηξφ ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί ζηε δηήγεζή ηνπ ηε 

κίκεζε («δη‟ ακθνηέξσλ»)» (Μαιακαηάξε 1987:169).  
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ηεο ξεαιηζηηθήο ςεπδαίζζεζεο πνπ δεκηνπξγεί ε αθήγεζε. «Ζ «απφζηαζε» επη-

δηψθεη λα πξνζδηνξίζεη ην βαζκφ πνπ γίλεηαη θαλεξή ή φρη κέζα ζην αθεγεκαηη-

θφ θείκελν ε παξνπζία ηνπ αθεγεηή» (Σζαηζνχιεο 1997:479). Με βάζε ηελ α-

πφζηαζε απηή ηνπ αθεγεηή απφ ην ιφγν ησλ εξψσλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη εθ-

ηφο απφ ηα ιφγηα ησλ ραξαθηήξσλ θαη ηε ζθέςε, ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εζσηε-

ξηθνχ θφζκνπ, δηαθξίλνληαη ηξεηο ηξφπνη γηα ηελ αθήγεζε ησλ ιφγσλ ησλ ρα-

ξαθηήξσλ (Genette 2007:241-244): 

Αθεγεκαηνπνηεκέλνο ιόγνο. Με απηφλ ε κεηάδνζε ηνπ ιφγνπ ησλ πξν-

ζψπσλ αθνκνηψλεηαη απφ ην αθεγεκαηηθφ θείκελν θαη κεηαθέξεηαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ αθεγεηή. «Ζ απιή πεξηγξαθή ηνπ ιφγνπ ηνπ ραξαθηήξα ζην αθεγεκαηηθφ 

ηδίσκα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαηξνπή ηνπ ιφγνπ ζε γεγνλφο» (Μαιακαηάξε 

2001:994). Απηφ ην είδνο ιφγνπ βξίζθεηαη θνληά ζηε δηήγεζε.  

Αλαθεξόκελνο ιόγνο. Ο αθεγεηήο πξνζπνηείηαη φηη παξαρσξεί ην ιφγν 

ζηνπο ραξαθηήξεο. Μνξθέο ηνπ είλαη ν δηάινγνο ή θαη ν κνλφινγνο, ελψ δηαθξί-

λεηαη ράξε ζηε ρξήζε εηζαγσγηθψλ, παχιαο ή πξνεγνχληαη δχν ηειείεο. Σν είδνο 

απηφ ιφγνπ βξίζθεηαη θνληά ζηε κίκεζε.  

Μεηαηηζέκελνο ιόγνο. «Δίλαη ε κεηάδνζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ραξαθηήξα είηε 

ζε απιή παξάθξαζε είηε κε ηελ πηνζέηεζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ιέμεσλ» 

(Μαιακαηάξε 2001:994). Πξφθεηηαη γηα ελδηάκεζε πεξίπησζε θαζψο ν ιφγνο 

ηείλεη πξνο ηε κίκεζε, ρσξίο λα έρεη απνβάιεη ζηνηρεία ηεο δηήγεζεο. «Γελ 

πξνζθέξεη ηελ εγγχεζε ή ην αίζζεκα ηεο θπξηνιεθηηθήο θαη πηζηήο απφδνζεο 

ηνπ ιφγνπ, εθφζνλ ε παξνπζία ηνπ αθεγεηή είλαη αηζζεηή ζηε ζπληαθηηθή ηνπ 

δηάξζξσζε» (Σδηφβαο 2003:60). 

 

2.3.2.2. Πξννπηηθή (Perspective) 

 

Αλ ε απφζηαζε αθνξά ηε ζρέζε ηεο αθήγεζεο κε ηα πιηθά ηεο, ε πξννπ-

ηηθή αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνζιακβάλεηαη ε ηζηνξία (Σδη-

φβαο 2003:60). ην πνιπζπδεηεκέλν απηφ ζέκα ηεο αθεγεκαηνινγίαο ν G. Ge-

nette εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο «εζηίαζεο», ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ν 

αθεγεηήο επηιέγεη γηα λα καο δψζεη κηα πιεξνθνξία, αληηθαζηζηψληαο φ,ηη ε αγ-

γινακεξηθαληθή θξηηηθή νλφκαδε «νπηηθή γσλία». Ο φξνο «νπηηθή γσλία» δηέζε-

ηε ήδε πνηθίιεο ηππνινγίεο πνπ ζπλέρεαλ ηνλ αθεγεηή (ππνθείκελν ηνπ ιφγνπ) 
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κε ην ππνθείκελν ηεο πξννπηηθήο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη απηή ηε ζχγρπζε ν 

G. Genette έθαλε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ «αθεγεκαηηθή θσλή», ζην «πνηνο 

κηιά», θαη ζηελ «εζηίαζε», «ζην πνηνο βιέπεη», θαη θαιχηεξα «ζην πνηνο πξνζ-

ιακβάλεη», ππνλνψληαο φηη ζ‘ έλα έξγν ν αθεγεηήο δελ ηαπηίδεηαη αλαγθαζηηθά 

κε ηελ «νπηηθή γσλία» κέζα απφ ηελ νπνία θηιηξάξεηαη ε αθεγεκαηηθή πιεξν-

θνξία. Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ πξνηείλεη ν G. Genette είλαη ε έλλνηα ηεο «εζηί-

αζεο», δηφηη ν αθεγεηήο δελ είλαη πάληνηε ν εηθνλνιήπηεο ηεο ηζηνξίαο πνπ α-

θεγείηαη, ην πξφζσπν κέζα απφ ην νπνίν εζηηάδεηαη ε ηζηνξία πνπ παξαθνινπ-

ζνχκε δε ζπκπίπηεη απαξαίηεηα κε ηνλ αθεγεηή (Παξίζεο 2005:29-33, Μαιακα-

ηάξε 2001:995). Γηαθξίλνληαη ηξεηο ηχπνη κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο, ηξεηο ηχπνη 

«εζηίαζεο» («focalization») (Genette 2007:256-266): 

Με εζηηαζκέλε ή κε κεδεληθή εζηίαζε αθήγεζε. Ζ εζηία δε κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ζ‘ έλα νξηζκέλν ζεκείν. ε απηφλ ηνλ ηχπν εζηίαζεο δελ ππάξρνπλ 

εκπφδηα ή φξηα ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ αλαγλψζηε ζρεηηθά κε ηηο ζθέςεηο ησλ 

αθεγεκαηηθψλ πξνζψπσλ θαη ηα γεγνλφηα. Ο παληνγλψζηεο αθεγεηήο, φξνο ηεο 

παξαδνζηαθήο αθήγεζεο, γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απ‘ φζα μέξεη νπνηνζδήπνηε 

ήξσαο, αθνχ «βιέπεη ηα πάληα», θαη κεηαδίδεη ηηο γλψζεηο ζηνλ αλαγλψζηε (α-

θεγεηήο>πξφζσπα).  

Αθήγεζε κε εζσηεξηθή εζηίαζε. Ζ ζέαζε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ε εζ-

ηία ζπλήζσο αλήθεη ή ηνπνζεηείηαη ζε έλαλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ. 

Μπνξεί λα είλαη ζηαζεξή, φηαλ ην ζχλνιν ηεο αθεγεκαηηθήο πιεξνθνξίαο πεξ-

λάεη απφ έλα κφλν ήξσα, κεηαβιεηή, φπνπ νη ήξσεο πνπ εζηηάδνπλ ελαιιάζζνλ-

ηαη, πνιιαπιή, φηαλ παξαθνινπζνχκε ην ίδην γεγνλφο απφ ηα κάηηα πνιιψλ δηα-

θνξεηηθψλ εξψσλ (αθεγεηήο=πξφζσπα).  

Αθήγεζε κε εμσηεξηθή εζηίαζε. Ζ εζηία βξίζθεηαη κελ ζηελ ηζηνξία, 

έμσ φκσο απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα. Ο ήξσαο δξα κπξνζηά ζηα κά-

ηηα ηνπ αλαγλψζηε, ρσξίο ν ηειεπηαίνο λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ζθέςεηο ή ζηα ζπ-

λαηζζήκαηα ηνπ ήξσα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν αθεγεηήο γλσξίδεη πνιχ ιηγφηεξα 

απφ φζα γλσξίδνπλ ηα πξφζσπα (αθεγεηήο<πξφζσπα).  
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2.3.3. Φσλή (Voix) 

 

«Φσλή είλαη ν ηξφπνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ ξήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ππνθεί-

κελφ ηνπ, ην ππνθείκελν φρη κφλν κε ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί ή π-

θίζηαηαη ηελ ελέξγεηα αιιά θαη απηνχ πνπ ηελ αλαθέξεη θαη φισλ απηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, αθφκε θαη παζεηηθά, ζ‘ απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αθήγεζεο» 

(Σδνχκα 1997:139). «Με ηε θσλή εμεηάδνπκε επνκέλσο ην «πνηνο κηιάεη», δε-

ιαδή κε ηε θσλή πνηνπ αθνχκε ηελ αθήγεζε» (Σζαηζνχιεο 1997:483). Αθνξά, 

αθφκε, ηε ζηηγκή θαη ηελ πξάμε ηεο αθήγεζεο θαζαπηή, ηα είδε ηνπ αθεγεηή 

θαη ηνπ απνδέθηε ηνπ (Genette 2007:285-288). ηελ θαηεγνξία ηεο Φσλήο, πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αθεγεκαηηθήο πξάμεο θαη αθεγήκαηνο θαζψο 

θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αθεγεκαηηθήο πξάμεο θαη ηζηνξίαο (Genette 2007:92), ν 

G. Genette εμεηάδεη ηα αθφινπζα:  

 

2.3.3.1. Αθεγεκαηηθά επίπεδα  

 

Ζ έλλνηα ηνπ αθεγεκαηηθνχ επηπέδνπ αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ζην νπνίν 

θηλείηαη θάζε θνξά ε αθήγεζε. ην εμσδηεγεηηθό επίπεδν αλήθνπλ νη αθεγήζεηο 

πνπ δελ εληάζζνληαη νξγαληθά ζηα κπζηζηνξεκαηηθά γεγνλφηα, αιιά αζρνινχλ-

ηαη κε ηηο ζπλζήθεο ηεο δηήγεζήο ηνπο ή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Σν ελδνδηεγεηη-

θό/δηεγεηηθό επίπεδν ζπγθξνηείηαη απφ ηα γεγνλφηα ηεο θχξηαο αθήγεζεο, ελψ 

ζην κεηαδηεγεηηθό επίπεδν πεξηιακβάλεηαη θάζε δεπηεξεχνπζα αθήγεζε κέζα 

ζηελ θχξηα ηζηνξία πνπ αλαιακβάλεη λα επεμεγήζεη ηελ θχξηα ηζηνξία ή έρεη ρα-

ξαθηήξα επηβξαδπληηθφ ή απνηξεπηηθφ. Άιινηε πάιη απηνχ ηνπ είδνπο νη δεπηε-

ξεχνπζεο αθεγήζεηο εγθαζηδξχνπλ κηα θαζαξά ζεκαηηθή ή αλαινγηθή ζρέζε κε 

ηελ θχξηα αθήγεζε. ηαλ, φκσο, ε κεηάβαζε απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν δελ 

ηνλίδεηαη θαη ηα επίπεδα δελ μερσξίδνληαη, αλαθεξφκαζηε ζε αθεγεκαηηθή κε-

ηάιεςε είηε ηνπ αθεγεηή είηε ηνπ ήξσα (Genette 2007:302-312).  

 

2.3.3.2. Φξόλνο ηεο αθήγεζεο  

 

Αλάκεζα ζηελ αθήγεζε θαη ζηελ ηζηνξία είλαη πηζαλέο ηέζζεξηο ρξνληθέο 

ηνπνζεηήζεηο: α) ε κεηαγελέζηεξε αθήγεζε, ζε παξειζφληα ρξφλν, β) ε πξνγε-

λέζηεξε αθήγεζε, πνπ πξνεγείηαη ηεο έλαξμεο ηεο ηζηνξίαο θαη εθθέξεηαη ζε 
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ρξφλν κέιινληα ή αθφκα θαη ελεζηψηα (ζπλαληάηαη ζε εζραηνινγηθά θείκελα ή 

ζηελ πξνθεηηθή θηινινγία.), γ) ε ηαπηόρξνλε αθήγεζε, ηεο νπνίαο ε εθθψλεζε 

είλαη ζχγρξνλε ηεο ηζηνξίαο, θαη, δ) ε παξεκβαιιόκελε αθήγεζε. Ζ ηειεπηαία 

ζπληζηά έλα κείγκα ηνπ κεηαγελέζηεξνπ θαη ηνπ ηαπηφρξνλνπ ηχπνπ αθήγεζεο, 

ην νπνίν πξνζηίζεηαη απφ ην Genette ζηνπο ηξεηο πξνεγνχκελνπο παξαδνζηαθνχο 

ηχπνπο αθήγεζεο. πληειείηαη αλάκεζα ζηα ηκήκαηα δξάζεο θαη επεξεάδεη ηελ 

πξφνδφ ηεο (Genette 2007:288-302).  

 

2.3.3.3. Αθεγεηήο  

 

Σα είδε ηνπ αθεγεηή πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε δχν θξηηήξηα (Genette 

2007:319-329): χκθσλα κε ην πξψην, «ηε ζπκκεηνρή ή φρη ζηελ αθεγνχκελε 

ηζηνξία», νη αθεγεηέο δηαθξίλνληαη ζε νκνδηεγεηηθνύο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο 

ηζηνξίαο είηε σο απηφπηεο κάξηπξεο είηε σο πξσηαγσληζηέο, νπφηε ραξαθηεξί-

δνληαη απηνδηεγεηηθνί, θαη εηεξνδηεγεηηθνύο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ 

ζπκκεηνρή σο πξφζσπα ζηα δξψκελα ηεο ηζηνξίαο. Δλψ, φζνλ αθνξά «ην αθε-

γεκαηηθφ επίπεδν ζην νπνίν θηλείηαη», πνπ είλαη ην δεχηεξν θξηηήξην, ν αθεγε-

ηήο κπνξεί λα είλαη εμσδηεγεηηθόο, φηαλ ηνπνζεηείηαη έμσ απφ ηελ ηζηνξία πνπ 

δηεγείηαη θαη είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπληζην-

χλ ην θείκελν, ή ελδνδηεγεηηθόο, φηαλ βξίζθεηαη κέζα ζηελ ηζηνξία. Με βάζε ην 

ζπλδπαζκφ ησλ δχν παξαπάλσ θξηηεξίσλ πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί αθεγε-

καηηθνί ηχπνη:  

Δμσδηεγεηηθόο-εηεξνδηεγεηηθόο: αθεγεηήο πξψηνπ βαζκνχ, αθεγείηαη 

ηζηνξία ζηελ νπνία δε ζπκκεηέρεη.  

Δμσδηεγεηηθόο-νκνδηεγεηηθόο: αθεγεηήο πξψηνπ βαζκνχ, αθεγείηαη 

δηθή ηνπ ηζηνξία.  

Δλδνδηεγεηηθόο-εηεξνδηεγεηηθόο: αθεγεηήο δεχηεξνπ βαζκνχ ηζηνξηψλ, 

ζηηο νπνίεο δελ εκθαλίδεηαη σο δξσλ πξφζσπν, ζπκκεηέρεη, φκσο, σο κπζηζην-

ξεκαηηθφ πξφζσπν ζηελ θχξηα ηζηνξία πνπ αθεγείηαη έλαο εμσδηεγεηηθφο αθε-

γεηήο.  

Δλδνδηεγεηηθόο-νκνδηεγεηηθόο: αθεγεηήο δεχηεξνπ βαζκνχ, πνπ αθε-

γείηαη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία. 
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2.3.3.4. Λεηηνπξγίεο ηνπ αθεγεηή 

 

Ο αθεγεηήο, εθηφο απφ ηε βαζηθή αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία, ηε κεηάδνζε 

ηεο ηζηνξίαο, επηηειεί θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο, πνπ κπνξεί λα επηθαιχπηνληαη: ηε 

ζθελνζεηηθή/νξγαλσηηθή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηάξζξσζε ηνπ αθεγεκαηη-

θνχ θεηκέλνπ, ηελ επηθνηλσληαθή, θαηά ηελ νπνία ν αθεγεηήο θξνληίδεη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ αλαγλψζηε, ηελ πηζηνπνηεηηθή, κε ηελ νπνία 

ν αθεγεηήο δειψλεη ηελ πεγή απ‘ φπνπ άληιεζε πιεξνθνξίεο, θαη, ηελ ηδενινγη-

θή, ε νπνία πεξηιακβάλεη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ζρνιηαζκνχο, επεμεγήζεηο, 

εξκελείεο, θξίζεηο (Genette 2007:331-336). 

 

2.3.3.5. Απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο  

 

πσο ν αθεγεηήο έηζη θαη ν απνδέθηεο είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο α-

θεγεκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπνζεηείηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηνλ αθεγεηή. Ο 

απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο κπνξεί λα είλαη είηε έλαο εμσδηεγεηηθόο δέθηεο πνπ 

ηαπηίδεηαη κε έλα πξφζσπν έμσ απφ ηελ αθήγεζε ή κε ηνλ αλαγλψζηε είηε ελ-

δνδηεγεηηθόο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ηαπηίδεηαη κ‘ έλα ραξαθηήξα πνπ 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ ηζηνξία θαη παίδεη ην ξφιν ηνπ ζπλνκηιεηή (Genette 

2007:336-339).  
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ΠΠίίλλααθθααοο  11..  ΣΣρρεεκκααηηηηθθήή  ααλλααππααξξάάζζηηααζζεε  ηηεεοο  ζζεεσσξξίίααοο  ηηννππ  GG..  GGeenneettttee  

Φξόλνο  

Σεηξά ή ηάμε 

Αλάιεςε 

Δκβέιεηα 

Δμσηεξηθή  

Δζσηεξηθή 

Δηεξνδηεγεηηθή  

Οκνδηεγεηηθή 
πκπιεξσκαηηθή 

Δπαλαιεπηηθή 

Μεηθηή  

Δχξνο 
Μεξηθή 

Πιήξεο 

Πξφιεςε 

Δκβέιεηα 

Δμσηεξηθή  

Δζσηεξηθή 

Δηεξνδηεγεηηθή  

Οκνδηεγεηηθή 
πκπιεξσκαηηθή 

Δπαλαιεπηηθή 

Δχξνο 
Μεξηθή 

Πιήξεο 

Γηάξθεηα 

Ηζνρξνλία 

ΥΑ=ΥΗ 
θελή 

Αληζνρξνλία 

ΥΑ≠ΥΗ 

Δπηηάρπλζε(ΥΑ<ΥΗ): Έιιεηςε, Πεξίιεςε 

Δπηβξάδπλζε(ΥΑ>ΥΗ): Πεξηγξαθηθή παχζε, πιινγηζηηθή παξέθβαζε 

Σπρλόηεηα 

α) Δληθή ή κνλαδηθή αθήγεζε 

β) Αλαθνξηθή εληθή αθήγεζε 

γ) Δπαλαιεπηηθή αθήγεζε 

δ) Θακηζηηθή αθήγεζε 

Έγθιηζε 

ή ηξόπνο 

Απόζηαζε 

α) Αθεγεκαηνπνηεκέλνο ιφγνο 

β) Αλαθεξφκελνο ιφγνο 

γ) Μεηαηηζέκελνο ιφγνο 

Δζηίαζε 

α) Μεδεληθή εζηίαζε 

β) Δζσηεξηθή εζηίαζε (ζηαζεξή, κεηαβιεηή, πνιιαπιή) 

γ) Δμσηεξηθή εζηίαζε 

Φσλή 

Αθεγεκαηηθά 

επίπεδα 

Δμσδηεγεηηθφ 

Μεηάιεςε Δλδνδηεγεηηθφ/δηεγεηηθφ 

Μεηαδηεγεηηθφ 

Φξόλνο ηεο 

αθήγεζεο 

α) Μεηαγελέζηεξε αθήγεζε                                                                         ….   β) Σαπηφρξνλε αθήγεζε 

γ) Πξνγελέζηεξε αθήγεζε…………………………………………                         δ) Παξεκβαιιφκελε αθήγεζε 

Αθεγεηήο 

πκκεηνρή ζηελ 

ηζηνξία: 
Οκνδηεγεηηθφο-απηνδηεγεηηθφο Δηεξνδηεγεηηθφο 

Αθεγεκαηηθφ 

επίπεδν: 
Δμσδηεγεηηθφο Δλδνδηεγεηηθφο 

Λεηηνπξγίεο 

ηνπ αθεγεηή 

α) θελνζεηηθή/νξγαλσηηθή                                                                                                     β) Πηζηνπνηεηηθή 

γ) Δπηθνηλσληαθή                     ……………………………………………………………            ..δ) Ηδενινγηθή 

Απνδέθηεο ηεο 

αθήγεζεο 
α) Δμσδηεγεηηθφο                                                                                                                     β) Δλδνδηεγεηηθφο 



 - 38 - 

3
ν
 Κεθάιαην: Η επνρή θαη ν ζπγγξαθέαο  

   

 

3.1. Τν Λνγνηερληθό θιίκα ηεο επνρήο  ηνπ Γ. Βηδπελνύ  

 

Μειεηψληαο θαλείο ηε λενειιεληθή δηεγεκαηνγξαθία θαη ηα ζηάδηα ηεο 

εμέιημήο ηεο, πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Βηδπελνχ ην 1883 κε ην δηήγεκα «Σν 

ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ», αληηιακβάλεηαη γηαηί ν Βηδπελφο ζεσξείηαη ν πξσ-

ηνπφξνο ηεο λενειιεληθήο δηεγεκαηνγξαθίαο, απηφο ν νπνίνο «εηζεγείηαη πξψ-

ηνο ζηελ Διιάδα ηε δηεγεκαηνγξαθία» (Βαζηιεηάδεο 1910:311). Σν δηήγεκα, 

βέβαηα, είρε ήδε θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1830-1880, κνινλφηη 

ε πεξίνδνο εθείλε ήηαλ ε πεξίνδνο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο.
13

 Απφ φινπο φζνη δνθη-

κάδνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν ηελ ηχρε ηνπο ζην δηήγεκα ζα κπνξνχζακε λα μερσξί-

ζνπκε «ηνλ Αιέμαλδξν Ρίδν Ραγθαβή, ν νπνίνο θπθινθνξεί ηα Γηάθνξα δηεγή-

καηα θαη πνηήκαηα (Σφκνο Α΄-1855, ηφκνο Β΄-1857, ηφκνο Γ΄-1859), ηελ πξψηε 

πην ζπγθξνηεκέλε εκθάληζε δηεγεκάησλ ζε ζπιινγή» (ηεξγηφπνπινο 1998:57-

58). Ο Ραγθαβήο θξίλεηαη σο πην αμηφινγνο πεξηζζφηεξν γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ κπ-

ζηζηφξεκα Ο απζέληεο ηνπ Μσξέσο (1850) θαη ηε λνπβέια Ο ζπκβνιαηνγξάθνο 

(1850), παξά γηα ηα δηεγήκαηά ηνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ξνκαληηθά, θαληαζ-

ηηθά, εμσηηθά θαη απίζαλα, κε κεινδξακαηηζκνχο θαη ξνκαληηθέο ππεξβνιέο 

(ηεξγηφπνπινο 1998:58). Αλαθέξεηαη δε σο παξάδεηγκα πξνο απνθπγή ηφζν 

απφ ηνπο θχθινπο ηεο Δζηίαο φζν θαη απφ ηνλ ίδην ην Βηδπελφ, φπσο ζα εθηεζεί 

παξαθάησ. Γηα ηνπο θχθινπο ηεο Δζηίαο ην αηηηνινγηθφ είλαη φηη ηα δηεγήκαηα 

ηνπ Ραγθαβή ―ακνηξνχζηλ εζληθήο ρξνηάο‖, ελψ ―νη ήξσεο απηψλ έρνπζηλ αεζείο 

ηνηο Έιιεζη θαη μελνηξφπνπο ραξαθηήξαο, ε δε ζθελή ησλ ππφθεηηαη ελ ρψξαηο 

ηεο Δπξψπεο, ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Απζηξαιίαο‖ (Πα-

παθψζηαο 1998:49-50). Σν γεγνλφο απηφ δε δηθαηνινγεί, θαηά ηνλ Κ. ηεξγηφπν-

πιν, ηνλ ηίηιν ηνπ «παηέξα ηνπ λενειιεληθνχ δηεγήκαηνο» πνπ ηνπ απνδίδεη ν Γ. 

Βαιέηαο (1970:37) ή ηνπ «αξρεγέηε ηνπ λενειιεληθνχ δηεγήκαηνο», φπσο ρα-

ξαθηεξίζηεθε ζηελ επνρή ηνπ απφ ην πεξηνδηθφ Δζηία (1998:59). 

                                                 
13

 Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή απηή θάζε ηνπ δηεγήκαηνο κπνξεί θαλείο 

λα αλαδεηήζεη ζηηο εηζαγσγέο ηνπ Παλ. Μνπιιά (1996) θαη ηνπ Απ. αρίλε (1982). 
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Γηεγήκαηα πξηλ απφ ην Βηδπελφ έρνπλ, επίζεο, δεκνζηεχζεη ν Γεκήηξεο 

Βηθέιαο, [Σν ζρνιείνλ ηνπ ρσξίνπ (1877), Ζ πκβνπιή ηεο θακπάλαο (1877), Ο 

ιπζζαζκέλνο (1877), Λνπθήο Λάξαο (1879),] (αρίλεο 1982:136-137), φπσο θαη ν 

Γ. Γξνζίλεο [Αγξνηηθέο Δπηζηνιέο (1882)], νη νπνίνη ζεσξνχληαη «πξφδξνκνη 

ηνπ λένπ ινγνηερληθνχ είδνπο πνπ ζα αθνινπζήζεη» (Παπαθψζηαο 1998:50). 

Λαλζαζκέλα, φκσο, ζεσξεί ν Κ. ηεξγηφπνπινο, πίζηεπαλ θάπνηνη «φηη ην δηήγε-

κα εγθαηληάδεη ν Βηθέιαο, παξαζπξκέλνη απφ φζα παξαηήξεζαλ ν Κ. Παιακάο 

(ηφκ. Α΄:155)
14

 θαη ν Γξνζίλεο ζηα θφξπηα θχιια ηεο δσήο κνπ (1940:233)»
15

 

(ηεξγηφπνπινο 1998:57). Τπνζηεξίδεη, αθφκε, φηη δε κπνξεί λα ζεσξεζεί ν Βη-

θέιαο εηζεγεηήο ηνπ δηεγήκαηνο ζηελ Διιάδα, επεηδή ν Βηθέιαο άξρηζε λα δε-

κνζηεχεη ηα δηεγήκαηά ηνπ ην 1886, εθηφο απφ ηξία «πξσηφιεηα», φπσο ραξαθ-

ηεξίδεη ηα πξναλαθεξζέληα έξγα ηνπ (Σν ζρνιείνλ ηνπ ρσξίνπ, Ζ πκβνπιή ηεο 

θακπάλαο, Ο ιπζζαζκέλνο) πνπ δεκνζηεχηεθαλ ην 1877. ζνλ αθνξά ην Λνπθή 

Λάξα, ν Κ. ηεξγηφπνπινο (1998:57) ην ραξαθηεξίδεη σο «λνπβέια», ζπκθσλψλ-

ηαο κε ηνλ Παιακά θαη ην Γξνζίλε, θαη παξαζέηεη ηε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Π. 

Μνπιιά (1980:κα΄), ν νπνίνο παξαηεξεί φηη «ν Λνπθήο Λάξαο αλαθέξεηαη άιιν-

ηε σο δηήγεκα, άιινηε σο λνπβέια θαη άιινηε σο ―πξσηφηππνλ κπζηζηφξεκα‖». 

O Κ. ηεξγηφπνπινο αλαγλσξίδεη, σζηφζν, ζην Βηθέια φηη «έθεξε ηελ αθεγεκα-

ηηθή πεδνγξαθία πην θνληά ζην δηήγεκα κνηξάδνληαο ηελ απφζηαζε απφ ην κπ-

ζηζηφξεκα» (1998:57).  

Ο Βηδπελφο, επνκέλσο, πξνζπαζεί λα ζεκειηψζεη ηε δηεγεκαηνγξαθηθή 

ηνπ παξαγσγή «ρσξίο λα έρεη θάπνην λενειιεληθφ πξφηππν κπξνζηά ηνπ, ρσξίο 

λα βξίζθεη θακηά παξάδνζε άμηα λα ηελ πινπηίζεη κε ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηε-

ηα» (Παλαγησηφπνπινο 1954:27). Δκθαλίδεηαη ζηα λενειιεληθά γξάκκαηα ην 

1883, έηνο πνπ ζεσξείηαη φηη απνηειεί αθεηεξία γηα ηνλ αθεγεκαηηθφ καο ιφγν, 

φπσο ήδε είρε επηζεκαλζεί απφ ηνλ Κ. Παιακά (Σφκ. Α΄:155), εθφζνλ ην έηνο 

απηφ έρνπκε ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξψηνπ ζηελ ηζηνξία ησλ λενειιεληθψλ γξακ-

κάησλ δηαγσληζκνχ «πξνο ζπγγξαθήλ ειιεληθνχ δηεγήκαηνο», ηελ επίζεκε, δε-

ιαδή, πξφζθιεζε πξνο ηνπο ινγνηέρλεο λα αζρνιεζνχλ κε ην αλαλεσκέλν είδνο 

                                                 
14

 Ο Παιακάο (ηφκ. Α΄:155) αλαθέξεη: «Δηο ηνλ Βηθέιαλ επεθπιάζζεην ε ηηκή λα δψζε ην ζχλ-

ζεκα». 
15

 Ο Γξνζίλεο (1940:233) κηιψληαο γηα ηε θηιία ηνπ κε ην Βηθέια γξάθεη «δηθή ηνπ είλαη ε ηηκή 

πσο άλνημε ην δξφκν πξψηα ζην Βηδπελφ θαη χζηεξα ζ‘ εκάο ηνπο λεψηεξνπο, θαη ην Διιεληθφ 

Γηήγεκα έγηλε ζηγά-ζηγά ην αγαπεηφηεξν αλάγλσζκα».  
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(Παπαθψζηαο 1998:48). Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη κέζα απφ ην εγθπξφηεξν 

πεξηνδηθφ ηεο επνρήο, ηελ Δζηία, πνπ είλαη θαη ν θνξέαο ηεο λέαο ηάζεο.
16

 Ζ 

πξνθήξπμε έγηλε κε πξσηνβνπιία ηνπ Ν. Γ. Πνιίηε, ζην πιαίζην κηα εζλνθεληξη-

θήο ηάζεο ηεο επνρήο,
17

 φπνπ πξψηνο θαη βαζηθφο φξνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη: 

«Ζ ππφζεζηο ηνπ δηεγήκαηνο έζηαη ειιεληθή, ηνπηέζηη ζα ζπλίζηαηαη εηο πε-

ξηγξαθήλ ζθελψλ ηνπ βίνπ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ελ νηαδήπνηε ησλ πεξηφδσλ 

ηεο ηζηνξίαο απηνχ ή εηο εμηζηφξεζηλ επεηζνδίνπ ηηλφο ηεο ειιεληθήο ηζηνξί-

αο».
18

  

Ο δηαγσληζκφο ηεο Δζηίαο, σζηφζν, δελ έζεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο 

θαλφλεο ζπγγξαθήο γηα ην λέν είδνο πεδνγξαθίαο, νχηε είλαη μεθάζαξν ηη είδνπο 

έξγν ελλννχζε αθξηβψο κε ηνλ φξν «δηήγεκα»: ην κφλν πνπ θαζνξίδεηαη είλαη 

έλα ειάρηζην φξην ηεο έθηαζεο. ηελ πξάμε, φκσο, πξνψζεζε ην λέν γξακκαην-

ινγηθφ είδνο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ζπκκεηνρέο ζην δηαγσληζκφ ήηαλ ζχληνκεο. 

Απφ ηφηε ν φξνο «δηήγεκα» έιαβε ηελ έλλνηα πνπ έρεη ζήκεξα, ελψ, πξνζέθεξε 

ηελ επηινγή ελφο παξαδνζηαθνχ, αγξνηηθνχ πιαηζίνπ γηα δξάζε πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηηο εζληθέο επηδηψμεηο ηεο επνρήο αιιά θαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο Λανγξαθίαο 

απφ ην Νηθφιαν Πνιίηε (Beaton 1996:105), ε νπνία «αλαπηχζζεηαη σο επηζηή-

κε, παίξλεη ην ραξαθηήξα θηλήκαηνο θαη ζπλππάξρεη κε ηα κεγαιντδεαηηθά θαη 

αιπηξσηηθά ηδεψδε ηεο επνρήο» (αρίλεο 1980:13), «κε ην ηζρπξφ πξφζηαγκα 

ηεο αλεχξεζεο θαη εδξαίσζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο» (Beaton 1982-3:103-

122). 

Οη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγείηαη ην δηήγεκα επηβάιινπλ, 

θαηά ηνλ Π. Μνπιιά, φρη κφλν ηε γέλεζε ηνπ, ηε θπζηνγλσκία ηνπ αιιά θαη ηηο 

ηερληθέο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζεσξεί πσο ε ζπκβνιή ηνπ Σχπνπ θαζφξηζε θαη ηπ-

πνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε γιψζζα θαη ε έθηαζε. Ζ 

επηξξνή ηεο ιανγξαθίαο πξνζδηφξηζε φρη κφλν ηε ζεκαηνγξαθία αιιά θαη ηελ 

ηερληθή ηεο αθήγεζεο ζε α΄ πξφζσπν θαη κε χθνο πξνζσπηθήο καξηπξίαο θαη 

                                                 
16

 Ζ πξψηε πξνθήξπμε γηα ηε ζπγγξαθή δηεγήκαηνο δεκνζηεχηεθε ζην Γειηίνλ ηεο Δζηίαο ζηηο 

15 Μαΐνπ ηνπ 1883. Πεξηζζφηεξα γηα ην ξφιν ηεο Δζηίαο βι. Γ. Παπαθψζηαο (1982:137-146), Π. 

Μνπιιάο (1996:ιβ΄-κ΄).  
17

 «Πξνσζείηαη, δειαδή, ε Μεγάιε Ηδέα, ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ εθείλσλ πνπ ζα επέη-

ξεπαλ ηελ εδαθηθή επέθηαζε ηνπ λεαξνχ ηφηε ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ α-

ιχηξσηνπ Διιεληζκνχ ζηνπο θφιπνπο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο» (Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο 1978:24-25).  
18

 Σν θείκελν ηεο πξνθήξπμεο, απφ ην ηεχρνο ηεο 15
εο

 Μαΐνπ 1883, αλαδεκνζηεχεηαη ζην Ο Εεηη-

άλνο ηνπ Καξθαβίηζα ηνπ Π.Γ. Μαζηξνδεκήηξε (1996: 303-305), φπνπ θαη είλαη επθνιφηεξα 

πξνζηηφ.  
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θαηαγξαθήο πιηθνχ, ελψ ε θπξηαξρία ηνπ επηζηεκνληζκνχ απνηέιεζε ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν γηα ηελ παξαηήξεζε θαη ηε κλήκε πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ άκεζε 

παξνπζία ηνπ αθεγεηή πνπ θαζνξίδεη απηφκαηα θαη ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ, κεηαβάιινληάο ην ζε ζχγρξνλν θαη πξαγκαηηθφ, δειαδή ζε ληνθνπκέλην 

(Μνπιιάο 1996:κδ΄-κε΄). Σα πεδνγξαθηθά έξγα πνπ αθνινπζνχλ θηλνχληαη ζην 

ρψξν ηεο εζνγξαθίαο, ε νπνία εθεμήο ιακβάλεη δχν δηαζηάζεηο, φζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν αλαπαξάζηαζεο, παξαηεξεί ε Δι. Πνιίηνπ-Μαξκαξηλνχ:  

«Ζ πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνπαγαλδίδεηαη απφ ηελ Δζηία θαη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζαλ νη πξψηνη δηεγεκαηνγξάθνη, δειαδή ηελ σξαηνπνηε-

κέλε, εηδπιιηαθή αλαπαξάζηαζε, κε έληνλν ιανγξαθηθφ ραξαθηήξα ησλ 

εζψλ θαη ησλ εζίκσλ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ θαη ε δεχηεξε ζπλδέεηαη κε 

ηε ξεαιηζηηθή ή λαηνπξαιηζηηθή πεδνγξαθία, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηηο κηθ-

ξέο, θιεηζηέο θνηλσλίεο ηεο ππαίζξνπ, αιιά κε ηξφπν ζθνηεηλφ πνπ λα πξν-

βάιινληαη θαη νη ζθνηεηλέο πιεπξέο ηνπο» (Πνιίηνπ-Μαξκαξηλνχ 

1984:220). 

Σελ επνρή απηή, θαη κάιηζηα έλα κήλα πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηα-

γσληζκνχ, κε απαξρή ην δηήγεκα «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ», πνπ δεκνζηε-

χεηαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1883, ν Βηδπελφο, «ρσξίο αλάινγν πξνεγνχκελν, ρσξίο 

παξάδνζε δηεγεκαηνγξαθηθή πίζσ ηνπ, έβαιε ηηο βάζεηο θαη έδεημε ην ζσζηφ 

δξφκν γηα ηε δεκηνπξγία λενειιεληθήο δηεγεκαηνγξαθίαο, δίλνληαο έηζη ζην δη-

ήγεκα ππνινγίζηκε ππφζηαζε» (ηεξγηφπνπινο 1997:45). Ο ίδηνο ν Βηδπελφο 

είρε ζπλείδεζε ηεο αμίαο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηεγεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ, 

φπσο απνηππψλεηαη ζηε ζρεηηθή καξηπξία ηνπ Ν. Βαζηιεηάδε, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο ηνπ ζηνλ πνηεηή, φηαλ απηφο βξηζθφηαλ 

ζην Γξνκνθαΐηεην, ηνλ άθνπζε λα ιέεη:  

«Πξψηνο εγψ δηήλνημα ηνλ λένλ δξφκνλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, θα-

ηνξζψζαο δηα ησλ ελ ηε Δζηία δηεγεκάησλ κνπ λα ππνδείμσ, θαη‟ αληίζεζηλ 

πξνο ηα ηνπ Ραγθαβή θαη ησλ άιισλ, ηη εζηί δηήγεκα, ηη εζηί κειέηε θαη α-

λαγξαθή ηνπ εζληθνχ βίνπ θαη ησλ εζληθψλ παξαδφζεσλ ππφ ηχπνλ δηεγή-

καηνο θαη ινγνγξαθίαο, ελ θαζαξά ςπρνινγηθή θαη ηζηνξηθή θξίζεη» (Βαζη-

ιεηάδεο 1910:330).  

Ζ νκνινγία απηή ηνπ ζπγγξαθέα είλαη άθξσο απνθαιππηηθή, θαζψο καο 

καξηπξεί, ζχκθσλα κε ηνλ Γ. Παπαθψζηα, ηηο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο ν Βηδπε-
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λφο αληιεί ηηο ππνζέζεηο ησλ έξγσλ ηνπ θαη νη νπνίεο θαζνξίδνληαη σο εμήο: ηζ-

ηνξηθφο βίνο, ιατθή παξάδνζε,
19

 θαη ςπρνινγηθή, ςπρνγξαθηθή δηείζδπζε ζηνλ 

θφζκν ησλ εξψσλ ηνπ (1998:52-53).  

Ο Βηδπελφο αληαπνθξίλεηαη, ινηπφλ, «ζηελ έθθιεζε ηνπ πεξηνδηθνχ θαη 

ζην αίηεκα ηεο επνρήο γηα ζηξνθή πξνο ηελ εζνγξαθία, είηε αθνινπζεί κηα απ-

ζφξκεηε ξνπή, πνπ πάλησο ην πεξηνδηθφ ηελ είρε δηαγλψζεη έγθαηξα» (Vitti 

1987:292). Ο Βηδπελφο δελ είλαη, δειαδή, κφλν πξσηνπφξνο ζπγγξαθέαο ζην 

δηήγεκα, θφξκα πνπ ζηελ Διιάδα δελ είρε θαιιηεξγεζεί ηδηαίηεξα έσο ηα 1880, 

φπσο δηαπηζηψζακε παξαπάλσ, φζν θαη ζην πεδνγξαθηθφ είδνο πνπ έρεη «ζπκβα-

ηηθά νλνκαζηεί εζνγξαθία» (Beaton 1992:22).
20

 Γηθαηνινγεκέλα, ινηπφλ, πνιινί 

απφ ηνπο κειεηεηέο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ν Βηδπελφο είλαη ν πξαγκαηηθφο 

εηζεγεηήο ηνπ εζνγξαθηθνχ δηεγήκαηνο ζηελ Διιάδα (Πνιίηεο 2001:201, Μαξ-

καξηλνχ-Πνιίηνπ 1984:219), εθφζνλ δείγκαηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζνγ-

ξαθηθνχ δηεγήκαηνο δελ είραλ εκθαληζηεί έσο ην 1883, έηνο πνπ αξρίδνπλ νη δε-

κνζηεχζεηο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ Βηδπελνχ (Πνιίηεο 2006:201).  

Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθεγεκαηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ Βηδπε-

λνχ, ε νπνία δηακνξθψλεηαη ηελ πεξίνδν απηή ηεο αλάπηπμεο ηνπ εζνγξαθηθνχ 

δηεγήκαηνο ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία, ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηεζνχλ θαη λα 

ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ν Βηδπελφο, 

έρνληαο δήζεη ην επξσπατθφ θιίκα ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηάξηνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, «έ-

ρεη ―δήζεη‖ θαη ηε ζηξνθή απφ ην ξνκαληηθφ κπζηζηφξεκα πξνο ην θνηλσληθφ θαη 

ςπρνγξαθηθφ κπζηζηφξεκα θαη έρεη ζπλεπαξζεί απφ ηε δξακαηηθή κεγαινθπΐα 

ηνπ Ίςελ» (Παλαγησηφπνπινο 1954:23-24). Γελ πξέπεη λα παξαβιέπνπκε, επί-

ζεο, φπσο επηζεκαίλεη ν Κ. ηεξγηφπνπινο, «φηη θαηά ην δηάζηεκα ηεο παξακν-

λήο ηνπ Βηδπελνχ ζηε Γεξκαλία θπξίαξρν είδνο ζηε γεξκαληθή πεδνγξαθία ήηαλ 

ε «ρσξηάηηθε ηζηνξία» (Dorfgeschichte), πνπ θαιιηεξγήζεθε κε ηε κνξθή ηνπ 

δηεγήκαηνο θαη ηεο λνπβέιαο απφ ζπγγξαθείο αγξνηηθήο θαη επαξρηαθήο πξνέιε-

πζεο θαη κε θχξην πιηθφ ηα άκεζα βηψκαηα απφ ηε δσή ηνπο ζην αγξνηηθφ πεξη-

βάιινλ ηεο παηξίδαο ηνπο» (1997:47). Ο Γ. Βεινπδήο ζεσξεί, επίζεο, «βέβαην ή 

ζρεδφλ βέβαην πσο ν Βηδπελφο δηακφξθσζε ηελ εζνγξαθία ηνπ αληιψληαο ζηνη-

                                                 
19

 Γηα ην ιανγξαθηθφ ππφζηξσκα ζηνλ Βηδπελφ βι. Και. Παπαζαλαζίνπ–Μνπζηνπνχινπ (1982), 

Κ. Μεηζάθεο (1982). 
20

 Γηα ηελ νλνκαζία, ην είδνο, αιιά θαη ηελ πεξίπινθε ζπδήηεζε πνπ πξνθάιεζε ε εζνγξαθία 

βι. Δ. Πνιίηνπ–Μαξκαξηλνχ (1984), R. Beaton (1996), Μ. Vitti (1991). 
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ρεία απφ Γεξκαλνχο εζνγξάθνπο (Μ. Μάηξ, Λ. Αληζελγθξνχκπεξ, Λ. Γθαλγ-

θρφθεξ) θαη πην εηδηθά απφ ηνλ Μπέξηνιλη Άνπεξκπαρ ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ν Βηδπελφο είρε γξάςεη θαη ην άξζξν «Άνπεξκπαρ» ζην εγθπθινπαηδηθφ ιεμηθφ 

ησλ Μπάξη θαη Υηξζη» (1992:37). Πην εηδηθά, πξνρσξεί ν Δπ. Απδίθνο πξνζδην-

ξίδνληαο ζπγθεθξηκέλεο επηξξνέο ζην έξγν ηνπ Βηδπελνχ απφ Γεξκαλνχο ιανγ-

ξάθνπο (Wundt, Riehl), νη νπνίνη έρνπλ ςπρνινγηθή θαηεχζπλζε ζην έξγν ηνπο, 

θαζψο ζεσξνχλ βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ιανγξαθίαο ηε γλψζε ηεο ιατθήο ςπ-

ρήο. Ζ καζεηεία ηνπ απηή θνληά ζηνπο Γεξκαλνχο δαζθάινπο θαη ε γλψζε ηεο 

γεξκαληθήο ιανγξαθίαο δηθαηνινγεί ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Βηδπελνχ λα κελ πεξην-

ξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή αιιά λα επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε ζθηαγξάθε-

ζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ ιατθψλ εξψσλ (1996:174-75).
21

 Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

ηνπ Βηδπελνχ εκπινπηίδεηαη, επνκέλσο, «ιφγσ ηεο δσήο ηνπ θαη ησλ ηαμηδηψλ 

ηνπ ζην εμσηεξηθφ, κε ηηο ζπνπδέο θαη ηε ―γλσξηκία‖ ηνπ κε ην ζεηηθηζκφ θαη ην 

λαηνπξαιηζκφ, ηελ πεηξακαηηθή ςπρνινγία, ηε θηινζνθία, ηελ αηζζεηηθή, ηηο 

ζεσξεηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ην ―θνιθιφξ‖, αθφκε θαη ηελ έθξεμε ηεο κεγαινθπΐ-

αο ηνπ Ίςελ. (Μνπιιάο 1996:λδ΄).  

Έηζη, δηθαηνινγείηαη γηαηί ην ψξηκν έξγν ηνπ Bηδπελνχ, «δηεγεκαηνγξά-

θνπ πνηεηνχ» θαη «θαιιηηέρλνπ ζπγγξαθέσο», φπσο εχζηνρα ραξαθηήξηζε ν Κ. 

Παιακάο
 
ην Βηδπελφ (ηφκ. Α΄:157, 150), «ζεκεηψλεη ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο 

ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ ζην πιαίζην πνπ φξηδε ε εζνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

αλάινγεο αθεγεκαηηθήο νξγάλσζεο πεδνγξαθία ηεο επνρήο ηνπ, δηαλνίγνληαο 

ηαπηφρξνλα κηα θαίξηα λεσηεξηθή πξννπηηθή γηα ην λενειιεληθφ αθεγεκαηηθφ 

ιφγν», φπσο επηζεκαίλεη ν Γ. Αγγειάηνο (2007:9). Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή πνπ 

ζέηεη ν Βηδπελφο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνθαηφρνπο αιιά θαη ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ 

έγθεηηαη, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Πέηξνπ Υάξε, ζην γεγνλφο φηη «ν Βηδπελφο 

ρξεζηκνπνηεί ην εζνγξαθηθφ ζηνηρείν φζν θαη φπνπ ρξεηάδεηαη» (1968:57). Πα-

ξφκνηα άπνςε εθθξάδεη ν Κ. ηεξγηφπνπινο (1997:61), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη 

ν Βηδπελφο «πξνσζψληαο ζε βάζνο ηελ ςπρνγξαθία θαη ηελ ςπρνινγηθή αλάιπ-

ζε ησλ πξνζψπσλ, αλαβάζκηζε ηελ εζνγξαθία πνπ απνκέλεη έηζη σο γξαθηθφ 

κνλάρα πιαίζην ζηηο δηεγήζεηο ηνπ, φζν ρξεηάδεηαη γηα λα δίλεη ην ρξψκα ηεο ελ-

                                                 
21

 Θα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ δηεγεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Βηδπε-

λνχ κε ην έξγν ηνπ «Δξξίθνο Ίςελ», βι. ζρεηηθά ζηνλ ηφκν Η. Μ. Παλαγησηφπνπινο (1954), ζην 

νπνίν αλαπηχζζεη ηε ζεσξεηηθή ηνπ ζρέζε κε ηελ παξάδνζε.  
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ηνπηφηεηαο». Ο Βηδπελφο δελ είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Π. Μνπιιά, «έλαο ―αθειήο 

παξακπζάο‖ πνπ θαηαγξάθεη ηζηνξίεο απφ ηνλ ηφπν ηνπ αιιά έλαο ιφγηνο, έλαο 

ζπγγξαθέαο-δηαλννχκελνο πνπ βξίζθεηαη καθξηά απφ ηνπο απιντθνχο ιανγξά-

θνπο ηεο επνρήο ηνπ πνπ απιά θαηαγξάθνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο κλήκεο ηνπο 

θαηά ηηο επηηαγέο ηνπ Ν.Γ. Πνιίηε, ρσξίο πάληνηε λα μέξνπλ ην ιφγν» (1996:λζ΄) 

Ζ ειιεληθή εζνγξαθία βξίζθεη, ζχκθσλα κε ηελ Δι. Πνιίηνπ-

Μαξκαξηλνχ, ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο δξφκν, φπσο ηνλ έδεημε πξψηνο ν Θξαθηψηεο 

Γεψξγηνο Βηδπελφο: 

«..απφ ηε ζηηγκή πνπ νη θαιιηηέρλεο ππεξβαίλνληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνθήξπμεο, ζα πάςνπλ λα ζεσξνχλ ηελ εζνγξάθεζε απηνζθνπφ, ζα ππν-

ηάμνπλ ηα εζνγξαθηθά ζηνηρεία ζην γεληθφηεξν αίηεκα γηα αληηθεηκεληθή 

αλάιεςε θαη εξκελεία ησλ θνηλσληθψλ θαη ςπρηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζα 

νδεγήζνπλ ηειηθά ηελ πεδνγξαθία καο, έζησ θαη κε θαζπζηέξεζε, ζην θνη-

λσληθφ κπζηζηφξεκα, ζηνλ αζηηθφ λαηνπξαιηζκφ θαη ζηελ ςπρνγξαθία» 

(1984:221).  

Ζ ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ απνηέιεζε πξάμε ζπλε-

ηδεηή, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ιεγφκελα ηνπ δηεγεκαηνγξάθνπ (Βι. ζ. 41 ηεο πα-

ξνχζαο εξγαζίαο), είλαη δε έλα μερσξηζηφ γλψξηζκα έλαληη ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ 

πνπ ζηξέθνληαλ πξνο ην ξεαιηζκφ θαη ην λαηνπξαιηζκφ, φπσο ν Μηρ. Μεηζάθεο 

ή ν Αλδξέαο Καξθαβίηζαο θαη απνηειεί «ην λέν ζηνηρείν πνπ θνκίδεη εηο ηελ ηέρ-

λελ», φπσο παξαηεξεί ν Γ. Παπαθψζηαο (1998:54-55). 

Ξερσξηζηφ ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε ζρέζε ηνπ Βηδπελνχ κε ην ξεαιηζκφ θαη 

ηελ απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηνπο 

κειεηεηέο ηνπ. Ο Γ. Αγγειάηνο ζεκεηψλεη πσο ζηα δηεγήκαηα ηνπ Bηδπελνχ α-

λαπηχζζεηαη έλαο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ δηαθέξεη 

ζαθψο απφ ηα αθεγεκαηηθά έξγα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, θπξίσο απφ ηα 

Pνκαληηθήο πθήο έξγα. Κπξίσο, φκσο, ν ηξφπνο απηφο δηαθνξνπνηείηαη θαη απφ 

έξγα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε ―ξεαιηζηηθψλ πξνδηαγξαθψλ‖ απφδνζε ηεο ζχγ-

ρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο επνρήο ηνπο, θαζψο ακθηζβεηεί, ηειηθά, ηε ξεαιηζ-

ηηθή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απνδίδεη ην κήθνο θχκαηνο ηεο εζνγ-

ξαθίαο κέζσ ηνπ δηαγσληζκνχ δηεγήκαηνο ηνπ πεξηνδηθνχ Δζηία.» (Αγγειάηνο 

2007:2-3).  
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Απηφ ζπκβαίλεη ζχκθσλα κε ην Β. Αζαλαζφπνπιν, δηφηη ν Βηδπελφο ηε-

ξεί ηνπο λφκνπο ηνπ ξεαιηζκνχ, ελψ, ζπγρξφλσο, ακθηζβεηεί ηα λφκηκα φξηα ηνπ 

ξεαιηζκνχ (1996:173). Απφ ηε κηα κεξηά «ρξεζηκνπνηεί ηνπο λφκνπο ηνπ ξεα-

ιηζκνχ, θαηά ην πξφηππν ηνπ Balzac, ηελ εμνλπρηζηηθή, δειαδή, παξαηήξεζε θαη 

ηε θξνληίδα γηα ηεθκεξίσζε, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεη ηελ πεηζηηθή αλαπαξάζ-

ηαζε ησλ πξάμεσλ ησλ εξψσλ ηνπ, ηελ επηηπρεκέλε ζθηαγξάθεζε ησλ ραξαθηή-

ξσλ θαη ηελ επηηπρεκέλε εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο» (Αλαζηαζηάδνπ 

2000:135). Απφ ηελ άιιε, φκσο, θαξπφο ηνπ έξγνπ ηνπ, θαηά ην Β. Αζαλαζφπν-

πιν, είλαη έλαο ―ηδηφηππνο ξεαιηζκφο‖, θαζψο ρξεζηκνπνηεί ηνπο λφκνπο ηεο πα-

ξαδνζηαθήο κνξθήο ηεο πινθήο: ηεο αγσλίαο θαη ηεο έθπιεμεο πνπ αλαπηχζζνλ-

ηαη ζε έλα ζρέδην πνπ ζα ηαίξηαδε ζε αζηπλνκηθέο ηζηνξίεο, ζέηνληαο ππφ ακθηζ-

βήηεζε ηελ χπαξμε κηαο θαη κνλαδηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία ππνηίζεηαη 

φηη απνδίδεη ν ξεαιηζκφο, ρσξίο, φκσο, λα πεξηζηέιιεηαη ε αμίσζε γηα αιεζνθά-

λεηα, αθνχ νη πινθέο ηνπ εμπθαίλνληαη πάλσ ζε έλα θφλην πνπ ζηνηρεηνζεηείηαη 

κε αιεζνθαλή ηξφπν» (Αζαλαζφπνπινο 1996:171-173). Ο R. Beaton ζην άξζξν 

ηνπ «Ο Βηδπελφο θαη ν Δπξσπατθφο Ρεαιηζκφο» ζεσξεί, επίζεο, πσο ν Βηδπελφο 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ξεαιηζκνχ αθξαία κε ζθνπφ λα ηηο αλαηξέςεη, 

έρνληαο ππφςε ηνπ ηελ αληίζηνηρε ηάζε ηεο δηεζλνχο εμέιημεο ηνπ ινγνηερληθνχ 

ξεαιηζκνχ ηνλ νπνίν δηεχξπλε κε έλα πξσηφηππν θαη μερσξηζηφ ηξφπν. Πηζηεχεη 

φηη ζηα έξγα ησλ ξεαιηζηψλ ζπγγξαθέσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ Βηδπελνχ, δηα-

θαίλεηαη κηα ζηαζεξή αγσλία ή ακθηβνιία γηα ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηεο πξαγκα-

ηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα είλαη επκεηάβιεηε, θεπγαιέα θαη ηξαγηθά ππνθεηκελη-

θή. πκπεξαίλεη φηη ην έξγν ηνπ Βηδπελνχ γίλεηαη «δεκηνπξγηθή θαη εθεπξεηηθή 

ρξήζε ηεο δηρνηνκίαο-αληίθαζεο: ξεαιηζκφο ζηελ ηερληθή θαη αληί-ή κε ξεαιηζ-

κφο ζηελ θαιιηηερληθή αληίιεςε». Ο Βηδπελφο θαίλεηαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο 

ηερληθέο γηα λα παξνπζηάζεη ζηε ινγνηερλία «φρη ηφζν κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

φινη αλαγλσξίδνπκε φζν ηνπο αληηθαηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν θαζέλαο 

καο ζπιιακβάλεη θαη ρηίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπ» (Beaton 1992:23-25).  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ν Βηδπελφο εηζάγεη ηελ αιήζεηα θαη ηε γλεζηφ-

ηεηα ηνπ βησκαηηθνχ ζηνηρείνπ ρξεζηκνπνηψληαο σο πξψηε χιε γηα ηα δηεγήκα-

ηα ηνπ ηε γεκάηε απξφνπηεο θαη κεηαζηξνθέο ηεο ηχρεο δσή ηνπ. Ο Π. Μνπιιάο 

(1996:ξι΄) παξαηεξεί σο πξνο απηφ φηη «ε αλάγλσζε ηνπ Βηδπελνχ πξνρσξεί 

ζπλήζσο απφ ηε βηνγξαθία πξνο ην έξγν». Ζ εμέηαζε ηεο δσήο ηνπ Βηδπελνχ 
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απνηειεί κηα πξψηε γεχζε ηνπ έξγνπ ηνπ, παξάιιεια είλαη ζηνηρείν βνεζεηηθφ 

γηα ηε κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ, αιιά ηαπηφρξνλα είλαη θαη έλα είδνο επηιφγνπ, απφ 

φπνπ καζαίλνπκε γηα ηηο ηχρεο ησλ εξψσλ ηνπ, φζσλ άθεζε ρσξίο ηειεησηηθή 

θαηάιεμε, αιιά θαη γηα ηελ ηχρε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα, αθνχ αληηπξνζσπεχ-

εη θαη εθείλνο έλα απφ ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ ηνπ (ηεξγηφπνπινο 1997:45-46). 

Ο ζπζρεηηζκφο δσήο θαη έξγνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Βηδπελνχ «πέξα απφ ηελ ε-

λίζρπζε ηεο κεζνδνινγηθήο λνκηκφηεηαο πνπ πξνζθέξεη γίλεηαη θαη πξνυπφζεζε 

κηαο εξκελεπηηθήο λνκηκφηεηαο» (Αζαλαζφπνπινο 1991:10). Σν ππνθεηκεληθφ, 

ην εμνκνινγεηηθφ, ην απηνβηνγξαθηθφ ζηνηρείν κπαίλεη κε ην Βηδπελφ, ζχκθσλα 

κε ηνλ Απ. αρίλε, γηα πξψηε θνξά ζηε λενειιεληθή αθεγεκαηηθή πεδνγξαθία, 

σζηφζν, ζεσξεί πσο ν Θξαθηψηεο ζπγγξαθέαο «μεθηλά απφ ην ππνθεηκεληθφ θαη 

θηάλεη ζην αληηθεηκεληθφ δίλνληαο αληηθεηκεληθή, πεδνγξαθηθά λφκηκε, κνξθή ζε 

ππνθεηκεληθά βηψκαηα θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, θαζψο δηαγξάθεη ηα πξφζσπα 

ηνπ δσληαλά θαη κπζηζηνξεκαηηθά κε απηφλνκε ππφζηαζε θαη απζχπαξθηε δσή» 

(1982:157-8). Ο Β. Αζαλαζφπνπινο, ν νπνίνο έρεη κειεηήζεη ηδηαίηεξα ηνλ αι-

ιεινπξνζδηνξηζκφ ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ ζην Οη κχζνη ηεο δσήο 

θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ (1996), ππνζηεξίδεη φηη ε θαηαθπγή ηνπ Βηδπελνχ ζε 

απηνβηνγξαθηθφ πιηθφ ―αλάινγε επηινγή ζπληζηά θαη ε θαηαθπγή ζε ιατθέο 

παξαδφζεηο θαη ηα άιια ιανγξαθηθά ζηνηρεία― δελ είλαη κφλν κηα επηινγή ζρε-

ηηθή κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ πιηθνχ ηνπ, αιιά νθείιεηαη θαη ζηελ 

αλάγθε γηα εμαζθάιηζε κηαο πξαγκαηνινγηθήο δηάζηαζεο. Σελ ίδηα αξρηθή, ηνπ-

ιάρηζηνλ, πξφζεζε εμππεξεηεί θαη ε ςπρνγξαθία ησλ εξψσλ, ε νπνία, φκσο, «φ-

ηαλ πξνρσξεί ζηελ αθεγεκαηηθή πινπνίεζή ηεο, δηεηζδχεη φιν θαη πην βαζηά 

ζηνπο ιαβχξηλζνπο ηνπ ςπρηζκνχ ηνπο θαη απνθαιχπηεη, ηειηθά, ηελ παξνπζία 

κηαο ςεπδαίζζεζεο αιιά θαη ηελ απνπζία κηαο αζθαινχο ζπλείδεζεο ηεο πξαγ-

καηηθφηεηαο». Άξα, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δε ιεηηνπξγεί σο κέζν εμαζθάιηζεο 

ηεο πξαγκαηνινγηθήο δηάζηαζεο αιιά σο θαηαιχηεο ηεο ζπλείδεζεο ηνπ πξαγ-

καηηθνχ. πκπεξαίλεη φηη ν Βηδπελφο, έσο έλα βαζκφ, ζέβεηαη ηα αθεγεκαηηθά 

κέζα θαη ηεξεί ηνπο λφκνπο ηνπ ξεαιηζκνχ ―ζε ζεκείν ψζηε λα ζεσξείηαη σο 

έλαο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ειιεληθήο εζνγξαθίαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα― θαηα-

ιήγεη, φκσο, λα δεκηνπξγεί ακθηζεκίεο θαη έλα είδνο δηπιήο πξαγκαηηθφηεηαο 

πνπ ακθηζβεηεί ηειηθά ηα λφκηκα φξηα ηνπ ξεαιηζκνχ (Αζαλαζφπνπινο 

1996:177-180, 1991:40-61).  
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Κιείλνληαο απηή ηε ζχληνκε αλαδξνκή ζην ινγνηερληθφ πιαίζην ηεο ε-

πνρήο θαη ζηε θπζηνγλσκία ηνπ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ θαηαιήγνπκε ζηελ άπνςε 

φηη ην έξγν ηνπ Βηδπελνχ είλαη πνιπδηάζηαην θαη απνηεινχκελν απφ ςεθίδεο 

πνηθίισλ θαη εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ. Θα ζπκθσλνχζακε κε ηνλ Πέηξν Υάξε 

πσο ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Βηδπελνχ ζηε λενειιεληθή πεδνγξαθία θαζνξίδεηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη «ζηηο ζειίδεο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ πάλε πιάη-πιάη ν εζνγξάθνο 

θαη ν ςπρνγξάθνο ζε κηα ζπλεξγαζία πνπ έρεη ζθηρηφ δέζηκν κε ην απηνβηνγξα-

θηθφ πιηθφ θαη παξνπζηάδεη ππνδεηγκαηηθή ελφηεηα» (1968:57). Καηαδεηθλχεηαη 

δε φηη ν Βηδπελφο έγξαςε πξψηνο λενειιεληθφ δηήγεκα κε κεγαιχηεξεο αμηψζεηο 

ζε ζρέζε κε ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ θαη άλνημε ην .δξφκν γηα ηνπο δηεγεκαηνγξά-

θνπο ηεο γεληάο ηνπ 1880, νη νπνίνη αξρίδνπλ λα δεκνζηεχνπλ αξγφηεξα. Δλδεηθ-

ηηθά αλαθέξνπκε ηνπο: Γ. Γξνζίλε, Μ.Α. Μεηζάθε, Η. Κνλδπιάθε, Γξ. Ξελφπν-

πιν, Αλδξ. Καξθαβίηζα, Αι. Παπαδηακάληε. Απφ ην Βηδπελφ, ινηπφλ, θαη έπεηηα 

ζεκεηψλεηαη κηα άλζεζε θαη ηα αμηφινγα έξγα εκθαλίδνληαη φιν θαη κε ηαρχηεξν 

ξπζκφ (ηεξγηφπνπινο 1998:60-61) ή, φπσο ζεκεηψλεη ν Κ. Παιακάο, «ηα δηε-

γήκαηα ηνπ Βηδπελνχ εζεκείσζαλ λένλ ζηαζκφλ, ελεθαίληζαλ επνρήλ, λέα ηέρ-

λελ έθεξαλ εηο θσο. Απφ ηφηε ην Γηήγεκα επήξε δξφκνλ.» (Σφκ. Α΄:508).  

 

 

Δηθφλα 1.  

Φσηνγξαθία ηνπ Βηδπελνχ δεκνζηεπκέλε ζην Διεχζεξνλ Βήκα (22-4-1939) κε αθνξκή ηελ πξνθήξπμε δηα-

γσληζκνχ γηα ηελ θαηαζθεπή πξνηνκήο ηνπ. 

 

3.2. Δξγνβηνγξαθηθά ηνπ Γ. Βηδπελνύ 
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Ο ζχλδεζκνο θαη ν αιιεινπξνζδηνξηζκφο ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ 

Βηδπελνχ ―θνηλή δηαπίζησζε ηεο θξηηηθήο― είλαη ηφζν άκεζνο, ψζηε κηα 

πξνζπάζεηα ζπγγξαθήο ηεο βηνγξαθίαο ηνπ ζπγγξαθέα ―λα θηλδπλεχεη‖ λα πάξεη 

ηε κνξθή κπζηζηνξήκαηνο, ελψ ην πεδνγξαθηθφ ηνπ έξγν εκθαλίδεηαη λα έρεη 

πνιχ κηθξή αμίσζε ζην θαληαζηηθφ θαη λα δίλεη ηελ εληχπσζε κηαο έκκεζεο δν-

θηκήο γηα απηνβηνγξάθεζε. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ 

είλαη ε παξνπζία θάπνησλ κχζσλ, νη πξνζσπηθνί ηνπ κχζνη, πνπ ππήξμαλ ε θηλε-

ηήξηα δχλακε ηφζν ηνπ έξγνπ φζν θαη ηεο δσήο ηνπ (Αζαλαζφπνπινο 1996:7). 

Ο Γεψξγηνο Βηδπελφο γελλήζεθε ζηε Βηδχε (Βηδψ) ηεο Αλαηνιηθήο Θξά-

θεο, ην 1850.
22

 Δθεί, ζηε γελέηεηξα ηνπ, ν Βηδπελφο πέξαζε ηα δέθα ηνπιάρηζηνλ 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. Σα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο Βηδψο δεκηνχξγεζαλ «εηο 

ην ςπρηθφλ ηνπ ππφβαζξνλ ελ είδνο ιανγξαθηθνχ ππνζηξψκαηνο, επί ηνπ νπνίνπ 

αξγφηεξνλ ήην πιένλ θαηάιιεινλ λα νηθνδνκεζή ζηέξενλ θαη ηέιεηνλ ην ιανγ-

ξαθηθφλ ηνπ νηθνδφκεκα..» (Αλδξεάδεο 1975:103). Σν πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα 

ήηαλ Γεψξγηνο Μηραειίδεο. Σξίηνο θαηά ζεηξά γέλλεζεο, κεηά ηνλ άηπρν Υξεζ-

ηάθε θαη ηελ ηξαγηθή Άλλα θαη πξηλ απφ ηε «θηιάζζελν» Αλληψ, πνπ πέζαλε 

κηθξή, θαη ηνλ «θνηιηάξθαλν» Μηραήιν, ν νπνίνο γελλήζεθε κεηά ην ζάλαην ηνπ 

παηέξα ηνπ, ήηαλ ην Γησξγί ηεο Μηραιηέζαο.
23

 Απφ ηα πέληε ηνπ ρξφληα έραζε 

ηνλ παηέξα ηνπ, ην Μηραήιν, θαη καδί κε ηα αδέξθηα ηνπ κεγάισζε κέζα ζε 

δπζθνιίεο θαη ζηεξήζεηο κε κνλαδηθφ ζηήξηγκα ηε κεηέξα ηνπ, ηε Γεζπνηληψ, γηα 

ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο έηξεθε αηζζήκαηα ιαηξείαο.
24

 Σα πξφζσπα απηά έγηλαλ 

νη πξψηνη παξάγνληεο ησλ κχζσλ ηνπ, πνπ ζπληεξνχζαλ ην φξακα κηαο άιιεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δνχζε 

αθφκα πην δνθεξή (Αζαλαζφπνπινο 1991:10-13). Μεηά ηε θνίηεζή ηνπ ζην Γε-

κνηηθφ ρνιείν ηεο Βηδχεο, ζε ειηθία δέθα ρξφλσλ, πήγε καδί κε ηνλ αδεξθφ ηνπ 

Υξεζηάθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, καζεηεπφκελνο ζε ξαθηάδηθν. Ζ εκπεηξία 

                                                 
22

 ρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπο Βηδπελνχ θαη ηηο πηζαλέο εθδνρέο επηθξαηεί κηα 

ζχγρπζε, ππεξηζρχεη, σζηφζν, σο πην αμηφπηζηε ρξνλνιφγεζε ην έηνο 1850. Γηα πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο βι. Γ. Πνιίηεο (2003:118), Αι. ηδεξάο (1996:59-62), Μ. Ξεξέαο (1949:90).  
23

 Οη πιεξνθνξίεο αληρλεχνληαη θαη ζην δηήγεκα ηνπ Βηδπελνχ «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» 

ζην Κ. Μακψλε (1967:35-57).  
24

 Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ Βηδπελνχ κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη ζηα 

εμήο: Β. Αζαλαζφπνπινο (1996:15-145) θαη (1991:7-63), Η.Μ. Παλαγησηφπνπινο (1954:3-32), 

ζηα νπνία ζηεξηρηήθακε γηα ηε ζπλνπηηθή έθζεζε ηεο βηνγξαθίαο ηνπ Βηδπελνχ.  
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απηή, πνπ απνδείρηεθε νδπλεξή γηα ηνλ Βηδπελφ,
25

 έιεμε κε ην ζάλαην ηνπ ξάθ-

ηε θαη ην θιείζηκν ηνπ ξαθηάδηθνπ. ηε ζπλέρεηα, ην 1867, ηνλ πήξε ππφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ν Κχπξηνο έκπνξνο Γηάγθνο Γεσξγηάδεο, δίπια ζηνλ νπνίν γλψ-

ξηζε θαη αγάπεζε ηελ εθθιεζία θαη ηα γξάκκαηα. Αθνινχζεζε ε παξακνλή ηνπ 

ζηε Λεπθσζία ηεο Κχπξνπ, φπνπ ζήηεπζε ζηελ θαινγεξηθή δσή, σο ππνηαθηηθφο 

ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ σθξνλίνπ Β΄, κε ζθνπφ λα γίλεη θιεξηθφο. ηελ 

πεξίνδν ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Κχπξν ηνπνζεηνχληαη νη πξψηεο ζπνπδέο ηνπ, 

θαζψο θνίηεζε ζηελ Διιεληθή ρνιή ηεο Λεπθσζίαο, ελψ, παξάιιεια, έγξαςε 

ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο ηνπ (Βαιέηαο 1969:202). Γχν αλνινθιήξσηνη έξσηεο νδή-

γεζαλ ην λεαξφ Βηδπελφ ζε αδηέμνδν, απφ ην νπνίν ηνλ έβγαιε, σο απφ κεραλήο 

ζεφο, έλα ηαμίδη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ ζπλφδεπζε ηνλ αξρηεπίζθνπν 

σθξφλην γηα εθθιεζηαζηηθά ζέκαηα (Παλαγησηφπνπινο 1954:10). Δθεί, ν Βηδπ-

ελφο θαηέθπγε ζηνλ αξρηεπίζθνπν χξνπ Λπθνχξγν, ν νπνίνο ήηαλ έλαο απφ ην-

πο κεηξνπνιίηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ηνπηθή ζχλνδν ηνπ 1872 ζρεηηθά κε ην 

βνπιγαξηθφ ζρίζκα. Απηφο ηνλ ζχζηεζε ζην θηιάλζξσπν Γ. Υαζηψηε, δηεπζπληή 

ηφηε ηνπ Διιεληθνχ Λπθείνπ ηνπ Πέξαλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ θνίηεζε ζηελ 

ηεξαηηθή ζρνιή ηεο Υάιθεο. Δθεί γλσξίζηεθε κε ηνλ ηπθιφ πνηεηή Ζιία Σαληα-

ιίδε, θαζεγεηή ηφηε ηεο ρνιήο, θαη άξρηζε νπζηαζηηθά ε ελαζρφιεζε ηνπ κε 

ηελ πνίεζε. Με ηε βνήζεηα ηνπ ηχπσζε ηελ πξψηε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ, κε ηίη-

ιν Πνηεηηθά πξσηφιεηα (1873), ε νπνία πξνθάιεζε επαηλεηηθά ζρφιηα
26

 ζηνπο 

θχθινπο ηεο Πφιεο θαη έγηλε αθνξκή λα γλσξηζηεί κε ην καηθήλα ηεο επνρήο, 

Γεψξγην Εαξίθε, ν νπνίνο ηνλ έζεζε έθηνηε ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ.
27

 Σν επ-

ηέκβξην ηνπ 1873 ήξζε ζηελ Αζήλα, φπνπ θαη γξάθηεθε ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ 

Γπκλαζίνπ ηεο Πιάθαο. Μαδί ηνπ είρε θέξεη απφ ηε Υάιθε ην επηθνιπξηθφ πνίε-

κα «Κφδξνο», ην νπνίν μαλαδνπιεκέλν ππέβαιε ην 1874 ζην Βνπηζηλαίν Πνηε-

ηηθφ Γηαγσληζκφ. Κέξδηζε, κάιηζηα, ην πξψην βξαβείν δηαγσληδφκελνο κε κεγά-

ια νλφκαηα ηεο επνρήο, φπσο ν Άγγεινο Βιάρνο θαη ν Κιέσλ Ραγθαβήο, αιιά ε 

                                                 
25

 Αλαθνξά ζηελ πεξίνδν απηή ηεο δσήο ηνπ Βηδπελνχ θαη ζηε δηάςεπζε ησλ νλείξσλ ηνπ, πνπ 

είραλ εληαζεί απφ ηηο θαληαζηηθέο δηεγήζεηο ηνπ παππνχ ηνπ, γίλεηαη ζην δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο 

δσήο ηνπ ηαμείδηνλ» ζην Κ. Μακψλε (1967:201-232). 
26

 εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θξηηηθή ζην έξγν ηνπ Βηδπελνχ, ηελ ππνδνρή ηνπ απφ ηνπο 

ινγνηερληθνχο θχθινπο ηεο επνρήο, ηελ ακθηζβήηεζε, ηα αξλεηηθά ζρφιηα θαη ηε ζεηηθή απνηί-

κεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη ζην Απ. αρίλεο 

(1982:117-186). 
27

 Λεπηνκέξεηεο γηα ηε γλσξηκία απηή καο δίλεη ν Γ. Υαζηψηεο (1910:256-79).  
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βξάβεπζε απηή πξνθάιεζε αξλεηηθά ζρφιηα θαη αληηδξάζεηο ζηνπο ινγνηερληθν-

χο θχθινπο (ηεξγηφπνπινο 1997:38). Σν 1874 ηειείσζε σο αξηζηνχρνο ην Γπκ-

λάζην θαη, αθνχ θνίηεζε έλα ρξφλν ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηεο Αζήλαο, έθπγε 

ην 1875 γηα ζπνπδέο ζηε Γεξκαλία, φπνπ άξρηζε ε δεκηνπξγηθφηεξε πεξίνδνο ηεο 

δσήο ηνπ. Παξαθνινχζεζε καζήκαηα θηινινγίαο, θηινζνθίαο θαη ςπρνινγίαο 

ζηελ Αθαδεκία ηεο Γνηίγγεο (Göttingen), ελψ ε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε 

ηίηιν: Das Kinderspiel in Bezug auf Psychologie und Pädagogik (Σν παηρλίδη ππφ 

έπνςε ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή) εθδφζεθε ζηε Λεηςία ην 1881.  

Παξάιιεια κε ηηο παλεπηζηεκηαθέο ηνπ ζπνπδέο, ν Βηδπελφο κειεηνχζε 

γεξκαληθή ινγνηερλία, θιαζηθή θαη λεφηεξε, θαη έγξαθε ζπλερψο ζηίρνπο. «Κα-

ηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε Γεξκαλία κειέηεζε ηηο κπαιάληεο, ηα αθεγεκαηηθά 

πνηήκαηα, «Βαιιίζκαηα» θαηά δηθή ηνπ κεηάθξαζε, ησλ Γεξκαλψλ θαη άιισλ 

ιαψλ, ελψ δάζθαιφο ηνπ ζηελ πνηεηηθή ζχλζεζε ππήξμε ν ίιιεξ» (Πνιίηεο 

2003:127).
28

 Σελ πεξίνδν εθείλε νινθιήξσζε ηε ζπιινγή Άξεο, Μάξαηο, Κνπθν-

πλάξεο, ηελ νπνία ππέβαιε ην 1876 ζην Βνπηζηλαίν Γηαγσληζκφ θεξδίδνληαο θαη 

πάιη ην πξψην βξαβείν. Αξγφηεξα πξνζπάζεζε λα ηππψζεη απηή ηε ζπιινγή, 

ρσξίο επηηπρία σζηφζν, ζε βηβιίν κε ηνλ ηίηιν Βνζπνξίδεο Αχξαη. Σν Μάξηην ηνπ 

1877 πήγε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Λεηςίαο, γηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ 

Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο, ζηελ Φπρνινγία αιιά θαη ζηελ Φπρηαηξηθή. Σελ ίδηα 

ρξνληά ηηκήζεθε ζην Βνπηζηλαίν Γηαγσληζκφ κε έπαηλν γηα ηε ζπιινγή ηνπ Δζ-

πεξίδεο. Με αθεηεξία ηε Γεξκαλία, ν Βηδπελφο ηαμίδεςε ζηε γελέηεηξα ηνπ Βη-

δχε, ηελ Αζήλα, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ην Λνλδίλν, ην Παξίζη. Σν 1879 άξρη-

ζαλ νη πξψηεο δεκνζηεχζεηο ηνπ πεδνγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ ζην πεξηνδηθφ ε Γηάπ-

ιαζηο ησλ Παίδσλ, φπνπ δεκνζίεπζε ην παηδηθφ δηήγεκά ηνπ «Ο Άξας θαη ε θά-

κεινο απηνχ». Σν 1881 επηζθέθηεθε ην ακκάθνβν ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο γηα 

λα αζρνιεζεί κε κηα επηρείξεζε κεηαιιείσλ, ππφζεζε ε νπνία ζρεηίζηεθε ζηελά 

κε ηε κειινληηθή ςπρηθή ηνπ αζζέλεηα.
29

 Απφ ην 1877 σο ην 1882 έγξαθε πνηή-

                                                 
28

 «Σελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ κε ηελ επξσπατθή ινγνηερλία, θπξίσο κε ηηο κπαιάληεο, δειψλεη θαη 

ε ζρεηηθή κειέηε ηνπ, ε νπνία εθδφζεθε απηφλνκα. Βι. Βηδπελφο, Γ. Αλά ηνλ Διηθψλα. (Βαιιίζ-

καηα). Πξφινγ. Γ. Σζνθφπνπινο. Αζήλα: Διεπζεξνπδάθεο, 1930.» (Πνιίηεο 2003:127, ζεκ. 

226).  
29

 Δκπεξηζηαησκέλεο πιεξνθνξίεο, εηδηθά γηα ην δηάζηεκα απφ ην 1881 θ.ε., πνπ πξνέξρνληαη θαη 

απφ αλαθνξέο θαη ζπγθξίζεηο κε άιιεο βηνγξαθίεο γηα ην Βηδπελφ, καο παξέρνπλ αλάκεζα ζε 

άιινπο ν Απ.  αρίλεο (1982), ν Η.Μ. Παλαγησηφπνπινο (1954), ν Β. Αζαλαζφπνπινο (1996, 

1991). 
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καηα πνπ ηα ζηέγαζε θάησ απφ ηνλ ηίηιν Λπξηθά, απφ ηα νπνία εμήληα ηέζζεξα 

εθδφζεθαλ κεηά ην ζάλαην ηνπ. Σν 1882 επέζηξεςε ζηελ Αζήλα θαη ζηε ζπλέρε-

ηα αθνινχζεζε ην ηαμίδη ηνπ ζην Παξίζη. ηε γαιιηθή πξσηεχνπζα γλσξίζηεθε 

κε ην Γ. Βηθέια. Ήηαλ ε επνρή πνπ ζηελ Διιάδα ην ελδηαθέξνλ ηεο πλεπκαηηθήο 

δσήο ζηξεθφηαλ ζηηο ιανγξαθηθέο κειέηεο, νη νπνίεο ζηφρεπαλ λα αλαδείμνπλ ηε 

ζπλέρεηα ηνπ ειιεληζκνχ. Με ηελ παξαθίλεζε ηνπ Γ. Βηθέια, ν Βηδπελφο ζηξά-

θεθε ζηηο παηδηθέο κλήκεο θαη ζηα βηψκαηά ηνπ θαη άξρηζε λα γξάθεη θαη λα δε-

κνζηεχεη ηα δηεγήκαηά ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ην 1883, εγθαηαζηάζεθε ζην Λνλδίλν, 

φπνπ εηνίκαζε λέα δηαηξηβή κε ηίηιν Ζ θηινζνθία ηνπ θαινχ παξά Πισηίλσ, ε-

λψ, παξάιιεια, ηχπσζε ηε λέα ζπιινγή πνηεκάησλ ηνπ Αηζίδεο Αχξαη. Ζ ρξνληά 

απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ην Βηδπελφ, θαζψο αξρίδνπλ θαη δεκνζηεχνλ-

ηαη ηα δηεγήκαηά ηνπ: «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ», «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη 

Νεαπφιεσο», «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ». ην Λνλδίλν, ινηπφλ, 

«φπνπ είρε θεξδίζεη ηελ εθηίκεζε θαη ηε ζπκπάζεηα ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο, 

έδεζε ζηνλ χςηζην βαζκφ ηελ πινπνίεζε ηνπ βαζηθφηεξνπ κχζνπ ηεο δσήο ηνπ: 

ηνπ κχζνπ ηεο επδνθίκεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο» (Αζαλαζφπνπινο 

1991:22-23).  

Ζ κνίξα, φκσο, επηθχιαμε άιια γηα ην Βηδπελφ. Σν 1884 πέζαλε ν Γεψξ-

γηνο Εαξίθεο, «ην πξψην αιεζηλά κεγάιν δπζηχρεκα ηεο δσήο ηνπ», θαηά ηνλ 

Η.Μ. Παλαγησηφπνπιν (1954:16), χζηεξα απφ ην νπνίν ν Βηδπελφο κπήθε ζηελ 

ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ νηθνλνκηθή αλέρεηα. 

Ήξζε ζηελ Αζήλα, φπνπ ζπλέρηζε λα αζρνιείηαη κε ηελ απνηπρεκέλε κεηαιιεπ-

ηηθή επηρείξεζε ζην ακκάθνβν, ελψ εξγάζηεθε παξάιιεια ζηε Μέζε Δθπαί-

δεπζε. Γε ζηακάηεζε ζηηγκή ηηο ινγνηερληθέο θαη επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο, 

φπσο θαίλεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε άξζξα ηνπ, ηζηνξηθά θαη θηινινγηθά, 

ζην Λεμηθφλ Δγθπθινπαηδηθφλ Μπαξη θαη Υηξζη (1889-1892). Πνιιέο θαη πνηθί-

ιεο είλαη θαη νη κειέηεο ηνπ πνπ αθνινχζεζαλ: ηνηρεία εκπεηξηθήο ςπρνινγίαο 

πξνο ρξήζηλ ηεο ειιεληθήο λενιαίαο (1888), Φπρνινγηθαί κειέηαη επί ηνπ θαινχ, 

Σφκ. Α΄ θαη Β΄ (1895), ηνηρεία ινγηθήο πξνο ρξήζηλ ηεο ειιεληθήο λενιαίαο 

(1895)
30

. Σελ πεξίνδν απηή δεκνζηεχηεθαλ ηα αθφινπζα δηεγήκαηα: «Ο Σξνκά-

                                                 
30

 Σν έξγν ηνπ Βηδπελνχ δελ εμαληιείηαη ζε απηή ηελ εξγαζία. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο κε-

ιέηεο, ηα άξζξα, ηηο κεηαθξάζεηο ηνπ Βηδπελνχ κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη ζηα Βηβιηνγξαθηθά 
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ξαο» (1884), «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο» (1884), «Σν κφλνλ ηεο δσήο 

ηνπ ηαμείδηνλ» (1884), «Πξσηνκαγηά» (1884), «Γηαηί ε Μειηά δελ έγηλε Μειεά» 

(1885), «Ο Μνζθψβ ειήκ» (1895). Γελ πξέπεη, επίζεο, λα παξαιείςνπκε ην 

πνηεηηθφ έξγν ηνπ Βηδπελνχ πνπ έγξαςε εηδηθά γηα παηδηά. «Δθηφο απφ ηα Παηδη-

θά Σξαγνχδηα, θαηαγξακκέλα απφ ηνλ ίδην ζην ρεηξφγξαθν Λπξηθά, θαη απφ ηα 

πνηήκαηα πνπ δεκνζηεχνληαη κεκνλσκέλα ζε πεξηνδηθά ηεο επνρήο ηνπ αιιά θαη 

λεφηεξα, καξηπξείηαη έλα ηξίηνκν έξγν κε ηνλ ηίηιν Παηδηθαί Πνηήζεηο, ην νπνίν 

φκσο δελ εθδφζεθε πνηέ.» (Πνιίηεο 2003:131).
31

 Απφ ην 1890 ν Βηδπελφο εξ-

γάζηεθε σο θαζεγεηήο ξπζκηθήο θαη δξακαηνινγίαο ζην Χδείν Αζελψλ. Σφηε 

μέζπαζε ην πάζνο ηνπ γηα ηε δεθαηεηξάρξνλε καζήηξηά ηνπ Μπεηίλα Φξαβαζί-

ιε, ηελ νπνία εξσηεχηεθε. Ο άηπρνο έξσηάο ηνπ ζηάζεθε κνηξαίνο, θαζψο πξνζ-

ηέζεθε ζηα πξνεγνχκελα ρηππήκαηα ηεο δσήο ηνπ, κε κεγαιχηεξν εθείλν ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ πξνζηάηε ηνπ, θαη ηνλ νδήγεζε ζηελ ςπραζζέλεηα θαη ζηνλ εγθιε-

ηζκφ ηνπ ζην Γξνκνθαΐηεην ζεξαπεπηήξην, φπνπ έδεζε ζε θαηάζηαζε παξαιπζί-

αο. Δθεί, ζηηο 15 Απξηιίνπ 1896, γξάθηεθε ν ηξαγηθφο επίινγνο ηεο δσήο ηνπ. 

 

 

 

Δηθφλα 2. 

 Ο Γεψξγηνο Βηδπελφο 

 

 

 

                                                                                                                                    
ηνπ Βαιέηα (1937: 211-304) θαη ζε ελδηαθέξνπζεο κειέηεο ηνπ αθεγεκαηηθνχ έξγνπ ηνπ Βηδπε-

λνχ φπσο είλαη νη εμήο: Ε. Αλδξηφπνπινο (1998:24-33), Π. Ννχηζνο (1998:35-47). 
31

 Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ παηδηθή πνίεζε ηνπ Βηδπελνχ βι. ζην Γ. Πνιίηεο (2003).  
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Γεύηεξν κέξνο 

Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο 
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 Κεθάιαην:   Φξόλνο
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1.1. Τάμε/ζεηξά 

 

Ζ ―αλάγλσζε‖ ηεο ρξνληθήο δηαδνρήο ησλ γεγνλφησλ ζην δηεγεκαηνγξα-

θηθφ έξγν ηνπ Βηδπελνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αθεγεκαηηθνχ πε-

ξηερνκέλνπ ηνπ κε βάζε ηελ αθεγεκαηνινγηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο 

ηζηνξία, ηε ρξνληθή δειαδή θαη αηηηαθή ζρέζε ησλ γεγνλφησλ, πξηλ αθφκα εθ-

θξαζηνχλ κε ιέμεηο, θαη αθήγεζε, πνπ πεξηέρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

ν ζπγγξαθέαο πξνζζέηεη ζηελ ηζηνξία, φπσο είλαη νη αιιαγέο ζηε ρξνληθή αθν-

ινπζία. Σα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ δελ αθνινπζνχλ ηε θπζηνινγηθή, ρξνληθή 

δηαδνρή ησλ ζπκβάλησλ. πσο έρεη παξαηεξήζεη ν Π. Μνπιιάο:  

«ν αθεγεκαηηθφο ρξφλνο ζην δηεγεκαηνγξαθηθφ έξγν ηνπ Βηδπελνχ δελ ηαπ-

ηίδεηαη (θαη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη) κε ην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο. Ο πξψηνο 

θαηαλέκεηαη ζε πνιπζέιηδα αθεγεκαηηθά ζχλνια, κνινλφηη φρη ηζνκεγέζε. 

Ο δεχηεξνο παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηε πνηθηιία, έηζη πνπ λα κπνξεί λα θα-

ιχπηεη έλα δηήκεξν “Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ”, ιίγεο κέξεο λαπ-

ζηπινΐαο “Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο”, ηέζζεξηο εβδνκάδεο ζηελ 

Πφιε “Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ” ή κηα νιφθιεξε δσή πεξη-

πεηεηψλ “Μνζθψβ ειήκ”» (1996: ε΄).  

Δλδεηθηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο αλαθνινπζίαο είλαη ηα εμήο ραξαθηεξηζηη-

θά παξαδείγκαηα: 

«Σν ζπληνκφηεξν δηήγεκα ηνπ Βηδπελνχ, “Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ”, 

εθηείλεηαη ζ‟ έλα δηάζηεκα 28 πεξίπνπ ρξφλσλ. Σν εθηελέζηεξν δηήγεκά ην-

π, “Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο”, δηαξθεί ιηγφηεξν απφ έλα κήλα. 

[Τπνινγίδνπκε θπζηθά] ηνλ θχξην ρξφλν δξάζεο θαη φρη ηηο αλαθνξέο ζην 

παξειζφλ ή ηηο θάζεηεο αθεγήζεηο-καξηπξίεο πνπ δηαθφπηνπλ ηελ νξηδφληηα 

δηήγεζε ηνπ αθεγεηή» (Μνπιιάο 1996: ε΄).  

Ζ εμήγεζε απηψλ ησλ αλαθνινπζηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

ρξνληθήο αλαπαξάζηαζεο είηε ζην επίπεδν ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο ζπρλφηεηαο, έλ-

λνηεο ηηο νπνίεο πξαγκαηεπφκαζηε ζηε ζπλέρεηα, είηε ζην επίπεδν ηεο δηάηαμεο, ε 

νπνία αλαιχεηαη εδψ. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ηειεπηαίαο είλαη ε ρξνληθή 

«κεηαθνξά» ζην παξειζφλ (πξφιεςε) —ή θαη ζην κέιινλ (αλάιεςε)— πνπ ζπ-

ληζηνχλ αλαρξνλίεο θαη απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αλάιπζεο ηνπ ρξφλνπ 
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ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ. Ζ αλάιεςε είλαη αλαγθαία, φηαλ ε δηήγεζε αξρίδε-

η, ελψ ε δξάζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Ζ κπζνπιαζηηθή απηή ηερληθή ζηεξίδεηαη 

ζηελ αξρή «in medias res» (Genette 2007:93, θ.ε.), δειαδή ζηε κε θνηλή αξρή 

ηζηνξίαο θαη αθήγεζεο θαη επηιέγεηαη γηα λα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο «έθ-

ζεζεο ηνπ παξειζφληνο» («exposition»), θαηαηνπίδνληαο ηνλ αλαγλψζηε γηα ηα 

γεληθά θαη εηδηθά ζπκβάληα ηνπ παξειζφληνο ηεο ηζηνξίαο θαη βνεζψληαο ηνλ λα 

θαηαλνήζεη ηη γίλεηαη ζην αθήγεκα.  

 

1.1.1. Αλαιήςεηο 

 

«…ε κλήκε, εηζάγνληαο ην παξειζφλ ζην παξφλ δίρσο λα ην αιινηψλεη, 

έηζη φπσο ήηαλ ηε ζηηγκή πνπ ήηαλ παξφλ, θαηαξγεί αθξηβψο ηε κεγάιε 

δηάζηαζε ηνπ Υξφλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε δσή». 

(Marcel Proust, Αλαδεηψληαο ην ρακέλν ρξφλν
32

)
 
 

 

Ο Βηδπελφο αλαπαξηζηά ηε ρξνληθή εκπεηξία κε έλαλ ηδηαίηεξα ζχλζεην 

ηξφπν, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζε ζπλερείο αλαθνινπζίεο κεηαμχ θεηκεληθνχ θαη ηζ-

ηνξηθνχ ρξφλνπ. Φαίλεηαη φηη ε αθήγεζε αθνινπζεί ζπλήζσο κηα θίλεζε ―πξνο 

ηα πίζσ‖, γεγνλφο πνπ εμεγεί θαη ηελ πιεζψξα ησλ αλαιήςεσλ. Σελ ηάζε απηή 

ηεο παξειζνληηθήο πξννπηηθήο ζα κπνξνχζακε λα ηαπηίζνπκε κε κηα δηάζεζε 

ηνπ Βηδπελνχ λα αλαπνιεί ην παξειζφλ, λα θαηαθεχγεη ζε απηνβηνγξαθηθφ πιη-

θφ, «λα αξέζθεηαη λα κηιάεη γηα ηε δσή ηνπ» (Αζαλαζφπνπινο 1992:159), αλα-

δεηψληαο ζεκειηαθά ζηνηρεία ηεο χπαξμήο ηνπ ζην παξειζφλ ηνπ. Ζ λνζηαιγηθή 

θαη εμνκνινγεηηθή απηή δηάζεζε ηνπ Βηδπελνχ απαληάηαη ζε δηεγήκαηα, ηα νπν-

ία έρνπλ ή ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απηνβηνγξαθηθφ ραξαθηήξα, αλ θαηαθχγνπκε 

ζε κηα δηαδηθαζία ηαχηηζήο ηνπο κε ηε βηνγξαθία ηνπ Βηδπελνχ, θαη είλαη ηα ε-

μήο: «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ» θαη «Σν Ακάξηεκα ηεο κεηξφο 

κνπ». ηα δηεγήκαηα απηά ε αθήγεζε μεθηλά «in medias res», δειαδή, ζε κηα 

χζηεξε ζηηγκή ζε ζρέζε κε ην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο. Ζ αθήγεζε ηνπνζεηείηαη ζην 

παξφλ ηνπ αθεγεηή πνπ ζπκάηαη φζα έδεζε ζην ελδννηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάι-

ινλ θαη κάιηζηα αθνξνχλ νδπλεξά πεξηζηαηηθά. Ο αθεγεηήο, γλψζηεο φισλ ησλ 

γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο, φπσο απνδεηθλχεηαη ζην ηέινο θάζε ηζηνξίαο, δελ εθζέ-

                                                 
32

 Σν θείκελν, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην Proust, Marcel. (1956) A la Recherche du Temps Per-

du III, Paris: Gallimard/Bibliothèque de la Pléiade, ζ. 1031, θαη ε κεηάθξαζή ηνπ παξαηίζεληαη 

ζην Π. Α. Εάλλαο (1990:161). 
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ηεη ηα πεξηζηαηηθά, παξαζέηνληάο ηα ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά σο πξνλνκηαθφο θν-

ξέαο ηεο αθήγεζεο. Δπηπιένλ, ε επζχγξακκε θαη νκαιή ξνή ηεο αθήγεζεο ησλ 

γεγνλφησλ ζα παξέπεκπε ζε έλα κφλν απηνδηεγεηηθφ αθεγεηή πνπ δηεγείηαη φζα 

ν ίδηνο έδεζε ή ζηα νπνία ήηαλ παξψλ, ελψ ε αθήγεζε ζα αθνινπζνχζε κεδελη-

θή εζηίαζε, αθνχ ν αθεγεηήο γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηα ππφινηπα πξφζσπα. 

Χζηφζν, θαη νη δχν απηέο ζπκβάζεηο ηεο αθήγεζεο αλαηξέπνληαη, εηδηθά ε δεχ-

ηεξε, επεηδή ε εζηίαζε είλαη ηδηφηππε θαη αζηαζήο, θαζψο θπξηαξρεί ε εζσηεξηθή 

εζηίαζε ηνπ θχξηνπ αθεγεηή-ήξσα θαη ησλ ππνινίπσλ πξνζψπσλ, ελψ ν εμσδηε-

γεηηθφο-απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο παξαρσξεί ηελ αθήγεζε θαη ζε άιια πξφζσπα 

ηεο ηζηνξίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ελδνδηεγεηηθνί-νκνδηεγεηηθνί αθεγεηέο (κεηέ-

ξα, Κηακήι, Σνπξθάια, Μηραήινο) θαη «εγθηβσηίδνπλ» ηηο ηζηνξίεο ηνπο ζηνλ 

θνξκφ ηεο θχξηαο ηζηνξίαο.  

Ο εμσδηεγεηηθφο-απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο εκθαλίδεηαη λα κεηέρεη ζηελ 

αθήγεζε κε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είρε θαηά ην ρξφλν ηεο ηζ-

ηνξίαο, άιινηε σο κηθξφ παηδί θαη άιινηε σο ψξηκνο άλδξαο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζην «Ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» ε ηζηνξία εθηείλεηαη ζε εηθνζηνθηψ ρξφληα α-

θεγνχκελε έλα επεηζφδην (ην ακάξηεκα θαη φζα ην αθνινχζεζαλ) καθξηά απφ 

ηνλ ελεζηψηα ηεο γξαθήο. Ζ αθήγεζε, φκσο, δελ είλαη επζχγξακκε, αθνινπζψλ-

ηαο κηα πνξεία απφ ην παξειζφλ έσο ην παξφλ. ηεξίδεηαη, αληίζεηα, ζε αλαιή-

ςεηο θαη γη‘ απηφ ζην θείκελν παξεκβάιινληαη θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο ηνπ ψξηκνπ αθεγεηή, ν νπνίνο αλαθαιεί ζηε κλήκε ηνπ 

γεγνλφηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ο αθεγεηήο αθεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν κηα 

ηζηνξία πνπ μεθηλάεη απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη θηάλεη κέρξη ηελ ελειηθίσ-

ζή ηνπ, ελψ ζπρλά καο ζπκίδεη φηη φια, φζα αθεγείηαη, απνηεινχλ αλάιεςε απφ 

θάπνηα κεηαγελέζηεξε «νπηηθή γσλία» θαη ηα νπνία αλαθαιεί ζπρλά κε δπζθν-

ιία ζηε κλήκε: «Δλζπκνχκαη αθφκε… » (ζ. 39),
33

 «Αλεθάιεζα εηο ηελ κλήκελ 

κνπ…» (ζ. 41), «Πξνζεπάζεζα λα ελζπκεζψ..» (ζ. 41), «ελζπκήζελ ηφηε…» (ζ. 

4), «Μνη θαίλεηαη φηη βιέπσ αθφκε…» (ζ. 42). Με ηελ ηερληθή απηή, ηε ιεηην-

πξγία ηεο κλήκεο πνπ πξνζπαζεί λα αλαζπγθξνηήζεη ην παξειζφλ, ζρεδηάδεηαη ε 

πινθή, θξαηψληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε θαη δηαηεξψληαο, πα-

                                                 
33

 Οη παξαπνκπέο καο ζην θείκελν ζα αλαθέξνληαη ζην εμήο ζηελ έθδνζε: Μακψλε, Κ. (επηκ.). 

Σα άπαληα ηνπ Γεσξγίνπ Βηδπελνχ. Αζήλα: Γηνβάλεο, 1967.  
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ξάιιεια, ην κπζηήξην ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ηεο κεηέξαο, πνπ πξνζεκαίλεηαη 

ζηνλ ηίηιν ηνπ δηεγήκαηνο. 

Ο Βηδπελφο θαίλεηαη «φηη ραίξεηαη λα πεξηπιέθεη ηελ αθήγεζε παξαθη-

λψληαο ηνλ αλαγλψζηε ηνπ λα ηνλ αθνινπζήζεη ζηε δηαιεχθαλζή ηεο, ε νπνία 

θαη ιακβάλεη ρψξα πνιχ αξγφηεξα ζηελ αθήγεζε, θαλεξψλνληαο ίζσο πσο κε-

γαιχηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε πνξεία πξνο ηελ Ηζάθε παξά ή ίδηα ε Ηζάθε» (Γηα-

καληάθνπ 1988:160). Οη αθεγήζεηο-αλαιήςεηο ηνπ θχξηνπ αθεγεηή αιιά θαη ησλ 

ππνινίπσλ πξνζψπσλ ζπκπιεξψλνπλ ηελ αηκφζθαηξα ηνπ κπζηεξίνπ πνπ εμπ-

θαίλεηαη ζηα δηεγήκαηα απηά. Ο αθεγεηήο, ελψ γλσξίδεη ην ―κπζηηθφ‖, ην απνθ-

ξχπηεη έληερλα, αθήλνληαο ηα πξφζσπα λα δηεγεζνχλ, φζα γλσξίδνπλ, θαη δίλνλ-

ηαο ηελ εληχπσζε φηη αλαθαιχπηεη θαη ν ίδηνο γηα πξψηε θνξά ηελ αιήζεηα. Υα-

ξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηζηνξία ηνπ ακαξηήκαηνο απφ ηελ ίδηα ηε 

κεηέξα, ε νπνία είλαη πην εθηεηακέλε αλαδξνκηθή αθήγεζε ηνπ δηεγήκαηνο κε 

ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ πινθή, επεηδή απνθαζηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

εξκελεχεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο θαη δηθαηνινγεί ηε ζηάζε ηεο. Σνλ ίδην 

ξφιν έρεη θαη ε αλάιεςε-απνθάιπςε ηνπ Κηακήι ζρεηηθά κε ην θφλν. Απφ ηελ 

άιιε, ν αλαγλψζηεο, ζπκκεηέρεη ζε κηα αγσληψδε αλαδήηεζε πξνζπαζψληαο λα 

ζπλδέζεη ηα θνκκάηηα ηνπ παδι, γηα λα αλαθαιχςεη πνην είλαη ην ακάξηεκα ηεο 

κεηέξαο θαη πνηνο ήηαλ ν θνληάο ηνπ αδειθνχ ηνπ.  

Σα ζηνηρεία απηά πξνζδίδνπλ αζηπλνκηθή απφρξσζε ζηελ πινθή ησλ δη-

εγεκάησλ, ζηνηρείν πνπ έρεη νδεγήζεη θάπνηνπο κειεηεηέο ηνπ Βηδπελνχ λα αλα-

δεηνχλ ζεκεία ηαχηηζεο ηνπ έξγνπ ηνπ κε αζηπλνκηθέο ηζηνξίεο. Σε ζρέζε ηνπ 

Βηδπελνχ κε ην αίληγκα παξαηεξεί ν Γ. Σδηφβαο (2003:50), ν νπνίνο αλαγλσξίδεη 

ηελ αζηπλνκηθή πνηφηεηα ζε νξηζκέλεο απφ ηηο ηζηνξίεο ηνπ Βηδπελνχ ―αλαγηγ-

λψζθνληάο‖ κάιηζηα ηελ πνηεηηθή ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ Ραγ-

θαβή (1999:113-114). Δπίζεο, ζαθείο ππνδείμεηο γηα ηνλ αζηπλνκηθφ ραξαθηήξα 

ησλ έξγσλ ηνπ Βηδπελνχ έρεη εθθξάζεη θαη ν Π. Μνπιιάο (1996:πο΄-ξα΄). Δλψ, 

άιινη κειεηεηέο «αλαγλσξίδνπλ ζηνλ αθεγεηή ηνπ Βηδπελνχ πνπ αλαδεηά ηε 

ιχζε (θπξίσο ζε απηφλ ηνπ δηεγήκαηνο ―Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ‖) 

εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο κε ζηξαηεγηθέο δηαλνεηηθψλ εξεπλεηψλ, φπσο ν Dupin 

ηνπ Poe» (Μπξνγηάλλεο 2006). πγθεθξηκέλα, ν Μ. Υξπζαλζφπνπινο (1994:71) 

αλαθέξεη πσο «Σν Κιεκκέλν Γξάκκα» ηνπ Poe «απνηειεί θείκελν αλαθνξάο γηα 

απηφ ην δηήγεκα». Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη απφ απηή 
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ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνλ αθεγεηή-εξεπλεηή ηνπ Βηδπελνχ θαη ζηνλ εξεπλεηή 

ηνπ Poe είλαη φηη «ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηεο ιχζεο επηηπγράλεηαη ρσξίο λα 

επηρεηξείηαη έξεπλα ζηνπο ππφπηνπο θαη ζηελ πφιε, φπσο δηελεξγνχλ νη αζηπλν-

κηθνί. Πξνζεγγίδνπλ ηε ιχζε ηνπ κπζηεξίνπ φληεο, θαηά θάπνην ηξφπν, κνλαρη-

θνί θαη απνκνλσκέλνη, ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία απφ καξηπξίεο άιισλ πξνζψπσλ, 

νη νπνίεο απνηεινχλ νδεγίεο ηνπ θεηκέλνπ πξνο ηνλ αθεγεηή θαη ηνλ αλαγλψζ-

ηε» (Μπεθαηψξνο 2002:236). 
 

Ζ δφκεζε ηεο πινθήο ζηεξίδεηαη ζηε ζχλζεζε ησλ ρξνληθψλ επηπέδσλ 

πνπ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο είλαη απιή, φπσο ζην «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφ-

ιεσο», φπνπ ε ρξνληθή αθνινπζία δηαθφπηεηαη απφ ηηο αλαιήςεηο πνπ ζρεηίδνλ-

ηαη κε ηελ πξνεγνχκελε γλσξηκία ηνπ αθεγεηή κε ηε Μάζηγγα πξηλ απφ εθηά 

ρξφληα. ε άιια δηεγήκαηα παξαθνινπζνχκε πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο ζπλζέζε-

ηο, φπνπ πνιιαπιά ρξνληθά επίπεδα ζπκθχξνληαη θαη ε αθήγεζε απνηειείηαη 

πιένλ απφ ηε δηαπινθή αλαιήςεσλ πνπ είηε ζρεηίδνληαη επζέσο θαη άκεζα κε 

ηελ θχξηα γξακκή δξάζεο (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη πνιιαπινί κελ, 

αιιά ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηελ θχξηα γξακκή ηεο ηζηνξίαο, εγθηβσηηζκνί πνπ 

παξαηεξνχληαη ζην «Μνζθψβ-ειήκ») είηε εκθαλίδνληαη σο θαηλνκεληθά άζρε-

ηεο κε ηελ θχξηα αθήγεζε. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε ζρέζε ησλ αλαδξνκη-

θψλ αθεγήζεσλ κε ηελ θχξηα γξακκή δξάζεο θαη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν απνθαιχπ-

ηεηαη ζην ηέινο. Σν παξαπάλσ, ζεκεηψλεη ε Γθφηζε, είλαη γλψξηκν ζηνηρείν ηεο 

δηεγεκαηηθήο πνηεηηθήο ηνπ Βηδπελνχ πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο 

ηνπ αλαγλψζηε θαη ηεο δηάςεπζεο ησλ αλακνλψλ ηνπ. Ο αλαγλψζηεο εθπιήζζε-

ηαη, αλαθαιχπηνληαο πσο, φζα ζηνηρεία ηνπ θαίλνληαλ αξρηθά άζρεηα κε ηελ θπ-

ξίσο ηζηνξία θαη ηα μέραζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο, εκθαλίδνληαη κε λέ-

εο δηαζηάζεηο ζην ηέινο ηεο δηήγεζεο, κε απνηέιεζκα ην θείκελν λα απνθηά έλα 

απνθαιππηηθφ ραξαθηήξα (Γθφηζε 1988:156). ην δηήγεκα «Πνίνο ήηνλ ν θνλε-

χο ηνπ αδειθνχ κνπ» είλαη ελδηαθέξνπζα, γηα παξάδεηγκα, απφ αθεγεκαηηθή 

άπνςε ε αλαδξνκηθή αθήγεζε ηνπ Μηραήινπ, ε νπνία πεξηέρεη ζπλερείο παξεθ-

βάζεηο πνπ δελ θαίλνληαη λα ζρεηίδνληαη κε ηνλ Κηακήι, κέρξη πνπ ζηαδηαθά ηα 

λήκαηα ηεο αθήγεζεο ζα ζπλπθαλζνχλ θαη ζα απνθαιπθζνχλ νη δηαζπλδέζεηο κε 

ηελ ηζηνξία ηνπ Κηακήι. Άζρεηε, εθ πξψηεο φςεο, κε ηελ θεληξηθή γξακκή δξά-

ζεο είλαη θαη ε ίδηα «δξακαηηθή ηζηνξία ηνπ Κηακήι, πνπ ηελ αθεγείηαη ε κεηέξα 

ηνπ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα μερσξηζηφ δηήγεκα» (αρίλεο 1982:171). 
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Παξάιιεια, αλ δερηνχκε φηη ε αλζξψπηλε ςπρηθή θαηάζηαζε δέρεηαη ηελ 

επίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο, δελ ππάξρεη πην θαηάιιεινο ηξφπνο λα δηθαη-

νινγεζεί ν ζπζρεηηζκφο απηφο απφ ηελ πξνζθπγή ζην παξειζφλ. ηηο αλαιήςεηο, 

αληρλεχνπκε ηελ επηζπκία-ηάζε ηνπ Βηδπελνχ λα ςπρνγξαθεί ηνπο ραξαθηήξεο 

ηνπ. Λεηηνπξγψληαο σο ςπραλαιπηήο, πξνζπαζεί λα αλαιχζεη θαη λα εμεγήζεη 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ κέζσ 

ησλ αλαδξνκψλ ζην παξειζφλ ηνπο, νη νπνίεο απνηεινχλ «ηνικεξέο θαηαδχζεηο 

ζην βπζφ ηεο ςπρήο» (Μνπιιάο 1996:ξηδ΄). Απηέο γίλνληαη είηε άκεζα απφ ηνπο 

ίδηνπο, φπσο απφ ηνλ Παζράιε ζην «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο», απφ ην 

ειήκ ζην «Μνζθψβ-ειήκ», απφ ηε κεηέξα ζην δηήγεκα «Σν Ακάξηεκα ηεο 

κεηξφο κνπ», είηε έκκεζα, κέζσ ησλ αθεγήζεσλ άιισλ, φπσο ζηελ αθήγεζε 

ηεο ηζηνξίαο ηεο κεηέξαο απφ ην Μηραήιν ζην «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδεξ-

θνχ κνπ». Ζ κάλλα ηνπ αθεγεηή, θεληξηθφο ραξαθηήξαο ζε δχν δηεγήκαηα εκ-

θαλίδεηαη κε δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ επαίζζεηε θχζε ηεο 

ζην «Ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ», ε εκκνλή ηεο κε ηελ πηνζεζία θνξηηζηψλ, ε 

αδηαθνξία πξνο ηα ππφινηπα παηδηά αηηηνινγνχληαη χζηεξα απφ ηελ αλάιεςε-

απνθάιπςε απφ ηελ ίδηα ηνπ ακαξηήκαηφο ηεο. Ζ δεχηεξε θχζε ηεο ζην «Πνίνο 

ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδεξθνχ κνπ», δειαδή, «ν ηξαρχο θαη ζθιεξφο ραξαθηήξαο 

ηεο» (ζ. 101) δηθαηνινγείηαη, αληίζηνηρα, απφ ηελ αλαθνξά ζην παξειζφλ. Ζ α-

λαδξνκή απηή ζα γίλεη κέζσ ηεο αθήγεζεο ηνπ Μηραήινπ φζσλ δηαδξακαηίζηε-

θαλ ζηε δσή ηεο κεηέξαο, θαηά ηελ απνπζία ηνπ αθεγεηή. Θα νδεγήζεη ζηε κε-

ηαζηξνθή ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ (ηνπ θχξηνπ αθεγεηή) θαη 

ζηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ γηα λα βξεη ηνλ έλνρν. Ζ αλαθνξά ζε πνιιά επεηζφδηα 

ηνπ παξειζφληνο, ζρεηηδφκελα άκεζα κε ηελ αλζξψπηλε θαη αγλή κνξθή ηεο κά-

λαο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη θαινθάγαζε θαη κε ζπλερή ηνλ πφλν θαη ηελ πίθξα 

ηεο μεληηηάο, ζα ρηππήζεη ηηο επαίζζεηεο ςπρηθέο ρνξδέο ηνπ αθεγεηή, αθνχ ν 

μεληηεκέλνο δελ είλαη άιινο απφ απηφλ. ην ίδην δηήγεκα, κηα αθφκα αλάιεςε, ε 

αθήγεζε ηεο Σνπξθάιαο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ην εξσηηθφ δξάκα ηνπ γηνχ ηεο 

Κηακήι θαη ησλ φζσλ ππέθεξε, έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζχζηαζε ηεο ςπρνζχλζε-

ζεο ηνπ Κηακήι, ηελ θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε θφλν θαη ηελ 

ηειηθή «αζψσζε» ηνπ ζηα κάηηα ηνπ αθεγεηή, ψζηε λα αλαξσηηέηαη, ζην ηέινο 

ηνπ δηεγήκαηνο, πνηνο ήηαλ ηειηθά ν πξαγκαηηθφο δνινθφλνο ηνπ αδεξθνχ ηνπ. 

Απφ ηα παξαδείγκαηα απηά, δείγκαηα ηεο λαηνπξαιηζηηθήο γξαθήο ηνπ Βηδπελν-
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χ, αλαδχνληαη «νη άλζξσπνη κε ηελ ηξαγηθφηεηά ηνπο, Έιιελεο θαη Σνχξθνη, 

πηαζκέλνη ζην ίδην δφθαλν ηεο κνίξαο ηνπο» (Μνπιιάο 1996:ξηδ΄) θαη ζπκίδνπλ 

ηνπο ήξσεο ηνπ Νηνζηνγηέθζθη. 

 Φπρνγξαθηθφ ραξαθηήξα δηαπηζηψλνπκε θαη ζηηο αλαιήςεηο ζην «Μνζ-

θψβ-ειήκ». Δδψ, ν ζπγγξαθέαο δηεθδηθεί ην ξφιν ελφο απινχ ρξνλνγξάθνπ: 

«σο απινχο ρξνλνγξάθνο ... ζα γξάςσ ηελ ηζηνξία ζνπ» (ζ. 243), ν νπνίνο, αθνχ 

παξνπζηάζεη ηνλ ήξσά ηνπ θαη δηεγεζεί ην ρξνληθφ ηεο γλσξηκίαο ηνπο, ηνπ πα-

ξαρσξεί ακέζσο ην ιφγν. Έηζη, ν θχξηνο θνξέαο ηεο αθήγεζεο είλαη ν Μνζθψβ-

ειήκ, ελψ ν αξρηθφο αθεγεηήο παξεκβάιιεηαη ζπρλά γηα λα δψζεη εμεγήζεηο ή 

λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα. Ζ πνιπεπίπεδε, απφ άπνςε κνξθήο, θαη πνιχπαζε, 

απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ, ηζηνξία ηνπ ειήκ ρξεηάδεηαη κηα καθξνζθειή αλάιε-

ςε γηα λα εθηπιηρηεί. Ζ ηζηνξία ηνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ηζηνξία νπνηνπδήπν-

ηε αλζξψπνπ, αλεμάξηεηα απφ ζξεζθείεο θαη εζληθφηεηεο, πνπ γίλεηαη άζπξκα 

ηεο κνίξαο, ηεο εηκαξκέλεο θαη ηνπ πεπξσκέλνπ, ηνπ «θηζκέη» (ζ. 273) ζηελ πε-

ξίπησζε ηνπ ειήκ. Μέζα απφ κηα ζεηξά αλαιήςεσλ παξαθνινπζνχκε ηελ ηξα-

γσδία ηνπ ειήκ λα απιψλεηαη ζην ρξφλν, ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ, θαη ζην ρψ-

ξν, ελδηάκεζν θαη κε αζαθή φξηα πξνζδηνξηζκέλν, αλάκεζα ζε Αλαηνιή θαη Γχ-

ζε. Γηαγξάθεηαη σο έλαο αιηξνπηζηήο θαη γελλαίνο Σνχξθνο, ν νπνίνο βξήθε ηελ 

θαηαλφεζε πνπ έςαρλε φρη ζηνπο νκνεζλείο ηνπ Σνχξθνπο, αιιά ζηνπο ερζξνχο 

ηνπ, ηνπο Ρψζνπο, θαη έλησζε ηελ αλάγθε λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηνπ ζε έλαλ 

Έιιελα, ζηνλ αθεγεηή. Δδψ έγθεηηαη θαη ν πξσηνπφξνο θνζκνπνιηηηζκφο θαη 

θηιεηξεληζκφο ηνπ Βηδπελνχ.  

 Αληίζηνηρα, ζην δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ» ν ρξφλνο 

ηεο ηζηνξίαο (ηνπ κχζνπ) εθηείλεηαη κε αλαδξνκηθέο αθεγήζεηο ζε φιε ηε δηάξ-

θεηα ηεο δσήο ηνπ παππνχ (απφ ηε γέλλεζή ηνπ ηνλ θαηξφ ηεο ηνπξθνθξαηίαο 

κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ), ελψ ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο θαιχπηεη κφλν δχν κέξεο: ην 

παηδί θηάλεη ζην ρσξηφ έλα θζηλνπσξηλφ κεζεκέξη θαη θάζεηαη καδί κε ηνλ παπ-

πνχ ζην βξαρψδεο χςσκα, κέρξη πνπ δχεη ν ήιηνο θαη πέθηεη ε λχρηα. ε δχν κφ-

λν κέξεο, φκσο, ν κηθξφο εγγνλφο ζα αλαθαιχςεη πξαγκαηηθά ηνλ παππνχ, αθνχ 

ζα κάζεη γηα ηε δσή ηνπ θαη ζα ηνπ ιπζνχλ απνξίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παππνχ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Οη δηαδνρηθέο αλαιήςεηο-

αθεγήζεηο ηνπ παππνχ ζην παξειζφλ ηνπ ζα απνηειέζνπλ γηα ηνλ εγγνλφ έλα 

―ηαμίδη‖ απφ ην ―ζθνηάδη‖—ζην νπνίν δνχζε βπζηζκέλνο εμ αηηίαο ηεο θαληαζί-



 - 61 - 

αο, ηελ νπνία θαιιηεξγνχζαλ νη παξακπζηαθέο αθεγήζεηο ηνπ παππνχ— ζην 

―θσο‖, ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν ―ηαμίδη‖ απηφ ηνπ εγγν-

λνχ ζηελ ελειηθίσζε θαη ζηελ σξηκφηεηα ζα ζπκπέζεη ρξνληθά κε ην ζάλαην ηνπ 

παππνχ, ην κνλαδηθφ ―ηαμίδη‖ ηνπ παππνχ.  

Σέινο, έληνλα ςπρνγξαθηθή δηάζεζε παξαηεξνχκε ζην δηήγεκα «Αη ζπ-

λέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο». Ο Παζράιεο «εμηζηνξεί ην εξσηηθφ ηνπ δξάκα, 

εγθηβσηίδνληαο ηελ εμνκνιφγεζή ηνπ ζηελ θεληξηθή αθήγεζε» (Μνπιιάο 

1996:ξηο΄). Ζ αθήγεζή ηνπ είλαη «κεινδξακαηηθή θαη κε ππεξβνιέο» (αρίλεο 

1982:174), ηηο νπνίεο, φκσο, κπνξνχκε λα ―δνχκε‖, ζεκεηψλεη ν Π. Μάξθνγινπ 

«εληαγκέλεο ζην εθπλένλ ξνκαληηθφ θίλεκα ηεο επνρήο. Δθεί πνπ φια ηνλίδνληαη 

θαη κεγεζχλνληαη ζηε ζχγθξνπζε ησλ παζψλ. Έηζη δηθαηνινγνχληαη ην δξακαηη-

θφ βάζνο ησλ πξνζψπσλ, νη ραξαθηήξεο πνπ δνπλ κε έληαζε, νη έληνλεο ζπλαηζ-

ζεκαηηθέο δηαπινθέο πνπ θάπνηε παίξλνπλ αθξαίεο δηαζηάζεηο» (Μάξθνγινπ 

1996:39). Απφ ηελ άιιε, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ζηελ αλαδξνκηθή 

απηή αθήγεζε απηή βξίζθνπκε «ηελ θπξηαξρία ηεο αηηηνθξαηίαο», θαηά ην Μν-

πιιά (1996:ξηο΄), εθφζνλ ζε απηήλ αληρλεχνληαη ηα αίηηα ηεο παιαηάο ηζηνξίαο 

πνπ νδήγεζαλ ζηηο ζπλέπεηεο ηεο: «Ζ παιαηά ηζηνξία παξήιζελ, αιι‘ αη ζπλέ-

πεηαη παξέκεηλαλ!» (ζ. 169).   

Οη πνιιαπιέο αλαιήςεηο ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ επηηξέπνπλ ζην 

ζπγγξαθέα λα απνθεχγεη ηελ απιή, γξακκηθή ξνή ηεο αθήγεζεο. Δλζσκαηψλνλ-

ηαη κε ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ζηελ αθήγεζε, έρνληαο φρη κφλν πιεξνθνξηαθφ ρα-

ξαθηήξα, αιιά ζπκβάιινληαο ζηε ζθηαγξάθεζε ησλ ραξαθηήξσλ, δηθαηνινγψλ-

ηαο ην ραξαθηεξηζκφ πνπ απέδσζε ν Κ. Παιακάο ζην Βηδπελφ:«ππνβιεηηθφο 

δσγξάθνο ςπρψλ» (Σφκ. Ζ΄:492), θαη ζπκπαξαζχξνληαο ηνλ αλαγλψζηε ζε έλα 

παηρλίδη κπζηεξίνπ. Ζ πινθή, ράξε ζηε δηαρείξηζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ρξφλνπ 

θαη ζηε ζχλζεηε ρξνληθή νξγάλσζε, απνθηά γνεηεία. Ζ δηαπινθή ηνπ ρξφλνπ 

εκθαλίδεηαη, ινηπφλ, λα είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο δηαζηάζεηο θαη πάγηα αξρή ηεο 

αθεγεκαηηθήο γξαθήο ηνπ Βηδπελνχ. Απνπζηάδεη, σζηφζν, ζηα ζχληνκα δηεγή-

καηα «Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα» θαη «Πξσηνκαγηά», φπσο θαη ζηα παηδηθά 

δηεγήκαηα. Σα ηειεπηαία απνηεινχληαη απφ ηζηνξίεο, απιέο ζηε βάζε ηνπο, πνπ 

κεηαηξέπνληαη ζε ζχληνκα δηεγήκαηα, φπσο «Ο θιέπηεο» θαη «Σν ζθηάρηξν ηνπ 

ρσξαθηνχ» πνπ είλαη κνλνζέιηδα. Δθηφο απφ ην ζχληνκν πεξηερφκελν θαη ηελ 

πεξηνξηζκέλε έθηαζή ηνπο, ζεσξνχκε πσο ε απιή πινθή ησλ παηδηθψλ δηεγεκά-
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ησλ νθείιεηαη ζηελ επζχγξακκε, ρσξίο αλαρξνλίεο, ξνή ηεο αθήγεζεο θαη ππα-

γνξεχεηαη απφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη. Ο Βηδπελφο κε 

ηα παηδηθά ηνπ δηεγήκαηα απεπζχλεηαη ζε παηδηά, ηα νπνία απνζθνπεί λα ηα λνπ-

ζεηήζεη κέζσ ελφο απινχ κχζνπ κε ηε κνξθή παξαβνιήο ή κε αθεγήζεηο παξα-

κπζηαθνχ ραξαθηήξα, θαη, θπξίσο, κε ηα δηδάγκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ηζην-

ξίεο απηέο. Τπνζέηνπκε φηη ην επηκχζην δελ είλαη εχθνια θαηαλνεηφ απφ παηδηά, 

αλ αληίζηνηρα θαη ε αθήγεζε, ην ―φρεκα‖, κε ην νπνίν ε ηζηνξία θαηαιήγεη ζην 

δίδαγκα, δελ είλαη μεθάζαξε θαη γξακκηθή, φπσο γίλεηαη, άιισζηε, ζηα παξακχ-

ζηα. ηα παηδηθά αθεγήκαηα, ινηπφλ, ε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηεο αθήγεζεο πνπ 

νδεγεί ζε έλα ζπκπέξαζκα-δίδαγκα απαηηεί κηα νκαιή ξνή αθήγεζεο.  

 

1.1.2. Πξνιήςεηο ή πξνζεκάλζεηο; 

 

« Ο Σζέρνθ έιεγε πσο, αλ ζηελ αξρή ελφο δηεγήκαηνο θάπνηνο κηιάεη γηα 

έλα θαξθί ζηνλ ηνίρν, ζην ηέινο ν ήξσαο ζα θξεκαζηεί απφ ην θαξθί απηφ» 

(Σνκαηζέθζθη 1995:282) 

 

Μειεηψληαο ηηο αλαιήςεηο ζην δηεγεκαηνγξαθηθφ έξγν ηνπ Βηδπελνχ 

νδεγεζήθακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αθήγεζε ησλ ηζηνξηψλ δελ αθνινπζεί ηελ 

πξντνχζα ξνή ησλ γεγνλφησλ, θαζψο ηα δηεγήκαηα βξίζνπλ απφ αλαιήςεηο. Αλ-

ηίζεηα, ν αθεγεκαηηθφο ειηγκφο ησλ πξνιήςεσλ, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ αλάθιε-

ζε ελφο γεγνλφηνο πξηλ απηφ δηαδξακαηηζηεί απνδεηθλχνληαο ηελ παληνγλσζία 

ηνπ εμσδηεγεηηθνχ αθεγεηή, δε θαίλεηαη λα βξίζθεη εθαξκνγή ζηα εμεηαδφκελα 

δηεγήκαηα. Πξνζπαζψληαο λα αληρλεχζνπκε ηηο πξνιήςεηο ζην δηεγεκαηνγξαθη-

θφ έξγν ηνπ Βηδπελνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαιχζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, δηα-

πηζηψζακε φηη είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ρσξίο θάπνηα βαξχλνπζα ζεκαζία. Ζ έι-

ιεηςε ησλ πξνιήςεσλ ζεσξνχκε πσο, πηζαλψο, νθείιεηαη ζηελ επηινγή ηεο εζηί-

αζεο πνπ πηνζεηείηαη ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ θαη ε νπνία αλαιχεηαη ζην 

δεχηεξν θεθάιαην (Έγθιηζε). Πξνθαηαβνιηθά αλαθέξνπκε φηη ν αθεγεηήο δε 

δηεθδηθεί ζηηο δηεγήζεηο ηνπ ην πξνλφκην ηνπ παληνγλψζηε αθεγεηή κε κεδεληθή 

εζηίαζε, επηινγή πνπ ζα ηνπ επέηξεπε λα ―θηλείηαη‖ ζην ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην κέιινλ. Παξαηεξνχκε φηη ειάρηζηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε εζηί-

αζε είλαη απνθιεηζηηθά κεδεληθή θαη ν αθεγεηήο γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηα 
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πξφζσπα ηνπ έξγνπ. Αθφκα θαη φηαλ ππάξρνπλ ίρλε κεδεληθήο εζηίαζεο, πξνέξ-

ρνληαη απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ ψξηκνπ αθεγεηή, ελψ, ζπλδπάδνληαη κε εζσηεξηθή 

εζηίαζε, θαζψο ν αθεγεηήο παξαθνινπζεί ηα γεγνλφηα ζαλ έλα απφ ηα πξφζσπα 

ηνπ έξγνπ, ηνπ νπνίνπ, δειαδή, ε εζηίαζε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη νη γλψζεηο ηνπ 

ειιηπείο φζεο θαη ησλ ππνινίπσλ πξνζψπσλ. Ζ επηινγή, ινηπφλ, απηήο ηεο ηδηφ-

ηππεο εζηίαζεο δε ζα επέηξεπε ζηνλ αθεγεηή λα γλσξίδεη φζα ζα ζπκβνχλ ζην 

κέιινλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πξνιήςεσλ, θαηά ηηο 

νπνίεο ε αθήγεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ κειινληηθά γεγνλφηα. Υαξαθηεξηζ-

ηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην εμήο: ην δηήγεκα «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» πα-

ξαθνινπζνχκε κηα πξφδξνκε αθήγεζε, θαζψο ν αθεγεηήο παξνπζηάδεη πξνθα-

ηαβνιηθά ηηο πεξηπέηεηεο πνπ επξφθεηην λα πεξάζεη ζηελ μεληηηά θαη ηνπο θαεκν-

χο πνπ ζα πξφζθεξε ζηε κεηέξα ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απνπζίαο ηνπ. Ο ψξη-

κνο αθεγεηήο, ν νπνίνο έρεη γλψζε ηνπ ηη επαθνινχζεζε, ηνλίδεη ηελ εηξσλεία 

ηεο ππφζρεζεο ελφο δεθάρξνλνπ παηδηνχ ζηε κεηέξα ηνπ, ε νπνία, σζηφζν, δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε: «Γελ ήμεπξνλ αθφκε φηη δεθαεηέο παηδί φρη ηελ κεηέξα, αι-

ιά νπδέ ηνλ εαπηφλ ηνπ δελ δχλαηαη λα ζξέςε. Καη δελ εθαληαδφκελ νπνίαη θν-

βεξαί πεξηπέηεηαη κε πεξηέκελνλ θαη πφζαο πηθξίαο έκειινλ αθφκε λα πνηίζσ ηελ 

κεηέξα κνπ δηα ηεο μεληηείαο εθείλεο, δη‘ εο ήιπηδνλ λα ηελ αλαθνπθίζσ» (ζ. 

49). 

Οη ππφινηπεο αλαθνξέο ζην κέιινλ ηεο αθεγνχκελεο ηζηνξίαο, πνπ ζπ-

λαληά θαλείο ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ, ζπλάδνπλ κε έλα εηδηθφ ηχπν πξφιε-

ςεο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη, σο δηεπθξίληζε, απφ ην Gérard Genette ζηελ ηππνιν-

γία ηνπ κνληέινπ ηνπ. Ο G. Genette, εμεηδηθεχνληαο ην ζέκα ησλ πξνιήςεσλ, 

θάλεη ιφγν γηα κηα κνξθή πξφιεςεο, ηελ πξνζήκαλζε, «έλα ―κε-ζεκαίλνλ‖ ζπφ-

ξν, αλεπαίζζεην, πνπ ε ζπεξκαηηθή ηνπ αμία ζα αλαγλσξηζζεί αξγφηεξα κφλν 

θαη αλαδξνκηθά» (2007:140), ελλνψληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππφλνηεο, ηηο νπνίεο ν 

αθεγεηήο ζθνξπίδεη ζην θείκελφ ηνπ, νδεγψληαο ηνλ αλαγλψζηε ζε κηα ζπγθεθ-

ξηκέλε θαηεχζπλζε. Σνλίδεη, επίζεο, φηη ζηε δηαδηθαζία απηή ππεηζέξρεηαη ε ελ-

δερφκελε αθεγεκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλαγλψζηε πνπ επηηξέπεη «ηελ φιν θαη 

ηαρχηεξε απνθξππηνγξάθεζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ θψδηθα ελ γέλεη….. θαη ηνλ ελ-

ηνπηζκφ ησλ ζπφξσλ απφ ηελ εκθάληζή ηνπο θηφιαο» (Genette 2007:140). Ζ ηερ-

ληθή απηή θαίλεηαη λα βξίζθεη πεξηζζφηεξν αληαπφθξηζε θαη εθαξκνγή ζηελ πε-

ξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ελψ έρεη ήδε εληνπηζηεί θαη παξαηεξεζεί απφ κειεηε-
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ηέο ηνπ Βηδπελνχ, ρσξίο θπζηθά λα αθνινπζείηαη ε κεζνδνινγία ηνπ Genette πνπ 

εθαξκφδνπκε. Ο Βηδπελφο, ζχκθσλα κε ηνλ Π. Μνπιιά, μέξεη «λα θεληξίδεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε, λα ζθνξπίδεη πξφσξεο «ελδείμεηο» πνπ ε ζεκαζία 

ηνπο ζα θαλεί αξγφηεξα» (1996:ξα΄), ρξεζηκνπνηψληαο, φπσο επηζεκαίλεη ν Α-

ζαλαζφπνπινο, «ηα ηερλάζκαηα ηεο αγσλίαο θαη ηεο έθπιεμεο» (1996:172). Θε-

σξνχκε πσο νη πξνζεκάλζεηο δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζηα δηεγήκαηα ηνπ 

Βηδπελνχ γηα κηα έληνλε παξνπζία απηψλ ησλ ηερληθψλ πνπ απνηεινχλ, ζχκθσ-

λα κε ηνλ Αζαλαζφπνπιν, δχν απφ ηνπο πην γλσζηνχο θαη ρξεζηκνπνηεκέλνπο, 

αιιά φρη θαη ―αλαισκέλνπο‖, λφκνπο ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηεο πινθήο. 

Πξφθεηηαη γηα: 

«ην “λφκν ηεο έθπιεμεο”, θαηά ηνλ νπνίν κέζσ κηαο θαιιηεξγνχκελεο αιιά 

φρη πξαγκαηηθήο άγλνηαο ηνπ αλαγλψζηε επηδηψθεηαη ην απξφνπην θαη ε 

ππέξβαζε —αλ φρη θαη ε πιήξεο δηάςεπζε— ησλ αλακνλψλ ηνπ», θαη ην 

“λφκν ηεο αγσλίαο”, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηελ άγλνηα ηνπ αλαγλψζηε ζρε-

ηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, αιιά πνπ ζπλεπάγεηαη κηα ζπλείδεζε γηα 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εμέιημήο ηεο, ζπλείδεζε πνπ δεκηνπξγεί αλάινγεο αλα-

κνλέο πνπ πεξηκέλνπλ κηα πηζαλή ηθαλνπνίεζε ή δηάςεπζή ηνπο» (Αζαλα-

ζφπνπινο 1991:58). 

Απηφ, ηειηθά, πνπ δηαθαίλεηαη είλαη φηη ε ρξήζε ησλ λφκσλ ηεο αγσλίαο 

θαη ηεο πιάλεο ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ χπαξμε κηαο θαη κνλαδηθήο πξαγ-

καηηθφηεηαο, ηελ νπνία ππνηίζεηαη φηη απνδίδεη ν ξεαιηζκφο. Ζ δηάςεπζε ή κε 

ησλ αλακνλψλ ηνπ αλαγλψζηε θαζνδεγείηαη, δειαδή, κέζσ ησλ πξνζεκάλζεσλ 

δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη ε πξαγκαηηθφηεηα ζην αθεγεκαηηθφ θείκελν ππάξρεη 

γηα λα αλαηξέπεηαη.  

Ο G. Emrich παξαηεξεί φηη ν ζπγγξαθέαο αλαδεηά ηξφπνπο δηαηήξεζεο ή 

θαη ελίζρπζεο ηεο έληαζεο. ηεξίδεη ηελ άπνςε ηνπ ζηνλ ηξφπν ηεο αξρηθήο δε-

κνζίεπζεο ησλ δηεγεκάησλ, ζε πεξηνδηθά θαη ζε ζπλέρεηεο εθεκεξίδσλ, αλαθέ-

ξνληαο φηη, «αλ ν ζπγγξαθέαο είρε απηφ θαηά λνπ θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ, 

ζα έλησζε αλαγθαζκέλνο λα πξνβιέςεη ―θαζνξηζκέλα ηεκάρηα‖, θαη λα ηα δηα-

κνξθψζεη κε κηα απμαλφκελε έληαζε, ψζηε λα γίλεη ελδηαθέξνπζα ε ζπλέρεηα» 

(1985:5).  

Κάπνηεο απφ ηηο πξνζεκάλζεηο πνπ ε έξεπλα καο εληφπηζε, ρσξίο λα δηεθ-

δηθνχκε ηελ πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ, έρνπλ σο ζηα-
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ζεξφ αθεγεκαηηθφ κνηίβν ην ζάλαην, πνπ θαίλεηαη λα είλαη πξνζθηιέο ζέκα ζην 

Βηδπελφ, αθνχ, άιισζηε, ηνλ ζπλέηξερε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.  

Ζ έξεπλα καο ζπγθέληξσζε ηηο αθφινπζεο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο 

πνπ αθνινπζνχλ ην ηέρλαζκα ησλ πξνζεκάλζεσλ. ην δηήγεκα «Σν ακάξηεκα 

ηεο κεηξφο κνπ» εκπεξηέρνληαη αξθεηέο πξνζεκάλζεηο, ε παξαθνινχζεζε ησλ 

νπνίσλ νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε ζηε ιχζε ηνπ κπζηεξίνπ. Καηαξράο, ν ηίηινο ηνπ 

δηεγήκαηνο είλαη αηληγκαηηθφο, εθφζνλ δελ είλαη απφ ηελ αξρή γλσζηφ ην ―ακάξ-

ηεκα‖ ηεο κεηέξαο, νχηε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε ζπζρέηηζε ηεο ππεξβνιηθήο 

αγάπεο ηεο κεηέξαο πξνο ηελ Αλληψ θαη ηεο ηάζεο ηεο λα πηνζεηεί θνξίηζηα κε 

θάπνην ακάξηεκα. Ζ ππφζεζε ηνπ δξάκαηνο μεηπιίγεηαη, ελψ παξακέλεη ακείσην 

ην ελδηαθέξνλ θαη αλαπάληεηε ε απνξία ηνπ αλαγλψζηε, ε νπνία αλαδσππξψλε-

ηαη κε κηα παξάμελε θξάζε ζηελ πξνζεπρή ηεο κεηέξαο: «ελζπκήζεθεο ηελ α-

καξηίαλ κνπ θαη εβάιζεθεο λα κνπ πάξεο ην παηδί, γηα λα κε ηηκσξήζεο…» (ζ. 

40). Γε δίλεηαη απάληεζε πνπ λα νδεγεί ζηε δηαιεχθαλζε ηνπ κπζηεξίνπ θαη, 

ζπλεπψο, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αλαπάληεην ην εξψηεκα ηνπ ηίηινπ θαη λα 

ζπληεξείηαη ε αγσλία. Σν ―αίληγκα‖ ηνπ ηίηινπ μεδηαιχλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ 

εμέιημε ηεο ππφζεζεο, ε νπνία απνθηά χθνο αζηπλνκηθνχ κπζηζηνξήκαηνο, θαη 

νδεγεί ζηελ ηζηνξία-αλάιεςε ηεο κεηέξαο (α‘ εμνκνιφγεζε ηνπ ακαξηήκαηνο 

ζηνλ αθεγεηή). Με ην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο δίλεηαη ―ιχζε‖ (β‘ εμνκνιφγεζε 

ηνπ ακαξηήκαηνο ζηνλ Παηξηάξρε) —θαη πάιη αηληγκαηηθή ιφγσ ησλ δαθξχσλ 

ηεο κεηέξαο θαη ηεο ζησπήο ηνπ αθεγεηή— ζην πξφβιεκα πνπ ηέζεθε: «Οη νθ-

ζαικνί ηεο επιεξψζεζαλ δαθξχσλ θαη εγψ εζηψπεζα» (ζ. 57). Γειψλεηαη έηζη 

φηη ε απφπεηξα ―θάζαξζεο‖ είλαη αηειέζθνξε θαη γηα ηε κεηέξα θαη γηα ηνλ αθε-

γεηή, ελψ ε απνπζία πξννπηηθήο είλαη εκθαλήο. Ζ κεηέξα εμαθνινπζεί λα βαζα-

λίδεηαη ιφγσ ησλ ηχςεσλ παξά ηε ζπγρψξεζε ηνπ Παηξηάξρε. Απφ ην ζεκείν 

απηφ, ζεκεηψλεη ν Πέηξνο Υάξεο «αξρίδεη κηα άιιε ηζηνξία, εθείλε πνπ δεη κέζα 

ζηε δηθή ηνπ ζπλείδεζε ν αλαγλψζηεο. Σνχην είλαη ην πην βέβαην γλψξηζκα ηνπ 

αιεζηλνχ ινγνηερλήκαηνο: ε πξνέθηαζή ηνπ, ε ζπλέρεηά ηνπ έμσ απφ ηηο ζειίδεο 

ηνπ, ε αλαζηάησζε ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ, ε νδπλεξή θξίζε πνπ πξνθαιεί» 

(1968:44). Ζ άπνςε ηνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ «θξίζε ζπλείδεζεο», ζηελ νπνία αλα-

θέξεηαη ν Η.Μ. Παλαγησηφπνπινο (1954:29) πνπ θαίλεηαη λα είλαη, ηειηθά, θνηλφ 

ζεκείν ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ.  
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 Πξνζήκαλζε παξαηεξείηαη, επίζεο, ζρεηηθά κε ην ζάλαην ηεο Αλληψο. Σα 

ζηνηρεία πνπ πξναγγέιινπλ ην ζάλαην είλαη ην κνηξνιφγη, ε πξσζχζηεξε θξάζε 

«Χ! είπνλ, απέζαλε ην θαυκέλν ην Αλληψ καο!... » (ζ. 42), ν λεθξφο παηέξαο πνπ 

θάλεη ζεκαδηαθέο εκθαλίζεηο ζηελ αθήγεζε: «επέξαζελ ε ςπρή ηνπ παηέξα ζνπ! 

Δίπε παξαθνινπζνχζα εηζέηη ηελ πηήζηλ ηεο ρξπζαιιηδίνπ…» (ζ. 43). Ο ηειεπ-

ηαίνο ιεηηνπξγεί σο πξνάγγεινο ηνπ ζαλάηνπ: ε αλαθνξά ζην ζάλαην θαη ζηα 

«ζαιηβάξηα» (ζ. 42) ηνπ, ε ζθελή κε ηελ πξνζεπρή θαη ηελ επίθιεζε ζηελ ςπρή 

ηνπ λεθξνχ πξνεηνηκάδνπλ γηα έλαλ επηθείκελν ζάλαην. Σν ηέινο πιεζηάδεη θαη 

έξρεηαη αθξηβψο ηε ζηηγκή φπνπ θνξπθψλεηαη ε ειπίδα: «ε κεηέξα εζεθψζε η-

ιαξά θαη επραξηζηεκέλε-γιπθχ θαη ζπκπαζεηηθφλ κεηδίακα δηέζηεηιε ηα ρείιε 

ηεο άξξσζηεο, ελψ ην λεξφ έκειιε ησ φληη λα ηελ ηαηξεχζε, αθνχ θαη ήλνημε ην-

πο νθζαικνχο θαη πξνζεπάζεζε λ‘ αλαπλεχζε…» (ζζ. 43-44). Έηζη, ην αλακε-

λφκελν ηέινο ηεο Αλληψο έξρεηαη ζρεδφλ θπζηθφ θαη δειψλεηαη ρσξίο ξεαιηζηηθά 

ζηνηρεία, ρσξίο ηε ρξήζε νδπλεξψλ ιέμεσλ παξά κφλν κε κηα ιηηή θξάζε: «Σν 

θαυκέλν καο ην Αλληψ! εγιίησζελ απφ ηα βάζαλά ηνπ!... » (ζ. 44). πκπιεξσκα-

ηηθά αλαθέξνπκε φηη ηφζν ην κνηξνιφγη φζν θαη ην ιατθφ δξψκελν πνπ πξνεγν-

χληαη ηνπ ζαλάηνπ ζπλπθαίλνληαη κε ζηνηρεία ιανγξαθηθά, κε δνμαζίεο θαη αληη-

ιήςεηο γχξσ απφ ην ζάλαην, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ απιά πιεξνθνξηαθφ ζηνη-

ρείν, αιιά ελζσκαηψλνληαη νκαιά θαη κε ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ζηελ αθήγεζε. 

Σν δηήγεκα «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο» ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ 

ηδηαίηεξα ζχλζεηε πινθή ηνπ. Απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απνηειείηαη απφ δχν 

μερσξηζηέο ηζηνξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα θαη λα απν-

ηειέζνπλ ελδερνκέλσο δχν δηαθνξεηηθά δηεγήκαηα. Ζ πξψηε ηζηνξία, ηελ νπνία 

αθεγείηαη ν ίδηνο ν αθεγεηήο, αθνξά ζηελ έγθιεηζηε θνπέια ηνπ θξελνθνκείνπ, 

ελψ ε δεχηεξε ηζηνξία, ηελ νπνία αθεγείηαη ν Παζράιεο, πεξηζηξέθεηαη γχξσ 

απφ ηε ζρέζε ηνπ Παζράιε κε ηελ Κιάξα. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε ζην ελ 

ιφγσ δηήγεκα εμάπηεηαη, επεηδή ε ζχλζεζε ηεο αθήγεζεο ηνλ ―πξνθαιεί‖ λα α-

λαδεηήζεη ηνπο αξκνχο πνπ ζπλδένπλ ηηο δχν ηζηνξίεο. Ο Γ. Σδηφβαο, εζηηάδνλ-

ηαο ζην ξφιν ηνπ αλαγλψζηε, ππνζηεξίδεη πσο ην ζπγθεθξηκέλν δηήγεκα απνδε-

ηθλχεη πσο «ε ηζηνξία ηνπ δηεγήκαηνο δελ ππάξρεη a priori, δελ πξνεγείηαη πάλ-

ηνηε ηεο αθήγεζεο, αιιά ε ίδηα αθήγεζε θαηαζθεπάδεη ηελ ηζηνξία θαη ππνδεηθ-

λχεη ηνπο ηξφπνπο άξζξσζεο ησλ ζπκβάλησλ» (2002:73). Σα δχν αθεγνχκελα 

γεγνλφηα ελψλνληαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο κέζα απφ ζηνηρεία 
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πνπ ε νμπκκέλε παξαηεξεηηθφηεηα ελφο ηθαλνχ αλαγλψζηε ζα αλαγλψξηδε. Σν 

―αθεγεκαηηθφ νηθνδφκεκα‖, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Γ. Σδηφβαο, ζα θαηαξ-

ξεχζεη, αλ δελ αλαθαιπθζνχλ κηα ζεηξά απφ αλαινγίεο θαη αηηηαθέο ζρέζεηο, ε 

εξκελεία ησλ νπνίσλ κεηαηξέπεη ηνλ αλαγλψζηε φρη κφλν ζε εξκελεπηή αιιά 

θαη ζε ζηφρν ηεο αθήγεζεο. Σν πιέγκα ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ θαη ε ινγηθή ηεο 

αλαινγηθήο αιιεινπρίαο δελ απνζθνπεί, σζηφζν, λα πεξηνξίζεη ηελ ειεπζεξία 

ηνπ αλαγλψζηε θαη λα κελ ηνπ επηηξέςεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία, αιιά λα απνδερ-

ηεί ηελ εξκελεία ηε βαζηζκέλε ζηε ινγηθή ηεο αλαινγίαο (2002:73-74). Ζ δηαδη-

θαζία ηαχηηζεο ηεο θνπέιαο ηνπ αζχινπ κε ηελ Κιάξα ―ππνβάιιεηαη‖ θαηά θά-

πνηνλ ηξφπν ζηνλ αλαγλψζηε κέζα απφ ζηαδηαθέο ζπκπηψζεηο θαη ηπραίεο απν-

θαιχςεηο πνπ αλαιακβάλεη λα εξκελεχζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ν αθεγε-

ηήο θαη θαηά πξνέθηαζε ν αλαγλψζηεο. Ζ δεχηεξε ηζηνξία πξννησλίδεηαη ζηελ 

πξψηε ηζηνξία, έηζη ψζηε ε πεξηγξαθή θαη ε απεηθφληζε ηεο αλψλπκεο θνπέιαο 

ηνπ αζχινπ (πξψηε ηζηνξία ηνπ αθεγεηή) λα ζπγθιίλεη ππαηληθηηθά κε ηελ πε-

ξηγξαθή ηεο Κιάξαο ηεο αγαπεκέλεο ηνπ Παζράιε (δεχηεξε ηζηνξία). Ζ Δι. Λη-

αλνπνχινπ, κειεηψληαο ην ―ρψξν‖ ζην δηήγεκα απηφ δηαπηζηψλεη φηη ε πεξηγξα-

θή ηνπ ςπρηαηξείνπ απφ ηνλ αθεγεηή παξαπέκπεη ζε έλα ρψξν πνπ ζα κπνξνχ-

ζακε λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε παξαδεηζέλην. ηνλ παξάδεηζν παξαπέκπεη, ζηε 

ζπλέρεηα, θαη ε αίζνπζα, φπνπ ν αθεγεηήο παξαθνινπζεί ηελ ηαηξηθή εμέηαζε 

κηαο λέαο απφ ην Freiburg πνπ είρε παξαθξνλήζεη απφ εξσηηθή απειπηζία. Ζ πε-

ξηγξαθή ηεο Κιάξαο απφ ηνλ Παζράιε ζηε δεχηεξε ηζηνξία είλαη παξφκνηα κε 

ηελ πεξηγξαθή ηεο άξξσζηεο ζην ςπρηαηξείν (εηθφλα ηνπ αγγέινπ), δεκηνπξγψλ-

ηαο έλα θαλεξφ ππαηληγκφ ηνπ ζπγγξαθέα πξνο ηνλ αλαγλψζηε, ψζηε λα αλαθα-

ιχςεη ηε ζπκκεηξία αλάκεζα ζηηο δχν γπλαίθεο, λα ηηο ηαπηίζεη θαη λα ππνςηαζ-

ηεί ην ζάλαην ηεο Κιάξαο θαη ηεο άξξσζηεο ηνπ ςπρηαηξείνπ, εθφζνλ ε εηθφλα 

ηνπ παξαδείζνπ θαη ηνπ αγγέινπ παξαπέκπνπλ ζην ζάλαην (Ληαλνπνχινπ 

1998:65-70). Σελ ηαχηηζε απηή ησλ δχν γπλαηθψλ ππνζηεξίδεη θαη ν Γ. Σδηφβαο, 

ν νπνίνο πξνζζέηεη φηη «ε φιε αηκφζθαηξα ηνπ δηεγήκαηνο θαη ε πξνζπάζεηα 

ηνπ αθεγεηή θαηαηείλνπλ ψζηε ν αλαγλψζηεο λα ηαπηίζεη ηα δχν πξφζσπα» 

(2002:73). Οη δχν ηζηνξίεο ηέκλνληαη ηειηθά θαη δέλνληαη αξηζηνηερληθά απφ ηνλ 

αθεγεηή κέζα απφ ηελ εξκελεπηηθή ηνπ παξέκβαζε. Σν γξάκκα ηνπ παηέξα ηεο 

Κιάξαο, δειαδή, ζα ιεηηνπξγήζεη σο ζπλδεηηθφο ηζηφο αλάκεζα ζηηο δχν ηζηνξί-

εο. Ο αθεγεηήο ζπλδέεη ηα ζηνηρεία πηζηεχνληαο πσο νη δχν θνπέιεο είλαη ην ίδην 
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πξφζσπν θαη επηθαιείηαη ηελ ακθηζεκία ησλ γξαθνκέλσλ ηνπ παηέξα ηεο Κιά-

ξαο ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Παζράιε επηκέλνληαο πσο ην πεξηερφκελν απ-

ηήο ηεο επηζηνιήο δε κηιάεη γηα ζάλαην. «Γηαλνίγεηαη, δειαδή, κηα λέα πξννπηη-

θή, έλα αλέιπηζηα θαιφ ελδερφκελν: ε Κιάξα λα είλαη δσληαλή (Καθαβνχιηα 

1998:126). Χζηφζν, ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο ζα δηαιχζεη απηή ηελ πξφζθαηξε ρα-

ξά, θαζψο ν ζάλαηνο ηεο Κιάξαο ζα επαιεζεπηεί, αλ θαη φρη ξεηά (κέζσ ηεο δε-

χηεξεο επηζηνιήο), θαη ε ηαπηνπξνζσπία κε ηελ θνπέια ηνπ θξελνθνκείνπ ζα 

επηβεβαησζεί. Ο ζπγγξαθέαο έληερλα καο νδήγεζε ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, κε 

ηελ αθήγεζε ηνπ ρξνληθνχ ελφο πξναλαγγειζέληνο ζαλάηνπ.  

Ο ηίηινο, επίζεο, ηνπ δηεγήκαηνο ιεηηνπξγεί ππαηληθηηθά δεκηνπξγψληαο 

αγσλία γηα επηθείκελα αξλεηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο «πξνζδηνξίδεη ηελ αθή-

γεζε σο αλαδήηεζε κηαο απάληεζεο θαη θαηνρπξψλεη ηε ζθελνζεζία ηεο πινθήο 

ζέηνληαο ζηνλ αλαγλψζηε έλα εξψηεκα» (Υξπζαλζφπνπινο 1994:74). Ζ έληαζε 

θαη ην κπζηήξην επηηείλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο, θαζψο, εθηφο απφ 

ην ζάλαην ηεο Κιάξαο πνπ πξννησλίδεηαη, αθζνλνχλ νη ππαηληγκνί θαη γηα ην ζά-

λαην ηνπ Παζράιε. Πξψηα απφ φια, ε επηθίλδπλε ηδηφηεηα ηνπ κεηαιιεπηή, ε 

νπνία επαλέξρεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ελδπκαζίαο, δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα 

θφβνπ γηα κηα αξλεηηθή εμέιημε θαη αθήλεη λα αησξείηαη ε ζθηά ηνπ ζαλάηνπ. 

ην ζάλαην παξαπέκπνπλ θαη νη κειαγρνιηθνί ζηίρνη ηνπ Γθαίηε πνπ απαγγέιιεη 

ν Παζράιεο «κεηά βαζένο πάζνπο θαη αιεζνχο ζπλαηζζήκαηνο ηεο ζεκαζίαο 

απηψλ» (ζ. 160), ψζηε ν αθεγεηήο λα δειψζεη: «δελ εμεχξσ πσο κ‘ επξνμέλε-

ζαλ ηελ γιπθείαλ αλαηξηρίαζηλ, θαη έθεξνλ εηο ηνπο νθζαικνχο κνπ ηα δάθξπ-

α…» (ζ. 160). Ζ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ ππνγξακκίδεηαη, αθφκε, κε ηελ εμήγεζε 

ηνπ Παζράιε γηα ηνλ ηδηφηππν ραηξεηηζκφ ησλ Κιανπζζαιείσλ: «Έζν ηπρεξφο 

[…] λα κελ πέζε θαλείο ππφγεηνο ζφινο θαη ζε πιαθψζε…» (ζ. 162). Μηα αθφ-

κα πεξίπησζε πνπ παξαπέκπεη ζην ζάλαην ζρεηίδεηαη κε ηελ ελδπκαζία-

εκθάληζε ηνπ Παζράιε θαη αθνξά ζηελ νκνηφηεηα ηνπ Παζράιε κε ηνλ εζνπνηφ 

πνπ παίδεη ην ξφιν ηνπ Ηπηάκελνπ Οιιαλδνχ ζηελ νκψλπκε φπεξα ηνπ Βάγθλεξ: 

«ν ππνθξηζείο ην πξφζσπνλ ηνχην εζνπνηφο επαξνπζηάζζε, σο ζπλήζσο, καπξν-

θνξεκέλνο, κε καχξα κάηηα, καχξα καιιηά θαη γέλεηα, αιιά κε ηέηνηνλ θφςηκνλ 

θαη ηφζνλ σρξφο θαη κειαγρνιηθφο, ψζηε πνιινί ελφκηζαλ φηη έβιεπνλ εκέ επί 

ζθελήο» (ζ. 173). «Ζ νκνηφηεηα επεθηείλεηαη θαη ζην ηέινο ηνπο, θαζψο ν Ηπηά-
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κελνο Οιιαλδφο βπζίδεηαη θάησ απφ ηα θχκαηα ηεο ζάιαζζαο, ελψ ν Παζράιεο 

πεζαίλεη θάησ απφ ηα ρψκαηα ηεο ππφγεηαο ζηνάο» (Ληαλνπνχινπ 1998:72). 

Τπφ κνξθή εξσηήκαηνο, ην νπνίν απαηηεί ελαγσλίσο κηα απάληεζε, δηα-

ηππψλεηαη ν ηίηινο ηνπ δηεγήκαηνο «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ». Ζ 

αθήγεζε θξχβεη πεξίηερλα θαη εδψ ζπφξνπο κπζηεξίνπ πνπ πξνθαινχλ ηηο εξ-

κελεπηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ αλαγλψζηε. Ζ πξννηθνλνκία, πξνζήκαλζε ζχκθσλα 

κε ην G. Genette, ζεκαηνπνηείηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ εζίκνπ ηεο «ζνπξβηάο» 

(ζ. 95) πνπ καο εηζάγεη ζην νηθνγελεηαθφ πξφβιεκα. Ζ γλσζηή εζηκηθή ελέξγεηα 

γηα ηελ πξφγλσζε ηνπ κέιινληνο, ε νπνία εκπεξηέρεηαη ζηελ αθήγεζε ηεο κεηέ-

ξαο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Βηδπελφ, γηα λα πξνζδψζεη απφρξσζε κπζηεξίνπ 

ζηελ αθεγεκαηηθή πινθή. Γελ πεξηγξάθεηαη απιψο έλα έζηκν, ψζηε λα αληαπνθ-

ξίλεηαη ζηνπο εζνγξαθηθνχο ζθνπνχο ηνπ δηεγήκαηνο. Αληίζεηα, «πξνζαξκφδε-

ηαη ζην ζηφρν ηνπ ζπγγξαθέα λα δεκηνπξγήζεη αηκφζθαηξα κπζηεξίνπ θαη ελδη-

αθέξνληνο, φζνλ αθνξά ηελ επαιήζεπζε ηνπ νησληζκνχ» (Απδίθνο 1996:182). 

Δπίζεο, ε νκνηφηεηα ηνπ Υξεζηάθε κε ηνλ ηαρπδξφκν ιεηηνπξγεί σο ιαλζάλνπ-

ζα πιεξνθνξία, θαζψο απφ λσξίο πξννηθνλνκεί ην ηειηθφ ζπκβάλ, ε ζεκαζία 

ηεο νπνίαο ζα θαλεί αξγφηεξα: εμαηηίαο απηήο ν Υξεζηάθεο ζα βξεζεί λεθξφο. 

Σέινο, νη εηθαζίεο ηνπ αθεγεηή, ν νπνίνο επηρεηξεί κέζα απφ θαληαζηαθέο πξν-

βνιέο λα εηθάζεη ηε ιχζε ηνπ αηλίγκαηνο, πξνεηνηκάδνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ 

ηειηθή έθβαζε ηεο ππφζεζεο:  

«Πνιιήλ ήδε ψξαλ κεηά ηελ απνρψξεζελ ηεο κεηξφο κνπ, εθαζήκελ έηη 

νθιάδελ επη ηνπ εξπζξνχ “ρξακίνπ” ηνπ ρακεινχ ζνθά, θχπησλ πξνο ην 

ακπδξφλ θψο ειεεηλνχ ιπρλαξίνπ, θαη πξνζπαζψλ λα δηαζθεδάζσ ηαο ζθέ-

ςεηο θαη ηαο δσεξάο ηεο θαληαζίαο κνπ εηθφλαο δηα ηεο αλαγλψζεσο, δελ 

ελζπκνχκαη πιένλ ηψξα ηηλφο βηβιίνπ. Αιιά ηα αληηθείκελα ηεο λνεξάο ν-

ξάζεσο παξεκπξφζζνπλ κεηαμχ εκνχ θαη ηνπ βηβιίνπ, πνιχ θσηεηλφηεξα 

ησλ θχιισλ απηνχ, θαη ε αλάγλσζίο κνπ θαζ‟ φινλ ην δηάζηεκα δελ ήην 

παξά κεραληθψο ησλ νθζαικψλ πεξίπαηνο επί ησλ γξακκψλ εθάζηεο ζειί-

δνο» θαη «Ζ ηζηνξία ηνπ δπζηερνχο Κηακήι εμειίζζεην ελ δσληαλαίο εηθφ-

ζηλ ελψπηνλ ησλ θιεηζηψλ νθζαικψλ κνπ..» (ζ. 125).  

Ζ ιχζε ηνπ κπζηεξίνπ είλαη πνιχ θνληά, ην αίληγκα αξρίδεη λα μεδηαιχ-

λεηαη θαη ε έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θνξπθψλεηαη. Ο αθεγεηήο ζθέπηεηαη θαη 

αλαιχεη ηα πεξηζηαηηθά ηεο δσήο ηνπ Κηακήι, θαη αηζζάλεηαη θάπνην δπζάξεζην 
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ςπρηθφ ζπλαίζζεκα: «κία αφξηζηνο αλεζπρία», «ελ θξπθφλ ζπλαίζζεκα» (ζ. 

125). Ακέζσο κεηά, ν Κηακήι ζα εμνκνινγεζεί ζηνλ αθεγεηή φηη απηφο είλαη ν 

θνληάο ηνπ αδειθνχ ηνπ. 

Μηα αθφκα πξνζήκαλζε πνπ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζην 

ζάλαην ζπλαληάκε ζην δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ». Πξφθεηηαη 

γηα κηα ηδηφηππε πξννηθνλνκία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ παππνχ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

αλαγλψζηε κε ηε ζπρλή επαλάιεςε ηεο θξάζεο «ν παππνχο παιεχεη κε ηνλ άγ-

γειν» (ζ. 209), θαη, θπξίσο, κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ νλείξνπ ηνπ εγγνλνχ. Ο ζάλα-

ηνο ηνπ παππνχ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αθήγεζε ηνπ νλείξνπ, παξνπζηάδεηαη σο 

ηεηειεζκέλν γεγνλφο, ζηνρεχνληαο ζηε δεκηνπξγία ςεπδψλ αλακνλψλ ηνπ αλαγ-

λψζηε, εθφζνλ ζηελ πνξεία, φηαλ ν εγγνλφο ζπλαληά ηνλ παππνχ ηνπ, δηαπηζηψ-

λεη φηη δελ ηζρχεη απηφ πνπ αλακελφηαλ: «ν παππνχο εβξφληεμελ ηνλ άγγεινλ 

ρακαί θαη ηελ εζθαπνχιεζελ» (ζ. 220). Δπαιεζεχεηαη, σζηφζν, κε ηνλ ηειηθφ 

ζάλαην ηνπ παππνχ ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Ζ πξνζήκαλζε απηή έρεη δηηηή, επν-

κέλσο, ιεηηνπξγία, φπσο ππνγξακκίδεη ε Ε. Γθφηζε, δηφηη «δηαςεχδεηαη κε ιαλ-

ζάλνπζα εηξσλεία ε πξνεγνχκελε δηάςεπζε ησλ αλακνλψλ ηνπ αλαγλψζηε, ελψ, 

παξάιιεια, κε ηελ πξνιεπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζαλάηνπ, απνθεχγεηαη ε ηειηθή 

πεξηγξαθή πνπ ζα πξνθαινχζε κηα ηερλεηή αληζζνξνπία» (1988:153).  

Σέινο, αθφκα θαη ζην ζχληνκν δηήγεκα «Πξσηνκαγηά» ε πξνζήκαλζε 

απνηειεί αθεγεκαηηθφ ηέρλαζκα. Ζ επηκνλή ηνπ αθεγεηή λα πξαγκαηνπνηήζεη 

έλα ηαμίδη ηελ εκέξα ηεο Πξσηνκαγηάο επηθέξεη ηελ ελαληίσζε ηνπ Γέξν-

Μφζθνπ, ν νπνίνο δηαηππψλεη ηελ αληίδξαζε ηνπ ππφ ηε κνξθή απεηιήο: «-

πνηνο θηλήζεη αχξην γηα ηαμίδη, θάηη θαθφ ζα ηνλ εχξε ζην δξφκν, ζα γπξίζε κη-

ζφζηξαηα» (ζ. 296). Γχξσ απφ απηφ ην πξνθεηηθφ πξναλάθξνπζκα πξνσζείηαη ε 

πινθή, αθήλνληαο λα αησξείηαη ε επαιήζεπζε ή ε δηάςεπζή ηνπ κέρξη ην ηέινο 

ηνπ δηεγήκαηνο: «εβεβαηψζελ ηνπιάρηζηνλ εγψ εκπξάθησο, φηη φπνηνο ηαμηδεχεη 

Πξσηνκαγηά, γπξίδεη πίζσ απφ ηα κηζφζηξαηα» (ζ. 306).  

 

 

 

1.2. Γηάξθεηα 
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Ο ―ρψξνο ηνπ θεηκέλνπ‖ απνηειεί ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα ρξνληθήο έθ-

θξαζεο ηεο αθήγεζεο, εθφζνλ ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο δελ κπνξεί λα λνεζεί πα-

ξά σο ―ρψξνο ηνπ θεηκέλνπ‖, δειαδή σο ―ςεπδνρξφλνο‖. πσο ππνζηεξίδεη ν G. 

Genette, «ην θείκελν δελ έρεη άιιε ρξνληθφηεηα απφ απηήλ πνπ δαλείδεηαη κεησ-

λπκηθά απφ ηνλ ρξφλν ηεο αλάγλσζεο» (2007:94). Μέξνο ηεο ηδηνηππίαο ηνπ Βη-

δπελνχ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηνλ Κ. ηεξγηφπνπιν, ην γεγνλφο φηη «ζπκπηχζζεη 

κχζνπο κε ζπζηαηηθά κπζηζηνξήκαηνο ζηελ έθηαζε ηνπ δηεγήκαηνο θαη ηεο λνπ-

βέιαο». Θεσξεί πσο ν Βηδπελφο έρεη «θιέβα κπζηζηνξηνγξάθνπ παξφιν πνπ ζπ-

λνςίδεη ηνπο κχζνπο ηνπ ζε δηεγήκαηα κε κηθξφηεξε έθηαζε». Άιισζηε, «ν ππ-

ξήλαο κεξηθψλ αθεγεκαηηθψλ έξγσλ ηνπ έρεη κέζα ηνπ ―δπλάκεη‖ ηα ζπζηαηηθά 

ηνπ κπζηζηνξήκαηνο» (ηεξγηφπνπινο 1997:51). Ο K. Παιακάο είρε παξαηεξή-

ζεη ην παξαπάλσ ζεκεηψλνληαο πσο «ηα νιίγα δηεγήκαηά ηνπ, επκεγέζε, κε θαη 

απνζηέξγνληα ην πεξίπινθνλ, ηζηνξήκαηα, κηθξφλ ηη ππνιείπνληαη φπσο αλαπ-

ηπρζψζηλ εηο κπζηζηνξήκαηα. Φαίλεηαη εθ ηνχησλ φηη ξέπεη πξνο ηελ κπζηζηνξη-

νγξαθίαλ ηελ αξρέηππνλ θαη πεξηπεηεηψδε, ηελ γφληκνλ εηο πινθάο θαη πεξηπιν-

θάο ζπκβάλησλ» (ηφκ. Α΄:159). Χο πξνο απηφ ν Απ. αρίλεο αλαθέξεη πσο ν Βη-

δπελφο «απιψλεη ηελ αθήγεζή ηνπ, γηα λα ζπκπεξηιάβεη ζην δηήγεκά ηνπ φιν ην 

πιάηνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φιε ηελ έθηαζε ησλ θαζεκεξηλψλ, εμσηεξηθψλ ή 

εζσηεξηθψλ, ζρέζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ησλ πξνζψπσλ ηνπ» (1982:161). Σα 

δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Π. Μνπιιά, ηείλνπλ «λα μεπεξλνχλ ην 

κνλνθεληξηζκφ ηνπ ελφο επεηζνδίνπ, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ην ηππηθφ δηήγεκα κε 

ηελ αθήγεζε πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ιίγα πξφζσπα θαη απφ έλα θαίξην γηα 

ηνλ ήξσα γεγνλφο ζε κηθξή δηάξθεηα ρξφλνπ, θαη εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα» 

(1960: δ΄) Ο κπζηζηνξεκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηεγεκάησλ θαη ην ―άπισκα‖ 

ηεο αθήγεζεο εμεγείηαη κε ηηο ηερληθέο πνπ δεκηνπξγνχλ αληζνρξνλία θαη εηδηθφ-

ηεξα κε φζεο νδεγνχλ ζε επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ ηεο αθήγεζεο. Γε ιείπνπλ, 

σζηφζν, νη ζπληκήζεηο ηνπ ρξφλνπ ηεο ηζηνξίαο κε ειιείςεηο, πνπ αθνξνχλ ζε 

ππεξπήδεζε γεγνλφησλ, φρη ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ γηα ηελ εμέιημε, θαη κε πεξη-

ιήςεηο, πεξηιεπηηθέο, δειαδή, εθζέζεηο γεγνλφησλ, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε επη-

ηάρπλζε ηεο αθεγεκαηηθήο ηαρχηεηαο. Δλψ, μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδν-

πλ θαη νη ζθελέο πνπ κεηαηξέπνπλ ηε «δηήγεζε» ζε «κίκεζε». 

1.2.1 Ιζνρξνλία 
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Ο δηάινγνο, ζθελή θαηά ην G. Genette, πνπ ζπληζηά ηζνρξνλία, απαληά-

ηαη αξθεηά ζπρλά ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη πνηθηινηξφ-

πσο. Γηα παξάδεηγκα, ζην δηήγεκα «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ», ν δηάινγνο 

Γησξγή-κεηέξαο γηα ηε ζεηή θφξε (ζζ. 50-51) εηζάγεηαη ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή 

ηεο αθήγεζεο, γηα λα θσηίζεη ηε δξάζε ησλ πξνζψπσλ θαη ηελ ςπρηθή ηνπο δηά-

ζεζε. πλαληάκε, επίζεο, ζθελέο πνπ πξνζδίδνπλ κηα θσκηθή λφηα ζηελ αθήγε-

ζε, φπσο νη δηάινγνη κε ηνλ θ. Π ζην «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο» (ζζ. 

73-74, 86-87) πνπ δηαλζίδνληαη κε ηελ εηξσληθή ρξνηά ηνπ αθεγεηή-ζπλνκηιεηή. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ζθελέο αλάκεζα ζηνλ αθεγεηή θαη ηνλ θαζεγεηή 

ζην «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο» (ζζ. 142-143, 151-152), θαηά ηηο ν-

πνίεο παξαθνινπζνχκε ηε ζπδήηεζε αλάκεζα ζε δχν κνξθσκέλνπο. Ζ γιψζζα 

ησλ ζπλδηαιεγφκελσλ, ην πεξηερφκελν, ε αλαθνξά ζηνλ κεξν θαη ζηνλ Γθαίηε 

δηαθνξνπνηνχλ απηφ ην είδνο δηαιφγνπ ζε ζρέζε κε ηνπο δηαιφγνπο πνπ δηαδξα-

καηίδνληαη αλάκεζα ζε ―απινχο‖, ―ιατθνχο‖ αλζξψπνπο, φπσο ε ζθελή κε ηνλ 

εγγνλφ θαη ηνλ παππνχ ζην δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ», ή ηνπο 

ζχληνκνπο δηαιφγνπο αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ζην Γέξν-Μνχξην ζην «Πνίνο 

ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ». Οη ηειεπηαίνη είλαη δηάινγνη πνπ ραξαθηεξί-

δνληαη απφ γλεζηφηεηα θαη έιιεηςε επηηήδεπζεο. Ζ αλαθνξά ζηα είδε ησλ δηα-

ιφγσλ θαη ζην πεξηερφκελν ηνπο δελ εμαληιείηαη εδψ, θαζψο απηφ ζα απνηεινχ-

ζε έλα ελδηαθέξνλ αιιά μερσξηζηφ ηκήκα εξγαζίαο.  

Απηφ ην νπνίν ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε, σζηφζν, είλαη φηη ν δηάινγνο θα-

ίλεηαη λα ιεηηνπξγεί σο ν θακβάο ηεο αθεγεκαηηθήο ηέρλεο ηνπ Βηδπελνχ. Γηε-

γήκαηα, φπσο «Ο Μνζθψβ-ειήκ», ην «Μφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ», ην «Αη 

ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο», ην «Μεηαμχ Πεηξαηψο θα Νεαπφιεσο», βαζί-

δνληαη θαη αλαπηχζζνπλ ηελ πινθή ηνπο πάλσ ζην δηάινγν πξνζψπσλ (αθεγε-

ηήο-ειήκ, παππνχο-εγγνλφο, αθεγεηήο-Παζράιεο, αθεγεηήο-Μάζηγγα-θ. Π). Ο 

θχξηνο αθεγεηήο θαη ζηα ηέζζεξα δηεγήκαηα ζπλδηαιέγεηαη κε πξφζσπα, ηα 

νπνία, κε ζεαηξηθνχο φξνπο, ζα ηα ραξαθηεξίδακε πξσηαγσληζηέο, θαζψο ε ηζ-

ηνξία πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ απηνχο. Δπίζεο, ηα πξφζσπα απηά, επεηδή δηαηε-

ξνχλ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ηνπο ξφιν ζε φιε ηελ αθήγεζε, ζθηαγξαθνχληαη σο 

νινθιεξσκέλνη ραξαθηήξεο. Ο θχξηνο αθεγεηήο απνζχξεηαη πνιιέο θνξέο θαηά 

ηε ζπδήηεζε θαη αθήλεη ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ λα γίλνπλ αθεγεηέο. Απφ αθεγε-
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ηήο κεηαηξέπεηαη ζε ζπλνκηιεηήο, ελψ νη ζπλνκηιεηέο ηνπ γίλνληαη αθεγεηέο. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Π. Μνπιιάο:  

«Ο αθεγεηήο κε ηελ ίδηα επθνιία αθήλεη λα κηιήζνπλ θαη ηα άιια πξφζσπα 

άιινηε κε εθηελείο απνθαιππηηθνχο κνλνιφγνπο θαη άιινηε ζπλνκηιεί καδί 

ηνπο κε ζχληνκνπο δηαιφγνπο…..[Ο αθεγεηήο ηείλεη λα εκθαλίδεηαη σο] έλα 

πξφζσπν αλάκεζα ζηα άιια πνπ κηιάεη θαη απηφ κε εθηελείο κνλνιφγνπο ή 

παξεκβαίλεη ζην δηάινγν […] ε θαηάξγεζε ηνπ, κε ηελ έλλνηα ηεο κεηαηξν-

πήο ηνπ ζε ηζφηηκν πξφζσπν ηνπ έξγνπ, […] κεηαβάιιεη ην δηήγεκα ζε ζε-

αηξνγξάθεκα» (Μνπιιάο 1996: ε΄).  

ζνλ αθνξά, ινηπφλ, ηελ ηερληθή ηνπ Βηδπελνχ, ν ζεαηξηθφο ραξαθηήξαο 

ησλ δηεγεκάησλ ηνπ εληνπίδεηαη ζηε ζθεληθή αθήγεζε. Ο Κ. Παιακάο (ηφκ. 

Α΄:261-262) έρεη ήδε επηζεκάλεη απηή ηελ ηδηφηεηα ηνπ Βηδπελνχ, θαζψο έρεη 

πεξηγξάςεη κε ζεαηξηθή νξνινγία ηα δηεγήκαηά ηνπ. Θεσξεί «δξάκαηα» ηα εμήο: 

«Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ», ην «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο» θαη ην 

«Μνζθψβ ειήκ». Υαξαθηεξίδεη «νλεηξφδξακα» ην «Μφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμε-

ίδηνλ» θαη «νηθνγελεηαθή ηξαγσδία» ην «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπο αδειθνχ κν-

π». Ζ ζεαηξηθφηεηα ηνπ Βηδπελνχ έρεη ήδε επηζεκαλζεί θαη δηεξεπλεζεί απφ ηελ 

Κ. Μακψλε, ε νπνία, κειεηψληαο ηε δσή ηνπ Βηδπελνχ, δηαπηζηψλεη ηελ ελαζ-

ρφιεζή ηνπ κε ην ζέαηξν. «Παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζεαηξηθήο ηέρλεο ζηε Λε-

ηςία….., έιαβε κέξνο σο εζνπνηφο… ζε παξάζηαζε πνπ δφζεθε ζηα αλάθηνξα 

ζηηο 29 Απξηιίνπ ηνπ 1882, ππήξμε ―γπκλαζηήο ησλ εζνπνηψλ‖ ηνπ ειιεληθνχ 

ζεάηξνπ θαη δηεπζπληήο ηνπ δξακαηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Χδείνπ Αζελψλ» 

(1992:19). Ο Π. Μνπιιάο απνδίδεη, επίζεο, ηελ ηδηφηεηα ηεο ζεαηξηθήο αίζζε-

ζεο, πνπ ραξαθηεξίδεη ην Βηδπελφ, ζηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηνλ Ίςελ, ζηελ έλ-

ηνλε θιίζε ηνπ γηα πνηεηηθέο αθεγήζεηο («βαιιίζκαηα»), ζηε ελαζρφιεζή ηνπ 

κε κεγάινπο μέλνπο δξακαηνπξγνχο (Goethe, Schiller, Shakespeare) (1996: α΄-

δ΄). Σε ζεαηξηθή απηή ηδηφηεηα ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Βηδπελνχ παξαηεξεί, ηέινο, 

ε Ξ. Καηζαξή παξαθνινπζψληαο ηελ πνξεία ησλ ζεαηξηθψλ δηαζθεπψλ ηνπ έξ-

γνπ ηνπ Βηδπελνχ ζην Διιεληθφ ζέαηξν (1996:154-161), ελψ ηελ πηζηνπνηνχλ νη 

ζπλερείο κεηαθνξέο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζέαηξν θαη ηελ 

ηειεφξαζε έσο θαη ηηο κέξεο καο. Σν ζεαηξηθφ ππφζηξσκα είλαη, ινηπφλ, ζαθψο 

έληνλν θαη δηθαηνινγείηαη πνηθηινηξφπσο. 

1.2.2 Αληζνρξνλία 
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1.2.2.1 Δπηηάρπλζε 

Ζ επηηάρπλζε είλαη κηα ηερληθή ηεο αθεγεκαηηθήο ηαρχηεηαο πνπ ζπκ-

βάιιεη ζηελ απνζηψπεζε ή ζηελ πεξηιεπηηθή αλαθνξά δεπηεξεπφλησλ πεξηζηα-

ηηθψλ ηεο ηζηνξίαο. Απ‘ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επηηάρπλζεο πνπ εληνπίζακε ζηα 

δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ, νη νπνίεο δελ επηδέρνληαη πεξαηηέξσ αλάιπζεο, θαζψο 

αθνξνχλ κε νπζηψδε γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο, επηιέγνπκε λα παξνπζηάζνπκε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα, ίζσο θαη ην κνλαδηθφ, ζπλχπαξμεο έιιεηςεο θαη πεξίιε-

ςεο, ην νπνίν ζπλαληάκε ζην «Ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ». Σν δηάζηεκα αλάκε-

ζα ζηελ πηνζεζία ηνπ πξψηνπ θνξηηζηνχ έσο ην γάκν ηνπ ηζνδπλακεί κε δχν πα-

ξαγξάθνπο ζην θείκελν. Δηδηθά, ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ, κηα νιφθ-

ιεξε πεξίνδνο απφ ηε δσή ηνπ πηνζεηεκέλνπ θνξηηζηνχ ζπλνςίδεηαη κε ηέζζεξα 

ξήκαηα: «Πξηλ δε θαηνξζψζσ λα επηζηξέςσ, ην μέλνλ θνξάζηνλ επμήζε, αλεη-

ξάθε, επξνηθίζζε θαη ππαλδξεχζε, σο εάλ ήηνλ αιεζψο κέινο ηεο νηθνγελείαο 

καο» (ζ. 46). Ζ ζπλνπηηθή απηή αλαθνξά δηθαηνινγείηαη φρη κφλν γηαηί ε αλαιπ-

ηηθή έθζεζή ηεο δε ζα είρε λα πξνζθέξεη ηίπνηε πεξηζζφηεξν ζηελ θχξηα γξακκή 

δξάζεο ηεο ηζηνξίαο, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηνπ αθεγεηή πνπ αγλνεί ηηο 

ιεπηνκέξεηεο φζσλ δηαδξκαηίζηεθαλ. Ζ εμέιημε ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνζέζεσλ 

παξακέλεη αφξηζηε θαη ζπλεπάγεηαη κε αθεγεκαηηθά θελά πνπ νθείινληαη ζηελ 

πνιχρξνλε απνπζία ηνπ. «Δγψ έιεηπνλ καθξάλ, πνιχ καθξάλ, θαη επί πνιιά έηε 

εγλφνπλ ηη ζπλέβαηλελ εηο ηνλ νίθνλ καο» (ζ. 46). Ζ δσή, ε δξάζε ηνπ θαη νη ιφ-

γνη απνπζίαο ηνπ ζηελ μεληηηά απνζησπνχληαη πιήξσο.  

 

1.2.2.2 Δπηβξάδπλζε 

Ο Gérard Genette ζεσξεί φηη ε παχζε (βξαδχηεηα), κηα απφ ηηο αθεγεκα-

ηηθέο ηαρχηεηεο ζην κπζηζηνξεκαηηθφ ρξφλν, κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ πα-

ξεκβνιή ηεο πεξηγξαθήο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή πνπ ν αθεγεηήο θξίλεη φηη πξέ-

πεη λα δηαθνπεί πξνζσξηλά ε ξνή ηεο αθήγεζεο. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη πεξηγξα-

θήο: ε πεξηγξαθηθή παχζε θαη ε δηεγεηηθή πεξηγξαθή, ε νπνία εληάζζεηαη νξγα-

ληθά ζηε ξνή ηεο αθήγεζεο (2007:165-172). ην Nouveau Discours du récit ν G. 

Genette πξφζζεζε φηη ζηελ ηαρχηεηα απηή ζπκβάιινπλ πνιιέο θνξέο θαη ηα 

ζρφιηα ηνπ αθεγεηή δεκηνπξγψληαο έηζη ζπιινγηζηθή παξέθβαζε (1983:15-25).  
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Ζ έξεπλά καο ζηελ ελφηεηα απηή αθνξά ζηε ζπλεμέηαζε ηεο ηερληθήο ηεο 

πεξηγξαθήο θαη ηεο πνηεηηθήο ηνπ ρψξνπ-ηφπνπ θαη ησλ πξνζψπσλ. Ο Π. Μνπι-

ιάο, ζρνιηάδνληαο εχζηνρα ηηο πεξηγξαθέο ηνπ Βηδπελνχ (1996: ζ΄-ξ΄), ρσξίο λα 

αλαθέξεηαη ζηελ νξνινγία ηνπ G. Genette, έρεη ήδε ππνζηεξίμεη φηη νη πεξηγξα-

θέο ζην αθεγεκαηηθφ έξγν ηνπ Βηδπελφ έρνπλ ιεηηνπξγηθφ ξφιν θαη φηη ζα ήηαλ 

ιάζνο λα ηηο αληηκεησπίζνπκε «σο δηαθνζκεηηθέο παξελζέζεηο ή ζαλ ζπλεηδεηά 

μεζηξαηίζκαηα πξννξηζκέλα λα θαζπζηεξήζνπλ γηα ιίγν ηελ αθήγεζε». Θεσξεί 

φηη έρνπκε λα θάλνπκε «φρη κε παξέκβιεηα ―μέλα ζψκαηα‖, αιιά κε νξγαληθά 

κέξε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο αθήγεζεο». Γηαπηζηψλεη πσο ν ξφινο ηνπο είλαη πνι-

ιαπιφο: «ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά, δεκηνπξγνχλ αληηζέζεηο, εληείλνπλ ηηο δξακα-

ηηθέο θαηαζηάζεηο, ζηήλνπλ κπζηηθέο γέθπξεο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηα 

πξάγκαηα» (Μνπιιάο 1996:ξ΄). Τπνζηεξηθηηθά ζηέθεηαη απέλαληη ζηελ ηερληθή 

ηεο πεξηγξαθήο ηνπ Βηδπελνχ θαη ν Απ. αρίλεο θάλνληαο ιφγν γηα ηελ πεξηγξα-

θηθή ηθαλφηεηα ηνπ Βηδπελνχ, αληηηηζέκελνο, κάιηζηα, ζηελ άπνςε άιισλ πνπ 

κηινχλ γηα ―πεξηγξαθηθή αλεπάξθεηα‖ (1982:174).  

ηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ ε πινθή εθηπιίζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ζε 

πνηθίινπο ππαξθηνχο γεσγξαθηθνχο ηφπνπο: Βηδχε, Θξάθε, Κσλζηαληηλνχπνιε, 

Γεξκαλία. Γχν απφ απηά , «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» θαη ην «Πνίνο ήηνλ ν 

θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ», δηαδξακαηίδνληαη ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ. Ο Ν. 

Βξεηηάθνο, αλαθεξφκελνο ζηε ζρέζε ηνπ Βηδπελνχ κε ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ην-

π, ζεκεηψλεη φηη «θάζε έξγν ηέρλεο είλαη κηα θηβσηφο πνπ κεηαθέξεη έλα απφζ-

παζκα δσήο απφ ηνλ πιαλήηε καο. Ζ θηβσηφο ηνπ Βηδελνχ κεηαθέξεη ηε Βηδχε 

ζε φιν ηνλ θφζκν κε ηελ ίδηα αληηζηνηρία πνπ έρεη ν Παπαδηακάληεο κε ηε θηά-

ζν» (Ν. Βξεηηάθνο, 1988:10). Ζ Βηδχε είλαη ν ηφπνο θαηαγσγήο ηνπ, ζηνλ νπνίν 

θαηαθεχγεη, θαζψο ηνπ παξέρεη πξφζβαζε ζε ιατθέο παξαδφζεηο θαη ζε ιανγξα-

θηθά ζηνηρεία εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνινγηθή δηάζηαζε 

ζην έξγν ηνπ (Αζαλαζφπνπινο 1996:45). Πξφζεζε ηνπ, φκσο, δελ είλαη λα καο 

δψζεη απνζπαζκαηηθά θαη ηνπηθηζηηθά θνκκάηηα. «Ζ Θξάθε θαη ε Βηδχε είλαη ην 

εθαιηήξην γηα λα εθηηλαρζεί θαη λα αληηθξχζεη ηνλ θφζκν» (Φσηέαο 1988:124).  
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Δηθφλα 3 

 

 

Θεσξνχκε πσο ε πεξηγξαθή ησλ μέλσλ ηφπσλ, επίζεο, ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο, θαζψο ζπληζηνχλ λεσηεξηθφ ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηνπο ζχγρξνλνχο 

ηνπ πνπ θαηαθεχγνπλ ζηελ ειιεληθή χπαηζξν. Μέζσ ηεο ―πεξηήγεζεο‖ ζε απηά 

ηα μέλα κέξε, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ αλαγλψζηε λα κπεζεί ζην μερσξηζηφ ρξψ-

κα θαη άξσκα πνπ αλαδίδεη θαζέλαο απφ απηνχο. Σν δηήγεκα «Πνίνο ήηνλ ν θν-

λεχο ηνπ αδειθνχ κνπ» δηαδξακαηίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ Σνπξθία, παξέρνληάο 

καο εζνγξαθηθά ζηνηρεία απφ ηε δσή θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ Σνχξθσλ, θαζψο θαη 

πεξηγξαθέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ησλ δξφκσλ, ησλ ζπλνηθηψλ θαη ησλ κλε-

κείσλ ηεο, ελψ ην «Αη ζπλέπεηα ηεο παιαηάο ηζηνξίαο» ηνπνζεηείηαη εθηφο ηεο 

Διιάδαο, ζηε Γεξκαλία ησλ θνηηεηηθψλ ρξφλσλ ηνπ Βηδπελνχ.  

Παξαηεξνχκε, δειαδή, φηη ηα δχν πξναλαθεξζέληα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπ-

ελνχ μεπεξλνχλ ην φξην ηεο απιήο εζνγξαθίαο. Σα δηεγήκαηα απηά δελ αληα-

πνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζνγξαθίαο, έηζη φπσο λνείηαη απφ ην Λ. 

Πνιίηε. Ο Λ. Πνιίηεο νξίδεη σο εζνγξαθηθφ ην δηήγεκα πνπ «πεξηγξάθεη ηελ 

ειιεληθή χπαηζξν, ην ειιεληθφ ρσξηφ θαη ηνπο απιντθνχο ηνπ θαηνίθνπο» 

(2001:201). Σα ελ ιφγσ δηεγήκαηα δελ πιεξνχλ θακηά απφ ηηο παξαπάλσ πξνυ-

πνζέζεηο: δελ έρνπλ ζθεληθφ ρψξν κφλν ηελ ειιεληθή χπαηζξν θαη ην ρσξηφ θαη 

δελ επηθεληξψλνληαη ζηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο επαξρηαθήο 
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Διιάδαο. Παξαδεηγκαηηθά αλαθέξνπκε φηη ζην «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδει-

θνχ κνπ» νη πεξηγξαθηθέο αλαθνξέο ζηελ Πφιε, φπσο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζπη-

ηηνχ ηεο ηνπξθηθήο νηθνγέλεηαο, ρσξνρξνληθά νξηνζεηεκέλεο, αλαπαξηζηνχλ κηα 

εηθφλα ηεο επνρήο θαη έλα δηαθνξεηηθφ ζθεληθφ, απνηειψληαο έλα πξσηνπνξηαθφ 

ζηνηρείν πνπ ελ ηέιεη απνδνκεί ην γλσζηφ θαη νηθείν ζε καο εηδπιιηαθφ ηνπίν ηεο 

ειιεληθήο εζνγξαθίαο πνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.  

Απφ ηελ άιιε, ην «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο», ππφ κηα επξχηεξε 

θαη ηδηφηππε νπηηθή, απνηειεί εζνγξαθηθφ δείγκα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ηελ 

εζνγξαθία ν R. Beaton [«πθίζηαηαη ην ρσξηθφ πιαίζην κηαο κηθξήο 

...παξαδνζηαθήο θνηλφηεηαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο...» (1996:201)] θαη ε Δι. 

Πνιίηνπ-Μαξκαξηλνχ [«ε λαηνπξαιηζηηθή εζνγξαθηθή πεδνγξαθία, ε νπνία αζ-

ρνιείηαη κε ηηο κηθξέο, θιεηζηέο θνηλσλίεο ηεο ππαίζξνπ, αιιά κε ηξφπν πνπ λα 

πξνβάιινληαη θαη νη ζθνηεηλέο πιεπξέο ηνπο» (1984:221)]. ην δηήγεκα δηαθξί-

λνληαη, δειαδή, ζπνξαδηθά ζηνηρεία ηνπ βίνπ ηεο παξαδνζηαθήο θνηλφηεηαο ηεο 

Κιάνπζζαι ζηε Γεξκαλία θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγάηεο ηεο 

πεξηνρήο, δίλνληαο ζην δηήγεκα λαηνπξαιηζηηθή ρξνηά. 

ην δηήγεκα «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο» παξαθνινπζνχκε ηε 

γιαθπξή πεξηγξαθή ηεο εηζφδνπ ηνπ αηκφπινηνπ ζηνλ θφιπν ηεο Νεαπφιεσο θαη 

ηνπο «αξξαβψλεο» ηεο πφιεο κε ην γέξν-Βεδνχβην (ζ. 78), πεξηγξαθέο πνπ δίλν-

πλ, ζχκθσλα κε ηνλ Κ. Μεηζάθε, «ηελ εληχπσζε κηαο ηαμηδησηηθήο πεξηγξα-

θήο» (1998:174). Σν ζηνηρείν απηφ έρεη δηαγλψζεη θαη ν Π. Μνπιιάο γηα ην «Αη 

ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο», φπνπ ν αθεγεηήο πεξηγξάθεη ηα γεξκαληθά βν-

πλά ηνπ Hertz (1996:ξζη΄-ξδ΄). Ο Κ. Μεηζάθεο εηθάδεη επηξξνή ηνπ Βηδπελνχ 

απφ ηα ηαμηδησηηθά θείκελα ηνπ Γεκεηξίνπ Βηθέια, κε ηνλ νπνίν ν Βηδπελφο είρε 

πξνζσπηθή επαθή ζην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην Παξίζη, ελψ ζρνιηάδεη 

θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο, θαζψο ζεσξεί φηη, ζε έλα δεχηεξν επίπε-

δν, ε πεξηγξαθή ζην «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο» ζα κπνξνχζε λα ζπκ-

βνιίδεη ηε κπζηηθή έλσζε αθεγεηή-Μάζηγγαο (1998:174). Σέινο, ν Κ. Μεηζά-

θεο θξίλεη ηηο πεξηγξαθέο ησλ μέλσλ ηφπσλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηήγεκα σο «κε 

πιεθηηθέο θαη ζηαηηθέο» γηαηί ν Βηδπελφο ηηο πνηθίιιεη κε πνιιά άιια ζηνηρεία, 

φπσο νη κπζνινγηθέο θαη νη ηζηνξηθέο αλαθνξέο, έηζη ψζηε λα κελ ραιαξψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε (1998:174-175). Δπίζεο, ε αλαθνξά ζε μέλνπο ηφπν-

πο δηεπξχλεη ηνλ πεξηγξαθηθφ νξίδνληα ηνπ Βηδπελνχ πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ην 
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ιατθφ πεξίγπξν ηεο Θξάθεο, πξνζδίδνληαο ζην έξγν ηνπ ηελ ηδηνηππία ηνπ θνζ-

κνπνιίηηθνπ ζηνηρείνπ (Μεηζάθεο, 1998:168, αρίλεο 1982:157). 

Οη πεξηγξαθέο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ινηπφλ, δελ έρνπλ ζθνπφ λα απνδψ-

ζνπλ ην εηδπιιηαθφ πεξηβάιινλ ηεο ππαίζξνπ, ζηνηρείν θαζαξά εζνγξαθηθφ, νχ-

ηε λα παξεκβιεζνχλ ζηελ πινθή θαζπζηεξψληαο ηε δξάζε, δελ απνηεινχλ θα-

ινινγηθφ ζηνηρείν, εκπινπηηζκφ, δειαδή, ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ απεηθφληζε ηεο 

θχζεο θαη δε ζπληζηνχλ πάληα πεξηγξαθηθή παχζε. Δμαίξεζε, σο πξνο ην ηειεπ-

ηαίν, ίζσο, απνηεινχλ νη πεξηγξαθέο ησλ γεξκαληθψλ βνπλψλ ζην «Αη ζπλέπεηαη 

ηεο παιαηάο ηζηνξίαο», ζηηο νπνίεο είλαη εκθαλέο έλα ξνκαληηθφ ππφβαζξν: 

«….θαη φιελ εθείλελ ηελ πνηθηιίαλ ησλ ρξσκάησλ, δη‘ ψλ ε ρείξ ηνπ Φζηλνπψ-

ξνπ, εθαπηνκέλε, πνηθίιιεη ηα ελδχκαηα ηεο θχζεσο, κηθξφλ πξηλ ή ηηο αθαηξέζε 

ην ελ κεηά ην άιιν» (ζ. 157). Οκνίσο, ζην «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο» ε 

εθηεηακέλε πεξηγξαθή ηνπ ήιηνπ: 

«Τπεξήθαλνο ησλ αηζέξσλ κνλάξρεο, ν ήιηνο εκεγεζχλεην εθ‟ φζνλ επιε-

ζίαδε πξνο ηα θχκαηα, ιακβάλσλ φςηλ νινλέλ κεγαινπξεπεζηέξαλ θαη απ-

ιψλσλ ηελ βαζηιηθήλ απηνχ πνξθχξαλ πεξί εαπηφλ κεηά πξνθαλψο απμα-

λνκέλεο επηδείμεσο. Σα ζχλλεθα, εξπζξσπά εθ ηεο επηβιεηηθήο παξνπζίαο 

ηνπ θπξηάξρνπ ησλ, πεξηέζηειινλ επιαβψο ηαο ρξπζάο παξπθάο ησλ θπα-

λψλ ζηνιψλ ησλ, σο αμησκαηηθνί ιακβάλνληεο απφ ην ζηφκα βαζηιέσο ην 

κπζηηθφλ ηεο λπθηφο ζχλζεκα» (ζζ. 70-71)  

θαη ηεο Νάπνιεο:  

«Όηαλ ε άγθπξα ηνπ “Rio Grande” εβξφληεζελ επί ησλ ππλειψλ ηνπ ιηκέ-

λνο πδάησλ θαη ην πινίνλ δελ εθηλείην πιένλ, ηφηε ε Νάπνιηο, ε σξαία θαη 

πνιχθεξλνο ηεο Μεζνγείνπ θφξε, θεγγνζηφιηζηνο απφ ηεο ππξγνζηεθνχο 

απηήο θνξπθήο κέρξη ησλ θξαζπέδσλ ηεο ζαιαζζνβξερνχο εζζήηνο ηεο, κνη 

εθάλε σο εάλ εθφξεη ηα ρξπζά θαη αξγπξά εθείλα „ηέιεηα‟, κε ηα νπνία ρζεο 

θαη πξψελ αθφκε αη κεηέξεο εκψλ, σο λχκθαη θεθνζκεκέλαη, επξνζθχλνπλ 

αλά παλ βήκα πνξεπφκελνη πξνο ηνλ λαφλ…» (ζ. 78),  

ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην ζρήκα ηεο παξνκνίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνζδίδν-

πλ ζην ζθεληθφ ξνκαληηθή απφρξσζε.  

Απηφ, σζηφζν, πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηγ-

ξαθέο ηεο θχζεο θαη ησλ ηφπσλ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε αληαπφθξηζε ή αληίζεζε 

κε αλζξψπηλεο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο. Γε ρξεζηκνπνηνχληαη απιά θαη κφλν γηα 
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παίμνπλ ην ξφιν ηνπ ηνπνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο δξάζεο ησλ εξψσλ, αιιά 

δεκηνπξγνχλ φζκσζε κε ηνπο ραξαθηήξεο πνπ εληάζζνληαη ζε απηέο. Οη ραξαθ-

ηήξεο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ Βηδπελνχ, φπσο επηζεκαίλεη ν Β. Αζαλαζφπνπινο, 

«επηθνηλσλνχλ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, κηα επηθνηλσλία πνπ επηρεηξε-

ίηαη κηθξνζθνπηθά, δειαδή ζε κηα πξνζπάζεηα ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζέηεζεο κέζα 

ζηνλ θνηλσληθφ θπξίσο αιιά ζπρλά θαη ζην θπζηθφ ρψξν (1996:45). Σν ηειεπηα-

ίν παξαηεξείηαη ζε πεξηπηψζεηο αληηζηνηρίαο ή αλαινγίαο αλάκεζα ζηελ ςπρηθή 

δηάζεζε ελφο ραξαθηήξα θαη ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ην δηήγεκα «Αη ζπλέπεηαη 

ηεο παιαηάο ηζηνξίαο» ν Π. Μνπιιάο (1996:ξηε΄) παξαηεξεί πσο «νη εθηεηακέλεο 

πεξηγξαθέο ηεο θχζεο, πέξα απφ ηε ξνκαληηθή ηνπο πξνέιεπζε, θξχβνπλ κηα 

επψδπλε, ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ αθεγεηή ζηελ επαθή ηνπ κε ην γεξκαληθφ 

θξχν, πνπ ηνπ δεκηνπξγεί κηα λεχξσζε, ζε βαζκφ πνπ θαη ν ίδηνο ππαηλίζζεηαη 

θάπνηα πξνβιήκαηα ηεο ςπρήο πνπ εθδειψλνληαη ζαλ λεχξσζε: «κήπσο δελ 

πάζρσ κφλνλ εθ ηνπ ζηήζνπο;» (ζ.142). Σν θπζηθφ ηνπίν εδψ έρεη ηδηαίηεξε ζε-

καζία, γηαηί ππνθηλεί ηα λήκαηα ηεο ηζρλήο δξάζεο: ην νμχ θξχν ηεο Γεξκαλίαο 

θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ αθεγεηή ηνλ σζνχλ ζε κηαλ απφδξαζε, ζηελ 

Κιάνπζζαι, ζην κέξνο πνπ θαηνηθεί ν Παζράιεο, εθεί φπνπ ν αθεγεηήο ζα αθν-

χζεη ηελ εθκπζηήξεπζε ηνπ θίινπ ηνπ. Πνηθηινηξφπσο ζα επεξεάζεη αξγφηεξα 

ην θπζηθφ ηνπίν ηεο γεξκαληθήο επαξρίαο ηνπο δχν ήξσεο. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ή-

ξεκνπ ειηνβαζηιέκαηνο ηεο Κιάνπζζαι είλαη ζε αληίζεζε κε ηελ σρξφηεηα, α-

δπλακία θαη λεπξηθφηεηα ηνπ Παζράιε θαη ηε κειαγρνιία ησλ δχν θίισλ. Δλψ, 

ζε άιιν ζεκείν ε πεξηγξαθή ηεο θαηαηγίδαο ηνλίδεη ηε λεπξηθφηεηα θαη ηε δπζ-

ζπκία ηφζν ηνπ Παζράιε φζν θαη ηνπ αθεγεηή. «Σν κπζηζηνξεκαηηθφ ζθεληθφ 

δίλεη ηελ εληχπσζε πσο ιεηηνπξγεί σο πξνβνιή ή εμαληηθεηκέληζε κηαο δηάρπηεο 

πλεπκαηηθήο θαηάζηαζεο ή ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ησλ ραξαθηήξσλ… πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο ζπγθηλεζηαθήο πεξηβάιινπζαο αηκφζθαηξαο..» 

(Αζαλαζφπνπινο 1996:299). Ζ θχζε θαίλεηαη, δειαδή, λα ζπκπαξαζηέθεηαη 

ζηελ ςπρηθή δηάζεζε ηνπ αθεγεηή θαη λα αληηθαηνπηξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

Έηζη, πξνο ην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο δηαβάδνπκε: «Σα πςηηελή θα κειαλά ζψκα-

ηα ησλ πεπθψλ θαη ησλ πηηχσλ δηεθξίλνλην ελ ηε νκηριψδεη απνζηάζεη αθίλεηα 

θαη κειαλά, σο ζθηαί πελζνθφξσλ. Δπεθξάηεη ε ζπλήζεο πξν ησλ θαινθαηξηλψλ 

φκβξσλ πιεθηηθή λελεκία. Θα έιεγεο φηη θαη ε άςπρνο θχζηο επέλζεη κεζ‘ π-

κψλ» (ζ. 197).  
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ην δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ» εληνπίδνπκε κηα αληίζ-

ηνηρε αλαινγία αλάκεζα ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ή ζπλάκα ζηελ ςπρνιν-

γηθή δηάζεζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ζην ζθεληθφ ή ζηε «θπζηνγλσκία ηεο ζθελήο» 

(ζ. 231), φπσο αλαθέξεη ν αθεγεηήο ζην ίδην δηήγεκα. πγθεθξηκέλα, παξαηεξν-

χκε φηη ε πεξηγξαθή πνπ δείρλεη ηελ «άγξηαλ κειαγρνιίαλ ηεο θχζεσο» (ζ. 213) 

ζπκβάιιεη ζηνπο εθηάιηεο ηνπ κηθξνχ εγγνλνχ, ελψ ε πεξηγξαθή ηνπ ηνπίνπ ηεο 

Βηδψο ηαπηίδεηαη κε ηελ ςπρνινγία ηνπ παππνχ: «Μεηαμχ ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο 

ζθελήο θαη ηεο εθθξάζεσο ηνπ σρξνχ θαη καξακέλνπ ηνπ παππνχ πξνζψπνπ, 

φπσο εθσηίδεην ππφ ησλ ηειεπηαίσλ ηνπ ειίνπ αθηίλσλ, ππήξρε ηφζε νκνηφηεο, 

ηφζε ζηελή ζπγγέλεηα!...» (ζ. 231). ην «Μνζθψβ-ειήκ», επίζεο, ε πεξηγξαθή 

ηνπ ηνπίνπ ηεο Κατλάξηδαο καο πξνεηνηκάδεη εχζηνρα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ήξσα, 

ηνπ Μνζθψβ-ειήκ, πνπ ζα αθνινπζήζεη: «ελφκηζα φηη κεηεηέζελ αίθλεο εηο 

ηηλα κηθξάλ φαζηλ ησλ ζηεππψλ ηεο κεζεκβξηλήο Ρσζζίαο» (ζ. 245). «Ζ ξνκαλ-

ηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηνπίνπ κε θαηάρξεζε επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ, κεηαθν-

ξψλ θαη παξνκνηψζεσλ, φπσο αξκφδεη ζηε ξνκαληηθή ζρνιή, δεκηνπξγεί κηα απ-

ηαπάηε: ν ηφπνο δείρλεη ξσζηθφο έηζη ψζηε ε ζπλάληεζε αθεγεηή-ειήκ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζ‘ έλα πεξηβάιινλ πνπ ηεο ηαηξηάδεη» (Υξπζαλζφπνπινο 

1994:145). Ζ κεηαθπζηθφηεηα θαη ην κπζηήξην πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηγξαθή 

καο πξντδεάδεη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ παξάδνμνπ θαηνίθνπ ηεο: ε κπζηεξηψδεο 

Κατλάξηδα ελνηθείηαη αληίζηνηρα απφ έλα κπζηήξην άλζξσπν. Δχινγα ζπκπεξαί-

λνπκε φηη ε πεξηβάιινπζα ―ρσξνγξαθία‖ έρεη ζηελή ζπγγέλεηα κε ηηο εθθξάζεηο 

θαη ηνλ ςπρηζκφ ησλ εξψσλ ηνπ Βηδπελνχ.  

Ζ πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ-νηθνδνκήκαηνο, πνπ ιεηηνπξγεί σο ζθεληθφ ζην 

νπνίν ηνπνζεηείηαη ε δξάζε, απνηειεί έλα αθφκα ηέρλαζκα ηεο αθεγεκαηηθήο 

ζθελνζεζίαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζην «Ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ», 

παξαηεξείηαη κηα αληίζεζε αλάκεζα ζηνλ θιεηζηφ ρψξν (εθθιεζία, ζπίηη) θαη 

ζηνλ αλνηρηφ (θπγή ηνπ Γησξγή απφ ηελ εθθιεζία, ζθελή ζην πνηάκη). Ζ ―ηνπη-

νγξαθία‖ απνδίδεηαη, φπσο εγγξάθεηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ αθεγεηή, θαη ζπλδέε-

ηαη κε ηα πεξηζηαηηθά ηεο αθήγεζεο. Γηαπηζηψλνπκε, ρσξίο λα κπνξνχκε λα γε-

ληθεχζνπκε ηελ παξαηήξεζε καο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φηη νη ζθελέο ζε θιε-

ηζηφ ρψξν ζπλδένληαη κε βαξηά αηκφζθαηξα θαη αηζζήκαηα θφβνπ, αλεζπρίαο, 

αγσλίαο, δπζάξεζηα γεγνλφηα, αθνχ κέζα ζην ζπίηη θαηαπιαθψζεθε θαη πέζαλε 

ην βξέθνο απφ ηε κεηέξα ηνπ, έδεζε ην ζάλαην ηεο αδεξθήο ηνπ θαη θπξίσο κέζα 
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ζηνλ θιεηζηφ ρψξν ηεο εθθιεζίαο έδεζε ν ίδηνο ηηο εθηαιηηθέο ζηηγκέο κε ηα 

«θαληάζκαηα» θαη ηελ πξνζεπρή ηεο κεηέξαο. Ο αλνηρηφο ρψξνο, ζπλδέεηαη ζπ-

λεηξκηθά κε γεγνλφηα επράξηζηα, φπσο είλαη ην γιέληη ηνπ γάκνπ θαη ε πνκπή ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο. ην δηήγεκα «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπο αδειθνχ κν-

π» ε πεξηγξαθή ηνπ ηνχξθηθνπ ζπηηηνχ, εθηφο απφ ιανγξαθηθή θαηαγξαθή, α-

πνθηά ιεηηνπξγηθφ ξφιν, θαζψο κεηαηξέπεηαη ζε ζθεληθφ, φπνπ ζθηαγξαθνχληαη 

νη ελδείμεηο γηα ην θφλν. Πξφθεηηαη γηα δηεγεηηθή πεξηγξαθή πνπ εληάζζεηαη ζηε 

ξνή ηεο αθήγεζεο, ιεηηνπξγψληαο ππνβνεζεηηθά ζηε δξάζε θαη ζηελ εμέιημε 

ηεο πινθήο. Ζ άθημε ηνπ αθεγεηή ζε απηφ ην ζπίηη απνθαιχπηεη έλα ζθεληθφ 

πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ρψξν παξάμελν θαη κπζηεξηαθφ:  

«…έθζαζα πξν ηεο νηθίαο πνιχ ελσξίηεξνλ ή φηη ππεζρέζελ. Γηα ηνχην δελ 

παξεμελεχζελ, κε αθνχζαο ηαχηελ ηελ θνξάλ ηαο δεμηψζεηο ηεο Οζσκαλί-

δνο, φπηζζελ ηνπ δηθηπσηνχ παξαζχξνπ ηεο. Αιι‟ φηαλ αλνηγείζεο ηεο ζχ-

ξαο, είδνλ ελψπηφλ κνπ κηθξφλ, βιαθσδψο πξνζαηελίδνλ κε ηνπξθφπαηδνλ, 

θαη νπρί ηελ σρξάλ ηνπ Κηακήι φςηλ, πνηνχληνο ηνλ κεγάινλ απηνχ “ηεκε-

λάλ” κε ην αησλίσο κειαγρνιηθφλ εθείλν κεηδίακα, δελ εμεχξσ πσο δηεηέ-

ζελ μέλσο θαη παξαδφμσο […] ερψξεζα δηζηάδσλ πξνο απηήλ, θαη παξα-

θχςαο είδνλ εηο ηνλ θήπνλ….» (ζ. 112, θ.ε.).  

Γηαθνξεηηθά ιεηηνπξγεί ν ρψξνο-ζθεληθφ ζην δηήγεκα «Αη ζπλέπεηαη ηεο 

παιαηάο ηζηνξίαο». Δλδηαθέξνλ εγείξνπλ νη δχν πεξηγξαθέο ηνπ θξελνθνκείνπ 

εμαηηίαο ηεο αίζζεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζην 

ρψξν-θηίξην θαη ζηα πξφζσπα.. Οη πεξηγξαθέο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ: «Σν 

επξχηαηνλ [...] ρσξηνγξαθίαλ» (ζ. 139) θαη «ηαλ [...] παηδηψλ» (ζ. 141), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ζηνλ αθεγεηή, δίλνπλ ηελ εληχ-

πσζε ελφο θηηξίνπ επράξηζηνπ, αηζζεηηθά σξαίνπ πνπ γελλά ηε γαιήλε θαη ηελ 

εξεκία. κνηα ζπλαηζζήκαηα πξνθαιεί θαη ε πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ κε ηελ 

έκθαζε ζηα ρξψκαηα θαη ηνλ νπξάλην ζφιν: «Ο ηφπνο [...] αηκφζθαηξα» (ζζ. 

143-144). Οη δχν πεξηγξαθέο αξκφδνπλ κελ ζην είδνο ηνπ ηδξχκαηνο (θξελνθν-

κείν), αιιά αληηδηαζηέιινληαη κε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ελνίθσλ ηνπο, 

ηνλίδνπλ εκθαηηθά ηελ παξαθξνζχλε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηε ζιίςε πνπ γελλά ε 

αζζέλεηά ηνπο. Ζ γαιήλε ηνπ θηηξίνπ αληηηίζεηαη ζηε λεπξηθή θξίζε ηεο λέαο, 

έηζη ψζηε αλαηξέπεηαη θάζε αίζζεζε εξεκίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε πξνεγνπκέ-

λσο. Δμάιινπ, κεηαμχ ηεο πξψηεο ζχληνκεο παξνπζίαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ 
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θηηξίνπ θαη ηεο δεχηεξεο πεξηγξαθήο, πάιη ηνπ εμσηεξηθνχ, ν Βηδπελφο παξεκ-

βάιιεη ηελ ηζηνξία ηνπ ηεξνθήξπθα, ηνλίδνληαο ηελ αληίζεζε ηεο σξαηφηεηαο θαη 

ηάμεο ηνπ θηηξίνπ κε ηελ αηαμία ηεο ςπρήο ηνπ παξάθξνλα. Με ηνλ ίδην ηξφπν, 

αλάκεζα ζηελ πεξηγξαθή εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ρψξνπ, δίλεη ζηνηρεία ηεο 

ζιηβεξήο πεξίπησζεο ηεο ηξειήο Κιάξαο.  

Οη πεξηγξαθέο νξηζκέλσλ εξψσλ απερνχλ ξνκαληηθέο επηδξάζεηο. Γηα ην 

Βηδπελφ ην πξφζσπν θαη ηδηαίηεξα ην βιέκκα θαίλεηαη λα είλαη ―ην θάηνπηξν ηεο 

ςπρήο‖, απηφ πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μνζθψβ ειήκ πξνδίδεη βαζχηεξνπο ςπ-

ρηθνχο θινληζκνχο (Σδηφβαο 1998:94). Σν βαζχ κειαγρνιηθφ βιέκκα ηνπ ειήκ 

πεξηγξάθεηαη επίκνλα σο εμήο: «ην βαζχλ κειαγρνιηθφλ βιέκκα επνίνπλ αληίζε-

ζηλ πξνο ην αλδξηθφλ απηνχ παξάζηεκα» (ζ. 247), «Αιεζψο κία κπζηεξηψδεο 

ζθηά δηά ησλ ξεκβψλ, ησλ κειαγρνιηθψλ απηνχ βιεκκάησλ πξνδηδνκέλε, θαίλε-

ηαη θαηέρνπζα ηνλ εζσηεξηθφλ απηνχ βίνλ» (ζ. 249), «Σφηε πξψηνλ παξεηήξεζα 

θπξίσο ηελ έθθξαζηλ ησλ νθζαικψλ ηνπ εθ ηνπ πιεζίνλ. Πνηέ δελ είδνλ νθζαι-

κνχο ηφζσ βαζέσο θαη ηφζσ εθθξαζηηθψο αληαλαθιψληαο αφξηζηνλ ηηλά ζιηβε-

ξάλ ηεο ςπρήο δηάζεζηλ, ηελ νπνίαλ νη άλζξσπνη ζπλήζσο νλνκάδνκελ ―πέλζνο 

ηεο θαξδηάο‖» (ζ. 251). Ζ εμήγεζε ηνπ κειαγρνιηθνχ βιέκκαηνο ζα δνζεί κε ηελ 

αθήγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Μνζθψβ-ειήκ πνπ ζα αλαθεξζεί ζηα παζήκαηα ηεο 

δσήο ηνπ. Δθηφο απφ ηε κειαγρνιηθή έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, θαη ε γεληθφ-

ηεξε πεξηγξαθή ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ηνπ Μνζθψβ-ειήκ παξαπέκπεη ζε 

ξνκαληηθέο επηδξάζεηο σο πξνο ηε ζθηαγξάθεζή ηεο. Απερεί κε εθπιεθηηθή πηζ-

ηφηεηα «ηα ζπλερψο επαλεκθαληδφκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ―δαηκφλησλ εξψ-

σλ‖, ησλ ―Μνηξαίσλ Αλζξψπσλ‖ ηεο ξνκαληηθήο ―θνζκνζεσξίαο‖», έηζη φπσο 

πεξηγξάθνληαη απφ ην Mario Praz: «κπζηεξηψδεο (αιιά έηζη πνπ λα θαίλεηαη 

εθζηαηηθή) θαηαγσγή, ζεκάδηα ησλ παζψλ πνπ θαηαθαίλε, ππνςία κηαο θξηθα-

ιέαο ελνρήο, κειαγρνιηθνί ηξφπνη, σρξφ πξφζσπν, αιεζκφλεηα κάηηα.» (Mario 

Praz 1970:61 ζην Ρνδάλεο 1996:50).  

«Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά βξίζθνπλ ζην ειήκ κηα ηππηθή έθθξαζε: ε θα-

ηαγσγή πνπ θξχβεη ην κπζηήξην ηνπ αιιφζξεζθνπ, νη ζάξθεο ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ πνπ είλαη σρξέο, ηα πάζε πνπ ηνλ θαηαθαίλε κέζα ζην πέλζνο ηεο θαξ-

δηάο ηνπ (ε ελνρή γηα ηνλ θφλν ηνπ αδεξθνχ ηνπ ηνλ θαηαζπαξάδεη), νη ηξφ-

πνη ηνπ είλαη κειαγρνιηθνί, ηα κάηηα ηνπ ηα ζθηάδεη κηα ζθηά κπζηεξηψδεο 

πνπ αληαλαθιά ηεο ςπρήο ηνπ ην κπζηήξην, είλαη κάηηα αιεζκφλεηα, φπσο 
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θαη ην ρακφγειφ ηνπ, “ην αιεζκφλεην εθείλν κειαγρνιηθφ κεηδίακα ηνπ”» 

(Ρνδάλεο 1996:50-51).  

Ο Βηδπελφο ―δσγξαθίδεη‖ ξνκαληηθά ην πξφζσπν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηεο Κιάξαο ζην «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο», πνπ ζπκίδεη ηελ αληίιεςε 

ηνπ ξνκαληηθνχ 19
νπ

 αηψλα γηα ηε γπλαίθα (Ληαλνπνχινπ 1998:66-67). Ο αθεγε-

ηήο αξρηθά δίλεη ηε γεληθή εηθφλα ηεο άξξσζηεο: «ιπζίθνκνο, ιεπρείκσλ θφ-

ξε…σρξά κελ, αιιά θηινκεηδήο θαη εξαζκία» (ζ. 144). Ζ λνζεξφηεηα απηή ζε-

σξείηαη εγγελήο ζηε ξνκαληηθή ζπκβνινπνηία (Barbeito 1995:315). Ζ εηθφλα 

ζπκπιεξψλεηαη ζηε ζπλέρεηα κε επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλνληαη ζηαδη-

αθά θαη αθνξνχλ ηελ φςε, ηηο θηλήζεηο, ηελ νκηιία: «χςσζε ηνπο ιεπθφηαηνπο 

απηήο βξαρίνλαο ελαζρνιεκέλε, αιι‘ εηο κάηελ, λα πεξηζπλάμε ηελ κέρξη ρξπ-

ζνρξφνπ μαλζήλ θαη πινπζησηάηελ απηήο θφκελ, […] πξνζήισζε ηνπο γαιαλνχο 

απηήο νθζαικνχο…» (ζ. 144, θ.ε.). 

Γηαθνξεηηθή θαη μερσξηζηή ζέζε έρεη ε ιεηηνπξγία ηεο πεξηγξαθήο ηεο 

λεαξήο Μάζηγγαο ζην «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο». Ο αθεγεηήο εληπ-

πσζηάδεηαη απφ ην εχερν γέιην ηεο θνπέιαο, ην νπνίν πεξηγξάθεη αλαιπηηθά. ηε 

ζπλέρεηα, ε πεξηγξαθή επεθηείλεηαη ζηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο θαη νινθιεξψλε-

ηαη κε ηελ πεξηγξαθή ησλ αηειεηψλ ηνπ «αγνξνεηδνχο» (ζ. 64) ζψκαηνο ηνπ θν-

ξηηζηνχ. Ο Αζαλαζφπνπινο ζεκεηψλεη φηη ε αθνή ζεσξείηαη απφ ην Βηδπελφ ε 

δεχηεξε απφ ηηο «ζεσξεηηθέο αηζζήζεηο», έηζη φπσο αλαθέξεηαη ζην Ζ θηινζνθία 

ηνπ θαινχ παξά Πισηίλσ (1884), ελψ αλαθνξά γηα ηελ ―αληηδηθία‖ φξαζεο θαη 

αθνήο ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε ηνπ αγαπψκελνπ πξνζψπνπ γίλεηαη ζηα «Άζκα 

ΗΗ» απφ ην ρεηξφγξαθν Λπξηθά πνπ γξάθηεθε ζηηο 16 Μαΐνπ 1882 ―θαηά ζχκ-

πησζε‖; ζηε Μαζζαιία (ελδηάκεζν ζηαζκφ ζην ηαμίδη ηεο Μάζηγγαο πξνο ην 

Παξίζη αξρηθά θαη κεηά ζηελ Καιθνχηα). Δηθάδεη, έηζη, ηελ πηζαλή ζχιιεςε ηνπ 

δηεγήκαηνο πνπ γξάθηεθε ην 1883 (1996:331 θαη ζ. 7.). Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθήο έγθεηηαη ζην ηδηαίηεξν θιίκα πνπ δεκηνπξγεί, πάλσ 

ζην νπνίν θηίδεηαη ε εμέιημε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο αθεγεηήο, παξφιν πνπ πα-

ξαηεξεί ηε δπζαξκνλία αλάκεζα ζηελ πεξίεξγε εκθάληζε ηεο θνπέιαο θαη ζηνλ 

ήρν ηνπ γέιηνπ ηεο, δε θαίλεηαη λα ηε βγάδεη απφ ηε ζθέςε ηνπ. 

Δηδηθή αλαθνξά πξέπεη, επίζεο, λα γίλεη ζην ιεηηνπξγηθφ ξφιν ηεο πεξηγ-

ξαθήο ηεο ελδπκαζίαο νξηζκέλσλ εξψσλ ηνπ Βηδπελνχ. Σελ αληίζεζε αλάκεζα 

ζην «θαίλεζζαη» θαη ζην «είλαη» θαίλεηαη λα εμππεξεηεί ε πεξηγξαθή ηεο ελδπ-
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καζίαο ηνπ παππνχ ζην δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ». Ζ εξσηθή 

εκθάληζε ηνπ παππνχ ππνγξακκίδεηαη απφ ηε ιεβέληηθε ελδπκαζία ηνπ: «ην ιε-

πθφλ θαη πνιχπηπρνλ απηνχ εζψβξαθνλ αλέκηδνλ εηο ηνλ αέξα, κε ηα επξέα, ηα 

θεληεηά ―καλίθηα‖ ηνπ ππνθακίζνπ ηνπ» (ζ. 214). Ο κηθξφο εγγνλφο δνθηκάδεη 

ζηαδηαθά κηα ζεηξά απφ απνγνεηεχζεηο, θαζψο αληηιακβάλεηαη φηη ν παππνχο 

είλαη έλα ζχκα ηεο απηαξρηθήο γηαγηάο: «ην ηζφρηλνλ ηνπ ζαιηβάξηνλ, δελ ησ ε-

πέηξεπελ ε γηαγηά λα ην θνξέζε» (ζ. 220), φηη ε γελλαία θαη παιηθαξίζηα ακθίε-

ζε ηνπ δε ζπλάδεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ: «εηο ηαο ρείξαο ηνπ εθξάηεη κίαλ θάι-

ηζαλ-ηεο γηαγηάο ππνζέησ-πιέθσλ απηήλ κε κεγάιαο ππμίλαο βειφλαο, ηαο ν-

πνίαο ηφζνλ επηηεδείσο ήμεπξε λα θαηαζθεπάδε θαη λα ρεηξίδεηαη» (ζ. 220), φηη, 

ηειηθά, ν παππνχο ηνπ δελ έθαλε θαλέλα ηαμίδη, παξά κεγάισλε κέρξη ηα δέθα 

ηνπ ρξφληα σο θνξίηζη. Aληίζηνηρα, ν Μνζθψβ ειήκ ζηα δψδεθα ηνπ ρξφληα 

απεθδχεηαη ηελ θνξηηζίζηηθε ακθίεζε πνπ ηνπ επέβαιιε ε κεηέξα ηνπ: «καθξηά 

καιιηά, θεληαζκέλα λχρηα, βακκέλα κάγνπια, θνξηηζίζηηθα θνξέκαηα» (ζ. 254), 

ηελ νπνία ν ίδηνο δελ επηζπκνχζε. Ζ αλαδήηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ ηνπ, 

πνπ δηαηξέρεη φιν ζρεδφλ ην δηήγεκα, ζα έρεη σο απαξρή ηε λέα ηνπ ελδπκαζία: 

«Σν κπατξάκη δελ άξγεζε λα έιζε, θ‘ εγψ επξέζεθα έμαθλα παιιεθαξάθη κε ην 

―ηηπειίδηθφ‖ κνπ ην ―θέζη‖, κε πξάζηλα ―ηδακεληάληα‖ θαη ―πνηνχξηα‖, κε ρξπ-

ζνθέληεηα ―ηνδινχθηα‖, θαη θαηά ηελ ππφζρεζηλ ηεο κεηξφο κνπ, κε δχν κηθξά 

―πηζηνιάθηα‖ εηο ην κεηαμσηφ κνπ ην δσλάξη» (ζ. 255). Ζ ηειηθή ηνπ ελδπκαζία 

πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ραξαθηεξηζκνχο, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ ηεο αθήγεζεο, 

φπσο: «παξαδνμνηέξα ζηνιή» (ζ. 246), «θσκηθφηεηα ηεο ζηνιήο» (ζ. 247), «αι-

ινπξφζαιινο ελδπκαζία» (ζ. 248), «αιιφθνηνο ελδπκαζία» (ζ. 249), «ην γεινί-

νλ ηεο αξιεθηληθήο ελδπκαζίαο» (ζ. 249), «απνηππψλεη ηελ αθξνβαζία θαη ην 

κεηεσξηζκφ αλάκεζα ζε ξψζηθα θαη ηνχξθηθα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ κεησλπκία 

θαη ηελ επηζπκία αλάκεζα ζην ―εγψ θαη ζηνλ άιιν‖» (Μηθέ 1998:114-119), αλα-

παξηζηά ηελ αλαδήηεζεο ηεο εζληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, θαη γίλεηαη θαηαλνεηή, χζ-

ηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αθήγεζεο ηεο πνιπηάξαρεο δσήο ηνπ. Ο αθεγε-

ηήο ην αληηιακβάλεηαη ζην ηέινο ηεο αθήγεζεο θαη κεηαζηξέθεη ηελ αξρηθή ηνπ 

απνδνθηκαζία, πξνηξέπνληαο έκκεζα ηνπο αλαγλψζηεο λα κελ θξίλνπλ θάπνηνλ 

απφ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, δειαδή απφ ην «θαίλεζζαη». Καζίζηαηαη πιένλ 

θαλεξφ φηη: «ε πεξίεξγε εκθάληζε ηνπ ζπλεπιήξνπ ηαο ειιείςεηο ηνπ βίνπ εθεί-

λνπ νχησο, ψζηε λα αίξεηαη πξν ησλ νθζαικψλ απηνχ ην θσκηθφλ δη‘ εκάο ηνπο 
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άιινπο» (ζ. 286). Ο Μνζθψβ, ζε αληίζεζε κε ηνλ παππνχ, ζα απνθηήζεη πην 

γξήγνξα ζπλείδεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ θχινπ, ζα αηζζαλζεί θπιαθηζκέλνο κέ-

ζα ζηελ παξελδπζία ηνπ θαη ζα επηδεηήζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ. Αληίζεηα, ν παπ-

πνχο ζα ζπκβηβαζηεί θαη ζα θαηαθχγεη ζηε κπζνπιαζία σο κέζν απφδξαζεο απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 

   

Δηθφλεο 4, 5, 6 : 

4) Ζ θσηνγξαθία-πνξηξαίην ηνπ Βηδπελνχ πνπ βγήθε ζην Γθαίηηγθελ, ζηελ νπνία θνξάεη θαπέιν θαη πιαηηά 

γξαβάηα (πιαζηξφλ) κε θαξθίηζα.  

5) Φσηνγξαθία πνπ βγήθε ζην αξιφηηελκπνπξγθ, φπνπ ν ζπγγξαθέαο εκθαλίδεηαη κε θαιπάθη, γελεηάδα, κε 

ζηελφ παληειφλη κέζα ζε ςειέο κπφηεο.  

6) Φσηνγξαθία-πνξηξαίην ηνπ Βηδπελνχ κε θαιπάθη, παλσθφξη κε γνχλα, θαη κε ην πξφζσπν ρσξίο γελεηάδα, 

αιιά κε κπαξκπέηεο. 

 

[Ζ πεξηγξαθή ησλ θσηνγξαθηψλ παξαηίζεηαη ζηνλ Αζαλαζφπνπιν, ν νπνίνο δηαπηζηψλεη «κηα επαηζζεζία ηνπ 

Βηδπελνχ ζην ζέκα ηνπ ληπζίκαηνο πνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην επίπεδν ηεο κπζνπιαζίαο, αιιά επεθηεηλφηαλ 

θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή-ή πξνεξρφηαλ απφ απηήλ» (1996:237-238)] 

 

 

Θεσξνχκε, ινηπφλ, πσο ε πεξηγξαθή ζην Βηδπελφ δελ έρεη δηαθνζκεηηθή 

ιεηηνπξγία νχηε εμαληιείηαη ζηελ παξαπνκπή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Πξφθεηηαη 

γηα ην είδνο ηεο πεξηγξαθήο πνπ «δε ζηέθεηαη απηφλνκα, αιιά απνθηά ζεκαζην-

ινγηθή ζρέζε κε ην πεξηθείκελν επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε φηη ―πεξηγξάθσ‖ 

ζεκαίλεη πάληα ―πεξηγξάθσ γηα‖…..» (Μαιακαηάξε 1987:163). Απφ ηα παξα-

πάλσ ζα θαηαιήγακε ζηελ εμήο ιηηή δηαπίζησζε πσο ε Παιακηθή επηζήκαλζε 

φηη «ζην δηεγεκαηνγξαθηθφ έξγν ηνπ Βηδπελνχ [ζπλαληάκε] ηελ σξαία, πηζηή 
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θαη φκσο πην πέξα απφ ηε θσηνγξαθία πξνρσξεκέλε αλαπαξάζηαζε ηφπσλ, θαη-

ξψλ, ςπρψλ, πξνζψπσλ» (Σφκ. Ζ΄:493) απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζην 

ρξφλν. 

 

1.2.2.3. Σπιινγηζηηθή παξέθβαζε 

Δμαηηίαο ηεο ηαχηηζεο ησλ ζπιινγηζηηθψλ παξεθβάζεσλ θαη ηεο ηδενινγη-

θήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθεγεηή, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ παξάζεζε ζρφιησλ 

θαη εμεγήζεσλ πάλσ ζηε δξάζε, ζα ζεσξήζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία σο ζπι-

ινγηζηηθέο παξεθβάζεηο ηνπο εθηεηακέλνπο ζπιινγηζκνχο, κε θξηηήξην φηη κε απ-

ηφλ ηνλ ηξφπν επηβξαδχλεηαη ε αθήγεζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ελψ ηηο εμεγήζε-

ηο, εξκελείεο, ζρφιηα επί ηεο δξάζεο ζα ηα αλαιχζνπκε ζην θεθάιαην ηεο Φσ-

λήο, ζην νπνίν εληάζζεηαη ε ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αθεγεηή. Δλδεηθηηθά, α-

λαθέξνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο ζπιινγηζηηθψλ παξεθβάζεσλ: 

Γχν δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ εμειίζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδη-

νχ, ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη λα είλαη αγαπεκέλν αθεγεκαηηθφ ζρήκα ηνπ Βηδπελνχ. 

Ζ δξάζε ζε απηά ηα δηεγήκαηα είλαη ηζρλή θαη ζρεδφλ ζηαηηθή, εηδηθφηεξα ζην 

«Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο»,
34

 ην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη πάλσ ζ‘ έλα 

πινίν, φπσο, επίζεο, θαη ζην δηήγεκα «Πξσηνκαγηά», ην νπνίν έρεη σο ζέκα ηελ 

νξγάλσζε ελφο ηαμηδηνχ πνπ ζα θαηαιήμεη ζηε καηαίσζε ηνπ. Ζ απνπζία δξά-

ζεο εμηζνξξνπείηαη κε ηε ζπιινγηζηηθή θαη ζηνραζηηθή δηάζεζε ηνπ αθεγεηή. 

Παξφιν πνπ ν ίδηνο ν αθεγεηήο, ζε έλα είδνο αθεγεκαηηθήο κεηάιεςεο, δειψλεη 

ζην «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο» φηη «Γελ αγαπψ ηαο παξεθβνιάο ελ ηνηο 

δηεγήκαζηλ˙ αιι‘ αθνχ έθακα εμαίξεζηλ σο πξνο ηελ λφζνλ ηνπ Βνιθελραάξ, αο 

κ‘ επηηξαπή λα πξνζζέζσ ηη κνη ζπλέβε ελ ζρέζεη πξνο απηήλ» (ζ. 150), νη ζπι-

ινγηζηηθέο παξεθβάζεηο εκθαλίδνληαη αξθεηά ζπρλά.  

ην δηήγεκα «Πξσηνκαγηά» ν αθεγεηήο ζε έλα εθηεηακέλν παξέκβιεην 

ρσξίν, ε έθηαζε ηνπ νπνίνπ μεπεξλά ηα δηαινγηθά κέξε θαη ηνλ πξφινγν ηνπ δη-

εγήκαηνο, επηδίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ εζίκσλ θαη ησλ δνμαζηψλ 

                                                 
34

 Δίλαη αμηνζεκείσην φηη «ζην ―ηαμηδησηηθφ‖ δηήγεκα ―Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο‖ π-

πάξρνπλ αλακλήζεηο ηνπ Βηδπελνχ απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ Σαμηδηνχ απφ ην Μφλαρν ζηε Γέλνπα 

ηνπ Υάηλε. Δπίζεο, ν Βηδπελφο έγξαςε θαη ην άξζξν ―Aτλε‖ ζην Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ ησλ 

Μπαξη θαη Υηξζη (1889/90), ελψ ίρλε ηνπ Υάηλε βξίζθνληαη ζηηο κπαιάληεο ηνπ Ζ κάγηζζα θαη 

Σν λεξατδνθίιεκα, ζηα νπνία αθνχγεηαη ν απφερνο ηεο πεξίθεκεο Loveley, πνπ ηε κεηέθξαζαλ 

ζηα ειιεληθά ν Γ. Βηδπελφο θαη ν Κ. Θενηφθεο» Γ. Βεινπδήο (1997).  
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πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Πξσηνκαγηά. Ο Γ. Καηζαξήο απνδίδεη ην παξαπάλσ ζε 

πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα πνπ καξηπξεί φηη δελ επηζπκεί κηα θσηνγξαθηθή απεη-

θφληζε ησλ ιατθψλ δξσκέλσλ ηεο Πξσηνκαγηάο, αιιά ζηνρεχεη, ζπγρξφλσο, ζηε 

δηδαρή ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, πνπ επηζηεκνληθά εθθξαζκέλε είλαη ζε ζέζε 

λα απνθαζαίξεη, λα ηαμηζεηεί θαη λα εξκελεχεη ηηο ιατθέο δνμαζίεο. Πεπεηζκέλνο 

γηα ηε δηαρξνλία ησλ ιατθψλ εθδειψζεσλ ηεο Πξσηνκαγηάο ν Βηδπελφο παξαζέ-

ηεη παιαηφηεξεο πεγέο πνπ πξνθαλψο ζεσξεί φηη ζπκβάιινπλ ζηελ επίξξσζε ησλ 

απφςεψλ ηνπ. Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή, επίζεο, πξνζθέξεη πνιχηηκν δηδαθηηθφ πιη-

θφ, ελψ ε ςπρνινγηθή εξκελεία ησλ εζίκσλ επηβεβαηψλεη ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

Βηδπελνχ σο ςπρνγξάθνπ (1996:233-234).  

Οη εζσηεξηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη νη ςπρηθέο δηαθπκάλζεηο ππνθαζηζην-

χλ ηελ ηζρλή δξάζε θαη απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ πξψηε χιε ζην δηήγεκα «Με-

ηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο». Ζ δξακαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο 

ζε απηά. Χζηφζν, ε θξηηηθή ραξαθηήξηζε σο αξλεηηθή ηελ χπαξμε ησλ ζρφιησλ, 

ηα νπνία ζεσξνχληαη «αξθεηά θαη άζρεηα κε ηελ θεληξηθή γξακκή ηεο ηζηνξίαο, 

ζε έθηαζε δπζαλάινγε κε φζα ζπκβαίλνπλ ζηηο ζειίδεο ηεο» (αρίλεο 

1982:168). Δπίζεο, θαηακαξηπξείηαη ζην Βηδπελφ «κηα επηηεδεπκέλε θαη ελνρ-

ιεηηθή ηάζε γηα επθπνινγία θη ―επίδεημε‖ πλεχκαηνο» (αρίλεο 1982:168) πνπ 

ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα κηαο νκάδαο ζπγγξαθέσλ θαη επζπκνγξάθσλ ηεο 

επνρήο (Γεκαξάο 1975:409-410). Θα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε, σζηφζν, φηη 

νη ελδηάζεηεο ζπιινγηζηηθέο παξεθβάζεηο πνπ έρνπλ ηε κνξθή εζσηεξηθνχ κνλφ-

ινγνπ: «Δίπνλ…θαη‘ εκαπηφλ» (ζ. 64), «έιεγνλ θαη‘ εκαπηφλ» (ζ. 88), κπνξνχλ 

λα δηθαηνινγεζνχλ, θαζψο απνδίδνπλ ηελ εζσηεξηθή έληαζε, ηελ ςπρηθή ηαξαρή 

θαη ηα δηιήκκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν αθεγεηήο, ν νπνίνο βηψλεη κηα απξνζδφ-

θεηε εξσηηθή ζπλάληεζε πνπ ηνλ σζεί ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ελδνζθφπεζε. 

Πέξα απφ ηελ εηθφλα ηεο λεαξήο, ηε θαληαζία ηνπ αθεγεηή ππξνδνηεί, φπσο 

πξνείπακε, θαη ε αθνή πνπ νδεγεί ζηε καθξνζθειή ζπιινγηζηηθή παξέθβαζε, ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εληχπσζε πνπ πξνθαιεί ζηνλ αθεγεηή ην γέιην ηεο λεα-

ξήο Μάζηγγαο.  
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1.3. Σπρλόηεηα 

 

Ζ αθεγεκαηηθή ζπρλφηεηα νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε ηεο εκθάληζεο [ελφο] 

γεγνλφηνο ζηελ ηζηνξία θαη ηεο έθζεζήο ηνπ ζηελ αθήγεζε. ρεηίδεηαη κε ηηο ε-

παλαιεπηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηζηνξίαο θαη αθήγεζεο, αλάινγα κε ηελ επηδησθφ-

κελε έκθαζε (ή ππνβάζκηζε) ηνπ γεγνλφηνο (Καςσκέλνο 2008:146). ην δηήγε-

κα «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» θπξηαξρνχλ ηξία βαζηθά κνηίβα: α) ε απφιπ-

ηε πξνζήισζε ηεο κεηέξαο ζηελ άξξσζηε Αλληψ (επνκέλσο θαη ε αδηαθνξία ηεο 

γηα ηα άιια παηδηά ηεο), β) ε ρεηξνηέξεπζε ηεο Αλληψο θαη γ) ε αγάπε ηεο Αλλη-

ψο γηα ηα αδέιθηα ηεο. Ο επίκνλνο, επαλαιεπηηθφο, παξαηαηηθφο πνπ ρξεζηκν-

πνηείηαη πηζηνπνηεί ηελ επαλαιεπηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ θαη εθδειψλεηαη θπ-

ξίσο κε ην βαζηθφ κνηίβν (ρεηξνηέξεπζε ηεο Αλληψο) πνπ αλάγεηαη, ζχκθσλα κε 

ηνλ Π. Μνπιιά, ζε «leitmotiv»
35

 (1996:ξγ΄).  

Ζ αθφινπζε θξάζε «Δλ ηνχηνηο ε αζζέλεηα ηεο Αλληψο νινλέλ εδεηλνχην 

θαη νινλέλ πεξηζζφηεξν ζπλεθεληξνχλην πεξί απηήλ ηεο κεηξφο καο αη θξνληί-

δεο» (ζ. 36), δείρλεη ηε ζπλερή επηδείλσζε ηεο αζζέλεηαο ηεο Αλληψο, γηα ηε θχ-

ζε ηεο νπνίαο δε δίλνληαη ζε θαλέλα ζεκείν ηεο ελφηεηαο επεμεγήζεηο. Απνηειεί 

έλα ζηαζεξφ αθεγεκαηηθφ κνηίβν κέζσ ηνπ νπνίνπ εμειίζζεηαη ε πινθή θαη πε-

ξηγξάθεηαη ν ραξαθηήξαο θαη νη εθδειψζεηο ηεο κεηέξαο. Τπφ ην πξίζκα ηεο 

ζεσξίαο ηνπ G. Genette, ε θξάζε απηή απνηειεί αλαθνξηθή εληθή αθήγεζε. Δπα-

λαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο κε δηάθνξεο παξαιιαγέο, φπσο: «Δλ ηνχηνηο ε αζ-

ζέλεηα ηεο Αλληψο νινλέλ εδεηλνχην» (ζ. 36), «ε θαηάζηαζηο ηεο Αλληψο έβαηλελ 

αξγά κελ θαη απαξαηεξήησο αιι‘ νινλέλ επί ηα ρείξσ», (ζ. 37) «ε θαηάζηαζηο 

ηεο αζζελνχο εδεηλνχην» (ζ. 37), «ην παηδίνλ ερεηξνηέξεπελ αδηαθφπσο» (ζ. 37), 

νη νπνίεο κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ θαηαιήγνπλ ζηελ αλία κηαο άηερλεο επαλάιε-

ςεο. Απφ άπνςε ηερληθήο ε επαλαιακβαλφκελε θξάζε έρεη πνιιαπιή ιεηηνπξ-

γηθφηεηα, θαζψο ε θάζε επαλάιεςή ηεο ζπληειεί ζηε ρξνληθή κεηάβαζε ζηελ 

επφκελε θάζε ηεο αζζέλεηαο, βνεζά ηνλ αλαγλψζηε λα παξαθνινπζήζεη απηέο 

ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο πνξείαο ηεο αζζέλεηαο, ελψ ηνλίδεη ηελ παξάιιειε ελ-

ηαηηθνπνίεζε ησλ θξνληίδσλ ηεο κεηέξαο θαη ηελ απμαλφκελε αδηαθνξία ηεο 

πξνο ηα αγφξηα, ππνδειψλνληαο ηελ χπαξμε κηαο αθφκα ακπδξήο ειπίδαο ή θαη 

                                                 
35

 « Έλα κνηίβν πνπ επαλέξρεηαη ζπλερψο ζε έλα ινγνηερληθφ θείκελν κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν 

νλνκάδεηαη leitmotiv (=βαζηθφ κνηίβν)» (Παξίζεο 2005:120). 
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ιεηηνπξγψληαο σο πξνζήκαλζε γηα ην ζάλαην ηνπ θνξηηζηνχ. Σν ζέκα ηεο αζζέ-

λεηαο ηεο κηθξήο θφξεο ππεξεηεί έλαλ αθφκα ξφιν. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαθν-

ξά ζηα αίηηα ζηα νπνία απνδίδνληαλ νη αζζέλεηεο, θαζψο θαη ζηα κέζα ηεο ―ιατ-

θήο ηαηξηθήο‖, απνηειεί ην κέζν γηα κηα έληερλε αιιά αβίαζηε θαη φρη επηζηεκν-

ληθή, μεξή θα αληαξή θαηαγξαθή θαη δηάζσζε ιανγξαθηθνχ πιηθνχ.  

Ζ επαλάιεςε είλαη έλα ζρήκα πνπ επαλέξρεηαη ζπρλά σο έλδεημε εηξσλε-

ίαο ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ ππνζηεξίδεη ε Π. Καξπνχδνπ (1998:82). Υα-

ξαθηεξηζηηθή είλαη ε εηξσληθή, επαλαιεπηηθή αθήγεζε, ζε κεηαηηζέκελν ιφγν, 

απφ ηνλ αθεγεηή ηνπ ήδε επαλαιεπηηθνχ ιφγνπ ηνπ παηέξα ηεο Μάζηγγαο ζην 

δηήγεκα «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο»: «ηαλ δελ είκαη εηο ηελ Καιθνχη-

ηαλ, ηαμεηδεχσ. Καη φηαλ ηαμεηδεχσ, δελ εκπνξψ λα ζηαζψ» (ζ. 71), «Ήην ινη-

πφλ πεξηηηή ε δηαβεβαίσζηο ηνπ θ. Π. φηη φηαλ ηαμεηδεχε δελ εκπνξεί λα ζηαζή» 

(ζ. 72), «Ο θ. Π. ην παξεηήξεζελ, αιιά βιέπεηο, φηαλ ηαμεηδεχεη δελ εκπνξεί λα 

ζηαζή» (ζ. 72), «φηαλ δελ είκαη εηο ηελ Καιθνχηηαλ, ηαμηδεχσ θαη φηαλ ηαμηδεχσ 

δελ εκπνξψ λα ζηαζψ» (ζ. 73) «θαη φηαλ δελ είλαη εηο ηελ Καιθνχηηαλ, ηαμηδεχ-

εη» (ζ. 74). Ο ηξφπνο πνπ πεξηγξάθεηαη ν θ. Π., κε ηελ επαλάιεςε ησλ ίδησλ ιέ-

μεσλ ή θξάζεσλ, πξνζδίδεη ζηελ αθήγεζε «έλα ηφλν ειαθξάο ηιαξφηεηαο θαη 

απνθαιχπηεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Βηδπελνχ λα ζπιιακβάλεη ζπάληεο ζρέζεηο ηνπ 

θσκηθνχ» (Μεηζάθεο 1998:169). Ζ άπνςε απηή έξρεηαη λα αληηηθξνχζεη ηελ 

αξλεηηθή θξηηηθή πνπ αζθεί ν Απ. αρίλεο, ν νπνίνο ζεσξεί πσο «ε πξνζπάζεηα 

γηα έθθξαζε ράξεο θαη ρηνχκνξ ζηε ζπγθεθξηκέλε αθήγεζε δελ θαξπνθνξεί θαη 

δε δηθαηψλεηαη, γηαηί παξακέλεη κεηέσξε, ρσξίο ζηέξεν αληίθξηζκα ή ππνζηήξηγ-

κα. (1982:168). Αληίζηνηρε, «εηξσληθή αλαδίπισζε κε επηθξηηηθή επαλάιεςε 

ηνπ αξρηθνχ ζρήκαηνο» (Καξπνχδνπ 1998:82) απαληάηαη θαη ζην «Ακάξηεκα 

ηεο κεηξφο κνπ»: «Δλ ηνχηνηο απηφ, αληί λα πηνήζε ηελ κεηέξα καο, ηε απέδσ-

θελ απελαληίαο δηπιήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα…» (ζ. 45), ην νπνίν ιίγεο γξακκέο 

παξαθάησ γίλεηαη: «Αιι‘ ε κήηεξ αληί λ‘ απειπηζζή πεξί ηεο δηαηξνθήο εκψλ 

απηψλ, επεχμεζελ ηνλ αξηζκφ καο δη‘ ελφο μέλνπ θνξαζίνπ…» (ζ. 45). Δδψ, ε 

επαλάιεςε είλαη ην κέζν γηα λα εθθξάζεη ν αθεγεηήο ηε δπζαξέζθεηα ηνπ γηα 

ηελ εκκνλή ηεο κεηέξαο ηνπ λα πηνζεηεί θνξίηζηα πνπ ππνθξχπηεη, ίζσο, ην πα-

ξάπνλν ηνπ γηα ηελ αδηαθνξία ηεο κεηέξαο πξνο ηα παηδηά.  
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2
ν
 Κεθάιαην: Έγθιηζε  

 

 

2. 1. Απόζηαζε 

 

ην θεθάιαην απηφ εμεηάδνπκε ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ Βηδπελνχ ππφ 

ην πξίζκα ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ ηεο ηαμηλφκεζεο ηνπ G. Genette, νη νπνίεο α-

λαθέξνληαη ζηε δηαβάζκηζε πνπ ππάξρεη ζηνλ ηξφπν κεηάδνζεο ηνπ ιφγνπ ―ηνπ 

άιινπ‖. Ζ απφζηαζε αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξφπν αθήγεζεο ησλ ιφγσλ ησλ 

πξνζψπσλ θαη φρη ζηνλ ηξφπν αθήγεζεο ησλ γεγνλφησλ πνπ εμεηάζηεθε ζην 

θεθάιαην Υξφλνο.  

Με ηνλ αθεγεκαηνπνηεκέλν ιφγν «ε αθήγεζε αξθείηαη απιψο λα δείμεη φηη 

δηαδξακαηίζηεθε κηα πξάμε ιφγνπ. Ζ κεηάδνζε ηνπ ιφγνπ ―ηνπ άιινπ‖ αθνκνη-

ψλεηαη κε ην αθεγεκαηηθφ θείκελν, εθφζνλ φρη κφλν ε έθθξαζε θαη ην είδνο ηνπ 

ιφγνπ, αιι‘ αθφκε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδφλ εμαθαλίδεηαη» (Μαιακαηάξε 

1987:171). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη θξάζεηο ζην δηήγεκα 

«Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ»: «έπεηηα πεξηέγξαςα κε ηα δσεξφηεξα ρξψκαηα, 

νπνίνλ ζα ήην ην νξθαλφλ, ην νπνίνλ έκειινλ λα ηεο θέξσ, θαη πφζν πνιχ ζα ην 

εγάπσλ» (ζ. 50), ζην δηήγεκα «Μέζα εηο ην ακθηζέαηξνλ»: «ν αξρεγφο ησλ μη-

θνκάρσλ ηνπο πξνεηδνπνίεζελ ήδε φηη έθζαζελ ε ψξα» (ζ. 345), θαη ζην δηήγε-

κα «Πξσηνκαγηά»: «Αθνχ ζπλεθψλεζα ηελ άκαμαλ θαη εηαθηνπνίεζα ηα θαηά 

ην ηαμείδηνλ κνπ, παξήγγεηια εηο ηνλ Μφζθνλ……» (ζ. 304). Σν αηζζεηηθφ απν-

ηέιεζκα απηνχ ηνπ είδνπο ιφγνπ είλαη ε ππνγξάκκηζε ηεο απφζηαζεο ηνπ αθε-

γεηή θαη ηνπ αλαγλψζηε απφ ην κήλπκα. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ν ιφγνο 

απηφο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα δεπηεξεχνληα γεγνλφηα ηεο αθήγεζεο. Ζ 

εκθάληζε ηνπ ζην θείκελν απερεί ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν αθήγεζεο θαη ε ρξήζε 

ηνπ δελ επηδέρεηαη πεξαηηέξσ εξκελείαο.  

ηε δεχηεξε θαηεγνξία ηεο ηαμηλφκεζεο ηνπ G. Genette δηαθξίλνπκε ηνλ 

αλαθεξφκελν ιφγν. Πξφθεηηαη γηα ηνλ επζχ ιφγν πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πην θα-

ζαξή εθδήισζε ηνπ ιφγνπ ησλ πξνζψπσλ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ζθελέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αθεγεηήο πξνζπνηείηαη φηη παξαρσξεί ην ιφγν ζηνπο 

ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ. Δπνκέλσο, δίλεηαη ε αίζζεζε φηη αθνχκε ηα πξφζσπα λα 
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κηιάλε θαη λα εθθξάδνληαη. Θα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο, φπσο επηζεκαίλεη ε 

Μαιακαηάξε, φηη «ε πηζηή θαηαγξαθή ηνπ ιφγνπ ησλ εξψσλ, πνπ κνηάδεη κε 

θσλνγξαθηθή αλακεηάδνζε, είλαη κηα ινγνηερληθή ζχκβαζε, πνπ πξνζπαζεί κε 

ην παηρλίδη νξηζκέλσλ ιέμεσλ, θξάζεσλ λα απνδψζεη ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ πσο 

κηιά θάπνηνο ήξσαο ζχκθσλα κε θνηλσληνγισζζνινγηθέο ζπκβάζεηο» 

(1987:172). Θεσξεί, σζηφζν, πσο «ν ―αλαθεξφκελνο ιφγνο‖ ησλ εξψσλ δελ 

πξέπεη λα θξίλεηαη κε βάζε (αλχπαξθηα) γισζζνινγηθά θξηηήξηα σο πξνο ηελ 

πηζηφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ην ιφγν ηεο επνρήο εθείλεο —δειαδή εμσθεηκελη-

θά— αιιά κε βάζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά κνξθήο 

ζην θείκελν σο φιν» (1987:173). Πηζηεχνπκε πσο ε ρξήζε ηνπ αλαθεξφκελνπ 

ιφγνπ ζην Βηδπελφ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αίζζεζε αιεζνθάλεηαο ηεο πξαγκαηηθφ-

ηεηαο ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηελ απφδνζε ηεο αηκφζθαηξαο ζε θάζε δηήγεκα. 

Οη κειεηεηέο ηνπ Βηδπελνχ, αλαθεξφκελνη ζηε γιψζζα ηνπ, θάλνπλ ιφγν 

γηα κηα «ηδηφηππε δηγισζζία» (Σδηφβαο 2002:167) ή γηα έλα «γισζζηθφ επακθν-

ηεξηζκφ» (Μεηζάθεο 1982:113), πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε ηεο θα-

ζαξεχνπζαο θαη ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο, ζε κηα επνρή κάιηζηα πνπ ην γισζζηθφ 

είλαη έλα ηδηαίηεξα αθαλζψδεο δήηεκα. Σν δήηεκα ηεο παξάιιειεο χπαξμεο ησλ 

δχν απηψλ γισζζηθψλ θσδίθσλ δελ εμαληιείηαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ επη-

ρεηξεί ν Μεηζάθεο, απνδίδνληαο ηελ θαζαξεχνπζα ζηελ αθήγεζε γεγνλφησλ θαη 

ηε δεκνηηθή ζηνπο δηαιφγνπο:  

«φζνλ αθνξά ηελ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ, ηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ εί-

λαη γξακκέλα ζε κηα απινχζηεξε, ζρεηηθά θνκςή θαη ζρεηηθά ζεξκή θαζα-

ξεχνπζα, ζηα ζεκεία πνπ ππάξρεη δηάινγνο —φρη ζπάληα— ε αθήγεζε απν-

βάιιεη ην κεηξηνπαζή γισζζηθφ θαζσζπξεπηζκφ θαη πιεζηάδεη ην ιφγν ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. ε ηέηνηεο ζηηγκέο, ε θαζαξεχνπζα παζαίλεη θαζίδεζε 

θαη ηα δηάθνξα πξφζσπα, θαηά θαλφλα απινί άλζξσπνη ηνπ ιανχ, εθθξά-

δνληαη ην θαζέλα κε ηε γιψζζα ηεο δηθήο ηνπο θαξδηάο θαη ηνπ δηθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο» (Μεηζάθεο 1982:105-107),  

Αληίζεηα, ζεσξνχκε πσο ην δήηεκα ηεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη έλα ηδηα-

ίηεξα ζχλζεην ζέκα: Ζ δεκνηηθή γιψζζα ησλ εξψσλ δηαλζίδεηαη κε ζξαθηθά δη-

αιεθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία καξηπξνχλ ηελ θαηαγσγή ηνπο πνπ ζηε ζπγθεθξηκέ-

λε πεξίπησζε είλαη ε ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ζπγγξαθέα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηνχξθνπ ειήκ ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηέο ιέμεηο ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο, φπσο: 
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ραΐξη, ληέξηη, θηζκέηη, ηζαθπίλη. Απηή ε δηαηήξεζε ηνπ δηαιεθηηθνχ ηδηψκαηνο 

ησλ πξνζψπσλ, πνπ εκθαλίδεηαη φρη κφλν ζηα δηαινγηθά κέξε ζε αλαθεξφκελν 

ιφγν, αιιά θαη ζε αθεγεκαηνπνηεκέλν θαη κεηαηηζέκελν ιφγν, «ππνγξακκίδεη ηελ 

―επηρψξηνλ πξνθνξάλ‖ ηνπο θαη δειψλεη ηελ εηεξνγισζζία ηεο ειιεληθήο θνη-

λσλίαο» (Σδηφβαο 2002:163). πκπιεξσκαηηθά, ν Π. Μνπιιάο παξαηεξεί πσο ν 

Βηδπελφο ηνπνζεηεί κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα ηελ θαζαξεχνπζα ηνπ ζηα αζηηθά 

θέληξα θαη ηελ επξσπατθή Γχζε, ελψ ηε δεκνηηθή ηνπ ζηελ χπαηζξν ηεο ειιελν-

ηνπξθηθήο Αλαηνιήο (1996: δ΄). Παξάιιεια, δηαπηζηψλεη θαη κηα θνηλσληθή ηα-

μηλφκεζε, θαζψο ε δεκνηηθή είλαη ν θψδηθαο ησλ θησρψλ θαη θαηαθξνλεκέλσλ, 

Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ θαζαξεχνπζα πνπ ηελ κηινχλ ν αθε-

γεηήο ησλ δηεγεκάησλ, ε λεαξή Μάζηγγα θαη ν επηρεηξεκαηίαο παηέξαο ηεο, ν 

Σνχξθνο αλαθξηηήο (Δθέληεο), νη Γεξκαλνί θαζεγεηέο, ε Κιάξα θαη ν Παζρά-

ιεο: δειαδή Έιιελεο θαη μέλνη κε πξνζβάζεηο ζηελ παηδεία, ζηελ εμνπζία θαη 

ζηνλ πινχην (1996: δ΄). Δπνκέλσο, νη δχν γισζζηθνί θψδηθεο, ε θαζαξεχνπζα 

θαη ε δεκνηηθή, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εμίζνπ ζηα δηαινγηθά κέξε, ιεηηνπξγνχλ 

φρη κφλν σο ξεαιηζηηθά ζήκαηα, αιιά θπξίσο σο δείθηεο πνιηηηζκηθψλ θαη θνη-

λσληθψλ δηαθνξψλ.  

Ο Γ. Σδηφβαο ζε κειέηε ηνπ (2002) γηα ηε «δηαινγηθφηεηα θαη ηελ εηε-

ξνγισζζία ηνπ λενειιεληθνχ κπζηζηνξήκαηνο» αλαθέξεη πσο ε ρσξνρξνληθή 

απφζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο έιιελεο εζνγξάθνπο ζε ζρέζε κε ην ζέκα ην-

πο, θαζψο είηε δνχζαλ ζην εμσηεξηθφ θαη έγξαθαλ γηα ηνπο Έιιελεο ηεο δηαζπν-

ξάο (Γξνζίλεο) είηε δνχζαλ καθξηά απφ ην γελέζιην ηφπν ηνπο (Παπαδηακάληεο), 

ελέρεη δπλάκεη ―δηαινγηθφ‖ ραξαθηήξα. Γηαηππψλεη ηελ άπνςε, δειαδή, πσο νη 

ζπγγξαθείο ιεηηνπξγνχζαλ κεζνιαβεηηθά αλάκεζα ζε αληίπαινπο θφζκνπο, φ-

πσο: εζσηεξηθφ/εμσηεξηθφ, κεηξφπνιε/επαξρία, ρσξηθνί/ιφγηνη, αγξνηη-

θφο/αζηηθφο ηξφπνο δσήο (Σδηφβαο 2002:152-167). πγθαηαιέγεη δε ην Βηδπελφ 

θαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, αθνχ ζεσξεί πσο ιεηηνπξγεί «ελ είδεη 

αληαπνθξηηή/κεζνιαβεηή ζην ―δηάινγν‖ ή ζηε ―δηακάρε‖ εζσηεξηθνχ θη εμσηε-

ξηθνχ, κεηξφπνιεο θαη επαξρίαο, ρσξηθψλ θαη ινγίσλ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ 

ηξφπνπ δσήο» (Σδηφβαο 2002:167). ην θείκελν ν ―δηάινγνο‖ απηφο παξαηεξεί-

ηαη θαη «αλάκεζα ζην ζπγγξαθέα/αθεγεηή σο ελήιηθα θαη πεπαηδεπκέλν, πνπ 

εθθξάδεηαη ζηελ θαζαξεχνπζα, θαη ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ή εθεβεία, πνπ α-

λαθέξεηαη ζηελ αγξνηηθή δσή ηνπ γελέζιηνπ ρψξνπ θαη αληαπνθξίλεηαη κέζσ ηεο 
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δεκνηηθήο ησλ δηαιφγσλ» (Σδηφβαο 2002:167). Γε δηαθνξνπνηνχληαη, επνκέλσο, 

γισζζηθά κφλν ηα πξφζσπα ησλ δηεγεκάησλ, αιιά θαη ν ίδηνο ν αθεγεηήο ―δην-

ιηζζαίλεη‖ είηε πξνο ηελ ηνπηθή ληνπηνιαιηά (παηδί-έθεβνο) είηε ζε κηα πην θαι-

ιηεξγεκέλε γιψζζα (ελήιηθνο-πεπαηδεπκέλνο) πνπ αξκφδεη, δειαδή, ζην εθάζ-

ηνηε «αθεγεκαηηθφ ηνπ Δγψ». Απηή ε ζπλχπαξμε, ε νπνία ζεσξνχκε πσο επη-

ηπγράλεηαη, επηπιένλ, κε ηελ επηινγή ηεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο, «απνθαιχπηεη έλα 

ζπγγξαθηθφ/αθεγεκαηηθφ ππνθείκελν δηαινγηθά δηακνξθσκέλν κέζα απφ ηε ζπ-

λχπαξμε ή ηελ αληηπαιφηεηα δηαθνξεηηθψλ θσλψλ, ιφγσλ, ρψξσλ, ηξφπσλ, δσήο 

θαη αλακλήζεσλ» (Σδηφβαο 2002:167). Σα δηαθνξεηηθά γισζζηθά επίπεδα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνγξάκκηζε ηεο ηνπηθήο ηδηαηηεξφηεηαο, ζπκβάιινπλ ζηελ 

πνιπθσλία ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηε δηάζεζε γηα ιανγξαθηζκφ, αιιά θαη ζηε λαηνπ-

ξαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο «γισζζηθφο επακθνηεξηζκφο» 

ηνπ Βηδπελνχ δεκηνπξγεί, επνκέλσο, έλα γισζζηθφ ξεαιηζκφ, ν νπνίνο, θαηά ην 

Βαγελά, δελ είλαη έλα ηφζν απιφ ζέκα φζν ην παξνπζηάδεη ην δπηζηηθφ ζρήκα 

δεκνηηθή= ξεαιηζκφο/ θαζαξεχνπζα= εμσπξαγκαηηθή δηάζεζε. Ζ πνιπθσλία 

απνδίδεη, αληίζεηα, κηα επνρή θαηά ηελ νπνία «ε γισζζηθή θαηάζηαζε ήηαλ ηφ-

ζν πεξίπινθε θαη πνιπεπίπεδε, ψζηε νπνηαδήπνηε γισζζηθή νκνηνκνξθία ζ‘ έλα 

πεδνγξαθηθφ θείκελν (νκνηνκνξθία είηε θαζαξεχνληνο ηππηθνχ είηε δεκνηηθνχ) 

λ‘ απνηειεί αληηξξεαιηζηηθή ηζνπέδσζε» (2004:196).  

Γε ιείπνπλ, φκσο, θαη νη ζηηγκέο πνπ ε ξεαιηζηηθή ςεπδαίζζεζε θαη ε 

αιεζνθάλεηα θαηαξγείηαη, θαζψο ε γιψζζα ησλ εξψσλ δε ζπκβαδίδεη κε ηε ιν-

γνηερληθή πξαγκαηηθφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε επηζεκαίλεη ν Π. Μνπι-

ιάο, ν νπνίνο δηαπηζηψλεη φηη «ν δεθαπαληαζχιιαβνο ζηίρνο αθνκνηψλεηαη απφ 

ην Βηδπελφ, θαζψο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ξπζκφ ηεο ιατθήο καο γιψζζαο θαη 

πξνβάιιεη εληειψο θπζηθά κέζα ζηηο θξάζεηο ηεο κεηέξαο: ―ζαλ λα ήηαλ ρζεο 

πνπ δηάβεθεο θαη ζήκεξα πνπ ήιζεο‖ (ζ. 61), ―έρσ παηδί ζηελ μελεηηά θ‘ έρσ 

θαξδηά θακκέλε‖ (ζ. 72), ελψ ην ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηα ιφγηα ελφο Σνχξθνπ, 

ηνπ αθήξκπακπα: ―Δδψ θαλείο δελ έξρεηαη, θαλέλαο δελ αθνχεη‖ (ζ. 226) 

(1996:ξη΄). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν ζπγγξαθέαο αλαθαηεχεη ηηο δχν γισζζη-

θέο κνξθέο θαζαξεχνπζαο θαη δεκνηηθήο, πξνθαιψληαο πεξίεξγεο θαηαζηάζεηο. 

Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ηα παξαδείγκαηα απφ ζρεηηθή κειέηε ηνπ Μ. Serrano 

(2006) ζην δηήγεκα «Μνζθψβ-ειήκ» πνπ πηζηνπνηνχλ απηή ηελ πεξίεξγε κεί-

με: «….ν δηαιεθηηθφο φξνο ―πνηίζσκελ‖ [επαλαιακβάλεηαη] ηξεηο θνξέο κε άι-
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ιεο ιέμεηο πνιχ πην δεκνηηθέο, φπσο ―ιηγάθη παξά πέξα‖ ή ην ξήκα ―μεβνπξβνπ-

ιά‖, ελαιιάζζνληάο ηα κε ηε ιφγηα γιψζζα πνπ πεξηέρεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

αξρατζκψλ, φπσο π.ρ. -ελ ησ βίσ, -ελ σ, -κνη εθάλε, -κνη δηεγήζε, […] Δπίζεο, 

[ρξεζηκνπνηείηαη] ξήκα + δνηηθή φπσο ―ησ είπνλ‖ ηαπηφρξνλα κε ηελ πην δηαδε-

δνκέλε ―ηνπ είπα‖ ή ―ηνπ ιέγσ‖, θ.ι.π., [φπσο] θαη άιια ζηνηρεία θαζαξά δεκν-

ηηθήο πξνέιεπζεο, φπσο ―πάλε κηα‖, ―θαβαιηθεχζεηε‖, ―ηφζν πνιχ‖, ή ηελ πνιχ 

ηππηθή έθθξαζε ησλ βφξεησλ ηδησκάησλ: πξνζσπηθή αλησλπκία ζε αηηηαηηθή + 

ξήκα: ―κε είπελ‖». Αληίζηνηρα, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο ρξήζεο ηεο δε-

κνηηθήο γιψζζαο απφ απινχο θαη ιατθνχο αλζξψπνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξή-

ζε ιφγησλ ιέμεσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο θαζαξεχνπζαο πνπ ζπκβάιινπλ «ζηνλ εππ-

ξεπηζκφ ηεο επί ην θαζαξφηεξνλ» (Μεηζάθεο 1982:105-107).  

Απφ ηα παξαπάλσ, εχινγα θαηαιήγνπκε ζηε ζθέςε φηη ν Βηδπελφο θαί-

λεηαη λα δηράδεηαη θαη λα ηνλ απαζρνιεί ην δήηεκα ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ηεο 

δεκνηηθήο. Ζ επηινγή ηεο θαζαξεχνπζαο πνπ, φπσο ππνζηεξίμακε πξνεγνπκέ-

λσο επηθξαηεί, θπξίσο ζηελ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ, αιιά θαη ζε νξηζκέλα δηα-

ινγηθά κέξε, δηθαηνινγείηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Απ. αρίλε, «θαζψο σο ηφηε ε α-

θεγεκαηηθή πεδνγξαθία ζηελ Διιάδα είρε γξαθηεί ζηελ θαζαξεχνπζα θαη ν Βη-

δπελφο δελ ήηαλ ν ηχπνο ηνπ επαλαζηάηε ζπγγξαθέα πνπ ζ‘ άλνηγε λένπο δξφκν-

πο, φπσο ιίγν αξγφηεξα ην έθαλε ν Γηάλλεο Φπράξεο κε Σν Σαμίδη κνπ (1888), 

πξνηίκεζε, δειαδή, λα αθνινπζήζεη ηνλ ήδε ραξαγκέλν δξφκν θαη λα κελ θαη-

λνηνκήζεη» (αρίλεο 1982:158-159) Παξαηεξεί, σζηφζν, κηα εμειηθηηθή πνξεία 

αλαθνξηθά κε ην γισζζηθφ δήηεκα πνπ απνηππψλεηαη ζην δηήγεκα ηνπ «Γηαηί ε 

κειηά δελ έγηλε κειέα», ην νπνίν είλαη ζηελ νπζία «έλα γισζζηθφ δίδαγκα, κηα 

απνινγία ηεο γιψζζαο ηνπ ιανχ» (αρίλεο 1982:159), αιιά θαη ζην ηειεπηαίν 

δηήγεκα ηνπ «Μνζθψβ ειήκ», ην νπνίν, θαζψο απνηειείηαη θπξίσο απφ ηελ 

αθήγεζε ζην πξψην πξφζσπν ηνπ θεληξηθνχ ήξσα, είλαη γξακκέλν ζ‘ έλα κεγά-

ιν ηκήκα ηνπ ζηελ απιή δεκνηηθή (αρίλεο 1982:160). Δηδηθά ην δηήγεκα «Γηαηί 

ε κειηά δελ έγηλε κειέα» θαλεξψλεη, θαηά ηνλ Πέηξν Υάξε φηη ν Βηδπελφο δελ 

πηζηεχεη ζηελ θαζαξεχνπζα παξφιν πνπ έρεη γξάςεη ηα πεξηζζφηεξα δηεγήκαηά 

ηνπ ζε απηή (1968:35). Σν παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

«δεκψδνπο» γιψζζαο ηνπ ιανχ ζηε κειέηε ηνπ «Δξξίθνο Ίβζελ» (1892) (βι. ζ. 

128 ππνζεκ. 40 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο), πηζηνπνηεί, θαηά ηνλ Απ. αρίλε, ηε 

ζηξνθή θαη ηελ έλζεξκε ππνζηήξημε ηνπ Βηδπελνχ ζηε δεκνηηθή γιψζζα πνπ 
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φκσο δε βξήθε ην ζάξξνο λα ηελ θάλεη πξάμε ζηα αθεγεκαηηθά ηνπ θείκελα, κε 

ζέινληαο λα ξηςνθηλδπλεχζεη κε έλα λέν εθθξαζηηθφ φξγαλν, ζην νπνίν δελ είρε 

ηελ απαηηνχκελε εμάζθεζε (1982:160).  

Ο κεηαηηζέκελνο ιφγνο εκθαλίδεηαη κε ηελ αλάκεημε ηνπ ιφγνπ ηνπ αθεγεηή 

θαη ηνπ ιφγνπ ή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ή ηεο ζθέςεο ηνπ ήξσα. Μνξθέο ηνπ είλαη ν 

πιάγηνο ιφγνο θαη θπξίσο ν ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο
36

 (ζην εμήο: ΔΠΛ), νη ν-

πνίεο παξνπζηάδνπλ έλα επξχηαην θάζκα, θαζψο ε δηαπινθή ησλ ιφγσλ ηνπ α-

θεγεηή θαη ηνπ πξνζψπνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη —αλάινγα κε ην πνηνο ιφγνο 

επηθξαηεί— αλάκεζα ζην ιφγν ηνπ αθεγεηή θαη ζην ιφγν ηνπ πξνζψπνπ. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαπαξαγσγή απηνχ πνπ εηπψζεθε, άιινηε ζην ηδίσκα 

ηνπ αθεγεηή (παξάδεηγκα 4) θαη άιινηε κε ηε δηαηήξεζε ζηνηρείσλ χθνπο ηνπ 

ιφγνπ ησλ εξψσλ θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην ιφγν ηνπ αθεγεηή (παξαδείγ-

καηα 1, 2, 3).  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλα παξαδείγκαηα, γηα ηα νπνία νθείινπκε λα 

εθθξάζνπκε ηελ επηθχιαμή καο γηα ηελ απφιπηε ηαχηηζε ηνπο κε ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηνπ ΔΠΛ, δεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο πνπ ππάξρεη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ΔΠΛ ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
37

 

1. «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ»: «Γηφηη, έιεγελ ε κεηέξα καο, άλζξσπνο 

αγξάκκαηνο, μχινλ απειέθεηνλ» (ζ. 45), «Δίζαη λέα θαη ζα θάλεηο θη‘ άιια, κ‘ 

έιεγαλ» (ζ. 54).  

2. «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο»: «Ήην ινηπφλ πεξηηηή ε δηαβεβαίσζηο 

ηνπ θ. Π. φηη φηαλ ηαμηδεχε δελ εκπνξεί λα ζηαζή» (ζ. 72), «φηαλ ν θ. Π. ζπλεπ-

ιήξσζε ηνλ πεξί Ηλδηψλ δηζχξακβνλ ηνπ κε ηελ επράξηζηνλ επσδήλ: «Διάηε λα 

κ‘ επηζθεθζήηε» […] νίηηλεο παξαθχπηνληεο απφ ηνπ βάζνπο ηνπ γαιαλνχ νπξα-

λνχ ησλ επαλαιάκβαλνλ ζηγαιή ηε θσλή ηελ επσδφλ ηνπ θ. Π. Διάηε λα καο ε-

πηζθεθζήηε» (ζ. 76).  

                                                 
36

 Παξαζέηνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ θάλεη αηζζεηή ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα 

δχν είδε ιφγνπ ζε αληηζηνηρία κε ηνλ επζχ. Βαζίδεηαη ζε αληίζηνηρν παξάδεηγκα απφ ην Μ. Peri 

(1994:54): 

α. Δπζχο ιφγνο: «Πξέπεη λα θφςσ ην ηζηγάξν άκεζα!, είπε ν Νίθνο».  

β. Πιάγηνο ιφγνο: «Ο Νίθνο είπε/ζθέθηεθε φηη πξέπεη λα θφςεη ην ηζηγάξν άκεζα».  

γ. ΔΠΛ: «Πξέπεη λα θφςεη ην ηζηγάξν άκεζα! (κ‘ απηή ηε ζθέςε ν Νίθνο πήγε ζην πεξίπηεξν, 

αλαδεηψληαο ηε κάξθα ηνπ)». 
37

 Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ΔΠΛ ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία θαη ηνπο 

«δείθηεο» εληνπηζκνχ ηνπ ΔΠΛ κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη ζην δνθίκην ηνπ M. Peri (1994): 

«ηελ νδφ πξνο ηνλ Διεχζεξν Πιάγην Λφγν: παξέκβαζε, ππνθαηάζηαζε, δηαπινθή».  
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3. «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ»: «…..ήηηο θαη ηνλ εβάπηηζε κε ην 

φλνκα ηεο ζεηζνππγίδνο, δηφηη, έιεγελ, είρελ ζειπθφ» (ζ. 93), «Να ηνλ ηδψ θξε-

καζκέλνλ, έιεγε, λα ηξαβήμσ ην ζθνηλί ηνπ, θαη χζηεξα αο απνζάλσ!» (ζ. 101).  

4. «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ»:  

«Μ‟ φιαο ηαο επαλεηιεκκέλαο λνπζεζίαο, ηαο αλαγγεινχζαο κνη εθ κέξνπο 

ηεο κεηξφο κνπ φηη ε ηέρλε είλαη ρξπζνχλ βξαρηφιηνλ, ην νπνίνλ ψθεηινλ λα 

θαηαθηήζσ αληί πάζεο ζπζίαο, φηη ε πέηξα πνπ θπιά δελ θάκλεη δηα ζεκέιη-

νλ, θαη ηα ηνηαχηα, εγψ επέκελνλ κελχσλ (ηφηε δελ ήμεπξνλ αθφκε λα γξά-

θσ) θαη παξαθαιψλ απηήλ λα κε αλεθαιέζε ή λα κε βάιε λα κάζσ αλζξσ-

πηλνηέξαλ ηηλά ηέρλελ» (ζ. 208). 

Ξερσξηζηφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζην δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ 

ηαμείδηνλ» ε αθήγεζε απφ ην κηθξφ εγγνλφ ηεο παξακπζέληαο ηζηνξίαο πνπ ηνπ 

είρε δηεγεζεί ν παππνχο ηνπ. Σν παξακχζη απηφ, ην νπνίν εθηπιίζζεηαη ζε ηξεηο 

ζειίδεο θεηκέλνπ, απνηειεί κηα «ελζσκαησκέλε ηζηνξία ζε κεηαηηζέκελν ιφγν 

ζηελ νκνδηεγεηηθή αθήγεζε ηνπ κηθξνχ ήξσα» (Αθξηηφπνπινο 2009:11). ε κε-

ιέηε ηνπ γηα ην «Παξακχζη σο ζηνηρείν δηαινγηθφηεηαο θαη παξσδίαο ζηελ αθε-

γεκαηηθή ηνπ Γ. Βηδπελνχ» ν Γ. Σζαηζνχιεο επηζεκαίλεη ηε δηαθεηκεληθή ζρέζε 

ηνπ παξακπζηθνχ πιηθνχ κε ην δηήγεκα «Ο Σξνκάξαο» θαη εληνπίδεη, πέξα απφ 

ηε «―δηαγισζζηθή αληηπαξάζεζε‖, ηε ―γισζζηθή δηαινγηθφηεηα‖ πνπ αλαθαίλε-

ηαη ζηνλ πνιιαπιά κεηαηηζέκελν ιφγν ηνπ παξακπζηνχ ηνπ ξαθηφπνπινπ, ζην 

νπνίν φρη κφλν ζπλππάξρνπλ ν ιφγνο ηνπ αθεγεηή θαη ηνπ κηθξνχ ήξσα αιιά, 

φπσο απνδεηθλχεηαη ζηε ζπλέρεηα, θαη ν ιφγνο ηνπ παππνχ, ηνπ νπνίνπ ηελ αθή-

γεζε αλαπαξάγεη ν πξσηνπξφζσπνο αθεγεηήο» (1997:37).  

Ζ εκθαλήο θαη έληνλε παξνπζία ηνπ ΔΠΛ ζην δηεγεκαηνγξαθηθφ έξγν ηνπ 

Βηδπελνχ έρεη άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ επηινγή ηεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο πνπ πην-

ζεηείηαη, ε νπνία απνηειεί ην αληηθείκελν έξεπλαο ζηηο επφκελεο ζειίδεο (Πξν-

νπηηθή). Οη δχν ηερληθέο, ε εζσηεξηθή εζηίαζε θαη ν ΔΠΛ, αιιεινζπλδένληαη, 

θαζψο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηνπο Αθξ. Αζαλαζνπνχινπ θαη Π. Βνπηνπξή, 

αθεγεκαηηθέο θαηλνηνκίεο ηνπ ξεαιηζκνχ. Αλ ε εζσηεξηθή εζηίαζε ζπλδέεηαη κε 

ην εξψηεκα «πνηνο βιέπεη;», ν ΔΠΛ ζπλδέεηαη κε ην εξψηεκα «πνηνο κηιάεη;», 

ζπλδέεηαη, δειαδή, κε ην πξφβιεκα ηεο αθεγεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο (εθθν-

ξάο) ηνπ ιφγνπ ηνπ πξνζψπνπ. Ο ΔΠΛ απνηειεί, επνκέλσο, ηελ ―αθεγεκαηηθή 

ιχζε‖ πνπ δίλεηαη ζην πξφβιεκα πνπ γελλά ε εζσηεξηθή εζηίαζε: πψο ζα εθ-
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θξαζηεί, κέζσ ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ, ε ―ππνθεηκεληθή καηηά‖ ηνπ πξνζψπνπ 

θαη γεληθφηεξα ε εζσηεξηθή, ςπρηθή εκπεηξία ηνπ. Ο ΔΠΛ πνπ θάλεη ζπζηεκαηη-

θά ηελ εκθάληζή ηνπ ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ζεσξείηαη ζπζηαηηθφ ηεο κπζνπ-

ιαζίαο θαη απνδεηθλχεη κηα δηάζεζε λα ελζσκαησζεί ε εηεξφηεηα ζηνλ αθεγε-

καηηθφ ιφγν. Δίλαη κηα αθεγεκαηνινγηθή επηινγή αξθεηά κνληέξλα γηα ηελ επν-

ρή πνπ απέρεη απφ ην παξαδνζηαθφ «κνλνθσληθφ» αθήγεκα, ζην νπνίν ηα αθε-

γεκαηηθά πξφζσπα ήηαλ αληηθείκελν ηεο γλψζεο ηνπ ζπγγξαθέα. Ο αθεγεηήο 

κπνξνχζε , δειαδή, λα βάιεη ην πξφζσπν λα κηιήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζε επζχ 

ιφγν, λα απνδψζεη ηηο απφςεηο ηνπ πξνζψπνπ κε πιάγην ιφγν (είπε φηη…, ζθέθ-

ηεθε φηη…) ή λα κηιήζεη ν ίδηνο ―αληί γη‘ απηφ‖ (κηα πνπ είλαη παληνγλψζηεο) 

(Αζαλαζνπνχινπ, Βνπηνπξήο 2010:17-19). Με ηνλ ΔΠΛ ε απζεληία ηνπ παληνγ-

λψζηε αθεγεηή ππνρσξεί ζην επίπεδν ηνπ ιφγνπ —ηα πξφζσπα ―δσληαλεχ-

νπλ‖— ρσξίο, φκσο, λα απνθεχγνπλ ηελ θξηηηθή ηνπ αθεγεηή, ν νπνίνο θξχβεηαη 

πίζσ απφ ην κεηαηηζέκελν ιφγν ―ηνπ άιινπ‖. O EΠΛ «ζεκαίλεη, δειαδή, εγθα-

ηάιεηςε ηεο αθεγεκαηηθήο απζεληίαο θαη κεξηθή παξαρψξεζε ζηελ ππνθεηκελη-

θφηεηα ηεο πξννπηηθήο θαη ηεο θσλήο ηνπ ήξσα, [ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα] δηα-

θφπηεηαη ε αθήγεζε γηα λα εληεζεί ν ιφγνο ηνπ ήξσα….» (Μαιακαηάξε 

1987:238).  

Ζ ηερληθή ηνπ ΔΠΛ πξνζεγγίδεη, θαηά ην Μ. Peri, ην λεφηεξν «πνιπθσληθφ» 

αθήγεκα, φπνπ ν αθεγεηήο δελ είλαη πιένλ παληνγλψζηεο (άξα δελ μέξεη φια 

φζα μέξεη ή ζθέθηεηαη ην πξφζσπν) θαη ππάξρεη εζσηεξηθή εζηίαζε (ην πξφζσπν 

έρεη απηφλνκε ζπλείδεζε), ν αθεγεηήο δελ κπνξεί λα κηιήζεη ―γηα ην πξφζσπν‖ 

(ή ―αλη‘ απηνχ‖), κπνξεί κφλν λα κηιήζεη ―κε ην πξφζσπν‖. Ο ΔΠΛ, δειαδή, 

έρεη ηελ ηδηφηεηα λα κεηαηξέπεη ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν απφ «κνλνθσληθφ» ζε 

ιφγν «δπτθφ» ή «δηθσληθφ», φπνπ ε θσλή ηνπ πξνζψπνπ αθνχγεηαη ηαπηφρξνλα 

κε ηε θσλή ηνπ αθεγεηή (1994:46).  

Ζ δηαπινθή ησλ θσλψλ ζηνλ ΔΠΛ δε ζπλεπάγεηαη θαη‘ αλάγθε ηελ απφιπηε 

ηαχηηζή ηνπο. ε επίπεδν κνξθηθφ-πθνινγηθφ, ε δηαθνξνπνίεζε θαζαξεχνπζαο-

δεκνηηθήο, γηα παξάδεηγκα, ζε φ,ηη αθνξά ηε λενειιεληθή αθεγεκαηνγξαθία, 

είλαη ζπρλά έλαο αζθαιήο πθνινγηθφο δείθηεο γηα λα μερσξίζνπκε πνηα είλαη ε 

«δεζπφδνπζα» θσλή, ηνπ αθεγεηή (θαζαξεχνπζα) ή ηνπ πξνζψπνπ (δεκνηηθή) 

(Αζαλαζνπνχινπ, Βνπηνπξήο 2010:19). Απφ ηελ άιιε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν Μ. Vitti: «ν ΔΠΛ είλαη ν θαηεμνρήλ ρψξνο φπνπ ε δεκνηηθή γιψζζα 
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ηνπ πξνζψπνπ κπνξεί λα ―ζθελψζεη‖ κέζα ζηελ θαζαξεχνπζα ηνπ αθεγεηή» 

(1991:22). Ζ δηαπινθή επαιεζεχεηαη πεξηζζφηεξν ζε επίπεδν «ζεκαηηθφ-

αμηνινγηθφ» (Peri 1994:47), φπνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν ηχπνπο «δπτθν-

χ» ιφγνπ: ηνλ ΔΠΛ κε ραξαθηήξα «παξάθσλν ή εηξσληθφ» (φηαλ νη ιφγνη αθε-

γεηή-πξνζψπνπ δηίζηαληαη σο πξνο ην ζεκαζηνινγηθφ θαη αμηνινγηθφ ηνπο πξν-

ζαλαηνιηζκφ) (βι. παξάδεηγκα 2, φπνπ δηαπηζηψλνπκε ηελ εηξσληθή ρξνηά ηνπ 

αθεγεηή), θαη ηνλ ΔΠΛ κε ραξαθηήξα «ζχκθσλν ή επηθπξσηηθφ» (φηαλ νη δχν 

ιφγνη ζπκπίπηνπλ σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο) (Αζαλαζνπνχιν-

π, Βνπηνπξήο 2010:19). Ζ δηαδηθαζία απηή, θαηά ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο, αλά-

ινγα κε ην βαζκφ παξέκβαζεο, ζπλαξκφδεη ην ιφγν ή ηε ζθέςε ηνπ ήξσα, νκα-

ιά ή ηνικεξά, κε ηελ αθεγεκαηηθή έθζεζε ησλ γεγνλφησλ, ραξαθηεξίδεηαη σο 

«κηκηθή» απφ ηε Γ. Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε κε ηελ έλλνηα φηη ε ζέζε ηνπ κίκνπ 

ππνζεκαίλεη απέλαληη ζε απηφ πνπ κηκείηαη. Αλ νη ηζρπξηζκνί ηνπ ήξσα πνπ ηνλ 

κηκνχληαη ζπκθσλνχλ κε ηελ ηδενινγία ηνπ αθεγεκαηηθνχ πεξηθεηκέλνπ, ηφηε ην 

απνηέιεζκα είλαη απηφ ηεο ζπκ-πάζεηαο, ελψ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ην απνηέ-

ιεζκα είλαη απηφ ηεο εηξσλείαο. Ζ ζεηηθή ή αξλεηηθή ςπρνινγηθή ή ηδενινγηθή 

ηαχηηζε ή απνκάθξπλζε αθεγεηή-ήξσα επηδξά θαη ζηνλ αλαγλψζηε, θαζψο εδ-

ξαηψλεη δεζκνχο αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηνπο ραξαθηήξεο. Πξνθαιείηαη αλάινγα 

κε ηελ πεξίζηαζε ην ρηνχκνξ, ε εηξσλεία, ε ζπκπφληα (1987:238-239). Ζ ρξήζε 

ηνπ ΔΠΛ ζην Βηδπελφ εκπινπηίδεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηελ επηθνηλσλία αλά-

κεζα ζηνλ αθεγεηή θαη ζηνπο ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ. Γηαθξίλνπκε πνηθηιία ζπ-

λαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ πνπ θπκαίλεηαη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε έσο 

ηελ θξηηηθή δηάζεζε θαη ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ αθεγεηή, αιιά θαη ηελ απιή 

κεηαθνξά ησλ ιφγσλ ησλ εξψσλ πνπ απνζθνπεί ζηελ αίζζεζε ηεο πηζηήο αλα-

κεηάδνζεο ηνπ ―ιφγνπ ηνπ άιινπ‖. Θα ιέγακε, σζηφζν, φηη απφ ην έξγν ηνπ Βη-

δπελνχ απνπζηάδνπλ νη ―αξλεηηθνί‖ ραξαθηήξεο ή ε δηάζεζε γηα θνηλσληθή θα-

ηαγγειία πνπ ζεσξείηαη γλψξηζκα ηνπ λαηνπξαιηζκνχ. Δθηφο απφ ειάρηζηεο πε-

ξηπηψζεηο πνπ ν νξζνινγηζηήο θαη δηαλννχκελνο αθεγεηήο δηαηεξεί ηηο απνζηά-

ζεηο ηνπ απφ ηνπο ―αξλεηηθνχο‖ ήξσεο ηνπ (θ. Π. ζην «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη 

Νεαπφιεσο», ςεπηνγηαηξφο ζην «Ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ»), ε ζπλαηζζεκαηη-

θή ακεζφηεηα θαη ην ζπκπιεζίαζκα ηνπ αθεγεηή κε ηνπο ήξσεο ηνπ είλαη ζηνη-

ρεία πεξηζζφηεξν αλαγλσξίζηκα θαη εθπνξεπφκελα απφ ηελ ςπρνγξαθηθή ηνπ 

δηάζεζε.  
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Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη θαη ε ιεηηνπξγηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε 

κνξθή ηνπ ΔΠΛ θαη ζην αληηθείκελφ ηνπ, ηελ εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο 

ΔΠΛ είλαη έλα πξνλνκηνχρν κέζν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε φρη κφλν ησλ ιέμεσλ 

αιιά θαη ησλ ζθέςεσλ ηνπ πξνζψπνπ, αθξηβψο επεηδή —αληίζεηα κε ηνλ «πξν-

θεξφκελν ιφγν», ν νπνίνο κπνξεί λα απνδνζεί ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πηζηά (φ-

πσο θαίλεηαη ζηηο εθδνρέο α θαη β ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο ππνζεκείσζεο 36)— 

νη ζθέςεηο είλαη ―βνπβέο‖ (ην «θσλνχκελν ιφγν» κπνξνχκε λα ηνλ αλαπαξαζηή-

ζνπκε ξεκαηηθά, ηε ζθέςε φκσο;) (Αζαλαζνπνχινπ, Βνπηνπξήο 2010: 19). «Ζ 

εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη εμ νξηζκνχ κε ξεκαηνπνηήζηκε, ππνζηεξίδεη ν 

Μ. Peri, δηφηη ―δηνιηζζαίλεη‖: ε ιέμε ηνπ αθεγεηή δελ κπνξεί λα ηελ αδξάμεη —

δειαδή, λα ηελ παξαζέζεη— πνηέ (ηε ζηηγκή πνπ ηελ παξαζέηεη, ηε ξεκαηνπνηεί, 

θαη ζπλεπψο ηελ πξνδίδεη) (1994:54). Καζψο, ινηπφλ, ν ΔΠΛ απφ ηε θχζε ηνπ 

είλαη έλαο ιφγνο «κεηαηρκηαθφο» (θάπνπ αλάκεζα ζηνλ επζχ θαη ζηνλ πιάγην ιφ-

γν), άξα έλαο ιφγνο πνπ δελ απνδίδεη επαθξηβψο, αιιά κεηαθέξεη θαηά πξνζέγ-

γηζε εθείλν πνπ ζέιεη λα πεη-ελλνεί-ζθέθηεηαη ην πξφζσπν, είλαη έλα απνηειεζ-

καηηθφ εξγαιείν γηα ηελ απφδνζε απηνχ πνπ ιέκε «εζσηεξηθή δσή» ή «ςπρηθή 

εκπεηξία» ή «ζπλείδεζε» ηνπ πξνζψπνπ, ε νπνία εμ νξηζκνχ δελ κπνξεί λα πα-

ξαηεζεί αθξηβψο σο έρεη κε ιέμεηο, κπνξεί κφλν λα ππνβιεζεί κε ιέμεηο. Οη ζθέ-

ςεηο ησλ πξνζψπσλ αλαθαινχληαη κε ηξφπν πιάγην θαη ππαηληθηηθφ, δηαηππψ-

λνληαη ―ζαλ λα‖, ζαλ απηέο λα πέξαζαλ απφ ην κπαιφ ηνπο (Αζαλαζνπνχινπ, 

Βνπηνπξήο 2010: 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 7.   

 

  Γ. Βηδπελφο, ζθίηζν 
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2.2. Πξννπηηθή 

 

Οη ηξεηο κνξθέο εζηίαζεο (κεδεληθή, εζσηεξηθή, εμσηεξηθή) ρξεζηκνπνη-

νχληαη ελαιιαθηηθά ή ζπλδπαζηηθά, αλάινγα κε ηε ξνή ηεο αθήγεζεο. Ζ ζεψ-

ξεζε ηνπο, ππνζηεξίδεη ν Π. Μνπιιάο, ζε κηα επζχγξακκε πνξεία, ρξνλνινγηθά 

πξνζδηνξηζκέλε ζε ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα πνπ εμειίζζνληαη απφ ηελ απφιπηε 

παληνγλσζία ηεο κεδεληθήο εζηίαζεο ζηε ζρεηηθή ηεο εμσηεξηθήο εζηίαζεο, δεια-

δή, απφ ηελ φιν θαη κεγαιχηεξε γλψζε ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε άγλνηα, ζα ή-

ηαλ έλα απιντθφ ζρήκα (1984:63).
38

 Πξνζζέηεη, αθφκε, φηη ζα ήηαλ απινχζηεπ-

ζε ή ιαλζαζκέλν ζπκπέξαζκα ε πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο κεηάβαζεο ι.ρ. απφ 

ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα ζην εζνγξαθηθφ κε ηελ αλάινγε κεηάβαζε απφ ηε 

―ζεφκνξθε‖ εζηίαζε (κεδεληθή) ζηελ ―αλζξσπφκνξθε‖ εζηίαζε (εζσηεξηθή), α-

θφκε θαη σο πξναγγειία κηαο επεξρφκελεο ζκίθξπλζεο ηεο αθεγεκαηηθήο επνπ-

ηείαο (Μνπιιάο 1984:64). Αλαθέξεη, επίζεο, φηη δελ ηζρχεη θάπνηα ζρεκαηηθή, 

γξακκηθή πνξεία ή ε ηαχηηζε κηαο επνρήο κε κία θαη κφλν κνξθή εζηίαζεο, ψζηε 

λα απνθιείεη ηηο άιιεο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

φηη ην επηζηνιηθφ κπζηζηφξεκα ηνπ 18
νπ

 αηψλα αθνινπζεί εζσηεξηθή εζηίαζε, 

ελψ ζην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα ηνπ 19
νπ

 θπξηαξρεί ε κεδεληθή εζηίαζε (Μνπιιάο 

1984:64-65). Σέινο, ν Π. Μνπιιάο δηαπηζηψλεη φηη απηφ πνπ θαίλεηαη λα ζπκβα-

ίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη «λα απνβαίλεη σο πην ―πιεζσξηθή‖ κηα κνξθή 

εζηίαζεο θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ή ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα ινγνηερλη-

θά είδε» (1984:64). Ζ ζεψξεζε απηή απνηειεί ηε βάζε ηεο δηθήο καο πξνβιεκα-

ηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ εζηίαζε πνπ πηνζεηείηαη ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ. 

Θα εμεηάζνπκε, επνκέλσο, ην δήηεκα ηεο αθεγεκαηηθήο πξννπηηθήο ζε έλα πε-

δίν ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηελ ―εμσθεηκεληθή‖ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ 

―πξαγκαηηθφηεηα‖ ησλ εμεηαδφκελσλ θεηκέλσλ. 

Ο Βηδπελφο εκθαλίδεηαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ 

αηψλα, ζε κηα επνρή 

θαηά ηελ νπνία «νη ινγνηερληθέο θαη θαιιηηερληθέο ηάζεηο, θπξίσο ηνπ ξεαιηζηη-

θνχ θηλήκαηνο, ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ ηελ αληίιεςε φηη ε θαιιηηερληθή απφ-

                                                 
38

 ηελ εηζήγεζή ηνπ —ζηα ζεκηλαξηαθά καζήκαηα ηνπ Κέληξνπ Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ ηνπ 

Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ— κε ηίηιν «Οη κεηακνξθψζεηο ηνπ αθεγεηή» (1988:57-83), ν Π. 

Μνπιιάο, κεηαμχ άιισλ, αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ηεο εζηίαζεο. Ζ ζπιινγηζηηθή ηνπ πνξεία καο 

θίλεζε ην ελδηαθέξνλ, θαζψο ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο δηθήο καο έξεπλαο. Σελ παξαζέηνπκε, 

ζπλεπηπγκέλε ζηηο βαζηθέο ηεο αξρέο, θαζψο απνηέιεζε έλαπζκα γηα ην ηκήκα απηήο ηεο εξγα-

ζίαο.  
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δνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πεξλά ππνρξεσηηθά κέζα απφ ην πξίζκα ηεο δηαθάλε-

ηαο, ζηε βάζε κηαο επζείαο («θπζηθφηεηα») ή δηακεζνιαβεκέλεο («αιεζνθάλεη-

α») αληαλαθιαζηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηέρλεο θαη πξαγκαηηθφηεηαο» (Αγγειάηνο 

2007:477), έλλνηεο πνπ πξνβάιινληαη σο δεηνχκελν θαη απφ ην δηαγσληζκφ ε-

ζνγξαθηθνχ δηεγήκαηνο ηνπ πεξηνδηθνχ Δζηία. Δλψ, φκσο, ν Βηδπελφο αλαπηχζ-

ζεηαη σο ζπγγξαθέαο κέζα ζην ξεαιηζηηθφ θίλεκα θαη ζπγρξνλίδεηαη κε ηηο απαη-

ηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηεο Δζηίαο, αληαπνθξίλεηαη, δειαδή, ζηα θαιιηηερληθά 

δεηνχκελα ηεο επνρήο ηνπ γηα δηαθάλεηα θαη πηζηή απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηε-

ηαο, δελ αθνινπζεί πηζηά ηνλ ηξφπν ηεο κεδεληθήο εζηίαζεο, φπσο ζα αλακέλακε. 

Ζ κεδεληθή εζηίαζε, θαηά ηελ νπνία ν αθεγεηήο ειέγρεη σο παληνγλψζηεο ηα 

πάληα, γλσξίδεη αθφκα θαη ηηο πην κχρηεο ζθέςεηο ησλ εξψσλ ηνπ, θαη απνθαζί-

δεη γηα ηα πάληα, έρνληαο απφιπηε επνπηεία ηεο ξνήο φισλ ησλ αθεγεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, ζα ηαίξηαδε, ίζσο, πεξηζζφηεξν κε ηελ πξφζεζε γηα ξεαιηζηηθή 

απφδνζε, φπσο ζπλεζηδφηαλ ζηα ξεαιηζηηθά έξγα ηεο επνρήο. «Γείγκαηα ρξήζεο 

ηεο κεδεληθήο εζηίαζεο απαληψληαη, ηελ επνρή εθείλε, ηφζν ζε έξγα κε ηξηηνπ-

ξφζσπε φζν θαη κε πξσηνπξφζσπε, απηνβηνγξαθηθνχ ραξαθηήξα, αθήγεζε, 

φπσο ην κπζηζηφξεκα Λνπθήο Λάξαο ηνπ Γεκ. Βηθέια» (Αγγειάηνο 2007:478).  

Χζηφζν, ν Βηδπελφο, αληίζεηα κε φ, ηη επηθξαηνχζε κέρξη ηφηε, επηιέγεη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε θαη κάιηζηα ζε δηεγήκαηα κε απηνβην-

γξαθηθφ ραξαθηήξα. Ο M. Peri απνδίδεη ηελ θαηλνηνκία απηή ζην Βηδπελφ αλα-

θέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο «ε εζσηεξηθή εζηίαζε, ―ε ζηξνθή πξνο ηα κέζα‖ 

πνπ γίλεηαη ζηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν, πξσηνπαξνπζηάδεηαη κε ην Βηδπελφ ζηελ 

Διιάδα ζηε ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλε θαη πην πξνβιεκαηηθή ηεο κνξθή, εθείλε ηνπ 

απηνβηνγξαθηθνχ αλαδξνκηθνχ αθεγήκαηνο» (1994:11). ην ζπγθεθξηκέλν ιν-

γνηερληθφ είδνο ηνπ απηνβηνγξαθηθνχ δηεγήκαηνο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εζηί-

αζε θαη ζηε θσλή είλαη ηδηαίηεξα ιεπηή. Δθφζνλ ν αθεγεηήο, πνπ ζπκκεηέρεη ή 

πξσηαγσληζηεί ζηελ ηζηνξία, κπνξεί λα εζηηάδεη κε ηελ ηδηφηεηα ελφο ραξαθηήξα 

θαη, παξάιιεια, λα αθεγείηαη, ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε θσλή, ζην «πνηνο κηιάε-

η» θαη ζηελ εζηίαζε, ζην «πνηνο βιέπεη» θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζνιή. Δπαπμάλνλ-

ηαο ηε ζέζε απηή ν Γ. Αγγειάηνο ζπκπιεξψλεη φηη: 

«Ο ζπκπιεζηαζκφο αθεγεηή θαη ήξσα δεκηνπξγεί κηα λέα θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ ζηε λενειιεληθή πεδνγξαθία ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηνπ 

19
νπ

 αηψλα., έρνληαο αθξηβψο σο αθεηεξηαθφ ζεκείν ηεο ηα δηεγήκαηα ηνπ 
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Bηδπελνχ, φπνπ ε εζσηεξηθή εζηίαζε εθαξκνδφηαλ γηα πξψηε θνξά θαη κά-

ιηζηα ζε ζπκθξαδφκελα κε πςειφ δείθηε (αθεγεκαηηθήο) “δπζθνιίαο”, α-

θνχ ζηελ απηνβηνγξαθηθή (αλαδξνκηθή) αθήγεζε ν αθεγεηήο έζεηε ζηνλ 

εαπηφ ηνπ έλαλ αζπλήζηζην εθείλε ηελ επνρή πεξηνξηζκφ: λα απνπνηεζεί 

ηελ αλαδξνκηθή γλψζε» (2007:478).  

Βξηζθφκαζηε, δειαδή, ζε έλα θνκβηθφ ζεκείν γηα ηε λενειιεληθή πεδνγ-

ξαθία θαηά ην νπνίν έλαο ζπγγξαθέαο απνθαζίδεη λα ―ζηεξήζεη‖ απφ ηνλ αθε-

γεηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα λα αθεγείηαη αλαδξνκηθά κε ηελ εκπεηξία ηεο κεηαγελέζ-

ηεξεο θαηαθηεκέλεο γλψζεο, λα αθεγείηαη, δειαδή, ρξεζηκνπνηψληαο κεδεληθή 

εζηίαζε. O αθεγεηήο ηνπ Βηδπελνχ αθεγείηαη κελ αλαδξνκηθά, αιιά, παξάιιε-

ια, ρξεηάδεηαη ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε ηνπ ίδηνπ ή θαη ησλ εξψσλ ηνπ, πνπ ―βιέ-

πνπλ‖ θάζε θνξά κφλν ην ―ηψξα‖ ηνπ παξφληνο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνπκε 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο αθεγεκαηηθήο απηήο κεζφδνπ κε θξηηήξην ηελ απνηε-

ιεζκαηηθφηεηα ηεο ζην ―ρψξν‖ ηνπ θεηκέλνπ.  

ΠΠίίλλααθθααοο  22..  ΗΗ  εεζζηηίίααζζεε  ζζηηαα  δδηηεεγγήήκκααηηαα  ηηννππ  ΒΒηηδδππεελλννύύ  

ΓΓηηήήγγεεκκαα  ΔΔζζηηίίααζζεε  ΔΔζζηηίίαα  

Παηδηθά δηεγήκαηα Μεδεληθή  

«Πξσηνκαγηά» Δζσηεξηθή-ζηαζεξή Αθεγεηήο 

«Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο» Δζσηεξηθή-ζηαζεξή Αθεγεηήο 

«Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα» Δζσηεξηθή-ζηαζεξή 
 Αθεγεηήο: 

Μηθξφ παηδί↔ψξηκνο αθεγεηήο 

«Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ» Δζσηεξηθή-κεηαβιεηή 

 Αθεγεηήο: 

Μηθξφ παηδί↔ψξηκνο αθεγεηήο 

 παππνχο 

«Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» Δζσηεξηθή-κεηαβιεηή 

 Αθεγεηήο: 

Μηθξφ παηδί↔ψξηκνο αθεγεηήο 

 κεηέξα 

«Ο Μνζθψβ-ειήκ» Δζσηεξηθή-κεηαβιεηή 
 αθεγεηήο 

 ειήκ 

«Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο» Δζσηεξηθή-κεηαβιεηή 
 Αθεγεηήο 

 Παζράιεο 

«Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ» Δζσηεξηθή-κεηαβιεηή 

 Αθεγεηήο 

 Μεηέξα 

 Σνπξθάια 

 Μηραήι 

 Κηακήι 
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Σα νκνδηεγεηηθά θαη απηνδεγεηηθά δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ, ζηα νπνία ν 

αθεγεηήο θνηηάδεη πίζσ ην ρξφλν θαη βιέπεη ηα γεγνλφηα ηεο πξνεγνχκελεο δσ-

ήο ηνπ αλαδξνκηθά, ραξαθηεξίδνληαη απφ δηθπΐα, φζνλ αθνξά κηα «δηπιή ππφζ-

ηαζε ηνπ Δγψ». Τπάξρνπλ δηεγήκαηα ζηα νπνία ε αθεγεκαηηθή απφζηαζε αλά-

κεζα ζην «Δγψ ηεο ηζηνξίαο» (ν εαπηφο πνπ βηψλεη) θαη ζην «Δγψ ηεο αθήγε-

ζεο» (ν εαπηφο πνπ αθεγείηαη) είλαη κεγάιε, θαη δηεγήκαηα, ζηα νπνία απηή ε 

απφζηαζε αλάκεζα ζηα δχν «Δγψ» ηείλεη λα εμαιεηθζεί. 

 ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα δηεγήκαηα ζηα νπνία ην «Δγψ πνπ 

βηψλεη» βξίζθεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία: «Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα», «Σν 

κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ», «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ». ε απηά ηα δηε-

γήκαηα ε εζηίαζε αλήθεη ζε έλα παηδηθφ ήξσα, θαζψο παξαθνινπζνχκε ηελ ηζ-

ηνξία κέζα απφ ηα κάηηα θάπνηνπ κηθξνχ παηδηνχ, ελψ ε θσλή, πνπ επηιακβάλε-

ηαη ηεο αθήγεζεο, πξνέξρεηαη απφ κηα κεηαγελέζηεξε ειηθία ηνπ αθεγεηή-ήξσα. 

ην δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ» νη ραξαθηήξεο παξνπζηάδνληαη 

κέζα απφ ηελ ππνθεηκεληθή παηδηθή πξννπηηθή: ν παππνχο ζθηαγξαθείηαη κε ζπ-

λαηζζεκαηηθή επαηζζεζία θαη ηξπθεξφηεηα, ελψ ε γηαγηά κε δηαθξηηηθή απνδνθη-

καζία, εθηφο απφ ηελ ηειεπηαία ζθελή, ζηελ νπνία είλαη εκθαλήο ν νίθηνο ηνπ 

παηδηνχ. Με ηελ ηερληθή απηή ην δηήγεκα απνθηά παηδηθή αθέιεηα, γλψξηζκα 

πνπ εληζρχεη ηελ παξακπζέληα αηκφζθαηξά ηνπ. Ζ επηινγή ηεο εζσηεξηθήο εζηία-

ζεο αληαπνθξίλεηαη, επνκέλσο, ζην ζέκα ηνπ δηεγήκαηνο πνπ είλαη, ζχκθσλα κε 

ηνλ Αζαλαζφπνπιν: ε «δηάζηαζε κεηαμχ θχινπ θαη γέλνπο» θαη ε πξνζπάζεηα 

εμήγεζήο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ έλα παηδί, πνπ δνθηκάδεη ην ζπλαίζζεκα ηεο δηά-

ςεπζεο απφ ηελ εκπεηξία ηεο «δηάζηαζεο κεηαμχ θαληαζίαο θαη πξαγκαηηθφηε-

ηαο» θαη ηεο «αζπκθσλίαο κεηαμχ θχινπ θαη γέλνπο» (1996:188-207). Ζ εζσηε-

ξηθή εζηίαζε ζην «Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα» πξνζδίδεη ρηνπκνξηζηηθή δηά-

ζεζε ζηελ αθήγεζε ησλ πεξηπεηεηψλ ηνπ κηθξνχ καζεηή. Με ηνλ ίδην ηξφπν, ζην 

δηήγεκα «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» ε εζσηεξηθή εζηίαζε ελφο κηθξνχ παηδη-

νχ, ζπγρξνληθή κε ην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο, καο θάλεη λα ζπκκεξηδφκαζηε ηνπο 

θφβνπο, ηηο αλεζπρίεο, ηηο κεγαιαπρίεο θαη ηηο απνξίεο ηεο παηδηθήο ζπλείδεζεο. 

ηα δηεγήκαηα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ» θαη «Σν ακάξηεκα ηεο κεη-

ξφο κνπ» ε εζσηεξηθή εζηίαζε δελ είλαη ζηαζεξή, αθνχ δελ αλήθεη ζε φιε ηε δη-

άξθεηα ηεο αθήγεζεο ζηνλ ήξσα-πξσηαγσληζηή ή βαζηθφ πξφζσπν ηεο ηζηνξίαο, 

ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ εμσδηεγεηηθφ-νκνδηεγεηηθφ αθεγεηή, αιιά γίλεηαη 
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κεηαβιεηή, θαζψο ε εζηία κεηαθέξεηαη θαη ζε άιια πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο πνπ 

είλαη ελδνδηεγεηηθνί-νκνδηεγεηηθνί αθεγεηέο. ην δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο 

ηνπ ηαμείδηνλ» ε εζηίαζε αλήθεη ζην κηθξφ παηδί, ζηνλ ελειηθησκέλν εαπηφ ηνπ 

θαη ζηνλ παππνχ. πσο παξαηεξεί ν Μ. Υξπζαλζφπνπινο:  

«θχξηνο αθεγεηήο είλαη ν ελήιηθνο ηνπ “ζήκεξα”, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ν 

Γεσξγάθεο, ην δεθάρξνλν παηδί ηνπ παξειζφληνο...ε ζπλχπαξμε απηή… ζε 

ζπλδπαζκφ κ‟ έλαλ νκψλπκν ραξαθηήξα, ηνλ παππνχ, δεκηνπξγεί κηα ζχλ-

ηεμε νλνκάησλ, ραξαθηήξσλ θαη ιεηηνπξγηψλ, κηα θαη έλα φλνκα δειψλεη 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο γεληέο θαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο: ηελ παηδη-

θή, ηελ ηνπ ελειίθνπ θαη ηε γεξνληηθή» (1994:114).  

Αληίζηνηρα, ζην «Ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» ν Μ. Υξπζαλζφπνπινο ζε-

σξεί πσο: 

«ε δπαδηθή αθεγεκαηηθή δνκή ηνπ δηεγήκαηνο πξνζθέξεη δπν δπλαηφηεηεο 

εηζφδνπ: απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή θαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο 

κεηέξαο, […] [ε νπνία] παξακέλεη ακεηάβιεηε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

αθήγεζεο, δηφηη [ε κεηέξα] είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θαζεισκέλε ζ‟ έλα ζπκ-

βάλ, ην νπνίν πξνζπαζεί λα επαλνξζψζεη παξά λα θαηαλνήζεη, [...] [ελψ]ε 

νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή κεηαβάιιεηαη ππνβνεζνχκελε θαη απφ ηε κεγάιε 

δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο, θαζψο δηαθαηέρεηαη απφ ηελ επηζπκία λα πεξηγξά-

ςεη θαη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηη είρε ζπκβεί φζν θαη απφ πνηα αηηία δηέ-

πεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο» (Υξπζαλζφπνπινο 1994:32).  

ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα δηεγήκαηα ζηα νπνία ε εζσηεξηθή εζ-

ηίαζε αλήθεη ζε έλαλ ελήιηθα, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ψξηκν αθεγεηή, αθε-

γνχκελνο γεγνλφηα, ηα νπνία βίσζε ιίγν έσο πνιχ πξφζθαηα. Ζ εζηίαζε πνπ α-

θνινπζείηαη είλαη, επίζεο, κεηαβιεηή, θαζψο δελ αλήθεη κφλν ζηνλ θχξην αθεγε-

ηή-βαζηθφ πξφζσπν ησλ ηζηνξηψλ, αιιά κεηαθέξεηαη θαη ζηα ππφινηπα πξφζσπα 

ησλ δηεγεκάησλ. Ζ πξννπηηθή ησλ πξνζψπσλ ζπγρέεηαη κε ηελ αθεγεκαηηθή 

θσλή, θαζψο ν αθεγεκαηηθφο ιφγνο ησλ πξνζψπσλ απνηειεί ηελ έθθξαζε ηεο 

δηθήο ηνπο νπηηθήο. ην δηήγεκα «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ» ν θχ-

ξηνο αθεγεηήο παξνπζηάδεηαη σο έλαο απιφο κάξηπξαο ησλ ζπκβάλησλ, σο έλαο 

απιφο παξαηεξεηήο, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη θαη παξαζέηεη απηνχζηεο ηηο καξηπ-

ξίεο άιισλ πξνζψπσλ πνπ ππήξμαλ πξαγκαηηθνί κάξηπξεο επεηζνδίσλ ηεο ηζην-

ξίαο. «Τπάξρεη έλα δεηνχκελν αίληγκα, ην νπνίν δηαθσηίδεη, ηειηθά, ν ζπλδπαζ-
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κφο ησλ ηεζζάξσλ αθεγεκαηηθψλ θχθισλ (Μηραήι, Μεηέξα, Σνπξθάια, Κηα-

κήι) πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη απφ άπνςε ρψξνπ, ρξφλνπ, πξνζψπσλ θαη πιν-

θήο θαη ζρεδηάδνπλ ην αδξφ πεξίγξακκα ηνπ κεγάινπ θχθινπ φιεο ηεο ηζηνξίαο» 

(Γηακαληάθνπ 1988:168-169). Ο αθεγεηήο δίλεη ηελ εληχπσζε πσο παξαθνινπ-

ζεί ζπγρξνληθά ηα γεγνλφηα, ηα νπνία καζαίλεη βαζκηαία, κε ηελ εμέιημε ηεο α-

θήγεζεο ησλ άιισλ πξνζψπσλ πνπ έδεζαλ θαη «είδαλ» ηα γεγνλφηα (εζσηεξηθή 

εζηίαζε αθεγεηή, κεηέξαο, Κηακήι, Μηραήινπ, Σνπξθάιαο). Οη αθεγεηέο πνπ 

αθεγνχληαη ζην πξψην πξφζσπν ηελ ηζηνξία αιιάδνπλ, θαη ν έλαο παίξλεη ην 

λήκα ηεο ηζηνξίαο απφ ηνλ άιιν γηα λα ην πξνρσξήζεη παξαπέξα. Αθεγεηήο δελ 

είλαη πηα κφλν ν ζπγγξαθέαο, αιιά θαη ε κεηέξα ηνπ θαη ν αδεξθφο ηνπ Μηραή-

ινο θαη ε κεηέξα ηνπ Κηακήι θαη ν ίδηνο ν Κηακήι. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

λα αλαλεψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε γηα ην κχζν ηνπ δηεγήκαηνο, θαη 

παξέρεηαη, ζπλάκα, ε δπλαηφηεηα ζην ζπγγξαθέα «λα καο παξνπζηάζεη ηελ ηζ-

ηνξία απφ κία άιιε θάζε θνξά νπηηθή γσλία, απνθαιχπηνληαο ηε δηαθνξεηηθή 

επαηζζεζία θαη ηε δηαθνξεηηθή ςπρηθή ζχζηαζε δηαθνξεηηθψλ πξνζψπσλ» (α-

ρίλεο 1982:170). Ζ εζσηεξηθή εζηίαζε εκθαλίδεηαη ζηα δηεγήκαηα «Ο Μνζθψβ-

ειήκ» θαη «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο» ζηα νπνία, επίζεο, είλαη ραξαθ-

ηεξηζηηθφο ν ζπλδπαζκφο ηεο «δπαδηθήο αθεγεκαηηθήο δνκήο» θαη ηεο «δπαδη-

θήο εζσηεξηθήο εζηίαζεο». Ο αθεγεηήο ―απνρσξεί‖ απφ ηελ ηζηνξία, φπνπ ρξεηά-

δεηαη, γηα λα δψζεη φρη κφλν ην ιφγν αιιά θαη ηελ επθαηξία ζην ειήκ θαη ζηνλ 

Παζράιε λα καο δεγεζνχλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο κέζα απφ ηε δηθή ηνπο πξννπηηθή, 

ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ αθεγεηή. Σα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα δε ζα κπν-

ξνχζαλ λα εμηζηνξεζνχλ θαιχηεξα παξά κφλν κε ηε δηθή ηνπο θσλή θαη ηε δηθή 

ηνπο πξνζσπηθή καηηά. Σέινο, ε πηνζέηεζε ηεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο ζηα δηεγή-

καηα «Πξσηνκαγηά» θαη «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο» πνπ παξακέλεη 

ζηαζεξή, θαζψο αλήθεη κφλν ζηνλ αθεγεηή, ππνζέηνπκε φηη εμππεξεηεί ηελ θαι-

ιηέξγεηα ησλ αλαγλσζηηθψλ αλακνλψλ. Ζ ―επίδεημε άγλνηαο‖ γηα ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ πξέπεη θαλείο λα ηαμηδεχεη ηελ εκέξα ηεο Πξσηνκαγηάο αιιά 

θαη γηα ην κέιινλ ηεο λεαξήο Μάζηγγαο απμάλεη ηελ αγσλία κέρξη ην ηέινο ηεο 

αθήγεζεο. 

Ζ ζχληνκε έθηαζε ησλ παηδηθψλ δηεγεκάησλ δπζρεξαίλεη ηελ αθεγεκα-

ηνινγηθή ηνπο εμέηαζε, φπσο θαη ελ πξνθεηκέλσ ηε κειέηε ηεο εζηίαζεο πνπ α-

θνινπζνχλ. Θεσξνχκε φηη απνηεινχλ εμαίξεζε ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα δηε-
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γήκαηα, θαζψο πηνζεηνχλ ηε κεδεληθή εζηίαζε, ηερληθή ηνπ παξαδνζηαθνχ αθε-

γήκαηνο. Ο Βηδπελφο δελ θαηλνηνκεί ζε απηά, φζνλ αθνξά ηελ εζηίαζε, κε απν-

ηέιεζκα λα αληαπνθξίλνληαη, ίζσο, κε κεγαιχηεξε επθνιία ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

παηδηθνχ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ πνπ είλαη εμνηθεησκέλν κε ηηο θφξκεο ησλ παξα-

δνζηαθψλ κνξθψλ αθήγεζεο. Σέινο, ε πξσηφηππε κνξθή ηνπ δηεγήκαηνο «Πψο 

νηθνλνκείηαη ν ρξφλνο», θαζψο απνηειεί έλα εθηεηακέλν δηάινγν αλάκεζα ζε 

κηα κεηέξα θαη ζε κηα θφξε, δε καο παξέρεη αζθαιή θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμή 

ηνπ ζχκθσλα κε ηηο κνξθέο εζηίαζεο.  

ηα δηεγήκαηα πνπ εμεηάζακε ε ρξήζε ηεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο θαίλεηαη 

λα είλαη ζπλεηδεηή επηινγή. Σε ζηάζε απηή δηθαηνινγεί, ζχκθσλα κε ηε Μ. Κα-

θαβνχιηα, ην γεγνλφο φηη ζα κπνξνχζε λα είρε επηιερζεί ε ζηάζε ηεο αθεγεκαηη-

θήο αλαδξνκηθήο παληνγλσζίαο ρσξίο ππνθεηκεληθέο νπηηθέο γσλίεο, λα καο δηε-

γεζεί, δειαδή, ν ίδηνο ν αθεγεηήο απηνηειψο ηελ ηζηνξία ηνπ ή ηηο ηζηνξίεο ησλ 

άιισλ. Δλψ, ζα κπνξνχζε δειαδή λα επηιέμεη ηξφπνπο πνπ ππεξεηνχλ απνθιε-

ηζηηθά έλα ππέξνγθν «απηνβηνγξαθνχκελν Δγψ», δελ ην θάλεη (1998:135-136). 

Αληίζεηα, ν αθεγεηήο παξνπζηάδεηαη σο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ πνπ επηιέγεη 

ηελ εζσηεξηθή πξννπηηθή θαη απνκαθξχλεηαη απφ ην ληνθνπκεληαξίζηηθν θαη 

πεξηγξαθηθφ χθνο ηεο κεδεληθήο εζηίαζεο. Πηζηεχνπκε πσο ε επηινγή ηεο εζσηε-

ξηθήο εζηίαζεο κπνξεί λα κελ είλαη απηνλφεηε ζε κηα πξσηνπξφζσπε αλαδξνκη-

θή αθήγεζε είλαη, φκσο, ζπκβαηή κε ην είδνο πινθήο θαη γεληθφηεξα δνκηθήο 

νξγάλσζεο ηεο αθήγεζεο ηνπ δηεγεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ. Σε ζχλ-

δεζε αλάκεζα ζηε θχζε ηεο πινθήο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ Βηδπελνχ πνπ παίξλεη 

ηε κνξθή αλαδήηεζεο θαη ζηελ νπηηθή γσλία πνπ πηνζεηείηαη επηζεκαίλεη ν Γ. 

Σδηφβαο αλαθέξνληαο φηη, «εθφζνλ ηα δηεγήκαηα βαζίδνληαη ζε έλα αίληγκα, ε 

κεδεληθή εζηίαζε θαη ε παληνγλσζηηθή πξννπηηθή απνθιείνληαη εθ ησλ πξνηέ-

ξσλ, γηαηί ζα ππέζθαπηαλ ηε δηάξζξσζε ησλ αθεγεκαηηθψλ δξψκελσλ […] θαη 

ζα ππνλνκεχνληαλ νη ζηφρνη ηεο αθήγεζεο» (2002:46-47). Ο Βηδπελφο, επνκέ-

λσο, θαηλνηνκεί, θαζψο, φπσο παξαηεξεί ν Γ. Σδηφβαο: «πνιχ δχζθνια ζα μα-

λαβξνχκε ζηελ ειιεληθή πξφδα πινθή ζαλ ηνπ Βηδπελνχ πνπ λα εθκεηαιιεχεηαη 

ηφζν θαιά ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε, [εθφζνλ] ε πινθή ηνπ ζηεξίδεηαη ζην αίληγκα 

θαη ζηελ απνξία παξά ζηελ ηξηκεξή δηάηαμε ησλ ζπκβάλησλ. [Γελ αθνινπζεί] ην 

ζρήκα: αξρηθή θαηάζηαζε-αλαηξνπή ηεο-λέα θαηάζηαζε, δειαδή, ην θπξίαξρν 

κνληέιν νξγάλσζεο ηεο δξάζεο πνπ ζπλεζίδεηαη ζε δηεγήκαηα θαη λνπβέιεο» 
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(2002:50). Ο Βηδπελφο απνκαθξχλεηαη, δειαδή, απφ ηε ζπλεζηζκέλε ηππνινγία 

ηνπ δηεγήκαηνο θαη καδί κε ην ρξνληθφ αλάπηπγκα ηεο πινθήο επηβεβαηψλεη απηφ 

πνπ πξψηνο ππνζηήξημε ν Κ. Παιακάο πσο «ηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ έρνπλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο κπζηζηνξήκαηνο» (Σφκ. Α΄:159).  

Δλψ ν αθεγεηήο μέξεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ηζηνξίαο πνπ αθεγείηαη, 

δελ ηελ παξνπζηάδεη απφ ηε κειινληηθή πξννπηηθή ελφο αλζξψπνπ πνπ έρεη πιή-

ξε γλψζε ηεο αθεγνχκελεο ηζηνξίαο, πνπ γλσξίδεη, δειαδή, ηε ζπλέρεηα θαη ηελ 

ηειηθή έθβαζε θαη κπνξεί λα δηεηζδχζεη κε επθνιία ζηε ζθέςε θαη ζηελ ςπρν-

ζχλζεζε ησλ εξψσλ. Απηή ε πξννπηηθή ζα αθαηξνχζε φιε ηελ αγσλία θαη ην 

κπζηήξην πνπ ραξαθηεξίδεη ηα δηεγήκαηα θαη πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ αλαγλψζηε 

ήδε απφ ηνπο ηίηινπο ησλ δηεγεκάησλ, ηα νπνία ζέηνπλ ξεηά ή κε ιαλζάλνληα 

ηξφπν έλα εξψηεκα-αίληγκα θαη «ππνβάιινπλ ηελ πξνζδνθία ηεο απάληεζεο ζε 

κηαλ εξψηεζε» (Μνπιιάο 1996: πζη΄): Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα; Πνηνο ή-

ηαλ ν θνληάο ηνπ αδειθνχ ηνπ; Πνην ήηαλ ην ακάξηεκα; Πνην ήηαλ ην κφλν ηεο 

δσήο ηνπ ηαμείδηνλ; Μνζθψβ-ειήκ: ηη πεξίεξγν φλνκα;…O θχξηνο αθεγεηήο 

πξνζπνηείηαη άγλνηα, «ζέβεηαη ηελ πεξηνξηζηηθή νπηηθή γσλία ηνπ ήξσα-εαπηνχ 

ηνπ, φπσο θαη ην ζνξπβεκέλν ή γνεηεπκέλν ζπλεηδεζηαθφ θφζκν απφ ηα έθηαθ-

ηα, νδπλεξά ή ζαπκαζηά, αληίζηνηρα, πεξηζηαηηθά πνπ βηψλεη» (Αγγειάηνο 

2007:479) (βι. π.ρ. ην αίληγκα ηνπ θνβεξνχ ακαξηήκαηνο πνπ ζηνηρεηψλεη ηνλ 

θφζκν ηνπ κηθξνχ Γησξγή ζην δηήγεκα «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» θαη ηελ 

παηδηθή αληίιεςε πνπ δεη θαη ηξέθεηαη κε ηα παξακχζηα ζην δηήγεκα «Tν κφλνλ 

ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ»), θαη ππνθξίλεηαη φηη θαη απηφο γηα πξψηε θνξά αλαθα-

ιχπηεη ηη πξαγκαηηθά έγηλε. Ο αθεγεηήο «παξνπζηάδεηαη, δειαδή, λα έρεη ηηο ίδη-

εο δηαλνεηηθέο θαη ζπλαηζζεηηθέο δπλαηφηεηεο κε ηνλ αλαγλψζηε ηνπ δηεγήκα-

ηνο» (Γηακαληάθνπ 1988:161) θαιιηεξγψληαο ηηο αλαγλσζηηθέο πξνζδνθίεο, πα-

ξαζχξνληαο ηνλ αλαγλψζηε ζε έλα είδνο ζπλεξγίαο θαη δεκηνπξγψληαο ηνπ ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαθάιπςε ηνπ κπζηεξίνπ.  

Ο αθεγεηήο, θξνληίδεη, σζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο λα θα-

ζνδεγήζεη ηνλ αλαγλψζηε είηε δεκηνπξγψληαο ηνπ αλακνλέο θαη πξνζδνθίεο κέ-

ζσ ησλ πξνζεκάλζεσλ είηε πεξηπιέθνληαο ηελ ηζηνξία κέζσ ησλ αλαιήςεσλ ηνπ 

ίδηνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαηξέπνπλ ηελ επζχγξακκε αθήγεζε. Οη δχν απ-

ηέο ηερληθέο ―πξνδίδνπλ‖ ηελ ππνηηζέκελε άγλνηα θαη καξηπξνχλ κηα παληνγ-

λσζηηθή πξννπηηθή, ε νπνία αληηβαίλεη ζηελ εζσηεξηθή εζηίαζε πνπ, εληνχηνηο, 
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αθνινπζείηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Σελ αίζζεζε απηή ηεο αδηφξαηεο παληνγλσζίαο, 

ε νπνία καο πξντδεάδεη γηα κηα ελδερφκελε ζπλχπαξμε εζσηεξηθήο θαη κεδεληθήο 

εζηίαζεο, επηηείλνπλ θαη νη παξεκβνιέο ηνπ αθεγεηή/ησλ αθεγεηψλ. Δπνκέλσο, 

ην δήηεκα ηεο αθεγεκαηνινγηθήο πξννπηηθήο ζην Βηδπελφ πεξηπιέθεηαη, επεηδή 

ε εζσηεξηθή εζηίαζε, παξά ην ιεηηνπξγηθφ ηεο ξφιν, θαίλεηαη λα ππνρσξεί ζε 

νξηζκέλα ζεκεία θαη λα δίλεη ηεο ζέζε ηεο είηε ζε κηα δηεπξπκέλε κνξθή εζσηε-

ξηθήο εζηίαζεο είηε ζε κηα κνξθή κεδεληθήο εζηίαζεο, πνπ ζα αλαιπζεί παξαθά-

ησ. 

Τπφ ην πξίζκα, ινηπφλ, ηεο εζσηεξηθήο αθεγεκαηηθήο πξννπηηθήο, ν α-

θεγεηήο σο ραξαθηήξαο παξαθνινπζεί ηα γεγνλφηα απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηελ θαηάιεμε ηνπο, ηελ νπνία, φκσο, γλσξίδεη ρσξίο λα ηελ απνθαιχπηεη, 

παξά κφλν ζην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο. Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη θξνληίδεη λα 

ζπληεξεί ην θιίκα κπζηεξίνπ φρη κφλν θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο, αιιά 

θαη ζην ηέινο ηεο, αθήλνληαο λα ελλνείηαη φηη ε αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο είλαη 

ζρεηηθή. Σν παξαπάλσ απνξξέεη άκεζα απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερληθήο ηεο εζσ-

ηεξηθήο εζηίαζεο πνπ ππνδειψλεη ππνθεηκεληθφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

εμήο παξάδεηγκα απφ ην δηήγεκα «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ»: Ο 

αθεγεηήο ζηελ ηειηθή ζθελή ―νκνινγεί‖ ην αδηέμνδν ζην νπνίν νδεγήζεθε, α-

θήλνληαο ηνλ ηίηιν ζε εθθξεκφηεηα: «Γηφηη αλεινγίζζελ φζα κνη έιεγε [ε κεηέ-

ξα ηνπ] πεξί απηνχ [ηνπ Kηακήι]·παξέβαινλ ηελ αγαζφηεηα ηνπ παξάθξνλνο κε 

ηελ βδειπξάλ παλνπξγίαλ ηνπ πξψελ ηαρπδξφκνπ, θαη δελ ήμεπξνλ λα εχξσ, πν-

ίνο εθ ησλ δχν ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ!» (ζ. 133). «Ο επίινγνο απνκαθ-

ξχλεη ην δηήγεκα απφ ην είδνο ηνπ αζηπλνκηθνχ θαη ην επαλεληάζζεη ζην νηθνγε-

λεηαθφ ςπρνινγηθφ αθήγεκα» (Υξπζαλζφπνπινο 1994:72). Ζ επηινγή ηεο εζσ-

ηεξηθήο εζηίαζεο εμππεξεηεί, επνκέλσο, θαη ηε ζεκαηηθή ππνδνκή ησλ δηεγεκά-

ησλ ηνπ Βηδπελνχ, πνπ απαξηίδνληαη απφ αλζξψπηλα δξάκαηα θαη ηξαγηθέο θπ-

ζηνγλσκίεο. Ζ δηάζηαζε απηή ηνπ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ έρεη επηζεκαλζεί εχζηνρα 

απφ ηνλ Π. Μνπιιά:  

«O θφζκνο ηνπ Bηδπελνχ ιεηηνπξγεί αλζξσπνθεληξηθά θαη αλζξσπνκνξθη-

θά. Σν αλζξψπηλν δξάκα είλαη ν κφλνο ζθνπφο πνπ αγηάδεη ηα αθεγεκαηηθά 

κέζα, θαη ν ζπγγξαθέαο καο μέξεη ηε δνπιεηά ηνπ: λα καο νδεγεί απφ ηνλ 

θαιχηεξν δξφκν ζην ηέξκα ηνπ ηαμηδηνχ, ζηε δηαιεχθαλζε ηνπ κπζηεξίνπ ή 

ηνπ αηλίγκαηνο, δει. ζηε ιχζε ηνπ δξάκαηνο (αδηάθνξν αλ ε ιχζε απηή ηζν-



 - 109 - 

δπλακεί κε αδηέμνδν). Έηζη, φ,ηη κεηξάεη εδψ πεξηζζφηεξν είλαη ηα δπλακηθά 

κνηίβα: ε δξάζε, ε πινθή, νη πξάμεηο ησλ πξνζψπσλ θαη ηα ίδηα ηα πξφ-

ζσπα θνηηαγκέλα κέζα απφ ηηο πξάμεηο ηνπο» (Mνπιιάο 1996:ξα΄). 

Αληίζηνηρα, αλαπάληεηα θαη κεηέσξα εξσηήκαηα ζπλαληάκε ζην δηήγεκα 

«Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ», ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ε ―δηζεκία‖ ηνπ ακαξ-

ηήκαηνο: πνην ήηαλ, ηειηθά, ην ακάξηεκα ηεο κεηέξαο; Ζ αθνχζηα δνινθνλία ηνπ 

παηδηνχ ηεο ή ε αδηαθνξία ηεο γηα ηα ππφινηπα παηδηά θαη ε δήισζε φηη πξνηηκά 

λα ζπζηάζεη έλα παηδί ηεο γηα λα ζσζεί ην άιιν: «Πάξε κνπ φπνην ζέιεηο, έιεγε, 

θαη άθεζέ κνπ ην θνξίηζη» (ζ. 40), κε ηα ζπλαθφινπζα ςπρνινγηθά ηξαχκαηα 

πνπ δεκηνχξγεζε; Δπίζεο, ε ηειηθή ζηάζε ηεο κεηέξαο θαη ε ζησπή ηνπ αθεγεηή 

κεηά ηελ εμνκνιφγεζε ζηνλ Παηξηάξρε: «Οη νθζαικνί ηεο επιεξψζεζαλ δαθ-

ξχσλ θαη εγψ εζηψπεζα» (ζ. 57) αθήλνπλ αλνηθηφ ην δήηεκα ηεο ηξαγηθφηεηαο 

ησλ πξνζψπσλ. Σν ηέινο, δειαδή, ηνπ δηεγήκαηνο θαη ε ιχζε ηνπ κπζηεξίνπ δε 

ζεκαίλνπλ απαξαίηεηα θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ δξάκαηνο ησλ 

πξνζψπσλ. Παξνκνίσο, ζην «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο» ε εμνκνιφγε-

ζε ηνπ Παζράιε ζην θίιν ηνπ θαηλνκεληθά δηαθσηίδεη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θα-

ηάζηαζε, αιιά πεξηπιέθεη ην δήηεκα ηεο δηάθξηζεο κε βεβαηφηεηα αηηίσλ θαη 

απνηειεζκάησλ. Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο θαη πνηα ε παιαηά ηζηνξία; Ο πξψηνο 

έξσηαο ηνπ Παζράιε επζχλεηαη γηα ηελ απνηπρία ηνπ λα ζπλάςεη εξσηηθή ζρέζε 

κε ηελ Κιάξα ή ε ησξηλή ηνπ θαηάζηαζε είλαη επαθφινπζν ηεο ζρέζεο ηνπ κε 

ηελ Κιάξα; Ζ αίζζεζε κπζηεξίνπ, αβεβαηφηεηαο θαη ξεπζηφηεηαο ησλ θαηαζηά-

ζεσλ απνηππψλεηαη ζηε θξάζε ηνπ αθεγεηή ηνπ δηεγήκαηνο: «Aιι‘ νχησ ζπκ-

βαίλεη ζπλήζσο, νζάθηο δεηνχκελ λ‘ αλαθαιχςσκελ σο αιήζεηαλ νπρί ην ηη εζ-

ηίλ, αιιά ην φ,ηη επηζπκνχκελ» (ζ. 191), ε νπνία απνθαιχπηεη, ίζσο, ηε βηνζεσ-

ξία ηνπ Βηδπελνχ θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ζπλαθφινπζα ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ηεο αιεζνθάλεηαο. Θεκαηηθφ κνηίβν 

ησλ δηεγεκάησλ ηνπ Βηδπελνχ θαίλεηαη, ινηπφλ, λα είλαη «απηή ε ειηςνεηδήο 

ηξνρηά ηεο αιήζεηαο, αθνχ κφλν κηα πιεπξά ηεο είλαη νξαηή, νη πνιιέο θαη αζέα-

ηεο φςεηο ηεο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ πιαλψληαη ζ‘ έλαλ θφζκν δπλεηηθψλ απαλ-

ηήζεσλ» (Αγγειάηνο 2007:481), ζηνηρείν πνπ καο νδεγεί ζην ζπζρεηηζκφ ηνπ 

Βηδπελνχ κε ηνλ Νηνζηνγηέθζθη πνπ δηαηχπσζε ν Άγγ. ηθειηαλφο» (1985:241). 

Ζ εζσηεξηθή εζηίαζε ππνλνκεχεηαη ζην ηέινο ησλ δηεγεκάησλ, επεηδή ν 

αθεγεηήο, παξά ηελ ακθηζεκία πνπ έρεη θαιιηεξγήζεη θαη ηα αλαπάληεηα εξσ-
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ηήκαηα πνπ έρεη ζέζεη, απνθαιχπηεη ηελ παληνγλσζηηθή ηνπ ηδηφηεηα, ηε κεδελη-

θή εζηίαζε πνπ έληερλα ππέθξππηε. Δίλαη ν κφλνο, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο πνπ γλψξηδε πεξηζζφηεξα, ήμεξε ην ακάξηεκα ηεο κεηξφο 

ηνπ, ην θνληά ηνπ αδειθνχ ηνπ, ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παιαηάο ηζηνξίαο, 

ην άδνμν ηέινο ηνπ πιαησληθνχ ηνπ έξσηα κε ηε λεαξή Μάζηγγα —«ηελ αλαγ-

ξακκαηηζκέλε ηνπ Μάγηζζα», φπσο παξαηεξεί ν Μ. Υξπζαλζφπνπινο 

(1994:59)— εμαηηίαο ηνπ γάκνπ ηεο πνπ ε ίδηα αγλννχζε, είρε επίγλσζε ηνπ 

θαληαζηηθνχ θφζκνπ, ζηνλ νπνίν δνχζε ν παππνχο ηνπ…Ο αθεγεηήο επσκίδεηαη 

ν ίδηνο, επνκέλσο, ην βάξνο ησλ ελνρψλ, ηεο αιήζεηαο, ησλ εμνκνινγήζεσλ, θαη 

καο ηα θνηλνπνηεί. Ζ αίζζεζε πνπ απνθνκίδνπκε δηαβάδνληαο ηα δηεγήκαηα ηνπ 

Βηδπελνχ είλαη φηη είκαζηε κάξηπξεο θαη ζησπεινί ζπλέλνρνη ηνπ ζηηο πξνζσπη-

θέο ηνπ ηζηνξίεο, ζηα δξάκαηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο.  

Ο Βηδπελφο θαίλεηαη λα επηιέγεη ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε δίλνληαο βαξχηε-

ηα ζηε δηαγξαθή ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ, νη νπνίνη νινθιεξψλνληαη θαη απνθηνχλ 

ππφζηαζε, επεηδή κεηαηξέπνληαη ζε αθεγεηέο, αιιά θαη γηαηί ε αθήγεζε ηεο ηζ-

ηνξίαο γίλεηαη κέζα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή. Ζ εζσηεξηθή εζηίαζε, κε ηελ έλλνηα 

ηεο πεξηνξηζκέλεο γλψζεο πνπ θαηέρνπλ νη ήξσεο, ζηνπο νπνίνπο βξίζθεηαη ε 

εζηία, ζπληεξεί ηελ άγλνηα φρη κφλν ηνπ θεληξηθνχ αθεγεηή-ήξσα, αιιά θαη ησλ 

πξνζψπσλ, κεηαηξέπνληάο ηνπο ζε δξακαηηθά πξφζσπα. πσο έρεη ήδε επηζε-

κάλεη ν Απ. αρίλεο:  

«Οη ήξσεο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ [Βηδπελνχ] βξίζθνληαη ζε πιάλε αλαθνξη-

θά κε ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα: δε γλσξίδνπλ αθξηβψο ηα γεγνλφηα, 

ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά: ν αθεγεηήο ζην «Ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» δε 

γλσξίδεη, ζηελ αξρή, πνην ήηαλ ην ακάξηεκα ηεο κεηξφο ηνπ, ην ζαξάθη πνπ 

ηεο έηξσγε ηελ ςπρή. Ζ κεηέξα ηνπ αθεγεηή ζην «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ 

αδειθνχ κνπ» δελ μέξεη πσο ν Κηακήι ήηαλ ν αθνχζηνο θνληάο ηνπ γηνχ 

ηεο, επίζεο, ν Κηακήι ζην ίδην δηήγεκα αγλνεί, ζηελ αξρή, φηη έρε ζθνηψζεη 

ην γηφ ηεο επεξγέηηζζαο ηνπ. Ο Παζράιεο ζην «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζ-

ηνξίαο» δελ γλσξίδεη πσο ε Κιάξα παξεθξφλεζε, θαη λνκίδεη πσο έρεη πε-

ζάλεη. Ο αθεγεηήο ζην «Μφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ» δελ μέξεη απφ ηελ 

αξρή πσο ν παππνχο ηνπ δελ έρεη ηαμηδέςεη πνηέ ζηε δσή ηνπ. Ο Μνζθψβ-

ειήκ ζην ηέινο ηνπ θεξψλπκνπ δηεγήκαηνο δε γλσξίδεη ηελ ηζηνξηθή πξαγ-
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καηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ: φηη ζηα 1886 δελ έξρνληαη μαλά νη Ρψζνη ζηελ 

Σνπξθία….» (1982:156).  

Ζ ―επίδεημε‖ άγλνηαο, σζηφζν, ηνπ θεληξηθνχ αθεγεηή θαη ε πξαγκαηηθή 

άγλνηα ησλ εξψσλ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε ζηήλεηαη σο κε-

ραληζκφο ηεο πινθήο βάζε ηνπ νπνίνπ εμπθαίλεηαη ε ηζηνξία. Με απηφλ ηνλ ηξφ-

πν, ν Βηδπελφο δείρλεη λα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ αιεζνθάλεηα θαη ζηελ ςεπδα-

ίζζεζε παίδνληαο ην γλψξηκν παηρλίδη ηεο ππνηαγήο θαη ηεο αλαηξνπήο ησλ ξεα-

ιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε ηνπ Β. Αζαλαζφπνπινπ γηα ηνλ 

«ηδηφηππν ξεαιηζκφ» πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ αθεγεκαηηθφ θφζκν ηνπ Βηδπελνχ 

(1996:171).  

Δπηπιένλ, ε δηάζεζε ηνπ αθεγεηή γηα αλαπφιεζε ησλ πεξηπεηεηψλ ηεο 

δσήο ηνπ, ελ κέξεη κφλν, ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ απηνδηεγεηηθή αθήγεζε. Ο Βηδπ-

ελφο, ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο ηνπ, δελ πεξηνξίδεηαη ζην απηνβηνγξαθηθφ 

ζηνηρείν. θνπφο ηνπ δελ είλαη λα απηνβηνγξαθεζεί θαη λα αθεγεζεί ηα αηνκηθά 

ηνπ παζήκαηα, αιιά λα ζπλζέζεη έξγα ηθαλά λα δψζνπλ κηα εηθφλα ηνπ αλζξψ-

πηλνπ δξάκαηνο, φπνπ ν κχζνο, ε πινθή θαη ηα πξφζσπα λα θηλνχληαη θαη λα 

ζπκπιέθνληαη κε ηε δχλακε ηνπ κνηξαίνπ (ηεξγηφπνπινο 1997:46-47). Δλψ ε 

απηνβηνγξαθηθή εμηζηφξεζε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ πξσηνπξφζσπε 

αθήγεζε θαη ηε κεδεληθή εζηίαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ αθεγήκαηνο, ν Βηδπελφο 

θαηαθεχγεη ζηελ πξσηνπξφζσπε αθήγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ακεζφηεηα θαη 

ηελ εζσηεξηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε εζσηεξηθή εζηίαζε. Σα γεγνλφηα είλαη, δε-

ιαδή, ηδσκέλα κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ ίδηνπ σο παηδί, σο απηφπηε κάξηπξα, σο 

πξφζσπν ηνπ έξγνπ ή κέζα απφ ηελ πξννπηηθή ησλ εξψσλ ηνπ. Έηζη, ε εζσηεξη-

θή εζηίαζε ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη ησλ ππνινίπσλ γίλεηαη έλα κέζν αλαπαξάζ-

ηαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο ζθέςεο θαη ηεο κλήκεο, ηεο ςπρηθήο ζχζηαζεο. 

«Ζ εζσηεξηθή απηή εκπεηξία γίλεηαη αηζζεηή θαη κε ηε ρξήζε ηνπ Διεχζεξνπ 

Πιάγηνπ Λφγνπ πνπ ζπλεπάγεηαη εζσηεξηθή εζηίαζε θαη είλαη ην πξνλνκηνχρν 

κέζν αλαπαξάζηαζεο ηεο ζθέςεο, θαζψο ν ηχπνο απηφο ιφγνπ ζπγρσλεχεη θαη 

αλακεηγλχεη ηηο θσλέο ηνπ αθεγεηή θαη ηνπ αθεγεκαηηθνχ πξνζψπνπ» (Peri 

1994:20). Ζ έκθαζε δε ζηελ εζσηεξηθή πξννπηηθή ησλ ραξαθηήξσλ ζπληζηά α-

πνκάθξπλζε απφ κηα εμσηεξηθή πεξηγξαθή θαηαζηάζεσλ θαη απνβιέπεη κε δηά-

ζεζε εζσζηξέθεηαο ζηελ αλάδεημε ηεο αηνκηθφηεηαο ησλ πξνζψπσλ. Ο Βηδπελφο 

κεηαηνπίδνληαο ηελ εζηία ζηα πξφζσπα δίλεη ζηνπο ήξσεο ηνπ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
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θηλεκαηνγξαθηζηή, κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ αληίζηνηρα κεηαηξέπεη ηνπο ραξαθ-

ηήξεο ηνπ ζε αθεγεηέο ηεο ηζηνξίαο, φπσο ππνζηεξίδνπκε ζην θεθάιαην ηεο 

Φσλήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δίλεηαη ζηνπο ήξσεο ε επθαηξία λα εθζέζνπλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο εθδνρή απέλαληη ζηελ ηζηνξία, λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο 

θαη λα εθδειψζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο δηάζεζε, δίλνληαο ζην δηήγεκα ςπρνγξαθη-

θή δηάζηαζε. Ζ εζσηεξηθή εζηίαζε ησλ εξψσλ εμαζθαιίδεη ην θξηηήξην ηεο αιε-

ζνθάλεηαο πνπ εθπιεξψλεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ έληαμε ησλ ραξαθηήξσλ ζην 

πιαίζην ηεο ηζηνξίαο, έηζη ψζηε λα απνηεινχλ απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο χπαξμεο 

ηεο. Βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηε κπζηζηνξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

θαζψο δελ ελππάξρνπλ ζε απηή αιιά ηε δηακνξθψλνπλ. Αλαιακβάλνπλ ην ξφιν 

ηνπ αθεγεηή, εθδειψλνληαη κέζα απφ δηαιφγνπο ή δξακαηηθνχο κνλνιφγνπο πνπ 

θαζηζηνχλ ηα πξφζσπα δσληαλφηεξα θαη παξαζηαηηθφηεξα. Ζ ηερληθή απηή δίλεη, 

επίζεο, ηελ αίζζεζε ηεο ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ θαηαιήγεη, φκσο, ζε κηα ππνθεηκεληθή εθδνρή ηεο, φπσο 

ηελ βηψλεη ν ήξσαο ή νη ήξσεο ηεο ηζηνξίαο πνπ δηαθέξεη, επνκέλσο, απφ ηελ 

απνζηαζηνπνηεκέλε αθήγεζε ηεο κεδεληθήο εζηίαζεο. 

Αθφκε, επεηδή ε εζηίαζε, φπσο πξνείπακε, ζην Βηδπελφ θαίλεηαη λα ηαπ-

ηίδεηαη κε ηε θσλή ηνπ εθάζηνηε αθεγεηή, ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε πσο 

ην θείκελν γίλεηαη κηα «ζεαηξηθή απαγγειία» (Παιακάο Σφκ. Α΄:292). Δμαηηίαο 

απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο αθεγεκαηηθήο πξννπηηθήο ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βη-

δπελνχ, επηηπγράλεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ε δξακαηηθφηεηα θαη δίλεηαη πην 

έληνλα ε αίζζεζε ηεο ζεαηξηθφηεηαο «κεηαβάιινληαο απηφκαηα ηε δηήγεζε ζε 

κίκεζε, δειαδή ην δηήγεκα ζε ζεαηξνγξάθεκα» (Μνπιιάο 1996: ε‘). Ζ εζσηε-

ξηθή εζηίαζε απνηειεί, επνκέλσο, κηα ηερληθή πνπ επηηξέπεη ζην Βηδπελφ λα αλα-

παξαζηήζεη ηα πξάγκαηα. Απνκαθξχλεηαη δε απφ ηε δηήγεζε, ηείλνληαο πξνο ηε 

κίκεζε πνπ πξνζηδηάδεη ζηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ, κε ην νπνίν, άιισζηε, o Βη-

δπελφο είρε ηδηαίηεξε ζρέζε.  

Δλψ, ινηπφλ, ε πηνζέηεζε ηεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί 

πξνο φθεινο ηεο αθεγεκαηηθήο δηαδηθαζίαο, δχζθνια ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα 

ηζρπξηζηεί κε βεβαηφηεηα ηελ χπαξμή ηεο ζε φιε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο. Ζ 

«δηπιή ππφζηαζε ηνπ Δγψ», πνπ πξναλαθέξακε, θαίλεηαη λα δπζρεξαίλεη ηελ 

θαηάηαμε, κε αζθαιή θξηηήξηα, ησλ δηεγεκάησλ ηνπ Βηδπελνχ ζηελ θαηεγνξία 

απνθιεηζηηθά ηεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο. Έηζη, ελψ έρνπκε εζσηεξηθή εζηίαζε, πα-
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ξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο παξεκβνιήο ηνπ αθεγεηή πνπ φρη κφλν θαζνδεγεί 

κε πξνζεκάλζεηο, φπσο πξνειέρζε, αιιά ζρνιηάδεη, αμηνινγεί θαη εθθέξεη γλψκε 

πάλσ ζε φζα ιέγνληαη ή ζε φζα δηαδξακαηίδνληαη, επηηειψληαο, δειαδή, ηηο ιεη-

ηνπξγίεο ηνπ αθεγεηή (επηθνηλσληαθή, ζθελνζεηηθή, ηδενινγηθή), ζηηο νπνίεο αλα-

θεξφκαζηε ζην επφκελν θεθάιαην.  

Πνιιέο θνξέο, δειαδή, ν αθεγεηήο απνπνηείηαη ηελ ππνηηζέκελε άγλνηα 

ηνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη απνθαιχπηεη φηη έρεη επίγλσζε ηεο θαηάζ-

ηαζεο είηε α) έκκεζα κε ηελ ηερληθή ησλ αλαρξνληζκψλ, ηδηαίηεξα κέζσ ησλ 

πξνζεκάλζεσλ είηε β) άκεζα, φηαλ καξηπξεί ηελ πξαγκαηηθή ρξνληθή απφζηαζε 

πνπ ηνλ ρσξίδεη απφ ηελ ηζηνξία, αιιά, θπξίσο, γ) φηαλ παξεηζθξέεη ζηελ αθή-

γεζε κε αθεγεκαηηθά ζρφιηα πάλσ ζηε δξάζε, ζηηο ζθέςεηο θαη ζηα ζπλαηζζή-

καηα ησλ εξψσλ, απνθιίλνληαο ηειηθά απφ ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε. Γηα παξάδε-

ηγκα, ζην δηήγεκα «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» ν αθεγεηήο-παηδί θαίλεηαη λα 

γλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα θίλεηξα ησλ ππφινηπσλ πξνζψπσλ. Δκθαλίδε-

ηαη λα γλσξίδεη, γηα παξάδεηγκα, πψο έλησζαλ ηα αδέξθηα ηνπ: «Αιι‘ εκείο εγ-

λσξίδακελ, φηη ε ελδφκπρνο ηεο κεηξφο κνπ εκψλ ζηνξγή…» (ζ. 35), πψο ζθέθ-

ηνληαλ ζρεηηθά κε ηηο πηνζεζίεο: «νη πησρνί αδειθνί κνπ ήζαλ ηφζνλ απνγνεηε-

πκέλνη, ψζηε δελ εδίζηαζαλ λα ππνδείμνπλ επζρήκσο πσο εηο ηελ κεηέξαλ 

ησλ…» (ζ. 47), πψο ζπκπεξηθεξφηαλ ε κεηέξα ηνπ κφιηο πέζαλε ν παηέξαο ηνπ 

(φηη δειαδή δελ έβγαηλε αξρηθά έμσ), πνηα ήηαλ ηα θίλεηξά ηεο, φηαλ πιήξσλε 

ηνλ ςεπηνγηαηξφ, ελψ γλψξηδε φηη δελ σθεινχζε ην παηδί ηεο. Δλψ ε εζσηεξηθή 

εζηίαζε επηβάιιεη πεξηνξηζκέλε γλψζε ζε ζρέζε κε ην ιανγξαθηθφ πιηθφ, ν α-

θεγεηήο έρεη ζηάζε παληνγλψζηε, αθνχ επεκβαίλεη γηα λα επεμεγήζεη θαη λα 

ζρνιηάζεη έζηκα θαη ιατθέο δνμαζίεο, δειψλνληαο φηη γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απφ 

θάζε άιιν αθεγεκαηηθφ πξφζσπν. Σν «βησκαηηθφ Δγψ» ελζσκαηψλεη ιανγξα-

θηθά θαηάινηπα, ηελ παξαδνμφηεηα ησλ νπνίσλ θξίλεη ε νξζνινγηθφηεηα ηνπ 

«αθεγνχκελνπ Δγψ». Ζ εζσηεξηθή εζηίαζε ηνπ αθεγεηή δηεπξχλεηαη, επίζεο, κε 

ηελ αλαθνξά ζε εμσηεξηθά ζπκβάληα, ζηα νπνία ν αθεγεηήο δελ είρε πξνζσπηθή 

ζπκκεηνρή, είραλ, φκσο, άκεζε ζρέζε κε απηφλ. Γηεγείηαη, γηα παξάδεηγκα, ηη 

έγηλε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ θαη ηη ζπγθεθξηκέ-

λα απνθξηλφηαλ ε κεηέξα ηνπ ζηνπο δηαβάηεο πνπ έθεξλαλ θαθέο εηδήζεηο. H 

ζρνιηαζηηθή ζπλήζεηα ηνπ αθεγεηή, ε νπνία ζπρλά κνηάδεη κε αθήγεζε ζθέςε-

σλ, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην επίπεδν «ηεο εηεξνπαξαηήξεζεο, αιιά θαη ηεο 
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απηνπαξαηήξεζεο» (Κξαληδηψηεο 1992:60). Σα έλζεηα ζρφιηα θαη νη εζσηεξηθνί 

κνλφινγνη είλαη ν ηξφπνο ξεκαηνπνίεζεο θαη αθεγεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο 

άξξεηεο ζπλεηδεζηαθήο θαηάζηαζεο, ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ 

ζπγθηλεζηαθψλ δηαθπκάλζεσλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ θξίζεσλ ηνπ αθεγεηή αιιά 

θαη ησλ εξψσλ. Ζ εκβάζπλζε ζηελ εζσηεξηθφηεηα ησλ ραξαθηήξσλ είηε κέζσ 

ηεο «απηνπαξαηήξεζεο» είηε κέζσ ηεο «εηεξνπαξαηήξεζεο», ζχκθσλα κε ηνλ 

Π. Κξαληδηψηε, απνξξέεη απφ ηε γλψξηκε ςπρνγξαθηθή δηάζεζε ηνπ Βηδπελνχ, 

ζηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη «κηα πξσηνγελή, απηφκαηε δηάζεζε γηα ηρλειαζία ηεο 

αλζξψπηλεο ςπρήο, ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε ηε κεζνδεπκέλε γλψζε πνπ ν Βηδπε-

λφο απέθηεζε ζπνπδάδνληαο ςπρνινγία» (1992:60). Ο Π. Κξαληδηψηεο ζεσξεί, 

επίζεο, φηη «νη νπνηεζδήπνηε ςπρνινγηθέο ζπνπδέο δε ζα ήηαλ ηθαλέο λα ππαγν-

ξεχζνπλ άιιν ηη απφ κηα μεξή γξαθή πνπ εδψ ηελ πξνιαβαίλεη ην ηαιέλην πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη ηε γλψζε αιιά θαη ηελ παξαηήξεζε πάλσ ζην βίσκα εκψλ απ-

ηψλ θαη άιισλ» (1992:60). ε ηέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο, πνπ απαληψληαη θαη 

ζε άιια δηεγήκαηα, ε αθεγεκαηηθή πξννπηηθή παίξλεη ηε κνξθή κηαο δηεπξπκέ-

λεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο ή ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ξέπεη πξνο ηε 

κεδεληθή εζηίαζε ηνπ παληνγλψζηε αθεγεηή, ρσξίο βέβαηα λα ηζρπξηδφκαζηε φηη 

ηελ αθνινπζεί πιήξσο.  

Θεσξνχκε πσο ν αθεγεηήο επηκειψο ζπληεξεί ηε ζπλχπαξμε θαη ησλ δχν 

πξννπηηθψλ, δείρλνληαο πξνηίκεζε πεξηζζφηεξν ζηελ εζσηεξηθή εζηίαζε. Ζ φπν-

ηα ηάζε ηνπ πξνο ηε κεδεληθή εζηίαζε κπνξεί λα αηηηνινγεζεί ιφγσ ηνπ απηνβην-

γξαθηθνχ ραξαθηήξα ησλ δηεγεκάησλ. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζε παξφλ θαη παξει-

ζφλ, ζε ππνθείκελν πνπ ζπκάηαη θαη ζε ππνθείκελν πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο 

κλήκεο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απηνβηνγξαθηθήο αθήγεζεο, δεκηνπξγεί κηα ιεπηή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πξννπηηθή θαη ζηε θσλή, αιιά θαη ππνζθάπηεη ηελ πην-

ζέηεζε κηαο βέβαηεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο. Γεκηνπξγείηαη κηα ζχγρπζε ζρεηηθά 

κε ην «πνηνο βιέπεη» θαη «πνηνο κηιάεη» ζε θάζε πεξίπησζε, αιιά θαη αλ θαη θα-

ηά πφζν φζα ιέεη θάπνηνο αξκφδνπλ ζηελ εζηίαζε πνπ ηνπ αλήθεη. Ο αθεγεηήο 

αθεγείηαη γεγνλφηα ηεο λεφηεηαο ηνπ κέζα απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο λεαληθήο 

ηνπ ειηθίαο αιιά θαη ηεο ψξηκεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δειαδή, ν ήξσαο-

αθεγεηήο ιέεη ιηγφηεξα απ‘ φζα μέξεη, ελψ ζε άιιεο ιέεη πεξηζζφηεξα απ‘ φζα 

ηνπ επηηξέπεη ε εζηίαζε πνπ αθνινπζεί. Οη αιιαγέο-αιινηψζεηο απηέο ηεο εζηία-

ζεο ζπληζηνχλ παξαιήςεηο (paralepsis) θαη παξαιείςεηο (paralipsis) (Genette 
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1980:266-270). ηελ παξάιεςε εθνδηαδφκαζηε κε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

απ‘ φ, ηη επηηξέπεηαη θαλνληθά ζηνλ θψδηθα ηεο εζηίαζεο πνπ θπβεξλά ην ζχλνιν 

ηεο αθήγεζεο, ελψ ζηελ παξάιεηςε κε ιηγφηεξεο, θαζψο ν αθεγεηήο πεξηνξίδε-

ηαη ζηα φξηα ηνπ εαπηνχ ηνπ σο ήξσα. Οη παξαιείςεηο εληείλνπλ ηελ αγσλία θαη 

ηελ πεξηέξγεηα ηνπ αλαγλψζηε, ν νπνίνο αθνινπζψληαο ηελ νπηηθή ηνπ ήξσα ηε 

ζηηγκή ηεο δξάζεο, ζπκκεξίδεηαη θαη βηψλεη ηα θελά ή ηηο απνξίεο πνπ δεκηνπξ-

γνχληαη ζ‘ απηφλ (Μαιακαηάξε 1987:246). Με ηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο νπηη-

θήο, ν ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πξνζψπσλ θηάλνπλ ζηνλ αλαγλψζηε 

κέζσ ηεο ―θηιηξαξηζκέλεο‖ αληίιεςεο πνπ ζρεκαηίδεη ν ήξσαο γη‘ απηά. ηηο 

παξαιείςεηο, επνκέλσο, ν αθεγεηήο, ν νπνίνο εζηηάδεη κε εζσηεξηθή εζηίαζε, πε-

ξηνξίδεηαη λα καο δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ είρε θαηά ηε ζηηγκή ηεο δξάζεο, 

απνζησπψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απέθηεζε κεηά, βάδνληαο ζηνλ εαπηφ ηνπ 

πεξηνξηζκνχο ή «δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη δε ζέιεη λα βγεη απφ ηελ εζσηεξηθή 

εζηίαζε» (Αζαλαζνπνχινπ 2006:7). Δίλαη δε ζχκθσλεο κε ην θιίκα κπζηεξίνπ 

θαη αγσλίαο, ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο πινθήο, δειαδή, ησλ δηεγεκάησλ ηνπ Βη-

δπελνχ. Απφ ηελ άιιε, ην γεγνλφο φηη ζηα απηνδηεγεηηθά δηεγήκαηα ν αθεγεηήο 

ρσξίδεηαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ σο ήξσα κε κηα ρξνληθή δηαθνξά, αξθεηά κεγάιε, 

ηδίσο ζε φζα ν ήξσαο βξίζθεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία, εθηφο απφ σξίκαλζε, ζε-

καίλεη θαη γλψζε, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ αθεγεηή λ‘ αλαζπιιάβεη κε ην ιφγν ηα 

ζηνηρεία πνπ κνξθνπνηνχζαλ ην παξειζφλ ηνπ. Ο αθεγεηήο ηνπ Βηδπελνχ ζπκά-

ηαη, επνκέλσο, γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ, θαη ηα αθεγείηαη κε αλαιήςεηο ζην πα-

ξειζφλ, ρξσκαηίδνληάο ηα παξάιιεια κε θξίζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ χζηε-

ξε ηνπ γλψζε πάλσ ζηελ ηζηνξία ή θαη γεληθά απφ ηηο επξχηεξεο αμίεο, γλψζεηο, 

ηδέεο ηνπ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηε δξάζε θαη ζηε 

γξαθή. Ζ παξεκβνιή ηνπ αθεγεηή ζηελ εζσηεξηθή εζηίαζε ελφο ήξσα ζπκβαί-

λεη δηφηη «απηφο πνπ έδεζε, ―είδε‖ απιά ηα γεγνλφηα (αληηιεπηηθή νπηηθή γσλία), 

ελψ απηφο πνπ ηα δηεγείηαη θαη ηαπηίδεηαη κε ηνλ ήξσα, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

απιή αλακεηάδνζε ηεο φξαζεο, αιιά ―επελδχεη‖ θάζε πεξηζηαηηθφ κε θάπνηα 

ηδενινγία (ελλνηνινγηθή νπηηθή γσλία)» (Μαιακαηάξε 1987:245). Ο Μ. Υξπ-

ζαλζφπνπινο αμηνπνηψληαο ηελ «εθ ησλ πζηέξσλ» ζεσξία ηνπ Φξφπλη ζην ρέ-

δην Δπηζηεκνληθήο Φπρνινγίαο (1895), εξκελεχεη ηνλ ηξφπν πνπ ν αθεγεηήο 

πξνβάιιεη ζην παξφλ αλακλήζεηο απφ ηελ παηδηθή ειηθία έσο ην εθάζηνηε πα-

ξφλ, ηνλ ηξφπν πνπ ηηο δεη ζην παξφλ ηεο αλάιπζήο ηνπ. χκθσλα, ινηπφλ, κε 
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απηή ηε ζεσξία «ην ππνθείκελν αλα-ζεσξεί ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο ζε 

ζηηγκέο κεηαγελέζηεξεο θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ ζεσξία πξνζδίδεη ζεκαζία. Ζ κε-

ηαγελέζηεξε ζεσξία δελ αθνξά ζηηο ελ γέλεη εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, αιιά θπξίσο 

ζε φζεο ην ππνθείκελν δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εληάμεη ζην λνεηηθφ ηνπ ζχζηεκα, λα 

ηνπο πξνζδψζεη ζεκαζία, φηαλ ηηο έδεζε» (1994:10). Ο αθεγνχκελνο εαπηφο πα-

ξεκβαίλεη, κε ηνλ ηχπν ησλ παξαιήςεσλ, απφ ην παξφλ θαη ηελ νπηηθή ηνπ ψξη-

κνπ πηα αθεγεηή, γηα λα αλαζθνπήζεη, λα δηεξσηεζεί, λα ζρνιηάζεη θαη λα θξίλεη 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ βησκαηηθνχ εαπηνχ, κέζα απφ ηελ αληίιεςε θαη ηε γλψζε πνπ 

δηαζέηεη ηε ζηηγκή ηεο γξαθήο, λα αλαπαξαζηήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ 

ηε θαληαζία ηνπ θαη ηηο ειιηπείο θαη άξξεηεο αλακλήζεηο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθέο 

θξάζεηο πνπ ππνδειψλνπλ ηε κεηέπεηηα γλψζε ηνπ αθεγεηή ζπλαληάκε ζην δηή-

γεκα «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ»: «Σψξα κνπ ελνίγεζαλ νη νθζαικνί, θαη 

εθαηάιαβα πνιιάο πξάμεηο ηεο κεηξφο κνπ» (ζ. 55), φπνπ ην ―ηψξα‖ δελ αλαθέ-

ξεηαη ζην ρξνληθφ παξφλ ηεο ηζηνξίαο, αιιά ζην παξφλ ηεο αθήγεζεο, φπσο θαη 

ζην δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ»: «Έμ φζσλ ζπκπεξαίλσ ζήκε-

ξνλ, ηελ απξνζδφθεηνλ εθείλελ κεηαβνιήλ πξνεθάιεζελ ε θνηλή νθεηινκέλε 

πξνο ηνπο απνζλήζθνληαο ζξεζθεπηηθή επιάβεηα..» (ζ. 200, θ.ε), φπνπ ε εθηελήο 

εμήγεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θψδηθα ησλ ―κεγάισλ‖ δελ αξκφδεη ζηε γιψζζα, 

ζηηο γλψζεηο θαη ζηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κηθξνχ παηδηνχ, αιιά πξνέξρε-

ηαη απφ έλα δηαλννχκελν, ψξηκν αθεγεηή. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο απνηέιεζ-

κα λα εμηζνξξνπνχληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζην «Δγψ πνπ αθεγείηαη» θαη ζην 

«Δγψ πνπ βηψλεη». Σν «βησκαηηθφ Δγψ» δηεθδηθεί βέβαηα ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο αθήγεζεο, αιιά ε παξνπζία θαη ην βάξνο ησλ ζρνιίσλ ηνπ «αθεγνχκελνπ 

Δγψ» δεκηνπξγεί ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο. Με ηε ινγηθή ησλ παξαιήςεσλ θαη 

ησλ παξαιείςεσλ 

 «δηαζψδεηαη ε ππνθεηκεληθφηεηα ηεο παξειζνχζαο ππαξμηαθήο εκπεηξίαο 

θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα ηεο ησξηλήο ππαξμηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αθεγεηή- 

πξσηαγσληζηή, δηφηη ν αθεγεηήο αλαπαξηζηά ηνλ αιινηηλφ εαπηφ ηνπ ρσξίο 

λα αιινηψλεη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπ σο ήξσαο-παηδί αιιά 

θαη ρσξίο λα απεθδπζεί ηελ εθ ησλ πζηέξσλ δηεπξπκέλε απηνζπλεηδεζία 

ηνπ πνπ ηνλ νξίδεη σο ππνθείκελν ζην παξφλ ηεο αθήγεζεο» (Αζαλαζνπν-

χινπ 2006:3). 



 - 117 - 

Κιείλνληαο, ζα ζπκθσλνχζακε ζαθψο κε ην ζπκπέξαζκα ηνπ M. Peri φηη 

ε εζηίαζε ζην έξγν ηνπ Βηδπελνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ «αζπλέπεηα» (1994:43), 

πνπ καο πξνθάιεζε ζχγρπζε θαηά ηελ εμέηαζή ηεο. Μαο θάλεη, σζηφζν, «λα θα-

ηαιάβνπκε κε ηη έληαζε ν Βηδπελφο πεηξακαηίδεηαη κε αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

ηφζν ηνικεξέο πνπ θαηαιήγνπλ ζε αδηέμνδν θαη ηη είδνπο δπζθνιίεο ζπλαληά 

έλαο ζπγγξαθέαο πνπ αληηκεησπίδεη, νπζηαζηηθά κφλνο, γηα πξψηε θνξά ζηελ 

Διιάδα ην πξφβιεκα ηεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο» (1994:43-44). Κξίλνπκε, σζηφ-

ζν, ελδηαθέξνπζα ηελ ηερληθή ηεο αθεγεκαηηθήο πξννπηηθήο ηνπ Βηδπελνχ, επε-

ηδή σο αλαγλψζηεο αθελφκαζηε λα πηζηέςνπκε πσο ε εζηίαζε είλαη εζσηεξηθή, 

πεηζφκαζηε ζηελ άγλνηα ηνπ αθεγεηή, αλ θαη γλσξίδνπκε φηη δελ ηζρχεη απφιπηα, 

θαη γηλφκαζηε ζπκκέηνρνη ζηε δηαδηθαζία ηεο αθήγεζεο. Σν ινγνηερληθφ ηνπ 

θαηφξζσκα έγθεηηαη ζην ζπλδπαζκφ ηεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο ηνπ ίδηνπ θαη ησλ 

εξψσλ ηνπ θαη, ηαπηφρξνλα, κηαο επηδεηθηηθά θαλεξήο παξνπζίαο ηνπ αθεγεηή 

πνπ θξαηά ηα λήκαηα ηεο αθήγεζεο θαη επεκβαίλεη, φηαλ ρξεηάδεηαη, αιιά θαη 

απνζχξεηαη, θάλνληαο ηελ παξνπζία ηνπ δηαθξηηηθή, φηαλ θξίλεη φηη πξέπεη λα 

βγνπλ ζην πξνζθήλην νη ήξσεο ηνπ γηα λα καο δείμνπλ, κε ηε δηθή ηνπο εζηίαζε, 

ηε δηθή ηνπο ππνθεηκεληθή εθδνρή, ηε δηθή ηνπο αιήζεηα. «Με ηελ έληαμε κηαο 

ζηελφηεξεο θαη πξνζσπηθφηεξεο νπηηθήο γσλίαο ζε κηα επξχηεξε θαη απνζηαζη-

νπνηεκέλε επηηπγράλεηαη ε ξεαιηζηηθή ςεπδαίζζεζε: ν αλαγλψζηεο βιέπεη ηα 

ζπκβάληα ηξηζδηάζηαηα, απφ δηαθνξεηηθέο γσλίεο, ζαλ λα ήηαλ πξαγκαηηθή ζθε-

λή» (Beaton 1982:118-9).  
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3
ν
 Κεθάιαην: Φσλή  

 

 

3.1 Φξόλνο ηεο αθήγεζεο 

 

«Δίλαη δπλαηφ λα ππνζηεξηρζεί φηη ε αθεγεκαηηθή πξάμε κπνξεί κφλν λα 

έπεηαη ηεο ηζηνξίαο (κεηαγελέζηεξε αθήγεζε). Απηφ, φκσο, δελ είλαη αιήζεηα, αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε αθήγεζε κπνξεί λα πξνεγείηαη θαη λα πξνιέγεη ηελ ηζ-

ηνξία (πξνγελέζηεξε αθήγεζε), λα ζπγρξνλίδεηαη κε ηελ ηζηνξία (ηαπηφρξνλε α-

θήγεζε), λα εκπιέθεηαη ζηελ ηζηνξία (παξεκβαιιφκελε αθήγεζε)» (Σδνχκα 

1997:149). Αλάκεζα ζε απηά ηα ηέζζεξα είδε αθεγεκαηηθήο πξάμεο, γηα ηα νπνία 

ήδε θάλακε ιφγν ζην θεθάιαην ηεο παξνπζίαζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Gérard Ge-

nette, κφλν ηα δχν παξαθάησ είδε αθεγήζεσλ απαληψληαη ζην Βηδπελφ θαη ρξή-

δνπλ εξκελείαο.  

 

3.1.1 Μεηαγελέζηεξεο αθεγήζεηο 

 

 Σα πεξηζζφηεξα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ είλαη κεηαγελέζηεξεο αθεγήζεηο, 

ν πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο αθήγεζεο, δειαδή, θαζψο «έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ινγνηερληθέο αθεγήζεηο» (Σδνχκα 1997:143). Απνηεινχλ αθεγή-

ζεηο ζε ρξφλν παξειζνληηθφ ηνπ εμσδηεγεηηθνχ αθεγεηή, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη 

ζηα γεγνλφηα πνπ αθεγείηαη σο έλα απφ ηα θεληξηθά, πξσηαγσληζηηθά πξφζσπα 

ηεο ηζηνξίαο (νκνδηεγεηηθφο/απηνδηεγεηηθφο). Ζ παξειζνληηθή πξννπηηθή ησλ 

αθεγήζεσλ θαη ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ ηζηνξία απφ ηε ζηηγκή ηεο αθήγεζεο 

δειψλεηαη κε έλα ή κε ζπλδπαζκφ ησλ εμήο ηξφπσλ: α) ηε ρξήζε παξειζνληηθψλ 

ρξφλσλ (παξαηαηηθνχ θαη αφξηζηνπ), β) ηηο ρξνληθέο ελδείμεηο, ζηηο νπνίεο εγ-

γξάθεηαη ην παξειζνληηθφ ρξνληθφ πιαηζίσκα ηεο ηζηνξίαο ή ην ρξνληθφ παξφλ 

ηνπ αθεγεηή. Ζ επηινγή ηεο ηερληθήο απηνχ ηνπ είδνπο ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ απ-

ηνβηνγξαθηθφ ραξαθηήξα ησλ δηεγεκάησλ θαη ηε δηάζηαζε πνπ απνθηά ην έξγν 

ηνπ Βηδπελνχ, θαζψο απνηειεί απφξξνηα ηεο κλεκνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθεγε-

ηή, «έλα ηαμίδη, κηα ζπλδηαιιαγή αλάκεζα ζηε κλήκε θαη ζηε θαληαζία» (Υξπ-

ζαλζφπνπινο 1994:10). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: Ο αθεγε-

ηήο ζην «Ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ» κε λνζηαιγηθή δηάζεζε παξέρεη πιεξνθν-
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ξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ αθεγνχκελε ηζηνξία: «ήκελ πνιχ κηθξφο 

ηφηε» (ζ. 43), «εμεληδφκελ ηφηε ελ ησ Πεξηθαλεζηέξσ ηεο Πφιεσο νίθσ» (ζ. 56), 

«δελ ήμεπξνλ αθφκε φηη δεθαεηέο παηδί, φρη ηελ κεηέξα αιιά νχδέ ηνλ εαπηφλ 

ηνπ δελ δχλαηαη λα ζξέςε» (ζ. 49) θ.α. ην δηήγεκα «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ 

αδειθνχ κνπ» ν αθεγεηήο δειψλεη κε επηθχιαμε ηε ρξνληθή δηαδνρή ησλ γεγν-

λφησλ: «ηξεηο κέξεο κεηά ηνχην, εάλ δελ απαηψκαη» (ζ. 112). Ζ θξάζε απηή ζπ-

ληζηά αθεγεκαηηθή κεηάιεςε ηνπ αθεγεηή ζην ρξνληθφ παξφλ ηνπ εμσδηεγεηηθνχ 

επηπέδνπ πνπ απνηειεί ην ζηάδην ηεο αθήγεζεο-ζπγγξαθήο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε. Ο αθεγεηήο δειψλεη, δειαδή, ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ην ρξφλν 

ηεο αθήγεζεο-ζπγγξαθήο απφ απηφλ ηεο ηζηνξίαο, ζηνηρείν πνπ δηθαηνινγεί ην 

γεγνλφο φηη δε ζπκάηαη πφηε αθξηβψο ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ πνπ αθεγείηαη. Ο 

ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο ζην «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο» ζεκεηψλεηαη σο 

εμήο: «Δζπνχδαδνλ θαηά ηνλ ρξφλνλ εθείλνλ ελ Γνηίγγε, θαηά ηνλ ρεηκψλα εθεί-

λνλ ηνπ..» (ζ. 187), θξάζε πνπ ππνδειψλεη φηη έρεη πεξάζεη έλα ρξνληθφ δηάζηε-

κα απφ ηφηε, ελψ ξεηά δειψλεηαη πην θάησ, πάιη ελ είδεη αθεγεκαηηθήο κεηάιε-

ςεο, ην ρξνληθφ παξφλ ηνπ εμσδηεγεηηθνχ επηπέδνπ: «Σν δηεγνχκαη κεηά παξέιε-

πζηλ ηφζσλ εηψλ θαη φκσο-παξάδνμνλ πξάγκα! λνκίδσ φηη βιέπσ ηαο ζθελάο, 

αθνχσ ηαο θσλάο εθ λένπ θαη θξπεξά θξηθίαζηο δαηξέρεη ηα λεχξα κνπ απφ άθ-

ξνπ έσο άθξνπ» (ζ. 141). ην ηειεπηαίν παξάδεηγκα, αιιά θαη ζε φζα δηεγήκαηα 

ν αθεγεηήο είλαη νκνδηεγεηηθφο-απηνδηεγεηηθφο, παξαηεξνχκε φηη ν αθεγεηήο δε 

δηζηάδεη λα εθθξάζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηα γεγνλφηα, ηε βαζε-

ηά επηξξνή ηνπο ζηελ ςπρνινγία ηνπ, παξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη παξέι-

ζεη. ζα αθεγείηαη έρνπλ ραξαρηεί έληνλα ζηε κλήκε ηνπ, ψζηε λα αηζζάλεηαη 

ηελ αλάγθε εμσηεξίθεπζεο θαη έθθξαζήο ηνπο. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά εθθξά-

δνληαη θαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ ίδηνπ δηεγήκαηνο: «Γελ ζα ιεζκνλήζσ πνηέ ηελ 

ηαξαρήλ κνπ, φηαλ πςψζαο ηνπο νθζαικνχο απφ ηνπ βηβιίνπ, φπσο ππνδερζψ 

ηελ θαζπζηεξνχζαλ απάληεζίλ ηνπ, είδνλ ηνλ Παζράιε» (ζ. 168). Σν δηήγεκα 

«Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ» καο κεηαθέξεη ζηελ παηδηθή ειηθία ηνπ αθε-

γεηή. Ο ψξηκνο αθεγεηήο αλαπνιεί ηελ επνρή εθείλε ηεο αζσφηεηαο, θαηά ηελ 

νπνία νη θαληαζηηθέο αθεγήζεηο ηνπ παππνχ γίλνληαλ πηζηεπηέο απφ ηνλ ίδην σο 

κηθξφ παηδί, δεκηνπξγψληαο ζχγρπζε αλάκεζα ζηε θαληαζία θαη ζηελ πξαγκαηη-

θφηεηα: «ηαχηα πάληα κνη ηα δηεγείην ν πάππνο κνπ θαη κνη ηα δηεγείην σζάλ λα 

είρνλ ζπκβή ρζέο αθφκε, σζάλ λα ζπλέβαηλνλ αλά πάζαλ ζηηγκήλ εηο ηνλ θφζ-
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κνλ. / Δλζπκνχκαη δ‘ έηη αθφκε θαη ζήκεξνλ…» (ζ. 189), «δηφηη ελζπκνχκαη πν-

ιχ θαιά φηη…» (ζ. 194), «ελζπκνχκαη κφλνλ φηη…» (ζ. 197). Ο ψξηκνο αθεγεηή 

αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα ππεξηνλίζεη φηη ε αλάκλεζε ησλ γεγνλφησλ απηψλ 

πνπ επέδξαζαλ ζηελ παηδηθή ςπρή ηνπ είλαη αθφκα δσληαλή, φπσο θαίλεηαη απφ 

ηελ έληνλε επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο «ελζπκνχκαη». Αληίζηνηρα, ην ίδην ξήκα —

«ελζπκνχκαη» (ζ. 232, ζ. 236)— επαλαιακβάλεη ν αθεγεηήο ζην δηήγεκα «Γηαηί 

ε κειηά δελ έγηλε κειέα», ν νπνίνο απφ κηα κεηαγελέζηεξε ειηθία πξνζπαζεί λα 

θέξεη ζηε κλήκε ηνπ έλα πεξηζηαηηθφ απφ ηε καζεηηθή ηνπ ειηθία: «φηαλ ήκελ 

καζεηήο ηνπ αιιεινδηδαθηηθνχ ζρνιείνπ ηεο παηξίδνο κνπ» (ζ. 235), ην νπνίν 

ζα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ην δηαλννχκελν αθεγεηή, ψζηε λα εθθξάζεη ηηο πε-

πνηζήζεηο ηνπ γηα ην γισζζηθφ δήηεκα. Οκνηφηεηα παξαηεξνχκε, επίζεο, αλά-

κεζα ζην δηήγεκα «Ο Μνζθψβ ειήκ» θαη ζην δηήγεκα «Πξσηνκαγηά». Σν 

πξψην αλνίγεη κ‘ έλα ζχληνκν εηζαγσγηθφ κνλφινγν ηνπ αθεγεηή πνπ απεπζχλε-

ηαη ζηνλ ήξσα ηνπ δηεγήκαηνο θαη είλαη ρξνληθά κεηαγελέζηεξνο ηεο ηζηνξίαο, 

θαζψο αλήθεη ζην ρξνληθφ παξφλ ηνπ αθεγεηή. Θα αθνινπζήζεη ε θπξίσο δηή-

γεζε ζην παξειζφλ ηνπ αθεγεηή ζε παξειζφληα, θπζηθά, ξεκαηηθφ ρξφλν. Αλ-

ηίζηνηρα, ζην δεχηεξν δηήγεκα, ε εηζαγσγηθή αθήγεζε δειψλεη ηε ρξνληθή α-

πφζηαζε ηζηνξίαο θαη αθήγεζεο ηφζν κε ηε θξάζε «επξηζθφκελ απφ ηηλνο» (ζ. 

293), φζν θαη κε ην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν ηεο πνπ αλήθεη ζην ρξνληθφ παξφλ ηνπ 

αθεγεηή, ελψ ε ηζηνξία πνπ αθνινπζεί αλάγεηαη ζην παξειζφλ.  

Αθφκε, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζε φζεο πεξηπηψζεηο παξεκβάιιεηαη 

ζηελ θχξηα αθήγεζε ε αθήγεζε άιισλ πξνζψπσλ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ (ελ-

δνδηεγεηηθνί-νκνδηεγεηηθνί) ή φρη ζηελ ηζηνξία πνπ αθεγνχληαη (ελδνδηεγεηηθνί-

εηεξνδηεγεηηθνί), ε ηνπνζέηεζε ηεο αθήγεζήο ηνπο ζην ρξφλν ηζνδπλακεί κε ην 

ρξνληθφ παξφλ ηεο θχξηαο αθήγεζεο πνπ απέρεη απφ ην ρξφλν ηεο εθάζηνηε δεπ-

ηεξεχνπζαο ηζηνξίαο πνπ αθεγνχληαη. Οη ηζηνξίεο απηέο είλαη ζπλήζσο αλαιήςε-

ηο ζην παξειζφλ, ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλεο. Άξα, φπνηεο ρξνληθέο ελδείμεηο α-

παληψληαη, καο επηηξέπνπλ λα ππνινγίζνπκε ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην ρξφλν 

ηεο δεπηεξεχνπζαο ηζηνξίαο θαη ζην ρξφλν ηεο αθήγεζεο ηεο. Έλα αμηνζεκείσην 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην εμήο: Πξφθεηηαη γηα ηελ αθήγεζε-αλάιεςε 

ηνπ ακαξηήκαηνο ηεο κεηέξαο ζην δηήγεκα «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ». Δδψ 

παξαηεξνχκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο κεηέξαο λα ρξνλνινγήζεη ηελ ηζηνξία ηεο κε 

θάζε αθξίβεηα: «εζχ είζαη ηέζζεξα ρξφληα κηθξφηεξνο απ‘ ην Υξεζηάθε. Έλα 



 - 121 - 

ρξφλν θαηφπη έθακα ηελ πξψηε κνπ ζπγαηέξα. Ήηαλ ηφηε θνληά, πνπ επαληξνιν-

γηέην ν Φψηεο ν Μπισλάο» (ζ. 52).  

Αληίζεηα, εμαίξεζε απνηεινχλ ηα παηδηθά αθεγήκαηα, αθνχ δε δειψλε-

ηαη ε νπνηαδήπνηε έλδεημε ηεο ζρέζεο ηνπ ρξφλνπ ηεο αθήγεζεο κε ην ρξφλν ηεο 

ηζηνξίαο, ελψ δίλεηαη ε αίζζεζε ελφο άρξνλνπ παξειζφληνο. Δίλαη ηα κφλα δηε-

γήκαηα ζηα νπνία δε ζπλαληάκε ελδνδηεγεηηθφ-νκνδηεγεηηθφ ή απηνδηεγεηηθφ 

αθεγεηή πνπ λα ζπκκεηέρεη ζηα γεγνλφηα θαη δε ζπγθαηαιέγνληαη θπζηθά ζηα 

απηνβηνγξαθηθά δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ. Ζ χπαξμε ηνπ εμσδηεγεηηθνχ-

εηεξνδηεγεηηθνχ αθεγεηή ζηα παηδηθά δηεγήκαηα δηθαηνινγεί, επνκέλσο, ηελ απ-

ξνζδηφξηζηε απφζηαζε αλάκεζα ζην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη ζην ρξφλν ηεο αθή-

γεζεο, ζηνηρείν πνπ καο ζπκίδεη ηελ αφξηζηε ρξνληθή έλαξμε ησλ παξακπζηψλ. Ζ 

ηερληθή ηνπο, φπσο αληίζηνηρα παξαηεξήζακε ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή ηεο αθή-

γεζεο (Βι. ζ. 106 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο), θαίλεηαη λα ππαγνξεχεηαη απφ ηνπο 

ζθνπνχο πνπ ππεξεηνχλ θαη απφ ην παηδηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη.  

 

3.1.2. Παξεκβαιιόκελε αθήγεζε 

 

Ο ηχπνο απηφο αθήγεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηνο, θαζψο «πεξηέρεη πε-

ξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αθεγεκαηηθνχο θνξείο, ελψ ε ηζηνξία κε ηελ αθεγεκαηηθή 

πξάμε εκπιέθνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε δεχηεξε λα επηδξά ζηελ πξψηε. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζηα επηζηνιηθά κπζηζηνξήκαηα, ζηα νπνία ην γξάκκα είλαη ηα-

πηφρξνλα κέζν ηεο αθήγεζεο θαη ζηνηρείν ηεο πινθήο» (Σδνχκα 1997:148). Ζ 

επηζηνιή ηνπ παηέξα ηεο Κιάξαο πξνο ηνλ Παζράιε ζην «Αη ζπλέπεηαη ηεο πα-

ιαηάο ηζηνξίαο» ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο παξεκβαιιφκελε αθήγεζε. 

Απνηειεί δε, φπσο επηζεκαίλεη ν Π. Μνπιιάο, «ην θξηζηκφηεξν ίζσο ζεκείν» γηα 

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο θαη ηελ εξκελεία ηνπ δηεγήκαηνο, θαζψο «παξεκβάιιε-

ηαη ζηελ ηζηνξία θαη ιεηηνπξγεί σο έλα επξεκαηηθφ θαη δηαλνεηηθφ παηρλίδη, πνπ 

ζπκίδεη Poe, γηα ηνπο δχν θίινπο, ηνλ αθεγεηή θαη ηνλ Παζράιε πνπ πξνζπαζν-

χλ λα αλαιχζνπλ «ην πεξίηερλνλ θαη δηιεκκαηηθφλ ησλ ηε ιέμεσλ θαη ησλ θξά-

ζεσλ ηνπ γέξνληνο θαζεγεηνχ» (ζ. 186) (1996:ξηο΄). Ζ Μ. Καθαβνχιηα, ζπκθσ-

λψληαο κε ηνλ Π. Μνπιιά, ζπκπιεξψλεη πσο «νη εγγελείο ακθηζεκίεο ηνπ γξάκ-

καηνο θαη ε αληίζηαζε ηνπ γξάκκαηνο ζην απηνλφεην ηεο εξκελείαο ηνπ ζπκίδν-
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πλ ην ραξαθηεξηζκφ πνπ έδσζε ν Lacan
39

 ζην ξφιν πνπ παίδεη ην γξάκκα ζην 

δηήγεκα «Σν θιεκκέλν γξάκκα» ηνπ Poe: ―Αιιεγνξία ηνπ ζεκαίλνληνο‖. Σν 

γξάκκα σο θείκελν, δειαδή, ιεηηνπξγεί πέξα θαη αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκε-

λφ ηνπ» (1998:126) ή, φπσο ραξαθηεξηζηηθά παξαζέηεη ν Μ. Υξπζαλζφπνπινο, 

«παξάγεη έλα λέν θείκελν πνπ ππνθαζηζηά ην θείκελν ηεο επηζηνιήο» (1994:93). 

ην δηήγεκά καο, κε αθνξκή ηελ επηζηνιή, νη αθεγεηέο ελαιιάζζνληαη: ν θαζε-

γεηήο πνπ ζπλέγξαςε ηελ επηζηνιή είλαη, θαηά κηα έλλνηα, ν θχξηνο θνξέαο ηεο 

αθήγεζεο, ελψ ν Παζράιεο θαη ν αθεγεηήο ζπληζηνχλ, επίζεο, αθεγεηέο ηεο 

επηζηνιήο είηε κε ηελ αλάγλσζή ηεο, είηε κε ηηο αλαιχζεηο (δεχηεξε ―αλάγλσ-

ζε‖) ηεο επηζηνιήο πνπ επηρεηξνχλ. Δηδηθά ν αθεγεηήο θαη αδεξθηθφο θίινο ηνπ 

Παζράιε «ζα επηζηξαηεχζεη φιε ηελ εξκελεπηηθή ηνπ δεηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

αθπξψζεη ην λφεκα ηεο επηζηνιήο, έηζη φπσο ην είρε εηζπξάμεη ν Παζράιεο, πσο 

δειαδή ν παηέξαο ηεο αγαπεκέλεο ηνπ Κιάξαο ηνπ αλαθνηλψλεη ην ζάλαηφ ηεο» 

(Καθαβνχιηα 1998:127). Ζ επηζηνιή είλαη γξακκέλε κε δηθνξνχκελν ηξφπν, ψζ-

ηε εξκελεχεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ αθεγεηή πνπ πξνζπαζεί λα πείζεη ηνλ Παζ-

ράιε φηη ε Κιάξα δεη. ηε ζπλέρεηα, φκσο, θαη χζηεξα απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπ 

Παζράιε, ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε Κιάξα φρη κφλν δεη, αιιά είλαη ε λέα πνπ 

είδε ζην Φπρηαηξείν ηεο Γνηίγγεο. Αλαγθάδεηαη, ινηπφλ, γηα λα κελ αλαζηαηψζεη 

ην θίιν ηνπ πεξηζζφηεξν απνθαιχπηνληάο ηνπ ηελ αιήζεηα, λα ζπκθσλήζεη καδί 

ηνπ φηη πξάγκαηη ε Κιάξα πέζαλε. Ζ επηζηνιή δελ πξνσζεί κφλν εληππσζηαθά 

ηελ πινθή, αιιά απνηειεί θαη ζπλεθηηθφ δεζκφ αλάκεζα ζηηο δχν ηζηνξίεο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ δχν απηνηειή δηεγήκαηα: ηελ ηζηνξία ηεο λέαο ζην 

Φπρηαηξείν θαη ηελ ηζηνξία ηνπ Παζράιε. Ζ ηειηθή επηβεβαίσζε ηνπ αθεγεηή 

ζα έξζεη κε κηα αθφκα επηζηνιή. Ο γηαηξφο ηνπ απφ ηελ Γνηίγγε ζα ηνλ ελεκε-

ξψζεη πσο ε λέα ηνπ Φξελνθνκείνπ, ε Κιάξα, δειαδή, πέζαλε ηελ ίδηα λχρηα 

πνπ πέζαλε θαη ν Παζράιεο. Έηζη, ξνκαληηθά, εθφζνλ ε κεηά ζάλαηνλ έλσζε 

ησλ ςπρψλ ησλ εξαζηψλ απνηειεί δείγκα ηνπ ξνκαληηθνχ ξεπεξηνξίνπ, ζα ηειε-

ηψζεη απηή ε ηζηνξία ησλ δχν «άηπρσλ εξαζηψλ», ησλ νπνίσλ «αη ςπραί ζπλεθν-

ηλψλνπλ θαη δηα ηεο χιεο αθφκε!» (ζ. 196).  

 

 

                                                 
39

 Johnson, Barbara. (1980) «The Frame and the Reference: Poe, Lacan, Derrida». In The critical 

difference, pp. 110-146. Baltimore: John Hopkins University Press.  
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3.2. Αθεγεκαηηθό επίπεδν θαη ηα είδε ηνπ αθεγεηή 

 

Ζ αθεγεκαηηθή πιαηζίσζε ηεο ηζηνξίαο θαζηζηά αλαληίξξεηε ηε δηάθξη-

ζε ησλ δχν αθεγεκαηηθψλ επηπέδσλ: εμσδηεγεηηθφ θαη ελδνδηεγεηηθφ. ην πξψην 

επίπεδν αλήθεη ε εμηζηφξεζε σο πξάμε ζχλζεζεο θαη αλαθνίλσζεο ησλ γεγνλφ-

ησλ, ελψ ν αθεγεηήο ηνπνζεηείηαη έμσ απφ ηελ ηζηνξία πνπ δηεγείηαη. ην δεχ-

ηεξν αλήθεη ηφζν ην απνηέιεζκα ηεο εμηζηφξεζεο, σο νινθιεξσκέλν έξγν, φζν 

θαη ην πεξηερφκελφ ηεο πνπ ζπληζηά ηελ θχξηα αθήγεζε. ηαλ έλαο απφ ηνπο 

ήξσεο ηεο πξψηεο ηζηνξίαο αλαιακβάλεη λα δηεγεζεί κηα άιιε ηζηνξία κε ήξσα 

ηνλ εαπηφ ηνπ ή άιια πξφζσπα, ―κεηαθεξφκαζηε‖ ζην κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν 

(Genette 2007:302-309).  

ην θεθάιαην απηφ αλαιχνπκε ηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ ζχκθσλα κε 

ηα αθεγεκαηηθά επίπεδα πνπ εκπεξηέρνπλ, ελψ, παξάιιεια, εμεηάδνπκε θαη ην 

είδνο ηνπ αθεγεηή. Απνθεχγνπκε ηελ μερσξηζηή αληηκεηψπηζε ησλ δχν ζεκάησλ, 

δειαδή ην αθεγεκαηηθφ επίπεδν θαη ην είδνο ηνπ αθεγεηή, φρη κφλν γηα λα απν-

θχγνπκε άζθνπεο επαλαιήςεηο, αιιά θαη, επεηδή είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, αι-

ιειέλδεηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα κπνξνχζακε λα αληηπαξαβάιινπκε. Δπίζεο, 

ζπλεμεηάδνπκε ηηο δχν θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη ν θνξέαο ηεο αθήγε-

ζεο, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζην αθεγεκαηηθφ επίπεδν ζην νπνίν θηλείηαη θαη 

αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αθεγνχκελε ηζηνξία. ηνλ επφκελν πίλαθα 

ζπζρεηίδνπκε ην αθεγεκαηηθφ επίπεδν ησλ δηεγεκάησλ κε ην είδνο ηνπ αθεγεηή, 

ζπζρεηηζκφο πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο αλάιπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. ηνλ πί-

λαθα απηφ εζηηάδνπκε ζηε δηαπινθή ηνπ αθεγεηή/ησλ αθεγεηψλ κε ην δηεγεηηθφ 

θαη κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν, ζην νπνίν θηλνχληαη, πηζηεχνληαο φηη κε ηε ζρεκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε απνζαθελίδνληαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εξκε-

λεία. Ο πίλαθαο δελ πεξηέρεη ην εμσδηεγεηηθφ επίπεδν, επεηδή ε αλάιπζή ηνπ δελ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο.  
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ΠΠίίλλααθθααοο  33..  ΑΑθθεεγγεεκκααηηηηθθόό  εεππίίππεεδδνν  θθααηη  ααθθεεγγεεηηήήοο  

 
ΑΑθθεεγγεεηηήήοο  

  ΔΔμμσσδδηηεεγγεεηηηηθθόόοο--

εεηηεεξξννδδηηεεγγεεηηηηθθόόοο  

ΔΔμμσσδδηηεεγγεεηηηηθθόόοο--

ννκκννδδηηεεγγεεηηηηθθόόοο  

ΔΔλλδδννδδηηεεγγεεηηηηθθόόοο--

εεηηεεξξννδδηηεεγγεεηηηηθθόόοο  

ΔΔλλδδννδδηηεεγγεεηηηηθθόόοο--

ννκκννδδηηεεγγεεηηηηθθόόοο  
ΓΓηηήήγγεεκκαα  

ΔΔππίίππεεδδνν  

  

Δλδνδηεγεηη-

θό/δηεγεηηθό 
Αθήγεζε αθεγεηή    

Παηδηθά αθεγήκαηα 

Μεηαδηεγεηηθό   
Αθήγεζε κεηέξαο (Πψο 

νηθνλνκείηαη ν ρξφλνο) 
 

Δλδνδηεγεηη-

θό/δηεγεηηθό 
 Αθήγεζε αθεγεηή   

Σν ακάξηεκα ηεο 

κεηξφο κνπ 
Μεηαδηεγεηηθό    Αθήγεζε κεηέξαο 

Δλδνδηεγεηη-

θό/δηεγεηηθό 
 Αθήγεζε αθεγεηή   

Γηαηί ε κειηά δελ 

έγηλε κειέα 
Μεηαδηεγεηηθό     

Δλδνδηεγεηη-

θό/δηεγεηηθό 
 Αθήγεζε αθεγεηή   

Πξσηνκαγηά 

Μεηαδηεγεηηθό     

Δλδνδηεγεηη-

θό/δηεγεηηθό 
 Αθήγεζε αθεγεηή   

Σν κφλνλ ηεο δσήο 

ηνπ ηαμείδηνλ 
Μεηαδηεγεηηθό 

Αθήγεζε παξακπζηνχ απφ 

αθεγεηή 
 

Αθήγεζε παξακπζηψλ 

απφ ηνλ παππνχ 

Αθήγεζε παππνχ ζρεηηθή 

κε ηε δσή ηνπ 

Δλδνδηεγεηη-

θό/δηεγεηηθό 
 Αθήγεζε αθεγεηή   

Μεηαμχ Πεηξαηψο 

θαη Νεαπφιεσο 
Μεηαδηεγεηηθό     

Δλδνδηεγεηη-

θό/δηεγεηηθό 
 Αθήγεζε αθεγεηή   

Πνίνο ήηνλ ν θνλε-

χο ηνπ αδειθνχ κνπ 
Μεηαδηεγεηηθό    

Αθήγεζε κεηέξαο, αθήγεζε 

Μηραήινπ, αθήγεζε Σνπξ-

θάιαο, αθήγεζε Κηακήι 

Δλδνδηεγεηη-

θό/δηεγεηηθό 
 Αθήγεζε αθεγεηή   

Αη ζπλέπεηαη ηεο 

παιαηάο ηζηνξίαο 
Μεηαδηεγεηηθό    Αθήγεζε Παζράιε 

Δλδνδηεγεηη-

θό/δηεγεηηθό 
 

Αθήγεζε αθεγεηή 

Αθήγεζε ειήκ 
  

Ο Μνζθψβ-ειήκ 

Μεηαδηεγεηηθό  Αθήγεζε αθήξκπακπα  
Αθήγεζε ειήκ, (αθήγεζε 

αθήξκπακπα) 
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3.2.1 Δμσδηεγεηηθό επίπεδν 

 

 Οη εηζαγσγέο ζηα δηεγήκαηα: «Ο Μνζθψβ ειήκ», «Πξσηνκαγηά» θαη 

«Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα» αλήθνπλ ζην εμσδηεγεηηθφ επίπεδν, θαζψο ζε 

απηέο ν αθεγεηήο αζρνιείηαη κε ηηο ζπλζήθεο αθήγεζήο ησλ ηζηνξηψλ πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αθεγεηήο είλαη εμσδηεγεηηθφο, εθφζνλ 

ηνπνζεηείηαη έμσ απφ ηηο ηζηνξίεο πνπ αθεγείηαη.  

Σν δηήγεκα «Ο Μνζθψβ ειήκ» αξρίδεη κε ππνθεηκεληθφ ηξφπν, κε κηα 

πξνζσπηθή εμνκνιφγεζε, ε νπνία θαλεξψλεη φηη ν αθεγεηήο ζπκκεηέρεη ςπρηθά 

ζηα δηαδξακαηηδφκελα θαη επεξεάδεηαη απφ απηά: «επφηηζαο αξθεηή πηθξίαλ ηελ 

ςπρήλ κνπ» (ζ. 243). Ο «Έιιελαο ζπγγξαθέαο» (ζ. 243), φπσο ν ίδηνο νλνκάδεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ, πεξηγξάθεη ηελ εζσηεξηθή δηακάρε, ηα δηιήκκαηα πνπ αληηκεηψ-

πηζε θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ ψζεζαλ λα γξάςεη απηφ ην δηήγεκα. Απεπζχλεηαη 

ζε έλαλ «αγαζφ, παξάδνμν Σνχξθν» (ζ. 243), ηελ ηζηνξία ηνπ νπνίνπ ζα καο α-

θεγεζεί. Ο ζχληνκνο απηφο πξφινγνο θαζνξίδεη ηε δηάζεζε θαη ηελ ηφικε ηνπ 

ζπγγξαθέα ηνπ. Αθφκε, φπσο παξαηεξεί ν Πέηξνο Υάξεο, «καο πξνεηνηκάδεη γηα 

λα δνχκε θαζαξφηεξα απφ πνηα αλάγθε ςπρήο αλαπήδεζε ε πξνβνιή ηνπ ειήκ 

πνπ επνλνκάζηεθε Μνζθψβ γηα ηε ξσζνθηιία ηνπ» (1968:48). Πξφθεηηαη γηα 

ηφικε, θαζψο, γηα λα πξνβάιιεη θαλείο ή έζησ λα θαηαγξάςεη ηηο αξεηέο ηνπ ερ-

ζξνχ ηνπ έζλνπο ηνπ, «ρξεηάδεηαη λα έρεη θηάζεη ζην ζεκείν ηεο ππέξβαζεο ηνπ 

ςπρνινγηθνχ ηνπ θνξηίνπ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ» (Φσηέαο 1988:122). Ζ ηζ-

ηνξία ηνπ ειήκ δίλεη ζηνλ αθεγεηή κηα επθαηξία λα εθθξάζεη ηα θηιάλζξσπα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηα νπνία απιψλνληαη πέξα απφ εζληθά ζχλνξα, θπιέο, ζξεζ-

θείεο, ηδενινγίεο: «εμεηίκεζα ελ ζνη νπρί ηνλ άζπνλδνλ ερζξφλ ηνπ Έζλνπο κνπ, 

αιιά απιψο ηνλ άλζξσπνλ» (ζ. 243). Με ηελ έλλνηα απηή «ν ―Μνζθψβ ειήκ‖ 

απνθηά παγθφζκην ζπκβνιηζκφ, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ αλζξψπσλ 

θαη ησλ ιαψλ, πάλσ απφ ηα θξάηε» (Φσηέαο 1988:122). Δπηπιένλ, ν αθεγεηήο 

έρεη επίγλσζε ηεο δχζθνιεο ζέζεο ηνπ, δηφηη ην ηφικεκα ηνπ είλαη ηδηαίηεξα 

πξσηνπνξηαθφ γηα ηελ επνρή ηνπ θαη ζα κπνξνχζε λα εγείξεη αληηδξάζεηο θαη 

απφ ηηο δχν πιεπξέο:  

«Γελ ακθηβάιισ, φηη νη θαλαηηθνί ηεο θπιήο ζνπ ζα βιαζθεκήζσζη ηελ 

κλήκελ ελφο πηζηνχ, δηφηη ήλνημε ηα άδπηα ηεο θαξδίαο απηνχ πξν ησλ βέ-

βεισλ νθζαικψλ ελφο απίζηνπ. Φνβνχκαη, κήπσο νη θαλαηηθνί ηεο ηδηθήο 
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κνπ θπιήο νλεηδίζσζηλ έλα Έιιελα ζπγγξαθέα, δηφηη δελ απέθξπςε ηελ α-

ξεηήλ ζνπ ή δελ ππνθαηέζηεζελ ελ ηε αθεγήζεη έλα ρξηζηηαληθφλ ήξσα» (ζ. 

243). 

«Πξνθεηκέλνπ λα παγησζεί ην θιίκα ηεο θαηαλφεζεο, απαξαίηεηε πξνυ-

πφζεζε είλαη ε ―ζπλελνρή‖ θαη ησλ δχν αλζξψπσλ (ιαψλ) πάλσ απφ ηνπο ζρεδη-

αζκνχο ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ» (Φσηέαο 1988:122). Γη‘ απηφ ν 

αθεγεηήο βεβαηψλεη παξαθάησ φηη δε ζα ―ιπγίζεη‖: «Αιιά κε ζε κέιε. Γελ ζα 

αθαηξεζεί ηη απφ ηελ αμίαλ ζνπ …» (ζ .243). Ο εμσδηεγεηηθφο αθεγεηήο ζεσξεί 

ηελ θαηαγξαθή ησλ αξεηψλ ηνπ ειήκ σο ππνρξέσζε, σο κηα θαηεγνξηθή πξνζ-

ηαγή: «πξέπεη λα γξάςσ ηελ ηζηνξίαλ ζνπ» (ζ. 243). Πξέπεη λα γξάςεη απηά πνπ 

άθνπζε, λα πξνβάιεη ηελ αξεηή ηνπ Σνχξθνπ «αθήλνληαο απηφ ην ρξνληθφ σο 

ππνζήθε» (Φσηέαο 1988:122). Χζηφζν, ν αθεγεηήο ζα εθθξάζεη ηελ πεπνίζεζε 

ηνπ γηα εηξεληθή ζπλχπαξμε ηνπ ειιεληθνχ κε ην ηνχξθηθν ζηνηρείν ρσξίο λα 

ηξέθεη ςεπδαηζζήζεηο θαη απηαπάηεο. Ο ειήκ ζπληξίβεηαη θαη πεζαίλεη πξνζ-

παζψληαο λα αληηκεησπίζεη έλα δίιεκκα: πνχ λα γείξεη, πξνο ηνπο νκνεζλείο ηνπ 

ή πξνο ηνπ Ρψζνπο πνπ έξρνληαη; Δπηζεκαίλεηαη, δειαδή, φηη «ε ππέξβαζε πα-

ξφκνησλ δηιεκκάησλ πνπ ζπλάπηνληαη κε βαζεηά ξηδσκέλεο πξνιήςεηο έρεη π-

παξθηέο δπζθνιίεο» (Φσηέαο 1988:124), φπσο θαλεξψλεη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. 

Ο ειήκ παξφιν ηνλ ζαπκαζκφ πνπ έηξεθε γηα ηνπο Ρψζνπο θαη ηα φζα ππέθεξε 

απφ ηνπο νκνεζλείο ηνπ επέιεμε ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε 

ην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο, θαη έκεηλε Σνχξθνο: «Γεπηέξα πξνζβνιή ηεο λφζνπ 

έζεθε πέξαο εηο ηαο βαζάλνπο ηνπ γεξαίνπ ζηξαηηψηνπ, θαη ν Σνχξθνο έκεηλε 

Σνχξθνο.» (ζ. 290). 

ην δηήγεκα «Πξσηνκαγηά», ελ είδεη πξννηκίνπ, ν αθεγεηήο ζπκππθλσ-

ηηθά αλαθέξεη ηηο βαζηθέο ηδέεο ηνπ θπξίνπ κέξνπο ηνπ δηεγήκαηνο πνπ ζα αθν-

ινπζήζεη. Με ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ιεθηηθέο επηινγέο θαη ζηελ έθθξαζε ηνπ 

γξάθνληνο αλαπηχζζεηαη:  

«ε βαζηθή νξίδνπζα ηνπ θεηκέλνπ, ε πάιε κεηαμχ ηνπ έιινγνπ θαη αιφγνπ 

ζηνηρείνπ. ε ιίγεο κφλν γξακκέο ν αθεγεηήο-ζπγγξαθέαο απηνπαξνπζηάδε-

ηαη, κε πιήξε επίγλσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, δείγκα κηαο ψξηκεο απ-

ηνγλσζίαο, εθθξάδεη ηε βηνζεσξία ηνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηζππφζηαηε 

θχζε ηνπ. Ο ζπγγξαθέαο, ινηπφλ, απηνγπκλψλεηαη, δειψλνληαο ην κέγεζνο 

ηεο εζσηεξηθήο ηνπ εηεξφηεηαο, ζθηαγξαθείηαη επθξηλψο ε πξνζσπηθή ηνπ 
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ελδνρψξα εληφο ηεο νπνίαο αληηκάρνληαη ζθνδξά ην Απνιιψλεην θαη ην Γη-

νλπζηαθφ ζηνηρείν» (Καηζαξήο 1996:228).  

Απηφ πνπ έληνλα πξνζδηνξίδεη ηνλ αθεγεηή-ζπγγξαθέα, ν νπνίνο επηκέ-

λεη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ: «πλεπκαηηθφο άλζξσπνο» (ζ. 293), ηνλ νπνίν επαλα-

ιακβάλεη ηξεηο θφξεο ζην πξννίκην απηφ, είλαη ην γεγνλφο φηη ε πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ ζπγθξνηείηαη απφ έλλνηεο αληίπαιεο ζεκαζηνινγηθά: πλεχκα θαη χιε, πεδφ-

ηεηα θαη πνίεζε. Οη έλλνηεο απηέο δελ απνηεινχλ κφλν ζηνηρεία κηαο πξνζσπη-

θήο εμνκνιφγεζεο, αιιά παξέρνπλ, παξάιιεια, θαη ην θιεηδί εξκελείαο ηνπ θεη-

κέλνπ, γη‘ απηφ θαη απαηηνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε, ηελ νπνία επηθαιείηαη 

ν ζπγγξαθέαο: 

«Σέηνηα δηαπάιε αλάκεζα ζην πλεχκα θαη ζηελ χιε, ζηελ πεδή πξαγκαηηθφ-

ηεηα θαη ζηελ πνίεζε, γηλφηαλ κέζα κνπ ηνπ απφγεπκα, πνπ ζθνπεχσ λα πε-

ξηγξάςσ, θαη επηθαινχκαη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε κνπ γηα φ,ηη ζπλέβε, 

γηαηί ρσξίο απηφ δελ ζα κπνξέζεη λα θαηαιάβεη ζηε ζπλέρεηα πψο έλαο θαη 

ν ίδηνο άλζξσπνο, εγψ πνπ ζαο γξάθσ κεηαπίπησ ζηελ δηήγεζή κνπ απηή 

απφ δηάζεζε ζε δηάζεζε» (ζ. 293).  

Ζ παξνξκεηηθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ε ζχγθιηζε εηεξφθιεησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ηνλ δηαθξίλεη, ελδείμεηο ηεο βηνζεσξίαο ηνπ, φπσο ν ίδηνο εμνκν-

ινγήζεθε, απνηππψλνληαη ζην έξγν ηνπ πνπ απνηειεί έλα ςεθηδσηφ δηαθνξεηη-

θψλ, ζπγθξνπφκελσλ αιιά θαη αιιεινζπκπιεξνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ην 

ελ ιφγσ δηήγεκα ν αθεγεηήο-ινγνηέρλεο ζπλππάξρεη κε ηνλ επηζηήκνλα, πνπ 

θαηαγξάθεη ιανγξαθηθφ πιηθφ, ελζσκαηψλνληάο ην ζηελ αθήγεζή ηνπ, ελψ, πα-

ξάιιεια, ην απνξξίπηεη κε εηξσληθφ χθνο θαη νξζνινγηζηηθή δηάζεζε. Σα φζα 

ιέεη ν κχζνο γηα ηε κέξα ηεο Πξσηνκαγηάο θαίλεηαη λα κελ ηζρχνπλ: «εβεβαηψ-

ζελ ηνπιάρηζηνλ εγψ εκπξάθησο, φηη φπνηνο ηαμηδεχεη Πξσηνκαγηά, γπξίδεη πίζσ 

απφ ηα κηζφζηξαηα» (ζ. 306), αθφκα θαη αλ θαηλνκεληθά επαιεζεχνληαη. 

Σφζν ε αξρή φζν θαη ν επίινγνο ηνπ δηεγήκαηνο «Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε 

κειέα» παξαπέκπεη ζε δνθίκην, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

γισζζηθφ δήηεκα. Ο αθεγεηήο παίξλεη ζέζε απέλαληη ζην δήηεκα ηεο λενειιε-

ληθήο γιψζζαο ζεσξψληαο πσο είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ απ‘ φηη ην ιεγφκελν 

αλαηνιηθφ δήηεκα, ην ζπλαπηφκελν κε ηε Μεγάιε Ηδέα ηνπ ειιεληζκνχ, θαη α-

λάγνληάο ην ζε εζληθφ, απφ ηελ άπνςε φηη ην ζεσξεί «νπζησδέζηεξνλ» (ζ. 235) 

απ‘ φζα απαζρνινχλ ηελ επνρή εθείλε ην ειιεληθφ έζλνο. Δπίζεο, «βάδεη ζηελ 
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ίδηα κνίξα ηνπο νπαδνχο ηεο Μεγάιεο Ηδέαο κε απηνχο πνπ απαζρνινχληαη κε ην 

γισζζηθφ δήηεκα απφ κία ―ζρνιαζηηθή‖ άπνςε» (Zimbone 1999:17 ζην Serrano 

2006): «φζνη ππνιείπεζζε αθφκε ηεο Μεγάιεο εκψλ Ηδέαο ζηαζψηαη, κε εθπια-

γήηε δηά ηελ άκεζνλ ηαχηελ ζπζρέηηζηλ ηνπ δσηηθσηέξνπ ησλ δεηεκάησλ κε ηελ 

γξακκαηηθήλ ησλ ζρνιαζηηθψλ ηεο Διιάδνο» (ζ. 235). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

ζπλδέεη ην γισζζηθφ δήηεκα κε ην αλαηνιηθφ δήηεκα είλαη: «θαιιίηεξα λα ηνλ 

καληεχζεηε κφλνη ζαο ελ ησ κεηαμχ αλαγηλψζθνληεο» (ζ. 235), δειψλεη ν ζπγ-

γξαθέαο, θαιιηεξγψληαο ηηο αλαγλσζηηθέο καο πξνζδνθίεο. ε κηα ζεκαζηνινγη-

θή κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ν Δξ. Καςσκέλνο επηζεκαίλεη πσο ν Βηδπε-

λφο, αθνχ παξνπζηάδεη ην ζέκα πνπ ηνλ απαζρνιεί, θαηαθεχγεη ζηε ζπλέρεηα 

ζηηο παηδηθέο ηνπ αλακλήζεηο γηα λα παξνπζηάζεη έλα πξφβιεκα ζε κία θαληαζ-

ηηθή κνξθή πνπ έρεη κία αιεζηλή βάζε, δηακνξθψλνληαο ζε εηξσληθφ ζρήκα κηα 

αθήγεζε, ζηελ νπνία θαίλεηαη έλα απφ ηα ―leitmotiv‖ πνπ δηαπνηίδνπλ ην έξγν 

ηνπ: ε δπάδα θαληαζία θαη πξαγκαηηθφηεηα (Καςσκέλνο 1999: 25-39 ζην Serra-

no 2006). Αθνχ ν αθεγεηήο καο ελεκέξσζε γηα ηελ πξφζεζε θαη ηηο ηδέεο ηνπ, 

ζα αθνινπζήζεη ε αθήγεζε κηαο «απιήο ηζηνξίαο» (ζ. 235), ελφο βηψκαηνο αιε-

ζηλνχ ή κηαο ηζηνξίαο κε κπζνπιαζηηθή θαληαζία θαη ζηνηρεία αιεζνθάλεηαο. 

Απηή ζέηεη αθελφο ην δήηεκα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή θαη 

αθεηέξνπ ην πξφβιεκα ηεο θπζηθήο γιψζζαο ηνπ ιανχ ζε αληίζεζε κε ηελ ηερ-

λεηή γιψζζα ησλ πεπαηδεπκέλσλ.
40

 Ζ ηειεπηαία απηή αληίζεζε απνηππψλεηαη 

ζπκβνιηθά θαη κε παξαζηαηηθφηεηα ζηε ζχγθξνπζε δαζθάινπ θαη καζεηή-

αθεγεηή. Ζ ζαηηξηθή θαη ζθσπηηθή δηάζεζε απέλαληη ζε απηφ ην ―ράζκα‖ ζα α-

λαδείμεη κε ηξαγηθή ηιαξφηεηα ην αδηέμνδν ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. Ο Βηδπε-

λφο «ζα ηειεηψζεη ηε ζαηηξηθή δηαηξηβή ηνπ, φπσο ζε έλα ―Ringkomposition‖,
41

 

επηζηξέθνληαο ζην ζρήκα ηνπ δνθηκίνπ», ζεκεηψλεη ν Καςσκέλνο (1999: 37-39 

ζην Serrano 2006). ηνλ επίινγν, δειαδή, ζηνλ νπνίν εκπεξηέρεηαη ην δίδαγκα: ε 

γιψζζα ηνπ ιανχ είλαη ε κφλε δσληαλή θαη αιεζηλή θη αλ απνκαθξπλζεί ην έζ-

                                                 
40

 Σνλ ίδην ρξφλν (Ηαλνπάξηνο ηνπ 1885) πνπ δεκνζηεχηεθε ην δηήγεκα «Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε 

κειέα», ν Βηδπελφο έγξαςε κηα κειέηε γηα ην γισζζηθφ δήηεκα, φπνπ ελαληηψλεηαη ζε φζνπο  

επηζπκνχλ ηελ αλαβίσζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία δεκνζηεχηεθε απφ ην Βαιέηα 

(1937:84-87), ελψ ην 1892 δεκνζίεπζε ηε κειέηε ηνπ «Δξξίθνο Ίβζελ», φπνπ κηιά πεξηθξνλεηη-

θά γηα ηνπο ―ινγηψηαηνπο‖ θαη ηνπο ―θαιακαξάδεο‖ θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ―δεκψδνπο‖ θαη 

ηνπ ―ιατθνχ‖ ζηνηρείνπ ζηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία γεληθά (αρίλεο 1982:159-160). 
41

 «Κπθιηθφ ζρήκα: έλα νιφθιεξν έξγν, πεδφ ή πνηεηηθφ, αξρίδεη θαη ηειεηψλεη κε ηνλ ίδην θξαζ-

ηηθφ ηξφπν» (Παξίζεο 2005:96).  
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λνο απφ απηήλ, ζα θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην «δηα πλεπκαηηθήο αζηηίαο» (ζ. 240), 

πνπ απνδεηθλχεη, ζχκθσλα κε ηνλ αθεγεηή, φηη «ην πεξί ειιεληθήο γιψζζεο εί-

λαη νπζησδέζηεξνλ παξά ην αλαηνιηθφλ δήηεκα» (ζ. 240). 

 

3.2.2 Γηεγεηηθό-κεηαδηεγεηηθό επίπεδν 

 

 Σα παηδηθά δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ πεξηιακβάλνπλ αθεγήζεηο πνπ αλή-

θνπλ ζην δηεγεηηθφ επίπεδν, ζην επίπεδν, δειαδή, ηεο θχξηαο αθήγεζεο,
42

 ζηελ 

νπνία δελ παξεκβάιινληαη άιιεο αθεγήζεηο. Ζ θσλή πνπ επηιακβάλεηαη ηεο 

αθήγεζεο αλήθεη ζε έλαλ εμσδηεγεηηθφ-εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή, ε παξνπζία ηνπ 

νπνίνπ δε δειψλεηαη θεηκεληθά, αιιά εηθάδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απνηειεί ην 

κνλαδηθφ θνξέα εθθψλεζεο ηνπ ιφγνπ, ηνπ νπνίνπ είκαζηε, σο αλαγλψζηεο, νη 

θπζηθνί απνδέθηεο. Ζ απνπζία ηνπ είλαη έληνλε ζηα πεξηζζφηεξα δηεγήκαηα, εθ-

ηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξνληίδεη λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ κεηα-

πεδψληαο απφ ην δηεγεηηθφ επίπεδν, ζην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ αθή-

γεζε ηεο ηζηνξίαο, ζην εμσδηεγεηηθφ επίπεδν. Σέηνηεο ζηηγκέο κεηάιεςεο ηνπ 

αθεγεηή ζπληζηνχλ νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν αθεγεηήο απεπζχλεηαη ζηνπο 

κηθξνχο αλαγλψζηεο, επηηειψληαο ηνλ επηθνηλσληαθφ ξφιν ηνπ, γηα ηνλ νπνίν 

θάλνπκε ιφγν παξαθάησ. Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί ην δηήγεκα «Πψο νηθν-

λνκείηαη ν ρξφλνο», θαζψο ν αθεγεηήο φρη κφλν απνπζηάδεη πιήξσο, εθφζνλ ε 

ζπλδξνκή ηνπ ζηελ αθήγεζε είλαη λα ―κεηαθέξεη‖ ην δηάινγν αλάκεζα ζε κηα 

κεηέξα θαη κηα θφξε, αιιά εμαθαλίδεηαη κεηαηξέπνληαο ηε κεηέξα ζε θνξέα ηεο 

αθήγεζεο. Απηή, σο ελδνδηεγεηηθφο-εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο, αθεγείηαη ζηελ 

θφξε ηεο, κέζσ ηζηνξηψλ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νηθνλνκείηαη ν ρξφλνο. 

Άξα, νη ηζηνξίεο ηεο κεηέξαο, ε νπνία είλαη έλα απφ ηα πξφζσπα ηεο θχξηαο α-

θήγεζεο, αλήθνπλ ζην κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα δέθα λνπζεζίεο πνπ 

ζπλζέηνπλ ην δεθάινγν ηεο επηκήθπλζεο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ κέζσ ηεο αμην-

πνίεζεο ηνπ ρξφλνπ.  

ηα ππφινηπα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ ε θαηεγνξηνπνίεζε έρεη σο εμήο: 

φ, ηη αλήθεη ζηελ πξσηεχνπζα αθήγεζε, θνξέαο ηεο νπνίαο είλαη ν εμσδηεγεηηθφο-

νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο, ζπληζηά ην δηεγεηηθφ επίπεδν, ελψ νη αθεγήζεηο ησλ 

                                                 
42

 ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηνχκε ελαιιαθηηθά ηνλ φξν θχξηα αθήγεζε κε ηνπο φξνπο πξψηε 

αθήγεζε, αθήγεζε-πιαίζην ή πξσηεχνπζα αθήγεζε, φπσο ηε κεηνλφκαζε ν Genette (1983:60). 
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εξψσλ (ελδνδηεγεηηθνί-νκνδηεγεηηθνί, ελδνδηεγεηηθνί-εηεξνδηεγεηηθνί αθεγεηέο) 

ηεο θχξηαο αθήγεζεο, νη νπνίεο θαίλνληαη λα ηαπηίδνληαη κε ηηο αλαδξνκηθέο α-

θεγήζεηο-αλαιήςεηο, πεξηιακβάλνληαη ζην κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν. Ζ δηαπινθή 

ησλ επηπέδσλ είλαη απιή ζε νξηζκέλα δηεγήκαηα, ελψ ζε άιια γίλεηαη πην ζχλζε-

ηε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην δηήγεκα «Ο Μνζθψβ-ειήκ». Θα κπνξνχζακε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη ε αθήγεζε ηνπ ειήκ, ε νπνία εκπεξηέρεη άιιεο δεπηεξεχνπ-

ζεο αθεγήζεηο (αθήγεζε αθήξκπακπα), κεηαηξέπεηαη απφ δεπηεξεχνπζα αθή-

γεζε ζε θχξηα αθήγεζε, επεηδή ε ηζηνξία ηνπ απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ζεκαηηθφ 

ππξήλα ηνπ δηεγήκαηνο θαη απιψλεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αθήγεζεο. Ζ 

εγθηβσηηζκέλε αθήγεζε ηνπ ειήκ, ε νπνία εγθηβσηίδεη άιιεο αθεγήζεηο, ελψ 

αξρηθά θαίλεηαη λα αλήθεη ζην κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

φηη κεηαπίπηεη ζην δηεγεηηθφ επίπεδν. Γίλεηαη, δειαδή, θχξηα αθήγεζε, πνπ ζε-

καίλεη φηη θαη φζεο αθεγήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε απηή κεηαθέξνληαη ζην κεηα-

δηεγεηηθφ επίπεδν (αθήγεζε αθήξκπακπα).  

ην δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ» ν αθεγεηήο αλαιακβά-

λεη δχν αθεγεκαηηθνχο ξφινπο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, θαζψο γίλεηαη δηπιφο 

αθεγεηήο ζην ελδνδηεγεηηθφ θαη ζην κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν. ην πξψην επίπεδν 

είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ αθήγεζε ηεο πξσηεχνπζαο ηζηνξίαο, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη σο απηνδηεγεηηθφο. Χζηφζν, κεηαβαίλεη ζην κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν 

(αθεγεκαηηθή κεηάιεςε) ζηελ αξρή ηνπ δηεγήκαηνο, φπνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία-

παξακχζη πνπ ηνπ είρε αθεγεζεί ν παππνχο ηνπ. Ζ έλαξμε ηνπ δηεγήκαηνο, δε-

ιαδή, πξνθαιεί απνξίεο, θαζψο δίλεη ηελ εληχπσζε ζηνλ αλαγλψζηε φηη ην πα-

ξακχζη είλαη ε αθεγνχκελε ηζηνξία, ελψ εγείξεη εξσηήκαηα γηα ην θνξέα ηεο: 

ηελ αθεγείηαη ν αθεγεηήο, ν παππνχο, ν κηθξφο εγγνλφο; Ή απνηειεί κεηαηηζέκε-

λν ιφγν πνπ ζπκθχξεη θαη ηηο ηξεηο αθεγεκαηηθέο θσλέο, φπσο ππνζηεξίμακε ζην 

θεθάιαην ηεο Έγθιηζεο-απφζηαζεο; Ζ αθήγεζε απηή (ηζηνξία ηνπ ξαθηφπνπινπ 

θαη ηεο βαζηινπνχιαο), θαζνξηζηηθή φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ εγγνλνχ κε ηνλ 

παππνχ, έρεη αλαινγηθή ζρέζε σο δεπηεξεχνπζα αθήγεζε κε ηελ αθήγεζε-πιαίζην 

(ε δσή ηνπ εγγνλνχ σο ξαθηάθη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε), αθνχ εηζάγεη ηνλ κηθ-

ξφ εγγνλφ ζε έλα θφζκν θαληαζίαο, ηνλ νπνίν αλακέλεη λα δήζεη ή κε ηνλ νπνίν 

επηρεηξεί λα ηαπηηζηεί θαη ν ίδηνο ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ δσή φληαο ξαθηάθη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ δηαπινθή απηή θαληαζίαο-πξαγκαηηθφηεηαο, αθεγεκαηη-
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θφ κνηίβν ηνπ δηεγεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ, απνηειεί ην παηρλίδη α-

πνδνρήο θαη απφξξηςεο ησλ ξεαιηζηηθψλ θαλφλσλ ηεο αθήγεζεο.  

ηα πεξηζζφηεξα δηεγήκαηα ε θσλή πνπ επηιακβάλεηαη ηεο αθήγεζεο 

αλήθεη ζηνλ εμσδηεγεηηθφ-νκνδηεγεηηθφ αθεγεηή, ελψ, φηαλ ηελ αθήγεζε αλα-

ιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ, ―αθνχκε‖ ηελ αθήγεζε 

απφ θάπνηνλ ελδνδηεγεηηθφ-εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή, πνπ δε ζπκκεηέρεη ζηελ ηζ-

ηνξία, ή απφ έλαλ αθεγεηή ελδνδηεγεηηθφ-νκνδηεγεηηθφ, πνπ αθεγείηαη ηε δηθή 

ηνπ ηζηνξία. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ ν αθεγεηήο κεηα-

βάιιεηαη ζε πξφζσπν, κεηαηξέπνληαη θαη ηα πξφζσπα ζε αθεγεηέο. Απηφ παξα-

ηεξείηαη ζην δηήγεκα «Ο Μνζθψβ-ειήκ», φπνπ ν θεληξηθφο αθεγεηήο «θξαηάεη 

πνιχ ιίγν ηφπν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ», φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζρνιηάδεη ν Π. Μνπι-

ιάο (1996:ξθγ΄), «δηεθδηθεί κφλν ην ξφιν ελφο απινχ κάξηπξα-πξνινγηζηή, πνπ, 

αθνχ παξνπζηάζεη ηνλ ήξσα ηνπ, […] ηνπ παξαρσξεί ακέζσο ην ιφγν, [κεηαηξέ-

πνληαο ηνλ ζε βαζηθφ αθεγεηή], […] ελψ [ν ίδηνο επεκβαίλεη] φρη κφλν γηα λα 

ζέζεη εξσηήζεηο, αιιά λα δψζεη εμεγήζεηο θαη λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα» (Μν-

πιιάο 1996:ξθγ΄). Αληίζηνηρα, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε φζα δηεγήκαηα ν εμσδηε-

γεηηθφο-νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο ζπλδηαιέγεηαη κε ηα πξφζσπα (ελδνδηεγεηηθνί-

νκνδηεγεηηθνί αθεγεηέο) θαη ελαιιάζζεηαη καδί ηνπο ζην ξφιν ηνπ αθεγεηή. 

Αλαθεξφκαζηε ζηα εμήο δηεγήκαηα:«Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο», «Σν 

ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ», «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ», «Σν κφ-

λνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ».  

Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη θαη ζην γεγνλφο φηη ηφζν ν εμσδηεγεηηθφο-

νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο φζν θαη νη ελδνδηεγεηηθνί-νκνδηεγεηηθνί αθεγεηέο είλαη 

ζηελ νπζία απηνδηεγεηηθνί, εθθέξνληαο ην ιφγν ζε α΄ πξφζσπν. Ζ απηνδηεγεηηθή 

αθήγεζε είλαη, επνκέλσο, απηή πνπ δεζπφδεη ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ, ε 

νπνία, εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη αξκφδεη ζηνλ απηνβηνγξαθηθφ ραξαθηήξα ησλ 

δηεγεκάησλ, «έρεη ηε δχλακε λα θαηαξγεί ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ αθεγεηή 

θαη ζηνλ αλαγλψζηε θαη λα δεκηνπξγεί έλαλ αλαγλψζηε ζπκπάζρνληα» (Μαια-

καηάξε 1979). Ο αθεγεκαηηθφο ιφγνο ηνπ Βηδπελνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Π. Μνπι-

ιά, εθθξάδεηαη φπσο εθθξάδεηαη αληίζηνηρα ν αθεγεκαηηθφο ιφγνο γχξσ ζηα 

1880. Ο Π. Μνπιιάο απνδίδεη ηελ πξσηνπξφζσπε αθήγεζε, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ζηα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα: ζηε ιανγξαθία, ζηνλ επηζηεκνληζκφ, 

ζην ξεαιηζκφ θαη ζην λαηνπξαιηζκφ (1996: γ΄). Σα δηεγήκαηα αλαθέξνληαη ζε 
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γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ, σζηφζν, ε άκεζε παξνπζία ηνπ αθεγε-

ηή κε ηα ρξήζε πξσηνπξφζσπεο αθήγεζεο «θαζνξίδεη απηφκαηα θαη ηε θχζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, κεηαβάιινληάο ην ζε ζχγρξνλν θαη πξαγκαηηθφ, δειαδή 

ζε ληνθνπκέλην» (Μνπιιάο 1996:κε΄). Απφ ηε κηα κεξηά, ν Βηδπελφο επηηπγράλεη 

ηελ απαίηεζε γηα ην ζχγρξνλν ηνπ ζέκαηνο θαη γηα ηελ αιεζνθάλεηα ηεο αθήγε-

ζεο, ελψ, παξάιιεια, εμαζθαιίδεη «έλαλ ηξφπν εθθξαζηηθήο ακεζφηεηαο, έλαλ 

ηξφπν πξνζσπηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκκεηνρήο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα κνξθνπν-

ηήζεη ηηο ζπιιήςεηο ηνπ ζηελ αθεγεκαηηθή πεδνγξαθία θαη λα εθθξαζηεί θπζηθά 

θαη αβίαζηα». (αρίλεο 1982:182). 

Σέινο, ε ζχδεπμε ηνπ δηεγεηηθνχ κε ην κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν, ε νπνία η-

ζνδπλακεί κε ηε ζχλδεζε ηνπ αθεγεηή κε ηα πξφζσπα-αθεγεηέο, γίλεηαη κε επε-

μεγεκαηηθή ζρέζε, θαζψο νη αθεγήζεηο ησλ αθεγεηψλ πνπ αλήθνπλ ζην κεηαδηε-

γεηηθφ επίπεδν, αλαιήςεηο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, έξρνληαη λα δψζνπλ απαληή-

ζεηο θαη λα εμεγήζνπλ ηα γεγνλφηα ηεο θχξηαο αθήγεζεο. πληεινχλ ζην λα δψ-

ζνπλ ηε ιχζε ζε έλα κπζηήξην, λα θσηίζνπλ κηα ζθνηεηλή θαηάζηαζε (ε αθήγε-

ζε ηνπ Κηακήι απνθαιχπηεη ην δνινθφλν, ε αθήγεζε ηεο κεηέξαο ζην γηφ ηεο 

ζπληζηά κηα πξψηε εμνκνιφγεζε ηνπ ακαξηήκαηνο), λα επεμεγήζνπλ κηα ζπκπε-

ξηθνξά (νη αθεγήζεηο ηνπ παππνχ, ε αθήγεζε ηνπ Παζράιε). 

 

 

3.3. Λεηηνπξγίεο ηνπ αθεγεηή 

 

 Ο αθεγεηήο, πξψηα απ‘ φια, αζθεί ηε βαζηθή ηνπ αθεγεκαηηθή ιεηηνπξ-

γία, ηελ νπνία θπζηθά δε κπνξεί λα απνπνηεζεί παξά κφλν λα πεξηνξίζεη. Αλάιν-

γν δείγκα πεξηνξηζκνχ ηνπ αθεγεκαηηθνχ ξφινπ εληνπίζακε ζην δηήγεκα «Πψο 

νηθνλνκείηαη ν ρξφλνο». Ο ―θαλεξφο‖, φκσο, αθεγεηήο πξνθαιεί ηελ πξνζνρή 

ηνπ αλαγλψζηε, επεηδή παξεκβάιιεηαη, δηαθφπηνληαο ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο, 

δειαδή, φπσο αλαθέξεη ν G. Genette: «ε παξνπζία ηνπ ζρεκαηίδεη έλα είδνο 

―θχζηεο‖ πνπ εληνπίδεηαη εχθνια απφ ηνλ αλαγλψζηε» (1982:141). Απηέο νη ε-

πηπιένλ ιεηηνπξγίεο ηνπ αθεγεηή δηαθξίλνληαη κε βάζε ηηο πνηθίιεο πηπρέο ηεο 

αθήγεζεο. εκεηψλνπκε, επίζεο, «φηη θακία δελ είλαη ακηγήο θαη αλεμάξηεηε 

απφ ηηο ππφινηπεο, θακία πιελ ηεο πξψηεο, δελ είλαη απαξαίηεηε, θαη ζπλάκα 
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θακία δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί, φζν θη αλ πξνζπαζήζεη θαλείο. Πξφθεηηαη κάι-

ινλ γηα δήηεκα πνηθίιεο έκθαζεο» (Σδνχκα 1997:175). 

 

3.3.1 Σθελνζεηηθή/νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία 

 

Ζ πξψηε απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ν αθεγεηήο είλαη ε ζθελνζεηη-

θή/νξγαλσηηθή, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δφκεζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ πιηθνχ. «Ο 

αθεγεηήο αλαθέξεηαη ζην αθεγεκαηηθφ θείκελν κε έλα είδνο κεηαγισζζηθνχ ή 

κεηαθεγεκαηηθνχ ιφγνπ, επηζεκαίλνληαο ηηο αξζξψζεηο, ηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο, 

ηηο δηαζπλδέζεηο, κε κηα ιέμε ηελ εζσηεξηθή ηνπ νξγάλσζε» (Σδνχκα 1997:170). 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: «είπνλ ήδε πφζνλ θαη‘ αξ-

ράο εδπζπίζηνπλ θαη εηο απηάο ηαο δξαζηεξησηέξαο ελέξγεηαο ηεο δηθαηνζχλεο ελ 

ηε ππνζέζεη ηαχηε» (ζ. 116) ζην δηήγεκα «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ 

κνπ», «ζα ήην πεξηηηφ λα είπσ» (ζ. 139), «δελ αγαπψ ηαο παξεθβνιάο ελ ηνηο 

δηεγήκαζηλ, αιι‘ αθνχ έθακα εμαίξεζηλ σο πξνο ηελ λφζνλ ηνπ Βνιθελραάξ, αο 

κ‘ επηηξαπή λα πξνζζέζσ ηη κνη ζπλέβε ελ ζρέζεη πξνο απηφλ» (ζ. 140), «νπσζ-

δήπνηε ζπγλψκελ δηα ηελ παξεθβνιήλ. Απφ ηα εθπαηδεπηήξηα καο κεηαβαίλσ 

πάιηλ, δηα θπζηθσηάηνπ ησλ ηδεψλ ζπλεηξκνχ, εηο ην θξελνθνκείν» (ζ. 141) ζην 

δηήγεκα «Αη ζπλέπεηα ηεο παιαηάο ηζηνξίαο», «θαζψο είπνλ» (ζ. 44) ζην δηήγεκα 

«Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ», «εγψ πνπ ζαο γξάθσ κεηαπίπησ ζηελ δηήγεζή 

κνπ απηή απφ δηάζεζε ζε δηάζεζε, άιινηε αθήλνκαη ζηηο εκπλεχζεηο ηεο θαληα-

ζίαο, άιινηε πάιη ζθέθηνκαη ζαλ ηνλ ςπρξφηεξν δάζθαιν, θαη ελψ απηή ηε 

ζηηγκή γξάθσ δηζπξακβηθφ χθνο, ζε ιίγν κεηαπίπησ ζηε γιψζζα ηεο ζάηηξαο» 

(ζ. 293) ζην δηήγεκα «Πξσηνκαγηά» θαη, ηέινο, «φζνη ησλ αλαγλσζηψλ ηεο Δβ-

δνκάδνο αλήθνπζηλ εηο ηνπο αλαγηγλψζθνληαο παλ νηνλδήπνηε άξζξνλ απ‘ αξρήο 

κέρξη ηέινπο δχλαληαη λα δηαθφςνπλ εληαχζα ηελ αλάγλσζηλ, δηφηη ε ηζηνξία κνπ 

εηειείσζελ. ζνη φκσο έρνπζη ηελ θαθήλ ζπλήζεηαλ λ‘ αλαγηγλψζθσζη κφλνλ 

ηνπο επηιφγνπο….» (ζ. 240) ζην δηήγεκα «Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα». Απηέο 

νη ζθελνζεηηθέο ελδείμεηο απνηεινχλ ζρνιηαζκφ ηνπ αθεγεηή αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηξφπν ηνπ «αθεγείζζαη» θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ ηνπ. πληζηνχλ, δειαδή, 

αθεγεκαηηθή κεηάιεςε ηνπ αθεγεηή, εθφζνλ ν αθεγεηήο δηαθφπηεη ηελ αθήγεζε 

ηεο ηζηνξίαο ζην δηεγεηηθφ επίπεδν θαη κεηαβαίλεη ζην εμσδηεγεηηθφ επίπεδν πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ.  
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3.3.2 Πηζηνπνηεηηθή ιεηηνπξγία 

 

ηε δεχηεξε ιεηηνπξγία, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε θξνληίδα γηα επαθή θαη 

δηάινγν κε ηνλ απνδέθηε ηεο αθήγεζεο, ζηνηρεί ε επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία. Ζ 

αθεγεκαηηθή απηή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηνλ αθεγεηή, θαη ην 

δέθηε ηεο αθήγεζεο (παξφληα ή ππνλννχκελν), αλαιχεηαη δε ζηελ επφκελε ελφ-

ηεηα (3.4. Απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο). Ζ ηξίηε ιεηηνπξγία, ε πηζηνπνηεηηθή, δείρ-

λεη ηε ζρέζε ηνπ αθεγεηή κε ηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη, ε νπνία εληνπίδεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν αθεγεηήο καξηπξεί θαη επηδεηθλχεη ηηο πεγέο ηνπ, ζηνρεχνλ-

ηαο ζηελ αιεζνθάλεηα. ην δηήγεκα «Πξσηνκαγηά» ζπλαληάκε έλα αληηπξνζσ-

πεπηηθφ παξάδεηγκα, θαηά ην νπνίν ν αθεγεηήο ιεηηνπξγεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαη, κάιηζηα, σο «ν ςπρξφηεξνο ησλ δαζθάισλ» (ζ. 293), φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη. Γηαβάδνληαο θαλείο απηφ ην δηήγεκα πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε 

ηζηνξία «κε ζηεθάληα, αθειείο γέξνληεο θαη ζθελέο κνηρείαο πίζσ απφ ζάκλνπο, 

έρνπκε ηελ εληχπσζε φηη εληξπθνχκε ζε έλα βαξπζήκαλην ιανγξαθηθφ κειέηε-

κα» (Νηθνιαθνπνχινπ 1988:149). Σελ εληχπσζε απηή επηηείλεη θπξίσο ε παξά-

ζεζε απηνχζησλ ζηίρσλ απφ ηνλ Πίλδαξν θαη απφ ηνλ Αξηζηνθάλε αιιά θαη ε 

ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ επηρεηξείηαη ζηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν, ζηε ρξηζηηα-

ληθή θαη θαηφπηλ ζηε ζχγρξνλε επνρή ζρεηηθά κε ηνπο κχζνπο θαη ηελ ενξηή ηεο 

Πξσηνκαγηάο. Ίζσο ζην ζεκείν απηφ ν ζπγγξαθέαο Βηδπελφο ζηνρεχεη ζηε δεκη-

νπξγία ηεο αίζζεζεο ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο δηαρξνλίαο πνπ ραξαθηεξίδεη έλαλ 

πνιηηηζκφ κε πινχζηα παξάδνζε, αληαπνθξηλφκελνο ζην αίηεκα ηεο επνρήο ηνπ 

γηα θαηαγξαθή ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Αλαθνξά ζηνπο αξραίνπο, «δείγκα κηαο 

πεδνγξαθίαο κε δηάρπηε αξραηνγλσζία, πνπ εληάζζεηαη νξγαληθά ρσξίο λα θηά-

λεη ζηελ πξνγνλνπιεμία» (Νηθνιαθνπνχινπ 1988:147-150), θάλεη, επίζεο, ν Βη-

δπελφο ζην παηδηθφ δηήγεκα «Μέζα εηο ην ακθηζέαηξνλ». Δδψ, εμεγείηαη ζηνπο 

κηθξνχο αλαγλψζηεο ε δηαξξχζκηζε θαη ε ρξήζε ησλ ακθηζεάηξσλ ζηελ αξραία 

Διιάδα θαη ζηε ξσκατθή επνρή, ελψ, αθνινχζσο, εθηίζεηαη ε ληθεθφξα γηα ηε 

κάξηπξα ηνπ ζενχ Λνπθηαλή πεξηπέηεηα κε ηα ζεξία ζην ξσκατθφ ακθηζέαηξν 

θαηά ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο θφζκνπο. Αθφκε, ν δηαλννχκελνο αθεγεηήο 

ηνπ Βηδπελνχ επζέσο εληάζζεη ζηελ αθήγεζε ηνπ ζηίρνπο απφ ηνλ Goethe (ζ. 

160) ζην δηήγεκα «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο». Δλψ, «φηαλ ηνπνζεηεί 

ηελ θχξηα ηζηνξία ζην φξνο Υαξηο, γηα λα ηνλίζεη ηηο ξνκαληηθέο θαηαβνιέο ηνπ, 
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θάλεη έκκεζε αλαθνξά ζηνλ Goethe εθφζνλ ςειφηεξα απφ ην Κιάνπζζαι ηεο 

ηζηνξίαο είλαη ε θνξπθή Βξνχθ φπνπ ν Goethe αληίζηνηρα ηνπνζεηεί ηε «Νχρηα 

ηεο Βαιπνχξλεο» ηνπ Φάνπζη» (Μάξθνγινπ 1996:39). Αθφκε, ζην ίδην δηήγε-

κα, κλεκνλεχεη ηνλ κεξν κε ηνπο ζηίρνπο πνπ απαγγέιεη ν θαζεγεηήο ηνπ, ηνλ 

Wagner κε αλαθνξά ζην «Ο Πεηψλ Οιιαλδφο», ην Lotze, ηνλ Heine.  

Ζ πηζηνπνηεηηθή ιεηηνπξγία θαζνξίδεηαη, επίζεο, κε ηελ αλαθνξά ζηελ 

αθξίβεηα ησλ αλακλήζεσλ ηνπ αθεγεηή θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ κπνξεί λα ηνπ πξνθαιέζεη έλα επεηζφδην. Έηζη, ν αθεγεηήο θξνληίδεη ζπρλά 

ζε αξθεηά δηεγήκαηα λα καο ελεκεξψζεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο ηνπ κε 

ηελ επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο ζπκάκαη ή παξφκνησλ εθθξάζεσλ (βι. ζ. 120 ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο), αιιά θαη λα εμσηεξηθεχζεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ δεκη-

νπξγεί ην εθάζηνηε πεξηζηαηηθφ. Δλψ ε αλάκλεζε δηθαηνινγείηαη απφ ηελ απφζ-

ηαζε αλάκεζα ζην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη ζην ρξφλν ηεο αθήγεζεο, ε ζπλαηζζε-

καηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αθεγεηή ππαγνξεχεηαη απφ ηνλ απηνβηνγξαθηθφ ραξαθ-

ηήξα ησλ δηεγεκάησλ θαη ην είδνο ηνπ απηνδηεγεηηθνχ αθεγεηή. Δίλαη έλα απφ ηα 

πξφζσπα ηνπ έξγνπ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ππφινηπνπο ραξαθηήξεο, κνη-

ξάδεηαη καδί ηνπο ζηηγκέο, γίλεηαη ζπλνκηιεηήο ηνπο, ζπλδέεηαη ζπγγεληθά ή θη-

ιηθά καδί ηνπο. Δπίζεο, ε αθήγεζε είλαη κελ κεηαγελέζηεξε ησλ γεγνλφησλ, ε 

εζηίαζε, φπσο επηζεκάλακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηείλεη λα είλαη ζχγρξνλε 

κε απηά. Γη‘ απηφ, σο απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο, παξαθνινπζνχκε αιιά θαη ζπκ-

κεξηδφκαζηε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αθεγεηή. 

 

3.3.3 Ιδενινγηθή ιεηηνπξγία 

 

Ζ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αθεγεηή αηζζεηνπνηείηαη κε ηηο παξεκβάζεηο 

ηνπ ζηελ ηζηνξία πνπ έρνπλ ηε κνξθή ζρνιηαζκνχ ηεο δξάζεο. Σα ζρφιηα, ηα 

νπνία ηα ζπλαληάκε ηφζν ελδηάκεζα ζηελ αθήγεζε φζν θαη ζην ηέινο ησλ δηε-

γεκάησλ, κπνξεί λα είλαη επεμεγήζεηο, εξκελείεο θαη θξίζεηο, νη νπνίεο, φζνλ 

αθνξά ηνλ αθεγεκαηηθφ ξπζκφ, ιεηηνπξγνχλ επηβξαδπληηθά, θαζψο πξνθαινχλ 

παχζε ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο, εηδηθφηεξα φηαλ εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή εθηεηα-

κέλσλ εζσηεξηθψλ κνλνιφγσλ. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη αξθεηά έληνλν ζην Βη-

δπελφ θαη εμεγείηαη πνηθηινηξφπσο.  
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Ο Β. Αζαλαζφπνπινο ππνζηεξίδεη φηη ε πινθή ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπε-

λνχ αλαπηχζζεηαη κε έλαλ απζηεξφ ηξφπν, αλάινγν ηνπ ζπιινγηζκνχ πνπ αληηζ-

ηνηρεί ζε κηα επαγσγηθή πνξεία. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη πσο «ε αθήγεζή ηνπ 

Βηδπελνχ βαζίδεηαη ζην δπλακηθφ άμνλα ηεο αηηηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε 

ζθέςε ηνπ Πισηίλνπ, [θαζψο] θάζε δηήγεκα θιηκαθψλεηαη κε ηελ απνθάιπςε 

ηεο αηηηφηεηαο πνπ θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ κπζηζηνξεκαηηθνχ ρα-

ξαθηήξα, θαη ηελ απνδνρή απηήο ηεο αηηηφηεηαο σο αλαπφηξεπηεο. [Έηζη,] ε κπ-

ζνπιαζία ηνπ Βηδπελνχ κνηάδεη κε επηζηεκνληθή αλάιπζε» (Αζαλαζφπνπινο 

1998:180). ε απηή ηελ νξγάλσζε ηεο πινθήο αληηθαηνπηξίδνληαη, άιισζηε, νη 

γλψζεηο ηνπ Βηδπελνχ πάλσ ζηε Λνγηθή (ππελζπκίδνπκε ην ζρνιηθφ ηνπ εγρεηξί-

δην ηνηρεία Λνγηθήο) θαη ζηε θηινζνθία ηνπ Πισηίλνπ (ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ηνπ) εμαηηίαο ησλ ζρεηηθψλ ζπνπδψλ ηνπ ζηε Γεξκαλία. Θεσξνχκε 

πσο ηα ζρφιηα, ζην ηέινο ηεο αθήγεζεο, απνηεινχλ ηελ θαηάιεμε απηήο ηεο ε-

παγσγηθήο ζπιινγηζηηθήο πνξείαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αθεγήκαηνο. Καηέρνπλ, επνκέλσο, ηε ζέζε ζπκπεξάζκαηνο, εμήγεζεο, δηαζα-

θήληζεο. 

Ζ ζπιινγηζηηθή απηή πνξεία είλαη έθδειε αθφκα θαη ζε παηδηθά αθεγή-

καηα, ζηα νπνία ην επηκχζην ηνπο, κε θαλεξή ηε ζπκβνπιεπηηθή δηάζεζε θαη ηελ 

ηάζε γηα λνπζεζία θαη δηδαθηηζκφ, πξνθχπηεη απφ ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο ηζηνξίαο ζην δηήγεκα «Ο άξας θαη ε θάκεινο απηνχ» ζπλίζηαηαη 

ζηελ «επηζήκαλζε ηεο αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηελ πινθή ηνπ κχζνπ ηεο κηθξήο 

ηζηνξίαο θαη ζηε δηαιεθηηθή —ή ζπιινγηζηηθή— πνπ νδεγεί ζην εζηθφ δίδαγκα» 

(Αζαλαζφπνπινο 1996:422). Ζ άγλνηα ηεο έθβαζεο ηεο ηζηνξίαο αληηζηαζκίδεηαη 

κε ην εζηθφ ζπκπέξαζκα ή αιιηψο ην δίδαγκα απνηειεί ηνλ επίινγν ηνπ κχζνπ: 

«δελ γλσξίδνκελ θαιψο, κηθξνί κνπ αλαγλψζηαη, νπνίνλ είλαη ην ηέινο ηνπ κχ-

ζνπ απηνχ δηα ηνπο Άξαβαο, αιι‘ φκσο εμ φζσλ είπνκελ, δπλάκεζα επθφισο λα 

δηδαρζψκελ ην εμήο κάζεκα…» (ζ. 312). Χο αλαγλψζηεο αθελφκαζηε «ζηε γιπ-

θηά κειαγρνιία ηεο εζειεκέλεο παηδηθφηεηαο ηνπ Βηδπελνχ» (Αζαλαζφπνπινο 

1996:423) πνπ αλαδεηά ηηο πεγέο ηηο θαθίαο φρη ζε κηα ζθνηεηλή πιεπξά ηεο θα-

θίαο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά ζηελ ίδηα ηελ αγαζφηεηά ηνπ. Σν εζηθφ πεξηερφκελν 

ηνπ επηκχζηνπ ζην δηήγεκα «Μέζα εηο ην ακθηζέαηξνλ» αλαθέξεηαη, επίζεο, 

ζηελ θαθία θαη ζπγθεθξηκέλα «ζηνλ αγψλα ηνλ θαιφλ ελαληίνλ ηεο θαθίαο» (ζ. 

346) πνπ απαηηεί ζπζίεο αιιά εμαζθαιίδεη ηελ αηψληα δσή.  
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ε φζα δηεγήκαηα απνπζηάδεη ην επηκχζην, πηζαλψο σο επθφισο ελλννχ-

κελν ή σο απηαπφδεηθηε αιήζεηα, ην εζηθφ δίδαγκα εηθάδεηαη, κε ηε ινγηθή ηεο 

αλαινγίαο, απφ ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηεο αθεγνχκελεο ηζηνξίαο. Απηφ ζπκβα-

ίλεη ζηα δηεγήκαηα «Σν ζθηάρηξν ηνπ ρσξαθηνχ» θαη «Ο θιέπηεο», κε ηα νπνία 

νη κηθξνί αλαγλψζηεο δηδάζθνληαη ην ζεβαζκφ πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχεη ν άλ-

ζξσπνο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηα άιια είδε πνπ απνηεινχλ θη απηά κέξνο 

ηνπ, φπσο επίζεο φηη ν ζεβαζκφο απηφο δελ πξέπεη λα ηζρχεη ζε φζνπο πξνθαιν-

χλ θαηαζηξνθέο ζην πεξηβάιινλ ή ην ππνλνκεχνπλ. Ο νκψλπκνο ήξσαο ηνπ δηε-

γήκαηνο «Ο Σξνκάξαο» απνθαιχπηεη ζην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο φηη «ηνλ ιεζηή 

δελ ηνλ ελίθεζε κε ηελ δχλακηλ, αιιά κε ην πλεχκα ηνπ» (ζ. 331), αθήλνληαο λα 

ελλνεζεί πσο ε πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηελ έιιεηςε ζσ-

καηηθήο δχλακεο. Ο ήξσαο είλαη γλψζηεο ηεο δηπιήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζρε-

ηίδεηαη κε ην φλνκα ηνπ: αληηιακβάλεηαη φηη είλαη δεηιφο παξά ηα φζα καξηπξεί 

ην φλνκα ηνπ. Ζ δηζεκία ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζα ηνλ νδεγήζεη, κέζα απφ πεξηπέηεη-

εο, ζηελ απηνγλσζία, θαζψο ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη κπνξεί λα είλαη δεηιφο, αι-

ιά κπνξεί λα ληθήζεη κε ηε δχλακε ηνπ πλεχκαηφο ηνπ. Σέινο, απνπζία δηδαθηη-

θνχ ζπκπεξάζκαηνο παξαηεξνχκε θαη ζην δηήγεκα «Πψο νηθνλνκείηαη ν ρξφ-

λνο», έιιεηςε ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ην είδνο ηεο πιν-

θήο ηνπ. Δδψ, ππφ κνξθή δηαιφγνπ κηα κεηέξα δηεγείηαη ζηελ θφξεο ηεο ηζηνξίεο 

πνπ εκπεξηέρνπλ ζπκβνπιέο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Άξα, ε ρξήζε ηνπ 

επηκχζηνπ ζην ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηεγήκαηνο απνθεχγεηαη, αθνχ ζα νδε-

γνχζε ζε κηα άηερλε επαλάιεςε.  

Ζ αλάπηπμε ζπιινγηζηηθήο πνξείαο είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ζηα ππφιν-

ηπα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ, ζηα νπνία αλαδεηείηαη ην αίηην, κηα ιχζε, κηα α-

πάληεζε. ην δηήγεκα «Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα» ν αθεγεηήο, κέζα απφ 

έλα πξνζσπηθφ βίσκα ηεο καζεηηθήο ηνπ ειηθίαο, ζα εθθξάζεη ηελ αγσλία ηνπ 

γηα ην πνηα πξέπεη λα είλαη ε γιψζζα ησλ Διιήλσλ ηεο επνρήο ηνπ, ηνλίδνληαο 

ηελ ππεξνρή ηεο θπζηθήο έλαληη ηεο θαζαξεχνπζαο, αιιά ζα θαηαθχγεη θαη ζε 

κηα επηζηεκνληθή εμήγεζε, αλαπηχζζνληαο ηελ ηδέα ηεο αιιειεμάξηεζεο ηεο 

αθνπζηηθήο κνξθήο κηαο ιέμεο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο. Δίλαη ε γισζζνινγηθή ζε-

σξία, πνπ αξγφηεξα πήξε ππφζηαζε κε ην Saussure (1979), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε «γιψζζα» λνείηαη σο ζχζηεκα αιιειεμαξηψκελσλ «ζεκείσλ», θάζε έλα 

απφ ηα νπνία απνηειείηαη απφ ηελ αθνπζηηθή εηθφλα ηνπ θαη ηελ έλλνηά ηνπ (ηε 
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«κνξθή» θαη ηε «ζεκαζία» ηνπ)—έλα «ζεκαίλνλ» θη έλα «ζεκαηλφκελν». Δπν-

κέλσο, φηαλ αιιάδεη ε «κνξθή», αιιάδεη θαη ε «ζεκαζία». Απηφ ην λφεκα έρεη ε 

παξάζεζε ηεο ζρεηηθήο ηζηνξίαο απφ ηα παηδηθά ρξφληα ηνπ αθεγεηή. Σν πάζνο 

ηνπ παηδηνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε κειηά πνπ ζηφιηδε ηνλ θήπν ηνπο ήηαλ ηφζν 

κεγάιν, ψζηε ηελ είρε πξνζσπνπνηήζεη θαη ηελ έβιεπε σο θίιε ή ζαλ ηελ πξψηε 

ηνπ αγάπε. Σν φλνκα «κειηά» πνπ ηεο απέδηδαλ είρε ηαπηηζηεί ηφζν άξξεθηα κε 

ηελ εηθφλα ηεο, ηδηαίηεξα ζηνλ θαηξφ ηεο αλζνθνξίαο ηεο, αιιά θαη ζε δηάθνξεο 

επηπρηζκέλεο ζηηγκέο παηρληδηνχ, ψζηε ήηαλ αδχλαην λα μερσξίζεη ην δέληξν- 

κειηά απφ ην φλνκα κειηά. ηαλ ήξζε, φκσο, ν λένο δάζθαινο, ν νπνίνο είρε εκ-

θαλή ζηνηρεία αξραηνπιεμίαο, θαζψο άιιαδε κέρξη θαη ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ 

πξνο ην αξραηνπξεπέζηεξνλ, θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «κειέα» γηα ηε κειηά 

ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ, ην παηδί ήηαλ ζε ζχγρπζε θαη δε κπνξνχζε πηα λα ηαπηίζεη 

ην αγαπεκέλν ηνπ δέληξν κε ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα.  

Δπίζεο, ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη εμήγεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αθεγεηή είλαη ελδεηθηηθή ηεο ηάζεο ηνπ Βηδπελνχ γηα 

ςπρνγξάθεζε θαη εμαζθάιηζε ηεο πξαγκαηνινγηθήο δηάζηαζεο. ε άιιεο πεξηπ-

ηψζεηο επηζηξαηεχεη ηηο γλψζεηο ηνπ απφ ηελ ςπρνινγία έκκεζα θαη ζε άιιεο ά-

κεζα. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζπγθαηαιέγνληαη ηα δηεγήκαηα «Σν ακάξηεκα ηεο 

κεηξφο κνπ» θαη «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ», ελψ ζηε δεχηεξε ηα δηεγή-

καηα «Ο Μνζθψβ-ειήκ» θαη «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο». ην πξψην 

ν αθεγεηήο δειψλεη:  

«Ζ εθκπζηήξεπζηο απηή έθακε βαζπηάηελ επ‟ εκνχ εληχπσζηλ. Σψξα κνπ 

ελνίγεζαλ νη νθαζαικνί θαη εθαηάιαβα πνιιάο πξάμεηο ηεο κεηξφο κνπ, αη 

νπνίαη πφηε κελ εθαίλνλην σο δεηζηδαηκνλία, πφηε δε σο απηφρξεκα κνλν-

καλίαο απνηειέζκαηα. Σν θνβεξφλ εθείλν δπζηχρεκα επεξέαζε ηφζνλ πνιχ 

ηνλ βίνλ ηεο φινλ, φζνλ κάιινλ απιή θαη ελάξεηνο ήηνλ ε κήηεξ κνπ. ε ζπ-

λαίζζεζηο ηνπ ακαξηήκαηνο, ε εζηθή αλάγθε ηεο εμαγλίζεσο θαη ην αδχλα-

ηνλ ηεο εμαγλίζεσο απηνχ, ηη θξηθηή θαη ακείιηθηνο Κφιαζηο! Δπί εηθνζηνρ-

ηψ ηψξα έηε βαζαλίδεηαη ε ηάιαηλα γπλή ρσξίο λα δπλεζή λα θνηκήζε ηνλ 

έιεγρνλ ηεο ζπλεηδήζεψο ηεο νχηε ελ δπζηπρίαηο νχηε ελ ηαηο επηπρίαηο ηεο» 

(ζ. 55).  

Ο ψξηκνο, πιένλ, αθεγεηήο εξκελεχεη ην ―ακάξηεκα‖ ηεο κεηέξαο ηνπ, 

ηνπνζεηψληαο ην ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο θαη ραξαθηεξίδνληάο ην σο 
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«δπζηχρεκα» (ζ. 55). Γηεηζδχεη ζηα βαζχηεξα αίηηα ηεο ζηάζεο ηεο, ηα νπνία 

ηαπηφρξνλα ζπληζηνχλ ηελ ηηκσξία ηεο: «Κφιαζηο» (ζ. 55). πλεηδεηνπνηεί, α-

θφκε, πσο ηα αίηηα ησλ ηχςεσλ θαη ηεο αληίδξαζήο ηεο είλαη ε ζπλαίζζεζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο πξάμεο ηεο θαη ε πίεζε εμαηηίαο ηεο εζηθήο αλάγθεο γηα εμαγληζκφ.  

ην δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ» ε εμεγεηηθή δηάζεζε 

ππνρσξεί. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εζσηεξηθή εζηίαζε ηνπ κηθξνχ εγγν-

λνχ, απφ ηελ νπνία παξαθνινπζνχκε ηελ ηζηνξία, δε ζα επέηξεπε θάπνηα επηζ-

ηεκνληθή εμήγεζε γηα ηελ ηδηφηππε ζπκπεξηθνξά ηνπ παππνχ. Χζηφζν, ε αθή-

γεζε ηνπ παππνχ ζα νδεγήζεη ην κηθξφ εγγνλφ ζε απνθαιππηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Ζ κπζηθή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία είρε ν κηθξφο εγγνλφο εμαη-

ηίαο ησλ αθεγήζεσλ ηνπ παππνχ ηνπ, δηαιχεηαη ζηαδηαθά κέζα απφ ηελ απνθά-

ιπςε ηεο αιήζεηαο απφ ηνλ ίδην ηνλ παππνχ. Ο κηθξφο εγγνλφο εθθξάδεη ζπκ-

ππθλσηηθά ην παξάπνλφ ηνπ γηα ηε δηάςεπζε φζσλ ν παππνχο ηνπ είρε δηεγεζεί 

κέρξη ηψξα θαη πνπ απνηεινχζαλ ηνλ νξίδνληα ησλ δηθψλ ηνπ πξνζδνθηψλ: 

 «Απεξίγξαπηνο είλαη ε αχμνπζα έληαζηο ηεο απνγνεηεχζεψο κνπ αλά πά-

ζαλ απφθξηζελ. Όιε ινηπφλ ε κεγάιε ηδέα κνπ πεξί ησλ ηαμεηδίσλ ηνπ 

παππνχ, φιε κνπ ε πξνο απηφλ ππφιεςηο θη εκπηζηνζχλε δηα ηελ θνζκνγ-

λσζίαλ θαη πνιππεηξίαλ ηνπ πεξησξίδεην έμαθλα εηο ηαο δηεγήζεηο, δειαδή 

ηα παξακχζηα, ηα νπνία ήθνπζελ απφ ηελ κάκκελ ηνπ, θαζ‟ νλ ρξφλνλ είρε 

ηελ αθέιεηαλ λα πηζηεχε ν πησρφο θαη ην φηη ήην ζειπθνχ θαη φρη αξζελη-

θνχ γέλνπο» (ζ. 230). 

 ηε ζπλέρεηα, εθθξάδνληαο ηνλ θινληζκφ ηνπ απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

κπζηθνχ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνχζε, ζα πξνζζέζεη: «Σνχην δηέιπζε θαη ηελ εια-

ρίζηελ κνπ πιάλελ!...Δηο ην ραξέκηνλ ηεο Βαιηδέ νπιηάλαο, φπηζζελ ηνπ ζηνγ-

γπινχ εξκαξίνπ ελ ησ ηείρσ δελ κ‘ επεξίκελε ινηπφλ ε βαζηινπνχια! Καη δελ 

ήηνλ απηή πνπ έδηδε ηα κνζρνκπξηζκέλα εθείλα γιπθίζκαηα, αιιά ηηο είδε ηη πη-

λαξφο, ξηθλνπξφζσπνο, πιαηχζηνκνο γεξφ-Αξάπεο!» (ζ. 230). 

Ο αθεγεηήο ζην δηήγεκα «Ο Μνζθψβ ειήκ» πεξηγξάθεη κε εηξσληθή 

δηάζεζε ηελ ακθίεζε ηνπ ειήκ θαη δηαπηζηψλεη ηνλ πεξίεξγν ζπλδπαζκφ ηνχξ-

θηθσλ θαη ξψζηθσλ ζηνηρείσλ δηαηππψλνληαο, παξάιιεια, εηθαζίεο: 

«Ζγάπσλ άξαγε ηνλ ηφπνλ πνιχ, ψζηε, αθνχ δελ επεηξέπεην πιένλ εηο ηνπο 

πφδαο ησλ λα παηψζη ηα ηεξά εθείλα ρψκαηα, θαηέιηπνλ αλη‟ απηψλ ηα π-

πνδήκαηά ησλ; Ή εγάπσλ ηα ρξήκαηα ηφζνλ ψζηε πξνεηίκεζαλ λα επηζ-



 - 140 - 

ηξέςσζηλ εθ Σνπξθίαο κ‟ ειαθξνηέξνπο πφδαο θαη βαξχηεξνλ βαιάληηνλ; 

…..ηνχην θαζίζηα ην παξάζηεκα ηνπ Μνζθψβ- ειήκ ηφζν κάιινλ θσκη-

θφλ……Παξαδνμνηέξα ζηνιή δελ εδχλαην λα γίλε» (ζ. 246).  

Ζ ακθίεζε ηνπ ειήκ πξνθαιεί ηελ πεξηέξγεηα ηνπ αθεγεηή ζε ηέηνην 

βαζκφ, ψζηε πξνζπαζεί λα ηνλ ςπρνινγήζεη: «Δίλαη παξάδνμνλ πσο πξφζσπά 

ηηλά, άγλσζηα εκίλ ηέσο, εηκπφξνπλ λα καο ζπλαξπάζνπλ ελίνηε θαηά ηελ πξψ-

ηελ απηψλ εκθάληζηλ, ρσξίο λα γλσξίδνκελ ηνλ ιφγνλ, λα καο απαζρνινχλ εζσ-

ηεξηθψο, ρσξίο λα γλσξίδνκελ δηα πνίαλ αηηίαλ, δηα πνίνλ ζθνπφλ … » (ζ. 247). 

Απνθαζίδεη φηη δε ζα παξαζπξζεί ζε ραξαθηεξηζκνχο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ε-

μσηεξηθή εκθάληζε νχηε ζα επεξεαζηεί απφ πξνθαηαιήςεηο: «Σν ππφ ηνπ ζπλν-

δνχ κνπ ξεζέλ, φηη ήην ηξειιφο άλζξσπνο ν Μνζθψβ-ειήκ, κνη εθάλε επη ηέ-

ινπο σο χβξηο ελαληίνλ εκνχ ηνπ ηδίνπ» (ζ. 248), αιιά ζα πξνζπαζήζεη λα ηνλ 

γλσξίζεη θαιχηεξα πξηλ θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα: «Σξειιφο δελ είλαη βέβαη-

α, έιεγνλ θαη‘ εκαπηφλ. Οχηε είλαη δπζηπρέο ηη πιάζκα, παξά ησ νπνίσ ε πα-

ξαθξνζχλε πξνκελχεηαη ήδε ελ ηε κνλνκαλία ηνπ θηινξξσζζηζκνχ. Αιεζψο, 

κηα κπζηεξηψδεο ζθηά, δηα ησλ ξεκβψλ ησλ κειαγρνιηθψλ απηνχ βιεκκάησλ 

πξνδηδνκέλε, θαίλεηαη θαηέρνπζα ηνλ εζσηεξηθφλ απηνχ βίνλ» (ζ. 249). «Ο α-

θεγεηήο πξνζπάζεζε λα δεη, πίζσ απφ ηηο εμσηεξηθέο ελδείμεηο, πίζσ απφ ηα θα-

ηλφκελα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, ηνλ εζσηεξηθφ άλζξσπν θαη λα ηνλ ληψζεη» 

(αρίλεο 1982:183). Μεηά ην ηέινο ηεο εμνκνιφγεζεο ηνπ ειήκ θαη ηεο αθή-

γεζεο ηεο δσήο ηνπ, ηα αξρηθά επίζεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αθεγεηήο γηα λα ρα-

ξαθηεξίζεη ηε ζηνιή ηνπ Μνζθψβ-ειήκ δελ έρνπλ ζέζε. Ζ «αιιφθνηνο, αι-

ινπξφζαιινο, αξιεθίληθε ελδπκαζία » (ζζ. 248-249) θαηαλνείηαη πιένλ, επεηδή 

«ζπλεπιήξνπ ηαο ειιείςεηο ηνπ βίνπ εθείλνπ νχησο, ψζηε λα αίξεηαη πξν ησλ 

νθζαικψλ απηνχ ην θσκηθφλ δη‘ εκάο ηνπο άιινπο θαη γεινίνλ, αθξηβψο φπσο ε 

αγαζή εθείλε ραλνχκηζζα έπιαηηελ ελ εαπηή θαηά θαληαζίαλ ζήιπ ηέθλνλ ελδχ-

νπζα θαη βάθνπζα ηνλ αλδξηθψηαηνλ ειήκ σο ζπγάηξηνλ» (ζ. 286). Δπηπιένλ, ν 

αθεγεηήο πξνβαίλεη ζε κηα αξθεηά εθηεηακέλε ςπρνγξάθεζε ηνπ ειήκ: «ελεζ-

ρνιφκελ αλεπξίζθσλ ελ πξνο ελ ηα ςπρνινγηθά απηνχ ζηνηρεία» (ζ. 286), ε νπν-

ία θαιχπηεη δχν ζειίδεο θεηκέλνπ (ζζ. 285-286). Δδψ, ν Βηδπελφο δηθαηνινγεί ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο «δσγξάθνο ραξαθηήξσλ» (Παιακάο Σφκ. Α΄:162), θαζψο 

ςπρνγξαθεί ηνπο ήξσεο ηνπ σο ―αλαηφκνο ςπρψλ‖, ζπκίδνληάο καο ην ραξαθηε-

ξηζκφ πνπ ηνπ απέδσζε ν Αγγ. ηθειηαλφο: «ν έιιελαο Νηνζηνγηέθζθη» 
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(1985:241). Γηεηζδχεη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν ζηελ ςπρή ηνπ ειήκ θαη ζθηαγξαθεί 

ην ραξαθηήξα ηνπ. Απεηθνλίδεη κε λαηνπξαιηζηηθφ ηξφπν κηα ςπρνπαζνινγηθή 

πεξίπησζε, ελφο απινχ αλζξψπνπ πνπ ε κνίξα δε ζηάζεθε επλντθή απέλαληί ηνπ. 

Ο Βηδπελφο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί ην πνιπζχλζεην θαη αληηθαηηθφ βά-

ζνο ησλ αλζξψπσλ, λα ςπρνινγεί θαη λα μεδηπιψλεη βαζκηαία ηηο πηπρέο ησλ ρα-

ξαθηήξσλ. Φπρνγξαθεί ηνλ ήξσα ηνπ κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην κε ηξφπν λα-

ηνπξαιηζηηθφ, δειαδή κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή.  

Πην ζπρλή ρξήζε ζρνιίσλ θαη κάιηζηα κε επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ζπ-

λαληάκε ζην δηήγεκα «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο». Ζ χπαξμε, σζηφζν, 

αξθεηψλ ζρνιίσλ ζην δηήγεκα απηφ ζηάζεθε αθνξκή, ψζηε ν ιφγνο ηνπ λα ζεσ-

ξεζεί απφ ηνλ Πέηξν Υάξε «πιαδαξφο, αθφξεηα ξνκαληηθφο θαη ξεηνξηθφο πα-

ξφιν πνπ είλαη έλα πξνζσπηθφ θαη πξσηνπνξηαθφ έξγν γηα ηελ επνρή ηνπ» 

(1968:50). Ο αθεγεηήο παξεκβαίλεη κε επηζηεκνληθά ζρφιηα θαη αλαθνξέο ζε 

επηζηεκνληθέο ζεσξίεο, «πξνζδίδνληαο ζην δηήγεκα επηζηεκνληθή επίθαζε» (Α-

ζαλαζφπνπινο, 1998:182). Ζ πξφζεζε λα δνζεί επηζηεκνληθή δηάζηαζε ζην έξγν 

καξηπξείηαη αθφκα θαη ζηνλ ηίηιν ηνπ δηεγήκαηνο «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο 

ηζηνξίαο». Ζ αηηηνθξαηηθή αληίιεςε είλαη θαλεξή θαζψο ην βάξνο δίλεηαη ζηηο 

ζπλέπεηεο πνπ είλαη ην απνηέιεζκα κηα πξνυπάξρνπζαο αηηίαο, δειαδή ηεο παια-

ηάο εξσηηθήο ηζηνξίαο: «Ζ παιαηά ηζηνξίαλ παξήιζελ, αιι‘ αη ζπλέπεηαη παξέκε-

ηλαλ!» (ζ. 169). Απηή απνθαιχπηεηαη ζηαδηαθά κέρξη ην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο 

θαη απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ εξκελεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθν-

ξάο ηνπ Παζράιε (κειαγρνιία, αυπλίεο, θαληαζηψζεηο). Παξάδεηγκα ινγηθήο 

εμήγεζεο απνηειεί θαη ε αλάγλσζε ηεο επηζηνιήο, φρη κε γλψκνλα ην ζπλαίζζε-

κα, αιιά ηελ νξζνινγηζηηθή εξκελεία θάζε θξάζεο. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε 

ηνλ Αζαλαζφπνπιν, ππάξρνπλ εμεγήζεηο ―κεηαθπζηθνχ, ςπρνινγηθνχ ή θαη πλε-

πκαηηζηηθνχ ραξαθηήξα‖ (φπσο εθείλε ηεο «ζπγθνηλσλίαο ησλ ςπρψλ»), θαη απφ 

ην άιιν κέξνο έρνπκε εμεγήζεηο πνπ θιίλνπλ πξνο κηα ―ρεκηθή ή κεραληζηηθή 

θαηαλφεζε ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπνπ‖ (φπσο εθείλε ηεο πεξηγξα-

θήο ηεο «αλζξψπηλεο δηάλνηαο»). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο πξνέιεπζεο 

ηνπ ηειεπηαίνπ θαη πνπ απερεί ηελ ελαζρφιεζε ηνπ Βηδπελνχ κε ηε θηινζνθία 

είλαη ην έξγν ηνπ Φπρνινγηθαί κειέηαη επί ηνπ Καινχ (1895), ζην νπνίν δίλεηαη ε 

κεραληζηηθή εμήγεζε ηνπ σξαίνπ (Αζαλαζφπνπινο 1998:182). Δπίζεο, παξά ην 

ζέκα ησλ «ζπγθνηλσλνχλησλ ςπρψλ», ζηνηρείν ξνκαληηθήο θαηαβνιήο, ν ζάλα-
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ηνο ηνπ Παζράιε δελ απνδίδεηαη ζε ππεξθπζηθά, αιιά ζε θπζηθά αίηηα: αηχρεκα 

ζηηο ζηνέο πνπ πξνθαιεί ηελ θαξδηαθή πξνζβνιή ζηνλ λέν. Σν αίηην ζαλάηνπ, 

κάιηζηα, είλαη αθεγεκαηηθά θαη ινγηθά ηεθκεξησκέλν απφ ηνλ αθεγεηή. ζνλ 

αθνξά ην ζάλαην ηνπ Παζράιε, ν Αζαλαζφπνπινο επηζεκαίλεη ην «κνηίβν ηνπ 

απηνηηκσξνχκελνπ» ήξσα. Αλαγλσξίδεη ηε «δηαιεθηηθή κηαο πξάμεο πνπ μεθη-

λψληαο απφ ηνλ εξσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θαηαιήγεη ζηελ θνηλσληθή πξννπηηθή (ν 

Παζράιεο πεζαίλεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εμηιεσζεί βνεζψληαο ηνπο εξγάηεο 

ηνπ νξπρείνπ), ζπκίδνληαο ηε δηαιεθηηθή ηνπ έξσηα ζηνλ Faust ηνπ Goethe» 

(1996:312-315) Απφ ηελ άιιε, ε αζζέλεηα θαη ν ζάλαηνο ηεο παξάθξνλνο λέαο 

δελ αηηηνινγείηαη απφιπηα επηζηεκνληθά, αιιά ηνπο απνδίδεηαη κηα βάζε: «Σν 

θαθφλ δελ έρεη ηελ ξίδαλ ηνπ εηο ηελ γλσζηήλ εκίλ θχζηλ ησλ λεχξσλ, αιι‘ εηο 

ηνλ άγλσζηνλ παξάγνληα Φ., ηνπηέζηη ηελ ςπρήλ» (ζ. 151), «ζπάληνλ ηέινο ησλ 

λφζσλ, φζαη έρνπλ ηελ έδξαλ ησλ κφλνλ ελ ησ άγλσζησ παξάγνληη Φ, ήγνπλ ηε 

ςπρή» (ζ. 196). Ο αθεγεηήο, αλ θαη εθπιήζζεηαη θαη ζπγθηλείηαη απφ ηελ επηθν-

ηλσλία θαη ηελ ππεξθπζηθή ζχκπησζε ησλ ςπρψλ, εληνχηνηο, θαίλεηαη λα ζέιεη 

λα ζέζεη ζε αηηηνθξαηηθά πιαίζηα ηελ ηζηνξία ηνπ θαη λα ηελ εμεγήζεη ινγηθά θαη 

φρη κεηαθπζηθά. 

Παξάιιεια κε ηελ επίδξαζε ηνπ ξεαιηζκνχ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο επηζ-

ηεκνληθέο-ζεηηθέο ζπνπδέο ηνπ Βηδπελνχ, ηα ξνκαληηθά ίρλε αθήλνπλ ηα ίρλε 

ηνπο ζην δηήγεκα απηφ ππφ ηε κνξθή ζρνιίσλ. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν εζσηε-

ξηθφο κνλφινγνο ηνπ αθεγεηή, κεηά ηε γλσξηκία ηνπ κε ηε λέα ηνπ Φξελνθνκεί-

νπ, γηα ηε κεηέξα Φχζε (ζ. 150), ζηνηρείν ξνκαληηθφ, θαη γηα ηελ άδηθε ζπκπε-

ξηθνξά ηεο απέλαληη ζηα παηδηά ηεο. Οη πνηθίιεο παξεκβνιέο ζε απηφ ην δηήγεκα 

ζπκίδνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ Αζαλαζφπνπιν, «ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή ηνπ 

Goethe ζηηο «Δθιεθηηθέο πγγέλεηεο», ελψ είλαη ζπλήζεηο αλάκεζα ζε ινγνηέρ-

λεο ηεο επνρήο ηνπ ξνκαληηζκνχ, φπσο ν θνξπθαίνο ηνπ αγγιηθνχ ξνκαληηζκνχ 

S.T. Coleridge» (1998:182). Κιείλνληαο, ζα ιέγακε φηη ν Βηδπελφο θηλείηαη κελ 

ζηα πιαίζηα ηνπ ξεαιηζκνχ, αιιά, πέξα απφ ηε ρξήζε ησλ ξεαιηζηηθψλ αθεγε-

καηηθψλ ζηνηρείσλ, ε παξνπζία ησλ ξνκαληηθψλ γλσξηζκάησλ δεκηνπξγεί έλα 

ηδηαίηεξν πξνζσπηθφ θξάκα πνπ ζηφρν έρεη ηνλ παξάγνληα άλζξσπν, ηε δξάζε 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ. Καηά ηνλ Αζαλαζφπνπιν «ν ξνκαληηθφο ηξφπνο γξα-

θήο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θαη πξέπεη λα θξηζεί ην ελ ιφγσ δηήγεκα, ζπλδπάδε-

ηαη κε ην πξαγκαηνινγηθφ πνπ θαηαιήγεη ζ‘ έλα εηεξφθσην ξεαιηζκφ» 
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(1996:287-288). πκπιεξσκαηηθά, ζα πξνζζέηακε ηελ άπνςε ηνπ Μ. Υξπζαλ-

ζφπνπινπ, ν νπνίνο ζεσξεί φηη ν αλαιπηηθφο, ξεαιηζηηθφο ιφγνο ηνπ αθεγεηή 

έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ην ξνκαληηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ ιφγν ηνπ Παζράιε, 

θαη έηζη ην θείκελν θαηαθέξλεη λα ζπγθεξάζεη ηνλ νηνλεί επηζηεκνληθφ ιφγν ηνπ 

ξεαιηζκνχ θαη ηνλ νηνλεί πνηεηηθφ ηνπ ξνκαληηζκνχ. Ο ζπγγξαθέαο επηρεηξψλ-

ηαο λα αληηπαξαζέζεη ηνλ πνηεηηθφ ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν, εληφο ηνπ πιαηζίνπ 

ηεο ινγνηερλίαο, θαίλεηαη λα αζρνιείηαη κε ην πψο δηαξζξψλεηαη ν ινγνηερληθφο 

ηνπ ρψξνο θαη λα αλαινγίδεηαη γηα ην ιφγν ηνπ (1994:89-105).  

Παξφκνηα νξζνινγηζηηθή ζηάζε ηνπ αθεγεηή πνπ πξνζεγγίδεη έλα ζέκα 

κε επηζηεκνληζκφ δηαθξίλνπκε ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζηελ αθήγεζε γηα λα δε-

ιψζεη ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν γαινπ-

ρήζεθε. Απηφ αθνξά δεηζηδαηκνλίεο ή αλνξζφδνμνπο θαη κε επηζηεκνληθνχο 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη σο θνξέ-

αο νξζνινγηθήο γλψζεο, σο επηζηήκνλαο (Απδίθνο 1996:179-180). Σν παξαπάλσ 

παξαηεξείηαη ζην δηήγεκα «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ»: «Πάζα λφζνο άγ-

λσζηνο εηο ηνλ ιαφλ, δηα λα ζεσξεζή σο θπζηθφλ πάζνο, πξέπεη ή λα ππνρσξήζε 

εηο ηαο ζηνηρεηψδεηο ηαηξηθάο ηνπ ηφπνπ γλψζεηο ή λα επηθέξε εληφο νιίγνπ ζά-

λαηνλ. Δπζχο σο πξαηαζή θαη ρξνλίζε, απνδίδεηαη εηο ππεξθπζηθάο αηηίαο, θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο εμσηηθφλ» (ζ. 37). Δπίζεο, ν ζρνιηαζκφο-θξηηηθή κε έληνλε 

ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε απαιχλεη ην δξακαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ δηεγήκαηνο ζην 

ζεκείν πνπ ζθηαγξαθεί εηξσληθά ηνλ πνιππξάγκνλα θνπξέα: «Ο ρνλδξφο ηεο 

ζπλνηθίαο θνπξεχο, απηφο καο επεζθέπηεην απηφθιεηνο θαη δηθαησκαηηθφο. Ήηνλ 

ν κφλνο ηαηξφο ελ ηε πεξηθεξεία καο. […] φζσ πεξηζζφηεξνλ έπηλε, ηφζνλ επθν-

ιψηεξνλ εδχλαην λα δηαθξίλε πνία είλαη ε παρπηέξα ηεο απιήο καο φξληζα, δηα 

λα ηελ ιάβε απεξρφκελνο» (ζ. 36). Σν πξφζσπν απηφ απνηειεί γηα κηα αθφκε 

θνξά ζηφρν ηεο εηξσλείαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν αθεγεηήο θαίλεηαη λα 

«επηβεβαηψλεη ηα ιεγφκελα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα κφλν θαη κφλν γηα λα 

ηα δηαθνξνπνηήζεη εληειψο ακέζσο κεηά κε κηα δηθηά ηνπ εηξσληθή παξαηήξε-

ζε» (Καξπνχδνπ 1998:83). Ο θνπξέαο-γηαηξφο βεβαηψλεη ηε κεηέξα φηη: «ε πν-

ξεία ηεο αζζελείαο είλαη θαιή, θαη αθξηβψο ηνηαχηε, νπνίαλ εδηθαηνχην λα ηελ 

πεξηκέλε ε επηζηήκε απφ ηαο ζπληαγάο ηνπ. Σν ηειεπηαίνλ ηνχην ήην δπζηπρψο 

ιίαλ αιεζέο. Ζ θαηάζηαζε ηεο Αλληψο έβαηλελ αξγψο κελ θαη απαξεηεξήησο, 

αιι‘ νινλέλ επί ηα ρείξσ» (ζ. 36)». ην δηήγεκα «Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ α-
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δειθνχ κνπ» παξαηεξνχκε θάηη αληίζηνηρν. Ζ ζρνιηνγξαθηθή παξέθβαζε ηνπ 

αθεγεηή είλαη γηα κηα αθφκα θνξά δεισηηθή ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπ απφ ηε 

δεηζηδαηκνλία: «Ζ ηε κήηεξ κνπ θαη ε Οζσκαλίο εθαίλνλην δπζαξέζησο πσο ε-

μαθληζζείζαη ππν ηνπ ηξφπνπ, θαζ‘ νλ εθσξάζεζαλ ελ ηε ελαζρνιήζεη ησλ, θαη 

ακθφηεξαη δελ ήμεπξνλ πψο λα κνη απνθξχςσζηλ πιένλ ηα γεγνλφηα. Δγλψξηδνλ, 

σο είπνλ, ηνλ θαηά δεηζηαδαηκνληψλ ηδία πφιεκφλ κνπ» (ζ. 115). Ζ ηζηνξία, φ-

κσο, ζην ζπγθεθξηκέλν δηήγεκα ζα πξνθαιέζεη ηνλ νξζνινγηζκφ ηνπ. «Σα «ζν-

χξβα» πνπ ξίρλεη ε κεηέξα ηνπ ζηε θσηηά πξνέβιεςαλ φηη θάηη θαθφ ζα ζπκβεί 

ζην Υξεζηάθε. Ζ «Αζηγγαλίο» απφ ηελ νπνία νη δχν κεηέξεο δεηνχλ λα βξεη ην 

δνινθφλν ηνπ Υξεζηάθε απνθάλζεθε φηη θαλείο δελ είλαη ηφζν θνληά ηνπ, φζνλ 

απηφο θαη ηα παηδηά ηνπ» (Υξπζαλζφπνπινο 1994:79).  

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο ε κπζνπιαζία παξέρεη ζην Βηδπελφ ηα κέζα, 

κε ηε κνξθή ελδηάζεησλ ζρνιίσλ, γηα ςπρνγξάθεζε θαη γηα επηζηεκνληθή εμή-

γεζε, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξαγκαηνινγηθήο δηάζηαζεο. Ο 

Αζαλαζφπνπινο (1996:179) ζπκπιεξψλεη, σο πξνο απηή ηε ζέζε, φηη ν Βηδπελφο 

«νδεγεί ηελ ςπρνγξαθία ζηηο αθξαίεο ζπλέπεηέο ηεο». Θεσξεί, επίζεο, φηη «ε 

ςπρνγξάθεζή ηνπ απνθαιχπηεη ηελ απνπζία κηαο αζθαινχο ζπλείδεζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο», φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ παππνχ, ηνπ Μνζθψβ-ειήκ, ηνπ 

Παζράιε, θηάλνληαο, έηζη, ζην ζεκείν «λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ςπρνγξάθεζε φρη 

σο έζραην κέζν εμαζθάιηζεο ηεο πξαγκαηνινγηθήο δηάζηαζεο, αιιά σο θαηαιχ-

ηε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ, δεκηνπξγψληαο έλαλ ηδηφηππν ξεαιηζκφ» 

(1998:181). Απηφ ζην νπνίν επηθεληξψλνληαη νη ζπλζέζεηο ηνπ είλαη ε ςπρνγξα-

θία ησλ εξψσλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηνί είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξνχνληαη 

κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπο (Μνζθψβ-ειήκ, κεηέξα, Παζράιεο, Κηακήι) ή θαη 

ηηο επηζπκίεο ηνπο (Παζράιεο, παππνχο). Σα πάζε ησλ εξψσλ απηψλ αλαπαξηζ-

ηνχλ έλαλ θφζκν νδχλεο, πφλνπ θαη φρη εηδπιιηαθφ, φπσο ζπλέβαηλε κε άιινπο 

εζνγξάθνπο Με απηή ηε ινγηθή, «ν Βηδπελφο πξνσζεί ηελ αθεγεκαηηθή πεδνγ-

ξαθία, γηαηί πέξα απφ ινγνηέρλεο είλαη έλαο νξζνινγηζηήο, επηζηήκσλ θαη θηιφ-

ζνθνο ζπγγξαθέαο» (Αζαλαζφπνπινο 1998:185), πξάγκα πνπ δηθαηνινγεί ηνλ 

κεηθηφ ραξαθηήξα ηεο αθεγεκαηηθήο ηερληθήο ηνπ έηζη φπσο ν ίδηνο καο ην δή-

ισζε ζηνλ πξφινγν ηνπ δηεγήκαηνο «Πξσηνκαγηά»:  

«Σνηαχηε δηαπάιε κεηαμχ ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο χιεο, ηεο πεδφηεηαο θαη 

ηεο πνηήζεσο, ειάκβαλε ρψξα ελ εκνί […] εηο θαη ν απηφο άλζξσπνο, εγψ 
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ν γξάθσλ κεηαπίπησλ θαηά ηελ δηήγεζίλ κνπ ηαχηελ απφ δηαζέζεσο εηο δη-

άζεζηλ, θαη πνπ αθήλνκαη εηο ηαο εκπλεχζεηο ηεο θαληαζίαο, πνπ δε ζθέπ-

ηνκαη σο ν ςπρξφηεξνο ησλ δηδαζθάισλ, ελψ ηαχηελ ηελ ζηηγκήλ γξάθσ 

δηζπξακβηθφλ χθνο, κεη‟ νιίγνλ πεξηπίπησ εηο ηελ γιψζζαλ ηεο ζάηπξαο» 

(ζ. 293). 

 

 

3.4. Απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο 

 

 Ζ αθήγεζε, φπσο θάζε ιεθηηθή πξάμε, απεπζχλεηαη ζε θάπνηνλ θαη θξχ-

βεη έλα θάιεζκα ζηνλ απνδέθηε. Ο αθεγεηήο θαη ν απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο, 

ζπκκέηνρνη ζε κηα αθεγεκαηηθή θαηάζηαζε, θηλνχληαη ζην ίδην αθεγεκαηηθφ 

επίπεδν. Έηζη, «έλαο εμσδηεγεηηθφο αθεγεηήο, πνπ δε ζπγρσλεχεηαη ―a priori‖ κε 

ην ζπγγξαθέα, απεπζχλεηαη ζ‘ έλα εμσδηεγεηηθφ απνδέθηε, ν νπνίνο ζπγρέεηαη 

κε ην δπλεηηθφ αλαγλψζηε, κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ηαπηηζηεί θάζε πξαγκαηηθφο 

αλαγλψζηεο» (Σδνχκα 1997:175-176). Αληίζηνηρα, ζ‘ έλα εζσδηεγεηηθφ αθεγεηή 

αληηζηνηρεί έλαο εζσδηεγεηηθφο απνδέθηεο πνπ είλαη έλα απφ ηα πξφζσπα ηνπ 

έξγνπ.  

Σν ηειεπηαίν είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ, εθφ-

ζνλ, φπσο παξαηεξήζακε, ηα πξφζσπα ησλ έξγσλ κεηαηξέπνληαη ζε αθεγεηέο 

θαη νη αθεγεηέο ζε πξφζσπα. Ο δηάινγνο απνηειεί, επνκέλσο, έλα απφ ηα ζπλε-

ζηζκέλα αθεγεκαηηθά ζρήκαηα ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ. Απηφ γίλεηαη εκ-

θαλέο ηφζν ζηα δηεγήκαηα πνπ ππάξρνπλ απινί δηάινγνη αλάκεζα ζηα πξφζσπα, 

φζν θαη ζε δηεγήκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο ζην δηάινγν. Υαξαθηε-

ξηζηηθφ παξάδεηγκα δηεγήκαηνο πνπ αλαπηχζζεηαη εμ νινθιήξνπ πάλσ ζηε δηα-

ιεθηηθή ζρέζε δχν πξνζψπσλ είλαη ην παηδηθφ δηήγεκα «Πψο νηθνλνκείηαη ν 

ρξφλνο». Σν δηήγεκα, φκσο, πνπ φρη κφλν ζηεξίδεηαη ζην δηάινγν, αιιά, ηαπηφρ-

ξνλα, ηνλ εμπςψλεη σο πξάμε επηθνηλσλίαο, ψζηε λα νδεγεί ηνπο ζπλνκηιεηέο 

ζην βαζκφ ηνπ «ζπληαηξηάζκαηνο ηεο ςπρήο» είλαη «Ο Μνζθψβ-ειήκ». «Ζ 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην ειήκ θαη ηνλ αθεγεηή πξνζιακβάλεη ηηο 

πνηφηεηεο κηαο ―αλαγλψξηζεο‖» (Ρνδάλεο 1996:50-55) κε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ 

πνπ ζπλαληάκε ζηελ αξραία ηξαγσδία, κε ηε δηαθνξά, φκσο, φηη εδψ δε ζπλαλ-

ηάκε «ζχκβνια», εμσηεξηθά ζεκεία πνπ νδεγνχλ ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε. 
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Πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα εζσηεξηθά ζεκεία, θνηλέο εκπεηξίεο, βηψκαηα θαη ζπ-

λαηζζήκαηα πνπ νδεγνχλ ζε ςπρηθή επαθή θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν ηνπο 

δχν ήξσεο: «Καιά ινηπφλ ην ιέγνπλ πσο δχν άλζξσπνη κπνξεί λα είλαη ηφζν μέ-

λνη κεηαμχ ηνπο θαη φκσο νη ςπρέο ηνπο λα είλ‘ αδέιθηα!» (ζ. 252). Ζ αίζζεζε 

νηθεηφηεηαο δειψλεηαη, εμίζνπ, απεξίθξαζηα θαη απφ ηνπο δχν: ν ειήκ πεξηκέ-

λεη ζε κηα ππξεηψδε αλακνλή λα ζπλαληήζεη ηνλ αθεγεηή, φπσο αληίζηνηρα θαη 

ν αθεγεηήο δελ έρεη δπζθνιία λα απνδερηεί ηα ζήκαηα πνπ εθπέκπεη ν ειήκ, 

θαη λα αλαγλσξίζεη φηη θαη ν ίδηνο δηαθαηέρεηαη απφ ηελ ίδηα αλακνλή, νκνιν-

γψληαο, κάιηζηα, ν ίδηνο φηη πξφθεηηαη γηα «ζπλελλφεζηο ησλ ςπρψλ» (ζ. 252). Ζ 

επίγλσζε ηνπ θνηλνχ ηνπο πεπξσκέλνπ εξκελεχεη ηελ ελαιιαθηηθή ζέζε ησλ δχν 

κέζα ζηελ αθήγεζε: ν ήξσαο γίλεηαη αθεγεηήο θαη ν αθεγεηήο ήξσαο. Ο Π. 

Μνπιιάο επηζεκαίλεη ηε «κεηαιιαγή επηθνηλσλίαο» αλάκεζα ζηνλ ήξσα θαη ηνλ 

αθεγεηή πνπ ιακβάλεη ηε κνξθή ηαχηηζεο ζε ηέηνην βαζκφ 

«πνπ δελ είκαζηε ζίγνπξνη αλ κηιάεη ν Βηδπελφο ή ν ήξσάο ηνπ. Σα θνηλά 

βηψκαηα (ν πφλνο ηνπ ζθνησκέλνπ αδεξθνχ, ν θαεκφο ηεο κεηέξαο γηα ηνλ 

μεληηεκέλν γηφ ηεο) εμνκνηψλνπλ θαη ηαπηίδνπλ ηνπο δχν αθεγεηέο. Ζ ηζην-

ξία ηνπ ζηξαηηψηε Μνζθψβ-ειήκ πεξηέρεη, αλαπφθεπθηα, ηελ ηζηνξία ηνπ 

ζπγγξαθέα καο, σο έλα ζεκείν, ηνπιάρηζην ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν κηαο ν-

δχζζεηαο ζηελ μεληηηά, αθφκε θαη ελφο νξηζηηθνχ γπξηζκνχ ζηελ Ηζάθε, φ-

πνπ φια έρνπλ αιιάμεη, θη ν θφζκνο απηφο δελ είλαη πηα ηνπ Οδπζζέα, κήηε 

ηνπ Οκήξνπ, αιιά είλαη ν θφζκνο ηεο κνλαμηάο, ηεο αιινηξίσζεο, ηνπ ζα-

λάηνπ» (1996:ξθδ΄-ξθε΄). 

Ο Βηδπελφο, απεπζπλφκελνο ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, αθήλεη ην δηήγεκα 

απηφ σο ―ππνζήθε‖ εμαηηίαο ησλ αληηιήςεσλ πνπ εθθξάδεη γηα ηελ πίζηε ηνπ 

ζηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε θαη ζπλαδέιθσζε ησλ ιαψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αι-

ιεινθαηαλφεζε. Γλσξίδνληαο, σζηφζν, φηη νη ζχγρξνλνί ηνπ αλαγλψζηεο δε ζα 

κπνξνχζαλ λα ην θαηαλνήζνπλ, αθνχ ζα αληηκεηψπηδαλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ κε θα-

ρππνςία θαη επηθπιαθηηθφηεηα, ν Βηδπελφο δελ πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε απηνχ 

ηνπ δηεγήκαηνο. Σν άθεζε αδεκνζίεπην γηα θαηξφ, θαη κφιηο, φπσο παξαηεξεί ν 

Π. Μνπιιάο, ζην ηέινο ηνπ βίνπ ηνπ θαη «ελψ είρε ραιάζεη ν λνπο ηνπ» δεκνζη-
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εχηεθε (1996:πε΄).43 
Χζηφζν, ζεσξνχκε πσο νη δηαρξνληθέο θαη παγθφζκηεο αμίεο 

πνπ εθθξάδνληαη ζην δηήγεκα απηφ δελ αθήλνπλ αζπγθίλεην ην ζεκεξηλφ αλαγ-

λψζηε.  

ζνλ αθνξά ηελ πξψηε πξάμε επηθνηλσλίαο πνπ αλαθέξακε, ν αθεγεηήο 

ηνπ Βηδπελνχ απνζηξέθεηαη πνιχ ζπρλά ζηνλ αλαγλψζηε, απνδέθηε ηεο αθήγε-

ζεο ησλ δηεγεκάησλ, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ β΄ πξνζψπνπ θαη 

ηε ζπρλή επίθιεζε ηεο ιέμεο «αλαγλψζηεο». ε φια ζρεδφλ ηα δηεγήκαηα ππάξ-

ρνπλ κεηαιήςεηο ηνπ αθεγεηή ζην εμσδηεγεηηθφ επίπεδν πνπ ζεκαίλεη φηη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο δηήγεζεο, ζην δηεγεηηθφ επίπεδν, δειαδή, ν αθεγεηήο ζηακαηάεη 

ηελ αθήγεζε θαη επζέσο απεπζχλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε. Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ 

αλαγλψζηε είλαη, επίζεο, ζπρλή ζηα δηεγήκαηα, ζηα νπνία επηζεκάλακε ηελ χ-

παξμε εμσδηεγεηηθνχ επηπέδνπ κε ηε ινγηθή κηαο εηζαγσγήο ή ελφο επηιφγνπ, ζηα 

νπνία ν αθεγεηήο αζρνιείηαη κε ηηο ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ηνπ δηεγήκαηνο. Πη-

ζαλψο, ε ζρέζε ηνπ αθεγεηή κε ηνλ αλαγλψζηε-απνδέθηε ηεο αθήγεζεο επηηείλε-

ηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ πξννξίδνληαλ γηα άκεζε α-

λάγλσζε, εθφζνλ δεκνζηεχνληαλ ζε ζπλέρεηεο, ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο 

επνρήο.  

ηα παηδηθά δηεγήκαηα ε επηθνηλσλία κε ηνλ αλαγλψζηε ζπλάδεη κε ην 

δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Ο αθεγεηήο απεπζχλεηαη ζηνπο 

κηθξνχο αλαγλψζηεο ζην επηκχζην ηνπ δηεγήκαηνο πνπ εκπεξηέρεη θάπνηα λνπζε-

ζία: «θαινί κνπ αλαγλψζηαη θαη αλαγλψζηξηεο κε ινηπφλ επηηξέςεηε.…» (ζζ. 

311-312) ζην δηήγεκα «Ο άξας θαη ε θάκεινο απηνχ»), ή επηδεηά λα εμαζθαιί-

ζεη ηελ πξνζνρή ηνπο κε ηελ επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο: «θαληαζζήηε.. » (ζ. 319, 

ζ. 323, ζ. 324), ή κε ηηο θξάζεηο: «αιιά ηη λνκίδεηε» (ζ. 333) ζην δηήγεκα «Σν 

ζθηάρηξν ηνπ ρσξαθηνχ», «βάιηε κε ηνλ λνπ ζαο» (ζ. 335) ζην δηήγεκα «Ο 

θιέπηεο». Ο Αι. Αθξηηφπνπινο παξαηεξεί πσο ζην δηήγεκα «Ο Σξνκάξαο» αιιά 

θαη ελ γέλεη ζηα παηδηθά ηνπ δηεγήκαηα, ζα ζπκπιεξψλακε, πξαγκαηνπνηείηαη 

«ην παηρλίδη κεηαμχ ελφο εμσθεηκεληθνχ αθεγεηή θαη ελφο εμσθεηκεληθνχ απν-

δέθηε ηεο αθήγεζεο θαη δπλεηηθνχ αλαγλψζηε […]. Ο ζπγγξαθέαο, γλσξίδνληαο 

                                                 
43

 Ο «Μνζθψβ ειήκ», ζχκθσλα κε ηνλ Π.  Μνπιιά (1996: πε΄) θαη ηνλ Απ.  αρίλε (1982:150, 

180-181), γξάθηεθε κεηά ην 1886 θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα Δζηία ην 1895, ηξία ρξφληα 

κεηά ηνλ εγθιεηζκφ ηνπ Βηδπελνχ ζην Γξνκνθαΐηην. Ο Βηδπελφο δελ αλαθέξζεθε πνηέ ζε απηφ 

φπσο γξάθεη ην ζρεηηθφ ζρφιην ηεο εθεκεξίδαο Δζηία: «Δηο νπδέλα πνηέ ησλ θίισλ θαη ζπλαδέι-

θσλ απηνχ σκίιεζε πεξί ηνπ έξγνπ ηνχηνπ ν αηπρήο πνηεηήο. Γηαηί φρη κφλνλ δελ εδεκνζίεπζελ 

απηφ, αιιά θαη επηκειψο απέθξππηελ ηελ ζπγγξαθήλ ηνπ; Άδεινλ» (Δζηία, 28 Απξηιίνπ 1895:2). 
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θαιά ηελ παηδηθή ςπρνινγία,
44

 ειέγρεη θαη ηνπο δχν πφινπο ηεο επηθνηλσλίαο, 

θαη θπξίσο, κέζσ ηνπ απνδέθηε ηεο αθήγεζεο, ην παηδί-αλαγλψζηε. Γηαρεηξίδε-

ηαη νξζά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ ακεζφηεηα ησλ αληηδξάζεσλ ησλ αλαγλσζηψλ 

ηνπ» (2009:19). 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα επίθιεζεο ηνπ αλαγλψζηε ζηα ππφινηπα δηε-

γήκαηα είλαη ηα αθφινπζα: Ο αθεγεηήο, ζην δηήγεκα «Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη 

Νεαπφιεσο», επηδεηά απφ ηνλ απνδέθηε ηεο αθήγεζεο ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλα-

ηζζεκάησλ ηνπ θαη ελδερνκέλσο ηελ ηαχηηζε καδί ηνπ, πεξηγξάθνληαο ηελ ςπρη-

θή ηνπ δηάζεζε χζηεξα απφ ηε γλσξηκία κε ηε λεαξή Μάζηγγα:  

«Όζηηο δελ είδελ ηα βιέκκαηα, δελ ήθνπζε ηελ θσλήλ ηεο Μάζηγγαο, ζα 

θαγράζε δηα ηελ πξνζπκίαλ, κεζ‟ εο εγψ, φζηηο δελ είρνλ εηο ην βαιάληηφλ 

κνπ νπδέ ην ηέηαξνλ ίζσο ηνπ δηα Καιαθνχηαλ λαχινπ, εδέρζελ ηελ πξφζ-

θιεζηλ θαη ππεζρέζελ ηελ επίζθεςηλ. Δλ ηνχηνηο είκαη βέβαηνο φηη επξεζείο 

εηο ηελ ζέζηλ κνπ ζα έθακλε θ εθείλνο ην απηφ» (ζ. 76).  

Ο αθεγεηήο, παξαζπξκέλνο απφ ηνλ έξσηα ηνπ, απνδέρεηαη ηελ πξφζ-

θιεζε λα ηαμηδέςεη εμαηηίαο ηεο κέρξη ηελ Ηλδία, ελψ παξαθάησ εθθξάδεη ην ζα-

πκαζκφ ηνπ γηα ηελ πλεπκαηηθή επηθνηλσλία πνπ έρεη κε ηε Μάζηγγα, ζπγθξίλνλ-

ηάο ηε κε ηε δπλεηηθή αλαγλψζηξηα ηνπ: «Πάζα άιιε θφξε θαη ίζσο θη απηή ε 

αλαγλψζηξηα κνπ, ή δελ ζα ελφεη επζχο ακέζσο ηη εζηνραδφκελ δηα ησλ εηθνλη-

θψλ ηνχησλ ππεξβνιψλ, ή ζα ην ελφεη κελ, ζα έθακλελ φκσο φηη δελ ην ελφεζελ. 

Αιι‘ ε Μάζηγγα….» (ζ. 80).  

Ηδηαίηεξα ζπρλή είλαη ε επηθνηλσλία ηνπ αθεγεηή κε ηνλ απνδέθηε ηεο 

αθήγεζεο ζην δηήγεκα «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο». Ζ Π. Καξπνχδνπ 

δηαθξίλεη κηα αίζζεζε εηξσλείαο θαη ρηνχκνξ ζην χθνο ηνπ αθεγεηή πνπ εκθαλί-

δεηαη ηφζν ζηηο απνζηξνθέο πξνο ηνλ απνδέθηε ηεο αθήγεζεο ζηελ αξρή ηνπ δη-

εγήκαηνο φζν θαη ζηηο κεηαιήςεηο ηνπ αθεγεηή ζην εζσηεξηθφ ηνπ δηεγήκαηνο 

επηζεκαίλνληαο κηα ηάζε ηνπ ζπγγξαθέα λα ―ρεηξαγσγεί‖ θαη θαηά θάπνηνλ ηξφ-

πν ―λα θιείλεη ην κάηη‖ ζηνλ αλαγλψζηε (1998:90-91). Ο αθεγεηήο ζηελ αξρή 

ηνπ δηεγήκαηνο θάλεη αλαθνξά ζηηο δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο Γεξκαλίαο 

πνπ ηνπ πξνθαινχλ δπζθνξία θαη κε αθνξκή ην γεγνλφο απηφ απηνζαξθάδεηαη, 

                                                 
44

 Τπελζπκίδνπκε φηη ν Βηδπελφο είρε αζρνιεζεί ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή Σν παηρλίδη ππφ 

έπνςε ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή (1881) κε ηελ παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή ζεκαζία ηνπ πα-

ηρληδηνχ.  
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αιιά, ηαπηφρξνλα, θάλεη κέηνρν ηεο εηξσλείαο ηνλ απνδέθηε ηεο αθήγεζεο: «Καη 

παξαθαιψ ηνλ Αζελαίνλ αλαγλψζηελ κνπ λα κε κε πεξηγειάζε δηα ηελ εμνκν-

ιφγεζηλ. Αο επηθπιάμε ην αηηηθφλ άιαο φπσο αιαηίζε ηαο επθπνινγίαο ηνπ, φηαλ 

δνζή θαη εηο απηφλ ε επράξηζηνο επθαηξία λα δήζε […] ελ ζεξκνθξαζία 32
ν 

[…]
.
βαζκψλ Ρεσκχξνπ […] θαη ηφηε αο έιζε λα ηα πνχκε» (ζ. 137). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηεηακέλεο αθήγεζεο θξνληίδεη λα δηαηεξήζεη ηελ επαθή ηνπ κε 

ηνλ αλαγλψζηε, εληάζζνληάο ηνλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αθήγεζεο θαη ζηε ξνή ηεο 

αθεγνχκελεο ηζηνξίαο: «ν αλαγλψζηεο κνπ ζα απνξήζε» (ζ. 141), «θαη ηψξα, 

θίιε αλαγλψζηα, κε πεξηκέλεο απφ αλζξψπηλε γξαθίδα λα ζνη παξαζηήζε ηελ 

βαζέσο ζπγθηλεηηθήλ ζηηγκήλ» (ζ. 146), «δηα ηνχην εκπηζηεχνκαη εηο ηελ θαληα-

ζίαλ ηνπ επαηζζήηνπ αλαγλψζηνπ κνπ…» (ζ. 147), «Όζηεξνλ απφ ηφζαο ζπζηά-

ζεηο ηνπ ηαηξνχ; Θα εηπήηε. Αη! Όζηεξνλ απφ ηφζαο ζπζηάζεηο» (ζ. 153), «Ο δε 

Παζράιεο ήηαλ κεγάινο, αλαγλψζηα κνπ» (ζ. 155)  

ην δηήγεκα «Πξσηνκαγηά» ν αθεγεηήο δεηά πξνθαηαβνιηθά ηελ θαηα-

λφεζε αιιά θαη ηε δένπζα πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε: «επηθαινχκαη ηελ πξνζν-

ρήλ ηνπ αλαγλψζηνπ κνπ επί ηνπ γεγνλφηνο» (ζ. 293) φρη κφλν αλαθνξηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηελ αθεγείηαη: 

«κεηαπίπησ ζηελ δηήγεζή κνπ απηή απφ δηάζεζε ζε δηάζεζε, άιινηε αθήλνκαη 

ζηηο εκπλεχζεηο ηεο θαληαζίαο» (ζ. 293). Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγε-

ζεο ελεξγνπνηεί έκκεζα ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλψζηε ζηελ αθήγεζε: «Αθήλσ 

ζηνλ αλαγλψζηε κνπ λα θαληαζηεί ηελ ραξάλ ηνπ απιντθνχ εθείλνπ αλζξψπνπ, 

φηαλ, κεηά απφ πνιινχο ελδνηαζκνχο θαη πξνθπιάμεηο, …» (ζ. 302). Αληίζηνηρα, 

επίθιεζε ζηνλ αλαγλψζηε δηαθξίλνπκε ζηελ εηζαγσγή ηνπ δηεγήκαηνο «Γηαηί ε 

κειηά δελ έγηλε κειέα»: «αλαγλψζηαη θαη αλαγλψζηξηαη, φζνη ππνιείπεζζε αθφ-

κε ηεο Μεγάιεο εκψλ Ηδέαο ζηαζψηαη, κε εθπιαγήηε …», «ην αλάγλσζκα, φκσο, 

φπεξ ζαο πξνζθέξσ, ...» (ζ. 235), αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ηεο 

ηζηνξίαο: «Σψξα πξέπεη λα εμεχξεηε φηη …» (ζ. 137), «θαληάδεζηε ινηπφλ ηη π-

πέθεξα» (ζ. 138). Δδψ, ν αθεγεηήο επηρεηξεί, κέζσ κηαο απιήο ηζηνξίαο ησλ κα-

ζεηηθψλ ηνπ ρξφλσλ, λα κεηαδψζεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, αθφκα θαη ζηνπο πην 

δχζπηζηνπο, ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζέζε γηα ην γισζζηθφ δήηεκα. ηνλ επίινγν ηνπ 

δηεγήκαηνο θαιεί ηνπο αλαγλψζηεο ηεο εθεκεξίδαο Δβδνκάδα, ζηελ νπνία δεκν-

ζηεχηεθε ην δηήγεκα, λα ζηακαηήζνπλ ηελ αλάγλσζε, γηαηί ε ηζηνξία ηειείσζε. 

Δλψ, κε ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε, απεπζχλεηαη ζε φζνπο δηαβάδνπλ κφλν ηνπο επη-
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ιφγνπο, ζπλνςίδνληάο ηνπο ην δίδαγκα ηεο ηζηνξίαο πνπ πξνεγήζεθε: «ζνη ησλ 

αλαγλσζηψλ ηεο Δβδνκάδαο αλήθνπζηλ εηο ηνπο αλαγηγλψζθνληαο παλ νηνλδή-

πνηε άξζξνλ απ‘ αξρήο κέρξη ηέινπο δχλαληαη λα δηαθφςνπλ εληαχζα ηελ αλάγ-

λσζηλ δηφηη ε ηζηνξία κνπ εηειείσζελ. ζνη φκσο έρνπζη ηελ θαθήλ ζπλήζεηαλ λ‘ 

αλαγηγλψζθσζη κφλνλ ηνπο επηιφγνπο, αο κάζσζη….» (ζ. 240). πκπησκαηηθά, ε 

αλάιπζή ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ζην δηεγκαηνγξαθηθφ έξγν ηνπ Βηδπελνχ 

ηειεηψλεη εδψ.  

Ζ ινγνηερληθή γξαθή ηνπ Βηδπελφ πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία ελφο δεχ-

ηεξνπ πξνζψπνπ, πξνυπφζεζε πνπ γίλεηαη θαη ζπλζήθε απαξαίηεηε θαη ηεο ―α-

λάγλσζεο‖, εξκελείαο ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ απφζπξζε-απνπζία-αθάλεηα απηνχ ηνπ 

δεχηεξνπ πξνζψπνπ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ αξλεηηθή θξηηηθή πνπ δέρηεθε ν 

Βηδπελφο φζν δνχζε θαη ε έιιεηςε αληαπφθξηζεο πνπ εμέιαβε, αλαίξεζε ηειηθά 

θαη ηελ αηηία ή ην θίλεηξν ηεο γξαθήο (Αζαλαζφπνπινο 1991:42-43). Σν γεγν-

λφο, δειαδή, φηη ν Βηδπελφο δελ κπφξεζε λα επηθνηλσλήζεη κε ην θνηλφ ηνπ κέζσ 

ηνπ έξγνπ ίζσο εμεγεί θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο εγθαηέιεηςε ην δηήγεκα.  
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Σπκπεξάζκαηα

   

   

Ζ πξψηε ζθέςε γηα ηε ζπγγξαθή απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηεζνχλ 

κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν νη ηερληθέο αθήγεζεο ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ, γλσ-

ξίδνληαο φηη «ην χθνο θαη ε ηερληθή ηνπ, πνπ δελ έρεη κειεηεζεί αθφκε, θξχβεη 

έλα πεξίπινθν κεραληζκφ» (Vitti 1991:85). ηφρνο καο ήηαλ θπξίσο λα αλαδεί-

μνπκε ηελ αθεγεκαηηθή γξαθή ηνπ Βηδπελνχ σο κεραληζκφ ζεκαζηνδφηεζεο, 

ελψ, ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, επηρεηξήζακε λα αλαθαιχςνπκε ηελ αιιειεπίδξα-

ζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηξφπσλ ηνπ ζπγγξαθέα κε ηε γχξσ ηνπ πξαγκαηηθφηεηα 

(ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα, ινγνηερληθφ θιίκα ηεο επνρήο). Παξάι-

ιεια, ιάβακε ππφςε καο θαη ηελ πνξεία δσήο ηνπ ζπγγξαθέα, ηα πξνζσπηθά 

εθείλα βηψκαηα θαη ηηο επηξξνέο ηνπ πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε ζπγθξφηεζή ηεο πξν-

ζσπηθφηεηαο ηνπ ινγνηέρλε θαη ηνπ επηζηήκνλα, αλ θαη δελ «κπνξνχλ αθνπίαζ-

ηα λα εληνπηζηνχλ νη επηδξάζεηο ηεο μέλεο πεδνγξαθίαο, ηεο ςπρνινγηθήο επηζ-

ηήκεο, ζηε ζχιιεςε θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ δηεγεκάησλ ηνπ» (Vitti 1991:85). 

Δμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη ην δηεγεκαηνγξαθηθφ 

έξγν ηνπ Βηδπελνχ (επνρή ηεο εζνγξαθίαο, απηνβηνγξαθηθφ είδνο, ―γέλλεζε‖ 

ηνπ δηεγήκαηνο), θξίλακε φηη ν παξαπάλσ κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο ζα είλαη 

πην πξφζθνξνο γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο ρξήζεο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ κέζσ κηαο εζσηεξηθήο πξνζέγγηζεο κε βαζηθφ άμνλα 

κειέηεο ην ίδην ην θείκελν. ηελ πνξεία απηή ηεο αθεγεκαηνινγηθήο αλάιπζεο 

θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ππνθεηκεληθέο ή δνγκαηηθέο θξίζεηο, επεηδή, 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Βηδπελφο ζην δηήγεκά ηνπ «Αη ζπλέπεηαη ηεο 

παιαηάο ηζηνξίαο»: «νχησ ζπκβαίλεη ζπλήζσο, νζάθηο δεηνχκελ λ‘ αλαθαιχςσ-

κελ σο αιήζεηαλ νπρί ην ηη εζηίλ, αιιά ην φ,ηη επηζπκνχκελ» (ζ.191), αθνινπζή-

ζακε ηε ζεσξία ηνπ Gérard Genette, ε νπνία ζεσξείηαη σο ην πην νινθιεξσκέλν 

ζεσξεηηθφ εξγαιείν ζην ρψξν ηεο αθεγεκαηνινγίαο. Ζ κειέηε θαη παξνπζίαζε 

ησ ηερληθψλ, ινηπφλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ G. 

Genette: Υξφλνο, Έγθιηζε, Φσλή, ελψ ζηελ πξνζέγγηζή καο θηλεζήθακε πάλσ 

ζηε βάζε ηεο ηξηκεξνχο δηάθξηζεο πνπ πξνηείλεη ν G. Genette: ηζηνξία, αθήγεκα, 

αθήγεζε.  
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Ζ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο ζεσξίαο ηνπ G. Genette νξηζκέλεο θνξέο 

πξνζέθξνπζε ζηηο αδπλακίεο θαη ζηηο ειιείςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ 

πνπ ζπγθξνηεί, αδπλακίεο πνπ έρνπλ ήδε επηζεκαλζεί απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο 

πνπ άζθεζαλ θξηηηθή ζην έξγν ηνπ θαη ζπλέβαιαλ ζε έλα γφληκν δηάινγν καδί 

ηνπ κε ηηο ακθηβνιίεο, ηηο ελζηάζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Ζ εξγαζία απηή ζα 

κπνξνχζε, επνκέλσο, λα είλαη πην νινθιεξσκέλε κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή αμην-

πνίεζε θαη άιισλ ζεσξεηηθψλ ζε γεληθά, βαζηθά δεηήκαηα ηεο αθεγεκαηνινγί-

αο, φπσο ε εζηίαζε, ν αθεγεηήο, αιιά θαη ζε πην εηδηθά ζέκαηα, φπσο ν εζσηεξη-

θφο κνλφινγνο, ε αθήγεζε ζθέςεσλ, ν ιφγνο ηνπ «άιινπ». Δπίζεο, επηκέξνπο 

αδπλακία ηεο εξγαζίαο ίζσο ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη δελ πξνρσξήζακε ζε αλα-

ιπηηθή πεξηγξαθή θαη ραξαθηεξηζκφ (ζχκθσλα κε ηελ εκβέιεηα θαη ην εχξνο) 

ησλ αλαιήςεσλ θαη ησλ πξνιήςεσλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ Υξφλνπ. Μηα ηέηνηα πε-

ξηγξαθή, αλ θαη επηρεηξήζεθε αξρηθά, εγθαηαιείθζεθε ζηε ζπλέρεηα, επεηδή δελ 

καο νδεγνχζε ζε νπζηαζηηθέο παξαηεξήζεηο θαη δε ζπλέβαιιε απνηειεζκαηηθά 

ζηελ αλάδεημε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αλαδξνκηθψλ αθεγήζεσλ, αθνχ θαηέ-

ιεγε ζε κηα θνξκαιηζηηθή, ―ζηεγλή‖ πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ νδεγεζήθα-

κε ζπρλά ζηελ αλάιπζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε επίπεδν λνήκαηνο, 

θαζψο ζπρλά δηαπηζηψλακε ηελ επαλαθνξά ζεκαηηθψλ κνηίβσλ πνπ ζπγθξνηνχλ 

ην δηεγεκαηνγξαθηθφ ζχκπαλ ηνπ Βηδπελνχ: ε ελνρή, ε κεηξηθή αγάπε, ν έξσ-

ηαο, ηα αλζξψπηλα πάζε, ε ζξεζθεία, ε γιψζζα, ε θπιή, ην θχιν, ν ζάλαηνο, εί-

λαη κεξηθά κφλν απφ απηά. Γελ εκβαζχλακε ζηελ εξκελεία ησλ λνεκαηηθψλ απ-

ηψλ δνκψλ, επεηδή απνηεινχλ ζεκαηηθέο πνπ έρνπλ ήδε εξεπλεζεί απφ πνιινχο 

κειεηεηέο ηνπ Βηδπελνχ. Ζ ελαζρφιεζε, άιισζηε, κε απηέο απαηηεί εηδηθή δηαπ-

ξαγκάηεπζε, πνπ ζα καο απνκάθξπλε απφ ην ζηφρν ηεο έξεπλαο καο δειαδή, ηε 

κειέηε ηεο αθεγεκαηηθήο γξαθήο ηνπ Βηδπελνχ. Έκπξαθηα, σζηφζν, απνδεηθλχ-

εηαη φηη ε πξάμε ηνπ αθεγείζζαη κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηζηνξίεο πνπ εκπεξηέρνπλ 

παλαλζξψπηλα εξσηήκαηα, φπσο ηα παξαπάλσ, ζε ινγνηερληθά θείκελα. Με απ-

ηφ ηνλ ηξφπν, θαηαιήγνπκε ζηε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αξζεί ε 

πιαζηή δηρνηνκία θφξκα vs. πεξηερφκελν, πηζηεχνληαο φηη ζα κπνξνχζαλ λα κελ 

απνηεινχλ δχν ζηεγαλά, αιιά λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ελφηεηα θαη ακνηβαίν 

πξνζδηνξηζκφ. Δπηζεκαίλνπκε, φκσο, θαη ηελ ελδερφκελε αδπλακία ηεο έξεπλάο 

καο γηα ην ζπζρεηηζκφ ζηνλ νπνίν θαηαιήμακε αλάκεζα ζηηο λνεκαηηθέο δνκέο 
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ηεο αθεγνχκελεο ηζηνξίαο θαη ζηηο ηερληθέο ηεο αθεγεκαηηθήο πξάμεο, ζπζρε-

ηηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ην κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο «σο ζήκεξα 

κηαο ζπζηεκαηηθήο κεζφδνπ ζηελ πξαθηηθή ηεο αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ πνπ λα 

αληηκεησπίδεη ηα δχν επίπεδα ζπζηεκαηηθά θαη λα κειεηά ηε ζπλάξζξσζή ηνπο 

θαη ηε ζεκαζηνδνηηθή ηεο ιεηηνπξγία» (Καςσκέλνο 2008:174). Κξίλνπκε, επν-

κέλσο, αλαγθαία ηελ εχξεζε κηαο δηεπξπκέλεο κεζφδνπ, θαηά ηελ νπνία νη ηξφ-

πνη ηεο αθεγεκαηηθήο έθζεζεο λα ζπγθιίλνπλ κε ηα λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, έηζη 

ψζηε λα απνθεπρζεί «απηφ πνπ ζηελ εξψηεζε γηα ην κέιινλ ηεο αθεγεκαηνιν-

γίαο, «Whatever happened to narratology?», ε θξηηηθφο Christine Brooke-Rose 

απάληεζε κε θηινπαίγκνλα δηάζεζε: «It got shallowed into story» (1991:27). 

Αλακθίβνια, ε απάληεζε απηή νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη κε ηηο ζπλερείο θαη 

εμεδεηεκέλεο πεξηγξαθέο ηεο «γιψζζαο» μεράζηεθαλ ηα θείκελα, ε αθεγεκαην-

ινγία έγηλε απηναλαθνξηθή θαη έκεηλαλ αλαπάληεηα ηα εξσηήκαηα «πνπ θηινδν-

μνχλ λα αλαιχνπλ ηζηνξίεο, ηζηνξίεο αλζξψπσλ, ηζηνξίεο αλζξψπσλ πνπ δηαβά-

δνπλ ηζηνξίεο αλζξψπσλ, ηζηνξίεο αλζξψπσλ πνπ δηαβάδνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπ 

θφζκνπ» (1991:16). 

ην ζεκείν απηφ ζα επηρεηξήζνπκε, πέξα απφ ηα εηδηθά ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία πξνέθπςαλ ήδε ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Υξφλνπ, ηεο Έγθιηζεο θαη ηεο Φσλήο, 

κηα ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο αλάιπζεο. ηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ δχζθν-

ια κπνξεί θαλείο λα δηαρσξίζεη ηνλ αθεγεηή απφ ην ζπγγξαθέα Βηδπελφ, θαζψο 

ε γλσζηή απηνβηνγξαθηθή πιεπξά ηνπ έξγνπ απηνκάησο καο παξαζχξεη ζε απηή 

ηε ζπζρέηηζε. Χζηφζν, «ν αθεγεηήο, ην ππνθείκελν ή ν θνξέαο ηεο αθήγεζεο, 

νπνηαζδήπνηε αθήγεζεο, είλαη κηα έλλνηα πνχ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ 

έλλνηα ηνπ ζπγγξαθέα. Ο ζπγγξαθέαο είλαη έλα πξαγκαηηθφ πξφζσπν κε αιεζη-

λή δσή πνπ ππάξρεη έμσ απφ ην θείκελν. Απελαληίαο, ν αθεγεηήο είλαη έλα πξφ-

ζσπν ηνπ θεηκέλνπ, δελ ππάξρεη παξά κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πιαζκαηηθνχ ιφγνπ, 

είλαη έλα θαηαζθεχαζκα απφ ιέμεηο» (Μνπιιάο 1984:59). Ζ ζεσξία ηνπ G. Ge-

nette, εληνχηνηο, αθήλεη αλνηρηφ ην ελδερφκελν ηεο ηαχηηζεο ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ 

θεηκέλνπ κφλν κε ηελ πεξίπησζε ηνπ εμσδηεγεηηθνχ αθεγεηή (Genette 2007:285, 

θ.ε.). Σελ εκθάληζε ηνπ εμσδηεγεηηθνχ αθεγεηή παξαηεξήζακε ζε φια ηα δηε-

γήκαηα, εθηφο απφ ηα παηδηθά, ηφζν κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην εμσδηεγεηηθφ επί-

πεδν φζν θαη κε ηηο ζπρλέο κεηαιήςεηο ηνπ ζην ελδνδηεγεηηθφ επίπεδν. ε ζπλδπ-

αζκφ κε ην δεχηεξν ξφιν ηνπ αθεγεηή, ηελ νκνδηεγεηηθή θαη κάιηζηα απηνδηεγε-
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ηηθή θχζε ηνπ, εθφζνλ ζπκκεηείρε ή πξσηαγσληζηνχζε σο δξσλ πξφζσπν ζηα 

έξγα ηνπ αιιά θαη κε θξηηήξην ηνλ απηνβηνγξαθηθφ ραξαθηήξα ησλ δηεγεκάησλ 

ηνπ Βηδπελνχ, ζα κπνξνχζακε λα νδεγεζνχκε ζηελ ηαχηηζε ηνπ αθεγεηή κε ην 

ζπγγξαθέα. πκπεξαίλνπκε, επνκέλσο, φηη ζην δηεγεκαηνγξαθηθφ έξγν ηνπ Βη-

δπελνχ ν αθεγεηήο θαη ν ζπγγξαθέαο ζπκθχξνληαη ζπρλά ζην ίδην πξφζσπν πνπ 

εκθαλίδεηαη παξάιιεια θαη σο ραξαθηήξαο ησλ δηεγεκάησλ. Θεσξνχκε πσο ε 

ηαθηηθή καο, αλ θαη αληηβαίλεη ελ κέξεη ζην ζεσξεηηθφ καο κνληέιν, λνκηκνπνη-

είηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε απηνβηνγξαθηθή θχζε ηνπ έξγνπ κε ην νπνίν αζρνινχ-

καζηε.  

Αθφκε, δηαπηζηψζακε φηη ε εζσηεξηθή εζηίαζε πνπ αθνινπζείηαη ζηα δη-

εγήκαηα, εθηφο απφ ηα παηδηθά πνπ πηνζεηνχλ κεδεληθή εζηίαζε, ζπκπίπηεη κε 

απηή ηνπ αθεγεηή, παξφιν πνπ βαζηθή αξρή ηεο ζεσξίαο ηνπ G. Genette είλαη ε 

κε ππνρξεσηηθή ηαχηηζε ηνπ αθεγεηή, δειαδή ηνπ «πνηνο κηιάεη» κε ηελ εζηία-

ζε, ην «πνηνο βιέπεη». Ζ εμήγεζε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλάγεηαη ζηελ απ-

ηνβηνγξαθηθή πθή ησλ δηεγεκάησλ. Ο αθεγεηήο, ινηπφλ, ηνπ Βηδπελνχ ζπκάηαη-

αθεγείηαη γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ παξειζνληηθνχ εαπηνχ 

ηνπ. Πξνβιεκαηηζηήθακε, αθφκε, θαη γηα ηελ παξάιιειε ρξήζε ηεο κεδεληθήο 

εζηίαζεο πνπ καξηπξεί κηα παληνγλσζηηθή πξννπηηθή θαη ζπλδέεηαη κε ηε ρξνλη-

θή απφζηαζε απφ ηελ νπνία ν αθεγεηήο αλαζηνράδεηαη ην παξειζφλ ηνπ. Ζ ηερ-

ληθή απηή ππνγξακκίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαληαζίαο ζε ζρέζε κε απηή ηεο κλή-

κεο. Ζ ηειεπηαία ελεξγνπνηείηαη κε ηε ρξνληθή πξνέθηαζε ηεο αθήγεζεο ζην 

παξειζφλ, κε ηε ρξνληθή δηάηαμε ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο πνπ ηζνδπλακεί κε 

ηελ θαηάξγεζε ηεο γξακκηθφηεηαο κέζσ ησλ αλαιήςεσλ θαη ησλ πξνιήςεσλ. Οη 

αθεγεκαηηθνί ηξφπνη ππνγξακκίδνπλ, ινηπφλ, ηνλ έληνλν ξφιν ηνπ αθεγεηή ζηα 

δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ, πνπ θαηεπζχλεη αξηζηνηερληθά ηελ αθήγεζε θξνληί-

δνληαο κε θάζε επθαηξία λα καο ππελζπκίδεη φηη φζα αθεγείηαη είλαη ε εμνκνιφ-

γεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο. Απφ ηελ άιιε, νη αθεγεκαηηθέο θσλέο θαη ε 

εζσηεξηθή εζηίαζε ησλ ππφινηπσλ πξνζψπσλ δεκηνπξγνχλ κηα πνιπεπίπεδε α-

θήγεζε, πνπ πεξηθιείεη αλζξψπηλεο ηζηνξίεο, ππνθεηκεληθέο εθδνρέο, δηαθνξεηη-

θέο αιήζεηεο, νη νπνίεο εληζρχνπλ άιινηε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη άιινηε ηελ 

ακθηζεκία. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην «απηνβηνγξαθνχκελν Δγψ» ηνπ θχξηνπ αθε-

γεηή κεηξηάδεηαη, θαζψο αθήλεηαη λα δηαθαλεί φηη ε πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία α-

θνκνηψλεη ηηο ηζηνξίεο ησλ άιισλ, ζπγθξνηείηαη απφ ηζηνξίεο αλζξψπσλ πνπ έ-
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παημαλ θάπνην ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο δσήο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ: ε 

κεηέξα, ν παππνχο ηνπ, ν δάζθαινο, ν Κηακήι, ν Παζράιεο, ε Μάζηγγα, ν Μνζ-

θψβ-ειήκ.  

Απφ ηα παξαπάλσ ηεθκεξηψλεηαη, θαηά ηε γλψκε καο, φηη αθφκα θαη ζε 

κηα αθεγεκαηνινγηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ πνπ απνθιείεη ηελ πξνζθπγή ζε ν-

πνηαδήπνηε πεγή εθηφο απφ ην ίδην ην θείκελν, ε δσή ηνπ Βηδπελνχ απνηειεί, αλ 

θαη φρη απαξαίηεηα ζεκείν εθθίλεζεο αλάιπζεο ηνπ έξγνπ, νπσζδήπνηε ζεκείν 

αλαθνξάο. Ζ παξαηήξεζε απηή ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαπζκα γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. Θα είρε ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ε πξαγκαηηθή αληηζηνηρία 

αλάκεζα ζηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Βηδπελνχ θαη ζε φζα απνηεινχλ κπζνπ-

ιαζία ζην έξγν ηνπ, λα δηεξεπλεζεί, δειαδή, θαηά πφζν κπνξεί λα ζεσξείηαη δε-

δνκέλν ην απηνβηνγξαθηθφ ζηνηρείν ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ.  

Δθηφο απφ ηνλ αθεγεηή, ζην δηεγεκαηνγξαθηθφ έξγν ηνπ Βηδπελνχ έλην-

λε θαίλεηαη λα είλαη θαη ε παξνπζία ηνπ απνδέθηε ηεο αθήγεζεο. Ζ έλλνηα ηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πνκπφ, ζην εθπνξεπφκελν 

κήλπκα θαη ζηνλ απνδέθηε, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αθήγεζε ηνπ Βηδπε-

λνχ. Ο δηάινγνο εμπςψλεηαη, θαζψο απνηειεί ην ζεκείν πξνζέγγηζεο γηα ηνπο 

ήξσεο ησλ δηεγεκάησλ πνπ ελαιιάζζνληαη ζηνπο ξφινπο ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ 

δέθηε, γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ην κήλπκα ηνπο, ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνξίεο. 

Παξάιιεια, ν αθεγεηήο ηνπ Βηδπελνχ πνπ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ην ζπγγξαθέ-

α-Βηδπελφ (πνκπφο) επηδηψθεη ηελ επηθνηλσλία (επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία αθεγε-

ηή) κε ηνλ απνδέθηε ηεο αθήγεζεο, ηνλ αλαγλψζηε (δέθηεο). Σν κήλπκα ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε, πέξα απφ ηε κεηάδνζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, έρεη θαη 

ηε ζεκαζία ηεο εκπηζηνζχλεο, ηεο εθκπζηήξεπζεο πξνζσπηθψλ βησκάησλ, ζθέ-

ςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ (ηδενινγηθή ιεηηνπξγία αθεγεηή). Ο αλαγλψζηεο θαζίζηα-

ηαη ζπκκέηνρνο ζηε δηαδηθαζία ηεο αθήγεζεο φρη κφλν επεηδή ελεκεξψλεηαη απφ 

ην ζπγγξαθέα γηα ηηο ζπλζήθεο ζπγγξαθήο (ζθελνζεηηθή/νξγαλσηηθή, πηζηνπνηε-

ηηθή ιεηηνπξγία αθεγεηή), αιιά θαη επεηδή ε ελεξγνπνίεζή ηνπ απνηειεί ζπζηα-

ηηθφ ζηνηρείν ηεο πινθήο. Καιείηαη λα παξαθνινπζήζεη ηε ζχλζεζε ηεο αθήγε-

ζεο είηε ελψλνληαο ηα λήκαηα ηεο ηζηνξίαο πνπ πεξηπιέθνληαη εμαηηίαο ηεο θα-

ηάξγεζεο ηεο γξακκηθφηεηαο, ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο ησλ γεγνλφησλ, κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αλαιήςεσλ είηε αλαθαιχπηνληαο ηηο πξνζεκάλζεηο ηνπ θεηκέλνπ 

πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ή ζα δηαςεχζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ.  
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ζνλ αθνξά ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ δηεγεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Βη-

δπελνχ κε ην ινγνηερληθφ θιίκα ηεο επνρήο θαηαιήμακε ζε θάπνηα ελδηαθέξνλ-

ηα ζπκπεξάζκαηα: Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζην αίηεκα γηα ξεαιηζ-

ηηθή απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ν Βηδπελφο απαληάεη ακθηβάιινληαο γηα ηε 

ζέζε θαη ην ξφιν ηεο ίδηαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη αθεγεκαηηθνί ηξφπνη ηνπ 

Βηδπελνχ θαίλεηαη λα ζπληεξνχλ ηελ αίζζεζε κηαο ζνιήο απφδνζεο ηεο πξαγκα-

ηηθφηεηαο. Ο Βηδπελφο αληαπνθξίλεηαη κε έλα ηδηφηππν ηξφπν ζην ξεαιηζηηθφ 

θιίκα ηεο επνρήο, ππεξεηψληαο ηελ αιεζνθάλεηα αιιά θαη ππνλνκεχνληάο ηελ 

ηαπηφρξνλα. Ζ ξεαιηζηηθή θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιινχο ηξφπνπο: κε 

ηηο πεξηγξαθηθέο ή δηεγεηηθέο πεξηγξαθέο ηφπσλ, πξνζψπσλ, αλζξψπσλ, κε ηελ 

ελαιιαγή ησλ αθεγεηψλ πνπ παξαζέηνπλ σο κάξηπξεο ηηο ηζηνξίεο ηνπο, κε ηνλ 

αλαθεξφκελν ιφγν πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Απφ ηελ άι-

ιε, ε ακθηζβήηεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πξνθαιείηαη εμίζνπ κε αξθεηέο ηερλη-

θέο: κε ηελ αζηπλνκηθή πινθή θαη ην κπζηήξην ησλ ηζηνξηψλ ηνπ, πνπ δεκηνπξ-

γείηαη κέζσ ηεο ηερληθήο ησλ αλαιήςεσλ θαη ησλ πξνζεκάλζεσλ, κε ηε δπάδα-

δεχγνο θαληαζία/άγλνηα-πξαγκαηηθφηεηα, πνπ απνηειεί ζεκαηηθφ ππξήλα ηνπ 

έξγνπ ηνπ, κε ηελ επηινγή ηεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο, πνπ εμππεξεηεί αιιά θαη α-

λαηξέπεη ηελ αιεζνθάλεηα. Οη ηερληθέο απηέο, ηειηθά, θαιιηεξγνχλ ηελ αίζζεζε 

ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη αθήλνπλ αλν-

ηρηά ηα εξσηήκαηα γηα ην πψο ε ηέρλε αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα ακθηζ-

βεηψληαο θαη απνζηαζεξνπνηψληαο ηελ.  

Έλα αθφκε δήηεκα πνπ πξνέθπςε θαηά ηε κειέηε ησλ δηεγεκάησλ είλαη 

ην πψο ν ζπγγξαθέαο κε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηνπ εθθξάδεη ηηο γισζζηθέο 

επηινγέο ηνπ, παίξλνληαο ζέζε απέλαληη ζην αθαλζψδεο γισζζηθφ δήηεκα ηεο 

επνρήο ηνπ. Καη εδψ νη δηαπηζηψζεηο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ: Ζ θαζαξεχνπζα 

ηεο αθήγεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αθεγεηή. Δίλαη έλαο δηαλννχκελνο 

πνπ αθεγείηαη ηα βηψκαηα ηνπ ζηελ θαζαξεχνπζα, ζηε γιψζζα πνπ θνξηίδεηαη 

ηδενινγηθά ηελ επνρή απηή, εθθξάδνληαο ηελ ππνηαγή ηνπ ζην επίζεκν απηφ 

γισζζηθφ φξγαλν, αιιά δείρλεη θαη κηα δηάζεζε παξαρψξεζεο ζηε δεκνηηθή, 

ζηελ απιή θαη θπζηθή γιψζζα ηνπ ιανχ γηα ράξε ηεο πηζηφηεηαο θαη ηεο θσ-

λνγξαθηθήο απεηθφληζεο ηνπ ιφγνπ ησλ εξψσλ, ε ρξήζε ηεο νπνίαο εληάζζεηαη 

ζηηο εζνγξαθηθέο αλαδεηήζεηο ηεο επνρήο. Γηαπηζηψζακε, παξάιιεια, ηελ νπδέ-

ηεξε θαη απνζηαζηνπνηεκέλε απεηθφληζε ηεο γισζζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 
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νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν Βηδπελφο έγξαθε ηα δηεγήκαηα ηνπ ζην εμσηεξηθφ. 

Δπηζεκάλακε, σζηφζν, κηα δηακεζνιαβεηηθή ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέα, ε νπνία α-

πεηθνλίδεηαη ζηε κεξηθή πξαθηηθή ππνζηήξημε ηεο δεκνηηθήο πνπ παξεηζθξέεη 

ζηα θείκελά ηνπ. Ο γισζζηθφο επακθνηεξηζκφο ηνπ ζεσξήζεθε φηη ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά κέζα ζην ίδην ην θείκελν. Ζ ελαιιαγή ηεο θαζαξεχνπζαο κε ηε 

δεκνηηθή ζπκβάιιεη ζηελ πνιπθσλία ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηε δηαγξαθή ησλ ρα-

ξαθηήξσλ ζχκθσλα κε ηηο ππνηηζέκελεο θνηλσληνγισζζνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

δεκνηηθή ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζηνλ αλαθεξφκελν ιφγν, ζε δηαιφγνπο θαη κνλν-

ιφγνπο, φζν θαη ζην κεηαηηζέκελν ιφγν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνλ πιάγην θαη 

ηνλ ειεχζεξν πιάγην ιφγν. Ζ ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ ειεχζεξνπ πιάγηνπ 

ιφγνπ θαιιηεξγνχλ ηε δξακαηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, εθφζνλ ε ηερληθή ηνπο ηεί-

λεη πξνο ηε κίκεζε, ελψ ππεξεηνχλ θαη ζπλδένληαη κε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, κε 

ηε ξεαιηζηηθή απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε θαη ηελ 

ςπρνγξαθηθή δηάζεζε. Με ηελ εηζρψξεζε ηεο δεκνηηθήο ζηνλ αλαθεξφκελν θαη 

ζην κεηαηηζέκελν ιφγν θαη ηελ πξσηνπνξηαθή ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ πιάγηνπ ιφ-

γνπ ζπληειείηαη κηα βαζκηαία, ζηαδηαθή εμάπισζε ηεο δεκνηηθήο ζηνλ αθεγε-

καηηθφ ιφγν πνπ καξηπξεί ηελ ακεραλία ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηε ρξήζε ηεο δεκν-

ηηθήο αιιά θαη ηελ έκκεζε ππνζηήξημή ηεο. Θεσξνχκε φηη, πηζαλψο, βξηζθφκαζ-

ηε ζε έλα ζηάδην κεηάβαζεο ηεο λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο απφ ηελ θαζαξεχνπ-

ζα ζηε δεκνηηθή, εηθαζία πνπ ζα απνηεινχζε, σζηφζν, αληηθείκελν μερσξηζηήο 

δηαπξαγκάηεπζεο.  

Οη ηδησκαηηθνί ηχπνη πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο, θαη 

νη ξεαιηζηηθέο ηερληθέο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην αίηεκα γηα εζνγξαθηθή α-

λαπαξάζηαζε. Γηαθξίλακε, σζηφζν, φρη κηα εηδπιιηαθή θαηαγξαθή ηεο δσήο ησλ 

απιψλ αλζξψπσλ ζηε Θξάθε, αιιά κηα λαηνπξαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο δσήο 

πνπ βαζίδεηαη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηα πάζε θαη ηα παζήκαηα, ηηο ζπλζήθεο 

ηεο δσήο Διιήλσλ, Σνχξθσλ, Γεξκαλψλ. ε ηέηνηεο ζηηγκέο παξαηεξείηαη επηβ-

ξάδπλζε ηεο αθήγεζεο πνπ ζπληειείηαη κε ηηο πεξηγξαθηθέο παχζεηο, γηα λα απν-

δνζεί ε ηνπηνγξαθία, κε ηα ζρφιηα θαη ηηο ζπιινγηζηηθέο παξεθβάζεηο ηνπ αθεγε-

ηή, γηα λα ηνπνζεηεζεί ηδενινγηθά (π.ρ. θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ήζε θαη ζηα 

έζηκα). 

Κιείλνληαο, ζα ιέγακε πσο απηφ πνπ ειπίδνπκε λα θαηαδείρηεθε ζηελ 

εξγαζία απηή είλαη φηη ε ζπγγξαθηθή ηδηνζπγθξαζία ηνπ Βηδπελνχ θαίλεηαη λα 
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είλαη ε ζπληζηακέλε πνιιψλ παξαγφλησλ, φπσο πνιιέο θαη εηεξφθιηηεο είλαη νη 

επηξξνέο ηνπ, φπσο πνιπζχλζεηε ήηαλ θαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Ο ινγνηέρλεο 

Βηδπελφο ζπλππάξρεη κε ηνλ επηζηήκνλα Βηδπελφ. Έηζη, κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ 

ε αθήγεζε ηνπ εκπεξηέρεη ξνκαληηθά ή λαηνπξαιηζηηθά ζηνηρεία, ελδείμεηο ια-

νγξαθηθψλ θαηαγξαθψλ, αλαθνξέο ζηνλ κεξν, ζηνλ Ίςελ, ζηνλ Γθαίηε, κε ηελ 

ίδηα άλεζε ζπλαληάκε θαη κηα νξζνινγηζηηθή δηάζεζε, απφξξνηα ησλ επηζηεκν-

ληθψλ ελαζρνιήζεσλ ηνπ, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ ςπρνγξαθηθή ηνπ δηάζε-

ζε, κε ηελ επηζηεκνληθή εμήγεζε, κε ηελ αλαθνξά ζε θηινζφθνπο. Δπηβεβαηψ-

λεηαη ε άπνςε ηνπ Π. Μνπιιά φηη «ν αθεγεκαηηθφο θφζκνο ηνπ Βηδπελνχ ζην 

ζχλνιφ ηνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ αληηζέζεηο πνπ ηνλ ηνπνζεηνχλ ζ‘ έλα 

ελδηάκεζν ή κεηαβαηηθφ ζηάδην: αλάκεζα ζηε δηήγεζε θαη ζηε κίκεζε, ζην κπ-

ζηζηφξεκα θαη ζην δηήγεκα, ζην ξνκαληηζκφ θαη ζην λαηνπξαιηζκφ, ζηελ θαζα-

ξεχνπζα θαη ζηε δεκνηηθή, ζηε ιφγηα θαη ζηε ιατθή έθθξαζε» (Μνπιιάο 

΄). Ο Βηδπελφο δελ αξθείηαη ζην λα αθεγεζεί ηζηνξίεο απφ ηε δσή ζηελ 

ειιεληθή χπαηζξν, φπσο νη εζνγξάθνη ηεο επνρήο ηνπ, αιιά λα πεη ηηο ηζηνξίεο 

ηνπ πνπ απιψλνληαη ζε πνιινχο ηφπνπο, λα πξνζεγγίζεη κε θαηαλφεζε ηνπο αλ-

ζξψπνπο, λα πξνβιεκαηίζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ην θνηλφ ηνπ γχξσ απφ δη-

αρξνληθά δεηήκαηα. Γηα λα ην θάλεη απηφ, πξνηίκεζε ηα δηεγήκαηα, εθφζνλ «ζην 

δηήγεκα ν Βηδπελφο έλησζε ειεχζεξνο, γηαηί δελ ππήξρε πξηλ απ‘ απηφλ κηα δηε-

γεκαηνγξαθηθή παξάδνζε πνπ ζα ηνλ δέζκεπε. Μπνξνχζε ινηπφλ λα θηλεζεί ά-

λεηα θαη λα βάιεη κέζα ζε απηφ κεγάιν κέξνο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε δσή ηνπ, 

κεγάιν κέξνο απφ ηνπο ―κχζνπο ηεο δσήο ηνπ‖» (Αζαλαζφπνπινο 1996:154). 

Γχζθνια, ηειηθά, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηνλ εληάμεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζρνιή ή ζε κηα γεληά εμαηηίαο θαη ηνπ λεσηεξηζκνχ ησλ ηερληθψλ ηνπ. πκθσλν-

χκε, δειαδή, θαη εκείο κε ηε ζεηξά καο κε ηελ άπνςε ηνπ Μ. Peri, ν νπνίνο πξν-

ζππνγξάθεη ηελ παξαηήξεζε ηνπ Π. Μνπιιά φηη ν Βηδπελφο «σο έλα βαζκφ, δελ 

αλήθεη θαλ ζηε γεληά ηνπ ‘80» (1994:44). Γίλεηαη αληηιεπηφ γηαηί, ν Μ. Vitti θαη 

ν Ζ. Torrent, δφθηκνη λενειιεληζηέο, εθθξάδνπλ ηελ ακεραλία ηνπο λα ηνλ εληά-

μνπλ «δίπια ζηνπο άιινπο εζνγξάθνπο ηνπ θαηξνχ ηνπ» (Vitti 1991:86) είηε λα 

ηνλ θαηαηάμνπλ ζε θάπνηα ζρνιή, αθνχ «νχηε ε ηερληθή ηνπ νχηε ε ζεκαηηθή ηνπ 

καο επηηξέπνπλ λα ηνλ θαηαηάμνπκε ζηε ζρνιή ηεο εζνγξαθίαο» (Torrent 

2001:148). Δπίζεο, θξίλνπκε φηη ζα κπνξνχζε ην δήηεκα ησλ αθεγεκαηηθψλ 

ηερληθψλ ζην Βηδπελφ λα ηεζεί ζε δηαθνξεηηθή βάζε θαη λα αλαδεηεζνχλ ζην 
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έξγν ηνπ ζηνηρεία κνληεξληζκνχ. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ Βηδπελνχ «ζηηο απαξρέο ή 

ζηνπο πξνπνκπνχο ηνπ κνληεξληζκνχ» απφ ην M. Υξπζαλζφπνπιν (1994b:100-

105, 1997:61-76) ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο αθεηεξία ζθέςεο θαη λα δηε-

ξεπλεζεί πεξαηηέξσ, ελψ ζα δηεχξπλε θαη ηε δπλαηφηεηα ―δηδαθηηθήο‖ αμηνπνίε-

ζεο ηνπ δηεγεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ ζηελ εθπαίδεπζε.  

Πηζηεχνληαο πσο έλα ινγνηερληθφ έξγν δελ εμαληιείηαη ζηηο εξκελείεο 

ηνπ θαη φηη δελ ηειεηψλεη πνηέ, αιιά νινθιεξψλεηαη ζπλερψο, θαζψο «έλα θεί-

κελν είλαη ινγνηερληθφ, φηαλ θακία εξκελεία δελ κπνξεί λα ην εμαληιήζεη» (α-

καξά 1987:12-13) θιείλνπκε απηή ηελ εξγαζία δίλνληαο ην ιφγν ζηνλ ίδην ην 

ζπγγξαθέα. Πηζηεχνπκε πσο ζην παξαθάησ ρσξίν ηνπ δηεγήκαηνο «Πξσηνκαγη-

ά» ζπκππθλψλνληαη νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηνπ Βηδπελνχ θαη απνθαιχπηεηαη 

ε πνιχπηπρε αθεγεκαηηθή ηνπ γξαθή:  

«Σνηαχηε ηηο δηαπάιε κεηαμχ ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο χιεο, ηεο πεδφηεηαο θαη 

ηεο πνηήζεσο, ειάκβαλε ρψξα ελ εκνί […] εηο θαη ν απηφο άλζξσπνο, εγψ 

ν γξάθσλ κεηαπίπησ θαηά ηελ δηήγεζίλ κνπ ηαχηελ απφ δηαζέζεσο εηο δηά-

ζεζηλ, θαη πνπ κέλ αθήλνκαη εηο ηαο εκπλεχζεηο ηεο θαληαζίαο, πνπ δε 

ζθέπηνκαη σο ν ςπρξφηεξνο ησλ δηδαζθάισλ, θαη ελψ ηαχηελ ηελ ζηηγκήλ 

γξάθσ δηζπξακβηθφλ χθνο, κεη‟ νιίγνλ πεξηπίπησ εηο ηελ γιψζζαλ ηεο ζά-

ηπξαο» (Βηδπελφο ζην Μακψλε 1967:293). 
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